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َّأَنْ ُفِسَناََّوِمْنََّسيٍَّئاتَّ إن َّ َّبِاهلِلَِّمْنَُّشُروِر ََّونَ ُعُوُذ ََّوَنْستَ ْغُفرُُه ََّوَنْسَتِعيُنُو ََّوَمْنَّمََّ الَِناْعمَّأََّ احَلْمَدَّهلِلَََّنَْمُدُه ََّلُو َّاهلُلََّفاَلَُّمِضل  ْنَّيَِهِدِه
   .الََّشرِيَكََّلُوََّوَأْشَهُدََّأن َُُّمَم داََّعْبُدُهََّوَرُسولُوَُّ َوْحَدهََُّّ ُيْضِلْلََّفالَّىاِدَيََّلُوََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَلَوَّإال َّاهلل

  

َّتُ قََّ ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُمونَّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َوََّحق   .اتِِوََّوالَََّتُوُتن َِّإال 
  

ُهمَّ َِّمن ْ َهاََّزْوَجَهاََّوَبث  اَّرَِجااًلََّكِثرياََّوِنَساًءََّوات  ُقواَّالل َوَّال ِذيَّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّات  ُقواََّرب ُكُمَّال ِذيََّخَلَقُكْمَِّمْنَّنَ ْفٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن ْ
 َّ.َواْْلَْرَحاَمَِّإن َّالل َوََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيباًََّتَساَءُلوَنَّبِِوَّ

  

ََّوقُوُلواَّقَ ْواًلََّسِديداً،َُّيْصِلْحََّلُكْمََّأْعَماَلُكْمََّويَ ْغِفْرََّلُكْمَّذَُّ َّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َو َّالل َوََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدَّفَاَزَّيَا ِِ ِِ نُوَبُكْمََّوَمْنَُّي
 .ًافَ ْوزاََّعِظيم
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 :دَّعَّْاَّب ََّاَمَّّ

َّ.ةعََّدَّبََِّّةٍَّثََّدَُّمََُّّْل َّكَّاََّوَّثاتَّدَُّمَُّْ ورَِّمَُّاْْلََُّّر َّشَّوَََّّ"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوَّوَسل م"َّدٍَّم َُّمَََُّّيَّدَّىََّّيَّدَّالَََّّْرَّي َّْخَّوَََّّاهللََِّّابَّتََّكَََِّّّثَّديَِّاحلَََّّْرَّي َّْخََّّفَإن َّ
 

 

 

 :  ثيَشةكي

 

نة بطيتني يةئةغتيَطة ثطؾٓطساضةناْي , اتتطئ ططؤي غةض ظةوي ئةنو بيَويَٓةتإ ئاَاشة بؤ بةطةوضتني تغْووغطاوةي بةضزة ئةّ
يةوآ ضِؤشيَوة تانوو ئيَػتا تيؿهي خؤضي ْةثػاوةيإ ٖةَوو زوْياي  نة  ،"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" زةوضي ثيَػةَبةض

 !!بآ وةغتإ ٖةض طًَجةي زآ و ْانوشيَتةوةضِؤش ية زوا ضِؤشو غات ية زوا غات ثطؾٓطي خؤضي جواَيَطيإ .. ططتؤتةوة

بؤ ثانرتئ و خؤؾةويػػرتئ .. ياضاْي ثيَػةَبةض ئةّ ئةغتيَطةطةيةبووٕ نة خواي تانوتةْٗا بؤ طةوضةتطئ ثياوي غةض ظةوي
طو ية ية تيَ.. ية طةضَاو ية غةضَا.. تا ية خؤؾي و ْةٖاَةتي, نةغي غةض ظةوي نطزبوو بة باظوويَهي ثؤآليين ئاييٓةنةي
بةيَهوو بةؾي ئةويؿيإ ية .. ووزةطةيَيسا بةؾيإ نطزب ياْةوةبطغييةتي بة ٖةَوو غيفةتيَهي جواَيَطي و َةضزايةتي

قاَهيَهي ثيَػةَبةض  بؤ ئةوة ئاَازةبووٕ ٖةَوو طيإ فيساييةى بٓويَٓٔ بةؽ! .ْاخؤؾييةنإ بة ظيازةوة يةغةض ؾاْي خؤ زا ئةْا
  !..بطيٓساض ْةبيَت "ىَّآلِِوَّوَسل مَصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعلََّ"

 :بؤية َةذوي ؾاعري ظؤض جواْي فةضَووةو وةغفيإ زةنات و زةيَيَت
 بة ْووضِي عةنػي ثيَػةَبةض ئةوةْسة َوْعةنيؼ بوبوٕ

 اْةـــــــــــــئةّ ثيَػةَبةضغت: تاظة ٖاتوو زةيوت غةضييب
 

تُإ ظاْي ظؤض اليةْي ططْط ٖةية غةباضةت بةّ ئةغتيَطة ثطِؾٓطساضاْةي بؤية ئيَُةف ييَطة زةغتُإ زاوةتة قةيَةّ و بة ثيَويػ
ٖيَؿتا بة طةوضةيي ئةّ  إظؤضيَو ية َػويَُاْ فآنة ذةي, بهةئ زازةوضي ثيَػةَبةض نة ئةبآ بيعاْني و ٖةيَوةغتةي يةغةض
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ئاَاشة بةضةْس َةغةيةيةني ططْط بسةئ يةّ ْووغيٓةي بةضزةغتتإ نة يػتُإ ظاْي وبؤية بة ثيَ!! نةيَةثياواْةيإ ْةظاْيوة
 :يةواْة

 ..ني قوضِئاْي بيَويَٓة بووٕةيةْةو "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" ئاَاشةزإ بةوة نة ياضاْي ثيَػةَبةض( 1)
 ..ْٓةت و ٖةيَويَػيت ظاْايإية قوضِئإ و غوَّ"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"  خؤؾويػتٓى ٖاوةآلْى ثيَػةَبةض (2)
 "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" ضةْس ويَٓةيةى ية خؤؾويػتٓى ياضاْى ثيَػةَبةض( 3)
 :واجبة "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ؾويَٓهةوتين ياضاْي ثيَػةَبةض  (4)
 !ة ْيَوإ ٖاوةآلْى ثيَػةَبةضةوةبووفيتٓةو ئاشاواْةى نة نةوتو جةَاعةت غةباضةت بةو  تٖةيَويَػتى ئةًٖى غوْٓة (5)
 ..ٖةقيكةتي ْانؤنييةناْي ْيَواْيإ( 6)
 "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" ذونُى جٓيَوزإ بة ٖاوةآلْى ثيَػةَبةض( 7)
َّ"ِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل مَصّلىَّاهللََّعَليَّْ" ٖةيَويَػتى ؾيعةنإ بةضاَبةض بة ٖاوةالَْى ثيَػةَبةض (8)

  ٖتس بةضاَبةض بة ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض... يةواْة ٖةيَويَػيت نويَةيين و خوَةيين ْيكُةتويَآلي جةظائريو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نةوةيةكى قوِرئانى بَى وَينة

زا ظؤض جوإ (ْةوةيةني قوضِئاْي بآ ويَٓة: )اوْيؿاْيية شيَط ْ( معاملَّيفَّالِريق)ية نتييَب ( رمحوَّاهلل)غةييس قوتب 
 :باؽ ية ضيين غةذابةي نريِاّ زةنات و زةيَيَت

ضةْس ضِوايَةتيَهي َيَصوويي ٖةٕ ثيَويػتة باباي باْطدواظ ية ٖةَووغات و ناتيَهيسا يةبةضي ٖةيَوةغتة بهات و 
ضوْهة  ئةّ َيَصووةي ئةوإ , آ و باغي بهاتقػةي يةغةض بهات و بؤ َاوةيةني زووضوزضيَص  يةبةضاَبةضي بوةغت

 .ثيَطةيةني ثتةوي ٖةبووة ية بةضْاَةي باْطةواظو ئاضِاغتةنةي

ْةوةيةني جيابووٕ ية , (رضوانَّاهللَّعليهم)ئةّ باْطةواظة نوضِطةييَهي ثيَطةياْس نة جيًي غةذابةي نريِاّ بووٕ 
ئةوإ بة ضةؾٓآ بووٕ نة جاضيَهي , يَصووي َطؤظايةتيبةيَهوو ية ٖةَوو َ, ٖةَوو ْةوةنإ ية َيَصووي ئيػالَسا

نؤَةيَي وا بةّ ؾيَوة قةت ية زاٖاتووا ية يةى .. تط ية َيَصووزا يةّ ضةؾٓة ْةوةية ئةبةز زضووغت ْةبيَتةوة
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 .وةى ئةوإ نؤ ببووْةوة, ؾويَٓسا نؤ ْابٓةوة

ةو ضةؾٓة ْاويَعةي نة يةو ضِؤشة ٖةبوو بةآلّ ي, زياضة نة ئةّ ذايَةتةف زياضزةيةني ئاؾهطا بوو يةوآ ضِؤشآ
ؾتيَهي غةيطةو بؤ ٖةَووإ زةبيَت ية بةضاَبةضزا ٖةيَوةغتةيةني زووضوزضيَصييإ ية ئاغتا بهةئ, تا بتواْني 

 .زةضى بة ْٗيَين تاقاْةبووْيإ بهةئ

إ و شياْي ثطِ ؾهؤي ئةو وة فةضَووزةي ثيَػةَبةضو ضِيَُٓووْييةن, ئاؾهطاية نة ئيَُة قوضِئامنإ ية بةضزةغتاية
نةوابوو ْٗييَن تاقاْةيي ئةو ْةوةية .. وةى ضؤٕ يةبةضزةّ ٖاوةآلْيؿسا ٖةبوو, ظاتة ثانةَإ ية بةضزةغتاية

 .ضوْهة يةضِووي غةضضاوةي تةؾطيعةوة ٖةض ئةوةبوو نة يةبةضزةغيت ئيَُةزاية ئةَطِؤ, يةوةزا ْةبوو

َّ"خؤ ئةطةض بووْي نةغايةتي ثيَػةَبةض  َّوَسل مَصّلى َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو ؾتيَهي ذةمتي بيَت بؤ ئةّ باْطةواظة  "اهلُل
وة ْةيؿسةبوو بة زوا , ئةوة ئةّ باْطةواظة بؤ ٖةَوو خةيَو ْةزةبوو, ئيػالَييةو بؤ ذاغآلتي بةضوبووَةنةي

 ..ي ظةَإوةى ْةيؿسةبوو بة زايٓةَؤي  بةضِيَوةبطزْي ناضي ٖةَوو خةيَو ية غةض ظةوي تا ئاخط, ثةياّ

وة زةيؿي ظاْي نة زواي وةفاتي , بةآلّ خواي طةوضة ثاضاغتين ئةّ قوضِئاْةي ية ئةغتؤي خؤي ططتووة
َّوَسل م"ثيَػةَبةض   َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل نة ئةّ باْطةواظة ٖةض بةضزةواّ زةبيَت و ذاغآلتةنةي غووزي  "َصّلى

بيػت و غآ غايَةي باْطةواظو بةضزةواّ بووْي ضِيَطِةوةنةي زيػإ بؤية ْةَاْي ثيَػةَبةضي يةزواي ئةّ .. زةبيَت
 .ٖةقيكةتي ْٗيَين تاقاْةيي ئةّ ْةوةيةَإ ٖةض بؤ ئاؾهطا ْانات

با بةزواي ٖؤناضيَهي تطزا بطةضِيَني تا بعاْني نة ئةّ ْةوةية بؤضي وا تاقاْةو قوضِئاْيي ٖةيَهةوتبووٕ؟: نةواتة

وة بة , ة ئةّ ْةوة يةنةَةي ئيػالّ ئاويإ ييَ ٖةيَئةٖيَٓحاو ييَيإ زةخواضزةوةبا غةيطي ئةّ ناْياوة بهةئ ن
وضزبووْةوةو تيَطِاَامنإ ية ٖةقيكةتي تاقاْةيي ئةّ نةيَةثياواْةي ئةوآ ضِؤشآ با ئاوضِيَو يةو ناْياوة ثطِ ئاوة 

ة ئةوإ يةغةضي ثةضوةضزة زياضة نة ناْياوي غاظطاضي ئةّ ئيػالَةف ٖةض ئةو بةضْاَةية بوو ن.. بسةيٓةوة
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 .ببووٕ

قوضِئإ , ئةويـ بطييت بوو ية قوضئإ, ناْياوي يةنةّ ئةّ ناْياوة بوو نة ئةّ ْةوة تانة ئاويإ ييَ زةخواضزةوة
ةى يا ٖةض ضِيَُٓايي, "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"بؤية ٖةض فةضَووزةيةى ية فةضَووزةناْي ثيَػةَبةض .. بة تةْٗا

بؤية ناتآ نة ثطغياضي ضِةوؾيت , ية ضِيَُٓاناْي ئةو ظاتة ثانة غةضضاوةنةي ٖةض ئةّ ناْياوة ثانةي قوضِئإ بوو
َكاَنَُّخُلُقُوَّ$: ئةويـ فةضَووي "خوا ييَي ضِاظي بيَت"ية عائيؿة نطز   "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضيإ 

 .قوضِئإ بوو "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ضِةوؾيت ثيَػةَبةض : واتة(. ئيأخرجوَّالنسا) #اْلُقْرآن

شياْيإ ثيَ زةطوظةضاْس , نةواتة بة تةْيا قوضِئإ ببوو بةو ناْياوةي نة ئةوإ ئاوي غاظطاضيإ ييَي زةخواضزةوة
ئاخط يةو غةضزةَةزا بةؾةضييةت : ًَئَئةَةف ية بةض ئةوة ْةبووة نة نةغاْآ ب.. و يةغةضي ثةضوةضزة زةبووٕ

..!!! ْة ؾاضغتاْييةت و ْة ضؤؾةْبريي و ْة ظاْػت و ظاْياضي و ْة ْووغطاوو ييَهؤيَيٓةوةي ية بةضزةغتا ْةبووة
بةيَهوو ئةو غةضزةَة غةضزةَي ؾاضغتاْييةتةنإ , ٖةضطيع ئةَاْة ٖيض قػةي ضِاغت ْني: بؤية ئيَُةف زةيَيَني

فةضٖةْط و ْووغطاوو ياغاي ئةوتؤيإ ية بةضزةغتابوو نة , غتاْييةتي ضِؤَإ ية ئاضازابووؾاض: يةواْة.. بوو
ئةَة جطة يةوة نة ئةو غةضزةَة ثامشاوةي , ئيَػتاف ئةوضِووثا يةغةضي ئةشئ و ثؿيت ثيَ زةبةغنت

ؤشيَوة تانوو ئيَػتا ٖةضبؤية يةوآ ضِ, ؾاضغتاْييةتي ئيػطيكييةنإ ية َةْتيل و فةيػةفةو ٖووْةضزا ة ئاضازابوو
جطة ٖةض ئةو غةضزةَة ؾاضغتاْييةتي ٖووْةضو ؾيَعطو .. ئةو ؾاضغتاْييةتة بووةتة غةضضاوةي بريي ضِؤشئاوا

وة ضةْسئ ؾاضغتاْييةتي تط يةو .. ئةفػاْةو بريباوةضِو غيػتةَي ذونُي فاضغةنإ ية ئاضازا ٖةبوو
 . غةضزةَةزا ية ْيَو خةيَهيسا ْاغطاوو ئاؾهطا بوو

بؤ منووْة ٖةضزوو ؾاضغتاْييةتي ضِؤَاْي و فاضغيي ية زووضطةي عةضِةبي  ية بانووضو باؾووضييةوة ؾوئَ ثيَيإ 
, ويَطِاي ئةَاْة ٖةضزوو ئاييين جوويةنةو زياْةنإ ية ْيَو جةضطةي زووضطةي عةضِةبيسا بووْي ٖةبوو, قاييِ بوو

ضِؤؾةبريييةنإ ْةبوو تا ئةو ْةوة تانةي ئيػالّ ية نةوابوو ئةو غةضزةَة ية ْةبووْي ؾاضغتاْييةتةنإ و 
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بةيَهوو ٖؤناضي تاقاْةيييإ , ْةبووْي ئةواْة تةْٗا قوضِئإ بهةٕ بة ضِيَطِةوي شياْيإ تا بةّ ؾيَوة تاقاْة ٖةيَهةوٕ
ة تانة ْةخؿةيةني زاضِيَصضاوي ثتةوو بةضْاَةيةني تؤنُةي َةبةغت ية ئاضازابوو نة وايهطز ئةو ْةوة قوضِئاْيي

َّوَسل م"بؤية زةبيٓني نةوا ثيَػةَبةضي ئةنطِةّ , بيَتةبةض َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ظؤض تووضِة بوو ناتآ نة  "َصّلى
ََّحيًّاُموَسىَكانََّلوَّفَِان وَُّ» :زةغت عوَةضي نوضِي خةتتابسا بيين فةضَووي الثةضِةيةى ية تةوضِاتي بة

َّيَ ت ِبَعِنَّاَنَِّاال َّوَُّلَََّحل ََّمااَْظُهرُِكمَّْبَ ْيَّ َّ َّجابر)« َّالشعيب َّعن َّمحاد َّعن َّيعلى َّأبو َّاحلافظ بعاْة ئةطةض َوغا : واتة (.رواه
  !!بؤي زضووغت ْةبوو نة جطة ية ؾوئَ نةوتين َٔ ؾويَين ٖيض ؾيت تط بهةويَت؟, ئيَػتا ظيٓسوو بواية

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّ"ئةويـ ثيَػةَبةضي خوا , ذابةنةواتة ييَطةوة زةطةئ بة ْٗييَن تاقاْةبووْي ئةّ ْةوة ثانةي غة
ئةويـ , زةيويػت نة ياضاْي خؤي تةْٗا ية يةى ناْياو ٖةيَيَٓحٔ و تيَٓويَيت خؤيإ ثآ بؿهيَٓٔ "َوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م

خوا  زةيويػت  تةْٗا يةغةض بٓةَاي نتييَب, زةيويػت ئةو قوْاغة بهات بة قوْاغي تةنوئ .قوضِئاْي ثريؤظ بوو
وةى زةيويػت نة ْةفؼ و ئيَطِازةيإ تةْٗا بةو ناْياوةوة جؤف نات و ثؿيت خةيَهةنة , ئةو ْةوةية بيَتة بةض

ضوْهة ! بؤية نة ئةَةي بةزةغت عوَةضيؿةوة بيين وا بةّ ضةؾٓة تووضِة بوو, تةْٗا بةّ نتيَبةوة قاييِ بهات
 .زةّ ية ئاوي ٖيض ناْياويَهي تط بسةْٕةيسةويػت نة ياضاْي جطة ية ئاوي غاظطاضي ئةّ قوضِئإ 

َّوَسل م"ٖةيَبةت ثيَػةَبةضي خوا  ََّوَعَلىَّآِلِو .. زةيويػت ْةوةيةى زضووغت بهات نة زيَيإ ثاى بآ "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
بة ضةْؿآ تةنوئ بنب نة .. ٖةغت و غؤظيإ ثاى بيَت.. يإ ثاى بيَت(ايتكوض)جيٗاْبيٓيي .. ئةقًَيإ ثاى بآ

 .ض ؾتآ ناضيطةض ْةبٔ جطة يةو بةضْاَة خوايية ْةبآ نة قوضِئاْي ثريؤظةبة ٖي

ٖةيَبةت , نةواتة ئةّ ْةوة تاقةي قوضئإ تةْٗا يةّ ناْياوة ثانةي ئيػالّ ئاوي ؾرييين غاظطاضيإ ٖةيَيَٓحاوة
 .. ئةَةف ويَٓةيةني تاني بآ ئاٖاوتاية ية َيَصووزا

 ثاف ئةَة ضي ضِوويسا؟  بةآلّ

نؤَةيَيَ ناْياو تيَهةأل بةّ ناْياوة ..!! نة ناْياوةنإ يةزواي ئةّ ْةوة تانةوة تيَهةأل بة يةنرت بووٕئاؾهطاية 
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ئيػطِئيًياتي .. ئةفػاْةي فاضغةنإ و جيٗاْبيٓييةنإ.. نة بطييت بووٕ ية فةيػةفةي ئيػطيل و َةْتيل, نطإ
ٖةَوو ئةّ ناْياوة .. ؤؾةبرييية ْيؿتووةنإئةَة جطة ية ؾاضغتاْييةت و ضِ.. جوويةنةو الٖووتي ْةغاضِانإ

تيَهةأل و ثيَهةآلْةي نة تيَهةأل بة ناْياوي ضِاغتةقيٓةي ئيػالّ نطإ ية ضِيَطةي تةفػري نطزْي قوضِئإ و عيًُي 
بؤية ئةّ ْةوةي نة ية زواي ئةواْةوة ٖاتٓة ثيَـ  , ٖةضوةى تيَهةأل بة فيكٗـ و ئوغويَةنةيةوة نطا, نةالَةوة بوو

بؤية تيَطةيؿتين خؤيإ ية , ؤ ؾهاْسْي تيَٓويَتييإ زةغتيإ يةو ناْياوة ثانةي ئيػالّ نة قوضِئاْة بةضبووب
بؤية ئةّ ْةوة تانةي قوضِئإ نة جيًي غةذابة بووٕ جاضيَهي . تيَهةآلوي ئةّ ٖةَوو ناْياوة تيَهةيَةوة وةضططت

 .تط قةت ثةيا ْابٓةوة

ئاضزا ٖةٕ نة واي يةّ ْةواْةي زواي ْةوةي غةذابةنطز نة نة ئةوةى ئةوإ ٖةضوةٖا ٖؤناضي تطيـ ٖةيَبةت ية 
َّالتلقي)ئةويـ جياواظيية ية بةضْاَةي وةضططتٔ , تاى زةضْةضٔ يةطةأل بةضْاَةي وةضططتين جيًي (  منهج

 .غةذابة

ؤؾٓةبرييإ ثيَي قوضِئاْيإ بؤ ئةوة ْةزةخيَٓسةوة تانوو ظاْػت و ضِ, نة ْةوةي يةنةّ بووٕ, ياضاْي ثيَػةَبةض
يا بؤ ئةوة ْةبوو تانو ئاغيت ضِؤؾةْبرييإ ثيَي ! ظياز ببيَت, وة ْةياْسةخويَٓسةوة ية بةض ئةوة تاَةظضؤ ببووٕ

بةيَهوو ئةوإ بؤية , ظياز بهةٕ, ٖةضوةوةى بؤ ئةوةف ْةبوو تانوو ثيَيةوة ظاْػتيرت خبةْة غةض ظاْػتةناْياْةوة
ٕ بة فةضَاْة تايبةتييةناْي خوا و ئةو فةضَايؿتاْةي نة ثةيوةغنت بةو زةٖاتٓة الي قوضئإ بؤ ئةوة بطة

يا بؤ ئةوة زةٖاتٓة الي قوضِئإ تا ٖةضنة طويَيإ ية فةضَاْةناْي , نؤَةآلْةي نة يةطةأل ئةّ قوضِئاْةوة زةشئ
زةٖاتٔ ئةّ زة تا , ئةوإ بة زة ئايةت بةغيإ زةنطز! خوا ببواية يةنػةض بآ َٓحةَٓخ نطزٕ جيَبةجيَي بهةٕ

ئيٓحا زةٖاتٔ ئايةتي ياظزةَيٓيإ , ئايةتةيإ جوإ ية بةض زةنطز و ية شياْياْسا جيَبةجآ و ثطِانتيعة زةنطز
 .ئةَة ئاؾهطا زةبيَت "خوا ييَيإ ضِاظي بيَت"ٖةضوةى ية فةضَووزةنةي ئيبٓوَةغعووز , وةضزةططت

زةضطاي تيَطةيؿتٓيإ ية قوضِئإ بؤ .. يإ ية شياْياْساٖةغيت طةيؿنت بة قوضِئإ و جيَبةجآ نطزْي.. ئةّ ٖةغتة
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ٖةيَبةت ئةّ غٓووضي تيَطةيؿتٓةيإ بؤ ئاوةآل ْةئةبوو ئةطةض ئةوإ َةبةغتيإ يةطةيؿتٓيإ بة .. ئاوةآل بوو
 ..ضوْهة ئةوة بؤ ئةوإ ظؤض ئاغإ بوو ئةطةض َةبةغتيإ بوواية, قوضِئإ بؤ زيطِاغةنطزٕ و ؾاضةظايي ببواية

طياْي َةعطيفةتيَو نة , ةّ قوضِئاْة طةجنيٓةي خؤي ْازات بةنةغيَو َةطةض ئةو نةؽ بة طياْييةوة زاواي ْةناتئ
وة ئةوإ ضِوويإ يةو قوضِئاْة ْةنطز يةبةض ئةوة نتيَبيَهي ئةقًَي بووة و , ٖاْت ئةزات بؤ ناضنطزٕ بةو َةعطيفةوة

يإ نتيَبيَهي ضريِؤى ئاَيَعو َيَصوويي , ي ئةزةبي و ٖووْةضي بووةية يةطةأل ئةقًَةنإ ضِيَو زيَتةوة, يإ نتيَبيَه
بةآلّ ثيَؿي ٖةَوو ئةَاْة قوضِئإ ٖاتووة بؤ , ٖةضضةْس ْاوةضؤني ئةّ قوضِئاْة ٖةَوو ئةواْةي وا تياية, بووة

َّوتعاىل)خوا , بةضْاَةيةني ثاني خوايي, ئةوةي ببيَت بة بةضْاَةي شيإ ّ خةيَهةي بةو بةضْاَةية ئة( سبحانو
َوقُ ْرآنًاَّفَ َرقْ َناُهَّلِتَ ْقرَأَُهَّش: وةى خواي طةوضة زةفةضَويَت. ٖيَٓاية غةض زووضِياْيَو تا  ٖيَٓسيَو بؤ ٖيَٓسيَهإ خبويَٓٓةوة

َّتَ ْنزِيالًَّ ََّونَ ز ْلَناُه ََّعَلىَُّمْكٍث َّاإلسراء) زَعَلىَّالن اِس  ئةوةي بؤ ْاضزووة بؤت بةف بةف وة قوضئامنإ: واتة(. ٙٓٔ:
ثوختةي ) .زابةظاْس ؾيَوة بةو َإ( قوضئاْة) ئةّ وة ٖيَواؾي و خؤيي يةغةض بة خةيَهيسا بةغةض بيدويَٓيتةوة

 (تةفػريي قوضئإ

بة ثيَي طةؾومناي , بةيَهوو بة ثيَي ويػت و زاخواظي خةيَهةنة زابةظيوة, ئةّ قوضِئاْة بة يةى ضِغتة زاْةبةظيوة
وة بة ثيَي ططفتة نطزةييةنإ نة , ةؾةي يةى بةزواي يةني نؤَةيَطةو شيإط, ئةفهاضو جيٗاْبيٓييةنإ زابةظيوة

ئايةتيَو يا ئايةتةنإ بة ثيَي ذايَةتة , نؤَةيَيَهي َػويَُإ ية شياْي واقيعي خؤياْسا ضِووبةضِووي زةبٓةوة
غةباضةت بة قوضِئإ ٖات تانوو بةضْاَةيةني نطزةيي .. تايبةتييةنإ و ضِووزاوة زياضنطاوةنإ زازةبةظٕ

وة , وة ٖاتووة نة ٖةيَة ؾعووضييةنإ و ضِةوؾتةنإ ضِاغت بهاتةوة, ٖةيَويَػتةنإ بؤ خةيَهةنة بهيَؿيَت
وة بؤ ئةوةية تانوو ئةو غيفةتاْةي , ٖاتووة تانوو ٖةَوو ئةو ططفتاْة ببةغتيَتةوة بة خواي ثةضوةضزطاضةوة

تانوو بةّ ثيَية ٖةغت بةوة بهةٕ نة . ةض بووْةوةضةوةخوايإ ثيَ بٓاغيَٓيَتةوة نة ناضيطةضييإ خػتؤتة غ
بةثيَي ئةّ بةضْاَة ئيالٖيية تؤنُةو بةٖيَعةو يةبةض , يةطةأل َةيةئي ئةعالو ية شيَط ضاوزيَطي خواوة زةشئ
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 .ضِؤشؾٓايي قوزضةتيي خواوة شيإ بطوظةضيَٓٔ

. نة قوضِئاْييةي يةنةّ زضووغت ببيَتئةَةبوو وايهطز نة ئةّ ْةوة تا, بةضْاَةي وةضططتٔ بؤ جيَبةجآ نطزٕ
بةآلّ بةضْاَةي طةيؿنت تةْٗا بؤ زيطِاغةنطزٕ و خؤؾطوظةضاْي بوو واي نطز نة ئةّ ْةوةي زوايي وةى ئةوإ 

 . تاى زةضْةنةوٕ

 :نة ظؤض ثيَويػتة ٖةيَوةغتةي ييَ بهةئ و ييَي وضزةوة بني ئةوةبوو ٖؤناضي غيَيةّ
ةٖاتة ْيَو ئيػالّ ئةوة ٖةضضييةني ٖةبوو ية ْةفاَيي ضِابطزووي يةبةض خؤي ناتآ نة ثياويَو يةو غةضزةَة ز

بة تةواوي ية شياْة , ئةوناتةي نة زةٖاتة ْاو ئيػالّ يةّ ضِؤشةوة زةغيت ئةزايةو زةغيت ثآ زةنطز, زائةنةْس
ي ثيَؿووي خؤي نة زةٖاتة ْيَو ئيػالّ ظؤض بة خطاث و بةطوَإ ئاوضِي ية ْةفاَييةت, ْةفاَييةنةي زةبووةوة

ٖةغيت زةنطز نة ٖةَوو ئةو ثيػي و خطاثياْةي ية غةضزةَي . ئةزايةوةو بة خطاث  و بة تطؽ ييَي ضِائةَا
ئا بةو ٖةغتةوة زةطةيؿت بة ٖيسايةتي . ْةفاَي خؤي ٖةيبووٕ ئيَػتا قةت يةطةأل ئةّ ئيػالَة ضِيَو ْايةتةوة

يإ , يإ تةْٗا جاضيَو زابوْةضييت ثيَؿوو ضِايتةناْساية, ووبؤية ٖةض ناتآ ْةفؼ بةغةضيسا ظاأل ب. ئيػالَي ْوآ
ئةوة ٖةغيت بة تاواْيَهي ظؤض طةوضة زةنطز , جاضآ ٖةغيت بة الواظي ية بةضاَبةض تةناييفةناْي ئيػالّ بهطزاية

بةضي ية ْةفػي خؤيسا ٖةغيت بةوة زةنطز نة ثيَويػيت بة ؾتيَهة تانوو ثاني بهاتةوة يةو تاواْةي . ية ْاخيسا
 .بؤية جاضيَهي تط غةض ية ْوآ بة ثيَي ٖيسايةتي قوضِئاْةوة ٖةْطاوي زةٖاويؿت, ثآ ططتووة

تةواو ية ْيَوإ ضِابطزووي باباي َػويَُإ ية غةضزةَي ْةفاَي خؤي ( العزلةَّالشعورية)بؤية نةْاضطريييةني ٖةغتيي 
ةْاضطريييةني تةواوي بؤ زضووغت زةبوو ٖاتٓة ْيَو ئيػالَةتي ئةو نةغة ن, و ئيَػتاي ئيػالَةتيسا ٖةبوو

بةيَهوو بة تةواوي ية شيٓطة , غةباضةت بة نؤَةيَطة ْةفاَييةنةي زةضوبةضي و ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةناْي
 .ْةفاَييةنةي ثيَؿووي زازةبطِاو بؤ ٖةتا ٖةتاية بة ئيػالَةوة ئةيهاو ييَي جيا ْةئةبووةوة

 . بوو و َاَةيَةي ضِؤشاْةي ؾتيَهي تط بوو بيَطوَإ نةْاضطريي ٖةغت و ٖؤف ؾتيَو
بة تةواوي ثؤؾاني ْةفاَي يةبةضخؤيسا ئةضِْي و واظي يةٖةَوو جيٗاْيب و زابوْةضيت و ثةيوةْسييةناْي خؤي 

وة بةتةواوي ثؤؾاني بريوباوةضِي ؾريى و ٖاوتاثةضغيت زائةنةْسو بريوباوةضِي يةندواْاغي , زةٖيَٓا
وة غةض ية . ية شياْيسا و ية بووْيسا.. ين ْةفاَي زةثةضِيةوة بؤ جيٗابيين ئيػالَييوة ية جيٗاْبي, يةبةضزةنطز
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بةيَهو تيَهةيَبووْي بةّ نؤَةيَطة , ْوآ ثةيوةْسي بة نؤَةيَطةي ئيػالَييةوة زةنطز و يةطةيَياْسا ئاويَتة زةبوو
تاعةتيَهي ضِاغتةقيٓةي بة ٖةَوو  ئيػالَييةو نةوتٓة شيَط باضي ئةو قيازة قوضِئاْيية ٖةَوو وةالئيَو و ٖةَوو

 .بةيَهوو ٖةَوو ئاناضو ضِةفتاضيَهي ضِؤشاْةي بةوةوة ثابةْس زةبوو, شياْيةوة زةبةخؿي
, ٖةض يةو زووضِياْةوة غةض يةْوآ ضِيَطةيةني تاظةو ْويَي زةزؤظيةوةو زةيططتة بةض, ئةَةبوو زووضِياْي ضِاغتةقيٓة

ّ ئةّ ٖةَوو ثايَةثةغتؤية نة نؤَةيَطةي ْةفاَي يةطةٍَ ئةو ٖةَوو ضِؤيؿتٓيَو بة خيَطاييةني ظؤض يةبةضزة
بؤية يةوآ ضِؤشآ باباي َػويَُإ , زابوْةضيتة ْةفاَيية يةطةيَيسا ضِووبةضِوو زةبووْةوة ٖةْطاوي زةْاو زةضِؤيؿت

ي بةضزةواّ بطييت بوو ية ئاظاضو ئةؾهةجنة, ئاغتةْطآ نة ٖةَيؿة ضِووبةضِووي زةبوةوةو زةغتةويةخةي زةبووٕ
بةآلّ ئةو تاظة ية ْاخي خؤيسا قةضاضي ططتووةو بة .. و ْاضِةذةتي بيَجػاْةوة ية ضٓط ْةفاَييةتي ئةوآ ضِؤشآ

بؤية ْة ثايَةثةغتؤناْي ْةفاَي ْة زابوْةضيتةناْي نؤَةيَطة جاضيَهي تط ضؤنيإ , تةواوي ية ْةفاَي بووةتةوة
 .ثآ ْةئةزاو ئةشْؤيإ ثآ ؾٌ ْةئةنطز

يإ خطاتط يةو غةضزةَة ْةفاَيية , وةى ئةو ْافاَييةي نة ئيػالّ ٖات و ضِاميايَي, يَػتا ية ْةفاَي زائئيَُة ئ
, جيٗاْبيين و بريباوةضِي خةيَو ٖةض ْةفاَيية.. ٖةضضي ية زةضوبةضَاْاية ٖةض ْةفاَيية!! شيإ بةضِآ ئةنةئ

ٖةتا ظؤضيَو , ؾةضيعةت و ياغايإ, ٕ و ئازابيإٖووْةضيا, زابوْةضيتييإ ٖةض ْةفاَيية, زاٖاتي ضِؤؾةْبرييإ
ضِؤؾةْبريي ئيػالَيي و غةضضاوةي ئيػالَيي و فةيةغةفةي ئيػالَيي و : يةواْةي نة ثيَؿيإ زةيَيَنت

 .ٖةَوو ئةواْة ية زضووغتهاضوةناْي ْةفاَني, برينطزْةوةي ئيػالَيي
ٖةضبؤية ية ْيَوَاْسا , و ية ئةقًَُاْسا جيَطري ْابيَت بؤية ئيَػتا ضِةوؾتة ئيػالَييةنإ ية ْامخاْسا ضِةط ْانوتآ

 .ٖةَإ ْةوة زضووغت ْابيَت نة ئيػالّ يةو غةضزةَة ئةو ْةوة ْويَ قوضِئاْيية تاقاْةيةي زضووغت نطز
نة ية ضِيَطةيةوة بتواْني ية ٖةَوو ئةو , ٖةض ثيَويػتُإ بة بةضْاَةيةني بعاظي ئيػالَيي ٖةية: نةواتة

ةفاَييةي نةوتؤتة غةضَإ ية خؤزا بطِْني و بططةِيَيٓةوة غةض ٖةَإ ئةو ناْياوة غاظطاضةي نة ئةّ ناضيطةضيية ْ
ٖةض ثيَويػتة بؤ ئةو ناْياوة غاف و غاظطاضةوة . نةيَة ثياواْةي ئةوآ ضِؤشآ تويَٓوييَت ضِؤشطاضيإ ييَي زةؾهاْس
ي ئةؾهاْس, ضوْهة ٖةض ئةو ناْياوةية نة ظاَين بطِؤيٓةوة نة ئةو نةيَة ثياواْة بؤي ئةضووٕ و تويَٓيتيإ ثيَ

ضوْهة غاف و غاظطاضةو ٖيض ؾتيَهي زةطةيَسا تيَهةأل و ئاويَتة ْةبووة, بضيٓة غةض ئةو ناْياوة , ٖةَوو ؾتيَهة
نة ثيَيةوة جيٗاْبيٓيُإ و ٖةقيكةتي بووْي ئيٓػإ و تيَهطِاي ٖةضزوو ثةيوةْسييةنةي ْيَوإ ٖةَوو بووْةنإ و 

ثاؾإ جيٗاْبيين خؤَإ  بؤ شيإ و ئاناضو . بؤ ئاوةآلو ئاؾهطا زةبيَت( سبحانوَّوتعاىل)خواي ضِاغتةقيٓة  بووْي
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 .ضِةفتاضَإ و بةضْاَةَإ بؤ ذونِ و غياغةت و ئابووضي و ٖةَوو ضِيَطاناْي شيامناْي ييَ َػؤطةض زةبآ
ة ٖةغيت زةغتوةبةضططتٔ و جيَبةجآ نطزْي ب( ناتيَهيـ نة زةطةضِيَيٓةوة غةضي)ٖةض زةبآ بطةضِيَيٓةوة غةضي 

ضِووي تيَ بهةيٓةوة, بطةضِيَيٓةوة الي بؤ ئةوةي بعاْني نة زاواي ضيُإ ييَ زةنات, وة ضي زةوآ نة وا ببني؟ 
وة بة , بؤية يةو ضِيَوة زةطةئ بة جواْي ٖووْةضي ية قوضِئاْسا, بة ضريِؤى و زميةْةناْي ضِؤشي زوايي ية قوضِئاْسا

.. بةآلّ نة زةيؿطةئ بة ٖةَوو ئةواْة ٖيَؿتا َاوة نة بطةئ بة يةنةّ ئاَاجنُإ.. ي ويصزإ ية قوضِئاْساشيطبيَص
قوضِئإ ضي ية ئيَُة زةوآ؟ ئةّ تيَهطِا جيٗاْبيٓيية ضيية نة ية ئيَُةي : يةنةّ ئاَاجنُإ ئةوةية نة بعاْني

بيَت؟ ضؤٕ زةيةويَت نةوا ضِةوؾتُإ و ذاأل و  زةوآ؟ قوضِئإ ضؤٕ زةيةوآ نة ٖةغت و ٖؤمشإ بة الي خواوة
 طوظةضامنإ و غيػتةممإ واقيعي بيَت ية شياْسا؟

بؤية ٖةضزةبآ يةّ ظةختة ْةفاَييةو يةو جيٗاْبيٓيية ْةفاَييةو يةو زابوْةضيت و ثيَؿةْطة ْةفاَيياْةي نة  ية 
 .ْامخاْسا ضِغهاوة خؤ ببويَطئ و خؤي ييَي ضِظطاض بهةئ

ياخوز غةضنؤْةي ئةواْة بهةئ نة , ة ئةوة ْيية نة يةغةض واقيعي ئةّ نؤَةيَطة ْةفاَيية ضِيَو بهةوئناضي ئيَُ
جيطةي قةبووٍ بووٕ ْيية نة .. غيفةتي ْةفاَي.. وةالئيإ بؤ ئةو نؤَةيَطة ْةفاَيية ٖةية, ضوٕ بةّ غيفةتة

ثاؾإ ٖةويَي طؤضِيين , خي خؤَإ بطؤضِئبةيَهوو ناضي ئيَُة ئةوةية نة غةضةتا ْا, يةطةيَيسا ضِيَو بهةوئ
 .نؤَةيَطا بسةئ

ئةضنُإ بطيتيية ية طؤضِيين ئةّ نؤَةيَطاية ية , ناضي يةنةممإ بطيتيية ية طؤضِيين واقيعي ئةّ نؤَةيَطاية
طةأل ضوْهة ئةّ واقيعة ية بٓةضِةتةوة يةطةأل بةضْاَةي ئيػالَيي ضِيَو ْانةوآ و تيَو زةطرييَت, ية. بٓةضِةتةوة

جيٗاْبيين ئيػالَي تيَو زةئايَيَت, ئةو جيٗاْبيٓييةي نة بة ظةبطو ظؤض ييَُإ ظةوت نطاوة تا ْةتواْني بة ثيَي ئةو 
ٖةيَبةت يةنةّ ٖةْطاويـ بؤ طةيؿتُٓإ . بةضْاَة ئيالٖيية بضيٓة ثيَـ و شيإ بةضيٓة غةض نة ييَُاْي زةويَت

وة نةّ يا ظؤض ْةنةئ نة , ْةفاَييةو جيٗاْبيٓييةناْي بيَٓياظ بعاْنيبةّ ضِيَطةية ئةوةية نة خؤَإ يةو نؤَةيَطة
ضوْهة ئيَُة ! ٖةضطيع, يةطةٍَ ضِةوؾت و جيٗاْبيٓيُاْسا ضِيَهبهةيٓةوة ثاؾإ يةطةيَيسا خؤ بطةيةْيٓة ْيوةي ضِيَطا

ئةوة ٖةَوو , بةضِيَسا بطِؤئناتآ نة ٖةْطاو زاوينَي ئةطةض يةى ٖةْطاو يةطةيَيسا , يةطةأل ئةواْسا ية زووضِياْسائ
 !بةضْاَةو ضِيَطا ضِاغتةقيٓةنةَإ ييَ وٕ زةبيَت

قوضباْي ظؤضي بؤ , بيَطوَإ بؤ ططتٓة بةضي ئةّ ضِيَطايةف ضِووبةضِووي َاْسووبووٕ و ْاضٍِِةذةتييةني ظؤض زةبيٓةوة
ة تانةي قوضِئاْيية بططيٓة بةض بةآلّ بعأْ نة ٖيضُإ غةض ثؿو ْني ئةطةض ويػتُإ نة ضِيَطةي ئةّ ْةو, ئةزةئ
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ية ضِيَطةوة زاْي بة بةضْاَة ضِاغتةقيٓةنةي خؤي زاٖيَٓاوةو بؤ بةؾةضييةتي زياض نطزووة ( سبحانوَّوتعاىل)نة خوا 
 .و بةغةض بةضْاَةي ْةفاَيسا ظاأل نطزووة

ووؾيت ئةو ضِيَطايةف وة بة غط, بؤية خيَط يةوةزاية نة ٖةَيؿة بة غطووؾت و َاٖييةتي بةضْاَةي خؤَإ بعاْني
ٖةضوةى ْةوةي يةنةّ ية ياضاْي ,  بؤ ئةوةي ية ْةفاَييةت خؤ ببويَطئ و زةضبضني, بعاْني نة زةيططيٓة بةض

 .زةضضووٕ و ثيَيةوة بووٕ بة ْةوةيةني قوضِئاْي بيَ ويَٓة "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض   
 

 

َّ

 "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"  غةمبةرخؤشويستنى هاوةآلنى ثَي

َّوَسل م"خؤؾويػتين ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو بٓةضِةتيَهة ية بٓةضِةتةناْي ئيُإ الي ئةًٖي  "َصّلىَّاهلُل
اضزبووٕ بؤ ئةوة نة خواي طةوضة ٖةيَيبص, ضوْهة ئةوإ نؤَةيَيَهي ثوخيت ٖةيَبصاضزة بووٕ, غوْٓةت و جةَاعةت

َّوَسل م"ببٓة ٖاوضِيَ و ٖاوزةَي ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو و بآلونطزْةوةي ئةّ ئاييٓة ية زواي ْةَاْي  "َصّلىَّاهلُل
ئةوإ ٖةض ئةّ ظاتة ثانة بووٕ نة نتييَب خواو غوْٓةتي ثيَػةَبةضيإ بؤ ثاضاغتني تا بة , ثيَػةَبةضةوة

ئةوة , خؤ ئةطةض ثاف خواي ثةضوةضزطاض  ئةو ٖةيَبصيَطزضاواْة ْةبووْاية, ض زةغيت ئيَُةئةَاْةتةوة طةياْسياْة بة
بيَطوَإ ئةّ ؾةضيعةتي خواية ٖةض ظوو ئاغتةْطي ظؤضي تيَ ئةنةوت و وا بة ثاني و بآ زةغتهاضيةوة 

و ية زةغت بةيَهوو وةى ئاييين جوويةنةنإ و زياْةناْي بة غةض زةٖات , ْةزةطةيؿتة بةض زةغيت ئيَُة
بؤية ييَطةوة .. تاْةططتٓة ية وةذي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بؤية تاْةططتٔ ية ياضاْي ثيَػةَبةض . زةضزةضوو

َّوَسل م"نؤَةيَيَو زةم و ئايةتي ثريؤظ و فةضَايؿيت ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآلِِو زةخةيٓة ضِوو نة بةيَطةٕ َّ"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
تا ئيَُةف بة ؾاْاظييةوة بًَيَني بؤية ئةوامنإ خؤف زةوئَ ضوْهة قوضِئإ , ض واجبووْي خؤؾويػتين ئةوإيةغة

 :ثيَي ضِاطةياْسووئ نة خؤمشإ بوئَ"ََّصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"و غوْٓةتي ثيَػةَبةض 

 :خؤف بوئَ ئةويـ ية بةض ضةْس ؾيَونةواتة زةتواْني بًَيَني بؤية واجبة يةغةضَإ نة ئةوامنإ 

ََّعنَّش: وةى خواي طةوضة زةفةضَويَت: ئةوامنإ خؤف زةوئَ ضوْهة خوا ييَيإ ضِاظي بووة( 1) َّالل ُو ََّرِضَي  َلَقْد
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َّيفَّ ََّما َّفَ َعِلَم َّيُ َبايُِعوَنَكَََّتَْتَّالش َجرَِة َِّإْذ ََّعَلْيهَّ اْلُمْؤِمِنَي َّالس ِكيَنَة َّفََأنَزَل َّفَ ْتًحاقُ ُلوُِِّْم ََّوأَثَابَ ُهْم : واتة(. 18: ايفتس) زَقرِيًبا ْم
( ية ذوزةيبية) زضةختةنةزا يةشيَط زايت ثيَ ثةمياْيإ نة ئيُاْساضاْةي يةو بوو ضِاظي خوا بيَطوَإ خوا غويَٓس بة

 نةوتٓيَهيبةغةض زاْةوة ثازاؾيت وة ْاضزٕ بؤ ئاضاَي و زيَٓيايي بؤية زيَياْساية ية بةوةي بوو ئاطازاض خوا جا
 .بوو خةيبةض نطزْي ئاظاز نة ْعيو

 

َّبَِنْصرِِهَّ ُىوَّش: وةى زةفةضَويَت :خؤمشإ زةوئَ ضوْهة خوا وةغفي نطزووٕ بة ئيُاْساض( 2) َّأَي َدَك ال ِذَي
 .بطِوازاضإ بة وة خؤي ياضَةتي بة نطزيت بةٖيَعي نة ظاتةية خوا ئةو: واتة(. 62:َّاْلنفال) زَوبِاْلُمْؤِمِنيَّ

 

خؤمشإ زةوئَ ضوْهة خواي طةوضة تةظنييةي نطزووٕ و وةغفي نطزووٕ بة غةضفرياظ و بةيَييَن ثيَساوٕ بة ( 3)
ََّمَعُوََّجاَىُدواَّْش: زةفةضَويَت( سبحانوَّوَّتعاىل)وةى خوا  :بةٖةؾت بَِأْمَوالِِْمََّوأَنُفِسِهْمََّوأُْولَِئَكَّ َلِكِنَّالر ُسوُلََّوال ِذيَنَّآَمُنوْا

رَاُتََّوأُْولَِئَكَُّىمََُّلُُمَّالََّْ َّالّلُوََّلُْمََّجن اٍتَََّتْرِيَِّمنَََّتِْتَهاَّاْلَنْ َهارََّّ*َّاْلُمْفِلُحونَّ ي ْ :َّالتوبة) زَخاِلِديَنَِّفيَهاََّذِلَكَّاْلَفْوُزَّاْلَعِظيم َأَعد 
 تيَهؤؾإ طةيَيسا ية ٖيَٓاوة وايإبطِ نة ئةواْةي و "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بةالَّ ثيَػةَبةض : واتة(. 88-89
 ئاَازة بؤ بةٖةؾتاْيَهي خوا, غةضفطاظٕ ئةواْةٕ ٖةض وة ئةواْة بؤ ٖةض خؤؾي خيَطو ٖةَوو طياْيإ و َاٍَ بة

 .طةوضة ظؤض غةضنةوتين ئةوةية زةَيَٓٓةوة تيا ٖةَيؿةيي بة شيَطياْسا بة زةضٔ و زئَ ضِووباضةنإ نة نطزووٕ

 

َرَّأُم ٍةَّأُْخرَِجتَّش: وةى خواي طةوضة زةفةضَويَت :ضوْهة ضانرتئ ئوممةتٔ خؤمشإ زةوئَ( 4)  زلِلن اسَّ ُكنُتْمََّخي ْ
 .زي ٖيَٓطابيَتة خةيَهي بؤ بووٕ طةييَو باؾرتئ (َوغويَُاْإ)ئيَوة : واتة(. 110:َّآلَّعمران)

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّ"يةطةأل ثيَػةَبةضي خوا  ئةَإ ئةواْة بووٕ نة: زةفةضَويَت  (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "ئيبٓوعةبباؽ" 
 .نؤضيإ نطز بؤ َةزيٓة "َوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م
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َُّيُِب ُُّهمَّْش: وةى خواي طةوضة زةفةضَويَت :خؤمشإ زةوئَ ضوْهة خوا خؤؾي زةوئَ( 5) َّبَِقْوٍم  َفَسْوَفَّيَْأِتَّالّلُو

 ئةواْيـ و ئةويَ خؤف ئةواْي خوا ئةٖييَنَ تط نؤَةيَيَهي و طةٍ إئةو خوا يةباتي: واتة(. 54:َّاملائدة) زَوُيُِبُّونَوَُّ
 .ئةويَ خؤف خوايإ

 .بةوخواية َةبةغيت ثآ ئةبووبةنطو عوَةضو ياضاْيياْة: زةيَيَت( ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت)"َّذةغةٕ" 

 

بووْةوة يةوإ بة  خؤمشإ زةوئَ ضوْهة ثيَػةَبةضي خوا خؤؾويػتين ئةواْي بة ْيؿاْةناْي ئيُإ و ضِم (6)
 ايَةَُّ االَْنَصارَِّ ُحبَُّّ»: فةضَووي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا  :ْيؿاْةناْي ْيفام ذػيَب نطزووة

ََّوبُ ْغُضُهمَّْ َّعليو) #الن ٍَّفاقَّ ايَةَُّ ااِلميَاِن  خؤؾويػتين ئةْػاضِ ْيؿاْةي ئيُاْةو ضِقبووْةوةف ييَيإ: واتة(. متفق
 . ْيؿاْةي ْيفاقة

 

ْةٖي نطزووة نة بة خطاث باغيإ  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"خؤمشإ زةوئَ ضوْهة ثيَػةَبةضي خوا ( 7)
َّذَُّإذََّ$: وةى زةفةضَويَت :بهةئ و ْاويإ بيَٓني َّوَّكَّسَّمَّْاَََّّفََّاِبَّحَّصَّْاَََّّرَّكَِّا َّذَُّذََّإَِّوا، َّوَّكَّسَّمَّْاََّفَََّّومَُّجَّالنََُّّّرَّكَِّا َّذَُّذََّإَِّوا، َّرَّدَّالقَََّّرَّكَِّا

, زةغتيإ بططٕ و َةٖئًََ, (بة خطاث)ئةطةض باؽ ية ياضاْي َٔ نطا : واتة(. أخرجوَّالِرباينَّيفَّالكبري) «واكَّسَّمَّْاََّفََّ
ئةطةضيـ باغيا ية قةزةض , زةغتيإ بططٕ و ضِيَططيإ ييَ بهةٕ( ئةغتيَطة ططةوة)ئةطةض باغيإ ية ئةغتيَطةنطز 

 .يَػتيإ ييَ بهةٕنطز زةغتيإ بططٕ و بةضٖة

 

َّوَسل م"وةى ثيَػةَبةض  :خؤمشإ زةوئَ ضوْهة باؾرتيين خةيَو بووٕ( 8) ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو : فةضَوويَّ"َصّلىَّاهلُل
َّالن اسَّ» ُر َّمسلم) «يَ ُلونَ ُهمَّْ ال ِذينَّ ُث َّ يَ ُلونَ ُهمَّْ ال ِذينَّ ُث َّ قَ ْرينَّ َخي ْ زوايى  باؾرتئ غةزة غةزةى َٓة,: واتة(. رواه
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 ..ئةواْةى بةزواياْسا زئَ, زوايى ئةواْةى بةزواياْسا زئَ, زوايى ئةواْةى بةزواياْسا زئَ

 

ضِيَططيي ييَ نطزووئ نة جٓيَويإ ثآ  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" خؤمشإ زةوئَ ضوْهة ثيَػةَبةضي خوا( 9)
َاَحدَُكْمَّاَنْ َفَقَِّمْثَلَّاُُحٍدََّذَىًباَّ بَِيِدِهََّلْوَّاَن َّ نَ ْفِسي فَ َوال ِذي َاْصَحاِبَّ َتُسبُّوا الََّ ْصَحاِبَّاََّ َتُسبُّوا الََّ»: وةى زةفةضَويَت :بسةئ

ََّاَحِدِىْمََّوالََّ غويَٓس , جٓيَو بة ياضاْي َٔ َةزةٕ.. جٓيَو بة ياضاْي َٔ َةزةٕ: واتة(. رواهَّمسلم) «َنِصيَفوَُّ َماَّاَْدَرَكَُّمد 
ْاطات , ئةطةض ٖةض يةنيَو ية ئيَوة بة ئةْساظةي نيَوي ئوذوز ظيَطِ ببةخؿيَت, ياْي َين بةزةغتةبةو نةغةي نة ط

 .بة ْيوةي َؿتيَهيـ, بة َؿيت يةنيَ يةوإ

 

َصّلىَّاهللَّ"وةى ثيَػةَبةضي خوا  :خؤمشإ زةوئَ ضوْهة خوا ْةفطةتي نطزووة يةوةي نةجٓيَويإ ثآ ئةزات( 10)
ْةفطةتي خوا يةو نةغة بيَت : واتة(. رواهَّالِرباين) #اِبَّحَّصَّْأَََّّب َّسََّّنَّمَََّّاهللََُّّنَّعََّلََّ$: زةفةضَويَت "وَسل مََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلوَِّ

 .نة جٓيَو بة ياضاْي َٔ زةزات

 

َّوَسل م"ياضاْي ثيَػةَبةضَإ خؤف زةوئَ ضوْهة ثيَػةَبةضي ئةنطِةّ ( 11) َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ثيَي  "َصّلى
َّوَسل م"ْسووئ نةوا غةضنةوتٔ و فةحتةنإ ية غةض زةغيت ياضاْي ثيَػةَبةض ضِاطةيا َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل  "َصّلى

 ِمنَّ ِفَئامٌَّ يَ ْغُزو َزَمانَّ الن اسَّ َعَلى يَْاِتَّ» :زةفةضَويَت "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"وةى ثيَػةَبةضي خوا  :ضِووزةزةٕ

الن اِسَّفَ يُ َقاُلَّ ِمنَّ ِفَئامٌَّ يَ ْغُزو نَ َعْمَّفَ يُ ْفَتُحََّلُْمَُّث َََّّّ.َّالل ِوَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّفَ يَ ُقوُلوَنَّ َمْنََّرَاىََّرُسولَّ فَ يُ َقاُلََّلُْمَِّفيُكمَّْالن اِسَّ
الن اِسَّفَ يُ َقاُلََّلُْمَّ ِمنَّ ِفَئامٌَّ يَ ْغُزو فَ يُ ْفَتُحََّلُْمَُّث َََّّّ.َّالل ِوَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّفَ يَ ُقوُلوَنَّنَ َعْمَّ َمْنََّصِحَبََّرُسولَّ َمْنَّرََاى َلُْمَِّفيُكمَّْ
َِّفيُكمَّْ َّرََاى َىْل ََّصِحبَّ َمْن ََّصِحَبََّرُسولَّ َمْن َّ َمْن َّنَ َعْم َّوسلمَّفَ يَ ُقوُلوَن َّصلىَّاهللَّعليو ََّلُمَََّّّْ.َّالل ِو َّمسلم)َّ«فَ يُ ْفَتُح /َّرواه

َّالدري6630َّ َّسعيد َّاب : ضِةواْة زةنطيَت, زةيَئَيَ ةض خةيَهيسا, غوثايةنيإ يظةَاْيَو زآ بةغ :واتة (.عن
َّوَسل م"يةْاوتاْسا يةياضاْى ثيَػةَبةض نة نةغيَو زةبيٓٔ  اوضزبٓةوة ئاي َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ثياويَو  بيَت؟َّ،"َصّلى

: ت, زةيَئَةّ ضِةواْة زةنطيَوزةزؤظْةوة, بةٖؤى ئةوةوة غةضنةوتٔ بةزةغت زيَٓٔ, يةثاؾسا غوثاى زو
َّوَسل م"ياضاْى ثيَػةَبةضى  نة نةغيَهيإ تياية اوضزببٓةوة ئاي ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو بيَت؟ بةٖؤى ئةوةوة زي "َصّلىَّاهلُل
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نةغيَهيإ يةْاوزا  اوضزببٓةوة ئاي: وتطيَتطةّ ضِةواْة زةنطيَت, زةيغةضنةتٔ بةزةغت زيَٓٔ, يةزوا غوثاى غيَ
َّوَسل م"ة ياضاْى ثيَػةَبةضى نةغيَهى زيبيَت ن نةٖةية  ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو زيبيَت؟ ئةجما غوثاى ضواضةّ  "َصّلىَّاهلُل

وضزببٓةوة ئايا نةغيَهيإ تيا زةبيٓٔ نة نةغيَهى زيبيَت ئةو نةغة نةغيَهى تطى : وتطيَتطضِةواْة زةنطيَت, زة
ََّوَعَلى"زيبيَت نة ئةو ياضاْى ثيَػةَبةضى  َّوَسل مََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو زيبيَت؟ ثياويَو ثةيسا زةبآ و بةٖؤى ئةوةوة  "آِلِو

  .!!!!.غةضنةوتٔ بةزةؽ زيَٓٔ

 

َّوَسل م" ياضاْي ثيَػةَبةضَإ خؤف زةوئَ ضوْهة ئةوإ وةظيطي ثيَػةَبةض بووٕ( 12) ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو  :"َصّلىَّاهلُل
ُهمََِّّْلَََّّفَجَعلَََّّ،ََّأْصَحابًاَِّلَََّّواْخَتارََّّاْخَتاَرينََّّالل وَََِّّإن ََّّ$: فةضَووي "وَسل مََّصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلوَِّ"وةى ثيَػةَبةضي خوا  َِّمن ْ

 #َعْدالََّوالََّصْرفًاَّاْلِقَياَمةََِّّيَ ْومَََِّّمْنوََُّّالل وََُّّيَ ْقَبلََُّّالَّ،ََّأْْجَِعيَََّّوالن اسَََّّواْلَمالِئَكةََِّّالل وَََِّّلْعَنةََُّّفَ َعَلْيوَََِّّسب  ُهمَََّّْفَمنََّّ،ََّوَأْصَهارًاََّوأَْنَصارًاَُّوَزرَاءََّ
بؤ َٔ يةوإ وةظيطو ثؿتيوإ , وة ٖاوةيَيؿي بؤ ٖةيَبصاضزووّ, خوا َين ٖةيَبصاضزووة: واتة (.صحيحة رواهَّاحلاكم)

, ْةفطةتي خواو فطيؿتةنإ و تةواوي خةيَهي يةغةضة, ئةوةي جٓيَويإ ثيَ بسات,   و خعَايةتي بؤ بطِياض زاّ
 !!! ضِؤشي زوايي ْة غعايإ يةغةض الزةبات و ْة زة فطياؾيإ زةنةويَتخوا ية ( بةجؤضآ)

 

ََّعَلْيِوَّ" واتة خؤؾويػتين ثيَػةَبةض ؛ضوْهة خؤؾويػتٓيإ ؛ياضاْي ثيَػةَبةضَإ خؤف زةوئَ( 13) َّاهلُل َصّلى
 :"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م" ضِم بووْةوة ية ثيَػةَبةض, ٖةضوةى ضِم بووْةوةمشإ ييَيإ واتة ,"َوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م

َاَحب  ُهْمََّوَمْنَّاَبْ َغَضُهْمَّفَِببُ ْغِضيَّ فَِبُحيبٍَّّ َاَحب  ُهمَّْ َفَمنَّ بَ ْعِدي َغَرًضا تَ ت ِخُذوُىمَّْ الََّ َاْصَحاِبَّ يفَّ الل َوَّالل وََّ$: وةى زةفةضَويَت
َعْبِدَّعنََّّوالرتمذي رواهَّأمحد) #يَْاُخَذهَُّ فَ ُيوِشُكَّاَنَّ اينَّفَ َقْدَّاَذىَّالل َوََّوَمْنَّاَذىَّالل وََّاَذاُىْمَّفَ َقْدَّاَذاينََّوَمْنَّاذََّ اَبْ َغَضُهْمََّوَمنَّ
ْةنةٕ ية زواي َٔ بياْهةٕ بة غةضةظي  ؛ية خوا ثابةْس بٔ بة ياضامن: واتة (.-رضيَّاهللَّعنهمَّأْجعي–َّالل ِوَّْبِنَُّمَغف لَّ

ئةوةي ضِقيؿيإ ييَ , ة ية خؤؾويػتين َٔ ئةواْي خؤف ويػتووةئةو, ضِم و نيٓةتإ, ئةوةي خؤؾياْي بوآ
ئةوة َين بة ئاظاضطةياْسووة, ئةوةي , ئةوةي ئاظاضيإ ثيَ بطةيةْيَت, ئةوة ية ضِقي َٔ ضِقي يةوإ ططتووة, بططيَت

وا بة ئةوة ظؤضي ْاَيَٓآ تا خ, ئاظاضي َٓيـ بسات ئةوة خواي بة ئاظاضطةياْسووة, ئةوةي خوزاف ئاظاض بسات
 !ٖيالني ببات
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ثاضاغنت و ضاوزيَطي ياضاْي  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"خوا ضوْهة ثيَػةَبةضي , ٖاوةآلمنإ خؤف زةوٕ( 14)
 ِذينَّال َّ ُث َّ يَ ُلونَ ُهمَّْ ال ِذينَّ ُث َّ َاْصَحاِبَّ يفَّ اْحَفُظوينَّ$: بؤية زةفةضَويَت :بة ثاضاغتين خؤي ذػيَب نطزووة ؛خؤي

زوايى ئةواْةى بةزواياْسا زئَ, زوايى , بة ضاوزيَطي و ثاضاغتين ياضامن َٔ بجاضيَعٕ: واتة( . رواهَّابنَّماجو) #يَ ُلونَ ُهمَّْ
نة زةبآ وةى ثاضاغتين ئابطِووي ٖاوةآلْي ئةواْيـ , نة تابيعني و تابيعي تابيعيٓٔ) ئةواْةى بةزواياْسا زئَ

 (. بجاضيَعضئَ

 

وةى ثيَػةَبةضي خوا  :وئَ ضوْهة ئةوإ ئةًٖي ظاْػت و فةظٍَ و ضِةوؾت و ضِاغتطؤيي بووٕخؤمشإ زة( 15) 
 اءًَّيََّحََّّمَّْهَّق َُّدَّصَّْأََّوََّ رَّمَّعَُّ اهللََِّّنَّيََِّّدَِّيفََّّمَّْىَّدَُّّشَّأََّوََّ كرَّبَََّّبوَّأََّ ِتَّم َّأٌََّّبَِِّتَّم َّأََُّّفَّأََّرَّْأَََّّ$: زةفةضَويَت "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"

يناَّمَّأَََّّةٍَّم َّأََُّّلٍَّّكَّلََِّّن َّإَِّوََّّالََّأََّ لٌَّبََّجََّّنَّبَّْ اذَُّعََّمَُّ امَّرََّاحلَّْوَََّّلَّالََّاحلََّْبَِّ مَّْهَّمَّلََّعَّْأََّوََّ ُأَبَّ مَّْىَّؤَُّرََّق َّْأََّوََّ تَّثابََِّّنَّبََّّْدَّيَّْزََّ مَّْهَّضََّرََّف َّْأََّوََّ يلَِّعََّ ماىَّضََّقَّْأََّوََّ انَّمَّثَّْعَُّ
َّاملستدرك. )#احَّرََّالَََّّنَّبََّّْةََّدَّيَّْب ََّعَُّ وبَُّأََّ ةم َّاْلََُّّهَِّذَِّىََّّيَّمَّأََّوََّ َّيف  ؛بة بةظةيي تطئ نةؽ ية ئوممةتي َٔ: ةوات(. احلاكم

 ؛عومساْة, زازوةضتطيٓيإ ؛وة بةؾةضَرتيٓيإ, عوَةضة ؛وة تووْستطيٓيإ ية غةض زيين خوا, ئةبووبةنةضة
وة ظاْاتطيٓيؿيإ , ئوبةية ؛وة باؾدويَٓرتيٓيإ, ظةيسي نوضِي غابيتة ؛وة طةضَرتيٓيإ ية غةض فةضِائيع, عةييية

زةغت ثاني , بعأْ نة ٖةَوو ئوممةتيَ زةغتجانيَهي ٖةية.. َوعاظي نوضِي جةبةية ؛ية ذةآلأل و ذةضِاّ
 .ئةبووعوبةيسةي نوضِي جةضِاذة ؛ئوممةتي َٓيـ

 

وةى بيٓيُإ نة ثيَػةَبةضي  :ضوْهة خوا ئةواْي ية ؾريى و ٖاوةيَجةضغيت ثاضاغتووة ؛خؤمشإ زةوئَ( 16)
ناتآ نة  (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "ذاتةبي نوضِي بةيَتةعة"غةباضةت بة ضريِؤني  "وَسل مََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلوَِّ"خوا 

ِإن ُوَّ$: ئةويـ فةضَووي, با ية طةضزةْي بسةّ "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ئةي ثيَػةَبةضي خوا : عوَةض طوتي
َّالل َوَّا ََّوَماَّيُْدرِيَكََّلَعل  ََّعَلىَقْدََّشِهَدَّبَْدرًا َِ ئةو : واتة(. متفقَّعليو) #أَْىِلَّبَْدٍرَّفَ َقاَلَّاْعَمُلواََّماَِّشْئُتْمَّفَ َقْدََّغَفْرُتََّلُكمَّْ ط َل

ضي زةنةٕ : ضِةْطة خوا ضاو بةًٖي بةزضزا خبؿيَٓآ و ثيَيإ بًَيَت, تؤ ضوظاْيت, بةؾساضي ؾةضِي بةزضي نطزووة
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يةغةض ئةوة نة خوا ئةواْي ية ؾريى ثاضاغتووةو ييَيإ  ئةَةف بةيَطةية..! ئةوة َٔ ييَتإ خؤف بووّ! بيهةٕ
 !!خؤف بووة

 

بؤية غةباضةت بةواْةي نة بةؾساضبووٕ ية غويَري  :ضوْهة خاوةٕ فةظأل و ثًةوثاية بووٕ ؛خؤمشإ زةوئَ( 17)
ََّواحلَُْديِْبيََّ الَََّّ$: ذوزةيبييةو ؾةضِي بةزض فةضَووي َّبَْدرًا ََّشِهَد ََّأَحٌد َّالن اَر َّأمحدَّوابنَّماجو،) # ةََّيَْدُخُل وصححوَّ رواه

 .نةغآ بةؾساضي ؾةضِي بةزضو ئاؾتةوايي ذوزةيبييةي نطزبيَت ْاضيَتة زؤظةر: واتة(. اْللباين

 

خوا "ضوْهة ئاَازةي خؤ بةختهطزٕ بووٕ ية ثيَٓاو غةْسْةوةي خوييَن ئيُاّ عومسإ  ؛خؤمشإ زةوئَ( 18)
 "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"يعةتييإ بة َطزٕ يةطةأل ثيَػةَبةضي خوا بؤية ية شيَط زاضةنة بة ":ييَي ضِاظي بيَت

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّ"ثيَػةَبةضي خوا , بؤية بؤ ئةواْةي نة بةؾساضي بةيعةتي شيَط زاضي ضِيعواْيإ نطز :بةغت
َّال$: فةضَوويَّ"وَسل م ََّشاَء َِّإْن َّالن اَر ََّيْدُخُل ََّأْصَحابَّاَل َِّمْن َََّتَْتوََّ ل ُو َّبَايَ ُعوا َّال ِذيَن ََّأَحٌد روىَّمسلمَّمنَّحديثَّ) #الش َجرَِة

َّبنَّعبدَّاهللَّ طةض خوا بيةويَت  ٖيض نةؽ يةواْةي نة بةيعةتيإ ية شيطَ زاضةنةزا : واتة(. -رضيَّاهللَّعنو-جابر
 .بةغت ْاضيَتة زؤظةخةوة

 

وةى يةّ  :و خؤؾةويػتاْي ثيَػةَبةضيإ خؤف زةويػتضوْهة ئةوإ ثيَػةَبةض ؛خؤمشإ زةوئَ( 19)
َّوسلم-سألَّرسولَّاهللَّ أنَّرجالًَّ$: نة زةفةضَويَت, فةضَووزةزا ئةّ ضِاغتية زةضزةنةويَت َّ-صلىَّاهللَّعليو مىتَّ:

ََّمْنََّأْحبََّ:َّ)قال.َّالَّشيءَّإالَّأينَّأحبَّاهللَّورسولو:َّقال(ََّلَا؟ َوَماَذاََّأْعَدْدتَّ:َّ)الساعة؟َّقال َِ فماَّ:َّقالَّأنس (ْبتَّأَْنَتََّم
َََِّمنَّ:َّ)-صلىَّاهللَّعليوَّوسلم-َّفرحناَّبشيءَّفرحناَّبقولَّالنيب صلىَّاهللَّعليوَّ-فأناَّأحبَّالنيبَّ:َّ"قالَّأنس(.ََّأْحَبْبتَّ أَْنَتََّم

رواهَّالبخاريَّ)# ،َّوأرجوَّأنَّأكونَّمعهمَّحبيبَّإياىم،َّوإنَّملَّأعملَّمبثلَّأعمالم-الل وَّعنهما رضي-وأباَّبكرَّوعمرََّّ-وسلم
َّان َّعن َّمالك َّبن َّعنو-س َّاهلل  (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "ئةْةغي نوضِي َاييو"ئيُاّ بوخاضي ية : واتةَّ(-رضي

َّوَسل م"زةطيَطِيَتةوة نةوا ثياويَو ثطغياض ية ثيَػةَبةض  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل زةنات نة نةي قياَةت  "َصّلى
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ْيية تةْٗا ؾيتَ ٖيض : اَازة نطزووة؟ ئةويـ زةيَيَتضيت بؤ ئةو ضِؤشة ئ: ٖةيَسةغيَت؟ ئةويـ ثيَي زةفةضَويَت
زةي : فةضَووي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضيـ , ئةوة ْةبآ نة خواو ثيَػةَبةضةنةيِ خؤف زةويَت

ةَبةض ئةْساظةي ئةو فةضَايؿتةي ثيَػ بة ؾتيَوبةٖض : تؤ يةطةأل ئةو نةغةيت نة خؤؾت زةويَت,  ئةْةؽ طوتي
َٓيـ ثيَػةَبةضو : تؤ يةطةأل ئةو نةغةيةت نة خؤؾت زةويَت, وة طوتي: زيَدؤف ْةبووئ ناتآ نة فةضَووي

ئةطةضضيـ وةى ,  ئةبووبةنطو عوَةضّ خؤف زةوئَ, ية خوا زةخواظّ بة خؤؾويػتين ئةوإ يةطةأل ئةواْسا مب
 .نطزةوةي ئةوإ نطزةوةّ ْةبيَت

 (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) "ؾيَدويئيػالّ ئيبٓوتةمييية", ياْةي نة بامسإ نطزٕغةباضةت بةو فةظأل و ثًةو ثا 
بةجؤضآ خوا ييَيإ خؤف , بووْي ئةو ثيَؿيٓةو ثًةو ثاياْةية نة واي نطزووة خوا ييَيإ خؤف ببيَت: زةيَيَت

ََّوَعَلىَّآِلِوََّصّلىَّ"بؤية ثيَػةَبةضي خوا . بووة نة بةض يةوة ية ٖيض نةغي تط بةو ضةؾٓة خؤف ْةبووة ََّعَلْيِو اهلُل
وة ئاَاشةي زاوة نة يةى ضٓطة خيَطي ٖةض يةنيَو يةوإ باؾرتة ية , بة باؾرتئ ئوممةت ْاوي بطزووٕ "وَسل م

وة ئةوإ ٖةيَبصاضزةي ئةو ئوممةتة بووْةو ية ٖةَوو ئوممةتاْي تطيـ باؾرت و . بةخؿيين يةى ؾار ية ظيَطِ
 .ضانرتت بوو وٕ
فةظيَي ٖاوةآلٕ  ية ضِووي : زا زةفةضَويَت(ايهبائط)ية نتييَب  "ضِةمحةتي خوا ييَ بيَت"ي ظةٖةبي ٖةضوةٖا ئيُاَ

و ية  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"وضزبووْةوة ية ذايَيإ و غريِةو شياْيإ و ؾويَٓةواضيإ ية شياْي ثيَػةَبةض  
َوجاٖةزةي نافطإ و بآلو نطزْةوةي ئاييٓيإ و بةضظنطزْةوةى  زواي وةفاتي  ية ثيَؿربِنيَيإ ية ئيُإ و

 .زضوومشةناْي ئيػالّ و ؾاضةظابووٕ ية فةضِظةناْي ثيَػةَبةض و غوْٓةتةناْي زةضزةنةويَت
وة ئةطةض ئةوإ ْةبووْاية ئةوة ئةّ زيٓة بةّ ؾيَوة ْةزةطةيؿت بة ئيَُة و ية غوْٓةتي ثيَػةَبةض و فةضِظةنإ 

 .زةبووئبةٖطةَةْس ْة
ضوْهة ..! وةى ضؤٕ تري ية نةوإ زةضزةضيَت, ية زئ زةضزةضيَت, بؤية ئةوةي نة جٓيَويإ ثيَ ئةزات

تاْةططتٓة ية بريوباوةضِ و ْهوويَي نطزْة يةوةي نة  "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"تاْةططتٔ ية ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض 
تاْةططتٔ ية واغيتةنإ تاْةططتٓة ية ؾتة : بؤية وةى زةيَئَ, نطزووٕخوا ية نتييَب خؤي بة باف باغي 

َّوَسل م"زياضة نة ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضيـ . َةْكوويةنإ ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو نة ٖؤناضي طةياْسْي ئةّ زيٓة  "َصّلىَّاهلُل
ئةوة غوونايةتي , بهاتبؤية ئةوةي ضِةخٓةيإ ييَ بططآ و غوونايةتييإ ثآ , بووٕ تا طةيؿتووة بة ئيَُة
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 .نطزووة بةو ثةياَةي نة خوا بؤي ْاضزووٕ و ئةوإ بة ئيَُةيإ طةياْسووة

تةْٗا بطيٓساضنطزْيإ , ية ٖةقيكةتسا جٓيَوزإ بة ٖاوةآلٕ: زةفةضَويَت (رمحوَّاهلل) "ؾيَذ ئيبٓوعوغيَُني"ٖةضوةٖا 
يةنةزاضنطزْي .. خواو ظاتي ثاني خوايؿة وةى يةنةزاضنطزْي ؾةضيعةتي, بةيَهوو يةنةزاضنطزْيؿياْة ؛ْيية

ضوْهة ٖةض ئةو , بةآلّ بةّ يةنةزاضنطزْةيإ ثيَػةَبةضي خوايؿيإ يةنةزاض نطزووة, ٖاوةآلٕ ئةوة زياضة
بؤية غونايةتي نطزٕ و بة . ٖاوةآلْة بووٕ نة ياضإ و زةغتجانإ و خةييفةي ئةو ظاتة ثانة بووٕ

َّوَسل م"َوو ئةو فةظآلْةيؿة نة ثيَػةَبةض خوا بة زضؤخػتٓةوةي ٖة  ؛زضؤخػتٓةوةيإ ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو  "َصّلىَّاهلُل
 .ثيَي طةياْسووٕ

ضوْهة ثةيوةْسي ْيَوإ , بطيتيية ية يةنةزاضنطزْي ؾةضيعةتي خوا ؛ويَطِاي ئةَاْة يةنةزاضنطزْيإ: زيػإ زةيَئَ
َّآ"ئيَُةو ثيَػةَبةضي خوا  ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل َّوَسل مَصّلى ٖةض ئةّ , ية طواغتٓةوةي ؾةضيعةت و بةضْاَةي خوا "ِلِو

 .بووٕ "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ٖاوةيَة ثاناْةي ثيَػةَبةض 

ضوْهة خواي طةوضة ثيَػةَبةضي خواي بؤ , يةنةزاضنطزْي خوزايؿة ؛يةنةزاضنطزْي ئةوإ: زيػإ زةيَيَني
وة بؤ ئةو ثيَػةَبةضة ْاظزاضةف باؾرتئ و ضانرتئ ٖاوةيَي بؤ ٖةيَبصاضز تا ية , اضزخطاثرتئ ططؤي غةضظةوي ٖةْ

َّوَسل م"زواي ئةو بتوأْ ثةياَةنةي ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو نةواتة قػة نطزٕ ... بة باؾي بطةيةْٔ "َصّلىَّاهلُل
جا ئيَػتا بعاْة نة جٓيَوزإ بة ياضاْي  .يإ يةنةزاضنطزْي ٖاوةآلٕ يةنةزاضنطزْي خوزاية, يةغةض ٖاوةآلٕ

 .ضةْسة تاواْيَهي طةوضةية "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض 

 :خويَٓةضاْي ٖيَصاو غةْطني.. خؤؾةويػتإ
خؤف  ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضَإ)ية نتييَب ئاقيسةي تةذاويسا بةؾيَهي زاْاوة بة ْاوي ( رمحوَّاهلل)ئيُاَي تةذاوي 

يةوآ تيَُإ زةطةيةْيَت نةوا  خؤؾويػتين ٖاوةآلٕ ية باوةضِةوةيةو بوغعاْسْيؿيإ ية نوفط و (. زةوئَ
 !زةغةيَييةوةية

وة , بةّ ؾيَوةية ئيُاَي تةذاوي ثيَي واية نة خؤؾويػتٓيإ بطيتيية ية زئ و ية ئيُإ و ية ئيرػإ
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 ..غيإبوغعاْسْيؿيإ بطيتيية ية نوفطو ية ْيفام و ية تو
ئةوة زةبيٓني نة خواي بةضظو بةتواْا خؤؾةويػتييةني , بيَطوَإ ئةطةض غةضْخ ية قوضِئاْي ثريؤظيـ بسةئ

بؤ ئةَةف بةيَطةطةييَهي , بةيَهوو ضِةظاَةْي خؤي بؤيإ بة ضِةوا ظاْيوة, ظؤضي بؤ ياضاْي ثيَػةَبةض ْيؿاْساوة
 :زةفةضَويَت( حانوَّوتعاىلسب)يةواْة , ظؤضي تؤَاضنطزووة ية قوضِئاْي ثريؤظزا

َّقُ ُلوُِِّمَّْش( 1) َّيف ََّما َّفَ َعِلَم َّالش َجرَِة َََّتَْت َّيُ َبايُِعوَنَك َِّإْذ َّاْلُمْؤِمِنَي ََّعِن َّالل ُو ََّرِضَي ثيَؿرت ضِاظةَإ ( )18: ايفتس) زَلَقْد
 (. نطزووة

 
ََّوال َّش( 2) ََّواْْلَْنَصاِر َّاْلُمَهاِجرِيَن َِّمَن َّاْْلَو ُلوَن ََّجن اٍتََّوالس ابُِقوَن ََّلُْم ََّوَأَعد  ََّعْنُو ََّوَرُضوا ُهْم ََّعن ْ َّالل ُو ََّرِضَي َّبِِإْحَساٍن َّات  بَ ُعوُىْم ِذيَن

َّاْلَعِظيمَُّ َّاْلَفْوُز ََّذِلَك َّأَبًَدا َِّفيَها ََّخاِلِديَن َّاْْلَنْ َهاُر َََّتْتَ َها َّالتوبة) زََتْرِي  ية يةنةَةنإ وة ثيَؿهةوتووة: واتة(. 100:
 ضِاظيية ييَيإ خوا نةوتووٕ ؾويَٓيإ و نطزووة ئةواْيإ ثةيطِةوي بةضاني ظؤض ئةواْةف ياضيسةزةضإ و نؤضةضإ
 تيَيسا بةشيَطياْسا زةضٔ و زئَ ضِووباضةنإ نطزووٕ ئاَازة بؤ بةٖةؾتاْيَهي( خوا) وة ضِاظئ يةخوا ئةواْيـ

 .طةوضة ئاَاجني بة طةيؿنت ئةوةية ,بطِاْةوة بيَ زةَيَٓٓةوة
 
َّاش( 3) . زلَِئَكَّبَ ْعُضُهْمَّأَْولَِياُءَّبَ ْعضَّل ِذيَنَّآَمُنواََّوَىاَجُرواََّوَجاَىُدواَّبَِأْمَوالِِْمََّوأَنْ ُفِسِهْمَّيفََّسِبيِلَّالل ِوََّوال ِذيَنَّآَوْواََّوَنَصُرواَّأُوَِّإن 
 ضِيَطاي ية طياْيإ بة و َايَيإ بة تيَهؤؾإ و نطز نؤضيإ و ٖيَٓا بطِوايإ بةضِاغيت ئةواْةي: واتة(. 72:َّاْلنفال)

 .يةنرتئ زؤغيت و ثؿتيوإ ئةواْة نطزٕ نؤَةنيإ و خؤيإ ططتة( نؤضةضةناْيإ)ئةواْةي  وة خوازا
 
(. 10: احلسيس) زاتَ ُلواْنَّبَ ْعُدََّوقََّاَلََّيْسَتِويَِّمْنُكْمََّمْنَّأَنْ َفَقَِّمْنَّقَ ْبِلَّاْلَفْتِحََّوقَاَتَلَّأُولَِئَكََّأْعَظُمََّدَرَجًةَِّمَنَّال ِذيَنَّأَنْ َفُقواَّمَّش( 4)

 زواي ية ئةواْةي يةطةٍَ) جةْطاوٕ بةخؿيوو َايَيإ زا( َةنهة) ططتين يةثيَـ نة ئةواْةتإ يةنػإ ْني: واتة
 َايَيإ( َةنهة ططتين) يةزواي نة يةواْةي طةوضةتطة ظؤض ثايةيإ و ثًة ئةواْة( بهةٕ ناضاْة ئةو فةتس

 .جةْطاوٕ بةخؿيووةو
 

 :ٖاتووة نة زةفةضَويَت "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"يَػةَبةضيـ وة ية غوْٓةتي ث
ََّأَحِدِىْمََّوالََّ اَلََّتُسبُّواََّأْصَحاِب،َّفَ َلْوََّأن َّ»(1َّ) ثيَؿرت ؾي (.َّ)رواهَّالبخاري)َّ«َنِصيَفوَُّ َأَحَدُكْمَّأَنْ َفَقَِّمْثَلَُّأُحٍدََّذَىًباََّماَّبَ َلَغَُّمد 
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َّ(.نطاوةتةوة
َّ
روىَّمسلمَّمنَّحديثَّجابرَّبنَّعبدَّاهللَّ)َّ«َّالش َجرَِةََّأَحٌدَّال ِذيَنَّبَايَ ُعواَََّتَْتوََّ ََّيْدُخُلَّالن اَرَِّإْنََّشاَءَّالل ُوَِّمْنََّأْصَحابَّالَََّّ»(2َّ)
َّ(ثيَؿرت ؾي نطاوةتةوة) (..-رضيَّاهللَّعنو-
َّ
َّالل وَََّّ»(3َّ) ََّوَمنَّ فَِبُحيبٍَّّ َاَحب  ُهمَّْ نََّفمَّ بَ ْعِدي َغَرًضا تَ ت ِخُذوُىمَّْ الََّ َاْصَحاِبَّ يفَّ الل َو َّفَِببُ ْغِضيَّاَبْ َغَضُهْم َّاَبْ َغَضُهْم ََّوَمْن  َاَحب  ُهْم

–ََّعْبِدَّالل ِوَّْبِنَُّمَغف لَّعنََّّوالرتمذي رواهَّأمحد)َّ«َّيَْاُخَذهَُّ فَ ُيوِشُكَّاَنَّ اَذاُىْمَّفَ َقْدَّاَذاينََّوَمْنَّاَذاينَّفَ َقْدَّاَذىَّالل َوََّوَمْنَّاَذىَّالل وََّ
 (ثيَؿرت ؾيُإ نطؤتةوة) (.-اهللَّعنهمَّأْجعيرضيَّ

َّ
 :يةواْة, ٖةضوةٖا ية زةَي ياضاْي ثيَػةَبةضيؿةوة ٖاتووة

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّ"خةيَهيَو ثةيا بووْة نة جٓيَو بة ياضاْي ثيَػةَبةض : طوت(  خوا ييَي ضِاظي بيَت)بة عائيؿةيإ ( 1)
َّوَسل م , بةضي غةضغأَ: ئةويـ فةضَووي!! ة ئةبووبةنطو عوَةضيـ زةزةٕٖةتا جٓيَو ب, زةزةٕ "َوَعَلىَّآلِِو
نةضي خوا ثيَي خؤؾة نة ئةجطو , ئةطةضضي نطزةوةيإ ية زوْيا نؤتايي ٖاتووة( ٖاوةآلٕ)ئاخط ئةوإ 

ٖةْسة ية ئةجطو ثازاؾيت ئةو , ضةْسة قػةيإ ثآ بطوتطيَت: واتة) !!ثازاؾتيإ ية زوْيازا ٖةض بةضزةواّ بيَت
 (.ْة ظياز زةبيَتٖاوةآل

 

اَلََّتُسبُّواََّاْصَحاَبَُُّمَم ٍدَّ َّصلىَّ$: غابت بووة نة فةضَوويةتي "خوا ييَيإ ضِاظي بيَت"ٖةضوةٖا ية ئيبٓوعوَةض ( 2)
ٌرَِّمْنََّعَمِلََّاَحدُِكْمَُّعْمرَهََُّاَحِدِىْمََّساَعةًَّفَ َلَمَقامَُّاهللَّعليوَّوسلمَّ  ضاْي َوذةممةز جٓيَو بة يا: واتة(.َّرواهَّابنَّماجة)«ََّخي ْ

باؾرتة ية نطزةوةي ٖةض يةى  ؛ضوٕ ثًةو َةقاَي ناتصَيَطي يةنيَو يةوإ, َةزةٕ "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"
 .ية ئيَوة ية ٖةَوو تةَةْي زا

 
َّاهلَلََّسْبَحانَُوَّاْخَتاَرَّ$: فةضَوويةتي  "خوا ييَيإ ضِاظي بيَت"ياخوز ئبٓوَةغعووز ( 3)  ََِفاُهََّوابْ تَ َعثَُوَّبِالرٍَّساَلِةَِّإن  نَِبي ُوََّواْص

َواْخَتص ُوَّفَ َرآُهََّأْصَفىَّاْلُقُلوِبََّوأَبَ ر َىاَّفَاْخَتارَُهَّاهللََّّ-"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"فَ َنَظَرَّيِفَّقُ ُلوِبَّالن اِسَّفَ رََأىَّقَ ْلُبََُّمَم ٍدَّ
ٍدََّث َّ،ََّوْاَصََِفاُهَّلُِنبُ و تِوَِّ فَ َرأَىَّقُ ُلوِبََّأْصَحاِبِوَّأَبَ ر َىاَّفَاْخَتاَرُىْمََّّ-"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ََّنَظَرَّيِفَّالُقُلوِبَّبَ ْعَدَّقَ ْلِبَُُّمَم 
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َّنَِبيٍّوَِّ   ,وة ثايَفتةي نطزو بة ثةياَةوة ْاضزي, ثةياَبةضي خؤي ٖةيَبصاضز, خواي ثانوبيَطةضز: واتة. #ِلُصْحَبِة
و ثؿهين و غةيط نطز نة  ،"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"غةضجني زيَي خةيَهةناْي زاو زيَي َوذةممةزي بيين 

ثاؾإ يةزواي , ئةوناتة خوا زةغتٓيؿاْي نطزو بؤ ثيَػةَبةضايةتي ٖةيَبصاضز, ثانرتو باؾرتة ية ٖةَوو زيَيَو
, بيين نة باؾرتئ زيَيإ ٖةية, غةيطي زيَي ياضاْي نطز "ْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل مَصّلىَّاهلُلََّعلََّ"ثؿهٓيين زيَي َوذةممةز 

 . زةغتٓيؿإ نطز"ََّصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بؤية ئةواْي وةى ٖاوةأل بؤ ثيَػةَبةض 
َّ

 

 

 "لِِوَّوَسل مَصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآ" ضةند وَينةيةك لة خؤشويستنى يارانى ثَيغةمبةر

يةناتي نؤضهطزمنإ بؤ َةزيٓة ية  ؛بؤَإ زةطيَطِيَتةوة (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "ئةبووبةنطي غةززيل"طةوضةَإ 
ثيَِ  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ضووّ قاثآ ؾريّ ثةيا نطزو زاّ بة ثيَػةَبةضي خوا , ضِيَطا َٔ ظؤضّ تيَٓوو بوو

ئةيَيَ ئةويـ وةضيططت و خواضزيةوة تا تةواو  ،"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا  بيدؤوة ئةي: طوت
نة خؤي ٖةْسةي تيَٓوو   (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "بةنطي غةززيل بوو"ئةَة ئيػاضي  طةوضةَإ ئةبوو .. تيَط بوو

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّ"ؽ بؤ ئةوة تؤظقايَيَو  ثيَػةَبةضي خوا بة, باآلّ ئاَازةي زة ئةوةْسْة تيَٓويَتيية بوو, بوو
 ..ْةبيٓآ نة تيَٓووي بآ و ئاٖي تيَٓوييَت بهيَؿيَت َّ"وَسل م

 

 (خوا ييَيإ ضِاظي بيَت)ي باوني ئةبووبةنطي غةززيل "ئةبووقةذرافة"نة ية ضِؤشي فةحتي َةنهةزا : يإ زةبيٓني
ئةبووبةنط زةغيت زةططيَت و بؤ الي ! ويَُإ و ية ثريييإ ضاوةناْي نويَط ببووٕظؤض تاخري زةبيَتة َػ

َصّلىَّاهللََّعَلْيِوَّ"ثيَػةَبةضي زةبات تا ية الي ئةو َػويَُإ بووْي خؤي ضِابطةيٓيَت, نة زةيطةيةْيَتة الي ثيَػةَبةض 
  "خوا ييَي ضِاظي بيَت"ُة ضووبايٓة الي؟ ئةبووبةنطيـ زةفةضَويَت, بؤ يةَايَسا جيَت ْةٖيَؿت تا ئيَ "َوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م

زةغت زةخاتة ْاو زةغيت ثيَػةَبةض  "ئةبووقةذرافة"جا يةوآ , تؤ ؾياوتطيت نة بيَني بؤ الت: زةفةضَويَت











 زیسبدولعههێمنعه-یڕافیسیـزانڵوێستیناحهههورمبهپێغهوریکانیدهستێرهئه

زةغت   "ي بيَتخوا ييَي ضِاظ"و  َػويَُإ بووْي خؤي ضِازةطةيةْيَت, ئةبووبةبةنط  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"
بةو : ئةويـ زةفةضَويَت! تؤ زةبيَت ئيَػتا ية خؤؾيإ زةبوو ثيَ بهةْيبايت: ثيَي زةيَئَ, زةنات بة ططيإ

تا ثيَػةَبةضي خوا ئيَػتا ية جيَي , خواية ذةظّ زةنطز ئةو زةغتاْة زةغيت ئةبووتايَييب َاَي ثيَػةَبةض بواية
 !!!َٔ زٍَ خؤف بواية

ئةَةية .. زيَدؤؾة "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ةنط ئةو ناتة زيَدؤؾة نة ثيَػةَبةضي خوا ئةبووب ؛ثاني بؤ خوا
 !!خؤؾةويػتيي ضِاغتةقيٓة؟

تةواوي ضِؤشيَو , بوو "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"نة خعَةتهاضي ثيَػةَبةض  "خوا ييَي ضِاظي بيَت"غةوبإ : ياخوز
َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّ"تةْيات نطزئ ئةي ثيَػةَبةضي خوا : ناتآ نة بيٓييةوة فةضَووي, بةضي خواي ييَ زووض بووثيَػةَ

 !زةغيت نطز بة ططيإ "َوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م

ةخيَط ئةي ْ: ٖةضئةوة تؤي ططياْس؟ غةوباْيـ طوتي: ثيَي فةضَووَّ"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا 
, ثيَػةَبةضي خوا بةيَهوو بريّ ية َةناْي تؤ ية بةٖةؾت و َةناْي خؤّ نطزةوة, بؤية ٖةغتِ بة تةْيايي نطز

َّالّلوََّش: ئيٓحا ئةّ ئايةتة ٖاتة خواضةوة نة زةفةضَويَت ِِ ِِ ََِّال ِذيَنَّأَنْ َعَمَّالّلُوََّعَلْيِهمَّمٍّنَّ َوَمنَُّي َيَّالن ِبيٍَّّ َوالر ُسوَلَّفَُأْولَِئَكََّم
يِقَيََّوالشَُّهَداءََّوالص احلَِِيََّوَحُسَنَّأُولَِئكَّ ثيَػةَبةض  خواو طويَطِايةيَي نةغيَو وة ٖةض: واتة(. 69:َّالنساءَّ) زَرِفيًقا َوالصٍّدٍّ

َّوَسل م" َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل  ةي بةغةضياْسا ضِؾتووة بةٖطةي خوا نة نةغاْيَهٔ يةطةٍَ ئةواْة جا بهات "َصّلى
 .ضانٔ ٖاوةيَيَهي و ٖاوضِيَ ض ئةواْة ,ثياوضانإ و ؾةٖيسإ و ضِاغتطؤيإ و ثيَػةَبةضإ

 

, ية ؾةضِي ئوذوز ية ْاوةضِاغيت غوثاي َػويَُاْإ وةغتابوو (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "غةوازي نوضِي عةظيية"يإ 
بيين نة غةواز ضِاوةغتاوةو , !ضِاطةياْس نة ضِاغت بوةغنت بة غوثانةي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض 

غةوازيـ ! ضِاغت ضِاوةغتة ئةي غةواز: ثيَي زةفةضَويَت "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض ! ضِيَو ْانةويَت
ئةوجاضة ثيَػةَبةض ! بةآلّ ٖةض ضِيَو ْةوةغتا !!"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"بةيَيَ ئةي ثيَػةَبةضي خوا : طوتي

َّوَسل م" َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل , ضِاغت بوةغتة: زيَتة الي و غيوانةنةي ية غهي طري زةنات و ثيَ زةيَيَت "َصّلى
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!! ئةي ثيَػةَبةضي خوا ٖيَؿاْسَت ية ناتيَ نة خوا تؤي بةٖةم طيَطِاوة؟! ئار: غةوازيـ ثيَي زةيَيَت
تؤيَةي خؤت : غهي ثريؤظي خؤي ضِووت زةنات و ثيَي زةفةضَويَت"ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"َّبةضيـثيَػةَ

َٔ ٖةض : زةيَيَت! ئةيَيَ غةوازيـ ييَي زةضيَتة ثيَـ و ثطِ زةزاتة غهي ثريؤظي و َاضي زةنات!! بهةوة ؟
رواهَّابنََّّ. )ةٖيس ببِ ثيَػتِ بة ثيَػيت ثريؤظت بهةويَتنة ثيَـ ئةوة ؾ, ئةوةّ َةبةغت بوو ئةي ثيَػةَبةضي خوا

 (.. كثريَّيفَّالبدايةَّوالنهاية

و ٖةيَويَػيت جواَيَطي ثيَػةَبةض  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ئةَةف ئةوثةضِي خؤؾةويػتين ياضاْي ثيَػةَبةض 
 !يةطةأل ئةوإ ْيؿإ زةزات

َّوَسل م"ػةَبةض ئةَةبوو ٖةيَويَػيت ياضاْي ثيَ ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو غةباضةت بة ئيػاضيإ ية طةأل ثيَػةَبةضو  "َصّلىَّاهلُل
ٖةْسة زوضِوطةوٖةضي ئةو ظاتة ثاناْةي  ؛ٖةيَبةت ضةْسي بة زوا زابضني و ييَي وةخويَٓني, خؤؾةويػتييإ بؤي

, بؤية نوضز طوتةْي َؿتيَو منووْةي خةضواضيَهة, ةنةويَتزةضز "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"زةوضي ثيَػةَبةض 
َصّلىَّاهللَّ"ئيَُةف ييَطة تةْٗا زيَؤثيَهي ئةّ زةضيا ثإ و بةضيٓةَإ ية زةضياي خؤؾةويػتين ئةوإ بؤ ثيَػةَبةض 

اْة بة بةيَطةي واجب ئةويـ ئاَاشةز ,زةضيٓة غةض باغيَهي تطئيَػتاف  بؤية , ٖةيَيَٓحاوة "َعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م
 .بة ثيَي قوضئإ و غوْٓةت "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بوْي ؾويَٓهةوتين ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض 

 

 هاوةآلن واجيبة شوَينكةوتنى

أعالّ )ية نتيَبة ْايابةنةي بةْاوْيؿاْي ( ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) "ئيٓووقةييُي ئةجلةوظية"ؾيَدي ثابةضظ 
 "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بةيَطة يةغةض واجببووْي ؾويَٓهةوتين ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض  43ظياتط ية ( ملوقعنيا

ئيَُةف ييَطة بؤ غووز وةضططتٔ و بةضضاوضِووْي َػويَُاْإ بة ٖةَإ بةيَطة واجيبووْي ! زةٖيَٓيَتةوة
َّاهللَُّ"ؾويَٓهةوتوواْي ياضاْي ثيَػةَبةض  َّوَسل مَصّلى َّآلِِو ََّوَعَلى َََّّعَلْيِو َّ غي و ْؤ بةيَطة يةَةضِ واجب بووْي "

 .زةٖيَٓيٓةوة "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ؾويَٓهةوتوواْي ياضاْي ثيَػةَبةضَإ 

وتواْي نطزوويةتي بة بةيَطةي واجبووْي ؾويَٓهة( ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت)ئةو ثؿتبةغتٓةي نة َاييو : يةنةّ
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َوالس ابُِقوَنَّاْْلَو ُلوَنَِّمَنَّاْلُمَهاِجرِيَنََّواْْلَْنَصاِرََّوال ِذيَنَّات  بَ ُعوُىْمَّبِِإْحَساٍنََّرِضَيَّالل ُوَّ: شئةّ ئايةتةية نة زةفةضَويَت ؛ٖاوةآلٕ
ََّخاِلِدينَّ َّاْْلَنْ َهاُر ََّجن اٍتَََّتْرِيَََّتْتَ َها ََّلُْم ََّوَأَعد  ََّعْنُو ََّوَرُضوا ُهْم َّاْلَعِظيمَََُّّعن ْ ََّذِلَكَّاْلَفْوُز َّأََبدًا وة : واتة( ٓٓٔ:َّالتوبةز. )ِفيَها

 ؾويَٓيإ و نطزووة ئةواْيإ ثةيطِةوي بةضاني ظؤض ئةواْةف ياضيسةزةضإ و نؤضةضإ ية يةنةَةنإ ثيَؿهةوتووة
 و زئَ ضِووباضةنإ وٕنطزو ئاَازة بؤ بةٖةؾتاْيَهي( خوا) وة ضِاظئ, يةخوا ئةواْيـ ضِاظيية ييَيإ خوا نةوتووٕ

  .طةوضة ئاَاجني بة طةيؿنت ئةوةية بطِاْةوة, بيَ زةَيَٓٓةوة تيَيسا بةشيَطياْسا زةضٔ

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّ""بةيَطة ييَطة ئةوةية نة خواي ثةضوةضزطاض َةزذي ئةواْة زةنات نة ؾوئَ ياضاْي ثيَػةَبةض 
َوال ِذيَنَّات  بَ ُعوُىْمَّبِِإْحَساٍنََّرِضَيَّ: شةْسي خؤي بؤيإ ضِازةطةيةْيَت نة زةفةضَويَتنةوتووٕ و ثاؾإ ضِةظاَ "آلِِوَّوَسل م
ُهمَّْ ََّعن ْ َّوَسل م"زياضة ييَطةف ئةواْةي نة ؾوئَ ياضاْي ثيَػةَبةض ز.. الل ُو ََّوَعَلىَّآلِِو نةوتووٕ, تةْٗا  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو

 . ئةطةض وابواية, ئةوة خواي طةوضة ْةيسةفةضَوو نة َٔ ييَيإ ضِاظيِ ؾويَٓهةوتويَهي ضاو ييَهةضي ْةبووة, زةْا

 

َُّمْهَتُدونَّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: زووةّ ََّوُىْم ََّأْجرًا َّالََّيْسأَُلُكْم ََّمْن ئةواْة  ثةيطِةوي: واتة(. 21: يؼز )ات ِبُعوا
خوا خؤيؿيإ ؾاضةظاو ضيَُٓووْي نطاوٕ,   بهةٕ نة تةْاْةت نةَيَ نطيَيؿيإ ييَٓاوئَ بؤ ضاطةياْسْي بةضْاَةنةي

َّوتعاىل)ئةَةف باغهطزْة يةو ضريِؤنةي نة خواي طةوضة  ية ضريِؤني ئةو ثياوة بطِوازاضةي نة ية ( سبحانو
غووضِةتي ياغيٓسا باغي زةنات, خواي طةوضة بةّ ؾيَوة َةزذي ئةو ثياوة زةنات, بؤية بةّ ثيَوةزاْطةوة 

ٓهةوتين ئيَُة بؤ ئةوإ زاواي ٖيض ثازاؾتيَهي ييَ ْةنطزووئ, خواي طةوضة ياضاْي ثيَػةَبةضيـ ية ؾويَ
َِّإَذاََّخَرُجواَِّمْنَِّعْنِدَكَّقَاُلواَّلِل ِذيَنَّأُوتُواَّاْلِعْلَمََّماَذاَّقَاَلَّآنَِّ: شزةفةضَويَت َّإِلَْيَكََّحىت  ُِ ُهْمََّمْنََّيْسَتِم ََّوِمن ْ َِ فًاَّأُولَِئَكَّال ِذيَنَّطََب
ََّعَلىَّقُ لَُّ َّتَ ْقَواُىمَّْالل ُو َُّىدًىََّوآتَاُىْم َّزَاَدُىْم َّاْىَتَدْوا ََّوال ِذيَن َّأَْىَواَءُىْم ََّوات  بَ ُعوا ( نافطاْة)يةو  وة: واتة(. ٕ٘:َّاْلنعامَّز )وُِِّْم

بةالَّ ئيَُة ضةْس ثةضزةيةنُإ زاوة بةغةض زيَةناْياْسا  ,نةغاْيَ ٖةية نة طويَت بؤ زةططٕ نة قوضئإ زةخوييَن
وة ئةطةض ٖةَوو بةيَطة و  ,ْةطةٕ وة نةضِي و طويَ ططاْيُإ خػتؤتة ْاو طويَضهةياْةوة بؤ ئةوةي تيَي

ْيؿاْةيةني ضِووٕ ببيٓٔ بطِواي ثيَ ْاٖيَٓٔ تا ئةو ضِازةية ناتيَ بئَ بؤ الت زةَة زةَيَ و بةضبةضةناْيت يةطةٍَ 
 .ئةفػاْةي ثيَؿيٓإئةواْةي بيَ باوةضِٕ ئةيَئَ ئةّ قوضئاْة ٖيض ْيية بيَحطة ية  ,زةنةٕ
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ََّسيَ ْهِديِهمَّْوال ذيَنَّ: شٖةضوةٖا زةفةضَويَت  ََّأْعَماَلُْم َّفَ َلْنَُّيِضل  ئةونةغاْةف : واتة(. ٗ:َُّممدَّز )قُِتُلواَّيفََّسِبيِلَّالل ِو
: يإ زةفةضَويَت .نطزةوةناْيإ وٕ ْانات( ثازاؾيت)ية ثيَٓاو ضِيَباظي خوازا نوشضإ ئةوة خوا ٖةضطيع نة 

َُّسبُ َلَناوََّش َّلَنَ ْهِديَ ن  ُهْم َِّفيَنا ََّجاَىُدوا َّز )ال ِذيَن َّالعنكبوت وةنةغاْيَ نة ية ثيَٓاو ضِةظاَةْسي ئيَُةزا  :واتة(. ٜٙ:
..تيَهؤؾاْيإ نطزووة بةضِاغيت ضِيَُٓووْيإ زةنةئ بؤ ضِيَباظةناْي خؤَإ

َإ ض بةزةغت ئةّ جيٗازةيإ نطزبيَت, نةوابوو ٖةضنةغيَو يةوإ نة ية ثيَٓاو خوا تيَهؤؾابيَت جا ض بة ظ 
خواي طةوضة بةّ ناضةيإ ٖيسايةتي زاوٕ, ٖةضنةغيَهيـ خوا ٖيسايةتي بسات واجبة يةغةض خةيَو نة ؾويَٓيَيإ 

 . بهةوٕ

 

ََّسِبيَلََّمْنَّأَنَاَبَِّإَل َّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: غيَيةّ ِْ و بهةوة ضِيَطاي نةغيَ ؾوئََّ:واتة(. ٘ٔ:َّلقمانَّز )َوات ِب
تؤبةناض "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"زياضة نة تيَهطِاي ياضاْي ثيَػةَبةض   .نة بة زيَػؤظي طةضِاوةتةوة بؤ الي َٔ

بووْةو بةضزةواّ بؤ طةيؿنت بؤ الي خوا ٖةويَيإ زاوة, بؤية ؾويَٓهةوتين طوفتاضو ضِةفتاضيإ و بريوباوةضِيإ 
بةيَطةية يةغةض ئةوة نة ئةوإ تؤبةناضي خوزإ بؤية يةغةض ئوممةتي ئيػالَي واجب و طةوضةتطئ ضِيَطةو 

 . ثيَويػتة نة ؾويَٓيإ بهةوٕ

 

َّات  بَ َعِنَّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: ضواضةّ ََّوَمِن َّأَنَا ََّعَلىََّبِصريٍَة َّالل ِو ََّسِبيِليَّأَْدُعوَِّإىَل ََّىِذِه (. ٛٓٔ:َّيوسفَّز )ُقْل
َٔ و ئةواْةف ؾويَِٓ  ,زةنةّ بؤ الي خوا يةغةض بةيَطةي ضِووٕ( خةيَهي)ضِيَطاي َٓة باْطي  ئةَة بًَيَ: واتة

خواي طةوضة ثيَي ضِاطةياْسووئ نةوا ئةوإ ؾوئَ ثيَػةَبةض نةوتووٕ و باْطةواظيـ بؤ خوا زةنةٕ, .  نةوتووٕ
يَٓهةوتين ئةو نةغة واجيبة, زيػإ ٖةضنةغيَهيـ باْطةواظ بؤ خوا بة بةيَطةو ْيؿاْةي ضِووْةوة بهات, ئةوة ؾو

: واتة(. ٖٔ:َّاْلحقافَّز )قَ ْوَمَناََّأِجيُبواََّداِعَيَّالل ِوََّوآِمُنواَّبِوَِّيَاَّ: شئةويـ بة ثيَي بةيَطةي ئةّ ئايةتة نة زةفةضَويَت
و  ية تاواْةناْتإ خؤف زةبيَ( خوا) ,قةوَةنةَإ وةالََي باْطدواظي خوا بسةْةوة و باوةضِي ثيَ بيَٓٔ ئةي
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ضوْهة نةغيَو باْطةواظ بؤ خوا بهات بة ثيَي بةيَطةو ْيؿاْةي  .وة ية غعاي غةخت زةتإ ثاضيَعيَ ,زةيػطِيَتةوة
ٖةضوةٖا باْطةواظنطزٕ بؤ ئةذهاَةناْي خوا, . ئةوة باْطةواظي بؤ ٖةم نطزووة و ؾاضةظايؿة ثيَي  ؛ئاؾهطاوة

ة بؤ طويَطِايةيي نطزْي ية ئةَطو ْةٖييةناْييةوة, زياضة باْطةواظنطزْة بؤ خوزي خوزا, ٖةضوةى باْطةواظنطزْيؿ
َّوَسل م"نة ياضاْي ثيَػةَبةضيـ  ََّوَعَلىَّآِلِو َّوَسل م"ؾوئَ ثيَػةَبةض "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو نةوتووٕ, "َصّلىَّاهلُل

 .بؤية واجيبة نة ؾويَٓيإ بهةوئ و ثةيوةْسييإ ثيَوة بهةئ

 

َّال ِذيَنَّاْصََِفى: شخواي طةوضة زةفةضَويَت :ثيَٓحةّ ََّعَلىَِّعَباِدِه ََّوَسالٌم َّلِل ِو  ئةي: )واتة(. ٜ٘:َّالنملَّز )ُقِلَّاحلَْْمُد
وة غةالّ و زضووز يةغةض ئةو  ,بًَيَ ٖةَوو غوثاؽ و غتايـ بؤ خوا( "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" َوذةممةز

 .ضزووٕبةْساْةي خوا ٖةيَي بصا

َةبةغيت ثآ ياضاْي : زا زةفةضَويَت"ئةبووَاييو"ية طيَطِزضاوةيةني ( خوا ييَي ضِاظي بيَت)  "ئيبٓوعةبباؽ" 
ُث َّأَْوَرثْ َناَّاْلِكَتاَبَّال ِذيَنَّ: شبةيَطةف بؤ ئةَة ئةو ئايةتةية نة زةفةضَويَت ."َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضة 

َِّعَباِدنَااْصَِفََّ َِّمْن َنا َّز )ي ْ َّفاطر يةثاؾإ ئةّ قوضئاْةَإ بةخؿي بةنةغاْيَ نة يةْاو بةْسةنامناْسا : واتة(. ٕٖ:
ٖةقيكةتي ثايَفتةنطزْيؿيإ بطيتيية ية بصاضزْي ٖةيَةو خةتاو تاواْةنإ ييَيإ, بةّ ثيَية ئةوإ . ٖةيَُإ بصاضزٕ

 . ةض َػويَُاْإ واجيبةخوا ثاني نطزووْةتةوة, بؤية ؾويَٓهةوتٓيإ يةغ

 

َّالل ُوَّ: شخواي طةوضة ؾايةتي بؤ زاوٕ نة ئةوإ ئةًٖي ظاْػنت, بةثيَي ئةو ئايةتةي نة زةفةضَويَت:  ؾةؾةّ ِِ يَ ْرَف
ََّدَرَجات َّاْلِعْلَم َّأُوتُوا ََّوال ِذيَن َِّمْنُكْم َّآَمُنوا َّز )ال ِذيَن َّاَّادلة اليةٕ  زياضة نة ئةو ظاْػتةف نة ثيَيإ زضاوة ية(. ٔٔ:

 . ؾويَٓهةوتٓيإ واجيبة  ؛خواوةية, بؤية ئةواْةي نة خوا عيًُي ثيساوٕ

 

ََّوتُ ْؤِمُنوَنَّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: ذةفتةّ َّاْلُمْنَكِر ََّعِن َهْوَن َّبِاْلَمْعُروِفََّوتَ ن ْ َّتَْأُمُروَن َُّأْخرَِجْتَّلِلن اِس َّأُم ٍة َر ََّخي ْ ُكْنُتْم
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زي, نة فةضَإ  ٖيَٓطابيَتٓة خةيَهي بؤ بووٕ طةييَو باؾرتئ (َوغويَُاْإ)ئيَوة : واتة(. ٓٔٔ:َّآلَّعمرانَّز )بِالل وَِّ
خواي طةوضة ؾايةتي بؤ زاوٕ نة ئةوإ فةضَإ بة ضانةو  ئةبيٓني نة! بة ضانةو جًةوطريي خطاثة زةنةٕ

طزٕ و ؾويَٓهةوتين ضِيَططي ية خطاثة زةنةٕ, نةغيَو نة فةضَإ بة ضانةو ضِيَططي ية خطاثة بهات طويَطِايةٍ ن
 . واجيبة

 

َّالص اِدِقيَّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: ٖةؾتةّ َِ  ئةي: واتة(. ٜٔٔ:َّالتوبةَّز )يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َوَّوَُكونُواََّم
يةنآ  .ئةواْسا بٔ خوا وة يةطةٍَ ضِاغت طؤياْسا بٔ و يةضِيعي( تؤيَةي)ئةواْةي بطِواتإ ٖيَٓاوة خؤتإ بجاضيَعٕ ية 

, طوَاْيـ يةوةزا ْيية نة "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"َةبةغيت ثيَ ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضة : ية غةيةف زةيَيَت
ئةوإ ثيَؿةواو ثيَؿةْطي ضِاغتطؤيإ بووٕ, بؤية ٖةَوو ضِاغتطؤيةى ية زواي ئةوإ بة ٖةقيكةت ؾوئَ ضِاغتطؤيي 

 .قوضئاْي نة ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضبووٕ نةوتووةئةو ْةوة تانةي 

 

َُّشَهَداَءََّعَلى: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: ْؤيةّ َّلَِتُكونُوا ََّوَسًِا َّأُم ًة : واتة(. ٖٗٔ:َّالبقرةَّز )الناسَّوََكَذِلَكََّجَعْلَناُكْم
ؾايةتي بووْي  ,خةيَهييةوةتاببٓة ضاوزيَط بةغةض  ,(ي ٖةيَبصاضزة)ٖةضوةٖا نطزَأْ بةطةييَهي َياْةضِةو 

َّوَسل م"ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو بؤ غةض ئةو ثؤيَة ٖاوةيَة  بةيَطةي واجبوووْي ؾويَٓهةوتٓياْة, خواي "َصّلىَّاهلُل
طةوضة بة ئوممةتيَهي ٖةيَبصيَطزةي ية قةيةّ زاوٕ, ٖةض ئةَةؾة ٖةقيكةتي َياْةضِةوي ئةوإ تا بتوأْ ية ٖةَوو 

َصّلىَّ"إ ٖةبيَت و ْة ئيفطِات, ية ويػتياْا ية ْياظياْة بوو وٕ بةو ثؤيَةي نة ثيَػةَبةضي خوا ؾتيَهسا ْة تةفطيتي
َّوَسل م ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو بؤية ئةبيٓني نة ئةو ثيَػةَبةضة ْاظزاضة . ية زوْياف و ية قياَةتيـ ؾايةتي بؤزاوٕ,"اهلُل

ؿة باغي نطزووٕ و َةزذي نطزووٕ, بؤية خواي طةوضة ؾايةتي ثيَػةَبةضي ٖةَي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"
بؤ غةض ئةوإ قةبووٍ بووة, بؤية خواي طةوضة زاواي ية فطيؿتةناْي نطزووة نة زضووزيإ بؤ بٓيَطٕ وزوعايإ بؤ 

خوا بؤ ياضاْي  ئةو ؾايةتييةي نة يةّ فطيؿتة بيَطوْاٖاْةي. بهةٕ و زاواي ئيػتيػفاض و ييَدؤؾبووْيإ بؤ بهةٕ
َّوَسل م"ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو زةزضيَت ية ئةجناَي ؾاضظا بووٕ بووة بة ذايَي ضِاغتطؤيي ئةو ثؤيَة  "َصّلىَّاهلُل
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َّيَ ْعَلُمونَّ: شغةذابةية, بؤية خواي طةوضة زةفةضَويَت ََّوُىْم َّبِاحلَْقٍّ ََّشِهَد ََّمْن َّز )ِإال َّالزخرف  َةطةضَّ:واتة(. ٙٛ:
ثؤيَي غةذابةف ئةبةز ٖةقيَهيإ ية  .ؾايةتييإ بةٖةم زابيَ وة ٖةقيإ ظاْيوةو ئاطازاضي بووٕنةغاْيَ 

بؤية ؾويَٓهةوتٔ .. خياْةت و ْاضِاغتيييإ يةزةضٖةم ئةّ زيٓةزا ْةنطزووة.. طةياْسي ضِاغتييةناْسا ْةؾاضزؤتةوة
 .و ئيتتيباعيإ واجيبة

 

يِنَِّمْنََّحرٍَجَِّمل َةََّوَجاِىدَّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: زةيةّ َِّجَهاِدِهَُّىَوَّاْجَتَباُكْمََّوَماََّجَعَلََّعَلْيُكْمَّيفَّالدٍّ واَّيفَّالل ِوََّحق 
ََّعَلْيُكْمََّوَتكَّ َّلَِيُكوَنَّالر ُسوُلََّشِهيدًا َََّس اُكُمَّاْلُمْسِلِمَيَِّمْنَّقَ ْبُلََّويفََّىَذا َِّإبْ رَاِىيَمَُّىَو ََّعَلىَّالن َّأَبِيُكْم َُّشَهَداَء :َّاحلجَّز )اسَّونُوا

بؤ )ئيَوةي ٖةيَبصاضزووة ( خوا)ئةو  ,جيٗازو تيَهؤؾإ بهةٕ ية ثيَٓاوي خوازا بةو ؾيَوةي ؾياويةتي: واتة(. ٛٚ
ئةَة ئاييين ئيرباٖيُي  ,وة ية ئايني زا ٖيض ناضيَهي قوضؽ و ططاْي يةغةض زاْةْاوٕ ,(ٖةيَططتين ئةّ ئاييٓة

وة يةّ قوضئاْةؾسا تا ثيَػةَبةض ببيَت بة ؾايةت يةغةض  ,َوغويَُإ ْاوْاوة ثيَؿرت ئيَوةي بة( خوا)باواْتاْة ئةو 
ئيَوة و ئيَوةف ببٓة ؾايةت يةغةض خةيَهي نةواتة بة ضاني ْويَصةناْتإ بهةٕ و ظةنات بسةٕ وة تةْٗا ثؿت 

طةوضة ثيَي  خواي .ئاي ضةْس ثؿتيوإ و ياضَةتي زةضيَهي ضانة ,بةخوا ببةغنت ضوْهة ٖةض ئةوة ثؿتيواْتاْة
 ..ضِاطةياْسووئ نة ئةواْي يةْيَوإ خةيَهي تطزا جيا نطؤزتةوة

بطيتيية ية بصاضنطزْي ؾتيَو ية ؾيت تطزا, وةى ضؤٕ ٖةْطوئ ية ؾةَيَهةي ثاى زةنطيَتةوة, خواي ( اجتباء) 
ثانرتئ و بيَ  طةوضةف ئةواْي ية ٖةَوو يةنةو ثةيَةيةني زوْيا ويػيت و ويػيت ؾةيتاْي زووضخػتؤتةوة, بؤية

ٖاوةآلْييةتي, ضوٕ ئةوإ  "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"يةنةتطئ ضني و تويَصي ئةّ ئوممةتة ية زواي ثيَػةَبةض 
 ."َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"خاغييةت و ٖةيَبصيَطزضاوةناْي ئةو ظاتة ثانةبووٕ 

 

: واتة( ٔٓٔ:َّآلَّعمرانَّز. )َوَمْنَّيَ ْعَتِصْمَّبِالل ِوَّفَ َقْدَُّىِدَيَِّإىَلَِّصرَاٍطَُّمْسَتِقيمَّ: شَويَتخواي طةوضة زةفةض: ياظزةيةّ
بةيَطةف  .خواوة ئةوة بةضِاغيت ضِيَُٓووْيي نطاوة بؤ ضِيَباظيَهي ضِاغت( ئاييين  )ة ٖةضنةؽ زةغت بططيَ ب وة

ٖيسايةت زضاوو ضِيَُٓا بووْة بؤ ضِيَطةي ضِاغت, ئاؾهطاية  ييَطة ئةوةية نةوا ئةواْةي ئيعتيػاَيإ بة خوا نطزووة,
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َّوَسل م"نة ياضاْي ثيَػةَبةضيـ  ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو خؤيإ بة زيين خواوة بةغتبوو و ئيعتيػاَيإ بة خوا "َصّلىَّاهلُل
ةضوةٖا خواي طةوضة ٖ. نطزبوو, بةّ ثيَية ٖيسايةتييإ وةضططتبوو و ضِيَُٓا ببووٕ, بؤية ؾويَٓهةوتٓيإ واجيبة

َّالن ِصريَُّ: شزةفةضَويَت ََّونِْعَم َّاْلَمْوىَل َّفَِنْعَم ََّمْوالُكْم َُّىَو َّبِالل ِو َّز )َواْعَتِصُموا َّاحلج تةْٗا ثؿت بةخوا  وة: واتة(. ٛٚ:
يةّ ئايةتة ئةوة ْيؿإ .. ئاي ضةْس ثؿتيوإ و ياضَةتي زةضيَهي ضانة ..ضوْهة ٖةض ئةوة ثؿتيواْتاْة ,ببةغنت
نة خوا ثؿتيواْييإ ييَ زةنات و غةضيإ زةخات, ضوْهة ئيعتيػاَيإ بة خوا نطزبوو, نةوابوو زيػإ  ئةزات

 .نةغاْآ نة خوا ثؿتيواْييإ ييَ بهات, ؾويَٓهةوتٓيإ واجيبة

 

ًةَّ: شزةفةضَويَت( عليوَّالسالم)خواي طةوضة زةضباضةي ٖاوةآلْي َووغا : زواظزةيةّ ُهْمَّأَئِم  يَ ْهُدوَنَّبَِأْمرِنَاََّوَجَعْلَناَِّمن ْ
َّيُوِقُنون َّبِآياتَِنا َّوََكانُوا ( خةيَو)يةْاو ئةواْسا ثيَؿةواياْيَهُإ زاْا ضِيَُٓووْيي  وة: واتة(. ٕٗ:َّالسجدةَّز )َلم اََّصبَ ُروا
  .ٖيَٓا( باوةضِي ثتةويإ)ناتيَ خؤيإ ططت و بة ئايةتةناْي ئيَُة زيَٓيا بووٕ  ,يإ زةنطز بة فةضَاْي ئيَُة

اي طةوضة يةّ ئايةتة ضِايطةياْسووة نة خوا ئةواْي بة ثيَؿةوا طيَطِاوة تا خةيَهي و ئةواْةي يةزواي ئةواْةوة خو
زئَ ؾويَٓيإ بهةوٕ, ضاو ية خؤضِاططي و زيَٓياييإ بهةٕ, نة ئةوإ بةّ زوو خةغًَةتة جواْةيإ ئيُاَةتي ئةّ 

اضو نطزةوةناْي تةواوو ضِاغتةضِآ ْابيَت بة زيَٓيا بووٕ بةو زيٓةيإ ثيَ بةخؿطابوو, باباي باْطدواظيـ بؤ خوا ن
ٖةقةي نة زةعوةي بؤ ئةنا و ٖةم و ئاضاَي و خؤضِاططي ية بةجآ طةياْسْي ئةّ ٖةقة ية خؤيسا بةضجةغتة 

 .زةنات

َّوَسل م"ئاؾهطاية نة ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضيـ  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ةغف و بةّ ؾياوتطئ نةغٔ بةّ و "َصّلى
ئةوإ يةوثةضِي زيَٓيابووٕ و يةوثةضِي خؤضِاططي زابووٕ, بةيَهوو ظياتط ية . خةغًَةتةي ٖاوةآلْي َوغا نة ٖةياْبوو

باقي ئوممةتاْي تط ئةّ زوو خةغًَةتة بةضظةيإ تيا َػؤطةض ببوو, بؤية ئةوإ ظياتط ية خةيَهي تط ؾياوي ئةّ 
َّوَسل م"ايةتي خواو ثيَػةَبةض زياضة ئةّ غيفةتةف بة ؾ. ئيُاَةتة بووٕ َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ية َةزح و َّ"َصّلى

بةغةضزاٖةيَطوتٓيإ بؤ ئةوإ  يةواْسا غابت و َػؤطةض بووة, ئةوةتا ثيَػةَبةضي خوا بة باؾرتئ طةٍ يةطةالْي 
رَُكْمَّقَ ْرين،َُّث َّال ِذيَنَّ$: تط وةغفي نطزووٕ, وةى زةفةضَويَت ََّخي ْ رواهَّ) #يَ ُلونَ ُهمَّْ،َُّث َّال ِذيَنَّيَ ُلونَ ُهمَّْ،َُّث َّال ِذيَنَُّلونَ ُهمَّْي ََِّإن 
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َّمسلمَّ باؾرتئ غةزة غةزةي َٓة, زوايي ئةواْةي بةزواياْسا زئَ, : ):واتة(. رضيَّاهللَّعنو-َعْنَِّعْمرَاَنَّْبَنَُّحَصْيٍ
بوو نة ئةوإ ئيُاّ و ثيَؿةواي ئيَُة بووبٔ بة نةوا. (زوايي ئةواْةي بةزواياْسا زئَ, زوايي ئةواْةي بةزواياْسا زئَ

 . تةئهيس ؾويَٓهةوتٓيإ بؤ ئيَُة واجيبة

 

َّلِْلُمت ِقَيَّ: شخواي طةوضة زةفةضَويَت: غيَعزةيةّ ََّواْجَعْلَنا ََّأْعُيٍ َّقُ ر َة ََّوُذرٍّي اتَِنا َّأَْزَواِجَنا َِّمْن َّلََنا ََّىْب ََّرب  َنا َّيَ ُقوُلوَن َوال ِذيَن
َّالز )ِإَماماًَّ َّفرقان طاضَإ ببةخؿة ثيَُإ ية ٖاوغةضإ و  نةغاْيَهٔ نة زةيَئَ ئةي ثةضوةضز وة: واتة(. ٗٚ:

ٖؤي زيَدؤؾي بيَت وة مباْهة بة ثيَؿةواي ثاضيَعناضإ و  ئةوةي ضاواْي ثيَ طةف بيَ ( َٓسايَةنامنإ)ْةوةنامنإ 
ئيُاّ, : غيَو يإ بة ئوممةتيَو بطوتطيَتئيُاَيـ بة َاْاي ثيَؿةْط زيَت, نة ئةؾيَت بة نة .ية خوا تطغإ
ٖةْسيَو ( تاجط و جتاض)ياخوز ( ضاجٌ و ضجاٍ)يإ ( قاذب و قراب)وةى ( آمم)ئيُاّ نؤي : ٖةْسآ زةيَئَ

خاوةٕ ئيُاَةت و ٖةقويػتيي, نةواتة ٖةَوو ئةواْةي نة تةقوازاضٕ : واتة (ضراب)و ( قتال)زةيَئَ ضاوطة وةى 
ضوْهة ٖةض الي خوزاف باؾرتئ نةؽ  تةقوازاضأْ, وةى . ييإ بهطآ و ؾويَٓيإ بهةوٕواجيبة نة طويَطِايةيَ

َّالل َوََّعِليٌمََّخِبريٌَّ: شزةفةضَويَت َّأَتْ َقاُكْمَِّإن  ََّأْكَرَمُكْمَِّعنَدَّالل ِو بةضِيَعتطيٓتإ الي  بةضِاغيت: واتة(. ٖٔ:َّاحلجراتَّز )ِإن 
ياضاْي ثيَػةَبةضيـ يةنآ ية ٖؤناضي ئيُاّ بووْيإ تةقوا  .اي ئاطازاضةبيَطوَإ خوا ظاْ ,خوا ثاضيَعطاضتطيٓتاْة

 .بووة

  

َّوَسل م"ثيَػةَبةض : ضواضزةيةّ َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل َّ$: زةفةضَويَت"َصّلى َّال ِذيَن َُّث  َّقَ ْرين، رَُكْم ََّخي ْ َّال ِذيَنَّيَ ُلونَ ُهمَِّْإن  َُّث  ،
َّيَ ُلونَ ُهمَّْ َُّث َّال ِذيَن َّمسلمَّ) #ونَ ُهمَّْيَ لَُّ، َّرواه َُّحَصْيٍ َّْبَن َِّعْمرَاَن ئةبيٓني نة (. ثيَؿرت ييَهسضاوةتةوة(. )رضيَّاهللَّعنو)َعْن

َّوَسل م"ثيَػةَبةضي ئةنطِةّ  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل بة َوتًَةقي ثيَي ضِاطةياْسووئ نة ئةوإ باؾرتئ  "َصّلى
بة ثيَـ خؤَاْيإ بسةئ, ضوْهة ئةطةض ئةوإ تةْٗا ية ٖةْسآ  غةضزةَةنأْ, بؤية ثيَويػتة ية ٖةَوو ؾتيَهسا

 .ؾتسا خيَطيإ ٖةبووبيت ئةوة ْة ئةبووٕ بة باؾرتيين غةضزةَةنإ
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َنا:ََّعْنََّأِبَّبُ ْرَدَة،ََّعْنَّأَبِيِوَّقَالََّّ$: ثاظزةيةّ ََّرُسوِلَّالل ِوَََّّصل ي ْ َِ َََّّلوَّ:َُّث َّقُ ْلَناَّ-صلیَّاهللَّعليوَّوسلم-اْلَمْغِرَبََّم َجَلْسَناََّحىت 
َّاْلِعَشاءََّ َّفَ َقالَّ:َّقَالَّ.َُّنَصلٍَّيََّمَعُو َنا ََّعَلي ْ ََّىاُىَنا:َّ)َفَجَلْسَنا،ََّفَخرََج َّزِْلُتْم َّ:َّقُ ْلَنا(.ََّما َّالل ِو ََّرُسوَل َنايَا اْلَمْغِرَب،َُّث َّقُ ْلَناَََّّمَعكَََّّصل ي ْ

َُّنَصلٍَّيَّ َِّإىَلَّ:َّقَالَّ(.ََّأَصْبُتمَّْ)َأْوَّ(َُّتمََّْأْحَسنَّْ:َّ)قَالَّ.َّاْلِعَشاءََََّّمَعكَََّنِْلُسََّحىت  َّرَْأَسُو ُِ َِّم اَّيَ ْرَف َِّإىَلَّالس َماِء،َّوََكاَنََّكِثريًا َّرَْأَسُو َِ فَ َرَف
،َّفَِإَذاََّذَىْبُتَّأََتىََّأْصَحاِبََّوأَنَاَّأََمَنٌةَِّْلَْصَحاِبَّ.َّالنُُّجوُمَّأََمَنٌةَّلِلس َماِء،َّفَِإَذاََّذَىَبِتَّالنُُّجوُمَّأََتىَّالس َماَءََّماَّتُوَعدَّ:َّ)الس َماِء،َّفَ َقالَّ

خوا ييَي )ئةبووبوضزة  : واتة. .(رواهَّمسلم)َّ#َوَأْصَحاِبَّأََمَنٌةَِّْلُم ِت،َّفَِإَذاََّذَىَبََّأْصَحاِبَّأََتىَّأُم ِتََّماَّيُوَعُدونَّ.ََّماَّيُوَعُدونَّ
َّوَسل م"َبةضزا ْويَصي َةغطيبُإ نطز ية خعَةت ثيَػة: ةوة, زةيَيَيية باوني( ضِاظي بيَت ََّوَعَلىَّآِلِو , "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
يةطةٍَ زةنطز, زاْيؿتني, ٖاتة ْاوَإ و  ْويَصي خةوتٓاْيؿُإخؤظطة زاْيؿتايةئ تا : ومتإطيةزواييسا 
زازةْيؿني : ومتإطيةطةٍَ نطزي,  ئيَواضةَإْويَصي  ؛ئةي ثيَػةَبةضي خوا :ومتإطٖيَؿتا ييَطةَاوٕ؟ : فةضَووي

غةضي بةضظنطزةوة بؤ ئامسإ : زةيَيَ ,ضانتإ نطز يإ ثيَهاتإ: زةنةئ, فةضَووي ذةوتٓاْيـ تا ْويَصي ٖة
 بؤ ئامسإ, ٖةضنات ئةغتيَطةنإ نيئةغتيَطةنإ غةالَةت: فةضَووي -ظؤض جاضيـ ئاوا غةضي بةضظ زةنطزةوة

ةتيِ بؤ ئوممةمت, ٖةضنات ضِؤيؿتِ ْةَإ ئامسإ توؾي ئةو ناضةغاتة زيَت نة وازةي ثيَسضاوة, َٔ غةالَ
 بؤ ئوممةمت, ٖةضنات ياضامن ْةَإ, نيياضةنامن توؾي ئةوناضةغاتة زئَ نة وازةيإ ثيَسضاوة, ياضةنامن غةالَةت

  .ئوممةمت تووؾي ئةوناضةغاتة زةبيَت نة وازةي ثيَسضاوة

ةواْةوة زئَ, وةى خيَطو بةضةنةتي بةيَطة ييَطة ئةوةية نة خيَطو بةضنةتي ياضاْي بؤ ئةواْةي نة ية زواي ئ
بؤية ئةّ . خؤيةتي بؤ ياضاْي,  وةى خيَطوبةضةنةتي ئةغتيَطةنإ ييَهيإ ئةزاتةوة بؤ خةيَهي غةضظةوي

. ويَهضواْسْة واجبووْي ؾويَٓٗةيَططتين ئةوامنإ  ثيَٓيؿإ ئةزات, ٖةضوةى ئةوإ ؾوئَ ثيَػةَبةضيإ ططتبووةبةض
َّوَسل مَصّلىَّا"بؤية ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو َاْةوةي ئةوإ ية ؾويَٓهةوتٓيإ طيَطِاوة بة َايةي ئةَيين بؤ  "هلُل

 . ئوممةت, خؤططتٔ بة ضِيَباظيإ ئةبيَتة َايةي ضِةويٓةوةي ؾةضِو ئاؾووبةناْي بةضزةَيإ

 

ِ َعاِمَّاَلَّ$ :زةفةضَويَت"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض : ؾاظزةيةّ ََّمَثُلَّأْصَحاِبَّيفَّأُم ِتََّكَمَثِلَّاملِْلِحَّيِفَّال إن 
ِ َعاُمَّإال َّبِاملِْلحَّ ويَٓةي ياضاْي َٔ ية ئوممةمت, :  واتة( واهَّأبوَّعبدَّاهللَّبنَّبِةَّمنَّحديثَّاحلسنَّعنَّأنس) #َيْصُلُحَّال
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خويَُإ يةزةغت ْةَاوة جا : )ويذةغةٕ فةضَو! وةى خوآ واية بؤ ضيَؿت, ضوٕ ضيَؿت بةبآ خوآ ْاؾيَت
َمَثُلَّأْصَحاِبَّ$: زةفةضَويَت"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ياخوز ثيَػةَبةض !!(. بآ ئةّ خويَية ضؤٕ ئةغاظيَني؟

ِ َعامَّ َّال َّيِف َّاِلمْلِح ََّكَمَثِل َّالن اِس َّالرزاقَّعنَّمعمرَّعمنََّسَِّاحل رواه) #يِف َّبإسنادينَّإىلَّعبد ويَٓةي : واتة(. سنابنَّبِة
نة خويَي ! ٖاواضة: )زيػإ ييَطةوة ذةغةٕ فةضَووي!! ٖاوةآلمن ية ْاو خةيَهيا وةى خوآ وإ ية ضيَؿتسا

 ..!ذايَي ئةّ خةيَهة ضؤْة نة خويَيإ  ييَربِابآ: يإ ئةيَيَت!( خةيَهي ية بةئ ضووة

َّ"نةوابوو بةيَطة ييَطة ئةوةية نة ثيَػةَبةضي خوا  َّوَسل مَصّلىَّاهلُل ََّوَعَلىَّآلِِو ئةواْي بؤ غةآلذي ئايين ئةّ  "َعَلْيِو
 . خةيَهة وةى خوآ ضواْسووة, نة ٖيض ضةؾتيَو بة بآ خوآ غاظ ْابيَت

 

 َتُسبُّوا الََّ:ََّعْنَّاْلعمشَّقالََّسعتَّأباَّصاحلَُّيدثَّعنَّأبَّسعيدَّقالَّقالَّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلم$: ذةظسةيةّ
ََّلْوَّاَن َّ نَ ْفِسي فَ َوال ِذي َاْصَحاِبَّ اَتُسبُّوَّ الََّ َاْصَحاِبَّ ََّاَحِدِىْمََّوالََّ بَِيِدِه روىَّ)َّ«َنِصيَفوَُّ َاَحدَُكْمَّاَنْ َفَقَِّمْثَلَّاُُحٍدََّذَىًباََّماَّاَْدَرَكَُّمد 
ي طيَطِابووةوة "ئةبووغةعيس"بوو نة ية  "ئةبووغايَس"طويَِ ية : زةطيَطِْةوة زةيَيَت "ئةعُةف"ية : واتة.   (البخاري

َّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا : نة زةيطوت جٓيَو بة .. جٓيَو بة ياضاْي َٔ َةزةٕ: زةيفةضَوو "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِو
ياضاْي َٔ َةزةٕ, غويَٓس بةو نةغةي نة طياْي َين بةزةغتة, ئةطةض ٖةض يةنيَو ية ئيَوة بة ئةْساظةي نيَوي 

ية ئاخاوتٓيَهي تطزا ية  #.بة ْيوةي َؿتيَهيـ( بةيَهوو)اطات بة َؿيت يةنيَ يةوإ, ئوذوز ظيَطِ ببةخؿيَت, ْ
َّبيده$: غةضةتاي فةضَووزةنةزا زةفةضَويَت َّنفسي و  "خاييسي نوضِي وةييس"خيتابيـ ييَطة بؤ  #فوالذي

يإ نةَرت ية  ٖاوضِيَياْيةتي ية َػويَُاْاْي ذوزةيبية و فةحتي َةنهة, ئةطةض َؿيت ٖاوةيَيَهي ثيَػةَبةض
َؿتيَهي خاييسو ٖاوضِيَياْي ية الي خوا باؾرت بيَت يةنيَويَهي ظيَطِي وةى ئوذوز, نةوابوو ضؤٕ ثيَويػت ْيية ية 

 !! غةض ئوممةتي ثيَػةَبةض نة ؾويَٓيإ ْةنةوٕ و ئيتيباعيإ ْةنةٕ

 

َّوَسل م"ثيَػةَبةض : ٖةشزةيةّ ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو َِّلَََّّفَجَعلَََّّ،َأْصَحابًاَِّلَََّّواْخَتارََّّاْخَتاَرينََّّالل وَََِّّإن َّ$: يَتزةفةضَو "َصّلىَّاهلُل
ُهمَّْ ََّوالَّفًاَصرََّّْاْلِقَياَمةََِّّيَ ْومَََِّّمْنوََُّّالل وََُّّيَ ْقَبلََُّّالَّ،ََّأْْجَِعيَََّّوالن اسَََّّواْلَمالِئَكةََِّّالل وَََِّّلْعَنةََُّّفَ َعَلْيوَََِّّسب  ُهمَََّّْفَمنََّّ،ََّوَأْصَهارًاََّوأَْنَصارًاَُّوَزرَاءَََِّّمن ْ
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: واتة (.عنَّعبدَّالرمحنَّبنَّساملَّبنَّعبدَّالرمحنَّبنَّعويلمَّبنَّساعدهَّعنَّأبيوَّعنَّجدهَّصحيحة يفَّرواهَّاحلاكم) #َعْدال
خوا َين ٖةيَبصاضزووة, وة ضةْس ٖاوةيَيؿي بؤ ٖةيَبصاضزووّ, بؤ َٔ يةوإ وةظيطو ثؿتيوإ و خعَايةتي بؤ بطِياض 

نة خوا ية ( بةجؤضآ)فطةتي خواو فطيؿتةنإ و تةواوي خةيَهي يةغةضة, زاوّ,   ئةوةي جٓيَويإ ثيَ بسات, ْة
نةواتة ئةوة خواي طةوضةية نة ئةّ  !!!ضِؤشي زوايي ْة غعايإ يةغةض الزةبات و ْة زة فطياؾيإ زةنةويَت

َّوَسل م"ثؤيَة ٖاوةيَةي بؤ ثيَػةَبةض  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ي نة جٓيَويإ ثآ بسات و بطِياض زاوة, بؤية ئةوة "َصّلى
نةوابوو ئةو ظاتة ثاناْةي .. غوونايةتييإ ثآ بهات ئةوة زةنةويَتة شيَط ْةفطةتي و خوا ثاؾإ فطيؿتةناْةوة

نة ٖةْسة ثًةو َةقاَيإ ية الي خواو ثيَػةَبةض بةضظ بيَت, ضؤٕ ؾويَٓهةوتٓيإ يةغةض باقي ئوممةتإ ثيَويػت 
َّ!ْيية؟

 

َّفةضَوويةتي  (خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "ووَةغعووزئيبٓ"ياخوز : ْؤظزةيةّ ََّواْصََِفاُهَّ»: َّنَِبي ُو َّاْخَتاَر ََّسْبَحانَُو َّاهلَل ِإن 
َّ َّقُ ُلوِبَّالن اِسَّفَ رََأىَّقَ ْلُبََُّمَم ٍد َّيِف َّفَ َنَظَر َّبِالرٍَّساَلِة َّوَسل م"َوابْ تَ َعثَُو ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو ََّّ-"َصّلىَّاهلُل َّفَ َرآُه َأْصَفىَّاْلُقُلوِبََّواْخَتص ُو

َّ َُُّمَم ٍد َّقَ ْلِب َّبَ ْعَد َّالُقُلوِب َّيِف ََّث ََّنَظَر َّلُِنبُ و تِِو، ََِفاُه ََّوْاَص َّاهلُل َّفَاْخَتارَُه َّوَسل م"َوأَبَ ر َىا ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو َّقُ ُلوِبََّّ-"َصّلىَّاهلُل فَ رَأَى
خواي ثاى و بيَطةضز, ثةياَبةضي خؤي ٖةيَبصاضز, وة ثايَفتةي نطزو بة : تةواَّ.«َأْصَحاِبِوَّأَبَ ر َىاَّفَاْخَتاَرُىْمَِّلُصْحَبِةَّنَِبيٍّوَِّ

و غةيطي  ،"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ثةياَةوة ْاضزي,  غةضجني زيَي خةيَهةناْي زاو زيَي َوذةممةزي بيين 
ثيَػةَبةضايةتي ٖةيَبصاضز, ثاؾإ نطز نة ثانرتو باؾرتة ية ٖةَوو زيَيَو, ئةوناتة خوا زةغتٓيؿاْي نطزو بؤ 

غةيطي زيَي ياضاْي نطز, بيين نة باؾرتئ زيَيإ "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"يةزواي ثؿهٓيين زيَي َوذةممةز 
ةف بةيَطةيةني ئةَ. زةغتٓيؿإ نطزَّ"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ٖةية, بؤية ئةواْي وةى ٖاوةأل بؤ ثيَػةَبةض 

 ."َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"تطة ية بةيَطةناْي واجب بووْي ؾويَٓهةوتين ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض 

 

َّوَسل م"بةيَطةيةني تط ية بةيَطةي واجبووْي ؾويَٓهةوتين ياضاْي ثيَػةَبةض : بيػتةّ َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل . "َصّلى
َّبَِأْصَحِابََُّمَم ٍدَّ»: زةفةضَويَتَّ(خواي ييَيإ ضِاظي بيَت) "ةغعووزئيبٓووَ"ئةوةية نة  َصّلىَّ"َمْنَّكاَنَُّمَتأِسيًّاَّفَ ْلَيَتَأس 
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َّوَسل م ََّوَعَلىَّآلِِو ََّوأَقْ وَََّّ"اهلُلََّعَلْيِو ََّوأَْعَمُقَهاَِّعْلًماََّوأَقَ لَُّهاََّتَكلُّفًا َّقُ ُلوبًا َّاْلُم ِة ََّىِذِه َّأَبَ ر  ََّوَأْحَسَنهاََّحااًلَّقَ ْوماَّفَإن  ُهْمََّكانُوا َمَهاََّىْديًا
َّآثَارُِىْمَّفَإن  ُهْمََّكانُواََّعلَىَّالَُدىََّّ"ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"اْخَتاَرُىُمَّاهلُلَِّلُصْحَبِةَّنَِبيٍِّوَّ فَاْعَرُفواََّلُْمََّفْضَلُهْمََّوات ِبُعُوُىْمَّيفِ

ْسَتقِيمَّ
ُ
ٖةضنةؽ ثيَويػيت بة : واتة(.َّجامَِّالبيانَّوالعلم/َّمحدَّوغريهَّعنَّابنَّمسعودَّرضىَّاهللَّعنوَّماَّرواهَّاإلمامَّا)َّ«امل

بهات,  "ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ياضَةتي و بة تةْطةوةضووْةوة بوو, با زاواي ياضَةتي ية ياضاْي َوذةَةز 
باؾرتو يةٖةَووإ ظياتط بة ظاْػتسا ضِؤضووٕ و ضوْهة ئةوإ باؾرتيين ئةو ئوممةتةٕ زيَيإ ية ٖةَووإ 

َصّلىَّ"يةٖةَووف ظياتط ئاغاْهاض و ضِيَُٓاتط و ذايَةتيإ باؾرتبووة,  خوا ئةواْي بؤ ٖاوةآليةتي ثيَػةَبةضةنةي 
َّوَسل م َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ضوْهة ئةوإ ٖةيَبصاضزووة, نةوابوو بة ثًةوثايةيإ بعأْ و ؾوئَ ئةوإ ٖةيَبططٕ,  "

َّ.يةغةض ضِيَطةي ضِاغت بووْة 

 

َّوَسل م"ثيَػةَبةض : بيػتويةنةّ ََّوَعَلىَّآِلِو َلُكمََّّ$ :زةفةضَويَت "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو َّقَ ب ْ ََّكاَن ََّطَريَقََّمْن َُّخُذوا َّالُقر اِء ََّمْعَشَر يَا
ََّولَِئنَّ َّبَعِيًدا ََّسْبقًا َُّسِبْقُتْم ََّلَقْد َّاْستَ َقْمُتْم ََّضَلْلُتْمََّضاَلاًلَّبَعِيًداَّفَ َواهلِلَّلَِئْن ََّلَقْد ََّوِِشَااًل َّمَيِيًنا ماَّرواهَّالِرباينَّوأبوَّنعيمَّ)# تَ رَْكُتُموُه

َّ َّعنووغريمها َّاهلل َّرضي َّاليمان َّبن َّحذيفة ئةي قوضِئاخنويَٓإ, ضِيَطةي ئةواْةي ثيَـ خؤتإ بططْةبةض, : واتة(. عن
ئةوة بة َةوزايةني زووض ضِاغتةضِآ بوو وٕ, ئةطةضيـ زةغا بةوخواية ئةطةض ئيَوة ثيَياْةوة ضِاغتةضِآ بنب, 

 .ثؿتيإ تآ بهةٕ و بةالي ضِاغت و ضةثسا بطِؤٕ ئةوة بة َةوزايةني زووض طوَطِا بوو وٕ

 

: ناتآ نة نؤَةيَيَ خةواضيخ زيَٓة الي و ثيَي زةيَئَ( خوا ييَي ضِاظي بيَت) "جوْسوبي نوضِي عةبسويَآل": بيػتوزووةّ
َّقَالواَّ$ :ئةويـ ثيَيإ زةيَيَت! زةنةئ نةوا بطةضِيَيتةوة غةض نتيَيب خوا ئيَُة زاوات ييَ َّأنْ ُتْم َّقَالَّ: َََّنُْن، أَنْ ُتْمَّ:

َُّسن ِتَناَّتَ ْلَتِمُسوَنَّالُْدَىََّاخَّ:َّ"ََنُْنَّفَ َقالَّ:َّقَالُوا َّيِفََّغرْيِ َََّتَْتاُرونَّالض الََلةَّأَْم ََّأَخابِيِثََّخْلِقَّاهلِلَّيِفَّأَتْ َباِعَنا ئيَوة   #رُِجواََّعّنٍَّّيَا
ئيَُة؟ ئةي ثيػةناْي زضووغتهطاوي خوا, ية ؾويَٓهةوتوامنإ زاواي غةض ييَؿيَواوي : ئيَُة؟ ئيَوة زةيَئَ: زةيَئَ

 !  الضٔ يةبةض ضاوّ!! زةنةٕ؟ يإ بة غةيطةظ غوْٓةتي ئيَُة زاواي ٖيسايةت زةنةٕ؟

 











 زیسبدولعههێمنعه-یڕافیسیـزانڵوێستیناحهههورمبهپێغهوریکانیدهستێرهئه

َوَعظََناَّرسوُلَّالل وََّصّلىَّاهللََّعَلْي ِوَّوَس ل مََّمْوِعظَ ًةَّبليغ ًةَّ:َِّنََّسارِيَةَّرضيَّالل وَّعنوَّقالََّعْنََّأِبََّنَِيٍحَّاْلِعْرباِضَّبََّّْ$: بيػتوغيَيةّ
َه اَّاْلُعيُ ونَّ،َّفُقْلنَ اَّ َهاَّاْلُقلُ وُبََّوَذَرفَ ْتَِّمن ْ َّفََأْوِص َناَّ:ََّوِجَلْتَِّمن ْ ٍَ وىَّالل  و،َّأُوِص يُكْمَّبِتَ ْق :َّق الَّ.َّي اََّرس وَلَّالل  وََّكأَنَ َه اَّمْوِعظَ ُةَُّم َودٍّ

ِ اَع  ِةَّوِإْنَّتَ  َأم رََّعلَ  ْيُكْمََّعْب  ٌدَّحبش  ٌيَّ،ََّوأَن   ُوََّم  ْنَّيَعِ  ْشَِّم  ْنُكْمََّفَس  ريىَّاْخِتالف  اَّكثِ  رياَّ ََّوال ِِ فَ َعلَ  ْيُكْمَّبُس  ن تََّوُس  ن ِةَّاْلُُلَف  اِءَّ.ََّوالس   ْم
َه  اَّبالن واِج  ِذَّ،َّوِإي   اُكمَّْ رواهَّأب  وَّداودَّ،َّوالرتم  ِذيَّ)«ََّّوُُمْ  دثَاِتَّاْلُُم  وِرَّفَ  ِإن َُّك  ل َِّبْدَع  ٍةَّض  الَلةٌََّّالر اِش  ِديَنَّاْلَمْه  ِديٍَّيَّ،َّعضُّ  واََّعَلي ْ

زةطيَطِْـةوة  ( خواي ييَي ضِاظي بيَـت ) "عيَطباظي نوضِي غاضيية"ئةبووْةجيري "ية : واتةَّ.(وقالَّحديثَّحس نَّص حيح
ئاَؤشطاضييـةني ظؤض ناضيطـةضي نـطزئ بـة ضةؾـٓآ  نـة        "َصّلىَّاهللََّعَلْي ِوََّوَعلَ ىَّآلِ ِوَّوَس ل م"ثيَػةَبةضي خوا  : زةيَيَت

زةيَيَي "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَس ل م""ئةي ثيَػةَبةضي خوا  : زيَةناْي ٖةشاْسو ضاوةناْي ثطِنطز ية ططيإ, طومتإ
وا بجـاضيَعٕ و  ثَيتـإ زةغـجيَطّ نـة خـؤ يـة غـعاي خـ       : فـةضَووي . ئةَة زوا ئاَؤشطاضيية؟ نةوابوو  وةغيَتُإ بهة

طويَطِايةيَيتإ ٖةبيَت ئةطةض بةْسةيةني ذةبةؾييـ فةضَاْي بةغةضزا نطزٕ, ٖةضنـةؽ يـة ئيَـوة ٖةْـسة بصييـةت      
خيالف و ْابةضةنييةني ظؤض زةبيٓيَت, ئةطةضيـ وابوو ئةوة خؤتإ بططٕ بة غـوْٓةتي َـٔ و خةييفـة ضِاؾـيسيٓة     

ْس خؤتاْي ثيَوة بططٕ, ْةنةٕ ٖيض ؾتآ ية زيين َٓسا ظياز بهةٕ, ضِيَُٓابووةنإ, بة ززإ يإ بةقاَهةناْتإ توو
 . ضوْهة ٖةَوو ظيازنطاويَو طوَطِاييية

ييَطةزا زةبيٓني نة غوْٓةتي خةييفة ضِاؾيسةناْي بة غوْٓةتةناْي خؤي ٖاوثةيوةغت نطزووة, ٖةضوةى 
يةٖةَووي . ؤي ذػيَب نطزووةئيتتيباع و ؾويَٓهةوتين ئةوإ بة ئيتتيباع و ؾويَٓهةوتين غوْٓةتةناْي خ

ططْهرت ئةوةية نة زاوا زةنات تووْس ثاضيَعطاضي ية غوْٓةتةناْياْسا بهةئ و بة ززإ بياْططئ و بةضييإ ْةزةئ 
زيطاة ئةَةف بةيَطةيةني تطة ية واجبييَت ؾويَٓهةوتٓيإ ية اليةٕ ئوممةتي . و زةغتبةضزاضيإ ْةبني

 . ئيػالَييةوة

 

ََّبْكٍرَّ$: طةيةني تط ية بةيَطةنإ ئةّ فةضَووزةية نة زةفةضَويَتبةيَ: بيػتوضواضةّ ََّأِِب َّبَ ْعِدِي َِّمْن َّبِالل َذْيِن اِقْ َتُدوا
رواهَّالرتمذيَّمنَّحديثَّالثوريَّعنَّعبدَّامللكَّابنَّعمريَّعنَّىاللَّ) #َوُعَمَرََّواَْىَتُدواَُِّّْدِىََّعم اٍرََّوََتَس ُكواَّبَِعْهِدَّاْبُنََّمْسُعودٍَّ

 ؛خؤ بطةيةْٔ بةو زوونةغةي نة ية زواي َٓةوة زئَ: واتة(. نَّحراشَّعنَّربعيَّعنَّحذيفةَّرضيَّالوَّعنوموىلَّربعيَّب
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ةوة "ئيبٓووَةغعووز"بة ضِيَسابطِؤٕ, خؤتإ بة غةضزةَي  "عةمماض", بة ضِيَُٓاييةناْي "ئةبووبةنط و عوَةض"
 !بططٕ

 

َّالّناُسَّأبَاََّبْكٍرََّوُعَمَرَّيَ ْرُشُدواإَِّ»: زةيفةضَوو  "ِوَّوَسل مَصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلَِّ" ثيَػةَبةض :  بيػتوثيَٓحةّ ِِ ِِ رواهَّ) #ْنَُّي
َّقتادة َّأِب َّعن َّرباح َّابن َّاهلل َّعبد َّحديث َّمن َّصحيحو َّيف و  "ئةبووبةنط"ئةطةض خةيَهي طويَطِايةيَي : واتة(. مسلم

ي خةيَو بٔ و ضِيَُٓايييإ ية بؤية ئةوإ نة َايةي تةخت و خؤؾهطزْي ضِيَطا. ضِاغتةضِآ زةبٔ ؛بنب"عوَةض"
ؾويَٓهةوتين ئةواْةوة بيَت, ئةوة بيَطوَإ تاعةت و طويَطِايةيي نطزْيإ يةغةض ٖةَوو تانيَهي ئةّ ئوممةتة 

 .واجبة

 

ئةقطِةعي "و  "قةعكاعي نوضِي ذةنيِ"ية باضةي زاْاْي  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م" ثيَػةَبةض :َّبيػتوؾةؾةّ
َّأَُخالُِفُكَماَّ»َّ:ي زةفةضَوو"عوَةض"و  "ئةبووبةنط"بة  بة ئةَري "نوضِي ذابيؼ َّمْل ََّشْيٍء ََّعلَى َّات  َفْقُتَما َّ«َلْو : واتة.

َّاهللَّاكرب)َّ. ئةطةض ئيَوة يةغةض ؾتيَو ضِيَبهةوٕ, َٔ قةت َوخاييف ْامب ثيَتإ يةّ ثيَػةَبةضة طةوضةية, يةّ (
ئةطةض ئيَوةي غةذابي يةغةض ؾتيَو ضِيَو بهةوٕ, ئةوة َٔ : ةضَويَتجواَيَطة وةفازاضة, ئةوةتا ئةو زةف

زةجا نةغآ تؤظقايَي ئةقًَي بآ و يةوزيٓة طةوضة ضِاَيَٓآ و ٖؤؾي بآ, ئةبيٓآ نة !!! َوخاييف بة ئيَوة ْامب
.. ي ئةو ظاتة ثانة بوو وٕضةْسة َايةي خؤؾرايَ  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ؾويَٓهةوتين ياضاْي ثيَػةَبةض 

غةضجنسةٕ ئةوة ثيَػةَبةضي خواية نة ئةو ٖةقة بةخؤي ئةزات نة َوخاييف بة ياضاْي ْةبيَت, زةجا ضؤٕ ئيَُة 
 !!!طوْاٖباض زةتواْني نة ٖةقي ئةوة بةخؤ بسةئ نة ثؿيتيإ تيَ بهةئ و ؾويَٓييإ ْة نةوئ

 

: ي زاو فةضَووي"عوَةض"و  "ئةبووبةنط"ضِؤشآ غةضجني  "َوَعَلىَّآِلِوَّوَسل مََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيوَِّ"ثيَػةَبةض : بيػتوذةفتةّ
ََّواْلَبَصرَّ$ ُِ َّالس ْم َّلِْلَحاِكمَّ) #َىَذاِن ََّعَلىَّالص ِحيَحْيِ َِبَّعنََّّاْلُمْسَتْدَرُك ََّحْن َّْبِن َّالل ِو ئةّ زوو : واتة(.َّرضيَّاهللَّعنوََّعْبِد
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ضةْسة بيػنت و بيٓني بؤ ئيٓػاْةنإ ثيَويػنت, زةجا بٓؤضِٕ : غةضجنسةٕ! ثياوة ية جيَطةي بيػنت و بيٓيٓٔ
!! نة ئةوإ بة جيَطةي بيػنت و بيٓيين خؤي زاياْسةْيَت "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ئةوة ثيَػةَبةضي خواية 

 . ةنةغاْآ نة ئةو ثًةو َةقاَةيإ ية ئايين خوازا ٖةبيَت بة بآ ؾو ؾويَٓهةوتٓيإ واجيب

 

َةنروويي نوضِي "ئةويـ ية  "ئيبٓوئيػرام", ية فةضَووزةي "ئيٓووَاجة"و  "ئةبووزاووز": بيػتوٖةؾتةّ
زا ضِةت "عوَةض"طيَطِاوياْةتةوة نةوا ضِؤشيَو َٓسايَيَو بةالي  "ئةبووظةضِ"و ئةويـ ية  "غةظييفي نوضِي ذاضيؼ

يـ بةزواي َٓسايَةنةزا زةضيَت و ثيَي "ئةبووظةضِ"يَيَ ئةو باؾرتئ َٓسايَة, ئة: زةيَيَت "عوَةض"زةبيَت, زوايي 
َٔ زاواي ييَدؤؾبووٕ بؤ تؤ ! "ئةبووظةض"ئةي : ئةي َٓساأل زاواي ييَدؤؾبوومن بؤ بهة, ئةويـ زةيَيَت: زةيَيَت

 :َٓسايَةنةف زةيَيَت! تؤ زاواي ييَدؤؾبوومن بؤ بهة: ئةويـ زةيَيَت!! بهةّ و نةضي تؤ ٖاوةيَي ثيَػةَبةضيت؟
ية زواي تؤ  "عوَةض"زا ضِةت بوويت, "عوَةض"ئاخط تؤ ناتآ نة بة الي : تانوو ثيَِ ْةيَيَيت بؤ؟ ئةويـ زةيَيَت! ْا

 !!نة خوا ٖةقي يةغةض ظَإ و زيَي عوَةض طيَطِاوة: ضوْهة زةظامن! باؾرتئ َٓسايَيت: طوتي

 

ََّوَعَلىَّ"ثيَػةَبةضي خوا ( يَتخوا ييَي ضِاظي ب) "عوَةضي نوضِي خةتتاب"غةباضةت بة : بيػتوْؤيةّ َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
يةنؤَةيَيَو فةضَووزةي ثريؤظي خؤي ئاَاشةي بة فةظأل و ثًةو ثايةي زاوة, ٖةضوةى ية ثيَؿةوة يةى  "آلِِوَّوَسل م

َّوَسل م"زوو فةضَووزةَإ يةغةضي ٖيَٓايةوة, ييَطةف ثيَػةَبةض خوا  ََّوَعَلىَّآلِِو َلَقْدََّّ$: فةضَوويةتي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
َلُكْمَِّمَنَّاْلُمِمَّنَاٌسَُّمد ثوَنَّ،َّفإنََّيُكَّيفَّأُم تََّأَحٌدَّ،َّفإن ُوَُّعَمُرَّ (. عْنَّأبَُّىَريْ َرةَّرضيَّالل وََّعْنوََُّّرواهَّالبخاري)«ََّكانَِّفيماَّقَ ب ْ

ٖةبآ و نيَ ية يـ, ئةطةض ية ئوممةتي َٓيإ تيا ٖةبوونةغاْي بةٖطةَةْس, ية ئيَوة بةض اْيئوممةت: واتة
  !ة"عوَةضي نوضِي خةتتاب"ئةوة بةٖةضةَةْسبآ 

 

ْعُتََّرُسوَلَّالل ِوَّ:ََّعِنَّاْبِنَُّعَمَرَّ،َّقَاَلََّّ$ :غييةّ َنَماَّأَنَاَّنَاِئٌمَِّإْذَّأُتِيُتَِّبَقَدِحَّ:َّيَ ُقوُلََّّ"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"َسَِ بَ ي ْ
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ََِّ َُّث ََّأْع ََّلََبٍ،ََّفَشرِْبُتَِّمْنُو ِ اِب،َّقَاُلوا َّالَْ َّْبَن َّ:َّْيُتََّفْضِليَُّعَمَر َّالل ِو؟َّقَاَل ََّرُسوَل َّيَا َّأَو ْلَتُو ََّفَما (.َّحديثَّصحيح)«َّاْلِعْلمََّ:
ََّوَعَلىَّآِلِوَّ""طويَِ ية ثيَػةَبةض : زةطيَطِْةوة زةيَيَت( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "ئيبٓووعوَةض"ية : واتة ََّعَلْيِو َصّلىَّاهلُل

ناتآ نة خةوتبووّ, يةخةوا قاثآ ؾرييإ بؤ ٖيَٓاّ, َٓيـ ييَِ خواضزةوة و ثاؾإ : زةيفةضَووبوو َّ"وَسل م
ضؤْت ييَهسايةوة ئةي ثيَػةَبةضي خوا؟ ئةويـ : ثيَيإ طوت! ئةوةي نة َايةوة زاّ بة عوَةضي نوضِي خةتتاب

 !(ئةوة ظاْػت بوو نة زاّ بة عوَةض: واتة!! )ظاْػت: فةضَووي

 

ِ ابََّّ$: وةٖا زةفةضَويَتٖةض:  غيويةنةّ َىَذاََّحِديٌثََّحَسٌنََّغرِْيٌبَّالَّنَ ْعرِفُُوَّ).َّ«لوََّكاَنَّنيبٌَّّبعديَّلَكاَنَُّعَمرَّبُنَّاَل
ََّىاَعانَّ َّبِن َِّمْشرَِح ََّحِديث َّمن عوَةضي نوضِي "ئةطةض ية زواي َٔ ثيَػةَبةضيَو ية ئاضازابيَت ئةوة : واتة. (إال

( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "عةبسويآَلي نوضِي َةغعووز"زةطيَطِيَتةوة نةوا  "ؾةقيل"ية  "ئةعُةف"بؤية َّ.ة"خةتتاب
ئةطةض ظاْػت : واتةَّ«رٍَّمَّعََُّّمََّلَّْعََِّّحَّجَّرََّلَََّّةٍَّف َّكَََّّّيفَّ ضَّاْلرََّّْلََّىَّأَََّّمَُّلَّْعَِّوَََّّيزانَّمََّّةَِّف ََّّكَّيفَََّّّضَّوََُّّرٍَّمَّعََُّّمََّلَّْعََِّّن َّأَََّّوَّلَََّّاهللَِّوََّ$: فةضَوويةتي

وو و ظاْػت و ظاْياضي تيَهطِاي خةيَهي غةض ظةوي خبةيتة تايةنةي تطةوة, و ظاْياضي عوَةض خبةيتة تايةني تةضاظ
 "عةبسويآَلي نوضِي َةغعووز": زةيفةضَوو "ئيربِاٖيُي ْةخعي"ٖةضوةٖا !! ئةوة بةالي تاي عوَةضزا زةنةويَت

َٔ واي زائةْيَِ نة : واتة. #َّمََّلَّْعَِّالََّّْارَِّشَّعَّْأَّةَِّعََّسَّْتَِّبََِّّبَّىَّذَََّّرَّمَّعََُّّبَّسَّحَََّّْلََّّنٍَّّإَِّ واهللََِّّ$: فةضَوويةتي( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت)
ثاني و بيَطةضزي بؤ خواي ثةضزةوضزطاض, نة ثيَػةَبةضيَهي ْاظزاضي َّ!! عوَةض  ْؤ ية زةي ية ظاْػت ثيَ بطِاوة

َّأَْفَضُلَّالّصاَلِةَّوالس الم)وةى َوذةممةزي نوضِي عةبسويآَلي بؤ ٖةيَبصاضزووئ  وضباْي, غةض و َايَُإ ببآ بةق( َعَليِو
ئاخط ئةبيٓني نة ضةْسة نةيَةثياويَهي .. نة ضةْسة َيٗطةبإ و ٖةم بيَصبووة, ضةْسة بة ئيٓػاف و زيَٓةوابووة

ئةبيٓني نة ضؤٕ زةبيَصآ نة .. وةى عوَةضي بؤ زضووغت نطزئ نة ببيَتة َايةي ؾاْاظي خؤي و ئوممةتةنةي
نةضي الت و يؤتييةناْي !! ضة نة زةبآ بة ثيَػةَبةضبطِياضبيَت ثيَػةَبةضي تط يةزواي َٔ ٖةبيَت ئةوة عوَة

ية ْويَصةناْا ية زوعاو ثاضِاْةوةناْا غةضي ظَإ !! ؾيعةي ضِافيعي غوونايةتي ثآ زةنةٕ و ْةفطةتي بؤ زةْيَطٕ
, قػة ييَطة "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"و بين ظَاْييإ جٓيَوزإ و غوونيةتيية بةو خؤؾةويػتةي ثيَػةَبةض 

واجببوْي ؾويَٓهةوتين نةيَةثياويَهي وةى عوَةضة نةضي ئةو زةَؿطِو ططِْطٓاْةي ؾيعةي ضِافيعي غونايةتي 
جيَصٕ بؤ ضِؤشي نوؾتين زةطيَطِٕ و .. نطزٕ بة عوَةض و تيَهطِاي ياضاْي ثيَػةَبةض بة جؤضيَ ية يازي خوا زةظأْ
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 !!ةٕغوشزة بؤ  ئةبوويوئًوئي َةجووغي بهوشيي زةب

َكاَنَّاِْبُنََّعب اٍسَِّإَذاَُّسِئَلََّعْنَّ$: زةطيَطِْةوة زةيَيَت "عةبسويآَلي نوضِي ئوبةي"ئةويـ ية  "ئيبٓوو عويةيٓة"ٖةضوةٖا 
َّقََّ ََّيُكْن َّمَل َّفَِإْن َُّعَمر ََّو ََّبْكٍر َّأَبُو َّقََالَّبِِو َّمبِا َّإال َّقاَل ََّو َّقََالَِّبِو َّالُسن ة َّأَِو َّاْلُقرآِن َّيِف َّوَكَاَن ََّشْيٍء ناتيَو نة : واتة #ِبرَأْيِوَِّاَل

بهطزاية, ئةويـ وةآلَي بة قوضِئإ يإ غوْٓة ئةزايةوة, زةْا وةآلَي بة وةآلَي  "ئيبٓوعةبباؽ"ثطغياضيإ ية 
نةوابوو ئةوة ئيبٓووعةبباؽ و !! ئةبووبةنط و عوَةض  ئةزايةوة و قةت بة ضِاي خؤي وةآلَي ْة ئةزايةوة

نة ية زواي قوضئإ و غوْٓةت زواي ضِيَُٓاييةناْي ئةبووبةنط و عوَةض ( ضِاظي بيَتخوا ييَيإ )ؾويَٓهةوتوواْييةتي 
زياضة يةطةأل ئةّ ٖةيَويَػتةي ! زةنةوتٔ, ئةي ئةبآ بؤ ئيَُة واجب ْةبيَت نة ؾويَٓيإ بهةوئ؟

 .ئيبٓوعةبباغيـ ٖةيبوو ٖيض نةغآ ية ياضاْي بةّ بطِياضةي ئةو َوخاييف ْةبووٕ

 
َّوَسل م"بةض ثيَػةَ: غيوزووةّ َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ( خوا ييَي ضِاظي بيَت)بةضاَبةض بة ئيبٓوَةغعووز   "َصّلى
ََّعْبدٍََّّ$: زةيفةضَوو َّأُم َّاِْبُن ََّلا ََّرِضَى (.َّرواهَّمنصورَّعنَّزيدَّبنَّوىبَّعنَّعبدَّاهللَّوصححوَّاْللباين) #َرِضيُتَِّْلُم ِتََّما

ياخوز . ثيَيإ ضِاظيية( عةبسويآَلي نوضِي َةغعووز)ي نة ئيبٓو ئوّ عةبس َٔ ضِاظيِ ية ئوممةتي خؤّ يةواْة: واتة
َّ،اقْ َرْأَّعل يَّالُقرآنَّ:َّقالَّلَّالنيبََُّّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّوَسل مَّ:َّقاَلَََّّّ-رضيَّالل وَّعنوَّ-َعنَّأبََّمسعودٍَّ»: ية ضِيوايةتي تط ٖاتووة

ََّأْنََّأَْسََعُوَِّمْنََّغرْيِي:َّْيَكَّأُْنزَِلَّ؟،َّقاَلَّياَّرُسوَلَّالل وَّ،َّأَقْ َرأََّعَلْيَكَّ،ََّوَعلََّ:َّقلُتَّ فقرَْأُتَّعليوَّسورََةَّالنٍّساءَّ،َّحىتََّّ،َِّإينَُّأِحبُّ
َّأُم ةَِّبَشهيدَِّوجْئناَِّبَكََّعلىََّىؤالِءََّشِهيداًَّ-:َِّجْئُتَّإىلَّىِذِهَّاآليةَّ َِّجْئناَِّمْنَُّكلٍّ َحْسُبَكَّ:َّقالََّّ-ٔٗ:َّاآليةَّ/-َفَكْيَفَِّإذا

َّفَاْلتَ فَََّّ!اآلنَّ َّإِلْيِو َّت  ََّتْذرِفانَّ. َِّعْيناُه ََّّ«فَِإَذا َّعليو). َّمتفٌق ( خوا ييَي ضِاظي بيَت) عةبسوآلى نوضِى َةغعوز : واتة(.
: ومتط ئةيَيَ  .قوضئامن بةغةضزا خبويَٓة: ّفةضَووثيَي  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضى خوا : زةفةضَوىَ

بؤغةض تؤ نة قوضئإ قوضئإ بةغةض تؤزا خبويَِٓء يةناتيَهسا  "ّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل مصََّ" ئةى ثيَػةَبةضى خوا
 ةغةضِ بْيػائَٓيـ غوضةتى  :ئةيَيَ! ةوةخؤّ ببيػتُ ةظَٔ ذةظزةنةّ ية غةيط: زابةظيووة؟ فةضَووى

سا ية يية ضِؤشى زواي ْة ضى بيَت نةئاخؤ ذايَى ئةو نافطا: خويَٓسةوة تا طةيؿتُة ئةو ؾويَٓةى نة زةفةضَوآ
ئيرت : فةضَووى)  -40ئايةتى -ٖةَوو ْةتةوةيةى ؾايةتيَو زيَٓنيء تؤف زيَٓني نة ؾايةت بيت يةغةض ئةوإ 

َّ !فطَيَػوثطِبوو وٕ ية ٖةضزوو ضاوةناْى  بيٓيِ نةنة تةَاؾاّ نطز : ئةيَيَ(. بةغة
ْساَلِمَِّديًناََّوَرِضيُتََّلُكْمََّماََّرِضَىََّلْكْمَّاِْبُنَّأُمََُّّعْبدٍََّرِضينََّ:َّوقال» :ية ضِيوايةتيَهي تطزا زةفةضَويَت : واتة.َّ«اَّبِاهلِلََّربًّاََّوبِاإْلِ
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ضِاظئ بةوة نة خوا ثةضوةضزطاضَاْة و ئيػالّ ئايُٓاْة, وة بؤ ئيَوة ضِاظيِ ية ؾتآ : فةضَووي( ثاؾإ ثيَػةَبةض)
 .نة ئيبٓوَةغعووز ثيَي ضِاظيية

ة ضِةفتاضوطوفتاضي ئةو ْةوة تانةي قوضئاْي بؤ ئيَُة ئةبيَتة ذوجحة, بؤية ؾويَٓهةوتٓيإ يةغةض ن: بؤية زةيَيَني
 .تاى و نؤَةأل واجبة

 

ِدَّْبِنََّشاِكٍرَّ،َّثَ َنا»: غيوغيَيةّ َّبِبَ ْغَداَد،َّثَ َناََّجْعَفُرَّْبُنَُُّمَم  َّأَبُوََّسْهٍلََّأمْحَُدَّْبُنَُُّمَم ٍدَّالن ْحِويُّ ُةَّْبُنَُّعْقَبَةَّ،َّثَ َناَّقَِبيصََََّّأْخبَ َرنَا
ِ اِبََّرِضَيَّالل ُوََّعْنُوَّ:َُّسْفَياُنَّ،ََّعْنََّأِبَِّإْسَحاَقَّ،ََّعْنََّحارِثََةَّْبِنَُّمَضرٍٍّبَّ،َّقَاَلَّ َناَُّعَمُرَّْبُنَّالَْ ََّقْدَّبَ َعْثُتَّ:َّ"ََّكَتَبَِّإلَي ْ ِإينٍّ

ََّمسَّ َّْبَن َّالل ِو ََّوَعْبَد َّأَِمريًا، َّيَاِسٍر َّْبَن ََّعم اَر ََّوآِلِوَّإِلَْيُكْم ََّعَلْيِو ََّصل ىَّالل ُو ََّأْصَحاِبَُُّمَم ٍد َِّمْن َّالُنَجَباِء َِّمَن ََّومُهَا ََّوَوزِيرًا، َُّمَعلًٍّما ُعوٍد
ُهَما،ََّواقْ َتدََّوَسل َم،َِّمْنَّأَْىِلَّبَْدٍرَّفَاَْسَُعوا،ََّوَقْدََّجَعْلُتَّاْبَنََّمْسُعوٍدََّعَلىَّبَ ْيِتََّماِلُكْمَّفَاَْسَُعواَّفَ تَ َعل ُمواَّمَّ واََُِِّّما،ََّوَقْدَّآثَ ْرُتُكْمَّن ْ

ية  "ئةبووغةٌٖ ئةمحةزي نوضِي َوذةممةزي ْةذوي": واتة(.ََّصِحيٌحََّعَلىََّشْرِطَّالش ْيَخْيَّ)َّ«بَِعْبِدَّالل ِوََّعَلىَّنَ ْفِسي
, "قةبيػةي نوضِي عوقةبة", ئةويـ ية "جةعفةضي نوضِي َوذةممةزي نوضِي ؾانط"بةغساز بؤي طيَطِايٓةوة, نةوا 

, زةطيَطِيَتةوة نةوا "ذاضيػةي نوضِي َوظةضِيب", ئةويـ ية "ئةبوو ئيػرام", ئةويـ ية "غوفيإ"ـ ية ئةوي
عةمماضي "نة ئةوة َٔ : ْاَةيةني بؤ ْووغني و ثيَي ضِاطةياْسئ  (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "عوَةضي نوضِي خةتتاب"

اَؤغتاو وةظيط بؤ ٖةْاضزٕ, ئةوإ باؾرتئ ّ وةى َ"عةبسويآَلي نوضِي َةغعووز"ّ وةى ئةَري و "نوضِي ياغط
ّ نطز بة بةضثطغي "عةبسويآَلي نوضِي َةغعووز": ٖاوضِيَي ثيَػةَبةضٕ و ية ئةًٖي بةزضٕ, نةوابوو طوآ بسةْآ

ّ بؤ ئيَوة بةغةض "عةبسويَال"بةيتوملايي ئيَوة, طويَطِايةٍ بٔ و ييَيإ فيَط بنب و ثةيوةغت بٔ ثيَياْةوة, وة َٔ 
 .َسا ٖةيَبصاضزْةفػي خؤ

ئةَةف عوَةضة نة فةضَإ بة ئةًٖي نووفة زةنات نة ئيكتيسا بة عةمماضو ئيبٓوَةغعووزةوة بهةٕ و طويَيإ  
بؤ بططٕ, ضوْهة قػةو ضِيَُٓاييةناْيإ بؤ ئةوإ ذوجحةية, ٖةيَبةت ئةَةف بةيَطةيةني تطة يةَةضِ واجببووْي 

َّ"َعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل مَصّلىَّاهللَّ"ؾويَٓهةوتين ياضاْي ثيَػةَبةض 
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بةيعةمتإ زا بة : ضِايطةياْسو طوتي( خوا ييَي ضِاظي بيَت) "عوبازةي نوضِي غاَيت"ئةوةي نةوا : غيوضواضةّ
يةغةض طوتين ٖةم نة ية ٖةضنيَيةنا بني, وة غةباضةت بة باوةضِبووٕ و    "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض 

 ... ةْسايةتي نطزْي خوزاَإ ية يؤَةي ٖيض يؤَةناضيَو ْةتطغيَني و ْةثطيٓطيَيٓةوةب

ئيَُةف ييَطة ؾايةتي ئةوةيإ بؤ ئةزةئ نة ٖةض بةّ بةيعةتةوة شياْيإ طوظةضاْسووةو بةضِيَ نطزووة, ٖةم 
هةجنةي ٖيض ظؤضزاضيَو و بيَصبووْةو ية يؤَةي ٖيض يؤَةناضيَهيـ بانيإ ْةبووة,  وة ية تطغي ٖيض قاَضي و ئةؾ

زةغةآلتساضيَهي جةيالززا ْةضةَيٓةتةوةو ٖةقيإ ٖةض طوتووةو ضِاطةياْسووة, ئاؾهطاية نة ئةطةض ية شياْي ثطِ 
نة  "َةضِوإ"ضؤٕ ضِووبةضِووي يةنيَهي وةى  "ئةبووغةعيس"غةضوةضييإ ضِامبيَٓني ئةوة زةبيٓني نة يةنيَهي وةى 

نة خةييفة  "َوعاوية"بةضاَبةض بة  "عوبازةي نوضِي غاَيت"اوةتةوة, يإ ئةَريي ؾاضي َةزيٓةبووة وةغت
نة ية شيَط قاَضي ئةويؿا بوو ٖةض ٖةقي ضِاطةياْسووة, يإ  "ذةجحاد"بةضاَبةض بة  "ئيبٓوعوَةض"بووة, ياخوز 
يي و بؤية ٖةَوو ئةو وا. نة ئةَريي ؾاضي َةزيٓة بوو وةغتاوةتةوة "عةَطي نوضِي غةعيس"بةضاَبةض بة 

ناضبةزةغتاْة ناتآ نة ية ٖةم الياْسا بووبيَت, ئةبيٓني نة  ئةو جواَيَطاْة ضؤٕ ٖةض ٖةقياو طوتووةو ية شيَط 
نةوا بوو ئةطةض ئةوإ ْةنةئ بة !! قاَضي ٖيض ناَيَهيؿيإ تؤظقايَي ية طةياْسْي ئةّ زيٓة ْةغًَةَيٓةتةوة

زةيَينَي ! ْةخيَط !! ؟..غ و غةضَةؾكي شيامنإثيَؿطِةوو ثيَؿةْطي خؤَإ, ئةبآ نآ بهةئ بة ضاوغا
 . ؾويَٓهوتُٓإ بؤ ئةوإ واجيَهي ذةمتيية

 

ََّّ»: غيوثيَٓحةّ ََّأِبََّسِعيٍد َّ:َّ-رضيَّاهللَّعنو-َعْن َّالل ِو ََّرُسوَل َّفَ َقالََّّ-صلیَّاهللَّعليوَّوسلم-أَن  ََّجَلَسََّعَلىَّاْلِمْنرَبِ َعْبٌدَّ:
ََّأْنَّيُ ْؤتِيََّ ََّماَِّعْنَدُه،َّفَاْخَتاَرََّماَِّعْنَدهََُّخي  رَُهَّالل ُوَّبَ ْيَ نْ َياََّوبَ ْيَ َفَديْ َناَكَّ:ََّوَبَكى،َّفَ َقالََّّ-رضيَّاهللَّعنو-فَ َبَكىَّأَبُوََّبْكٍرََّّ،ُوََّزْىرََةَّالدُّ
-َأْعَلَمَناَّبِِو،ََّوقَاَلََّرُسوُلَّالل ِوََُّّىَوَّاْلُمَخي  ُر،َّوََكاَنَّأَبُوََّبْكرٍََّّ-صلیَّاهللَّعليوَّوسلم-َفَكاَنََّرُسوُلَّالل ِوَّ:َّبِآبَائَِناََّوأُم َهاتَِنا،َّقَالَّ

َّبََّ:َّ-صلیَّاهللَّعليوَّوسلم ََّخِلياًلَّاَلَت َْذُتَّأَبَا َُّكْنُتَُّمت ِخًذا ََّبْكٍر،ََّوَلْو َّأَبُو ََّوُصْحَبِتِو َّيفََّماِلِو َّالن اِسََّعَلي  َّأََمن  ََّخِلياًل،َِّإن  ْكٍر
َّيفَّ َقَي  ْساَلِم،َّاَلَّتُ ب ْ ََّخْوَخَةََّأِبََّبْكرٍََّوَلِكْنَّأُُخو ُةَّاإْلِ  ية: واتة(.َّٜٖٔٙ/َّفضائلَّالصحابة/َّبخاريَّال).َّ«َّاْلَمْسِجِدََّخْوَخٌةَِّإال 

َّوَسل م"نة ثيَػةَبةض زةطيَطِْةوة ( خواي ييَ ضِاظي بيَت)يةوة  "ئةبووغةعيسي خوزضي" ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو  "َصّلىَّاهلُل
اغةضثؿهي نطزووة ية ْيَوإ جواْي زْيا و شياْي الي بةْسةيةى خو: زاْيؿت يةغةض زواْطة و فةضَووي
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: وتيطططيا ططيا و ( خواي ييَ ضِاظي بيَت) "ئةبووبةنط" .ثةضوةضزطاض, ئةو ئةوةي ٖةيَبصاضزوة نةالي ثةضوةضزطاضة
َّوَسل َّ"بوو  غةضثؿو نطاوةنة ثيَػةَبةض: وتيطباوى و زايهِ فيسات بيَت,  َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل , "مَصّلى

َّآلِِوَّ", ٖةضوةٖا ثيَػةَبةض َايؿتةيـ ظاْاتطئ نةمسإ بوو بةو فةض"ئةبووبةنط" ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل َصّلى
ة, ئةطةض َٔ خؤؾةويػتِ "ئةبووبةنط"َٓةتهاضتطئ نةؽ يةغةض َٔ بةَايَي و بةٖاوضِيَيةتي : )فةضَووي"وَسل م

تي ئيػالّ يةْيَوامناْساية, ٖيض زةضطا ضهؤيةيةى بؤ غةض َعطةوت ٖةيَسةبصاضز, بةالَّ بطاية ئةبووبةنطّٖةيَبصاضزاية 
 .!.ئةبووبةنطْاٖيًَطيَت جطة ية زةضطا ضهؤيةنةي 

: زةطيَطِْةوة ٖاتووة نة زةفةضَويَت( خواي ييَي ضِاظي بيَت) "ئةبووغةعيسي خوزضي"ية ضِيوايةتيَهي تطزا نة ية 
ََِبَّيَ ْوًما،َّفَ َقالَّ$ ََّرُجالََّخي  رََّ:ََّخ ََّماَِّعْنَدَّالل ِوَّفَاْخَتاَرََّماَِّعْنَدَّالل ِوَِّإن  نْ َياََّوبَ ْيَ َّالدُّ ،َّفَ َبَكىَّأَبُوََّبْكٍرََّرِضَيَّالل ُوََّعْنُو،َّ"ُهَّالل ُوَّبَ ْيَ

َّ َّالن يبُّ َّلُِبَكائِِو،ََّأْنَُُّيْربَ َنا ب ْ ََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"فَ تَ َعج  ََّعْنََّرُجٍلَُّخي ٍَّر،َّوَكََّّ"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّ"اَنَّاْلُمَخي  ُرََّرُسوُلَّالل ِو
َّالن اِسَّيفَُّصْحَبِتِوََّوَماِلِوَّأَبُوََّبْكٍر،ََّلْوَُّكْنُتَّ:َّ"َّوََكاَنَّأَبُوََّبْكٍرَّأَْعَلُمَناَّبِِوَّفَ َقاَلََّّ"َوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م َّأََمن  َّأَبَاََّبْكٍرَِّإن  الَّتَ ْبِكَّيَا

َِّإالَّبَاُبََّأِبََّبْكرٍَُّمت ِخًذاََّخِليالَّالَت ََّ َقىَّيفَّاْلَمْسِجِدَّبَاٌبَِّإالَُّسد  ََّوَمَود تُُو،َّالَّيَ ب ْ َّاإِلْسالِم (.َّرواهَّمسلم)«َّْذتُُو،ََّوَلِكْنَّأُُخو ُة
َّوَسل م"ضِؤشآ ثيَػةَبةض : واتة ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو ََّصّلىَّاهلُل خواغةضثؿهي نطزووة ية  ثياويَو: وتاضي ئةزاو فةضَووي"
ظؤض :( ئةبووغةعيس طوتي)ئةبووبةنط زةغيت نطز بة ططيإ, ( ييَطةزا! )ئةوةي الي خوا ٖةيةْيا و وإ زْيَو

َّوَسل م"ناتآ نة ٖةواأل بة ثيَػةَبةض ! "ئةبووبةنط"غةيطَإ ٖات ية ططياْي  ََّوَعَلىَّآلِِو طةيةْطاوة  َّ"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
َّوَسل م"و نةضةنة ثيَػةَبةض يةباضةي ثياويَو نة غةضثؿو نطاوة, نةضي غةضثؿ ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو بوو,  َّ"َصّلىَّاهلُل

: فةضَووي"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ية ٖةَووَإ ؾاضةظاتطبوو بةّ فةضَايؿتة, ثيَػةَبةض  "ئةبووبةنط"نةضي 
خؤ ئةطةض ! "ئةبووبةنطة"يةتى َٓةتهاضتطئ نةؽ يةغةض َٔ بةَايَى و بةٖاوضِيَ! "ئةبووبةنط"َةططي ئةي 

بةآلّ بطايةتى ئيػالّ . بهةّ بة خةييٌ و ٖاوضِيَي خؤّ ئةوة ئةبووبةنط بوو( جطة بةخوا)بطِياضبواية َٔ نةغي تط 
 !"ئةبووبةنط"يةْيَوامناْساية, ٖيض زةضطا ضهؤيةيةى بؤ غةض َعطةوت ْاٖيًَطيَت جطة ية زةضطا ضهؤيةنةى 

 

َّ"ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"َلم اَّقُِبَضََّرُسوُلَّالل ِوَّ:َّ،َّقالَّ-رضيَّاهللَّعنو–ابنَّمسعودَّل ِوََّعْنََّعْبِدَّالَّ$: غيوؾةؾةّ
َقْدََّّ"َعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل مََّصّلىَّاهللَُّ"أََلْسُتْمَّتَ ْعَلُموَنََّأن ََّرُسوَلَّالل ِوَّ:َِّمن اَّأَِمرٌيََّوِمْنُكْمَّأَِمرٌيَّفَأَتَاُىْمَُّعَمُر،َّفَ َقاَلَّ:َّقالِتَّاْْلَْنَصاُرَّ
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َّبِال"َّ َّنَ ُعوُذ َّقَاُلوا ََّبْكٍر َّأَبَا َم َّيَ تَ َقد  ََّأْن ِِيُبَّنَ ْفُسُو ََّت َُّيَصلٍَّيَّبِالن اِسَّفَأَيُُّكْم ََّأْن ََّبْكٍر َّأَبَا ََّبْكرٍَّأََمَر َّأَبَا َم َّنَ تَ َقد  َّأَْن َّ–املهذبَّ) # ل ِو
ناتآ : زةطيَطِْةوة زةيَيَت( خوا ييَي ضِاظي بيَت) "آلي نوضِي َةغعووزعةبسويَ"ية : واتة(. اإلمامَّالذىيبَّباسنادَّجيد

َّوَسل م"نة ثيَػةَبةضي خوا  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصّلى ية ئيَُة ئةَرييَو و ية : ئةْػاضِ طوتيإ: وةفاتي فةضَوو "
َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّ"ػةَبةضي خوا ئايا ْاظأْ نة ثيَ: ٖات و فةضَووي "عوَةض"تا ! ئيَوةف ئةَرييَو زائةْيَني

فةضَاْي بة ئةبووبةنط نطز نة ْويَص بؤ خةيَهي بهات, جا نآ ية ئيَوة خؤؾراأل زةبآ نة ثيَـ ئةبووبةنط  "َّوَسل م
 !بهةويٓةوة "ئةبووبةنط"ثةْا بةخوا يةوة نة ثيَـ : ئةواْيـ طوتيإ! بهةويَتةوة؟

 

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّ"ُكْنُتَّيفَّبَ ْيِتََّمْيُمونََةَّبِْنِتَّاحْلَاِرِث،َّفَ َوَضْعُتَِّلَرُسوِلَّالل ِوَّ:َّب اٍسَّ،َّقَاَلََّعِنَّاْبِنَّعََّ»: غيوذةفتةّ
ََّىَذاَّ؟َّقَاَلْتََّمْيُمونَُةَّ:ََّطُهورًا،َّفَ َقاَلََّّ"وَسل م َِ الل ُهم َّفَ قٍّْهُوَّيفَّ:َّ"ََّّ"آلِِوَّوَسل مََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلى"َعْبُدَّالل ِو،َّفَ َقاَلَّ:ََّمْنََّوَض

َّالت ْأِويلََّ يِن،ََّوَعلٍّْمُو َٔ :  زةطيَطِْةوة زةيَيَت( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "ئيبٓوعةبباؽ": واتة(.َّصحيحَّابنَّحبان)َّ«الدٍّ
ثيَػةَبةضيـ  ئةيَيَ! زآَا( غاظنطزو)يةَايَي َةميووْةي نضي ذاضيؼ بووّ و نةضةغة زةغتٓويَصّ يؤ ثيَػةَبةض 

َّوَسل م" ََّوَعَلىَّآِلِو : طوتي( خوا ييَي ضِاظي بيَت)ف "َةميووْة"زاْاوة؟ ( ئاوةي)نآ ئةّ : فةضَووي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو
َّوَسل م"ثيَػةَبةضيـ ! عةبسويَآل ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو يةزئ ؾاضةظاي نةيت و ( عةبسويَآل)خوزاية : فةضَووي "َصّلىَّاهلُل
 .هساْةوةي نةيتفيَطي ييَ

 

اَلَّتَ زَاُلَّطَائَِفٌةَِّمْنَّأُم ِتَّ:َّ"ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"قَاَلََّرُسوُلَّاهللَّ:َّقَالََّّ"رضيَّاهللَّعنو"َعْنَّثَ ْوبَاَنَّ»: غيوٖةؾتةّ
َّالل وَِّ َّيَْأِتََّأَْمُر ََّخَذَلُْم،ََّحىت  ََّمْن ََّيُضرُُّىْم َّاَل ، ََّعَلىَّاحلَْقٍّ ََّكَذِلكََّّظَاِىرِيَن : واتة(.َّٕٖٗٗ،َّٖٔٗٗ/املناقب/بخارىال)َّ.«َوُىْم

بةضزةواّ : فةضَوويةتي  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا : زةيَيَ( ييَ ضِاظي بيَت خواي) "غةوبإ"
ات ْاتواْيَت ظياْيإ ةم زةَيَٓٔ و ْابةظٕ و نةغيَو بيةويَت غةضؾؤضِيإ بهٖتاقُيَو ية ئوممةتةنةّ يةغةض 

خوا ييَي ضِاظي ) "عةيي نوضِي ئةبووتايَيب"ََّّ.ييَبسات تاوةنو فةضَاْي خوا بة َطزْيإ زيَت و ئةوإ ٖةضوا زةبٔ
ئةّ ظةَيٓة يةنةغاْآ نة ٖةم زةطةيةْٔ بةتاأل ْابيَت, بؤ ئةوةي ذوجحةناْي خوا يةغةض : زةفةضَويَت( بيَت











 زیسبدولعههێمنعه-یڕافیسیـزانڵوێستیناحهههورمبهپێغهوریکانیدهستێرهئه

َّوَسل م"ػةَبةضي خوا ثيَ..  خةيَهةنإ ثةنييإ ْةنةويَت َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ئةبيٓني بةضزةواّ بووْي   "َصّلى
ذوجحةناْي خوا يةغةض بةْسةناْي بةغتؤتةوة بةّ نؤَةيَةي نة ية ئوممةتي خؤي بةضزةواّ ئةّ ذوجحةو ئةّ 

َّ"ٖةضوةى ئةّ ٖةقةؾيإ ية زواي ثيَػةَبةضي خوا . ٖةقةيإ طةياْسووةو زةطةيةْٔ َّآِلِوََّصّلى ََّوَعَلى ََّعَلْيِو اهلُل
بةئوممةتي ئيػالَيي طةياْسووة, زةي ئةطةض ئةوإ ذوجحة ْةبووْاية بةغةض ئيَُة ضؤٕ ئةّ ٖةقة "وَسل م

 زةطةيؿت بة ئيَُة؟ 

  
اَلُمََّأْعَماَلَّوََكفَىََّعلَىَّقَ ْوٍمَِّوْزراَّأَْنََُّتاَلَفََّأْعمَّ: )زةيَيَت( ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) "ئيرباٖيُي ْةخةعي": غيوْؤيةّ

َّ َّنَبيٍِّهْم َّوَسل م"أْصحاِب ََّعَلْيِو َّاهلُل بةغة بؤ طةييَو نة تووؾي تاوإ بنب بة ٖؤناض ئةوة نة : واتة(. َصّلى
َّوَسل م"نطزةوةناْييإ ثيَضةواْةي نطزةوةي ياضاْي ثيَػةَبةض  َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ٖةضوةٖا . بووبيَت  "َصّلى

ئيػراقي نوضِي  ؛ئةبووعةبسويَال"و  "ئةبووعةبسوياَلي ذافيع":  زةيَيَت( خواي ييَ بيَت ضِةمحةتي) "ؾوعيب"
ئةبووعةبباؽ َوذةَةزي "طويَِ ية : ٖةض يةى يةوإ ثيَي ضِاطةياْسئ و طوتيإ "َوذةممةز نوضِي يوغفي غووغي

: بوو نة زةيطوت "بةيطِووْي عةبباغي نوضِي وةييس نوضِي َةظيةزي"طويَِ ية : بوو نة زةيطوت "نوضِي يةعكووب
يةغةض ؾويَٓةواضي غةيةف بضؤ بةضِيَسا, : بوو طة زةيطوت "ئةوظاعي"طويَِ ية : طويَِ ية باونِ بوو نة زةيطوت

ئةطةض خةيَهي ضِةتيإ نطزيتةوة, ْةنةي ضِاي خةيَو وةضططيت و ضِاي غةيةف ثؿتطوآ خبةيت, ئةطةض قػةي 
 .خةيَهيؿت ال ظؤض جوإ ية جآ بوو

ثُوَكَِّبِوََّعْنََّأْصَحاُبَُُّمَم ٍدَّ): ضوةٖا زةيَيَتٖة ََّعْنَّرَأِْيِهمَّفَانِْبْذُهَّيفَّ"َََّّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوَّوَسل م"َماََّحد  ثُوَكَّبِِو َفُخْذُهََّوَماََّحد 
ةنةٕ وةضي بططة, باغي ز  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ئةوةي نة ية ٖاوةآلْي َوذةممةزةوة : واتة(. احَلشٍَّّ

 .ئةطةضيـ باغيإ ية ضِاي خؤيإ نطز تووضِي ٖةيَسة

َّنَ ْفَسَكََّعَلىَّالسُّن ِة،ََّوِقْفََّحْيُثََّوَقَفَّاْلَقْوُم،َّ): زةيَيَت "ئةبووئيػرام"بة  "ئةوظاعي"ٖةضوةٖا ضِؤشيَو ثيَؿةوا  اْصربْ
َّسَّ ََّواْسُلْك ََّعْنُو، ََّكفُّوا ََّعم ا َّوَُكف  َّقَاُلوا، َّمبَا ََّوِسَعُهمََّْوُقْل ََّما ََّيَسُعَك َّفَِإن ُو َّالص اِلِح، ََّسَلِفَك َِّبيَل خؤضِاططبة يةغةض : واتة(.
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يةغةضي وةغتابووٕ, ئةوة بًَيَ نة ئةوإ ( غةيةيف غايَس)غوْٓةت, بوةغتة يةغةض ؾتيَو نة ئةو نوضِاْةي 
بططة بةض, ضوٕ بةَة ثيَ زةطةيت  واظ بيَٓة يةواْةي ئةوإ واظيإ ييَ ٖيَٓابوو, ؾوئَ غةيةيف غايَرت! زةياْطوت

 .  نة ئةوإ ثيَي طةيؿتبووٕ

ئةّ خاآلْةي غةضةوةي نة بامسإ نطزٕ, منووْة طةييَهي ظيٓسووبووٕ يةَةضِ َاجب بووْي ؾويَٓهةوتين ياضاْي 
 .خوا ية ٖةَووإ ضِاظي بيَت "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةض 

 

 سوننةو جةماعةت سةبارةت بةو فيتنةو ئاذاوانةى كة كةوتة نَيوان هاوةآلنى ثَيغةمبةرةوة هةَلوَيستى ئةهمى

ييَطةزا بة ثيَويػيت زةظامن نة ٖةيَويَػيت ئةًٖي غوْٓةت و جةَاعةت ية َةضِ ئةو فيتٓةو ؾةضِوؾؤضِةي نة 
ةنإ نةوتبووة ْيَوإ باؾرتئ يةناتيَو نة ؾةضِ..! "خوا ييَيإ ضِاظي بيَت"نةوتبووة ْيَوإ ياضاْي ثيَػةَبةض 

َّوَسل م"نةؽ يةواْةي نة يةزةوضي ثيَػةَبةض بووٕ  َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ئيَُةف وةى ؾويَٓهةوتوواْي . "َصّلى
ثيَػةَبةضو ياضاْي ثيَػةَبةض وةى ئةًٖي غوْٓةت و جةَاعةت ٖةيَويَػتُإ غةباضةت بةؾةضِةناْي ْيَوإ بةضةي 

بةّ ( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت)و باقي غةذابةي نريِاّ  "َوعاويةي نوضِي ئةبي غوفيإ"و  "وو تايَيبعةيي نوضِي ئةب"
 :ؾيَوةي خواضةوة زةبيَت

ئةو َؿتوَطِةي نةوتبووة ْيَوإ عةيي و َوعاوية بة ؾيَوةيةني طؿيت ئةغًَيَو ْيية تا ئيَُة قػةي : يةنةّ
و جةَاعةت بطيتيية ية وةغتإ و بآ زةْط بووٕ و  بةيَهوو ئةغأل الي ئةًٖي غوْٓةت, يةغةض بهةئ

ئةّ قػةف ية نتييَب ئةًٖي غوْٓةتسا واضيس بووة وةى نة ية نتيَيب .. خؤٖةيَٓةقوضتاْسٕ ية ئاغت ؾةضِةناْياْسا
َّعةبسويآَلي نوضِي ئةمحةزي نوضِي ذةْبةٍ"ي (السنة) "َّ َّئيبٓوئةبي عاغيِ"َّي(السنة)و العقيدةَّ)نتييَب "

 .تس ٖاتووةٖ(...الِحاوية

 :بؤية ييَطةوة ثيَويػتة ٖةْسآ ؾت يةو بؤضووْةي غةضةوة بةططْط وةضبططئ
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ئةوة , ةوة"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"بؤ ئةوةي نةؽ ْةنةويَتة ٖةيَةي بةنةَططتين ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض ( 1)
ْهة ٖةضنةغيَو بةضاوي ْاذةظيي ْيَوإ عةيي ضو.. ثيَويػتة بيَسةْط بني ية ئاغت ئةو ؾةضِوؾؤضِؾةي نة ٖةبوو

ئةوة بة بآ طوَإ ية ٖيعضو ْاخي ئةو نةغة ية ثًةو ثايةو , و َوعاويةو ئةواْةي نة يةطةيَيإ بووٕ تةَاؾا بهات
. ية جواَيَطيإ و ية زازطةضي و ية تاقاْةيي ئةوإ نةّ زةبيَتةوة! خؤؾويػتين ياضاْي ثيَػةَبةض نةّ زةبيَتةوة

ض ئةوةْسة ئةبآ بؤيإ يةقةيَةّ بسةئ نة خيالفيَو بووة وةى باقي خياليف ئيٓػاْةنإ  نة يةغةض بٓةَاي بؤية ٖة
 .ئيحتيٗازيَهةوة زضووغت زةبيَت

 

ْابآ الي خةيَهي غازةو طؿيت زةضطاي ٖةْسآ باؽ بهطيَتةوة نة بواضي تيَطةيؿتٓيإ ية ؾتةنإ ( 2)
ئيُاّ "بؤية . خؤؾويػتين ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضي يةزيَسا بةضظ بيَت َةطةض نةغيَو نة تآ ئةطاو, غٓووضزاضبيَت

ئةو ظاْػتةي تايبةتة بؤ تيَطةيؿتين نةغيَو جيا يةنةغاْي : )زةفةضَويَت( ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) "بوخاضي
 (ضِاظي بيَتخوا ييَي ) "عةيي نوضِي ئةبي تايَيب"ٖةضوةٖا (. تط بؤ ئةوةية ْةنا ييَي ذايَي ْةبيَت و تيَي ْةطات

 !!ئايا ثيَتإ خؤؾة نة خواو ثيَػةَبةض بة زضؤ خبطيَتةوة؟, ؾتآ بةخةيَو بًَئَ نة تيَي بطةٕ: فةضَوويةتي

 

ٖةوأل بسة غةضةتا نيَؿة , ئةطةض ٖةض ثيَويػت بوو نة قػة يةغةض َؿتوَطِو ؾةضِو ؾؤضِي ٖاوةآلٕ بهطيَت: زووةّ
ة تاضةْس نيَؿةنإ بةّ ؾيَوة بووْة نة نتيَبة َيَصووييةنإ بعاْ, َيَصوويييةنإ تةذكيل و تةغبيت بهةيت

ضوْهة .! باغييإ ييَوة نطزووة, بة تايبةت ئةو فيتٓةو ئاشةواْةي نة نةوتبووة ْيَوإ ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضةوة
ََّماََّعَلىَّفَ ُتْصِبُحواَِِّبََهاَلةٍََّّقَ ْوماًََُّّتِصيُبواَّأَنََّّوافَ َتبَ ي  نََُّّبَِنَبأٍََّّفَاِسقَََّّجاءَُكمََِّّْإنََّّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي َُّهاَّيَا: شخواي طةوضة زةفةضَويَت

 بؤتإ ٖيَٓا ططْطي ٖةوايَيَهي طوْاٖهاضيَ ئةطةض ٖيَٓاوة باوةضِتإ ئةي ئةواْةي :واتة(.6ََّّ:احلجرات)َّزنَاِدِميََّّفَ َعْلُتمَّْ
 يةو بٔ ثةؾيُإ ئةوغا ,ةظاْنيْ بة خةيَهيَو بة بطةيةْٔ ظيإ ْةوةى( ببيَتةوة ضِووٕ تا) بهؤيَٓةوة ييَي ئةوة

  .نطزووتاْة نة ناضةي

ٖةيَبةت ئةّ ئايةتة فةضَإ بة بطِوازاضإ زةزات نة ييَهؤيَيٓةوة ية ٖةوايَةناْسا بهةٕ و ٖةضضي ؾتآ نة طوتطا  
ئيرت  ْةنا بة ٖةيَة ية ؾتيَو ذايَي بنب و ية زواييا نة بؤيإ ضِووٕ بووةوة بةّ ؾيَوة ْةبووة, بطِواي ثيَ ْةنةٕ
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 .ثةجنةي ثةؾيواْي بهطؤشٕ ية ناتآ نة ناض ية ناض تطاظابيَت

ئاؾهطاية نةوا ظؤض زةغيت ثيػي بة ئةقةغت ٖةٕ نة زةياْةوآ َيَصووَإ ييَ بؿيَويَٓٔ و ٖةقيكةتةنامنإ ييَ 
ؾتيَو ية بة تايبةت بة ضِيوايةتي زضؤو زووض ية ضِاغتييةنإ نة خةيَهي غازة ثيَ ٖإ زةزةٕ نة , ئاوةشوو بهةٕ

ضِيوايةت و ضِاغيت زضووغيت فةضَووزةنإ ْاظأْ تا بؤ ئةوةي يةفةظأل و ثًةو َةناْةتي ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض نةّ 
بؤية ظؤضبةي ظؤضي ضِيوايةتةنإ نة باؽ . بهةْةوةو ئةواْيـ بة ْا ئاطايي جٓيَويإ ثيَ بسةٕ و ضِقيإ ييَ بهيَؿٔ

ببووضٕ )زضؤظٕ و زوشَٓاْي خواو ثيَػةَبةض و ؾيعةي زواظة ذةؾةضِي  ؛ٕية َؿتوَطِي ئةوآ ضِؤشيَي ٖاوةآلٕ زةنة
ٖيؿاَي )و ( ئةبي َيدٓةف)بة ويَٓةي !! ئ نة ٖةيَياْبةغتووةو غًوويإ ية َةغةيةناْسا نطزووة(عةؾةضِي

ةضو ية قػة بيَػةضو ب( خوَةيين)و ( نوييَين)و ٖاوؾيَوةناْيإ وةى (نوضِي َوذةممةزي نوضِي غائييب نيًةبي
 (.نة ية زواييا ٖةْسيَو ئاَاشةي ثيَ زةزةئ)بآ َاْاناْيإ 

 

ئةطةض ية ضِوايَةتي ضِيوايةتةنة نةَونوضِي , يةناتي زضووغيت ضِيوايةتةنإ ية تةضاظووي جةضح و تةعسيًسا: غيَيةّ
 .ئئةوة ئةبآ ٖةوأل بسضآ نة بة باؾرتئ ؾيَوة عوظضيإ بؤ بٗيَٓطيَتةوة بؤيإ تةئويٌ بهة, ٖةبوو

ئةّ نؤَةيَة ثانةي ٖةيَبصاضزووة نة  "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بؤ واْةنةئ؟ ية ناتيَهسا نة ثيَػةَبةضي ْاظزاض 
اءَََُّّمَعوَََُّّوال ِذينََّّالل وَََِّّرُسولََُُّّمَم دَّش: وةى خوا زةفةضَويَت, بياْهات بة ياضوياوةضي خؤي نَ ُهمََّّْاءَُُّرمحََََّّاْلُكف ارَََِّّعَلىََّأِشد  َّبَ ي ْ

َّيفَََّّوَمثَ ُلُهمََّّْالت  ْورَاةََِّّيفَََّّمثَ ُلُهمَََّّْذِلكََّّالسُُّجودََِّّأَثَرََِِّّمنََُّّوُجوِىِهمََّّْيفََِّّسيَماُىمَََّّْورِْضَواناًََّّالل وََِِّّمنَََّّفْضالًََّّيَ ْبتَ ُغونََُّّسج داًََّّرُك عاًََّّتَ رَاُىمَّْ
يلَّ ِْأَهَََُّّأْخرَجَََّّكَزْرََّّاْْلَِنِْ ََََّّيُ ْعِجبََُّّسوِقوَََِّّعَلىَّفَاْستَ َوىَّفَاْستَ ْغَلظَََّّفآَزرَهَََُّّش ََّوَعِمُلواَّآَمُنواَّال ِذينََّّالل وَََُّّوَعدََّّاْلُكف ارََُِِّّّمََُّّلَِيِغيظََّّالزُّر ا

ُهمََّّْالص احِلَاتَّ َّوَسل م"َوذةممةز : واتة.  (29َّ:الفتح) زَعِظيماًَََّّوَأْجراًَََّّمْغِفرَةًََِّّمن ْ ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو  يثيَػةَبةض "َصّلىَّاهلُل
 ,بةظةيني بة خؤياْسا ْيَوإ ية و تيصٕ توْسو باوةضِإ بيَ بةضاَبةض يةطةيَيسإ نة اْةف( باوةضِزاض) ئةو خواية

 يةْاو ْيؿاْةيإ زةنةٕ خوزا ضِةظاَةْسي بةٖطةو زاواي زإ بطزٕ غوشزة و نوضِْوف ية( ٖةَيؿة) زةياْبيين
 ئيٓحيًسا ية منووْةؾيإ ئةوة ,تةوضاتسا ية منووْةياْة وةئة ,(ياْةوة) بطزٕ غوشزة ظؤض بةٖؤي زياضة ضاواْياْسا

 جا بووبيَ قاييِ و نطزبيَ بةٖيَع ضةنةضةنةي ئيٓحا( بووبيَ غةوظ) زةضنطزبيَ ضةنةضةي واية نة نؿتونايَيَو وةى
( بووْي ظؤض) بة تا نطزبيَ غةضغاّ جوتياضةناْي( بيَ جوإ ئةوةْسة) وةغتابيَ ضِيَو خؤي الغهي يةغةض
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 نطزووة ضانةيإ نطزةوةي ٖيَٓاوةو باوةضِيإ نة بةواْةيإ زاوة بةيَييَن خوا نافطإ بة بسا َةضام و زار ةالَْيٖةو
 .ة( بةٖةؾت نة) طةوضة ثازاؾيت و ييَبوضزٕ بة

ضوٕ ئةوإ باؾرتئ , ئةبآ بآ زةْط بني ية ئاغت نيَؿةناْيإ: )زةيَيَت(  بة ضِةمحةت بيَت)"َّئيبٓو ئةبي يةظيس"
 (.ٔ نة عوظضيإ بؤ بٗيَٓطيَتةوة و طوَاْي باؾيإ ثآ بربزضيَتنةغ

ئةوةي بة زةغت ئيَُة طةيؿتووة بة ْانؤني و : زةيَيَت( بة ضِةمحةت بيَت) "ئيبٓو زةقيكويعيس"ٖةضوةٖا 
ٖةيَبةت ئيَُة يةوة ئاوضِي ييَٓازةيٓةوة, وةييَ ئةوةي نة , ٖةياْة تؤَةت و زضؤو زةيةغةٕ, َؿتوَطِةناْيإ

ضوْهة خوا بةطةوضةيي خؤي َةزذي , ئةوة بة باؾرتئ ؾيَوة بؤيإ ييَو ئةزةيٓةوة, اغت و زضووغت بووةضِ
 .نطزووٕ و عوظضياْي بؤ ٖيَٓاوةتةوة

 

, بةآلّ ئةو قػةو طيَطِزضاواْةي نة غةباضةت بة نيَؿةناْيإ بةزةغت ئيَُة طةيؿتووٕ و غابت بووْة: ضواضةّ
ٖؤناضي ئيحتيٗازةنةؾيإ زةطةضِيَتةوة غةض  ضةْس نيَؿةيةني , ازيإ نطزووةئةوةية نة ئةوإ تيَيسا ئيحتيٗ

بؤ ئةَةف خةيَهةنة بوو وٕ بة .. يةبةض ظؤضي طوَاْبووْيإ ية ؾتةنإ ْانؤني نةوتؤتة ْيَواْيإ, طوَاْاوي
 :غيَبةف

فيـ بيَت ثيَيإ نة ئةوةي َوخايي, ئةّ بةؾةيإ وا بؤيإ ضِووٕ بووةوة نة ٖةم بةّ اليةوةية: بةؾي يةنةّ
ٖةضوةى .. بؤية ثيَويػتة ثؿيت خاوةٕ ٖةقةنة بطرييَت و يةطةٍ باغييةناْسا بهةوْة ؾةضِو ًَُالْيَوة, باغني

بؤية بة ثيَويػتيإ ْةزةظاْي نة غػيت بٓويَٓٔ ية ئاغت غةضخػتين ئيُاَي زازثةضوةو .. واؾيإ نطز
 .ؾةضِنطزٕ يةطةأل باغي زةغتسضيَصنةض

 

, بةؾي زووةَيإ بة ثيَضةواْةي بةؾي يةنةّ وايإ بؤ ضِووٕ بووةوة نة ٖةم بة النةي تطةوةية: بةؾي زووةّ
ٖةيَويَػيت ئةواْيـ يةبةضاَبةض اليةْي زووةّ بة , بؤية ٖةيَويَػيت بةؾي يةنةّ يةطةأل اليةْي يةنةّ ضؤٕ بوو
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اجبيإ ظاْي نة ؾةضِ يةطةأل باغيسا بهةٕ بؤية بة و! بؤية اليةْي بةضاَبةضيإ بة باغي زةظاْي. ٖةَإ ؾيَوة بوو
 .بؤ غةضخػتين ئيُاَي زازثةضوةضيإ

 

بؤية , غةضغاّ بووٕ و ْةياْتواْي تةضجيس بة الي ٖيض ناَياْسا بسةْةوة! نةوتٓة طوَإ ية نيَؿةنة: غييَيةَيإ
ييةف واجب بووة ثؿتيإ ٖةيَهطزو ٖةضنةؽ ية َايَي خؤي زاْيؿت, زياضة نة ئةّ ئيعتيعاٍ و زووضة ثةضيَع

ضوْهة زضووغت ْيية نة ضِووبةضِووي َػويَُإ ببيتةوةو ؾةضِيإ زةطةيَسا بهةيت, تا . بةضاَبةض ٖةضزوو اليةْةنة
 .ئةو ناتةي نة بؤت ضِووٕ زةبيَتةوة نة ئةو نةغة َوغتةٖةقي ؾةضِ يةطةأل نطزْة

طةيؿت بةؾةضِنطزٕ يةطةأل يةى ٖيض ناَيإ  ويَطِاي ٖةَوو ئةَاْةف ئةبآ بعاْني نة ئةّ ْانؤنييةي ْيَواْيإ تا
بؤ ئةوة ؾةضِيإ ْةزةنطز نة ْة ئيُاّ عةيي ْة ( غيففني)و ( جةَةٍ)خةيَهي . ْةبووة و بةيعةت بؤ ئيُاَةت 

بةيَهوو , ئةّ ٖةغتةيإ ْةبووة( ظوبيَط)و (تةيَرة)ٖةتا , َوعاوية ْة غةيطةظ ئةوإ بؤ ئيُاَةت جيَطري بهةٕ
وة بةٖؤناض ئيحتيٗازي ٖةضزوو اليةنة بوو . ؤيسا فيتٓة بوو بة ثيَي ضِاي ظؤضبةي ظاْايإؾةضِةنة خؤي ية خ

واتة زةبةضيةى ضِاضووْي ٖةضزووال ية بٓةضِةت بؤ , "خوا ييَي ضِاظي بيَت"غةباضةت بة خوييَن ئيُاّ عومسإ 
 .ؾةضِنطزٕ بووة بةضاَبةض بة ئةًٖي باغي

ةؽ ية عائيؿةوة بؤي ْةطيَطِاويٓةتةوة نةوا ؾةضِيإ ْانؤني ْواْسٕ ٖيض ن: زةيَيَت "عةَطِي نوضِي ؾيببة"
بةيَهوو ئةوإ بةوة ْهوويَيإ ية عةيي نطز ضوْهة بةضٖةيَػيت نطزبوو , بووبيَت غةباضةت بة خةالفةتي عةيي

 .يةواْةي نة عومساْيإ نوؾتبوو يةوة نة تؤيَةيإ ييَ بػةْيَتةوة

( ئةبوو َوغًيُي خةوالْي: )وةى زةفةضَويَت, طريي ئةّ بؤضووْة زةناتٖةيَبةت ئيُاّ ظةٖةبييـ زيػإ ثؿت
تؤ َوْاظةعةي عةيي زةنةيت ياخوز تؤ وةى ئةويت؟ : ٖاتٓة الي َوعاوية طوتيإ, و خةيَهاْيَو نة يةطةيَي بووٕ

ئايا ئيَوة بةآلّ , وة ئةويـ ية َٔ ؾياوتطة بةّ ناضة, َٔ زةظامن نة ئةو يةَٔ باؾرتة ؛ْا بةخوا: ئةويـ طوتي
نةوابوو بطِؤٕ بؤ الي و , وة َٓيـ ثوضظاي ئةوّ و خويَٓططي ئةوّ! ْاظأْ نة عومسإ بة غتةًَيَهطاوي نوشضا؟

ئةواْيـ زةضٓة الي عةيي و قػةي , با عةيي بهوشي عومسامن بؤ بططيَت و بؤ الي َٔ ثةيهيَؿي بهات: ثيَي بًَئَ
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 !!(.نةضي عةيي وةآلَييإ ْازاتةوة, يةطةأل زةنةٕ

جا يةوناتةزا خةيَهي ؾاّ يةطةأل َوعاوية : زةيَيَت( بةضِةمحةت بيَت) "ئيبٓونةغري"ية ضِيوايةتيَهي تط وةى 
 .نةوتٓة ؾةضِ

 .ٖةضوةٖا جةَاوةضاْي غةذابة و ثياوة خاوةٕ ثًةو فاظيَةناْيإ زاْيؿنت و ْةٖاتٓة ْاو فيتٓةنةوة

ئيػُاعيًي نوضِي "باونِ بؤي طيَطِاَةوة ئةويـ ية : زةيَيَت (بةضِةمحةت بيَت) "عةبسوآلي نوضِي ئيُاّ ئةمحةز"
ناتآ نة فيتٓةنة : فةضَووي, "َوذةممةزي نوضِي غريئ"ئةويـ ية , "ئةييوبي غةختياْي"ئةويـ ية , "عةييية

 .تةْٗا غةزيإ بةيَهوو غي نةغيـ يةوإ بةؾساضي ئةو فيتٓةيإ ْةنطز, ٖةآليػا ٖاوةآلٕ زةٖةظاضنةؽ بووٕ

ئةّ غةْةزة زضووغترتئ غةْةزياْة ية غةض طؤي : زةيَيَت( بةضِةمحةت بيَت) "ويئيػالّ ئيبٓوتةميييةؾيَد"
وة ئةواْةي نة يةويؿيإ ْةقٌ , وة َوذةممةزي نوضِي غرييٓـ ئةوضِةعرتئ نةغي ْاوضةنةبووة, ظةوي

 .نطزووة ضِاغتطؤتطئ و زضووغترتئ ثةياَبةضي بووْة

تا بؤيإ ببيَت , ييَهؤيَةضةوإ نة بئَ و يةو زةقة زضووغتاْةوة ئةّ ٖةقيكةتة وةضبططٕ نوإ تويَصةضةوإ و نةواتة
 !!ْةى بئَ طوآ بؤ ٖةوايَة تيَهةأل و ثيَهةيَةنإ بططٕ و ثؿت ية زةقة زضووغتةنإ بهةٕ, بة خايَي وةضضةخإ

َّ

 "ِوَّوَسل مَصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلَِّ" حوكمى جنَيودان بة هاوةآلنى ثَيغةمبةر

َةبةغيت ثآ بيَهةيَهي ْواْسٕ و يةنةغايةتي ( ايػب)بيَطوَإ جٓيَوزإ نة بة عةضِةبي ثيَي زةطوتطيَت 
يةواْة ْةفطةتهطزٕ و بةنافط زاْإ و بيَروضَِةتي نطزٕ زةنةوْة ْيَو , نةَهطزْي ئةو نةغةية نة ثيَي زةزضيَت

نامنإ ية خطاثةو بيَبايةخي ئةّ ئةتواضة ْاؾريْةي ئاطازاض نة زةَيَهة ثيَؿيٓة بةضِيَعة, باظْةي جٓيَوزاْةوة
َّوَسل م"بةتايبةت غةباضةت بة ياضاْي ثيَػةَبةض , نطزوويٓةتةوة َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل نة زةبآ ٖةَيؿة  "َصّلى
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 .خؤمشإ بوئَ و ضِيَعو بايةخي تايبةتييإ بؤ زابٓيَني

وةى  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"َّْيية بآ ويَٓةيةي زةضوبةضي ثيَػةَبةضطوَإ يةوةزا ْيية نة ئةّ ْةوة قوضِئا
باؾرتئ ئوممةتي غةض ظةَني بووٕ و ٖةتا ٖاتين ضِؤشي زواييـ نةيَةثياواْي يةّ  ؛ية ثيَؿةوة ئاَاشةَإ ثيَسإ

إ ية ثيَػةَبةضةوة بؤ ٖاتٔ و فةحتي وآلتاْيإ نطزو ئاييين خواي, ضةؾٓة ٖةضطيع زضووغت ْابٓةوة
ئةبيٓني نة ظؤض بيَبةظةيياْةوة بيَؿةضَاْةوة نةوتووْةتةبةض , نةضي نوضِطةييَهي بآ زيَي ضِقٔ.. طواغتيٓةوة

ية ناتيَسا خواي ثةضوةضزطاض . نة ية زواييا بة زضيَصي ئاَاشةيإ ثيَسةزةئ!! غوونايةتي نطزٕ و جٓيَوزإ ثيَيإ
َّوتعاىل) َّوَسل م"ضي ئةنطِةّ وة ثيَػةَبة( سبحانو َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ية قوضِئاْي ثريؤظو غوْٓةتي بة ثيَع  "َصّلى

 َلَقْدََّرِضَيَّالل ُوََّعنَّش: يةواْة خواي طةوضة زةفةضَويَت, ئاَاشةيإ بة زازطةضي و تاقاْةيي ئةّ ثؤيَة غةذابة زاوة

ثيَؿرت (. )18: ايفتس) زقُ ُلوُِِّْمَّفَأَنْ َزَلَّالس ِكيَنَةََّعَلْيِهْمََّوأَثَابَ ُهْمَّفَ ْتًحاََّقرِيًبا فَ َعِلَمََّماَّيفََّّاْلُمْؤِمِنَيَِّإْذَّيُ َبايُِعوَنَكَََّتَْتَّالش َجرَةَِّ
ٖاوضِيَياْي شيَط زاضةنة بطييت : زةيَيَت  (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "عةبسويآَلي نوضِي ئةوفا"ييَطةزا (. ضِاظةَإ نطزووة

خوا ٖةوايَي زٍَ و ْييةتي : زةيَيَت( بةضِةمحةت بيَت)يـ "ئيبٓوذةظّ"ٖةضوةٖا , ؽبووٕ ية ٖةظاضو غيَػةز نة
, ئةوامنإ ثيَ ضِازةطةيةْيَت  نة ية بةض زأل ثاني و ْيةتي ثانياْةوة غونٓايي و ئاغووزةيي خػتة زيَةناْياْةوة

 .يإ ثآ بةضيَتنةوابوو زضووغت ْيية بؤ ٖيض نةغيَو نة ٖةيَوةغتةيإ يةغةض بهات تا طوَاْي خطاث

اُءََّعَلىش: ٖةضوةٖا خواي طةوضة زةفةضَويَت ََّأِشد  ََّوال ِذيَنََّمَعُو نَ ُهْمَّتَ رَاُىْمَّرُك ًعاَُّسج ًداَّ ُُمَم ٌدََّرُسوُلَّالل ِو َّبَ ي ْ اْلُكف اِرَُّرمَحَاُء
ٖةضوةٖا (. ثيَؿرت ضِاظةَإ نطزوة( )129: ايفتس) زلسُُّجودَِِّمَنَّالل ِوََّورِْضَوانًاَِّسيَماُىْمَّيفَُّوُجوِىِهْمَِّمْنَّأَثَِرَّا يَ ْبتَ ُغوَنََّفْضاًلَّ
ََّلُْمَّ اْْلَو ُلوَنَِّمَنَّاْلُمَهاِجرِيَنََّواْْلَْنَصاِرََّوال ِذيَنَّات  بَ ُعوُىمَّْ َوالس ابُِقونَّش: زةفةضَويَت ُهْمََّوَرُضواََّعْنُوََّوَأَعد  بِِإْحَساٍنََّرِضَيَّالل ُوََّعن ْ

وة ضةْسئ ( ثيَؿرت ضِاظةَإ نطزووة) (.100:َّالتوبة) زاْلَعِظيمَُّ اَّاْْلَنْ َهاُرََّخاِلِديَنَِّفيَهاَّأََبًداََّذِلَكَّاْلَفْوزَََّتْرِيَََّتْتَ هَّ َجن اتَّ
 .ئايةتي تط ئاَاشة بة زازطةضي و غةضضِاغتيإ زةزات و بة ثاني و ثياو ضانيإ ْاوزيَٓآ و زةضيإ زةخات

َّوَسل م"طِةَيـ ٖةضوةٖا ئةطةض ية غوْٓةتي ثيَػةَبةضي ئةن ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو ئةوة ٖةَسيؼ , وضزبيٓةوة"ََّصّلىَّاهلُل
  (خوا ييَييإ ضِاظي بيَت) "ئيبٓوَةغعووز"يةواْة . باؽ ية زازطةضي و جواَيَطي ئةو ظاتة ثاناْة زةنات

ُرَّالن اسَّ»: فةضَوويةتي "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"َّثيَػةَبةضي خوا: زةفةضَويَت  ُث َّ يَ ُلونَ ُهمَّْ ال ِذينَّ ُث َّ قَ ْرينَّ َخي ْ
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 (.ثيَؿرت ؾيُإ نطزؤتةوة) (.رواهَّمسلم) «يَ ُلونَ ُهمَّْ ال ِذينَّ

ظاْايإ تيَهطِا يةنسةْطٔ  نةوا باؾرتئ غةزة غةزةي : زةيَيَت( ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت)ئيُاَي ْةوةوي 
 .(16/84شرحَّالنورىَّعلىَّمسلمَّ. )بووة نة َةبةغيت ثآ ٖاوةآلْي, ثيَػةَبةض بووة

َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّ"زةطيَطِْةوة نةوا ثيَػةَبةض خوا   (خوا ييَي ضِاظي بيَت) "ئةبي غةعيسي خوزضي"ٖةضوةٖا ية 
َاَحدَُكْمَّاَنْ َفَقَِّمْثَلَّاُُحٍدََّذَىًباََّماَّ َلْوَّاَن ََّّبَِيِدهَِّ نَ ْفِسي فَ َوال ِذي َاْصَحاِبَّ َتُسبُّوا الََّ َاْصَحاِبَّ َتُسبُّوا الََّ»: فةضَوويةتي "آِلِوَّوَسل م

ََّاَحِدِىْمََّوالََّ  (.ثيَؿرت ؾيُإ نطؤزتةوة(. )رواهَّمسلم) «َنِصيَفوَُّ اَْدَرَكَُّمد 

ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلى"طيَطِاويتيةوة نة ثيَػةَبةض خوا  "ئيبٓوعةبباؽ"ية  "تةبةضِاْي"وة يةو فةضَووزةي نة ئيُاَي 
َّوَسل م َّاْللباين) #َأْْجَِعيَََّّوالن اسَََّّواْلَمالِئَكةََِّّالل وَََِّّلْعَنةََُّّفَ َعَلْيوَََِّّسب  ُهمَََّّْفَمنَّ$: فةضَوويةتي "آلِِو َّحسنو َّالامِ:  صحيحي

 (.ثيَؿرت ؾيُإ نطزؤتةوة(. )6284/

فةظأل و  "ََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل مَصّلىَّاهللَُّ"ئةّ ضةْس ئايةتةي قوضِئاْي ثريؤظو فةضَووزةي بة ثيَعي ثيَػةَبةض : نةواتة
بؤية ٖةض ظوو ٖؤؾساضيإ زاويٓةتآ ية جٓيَوزإ و , ثًةو ثايةي ياضاْي ثيَػةَبةضَإ ثآ ْيؿإ زةزةٕ

 :ئةويـ, ٖةيَبةت ئةَةف ية بةض ضةْس ؾتيَهبووة, غوونايةتي ثيَ نطزْيإ

 .خوا ثيَي ضِاطةياْسووئ نة ييَيإ ضِاظيية( 1)
َّوَسل م"زةيإ فةضَووزة ثيَػةَبةضي خوا ية ( 2) َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل تةظنييةي نطزووٕ و بةضٖةيَػيت  "َصّلى

 .ييَهطزووئ ية جٓيَوزإ وغوونايةتي ثيَهطزْيإ
 .بووٕ"َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ٖاوضِيَو ٖاوةزةَي ثيَػةَبةض ( 3)
بة  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"باوةضِيإ بة ئيػالّ ٖيَٓاوة و ثةياَي ثيَػةَبةضيإ ثيَؿي ٖةَووإ ئةوإ ( 4)

 .ضِاغت ظاْيوة
تا ئةو ناتةي نة خوا ضِةظاَةْي خؤي بؤ ئاؾهطا , تةواو بؤ ؾةضيعةت و بةضْاَةي خوا يةنالببووْةوة( 5)

 .نطزووٕ
ٖةضوةى خواي طةوضة فةحتي وآلتاْيؿي , خوايإ طةياْسووة ئةوةْسةي تواْيوياْة ؾةضيعةت وبةضْاَةي( 6)
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 .يةغةض زةغيت ئةوإ بة ٖةم طةياْسووة, ٖةضوةى بووْةتة بياْووف بؤ غةض بةْسةنإ
يةنةّ نؤَةأل بووٕ نة ية ثيَٓاو خوا َاأل و غاَاْي خؤيإ بةخت نطزووة و ًَي خؤيإ تةواو بؤ ( 7)

 .فةضَاْةناْي خوا نةض نطزووة
نؤضيإ نطزووةو تةواو تةغًيِ بة فةضَاْةناْي بووٕ و "ََّصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"فةضَاْي ثيَػةَبةض بة ( 8)

 .خؤيإ ية بةضٖةيَػتييةناْي وة زووض ططتووة
تةوة تيَهطِا زةطةضِيَ ؛ٖةَوو ئةو خيَطو ثًةو ثايةو ظاْػت و جيٗاز و ضانةناضييةي  نة ئيَػتا ئيَُةي تيَسائ( 9)

 .غةض فةظأل و ثًةو ثايةي ئةو ظاتة ْةوة تاناْةي قوضِئإ
 

ئةوة ظؤض قةغةي جواْيإ , ئةطةض غةضيَهيـ بة قةوٍ و قػة جوإ و بة ْطخةناْي ظاْاياْي غةيةفيـ زابططئ
 :يةواْة, غةباضةت بة واجبووْي خؤؾويػنت و بةضٖةيَػيت ية غوونايةتي ثيَهطزْييإ زةبيٓني

ٖةضنةغيَو : زةطيَطِْةوة نة فةضَوويةتي( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "ةزي نوضِي عةيي نوضِي ذةغةَٕوذةمم"ية ( 1)
َّوَسل م"ية ثًةو ثايةي ئةبووبةنطو عوَةض بيَئاطا بيَت ئةوة ية غوْٓةتي ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو بآ  "َصّلىَّاهلُل

 .ئاطابووة
 
: زةطيَطِْةوة نة بة ذةغةْي طوتووة (ضِةمحةتي خوا ييَ بيَت" )ًوئيعةبسويعةظيعي نوضِي جةعفةضي يوئ"ية ( 2)

 .بةيَهوو خؤؾويػتٓيإ فةضِظة! ْةخيَط: ئايا خؤؾويػتين ئةبووبةنطو عوَةض غوْٓةتة؟ ئةويـ فةضَووي
 
ٕ خؤؾويػتين ئةبووبةنطو عوَةض و ظاْيين فةظأل و ثًةو ثايةيا: زةطيَطِْةوة نة فةضَوويةتي "َةغطِووم"ية ( 3)

 .ية غوْٓةتةوةية
 
خؤؾويػتين تيَهطِاي : بووة نة زةيفةضَوو "قةبيػةي نوضِي عوتبة"طويَِ ية : زةيَيَت "ئةبوو ظةضعةي ضِاظي"(  4)

 .غوْٓةتة "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض 
 
غةيةيف غايَرُإ َٓسايَةناْي خؤيإ فيَطي : زةفةضَويَت( خوا ييَي ضِاظي بيَت) "َاييهي نوضِي ئةْةؽ"( 5)
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 .وةى ضؤٕ فيَطي غووضِةتآ ية غووضِةتةناْي قوضِئاْي ثريؤظيإ زةنطزٕ, خؤؾويػتين ئةبووبةنطو عوَةض زةنطز
 

 (خوا لَييان ِرازى بَيت)بةرهةَلستى كردنيان لة جنَيودان بة هاوةآلن 

ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضيإ خؤف بوئَ, بةٖةَإ ؾيَوة ظؤض وةى ضؤٕ غةيةيف غايَرُإ ٖاْي خةيَهةنةيإ زةزا نة 
 :يةواْة. بة تووْسي بةضٖةيَػتييإ ية جٓيَوزإ وغوونايةتي نطزٕ زةنطز ثيَيإ

بؤية ئةويـ زةغت !! نة غوونايةتي بة ئةبوبةنطو عوَةض زةنات "ئيبٓوغةوزا"نةوا : يإ طوت(عةيي)بة (  1)
بةآلّ ْايهوشآ و بؤ ؾاَي زووض , ا زةنات و زةيةوآ بيهوشيَتزةزاتة مشؿيَطيَو و باْطي ئيبٓوغةوز

 !!زةخاتةوة
 
ْةَبيٓيوة : زةطيَطِْةوة نة فةضَوويةتي( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "ذوغييَن نوضِي عةيي نوضِي ئةبووتايَيب"ية ( 2)

ة نة ئةو نةغة بريي ظؤض ظةمحةت: واتة. )نة نةغيَو جٓيَو بة ئةبووبةنط بسات و تؤبةنطزْي ال ئاغإ بووبيَت
 !!(.بةالي تؤبةوة بضيَت؟

 
 "جةعفةضي نوضِي َوذةممةز"طويَِ ية : زةطيَطِْةوة زةيَيَت  "خوا ييَي ضِاظي بيَت"ية عةَطِي نوضِي قةييؼ ( 3)

 (.بةضي بيَت -خوا ييَيإ ضِاظي بيَت–خوا يةو نةغة بةضيية نة ية ئةبوو بةنطو عوَةض : ) بووة نة زةيفةضَوو
 
غةباضةت بةو نةغةي نة جٓيَو بة ئةبووبةنطو عوَةض  "ئةمحةزي نوضِي ذةْبةٍ" ؛ُاَي ئةًٖي غوْٓةتئي( 4)
وة ْاؾبيٓيِ نة ئةو نةغة ية ْاو ئيػالَسا , ئةو نةغة ييَي زةزضيَت: زةزات, فةضَوويةتي "خوا ييَيإ ضِاظي بيَت"

 !َابيَت
 
 ؛زةطيَطِْةوة نة غةباضةت بة جٓيَوزإ بة عائيؿة( تضِةمحةتي خوا ييَ بيَ) "ئيػُاعيًي نوضِي ئيػرام"ية ( 5)

 !ٖةضنةغيَو جٓيَو بة عائيؿة بسات ئةبآ بهوشضيَت: فةضَوويةتي
 
فاذيؿةيةنة ( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت)جٓيَوزإ بة ٖاوةآلٕ : زةفةضَويَت( بة ضِةمحةت بيَت) "ئيُاَي ْةوةوي"( 6)
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ضوٕ ٖةتا  يةو ! يَيؿياْةوة ٖةض تاواْيَهة ية تاواْة ذةضِاَةنإٖةتا فيتٓةخػتٓة ئؤبا! ية فاذيؿة ذةضِاَةنإ
 .ٖةض  ئيحتيٗازنطزْيَهي خؤيإ بوو, ؾةضِاْةي نة نةوتبووة ْيَواْيؿاْةوة

  
ية َةظٖةبي ئيَُةف نة , جٓيَوزإ بة ٖةض يةنيَهيإ تاواْة: زةيَيَت( بة ضِةمحةت بيَت) "قاظي عيياظ"( 7)

بةآلّ الي .. ْانوشضيَت بةآلّ تةضيل زةنطيَتةوة, ةي نة جٓيَو بة ٖاوةآلٕ زةزاتئةو نةغ, َةظٖةبي جةَاوةضة
 !!َايهييةنإ ئةو نةغة زةنوشضيَت

 
 :ثوختةي قػإ

 :زةتواْني بًَيَني نة جٓيَوزإ بة ٖاوةآلٕ
نةوا باؾرتئ نةيَةثياوي بؤ , وةى تؤَةتساْيؿة بة ثاأل خوا :تاْةططتٓة ية ذيهُةت و ظاْيين خوا( 1)

 .ٖاوزةَايةتي و ٖاوةيَيَيت ثيَػةَبةضةنةي زةغتٓيؿإ نطزووة
 
 .ناتيَ نة َةزذيإ زةنات و ضٍِِةظاَةْسي خوايإ بؤ باؽ زةنات :بةزضؤخػتٓةوةي قوضِئاْة( 2)
 
نطزْي بةوة نة غةضنةوتوو ْةبووة بة ثةضوةضزة :"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"تؤَةتباضنطزْي ثيَػةَبةضة ( 3)

 .ٖاوةآلْي و جيَطرينطزْي بريباوةضِي زضووغت ية ْاخياْسا

 

الر ُجُلَّ»:َّية ناتآ نة فةضَوويةتيَّ:"َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م" تاْةططتٔ و بيَٓطخهطزْي خوزي ثيَػةَبةضة( 4)
ىريرةَّرضيَّالل وَّعنوَّ،َّوقالََّّوالرتمذيَّبِإسناٍدَّصحيحَّعنَّأبَّ.َّداودََّّرواهَّأبو)َّ«َعَلىَِّديِنََّخِليِلِوَّ،َّفَ ْليَ ْنظُْرََّأَحدُكْمََّمْنَُُّيَاِللَُّ

ٖةض يةى ية ئيَوة غةضْخ بسات نة ٖاوضِيَيةتي , ٖاوضِيَهةيةتي ثياو ية غةض ئاييين: واتة(.َّحديٌثَّحسنَّ:َّالرتمذيَّ
 .نآ زةنةيت
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ضوْهة  :تةوة بؤيإ ْةقٌ نطزووئٖةيَتةناْسْي َتُاْةية يةٖةَوو ئةواْةي نة ٖاوةآلٕ ية قوضِئإ و غوْٓة( 5)
 .ٖةوايَي زضووغت تةْٗا الي نةغاْي زازطةضو غةضضِاغتةوة وةضزةطرييَت

 
نة ئةّ ٖاوةيَة بةضِيَعاْة بة ئةَاْةتةوة  :جٓيَوزإ بةتاأل نطزْةوةي ٖةَوو زيٓة ؛ية خطاتطئ ئاناَةناْيـ( 6)

 .بؤيإ طواغتوويٓةتةوة
 

زةي نةوابوو نةغآ , ةوة نة جٓيَوزإ ض غوونايةتييةني طةوضةية بة زيين خوانة ئيَػتا بؤت ضِووٕ بوو: نةواتة
نةؽ ئةوة ْايَيَت ! ْا بةخوا!! نة ئاقٌَ بيَت قةت وا طوَإ زةبات نة بةّ جٓيَوزاْة ية خوا وةْعيو بهةويَتةوة؟

 .َةطةض َوْافيل يا نةغيَهي غةضغةضي و طوَطِاو غةضييَؿيَواو بيَت
 
خةيَهيَو قػة : بة عائيؿةي زايهي بطِوازاضاْي طوت: زةفةضَويَت( خوا ييَي ضِاظي بيَت) "يَآلجابطي نوضِي عةبسو"

! ٖةتا قػة بة ئةبووبةنطو عوَةضيـ زةيَئَ؟ طوتييإ بةيَيَ:  ئةيَيَ ئةويـ فةضَووي, يةغةض ٖاوةآلٕ زةنات
 !!ثووض بوةتةوة نطزةوةيإ: واتة..! ئةو نةغاْة ية نطزةوةناْيإ زابطِاوٕ: ئةويـ فةضَووي

ضِةمحةتي خواي ) "ؾيَذ عةبسويعةظيع بٔ باظ"ية فةتوايةني  ؛يةواْة, ٖةضوةٖا ية فةتوا ٖاوضةضخةناْيـ ٖاتووة 
نة ية وةآلَي ثطغياضيَهسا غةباضةت بة ذونُي ؾةضعي بؤ ئةونةغاْةي نة جٓيَو بة ٖاوةآلٕ زةزةٕ ( ييَ بيَت

و ياضو  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"و غةالّ ية ثيَػةَبةضي خوا وةغةآلت .. ذةَسو غةْا بؤ خوا: زةفةضَويَت
 ..ياوةضاْي بيَت

ٖةضنةغيَو جٓيَويإ ثى ! بةيَهوو زةضضووْة ية ئيػالّ, تاواْيَهي ظؤض طةوضةية ؛جٓيَوزإ بة ٖاوةآلٕ: ثاؾإ
ْهة ٖةض ئةو ٖاوةآلْة بووٕ نة ؾةضيعةتي ضو.. بسات و ضِقيإ ييَ بططيَت, ئةوة ية ئيػالّ ثاؾطةظ بووةتةوة

وة ٖةض ئةوإ وةذي خوايإ بؤ .. وة ٖةض ئةوإ فةضَايؿيت ثيَػةَبةضيإ بؤ ٖيَٓاوئ, خوايإ ثيَ طةياْسووئ
خوا . )بؤية ئةوةي جٓيَويإ ثآ بسات و ضِقيإ ييَ بططيَت نافطة بووة بة خوا. طواغتوويٓةتةوة نة قوضِئاْة

 (ثةْاَإ بسات

َّ
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 "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م" َلوَيستى شيعةكان بةرامبةر بة هاوةالنى ثَيغةمبةرهة

! نةواتة ئيَػتا نة بؤت ضِووٕ بووةوة نة جٓيَوزإ و غوونايةتي نطزٕ بة ٖاوةآلٕ َايةي زةضضووْة ية ئيػالّ
ايةتي بة ٖاوةآلٕ زةنةٕ و بيَطِيَعي و ظؤضٕ يةواْةي نة غوون.. الْي نةّ َايةي ثووض بووْةوةي نطزةوةناْة

بةآلّ ئةوةي ئةَطِؤ نة ئاؾهطاو ضِووْة نة ثيَؿةْطي .. بيَروضَِةتي بةضاَبةض بةّ ْةوةتانةي قوضِئإ زةنةٕ
نة ظؤض بيَؿةضَاْة و بآ بةظةيياْة جٓيَوو ! ؾيعةي ضِافعئ ؛جٓيَوفطؤؾإ و طايَتةجاضإ بة ئيػالّ و ٖاوةآلٕ

يةناتآ نة خوا ية شووض ذةوت ضيين ئامساْةوة ضِةظاَةْسي خؤي ثيَ , آلْي ثيَػةَبةض زةنةٕغوونايةتي بة ٖاوة
 ..طةياْسووٕ و ثيَػةَبةضي ئةنطِةَيـ بة باؾرتئ ضيين غةض ظةوي ية قةيَةّ زاوٕ

ََّوَعَلىَّ"نة خؤيإ وا ْيؿإ زةزةٕ نة ؾويَٓهةوتةي ئةًٖي بةييت ثيَػةَبةضٕ  ؛ؾيعة َّوَسل مَصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو ! "آِلِو
 "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"بةآلّ ية غوونايةتي نطزٕ و بيَطِيَعي نطزْيإ بة ٖاوةآلٕ و ئةًٖي بةييت ثيَػةَبةض 

ية ٖةَوو زيٓساضييةنإ بيَ خيَطو .. زةغت و زةَيإ وةى خةجنةضي زةبإ تيصو ظؤض بيَ ئةزةب و طيَصوويَصٕ
 !!!ٖةَوو ؾت زةبيَصٕ ( بيَصيٓط)ية زشايةتيهطزْي ٖاوةآلْسا بآ بيَصإ  بؤية!! غةضةو ييَصٕ

خوا ييَي "ئةطةض ئةوإ ئيُاّ عةيي .. بؤ ْــــــــــــا؟ ئاخط ئةطةض ئةوإ قوضِئاْي ثريؤظ بة قوضِئاْي خؤيإ ْةظأْ
ئةطةض ئةوإ .. ّ بسةٕئةطةض ئةوإ جوبطيٌ بة ْاثاى يةقةيَة.. بة َيَؿووية ية قةيَةّ بسةٕ  "ضِاظي بيَت

ئةطةض ئةوإ ثيَيإ وابيَت نة عةيي زوْياي .. بة ْا ذةنيِ بعأْ "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا 
.. ئةطةض ئةوإ عائيؿةي زايهُإ بة زاَني ثيؼ بعأْ..! زضووغت نطزووةو ٖةض ئةويـ قياَةت ٖةيَسةغيَٓيَت

َّوَسل م"إ وابيَت ٖةَوو ٖاوةآلٕ ية زواي وةفاتي ثيَػةَبةض ئةطةض ئةوإ ثيَي َّآلِِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل  "َصّلى
ئةطةض ئةوإ غوشزة بؤ بهوشي عوَةضي نوضِي خةتتاب ببةٕ و طؤضِي بهةٕ بة ثةضغتطاي ..! ٖةيَطةضِاوْةتةوة

غوْٓةٕ و ؾويَٓهةوتةي ثيَػةَبةضي ئةطةض ئةوإ خوييَن ٖةَوو ئةواْة بة ذةآلٍ بعأْ نة ئةًٖي ..! خؤيإ
ٖةيَبةت ئةطةض نةغآ ئةَة ٖةيَويَػيت بيَت ئةوة بيَطوَإ ظؤض ئاغاْة الي نة ..! ئةنطةّ و غةيةيف غايَرٔ

 !!غوونايةتي بة ياضاْي ثيَػةَبةض بهات و جٓيَوي تاأل و بةتايَيإ ثآ بسات و ْةفطةتيإ بؤ بٓيَطيَت

َّوَسل م"ة جيٗازي ئةّ نةيَةثياواْةي زةوضي ثيَػةَبةض بؤ ْــــــا؟ ضوٕ ئةوإ ئيَػتا ب ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو  "َصّلىَّاهلُل
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بؤية ٖةَيؿة ضاويإ ية تؤيَةية بةضاَبةض ئةو ٖةَوو فةحتة يةى بةزواي يةناْةي نة ٖاوةآلٕ ثؿيت .. غووتاوٕ
.. ٔ و َةناْي بيَباوةضِاْيإ ٖةيَتةناْسؾويَ.. باثرياْي ؾيعةيإ ثيَ ؾهاْس و زةغةآلتي زاضوزةغتةياْيإ زاضَِاْس

بوت و غةْةَاْيإ تيَهؿهاْس نة ئةوإ غوشزةيإ بؤ زةبطزٕ .. ًَي نافطإ و بآ باوةضِاْييإ ؾؤضِنطزو زاْةواْس
بةيَيَ ئةّ ٖاوةيَة بةضِيَعاْة ٖاتٔ نؤؾهوتةالضي زةغةالتساضاْي فاضغيإ !! و وةى خوا ثةضغتٓيإ بؤ زةنطزٕ

بؤية ضِؤيَةي ئاططثةضغتإ و ... ٖيَٓاو ئاآلي يةندواْاغي و يةنتاثةضغتييإ يةغةضزا ضةقاْسيةضِيؿة زةض
جوويةنةي زار يةزيَإ بؤ تؤيَةي ئةّ ٖةَوو فةحتة طةوضةيةي ئةًٖي ئيػالّ نة يةغةض زةغيت ٖاوةآلْي 

, ساضةي ئةوإ زامبطنيَٓٓةوةوةغتاْةوةو ٖاتٔ تا ئةّ ضِووْانيية ثطؾٓط ؛ثيَػةَبةض و ؾويَٓهةوتوواْيإ ضِوويسا
َّوَسل م"نؤبووْةوة ية شيَط ثةضزةي خؤؾويػتين ئاٍ و بةييت ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآلِِو نة ثيَػةَبةضو ), "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو

 !!!يةزشياْسا وةغتاْةوة( ئاٍ و بةييت يةوإ بةضئ

ةَوو َػويَُاْإ ية زواي وةفاتي ثيَػةَبةض ٖ: يةنةّ ضةنيَو نة ية زشي ٖاوةآلٕ بةناضيإ ٖيَٓا ئةوةبوو طوتيإ
( سليمَّبنَّقيسَّالعامرى)غةيطي نتييَب !! ٖةيَطةضِاْةوة تةْٗا ضواض نةؽ ْةبيَت؟ "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"

و  غةيطيـ ئةوةية نة ظؤضبةي جوويةنةنإ بؤ ْاؾرييٓهطزٕ و غوونايةتي نطزٕ بة ئيػالّ.. بهةٕ( 92)الثةضِة 
 !!ضوٕ ثطِييةتي ية جٓيَوزإ و ْةفطةت و غوونايةتيي بة ٖاوةآلٕ!!! َػويَُاْإ طويَُػيت ئةّ نتيَبةٕ

ئةوإ ضِقيإ ظؤض  ية ئيُاّ بوخاضيية ضوْهة بة ثيَي ضِاي تيَهطِاي ظاْايإ ية زواي قوضِئإ ثانرتئ نتيَب ية غةض 
ػاوة يةّ نتيَبة ْايابةي خؤي ٖةَوو فةضَووزةيةني ضوْهة ئةّ نةيَة ثياوة ٖةيَ.. ظةوي غةذيري بوخاضيية

بؤية ية , نة ية ٖاوةآلْي ثيَػةَبةضةوة زةَاو زةّ طةيؿتووة بة ئيُاّ بوخاضي, زضووغت و غةذيري زاْاوة
نة يةنيَهة  "نويةيين"نةضي .. غةذيرةنةيسا ثاْتاييةني طةوضةي بؤ فةظأل و ثًةو ثايةي ٖاوةآلٕ تةضخاْهطزووة

ثاؾطةظبووْةوة  "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ٖةَوو ٖاوةآلٕ يةزواي ثيَػةَبةض : بةناْييإ زةيَيَتية غةض َةظٖة
 (َيكسازي نوضِي ئةغوةز و ئةبووظةضِي غيففاضي و غةملاْي فاضغي: )نة بطيتني ية ؛تةْٗا غآ نةؽ ْةبيَت

 (.245/ 8الروضةَّمنَّالكايفَّ)

َّوَسل م"َوو خةيَو ية زواي وةفاتي ثيَػةَبةض ٖة: زةيَيَت "َةجًيػي"يإ  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ثاؾطةظ  "َصّلى
َّالقلوبَّللمجليسيَّ) !!تةْٗا ئةبووظةضِو َيكسازو غةملإ ْةبيَت, بووْةتةوة بةآلّ زةبآ ثطغياض (. 2/640حياة
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نوضِي عةبباؽ و عوقةيًي بطاي يةواْة عةبباغي َاَي ثيَػةَبةض و عةبسوآلي  ؛ئةي باؾة ئةًٖي بةيت: بهةئ
ثةْا بة !! عةيي و عةيي نوضِي ئةبووتايَيب بؤخؤي بؤ نآ ضووٕ؟ ئايا ئةواْيـ ٖةض ية ئيػالّ ٖةيَطةضِاْةوة؟

 ..خوا ية ْةفاَي و ية بيَؿةضَيي

 

 :خويَٓةضاْي ٖيَصاو غةْطني.. بةيَيَ خؤؾةويػتإ

َّوَسل مصََّ"ئةوإ نة ثيَيإ واية نة ٖةَوو ياضاْي ثيَػةَبةض  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ية زواي وةفاتي  "ّلى
 !!ٖةض بؤية َتُاْةيإ بة ٖيض نةغآ ية ٖاوةآلٕ ْةَاوة, ثاؾطةظبووْةتةوة تةْٗا غآ نةؽ ْةبيَت

نة يةنيَهة ية بةْاو ثياوة باف و ( ئةَة ْاوةنةيةتي) "َوذةممةز ذةغةٕ ئاٍ ناؾيفويػيتا"بؤية يةنيَهي وةى 
ئةبووٖوضِةيطِةو عةَطي "ٖةضضي ؾتيَو نة ية : يعة و وةى ؾيَديَهي خؤياْي ذػيَب زةنةٕ زةيَيَتنطاوةناْي ؾ

 !!!طيَطِزضابيَتةوة الي ئيَُة َيَؿوويةيةى ْاٖيَٓيَت؟( خوا ييَيإ ضِاظي بيَت) "نوضِي عاؽ

ؤظْة ناتآ فةضَووزةيةى بة زض( خوا ييَي ضِاظي بيَت)ئةبووبةنط : زا زةيَيَت(كشفَّاإلسرار)يإ خوَةيين ية نتييَب 
َّوَسل م"زةّ ثيَػةَبةضةوة ٖةيَسةبةغتيَت طواية ثيَػةَبةض  َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّمَعاِشَرَّ $: فةضَوويةتي "َصّلى ََنُْن

, ػةَبةضإ بيَُرياتنيئيَُةي ثيَ: واتة(. 3/456َّ-فتحَّالقديرَّ/َّاإلمامَّالشوكاين!!!! )؟« َماَّتَ رَْكَناََّصَدَقة نُوَرثَّ اَلَّاْلَنِْبياِءَّ
 .ئةوةي جيَُإ ٖيَؿتووة تةْٗا غةزةقةية

ة نة زةبيٓني يؤَةو غةضنؤْةي غةذابةي نيَطِاّ زةنات و ية ؾاْوؾةونةتي (بة ٖيالنضوو)ئةَة خوَةيين
َّوَسل م"ثيَػةَبةض  ََّوَعَلىَّآلِِو : زا زةيَيَت( 155)ٖةضوةٖا يةٖةَإ نتيَبسا ية الثةضِة , نةّ زةناتةوة "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو

ناضي ئيُاَةتي يةنال بهطزايةتةوة بةّ ؾيَوةي نة  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ئاؾهطاية نة ئةطةض ثيَػةَبةض 
ثةْا بةخوا يةّ !!! )ئةوة ئةَطِؤ ئةّ ٖةَوو ؾةضِة ية وآلتاْي ئيػالَيسا ْةئةْطايةوة؟, خوا فةضَاْي ثيَهطزبوو

 !(.ةّ ْةفاَي و يةّ بيَؿةضَييةي.. بآ ئةزةبيية

بةآلّ , تيَهطِا ثيَػةَبةضإ ٖاتٔ تانوو زازطةضي ية جيٗاْسا بضةغجيَٓٔ: ٖةضوةٖا ية ٖةَإ نتيَبسا زةيَيَت
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َّوَسل م"ٖةتا َوذةممةز نة زوايني ثيَػةَبةضة , غةضنةوتوو ْةبووٕ ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو نةوا بؤ ضانهطزْي  "َصّلىَّاهلُل
 !!بةآلّ ٖةض غةضنةوتوو ْةبوو, ةنإ ٖاتبووذايَي َطؤظ

ية زايهبووْي ئيُاّ َةٖسي جةشْيَهي طةوضةية بؤ َػويَُاْإ, بةيَهوو طةوضةتطة ية جيَصْي ية : يإ زةيَيَت
–ي نؤضي و طؤظاضي (1400)ي ؾةعبإ غايَي (17) -الرأي العام الكويتية–ضِؤشْاَةي . )زايهبووْي َوذةممةز

 (.8/7/1980غايَي  ي-488اجملتُع شَاضة 

نة ئةنيَهة ية طةوضة ظاْاياْي ؾيعةو يةنيَهة ية ثياوة ْعيهةناْي  "ذوغئَ ئةملووغةوي"ياخوز طوآ بسةْة 
َّللتاريخ)ية نتييَب , نة ية زواييا تؤبةزةنات و خوا ٖيسايةتي زةزات و ية زواييا زةنوشضيَت, خوَةيين َّث ( هلل

َصّلىَّ"ٖةض زةبيَت ثيَػةَبةض : هة ية طةوضة ظاْاياْي ذةوظة طوتوويةتينة يةنيَ "غةييس عةيي غةضةوي": زةيَيَت
ََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م ضوْهة ئةويـ ٖةْسآ ية ناضي ؾريني ئةجناّ , ئاططي زؤظةر بة زاَيَٓيسا بضيَتة خواض "اهلُلََّعَلْيِو

ضوْهة , ايهي بطِوازاضْةخاتوو عائيؿة و ذةفػةي خيَعاْي و ز ؛نة َةبةغيت خيَعاْي ثاني نضي ثاى!!! زاوة؟
 !!!ٖةضزوونيإ َوؾطيهةبووْةو ية باونيَهي َوؾطيهةوة ٖاتووْةتة بووٕ؟

َصّلىَّ"ضؤٕ ْطر و بةٖا بؤ ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض , بؤْــــــا؟ ئةطةض ئةوإ ْطخي َيَؿوويةيةى بؤ ثيَػةَبةضإ زاْةْئَ
َّوَسل م ََّوَعَلىَّآِلِو ََّعَلْيِو غةضةجناَي غًوونطزْيإ بؤ عةيي نوضِي ئةبووتايَيب و ذوغيَين ئةوإ ية زازةْئَ؟  "اهلُل

تيَهطِاي زواظزة ثيَؿةوانة ثيَيإ واية نة ئةواْة باؾرتٕ ية ْووح و ية ئيربِاٖيِ و ية , طةوضةي طةجناْي بةٖةؾت
 (.!!علىَّنبييناَّوعليهمَّأفضلَّالصالةَّوالسالم) َوغاو ية عيػا و تيَهطِاي ثيَػةَبةضإ

َّاإلسالمية)تييَب خوَةيين ية ن ٖةض يةى يةّ زواظزة ثيَؿةواية ثًةو َةقاَيإ  :زا زةيَيَت(75)الثةضِة ( احلكومة
ثًةيإ بة ضةؾٓيَهة !! ٖةْسة بةضظة بة جؤضآ نة تيَهطِاي وضزيًةناْي بووْةوةض زةنةوْة شيَط وياليةتي ئةواْةوة

 !!ٕ بةّ ثًةية؟ْة ٖيض ثيَػةَبةضيَو ْةطةيؿتوو, نة ْةٖيض فطيؿتةيةني ضِيَعزاض
واتة ئةوإ !! فةقيٗي ضِافيعي بة ثًةي َوغاو عيػاية: زةيَيَت زا( 95)ٖةضوةٖا ية ٖةَإ نتيَبسا ية الثةضِة 

 (.خوا ثةْاَإ بسات!! )زواظزة ئيُاَةنة بة باؾرت ية ٖةَوو ثيَػةَبةضإ زةظأْ
شايةتي نطزْي قوضئإ ية اليةٕ  ئةبووبةنطو ية شيَطْاوْيؿاْي ز( 107)الثةضِة ( كشفَّاْلسرار)ٖةضوةٖا ية نتييَب 
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ئيَُة ييَطة ٖيض ناضَإ بة َوخايةفةناْي ئةبووبةنطو عوَةض بةضاَبةض بة قوضِئإ ْيية نة ضؤٕ : عوَةضزا زةيَيَت
يإ نة ضؤٕ غتةَيإ ية , ياضييإ بة ئةذهاَةناْي ئيالٖـ نطزووةو ذةالييإ ذةضِاّ و ذةضِاَيإ ذةالٍ نطزووة

بةآلّ ئيَُة ييَطةزا تةْٗا ئاَاشة بة ْةفاَييإ زةنةئ !! طزووةو ية بةضاَبةض نوضِةناْي وةغتاوْةتةوة فاتيُة ن
ويَٓةي ئةونةغاْة ية ْةفاَي و زةبةْطي و ظويَِ و غتةَيإ قةت ْاوةؾيَتةوة نة !! بةضاَبةض بة زئ و بة خوا؟

 ..(.ي ئةّ ظاتة التة بة ٖيالنضووةئةَةف ية تووضِةٖاتيَهي تط)!!! بنب بة خةييفةي َػويَُاْإ؟
: زةيَيَت, (خوا ييَي ضِاظي بيَت)زةنات   "عوَةضي نوضِي خةتتاب"ئيٓحا زيَتة خواضةوة باؽ ية طةوضةَإ 

 كشفَّاْلسرار!! )نطزةوةناْي عوَةض ية نوفطو ظةْسةقةيةوة نة ية َوخايةفةنطزْي قوضِئاْةوة ٖةيَيسةقوآلْس؟
- ٍ /116.) 

 !!ئةبووبةنط ٖاوضِيَ و ٖاوزةَي ؾةيتاْة ية زؤظةر: زا زةيَيَت( 206)ية الثةضِة ( حقَّاليقي) ٖةضوةٖا ية نتييَب
عوَةض ْاغطاوة بةوة نة نافطو َوْافيل و زوشَين ئةًٖي : زا زةيَيَت( 223)وة غةباضةت بة عوَةض ية الثةضِة 

 .بةيت بووةو خويَين ٖةَوو ؾةٖيساْييـ ية ئةغتؤبووة
بريوباوةضَِإ غةباضةت بة بةضي بوومنإ بةضاَبةض بة ضواض : زا زةيَيَت( 519)نتيَب ية الثةضِة ٖةضوةٖا ية ٖةَإ 

( عائيؿةو ذةفػةو ٖيٓسو ئومموحلةنةّ)و ضواض ئافطةتةنة ( ئةبووبةنطو عوَةضو عومسإ و َوعاوية)بوتةنة 
 !!!ئةوةية نة ئةواْة خطابرتئ زضووغتهطاوي غةضظةوئ؟

عائيؿة ظيٓسووزةناتةوةو زاضي ييَ ئةزاو ذونُي ظيٓاي ييَ , نة َةٖسي زيَت: زةيَيَت وة غةباضةت بة عائؿة
 !!!زةضئةنات ؟

َّالقلوب)ٖةضوةٖا ية نتييب  زا ية شيَط ْاوْيؿاْي ذايَي خطاثةناضي عائيؿةو ( 747)الثةضِة ( 2)جعَي ( حياة
َّوَسل مََّصّلى"عائيؿة و ذةفػة شةٖطيإ زةضخواضزي ثيَػةَبةض : ذةفػة زةيَيَت َّآِلِو ََّوَعَلى ََّعَلْيِو زاوة تا  "اهلُل

 !!!نوؾتووياْة؟

 !!ئةوةي خؤؾياْي بوئَ وةى ئةوإ نافط زةبيَت؟, ئةبووبةنطو عوَةض زوو نافطٕ: ية ؾويَٓيَهي تطزا زةيَيَت

ية زواي خوَةيين ٖةَيؿة : زا زةيَيَت( 87)ية الثةضِة ( هللَّثَّللتاريخ)ية نتييَب  "ذوغئَ َوغةوي"ٖةضوةٖا 
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, غةآلت و غةالّ ية غةض َوذةممةزو ئاٍ و بةييت َوذةممةز: ْويَصي بةياْي ئةّ زوعايةي زةنطزو زةيطوت
نة َةبةغيت ثآ عائيؿةو )خوزاية ْةفطةت نةيت ية بوتةناْي قوضِةيـ و ية زوو تاغووت و زوو نضةناْي 

ي تؤ نطزو ية فةضَاْي ثيَػةَبةضةنةت نة ية زشي فةضةَاْي تؤ وةغتاْةوةو ْهوويَيإ ية وةذ, (ذةفػة بووة
زةضضووٕ وزيين تؤيإ ٖةيَطيَطِايةوة و نتييَب تؤيإ طؤضِي و فةضِيعةناْي تؤيإ ثووض نطزةوة و ية زيين تؤ 

خوزاية ! زةضضووٕ و زوشَين تؤيإ خؤف ويػت و وآلتي تؤيإ تيَهساو بةْسةناْي تؤيإ بيَ نةيَو خػت
و بؤ ٖةَوو ئةواْةي ؾويَٓيإ زةنةوٕ و زؤغتايةتييإ يةطةيَسا زةنةٕ و ْةفطةتي خؤت بٓيَطة بؤغةضيإ 

 !!!؟...طةياْس "َصّلىَّاهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ٖةض ئةواْة بووٕ نة ظياْيإ بة َايَي ثيَػةَبةض .. خؤؾيإ زةوٕ

 

 :خويَٓةضاْي ٖيَصاو غةْطني.. خؤؾةويػتإ

بعأْ نة ضةْسة قػةي بؤطةٕ و بيَهةيَهيإ ٖةية ية َةضِ ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض .. وضزببٓةوة, بطِؤٕ خبويَٓٓةوة
نة ئةوةي وةضزي زاتةوةو غةيطيإ بهات و بياخنويَٓيَتةوة قصي َٓسايَي ثآ غجي  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"

نةضي ضي تط و ضؤْي تط .. واضزؤتةوةئةبيٓني نة بة نافط زاْاْي ئةبووبةنطو عوَةض زيَيإ ئاوي ْةخ, زةبيَت
 !!بةضاَبةضيإ قًَب ئةزةٕ و زةضِؾيَٓةوة؟

نة يةنيَهة ية ئيُاَة طةوضةناْي ؾيعةي ( َةبةغتِ بة ْاو ْيعُوتويَآلي جةظائرييية)ْيكُوتويَآلي جةظائريي 
َّالنعمانية)ضِافيعي ية نتييَب  ي نوضِي خةتتاب توؾي عوَةض: زا زةيَيَت( 1)زا ية جعَي ( 63)الثةضِة ( اْلنوار

واهللَّاملستعانَّعلىَّ) !!!!!!!شإ و ئاظاضي زاْةئةَطنايةوة بة ئاوي ثياوإ ْةبيَت؟؟؟, ْةخؤؾييةى ببو ية نؤَي
 ( ماَّيصفون

ئوَيَسي َطزٕ بهةٕ و ! زةى خوا نويَطتإ نات و تووؾي وةٖا زةضزيَو بنب بة ٖيض زةضَاْآ ئؤقطة ْةططٕ
ئةو نةيَة , عوَةضي نوضِي خةتتاب بوو ؛ْاظْاوي ئةَريوملوئُيٓيين ثيَ بةخؿطاية ناتآ نة يةنةّ نةؽ ! ْةَطٕ

 (.ثياوةي ٖةض ظوو زةضني بةّ نوضِطةية بيَئابطِوواْة نطزو ئيُربِتؤضييةتي فاضغي ية بٔ ٖيَٓا
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ئةوة ٖةض ية نؤَييةوة يةطةيَي جووت , عوَةض ئةطةض يةطةأل خيَعاْي خؤيـ جووت ببواية: ياخوز زةيَيَت
 !!!!بووزة

ض ضيًهةزاضيَهي ثووضة وا بةضاَبةض بةّ خةييفة , ئاخط ئةّ ضًَهٓة زةّ ثيػة: ثيَِ ْايَئَ, توخوا َػويَُاْإ
وا بة ئاغإ زةّ ية طؤؾيت ثانيإ وةض ئةزات و قةثي ضًَهين !!! ضِاؾيسة غةضضِغاتة ٖةيَسةوضِآ و زةضِؾيَتةوة

ّ جؤضة قػة ثطِووثووضاْة تةْٗا ية زةَي نةغاْي فاجريو بة خوا قةغةّ ئة.. وا ية ؾةضوايَيإ طري زةنات
 .ؾةضِواٍَ ثيػةوة زةضزةضيَت

خوا ييَيإ ) "عةيي نوضِي ئةبووتايَيب"ئةَةية تؤَةت و بوختاْي ؾيعةي ضِقٔ بةضاَبةض خؤؾةويػرتئ نةغي 
بسات بة ( ػووّئوّ نةي)ضِاظي بوو نضةنةي خؤي , نة ٖةض يةبةض خؤؾةويػيت عةيي بؤ عوَةض, (ضِاظي بيَت

ئازةي ئةطةض تؤظقايَيَ ثياوةتيتإ تيازاية , ئاخط ئةطةض ئةوإ باْطةؾةي خؤؾويػتين عةيي زةنةٕ! عوَةض
وةآلَي ئةّ ثطغياضة بسةْةوة؟ ئايا عةيي نوضِي ئةبوو تايَيب ضؤٕ ضِاظي بوو بةوة نة نضةنةي خؤي بسات بة 

, ثطغياضيَهةو زةَيَهة نطاوة!!! ة يةطةيَيسا جووت ببيَت؟ثياويَو نة ؾةواْة ية جياتي فةضِجييةوة ية نؤَييةو
ئاخط ضؤٕ ئيُاَيَو نة !!! نةضي ٖةَوو ذاخاَة يةى بةزوا يةنةناْي ؾيعة زةغتاوغأْ ية وةآلَساْةوةي؟

 !!!ضؤٕ ضِاظي بة وةٖا ناضيَو بوو؟, الي ئيَوة َةعػووَة نة عةييية

بةض بة عوَةض نة ٖةيَػا ئيُربِتؤضِييةتي فاضغةناْي ية بٔ ٖيَٓإ و بؤية ئةّ ضِقةي ئةوآ ضِؤشيإ ٖةض ية زيَة بةضاَ
بؤية بة نوشضاْي عوَةض ظؤض زيَدؤف زةبٔ و بةطةوضةتطئ جيَصْي خؤياْي ذػيَب , تةخت و تاضاجي بؤ ثيَضاْةوة

 ..زةنةٕ

ةّ ضِؤشةزا زةضٓة ٖةَوو غاأل ي, بةيَيَ ؾيعةي زواظزة ئيُاَي ؾةنطاو ية غايَطِؤشي نوؾتين عوَةض زةبةخؿٓةوة
وة , غوشزةي بؤ زةبةٕ و خؤي ثيَ ٖةيَسةغووٕ و تةبةضِووني ثيَ زةنةٕ "ئةبوويوئًوئي َةجووغي"غةض طؤضِي 

 !!!!ثيَيإ واية نةوا ئةبويوئًوئي َةجووغي يةنة ية َػويَُاْة ٖةض باؾةناْي ئةّ ئوممةتة

ووبةنطو عوَةض زاوة؟ ئةي ْةياْبيػتووة نةوا توخوا قةت ضِؤشآ ية ضِؤشإ ثيَػةَبةضي خوا جٓيَوي واي بة ئةب
ئةطةض : زةفةضَويَت "خوا ييَي ضِاظي بيَت"بةضاَبةض بة ئةبووبةنط   "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"ثيَػةَبةضي خوا 
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ئةبووبةنط  ئيُاْي ٖةَوو ئوممةت خبطيَتة تايةني تةضاظووو ئيُاْي ئةبووبةنطيـ خبطيَتة النةي تط ئةوة ئيُاْي
 !قوضِغرت يةواْي تط زةوةغتآ

خوا "يةباضةي عوَةضي نوضِي خةتتابيـ   "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآلِِوَّوَسل م"ئايا ْةياْبيػتووة نةوا ثيَػةَبةضي خوا 
..! ةضئةوة عوَةضة نة زةبيَت بة ثيَػةَب ؛ئةطةض ية زواي َٔ ثيَػةَبةضيَو ٖةبيَت: فةضَوويةتي "ييَي ضِاظي بيَت

 !! وة ئةطةض ؾةيتإ ضاوي بة عوَةض بهةويَت  ئةوة ية تطغي عوَةض ضِيَطانةي خؤي زةطؤضِيَت

واتة , يةنيَو بووٕ ية عةؾةضِةي َوبةؾؿةضِة "خوا ييَيإ ضِاظي بيَت"ئةي ْةياْبيػتووة نةوا عوَةض و ئةبووبةنط  
ََّوَعَلىَّآِلِوَّ"ؤشإ ثيَػةَبةضي خوا ئايا ضِؤشآ ية ضِ!!! خوا بة ئاؾهطا َوشزةي بةٖةؾيت ثيَسابووٕ؟ َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِو

بةضاَبةض  "َصّلىَّاهلُلََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م"جٓيَوي بة عومسإ زاوة؟ ئةي ْةياْبيػتووة نة ثيَػةَبةضي خوا  "وَسل م
 !!ؾةضَي ييَ زةنةٕ؟ َٔ ضؤٕ ؾةضّ ية ثياويَو ْةنةّ نة تيَهطِا فطيؿتةناْي ئامسإ: بة عومسإ فةضَوويةتي

 

 :خويَٓةضاْي ٖيَصاو غةْطني.. خؤؾةويػتإ

ني بيَػةضو بيَُاْاي ؾيعةي ضِافعي بووٕ  ية ويَٓةي َةجًيػي و  ئةّ قػاْةي ؾيعة نة باؽ نطإ ضةْس قػةية
َصّلىَّ"خوَةيين و نويَةيٓيية بةٖيالنضووةناْي ؾيعةي ضِافعي غةباضةت بة ٖاوةآلٕ و ئابطِووي ثاني ثيَػةَبةضَإ

 . غةضو َايَُإ ببيَت بة قوضباْي "اهللََّعَلْيِوََّوَعَلىَّآِلِوَّوَسل م

 ..!ييَطةزا نؤتايي بةّ باغة ٖات

 ؛نة ٖةيَبةت ضةْسئ الثةضِةي تطي يةغةض بٓووغني و ية طةوضةيي و فةظيَي ئةّ ظاتة بيَويَٓاْةي ئيػالّ و بسويَني
بةآلّ ؾايةتي خوا بةغة بؤ ثاني و ..  ئةوإ باؽ ْةنطزووةئةوة زيَؤثيَهيؿُإ ية زةضيايةني ثإ و بةضيين

َّوَسل م"تاقاْةيي  ئةّ ئوممةتة ثيَؿيٓةي ئيػالّ و ئةو ٖاوةيَة بةضظاْةي ثيَػةَبةض ََّوَعَلىَّآلِِو ََّعَلْيِو نة   "َصّلىَّاهلُل
ُهمََّّْالل وَََُّّرِضيَّش: فةضَوويةتي  . ئةواْيـ ية خوا ضِاظئ, يإ ضِاظييةوخوا ييَ: ياْي. (100: التوبة) زَعْنوَََُّّوَرُضواََّعن ْ

. خواي طةوضة ية ٖةَوو الَإ ضِاظي ببيَت و يةطةأل ثيَػةَبةضو ياضو ياوةضاْي ية فريزةوغي بةضئ نؤ بهاتةوة











 زیسبدولعههێمنعه-یڕافیسیـزانڵوێستیناحهههورمبهپێغهوریکانیدهستێرهئه

 .ئاَني

 

ََّاْستَ ْغِفُرَكََّواَتُوُبَّاِلَْيكَّوََََّّوحِبَْمِدكَّ الّلُهم ََُّّسْبَحاَنكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :غةضضاوة

َّابنَّقيمَّالوزية:َّأعالمَّاملوقعيَّعنَّربَّالعاملي(َّٔ)
َّموقََِّّالدررَّالسنية:َّموقفَّالشيعةَّمنَّالصحابة(َّٕ)
َّيوسفَّبدري:ََّّ!؟..ىلَّيدعوَّإىلَّالتقريبَّ..َّموقفَّالشيعةَّمنَّالصحابةَّ(َّٖ)
َّوليدَّدويدار:ََّّسبَّالصحابةاإلصابةَّيفَّحكم(َّٗ)
َّاَّلسَّاليمنَّموقِ:ََّّاعوَّمنَّالفتنوَّبيَّالصحابوَّرضيَّاهللَّعنهمموقفَّاىلَّالسنوَّوالم(َّ٘)
َّامحدَّزميا:َّصورَّمنَّحبَّالصحابوَّللرسولَّعليوَّالصالةَّوالسالم(َّٙ)
َّالعقيدةَّالِحاوية(َّٚ)
َّعن :ملاذاََّنبَّالصحابة(َّٛ) َّالصحابة منتدياتَّالدفَا
ََّّالِريقَّسيدَّقِبمعاملَّيف( 9)
َّعبدالرمحنَّبنَّناصرَّالسعدي:َّتيسريَّكرميَّالرمحنَّيفَّتفسريَّكالمَّاملنانَّ(َّٓٔ)
َةال َوذةَةز َةال غايَس: ثوختةي تةفػريي قوضِئإ(11َّ)
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