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ماعهوجه هلی سوننهڕی ئهوباوهبیر  
 

 ثَيشكةش كردن:

 .له وصحبه آهلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى  احلمد
لةثاشاندا: تةماشاى ئةو بريوباوةرِة بةنرخةة وررتةةك وةرة وةة برامةاا  انةاى       

بخسةى    وةتةةوة  وةوةر   ووةىى ورة يمني(حممد بن صاحل العث   ) ثاية بةةر  شةخ    
ووا ورةنةةةوةى بريوبةةاوةرِى ئةةةهن   ةةرننة  و    ك  بخنةةخك وةةة رِ وهةةةمروى بةةر 

جةماعةةةة  ةةوري ىةةةة خةةةىى لةةةة برارةوةةةان : يةوطراثةر ةةةى  خةةةراى وةةةةورة   
وةةواا  وثةرتر هخ نةاا بةة يريةةىةواا و   تةوان   وة لةبرارةوان : باوةرِاوناوو خف

 ا ةةةى  جةةةران  وةبةرِ  و قةةةةةةر خخ ةةةرو شةةةةرِى  ؤذى ةوايةةة وثخ غةمبةةةةراا و رِ
وةئةةةوةى وةةة قرتةةاب   انسةة  وهةةةمرو      وة ووةى وةيانةةدرتةةةوة و ةة ؤوىورة

 ثخ ريسةةى  بخ ةة  لةةةباوةرِهخ نان  بةةة خةةراى وةةةورةو يريةةةىةوان       مر ةةنانانخ  
وشةةةرِى با ةة    وقةةةةةر خخ ةةرى  ؤذى ةوايةة وةةةوان  وثخ غةمبةةةران  ورِ ووثةرتر
خاا بةةةبريوباوةرِةوة يثةيرةنةةد ةى تةةر وةةةو ؤر  ةةرلةوةةةئ ئةمةيةةةدا   ةووةةرةو

لةة   و  ةانةراو ووة لةوانةية لةة ؤر ثةةرتر   ة وو با   ورةو ثالا  ية هةبخ   ةاوي ى 
وة  انسة     وةورة ثاةاشى  ضاوةى بداتةوة خراى بريوباوةرِةا ةة   نةوةوي   

ة ورى  رئةك نامخنكةيةو هةمرو ةانراوةوان  ت  ياة بكا   وةبة هىى و هخدايةت 
ي نناي  وةةةرى وة ئخ نةةةو هةةةمرو برايابةةاا بكةةا  بةةةرِ   بطةيةةةنخ   بةمر ةةناناناا

ؤشةناي    هخداية  ةةر  بانطةوا وةر بى الى خراى وةورة لة ةر  انسة  و ضةاو رِ  
 .نزيكة هةر ئةو بخسةرةو

 عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز: اهلل تعاىل إىلقاله ممليه الفقري 
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 يمبسم اهلل الرمحن الرح

وأشهد أن ال  احلمد هلل رّب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان اال على الظاملني،
مدا" عبده ورسوله خامت شريك له امللك احلق املبني، وأشهد أّن حم اهلل وحده ال إالاله 

ي وم   إىل بإحسانصحابه ومن تبعهم أله وآإمام املتقني، صلى اهلل عليه وعلى النبيني و
 .الدين

 ة بةةرِي نناي  وى  نةارةو ()اشاندا: خراى وةةورة ثخ غةمبةرةوةةى دنةد   لةث
ةمحة  بى هةمرو جخهاا  وةثخ ةةواو  ةرمةشة  بةى   ا   وةور  ى و رِوةين  رِ

ئةةوةى بةى  ةةر ئةةو     و  بةهىى ئةو ااهةمرو خةلاك و بررهاا بى اناياا  وةبةلاطة
تةةوة وةة   ؤووا ورةة  خراى وةورة هةمرو شةىخ ك  رِ نةابة يرة لة قررئاا و  رن

 و خةةان  تخ ةةدابخ   لةةة ةيةة ى حالا بةرذةوةنةةدى بةنةةدةواا و ةامةةة راوى و ضاوسةةا
ةوشى  جراا و ئاةاب  بةر   ةنخاياندا لة بريو باوةرِى رِا   و ورةةوةى ضاك و رِ

ي طايةةو   ة   ثةاك شةةوى     نةتةوةوةى بةجآ هخ ةىرة لة ةر رِ  ()ثخ غةمبةر
ى الناةا  تةنها وة خ ك  لةناو ضةرو نةةبخ        خ   ل  وناوة  هخض وةورِ ؤذوةور رِ

لة ةةر ئةةك    وةايةةوة ()وة ئةو نةتةوةيةى وة وةآلم  خراو ثخ غةمبةرةوةةياا 
ؤيةةةك وةةة ئةةةمانخي باشةةتي  ةرو ةة  وراوبةةروا لةةة هةةاوةآلا وشةةري      شةةىة رِ
ورةنة    هة ةىاا بةجآبةةجآ   ا واا و ئةوانةى بة ضاوة شةري نخاا وةةوتر  ووةوتر

ةتةوةيةوة  قةثخاا ل   وةر  بةة   نوةةة ىخاا ور  بة  رن    ويا اوةىشةريعة
ئةةةماا بةةروا بةةةو   ةوشةة  وئةةةبةةةوة  وةلابةةةوانخاا بةةةبريوباوةرِو ثةر ةةك  رِ 

 يانخةاا ثةآ ناوةيةةنخ   ئةةوةى      وىمةلاةى وةوا بةرةةواك لة ةر حةق ئاشةكراا  
ؤذةى وةة  ةو رِياا بكةا  يةا خةرة ثخ اةةوانةياا بكةا  هةةتا ئة       بخةوي    ةةر شةىرِ  

 قخامة  ةي   ئةماا بةك شخ را ةا .
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بةة ذيانةة     ؤية  لة ةر شري نةوارى ئةواا ةةرِ - رثاس بى خرا  -وة ئخ نة *
ي نناي  وةرةةوري   ئةك شىة ةةلاةخ   وةوةر   ة  رِنثالا ةىةوةياا بةقررئاا و  رن

نكرةنةةةوةى ئةةةوةى وةةة ووبا ةةكرةن  بةخةةةةةوان  خةةراى وةةةورة  وةوةوةةر رِ 
ةاواواري  لة خراى وةةورة وةة ئخ نةةو     سىة هةمرو مر نانانخ ك  لة ةر بخ   .ثخ ري

ةامة راو لة ذيان  ةونخاو قخامةتةدا    ووتةى برا مر نانانةواباا ةامة راو بكا  بة
 ناا ثآ ببةخةخ   هةر ئةو بةخةةرة .خوةلةاليةن  خىيةوة بة ةي

  ى خةلاك  تخ خداو ووةلةبةر ورنط  ئةك بابةتة وجخاوا ىر جىراوجىرى ئارة*
 -ة  وجةماعة  ننرى ئةهن   بريوباوةرِ -ةوةماا ثخ ك خىش برو وة بريوباوةرِ
هخ نةةاا بةةةخراى وةةةورةو   ةةك وةةة بريىىخةةة لةةة باوةرِ  وبةةةك شةةخ را ة وررتةةة بنر 

ؤذى ةوايةة  و قةةةةةر خخ ةةرو   و ثخ غةمبةةةران  و رِ وةةةوان ويريةةةىةوان  و ثةرتر
ووى ئةةو بخ ة  و وروةاو    تةنها لةبةر رِ ئةك شىةى  ةاواوارك لة خراى وةورة شةرِ

                                                                                                  ة بةخي بخ   بى بةندةوان  .وو  ر يةوةىة امةندبخ   لةوةئ رِ

 مان:بريوباوةرِ

و  وةوان وو ثةرتر ةو يريةىةوان هخ نانة بةخراى وةورماا: باوةرِبريوباوةرِ*
 .ىو قةةةر خخ رو شةرِ ؤذى ةواي و رِ ثخ غةمبةران 

واتةةةة: هةةةةر ئةةةةو    خ ن : بةثةةةةروةرةواري ى  خةةةراى وةةةةورة   ةهبةةةاوةرِة*
ي نةرى هةمرو ئخي ووارةوان  ئةك ثةروةرةوارى ةرو ىكةرى خاوةندارى هةلاسررِ

 برونةوةرةية .

ى  خراى وةورة  واتة: هةر ئةو ثةر ةتاوى  باوةرِةةهخ ن : بة ثةر تاوي *وة
 ضةلا  .وو ثر جطة لةو بةتائ ىهةمرو ثةر تاوي ك  تر شايان  ثةر ىنةوحةقةو
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 .وةباوةرِةةهخ ن : بةناو و  خفاتةوان  خراى وةورة*

 واتة: خراى وةورة ناوة جراا و  خفاتة تةواوة بةر ةوان  هةية .

لةةك شةىانةةا: واتةة هةخض     راى وةةورة  بةتاك وتةنهاي  خة  وة باوةرةةهخ ن :*
لةةناوو   دا  وة نةة خنةة لةة ثةر ةتاوي ى    وة  داخة لةة ثةروةرةواري ى  خة نةة هاوبةش  ن

َرر و َاَاممَ ]  : ةةخفاتةوانخدا  خةةراى وةةةورة ةةيةةةرمري     َر ممَاََاا و َاا َربُّ السَّ

لَُم لَهُ َساو  بَََدتوهو هَلر تَعر طَبورر لوعو هُ َااصر بُدر     .(56 )اريم:[ يَّ  بَيرنَهَُاَ فََعر

واتةةة خ خةةةراى وةةةورة ثةةةةروةرةوارى ئازانةةةواا و  ةوىةةةر ئةةةوةى لةةةة     
خةةراى وةةةورة ب ةر ةةىة و بةةةرةةواك بةةة لةةة  ()تةةى ئةةةى دنةةد   نخ رانخاندايةةة
ئايا ةة انخ  خراى وةورة هاوشخ رةو هاوبةشة  هةةبخ   لةناوةوةيةدا      ثةر ىنخدا
 . ؟وة )اهلل( ية

ُ ال إولَمهَ إوالَّ هُمَ  الرَيماُّ الرَُّيُّم ُ  ال ]  راى وةةورة: وةباوةرِماا واية وة خة  * َّللاَّ

معَُ   ْر َرر و َانر َذا الَّمذو  يَ َر َاََاا و َاَاَ فوا ا ٌ  لَهُ َاَ فوا السَّ نَةٌ َاال نَ ر تَأرُخُذهُ سو

ي يهومر َاَاَ َخلرعَهُمر َاال يُيو لَُم َاَ بَيرَن أَيردو نوهو يَعر نرَدهُ إوالَّ بوإوذر مهو عو لراو نر عو ٍء او ار َْ طُ َن بو

عروُهَُاممَ َاهُممَ   َ  َاال يَممُظاُدهُ وو َرر َر ممَاََاا و َاا مميُّهُ السَّ سو ممَ  ُيرر إوالَّ بوَاممَ َاممََء َاسو

يمُ   ( .566 )البُّرة:[ الرَعلواُّ الرَعوو

خةة وةة   ة وةة هةخض ثةر ةتاوي ك  تةرى حةةق ن     خراى وةورة ئةو خرايةية  خواتة
ي نةرى ئةةةك رِووةو هةلاسةةرووةةة بةةةرةةواك  ينةةد شةةايةن  ثةر ةةك بخ ةة  جطةةة لةةةو

وةنةو ة ةةيباتةوة نةخةولخ كةوت   هةرضة  لةة ئازانةةواا و     نةوةرةية  نةوبر
وآ هةية بىرانخ   تكا بكا  لةالى خراى وةةورة     ةويداية هةمروى مرلاك  خراية

ابةةةةرةووى رِو ةاهةةةةاترو  هةرضةةةة ي طا ثخ ةةةةدان  خةةةةىى نةةةةةبخ     تةةةةةنها بةةةةةرِ 
ةوانخ ى  هةمروى ةة انخ    وةئةواا ناتران  ةةورى شىخ   لة  انسةى   ةرو ىكراو
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خةراى وةةورة بةدةا و بخةزان  تةةنها بةويسةى  خةىى نةةبخ    وةورر ة  خةةراى          
وةثارا ةىنخاا خةراى وةةورة      وةورة  ؤر يراوانة بة يراوان  ئازانةةواا و ةوى 

  نةاوو  ىخةرةى خةى  بةةر ة   خةة لةةالى  وة هةةر ئةةو    حة  ناوةا  و قةررس ن  ةنارِ
 لة هةمرو وةس وةورةترة . ةو   خفا  وورةةوةوان 

َّْهَََدةو ]  وةباوةرِماا واية وة: * ُ الَّذو  ال إولَهَ إوالَّ هَُ  َعَلوُم الرَغيربو َاال هَُ  َّللاَّ

مم  ُ  اُ  السَّ ُ الَّممذو  ال إولَممهَ إوالَّ هُممَ  الرَالوممُس الرُُّممدُّ يُم هُممَ  َّللاَّ وو َاُن الممرَّ ور  هُممَ  الممرَّ

 ُ مروُي َن هُمَ  َّللاَّ ْر مَ يُ و َعاَّ ُر الرُاتََكبِّمُر ُسمبرَيََن َّللاَّ ُن الرَعزويُز الرَجبََّ ُن الرُاهَيراو او الرُاظر

ممَاََاا و  َُ لَمهُ َاممَ فوما السَّ ممنَح يَُسمبِّ مَاَُء الرُيسر َسر َر ُر لَمهُ ا ُُ الربَمَروُ  الرُاَومم ِّ الرَخمَلو

َرر و َاهَُ  الرَعزويُز الرَيكويمُ  َر  .(52-55 )اليْر:[ َاا

خةة وةة   ة وةة هةخض ثةر ةتاوي ك  تةرى حةةق ن     خراى وةورة ئةو خرايةية  خواتة
وة  اناى شىة نهخ ن  وئاشكراوانة وة  شايان  ثةر ك بخ   جطة لة خراى وةورة 

ة وةةة هةةخض خةةة  وة خةةراى وةةةورة ئةةةو خرايةيةة ةحةةك وبة ةيهةةةر ئةةةو بة ةةى و رِ
ةر ك بخ   جطة لةة خةراى وةةورة وةة     خة وة شايان  ثثةر تاوي ك  ترى حةق ن
خةةةك  وة خةةةلاك  ينةةةوةرةو ثاوةةة لةةة هةةةمرو وةةةك ووررِ وخاوةنةةدارى هةةةمرو بر

ا   ةانةرى ثخ غةمبةرانة بةة  ثاري زراو بروا لةوةى وة  ىةمخاا ل   بكا   وة بةرِ
خةةةوةو خيةةاا  وة ئاماةةيةةة بة ةةةر بةندةوان  ئاشةةكرا ورةنةة  مرعكخزةوةةان  بى  

وة ائ و ةة ةةةةةآلتدارو بةترانايةةةةة بة ةةةةةر هةةةةةمرو     ضةةةةاوةي رة لة ةةةةةرياا 
خةك  ثةاك و  يىر لةوةةارةرو ىكراوةوان   وة وةورةية لةئا   هةمرو وةك ووررِ

  بآ وةرةى بى خراى وةورة لةو شىانةى وة ةةيكةا بة هاوبةش بى خراى وةورة
وة خراى وةورة ئةو خرايةية وةة ةرو ةىكةرو هخ نانةة بةروا و ةاهخ نةةرى هةةمرو       

ن  شةةةخ رةى وىخ كة وةةةة ويسةةةى  لةةة   بخ ةةة   وةوي نةةةةوخ ي و هخ نانةةةة بةةةر     شةةة
هةرضةة  نةةاوى جةةراا هةيةةة هةةةمروى بةةى خةةراى وةورةيةةة     ةرو ةةىكراوةوانخ ى 
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اةةوةرا بةة   خةراى وةةورة بةة ثةاك رِ     وةهةرض  لة ئازانةواا و ةويداية هةةمرو 
 هةر ئةو بة ةة ةآل  و وار بةجآية .   مان  حائ ياا بة  مان  قسة

 :مرلاك  ئازانةواا و  ةوى هةية خراى وةورة وةباوةرِماا واية وة *

ُي َر أَار ]   ممَُء الممذُّ َْ ممَُء إونََ ممَ  َايَهَممُب لوَاممنر يَ َْ ممَُء يَهَممُب لوَاممنر يَ َْ ُُ َاممَ يَ لُمم يَخر

يرٌ  َُء َعُّويامَ  إونَّمهُ َعلوميٌم َِمدو َْ َعُل َانر يَ َرانَ  َاإونََ َ  َايَجر ُجهُمر ُذير   رى:)الْم[ يَُزاِّ

24-65). 

هةبخ   ةرو ى  ةةوا   بةويسى  خىى وض  واتةخ خراى وةورة ويسى  لةض 
يةاا ثة   ةةبةخةةخ       بخ    يا خةرة وررِ ويسى  لخ  ةةبةخةخ   بة هةروة خ   وة

لة   بخ ة  نةةوررِ نةةوض نابةخةةخ         ياخرة وررِو واخاا ثآ ةةبةخةةخ    ويسةى   
 آلتة بة ةر هةمرو شىخ كدا .ا ى  خراى وةورة  اناو بةةة ةثآياا  بةرِ

  وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة:*

َرر و  ] َر مَاََاا و َاا يُر لَمهُ َاََُّلويمُد السَّ يُ  الربَوو ٌء َاهَُ  السَّاو ثرلوهو َاار لَيرَس َياو

ٍء َعلويمٌ  ُر إونَّهُ بوُكلِّ َاار َُء َايَُّردو َْ َق لوَانر يَ زر  .(25 )الْ رى:[ يَبرُسطُ الرِّ

هخض شىخ   لة خراى وةورة ناضةخ    وةخةراى وةةورة بخسةةرو بخنةةرى       واتةخ
خة  خة ي نةو ونخنةوان  ئازانةةواا  خخ ك  وةورةو بارك وئاشكراو نهخ نهةمرو شى

و  ةوى هةمروى مرلاك  ئةوةو بةةة ى  ئةوة  بى هةر وة ةخ   وةة ويسةى  لة       
ى تة ة    بخ   ل   ؤ ى يراواا ةةوا   وة بى هةر وة خ كخي وة ويسى  ل  بخ   رِ

 ا ى  خراى وةورة  اناية بة هةمرو شىخ   .ةةوا   بةرِ
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َرر و إوالَّ َعلَمح ]  وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة:* َر منر َدابَّمٍة فوما ا َاَامَ او

َدَعهََ ُيلٌّ فوا يوتٍََب ُابوينٍ  تَ ر هََ َاُاسر تََُّرَّ لَُم ُاسر ُِهََ َايَعر و روزر  .(5 )ه د:[ َّللاَّ

ال خةراى وةةورة   ئةخ خة لة ةةر رِووى  ةوى  هخض ئاذةل  ووخاا لةبةري   ن ة خوات
اا الى خةةةراى وةورةيةةةة  وة ةة انخ ةةة  شةةةري ن  مانةةةةوة و يةةةؤ ؤ ى ةةةا   رِرِ

هةمرو ئةك شىانة  ؤيةك و مرةنخة  ور ية نخةىةجآبرون  ور ية و  شري ن  رِ
  راوا .وةا نر )ل ح الايع ظ( لة

  ى وةورة:وةباوةرِماا واية وة خرا*

مرو َاَامَ ]  لَمُم َامَ فوما الربَمرِّ َاالربَير لَُاهََ إوالَّ هُمَ  َايَعر َُ الرَغيربو ال يَعر نرَدهُ َاعََتو َاعو

ممٍب َاال  َرر و َاال َر ر َر لَُاهَممَ َاال َوبَّممٍة فومما ظُلَُاممَ و ا ممنر َاَرَِممٍة إوالَّ يَعر ممُُّطُ او تَسر

 .(64:)اَنعَ [ يََبوٍس إوالَّ فوا يوتٍََب ُابوينٍ 

هةخض وة ةخ     و خةواا الى خةراى وةورةيةة  خاتةخ ونخن   انخارى غةيب و نهخ نو 
و ةةرياواا ةا هةيةة  انخةارى    وشكان ونايزانخ   تةنها خىى نةبخ    وةئةوةى لة 

ال خراى وةورة  انخارى بة وا  ئخ اوةري  هخض ةاري   ن وةالاىبة هةمروى هةية  وة
ةانةوي ناةيةةةك نىخةةة لةةة تةةاريك  ذي ةةر  ةوى و شةةري ن  وةرينةوةةةى هةيةةة  وةهةةخض 

 . راونةتةوةوةا نر)ل ح الايع ظ( ال هةمرو ئةمانة لةئخياخرة تةرِ ياخرة وش  

 وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة:*

َوممَ و َاَاممَ ]  َرر َر لَممُم َاممَ فومما ا ََ َايَعر مم ُي الرَغير ممََعةو َايُنَممزِّ لرممُم السَّ نرممَدهُ عو َ عو إونَّ َّللاَّ

رو   َ َعلوميٌم تَدر ٍ  تَُا ُ  إونَّ َّللاَّ رو  نَعرٌس بوأَ ِّ أَرر ُب َغدا  َاَاَ تَدر سو نَعرٌس َاََذا تَكر

 (.42 )لُّاَن:[ َخبويرٌ 
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خةوان  هاتن  قخامة  الى خراى وةورةيةو هةر خىى ةةيزانخ    يواتة خ  انخار
وة هةر خةىى وةات  بةاراا بةاري  ةة انخ ة   وة هةةر خةىى ةة انخ ة  ئةةوةى لةة           

وة هةخض نةيسةخ      ةمح  ئايرةتداية ئايا وررِة ياخرة وض  باشةة يةاخرة خةرا     رِ
شة  ضة  ةةبخ ة   وة هةخض نةيسةخ        وبةةة ة  ةي نخ ة  و تر   نا انخ    بةى ضة  

ا ى  خراى وةةورة  انةا   نا انخ   لة وري دا ةةمري   تةنها خراى وةورة نةبخ    بةرِ
 و خةبرية .

قسة ةةوا  بةوةى وة ويسى  لة   بخ ة     وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة*
َ]: هةر واتخ   وة بخةوي   و ضىن  بري   لويا  ُ ُا َسح تَكر  252نسمَء: ال]  [َاَيلََّم َّللاَّ

. ] 

 .ا ىةقخنةقسة ورةنخ ك  رِ()واتة خ خراى وةورة قسةى لةوةئ مر   ورة

يََُّتونَممَ َاَيلََّاممهُ ] وة ةةيةةةرمري  :  ممَ َجممََء ُا َسممح لواو : ] االعممرا  [َربُّممهُ  َالَاَّ

224 ] . 

خةراى وةةورة قسةةى     هةا  و  لةوات  ةيارى وةراوةا () واتخ   مر   خواتة
 دا ورة .لةوةلا

يّ ممَ] وة ةةيةةةرمري  : برنَممَهُ نَجو َيرَاممنو َاَِرَّ َر ممنر َجَنوممبو الطُّمم رو ا ]  [َانَََديرنَممَهُ او
 [ .65: اريم

ا ةى   ئ وةرة لةةالى رِ  وقسةةماا لةوةة   () مةاا وةرة   (مر  )واتة خ بانط  
   وة ثنةو ثايةماا نزي  ورةةوة هةتا قسةماا لةوةلاةدا وةرة ووةر ى   طورضخاى 

 لة قسةى ثةروةرةوار برو .
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مُر ]  :وة باوةرِماا واية وة* َدادا  لوَكلوَاَ و َربِّا لَنَعوَد الربَير ُر او ُِلر لَ ر َيََن الربَير

ثرلوهو َاَددا   َِبرَل أَنر تَنرعََد َيلوَاَُ  َربِّا َالَ ر  ئرنََ بواو  .(254 )الكهف:[ جو

وشةةوان   و خي وثخ نر وس رواتةخئةوةر ئاوى ةةرياواا مةرةوةب ب  بى ثخ ن
   ئةةوا ئةاوى ةةرياوةاا ووشة  ةةبخ ة  و وىتةةةةةةاي  ةي ة  و        وخراى وةورة بنر

   .ةووشةوان  خراى وةةةةةةةورة ئةوةندة  ؤرا وىتاي  ناي

مُر  ] هةروةها ةةيةةرمري  :  ِرم ٌ  َاالربَير منر َامَجَرٍة أَ َرر و او َر َالَم ر أَنََّامَ فوما ا

هو َسبرَعةُ  دو نر بَعر هُ او َ َعزويٌز َوكويمٌ  يَُادُّ و إونَّ َّللاَّ  )لُّاَن:[ أَبرُيٍر َاَ نَعوَد ر َيلوَاَُ  َّللاَّ

52)   

س بخ ة  و  وووى  ةوى هةةمروى ثخ نةر  واتةخئةوةر هةرضة  ةار هةيةة لة ةةر رِ   
بةةآلك ووشةةوان  خةراى وةةورة       ياواا مةرةوةب بخ   ئةوا تةواو ةةب ئاوى ةةر

ئةوةر لةثاشاندا حةةو  ةةريةاى تةريي يارمةةت  بةدةا       هةرضةندة  تةواو نابخ  
 ا ى  خراى وةورة بةةة ةآل  ووار بةجآية.ئةمانخي تةواو ةةب   بةرِ

 ك لةة  اماا واية وة ووشةوان  خراى وةورة تةواوتري  ووشةا  رِوة باوةرِ*
ةاةثةةروةرا لةة حرونةوانةدا  جةران  لةة قسةةواندا  خةراى وةةورة           هةوالاةواندا
ال   ] ةةيةرمري  : َِ  َاَعدر در  [ .226 :] االنعَ  [ َاتَاَّتر َيلوَاُت َربَِّس صو

ا ك لةة هةوالاةوانةدا  ةاةثةةروةرا لةة     ووشةى ثةروةرةوار  تةواوا  رِ واتةخ
يثَ ]  وة ةةيةرمري  : حرونةواندا   َن َّللّاو َودو َدُق او  .[72 :] النسَء [َاَانر أَصر

 ت بخ  ؟ىا وآ هةية قسةى لة قسةى خراى وةورة رِ خواتة
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مةةةاا وايةةةة وةةةة قررئةةةان  ثةةةريؤ  قسةةةةى خةةةراى وةورةيةةةة بةةةة وة باوةرِ*  
(  )عليه الو ة االسم   ا ىةقخنةي  قسةى ثآ ورةووة  وة ةاوي ى  بة جربيلرِ

 .()ى  ةر ةلا  ثخ غةمبةر وة بوئةويي ةايبة اند

[  ُِّ لرَي بَِّس بَو ن رَّ لَهُ ُراُح الرُُُّد و او  .[255 :س رة النيل] [  ُِلر نَزَّ

 ) عليمه الوم ة االسم   (بناآ ئةك قررئانة جربيل  ()واتة خ ئةى دند 
 ة بى  ةر ةلا  م  لةاليةا ثةروةرةوارتةوة بة حةق .وةايبة اندو

يُن َعلَمح َاإونَّ  ] وة ةةيةرمري  : َاو َر اُح ا يَن نََزَي بوهو الرُّ هُ لَتَنرزويُل َربِّ الرَعَلَاو

رويَن بولوَسٍَن َعَربوّا ُابوينٍ  َن الرُانرذو  . (246-245 )الْعراء:[ َِلربوَس لوتَُك َن او

ةوارى هةةمرو جخهانةة  وةة    رواتة خ ئةك قررئانة ثةريؤ ة ةابةة ي نراوى ثةةروة    
ةايبة اندؤتة  ةر ةلا  تا تىيي  و ة االس   () عليه ال  جربين  ةة   ثاك

ببخ  بة يةوخ   لةة تر ةخ نةراا وخةةلاك  ثةآ بت ةخ نخ  و ئاواةاريةاا بكةيىةةوة        
 ثآى  وة بة مان  عةرةب  ئاشكرا ةابة يرة .

وة باوةرِماا وايةة وةة خةراى وةةورة بةةر ة بةة  ةةر ةرو ة  وراوةوانخةدا          *
  ى وةورة ةةيةرمري  :ضرنكة خرا  و  خفاتةوانخة  خرةى خىى

واتةخخراى وةةورة بةةر و وةورةيةة    [ .566 :] البُّرة[  ويمالعَ  لاُّ اه  العَ  ]
 خرةى خىي وناوو  خفاتةوان  .

 :نعمَ ]اَ [بيمرالخَ  كميمُ اهم  اليَ  هو بمَدو عو   قَ فَ  رُ اه  الَُّهو ] ةةيةرمري  :وة

27. ] 
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خةوةيةة   دةوانوى بةنوواتةخخراى وةورة بة ةة ةآلتةو  الاةةو بةةر ةو لة ةةر   
 وةخراى وةورة واربةجآو  اناية .

ممتَّةو أَيَّممٍَ   ُمممَّ ]: وة باوةرِمةةاا وايةةة وةةة * َ  فومما سو َرر َر ممَاََاا و َاا َُ السَّ َخلَمم

ر َار َر شو يَُدبُِّر ا تََ ى َعلَح الرَعرر  .(4)ي نس: [ اسر

ثاشةاا    ؤذةاخراى وةورة ئازانةواا و  ةوى ةرو   ورة لة شةةش رِ  واتةخ
 نةوةرةية .وهةلاسرري نةرى ئةك بر ئةو عةرش و هةر ةوة بى  ةروربةر  ب

نةوةى بى  ةر عةرشةوةى: بةر برونةوةيةت  بى  ةرى بة خرةى ووة بةر بر
و وةةورةي    خىى بةر برونةوةيةو  تايبة  وة وروةاوو شةخاو بخ ة  بةة ثةريؤ ى     

هةخض  وة   لةبةر برنةوةى هخض وة خ   لة ةرو   وراوةوان  ناضخ   خراى وةورة
 خةوةى نا انخ   تةنها خىى نةبخ   .وة خ   ضىنخ ى

وة خةىى    وة باوةرِماا واية وةة خةراى وةةورة لةوةةئ ةرو ةىكراوةوانخ ى      *
و ووتةةةوانخاا ةةبخسةةىخ   و    لة ةةةر عةرشةةةوةيةت   انخةةارى هةيةةة بةةةحالاخاا  

راا ؤ ى هةةذا ي نخ    رِرِووة ئةخي وواريةاا هةةئ ةة ةر     ورةةوةوانخاا ةةبخنخ ة   
ا ضاك ةةواتةوة  وة مرلا  ةةةا  بة هةر وة خ   وةة ويسةى    اةةةا  وتخ كةكاو

وة ويسى  ل   بخ ة    ل   بخ    وة ةةيسةنخ ىةوة لةهةر وة خ   وة ويسى  ل   بخ   
وة ئةوةيةة  ويسةى      هةر وة خ   ةة ةآلتدار بكا  ئةوا ةة ةآلتدارى ةةوةا  

و ضاوة هةةر بةة ةة ةى  ئةةوة  وةهةةر      يسراى ةةوا   خخ رو رِل   بخ    ةر شىرِ
وة هةةر وة ةخ   ئةمةة ئخةة        ئةو تراناو ةة ةآلت  بة ةر هةمرو شىخ كدا هةية

هةرضةةةةندة  ا ةةةىةقخنة لةوةةةةئ ةرو ةةةىكراوةوانخ ى   بخ ةةة  بةةةة شةةةخ رةيةو  رِ 
ثرلومهو ] ا ةىةقخنة: يانةوةية لة ةةر عةرشةةوةى بةة شةخ رةيةو  رِ    ولة ةرو لَميرَس َياو
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ٌء َاهُمَ  ا ميرُ َاار يُ  الربَوو ماو هةخض شةىخ   لةة خةراى      خواتةة [.22 :] الْم رى  [لسَّ
 .وةورة ناضخ   و خةةةةةراى وةةةةةةةةةةورة بخسةرو بخنةرى هةمرو شىخ كة

لة جةهنىخةواا و جطة لةواا نالاخ  : خراى وةةورة   اليل لية()وةئخ نة وةور
اية وة هةر وة خ   ووى  ةوى  وة باوةرِماا ولةوةئ ةرو ىكراوةوانخ ى  لة ةر رِ

وا بناخ   ئةوا وايرة يا خرة ورمرِاية  ضرنكة وة ف  خةراى وةةورةى وةرةووة بةة     
 خة .وة شايان  خراى وةورة ن  خفات  وةك ووررِ

هةةةوالا  ثخ ةةداوي  وةةة ()وة باوةرِمةةاا هةيةةة بةةةوةى وةةة ثخ غةمبةرةوةةةى*
) يةةك لة ةةر    نخا واتخ   وة  ةآ يةةو   وهةمرو شةوي   ةاةةبة ي   بى ئازان  ة

مأا ف نو دعُ يَم نر َام ))  آى ( شةةو ةةمخ نخ ة  وة ةةيةةرمري  :     نر جيب لمه  َامتَ سر

 . (1)((? له رعَ غر أَ رنا فَ عو غر تَ سر يَ  نر طيه  اَ عر أُ ا فَ نو لُ أَ سر يَ 

ي ىةوة تا وةآلم  بدةمةوة؟ وآ ةاواك ل   ةةوةا  تاثةآى   واتة خ وآ لخ ك ةةثارِ
 وا  تا ل   ى خىش مب؟ .من ل   ةةروببةخةك؟ وآ ةاواى لخ طىشب

يةارةاا  ؤذى قخامةتةدا ةي ة  بةى برِ   وة باوةرِماا وايةة وةة خةراى وةةورة لةة رِ     *
  لةنخ راا بةندةواا ةا ضرنكة ةةيةرمري  :

ماَء ]  ُ  َدّيَ  َدّيَ  َاَجمََء َربُّمَس َاالرَالَمُس َصمعَّ  َصمعَّ  َاجو َرر َر َي َّ إوَذا ُديَّتو ا

َائوٍذ بوَجهَنََّم يَ ر  َرىيَ ر ير نرَسَُن َاأَنَّح لَهُ الذِّ و َر  .[54-52 ]العجر:[ َائوٍذ يَتََذيَُّر ا

                                           

( باب أي الليل أفضل، 1112( باب الدعاء نصف الليل، وأبو داود)2695البخاري ) -01
 .() وغريهم ،وكلهم عن أيب هريرة (،764الك)(، وم1746والدارمي )
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واتةخ نةخخ ر نابخ   ورةةوةوانىاا بةو شخ را ة بخ   ضرنكة واتخ ة  ةي ة   ةوى   
ةةلةر ي   و ةةهةذي   و ةةشكخ   يةك لة ةواى يةةك  وة خةراى وةةورة ةي ة  بةى      

ؤذةةا ةوانخي ثةىل ثةىل ةي ة   وة لةةو رِ    وة يريةةى  يارةاا لةنخ راا بةندةواندا برِ
ثةشخناا ةةبخ ىةوة لة  ةةاةةوخ ة  و ةةيهخ ن   ئةو واتة مرؤظيريةىةواا ةؤ ةخ رِ
ةى ثةآ  وبةآلك ثةشخنان  و ياةورةنةوةى تاوان   ر  نخاىوورةةوة خراثةوان  ة

 ؤذةةا .ناوةيةنخ   لةو رِ

ٌَي لوَاَ] وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة:*  .[252: ]ه د[ يُرويدُ  فَعَّ

وةس نىخة ةة ىة وة ةىان    و هةرض  بري   وويسى  ل   بخ   ةةيكا  خواتة
   .    بكا 

 وة باوةرِماا واية وة ويسى  خةراى وةةورة ةوو جةىرة: يةوةةمخاا: وةةون      *
خةة وةة   وة مةةر  ن   وو ةةةا وةة بةهىيةةوة مةبة ةى  خةراى وةةورة رِ      (ةي ني)

وةوةر خةراى    ،)الاْميئة(بةة مانةاى ويسة  ةي ة      خراى وةورة خىش  بري   وة 
َ يَعرَعممُل َاممَ يُرويممد] وةةةورة ةةيةةةرمري  : ِرتَتَلُمم ا َالَكوممنَّ َّللاَّ ُ َاممَ ا ]  [َالَمم ر َاممََء َّللاَّ

 [ .564 :البُّرة

  واتةخ ئةوةر خراى وةورة ويسى  لخ براية ئةوا ورشةىارى يةةوتياا نةةةةورة   
 جآى ةةوا  .بةآلك خراى وةورة ئةوةى بخةوي   جآبة

ُ يُرويُد أَنر يُغر ويَُكمر هَُ  َربُُّكمر ] وة ةةيةرمري  :  [.42: ]ه د[ إونر َيََن َّللاَّ

ةتاا ثة   ناوةيةةنخ   ئةوةةر خةراى وةةورة بخةةوي         وئامىذوارى م   ر واتةخ
ي ننةايىر وةرمرِاي  هةةر بةة     ضرنكة هةةر ئةةو ثةروةرةوارتانةةو رِ     ورمرِاتاا بكا 
 ةة ى  ئةوة .
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 ةمخاا: ويسى  شةرع  وةة مةةر  نىخةة مةبة ةى  جةآ بةةجآ بخ ة   وة       ةوو
 َّللاُ اَ ]  مةبة ىخة  تخ خدا تةةنها خىشريسةتاو ةةبخ ة  بةىى وةوةر ةةيةةرمري  :      

 .واتة خ خراى وةورة ةةيةوي   لخ ىاا خىش بخ  . [ميكُ لَ عَ  ت بَ يَ  نر أ ريدُ يُ 

ي ىةةوة بةى   ةةوةرِ )ي نا اامرعا( وةباوةرِماا واية وة ويس  ومةبة ى *
يةا خةرة ةاواى     يةارى وةةون  لةة  ةةر ةابخ ة      ةاناي  خراى وةورة: ئةوةى وة برِ
ةانايخةةو بةة وةري رةى     ( ئةوةان  ) شرعًاوةوورا ثةر ىن  ثآ ورةبخ   لة ةرو  

 خرة. زانينة وةووهىمشاا ثةى ثآ نةبرة هةيةة  ةومانر انخ هةية خة  ئختةاناي

 [ . 7 :] التين[ يناو اليَيو  مو كَ أور بو  َّللاُ  سَ ير لَ أ ]

 خة؟رتر نواتةخ ئايا خراى وةورة لة هةمرو ةاةوةرةواا ةاةوة

  :وة ةةيةرمري   

ٍ  يُ ِونُ نَ ]  اَ  لوَُّ ر و ُوكر َن َّللاَّ َسُن او  (.65: )الاَئدة [َاَانر أَور

يارى خراى وةورة بى وة ةانخ    يارى باشتبخ   لة برِواتةخوآ هةية حروك و برِ
 ؟                                                                                                   ا هةبخ  يا وة ةلانخاي 

ةاران  لةخرا ترس وثخاوضاوان  خةىش  وةباوةرماا واية خراى وةورة باوةرِ*
 ةةوي   و ئةوانخي خراى وةورة ياا خىش ةةوي   .

] اي  [ َّللاُ  مُ كُ بر بومير ا يُ  نو عُ بو تَّ َفَم َّللاَ   نَ بُّميو تُ  مر تُ نرميُ  نر او  لر ُِ  ] وةور ةةيةرمري  :

 [ .42 :عاران

ثخ خاا بناآ ئةوةر ئخ رة خراى وةورةتاا خىش ةةوي    ()واتة خ ئةى دند
 وةورةيي ئخ رةى خىش ةةوي   .  خراى  ئةوا شري ن  م  بةةةةةكةوا
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 .[62 :] الاَئدة[  هُ  نَ بُّيو يُ اَ  مر هُ بُّيو يُ    ٍ َُّ بو  ا َّللاُ أتو يَ    َ سَ فَ  ] وة ةةيةرمري  :

ئةةوا خةراى وةةورة وة ةانخ ك  تةر ةةهخ نخ ة  وةة خىشةخان  ةةوي ة  و           ةخوات

]  [الص بريي   بُّح   يُ واهلُل]  ي  :رئةوانخي خراى وةورةياا خىش ةةوي   وة ةةيةرم

 .[225: اي عاران

 .راى وةورة ئارامطران  خىش ةةوي  واتةخخ

 .[4: ] اليجرا   [طينسو ُّر الاُ  بُّ يو يُ  َّللاَ   ا إنَّ طُ سو ِر أاَ ]  وةةةيةرمري  :

   خراى وةورة ةاةثةروةران  خىش ةةوي   .ىا واتةخئخ رة ةاةثةروةرب  بةرِ

 [ . 44: ] الاَئدة [نينسو ير الاُ  بُّ يو يُ  َّللاَ   ا إنَّ نُ سو ور أاَ ]  وةةةيةرمري  :

 ىش ةةوي   .ا ى  خراى وةورة ضاوةواران  خواتةخ ضاوة بكةا ضرنكة بةرِ

ا ىخة لةةو شةةريعةتةى وةة ةاينةاوة لةة      ماا واية وة خراى وةورة رِوةباوةرِ*
 ا ى ية لةو شىانةى وة قةةةغةى ورةووة  لةوانة:ورةةوةواا و وتةواا  وةنارِ

هو الرُكعرممَر ] ةةيةةةرمري  : بَممَدو ممح لوعو َِ َ َغنومماٌّ َعممنرُكمر َااَل يَرر عُممُراا فَمإونَّ َّللاَّ إونر تَكر

هُ لَُكمر َاإونر  َِ ُكُراا يَرر ْر                                                                        [ . 2 :] الزار  [تَ

ةولاةمةنةدةو  ا ةى  خةراى وةةورة ة   ير بكةةا ئةةوا بةرِ  رواتة خ ئةوةةر ئخ ةرة وة   
خة بةة وةرير   نا يي بةآلك رِ  خة وة بخ ةر ك   رثا   بكةاثخ ريسى  بة ئخ رة ن

 رثا   خراى وةةورة بكةةا ئةةوا بةة  ةرثاس وةرةا        بةندةوان   وة ئةوةر بى
 ية لخ ىاا .ا رِ
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ِرُعمممُداا َامممَ  ] وة ةةيةةةةرمري  : ُ انربوَعمممَ َهُمر فَثَمممبَّطَهُمر َاِويمممَل ا َالَكومممنر َيمممروهَ َّللاَّ

ينَ  دو  .(25 )الت بة:[ الرََُّعو

رضة  لةوةةئ   وةوةاا ةة وواتة خ بةآلك خراى وةورة ثآى ناخىش برو وة ةوو رِ
ايان  ور  و ةانخةىن  خسىة ةلاخانةوة وةوةرو  بىية رِ ةاراا بى جخهاة ورةا باوةرِ

وةواا ) ئةوانةةى  رو ثخ خةاا ووتةرا ةانخةة  لةوةةئ ةانخةةى       خةك بىيةاا ي ةرشىرِ
 ياا هةية لة وري رو نةخىش و ئايرة  و مندائ ( .)عذر(وة

لةو وة ةانةى وةة باوةرِيةاا     ا ى ةةبخ  وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة رِ*
 هخ ناوة و ورةةوةى ضاوخاا ورةووة:

َا َربَّهُ ]   ْو ُِ ا َعنرهُ َذلوَس لوَانر َخ ُ َعنرهُمر َاَر َا َّللاَّ ِو  .[7 ]البينة:[ َر

هخ نةةاا ووةةرةةوة   ا ى بةةرو بةةة هةةىى باوةرِ  واتةةة خ خةةراى وةةةورة لخ خةةاا رِ   
روا لة خراى وةةورة بةةهىى   ا ى بوة ئةوانخي رِ )واتة: هاوةآلا( ضاوةوانخانةوة

وةة ئةمةة بةى وة ةخ كة لةة        لةة بةهةشةىدا   ئةو هةمرو بةخةةانةى وة ثخ خان  ةا
 .                 خراى وةورة بت خ   بة  انخارىخةوة

ورِة ةةبخ   لةة وة ةخ   وةة شةايان      رماا واية وة خراى وةورة توة باوةرِ*  
 لة وايراا و جطة لةواا:  رِةبروا بخ  وتر

مم نَ ظَمم َللو بومم لوممَنينَ ا ] مم ةُ رَ ائوممم دَ يهو لَممعَ   ءو السَّ ممغَ اَ   ءو السَّ ]  [علمميهم َّللاُ  بَ ضو
 [ .5 :العتَ

ئةوانةةةى وةةة ورمةةان  خةةرا  بةةة خةةراى وةةةورة ةةبةةةا) ورمةةاا بةةرةا   خواتةةة
( ئةوانةةة ئةةةو ورمانةةة وشةةةى وةةرير بةةة  ةةةر ووشةةةى ئخسةةالمدابة ةةةروةوتن  و
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خىياا ةةبخ   وخراى وةةورةيي لخ خةاا    ش وي ىةوة وترخراثةياا بىخىياا ةةوةرِ
 تررِة بروة .

و َالَهُممر ]  وة ةةيةرمري  : مَن َّللاَّ را  فََعلَميرهومر َغَضمٌب او َانر َاَرَح بومَلرُكعررو َصمدر

يمٌ   [.255النيل: ][ َعَذاٌب َعوو

واتة خ بةآلك وة خ   ورير بكا  بة ةةك و خنطخة  يراواا بخ   وةلاة  خةىش   
رِة برون  خراى وةورةياا وئةوا ئةو وة انة تر ويةت  وورة بخ   بةو وريرةى وة

 لة  ةرة و  زايةو   ؤر وةورةياا بى هةية .

وويةةو  هةيةة وةوة ةر وةراوة بةةة     مةاا وايةة وةة خةراى وةةورة رِ     وة باوةرِ*
مُّمح اَ بر يَ اَ ]  ي ز وةة ةةيةةرمري  :  ثريؤ و بةرِ ]  [ االيمرا اَ   يو ا الَجمذُ  سَ بِّمرَ  هُ جر
 [ . 52 :الروان

ووى ثةةةروةرةوار  تةةةنها رِ  هةةةمرو شةةىخ   لةةةناو ةةضةةخ   و نامخ نخ ةة   خواتةةة
 وويةو  ثريؤ  وبةرِي زة .وراوة بةوةى وة رِ وة وة ر  ةةمخ نخ  

 ماا واية وة خةراى وةةورة ةوو ةة ةى  ثةريؤ ى وةةورةى هةيةة وةة       وةباوةرِ*   
نا انخ ة   خةوةى خو وة ةخي ضةىنخ ى    لةةة ى  هخض لةة ةرو ةىكراوةوان  ناضةخ     

ُُ َييرمَف يَْمَءُ ]  وة ةةيةرمري  :  تةنها خىى نةبخ   [ بَملر يَمداهُ َابرُسم  َتَنو يُنرعوم
 .[52الاَئدة:]

بخ ةةة  خ واتةخبةةةلاكر هةةةرةوو ةة ةةةى  خةةراى وةةةةورة وةةراوةا ضةةةىن  ويسةة  ل     
  .ةةبةخةخ  
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يعممَ  ]  وة ةةيةةةرمري   : ُ  َجاو َرر َر روهو َاا َُّ َِممدر َ َومم َ   َاَاممَ َِممَدُراا َّللاَّ َِبرَضممتُهُ يَمم ر

مممروُي نَ  ْر مممَ يُ ينومممهو ُسمممبرَيَنَهُ َاتََعمممَلَح َعاَّ يَّمممٌَ  بويَاو  و
مممَاََااُ  َاطر [ الرُّويَََامممةو َاالسَّ

 [ .52 ]الزار:

 خراى وةةورةياا بةة وةةورة نةنا ةخرة بةةو وةورةيىخةةى وةة شةايةنخ ى           واتةخ
ةاى ةةخةا  (  خةوةو ؤذى قخامةتدا ةةواتة مةىخةوة ) ةة ىوةهةمرو  ةوى لة رِ
ا ى  ةاية  ثةاك  و لة ةة ى  رِ ا ى ل ةةوا  بة ةة ى  رِووةئازانةوانخي لر

يةار  يارةانةةى وةة بةىى برِ   و وةورةي  بى خراى وةورة لةو هاوبةةش برِ  و بخ طةرةى
               .ةةةةا

ا ىةقخنةى هةية وةة لةة ضةاوى    ماا واية وة خراى وةورة ةوو ضاوى رِوة باوةرِ* 
خةوةى نا انخ ة  تةةنها خةىى    خكراوةوان  ناضخ   و وة ةخي ضةىنخ ى   ىهخض لة ةرو

يُنونََ َاَاويونََ]  وة ةةيةرمري  : نةبخ    نَ و الرعُلرَس بوأَعر  .[42 ]ه د:[ َااصر

وة ئخ نةة    خةوة ةرو   بكة لة ثخ ي ضاوى ئخ نةة خوةشى ()واتةخ ئةى نرح
بىمتةاا    ةروش نةة بة ضاوةي ري  ةةوةةي   وة بةةو شةخ را ة ةرو ةى  بكةة وةة ئخ       

  .نارةووة

مم  يَ لَمم  رُ النُمم هُ جَبُمموو  )) ةةيةةةرمري  : ()ثخ غةمبةةةر  وة  تر َِممرَ ور َ هُ عَ َْ

 .(2)((هو ُّو لر خَ  نر او  هُ رُ وَ بَ  هح اليهو تَ اَ انر  هو هو جر اَ  يَ ُ بر سَ 

رة ئةوةةةر اليبةةةري   و هةةةلا  وةاثىشةةةرى نةةروثةةةرةةى خةةراى وةةةورة خ واتةةة
 خ ة  ووى ضةندي   ضاوى خراى وةورة بةنةدةوان  ببخن ثريؤ ى رِ رووبطري   ئةوا نر
 .تخ نخ  وهةمروى ةة ر

                                           

 (.162، وابن ماجة)()( من حديث أيب موسى األشعري146)-561مسلم -11
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راى وةةورة ةوو ضةاوى هةيةة     خة وةئةهن   ةرننة وةىا لة ةةر ئةةوةى وةة       
ثالا ةةةد ةةوةةا  ةةربةةارةى ةةجةةال وةةة   ()ةةوةةةى ثخ غةمبةةةرييووةيةرمر

 . (3)(( م ليس بأع ركُ بَّ رَ  ر اإنَّ  َ عر أ هُ إنَّ  )) ةةيةرمري  :

ا ى  ثةروةرةواري ئخ رة ةوو ضاوى هةيةو بةرِ  ةةجال ضاوي ك  وري رةو واتةخ
 هخض ضاوي ك  وري ر نىخة .

روُ  ] مةةاا وايةةة وةةة خةةراى وةةةورة:  وة باوةرِ*   َبرَوممَُر َاهُممَ  يُممدر َر روُيممهُ ا ال تُدر

يُف الرَخبويرُ  َبرَوََر َاهَُ  اللَّطو َر    .[254 ]اَنعَ :[ ا

بةآلك خراى وةورة   نخاةاوراى وةورة ناوةا لة ةواتة خ ضاوةواا هة   بة خ
هة ةة  بةهةةةمرو ضةةاوةواا ةةوةةا  و  انخةةارى ثخ خةةاا هةيةةةو هةةخض شةةىخ ك  لةة     

و  انخةارى   ناشارةري ىةوة  هةر خةراى وةةورة نهخ نىخةةواا بةة ئا ةان  ةة انخ ة       
 بةهةمرو شىخ   هةيةو ئاشكراو نهخ ن  ةة انخ   .

ؤذى قخامةة   اراا ثةةروةرةوارياا ةةبخةن  لةة رِ   ةماا واية وة باوةرِوة باوةرِ*
 : ةا

رة]  َرة،الح َربوهَ نَظو ِو َائوٍذ نَ  . [55/54الُّيَاة: ][ اج هٌ يَ ر

واتخ ة  وةة    ة ةاراا ةةوةشخ ىةوةو جرانة ووى باوةرِؤذى قخامة  ةا رِواتةخ لة رِ
 تةماشاى ثةروةرةوارياا ةةوةا وةةيبخن  .

خة لةبةةر تةةواوي ى    هاووي نةى ن هاوشخ رةوماا واية وة خراى وةورة وةباوةرِ*
 [ .22 :] الْ رى [ البوير اه  الساي ُ  اءٌ اَ  هو ثلو او يَ  يسَ لَ ]  :وان ة خفات

                                           

 (.5/2244صحيح اجلامع الصغري: ) -15



 

 

 

 
20 

خةة  وة  وي نةى خةراى وةةورة ن   لة واتةخ  هخض شىخ   لة خراى وةورة ناضخ   و
 شىخ   ةةبخسىخ   و ةةبخنخ   . مروخراى وةورة بخسةرةو بخنةرةو هة

 [ .566 :] البُّرة [ ومالَنوَ ةٌنَس  هُُذُخْأال َت]  :ا واية وة خراى وةورةماوة باوةرِ*

و  وةنةو ة ةةيباتةوة وة نةةةخةوي    لةبةر تةواوي ى  واتة خ خراى وةورة نة
 اندن  ةرو ىكراوةوان  .و هة ىان  بة هةلاسررِ ندوي ى ي 

لةبةةةر مةاا وايةةة وةةة خةةراى وةةةورة  ةةىةك لةةة هةةخض وة ةةخ   ناوةةا   وةباوةرِ*
خةة لةة وةرةةوةى بةنةدةوان      ثةةروةرى  وة خةراى وةةورة بآئاوةا ن    تةواوي ى  ةاة

 لةبةر تةواوي ى  ضاوةي رى و ئاوا لخ برن  .

ماا واية وة هخض شىخ   خراى وةورة ةة ةىة وة ةىاا ناوةا  نةلةة     وةباوةرِ*
م] :و ةة ةآلت  لة بةر تةواوي ى   انخارى  ئازانةواا و نة لة ةوى ُرهُ إوَذا إونََّامَ أَار

 .[75 ]يّـس: [أََراَد َايرئَ  أَنر يَُُّ َي لَهُ ُينر فَيَُك نُ 

واتة خ تةنها ئخة  خراى وةورة واية وة ئةوةر ويسى  لةة شةىخ   بخ ة  ثةآى     
 ببة ئةويي يةوسةر ةةبخ   . ةةيةرمري  

بروا و نةتران  نابخ   لةبةةر تةةواوي ى  هخ ةزو    وش  ماندوووة خراى وةورة تر
متَّةو أَيَّمٍَ  َاَامَ ]   :ةة ةآلت َ  َاَامَ بَيرنَهَُامَ فوما سو َرر َر َاََاا و َاا َالََُّدر َخلَُّرنََ السَّ

نر لُُغ بٍ  نََ او            .(47 )ّق:[ َاسَّ

ئخ نةةة ئازانةةةواا و  ةوى وئةةةوةى لةةة  خةوةيوراوةخ  لة ةةةرواتةةة خ بةةة جةة
وبروا و نةةتران   وشة  مانةد  وؤذةا وةترنخ رانخاا ةاية ةرو ىناا ورة لة شةةش رِ 

 نةهات  .
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ماا هةية بةة جآبةةجآورةن  هةةمرو ئةةو نةاوو  ةخفاتانةى خةراى        وةباوةرِ*
 ()ياخرة ثخ غةمبةر   وةورة وةخىى بى نةيس  ثريؤ ى خىى جخ طريى ورةووة

ة  بةآلك ئخ نة بةرائة  ةةوةي  و خىماا ةوور ةةوةري  لةة ةوو   وبىى جخ طري ورةو
 ةةة وةة مرؤظ   )تاثيل( لخ كاراندايةوةك:  :وة بريى  لة ئاواةارى ل   وراوى وةورة

بةةة ةلاةة  يةةاخرة بةةة  مةةان  بناخ ةة   ةةخفات  خةةراى وةةةورة وةوةةرو  ةةخفات            
  .ةرو ىكراوةوان  واية

بةة ةلاة  يةاخرة بةة  مةان  بناخ ة :        ةةة مرؤظ :واتةة  )الىكخخةر(   ضىنخ ى : ةووةك
 ة .وةورة بةك شخ رةيةو بةك شخ رةيةي ضىنخ ى   خفات  خراى

ماا هةية بةنةيخكرةا و جخ طرينةورةن  هةمرو ئةةو  ةخفاتة وةةك و    وةباوةرِ*
 ()انةى وة خراى وةورة نةي  وةرةووة لةة خةىى يةاخرة ثخ غةمبةرةوةةى      وررِ

جخ طريورةنة   ةخفات  تةةواوى     نةيف ورةووة لة خراى وةورة  وةئةك نةي  ورةنة
ا  ةةوةةى لةة خةراى    وةة نةةي   ةخفاتخ ك  خةر     :ةذةوةى ةةوري ىة خةىى ) واتةة  

وةة نةةي  نةة ان     بى برنةة  وةورة واتة  خفاتة ةذة ضاوةوةي  جخ طري ورةووة  
  وة نةي   ةىةك ةةوةةي    ةةوةي  واتة  انخاري  بى خراى وةورة جخ طري ورةووة

 .(جخ طري ورةووةبى خراى وةورة واتة ةاةثةروةري  

لى ةة   () وةبخ ةةدةند ةةبةة  لةةةو  ةةخفاتانةى وةةة خةةراو ثخ غةمبةرةوةةةى   
 نة نةيخاا ورةووةو نةجخ طري.  بخ دةند برونة

ي طاية ثخ ريسىةو هةةر ةةبخ ة  لةة    ؤيةك لة ةر ئةك رِوةباوةرِماا واية وة رِ *
 ةرى برِؤي   ضرنكة ئةو  خفاتانةى وة خراى وةورة بى نةيس  خةىى جةخ طريى   
   وةةرةووة يةةاخرة نةةةي  وةةرةووة ئةةةوا هةوالاخ كةةةو خةةراى وةةةورة هةةةوالا  ثةة        
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وي  ةةربارةى نةيس  خىى وة خراى وةورة لة هةمرو وةس  اناترة بة واوةياندرِ
جةةرانتة  تةةرةو قسةةةى    ا ةةوة لةةة هةةةمرو وةةةس ووتةةةى رِ    نةيسةة  خةةىى 

ئةةةو  ةةخفاتانةى وةةة  خةةة ةةربةةارةى خةةراى وةةةورة  وة وةبةنةةدةواا  انخاريةةاا ن
هةوالاخ كةةو  بىى جخ طري ورةووة يةاخرة نةةي  وةرةووة ئةةوا      ()ثخ غةمبةرةوةى

 ()وي  ةةربارةى خراى وةةورة  وةة ثخ غةمبةةر   دواوةيانثآى رِ ()ثخ غةمبةر
 انةةاتري  وة ةةة لةةة ةرو ةةىكراوةواا بةةة ثةةةروةرةوارى وة لةةة هةةةمروياا  يةةاتر  

ا ىطىترةو لة هةمروياا  مةاا ثةاراو   ولة هةمروياا رِ  ئامىذوارى خةلاك  ورةووة
 ترة .

ا ةةى   رِ و تةةةواوي ى   انخةةارى  ()وة لةةة قسةةةى خةةراو ثخ غةمبةرةوةةةى    
وةرى نةوري   ياخرة  وة نىخة وونكرةنةوةى تخ داية  بىية بخانرو بى هخض وة خ  رِ

 ةووةل  بخ   لة وةرورتن  .
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 لـــصـف

*  وة هةمرو ئةو  خفاتانةى خراى وةورة وةة بازةاا وةرة بةة ةري ةةىر بةة       
ة بةة قررئةان  ثةةروةرةوارماا و    وىروررت   ئةوا ئخ نة لةو شةىةةا ثةةىناا بة ة   

ةتةةةةة   وة ئةةةةةوةى ثخ ةةةةةخنةوان  ئةةةةةك ئرم() ةةةةرننةت  ثخ غةمبةةةةةرماا 
 ؤيةىروا .وثخ ةةوايان  هخداية  لة ثاش ئةواا لة ةرى رِ

* وةباوةرِماا واية وة ثخ ريسىة ةةقةوان  قررئاا   رننة  لة ةةر شةخ را ة   
خةى وة ورواوة بةى  خا ىخ ىةو رِوة هةلا  بطري  لة ةر ئ ئاشكراوةى باس بكةي  

ي طاى ئةوانةةى وةة   خراى وةورة  وة بةرائة  ةةوةي  و خىماا ةوور ةةوري  لة رِ
ا بةةةةى مانايةةةةةك وةةةةة خةةةةراو  مانةةةةاى  ةةةةخفاتةوان  خةةةةراى وةةةةةورة ةةوةةةةىرِ 

  .ى ةةوةا ) تيريف(مةبة ىخاا نةبروة  ()ثخ غةمبةرةوةى

اا وي طاى لةة وارخسةىر  هةروةها بةرائة  ةةوةي  و خىماا ةوور ةةوةري  لةةرِ  
ئةوانةى وة  خفاتةوان  خراى وةورة لةوار ةةخةةا لةةو ةةاللةة        لين()الاعطّ 

 مةبة ىخاا بروة . ()لة ةر وراوةى وة خراو ثخ غةمبةرةوةى 

 اا يكةةر ةوي طةاى  ياةرِ هةروةها بةرائة  ةةوةي  وخىماا ةوور ةةوةري  لةة رِ  
اندووة بةةةةة  ةةةةخفات  وئةوانةةةةةى وةةةةة  ةةةةخفاتةوان  خةةةةراى وةةةةةورةياا ضةةةةر
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ةويةةاا وةةرةووة لةةة ثر ةةخارورةا لةةة   يةةاخرة  ياةرِ )الاْممبه(،ةرو ةةىكراوةوان 
 ى   خفاتةوان  خراى وةورة .ضىنخ 

  لة قررئان  خراى وةورةةا وة * وةباوةرِماا واية وة  انخارى ةلانخاى ئةوةى
هةةاتروة ئةةةوة حةقةةة و هةنةةدي ك    ()يةةدايةةاخرة لةةة  ةةرننةت  ثخ غةمبةرةوة  

أَفَمم  ]  ضةةرنكة خةةراى وةةةورة ةةيةةةرمري  :  تةةرى هةلاناوةشةةخ نخ ىةوة  ك هةنةةدي 

تو فممَ  َيثويممر و لََ َجممُداا فويممهو اخر نرممدو َغيرممرو َّللاَّ ممنر عو وَن َالَمم ر َيممََن او [ ًايَتَممَدبَُّراَن الرُُّممرر

 .[75 ]النسَء:

ر ناوةةا  ئةوةة   وان  و لخ   تة   واتة خ ئةوة بى لة قررئاا ناوىلانةوةو تآى نارِ 
ئةوا ةةتانبخن  قررئاا هةمروى يةوطرتروة و جخاوا  نىخةة    ةبطةيةىناي لخ   ت  

برايةةةة ئةةةةوا جخةةةاوا ى و    وةوة ئةوةةةةر لةاليةةةةا جطةةةة لةةةة خةةةراى وةةةةورة     
 لارةشاندنةوةيةو   ؤرتاا تخ دا ةةبخن  .ةه

وة ضةةرنكة هةلارةشةةاندنةوةى هةنةةدي   هةةةوائ بةةى هةنةةدي ك  تةةر وا ثخ ريسةة   
كخاا هةندي ك  ترياا بةةرؤ خبةنةةوة  وةة ئةمةةيي  ؤر ةوورةو    ةةوا  وة هةندي 

  وة هةروة ةخ   بناخ ة    ()ناوروخ   لة هةوالا  خراى وةورةو ثخ غةمبةرةوةى 
يةاخرة لةة    ()خراى وةورةةا ياخرة لة  ةرننةت  ثخ غةمبةرةوةيةدا   لة قررئان 

 ة  خراث خبةهىى نخنخ رانخاندا ةذ بةيةك و هةلارةشاندنةوةى يةوتى تخ داية ئةوا 
ي ىةوة بةى الى خةراى وةةورة و وا     ت  لة حةق  با تىبة بكا  و بطةرِةو الةان  ةلاخ

  ةةرضةةروا  وة هةروة ةةخ   وا ورمةةاا بةةةري   وةةة ةذ بةيةةةك و    بهخ نخ ةة  لةةة رِ 
 رننةتدا هةية ياخرة لةة نخ رانخةاا ةا    هةلارةشاندنةوةى يةوتى لةقررئاا ياخرة

رة ياخ خةوةية ياخرة لة وةم  تخ طةيةىنخ ى  يوةم   انخار ئةوا ياا بةهىى هةية 
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بةةةواى  انخارىةدا     ي وان   بابطةرِخةت  لة بريورةنةوةو تخ رِخبة هىى وةمىةرخةم
ووا ةةبخ ىةةةوة  رِ وىشةةي بكةةا  لةةة بريورةنةةةوةو لخ كىلاخنةةةوةةا تاحةةةق  بةةى   و
 اناوةةةةى و  ي ىةةةةوة بةةةى الىةوة ئةةةةوا بابطةرِوووا نةةةةبرئةوةةةةر حةةةةق  بةةةى رِوة
َانََّ بومهو ُيملٌّ و] ابرة ىخ   لة ورماا برةا  با وةورو ةامة راواا لة  انسىدا بنخ  :رِ

نردو َربِّنََ نر عو مةاا ثةآى هخ نةاو هةةمروى     واتة خ بناخ   باوةرِ. [ 2 :] وي عاران [او
 ا ىة .لةاليةن  ثةروةرةوارمانةوةيةو هةمروى حةق و رِ

اا تخ دا نىخة و لة نخ ةراا  خجخاوا ىر ةذ بة يةو وة با بزانخ   قررئاا و رننة 
 .ةا نىخة و يةوتى هةئ ناوةشخ ننةوة
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 لـــصـف

َرُام َن  ] وةئةواا  ماا هةية بة يريةىةوان  خراى وةورةوةباوةرِ* بٌََد ُاكر عو

َالُ نَ  روهو يَعر يو َاهُمر بوأَار لرَُّ ر بوُُّ نَهُ بَو   .[52-55 ]االنبيَء:[ ال يَسر

ي زلخ نراوى خراى وةورةا  وة هخض شىخ   نالاخ   لةة  واتةخ يريةىةواا بةندةى رِ
ثخ ي خراى وةورة ةا هةتا خراى وةورة نةيناخ   ياخرة يةرمانخاا ثآ نةوا   وة 

 ئةواا بة يةرمان  خراى وةورة وار ةةوةا و هخض شىخ   لة خىيانةوة ناوةا .

هة ةىاوا بةة ثةر ةىن  خةراى      خراى وةورة ةرو ىخان  وةرةووةو ئةةوانخي  
  وةورةو منكةض  وري رِايةلا  ورةن  خراى وةورة بروا:

بَََدتومهو ]  بوُراَن َعنر عو تَكر نرَدهُ ال يَسر َرر و َاَانر عو َر َاََاا و َاا َالَهُ َانر فوا السَّ

ُراَن يَُسبُِّي َن اللَّيرَل َاالنَّهَََر ال يَعرتُُرانَ  سو تَير  .[55-24 ]االنبيَء:[ َاال يَسر

واتة خ يريةىةواا لة ثةر ىن  خةراى وةةورة ةا خىيةاا بةة وةةورة نةاورا و       
بةة   اةةوةرا  بةلاكر بةرةةواك خةراى وةةورة ةةثةر ةك و بةةثاو  رِ     ماندوو ناب  
 ؤذ الوا  ناب  و بخ زار ناب  لة ثةر ىن  خراى وةورة .شةوو بة رِ
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وة لةوانةيةة خةراى    خراى وةورة شةارةويانخ ىىخةوة لةة ئخ نةةو نايةاا بخةن       
وةورة ئاشكرايان  ورةبخ   بى هةند  لة بةندةوان   نخةانخان  ةابخ    ثخ غةمبةر 

()   (  555لة ةر شخ رةى خرى شةش  ةةة )   ) عليه السم   (جربين  بخن
خةىى وةرة بةة     )عليمه السم  (بالا  هةبرو وةة ئازةان  ورتبةرةوة  وة جربيةل     

 ياا لةوةئ يةوتى ةا ورة .مرؤظخ ك  تةواو بى مةريةك و قسة

وة هاوةآلن  لةةالبرو لة ةةر شةخ رةى ثخاوي ة       ()وة ها  بى الى ثخ غةمبةر
ي برارى ثخ رة وةنة شري نةوارى رِ)خةلاك  مةةينة نةبرو تا بخنا  (  ةةنا را وة نة

وةقةةى  ؤر      جنخ ك   ؤر     لة بةرةا برو)ماندوو وتةثرتى اوى بخ  (ةيار برو 
وة هةرةوو ئةذنىى ةاية ثةائ هةةرةوو     ()غةمبةر ةانخة  لةالى ثخ   ةش برورِ

وة هةةةرةوو ناوةة ةةى  خسىة ةةةر هةةةرةوو رِانىةةر      ()ئةةةذنىى ثخ غةمبةةةر  
وفىروةةىى لةوةةةل   ()وةثخ غةمبةةةريي  ()وفىروةةىى لةوةةةئ ثخ غةمبةةةر وةةرة

)عليمه رواوةياند وةة ئةةوة جربيةل بة    بة هاوةآلن  رِ () وةثخ غةمبةر  ئةوةا ورة

 .الس  (

ماا واية وة يريةىةواا ضةند واري كخةاا هةيةة وةة خةراى وةةورة      وة باوةرِ *
وةةة  ) عليمه السم   (ا وةة جآبةةةجآى بكةةا لةوانةة: جربيةةل    وةاواى لة   وةرةو  

ةةبةة ي نخ   بةى    لةاليةن  خراى  وةورةوة ةاى    ثآ   خ رةراوة روشواروبارى 
 ويسى  خراى وةورة . ةر ئةو ثخ غةمبةرو نخ رةراوانة بة 

                                 خ رةراوة . ووةو  ث  وة مخكائخل: وة واروبارى باراا و رِ

 ةة خ رةراوة لةةة وةةات  قخامةةة   وةةة يةةروورةا بة)ىةةرر(ى ثةة   وة ئخسةةرايخل:
                                                    . ة لةوات   يندوو برونةوةياا  وةهةمرو خةلاك  ةةمري  
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وة وخاا وخ ةان  ةرو ةىكراوةوان    وة يريةىةى وخاا وخ ةاا )من  املر  (:
                                                                ثآ   خ رةراوة لة وات  مرةا ةا .

                                  وة يريةىةى ضخاواا: وة ضخاوان  ثآ   خ رةراوة .

                                                         وة مال : وة ةةرواوان  ةؤ ةخة .

            ةمح  ئايرةتخاا ثآ  خ رةراوة .وة ئةو يريةىانةى وة وىرثةى ناو رِ

 ةةثاري زا .  ةةوةئةو يريةىانةى وة مرؤظ

                                                                       رةراوة . خن  ورةةوةوان  مرؤظخاا ثآ   خ ووةئةو يريةىانةى وة نر

إوذر يَتَلََُّّممح الرُاتَلَُِّّيَممَنو َعممنو ]  ةايةةةل  وة هةةةمرو مرؤظخ ةة  ةوو يريةةةىةى لةوةةة 

ٍي إوالَّ لََديرهو َرِويٌب َعتويدٌ  نر َِ ر يٌد َاَ يَلرعوظُ او َاَيو َِعو ِّْ ينو َاَعنو ال   .[27 ]ّق:[ الريَاو

ا  هةخض  وا ة  وضةةث  ةانخةةىر   واتة خ ةوو يريةىة لةوةةئ مرؤظةداا لةةالى رِ   
ئةو ةوو يريةىةية ضةاوةي رو ئامةاةةا    الئخووتةيةك لة ةةم  مرؤظةوة ةةرناضخ   

            .وةةينرو  

وة ئةو يريةىانةى وة ثر خار ورةا لة مرةووياا ثآ   خ رةراوة لة ثاش بةة   
ةةوةةا ةةربةارةى    ةوو يريةةىة ةي ة  بةى الى و ثر ةخارى لة        خاك   ارةن   وة
  وة خراى وةورةيي: ( ) و ثخ غةمبةرةوةى ثةروةرةوارو ئاي

ممَرةو ]  خو نريََ َافومما ا ر بوممتو فومما الرَييَممَةو الممدُّ يو الثََّ يَن وَانُ ابوممَلرَُّ ر ُ الَّممذو يُثَبِّممُت َّللاَّ

 ُ يَن َايَعرَعُل َّللاَّ لواو ُ الوََّ لُّ َّللاَّ َءُ َايُضو َْ  .[52 ]ابراهيم:[  َاَ يَ
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 ؤذةا لة ناو وىرِنخاو ةوارِوواتة خ خراى وةورة باوةرِةاراا ةامة راو ةةوا  لة ة
و ووتن   واتخ   وة ةوو يريةىةوة ثر خارياا ل   ةةوةا بة هىى يةوطرا ثةر ى 

ة ئةاوا  نخةا وترويانة  ويي ةا ضةىا لةة ة  إال اهلل دند ر رل اهلل  وة لة ناو وىرِ ةإل ال
وةآلمةة  ةوو يريةةةىةوة ةةةةنةةةوة بةةة ةامةةة راوى  بةةةآلك  ةةىةمكاراا نةةاتران     
وةآلم  ةوو يريةىةوة بدةنةةوة ضةرنكة خةراى وةةورة وي ناخةاا ةةوةا  لةة وةآلك        

 وة ئةوةى خراى وةورة ويسى  ل   بخ   جآبةجآى ةةوا  .  ةانةوةى

  خةوانخاا ثآ  خ رةراوة:خوة ئةو يريةىانةى وة بةهةشى

يَّممَتوهومر ]  هومممر َاُذرِّ َااجو ممنر وبَممَئوهومر َاأَزر ََ او ُخلُ نَهََ َاَاممنر َصمملَ ٍن يَممدر َجنَّممَُ  َعممدر

نر ُيلِّ بََبٍ  ُخلُ َن َعلَيرهومر او  .[54 ]الرعد:[ َاالرَا ئوَكةُ يَدر

يريةةةةىةواا لةةةة هةةةةمرو ةةرواوةةةان  بةهةشةةةىةوة ةةضةةةنة الى       خواتةةةة 
مىاا ل   بخ   ئخ رة ثاري زراو بروا لة  زا بة  ةال :بةهةشىىخةواا و ثخ خاا ةةلاخ  

بىيةة ثاةاشةىاا و     لة ةر ثةر ةك و لةة خةرا تر ةاا     نخاوهىى ئارامطرتنىاا لةة
ثخ نةةان   ()وة ثخ غةمبةةةر    ةةةرةوامىاا باشةةتي  شةةري نة وةةة بةهةشةةىة    

   حةيىا هة ار يريةةىة ؤذي اوةياندوة وة ) البخ  املعنرر ( لة ئازانةو هةمرو رِرِ
ةةرةوةو  يرايةتخ ك  ترةا نري ةى تخ دا ةةوةا ثاشاا نايةنةة لة رِ  خةوةيةةضنة ناو

 ي نةوة .ناوةرِ
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 ــلـصــف

( ِهِلُس  ُر) و  بةى ثخ غةمبةةران   ومةاا وايةة وةة خةراى وةةورة ثةةرتر      وةباوةرِ*
وةببخ ة  بةة     نارةؤتة خرارةوة تةا ببخ ة  بةة بةلاطةة بة ةةر هةةمرو خةلاكىخةةوة       

  بةلاطة بى هةمرو خةلاك  وة بةهىيةوة ثخ غةمبةةراا خةةلاك  يخ ةرى ةانةاي      شري ن
 ةةوةا و ثاوخاا ةةوةنةوة ثآى .ي  وواربةجآ

ماا واية وةة خةراى وةةورة لةوةةئ هةةمرو ثخ غةمبةري كةدا )ر ةرل(        وةباوةرِ*
 وة .ووخ ك  ةابة اندوثةرتر

لر ]  ضرنكة ةةيةةرمري  :  َسملرنََ ُرُسملَنََ بَو بَيِّنَمَ و َاأَنرَزلرنَمَ َاَعهُمُم الركوتَمََب لََُّمدر أَرر

طو  لرُّوسر ُ  بَو يَزاَن لويَُُّ َ  النََّ  .                                                                  [56 ]اليديد:[  َاالراو
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ة بةة  وواتةخ بةة جةةخ  لة ةةروراوىخةوة ئخ نةة ثخ غةمبةةران  خىمةاا نةارةو       
و  ووةلةوةةةةئ هةريةوةيانةةةدا ثةةةةرتر  ريعةت  ئاشةةةكراووا  شةةةةمةةةرعكخزات  رِ

تاخةلاك  ذيان  خىيان  لة ةةر    وةوى ةاةثةروةرمياا ةابة اندوئازانىر تةرا و
 ةامبة ري ن  بة ةاةثةروةرى.

 وانة ةة ان :ووة ناوى ئةك ثةرتر

وةة وةةورةتري     ()وة بةى مر ة    وتةورا : وة خراى وةورة ةايبة اند -2
يَن ]  وةةة  سةةرائخنةثةةرترو  بةةةن  ئخ  ُكممُم بوهَمَ النَّبويُّمم َن الَّممذو فويهَممَ هُمدى  َانُمم ٌر يَير

ممنر يوتَممَبو َّللاَّ  عووُ ا او ممتُير بَممَُر بوَاممَ اسر َور َر بَّممَنويُّ َن َاا يَن هَممَُداا َاالرَّ مملَُا ا لولَّممذو [ أَسر
 .[22 ]الاَئدة:

اا بة هةاتن   ووناو  تخ دا برو )وة بريىىخة لة مةةةةواتةخ تةورا  هخداية   رِ
و ثخ ريسةةىخ ى  شةةري نكةوتن ( وةةة ثخ غةمبةةةران  مر ةةنانان  بةةةن      ()دنةةد 

ةاناوةاا    انخاا   اناووة يةرمانخاا بة شري نكةوتر  ئخسرائخل حرونخاا ثآةةورة
                                        انايانخاا ةةورة وة تةورا  ب اري زا لة ةة ىكاريكرةا  وىرِين .

وةة بةة رِا ة      ()وة بةى عخسة   ووةة خةراى وةةورة ةايبة انةد     ئخنكخل: -5
َِ  ]  :ةانةرى تةورا   تةواووةرى بروة يَل فويهو هُدى  َانُ ٌر َاُاَومدِّ نرجو و َر َاوتَيرنََهُ ا

وَة  لولرُاتَُّّوينَ  عو َراةو َاهُدى  َاَا ر َن التَّ ر                                             . [25]الاَئدة: [ لوَاَ بَيرَن يََديرهو او

تخ دا بةروة   ووناو وة هخداية   رِ ()واتةخ ئخ نة ئخنكخنناا ةاوة بة عخس  
شةري نكةوتن  ( وة   وة ثخ ريسىخ ى  ()خة لة مةةةةاا بة هاتن  دندخ)وة بريى

وهخداية   ئامىذوارى بروة بى وة ةان  لةة خةرا      بة رِا   ةانةرى تةورا  بروة
     ترس.
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  خراى وةورة ةةيةرمري  :وة 

َ  َعلَيرُكمر  ] َض الَّذو  ُورِّ لَّ لَُكمر بَعر ُوو َو  .[65]وي عاران: [  َا

ثخ ىان  يةةرمروة تةا هةنةد  لةةو شةىانةى وةة لة ةةرتاا         ()واتةخ عخس  
                                                حةراك وراوة حةآللا  بكةك لة ئخنكخندا.

 .                   ()وة خراى وةورة ةايبة اندوة بى ةاوة  ةبرور:  -4

                                        .)عليهاَ الو ة االس  ( ىرحري  ابراهخك  مر    -2

قررئان  وةورةو ثةريؤ  وةة خةراى وةةورة ةايبة انةدوة بةى  ةةر وىتةاي           -6
َِممَنو هُممدى  لولنَّممَ و َابَيِّ ] وةةة()ثخ غةمبةةةراا دنةةد  ممَن الرهُممَدى َاالرعُرر [ نَممٍَ  او

 .[276]البُّرة:

 ووا رِ  ةابة ين  قررئاا لة مانط  رِةمة اا هخداية  بةروة بةى خةةلاك     واتةخ
                                          وةجخاوةرةوةى نخ راا حةق  بةتائ بروة.  لةو هخدايةتة وةرةوة برو

َِ  لوَامَ بَم] :وة قررئاا نمَ  َعلَيرمهُاَودِّ مَن الركوتَمَبو َاُاهَيراو  ]الاَئمدة:[ يرَن يََديرمهو او

27].              

رِا ة    تة  ةر  وة بةة ئخ نة ئةو قررئانةماا ةابة اندو  ()واتةخ ئةى دند 
و الاةة بة ةةرياندا وةة خةراى       يةوان  ثةخ ي خىيةةت    وة ئازان وةانةرى ثةرتر

وةةوان  تةر   وهةةمرو ثةرتر  ةرةنة  بة  وةورة بةة هةىى قررئانةةوة حةروك  ئةخي و     
وة لة الةان     ىن  لة والاىةى والاىةجارِاااثةميان  ةاوة بة ثار وة    رِيرةتةوة

َر َاإونََّ لَهُ لََيَفووُ نَ ] ،ةةرضراا  لة رِ ير لرنََ الذِّ ُن نَزَّ                                                          .   [4 )اليجر: [إونََّ نَير
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   وةوةوواتةخ بة جةخ  لة ةروراوىخةوة ئخ نةة خىمةاا قررئابةاا ةابة انةد    
                                                لة ةروراوىخةوة ئخ نة خىماا ةةي اري زي . بةجةخ 

                     بةلاطة تا رِؤذى قخامة . ورخةوة وةخضرنكة ةةمخ نخ ىةوة بة ةر خةلاك

و  كراو بةةروا بةةة وةةاتخ ك  ةيةةارى يوةةةوان  ثةةخ ي قررئةةاا ةيةةار وثةرتربةةةآلك 
  ا بةةة هاتنةةةخرارةوةى شةةىخ ك  تةةر وةةة ئةةةوةى ةة ةةرِىخةوة     وبة ةرةةضةةر
و   ووا ةةوةرةةوة بىيةة ثةاري زراو نةبرونةة لى ة     و وىرِانكةارى تخ ةدا رِ   وةة ىكارى
  يةرمري  :خراى وةورة ةة  دانووى ةاوة تخ خاوىرِاا  وةك   ياة رِ و ةة ىكارى

هو  ] عو ِو فُ َن الرَكلوَم َعنر َاَ ا يَن هََُداا يَُيرِّ َن الَّذو  .[25: ]النسَء[  او

لةوةوانةةدا وة ةةانخ   هةبرونةةة وةةة ةة ةةىكارى تةةةوراتخاا ولةةة نةةاو جر خواتةةة 
                                                وة و شري ن  ئايةتةوانخاا وىرِيرة.وورة

  :وة ةةيةرمري  

تَُراا ]  ْر و لويَ نردو َّللاَّ نر عو يهومر  ُمَّ يَُُّ لُ َن هََذا او تُبُ َن الركوتَََب بوأَيردو يَن يَكر فََ يرٌل لولَّذو

مبُ نَ  سو مَ يَكر اَّ يهومر َاَايرمٌل لَهُممر او َ َيتَبَتر أَيرمدو اَّ  ]البُّمرة:[ بوهو  ََانَ  َِلوي   فََ يرٌل لَهُمر او

24]                       .                                                               

)تةةةورا ( بةةة ةةى   ةوةةةووا بةةى ئةةةو وة ةةانةى وةةة ثةرتروواتةةةخ لةناوضةةر
ة تةا بةة   وخىياا ةةنرو    ثاشاا ةةلاخ   ئةمة لةة اليةةا خةراى وةةورةوة هةاتر     

   هةةىى ئةةةك تاوانةةة وةورةيةيانةةةوة نةةرخ  ثاةاشةةىخ ك  وةةةمخاا ةة ةة  بكةةةوي  
ةووبةةارة لةناوضةةروا بةةى ئةةةواا بةةة هةةىى ئةةةو شةةىةى وةةة بةةة ةة ةةى  خىيةةاا     
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ا بةى  ووة لةناوضةر   نرو خريانةو ةةلاخ   لةة اليةةا خةةةةةةةةراى وةةورةوة هةاتروة     
 ئةواا بة هىى ئةو شىةى وةبةةة ى  ةةهخ ن .

َاهُمدى   ُِلر َانر أَنرَزَي الركوتَََب الَّذو  َجََء بوهو ُا َسح نُم را  ]  وة ةةيةرمري  :

عُ َن َيثويرا   يَس تُبرُدانَهََ َاتُخر َعلُ نَهُ ََِرا و                                                    .[42 ]اَنعَ :[ لولنََّ و تَجر

وة وةةة ووةةةى ةابة انةةدوثخ خةةاا بناةةآ: وةةآ ئةةةو ثةرتر ()واتةةةخ ئةةةى دنةةد
خةةاوا ةوة تةا بىةةران   وخ ك  جوى  وةةة ةةيكةنةة ضةةةند ثةةرتر  هخ نةاوي   ()مر ة  

وة   تخ دا بةارنةوة ()ةة ىكارى بكةا  بخطىرِا   خفةت  با كراوى دندى
  هةندي   لة تةورا  ئاشكرا ةةوةا   ؤرية  ةةشارنةوة ..هةروةها ةةيةرمري  :

َن الركوتََبو  ] َسبُ هُ او لركوتََبو لوتَير نَتَهُمر بَو نرهُمر لَعَرويَُّ  يَلرُ اَن أَلرسو َاَامَ هُمَ   َاإونَّ او

و  و َايَُُّ لُ َن َعلَح َّللاَّ نردو َّللاَّ نر عو و َاَاَ هَُ  او نردو َّللاَّ نر عو َن الركوتََبو َايَُُّ لُ َن هَُ  او او

ةَ  ُممَّ  مَم َاالنُّبُم َّ ُ الركوتَمََب َاالرُيكر تويَمهُ َّللاَّ مٍر أَنر يُظر َْ لَُا َن َاَ َيََن لوبَ َب َاهُمر يَعر الرَكذو

و  يَُُّ َي لولنََّ و  نر ُدانو َّللاَّ بََدا  لوا او  .[24-27 ]وي عاران:[ ُي نُ ا عو

لةوةوانةدا وىمةةلاخ   هةةا وةة ةة ةىكارى تةةورا         وواتةخ لةة نةاو وةاورو جر   
وةاتخ كخي وةة ةةيري ننةةوة  مانخةاا       وةوبىيةاا  يةاة وةرة    وةوئخنكخنخاا وةرةو 

ك خةراى وةةورة   بةةآل   ل  خرار ةةوةا تا وابزاا وة خراى وةورة ةايبة انةدوة ولر
هةرضةةندة    وة ةةلاخ   ئةمة لة اليةا خةراى وةةورةوة ةابةة يرة     وةوةاينةبة اند

وة ةرؤ هةلادةبة ك بةى خةراى وةةورة هةةر       لةاليةا خراى وةورةوة ةانةبة يرة
خة بى هخض وة خ   وة خراى وةةورة  وة ةرو   ن  ةخاا ةة ان  ةرؤيةيضةندة خى

بداتآ ثاشةاا بةة خةةلاك  بناخ ة  ئخ ةرة بة  بةة        ك  حروك  ثخ غةمبةرايةت  وثةرتر
ئةةك ئايةتةة لة ةةر واورةوةاا      .وةمة  ب ةر ةك وخةرا مةثةر ةك      بةندةى مة  
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وةةة نةةة ئةةةك  نةةة هةةخض   ()ةابةةة ى وةةة ةرؤيةةاا هةلابة ةة  بةةةةةك عخسةةىرة  
 وة.وثخ غةمبةران  تر قسةى واياا نةورة

در َجََءُيمر َرُس لُنََ يُبَيُِّن لَُكمر يََ أَهرَل الركوتََبو َِ ]  وة خراى وةورة ةةيةرمري  :

عُ نَ  َ ُينرتُمر تُخر اَّ و نُم ٌر  َيثويرا  او مَن َّللاَّ عُ  َعنر َيثويٍر َِمدر َجمََءُيمر او َن الركوتََبو َايَعر او

يََم ُِلر فََانر  َُ ابرُن َارر ي َ هَُ  الرَاسو يَن ََِلُ ا إونَّ َّللاَّ لوُس َايوتٌََب ُابويٌن لََُّدر َيعََر الَّذو يَار

َرر و  َر ممهُ َاَاممنر فومما ا يََم َاأُاَّ ََ ابرممَن َاممرر ممي و َامميرئَ  إونر أََراَد أَنر يُهرلوممَس الرَاسو ممَن َّللاَّ  او

يعَ                                                      .[22-26 )الاَئدة:[ َجاو

خةةوة ثخ غةمبةةرماا   يرلةوةواا ئةوا بةجةةخ  لة ةةر وراو  واتةخ ئةى واورو ج
وتانةوة لةة  رها  بى التةاا وةة  ؤر لةةو شةىانةى وةة ئخ ةرة شةارةب        ())دند( 

 وة  وري ة  روة لةة  ؤر شةىىاا ةةب    ووا ةةواتةوةتةورا   ئخنكخندا ئةك بىتاا رِ
و  () (دنةد )نةاو   ووخةوة لة اليةن  خةراى وةةورةوة رِ  يبةجةخ  لة ةروراو

وةة بةة هىيةةوة خةراى وةةورة هخدايةةت  ئةةو         وةرقررئانخ ك  ئاشكراتاا بةى هةات  
و رِي طاوان  ثاري زراوى لة  ةزا ةةورنةة بةةر وةة      ةةا  وة رِا ىخة لخ خاا ةوة انة 

نةاو   ووخةةوان  وةرير بةى رِ   خيكةةيانطةيةنخ ىة بةهةش  و ةةريةاا ةةوةا  لةة تار   
وة   ا  طاى رِوة رِي ننايخاا ةةوا  بى رِي   ئخسالك بة رِي طة ثخ دان  ثةروةرةوارى

خراية بةك قسةةيةياا   ()خةوة ئةوانةى وة ووتخاا عخس يبةجةخ  لة ةروراو
و ةايكة     ()خةراى وةةورة بخةةوي   عخسة      وة ثخ خاا بنا   ئةوةةر   واير برونة

هةرض  لة ةر  ةوىخة هةمروياا لةناو بةري   وآ هةية بىرانخ   قةةةغةى خراى 
  ؟!.وةورة بكا   نةهخ ناخ  
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 لـــصـف

وة بةةةى الى وغةمبةةةةران  نةةةارةوةباوةرِمةةةاا وايةةةة وةةةة خةةةراى وةةةةورة ثخ   *
و ] : ةرو ةةىكراوةوان  رويَن لوممئَ َّ يَُكمم َن لولنَّممَ و َعلَممح َّللاَّ ممرويَن َاُانرممذو ِّْ ُرُسمم   ُابَ

ُ َعزويزا  َوكوياَ   ُسلو َاَيََن َّللاَّ َد الرُّ ةٌ بَعر                                                                     .                    (256 )النسَء:[ ُوجَّ

واتةةةخ ثخ غةمبةةةراا مةةةةةةرو تر ةةخ نةرى خةةةلاك  تةةا خةةةلاك  هةةخض بةلاطةةةى  
وة خةراى    نةمخ نخ   لة الى خراى وةورة لة قخامةتدا لة ثاش نارةن  ثخ غةمبةراا

                                                                                           وةورة بة ةة ةآل   واربةجآية.
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ةةخاا دنةد بةروة    خوةباوةرِماا واية وة يةوةك نخ رةراو نرح بةروة وة وىتاي *
  )ىن  اهلل و نك عنخهك أمجع (

مم]  ممنر بَعر َويرنَممَ إولَممح نُمم ٍح َاالنَّبويِّمميَن او َويرنَممَ إولَيرممَس َيَاممَ أَار هو إونَّممَ أَار  )النسممَء:[ دو

254). 

ضةىا نخطامةاا بةى     رئخ نة نخطاماا بى  نةارة هةةروةو   ()واتةخ ئةى دند 
                            وة بى ثخ غةمبةران  ةواى ئةويي . ()نرح نارة

منر روَجمَلوُكمر َالَكومنر ] وة خراى وةورة ةةيةرمري  : مٌد أَبَمَ أََومٍد او َاَ َيمََن ُاَياَّ

و                                                                                   .(25 )اَوزاب:[  َاَخَتََم النَّبويِّيَن َرُس َي َّللاَّ

بةةلاكر نخ ةرةراوى     باوو  هخض واك لةة ثخةاوان  ئخ ةرة نىخةة     ()واتةخ دند 
 خراى وةورةية و وىتاي  ثخ غةمبةرانة.

ينخاا )دند(ة ثاشاا ابةراهخك ثاشةاا مر ة  و    * وةباوةرِماا واية وة باشت
ةا ةوةة خةراى وةةورة لةةك ئايةتة      )عليهم الوم ة االسم  (ثاشاا نرح وعخس  

منر نُم ٍح َاإوبرمَراهويَم ]  :با خاا ةةوا  نرمَس َااو يثَمََِهُمر َااو َن النَّبويِّيَن او نََ او َاإوذر أََخذر

نََ او  يََم َاأََخذر يَسح ابرنو َارر يثَََِ  َاُا َسح َاعو                                                                                      .(2 )اَوزاب:[   َغلويوَ   نرهُمر او

ثةر ةىن  خةراى وةةورة و     واتةخ ثةمياباا لة ثخ غةمبةةراا وةروةر  لة ةةر    
و مر ة  و   لة تى ئةى دند و لةة نةرح  ئخةرباهخك     بانطةوا  ورةن  نةتةوةوانخاا

وة ثةةةميانخ ك   ةةةخىناا ة  وةروةةرت  وةةة  علمميهم الومم ة االسمم  ( ) عخسةة 
                       جآبةجآى بكةا.
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ضاوةى شةريعة    ()* وة باوةرِماا واية وة شةريعة   بةرنامةى دند 
  بةرنامةى ئةو ثخ غةمبةرانةى ورتىتة خىى ضرنكة خراى وةورة ةةيةرمري  :

يرنََ َاَرَع لَكُ ]  َويرنََ إولَيرَس َاَاَ َاصَّ ح بوهو نُ وَ  َاالَّذو  أَار ينو َاَ َاصَّ َن الدِّ مر او

يَسممح أَنر  ُِمم ا فويممهو َيبُممَر َعلَممح  بوممهو إوبرممَراهويَم َاُا َسممح َاعو يَن َاال تَتَعَرَّ أَِويُامم ا الممدِّ

تَبوا إولَيرهو اَ  ُ يَجر ُع هُمر إولَيرهو َّللاَّ رويويَن َاَ تَدر ْر َُء َايَهردو  إولَيرمهو َامنر يُنويمبُ الرُا َْ [ نر يَ
                                                      .(24 )الْ رى:

  لةة ةينةدا   ةخةراى وةةورة شةةريعةت  بةى ئخ ةرة ةانةاو       ()واتةخ ئةى دند
  بى تةىى نةارةووة    روش وة ئةوةى وة بة  لةوةى وة ئامىذوارى نرح  ورةووة

وةارى مر ة   عخسةى  ثةآ وةرةووة وةة ةية  ةامةة راو بكةةا و          وةئةوةى ئامىذ
                                                                            دا مةوةا.وة جخاوا ىر ثارضة ثارضةي  تخ   رِابطرا

  بةروا  ةرو ة  وةراو بةروا     ةةوةباوةرِماا واية وة هةمرو ثخ غةمبةراا مرؤظ*
خةراى وةةورة ةةربةارةى نةرح       ىخةو  ثةروةرةواري ىخاا نةةبروة هخض تايبةمتةند

() و ]  يةت :ووة يةوةك نخ رةراو بروة يةرمر نرمدو  َخمَزائوُن َّللاَّ َاال أَُِ ُي لَُكممر عو

لَُم الرَغيرَب َاال أَُِ ُي إونِّا َالَسٌ                                                                             .(42 )ه د:[ َاال أَعر

وة نايةةناخ ك مة      واتةخ م  ثخ ىاا نةالاخ ك خة ي نةةوان  خةراى وةةورة الى منةة     
                                                                      وة نايةناخ ك م  يريةىةك.   انخارى نهخ ن  ةة امن

  وةةةة وىتةةةاي  ()وة خةةةراى وةةةةورة يةةةةرمان  بةةةة )دنةةةد(يي وةةةرةووة 
لَممُم الرَغيرممَب َاال ]  :ثخ غةمبةرانةةة بناخ ةة  و َاال أَعر نرممدو  َخممَزائوُن َّللاَّ َاال أَُِمم ُي لَُكمممر عو

 .                                                                                        (65)اَنعَ : [    أَُِ ُي إونِّا َالَسٌ 
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وة نايةةناخ ك مة      الاخ ك خة ي نةةوان  خةراى وةةورة الى منةة    واتةخ م  ثخ ىاا نة 
                                                                  وة نايةناخ ك م  يريةىةك.   انخارى نهخ ن  ةة امن

  وة وة بناخ  :ووة يةرمان  ثخ كرة

ّرا  إوالَّ ]  َِ ا نَعرعَ  َاال  لوُس لونَعرسو                                                                                               .(277)اَعرا : [ َاَ َاََءَّللا ُِلر ال أَار

ة ثآوةياندا   يةاا  وثخ خاا بناآ م  مرلا   تراناى  ر ()واتةخ ئةى دند 
ان  ثةآ  ثآوةياندن  خىمك نىخة مةوةر خراى وةورة ويسةى  ة  بخ ة  . وة يةةرم   

ّرا  َاال َرَادا  ]  ورةووة وة بنا  : َِ لوُس لَُكمر    .(52 )الجـن:[ ُِلر إونِّا ال أَار

 ثخ خةةاا بناةة   مةة  نةةاترامن  مةةرلاك   يةةاا   ةةرة      ()واتةةةخ ئةةةى دنةةد   
 ثآوةياندن  ئخ رةك نىخة.

وة   وةباوةرِماا واية وة هةمروياا بةندة برونة لة بةندةوان  خراى وةةورة *
وة وة ف  ورةووا بةة بةندايةةت  وةرةا لةة       ة رِي زى لى ناا بة ثةياكخراى وةور

وة ةةربةارةى يةوةةمخاا     بةر تري  ثنةو ثايةياندا وة لة وات  باش با كرةنخاندا
يَّممةَ َاممنر َوَالرنَممَ َاممَ  نُمم ٍح إونَّممهُ َيممََن َعبرممدا  ]  ةةيةةةرمري  : ()وةةة )نةةرح(ة  ُذرِّ

 .(4)االسراء: [ َاُك را  

لةوةئ نرح ةا هةلاىاباا وةر  لةة نةاو وةشةىىخةوةةا      ةى ئةوانةى وةواتةخ ئ 
  بةرِا ى  نرح بةندةيةو   رثاس ور ار برو  ؤر  رثا   ثةروةرةوارى ةةوةرة 

                                                                            ي ضةةةةةةاو لةةةةةةةو بكةةةةةةةا  شةةةةةةري ن  بكةةةةةةةوا.    يةةى وةواتةةةةةةة ئخ ةةةةةةرة 
  ةةيةرمري  : ()ةةربارةى وىتايىخاا وة دندةوة 
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يرا  ]  يَن نَذو هو لويَُك َن لولرَعَلَاو َََِن َعلَح َعبردو َي الرعُرر  )العرِمَن:[ تَبَََرَ  الَّذو  نَزَّ

2).                                             

بةى  ةةر    دواتةخ خخ روضاوةى ئةوخراية وةلخ    ؤرة وة ئةو قررئانةةى ةابة انة  
خ ةة  بةةة ئاوةةاةار وةةةرةوةو  تةةا بةةى هةةةمرو جخهةةاا بب  ()بةنةةدةى خةةىى دنةةد

 .تر خ نةر

  وة ةةربارةى ثخ غةمبةران  تر ةةيةرمري  :

َبرَوممَرو ]  َر َيرممدو  َاا َر ُُّمم َب أُالومما ا ممَيََق َايَعر بَََدنَممَ إوبرممَراهويَم َاإوسر ُيممرر عو  [َااذر
 .( 26 )ّص:

وان  ئخ نة )ابراهخك  ئخسحاق و يعقرب( تى با   بةندة ()واتةخ ئةى دند
 :واتةةة )  وةةة خةةاوةن  ةة ةة   ضةةاو برونةةة   )علمميهم الومم ة االسمم  ( بكةةة

 . (خراى وةورة  روش ضاوةوارو خخ رخرا  برونةو ضاو رِؤشنا برونة بة 

ابٌ ]  َيردو إونَّهُ أَاَّ َر ُيرر َعبرَدنََ َداُاَد َذا ا   .(22 )ّص:[ َااذر

بكة وة ضاوة وةارو   ()تى با   بةندةى ئخ نة ةاوة  ()واتة:خ ئةى دند
                ةوة.ووة بى الى خراى وةورة وةرِابر  خخ ر خرا  بروة

ابٌ  ] َم الرَعبرُد إونَّهُ أَاَّ  .                                            (45 )ّص: [َاَاهَبرنََ لوَداُاَد ُسلَيرَاََن نوعر

وةة باشةتي  بةنةدة بةروةو      ()بةخةة  بةة ةاوة   ()واتةةخ  ةرلةمياباا  
                                                                                                        وة بى الى خراى وةورة.روةرِاوةب

  ةةيةرمري  :()ب  مريكاوة ةةربارةى عخس  
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نََ عَ ]  مرائيلَ إونر هَُ  إوالَّ َعبرٌد أَنرَعار  )الزخمر :[ لَيرهو َاَجَعلرنَمَهُ َامثَ   لوبَنوما إوسر

64).                                                     

وة   هخض شىخ   نىخة تةنها بةنةدةى خةراى وةةورة نةةبخ       ()واتةخ عخس 
وة ورةوومانةة بةة نخةةانةو ثةنةد بةى بةةن          بةخةة  خىماا رِذاندوة بة ةريدا

 تا ةة ةآلت  خراى وةورة بنا  . ئخسرائخل

وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة وىتاي  بة ثةيامةواا هخ ناوة بةة ثةةيام    *
ضةةرنكة خةةراى وةةةورة     وة نارةوويةةةت  بةةى الى هةةةمرو خةةةلاك    ()دنةةد 

يعمَ  الَّمذو  لَم]  ةةيةرمري  : و إولَميرُكمر َجاو هُ ُالرمُس ُِلر يََ أَيُّهََ النَّمَُ  إونِّما َرُسم ُي َّللاَّ

و َاَرُسم لوهو النَّبوماِّ  للَّ نُ ا بَو يُت فَآاو يوا َايُاو َرر و ال إولَهَ إوالَّ هَُ  يُير َر َاََاا و َاا السَّ

و َاَيلوَاَتوهو َااتَّبوُع هُ لََعلَُّكمر تَهرتَُدانَ  للَّ ُن بَو او اِّ الَّذو  يُظر ُاِّ َر  .(267 )أَعرا :[ ا

   ئةى خةلاك  م  نخ رةراوى خراى وةورةك بةخةلاك  بنا ()واتةخ ئةى دند
وةة هةخض     ئةو خرايةى وة مةرلاك  ئازانةةواا و  ةوى هةيةة     بى الى هةمروتاا

  وجطةةةة لةةةةثةر ةةةتاوي ك  تةةةرى حةةةةق نىخةةةة وةةةة شةةةايةن  ثةر ةةةك بخ ةةة    
ئخ ةةرة بةةاوةرِ بهخ ةةن  بةةة خةةراى    وورةنةةةوةو مةةرةا هةربةةة ةةى  خىيةةةت و يند

وة خري نةوارى نىخةةو بةاوةرِى هخ نةاوة بةة خةراى       ()وةورةو ثخ غةمبةرةوةى 
وة ئخ رة شري ن  ئةو ثخ غةمبةةرة بكةةوا بةةلاكر      وةورةو ووشةوان  خراى وةورة

                                                                                                      هخداية  ةةةري   لة اليةن  خراى وةورةوة.

وةباوةرِماا واية وة شةريعة   بةرنامةوةى بريىىخة لةة ةينة  ئخسةالك وةة     *
وة خةراى وةةورة هةخض ةينخ كة  تةر        خراى وةورة رِا ى بروة ثى   بى بةندةوان 

  ضرنكة ةةيةرمري  :  جطة لة ئخسالك لة هخض وة خ   وةرناوري    قةبرئ ناوا 
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سر  ]  و َر و ا نرَد َّللاَّ يَن عو  .                                                                                               (24 )وي عاران: [إونَّ الدِّ

ةين  رِا    لى رِا ى برو الى خةراى وةةورة    بةجةخ  لة ةروراوىخةوةواتةخ
ينَُكمر َاأَ ]  وة ةةيةرمري  : .بريىىخة لة ئخسالك َالرُت لَُكمر دو َ  أَير ُت َعلَميرُكمر الريَ ر ترَاار

ينَ   سر َ  دو و َر يُت لَُكُم ا ِو َاتوا َاَر  .(4 )الاَئدة:[ نوعر

 و بةخةةةة  خةةىك تةةةواو رِذانةةد   واتةةةخ ئةةةمرِؤ ةينةوةةةك بىتةةاا تةةةواو وةةرة  
 ئخسالك ةين  ئخ رة بخ  . وةوةرِا ى بروك  دا  ةرتانبة

َفَل   ي ُيْبَت  َِ م ني  ُُ َوُِ  َو ف   ة اْل   خ َي   م   َ       َوَم   ي َيتيَغ  َي َر ي  َي اْلأ سي  امي   ين  بً   ]  وة ةةيةةةرمري  :

                                            .( 76 )وي عاران:[ اْلَخبس يييَ 

واتةةةخ هةةةر وة ةةخ   ةينةةدارى بكةةا  بةةة جطةةة لةةة ةينةة  ئخسةةالك ئةةةوا لى ةة     
 .  ةرةرمةندةواا وةرناوريي   و لة ةوارِؤذةا يةوخ   ةةبخ   لة ةؤرِاوو

* وةباوةرِماا واية وة هةروة خ   ئةمرِؤ بناخ   ةينخ ك  ترى جخ طريو وةرورياو 
هةية لةالى خراى وةورة جطة لةة ةينة  ئخسةالك ئةةوا ئةةو وة ةة وةايرةو ةاواى        

ئةوةةر تىبةةى وةرةو وةِرايةةوة باشةة ئةوةةر نةا ئةةوا بةة            ةةوري   تىبةورةن  ة 
 ان  بة ةرؤ خسىىتةوة.هةلاطةرِاوةي  لة ةي  ةةورذري   ضرنكة قررئ

* وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة هةروة ةةخ   بةةاوةرِى نةةةبخ   بةةةوةى وةةة ثةةةيام       
خةلاكىخةةة بةةة تخ كةةرِا ئةةةوة وةةريرى وةةرةووة بةةة هةةةمرو   وبةةى هةةةمر ()دنةةد

 آثخ غةمبةراا تةنانة  بةو ثخ غةمبةرةية  وة بة قسةى خىى ةةلاخ ة  بةاوةرِك ثة   
  وةورة ةةيةرمري  :ضرنكة خراى  هخ ناوة وشري ن  وةوتروك 

َسلوينَ ]  ُ  نُ ٍح الرُارر بَتر َِ ر  .(256 )الْعراء:[ َيذَّ
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 واتةخ نةتةوةى نرح هةمرو ثخ غةمبةرانخاا بة ةرؤ خسىةوة .

خةةراى وةةةورة وايةةان  ةانةةاوة وةةة هةةةمرو ثخ غةمبةةةرانخاا بةةة ةرؤ خسةةىىتةوة 
كة ؛ ضةةرن لةوةةةئ ئةةةوةى لةةة ثةةخ ي نةةرح ةا هةةخض ثخ غةمبةةةري ك  تةةر نةةةبروة        

 .بةةرؤخسىنةوةى تةنها ثخ غةمبةري   بةةرؤخسىنةوةى هةمرو ثخ غةمبةرانة

و َاُرُسملوهو َايُرويمُداَن ]  وة خراى وةورة ةةيةرمري  : عُمُراَن بومَللَّ يَن يَكر إونَّ الَّذو

ٍض اَ  عُمُر بومبَعر ٍض َانَكر ُن بومبَعر او و َاُرُسلوهو َايَُُّ لُ َن نُظر ُِ ا بَيرَن َّللاَّ يُرويمُداَن أَنر يُعَرِّ

نََ لولرَكمَفورويَن َعمَذابَ   تَدر ُذاا بَيرَن َذلوَس َسبوي   أُالَئوَس هُُم الرَكَفوُراَن َوَُّّ  َاأَعر أَنر يَتَّخو

 .(262-265 )النسَء:[ ُاهوينَ  

واتةخ ئةو وة انةى وة ورير ةةوةا بة خةراى وةةورةو ثخ غةمبةةران  )واتخ ة      
ةورة ئةمةى ةانا بة وةرير وةرةا بةة هةةمرو     وريرياا ورة بة ثخ غةمبةري   خراى و

ةيانةةةةةوي   جخةةةةاوا ى خبةنةةةةة نخ ةةةةراا خةةةةراى وةةةةةورة و ةوة   ثخ غةمبةةةةةراا(
ةةلاخ   بةاوةِر بةة هةنةدي   لةة ثخ غةمبةةراا ةي ةن   وةريريي          وثخ غةمبةرانىخةوة

ةيانةةةوي   لةةة نخ ةةراا بةةاوةرِو وةةريرةا ةينخ كةة  ةوة  ةةوةةةي  بةةة هةنةةدي ك  تريةةاا
ئةمانةةة وةةايرا لةةة رِا ةةىخدا وة ئخ نةةة بةةى وةةايراا  ةةزاى       ى ةابنةةخ  مامناوةنةةد

 رِيسراوةرماا ةاناوة.

هةةخض  ()وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة لةةة ثةةاش دنةةدى ثخ غةمبةةةرى خةةرا        *
هةر وة خ كخي لة ثاش ئةةو بانطةشةةى ثخ غةمبةرايةةت       ثخ غةمبةري ك  تر نىخة

ضةرنكة    بكةا  ئةةوة وةايرة   بكا  ياخرة وة خ   بة رِا   بزانخ   وة بانطةشةى 
 خسىىتةوة. و يةودةنط   انايان  مر نانانان  بةةرؤ ()خراو ثخ غةمبةرةوةى

 ()ى هةةبروة  راامدين(ال ءخلعمَال) ()ية وة ثخ غةمبةراوةباوةرِماا و*
ةتةوةيةدا بةة  انسة   بانطةةوا  و     ةخنىخاا وةرةووة لةة ئرم  خلة ثاش خىى جخ ن



 

 

 

 
44 

)اب  ةخن  خباشتينخاا  شخاوترينخاا بة جخ نوة   ةرثةرشى  ورةن  مر ناناناا

ة )عثامَن بمن ععمَن( ة ثاشةاا  )عار بمن خطمَب ( ة ثاشاابكر الوديُ (
ةةخندا  خكطسةىنة لةة جخ ن  وةضةىا بةةك رِي     ()ة)علح بن ابما  َلمب( ثاشاا

وة   ي لةثنةو ثايةةو يةة لاخي هةةر بةةك رِي كطسةىنة بةروا      يبروا بةهةماا شخ رة
ةة  بة ةةر   خورة بةة جخ ن ةةةثخةاوي ك  نة   -بى ئةةوة  وةواةاناي  ت-خراى وةورة 

ا بخ   لةو باشت بخ ة   شةايانت بخ ة     دباشتي  ضاخ   ةرةةمدا وة وة خ كخاا تخ 
 ةخن  .خبة جخ ن

وة باوةرِماا وايةة ئةةوةى لةةك ضةرارة ثنةةو ثايةةى وةةمتة لةوانةيةة جخةا          *
ة ةةةةر ئةةةةوةى بكري ىةةةةوة بةةةة تايبةمتةندىخةةةةك وةةةة بةهىيةةةةوة  ةةةةروةوي   ب

بةآلك بةهىى ئةمةوة ثنةو ثايةى وةهاى نابخ   بة ةةر    وةثنةوثايةى لةك  ياترة
ضةرنكة ئةةو شةىانةى وةة ثنةةو ثايةةى بةةر           ئةوةى لةك ثنةو ثايةى  ياتر بروة

 ةةوةنةوة  ؤرو جىراوجىرا.

وة باوةرِماا واية وة ئةك ئرمةتة باشتي   بةةر تري  ئرمةتةة لةةالى خةراى     *
روَجمتر لولنَّمَ و ]  نكة خةراى وةةورة ةةيةةرمري  :   ضةر   وةورة مٍة أُخر ُينرمتُمر َخيرمَر أُاَّ

و  نُمم َن بوممَللَّ او َن َعممنو الرُانرَكممرو َاتُظر ُرا و َاتَنرهَمم ر ُاُراَن بوممَلرَاعر
 )وي عاممران:[ تَممأر

225). 

ةت  ئخسةةالك لةةةو رِؤذةوةى وةةة باوةرِتةةاا هخ نةةاوة   واتةةةخ ئخ ةةرة ئةةةى ئرمةة  
ضةرنكة يةةرماا ةةوةةا بةة ضةاوةو        ةةروةوت  بى خةةلاك  باشتين  ئرمةت  وة

 قةةةغةى خراثة ةةوةا  باوةرِ بة خرا ةةهخ ن .
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ثاشةةاا   ()ةتةةة هةةاوةآلن  وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة ضةةاوتين  ئةةةك ئرم  *
وة بةةةرةةواك    وانروان  شةةري   وةةةوت رشةةري نكةوترواا  ثاشةةاا شةةري   وةةةوت   

شةكراا ئةةوةى بخةةوي   رِيسةراياا بكةا       ةتة لة ةر حةق   ئاوىمةلاخ   لةك ئرم
هةةتا رِؤذى قخامةة      ياخرة ثخ اةةوانةياا بكةا  ناترانخ ة   يانخةاا ثآبطةيةةنخ       

 ئةماا بةرةةواك ةةب  لة ةر حةق .

ئةوة  ()ووى ةاوة لة نخ راا هاوةآلنداوةباوةرِماا واية ئةو يخىنانةى وة رِ*
انةةى ثخ كاويانةة ةوو ثاةاشةىخاا    تأويل ورةنخ   بروة وىشةخاا تخ ةدا وةرةووة ئةو  

وة هةلاةوةياا لى طىش   وةئةوانةى هةلاةياا ورةووة ثاةاشىخ كخاا هةبروة  هةية
 .                          بروة

وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة ثخ ريسةةىة ةة ةة  هةةةلابطري   بةةآةةند بةة  لةةة        *
وة   شةايةن   خراثةوانخاا وة با خاا نةوةي  تةنها بةو وة فة جرانة نةبخ   وة

ضةرنكة خةراى     ق  وخنةة بةرامبةةر بةة هةريةةوخ كخاا    ةلاناا ثةاك بكةينةةوة لةة رِ   

َِ م   ي َِتي ِي الََْ غياي وََِبَت َِ         ]  وةةورة ةةربارةيةاا ةةيةةرمري  :    ال َيسي َغوي  م  نيُم ي َم  ي َْنيََ 

 )اليديمد:[ وا َوُكّل ًب َوَع َد اللَّ ُُ اْلُحسي َن     ُْوَلئ َك َْعيَظُ  َ َرَجًة م َ  الَّذ يَ  َْنيََُبوا م  ي َرعيُد وََِ بَتلُ 

25). 

ة مالاخةاا بةخةةخرةو ورشةىارياا    كواتةخ ئةوانةى وة لة ثخ ي ئا اةورةن  مةو
 يةوساا ن  لةوةةئ ئةوانةةى وةة ثةاش ئةا اة       ورةووة لة ثخ ناوى خراى وةورةةا

  وةةورةةا ة لةة ثخ نةاو خةراى    وة مالاخاا بةخةخرة و ورشىارياا ورةوكورةن  مةو
هةرضةندة خراى وةورة ثةميان  بةهةشى  بة هةرةوو الياا ةاوة لةوةئ جخاوا ى 

  ةةيةرمري  : وة ةةربارةى ئخ نة  ثنةوان  بةهةش 
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يَن ]  َ انونَممَ الَّممذو خر و عوممرر لَنَممَ َاَّو هومر يَُُّ لُمم َن َربَّنَممَ اغر ممدو ممنر بَعر يَن َجممَُءاا او َاالَّممذو

يَاممَنو َاال و َر يَن وَانُمم ا َربَّنَممَ إونَّممَس َرُ اٌ  َسممبَُُّ نََ بَو ممّ   لولَّممذو َعمملر فومما ُِلُ بونَممَ غو تَجر

يمٌ   .(25 )اليْر:[ َروو

خرايةة لةة ئخ نةةو لةة برايابةاا       :واتةخ ئةوانةى وة ثاش هاوةآلا هات  ةةلاةخ   
ق  وخنةةةو وة هةةخض رِ  خةةىش بةةة وةةة لةةةثخ ي ئخ نةةةوة بةةة بةةاوةرِةوة رِؤيةةةك    

ئةةى ثةةروةرةوار     انةةوة بةرامبةةر ئةةو باوةرِةارانةة    ةىخةك مةخةرة ةلانوحة ر
 بةرِا ى  تى بة  ى و بة ةيخ .
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وة باوةرِمةاا هةيةة بةةرِؤذى ةواية  وةة رِؤذى قخامةتةة وهةخض رِؤذي كة  تةرى          *
و ةةواتةةةوة بةةى مانةةةوةى  وواتخ ةة  خةةراى وةةةورة خةةةلاك   ينةةد   لةةةثاش نىخةةة

 ة ةؤ ةخ  ثرِلة  زاي ئا اراوى.لة بةهةشىدا ياخرة ل اي  يامخةةهة

وةوانةة  ووورةنةةوةى مرة ووةة  يند   وةباوةرِماا هةيةة بةة  ينةدوو برونةةوة    *
 :ى ةووةك ةةوا  بة )ىرر(ةاوواتخ   ئخسرايخل ير

َرر و إوالَّ َامنر ]   َر َاََاا و َاَانر فوا ا َُ َانر فوا السَّ َانُعوَخ فوا الوُّ رو فََوعو

ُ  ُمَّ نُعوخَ  وَذا هُمر ِويٌََ  يَنروُُرانَ  َاََء َّللاَّ َرى فَإ   .(57 )الزار: [فويهو أُخر

هةرضةة  لةةة  واتةةةخ واتخ ةة  وةئخسةةرايخل يةةروى يةوةةةك ةةوةةا  بة)ىةةرر(ةا    
ئازانةةةواا   ةويدايةةة هةةةمروى يةوسةةةر ةةمةةرا تةةةنها ئةةةوةى خةةراى وةةةورة 
  ويسى  ة  بخ   نةمري   وةة )ئخسةرايخل خىيةةت  ئةةويي لةة ثاشةاندا ةةمري ة (       

دا ةةوةةا  خةةةلاك  هةةةمروياا لة ةةةر ثآيةةةوانخاا   ى ةووةمةة  ثخ ةة وثاشةةاا يةةر 
اا ثآ ةةوتري   ياخرة ضاوةرِ ى ئةك شىة خرِاةةوة ك  تةماشا ةةوةا بزان  ض

 ةةوةا .

وة خةلاك  هةمروى لة وىرِةوانخاا هةلادة ك بى ثةرورةوارى هةمرو جخهةاا  
 وة بةخةتةنة نةوراوى   بةرطبةرِووتىر بةبآ جل   خاو ىر بةبآ ثخ آلو بةثآى

لوينَ ]  دا  َعلَيرنََ إونََّ ُينََّ فََعو يُدهُ َاعر ٍُ نُعو َي َخلر نََ أَاَّ
 .(252 )االنبيَء:[ َيَاَ بََدأر

  وبةةثى    واتةخ ضىا  ةرةتا لةة  ةك  ةايكخةاا ةةريابةاا وةرة بةة رِووتة        
وياا ونةةدي ةةيانطةرِي نخنةةةوةو  يينةةةوراوى بةةة هةةةماا شةةخ رة  خةتةنةةة  ثةةةت 

ئةمةةة ثةميانخ كةةةو ئخ نةةة ةاومانةةةو ةةيبةينةةة  ةةةرو جآبةةةجآى       ةةوةينةةةوة
 ةةوةي .



 

 

 

 
48 

وةواا وة ةةةري   بةةة ى  رِا   يةاخرة  ةوةباوةرِماا هةية بة نامةى ورة*
 لة ثةىةوة ةةةري   بةةة ى  ضة  .

َسمَبَ  يَ ]  َ  يَُيََسُب وو ينوهو فََس ر َ َانر أُاتوَا يوتََبَهُ بويَاو ميرا  َايَنرَُّلومُب إولَمح فَأَاَّ سو

ُع   ُبُمم را   َ  يَممدر ممَ َاممنر أُاتوممَا يوتََبَممهُ َاَراَء ظَهرممروهو فََسمم ر ممُرارا  َاأَاَّ أَهرلوممهو َاسر

يرا   لَح َسعو  .(15-4)االنشقاق:[ َايَور
واتةةة خ ئةوانةةةى وةةة نامةةةى ورةةوةوانخةةاا ةةةري ةة  بةةة ةةى  رِا ةةىخاا      

ثر خنةوةيةو  ئا ةاا   خاا ةةثر خ ىةوة ل  )وةباوةرِةاران ( ئةوا خراى وةورة لخ 
)خراثةوانخاا نخةاا ةةةري   و ثاشاا خراى وةورة لخ خةاا خةىش ةةبخ ة  بةةبآ     

بةةى الى   لةثاشةةاندا ةةضةة  لةوةلاةةدا بكري ةة ( ياائةةةوةى وفىىوةةىى لخ  ر ةةخنةوة
ئامةاةةوراوة لةة    يةاا وةة بى  خاايةاخرة بةىالى حىرىخةةوان    خااخخ زاا  مندالاةةوان 

بةآلك ئةوانةى وة نامةى ورةةوةوانخاا لةة ثةةىةوة     ا بة ةلاطىشىخةوةبةهةشىد
 خااوةةة ىىاةةث   ثآ ةةةري  )ضرنكة ةة ى  رِا ىخاا بة تاوة بةة منخانةةوة  

 ة ئاورى ةؤ ةخةوة.نةةض و وضراوبة لةنا ةالة ثةىةوةية( ئةوا هاوار ةةو

نَمَهُ  َمَئوَرهُ ]  وة ةةيةرمري  : َ   َاُيلَّ إونرَسٍَن أَلرَزار مروُل لَمهُ يَم ر فوما ُعنُُّومهو َانُخر

مميبَ   َ  َعلَيرممَس َوسو ممَس الريَمم ر  يوتََبَممَس َيعَممح بونَعرسو
ِرممَرأر مم را  ا ُْ [ الرُّويَََاممةو يوتََبممَ  يَلرَُّممَهُ َانر

 .(22-24 )االسراء:

واتةةةخ هةةةمرو مرؤظخ ةة  بةشةة  خةةىى لةوةةةرةن  خىيدايةةة بةةةهىى ضةةاو  ةل   
نخةةاا   ورةةوةوةان   و وى قخامةتةدا ثةةرتر  لةرِؤذ  ورةةوةى ياخرة خراثىخةوة

ثاشةاا ثةآى      ةراوةتةوة ودا نروة ضاك  خراثةوان  تخ ةةةةةي  وة هةمرو ورة
بة ىة وة خةى  برِيةار بةدةي       وةوةى خى  خبري نةرةوةوةةوتري   خى  ثةرتر

 بة ةر خىتدا لةو رِؤذةةا.
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وة هةخض     نةري  ةواا وة لة رِؤذى قخامةتدا ةاةةورا وةوةباوةرِماا هةية بة ت*
  وة خ   هخض  ىةمخ ك  ة  ناوري  :

ٍة َاممّرا  يَممَرهُ ]  ثرَُّممََي َذرَّ َامملر او ٍة َخيرممرا  يَممَرهُ َاَاممنر يَعر ثرَُّممََي َذرَّ َامملر او   [فََاممنر يَعر
 .(7-2 )الزلزلة:

رِؤذةا   خ   لةة ةونخةاةا وخ ةة  وةةرةي   ضةاوة بكةا  ئةةوا لةة ةوا        ةواتةخ هةرو
 نخاةا وخ ة  وةرةي   خراثة بكةا  ئةةوا لةة ةوا   وة خ   لة ةوة هةرو  ةةيبخنخ ىةوة

فََانر  َُُّلَتر َاَ ازوينُهُ فَأُالَئوَس  ] وة خراى وةورة ةةيةرمري  : .رِؤذةا ةةيبخنخ ىةوة

مُراا أَنرعَُسمهُمر فوما َجهَمنََّم  يَن َخسو هُُم الرُاعرلوُي َن َاَانر َخعَّتر َاَ ازوينُهُ فَأُالَئومَس الَّمذو

ُر َاهُمر فويهََ َيَلوُي نَ َخَلودُ  َُ ُاُج هَهُُم النََّ  .( 252-255 )الاظان ن:[ اَن تَلرعَ

ى ورةةوة ضاوةوان  قةررس بخ ة    وواتةخ هةروة خ   لة رِؤذى قخامةتدا تةرا و
وى وةرةةوة  وبةةآلك هةروة ةخ   تةةرا       ةةريرا ا وئةوا ئةووة انة  ةةروةوترو  

راثةةةةوان  ئةةةةوا ئةةةةو وة ةةةانة ك بخ ةةة  بةرامبةةةةر وةةةرةةوة خوضةةةاوةوان   ةةةر
  وةبة نةةمرى لةة ئةاورى ةؤ ةخةدا ةةمخ ننةةوة       وةو ةرةرمةندا  خىياا ةؤرِاند

وةئةواا لة ئا ارو ئةشكةوةةا   ئاور بةرِي زتري  شري نخاا ةة رتخ نخ   وة رِوويانة
 لخ رةوانخاا ةةوري ىةوةو ةةانةوانخاا ةةرةةوةوي   .

ََِّ  يلَّ ب       َم ي َجبَء ر ب]  وة ةةيةرمري  : ْلَحَسَنة  َفلَُُ َعشيُي َْميَثبل َهب َوَم  ي َج بَء ر بلسِّ  ةَئة  َف ا ُيىي 

 .(255 )اَنعَ :[ م ثيَلَهب َوُِ ي ال ُيْظَلُموَن

وة   ئةوةندة ثاةاشى  ةةةري ىةوة هةروة خ   ضاوةيةك بكا  ئةوا ةة خواتة  
وة   خراثةوةةى نةةبخ    هةروة خ   خراثةيةك بكا   زا ناةري   تةنها ئةوةنةدةى  

 هخض واك لةمانة  ىةمخاا لى ناوري   .
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بةى    ()وةباوةرِماا هةية بة تكاورةن  هةرةوةةورة بةى ثخ غةمبةةرى خةرا    *
خراى وةورة برِيار بدا  لة نخ راا بةندةوانخدا واتخ   ترش  غةك  ثةذارةو  ئةوةى

ثاشاا بةى الى   وة ةةض  بى الى ئاةةك  وة لة تراناياندا نىخة برونةناخىشىخةك 
نرح ثاشاا بى الى ئخرباهخك ثاشاا بى الى مر   ثاشاا بةى الى عخسة  هةةتا لةة     

وة تكايةاا بةى    )علميهم الوم ة االسم  (وىتايخدا ةي   بى الى ثخ غةمبةرى خةرا 
 ةةوا .

  وةباوةرِماا هةية بة تكاورةا بى ئةو باوةرِةارانةى وة ضرنةتة ةؤ ةخةةوة *
  وثخ غةمبةران  ترو باوةرِةاراا  يريةىةوانة ()ةمبةروة ئةك تكا ورةنة بى ثخ غ

وة خراى وةورة وة انخ   لة باوةرِةاراا لة ةؤ ةخ ةةرةةوا  بةة يةة ئ  ضةاوةو    
 ي  خىى بةبآ تكاورةا بىياا.ةبة 

وةة ئاوةوةةى لةة شةري      ()وةباوةرِماا هةية بة حةو ى ثخ غةمبةةرى خةرا  *
  بةةىن  مخسةة  بةةىا خىشةةتة   وة لةةة  وة لةةة هةةةنطري  شةةريينتة    ةة   تةةرة

ئةةو قةا     وة  بةهةةماا شةخ رة   ة يخةوةىمانطخ كةو ثانماوةى وةى ةخىوةةري ة
ئة ةىخ رةوان  ئازةان  لةة     روآل انةى وة ئاوى ثآةةخرري ىةةوة لة ةةرى وةوة   

  ةةضةنة  ةةرى   ()ةت  دنةد  باوةرِةاراا لة ئرمة   ووى ذمارةو جرانىخةوةرِ
 وة هةروخز تخنرى نابخ   .هةروة خ   لى   خبرا  لة ثاش ئة

خةةلاك  بة ةةريا     وةباوةرِماا هةية بةو ثرةةى وة ةانراوة لة  ةةر ةؤ ةخ *
ةةثةرِنةةةوة بةةة وةةري رةى ورةةوةوانخةةاا وىمةةةلا  يةوةةةك بة ةةةر ثرةةوةةةةا        

ثاشاا بة خخ راي  بالاندة و  ( با)ثاشاا بة خخ راي   ةةثةرِنةوة بة خخ راي  تخة  
لة ةةةر ثرةةوةةة رِاوة ةةىاوةو   ()وة ثخ غةمبةةةر  ايةة رِؤيةةةىن  ثخةةاو بةةة خخ ر 

 ةةيةرمري  :
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ئةى ثةروةرةوار بخان ةاري زةو ثاري زراويةاا بكةة    واتةخ . (4)[يَ ربِّ سلِّم سلِّم] 
 .نةوةونة ناو ةؤ ةخةوة

وة   هةيةة لة ةةر  ةخنط  ةةرِوا      خةةلاك  وةةك ةةبخ ة    ضةاو   هةتا ورةةوةى 
را راوى يةرماا ثآ وراو هةية يةرمان  ثةآ  ي قرالث  هةلايلةهةرةووالى ثرةةوة

هةيةة ئةوةنةدة     ناوئاورى ةؤ ةخةةوة  بكري   وآبطري   ةةيطري    يرِ ى ةةةاتة
بةةةآلك رِ وةةارى بةةروةو     قرالثةةةواا رِايةةاا وخ ةةةاوة لةشةة  هةةةمروى ةارِنةةراوة    

)ثةةنا  وةهةيةة ورترويةت   يةرِ ى ةاوةتةة نةاو ئةاورى ةؤ ةخةوة      ثةرِيرةتةوة
 . خراى وةورة(ئةوري  بة

وةباوةرِماا هةية بة هةمرو ئةو هةواآلنةى ةةربةارةى ئةةو رِؤذةو  ةةخى      *
خةراى وةةورة يارمةةتخناا بةدا        ناخىشىخةوةى هاتبخ   لة قررئاا   ةرننةتدا 

 بة ةريدا .

بةى خةةلاك  بةهةشة  وةة      ()وةباوةرِماا هةيةة بةة تكةاورةن  ثخ غةمبةةر    *
 .()وة ئةك تكاورةنة تايبةتة بة ثخ غةمبةر  رِي طاياا بدري   بانة ناوىخةوة

وةة بةهةشة  شةري ن  بةخةةي        وةباوةرِماا هةية بةة بةهةشة   ةؤ ةخ  *
ة بةى بةاوةرِةاران  لةةخرا تر ة  خةى      وخىشىخةوانة خراى وةورة ئاماةةى وةرةو 

وةنةةةهخض ور يةةةك   ى وةةة بةخةةةة  واى تخ دايةةة نةةةهخض ضةةاوي   بخنخةةري   ثةةاري ز

َفا َتعيَلُ  نٌََْس َم ب ُْخيَ  َة َلُه  ي     ] :ةلا  هخض وة خ كخةدا هاتروةبة وةنة  يةت وبخسىر

َِاًء ر َمب َكبُنوا َيعيَمُلوَن  .(22 )السجدة: [م  ي ُِيِّ   َْعيُ ٍ  َج
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واتةخ هخض باوةرِةاري   نا انخ   خراى وةورة ض  بى شارةؤتةوة لةة بةهةشةىدا   
 ةاشى  ورةةوة ضاوةوانخاا.وة ةةبخ ىة هىى ضاورِؤشناي   ةئخىشخاا لة ثا

وة بةى  ووة ئاورى ةؤ ةخخي: شري ن   زاةانة وة خةراى وةةورة ئامةاةةىكرة   
وةة بةخةةيالا      دايةة وة جىرةها  ةزاو ئخ ي ئةا ارى تخ     بآباوةرِة  ىةمكارةواا

ََ بَه ر هي  ي ُس َيا  َُِهب وَ       ]  نةهاتروة: داهخض وة خ ك  يني َيسي غَِ  ُثوا   ينِّ ب َْعيَغ ديَنب ل لظَّ بل م َن َن برًا َْ

 .(54 )الكهف:[ يَُِبُثوا ر َمبٍء َكبْلُمهيِي َيشيوي  اْلُوُجوَه ر ئيَس الشَِّياُب َوَسبَءتي ُمييتَََبًب

وة ئةاوري ك  وةةورة وةة    وواتةخ ئخ نة بى بآباوةرِاا   ىةمكاراباا ئامةاةةورة 
ا ئةةةوا وةةة ةاواى ئةةاو بكةةةئاورةوة ئةوةةةر لةبةةةر وةةةرم    ةةوريةةاا ةةوري ىةةةوة

وةة    اوة لةة ئةاورةا  ووةرم  مس  وىورةى تر رئاوي ك  وةرمخاا ثآ ةةةري   وةو
  وةة ئةمةة خةراثتي  خرارةنةوةيةة      تخ نخ  وووياا ةة رةةيىنةوة لةوةرمخدا رِ
 ةاا  مانةوةية.ووةخراثتي  جخ طاى ثةر

  وة بةهةش   ةؤ ةخ ئخسىا هةا وة هةتا هةتايةة لةةناو ناضة   ةةمخ ننةةوة    

ِي َصبل حًب ُيديخ لُُْ َجنِّبٍت َتىييي  م   ي َتحيغ َه ب   ]  وةورة ةةيةرمري  : خراى َوَم ي ُيؤيم  ي ر بللَُّ  َوَيعيَم

َيَسَ  اللَُُّ لَُُ ريزيًِب  .(22 )الط ق:[ اْلَأنيَهبُر َخبل د يَ  ف  َهب ََْردًا َِدي َْ

اك بكةا  ئةةوا   بهخ نخ   بة خراى وةورة و ورةةوةى ض واتةخ هةروة خ   باوةرِ
بةنةةمرى    ووبار بةذي ر باخةوانخدا ةةرِوا خراى وةورة ةةيكاتة بةهةشىةوة وة رِ

اا ىخةةةوة خةةةراى وةةةةورة بةخةةةةي  رِؤ   ي  لةناويةةةدا ةةمخ ننةةةةوةمخةةةةةو هة
 لةبةهةشىدا يراواا ةةوا .
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يرا  ]  وة ةةيةرمري  : َ لََعَن الرَكَفورويَن َاأََعدَّ لَهُمر َسعو يَن فويهََ أَبَدا  َخَ،إونَّ َّللاَّ لودو

َ  تَُُّلَّمُب ُاُجم هُهُمر فوما النَّمَرو يَُُّ لُم َن يَمَ لَيرتَنَممَ  ميرا  يَم ر مُداَن َالويّمَ  َاال نَوو ال يَجو

ُس ال نََ الرَّ َ َاأَ َعر نََ َّللاَّ  .(55 -52 )اَوزاب:[ أَ َعر

وة لةة رِؤذى    نخةاةا ووة لةةبآباوةرِاا لةة ة  وواتةخ خراى وةورة نةةيرةت  وةرة  
ي  مخةةة وةة بةنةةمرى  نةباةرِاوى و هة     تخ نةرى بى ةاناواوةوايةدا ئاوري ك   ر

  وة نابخن  وة خ   ثةىخرانخاا بخ ة  و بخان اري زي ة  لةة  ةزاوة      خدا ةةمخ ننةوةتخ 
وويةةاا وة لةةة ةؤ ةخةةدا رِ   يةةاخرة  ةةةرخةرياا بخ ةة   رِ واريةةاا بكةةا  لى ةة      

ة وري رِايةةلا  خةراو ثخ غةمبةرةوةةمياا    ئةوانخي ةةلاةخ   خى وة    هةلادةوخ رِةري ىةوة
() .بكرةاية 

وة وةواه  ةةةةي  بة بةهةش  بى هةةمرو وة ةخ   وةة قررئةاا   ةرننة       *
لةوانةةى وةة ناويةاا      ورةنخةاا  بة ناوهخ نانخاا يةاخرة وة ةر    وةواه  بى ةابخ  

و هاوشخ رةياا لةوانةى  () ا ع  اَن ا علمح ( عرمةر)اب  بكرا  هخ نراوة:
  بةى  ةةةية وةةواه  ة  وة لةة وة ةر وةرةا:     ناويان  هخ نةاوة  ()ثخ غةمبةروة 

و روة وةواه  ةةةةي  بة ةؤ ةخ بةى هةةم    هةمرو برِواةاري   ياخرة لة خرا تر خ  
بة ناوهخ نانخاا يةاخرة وة ةر     وة خ   وة قررئاا   رننة  وةواهخاا بى ةابخ  

 (االخزاعم اعارا بمن ليم )اب  لهب ا :ناوياا هخ نراوةةلةوانةى و  ورةنخاا
وةةةواه  ةاا بةةى هةةةمرو وايري ةة  يةةاخرة     وة لةوة ةةر وةةرةا   و هاوشةةخ رةياا

 هاوبةش برِيارةةري ك  وةورة ياخرة ةوورِوو بة ةؤ ةخ.

وةباوةرِماا هةية بة تاقخكرةنةوةى ناو وىرِ: وة بريىىخة لة ثر خارورةا لة *
  وة:  ()ي   ثخ غةمبةرةوةىمرةوو لةناو وىرِةوةيدا ةةربارةى ثةروةرةوار و ة
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 .(52 )ابراهيم:[  ُيَثتةُت اللَُُّ الَّذ يَ  آَمُنوا ر بْلَبويلي الثِّبر ت  ف ة اْلَحَ ب   الدُّنيَ ب َوف ة اْل خ َي  ] 

و واريةاا  ياا ووترة (ال الة اال اهلل دند ر رل اهلل)واتةخ ئةو باوةرِةارانةى وة 
وة   او نةاووىرِو قخامةة  ةامةة راوياا ةةوةا     نخة وخراى وةورة لةة ة  ث   ورةووة 

 واتخ   ثر خارياا لى دةوري   بة ئا ان  وةآلك ةةةةنةوة .

)اهلل ثةروةرةوارمةةة و  مرؤظةة  بةةرِواةار لةةة وةآلمةة  ةوو يريةةةىةوةةا ةةلاخ ةة : 
 ثخ غةمبةرمة. ()ئخسالك ةيننةو دند

بةرو خةةلاك  شةىخ كخاا     نا امن وري ك ة  بةآلك مرؤظ  بآباوةرِو ةوو رِوو ةةلاخ  :
 ئةواا ةةمروتةوة. رةةوو  منخي وةو

 وةباوةرِماا هةية بة خىش  ناو وىرِ بى باوةرِةاراا . *

هُُم الرَا ئوَكةُ  َيِّبوميَن يَُُّ لُم َن َسم ٌ  ]  خراى وةورة ةةيةرمري  : يَن تَتََ فََّ الَّذو

َالُ  ُخلُ ا الرَجنَّةَ بوَاَ ُينرتُمر تَعر  .(45 )النيل:[  نَ َعلَيرُكُم ادر

ئةو وة انةى وة ثاو  لة ووتةةو ورةةوةيانةدا واتخ ة  يريةةىة وخانخةاا       واتةخ
باةةنة  :ةةوخ ةةةخ   مةةةةةياا ةةةةنةةآ   ةةةالمخاا لى دةوةةةا و ثخ خةةاا ةةلاةةخ      

 بةهةشىةوة بة هىى ورةةوةوانىانةوة.

خةراى   وةباوةرِماا هةية بة  ةزاى نةاو وةىرِ بى ةىةمكارة بةآ باوةرِةوةاا:      *
لوُا َن فوما َغَامَرا و الرَام ر و َاالرَا ئوَكمةُ ]  ورة ةةيةرمري  :وة َالَ ر تََرى إوذو الوََّ

َن َعَذاَب الرهُ نو بوَاَ ُينرتُمر تَُُّ لُ َن  َزار َ  تُجر روُج ا أَنرعَُسُكُم الريَ ر يهومر أَخر طُ  أَيردو بََسو

ُِّ َاُينرتُمر َعنر ويََتوهو تَ  و َغيرَر الرَي بوُرانَ َعلَح َّللاَّ تَكر  .(44 )اَنعَ :[ سر
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واتةةةخ ئةوةةةر  ةةىةمكارة بآباوةرِةوةةاا ةةبخنخةة  لةةة وةةات   ةةةخى  وخةةاا    
وة   تةوة بى وخاا وخ ةانخاا و  زاةانخااؤوة يريةىةواا ةة ىخاا ورة  وخ ةاندا

ئةوةةر رِا ة  ةةوةةا نةيسة       :ضةورش  ئا   بة ةة ىخانةوةية ثخ خةاا ةةلاةخ    
يةةةى تةةآى  خ نةةةو رِ وةةارى بكةةةا لةةةك ناخىشةة  خىتةةاا ةةروةةةا لةةة ةة ةةى  ئ 

 سةةراي  بةة هةىى قسةةة  يئةةمرِؤ ئخ ةرة  ةةزا ةةةري نةةوة بةة  ةزايةو  رِ       وةةوتروا 
وة ئخ رة خىتاا بة وةورة ةة انة     نة ثائ خراى وةورة بةبآ حةق  رِا ى خسى

لة ئا   ئايةتةوان  خراى وةةورة و باوةرِتةاا ثةآى نةةةةهخ نا و ئخةةىاا ثةآى       
 نةةةورة.

بىية ثخ ريسىة لة ةر مرؤظة     وةةى تر لةك بارةيةوة  ؤرةو  انراوةرة يةرمو
باوةرِةار وة باوةرِ بكا  بة هةمرو ئةو شىة ناةيارانةى وة لة قررئةاا   ةرننةتدا   

نخةاةا ةةيبخنخ ة    ووة بةرهةلاسىخاا نةوا  لةبةةر ئةةو شةىانةى وةة لةة ة       هاتروة
ضةةرنكة جخةةاوا ى وةةةورة لةةة     انخةةورِؤذ ناثخ رري ةة  بةشةةى  ة  ضةةرنكة شةةى  ةوا 

 اَّللا الاستعَن.  ئاشكراية انخ رانخاند

 

 

 

 لــفص

وة ةانراوى خراى وةورةيةة    وةباوةرِماا هةية بة قة او قةةةر خخ رو شةرِى*
ى خةراى وةةورةو ةانةاي  و    وبة وري رةى  انسى  ثخ ةةر   نةوةرةوااوبى هةمرو بر
 واربةجآي .
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 وة قةةةر ضرار ثنةى هةية:

وةك:  انخةارى: باوةرِمةاا هةيةة بةةوةى وةة خةراى وةةورة  انايةة بةة          ثنةى ية
وة ضةةىا ةةبخ ةة  خةةراى   ووةةةا ةاوةو ئةةةوةى رِ ووىهةةةمرو شةةىخ   ئةةةوةى رِ

 هةخض  انخةارى    يةوةةى ةمخةةةي   ية ه ية ئة ة رة بة  انخارىخوةورة هةمروى  ان
نابخ   لة ثةاش  نةوة وش  لةبريضرويةو  بى تا ة نابخ ىةوة لة ثاش نة ان  وة تر

  انخارى.

  ةة : باوةرِمةةاا هةيةةة بةةةوةى وةةة خةةراى وةةةورة هةرضةة وثنةةةى ةووةك: نر
خةراى   ةا )اللم ح الايعم ظ( ةي ىةبروا تا رِؤذى قخامة  هةةمروى نرو ةخرة لةة   

  وةورة ةةيةرمري  :

َرر و إونَّ َذلوَس ]  َر َاَءو َاا لَُم َاَ فوا السَّ َ يَعر لَمر أَنَّ َّللاَّ فوا يوتٍََب إونَّ َذلوَس أَلَمر تَعر

يرٌ  و يَسو  .(25 )اليج:[ َعلَح َّللاَّ

ئايا نا انخ  وة خراى وةورة  انخارى هةية بة هةمرو ئةو شىانةى وة لة  خواتة
ةاا الى خةراى   )الل ح الايع ظ( وة ئةك شىانة هةمروى لة  ئازاا   ةويداية

 خانة الى خراى وةورة ئا انة.ىبةرِا ى  ئةك  انخار  وةورة

ثنةى  آيةك: ويس : باوةرِماا هةيةة بةةوةى وةة هةرضة  لةة ئازانةةواا        
وة هةخض شةىخ   بةةبآ ويسةى         ةويداية خراى وةورة ويسى  لى بروة بىية هةةا 

وة ئةويةة     وة ئةوةى خراى وةورة ويسى  لى بروة بةروة  خراى وةورة نابخ   
 خراى وةورة ويسى  لى نةبروة نةبروة .

وةةرةا: باوةرِمةةاا هةيةةة بةةةوةى وةةة خةةراى وةةةورة  ثنةةةى ضةةرارةك: ةرو ةة  
وة خىى ةةيان اري زي ة   هةةلاخاا ةة ةررِي نخ   بةةبآ       ةرو ىكةرى هةمرو شىخ كة
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... مةةرلاك  خةةراى   وة ونخنةة  ئازانةةةواا   ةوىةةر رِؤ ى و بةةة ةي   هاوبةةةش
ٍء َايويممٌل لَمم]  وةورةيةةة: ٍء َاهُممَ  َعلَممح ُيمملِّ َاممار ُُ ُيمملِّ َاممار ُ َخممَلو هُ َاََُّلويممُد َّللاَّ

َرر و  َر َاََاا و َاا  .(54-55 )الزار:[ السَّ

ئةك ضرار ثنةية وةةىىخة بةجةةخ  لة ةةروراوىخةوة هةةمرو شةىخ   وةة لةة        
رِووبدا  ياا لة بةندةوانىخةوة وة هةمرو ووتةو ورةةوةيةك وةة  وة خراى وةورة

 ورة:خةراى وةة     هةةمروى الى نةةهخ ة  بةندةواا ثى   هةلادة ك يةاخرة وا ى ة  

ل َم  ي  ]  خراى وةةورة ةةيةةرمري  :    ةرو ىكراوة ويستاوةوو   انراوة و نرو راوة

-57 )التكمم ير: [َش  بَء م   نيُم ي َْني َيسي  َغب  َ  َوَم  ب َتَش  بُءوَن  يلَّ  ب َْني َيَش  بَء اللَّ  ُُ َربُّ اْلَع  بَلم َن

54). 

وة ئخ ةرة    واتةخ بى هةمرو وة خ   لة ئخ رة وة ويسةى  لةة ةامةة راوى هةةبخ      
ىاا نىخة مةوةر خراى وةورةى ثةةروةرةوارى هةةمرو جخهةاا ويسةى      ىهخض ويس
 لى بخ   . 

َ يَعرَعمُل َامَ يُرويمدُ ]  وة ةةيةرمخ  :   ِرتَتَلُ ا َالَكونَّ َّللاَّ ُ َاَ ا  )البُّمرة: [َالَ ر َاََء َّللاَّ

564). 

نةةةةورة  واتةخ ئةوةر خراى وةورة ويسى  لى براية ئةوا ورشةىارى يةةوتياا   
 بةآلك ئةوةى خراى وةورة بخةوي   ةةيكا .

هُمر َاَامَ يَعرتَمُرانَ ]  وة ةةيةرمري  : ُ َامَ فََعلُم هُ فَمَذرر  )اَنعمَ :[ َالَ ر َاََء َّللاَّ

242). 
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واتةخئةوةر خراى وةةورة ويسةى  لى برايةة ئةةوا مندالاةةوانخاا  ينةدة بةضةائ        
 .ةلابة ىنخاا بى خراى وةورةوا ياا ة  بهخ نة لة خىياا  ةرؤ ه  نةةةورة

َالُ نَ ]  وة ةةيةرمري  :  ُ َخلََُُّكمر َاَاَ تَعر  .(45 )الوَفَ :[ َاَّللاَّ

 ة .وواتةخ خراى وةورة خىتاا  ورةةوةوانىان  ةرو   ورةو

بةآلك لةوةئ ئةمةيةدا باوةرِماا هةية بةوةى وة خراى وةةورة هةلابةةارةا    *
وةبةلاطةة لة ةةر     ةةا ةةوة وةرةةوة ئةةواك   وة بة هىيان ةةتراناى ةاوة بة مرؤظ

خةدا  بة هةلابةةارةا  ترانةاى خىيةةتىر  ةربة ةىة تخ      ةةئةوةى وة ورةةوةى مرؤظ
 ضةند شىخ كة:

مئرتُمر فَمأرتُ ا َومرر َ ]  يةوةك: خةراى وةةورة ةةيةةرمري  :   *  )البُّمرة:[ ُكمر أَنَّمح او

554). 

 ى خةت .واتةخ لةوةل  خخ زانةوانىاا وىببنةوة ضىا ويسىاا ل
ة  ]  وة ةةيةرمري  : اا لَهُ ُعدَّ ََعدُّ ََ  .(25 )الت بة:[ َالَ ر أََراُداا الرُخُراَل 

واتةخ ئةوةر ةوورِووةواا بخانريسىاية ةةرض  بى جخهاة ورةا ئةوا خىيةاا بةى   
  .ورةةة ئاماةة

دة جةةخ طري ةةوةةا  وةةة ويسةةى  خةةراى وةةةورة لةةةك ةوو ئايةتةةةةا ويسةة  بةةى بةنةة 
 .خىيةت 

وةةة ئةوةةةر    ا ةةىةورةن  يةةةرماا  قةةةغةةةورةن  بةةى بةنةةدة    ر: ئاةووةك*
ورةنة ةةبرو بةة ةاواورةنخ ة  وةة لةة      هةلابةارةا  تراناى نةبراية ئةوا ئةك ئارا ىة

خ  و بة ةي  خراى وةةورة  ي شىخ كة ةانايىر واربةجى يوةئةمة  ترانايدا نةبراية
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وةةة   ةاوةتةةةوة ةةة  بةرثةرضةة  يهةةةروةها هةوالاةةة رِا ىةوة   ةتةة  ةةواتةةةوة رِ
   ةةيةرمري  :

َعهََ]  ُ نَعرسَ  إوالَّ ُاسر  .(575 )البُّرة:[ ال يَُكلُِّف َّللاَّ

واتةخ خراى وةورة ةاوا لة هخض وة ةخ   ناوةا  تةةنها بةة وةري رةى ترانةاى خةىى        
 نةبخ  .

و ةك   و  آيةك: ثخ داهةلاداا  باش باس ورةن  ضاوةوار لة ةر ضةاوةوةى *
وة ثاةاش    زاةانةوةى   خراثةوار لة ةر خراثةوةى خرا  باس ورةن   ورةا

وةةة ئةوةةةر وةةرةةوة بةويسةة        هةريةوةةةياا بةةةو شةةخ رةيةى وةةة شةةايةنخ ى    
وة   داهةلاداا  باس ورةن  ضاوةوار والاىةةةبروهةلابةارةن  بةندة نةبراية ئةوا ثخ 

و وة خراى وةورة ثةاك  بخ طةةرةة لةة والاىةة       زاةان  خراثةواريي  ىةك ةةبرو
  ىةك ورةا.

ضرارةك: خراى وةورة ثخ غةمبةران  نارةووة بة مرذةةةةرو تر ةخ نةر تةا لةة    *
ثاش نارةن  ثخ غةمبةراا خةلاك  هخض بةلاطةيةةوخاا نةةبخ   الى خةراى وةةورة لةة      

  :رِؤذى قخامةتدا

مةٌ ]  و ُوجَّ رويَن لومئَ َّ يَُكم َن لولنَّمَ و َعلَمح َّللاَّ رويَن َاُانرمذو ِّْ ُسملو  ُرُس   ُابَ مَد الرُّ [  بَعر
 .(256)النسَء:

وة ئةوةةر وةرةةوةى بةنةدة بةة ويسة   هةلابةةارةن  خةىى نةبرايةة ئةةوا بةة           
 ةوة.وبرةةةنارةن  ثخ غةمبةراا بةلاطةوان  بةندة بةتائ ن
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ثخ نكةك: هةمرو وة خ   هةر ورةةوةيةك ةةوةا  يةاخرة وا ى لى ةدةهخ نخ      *
  ناوةا  وةة بةة  ؤر ثةآى بكري ة  بةةبآ       ةة انخ   وة هة   بة هةخض  ؤرلخ كرةنخ ة  

ةي ىة ذورةوةو ةةرةةضخ   و   نة هةلادة ىخ   و ةاةةنخةخ  وبى بر  ويسى  خىى
وة هة ة     خةىى  و ةربة ةى    ةيةر ةةوا  و جخ طري ةةبخ   بةوثةرِى ويسة  

ووةاوى ةةوا  لةة نخ ةراا   بةلاكر جخاوا ىخةو  رِ  ناوا  وة وة خ    ؤرى لى بكا 
وة لةة نخ ةراا ئةةوةى وةة      بكةا    ىخ   بة ويس   هةلابةةارةن  خةىى  ئةوةى وة ش

بةةة هةةةماا شةةخ رة شةةةرعخي   شةةىخ   بكةةا  بةةة هةةىى  ؤرلخ كرةنةة   ؤرةاري كةةةوة
بىيةةة لةةة وة ةةخ     ة لةةة نخ رانخانةةدا بةةة جخاوا ىخةةةو  واربةةةجآوجخةةاوا ى وةةرةو

   .ورابخ  ناوريي   وة ئخةخ   بكا  لة ماي  خراى وةورةةا وة  ؤرى ة 

وةباوةرِماا واية وةة قةةةةرى خةراى وةةورة بةلاطةة نىخةة بةى تاوانبةار بةى           *
ضرنكة تاوانبار تةاواا ةةوةا  بةة ويسة   هةلابةةارةن  خةىى        ورةن  تاوانةوان  

ضةرنكة هةخض وة ةخ        ى بةبآ ئةوةى بزانخ   وة خراى وةورة لة ةرى نرو خري 
 ن  نةبخ  ووةابرِيارى خراى وةورة نا انخ   تةنها لةثاش رِ

ُب َغدا  ]  سو رو  نَعرٌس َاََذا تَكر  .(42 )لُّاَن:[ َاَاَ تَدر

 واتةخ هخض وة خ   نا انخ    بةينآ ض  بةةة   ةي نخ    ض  بة ةر ةي  .

ئةةخت ضةةىا بةلاطةةة هخ نانةةةوة بةةة بةلاطةيةةةك رِا ةةىة وةةة ئةةةوةى بةةة بةلاطةةة       
  ةةيكاتة بخانرو لة ةرىووةةواتة ئةوةى وة واتخ   وة رِ  ةةيهخ نخ ىةوة نايزانخ  

  وة خراى وةورة ئةك بةلاطةية بةتائ ةةواتةوة وة ةةيةرمري  :
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منر ]  نََ او ار نََ َاال وبََُ نََ َاال َورَّ َرير ُ َاَ أَار َرُي ا لَ ر َاََء َّللاَّ يَن أَار َسيَُُّ ُي الَّذو

نر َِبرلوهومر َوتَّح َذاُِ ا بَأرسَ  يَن او ٍء َيَذلوَس َيذََّب الَّذو لرمٍم َاار منر عو نرمَدُيمر او نََ ُِملر هَملر عو

ُرُص نَ  روُج هُ لَنََ إونر تَتَّبوُع َن إوالَّ الوَّنَّ َاإونر أَنرتُمر إوالَّ تَخر  .(227 )اَنعَ :[ فَتُخر

 ئخ نةو نة واتةخ هاوبةش برِيارةةراا ةةلاخ   ئةوةر خرا ويسى  لى براية ئةوا نة
وة هخض شةىخ كخي لةةوةى وةة      ةاةةةيار نباوك  باثرياباا هاوبةمشاا بى خرا برِ

خةراى وةةورةيي ةةيةةرمري        ورةةخراى وةةورة حةةآللا  وةرةوة حةةراماا نة     
بةهةةةماا شةةخ رة ئةوانةةةى ثةةخ ي ئةةةماا بةةةك بةلاطةيةةة ثخ غةمبةةةرانخاا بةةة ةرؤ      

ثخ خاا بنا   ئايا هخض  ()تى ئةى دند  ةةخسىةوة هةتا  زاى ئخ نةياا ضةش 
ىاا ثآية لة ةر ئةو هاوبةةش برِيارةانةةتاا تةا نخةةابان  بةدةا؟      بةلاطةو  انخاري

 وة تةنها ورماا ةةبةا.  بةلاكر ئخ رة تةنها شري ن  ورماا وةوتروا

ورةنةوةةةى  نكةةارةى وةةة قةةةةةر ةةواتةةة بةلاطةةة لة ةةةر تةةاواا  اتاو وة بةةةو*
ةرت    وة خةرا لة ة  خةةلاخ  : بىض  وري رِايةلا  خراى وةورة ناوةي  وة وا ةابنخ 

ضرنكة جخةاوا ى نىخةة لةة نخ ةراا تةاواا  وري ِرايةةلا  لةةو رِووةوة وةة           نرو خرة
وة   نة انة بةوةى وة بىى برِيارةراوة ثةخ ي جآبةةجآورةن  ورةةوةوةةى    ةةمرؤظ

بةة هةاوةآلن  يةةرمرو هةريةةوخ   لةة ئخ ةرة شةري ن          ()بىية واتخ ة  ثخ غةمبةةر   
ئايا ثائ بدةينةوةو وا  لةة وةرةةوة    ا:ةيارى وراوة لة بةهةش   لة ةؤ ةخ ووتخا

 .(5)[هُ لَ  َُ لو اَ خُ لو  رٌ يَسَّ ّل اُ كُ  ا فَ لُ اَ ال اعر ]  بهخ ن ؟ يةرمروى:

ورةةوة بكةا هةر وة خ   بى ور  ةرو ة  ورابخ ة  وةرةةوةى      واتةخ نةخخ ر
 ئةو شري نةى بى ئا اا ةةوري  .

                                           

وانظر:   ()(، ومسند االمام أمحد عن علي بن أيب طالب2491فتح الباري ) -71
 (.1/1047الصغري: )صحيح اجلامع 
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ورةنةوةةةى  ااتاوانكةةارةى وةةة قةةةةةر ةةواتةةة بةلاطةةة لة ةةةر تةةاو   وة بةةةو*
 ةةلاخ  :

وة ةخ ك     ةوي    ةةيةر بكةةي  بةى مةوكةةو ةوو رِي طةا هةةبخ        ىىة ئةوةر تى ب
  تريةاا ئةةم   ئا ةانة    ئةةوى و رِا ىطى ثخ   بناخ   رِي طةيةوخاا تر ناك  قرر ةة 

لةة   :ئةوا تى رِي طاى ةووةك ةةوريىة بةرو نابخ   رِي طاى يةوةك بطريىة بةةرو بناخ خة   
شةةخ    ئةوةةةر وا  وةةرة ئةةةوا خةةةلاك  بةةة  و بةةىك ةيةةارى وةةراوة ةةراوةو ةةةرك نر

 لةقةلاةم  ةةةةا .

ةيسةةاا ثى ةة  ةةلاةةخ  : ئةوةةةر ةوو ئخةةة  ثخ ةةةكةش بكري ةة  يةةةوخ كخاا      *
ئةةوا تةى ئةةو ئخةةة ةةوةةي  وةة مروضةةوةى          ضةى لةوى ترياا  يةاتر بخ ة   ومر

ك هةلادةبةةي ري   ئةى ئخت ضىا بى ئخة  ةوارِؤذ  وة  ضة وةمةوةو ياترة نةك مر
 .؟!ثاشاا قةةةر ةةوةي  بة بةلاطةو ةةلاخ خ  لة ةرك نرو راوة

ش  نةخىش  الشة  ةةبخ  لة وةةتبخن  واتخ   تر هةروةها ثآى ةةلاخ  :*
وة ئاراك ةةورى لة ةةر    ةةرواى هةمرو ثزيةكخ   ةةةةي  بى ضارة ةر ورةن 

وةوةر ئةمةة ناوةةي  بةى     ئةةى بةى     ئا ارى ورةارى نةشةىةروةرىر تةالا  ةةرمةاا   
 .نةخىش  ةلا  بة تاواا   ةرثخ ا ؟

وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة شةةةرِ ناةري ىةةة ثةةال  خةةراى وةةةورة لةبةةةر تةةةواوي ى     *
َّْ ]  ةةيةرمري  : ()ثخ غةمبةر   بة ةيىر واربةجآي  رااه  [لميس اليمس رُ اال

 اسلم.

 واتةخ ئةى ثةروةرةوار شةرِ ناةري ىة ثال  تى.
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ضةرنكة   ؛اى وةورة هخض شةةرِى تخ ةدا نىخةة بةة هةمخةةةي      خرةى برِيارى خر
بةةلاكر شةةرِ لةة      ة لة  ى و بة ةيىر واربةجآي  خراى وةورةوبرِياري كة ةةرضر

لةةة ةوعةةاى قرنرتةةدا وةةة    ()ثخ غةمبةةةر  ثخ ريسةةى   ةاخةةرا ى برِيارةانةوةيةةة 
 [.يتضَ اَ َِ  رَّ نَ اَ ِو اَ ]  حة ةن  يخ ر ورة ةةيةرمري  :

لخ ةةرة شةةةرِ ةةةاتةةة ثةةال     ي زة لةةةو شةةةرِةى وةةة برِيةةار  ةاوة واتةةةخ مبان ةةار
  وو  نىخةة ةدا شةرِ لة برِيارةوانخةدا شةرِي ك  تةواو رِيلةوةل  ئةمة  برِيارةوةى

ياخرة لة شري ن  خىيدا شةرِةو   بةلاكر لةاليةوةوة شةرِةو لة اليةوىتةوة خخ رة
شةك  و نةخىشةىر هةةذارىر    وب لة  ةويةدا لةة و  وئاشر  لة شري نخ ك  ترةا خخ رة

 خراى وةورة ةةيةرمري  :  بةآلك خخ رة لة شري نخ ك  ترةا  ترس شةرِة

ُي ل ُ  ذ يَبُه ي َرعي َي الَّ ذ   َعم ُل وا           ]  َظَهَي الَََْسبُ  ف ة اْلَت ية َواْلَتحي يي ر َم ب َكَس َتتي َْيي د   النِّ ب

 .(22 )الرا :[ َلَعلَُّه ي َيييج ُعوَن

وشةةةكىر وةةةةم  رِؤ ىةةةر تةةةرس  رِي طرىةةةر  ةةةىةك...(  وب )وواتةةةةخ ئاشةةةر
تةا خةراى     ةةروةوتروة لة  ةوىر ةةرياةا بةهىى تةاواا  هاوبةةش برِيارةانةةوة   

  وةةةورة  ةةزاى هةنةةدي   لةةة وةةرةةوة خراثةةةوانخاا بداتةةةوة بةةةلاكر ةةوةرِي نةةةوة 
 وةةة   هةلادةورا لة تاواا  هاوبةش برِيارةاا .

نةة   يناوةةةر شةةةرِة  ةةةبارة  بةةة ة و     وة برِينةة  ةة ةةى  ة و رِةجةةك ورة  
بةآلك خخ رة بىياا لة اليةةو  تةرةوة      يناوةرةوة لة برِين  ةة    وخاا وخ ةاا

نخةاو قخامةة  ثخ كةةوة    وضرنكة  ةزاى ة   وة ةةبخ ىة هىى  رِينةوةى تاوانةوةياا
  نخةةا تىلاةةةى لى دة ةةخ نري   لةةة قخامةتةةدا  ةةزاناةري  ووىناوري ىةةةوة ئةةةوةى لةةة ة
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 ةةىن  مةةائ و اا لةةة شةةري نخ ك  تريةةةدا خخ ةةرة ضةةرنكة ةةبخ ىةةة هةةىى ثار هةةةروةه
 س  بنةضةو رِةضةلاةك.ونامر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لــفص

م   ؤر وئةك بريوباوةرِة بةر ة وة ئةك بناخنة وةورانة ةةوري ىة خةىى بةةروبر  *  
 لةوانة:  ثريؤ و وةورة بى خاوةنةوةى ةة ىةبةر ةةوا 

اوو  ةةخفاتةوان  بةرهةمةوةةةى بةةى بةنةةدة بةةاوةرِبروا بةةة خةةراى وةةةورةو نةة*
ةةوةةا   ةةة بريىىخة لة خىشةويسىىر بةوةورة  انخن  خراى وةورة وةوا لةة مرؤظ 
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هة ةةىخ   بةةة جآبةةةجآورةن  يةرمانةةةوان  خةةراى وةةةورة و ةوور وةوي ىةةةوة لةةة 
لةة   ةةة وة ئةمةيي ةةبخ ىة هىى تةةواوي ىىر بةخىةةوةرى مرؤظ    قةةةغةوراوةوان 

َم  ي َعم  َِ َص بل حًب م   ي     ]  خراى وةورة ةةيةةرمري  :   بى تاك  وىمةئ نخاو ةوارِؤذةاوة

َيَس  ي َم ب َك بُنوا           ِيَينُِّه ي َْجي َيُِ ي ر َأ َََ  بً  َب ةَت ًة َوَلَنىي   َذَكٍي َْوي ُْنيَث  َوُِ َو ُم ؤيم ٌ  َفَلُنحي  َ نِّ ُُ 

خةاو يةاخرة   واتةةخ هةروة ةخ   وةرةةوةى ضةاك بكةا  لةة ث      .(42 )النيمل: [َيعيَمُلوَن

وةثاةاشةىخاا    ئايرة  بةمةةرجخ   بةاوةرِةار بخ ة  ئةةوا ذيةانخ ك  بةاش ةةيةةي ن        
 تر لة ورةةوةوان  خىياا. ةةةةينةوة بة باش

 -وا بة يريةىةواا:رمةوان  باوةرِبووة لةبةروبر*

 انخةةةةارى بةرامبةةةةةر وةةةةةورةيىر هخ ةةةةزو ترانةةةةاو ةة ةةةةةآلت      يةوةةةةةك:*
 ةرو ىكةرةوةياا )خراى وةورة(

ووةك:  رثاس ورةن  خراى وةورة لة ةر ورنطىدان  بةة بةنةدةوان  وةة    ة*
و جطة لةوانة لةة    خن  ورةةوةوانخااوئةو يريةىانةى ةاناوة بى ثارا ىنخاا  نر

 يةوانخاا. بةرذةوةندي

  آيةك: خىشريسىن  يريةىةواا لة ةر ئةو ثةر ىنةى خراى وةةورة وةة  *
 ةةر ةاواى لخ طىشةبرونخاا بةى    وةلة  لة ةر تةواتري  شخ رة جآبةةجآى ةةوةةا  

 باوةرِةاراا.

 -خةواا:ىوة ئازانومةوان  باوةرِبروا بة ثةرترووة لةبةروبر*

يةوةك:  انخارى بةرامبةةر بةة ةيىر بايةةخ ةانة  خةراى وةةورة بةة ةرو ة          *
 رِي ننايىخاا ةةوا .ووة ووخ ك  ةابة اندووة بى هةر نةتةوةيةك ثةرتر  وراوةوان 
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وخ كةةدا ووةةة لةهةةةر ثةرتر  واربةةةجى خ  خةةراى وةةةورةةووةك: ةةروةةةوتن  *
وةةة وىتةةاي  ئةةةك   شةةةريعة   يا ةةايةو  ةانةةاوة وةةة بطروخ ةة  بةةى نةتةةةوةواا 

وة وروةاوة بةى هةةمرو ةرو ةىكراوةواا لةة هةةمرو        وانة قررئان  ثريؤ ةوثةرتر
  ةرةةمخ كداو لة هةمرو شري نخ كدا تا رِؤذى قخامة .

 خراى وةورة لة ةر ئةك شىة. رثاس ورةن  بةخةة   يةك:آ *

 -مةوان  باوةرِبروا بة ثخ غةمبةرةواا:ووة لةبةروبر*

 انخةةةارى بةةةروا بةبةةةة ةيىر بايةةةةخ ةانةةة  خةةةراى وةةةةورة بةةةة     يةوةةةةكخ*
 بى هخداية   رِي ننايىخاا.  وة ئةو ثخ غةمبةرانةى بى نارةووا  ةرو ىكراوةوان 

 ةورةية.ةووةك:  رثاس ورةن  خراى وةورة لة ةر ئةو بةخةةة و*

خىشريسىن  ثخ غةمبةةراا و رِي زلخ نانخةاا و بةاش با ةكرةنخاا بةةو        آيةك:*
  ضرنكة ئةواا نخ رةراوو بةندةى تايبةت  خةراى وةةورةا    شخ رةيةى وة شايةن 

وئامىذوارى ورةن    ووةياندن  ثةيامةوةى  ثةر ىن  خراى وةورة :هة ىاوا بة
 ا.وئاراك ورت  لة ةر ئا ارةانخا  بةندةوان 

 -مةوان  باوةرِبروا بة رِؤذى ةواي :ووة لةبةروبر*

ربروا لة ةةةر  وري رِايةةةلا  ورةنةة  خةةراى وةةةورة بةةة ئرمخ ةةدى و ةةر: يةوةةةك*
 وة ةووروةوتنةوة لة تاواا لة تر    زاى ئةو رِؤذة.  ثاةاشى  ئةو رِؤذة

ةلادانةةةوةى بةةاوةرِةار لةةة وةةات  لةةة ةة ةةىداا  يةةةوتان  خىشةةىر    ةووةك:*
نخا بةةوةى وةة ضةاوةرِي   بةخةةي  خىشةىر ثاةاشةى  ةوارِؤذ       وان  ةةووئارة و
 ةةوا .
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 -مةوان  باوةرِبروا بة قة او قةةةر:ووة لةبةروبر*

  ثةة  بة ةك بةة خةراى وةةورة لةة وةات  جآبةةجآورةن  هىوةار          يةوةك:*
ضرنكة هىوارو خاوةنةوةى )ئةةوةى جآبةةجآى ةةوةا ( هةةرةووخاا بةة قةة او       

 قةةةرى خراى وةورةا.

 انة  ئةمةة بةة    وةة  ةان  نةيس  ةئ ئارام : ضرنكة هةرواتخ   وثةر*ةووةك: 
ئةةةو واتةةة   ووةةةا وة ناخىشةةىخةوة هةةةر رِ  قةةة او قةةةةةرى خةةراى وةورةيةةة 

  وة ةلا  ئاراك ةةبخ    رِا ى ةةبخ   بة برِيارى ثةةروةرةوار   ةةةا ونةيس  ثةر
ة وة تربخ ة  لةةو وة ةةى     بىية هخض وة خ   نىخة ذيان  خىشةتو بةةهخ زترو ئةاراك   

 باوةرِى بة قة او قةةةر هةية.

  بروا بةنةةةيس لةةةوات  بةةة ةة  هخ نةةان  مةبة ةة نةةة  ةةآيةك:  ةر ةةاك*
ضةرنكة ةة ةىكةوتن  مةبة ة  بةخةةةخ ك  خراىطةورةيةةو ئةةو برِيةةارى ةاوة       

ئةويي  رثا   خراى وةةورة ةةوةا  لةة      بةهىى هىوارى خخ رو  ةروةوتنةوة
 ةةهخ نخ   لة ةر اك بروا بةنةيس  خىى.وةوا   شىة  ةر ئةو

ضرارةك: ةةروةرةا  وا هخ نةاا لةة ةلاةةِراووآو ةوو ةلاة   خةيةة  لةة وةات          *
ضةرنكة ئةوانةة     ش بروا بة ناخىش ويةوتان  مةبة   ياخرة ترو لةةة   ةاا

وة مرلاك  ئازانةواا   ةوى هةمروى هىئةوة   بةقة او قةةةرى خراى وةورةا
ى ثاةاشةى  ةةوةا  لةة     ئةةويي ئةاراك ةةوري ة  و ضةاوةرِ      خةوة وةرِانةوةى نى

َامَ ] وة وةة ةةيةةرمري  :  وخراى وةورة ئاماذةى بى ئةك شىة وةرة   خراى وةورة

منر َِبرملو أَنر  مُكمر إوالَّ فوما يوتَمٍَب او َرر و َاال فوما أَنرعُسو َر ميبٍَة فوما ا نر ُاوو أََصََب او

و يَ  ا َعلَمح َامَ فَمَتَُكمر َاال تَعرَرُوم ا بوَامَ نَبرَرأَهََ إونَّ َذلوَس َعلَح َّللاَّ َسم ر
ميٌر لوَكمير  تَأر سو

تَممٍَي فَُخمم رٍ  ممبُّ ُيمملَّ ُاخر ُ ال يُيو هةةخض بةةةآلو  واتةةةخ.(54-55 )اليديممد:[ وتَممَُيمر َاَّللاَّ
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)لم ح  ال هةةمروى لةة  ئةخ  ووبةدا  ناخىشىخةك نىخة لة ةر  ةوى  لةة خىتانةدا رِ  

ئةمةة شةىخ ك      ى  ةوى ةرو ة  بكةةي   نرو راوةتةوة ثخ ي ئةوة ةا الايع ظ(
وة ئةك شىةماا ثخ ىاا رِاوةياند تةا    ئا انة الى خراى وةورة و قررس نىخة بىى

وة تةا    نخا وة لةةة ىىاا باخ   و بفةةوتخ   وغةك  خةية  نةخىا بى شىخ   لة ة
وةخةراى وةةورة     رةخنخةاةا ثخ ىابةاا بةخةة   وةلاطىش نةب  بةو شىانةى وة لةة ة 

 ش ناوي   وة خىى بة وةورة بزانخ   و شانا ى بكا  بة خىيةوة.وة خ ك  خى

وة   ةاواواري  لة خراى وةورة ةامةة راوماا بكةا  لة ةةر ئةةك بريوبةاوةرِة     *
وة يةةاتر يةةة ئ  بةخةةةة   مةةةوانخناا بةةى ةة ةةىةبةر بكةةا   وبةرهةةةك  بةروبر

وةة  وة ةلاةواباا لة ةر حةق النةةةا  لةة ثةاش ئةةوةى       خىمياا ثآ ببةخةخ  
 .هةر ئةو بةخةةرة  وة لة ى و بة ةي  خىمياا ثآ ببةخةخ    هخدايةمتان  ةا

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم 
 باحسان.
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