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 -ئةم دياري ية ثيَشكةشة بة :
 دةكةنةقةَلغان بةرامبةر ئةوخوشكءبرا الوانةى كةيادى خوا 

 شةيتانى نةفرين ىَل كراو.       
    ئةوكؤِرءكؤبوونةوانةةةى بةكةةةدوورن لةةةاَنِرواننم  ةةةرا ء بةةا

 كردنى شةرةفء ئابِروى خةَلكى .

      ئةودايكءباوكةبةِرَيزانةةةى كةِرََلةةةكاننان ئارةةادار دةكةنةةةوة بةةة
 خؤ ثاراسنت لةو ااوانة ثَنش ضارة سةركردن .

  ورن لةةةةة سةةةةةر ئةةةةةو مامؤسةةةةتاوبانى وا انةى كةةةةة  ةمن ةةةةة سةةةة
 وضاو ثاراسنت. ئاراداركردنةوةى موسَلمانان بؤ خؤثاراسنت

 كضة الوانةى كة بةبةردةوامى ِرَضةوون لةة نَنةو  ةةواو      ئةو كوِرء
 ئارة ووةكانداو، لة خةوى بَى ئارايدا نغرَبوون .

 ضةةاككردنى   ةةةوَلى لةةة كةةة ءبةِرةوشةةتانةى ثةةا  كؤمةَلىةةة ئةةةو
ةوةوة بةةة  ةةةموو  وبةةان   خةَلكنةةدان بةةة  انةةدانء ووشةةنار كردنةة    

  اَلَنكى كورد. 

       سوثاسء ثيَزانينى خؤم ئاراستةى هةةموو ئةةو برايانةة دة ةةم  ةة هاو اريةان
 بيَت هةروةهازؤرسوثاسى مامؤستايانى بةرِيَز)عبيَد فقىَ بةهاندانيش ر  ردم ئةطة

دة ةم  ة ئةر ي ثيَداضوونةوةو هةلَسةنطاندنى   )عبدهلل  ريم شوانى( حممد(ء
 .ىء واتاسازى ئةم بابةتايان طرتة ئةستؤى خؤيان شةرع
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َو َسَتْعددَ ِ  دْ  ََْْمدد و بِددِِ  ِنددر ووددهوْسِر َُتْدروِعددَنِ َسِنددْر  نوهو َسَتْعدد َدْفِرهوَو َستَد وددْو و ِإنَّ احَلْمددَ  ِ  

َِ ا و ََدم نوِلدلَّ لَدهو َسَندْر يوْلدَِْل ََدم َ دِِ َ   لَدهو َسَُْودَه و َس َِّئِِت َُْعَمِلَِنِ َنْر يَدْهدِ 
َو ال َوهِْيَك َله َُْن ال ِإَلَه ِإالا  َو َسَرسوْولوهو.ا و َسْحَ   ، َسَُْوَه و َُنَّ ُموَمَّ اً َعْب و

َي  آ ي َقََ اا ا  ] ااق ا َه  آااوآ َق َ َ اا ااهي  ا ََ  َ هااقذو  ت ااقذو ذ ي ََ وَا ا ي اا  ذِياا آ ََ َيا  ََيه

 ََ ق لآاا سو    .(320سورة آل عمهان: ) [اه
ََ َقَخلَاَه ] اَ  َآ اَس َقذ سو اَ  ي ا  ان ي َخلََهكا كا ا ذِي آ هاقذو َربي ََ  ذِ ي سا ذ ي َي  ََيه

ي  َ ذِي آ قذو  ت هـا َجـ  ً َكثـآيـًرذ َق آـَس ء َقذ ي َاَا  رآ ََ  َقَبثي اآ و َج ََ  َزقو اآ و
اـكا و  لَيو ََ  ََ َ َكا  َي  ت ـ َ   آ ََ ََ بآــوآ َقذألَرو ق سدورة النعدِ: : )[َرقآيًبا َ َس َءِـا

3 ). 
اا و ] االآ و َِكا يً ذ يا و ً  َساا آ َ َققاقِاااقذ َقااقو هاااقذ  ي ااقذ ذ ي ََ وَا ا ي اا  ذِياا آ ََ َياا  ََيه

ًزذ  قَِوا َفَه و َف َز َفقو َ َقَرسا عو  ي سآرو َِكا و  ا اقَبكا و َقَاَ ياطآ َا َِكا و َقَيغو َو ََ
يًا  ظآ    .(03 - 02سورة األحزاب :)[ََ

 َُنَِّ بَدْ  و ... 
دددَّ  ا و َعََْ دددِه  ََ ددد   ) دددَه احَدددْ ِ  َ دددْ  و ُموَمَّ َْ دْ ُِ هلِل َدددِبو اِ  َس دددَ َد احلَدددِ ْي َْ ََدددَّنَّ َُ
ددلَّ ِبْ َعددل  َ ددمَللض  َسَعََدد  آلِددِه َسَسددََّش( َسَوددهَّ األونوددْوِر ُموْددَ كََِّدوَهِ سهللوددلَّ ُموَْ كَددل  ِبْ َعددلض سهللو

 .ِرِ سهللولَّ َ مَلل  ِف النَّ 
 ثيَشة ةةي              
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   ........  هوبركات السالم عليكم ورمحة اهلل          

،  ةلوة مو    و ستايشو  ووث ب روةربو رد دوك مة وة      سوثاا   سةرةتا 
  يَن  تو و  جوار رثَ  ؤمةكء يارموةت  ةوةو تث مانواة ةوة  مامادنةرةم ووة     

 وةيدوة رنةجاوا لوة ضوااة ام  مب    (ضاا  سواَةة  )ولةضاث م مةوةب رثَ
وثيَدووةر م  رووةرييَيب اوو َ رووؤ اةرتث نامووة   ووثرم  ء اا وواة  ميووارب

ةوووةو ةوووارةبووة   وووة رام ةاَشوووت  مةسوووةلةب ،لةري ستاك ةا دارنةين
 ثء ما ريين ء قاَيةوة، هةر مة ات رؤ ةةجنامك م  هةمثو  اريَن  و 

)رووةىث َ   مموو   ووةيتاةء ما وواي  ِووةر  ء ريو موو  رووؤ ةووا  ةتء    لة
ةوووةو   وووثيَن  وووةوتي و(ةوة رةمريةو وووة يوووة اةةةجناموووك م   ووو م

لووةم يوَب رووة جاةووام  رثومووك  ت سووداك توو ين و ووو  ا ين     بةووارةبوة
روةرةو هةل وكيَ و   ،  ةمةوة ام  راو ة ىةورةماة ةوامةم     م ريَنة

 ة جا ية اَك لةو  ارة بوَر و  اامةب ،لة مةستك م  ةار يوو رييَي ر مووة
 اَنةِرواننم ة امك  مةوثل اَتةوة ر يتاوة لوة)  لة ذيَ  رال   ةارةبووة ىال و

لة م وَظة ام  روة هةرمووريةىوةبةوةى  تار    ( ةرةر َ ويَدة بوَريَك ةرا 
مثسوو  ويَن  ، رثَيووة مدووا  رووة ااَثينووتة ب موو  ةووة  رارةتووة لة وو مووة

و مادو   اَ يت رؤيوة شنة و  وث وكء رو    وثيَدوةر  رنة ،    ةاوةهام  ااَ
 وة تثو و  مو دظ مةراَو  و      اهامةيوة ِةر   ردضادة  هوةمثو ةوةو ىثم  
وث وك و رو    ووثَ      جوا ري موة  .مةروات بدريَنا  رةرةو ةمار ضوثوة  

تا ة هثَ ارة رثَ لة وشتة ر مم  ااَثينوتة روة   ..مة س و ةارةبوو ....
رةرا سو  لوة    رثَيوة ورياياةوة مامةل ة لة ىةلَ ىثَري منارية  امك  رنةي ،
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ب م  روثَ!... ضوثمنة ىثموام     ةة  وثَاار سنت و ضاواار ستدرةر مبةر 

رارةىا  ووث ي  و ضو     تاَك  ما  ية ريوَذىاريَك م ميَ  و مةضاتةوة رةر
يةم   مة ة  !ةةو اتة  هةمثو ةةمك مة ام  ال ةت ميَتة وةال   و  وا 

,)ضاو(ي  ية اَنة لوةو ةةمك ماموة  توثَ     لةسةر   مةوة  ام  مةمةة
سووت  رووكة  رووةوث ب  اووةنام  ري  اوو َ رةرا سوواارمة ات,جاهاث م ر 

مة ام  وث ب ىةورةوهةماشةسثررا  لة سةر ج َ رةج َ   مم   ةرما
وة وثَت رثاريَي  لةو تامة   وةىثمام  ِوةر   رثماواة  َ    ماة ةراة، 

ضثمنة رةرييَيت  ,شربي  َ رنةو ر ةريَثة ال  وثم مة    َ, هةروةها ااَ
وَ   ووةمةمكة ةر  تةمةماشوو   وواتاَن  ب  ةو !موواب م   ووة  مةموو   

تاَثةري مووكووة ها ووا  ووةرمام  اوو َ  وو   رةوةسووتاة و مو مةميل  وووة        
جا راش ري مة ةةو تاَ يو مادوة     ة ةةوي  ىثَريب تةمط و تارة،وةستام

ِةر مامووة   ووة لووة ةارةبوويووة   مووةوؤشء الو بةوة سةرضوواوة       
رووةمو   وؤيووك   يووة   ىووةورةى تووثوة و ةاَنووتاو م هوواتثو مةت سوو   

تة  رةرمةست  رةرييَييشو  مل وؤااَن  بدر رضوث ة    وة ةة  رارة مةهاَد 
لةو مةريا رةر   و مة  ماو  وؤ ةينتة رؤ تؤ  روةرييَي.... هاوث م ر    
ةاىام ر   ممةوة و و اار  ةرةوةيةك راَو  و مايوة  سوثم رةوشو ء     

. م و  ووارين لووة وووث   ريةب مةمووك  وووث   توواكء تووةمةا راَوو  جاَ ووة  
لةةةواوىن   ة  وووث   ىووةورةش ماة ةروواة  ووة ثوواة اوواريَي  لووة توواو  

 ذايَ.نووسةروخوَينةروطوَى طرو باَلوكةرةوةى ئةم بابةوةخؤشبَيت
  اعريب وث مس سةرم ر ريةب  مةمثساَ :
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 ةرامةةة حةة لةةاوت بكةةزى ضةَثاري
 تدا بطةى بةمةرامةة بةهةشةبا ل

 ئةو حؤرى عةينةى خوا بةدى هانى
 الم.ةةةسةةة دار الةةاوةرِدارة لةةؤ بةب

 

 وةنها خوىي ميهرةبانيش بةخشةرو دىثَوشةري واوىنةكانة.
 

 ىللة وبركاوةورمحة وىلسالم عليكم 
                                 

           
   .فةرةيدون مو ةممةد                                              

  (كَوضي 3412 رجب 00 )                                                   
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 ضـــاو

 بةخششيَكى خواي ميهرةبانة ثيَويستى بة سوثاس طوزاري ية

ةراة روؤ مو دظ ر يتو  يوة     راَ ثماة ية اَك لة رةوششة ام  وث   ماة 
، ضثمنة رةري سوت  ضواوة اة هؤ وار  ىو م ن روؤ وروذ موكة و       لة)ضاو(

، ة لووة هووةمثو هةسوو  و مةسووت  م دظووك  هةسوو  اوو َ   مموو   ووتة ا 
لَ مةوروروةرم  لوة   ية اَناشةلة هؤ ارة ام  مامةل ة  مة لةىةهةروةها 

، (ةوة ميارمة واة مةرادو يَن   ضاو ، و تة هةر لة رييَ  ) اَثة  رادادك 
اا اة لة مو يك  ب ماار اة اة ةار ستة  هؤش مة  يَ ء مامةل ةية   

ضاو ةةو مةبىا رةهاَية ة  وة   ذي  مةياة لةىةل ك  مة  يَ  ، هةروةها )
(   لبصو   وضة  سةر  م دظك يوةء ووث   ماة ةرواما  وو وة )    لة ما

و تة راد  رة ارمةهاَداَ   ة ميارة وو ة  ) لبص ( جااو بة وو ة  
، ضثمنة ىاامك ر ما  ضواوياة هةيوة روةال   قثرةواة     ( و تة ضاو  لع  )

، رووة  اوو َ يووة    (  رووة ارهاَداوة تووةمةا رووؤ موو دظ وو ووة  ) لبصوو     
 ا دسةية   تايبةتوةو ووث   ىوةورةش    مةرمة ةو َ  ة   مة  راد 

رة م دظ  رةوشاثة. هةروةها وث   ماة ةراة روؤ هوةر ةةموك ماَك لوة     
ةةمك مة ام  ال ة  م دظ  ةرماماَن  رؤ م مواوة و روة ياسواو رييَنوايةك     

 ، لوةوة   وة هوةر ةةمك موةو    تثوة و  ة تةمةا  ايةة رة وؤيةت م ي ي 
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ااَثينوتة روةرمةو   لوة    ، رؤيوة  ڤسثوم  تايبةت  وؤ  هةية روؤ مو د  

سثاا  ىثب ريك  ر  رةوة   ة وث   ىةورة ية اَك لوةو ةةمك ماموة    
، او َ رةوشواثينء مارادوا  موة  مووين    ال ةمام  رة ساغء سوةالمةت   

هةر لة ساتة وةوت  لة مةس  م م  ضواوة ام  هةسو     ڤضثمنة م د
رة ميار موةمام  ريووموا  ء  وارممةوة   وتة جث موة اةء مةوروروةرء       

ضواوة اماك   ، تارين  رةسةر م  رؤ ميارمة س و ت  ية اة مة اتريو 
، هةرلووة   اتة ووك  مةرووة تاريووك مةراَوو ء ميَوو ء ما ووةر م  مة ووات

ةاووك   ووةوةء بةوقوو  جووار م  موواماَد   ةو تووة ضوواو رةوششوواَن      
ىةورةب وث ياةو ااَثينتة رةو ةةمك مة رةمكة اة وؤيواة رثواريَية لوة    

 ار  ماريةو ياة ا َ ةةجنا  مةمةة جا هةر  وات  قةمةغة لاَن  وة اة و
رةموووكة سووودثر  رةب موووكء  وووةرمام  ووووث   ىوووةورة  اووو َ  وووناة    
تةما ا  مم  ِةر م  ا َ ةةجناموك  ةوةوة موا   ووث ب ىةورةيوة  وة       
ةاب ر  ةةو رةمكةية رك ت لة سةر ةةجنامك م  ةةو رو َ  ةرماماوة  هوةر    

ََ  ِإنَّ السَّم  رؤية وث   ىةورة مة ةرمثيَ :]  َع َوال َبَصَر َوال ُفَؤاَد ُكلُّ ُأولــِِ
ـُؤو ا  َْس  ْ ــُم  ََ رةري سووت  ةةمك مووة ام  رانوونتء  :و تووة (13 : االسددها:) [َكـنَن 
، واوةماوواة ةمثوياة  ووة سوو َ مروسوو   وو  و  وووث ة  راوود  وملَ هوو 

رةرا سووة لاَاوواة .وو ووة  ) لبصوو  ( و تووة راوود  و  َ وةىري وة ووام   
(   لبصوو  هوواتثوة لووة  اتاَنووك  وو ووة  ) ( جووار لووة قثرةامووك   341)
(جار روة و توا  رادادو  ريووموا   و توةةء  واَثة امااة روة ضواو         11)
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هاتثوة ، وة لة جارة ام  ت يشك  روةماماب رري  مموةوةو تاَ ةيشوتد     

، وة هوةروةها ةوةوة  ب م  ويشوة لوة ريوو        و ميارمة اة هاتثوةذي 
  يةوة ةةوةية،  ة مةموار   هةرموو ب منت   ار ةةمك   ب م  و تثيَنار

راد  لة هةر ضاويَنك  بيوات  لوة )يوةك مداوثَة( رييشوال   مةموار  ااَوك        
هاتثوة ،لوة  اتاَنوك   وة سوَ  يوة   مةمارة وام  هةسو  لوة م دظوك           

، رييَ  ضاوةوة رة ماَشك مةىاتمةمارة ام  راد ء ةةو ب مااريةش لة 
روةها ووث    هوة (1)يوة اة   ي ماار اةهةسوت  (%02)مةىاتة ميينوة  

َ  َوَلَ ـَل  ] :ىةورة لة ةايةتاَن  ت م  مة وةرمثيَ   ـَمُك ََ ـَ  الَـِّ َ أَأ ُُ قُـل  
ُكُرونَ   َ َّْن َت َف َِِدَة َقِليًلا  َب َصنَر َواْل  َع َواْل  َُ السَّم  ةة   :و تة ( 01)  ملدك : [َلُك

ااَااة رد  َ هةر وث ية  ة مروسوت   و مووة و ةةمك موة ام      حمنك
 .د  و مل   ا َ م وةراننتء را

رةال   بدر رة ةم  سثااس  ةة  رةه  مة مة ةة .مة   ةو توة لاَو ةم    
م دظ هةرض  راَ ء هةر ضؤماَك راَو  ااَثينوتة لةسوةر   وة سوثاا       

، وة اار سوتد  ةوة  سو َ    لة رةر مبةر ةةمك موة ام  ال وةيك   ىثب رراَ  
( هوةر  )رانونتء راود ء ملَ   ڤةةمك مةش هؤ ارة رؤ رةوتةوةر  مو د 

ساَنااة تةو و ةر  ية  ين رةوة  ةةىةر ىث َ رانت  مةم   ِةر   
راداد  ياوثم مل   ةارةبوو  رنات.هوةروةها ووث   ىوةورة لوة       َ يار

                                                 
 .(00-03( ل )5ىؤظار  هةيظ ذمارة ) (1)
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َ  َ  ةايووةتاَن  توو م  مة ووةرمثيَ  :]  ــنِتُك َْ َّْ ــو بُأُــ ِن ُأ ُْ ــَرَلُكَ  َوالّلــُم َأر 

عَ  ــــــــم  َُ ال سَّ َ   تـَ  َلُمــــــــ َن َوــــــــي ِان َوَلَ ــــــــَل َلُكــــــــ َواْلَب َصــــــــنَر َواَْلف ِِــــــــَدَة َلَ لَُّكــــــــ
ُكُرونَ   َ م   اَثةب لةسون  م ينتواة  وث   ماة ةراة ة :و تة (01: لدحل )[َت

، هوةروةها   اتاَنوك  ةاَوثة هاضوتاة موةمةب م      هاَداية سةر بةو  و لوة 
رةوشو  روؤ ةوةوة  سوثاا      ةةمك مة ام  راننتء راود ء مل و  او َ    

وث   ىةورة لة  رارةيةوة بدرة،  ثرم رةل    ةرمثومة  ىثب ر  رن، 
مةر َ ةةوةش ري م   ة ية ة   ،(مشتاَك منثومة  وةرماماَنة)ىثتةم 

در رؤيوة ااَثينوتة ب   )ضواوة( ادة  اةيذة  سوةر ةوتن روؤ تاو موة اة    
     ، ري سوتة لوة بدرروة  ةايةتة اموك  وو وة      ةاىام رر  لة رة ارهاَداماوك  

روةال   مةرو َ ةوةوةش    ،  وةوتثوة  (  لبصو   ( ااَ  وو وة  )   لننع )
ري م   ة هةرموو ااة لة يةك  اتك  مروس     وة و ىة ة مة ةة لة 

، رادو  وة  وة اوةرية  رانونت لوة       ؤراةلوةم  سةرةتا  مروس  رثوم  
سةرةتا  هة تة  ضث رةم  سثري  ذيام   ؤراةلةم  ىة وة مة وات ،   

ريدذ   هووةروةها ضوواال ي  ضوواوي  لووة سووةرةتا  هة تووة  ضووث رة  لووة 
 ةو تووة سووثاا    ،م  سووثري  ذيووام   ؤراةلووةم  ىة ووةمة ات   (00)

ىثب ر  رةوشش  ضاو تةمةا رة اار ستد  مةراَ  لة ريو مواي ِةر موة   
 .ماريةو  اة و موور لة ر َ  ةرمام  وث ب ىةورةو ماة ةراة
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 خؤت بثاريَزة لة) زيناى ضاو ( !!                 

مووة  ووة لووة ذيووام  موماووام   .... ري  ناةوث ووكء روو    رييَوويم ر  منووثل 
، رووة سووةر  ووةيتاة و سووةررابة ضوواال ة اماك  ب لَ روو  تووةمةا موواتث م 
، رؤيووة ااَثينووتة اوواَ  كء يارمووةت  وووث   ماة ةروواة مووةراَ رة ؤمووة

هةمثو  و  م و  لوة ووث   ىوةورة رنوةين  وة ااريَير ومواة رنوات لوة          
جا لوة   ب وةي  تاو ة   يو اَدة ام   ةيتاةء وةسثةسة و  اة ام  و ر

، رؤيووة مووةى تن ء مةاار سووتد  ضوواو لووة هووةر اؤ وواكء رةرىاَنووك  راَوو 
يووة ام  مييووك رثومةوةيووة لووة تةما ووا  مم  ِووةر   لووة ىووةورةت ين هؤ

( لوووة  ضووواو , روووةال   روووة ااَضوووةو مةوة ىووو تنء اار سوووتد  ) وووةيتاة
، اش   ناَدةرو ت ساَدةر   ةيتامةو هةمثو ةاموامءء   تةِةر مة اة

 تة ام  مةر ييَ ء ريينث و سةر ؤري  مومااو مو  ريدذ  مة ات رؤيوة  ةاو
 (لة  تاَيب لاَباَ ريةمحةت  وث    ) إبر الق شةانام  

رووةرةو  اثَ وواي ضوواوو اار سووتي  ) : (م مة ووةرمثيَ اجلددواب الفددِِف )
رةال    مموو  و ، رووةال   تاَوو يو م  و رووة  تبوواتضووا ةو رةوتووةوةر  مة 
رووةرةو ويَوو  ة رووثوة مةرووات و و  لووةم دظ    ، ملَتةما ووا  مم  ِووةر   

، وة هؤ وار  وو  ث لوة سوةر      ات هةماشة لوة رري  مموةوةم  راَو    مة
لةو مةيوة روة ماَشونتك  راَو  را وة       ال ةو مةرووة روة جو َ مةهاَد و  (   
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! ضوؤة!  يام  ض ! ةايا ضاوي  بيدوا مة وات   ! ةة رؤض  بيدا  ضاو

    منة ةةوةري مة وة ووث   ىوةورة    ، ضوث مةل اََََََن: رةل  َ بيدوا  ضواو   لاَ ةم 
رنات ةةورةال و مةهامةتاامة   ةسواماَن  بدر    ( ريةِة رةمنءتؤي  )

ةوة)اووةما رووةوث  (  ووة   ى تؤتووةوةو ريدذ مووة سووةرقال ن رووة بيدووا   مم   
رووووةهثَب تاَوووو يو ماي  تووووةمةا ( بيدووووا  رضووووث ة ) مةرةسوووو  ااَوووو 

مةوةمووةو )هووةر رمةو ر  ااَشووادناة  ةرمثويامووة ِةر مةوةيووةوةك  ووث
َربُ ا  الُزَأى ِإأَُّم   رؤية وث   ىةورةمة ةرمثيَ : ] مةراَ  رةم ر(... َوَ  تـَق 

َا َوَ ــني َ ــِبيًلا  ــ ََ  ميينوو  بيدامة ةومووةوة،  :و تووة ( 10االسددها::)[ َكــنَن فَنِش
هاوةل    ،ضثمنة رة ري سة ريةو تاَن  رةموما ريين ورييَ ةية   و  اة

ـــرة أبـــ )وؤ ةوينووو     ااَغةمبوووةرب ووووث  : ويَ ثمة وووةرم (ُري
 ْحنلـَ   ذلـَ ْـدر  الزأـى ْو أصيبم آدم ابو َلى كتب ةرمثويةت : 

 الكـــًلم زأـــن  واللســـنن ا  ـــتمن  زأنُمـــن واْلذأـــنن الْظـــر زأنُمـــن فنل يْـــنن
 ويصــد  ويتمْــى يْــ   والقلــب الخأــن زأنُــن والرلــل الــبأ  زأنُــن واليــد
ة   وؤ  هةية لة بيدوا  هةمثو م دظاَك ر :و تة (1)(ويك بـم الفرج ذلَ

و لة سةريش  مثس  وةو ااَش  مةىات رةوة   ة هاض مةررواب رثماَوك   
ة لوة  او : ر يت)بيدوا  رضوث ة(  وة بيدوا  ضواو     مةرةسوت  روة     ااة لاَ م

                                                 
 ( .3366( سنعَش )3426رساَ البخِر  )( 1)
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ةر   ة لة ىث َ ىو تن لوة  وت  ِو    ا، بيدا  ىث َ: ر يتتاَ يو ماد  ِةر  

، وة  ثمواما ،ر ية يوة لوة قنوة  مم  وو      ، وة بيدوا  ب ثوضا يوءاو
ام  مةسوو  لووة بدرم ر  و بيدووا  مةسووتا  روو ية يووة لووة رووة ارهاَد  

، وةبيدا  ا َ ية امدا  ر يتو  يوة لوة هوةم اوماة روةرةو      بةر ءبةمط
 ار  و  اةو رةمريةو ت  ، رؤية مل ا  ةارةبوو  مة ات و ةاو ت  ا َ 
مةوث بيَ  وة عةورةتا  ري ست  ةةو  وارة مةرمةووات يواة روةمرد      

ابر : يَ و(مة ةرمث ريةمحةت  وث ب لاَباَ  )(ابر احلجه حلَِظا) مةواتةوة
،   و ووتة  و  ث روة بيدوا م مو  وة   رؤية تاَ يو م : ) ةرمثويةت  البطِل

ضثمنة رام ة ة مة وات روؤ بيدوا  ري سوتةقادة ) ؤرثوموةوة  ِوةر         
 هووووةر لةرووووةر ةةمووووةش ااَغةمبووووةر  وووووث       ورةعووووةورةت(

ةايوووا ةوووةب م   وووة   (1)( الدددك ُس يف بدددهسالردددهص ي ددد د  ):  ةرمثويوووةت 
( تووثوش رثومووة رووة مةوؤ وو  النظرر رةرهووةم  تةما ووا  مم  ِووةر   )

مةرووم ء واامةتء مااوا  ء مةسو  مريَوذ    مماشوة رؤسوةرةار يوو      
،  ةو توة مووام    ت  مثسوثل ناة يواة غوةي   مثسود ناة    وموامث ء هةسو  

رة وةم   ة و ةةموك م  تو    هةمثو سةرةتاو تاو مة اة رة هؤ  ضاوةوةي
 ، هةروةك  اعري مةل  َ:را     وة، مةتؤش راثاريَية

 
                                                 

قذ ة: (1)  . (33/00) َ ح البِرى وهح َح ح البخِر   برآ
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 فكــالم فموعــد فلقـــاء          نظرة فابتسامة فسالم    
تةما وا  مةء اا واة رويةو بةرمةوةموةو لوة مو يشوك         سةرةتا :و تة

سووةال   وو مةء هووةو ل   يووةك ا سوو  ةووا  مو   ةووةوةش قنووة  مةء 
 ةوتدوة مواو ةوةو تاو موة  مواوم  وة روة       مةوعاك م ماة رؤ يةك راود  و  
 اةما رة وث ب ىةورة .)بيدا(   ىةورة )م ويَن اان (
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 ضةند فةرموودةيةكي خواي طةورة

 )النظر(دةربارةي تيَرِوانيين حةرام 
ِْيَو يـَُغضُّ اوث   ىةورة مة ةرمثيَ :]-: يةكةم ِْ َ   ُقل ُلل ُمؤ  ِْو  أَب َصنِرُِ

ـَْـُ  نَ وَ  َ  ِإنَّ اللَّـَم َرِبيـِر ِبَمـن َيص  ـ ُْ ََ َأز َكى َل َ  َذِل ُْ َفُظ ا فـُُروَل :  لدوثر )[  َيح 
: روا ضواوياة   رةاااو م  راوةري م ر رد و َ  ةة  ااَغةمبةر  :و تة ( 12

م مةويَدن ء تةما ا  ِةر م  ا َ مة ةة و  ةرم ة  وؤياة )اواش و  
ؤياة و وث ش ةاىام ر    ة ر،  ة ةةمةش بدر ضارثاريَية ااَ  ( ياة
لاَ ةم  ضاو م مةو موكة هؤيوة   ى م وة روؤ اواك ري ى تدو         ااشة ةيامة

، هوةر  هةس    مماشوة روة  ورييد  رواوةريء     ملَء مةرووةء م ويَن، وة
رةوة  ريو م   ار  وؤ  مة اتء وث   ىةورةش هةست  راوةريم ر ة 

ة ةةىةر ضو   ةسو    رؤ ةةوة ري مة اَش   ة ةاىام ررن و وؤياة رثاريَي
ضاوميَ  لةو  اتةم  رة سةريامةوة م  يوة يواة  وةر  لوة  وة  ما وةة       

 رةال   وؤ وث   ىةورة ضاوميَ ةو ةاىام ر  ةةو   م ر مةية .
 ةو تة رة هةمثو  اَثةيةك تاَ يو ماي ِةر   قةمةغةيوةو ميوارة ةوة      

، ضوثمنة ووث   ىوةورة    هةيوة  قةمةغة  ممةش سثومو قاب جن  ووؤ  
ء تاَ يو مادووةوة يووة   مةب موو َ رووةوة   ووة هووةر رووةهؤ  راوود     را وو 

بووة هةل ضووثوة اة مةسوو  اوو َ مة ووات هؤ ارة ووام  وروذ مووكم  ةووارة
اوواريَير وة  )هةررؤيةوت  وة:هةر ووة  ةووة  ضووث رةرثاريَييَ  ةووةو ميد  
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، مةررو يين روة ضوةمك    ا وا  مم  ِوةر  ، رريلو َ   مموةوة    ةةو ما  تةم

 . ارة ة (وة ريوَيشنت رثَ  وو ةيةك
 درةخت لة باخا جوان و ثر بةرة     خاوةن ثةرذين و خاوةن سيَبةرة    
 يت دزو مندالَةــريوَدةي دةسـط  سةر رِيَ بةري هةر كالَة     درةخيت    
 

َوقُــل ] -ووث ب ىوةورة تايبوةت رووة ةا  ةتواة مة وةرمثيَ  :      -: دووةم
َو ِْو  أَب َصنِرُِوَّ وَ  َْنِت يـَغ ُضض  ِْ ُْوَّ ِإ َّ ُلل ُمؤ  ُْوَّ َوَ  يـُب ِديَو زِيَْتَـ َفظ َو فـُُروَل َيح 

ــن َْ ْـ  ــَر ِْ َْ ــن َه رووة ةا  ةتووة   ةووةب ااَغةمبووةر   :و تووة ( 13:  لدووثر )[ َْ
راضاوب  وثَياة م مةويَدن و )اواش و اواَ  ( ب    -راوةريم رة اة رد  َ :

وثَيوواة رثوواريَية جث ماة ووةياة رةمةرمةوووةة ج ووة لووةوةب  ووة وووثَب  
 ،ريووب مةرةوةب جل و رةرىة ةيوةت    ةويَ  . ة ةةوي  بيات مةرمة

هةروةها ااَثينتة ةةوةش ري م يَ   ة ِاننةت  لوة اثَ واي ِبوا     
تة ةةوةية  ة ةةو وث نة مةراَ  جث م  ال وةب رشواريَتةوة و مة وباَ   

 ، رووةال   رةم وووةوة بوَررووةب ةووةو روواال هووثَب سووةرمء ري  اَشووام  ااوواو ة
رب ةةم يوَماموك  ةا  ةتواة مةيواة اثَ ون ما وةرع        امةب لوةريوَذىا اؤ

ةووةوي  رووةوةب رووةل  َ ةا  ةتة ووة ال ووةب م اثَ وواثة رووةال   ضووثَة!    
رة اَثةيةك  ة لةىةلَ  ةرمام  وث م  بوَر جااو بة، ةةوي  رةوةب  ة 
م و ب مثَميوول مة ووات و يوواة رة وواَثةب ضووةمك اارضووةو يوواة تةسووك و 
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 ةهاض  وواَثةيةك ةووةو روواال  اثَ وواة،  ةةةمامووة رووةم ووةيوواوثم ريةم اوري

، رثَية ىثمام  تاَك  ماوة  وة ةوة  موو    ماى يَتةوة  ة مين م و ب   مووة
ةايةتةب ااَشثو هةرمو ااة  ةرمام  وث ب ىةورةة رثَهوةرموو ريةىوةب   
) ةا  ةت و اااو( ب راوةريم ر رةر َ جااو بب لوةوةب  وة ضواوة امااة    

ــكي  ةو تووة  ،ر منةاسوو  ةووةو  ووتامةب  ووة ِووة   م مووةويَدن لووة   خوش
لةو مةية تثَش و ىثمامو  ر مرو َ  وة موةه  ضواو م ونونت        ....بةرِيَزم

، روةال   رواش ري موة ةوة  ةايةتوةش      ةا رثَ اااوةو ةا  ةت ماى يَتةوةتةم
  وة وث يشوك  هواض    تايبةتة رةةاَثةب رةرييَيو سةم   ،ضوثمنة لةاام 

اراَو  جااو بيتواة   ، رثَية لوة  وةرماة و مةهاة اماشوك  م   جااو بيتاة ماة
، رثَية ةامثَذىاري  مة ة  هوةر ات تثو و  ةوةو وةسثةسوةية     هةراَ 

مب ووث   رثي  ةةو  ية نةر اةما ر  ة رةوث ب ىةورةو ماة ةراة ،ويوا 
، ضثمنة لةري سوتاك  بوَرة  ةسواماَك  وة لوة     رنةو وث ت رري رنةويَتةوة

) املدوت نَدكوةوب ر َ ةاىايوك ة و رةوةروةر مايوةة توا ث ةوةو ريوَذةب       
ةىاتة سةرياة  ةرمامااة ا َ مة ات رة م ر ي م  هةتا م(سةالم  وث ب لاَباَ 

وةبوَرة ةةو موةب  وة روة     ،مومااب  ة  م خ و ا ي لة  اَشةم هةتاي  لة 
جث م  و لةش والرياة مةمابة و اشتااة تةمةا رة مومااوري ب وةياة ةب 

،ضثمنة تةوروة  مة   رةستثوة، رثَية بوو تةورة رنةو ر ةرييَثة الب وث 
هثَب سةررةربب و سةر   بب مومااو مو  ريوَذة هوةروةك ووث ب ىوةورة    
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ـَو مة ةرمثيَ  :]  ََِمـَل َاـنِلحان فـََ َسـى َأن َيُكـ َن ِْ َْـَو َو َْو تَنَب َوآ َّْن  فََم

ِلِحيوَ   .(30:  لقصص)[  ال ُمف 
ب ةةو ةسةب تةورة مة ات و مةىةرييَتةوة رثَالب وث و رةتوةو و  : و تة 

و وة راوةريي  مةهاَداَو  و  و مةوب ضوا ا  ةوةجنا  مةم ت ةاةوةوة      
هووووةروةها هةول بووووكة بوَر م و ب ، مةينووووةملاَيَ  ةلووووة سووووةر   ب مة

 لاَنثَ بثوة لة وث ب ىةورة رنةو مة ةب رثَساتاَنا  لةرريت رضاَ  .

َع َوال َبَصـَر َوال ُفـؤَ  ] -وث ب ىةورة مة ةرمثيَ : -: سيَ يةم اَد  ِإنَّ السَّـم 
ُؤو ا  َْس  ْ ُم  ََ ََ َكنَن  رةري سة ىثبَ و ضواوو  : و تة ( 13: االسها:)[  ُكلُّ ُأولـِِ

ملَ هةمثياة  ة س َ مروس   و  وب ووث ة واوةموة  اماواة رةرا سوة      
رةر مبةرياة رةومامايةب )  ة لة و  اة  ارب و تاو ة   ممك  روة ارياة  

اَث وت ين  ة  لوةموماام   مةهاَيَ ( هةر رثَية رةمرةوةت ين و سةرلاَش
،  ة رة جث م  و ري ب وةياة ةب و ةةوةب  ةتاايةت  ملَ وثَش ةةو مةة

ةش ، هةل بةتة  ة ةةمب وةياةش رةرمةو   لةرةر ضاويامةمةرن و ةةو ري 
، وة ية اَناشة لة هثَ ارة ام  لة وشوتة  ية اَنة لة  اَد ة ام   ةيتاة

 ووة لووة   ڤسووةرب موو وَر مموو  م وَظووة اة رووةوةش  ووة ةةمك مووة ام   
 ڤةايةتةم  ةاماذةب ااَن  وة بوَر رةجث م  ةوةوة مةرمةووات  وة مو وَ    

 وة ووث ب  وار جوث ة       هةماشة ااَثينتة ةاىام رب ةةو رةوششامةراَ 



            ............. ......................  النظر() تيَرِوانيين حةرام 

 

03 

 
لةسوةرةتاوة وو وةب ) لنونع(     ب ىةورة، هةروةك ووث ااَ  رةوشاثة

ة و تة راننت ب هاَداوة  ة بوَرااَثينوة رةاار سوتدة لوة رانوتي  وت     
ىووثبَ ىوو تن رووثَ غةيبووةت و ىووثَر م  و مثَسوواقا...( ِةر مووة اة وةك ) 

 ةميينِةر   رثوة   ضثمنة ىثمام  تاَك  ماة  اتاَك ىثيَاة ام  تثو  
، ةةمك موة ام  تو ب ال وةت توثوش رو        ة ضاوو بماة و ملَ و هةمثو

بوة هوةروةك   رثَية لةااَضةو مةب ةةمامةم  ىثبَ رانة  تة ِةال ل ة اة ر
ـَتِمُ  ا  لَـُم َوأَأِصـُت ا   : ]ب ىوةورة مة وةرمثيَ   وث  َوِإَذا قُـِر َي ال ُقـر آُن فَن  

َ  تـُر َشُم نَ  هوةر ات قثرةواة وثيَدوكر  ةوةو       :و تة ( 024:  العو    )[  َلَ لَُّك
راَتةوة ىثبَ ر  ة و ر َ مةمط رن رةل نث وث ب ىةورة رةبةي  اااتامك  

ة رةري سوة رةريوكب  وتة امة    ، ضوثمن روة اار سوتدة   ضاوي  ااَثينة
 روثَ جو َ ب مةرةسو ،   ي ثيَييَتةوة رثَماو ملَ هةر  تاَك ربايَ ةةوة مة

( مة ةرمثيَ : ) ةةب )ريةمحةت  وث ب لاَباَ ابر الق شهةروةك ةانام  
يَضونة لوةااَ  ضواوم   وةيك      ىث ،اا  ةوةوةب ربواي   ، ةيك  ربانتة

نةوة مةضودة مواو   ىثيَضو ، سثااب وثَ ةوينوتا  لوة مةرىواب    مةراَ 
وَرجاري  لة مةرىاب ضاوةوة مةضو َ، رثَيوة   ، هةروة ث ب ارب مل ةوة

 ة رة ةةمك موة ام   ) تاو ة  ارضاوت رثاريَية ( هةروةها مة ةرمثيَ  : 
: ةوووةو  ةسوووةب تووواو م  ةوووةجنا  م  رةيوووة اَك لوووة  ال وووة مووجوووثَرة

ةةمك مووة ام  ال ووةب و ر يو  وو  رووة وووث ب ىووةورة هووةرثو ةووةوة بوَر   
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ب ماارب ةوةو  ، ضثمنة ةةو لةسةر ااَ  ت و مييك ت ة رثَسي ب وث ي لة

روةوث    ، روةال   ةةىوةر م وَظو  تواو ة روار رو يو ب      تاو مةب ةوةجنا  م وة 
روةال   بوَر  م  ري سوتة سوي ب ووث  مةي  يَتوةوة      تاو ماش  ةوةجنا  مةرثو

 .(1)اك رثوة و رييَدثمثيَي وث ي  (موورة ةثماَكرثوة رة ض

ِفـ  ]  ب ىوةورة مة وةرمثيَ :  ووث  : ضوارةم ـُيِو َوَْـن ُتخ   َ َ ََ اْل  َُ َرنَِِْـ يـَ  لَـ
رةب يةو مةب ماَوو  رووة وووث ب ىووةورة  ووا  :و تووة  (30: غووا  )[  الصُّــُدورُ 

ملَ و مةرووة  ،، وة هةرضووو  مل اشوووة مةيشووواريَتةوةوااموووةت  ضووواو
،  ةب م وَظك   وتاَن  ووث   مةو، ةاويَدةيوة   سوا  و راَ وةرمة     لةال

و  مثو  ووتاَن  رووة جووث م  تاَووك  مةراد يَوو  ةةىووةر رووة توواو ةرثَيووة هووة
، لوة  ةايةتوة اوريوَبةب سوةرةوةش     سةرااَض  ااس و ضد نن موة  يَ  

ةةوة ريووة مةراَتةوة  ة م وَظ تةمةا رة ةةمك مة ام  ) مةسو  و بمواة   
ية اَنوة لوةو    يو   ضواو ، رةل نثوااموةت   ( واامةت ما وات  و ااَاة ام 

، رووةوةب  ووة ةووةما    ةورة موواوب روو مووة مامووةب  ووة وووث ب ىوو  تاو 
ر ةوار يوو موامث  و   واامةتاَن  ىةورةيوةو مةسو  مريَذية اشوة رثَسوة    

وة مامواب  رثَية رةاار سوتي ضواوت لوةو واامةتوة ةوة      ، ةرةيف وةل ن 
ريةمحوةت  ووث ب   )   انوام   وا ع   ، هةروةك ةةةوةية مة ن  اار ستثوة

                                                 
 (.13اجلواب الفِِف( )ل بهِساتل: بلرَّوسهلل  )( 1)
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موو  ةةىووةر سووةرقال ااة  ) مووة س و ملَ و مةروو :يَ و( مة ووةرمثلاَباَوو 

و او يو اثوضوةوة    مة ةي  رة ِةة و ري ستاةوة ةوةو  روة  وة ماِوةة    
ةم   ةو تووة مةراَوو  ري موو  لووة  موماوواب وث يوو   (1)(سووةرقال   مة ووةة 

 ووثيَن و ، ذيووام  ريوَذ مووةت لووة  ووا  رةضوواةوة وووثَت سووةرقالَ  وو مووة
( وث ب لايَبَريةمحةت  )  (حِرسد  ااِسدي)، هةروةها جاَ ام  رةسةر مةرةي 

، وتــر  التألــع فيمــن فــرا البصــرغ الغــل َــو المحــنرم ) مة ووةرمثيَ :
و جويب ضواو ةةوةيوة  وة راثاريَييو  لوة  وتة          و تة: (2)(شجب و ـتر 
 و  تة اةمةاة و  ار وة اة. ِةر مة اة

َ  ويَ  : ]ثوث ب ىوةورة مة وةرم  :  ثيَنجةم دتُّ ِْ ََ َوـ َ  لِـ ُِ َوقَـنُل ا ِلُجلُـ ِد
َْن قَن َْـرََّة َوِإلَي ـِم َََليـ  َ  َأوََّر  ـَ  َرَلَقُكـ ُُ َي َو ََ ُكـلَّ َوـ   ُل ا أَأَأَقَْن اللَُّم الَِّ َ أَأأَـ
لةرةر ةوةوةب  وة تواو ة روار ة روة مة  و       و تة: (03:  صد  )[  تـُر َلُ  نَ 

بوراة ِا اب تاو مة امااة مة وةة لوة ريوَذب مو يوك  ووث ب ىوةورةش      
ات  ة  ايةمياة لةسوةر روكةة، جوا     ة مة  ةرماة رة ةةمك مة ام  ال
: ةةوةةاَثة  ايةمب لةسةر ةاَنوة مةمةة لوة   ةةو ما  لةوةال مك  مةل اَن

: رةل  َ ةوةو وث يوةب   ا  مةل اَن، ةةو ماتاَنك  ةاَنة لةرةر ةاثةماة رثو 

                                                 
قذ ة:  (1)  (.001)ل  ث كيزَييبرآ
قذ( 2)  . (330-331) رسِلل العرتو ير  ة:برآ
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 ة تة ام  لوة مةرثوموةوة هاَداوةتوة روثوة و مروسوة  و مووة هوةر        

، وةهوةر  ادة قنةو  ايةمب روكةين ةاَنة راَ ةةويشة ةاَنتا و ب   م  ة
ةووةو وث يووةش ية ووة  جووار مروسووة  وو مين و هووةر رووثَالب ةووةوي      

...تناية  رثَ يوةك مووريوَذيَنو  موماواب رو ي وة      جا رثَية ، مةىةرييَادةوة
وثَت مةوةرة رةر هةرية ةب ةةو ةايةتوةو رامةراتوة هوثَب ريينوث ي  و     

، ةايا ةوةب م  ةوةوة   ال ةتل تة ااَن مم  ةةمك مة ام  مة باتة جاَ  ىا
وم ويَنووو  مووواوثَش و سوووةر ض سووواتة وةوتاَنوووة ض ريوَذىاريَنوووة وةض ري

، لة ريوَذيَنك   وة هوةمثو ةةمك موة ام  ال وةت  وايةمي  لوة        ثَمة ةرة
سةر مةمةة ، رثَمنثمة ضاو ية اَنة لةوةةمك مامة وة ر و ة بيوات  هوةر    

هثَ واررثوة روثَ    ةةوي  ضاَذب لة تة ِةر مة اة راداثة تةمةا ةةوي 
رةال   لة مو ريوَذم  رةررةرة اما  مة ات رثَية   ،ةةجنا  م م  ةةو تاو مة

ااَ  ةةوةب ر وةب روةو ريوَذة ت سودا ة و لوةوبَ اةجنوةب اة وانام        
)  ةسثوميشووو  ماوووة ( لاَووو ة ر وووةرييَثةو تةوروووةب             ر وووةبب

ة  ووة هووةر لووة  موماايووةم  هووةولَ رووك ، ري سووتةقادةب وووثَت ري ر ةيةمووة
ةةمك مة ام  ال ةت روة  واال ب رواوةريو وث اةرسوة ر ي بيَدوةوة ري سوتة       

، رةال   ةايا ڤسةرمةم  الوب و جث م  رةوشش  وث ب ىةورةة رثَم وَ
مةراَ  ةةو جث ماة هةر لة  وة ِوةر ما  سوةر  رن يَو  ،رةم ووةوة      

ما ووات  بوَريوو  رةم وووةوة  ووة موو وَظ هةسوو  رووةو رةوششووة وث ياووة  
ىةوهووةرة ، ري سووتة ىووةجن  و جووث م  ةووةو ةاىايووة لاَوو  وةبوَريوو  روو َ
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، رةال   ةةب ماب م   ااش ضوةمك سوال اَن  تو     رةم وةية  ة تثَ مةيباي

اريب رةرةو ريووت مبَ و ةةو مة  و ضاوو ال ة جث مةب  وة ووثَت او َ    
ب هةل كة اَشالة  ات  ىةجناك  مو ي  ض ض و لثَض مةرن و ةةو ضواوةب  

اوو َ ةووةجنا  مةم  ةووةو  ووات مارادووا مةراَوو  و  تةما ووا  مم  ِووةر م 
هةمثو ماشامة ام  م مة مةردة بةم   ت سدا    اينوتة رثومو  روة    

 .سي ب وث ب اةرروةرمىارب رةمةسةال ت

َد  ويَ  ] ثوث ب ىوةورة مة وةرم  :  شةشةم َْ ـ  َ ـَتِتُروَن َأن  َي َ  َتس  َوَْـن ُكْـُت
َ  َوَ   َ  َوَ  أَب َصــنرُُك ُ ُك َ  َ ــم  َُ  َََلــي ُك َ  َأنَّ اللَّــَم َ  يـَ  َلــ َ  َوَلِكــو َهَْْــُت  ُلُلــ دُُك

ةةوة ةاَثة لة ووث  مةمةت سواة    :و تة (00:  صود   )[  َكِثيراا ُْمَّن تـَ  َمُل نَ 
، ) رانووونت و راووود  و ااَنوووتة امتاة (  وووة ةةمك موووة ام  ال وووةتاة
نث ، رةل نك  ةةو تاو مة تاة ةةجنا  مةم  ايةميتاة لةسةر ركةة لة اتاَ

و ىثماماشتاة مةر م  ةوث ب ىةورة وماة ةراة ر َ ةاىاية لة بوَرروةب  
ةةو   مةو مةب  ة ةةجنام  مةمةة . رثَية ااَثينتة ةةوة ري م يَ   ة 

وة وواة و ضاوميَ يشووة رووة وووث ب ىووةورة بوَر ب موواو  ووارةب ية رووة   مة
،  ةو تة هةر ات رريت ضثو رةالب ةوةجنا  م مو  تاو ماَنوك     سةرمامةوة

رة ةةمك بةية    ةما  ررييَك رنةوة لةو ةاب رو ماسثَرو ماريةِةتاوةب  
، هةروةها  وةماَك ووثَت روةر ورم    ة سةرت م  ميَ  لة ريوَذب مو يك  ة ر

رنة لةىةلَ ةةو ساتةب  ة  ةرمام  ا َ مة  يَ  روةرةو موَبةخ ) اوةما   
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 ة وث رمة ووث رمموةوةياة  واَة و بووواوو اانو      ةوةرشي م رةوث  ( 

رو يو  ما وة   ةسواَك ةةموة ري ماَو  و رةةاسوي ووثَب         ،هد  موَبةوةةة
، جوا  دةب تثَث ىةمةب تاو م  ا َ رنوات تةسدان   ةيتاة رنات ورةويَ

 وةرمثو ةاَنوتا ةامثَذىوارب ةوةو روواوةريم رةب هوثَبب  ريعوةوة  وة رووة        
مةاَي راوةريب هاَدارثو لة ىثبَ ر  ة لة  اتاَنك  ةامثَذىوارب ىةلة وةب   

ةة  موماايوة  ةموةو بوو    : ري من ذيام ةةب هثَبة ة  :و مةل اَ مة ات 
، رةري سوووووة مو  ريوَذ جاَووووو  ِةسوووووامةوة و اال ك موووووةوةب تاَثوووووةرية

هةتاهةتاياة،ةووةب هثَبة ووة  رةري سووة ذيووام  موماوواو ري ب وةياة ووةب   
، وة ذيوام  مو  ريوَذ  وة مو ب ةوة     وثَ اة    ةمةو  ثَتاي  او َ ميَو   

اَن  هةماشوة ياوة  اررنوةة رثَمال اَوك  وة مةماَداَتوةوة       ذيامة ميَ  ذيام
وثَتاة رثاريَية لة مال اَك  ة لة ماو مةضاَ  و وة رشي من لاَث سادةوةب 

(1)قاامةت بوو ميَ  و ميينة
  

              
                                                 

 (.4/515أين   لتفاسري ) بهِساتل:( 1)
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   دةربارةي  ضةند فةرمودةيةكي ثيَغةمبةري خوا

 تيَرِوانيين حةرام()

 ةة وةرمثويَ :  )رضـ  ا  َْـم ( (ُريـرة بـ أ)هاوةل   وؤ ةوين  : يةكةم
 الزأى ْو أصيبم آدم ابو َلى كتب)  ةرمثويةت : ااَغةمبةر  وث 

ــنن ْحنلــَ   ذلــَ ْــدر   ا  ــتمن  زأنُمــن واْلذأــنن الْظــر زأنُمــن فنل يْ
ــن  واللســنن ــد الكــًلم زأ ــبأ  زأنُــن والي  والقلــب الخأــن زأنُــن والرلــل ال
ــم الفــرج ذلــَ ويصــد  ويتمْــى يْــ   ظاَووك هووةمثو م َ :و تووة (1)(ويك ب

مثسو  وة ريبىاررثوماشو     ، وة لةسةريش رة   وثَب ااَكر وة لة بيدا
و توة تاَو يو ماي    مة بيداب ضواوة تاَو يو ماي ِةر موة،   يةك لةو  ماة لاَ 

 دا مةمثس بَ رةال   بيداب رضثوكِةر   رة بي

 عنددددددده (عبددددددد ا  بدددددددر بهيددددددد ة( )ر ددددددد  ا  )هووووووواوةل   وؤ ةوينووووووو  : دووةم
 ال!  عَ يِ) ةرمثوة: رة ةانام  عد  ااَغةمبةر  وث  ةة ةرمثويَ :

ةل  ةةب ع: و تة (2)(اآلْدهة لدك ل عد  س األسىل لك ََّن النظهة النظهة َّ بع
، ضوثمنة ية وةمااة رثَتثَيوة و توة روة      يةك لة مو ب يةك تةما وا مة وة  

                                                 
 ( .3366( سنعَش )3426رساَ البخِر  )( 1)
قذ ة:( 2)  (.3666َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحه ا  ) برآ
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ثَتوثَ ماوة   ر ر، رةال   ةةوةب مووة  جاة ة  تاَ يو م  تاو ة رار مارا رةي

 و تة تاو ة رار مةرا .

ــةم  ــيَ يـ ـــم( )لريـــر بـــو َبـــدا )هووواوةل   وؤ ةوينووو   : سـ  ( رضـــ  ا  َْ
 الفجـنية أظـر َو و لَ َليم ا  الى ا  ر  ر  ملت ) ةة ةرمثويَ :

ا سوواار   وو م لووة ااَغةمبووةرب     :و تووة (1)(بصــَر أاــر  أن فــمْرأ 
،  ةرمام  او َ  و م     اوتاَ يو ماي  ثت و ا يو لةما مةررارةب وث 

  ة ضاو  المة  لة سةرب .

 (رضـــ  ا  َْـــم)( بـــ   ـــ يدأ)هووواوةل   وؤ ةوينووو    -:  ضـــوارةم 
 والجلـــ   إيـــنكَ) :يوووةت و ةرمث ااَغةمبوووةر  ووووث  ةة وووةرمثويَ :

   فقـنر فيْـن أتحـد  بـد ْجنلسْن ْو ْنلْن ا  ر  ر ين فقنل ا(  بنلأرقنت
ـن قـنل ا(  شقـم لأريـَا فمَأ ا المجلس إ  أبيتَ فإذا)   يـن الأريـَ شـَ ْو

 واْلْــــــر الســــــًلم ورد اْلذ  وكــــــ  البصــــــر غــــــل)  قــــــنر ؟ ا  ر ــــــ ر
  وةرمثب  ااَغةمبةرب وث   :و تة .(2)(المْكر َو والْْ  بنلم رو 

 ، جوواةاىام رتوواة مة ةمووةوة مة ووةة لةسووةر رييَ اورامووة اة م رداشوون  

                                                 
 ( .6355رساَ نعَش )( 1)
  (.6645( سنعَش )4236رساَ البخِر  )( 2)
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رنووةين  ةووةب ضوو   : ةووةب ااَغةمبووةرب وووث   هوواوةال ة  ووةرمثياة 

مة  ثيَي ت يشناة ماوة و  لة اتاَنك  ةةوة  ثيَي م ماشنت و ىفتثىثَما
: مة  ةو توة ةةىوةر هوةر     وةرمثوب  ، جا ااَغةمبةرب ووث   ماضارين

: ووتاواة موايف رييَ واو    رثوة ةةو  مايف رييَ او رواة روكةة  م ماشنت و ماضار
وةيوة  : مايف رييَ اورواة ةة  ةرمثب راة ض  ية ةةب ااَغةمبةرب وث  

يَيب لة ةاب ر ، وةمةستاش  رثاراوت م وةي  لة تاَ يو ماي ِةر   ة ض
ة رة ضا ة ، وة  ةرماىةيامكة رة وةل ن ، وة وةال م  سةال  ركةيتةوة

 .و مةه  رنةي  لة و  اة

 (رضــ  ا  َْــم)( َبــدا  بــو ْســ  د)هوواوةل   وؤ ةوينوو  : ثيَنجــةم
 ْـو الَـبنب ْ َـر ين ): ةرمثويةت  ااَغةمبةر  وث  ةة ةرمثويَ :

ـو للفرج وأشصو للبصر أغل فإأم فليتزوج البنية ا تأن   يسـتأع لـَ ْو
ةةب  ثَمةل   ىةجناة هوةر  امتواة    و تة: (1)(ولني لم فإأم بنلص م ف ليم

مب و جةسوتةي  ( وة  تث ماب ذة هاَدامتاة هةية رةهةرموو ريووب ) موام 
، و لوةتاَ يو ماي ِوةر    ار سوتي ضوا  ، ضوثمنة هثَ وارة رثَا  را ذة رةاَيَ

وةم ويَدا  مةااريَييَ  لوة  وارب ِوةر   و وو  ث ،وة ةةىوةر ةوةوةب       

                                                 
 (.1114ش )( سنع3025َرساَ البخِر  )( 1)
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، ضووثمنة ريوَذوو هثَ وواريَن  بوَر اب مووةرثو ةووةوة رووا رووةريوَذوو راَوو تث موو

 ى م ة رثَ رةمك   مة و سةر ثت   مم  ةارةبووة اة .

ــةم   : ةة ووةرمثويَ (نرضــ  ا  َْْــ)( َنَِــَ)م ينوو  روواوةريم ر ة :شةش
ـــن و ـــلَ َليـــم ا  اـــلى ا  ر ـــ ر رأيـــت لقـــد)  شجرتـــ  بـــنب َلـــى يْ 

 يسـترأ  و ـلَ َليـم ا  اـلى ا  ور ـ ر المسـجد فـ  يل ب ن والحبََ
لةريوَذب  ااَغةمبةرب وث و تة: راداتة  ة  (1)(ل بَْ إلى أأظر برداِم
ة  م لة ةتةما اب ِةرة   ية  ام   لةمةرىا  ذوورة ةمةوة جةذمك 
م ر ة ، جوووا م ينووو  رووواوةريوتووك  روووة ريموووة امااة ياريووواة ةوووة  م ميىة

لة اشة ااَغةمبوةرب ووث وة   يَ : و ةرمثمة(عاةشة)وث لاَ  ري بب راَ 
   ااَغةمبووةرب وووث  تةما وواب ةووةو ك ةووة  م ،  لووةو ة  مدوو
رؤةووةوة  سووةي   يارين ممة ووةياة    رووة)ر  م ةة ووة (   ووارمةوةةة

 .مة ة 

ــةم ــ أ ب ْحقــرات ْثــل فإأمــن أ بالــ  ْحقــرات و إيــنكَ ): حةوت  ال
 ْــن شملــ ا شتـى ب ــ د ذا لـني و ب ــ د ذا فجـني واد بأــو أزلـ ا قــ م كمثـل
َ بم أأضج ا حقـرات الـ أ ب ،  فإأمـن ْثـل  قنر ر  ر ا   (ربُز غ اينكَ ْو

ـــ ا بأـــو واد ، فجـــني ذا ب ـــ د وذاب ـــ د،شتى  ْـــنتحقرن ْـــو اَمـــنلكَ، كمثـــل قـــ م أزل
                                                 

 (.4635( سنعَش )262رساَ البخِر  )( 1)
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َ و طبخ ا ََنِْ ( وشديث شسو اـحي  5/132روا  اْنم اشمد )َ . او ل ا أنُر

و توة /ةاىام رتواة مة ةموةوة      ( 110)  الَيخ ا لبنأ  ف   لسلَ الصحيحَ
وثَتاة رثواريَية لةتاو موة رضوثو ة اة ةةو موةب  وة ووةل ن  رةرضوث          
مةب من ، ضثمنة منثمةب ةةو تاو مامة وة ث منثمةب ةةو  ثَمةل ًَة  ةسة 

ل اَنووةوةو هةرية ووةياة رةالية ووك  مةريو ت رووثَ  و ة  ووة مةضوودة موواو موَ 
اا واة ةاى ة وةب    ى م  ممةوةب ضادنة رةوةب  ة ةاى يَك رنةموةوة، 

مة ةرمثيَ   ابدر القد شةانام   ااَنثَش مة ةة و ضاَشة ا َ ل َ مةماَن
: 

 الَرر ْستصغر ْو الْنر ْو ظَ...  الْظر ْو ْبداُن الح اد  كل
 وال تر الق   بيو السَْ كمبلغ ... انشبْن قلب فى بلغت أظرة كَ

، وة ةواى ب  ة سةرضاوةياة تاَو يو ماي ِةر موة  هةمثو ريوم وة او تة / 
، وةضوةمكةها  ا ييشن  رضثو ةوة مةس  ا َ مة اتىةورةو رةهاَي لة 

، هوةر وةك  ارىوةرب   وة و  اري ةرياة هةرثو لةسةر ملَتاَ يو م  هةرث
 .تري  ة  ةو ماش  تاا رة ار مةهاتثوة 
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 زانايان دةربارةي ءثياوضاكانووتةي هاوةالَنء 

 تيَرِوانيين حةرام . 

ىثموام  تاَوك  ماوة روة وثيَدكموةوةب ضوةمك       ....خوشك و براي بـةرِيَزم 
الاةريةية   ااَشوثو لوة  مامةيوةم  ةوةوةت ال ىةال ل وة روثوة  وة ووث ب         

ضوثَة ت سودا   و قاَيةومو  تواو م       ماة ةراة و ااَغةمبةرب وث  
، هوةروةها ااَثينتاشوة ةوةوة     ماي ِةر مااة ةامواذة ااَنو مووة   يوتاَ

ري م   ة  ةريعةت  وث ب ىةورة ىشت ريةو هةمثو اليةمة ام  ذيواة  
ة تووا تاو مووة ىووةورةو  مةى يَتووةوة هووةر لووة تاو مووة بوَر رضووثو ة امةو  

ـــرة)هووواوةل   وؤ ةوينووو   ،لةماوروووةرة اة ـــم)( أبـــ  ُري  (رضـــ  ا  َْ
 وإن يغــنر ا  إن) : ةرمثويووةت  مبووةر  وووث  ااَغة ةة ووةرمثويَ :

و و يــمت  أن ا  وغيــرة يغــنر المــْؤ وووث ب  :و تووة (1)(َليــم شــرم ْــن المــْؤ
ثَش ، وةرواوةريم ري  او َ مواو   ةورة ا َ مواوثَش روثوم  ووثَب هةيوة    ى

، اوَ  مواوثَش روثوم  ووث ب ىوةورةش ةةوةيوة  وة        رثوم  وثَب هةية

                                                 
سلَ )  5113روا  البخنَر )  (1)   .(0336( ْو
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ك  .راَ ثمواما  ) تاَو يو ماي   ضاَ  روةالب ِةر مو  مةرايَ رةمكة ةب مة

ية اَنة لةو تاو مامةو وث ب ىةورةش ِةر م    مووة و ااَو    (ِةر   
هوةر رثَيوة ااَشوةو يام      ،ماوثَ ة رةمكةب وثَب لةو ِةر مةم  رباداَو  

ى م   ية   تايبوةتااة روة     (ريةمحةت  وث ياة لاَباَ ( ي  ) سدَ ااَش  )
 و ووتةياة مةررارةب هةية لةو مة:ةو مثس  وو ةاىام ر ةرةو راسة م وة

ضووواو  ):ةة وووةرمثيَ (  ريةمحوووةت  ووووث ب لاَباَووو )(القرطبـــ )ئيمـــامي  -3
، ااَثينتة ةوةو مةرىايوة ر رييَو  و    ةرىاية   ىةورةية رة ريووب مل ك م

 .(1)(ةاىام رب را  

هوةمثو  ) :( مة وةرمثيَ   ريةمحوةت  ووث ب لاَباَو    ) ( ابو القيَ)ئيمامي  - 0
 وةرماة  و  وة روة    ، هةررثَية  وة  و ماَك رةهثَب ضاوةوة يةرةتاب تاسة

، ااَشة اة ة رثَ اار سوتي عوةورةت   ، ضثمنة ةةمةى تي و م ونتي
 .(2)ةرةتا ةب تاَ يو مادة(وةهةمثو ريوم وينا  س

                                                 
قذ ة:( 1)  (.02قةل غام  مثسثل ناة ) برآ
قذ ة: (2)   (.02قةل غام  مثسثل ناة ) برآ
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تواو ة   :ب وث ب لو َ رو َ(  ةة وةرمثيَ     بةري) (س  دَبدا   بو ْ) -1

تاو م  و ب او َ مة وات  وة  وايةم      ، هةتا ث ب لَ مةراَ  رة سةر مل ك 
 .(1)را    مة ماة و بوَر قاَيةومة

هةر : ( مة ةرمثيَ  ر َ ريةمحةت  وث ب ل َ)  ی ر وب ی  وس وشيخ َ -4
  ةوةو  ووة  و    ةساَك ضاوة ام  رةرةال  رنات و را اَ ييَ  رةمالو ةةوالم

 (2)وة ةت  بوَر مةراَ 

: روو َ( مة ووةرمثيَ   ) ريةمحووةت  وووث ب لوو َ   (احلددَِظ ابددر احلجدده) -5
، توةمةا روةهثَب   ميَو  ىةورةت ين  اتدةو روةال   ةرةسوةر مثسوثل نامامك     

ةووةوي  رةرةل  ووةب ةووةو ةايةتووةب  ووة وووث ب ىووةورة     ةا  ةتةوةيووة
َو الَُْسنيمة ةرمثيَو  ]  َ اِت ِْ َْ ََّ            (3)(34)ال عمهان: [ زُُيَو لِلَّنِ  ُشبُّ ال

لةوتةيوووة   تووو م  (  ريةمحوووةت  وووث ب لاَباَووو   )( ابــو القــيَ)ئيمـــامي  -3
مة ةرمثيَ   ] رةري سة وث ب ىةورة و ماة ةراة ىاَو ي ويَة  وة ضواو    
ةاويَدةب مل ة ، ةةىةر رةمكة ضاوب م ون  و اار سة لوة ِوةر   ةوةو     

. رووةال   ةةىووةر بووة ووة وة ووة مة ووات و مايةاَد اَوو مل ووا   هووةو و ةارة
                                                 

قذ ة( 1)  (.30َوائ  غض الب ه ): برآ
قذ ة (2)  (.30َوائ  غض الب ه ) :برآ
قذ ة (3)  (.3بر نل النعِ: )االب م:  :برآ
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ي ِووةر م  اوو َ ةووةجنا  م  ةووةو  مل ووا    ضوواوب رووةرةال   مو تاَوو يو ما 
   (1)(ةارةبووب  ة و  اة مة ات

ةةب رةمكةب  )( مة ةرمثيَ  :  ر َ ريةمحةت  وث ب ل َ)  (ًَلي بو زيـند) -0
وث  ضاوة ام   ثيَي ِوةر   مةووة ، ضوثمنة تةما وا  مم  ِوةر        
 ةهثةت و ةارةبوو مروس  مة ات ، اا اة  اري ةرب مةراَ  رثَسةر 

  (2)( ملَ

 ) ريةمحووةت  وووث ب لاَباَوو  ( مة ووةرمثيَ  :    (الثــ َر ــ فينأ  ) -1
رثَب ىاَ ي مةوة ة ريوَذيَنااة ضثوة تة مةرةوةو سةية ريةراع   ثريب وث

لةو  اتة ك  ةا  ةتاَن  راداثة ، ةةوي  ضاوة ام  م ونوتثةو تثموك   
مثقامكويةت  ، تا ةةو ةا  ةتة تةما واب  و مووةو و  ىثموام  رو مووة     

 . (3)( ة ريةراع رة تة و وب مارادا رثوة

 

 

                                                 
قذ ة:( 1)  (.320اير ْر نر اْمد العَ  ) برآ
قذ ة:(2)  (.320ُير ْر نر ُْمد العَ   ) برآ
قذ ة: (3)  (.10االب م: بر نل النعِ: )  برآ
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 برتسة لة فيتنةي ئافرةت !!

رةري سوة مووضواررثوة روة روةال و اوةذ رةب      :  موسولَماني خوَشةويسـت 
عَ هش ال مة ) ةب  ة هةر لةماَذةوة ااَغةمبةر ةةا  ةت ية اَنة لةو تاو مام

، هوةروةها  تثوةت ساوة و وثَياة لاَ  اار س و اااو ضا اة لاَ  ( سالعدم 
موذمدام  ةانالما  هةستااة رة   وال ة ى م ة   مووةو يوة اَك لوةو   
هثَ ار مةب  ة رة ارياة هاَداوة مذب مثسوثل ناماة رام ة وة  و مة روثَ     
ريووت  و سفثرب و رةرةال ي  ةا  ةت و تاَنةال و رثوة لة ىة لَ اااو ة و 

رثوة  ة  وةرمام     م مال اي اةرمةب  ةر  و ِةياو الر مم  راال اثَ 
، ضثمنة راش مةيامي م  لوة هواض ريووية وةوة مواتث من     وث ب ماة ةرامة
، رثَيوة ةوة  ضوة ةياة     ةر مثسثل نامامك و لةماوياة روةرة سةر ةوة رةس

، لة   ارة وك  موو مةرةسوة   وة رثَرةرةم اررثومةوة  و مذياة موَبية
 : ةرة ااة ميَتة مب  ة ةةوي س
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و لةمةسوتك م    ةو سفثرب و  ارب رةم ريو ةةا  ةتة اة رةر :يةكةم

  ةر  و ِةيا رةرة.

اااو ة ىثم ي و سةرلاَشاَث و رنةة و مثقن  بةلنواوو ىثَمواوب    : دووةم 
ةارةبووة اماوواة رنووةة و هةسووة موو وَظ رووثوة و مثسووثل ناة رثوماوواة  

، هةررثَية ةةوةتا ية اَك لوة  لَ رثومااة مةرةةمةىثَرية و رةرة و رةةاذة
)ااَناَنو  موةي  وةوا  ةتاَن      وَتثَ ثاَلت  جثلة ة مةل اَ :  ام  اوال ة

ريووت  سةما ارب سثَب م   اري ةريوة   و يواة مةراَو  لةسوةر  وثيَن      
، مةب ة )هووةب ر ( تامووك و رثَمووي مووة  يَ  ووةوتث م  مثِةدووةم  ووة روو
(  نةرو  ةهثةت و ةارةبوويواة رنوةة    ةو تة مثقن  ماَث ماممة راَةثَ

ااَثينوتة  وار    ن  ت ب جثلة ة م  هاتثوة مةل اَو : ) تثَ ثَل اَياة لة ا وَ
لةسةر ةةوة رنةين  ة ريةو   ر يوواَد  لة هةمثو  ثيَداَنك  تا ث رة 
ةاسام  مةسةال متاة رشناَ  رة سةريك  ،   وَيك لة ةاَنةيوةو روةرمةو     

و لةروةر تاشون  ووثَر منايشو      اةيثةمكية ساَناة اة ةا ن   مة ات 
، وة توةمةا ووةم    ةب  وتة اة روة اوريوَبب مةماَددوةوة    رثَةةو ،مة ات

ةو وو  ، ةةو اتووة ريتاَ   مموو  غووةريية جدنوواة اة راَوو    ىووةورةياة
سوة  جوا هوةر لوة   ريو م ةيوةوة رةري      (1)(هةرة  ميَداَ  و مةريوواَ  

                                                 
قذ ة:( 1)  (.30) -َّهب ل االسال  ِف االسم  / عب ا  عَوان تاَيب  برآ
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، ةايوا وثَةار يشو   و مة و موَري موكة و     موماا هةمثوب تاق    ممةوةية

روواب ريو رابرىووام  موماووام  را وو ة يوواة موَري مووكة لووة وثَري ب مكمووةوة لووة 
ريوَذيَنك   ة هاض  ة  وثَ   رةضارةتك  مايةت وهةمثو ة  تةماموةت  
مييك ت ين  ةسو  ها وات لوَ  مة وات و لاَو  ري مة وات    سوةرةري ب        
ةةمامةش ةةو  ةيتامةب  ةهةماشة لةمل  نامكمك  روثو روثَت ةوةوي     

م ب وةك ووث ب  موماام  بوَر   يثب ةوة ِا ات ل َ مة ات هةرضةمك لة 
ـــنيا]ىوووةورة مة وووةرمثيَ  : ََ ُْرُُكَ بِنل َفح  ـــَر َويَـــم  َُ ال َفق  ـــي أَنُن يَِ ـــدُُك ََّ [  ل

رةري سووة  ووةيتاة رووة هووةذ رب مةتوواة ت سوواَيَ و   و تووة: (031:  لبقوو ة)
 ووةرمامتاة اوو َ مة ووات رووةةار يو ضووثوة و رةمريةو ووة، رثَيووة موور      

لة  ةيتاة و م رو مةستة ةب  ةو توة يوة اَك لوةو      ةوتدةوة ااَثينتة
 ارة رةم رية تامةب  ة  ةيتاة ى ةوب وثَب ا َ ر موَتةوة مةسةلةب 

   وووث   اتدووةب ةا  ةتووة ، هووةر لةرووةر ةةوة ووة  ووة ااَغةمبووةر  
ــن  فــ  ب ــدَ تركــت ْــن): مة ووةرمثيَ   ْــو الرلــنر َلــى أضــر فتْــَ الْ

تواق    مموةوة لوةمو ب ووثَ       هواض  وتاَنة لوة روةال و     و توة:  (1)(الْسني
رووةج َ مةهاَشووتثوة  ووة بيوواة و بةرةرب هووةراَ  رثَسووةر ااوواو وةك     

                                                 
 (.3556( سنعَش )6663رساَ البخِر  )( 1)
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، و تة هاَدك  اتدةية   ىةورةية  ة مةِال ة اااو وثَب ر  يَو   ةا  ةت

 لة رةر مبةرب هةروةها

 ةة ووووةرمثويَ :( رضــــ  ا  َْــــم)( أبــــ   ــــ يد)هوووواوةل   وؤ ةوينوووو  
 ا  وإن رضـــرة شلــ ة الــدأين إن) : ةرمثويووةت   ااَغةمبووةر  وووث   

 أور فإن الْسني واتق ا الدأين فنتق ا ت مل ن كي  فيْظر فيْن ْستخلفكَ
 وريين و   رةري سوة موماوا   :و توة  (1)(الْسـني ف  كنأت إ راِيل بْ  فتَْ

جوا تةما واتاة مة وات     ،ة، ةاَثةش جاَدشواي ووث ب ىوةورةة   سةوب
 ثَتاة رثاريَية لة موماوا رثَية و  ماَ  ض    مةوةيةك ةةجنا  مةمةة،ري

، ضوثمنة رةري سوة ية وة   اتدةوروةال      وة وثَ تاة رثاريَية لة ةا  ةت
اةيك رثو لةماورةم  ةان  ةادك  رة هثَب ةا  ةتةوة رثو.راَ ثماة  اتاَوك  

ةا  ةت و اااوب ( مرووسو   و مووة   )  وث ب  ارجث ة هةرموو ريةىةب
، ااة رثَسةر ية   هةية اري ةرية هةروثَ   را   مةب ماَ   ة ض  

  اَشوووام  ةوووارةبوو  لوووة ااَنوووك م م  س و وووة هوووةرمووالو هاَووويب ري  
، رثَيوووة روووةهاض  ووواَثةيةك مرووسووو  ماوووة ةوووةو جوووثَرة لةماَث مااموووك 

ضثمنة مةراَتة هثَب وثَ حالَ روثوم    ،اَنةال ويةب  ة ةةم يوَمةراد يَ ت
 وةتا) م.، ةووةرال ورثوموةوةب  وارب روةم ريةو وة     موذمدوام  ةانوال  و  
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ةووا  ةت  مثسووثل ناة رووةتث مات ين ضوو  و     مةل اَوو : ) مووكرو رريغوو ( 

تثيَذة ام   ثَمةل  ةة  ة مةتث من  ثَمةل  ة رةرةو رةم ريةو ة ياوثم 
 هواوةل   وؤ ةوينو    ةو وة روةربو ةواين اوةروةرب روةرة (     رةرةو ري

 ااَغةمبوةر  ووث    ةة وةرمثويَ :  (رضـ  ا  َْـم)( َبدا  بو ْسـ  د)
: و تووة(1)(الَــيأنن ا تَــرفْن ررلــت فــإذا َــ رة المــرأة) :ةرمثويووةت  

وةب مالَ  ةيتاة ةا  ةت هةمثو ال ةب عةورةتة هةر ات ضثوة مةرة
، و تووة  ووةيتاة مةضوواَتة موواو  و مل اووةوة تووا ث سةراةر ووة مة ووات

، وث وك و  وثَري ب مكمةوةو جث منارب و  ايلاَوك م  او َ ةوةجنا  مةم ت   
مةراَتووة هووثَب  ،ال ورثوة لةىووةلَ ريىووةبب رةر مبووةرنووة: تاَرو  ب وثيَدووةر 

ثينوووتة ، رثَيوووة بوَر ااَ رثوم  ىثمووواة و وووو  ث روووثوم  مال ة  اةيوووك
لةهةرة  ، ضثمنة تاَنةال وب رةرهةم  مةراَ  ووثَاار سنت لة تاَنةال وب
،  ةريو رةال و مةهامةت  يوة هوةروةها مةراَتوة    رةرورثومة ى م ة اماش 
 ريب ة و او رةم ريةو ة يواوثم مةراَتوة هوثَب م   هثَب مروس  رثوم  بيد
، و لاَووك توو  ب ة و لةماوضووثوم  واَي مووة اة و رثَىووةة رووثوم   ثَمةل  ووة

ث ي  لوة  مةمام   ةرة  وِةياو رييَيو مة باَتة هوثَب راَوير وب و ريينو   
رض  ا  )( َقبَ بو َنْر) هاوةل   وؤ ةوين مومااو مو ريوَذم  وهتك... 

                                                 
قذ ة( 1)  . (13جمَل اجمل مع ): برآ
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 والـدر ر إيـنكَ) : ةرمثويوةت   ااَغةمبةر  وث  :ةة ةرمثويَ  (َْـم
ـــى  الحمـــ غ"قـــنر الحمـــ ؟ أرأيـــت ا  ر ـــ ر يـــنغ رلـــل فقـــنر الْســـني َل

لَ ةا  ةتوووام  راَ اموووة  ةاىوووام ررن هوووةرىاي لةىوووة و توووة:  (1)(المـــ ت
: ةةب ااَغةمبوةرب   اَك لةاشتاث ماة )أمصار(  ةرمثوب، ية ثَمةردةوة

ب و و و تة ) ر  ب ماَ م ياة   ةامثَةةب ةةىةر مال ة وةبور ة رث وث  
: ةوةوة هوةر م مموة .و توة ث يو  لوةوة       وال ثب و اوثرب  ...(  وةرمثوب  

رةل  َ ةةب وثيَدوةرب ذيو    ، را  ة لةىةلَ ةةو ة  ثَراتةوة و مرداشا 
، ريوواَدوةرب  و مةوة ضوا ة امةو     سة تاَنةال وب تواو ة و ىثماهوة  رةري

، وةك لة  اتدةو رةرةال ي  و ريووتاك  ا ي رةتايبةت  لة ريوَذىارب ةةم يوَب
لووة هووةمثو  ووثيَدة امك  و رةهووةمثو  وواَثةيةك اووةرةب ااَووكر وةو لووة   
بوَررةب مالَ و  ثيَدة ىشتاة  اة ووثيَدكم وةو مةوثَ ونامةو   ةمال وة    

امووة  اماشووك  رام ة ووةب    ووام  ري ىةيامكماشووك  وة لووة ىثَظووارو ريوَذم   
مةران يَ   وة ضوةمكةها   وة بوَرجار رثَمة  يَ ،  ة هةر رة  هثَية ة

 ووة  رووة هووثَب تاَنووةال وب و مامووةوة رةتووةمةا لووث  ووثيَدامةم  تث وو     
، هةر لة ماو بري مكة و رةمك  مة ث ي  و  ارةسات  ملَ تةبيَن مةرنريين

مةراَ  راش ةوةوةش روي م     ،و موورونتدةوةوة تامةىاتة وثَ ث نت
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ب وال تام  ريوَذةاو ب  رةماو  ة ةةمة هةمثوب رةرهة  و الساي    ممةوة

ااَشنةوتن و منث   ساة  ة رة ميارب رثَ ىةالم  ريوَذهةال تااة مارمووة 
وةووةو ة وثَيوواة تووةو و لاَوو  تاَ رووثوة و بيووام  ىووةورةياة لاَنووةوتثوة   

، ةةوةتوة  مةياموةويَ  رةموة مثمارةسوةب رنوةة     رةوهثَيةوة وةانوتاش 
مةذماَ مريَ  لة  مو ياةم  م م  ةةم ينا لةوال تة رةماو ااَشنةوتثوة اة 

ما رةوةب  ة را  ين ضارةسةر رثَ مةهاَشتي تاو ة و مةسو  مريَوذب   
رثَسووةر ةا  ةتوواة لووةو وال تووةم  جاا  ممووةوةب  ووثري ة و  ضووامة لووة      
وثيَدكم ووة اة و  ووثيَدة ىشووتاة امك  .هووةروةك لووة سووةرذماَ ية ك       

وة ام  ةوةم ينام   مداثَة  ةا  ةت لة وال توة يوة   تث  (30)هاتثوة  ة 
رثومةتوة قثررووام  مةسو  مريَووذب   مموة سووةر موامثو  و  ووةرة  و     

هةروةها لة لاَنثَل ادةوةية   ماوةمكب ماشوتنام  ةوةم ينام     .(1)ةار يوو
( ةوا  ةت مةسو    01هاتثوة  ة لوة مواوةب توةمةا يوةك  اتوذماَ  م  )     

ي ةياموك   هاَيب اثَلانو  ةوةل نام  ري   ريَذياة مة  يَتة سةر، هةروةها )م
ةةيوة روةو   و  جل وروةر  و  واَثةب رديشوتي ةا  ةتواة اةيثةمكيام     ة

ــالو  هووةروةها.(2)مةسوو  مريَذين ممامووةوة(  ــوَرب ب ريوَذ مووة مةل اَ :) ج
رةمةياة تةة لةرثَميب ساَنن  مةتةقاَتةوةو مةرةجنامة ة   مايةب 

                                                 
قذ ة (1)    (.55يو  ُن إعرَت  ُنهيفِبَحق قل ) تايَب ) : برآ
قذ ة (2)  (.3421(   الق  ة ) 35جمَل املخ ِر االسمن ل  نِرة) :برآ
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 رب مريموكة لوة روث    ، رثَية ةةمةش هةر مدك ل ة امناة ما اتوة ةمل ة ري و اَا

وةهووا لووة   (1)سوواناب  ثَمةل  ووة مة ريو وواَيَ (   ل نثريةو ووتك  مووا رووة  
ااَ  هةل نواوة، تاايوك  هواتثوة  ةلوة         كودنلري ا ساة ك   ة ب منثَب

ب ةا  ةتام    يَنوار لوة رث رة وام  موةمةم  مةسو  مريَوذياة       %(02)
ياة بوَر  (%53)   وةتة سةر  ة ةةوي  رة هثَب تاَنةال ويةوةية ، وة 

 وةتوووة سوووةر  ةةماموووة   ووواَثةب وةِشووواامة مةسووو  مريَوووذياة    رة
  .وضةمكةهاب ت 

 إن الرلنر الْنهريو إلى الْسني   ْثل السبن  تأ   بنللحمنن

   أثمنن ًل َ ا وـإن لَ تصو تلَ اللح م أ  دُن    أكلت ب

، وةك ةةو مريمك مة ااو مةب  ة لة ةا  ةتاة مةريو منمنثمةب ةةو ا و تة:
، روةة و روة مةورياموك  مةسوثرييَدةوة    و رثَ ماَضرية امااة مةو ة  ة  اال 

،   ةةىوووةر ااريَي ارة ووواة ةوووةو   مة  لوووة  ةال وووة امااة وةر مةمةة 
، ةووةو  مةوووثريَن و لووثوش  امة لووة مةموو  مريمووكة اة مووةااريَية ىثَ ووت

 مة  يَن رةر َ رةر مبةر و رة رةال ث ِةالش . 

                                                 
قذ ة: ( 1)  (.322) الثورة اجلنع ل ك َيبيبرآ
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 سوودةكاني ضاو ثوَشني

، لوة روثَ اار سوتي    ر سنت مووهثَ وارب بوَر ىو م ن  ثَااضاواار سنت و و
، هوةروةها   وَظة اةم ويَن و  ةرم ةو اار ستي ريوو سثرب و ةار يوب م

رثَِوةر    سثميَن  بوَرياة هةيوة هوةروةك ااَضوةو مة ةب و توة ريو مو       
) ريةمحوةت  ووث ب    إبـو القـيَ، جوا ةانوام    بةرةرو بيام  وثَب هةيوة 

 واي  م  ضوةمك سوثميَن  ضواو اثَ     اب الكـنف الجـ لاَباَ  ( لة  تواَيب 
 ةاماذة ااَن مووة لةو مة :

هةر ات ضاوت لة ِةر   اثَ   و تة  ةرمام  وث ب ىةورةت :  يةكةم
جَ  روة جوَ   و مووة و هثَ واريَن  ى م اشوة روَث رةوتوةوةرب موماواو         

 مو ريوَذت ، رثَية م وَظا  ةاماجن  سةرة   ةةو رةوتةوةريةية .
ثَ   لة  تة ِةر مة اة رييَ  يَنو  بوَر ىوةورةو روةهاَية    ضاوا: دووةم

لة توريب ذةهو  وب و ماهَاد اَو  ةوةو تورية ذةه  ويوة ر اتوة سوةر مَل و         
  اري ةرب وثَب هةراَ .

ات ، و  لة ملَ مة ات  ة هةماشة هةس  رة ميين  ووث  رنو  :  سيَ يةم
  روةمالو  ، هةروةك روةرةال   مة و ىاَ ي مو  وة ةارةبووب ميك رب وث راَ 

الم  ملَ تووةمط مة ووات و لووة وووث ت موور مةواتووةوة وة هوواض  ووتاَك   
 ةاب رمةر ماة رثَ م وَظ رة ويَدةب ضاوىاَ ي ة .
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، هوةروةك ضوثَة   هاَيو وثَ حالَ و  اموةر ة مة وات   رةري سة ملَ رة: ضوارةم

 .ملَ غةمبارو اةس  و ى  تار مة اتتاَ يو م  
، وةك ااَضوةو مة ةب  ب ريوما   رثَسوةر ملَ مةراَتة هثَضاو اثَ    : ثيَنجةم

 ملَ تاريك مة ات .
ــةم مةراَتووة هووثَب مةسوو   ووةوتي  ري سووةت و ري سووت ثَي  و اوواك    : شةش

   ممةوةو جاا  ممةوةب ماَث ة ري سة و ماري سة ياة ضاك و و  اة .
، هوةروةك  ك ريَة مةرةوشَاَ  رةرةمكةب ووث  ةاب يةت  و مةسةال ت : حةوتةم
) هةر ةسوواَك مذب  ةارةبووة وواة رثةسووتاَ  ةووةو   ووةيتاة لووة      وتوو  وة 

 ساَبةرة ةب مةت ساَ  .
يتاة، ضاو م وننت مةراَتة هثَب م ونتي مةرىواب روةال  لوة  وة     : هةشتةم

 ، رةوةب  ة هاو سدثرة .وةمل ا  ةاوةم ة مة اتةوة
مةرَاتوة هوثَب لوة مةسو  م مو  رةرذةوةمكيوة ام  مو َوظ ، ضوثمنة          :نوَيةم
 و ماي ِةر   ملَ ويَ  ة و ر َ ةاىا مة ات .تاَ ي

، راَووي ر رووثوم   ووةيتاة و ري ومووام مووةريو ماي ِووةر   مةراَتوة هووثَب   :دةيــةم
 . (1)ضثمنة  ةيتاة جاَ ةب لةو جثَ رة مال مةم  ماراَتةوة

 :دةنوسيَتبراي شاعري ) عبداهلل كة ريم شواني (                  
 ث ي  مةمذيَيَ.مثرب ةثماَكب و ةةىةر ساتاَك

 .ةة  مةجيثرب  ةوة بةم ة هةرة  رةمال   ملَ ميَيَ        
                                                 

قذ ة:( 1)  (.123جواب الفِِف البر الق ش  ) بِب ننَِع غض الب ه ( ) برآ
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 مثورب تثَية لة مةمدة ةت  مل نك .هةر ض  وام  

   .ةاسثومةي  و  امةر م  هةرموو موماا  رثَ مةهاَيَ           
 
 
 

 تيَرِِِوانيين حةرامؤ هوَكارة رِيَخوَشكةرةكان ب
 غةكراوو حةرام .تةماشا كردني ويَنةي قةدة -3
منثَل   لةوةما  يَ   ة سةي    مم  ويَدة سةرمء ري  اَشة اة هثَ وارب   

بوَر ى م ن رثَ وروذ مكم  اليةم  جدن  م وَظ ، رة هةرموو ريةىةبةوة ، 
جا ةةو ويَدةية ض هةل ث س  و راَ  ياوثم لةروةر مةسوتك  راَو  ري سوتةو     

ا مةرواي تةماموةت روةرى     وثَ ياة ماري ستةو وثَ ،هةروةك ضثَة ةاَنوت 
ىثَظووارو  تاَووي و ريوَذمامووة اما  ا ي وو  وة لووةو جووثَرة ويَدووة ريووت و     
رةمريةو تاامة،  ة رة ري سة ةا  ةتاماواة موةب م  و مووةو لوة رواب ريب      
 ةيتامك  منايش  مة ةة ،جاماب ك وثَ ةةىةر مةمااة رنةيتةوة ةوةوة  

و و مايف ةا  ةت و  ةوةب  ية نةر اةما مةرةمة رةر ةةوةب مايف ةا  ةت 
ةةوة مايف ةا  ةتة الب تثَ  ة رةهةر  اَثة رتةويَ  هةل  اَ يو وةرىاَو يب  

،   ةت توةمةا الب ةةو موة روثوم  ماوة    ا َ مة وةب لوة ري سوتاك  موايف ةوا     
ضثمنة ةةىةر  ةماَك رةوورمب ر يو ماتة  ث ةب عةرةة  ةااس تو ين  
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،   ةت راَبةش موة   وة لةويَدةب ةا وث رممةوةية ةةوة مةراي ةةوي 

! هوةر لةروةر   ب ةانوال  جا تثوث  ةايا مايف ةا  ةت الب ةةو موة يواة ال  
ةة  ضةمك هثَ ارةية  ة ميي وث  هةرية ةب ت سدا   لة ويَدة ى  ة و 
مروس   ار م    مووة . ةو تة وثَت رةموور ر  ة لة ويَدةو تةما اب 

 مة ة .
 . بةدرِةوشيت تةلةفزيوَن و سةتةاليت و كاسيةتي سيدي-0

هةل بةتة  ة مةل َا  تةلوة ييثَة و توة ةوةو جوثَرة تةلوة  ييثَماموةب  وة        
رام ة ةب و  اةو رال ورثومةوةب  ارب رةم ريةو وة مة وةة و موورة   

، ضووثمنة ةةو مووة  ا ةو ااشووامك م   ووتة سووثوممةمكة اة لووة ارب ضوو 
او ةتيووة اَنن لووة هثَ ارة ووام  تاَووك م ة و م ريووووام   ثَمةل  ووة، وة اوو 

  ، لةرةر ةةوةب مةتث من  وة سوةرجن  مةوثَ اة    ث دكةو ت سدا ة
،  وة ية وة   و  مةورب ووثَب مةروايَ      رادةر رثَالب وثَياة ري رناَشن

ضوواوة رووةو هثَية ووةوة مةتووث م  لة ووتة اة وورمراتووةوة ، هووةروةك   
ةووةوةب  ووة مةر ووةوتثوة بوَررووةب  ةمال ووة اة اليووةم  وثَ ةوينووة    

، ... منوواي  مة ووةةهتووكبم رب و ىووثَر م  و ثَةووا  ةت و ريووتوو  و سوو
 ةو تة ةاَنوتا مةتوث م  رد وَا   وة ةوا  ةتاَن  مواو تةلوة ييثَة بيوات          

ةا  ةتاَن  سةرجامةو  اري ةرة رثَ ) تاَ يو ماي ِةر   ( لاَ   وةك لة 
، ةووةوي  رووةوةب لةتةما ووا  مم  ةووةو ةا  ةتووةب ماَووث       ثاَل مووة اة
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  لاَ  هاض جثَرة ضاوميَ يةك و  وةرماَك ماوة   تةلة ييثَة وتةو و تاَ يو م

لةسةرت رةال   لةو ةا  ةتةب ت   ة لة سةر جامة يواة لوة راب رية اموك     
سةرب ساَاة  جار و بب  لاَ  مةريو م  ةةىةر مو ب مووجار تاَ  ر يو م 

، ضوثمنة و  لاَوك  مةمةيتوةوة  وة ةةموة قنوةيةك رنوات يواة         ل َ ميَي
 ةو توة مةب ةوا  توا ووال       ، يةووةت ر  يَو    ةساَن  لوة ىةل وك راَ    

  ثَتاي  لة تةلة ييثَة مةريو مة مةرام  مارادارا  .
 
 هاورِيَي خراث . -1 

  ،  ووة لووة ذيووام  موماووام   اَووك و روو  ب ةووابيي ري مووةو ةاىام ررووةوث وو
، ضثمنة لةري ستاك  هاوريبَ ةةو  ةسوةية    موَتة هاوريبَ و موَسة وثَت

، وةرةوةش ةاليةو ر يو ب تةو ت لةسةرب هةيةمة ل ة هةمثو مةاَداة ا
وة روة هوثَب    ة رةري سة بوَررةب ةةو  ةسامةب  ة تثو و  تواو ة روث   

بَ ، رثَية بوَر ووريا و ذي  رة لة هةل بوذ رمم  هواوري  هاورييَ  و  اةوةرثوة
َََلــى َيَدي ــِم   ] :م  ، وووث ب ىووةورةش مة ووةرمثيَ    َُ َم يـََ ــلُّ الظَّــنِل ــ   َويـَ

َْـَع الرَُّ ـ ِر َ ـِبيًلا يـَقُ  ُت  َ  أَتَِّخـ   ُفًَلأـان   ُر يَن لَي َتِْ  اتََّخـ   َلتَـى لَي َتِْـ  لَـ يَـن َويـ 
أَســـنِن  َلَقـــد   َرِلـــيًلا  ـــي أَنُن ِل  ِ ََّ ـــَد ِإذ  َلـــنيِأ  وََكـــنَن ال ِر بـَ   ََـــِو الـــ ُك  َأَضـــلَِّْ  
 ووار لووة   ريوَذيووك م ميَوو   ةسوو  سووتة   :و تووة (00 -00 :الرهقددِن) [َرــُ و ا 

اة انام  م  ىاب لة هةرموو مةسة وثَب مةى يَ  و مةل اَ  : وثَبىة 
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رثومايووة ، وثَبىووة  ال مة ةساشووة     لةىووةلَ رييَبووابب ااَغةمبووةرم   

مة  م يةتة هاوريبَ و موَسوة ووثَ  ، ضوثمنة رةري سوة ىوثم ي ب  و م        
ة لةرةرمامة ةب وث   مو ب ةةوةب  وة اواَة ري ىةيةموكر رثو، وةرةري سو    

 وووةيتاة هةماشوووة هوووام  مووو وَظ مةم ت رثَىثموووات وتووواو ة .  ةو توووة 
هةل بووذ رمم  هوواوريبَ اةيثةسووتة رووة هةل بووذ رمم  مو ريوَذتووةوة ، وةك     

 فليْظــر رليلــم ديــو َلــى الرلــل) :مة ووةرمثيَ  ااَغةمبووةرب وووث  
(يخنلل ْو أشدكَ

(1)
. 

، جوا هةريوةك لوة ةاَوثة     ةسةر رريو رواوةريب هاورييَنةيوةت   م وَظ ل و تة:
    ة   َ مة اتة هاورييَ  وثَب !راري ماَ

 .طوَظارو رِوَذنامةو بالَوكراوة و ثةرتوكة بةدرشةوشتيةكان -4

هثَ ارة ووام  ري ىةيامووكة لووة ىثَظووارو ريوَذمامووة هثَ ووارب ىووةورةة رووثَ     
، رووةال    ممووةوةب ةاسووة ب ماووارب م وَظووة اة  ريوَ وودبري  مة و رةرب 

، مراد يَ  لةسوةرمةم  ةةم يوَماموك     رة اَثةب ااَضةو مة لةهةماة  اتك
رثَسووةر تووةو وب   رةم وووةوة  ووة مةت سوواة   بوَر ىووةورةياة هةيووة    

اةيثةمكب ، ةةوي  رةوةب  ة ريوَذ مة ياوثم هة تامة ضادة ام   ثَمةلَ
، رثَية رةو ويَدوة ريووت و سوةرمء ري  اَشوامة ب    مة ات رة وثيَدةر ماةوة

                                                 
(1 )  
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رمء ري  واَ   وثم ةامواذة  مة روة مامشواَتاَن  سوة    سةر رةرىة وةب يوا  

، رةموووةش ووووةل ن  اووو َ لوووة ام ر مة  يَووو  و رثَمووواوةوةب رارةتة وووة
،  ةو توة  رةماو هثمةر مةمكيَك مةماسواَيَ  هةرجارةب رةماوو ماتثَرةيةك

بوَر ااَثينتة رثَتا   مثسثل ناة  وة ووثَب رثاريَييَو  لوةو جوثَرة روال و       
وةااَثينوتة ةوةوةش ري م يَو   وة  وةيتاة          وة و  ث و ر َ م واموة 

 امك و وووث ب رةتووة و وب مةسووتاَن  روواال ب هةيووة لةري ب مكمووةوةب  ووتة
ـَو ] ىةورةش مة ةرمثيَ :  ـَخُروَن ِْ أـ َين َوَيس  زُُيَو ِللَِّ يَو َكَفـُروا  ال َحيَـنُة الـدُّ

َم ال ِقَين َ  يـَــ   ُْ قـَ ــ   َُْْــ ا  َوالَّــِ يَو اتَـَّقــ ا  فـَ َِ الَّــِ يَو آ ــ  :و تووة  (030 )البقددهة:[  َْ
 ووة ىال تووة مة ووةة رووة  ،ثَ روو َ روواوةري ة ري بيَد  وةتووةوةذيووام  موماووا روو

، رةال   هةر اايةب ) ااريَيىار ة ( لة ىثمات و تاو ة رةربت ة راوةريم ر ة
 لة ريوذب مو يك .  

 . ضاو ليَ كةري و السايي كردنةوة - 5

 ِوةر   ( ة  وةو  لوة    اَ يو مايةةمةش هثَ اريَن  ت ب رييَنثَ نةرب ) ت
 مة راَ  و لةالب وثَ ةوينو   ، هةماشة تامةبروَب ةةو تاوم وَظ مة ات

، ضثمنة  ةس  تاو منار رة مثمارةسوة   ممو  ةوةو تاو موة توةو و      راَ 
ةسةرب مل   ريةش رثوةو م اثَ   وة رةو مةوثَ اة مةرووماةب  ة ضار

جووثَرة تاو مووة لووة   ، هووةر رووةوةش ةووة    تووةمةا تةورووةو ىةري مةوةيووة  
، جوا  اتاَوك  ةسو  وثَاواريَي لوة      رووماَن  مةوثَش و الو بةوة ميَ مة
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هةس  مة ات  ةس  رةر مبةرب سةرى م  ةةو تاو مةيوة و   نظرتاو م  

هةروة رين  تاَ   مم  ةارةبووة واماَة رة واَثةية    وات  ةوةما      
اتوة  و ب ل َ ميَ  رةالساي    ممةوةو  ثيَن ااَ  ةوةو  ةسوة ووثَب     

، رةري سوة ماراَو  م وَظو  رواوةريم ر     ماَث ةةو تاو مةوةو ةوةجنام  روك ت  
هاَدك ساويدنةو وثَش راوةريراَ   ة رةل نث مةراَ  واوةة ةري مةب روة  

 هاَيو رةربو اريوَبراَ  .

 .رِوانيين حةرام(يَطة ضارةيةك بوَخوَثاراسنت لة)ضةند رِ
ةب جو َ روة جو َ   ممو      وثَاار سنت لة ريو ماي ِةر   سةرةري ب ةوةو 

 ةرمام  وث ب ماة ةرامة  لةهةماة  اتك  مةراَتوة هوثَب لاَنثَ وبثوم     
 سوتدةش توةمةا لوة ت سو      وث ي  رثَ رةمكة ةب، راَ ثماة ةوة  وثَاار 

، ضثمنة ةةىةر رةمكة ةارةبووب رنات ةةو  هواض رييَ  يَوك   وث يةو رة 
، رثَيوة    روثَب ماب   ممو  تاو مة وةو ةاسوام   ورةررةستاَك سةرةري ب تث 

 ب ةاَنتاش رةيارمةت  وث ضوةمكرييَ ة ضوارةيةك روا  مة وةين روةهاث     
 سثوم رةوش  رةهةمثواليةك:

 
 هاوسةرطرتن -:يةكةم

هاوسةرىريب سثمدةتاَن  وث ياوةو هثَ وارب رةوتةوةريشوة روثَم وَظ ،     
، رثَيوة هوةر روة     اليةمة ة رثَبوَريَوك لةمةسوةلة اة  ضارةسةريَن  هةمة
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 ووام   وتووةوةرب واَووي ة و اتووةوب ماَووث ة ةةمك مووة   اةيثةمكيووةش رة

، هةروةها مةراَتة هثَب م مةبر وب و جاَ ريب  ثَمةل  ة رةهاَي ميَتة مب
، رووةوةش  ةةووة   ثَيووةش قةال يووة   رووةهاَية لووةتاو ة  مل ووة اة ، هةرر

ا وَسووةب هاوسووةرىريية لووةميي وووث م  ى م وو  تايبووةت  ااَووكر وةو     
ةىاررثموووةوةب  وووةيتاة، هةررثَيوووة  ضوووة اَن  بوَر رةهاَييشوووة رثَرةر 

 ا ــتأن  ْــو الَــبنب ْ َــر يــن )مة ووةرمثيَ : ااَغةمبووةرب وووث   
ـو للفــرج وأشصــو للبصـر أغــل فإأــم فليتـزوج البــنية ْـْكَ  يســتأع لــَ ْو
ةوةب  ثَموةل   الو ة هةر ةسواَك    : .و توة  (1)(ولـني لـم فإأـم بنلصـ م ف ليم

ةرىريب رنوات  لةةاَثة تث مواب )جةسوتةي  و مواممب ( هةيوة روا هاوسو      
ضووثمنة ةةمووة هثَ ووارة رووثَ اار سووتي ضوواو لووةتاو ة و وةااريَيىووارب     
م ويَداشة لة  ارب و  ث و رةم ريةو ة    هةروةها ااَغةمبوةرب ووث    

 (:  َْْـ  فلـيس بسـْت  ي مـل لـَ فمـو  ْت  ْو الْكنح مة ةرمثي 
ذة هاَداة لةسثمدةت  مدة،جاهةر ةساَك  وار روة    :و تة (2)...(وتزولـ ا

سثمدةت  من مة ات ةةوة لة من ماة،  ةو تة ذة رةاَدن .هةروةها ج ة 
لووةوةب  ووة هاوسووةرىريب رييَ ةضووارةية رثَوثَاار سوونت لووة تاَوو يو ماي   

 -ِةر   وةمة باَتة هثَب ضةمك سثميَك لةو مة :

                                                 
 (.6652( س نعَش )5666رساَ البخِر  ) (1)
قذ ة( 2)  ( .4656: سَعَل ال ح حل )برآ
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 ، منة مةرةس  لاَ  مامةوةب ريةىةبةضث ،بوَررثوم  مدك لَ-3
 ةةوي  سثمب       
   هاَدام  وثَ ةوينة وث ب ىةورةب تاَك ية رة  رةمةس -0     
  ثَ     مة رثَب .      

لوة  وامابب    رةمةس  هاَدام  وثَ ةوينة ااَغةمبةرب ووث   -1
   مة رةبوَرب مثسثل نامامةوة  .

ب ريوَل وووةب ضووواك و رةمةسووو  هاَدووواة     سوووثوموةرى تن لوووة موووي   -4
  ة اعةت  م مم    مدك ل   رضثوك.

 ر سنت لة  ةيتاة رةتاَ   مم  ةارةبوو رةرييَ ةب ِةال لَ .وثَاا -5      

 وثَ   م ة رةمةرووة رة تاَنةال وب   مم  مالَ و مدك لَ. -3

وةريك مةرثوة ةا  و  ارو ااَثينة ماومال وةك مروس    مم   -0
 وث رمة و وث رممةوةو جل  ثَرين و ىنك م ة و....هتك .

مة  مة و سةراةر وة  و مة و   ري هاَدام  مة نة لة ىوةلَ اوةروةر  -1
   ى تن رةسةر ريةو و  و  ج َ رةج َ   مم  ما ة ام   ة  و ارو ةار

 س و تااة.
وةوثَى تداشووة لةرةر مبووةر ةاب ريوواة و  ثَ وو   وو مة رثَضوواك       -0

 .  ممااة و ريبَ ااشامك مااة رثَرييَ ةب ةاين
 ثَياة .وة ثَ     مة رثَرةمةس  هاَدام  ريوَبب ِةال لَ ر-32         
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   ترضـ ن ْـو أتـنكَ إذا ):مة وةرمثيَ   هةروةها ااَغةمبةرب ووث  

ـــَ تكـــو تف لـــ ا   إن فزولـــ   ديْـــم و رلقـــم                                           فســـند و اْلرا فـــ  فتْ
ت رثَالتاة و م و ب  ض  ل َ   مة ةةىةر  ةساَك ها :و تة (1)(َـريل
   ، وةةةىةر  بب رثوة، ةةوة راكةم َةش لة ةاين و ريةو ة ريةاَثوة 

و مة ةة مةراَتوة هوثَب  اتدوة لةسوةر بةويوك و و  اةيوة   ىوةورة        
رثَيووة ةووة   ةرمثمةيووة رييَ ةيووة   بوَر ىةورةيووة    ،  ايووةوة تووة يَم

 ضوة ةب  ( ةسيل االندهااَثينتة لةسةر واوةة ةا  ةت) رثَةةوةب  ة 
 .تاَك راَ ب رك ت رة  ةساَك  ةةة  موو مةرجةوث نة ةب  ياة 
 لةةايي ري بب راَ ،و تة لةرةرمامةو مةمةةجاك  رييَ ةب ري سة ى تيبَ .أ/
 و تة مثسثل ناماَن  وث ما  راَ  واوةة وثو ريةو تاَن  رةربو جث ة راَ  /

 بةرِوَذووبوون  -:دووةم
ث مواب ذة  لةو مةية رة رريتك  ر َ ياة راوامثب ةوةوة رةاَداتوةوة  وة ت    

، رووةال   روواش ري مووة  ووةوث ب ىووةورة   ك ماووةهاَدوواة يوواة  ووث  م 
رةوششوواَن  توو ب رووثَم وَظ م موواوة  ةرةري سووة ريوواَدووةرب هووةو و  

هثَ ارب اتةو  مم  ماَث ة م وَظ و وث ب ماة ةرامة،  ،ووة  امةةارةب

                                                 
قذ ة (1) ( س )العَعَل ال ح حل( 436: َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحه ا ( )برآ

(5644.) 
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، رثَية ىةر ومتاة ى  ة اليوةم  ) مواممب يواة    ةةوي  رةريوَذوورثمة

، يَ وة ضوارة رةريوَذوورثموة    و ين ري هاتة اواَ  ةوةوة را   جةستةي  (
، هوةروةك  ريوَذوب رةااريَيىارب م ماوة هةررثَية ااَغةمبةرب وث 

و ):مة ةرمثيَ  : و توة  (1)(ولـني لـم فإأـم بنلصـ م ف ليـم يسـتأع لَ ْو
، ضووثمنة رووة دامتوواة مووةرثو، ةووةو  رووةريوَذوورنةةىووةر تث موواب ذة هاَ

ارب و سووةر ثت ري سووة ريوَذووىوو تن هثَ وواريَن  ى م ووة رووثَ ااريَيىوو 
 ةو تة رة ريوَذوورثة ج ة لوةوةب قةل غاماشوة   ،   مم  ةارةبووة اة

مةراَتة هثَب اةيوك رثم  اليوةم  ريوِو  و سودثررةمك  مم  غوةريية      
جةستةي  و رةوااَاةب  ة م وَظ ر س  رثو راَ ثماة اليةم  ةارةبوو 
 وووةهثةت  م مةروووةبيَ  و تةمةارري  مموووةوةب الب وث اةرسوووة    

رةوثَ و ين  وات  ةانوام  و ريوِو   وة ريوذوو ونامكمة       وىةيشتدة 
 ْــو لْــَ الصــينم ):مة ووةرمثيَ  .هووةروةها ااَغةمبووةرب وووث   

ى ب موَبةخ و ااريَيىاريشوة لاَو    ريوَذوو قةل غاموة لوةةا  : و تة (2)(الْـنر
رثَية ىةر رةتةمةا ضةمك ريوَذينا  لوة مام اَنوك  هةل بوذيَ ب و تاايوك      

                                                 
 (.1114سنعَش )( 3025رساَ البخِر  )( 1)
قذ ة(2)  (.6535: َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحه ا ( )برآ
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  يَن  ى م اشووة رووثَ ري هوواتي مةرووة    رووةريوَذوورا   ا اووة وهووثَ  

 وةسةرةري ب اام  ة وث ب ىةورةش لة مو ريوَذم . 
 دوور ةوتنةوة لة ئةنديشةو بري ردنةوةي خراث . -:سَي يةم

، ت سدا ة رثَوروذ مكم  غةريية بوَرب رري  ممةوةو ةةمكيشةب و  ث
 وَظ جدناة  اة و رييَ اب وة ة  مم  ةةو غةريي مة هةررثَيوة و  لوةم  

رناتشثيَن هةو و هةوة  مة ات  ة رةرمةو   ةارةبووة ام  رةرةال 
، رثَيوة روةرمةو     ةةموةش ىوةورةت ين  اَد و   وةيتامة     ،  ةرنةويَ 

هةوَل ركة  ة ووَثت سوةرقاَل رنوةي  روة   وة رواش و تاَنوةال وب        
 ةسووام  روواش رنووةي  و هثَ ارة ووام  رري  ممووةوة لووة ماَشوونتك     

ةولَ ركة رري لة مروس   و  وة  وام  ووث ب    رن ييتةوة ، هةروةها ه
ىةورة رنةيتةوة رة رري  مةوةت لة قثرةام  اريوَبو مروس  روثوم   

 ...هتكوثَت و ةامساة و بةوب و ال ةب
هةر روةوةش ماراَو  رييَ وة روكةب روةو ةةمكيشوامةب  ةلوةماَث مل توك          

هةررثَيووة  هااَلمووةو ضووة ةرة رنووات وةااَثينووتة ةاةنووال  رنووةي  ، 
ُْـَو ]  :ةورة مة وةرمثيَ  وث ب ى َ  طَـنِِِ   ُْ َْسَّـ ِإنَّ الَـِّ يَو اتَـَّقـ ا  ِإَذا 

ُّْب ِصــُرونَ  ــَ  ُُ ــي أَنِن تَــ َكَُّروا  َفــِإَذا  ََّ رةري سووة  :و تووة (023االعددها / ) [ ال
ةةو مووةب وث مووا  و ااريَيىوواررثوة  اتاَووك رري  ممووةوةو وووةيالَ و  
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ااة ااَن م ، ية نةر وةسثةسةب  ةيتاة ب ل بثو رةسةريامك  هةست
يام  ممةوةيوة ضواو    يامب وث  مة ةة و وث ياة رةرري ميَتوةوة روةو  

محةت  وث ب لاَباَ  ( )رية ابر الق ش، هةروةها ةانام  ريوَ ن مةراَ 
سووةرب هووةمثو  ووارين  وووةي و   وةتووةرةو وووةيالَ ):مة ووةرمثيَ 

، ضثمنة ل اَ ةوة وث ستة ام  م وَظ مةسو  ااَوكة ات، رثَيوة     ةرية
وميَ ب لةسوةر ملَ و مةرومو    ااَثينتة  ةم َوَظ روة روة رمةو مو  ضوا    

نوو  و  ووارة مامروسووتامةم   ، تووا ث رتث ماَوو  رةسووةر ةووةو وي م موو َ
، وةمةراَ  ةةوةش ري م   ة رري  ممةوةو ووةيالَ ةةوةموكة   ب ل باَ 

مةوم  ووةب راَنوودثورة ةةىووةر ةاىووام ر مووةرا  ريووةو ريةو ووة بوَر  
 .(1)(و  ا  مةرات 

 ثاراستين داويَن ثا ي -:وارةمض
ىثمووام  تاَك ماووة  ووة اار سووتي م ويَوون اووا   و موور ةوتدووةوة لووة  
ِووةر   و جد ووة وىووريب لووة هووةو و ةووارةبوو هثَ وواريَن  ى م ووة رووثَ    
ريبىوواررثوة لووة توواو م ) تاَوو يو ماي ِووةر   ( هووةروةك لةااَداسووةب  

ةغةو ما  ين ةر تاَك  ة قةمم ويَن اا اك  هاتثوة ) و بهاَدامة لة ه

                                                 
قذ ة (1)  (. 004ال ا: سال سا: ): برآ
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، وةم ويَ  تدة لة تةماح و  وة رو َ مو خ و قاَويةوة ( جارثَيوة      راًََ 

، وووث ريةو ووتاَن  رووثَم وَظ ض ااوواو راَوو  يوواة ةووا  ةتم ويَوون اووا   
بو اووريوَبةو ماشووامةب راوةريم ريووة، ضووثمنة وووث ب ىووةورة   بوَررووةر

تَـ  ِفِ  الَِّ يَو َ  َيِجُدوَن ِأَكنشان شَ : ]مة ةرمثيَ  َ  اللَّـُم َول َيس  ُْ تَّـى يـُغ ِْـيَـ
ِلمِ  ةةو موةب  وةتث ماب هاوسوةرى تدااة     : و تة (11: الندور) [...ِْو َفض 

ماة راهةرموواليةم  )ماممب وجدناةوة ( راوثَيا م ويَن ااك ري ر  ة 
تاةةو اتووةب وووث ب ىووةورة رةرووةه ةو ضووا ةب وووثَب وريوَبب وووثَب 

ا ت هةست    م روة  هةر رثَيةهةر  مةمكو ر َ ماابياة مة ات،مةول ة
 تاَك  ة  اري ةرب هةية لةسوةرت وةروةرةو ةوةو تاو موة قاَيةوموة       
مةتبات ية نةر هةول بكة ووثَت رثواريَيب ويوامب وث رنوةو روري لوة       
سي  ةب رنةوةو ةةو مذمةيةش رةاَدة روريب ووثَت  وة ااَغةمبوةرب     

( ةة وةرمثيَ :  )ُريـرة أبـ وؤ ةوينو    )مة وةرمثيَ :  وث 
 فـ  ت ـنلى ا  يظلْـَ  ـب َ) (   ةرمثويوةت :    )ااَغةمبةر  وث

ورلــل دَتــم اْــراة ذات ْْصــب ولمــنر  ... هلــم إ  هــل   يــ م هلــم
ِوةوت  ثَموةلَ هوةة    : و توة  ((1)(فقنرغ اأ  ارن  ا  رب ال نلميو 

                                                 
 ( .0100( سنعَش )3400رساَ البخِر  ) (3)
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 ةوث ب ماة ةراة لةريوَذب مو يك  لة ىةر  ت ين و ماوثَ  ين  ات  

ساَبةرب عةر   وثَيةوة، لةريوَذيَنوك   لاَث سادةوةم  مةياخناتة ذيَ  
 ةهاض سايةو ساَبةريَك ماة ج ة لة ساَبةرب عوةرش اااويَنوة يواة    
ةا  ةتَ  روَ  جاواو بب  وة ةةىوةر رةر مبةرة وةب م و ب لوَ  رنوات        
رثَ اريَن  م ويَن اان  لة اتاَنك   ة جث م ية ةا  ةت ياة اااوراَ  

ال   ، رةةول ةمةمكي  راَ ىةورةو رةربو م وةواوةم  ادةو اايةية  
   .: من لة وث ب ىةورةو ماة ةراة مةت سةةة  لةوةال مك  رد  َ
 :يَ ثو ةرممة(  ريةمحةت  وث ب لايَبَ)  شَِ  الهةرةها ةانام  

 لَ ـليَ بمسـوتجْــب ا ْن  ي ت ف اأسنيكَ ف  المحرم    َف ا   
 بيتَ فنَلَ كنن ال فني ْو  اُلـزأن ديو اذا اقرضتم      ان ال   

، ضووثمنة رووةوة ةا  ةتووة امتاة توواة اوواك م ويَوون ري ر وو ةو تووة / وثَ
 ووتامةب  ووة لةِووةر   اوواريَير و مةروون وة موريوو  رنةومووةوة لووةو  

اانوو  ، وةرشووي من بيدووا  مة و م ويَوون  اينووتةب مثسووثل ناة ماووة
ة وة   ، رثَية م مةوةب ةةو قوةربةش ل قةربةو هةر مةر َ ركريَتةوة

 .مةمريَتةوةو ارو ميينة ام  
 ئةةارام طرتن  -:ثَينجةم
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ةار   ى تن ادةية   رةربو رةرييَية ، رثَتوا   مثسوثل ناة  ةلوة ات     
رةرةم اررثمةوة  هةو وةارةبووم  رانتة قةل غام  وثَب روةوةب  وة   
مثسثل ناة ااَثينتة سثور راَ  لةسوةر جاَبوةج َ   ممو   وةرمام      

، وةم ة روةوثَم    اةرنةويَتوةوة لوة قةمةغوة   وة   وث ي  و موري  
ى تن و ةار   ى تن رناتة سةر مة ق  ذيام  ووثَي  و موماواب او َ    
ر ي بيَداَتةوة هةررثَية وث ب ىةورة لة قثرةام  اريوَبم  لةسوةر ااواو   
ضاك ووث ما  لثقناة )سةالم  وث ب لاَباَ  ( منثمة مةهاَداَتوةوة  

َِ الصَّـًَل  ]: ة روة  ثرية وةب  وةرمثوة     ُْـر  بِـنل َم  ُروِ  يَـن بـَُْـ َّ َأِقـ َة َوأ 
ُُْـــ ر ََـــز ِم اْل  ـــو   ِْ ََ ََ ِإنَّ َذلِـــ ـــن َأَاـــنَب َْ ََلَـــى  ـــِبر   ََـــِو ال ُمَْكـــِر َواا   َواأ ـــَم 

، ثريب وثَ ةوينوتة مثيَوذة ام  رنوةو   ةةب  و  :و تة( 30 :لقمدِن)[
، هووةر وةهووا ة ضووا ةو قةمةغووة   مموو  و  اووةش رنووة   ووةرماة روو

، ةب  ة رةسوةرتك ميَ  ال و ماوثَ ااموثَري ى و ةار   رة لةسةر ةةو رة
هةررثَيووة  مامة لة ووا ارب م وَظوو  روواوةريم رة،  ضووثمنة ةووة  ماشووا  

رةري سوة ةوار   ىوو تن لوة ريوَذىوارب ةووةم يوَب او ي  اتدوةو ةا ووث  و       
ش و ى  مة لةسةر  ام  ةا  ةت  سفثرو  ارب و  اك   تاَن  ماوثَ
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: و توة  (1)(  د ِ:ال در مثسثل ناة، رةال   مةراَو  ةوةوة روي م   ووة)    

  ةار   ى تن ريوَ داياة ، هةررثَية ب مايواة ريةمحوةت  وث يواة لاَباَو      
(( مة وةرمثة   ضـينيلة لاَنك مةوةب ةة   ةرمثومةيةم و و ةب  )) 

و ووةب  ضووااء لةىووةَل ةووةوةب  ووة ريوَ دايشوو  هةيووة رووةال           ):
، ةةموةش  ويَدةب ىوةرماي  و ريوَ وداي  ووثَر   ىةرماش  لةىةل ك ية رة

،  اريَن  هةر و  ةاساة و ساما ماةةةوة مةىةيةماَ   ة ةار   ى تن 
رثَ هةل    م  ةة  مرومشوة روةربة ماوثَ و  و روةال ب بوَريواة ميَتوة       

   (2)ريبَ

 ةر  رثَم وَظ  مثسوثل ناة  . ثةيوةست بوون بةشةرمةوة -:شةشةم
ةوةو اةيثةسو  راَو  روةو    جث م ين ريةو تة  ة وثَب ا َ ر ي بيَداَتو 

روووةهاَية لوووة  ، ضوووثمنة رةري سوووة  وووةر  رييَ  يوووة  ةو وووتةوةري
تاَ يو ماي ِةر   ( هةررثَيوة هوةر ات  وةر  و    ريبىاررثوة لةتاو م )

ِةيا لةمةرووم  م وَظك   ثَض    مو مةما ةةو  هواض هثَ واريَن  تو     
ماتث ماَ  م وَظ لة سةرااَض  ووث  رثاريَييَو  ، هوةروةك ااَغةمبوةرب     

                                                 
 (.511رساة نعَش ) (1)
قذ ة:( 2)  (.34( )5رييَ اب ري س  ذمارة ) برآ
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و تة/ وةر  و ِوةيا    (1)( الحيـني كلـم ريـر ): مة  ةرمثيَ  وث  

هووةمثوب هووةر وووةي ة .وة رثَيووة  ووةر   وو مة ميارمةية ووة  ووة      
رةري سة ةاَنتا لة ريوَذىارب ةةم يوَمامك  رثوم  مةماوة مةىةر توةمةا  
الب ةةو موووة موووةراَ   وووة ووووث ب ىوووةورة ريةمحووو  اووو َ  ووو مووة  

وة و رييَووويب ،هةروةهااةيثةمكيوووة  ثَمةال يةتاوووة اما  لاَوووك تووو  ب 
ةا  ةت الب اااوو رةااَضةو مة ةوة اااو الب ةا  ةت وة رواوك الب  

مةماوة .هةر رثَية ااَغةمبةرب  ...هتكومامثَستاالب قثتار  و مدك لَ 
: و تووة   (2)(فناــْع ْنوــِت اذا لــَ تســتح )مة ووةرمثيَ : وووث 

، هةررثَيووة رانوة ةةىوةر  وةر  و ِووةيات موةرثو ةوةو  ضوو  مة وةب      
هةر ةساَك  ةر  لة ) مة ةرمثيَ : (ا  ( ) رشممو القيَاب)ةانام  

وث رنات لة ات  سةرااَض  و تاو مك  ةوةو  ووث ب ىوةورةش  وةر      
روةال   ةوةو  ةسة و   ةلوة ات        ،مة ات ةةو رةمكةيةب سوي رك ت 

                                                 
  (.355رساَ نعَش )( 1)
 (.1411رساَ البخِر )( 2)
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سةرااَض  و تاو مك  ةر  ما ات ةةو  وث ب ىةورةش  وةر  ما وات   

 .(1)(لة سي م م  ةةو رةمكة تاو ة رارةم  

 

 

 لةشويَنةوارةكاني طوناه و تاوان:

ةةىووةر هوواتثو تووثَب مثسووثل ناة رووةرمةو   رثويوو  لةسووةر توواو ة و  
تاو موة   ىثمات، ةةو  راش ري مة  ةااش ماوةية    ثرت و  وة  ةوةو  

ام  ريوَذ مةتوك   ، وةروةرمةو   لوة  م رة   رة  تاَن  ةاسوام  مةب مو   
ة ة  ة و ت لاَكة ات لة ، رثَية ةة  رةرمةو   رثومموورارة مةردةوة

ة و  ث مةب م  و هةسوة او َ   مو يك و ااش ةةو ماوةية ةةو تاو مة ر
ا ووا  مم  ، جووا لاَوو ةوة ااَثينووتة ةووةوة ري م يَوو   ةتةم   مة ووةب

 ،روةها سي و تثَل ةب ووث ي  لةسوةرة  ، هةِةر ما  تاو ة و ىثماهة
  ماوة  ىثمام  تاَك ،مةب  ة هةر تا اَك ةةجنام  مةم ترثَية ةةو تاو 

                                                 
قذ ة:( 1)  (.11ال ا: سال سا: ) برآ
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وةك هةروثَ وو  و ضوواَذيَك بوو رةسووةر مةضوواَ  ولةرريمةضوواَتةوة   
وةةةوةب  ة مةمشاَداَتةوة تةمةا  ثيَدةو رة و  اة امة لةسةر ملَ 

(  ريةمحوووةت  ووووث ب لاَباَووو )   (ابددر القددد ش)هوووةروةك ةانوووام  ، و مةرووة
يَن  مةسوو  ماشوواة  م  ضووةمك  ووثيَدةو ر  (الدد ا: سالدد سا:)لووة تاَيب 

 مة :  مووة لةو 

راَو   ىثمات و تاو ة و  لةم وَظ مة ات رةتةو وب ر َ روةش   :ية ةم
، ضوثمنة ب منو  و ب ماوارب ريوموا       لةوةرى تي ب من  و ب ماارب

، رثَيوة ةووةجنا  م موو   ب ىووةورة ةار سوتةب مل ووة ام  مة ووات  وةوث  
 تاو ما  ةةو ريوما اة ماهاَداَ  و تارين  مة ات .

  ةم  ريبة و ريوَبب لة موماوام    ثوة ومةراَتة هثَب راَبةش ر :دووةم
 ضثمنة تاو ة مذب تةقث ية.

ة روة توةمةاي  و   ةةجنا  م مو  تواو ة توةمةا هةسو    ممو      :سيَ يةم
، هوةروةك مل اَوك  وة لوة ووث  موورراَو  هةماشوة        ماميارو ووة رثوة

ةةمةي  و لة ةسو  تواو ة روار مة وات      هةس  رة تةمةاي  مة ات،
  تةوةةارةبووب مورة اةريَيب رناتمةب رنا ة رةرمةو   رري لةو تاو 
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، رثَيوة  ىثَ ة ىريب ومووررثوة لة ووةل ن   هةس    مة رة :ضوارةم

ن تاو ة و  لةو  ةسة مة ات  ة روةهاض  واَثةيةك ةوارةبووب  وثيَ    
، ةةمةش  ةهثَ ارةرثَمييك رثموةوة  وم ماشتدة قةرةرال غة اة مة ات

توا و ب لو َ    ،موةل   ووث   و موور ةوتدةوة لوة  ثَ  لة  ثَمةل    ةيتاة
 ميَ  تةمامةت ةارةبووب ماو واَي ة و  ة  و اريش  ماماَيَ .

، رةوةب  وة  و   مةوةية   رةالوة ى  ة مةراَ هةمثو  ار :ثيَنجةم
و مةرىوواو رييَ ا ووام  لوو َ لووة مل وو  وثَيووك  و  ر ييووار مةم ت  ووة هووةمث

 ، رةرمةو   لةش قثر  و ى  ة مةراد يَ  .م و  وة

ارين  و وامثَ وو  رةسووةر مل اووك  ميَوو  و رةهووةمثو     توو  :شةشةةةم
 وواَثةيةك لووة رووري  وو مةوة  اماووك  ِةساسوواةت م ب مةى يَوو  و    

ةارةبووة اة  ، رةوةش رةر مبةر هةو وسنة و الو بب ااَثة ميارة
 وثَب ا َ ماىرييَ .

مةراَتة هوثَب  وريين روثوة و جوث ة روثوم  تواو ة لةروةر         :حةوتةم
 ات  ة رةرمةو   رةو بوَم اوب تاو مةوة ضاوب ،ةةوة ة و ب ل َ مة

 .و وةك ضا ةية   وثَب راس  مة ات وثَب هةل بناَشاَ 
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ري يةل   وث ب ىةورة مةراَتة هثَب ر َ رةش رثوة لة ىثبَ  :هةشتةم

،  وووة ةةموووةش و مة وووات لوووة  ةرماموووة ام  ووووث       وماة ةرووواة
ثيَن هووووةو و مووررنةويَتوووةوة و رووووةىثيَ   ووووةيتاة رنووووات و  وووو 

 . اة رنةويَ ةارةبووة

ثَب  ووثرت  تةمووةة و ر مموو    ىثمووات و توواو ة مةراَتووة هوو   :نوَيةةةم
هةروةك ضثَة وثَااريَيب لةتاو ة و و  اة مةراَتوة هوثَب    ،رةرة ةت

 بيام رثوم  تةمةة و وثَ حالَ رثوة رقةو ماوة تةمةمةب  ةماوة.

لَ و مةرووة، روووةوةب  وووة مةراَتوووة هوووثَب الو بروووثوم  م :دةيةةةةم
ة وةب ووث ب     تاو ة  اررةرمةو   ري بب ماة رةو ر،  ةسمةراد يَ 

 هةروةها ر َ ةثماَكيشة لةريةمحةت  وث    ،ىةورة  ة ااَ  رةوشاثة

مةراَتوووة هوووثَب لةماوضوووثوم   ثَمةل  وووةو م ريموووام ،      :يانزةيةةةةم
ةةمةسةرةري ب ةةوةب  وة تواو ة مري تو  ىوةالم  ااَشوثورثوةوهةر      

ااَشوووثوب اووو َ   مةرةجنووام  تووواو ما  رووثوة  وووة ةوووةو ىةالمووةب   
 لةماوضثوة سي ب وث ش مةىثَريةو رةرمةو مة ) اةما رةوث  ( .
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مةراَتةهثَب مةمام  رييَيو ادوةو اايوةب رةموكة هوة  الب      :دوانزةيةم

، و توة هةماشوة  ةسو     ىةورةو هةما  الب رةمكة ام  وث  وث ب
 تاو ة رار ريينث يةور َ رييَيو سثك تةما ا مة  يَ .

( عقدلتاو ة مةراَتة هثَب لة  ار وةوتي ذيو ب)  ىثمات و  :سيانزةيةم
، وةك بوَرجوار ة     و ريوَ داي  لةسوةر مة  و ضواوب  و مةمام  ريوما

مةراد يَوو   ةسوو  تاو منووار ريةش م مةىريسوواَ  و  ووثرم و تووةم     
 .  ريةم   جثلة ةب ل َ ماشتثوة ()مةل اَ

 يب ( م ة لةسةر ملَ و رةرةو ااَو ْد شمةراَتة هثَب مثَر ) :ضواردةيةم
ر َ ةاىاي  مةضاَ  و ةا  مل   ةارةبووب  ة ضواك و رواش ما وات    

 ،رةرمةو   ةارةبووب  تة ااس و ضةاةل ة اة مة ات .

مةراَتووة هووثَب ةووةوةب رووةر مووة  ةت  وووث و ااَغووةمربب   :ثانزةيةةةم
  موة  ة لوة بوَر تواو ة    ، هةروةك لةبوَر  وةرمثومةم رنةويَ وث 

 رممةوة و والَ  ثت  وهتك...(ةب وث ) سثووث رمة و م   وة وةك
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مةراَتة هثَب ر َ رةش رثوة لوة ااري موةوةب ااَغةمبوةرب     :شانزةيةم

رثَ   ، ضثمنة ااري مةوةب ااَغةمبةرب وث ةومةالةانة اوث 
اَنثَ ووووبثوة رووواوةريم ر م  اا ووووة لوووة ريوَذب مو يووووك   وووة م و ب ل   

 . رثَراوةريم ر ة مة ات

  بةوب و بوَرروثوم  رثمةلوةربةو   مةراَتة هثَب ريوَضثوم :حةظدةيةم
لووةماو ضووثوم  ىووةالة )هووةروةك منثمووةب بيدووكوب ةانووتا لووة         
سةرمةمةم   ةمةرانت  رةىثريب ةةوةمكةو ةةةوةموكة رثمةلوةربة   
لة  ال ة  ثيَي م (  ة ةةموةش راَ ثمواة توةمةا روةهثَب بوَرروثوم       

 تاو مةوةية .

و ووةوثَرب و   مةراَتة هثَب مةمام  غريةت و اااوةت  :هةذدةيةم
ج ةرسووثَبب ،  ووةوث ب ىووةورة رثَهووةمثو  ةسوواَك رة وو  وووثَب    
غريةت  ااَك وةو، هةر ات تواو م  ةوةجنا  م  ةوةو غريةتوة مواماَيَ      

 ورارمة ات.
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مةراَتوووة هووثَب موووةمام   ووةر  لةم وَظك روووة هوووةرموو    :نوَزدةيةةةم 

ريةىةبةوة )ةا  ةت راَ  ياة اااو (ضثمنة  وةر  لةم وَظوك  مايوةب    
 .ب و ضا اة و اام ة وث ي  لةسةرةةربسةرر

(  االحعدِنمةراتة هثَب مةرضوثوم  رةموكة لوة رابموةب )      بيستةم:
او منار ،وةراَبةش مةراَ  لة اام  ة ضا ة ار ة ،ضثمنة هةرىاي ت

  .      رة ضا ة ار مةذماَ مر وة
ضةرخ هاو زاناياني ثيَشني و طولبذيَريَك لة فةتواي

 ةرامدةربارةي تيَرِوانيين ح

ةاىام ريواة   مويدةتوةوة لوة     وث ب ىةورة و ااَغةمبةرب ووث   
ةمةغوةب ةوةو   ، وة هوةروةها ق ةب  وةرع  ووث   ااَضةو مة جثال موةو 

ريب ،  ةمةردووة مايووةب رينووث ي  وسةر ووثَ تامة ووااة لوو َ  وو موين
، تووا ث هووةر لووة  موماووا لاَاوواة موور    وثَموواة لووة موماوواو مو ريوَذم  

َ ِر الَِّ يَو ]ة وثَب مة ةرمثيَ  :ك وث ب ىةوررنةويدةوة ، وة فـَل َيح 
 َِ َََ اِب أَلِي   َ ُْ َِ َأو  ُيِصيبَـ َْ َ  ِفتـ  ُْ ْ رِِ  َأن ُتِصيبَـ ََو  َأ  (31)الندور:[ ُيَخنِلُف َن 
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  را ةاىام ر رن ةةو مةب  ة ااَضةو مةب  ةرمام  ااَغةمبةر : و تة

 مةجثل اَدوةوة، ر سوون لووةوةب  وة تثو وو   اتدووة رو  يووا تثو وو    
جا لاَو ةوة مةضوادة ويموةت  ضوةمك     ، سي ية   رة ةاَ  و ةاب ر رن

ةو مةب  وة جاَدشواي   ب ماية   رةرييَي) ريةمحةت  وث ياة لاَباَ  ( ة
تاَ يو ماي ِوةر   ((  ، رثَ بيات  تاَ ةيشنت لة تاو م  )) ااَغةمبةر من
 رفةرمثوة :

 ليَبيَةت (  ) رِةمحةةتي خةواي   (بـن تيميـة  اإلسالم ا خشي)ثرسيار  را لة *
دةربارةي حو مي خوَدةرخستين ئافرةت لةبةردةم ثياوي بيَطانة 

  دا يان خوَدةرخستين الي ئافرةتي هاو رِةطةزي ؟

، مروس  ماة ةا  ةت ال ةب  اَخ  ةرمثوب سثاا  رثَوث  م:وةالَ
، يوواوثم روووة  ، يووواة ر يو ماَتووة ااوواوب راَ اموووة  وووثَب رووةمةر ات  

ةوا  ةت ر يو ماَتوة    ، يواة ا  ةت  راَ اموة اااو ر يو ماَتة ةو ااَضةو مةوة 
مة ووةرمثيَ :   ، ضووثمنة ااَغةمبووةرب وووث    ال ووةب ةووا  ةت 

را  :و تة  (1)(المرأة َ رة إلى المرأة و  الرلل َ رة إلى  يْظرالرلل)

                                                 
 (.033رساَ نعَش ) (1)
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، وةهوواض ماَتووة عووةورةت  ااوواوب رةر مبووةرب و  هوواض اااويَووك مةريو  

بوةرب، ) ضوثمنة لوةو    ةا  ةتاَك مةريو ماَتة عةورةت  ةوا  ةت  رةر م 
 اتةم  هةو و ةارةبوو ب لَ مةراَ  رة سةر م وَظك  و  ة مارة جاَو   

 (1)(ا َ مة ات 

 

 ) رِةمحةةتي خةواي ليَبيَةت (    (العزيز بن باز عبد) خشي* ثرسيار  را لة 
دةربارةي ئةو ئافرةتةي  ة سةفةر دة ات بوَ دةرةوةي والَت بة 

 سفوري و بةبيَ حجاب ؟   

خ  ةرمثب ااَثينتة لةسةر ةا  ةت  مثسثل ناة  ة وثَب  اَ :وةالَم
 ، هةروةهارةمةر مةوات لةرةر ضاوب راَ امة اثَ تة رنات و ال ةب

ضوووثمنة ةوووةوة ماوماشوووامة  ،ااَثينووتة مة  و ضاويشووو  رثثَ ووواَ  
ُْوَّ ]هةروةك وث ب ىةورة مة وةرمثيَ  :  ،رثَةا  ةت َوَ  يـُب ـِديَو زِيَْـتَـ

ْـ   َر ِْ َْ َْن َه ُْوَّ ِإ َّ ِإ َّ  ِْوَّ َوَ  يـُب ِديَو زِيَْتَـ َََلى ُلُي ِب ن َول َيض رِب َو ِبُخُمِرُِوَّ  َْ

                                                 
قذ ة:( 1)  (.42)َ ِسى النعِ: البر َّ م ل( ) برآ
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ِْوَّ  رثَية مروسو  ماوة رثَةوةو ةا  ةتوةب  وة        (13 : لدثر)[  لِبُـُ ـ لَِت

روو يو ب رووةوث و ريوَذب مو يوو  هةيووة  ووار ةاسووام  رنووات رووثَ  اتدووةو  
ب وث ةا ث  سةرةري ب ر َ  ةرمام  وث و ااَغةمبةر

(1). 

 

رِةمحةةتي خةواي   ) (حممد بن صاحل  الثيايم   ) خةشيَ*ثرسيار  را لة 

سةةةبارةت بةةة دةرخسةةتين دةسةةت و اةةوَلَي ئةةافرةت لةةة       (يَةةتبيليَ
 بازارِة اندا ؟

، اا وواة ىثمووام  تاَووك  ماووة رووة   ووةرمثوب سووثاا  رثَوووث  وةالَم:
 مةرونتي مةس  و قثَلَ لةاليوةة ةا  ةتاموةوة لوة رواب ريو  وثيَدة     

، سووتةو موورة لووة ريةو ووة مثسووثل ناة  ىشووتاة اة  وواريَن  مامرو
، ضباب ةوةو  رثَ رال ورثومةوةب  اتدةو رةال  هةروةها هثَ اريَناشة لة

، وة مط و  وة جث منوارب لوة مةسو  مة وةة     ةا  ةتامةب  ة رواب 
، رثَيوة روة هواض    يَددةوة رة  اَثةب بةمام  جواهاد  وثَ ااة مةري ب

                                                 
قذ ة:( 1)  (. 0/003الفتاوى البن باز ) كتاب الدعوة  ) برآ
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، رووسوو  ماووة جث ماة ووةياة رةمةر ووةة  جثَريَووك رووثَ ةا  ةتوواة م 

ضثمنة مةراَتة هثَب تاو مباررثوم  ووثَب و تاو مبواررثوم   ةسوام     
 (1)تةما ا  مم  ِةر   ريوو مةم ت ت  رةوةب  ة

) رِةمحةةتي خةواي    (صاحل  بان زاو ال الااو ال    )* ثرسيار را لة شيَخ 

سةةةةبارةت بةةةة تيَةةةرِوانيين ئةةةافرةتي بيَطانةةةة و بةةةة       ليَبيَةةةت (
 ةوانةشةوة ؟ ثيَض

، رووةهاض جثَريَووك  سووثاا  رووثَ وووث ب ىووةورةو ماة ةروواة    :وةالَم 
مروس  ماة رثَ ةةو جثَرة اااو مةب  ة مةريو مدة ةوا  ةت  راَ اموةو   

، يواة  و  تة ااس و راَوير وة تاَو  مة وةة   هةو و ةارةبووة امااة رة
ةةو ةا  ةتامةب  ة مةريو مدة اااوب راَ امةو رة غوةميةب ضواو يواة    

، روةوةش ااَثينوتة   م  و قنة   مة تةموةة مةرةموة سوةر   اَنةرة ا
ةا  ةت  مثسثل ناة هةماشة واوةة  ةر  و ِوةياب ووثَب راَو  و    

 .(2)ماَاادةيةب وثَب رثاريَييَ ، ةةوةش را  ة رثَياةريةىةبب 

                                                 
قذ ة: ( 1)  (.00َ ِسى حجِب املُهة املعَمل )برآ
قذ ة: ( 2)      (.00َ ِسى حجِب املُهة املعَمل ) برآ
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مشتَيك لة خةرمانَيك لة دووضريَوكي 
 ِراستةقينةدا

 .ويَك دةست ثيَ دةكاتطةشيت ميليَك رِيَ بة هةنطا  -3      

موون  ضوواَنة  :ةا  ةتاَووك رةسووةرهات  وووثَب مةىاَ ييَتووةوةو مةل اَوو  
لوةوبَ  رثَية هةر  ،لةية اَك لة ب منثَ اة مةوثيَدة سال ة و00تةمةك 

لةيوة  ماة  ضوةمك جاريَوك      ثرييَنة راي و بوَر سوةرجن  ري  اَشوا   
لوةرار روثو    و اا واة يوة  ماة ماسو  وروارو موَوة وةش بوَر     ريو م  

، سوةرةري ب ةوةوةب  وة لوة وال تو  وثمَشواة       ،رثَةةوةب ااَنةوةر 
 ،وااَنةوتي ية ةموك  رييَوك  وةوت    مةرثوين ، ةا  ةوةوةرثو لوة ضوا   
رةو  ،ر اةيثةمكب ماَث مناة اتةو ت رثوهةروةها رةتاَثةريرثوم  ريوَذىا

، روة   واَثةية   ةمةا ساتاَنا  لةيوةك جاامةرادوةوة  جثَرةب  ة رثَت
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روةال    تاماوةيوةك ...  ة  راد  و ةالَ و ىثَريب مامة رةرمةو   رثو ي

اووواش  توووةو و روووثوم  وثيَدوووكة ةوووا  ر ييارماموووك  هةرية وووةماة    
ةيثةمكيووة امناة هةررووةرمةو   ر ةرييَادووةوة وال توو  وثَموواة رووةال   ا

لوة ثَة اةيثةموكناة روةرمةو      ، رثَية ااش ضةمك ريوَذيَك روة تة راَ 
ة  ثرية رةل اَي ةةوةب ااَوك    وة راَتوة م و   و روةل نث     ، هةر رثَيرثو

وَبيَتوةوة لوة مواو وال تة وةب     ث ث بيَتةوة رةمةرجاَك ةةىةر  اريَك رك
رثَيوة   ،ةيةك  ارب موَبيةوةو ضثوة سةر ارةةوةرثو ااش ماو ،مدك 

مدا  وةك هةر جاريَك لةجارة ام  تو  روة ووتوة رواة ور يقوة ام       
سووةرةري ب مةسوو   تا  وضوواوةريو ماة مة وو م،تاَنووةوو و  هةل نووةال 

رووسوو    مموو  ذيووام  هاوسووةرب  ووةوتي هووةل  بيَوو ييي بوَر رووثَ م
، رووةال   موون هووةر  ةمكين  ووة  هاتووة م و   تووا  ووثورنة  ، ضوومووثيَة

، جا ةةوةرثو ريوَذيَنااة رة تةلة  ثَة اةيثةموكب  رثو  رةوةيال   ةةو
 ،بوَر وثَ وحالَ روثو    لوةو  اتوةم    مدوا  رةري سوة  ااَثة   م  ... 

ثَيووة  هةرضووةمك مةوواَي بوَرب ذيووام  موون لةرووةر مةسووتاك  رووثو ر      
مدوا  هةل ةيوة     ، :  ةميَنوة م و ت لةاةيثةمكية ةيك  ةوةوةب ووت 

،  وة الب م يوك ورواو ة روا  موة  مرثو     ت   ةةوةرثو  ة ةة  مةاَداة
وةبوَري  مةت سا  رةال   تابة مةرثو هةر راسو  رنوة  و ةوةوةرثو    
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جووا لاَوو ةم   ،ة ووة  مر امووك و ووو  ووة  ال مووة  ووثري ميَتووة م و  مةاَدا

ةوةو  وثرية  و َ يوةو ضوثَة       راو اشة ا ساارب ةةوةب ل َ   م   وة 
، يَتة مال ناة و وث براَدا  مة وات ! ياة ةةب لةىةلَ  اَك  مماساثتة

ااش ةة  ىفتثىثَية ية نوةر   .ة مدا  لةويَك  ر َ مةمط رثو  ..رثَي
ة لةىةلَ   م رة  ثريةوةو ةةو هةو ل ة  ااَك   ةضثَضثو  اةيثةمكية 

روةال   ةوةو لوة او ي مةم و  ىوثَري و ية نوةر         ! اَك  ميَتوة ووثو براَي  
 موةوةو ووتو : مون توةمةا     ةوةوي  وةال مو  م   ،هةستة رة تاَك  و م 

 وارة  ، مةك رثَوث براَي ما روةل نث وةك جارة وام  تو  روثَ     وثَ  مية
، ةووا  تةلة ثَمة ووةب م ونوو  و اوواش مةاَداوة اة و ىفتثىثَ امنوواة 

ضةمك  اتذماَ يَك ىةيشتةال  و ةةوةرثو وةك هوةمثو جارة وام  تو     
وةو اا واة ىةري يووةوة  ةوارةبووة سةر واَتامة ةب رووةمن م م  اموكة   

روةال   رثَ وثَب موةك رثَسوةر  ارة وةب موا روةل نث روَث          ، ثيَي وثَب
ا  مروَ   و م  وال تة ةب وثَب رةوةب  ة هةمثو ىاام  مروَ رثو مدو 

لةروةر ةوةوة    ب وثَ ة لةىةلَ م ينوة رواو ة ...  تةمامةت لةىةلَ وثم
ااَثة  م  تةمةا لةرةر ةار يوو ،  ااش ماوةيةك رةرمةو   اةيثةمكب

تا ث  .منة ةةو هةماشة وثَب مةمبيةوة ..، ضثرةال   ر َ سثوم رثو
 ةووةوةرثو جاريَناوواة اةيثةمووكية ااَووثة  موو بوَرب لوو َ ااري مووةوة و 
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  لاَن م، ةةوي  لةوةال موك  ووتو : مون ةاَنوتا     م و ب ريووة   ممةوة

اةيثةمكية وةماة  ، رثَية مةمةوبَ هةر لة ةاَنتاوة تثَ  وثَش ماويَ 
جووا  ضووةب م موواوو هةل نةل ووةتاو مةل اَوو :       ثَتوواي  اوو َ راَوو ..  

ري سوووتاة ةب هوووةمثو يوووة   راووود  و ذوو ة و ماموووةوىفتثىثَ ام  
وة ةاَنتا من ب ماة  ةةاَنةب  ضام  هاو اَثةب  ،ماَث مناة رةرةالش

رثَيوة روة ةةمكيَشوةو ووةيال       ، وثَ  ضةمكيَك سواويدنةو رو َ ةاىواين   
، ةانووتاش ضوو  اةيثةسوو  رووثو  رثَموواوةب  ووةش سووالَ وثَمووةوة

ب هاض  و يَنة لوة ذياموك     وةال م  م يك و راو ة ركةمةوة وة ةارةبوو
  .(1)مةماوة

        بةرةو تو  بوون بة نة خوَشي ئايدز. لة رِوانينيَكي حةرامةوة -0

، لةئان وسةاوي بةَي   اوة ِرىزي طةجنَيكي بَي ئةزموونةئةم بةسةره
هةةر   ،ضَون بَووة نَيضريي  ئافرةوَيكي بةةد ِرةوشةت   و ئاطايدىية

                                                 

قذ ة:ب  (1)  (. 31 -30) وةيال   وثَ ةوينة ل  رآ
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ريوَذيَوك لوة    وةك بةسةر هاوةكةي بةم شَيوةية طَيِرىيةوةو وووي: 

، لوة قواوة   ذهةال ت  سوعثميةم  رب وثرةرب ريوَراب رييَن  رابرىام   ا
ريوَذمامة وووووة م ماشوووووتبثو  روووووةمة  قاوةوث رممةوة وامةيوووووةك 
، لووةما او سووةر  رووةرب  وو مةوةو ةووا  ةتاَن  رووةذة   مةوثيَدووكةوة
 )راي( ومدا  ضاو  تو َ رو يب توا ث سوةرجن  ري  اَشوا      وراال جث ك 

مدا  مل وة روثَب  و يب      سةي يَن    م  و...لة هةماة  اتك  ةةوي  
ية نووةر هةسووتا  و  ووثيَي  ووةوو تووا رادوواة ضووثوة موواو       ثَيووةر

، جوا ةوةوي    ضاوةرييَة   م هةتا هاتة مةرةوة مو اماَنةوةو مدا 
م مارثو ، ضثمنة هةر  ة هاتوة مةرةوة ريووب    تاَن  لة مل   وثَيك

ت َ   م  و رة مةستة ماسنة ام  ةاشارةتاَن  روثَ  م  مدوا  روة    
ةةوي  ووتو : ربوثرة ةايوا     ، : ةرمثوت   ضثومة اليةوة، ووور َ 

مدا  ووو: رةب تةلة ثَمة ةو ركةيةَ ...مةتث م  ماوماشاة و ذما
ةةب رثَ ما رةسةر ضاو ة هةر رةمة  رة واَثةب ب رة و  ذمارة وة     

ةووا  لاَووك جاارثيدووةوةو   رثَوثيَدووكةوةو ةووةوي  تثَمووارب  وو م ... 
جاَ وواب وث ِا اينوواة  وو م... اوواش ةووةوةب  ووةو ضووثومة سووةر  

مثسووونت هوووةر لوووة ووووةيال ا  ةوووة  ةا  ةتوووةم رثو  و مو ب ضوووةمك  
 اتووذماَ يَك لووة ضوواوةريو م  بةمووط لاَاووك  و مدووا  تةلة ثَمة ووة      
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رثَيووة هووةر ةووةو ةب ضوواوةريو ك مة وو م ةووةوةرثو ...هووةل   ت و ةووةو

 ةوة تاَ  ىفتثىثَب وثَماة   موو مةاَي مل و  وثَمواة روثَ يوة  ب     
وتو : مون رابرىواماَن  ىوةورة  و ةانوتاش      را   و م ،ةوا  ةوةو و   

د  هةموكيَك  تةال ة مر و  تةمةا ووثَمة  وة مةموةويَ  يوة  و ب رباو     
جوا ةوةوةرثو ريوَذيَناواة تةلوة ثَم  روثَ  م  و       . ارب ووثَ  ااَتوة ..  

،  وار  ااَتوة ةوةوةرثو لةهوةماة     ووت : لة  ال ة ضاَشوتنامة رتباودة  
جامتا ووةب مةر وو مو ضاَشووتنامة يووة  ماة روواي و اوواش ةووةوةب  

ظاي ية   ادة ية   سة ةرب قاه ةب ااَوك   و روةماوب وثمَشوةوة    
ريوَذ ىةيشووتنة جاَوو  مةرةسوو     1رثَيووة اوواش   مةرب   مرووثو ...

ةةوجاَ ايووةب  ووة رووثَب ميووارب   مرووثو   ووة ىث يووة رضوونة  ووال ة      
 ثَمثامااو لةوبَ ةا  ةتاَن  لاَاوة توا  ارة وةت روثَ ةاسواة رنوات و       

اني ت رثَ رنات جا ةةوة رثو اواش ضوةمك  اتوذماَ يَك    لةجاات  من ة
ىةيشتنة  ثيَي مةرةس  لةوبَ ضثو  ا ساارب ةةو ةا  ةتة    م 

 ، رادواة هوةر هوةماة   ، رةال   ضواة رواي   ة ةةو ماوماشام  ااَك رثو 
بوَر  او َ سوةي  روثو ووو: را وة      ،ةا  ةت  هاورييَنة  ةةةو مارمم 
روةال    ، روةل  َ ووثَمة و  وار  ااَتوة     ،ةةمة ضاة! ووت : ما هواض ماوة  

، ةوةوةرثو  تاَدةو ر يوَ لةوبَ ضاوةريية رنةذوورب  ال مة ةث ةةةوة ذمار
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ن توا لوةما او مةر وةوت و روةجث م ي    ، مدا  ضثو  و ضاوةريية   م

، لواَة هاتوة اواَ  و مدوا  ةوةوةب       اَثة وثَب روثَ  ري ب موكرثوةوة  
ارةبووب وثَ  ا َ تاَ   مو مةرةستة رثو ةة   ارةرثو ةةجنامة م و ة

رووةال   ةووةو ةا  ةتووة   ، ووارب م ويَوون اانوواة لووة ىووةل   ةووةجنا  م    
ا ةةوة رثو مثَل ةتة وةب  لةري ستاك  ةة   ارةب رةمن رثو هاض  ت  ج

، ينريوَذب توو  مريَووذ  مةوةو هةماشووة رةية ووةوة رووث  32رثَموواوةب 
وثَمواة و ةوا    روثَ وال تو    ، تا ث ةةو ريوَذةب ر ييارمامك  ر ةرييَادوةوة 

ااش ماوةيةك ةةوة ريويك   ة مون  ......ري يدةوةو لاَك جاا رثيدةوىة
تثو وو  ريوم وب سووةيارة رووثين و رووةو    ضيررارو ر   ووة  لة ووارب  

هثَيةوة ر   ة  مووضارب ووثيَن روةررثوماَن  بوَر روثو ... جاةوةوة     
، ر   ةماة ىةيامكة مةوثَ ونامة رثو وةل ناَن  بوَرماة ل َ  ثَرثوةو 

اَ   م و ب وثيَدااة   م مدا  بوَر رةوثَ حال اةوة رةاةلة ووثيَدة  و
روةال    دة ة  هوةماة ووثيَي ر   وة  روثو...     رةوش  و ضثمنة وثيَ

لاَ ةوة ض  ريويك ! ةةوةرثو م تثَرة ة رة ريةم اَن  تاَك ضثوةو رة 
ا مةم  مدوا  لوة    اَثةية   غةمبارب هاتة مةرةوةو هةر سةرب رو 

: لةو مةية ر   وة  م مرو َ ،رثَيوة ضوثومة اواَ  لوة       مل   وثَمك  ووو
، ! ر   وة  سوةالمةتة  و ااَة ووت تثوث  م تثًَر ضو  روثوة  م تثَرة ة
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م تثَرة ةش وةال م  م مةوةو ووت : ما  ثرية ة  مشونادة ر   وةت   

يَدة وةت  ماة مث نادة ةةوةية  ة تث   مةوثَ   ةايكب رثيتةو وث
 اتةم  ةاىا  رةسةر وثَموةوة   رثَية لةورةو مةوثَ اة ااس رثوة...

بةوب  وةة   وثَبىوة  ،مةماو وةك هةورةر وسنة لواة روك ت ةواو رثو   
، راَب ووة لووةوةش م تثَرة ووة هووةو ل    مةرووثو مووي هووةلَ مةلث وو  

ةةوة   ااَك    وة مةوثَ واة ةت توام مة لاَو  ماراَتوةوة ...هوةر       
وة ووة ر   ووة  ىاووام  سووثارمو    ريوَذ لةريوم  0رثَيووة ةووةوةرثو مو ب 

ريوَذ لة م مم  ر   ة  ةا  ةتة ة 32جا مو ب ............!!..مم 
لوة  وثيَ  ةابيية وة ، روريت     تةلة ثَم  رثَ   م  و ووت : ةوةوة توثَ   

رةتثريةياةوة وةال مة م يوةوةو ووو: ضوا  مةويَو !    ، جا مدا  مة ة 
: ر   ووة  ضوواتة رووثَ ةاو تثريةيوو ! مدووا  ووو   ةووةوي  ووتوو : ةووةوة   

توةبيَن مو مووةو مدوا  روثَب ملَ ىو  ك ، رثَيوة ةانووتا        روةريوم وياَن  ملَ 
ةا  ةتة وةش  ، مة ة   ة ةوا  مواتث ك رتبادنوةوة   م و ب ل َ رثورم  ل َ 
! مدوا  ووو : روةل َ  ج وة لوة لوة مةسو  م مو         ووت : رثَ! هواض روثوة  

ة مةوثَ و   ر   ة  تث    اَشةية   ت ي  رثومة ةةوي  ةةوةية  وة رو  
نوةر ب مو  و ووتو  را وة     ، رثَيوة ةا  ةتة وة ية   ةايكب وثيَدة ااس رثوة

! مدا  رةسةر هاتة ة  رثَروا   و م، ةا  ةتة وةش ووتو :     ضثَم  ب م 
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س  تو  مييوك رثيتةتوةوة! مدوا  ووو:     را ة تثَ راَب ة لةمن لة هاض  ة

نتا هةمثو هاث و ةاو و : رةل  َ ةاَ ةتة ة ووت ، ةادبا لاَ ةوة ةا مةوةي 
ةياوةوة ووو : مةرةسوت  ضواة ! ووتو  : رواش      ، مدا  رة تثريهاتة مب

ري مة ةةمة ب  ة تث   رثوة لةمدوةوة روثَت ىثيَير وةتوةوةو مة وباي     
ةةمة ية ة   ة  و  ثَتا  ة  ماراَ   ة تث   ةةو مةوثَ اةب مة ة  

اا اة  ثرية ووت  ةاَنتا لة ِال ةت  مةروومو  بوَر و  اوك      .راب راب ..
اةوة تث وو  ةووة  سووال 00ك مووةهاَداوةو لووة سووال اك   و ذ10لووة تةمووةم  

  (1)مةوثَ اة رثومة

 دياريةك بَو خوشكةكةم

 (( تا طةجنيت)) 

            وث وووونة  ووووة  ةاَنووووتا رووووةهارب ذيدتووووة ىة وووواوةب ىة وووو  
     جووووث ة ورووووثَة وة وووو   ري ب وةو رووووةربب، ىووووثل   سووووةمتةربب،

           لوووة اةال سوووك ة روووثَت   ،،  ثلدوووةو ماَشوووثولة مةو ل وووةو مووواَ  بةر
 ىةر ووريا مةر  مووضارب لة  ةو مو  ريوَذب رية  

                                                 
قذ ة:( 1)  (  043-042)اا ايةي  ) برآ
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               سوووووبةب اوووووايية هوووووةورة تةموووووة و موو، بووقوووووة و تةبيدوووووة  

                  ،  وووووووات  وةريدوووووووة سانووووووو  و ذ  ووووووواوب و ىةال رييَي موووووووة  
             ةةو اتووووة هوووواض  ووووا  مايووووةة رووووةالتا، ِا ووووات لوووو َ مة ووووةة 

                 ةر مةسووووو  ر ييدوووووةوث ووووونة ةةو موووووة  وووووارو ااشوووووةياة هووووو
           وث ووونة ةةو موووة ةاَنوووتا توووا موووةبروَة روووثَ يوووةك ماَوووث ما وووات     
                    ةامووووووامةة ربدووووووة  ثَضوووووو  قثررووووووام  هووووووةم اوب رييَ ووووووات 

          تاسووووةياة رشووووناَ   ة  ووووةوب ىووووةر مووووةوث بةال  رةرمةسووووتاا 
 ترةرةال ت ةة ةة ،مةررةس  م  موَبةخ رباَتة جاَ ا

                وث وووونة ةووووةراي تووووثَ رووووة ضوووواوب وووووثَت ىووووثلَ و ىثال ل ووووة   
    ، ريةم ووو  و ةال وووة اماووواة قة وووةمط و جوووث ة وروووثَة وثَ وووة     

                    ضووووووةمك راب ريىةرمووووووة  ،لةسووووووةرةتاوة ضووووووةمكة تاسووووووثوة  
 سةماَ ىةو ضال ة ، ة ذ  ا جاَ ةب تةمة ةب برد ة

 ، تووا  وواب تةمووةة رووثوة  ملَ  وو ييَنا ث ىووةمء رووثوة جووث ة و هووةت
  ةوضةرةب ) مةهلا (و ةةستاَ ةب ىة   ةامسوام )  وةة روثوة (   
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       ، منثموووةب ذيووون و بوَر روووةه ة مةموووك روووثوة الب هوووةربةو موووةب ة

 (1)، ريينث و رة اةة رثوة   ةوووورةرةال    ماش  ل َ   ياة وووواا

 

 ثاشكَويةك .....       

 ئاموَذطاري زيَرِين( 02)

 راياني سةنطنيبوَخوشك و ب
ةوة  ضوةمك ةامثَذىوارب يوة مياريوة روثَ        :خوشك و بـراي موسـولَمان  

وةب لوة  وو مة  ةضواوب رنوةي   يوة ااَثينوتة  وة تووثَش ري   روةرييَيت رثَ 
، وةرشي مة رة ةةجنا  م م  ةوة  ضوةانة   ريوَذ مةتك   ارياة ا َ رنةب

ةامثَذىاريووة ذياموو  لووة سووةر ااَضوو  و ماوثَ وو  و ملَ تةم اووةوة     
، رثَيوة هاووث   ماَن  ةاسوثومةو ةوار   و رةوتووةوةر  روثَ ذيووا   مةىثَرييَو 

 وث ب   ة سثومب هةر َ رثَت  ةرمثو:
                                                 

 سرقَي بَي ذري )جا ل َبيب  (.( 1)
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روةل نث روةرمةو      :ئاطادارو وشياربة نةكةي تةوبة دواخبةيت -3

، لةروةر ةوةوةب   وة رثَالب وث ب ىةورة و ماة ةراةرة لةسةر ىةري مة
 تثَمووواب م   وووةب مةم يووو  وةرشوووي مة ةةىوووةر تةوروووة مة وووةي  و  

 مووةوة وةك وووث ب مةىةرييَاتووةوة ةووةوة مةضوواتة رييوويب سووتة   ار  
َُ الظَـّـنِلُم نَ ]   : ىووةورة مة ووةرمثيَ   ــ ُُ  ََ لَِِــ ــب  فَُمو  َ  يـَُت [  َوَْــو لَّــ

ةةو مةب  ة تةورة ما ةة و ماىةرييَدةوة رثَالب ووث    :و تة (33 :احلجهات
ةمحةت  ري) ، وةرشي مة ب ماياةلةريييب ستة   ار من رةري سة ةةو مة

 .ري ة لةسةر ةةوةب  ة تةورة و جبةوث ياة لاَباَ  (  ثَ

و هةلَ مةوةل وةتاَ  رةضوةمك  وتاَن      :ئاطادار بة فريو نةخوَي -0
، ضوثمنة  و السواي    مموةوة ب تواو ة روار ة      ات  و  ثيَن  وةوتن 

ري مووة  ووةتثَ بوَر ىووةورةو رووةرييَيب وة بوَر لووةوةش ىووةورةت ب  ووة  
ِإن  : ]ة ،هةروةك ووث ب ىوةورة مة وةرمثيَ    ةورضاتة ريييب ةاذةال م

َ  َأَضـلُّ َ ـِبيًلا  ـ ُُ َأـ َ نِم َبل   َ  ِإ َّ َكنْل  ةةو موة وةك  : و توة  (44 :الرهقدِن)[  ُُ
 لة ةاذةل ا  و  ا و ىثم ي ت ة .ةاذةلَ و ة رةل نث 

و   مةوة امتوك   وثيَن سوثمدةت    : هةولَ بدة لةزوَربـةي ووتـة   1
و  تامةب  ة بيامااة رثَ ميد  هةية هةر  رنةوي  موور رنةوةوة لة

َُ الرَُّ ـ ُر لةرةر ةةوة ة  ةوث ب ىوةورة مة وةرمثي  :]    َوَْـن آتَـنُك
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ُْ ا ـــنأتَـ ـــُم َف  ْ ََ   َ ـــنُك َْ ـــن أـَ ةوووةوةب  وووة  : و توووة (0: احلشددده)[  َفُخـــُ وُ  َوَْ

ةووةجنام  م وة و   موويووةت  تووثَش ةووةوة ةووةجنا     ااَغةمبووةر
هةل   ة و  ثيَن رييَبابة وةب رنوةوة    ركةووةرب ر  ة وة ثيَن ااَ 

هةروةها ةةوةب  ة مةهاش  ل َ   موة تثَش مووررنوةوةوة لاَو  و   
 وثَت  ل َ رثاريَية .

لةهوةمثو  اتاَنوك  جوا ض     :بةردةوام بة لةسةر يادو زيكري خوا -4
، ياوثم رة م ماشوتدةوة ةااَثةرثي  ررة مةاَي ياوثم رةةا ن   ياة 

، رةرمةو   بورام  روة يوامو   يب ر َ ةاىايامةوةمةضاتة ريي ررةوةةاىام
قوثر   وبين ب وث  ر ي بيَدةوة، ضثمنة سةرةري ب اام  وة ووث ي    

هثَب اار ستد  لة  وةيتاة   ب ضا ةت مة باَتةرثوم  تاب تةر بوو
ـُكُروا  لِـ  َوَ  وث ب ىةورةش مة وةرمثيَ  :]   َ  َواو  فَـنذ ُكُروِأ  َأذ ُكـر ُك

ُفــُرونِ  : يووواموبين   رنوووةة، روووا  و يامتووواة و توووة (350: البقددهة)[  َتك 
 سثااسة رنةة و ر َ َراوةريمةرن . ،مة ة 

مةىةر رثَ ارب ااَثينو    :خوَت بثاريَزة لة زوَر ضوون بوَ بازارِ -5 
، وةةةىةر هةر ضثيتة راب ري ةةو  ةاىات لةوثَت راَو  لوة ات    مةراَ 

   غةمبووةرب وووث  ضووثومة روواب ريم  هةول بووكة رووةااَ   ووةرمام  وووث و ااَ
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وة ةاىوام ر روة بوَر روةمالو الم  مةريو موة     رضا  و ر ةرييَاتة وة ،

 .ضثمنة ضاو  ارب وثَب مة ات .

رب وة هوةول    و ب ماوا  :سوور بـة لةسـةر وةرطـرتين زانسـت     -3 
، لةرووةر ةووةوةب تووةمةا مةتووث م  رووةهثَب    رةمةسوو  هاَدووام  رووكة 

، وةهةر ب منة وي ور بب ماهةمث رية امك  سةررنةب منتةوة رة هة
رووة سثوميشووة مةراَتووة هووثَب اار سووتي موو وَظ لووةمومااو مو ريوَذم  .  
وةمة باَتة هثَب ضثومة رةهة وة رةموكة وووث ب ىوةورة روةهثَب      
ةةو ب منتةوة رييَ اب رةهة ة رثَ ةاساة مة وات وةك ااَغةمبوةرب   

 قـنطري لم ا   ْل َلمن فيم يلتمس طريقن  لَ ْو)مة ةرمثيَ :  وث  
هةر  ةساَك رييَ ايةك ر  يَ  رثَ اَ رثوم  ب منوتاَك   :و تة(1)(الجَْ إلى

 ةةوة وث ب ىةورة رييَ اب رةهة ة رثَ ةاساة مة ات . 

ــني  -0  ــةزل زان ــة خوَب ــاريَزة ل ــوَت بث ، و لووةوثَراي  رووثوة  :خ
ووث و   لةرةرةةوةب رةري سة هثَ واريَن  بوَر ى م وة روثَ تثريةروثوم     

رثَ ىةيشوونت رووة  اريشووةوة هثَ  ،مةوة وواةاثضووةلَ رثومووةوةب    

                                                 
قذ ة (1)  (.3465: َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحه ا ( )برآ
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، وة رشي مة وث ب ىةورة روةهاض جثَريَوك  ةسوام  وثَروةبل     موَبةخ

ِإنَّ اللَّــَم َ  ُيِحــبُّ ُكــلَّ  ب موو  وووثَش ماويَوو  .وةك مة ووةرمثيَ  :]   
َتنَر َفُخ رَ  رةري سة وث ب ىوةورة ةوةو جوثَرة     :و تة (31: لقمدِن )[ ُْخ 

رثَيوة وثَروةبل   ، رةربو لة وثَراي   ةسامةب وثَش ماويَ   ة لثوت
رووة  ووة  تةما ووا  مم    ب موو  منووثَل     ممووة لووة ِووةة و ري سووة  

،  ةو تة بوَر ةاىات لوة  ريةو وتة راَوير وة راَو  اواَ       رةر مبةريشة
وةك ااَغةروةرب  ، ةةوةب ااَ  ري ر ةيةم يَ   ة تثَ ةةهد  موَبةوا 

 كـل قـنر بلى قنل ا ؟ الْنر بمُل أربركَ أ ) :مة ةرمثويَ  وث  
و تة / ةايوا ااَتواة ري  ر ةيوةك  واَن ةوةهد        (1)(ْسـتكبر لـ ا  َتل

موَبةخ !  ووةرمثوب : هووةمثو  ةسوواَن  ملَ ريةة و وو وون  مووالَ    
  ثَ ةردةوةو وةي  مة ةريَن  وثَرة بل ب ة .

 ة ةةمة بيات  رة موالَ و اوارة    بةردةوام بة لةسةر خةير كردن -1
يَ  بيات  لة ووث ب  وارجث ة مييوك راتوةوة ،     مة  يَ  ةةىةر مةتةو

ضوووثمنة روووةهثَب ةوووةو  وووارةوة تاو موووة ام  مةسووو ييَدةوة وةك     
 كمــن الخأيِــَ تأفــ  الصــدقَ) مة ووةرمثيَ  : وثَ ةوينووتناة 

                                                 
 ( .3553( سنعَش )2655رساَ البخِر  )( 1)
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و تة / وةي   مة تاو ة مة ثذيَداَتةوة هةروةك (1)( الْنر المني يأف 

 ضثَة ةاو ةاى  مة ثذيَداَتةوة .

ولَ ركة  وة  روكوبَ و بوَر   قنة  مم  رة هة طوَوئاطاداري طفتو -0
، ضثمنة هةر ة  بوَرركويَ  بوَري  هةل وة مة وات بوَريو     ربانتة

ةك رةوةب  وة ووث ب ماة ةرواة    وهةل ةب   م بوَر تاو مبار مةراَ  ،
ضثَة مووىثيَ  ااَك وب رةال   لةهةماة  اتك  يةك مةم  ااَوك وب  وة   

ة رةال    ة  روكوبَ . ااَغةمبوةرب   رةل  ةية لةسةر ةةوةب بوَر ربانت
و كنن ْو): مة ةرمثيَ  وث    ريـرا فليقل اآلرر والي م بن  يْؤ
هةر ة  راوةريب رةوث و رة ريوَذب موي  هةيوة   و تة: (2)(ليصمت أو

 را قنةب ضاك رنات ياوثم ر َ مةمط راَ  .

، ما روةل نث روةرمةو     لة ريةمحةت  وث  نةكةي بيَ ئوميَدبيت -32
  ةثماَكةوة رذب و رشي مة  وة ووث ب ماة ةرواة وواوةة ريةمحو     رة 

وة تووةمةا روو َ روواوةري من  ووة لووة وثَيوةت  و بوَريوو  لوو َ رثورمةيووة،  
 :ةرن، وةك وث ب ىةورة مة ةرمثويَ ريمحةت  وث  ر َ ةثماَك م

                                                 
قذ ة (1)  (.6563ه ا ( ): َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحبرآ
 (.534( سنعَش )3655رساَ البخِر  )( 2)
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ُم ال َكنِفُرونَ ]   .(10)يوس :  [ ِإأَُّم َ  يـَي َمُ  ِْو رَّو ِح الّلِم ِإ َّ ال َق  

رةري سة  ة  لة ريةمحةت  وث  مةةاث  و ر َ ةثماَك موار َ   :و تة 
 تةمةا ر َ راوةري ة مةراَ  .

روثَ ووةل ن  جوا ض     :خوَت بثـاريَزة لـةباس كردنـي تـاوان     -33
تاو ماَك  ة وثَت ةةجنام  م راَ  ياوثم تاو ماَك  ة  وة سواَن  تو     

  روثَ ةوةو   ةةجنام  م راَو  ، ضوثمنة مةراَتوة هوثَب هوةل دام  ووةل ن      
تاو مةو تاو مة ام  ت  و وةمة باَتة هثَب رة ساماي  تةما وا  مم   
تووواو ة و روووةرةو سوووي ب وث ياووو  مةروووات وةك ووووث ب ىوووةورة    

َُْْـ ا مة ةرمثيَ  :]  َُ ِفـ  الَـِّ يَو آ ـ ََ ـيَع ال َفنِش َِ ِإنَّ الَِّ يَو ُيِحبُّ َن َأن َت
ِرــَرةِ  أـ َين َواآل  َِ ِفــ  الــدُّ ََــَ اِب أَلِــي   َ ــ ُْ َ  َ  تـَ  َلُمــ نَ  َل َُ َوأَأــُت  )[ َواللَّــُم يـَ  َلــ

ةةو  ةسامةب ةارةبوويامة  ة و  اةو  اِشة لة مواو  : و تة (30: الندور
، ةةو  ة رةوةب  ة راس  و  اة ةياة رنةةمثسثل نامامك  رال و راَتةو

سووي ية  وو  بوَر رووةةاَ  و ةوواب ر مةضوواَذة لووةمومااو مو ريوَذم  وة      
 ةيي ماَ  وة ةاَثة مايي من .ةةوةش وث ب ىةورة م

، لةرةرةوووةوةب لوووة  وووايةمب م ة روووة مروَ :دوور بكـــةوةوة -30
رةري سة ريةو تاَن  راَوير وةو ما ورييدة وة  مة وباَتة هوثَب تاَوك      
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، وةرشووي مة اة و م ريووووام  تووةو وب  ثَمةل  ووةم موو  ماَووث ة  ةسووة 

 نووة وايةمب م ة رووةمروَ توواو ماَن  ىةورةيوةو رووةرةو مروَ وو مة و ق  
 ، ووث ب ىوةورش مة وةرمثيَ  :]   هةل بةسنت و  ة ماريةو  مةتبات

َر الـزُّورِ  َتُِْب ا قـَ   موور رنةوموةوة لوة  وايةمب     و توة:  (12:احلد  )[  َوال 
 م ة رة مروَ. 

رة ريةىةبب رةر مبوةرت هوةر    :خوَت بثاريَزة لة خوَ شوبهاندن -31
ارة وام   لة قنة  مة و اثَ واك و هةل نوث  وةوت  توا مةىاتوة هثَ      

رةماو ااَشونةوتدةم     بوَر رةم وةوة لة  سةرمةم ثمنةجثمنارب، ض
و ظ و وثَب ل َ ووة رثوة   تةمامةت رة ريةىةبب وثَ   ري بب ماةم و

، رثَية تناتاة لو َ مة وة  ووريوارن    مةيةويَ  ةةوي  ماوريَ الساي 
لة ةرمثومةيوة    مة ةوة وةك  رةر لةعدةت  ااَغةمبةرب وث  

ْــو الْســني  بنلرلــنر ل ددر امل شددبهِت أن ر ــ ر ا     هوواتثوة)رووةرييَيم
 و تووة/ ااَغةمبووةرب وووث    (1)(والمتَــبيْو ْــو الرلــنر بنلْســني 

مة  ةت    مووة لةو ةا  ةتامةب  ة وثَياة مة ثرةاَدن رة ااواو ة  
 و وة ةةو اااو مة    ة وثَياة مة ثرةاَدن رة ةا  ةتاة.  

                                                 
 (.5115رساَ البخِر  )  (1)
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لوة ري اةري موكم   وارب ميدك ريتوك       :ئاطاداربة شةرم نةكـةيت  -34

هةماشوووة  ةسووواَك روووة لةو موووةب  وووة  وووامابب مة وووةة روووةو       
ةانالماةب هةل ااة ى تثوةو لةموماام  ااَ  مةماسو يَدةوةو  ةو تةري

هةر ةةوةش رثَياة را  ة ، رثَية مة ةب ةاماة  تاَك لة ميدة وةت  
 لةرةر  ةر  و تامةو تة ةرب وةل ن  رشاريتةوةو، ضثمنة هةرضو  

ِْيوَ رنةة ]  ِْ ُّْـؤ  َن ِإن ُكْـُتَ  َ َل   َُ اَْل هوةر   و توة:  (310: ال عمدهان)[  َوأَأُت
 ةاَثة سةررةربو سةر   بة ةةىةر راوةريم ر رن .

، وووثَت م و  لةوووةل ن  رنووةي  :نةكــةي بــةبيَ ثيَويســيت -35 
رثاريَية لةو جثَرة م و   ممامة هةماشة اش  روة مةسو  و روابووب    

ة رووارى  م  رووثَ وووةل ن  توو  هووةروةك رسووثل   وووثَت ربةسووتةو مةروو 
 القينْـَ يـ م لـني يغْيم ْن لم و الْن   مر ْو ):مة ةرمثيَ   هلل
ةوووةوةب روووةر َ : و توووة (1)(رـــدو  أو رمـــ   ولْـــم فـــ  ْســـملتم و

ااَثينة م و  لةووةل ن  رنوات ةوةو  لوةريوَذب مو ياوك  مة  و ضواوو       
 ريووب ريو اَدكر وة .

                                                 
قذ ة:( 1)  (.3436َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحه ا ( ) برآ
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لةهوووةمثو ووتوووةو   سووو  ىثَراووو ري هـــةولَ بـــدة كةســـيَكي-33

  مةوة امتك  ، ضثمنة رةري سة هاض سافةتاَك ماوة لوةماو سوافةتة    
روةوةب ري سوت ثَي    ، رةربو رةرييَيو جث مة اموك  رةويَدوةب ري سوت ثَي    

رةويَدوووةب ةوووةو  ة وووة يوووة ىةورةيةيوووة  ةسوووث ررثو م  ووووثَب   
مةىةيةمابَتة مو مةميلَ  ةةوةوي  رةهة وتة وةك ووث ب ىوةورةش     

َُ الُصــُديُق نَ : ]  ووةرمثيَ مة ــ ُُ  ََ َلِِــ َُْْــ ا بِنللَّــِم َوُرُ ــِلِم ُأو  [  َوالَّــِ يَو آ
ةةو موةب  وة ر يو يواة روةوث و ماَ مر وة وام  هةيوة        و تة: (30: احل ي )

            :مة وووةرمثيَ   ااَغةمبوووةرب ووووث   ،رةري سوووة ري سووو  ىوووثَة  
 ماوة و   ثَي  ملَ ةارري ست :و تة (1)(ريبـَ الك ب و طممأيَْ الصد  )

 مروَش ملَ تةم   و ىثمامة.

، و رووا    مموو  اوواش مدووة :خــوت بثــاريَزة لــة غةيبــةت – 30
لةرةرةةوةب ج ة لةوةب  وة ريةو وتاَن  راَوير وة مة وباَتة هوثَب      

، وة  رمم  ىثَ ة ر   ة وتة لوةموماام   سي ب مو ريوَذو هةروةها وث
وةك ، رةر مبوةرت  مة  مريَذب   مماشة رثَسةر  ةرة  و مامثوس 

 ا  قـــنل ا ؟ الغيبـــَ ْـــن أتـــدرون) وووةرمثوب:  ااَغةمبوووةرب ووووث  
                                                 

قذ ة: (1)  (.6635َح ح اجلِنع لَش خ األلبِين )رمحه ا ( ) برآ
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ا ةةب من غةيبةت ةاي :و تة (1)(يكر  بمن أرن  ذكر  قنر أَلَ ور  لم

: راسوو  ر   ووةت رنووةب رووةو جووثَرةب  ووةااَ  ضوو  يووة !  ووةرمثوب
 ماوثَ ة .

ب ، ضوثمنة مةراَتوة هوثَ   ااَنوةم  رةوةموكةو   برِازيَنةوةخوَت  -31
وةي و سةرمء ري  اَشام  رةر مبةرت وةرشي مة تثريةي  و م يو مثَض  

 مة وةرمثيَ :  لة مثسثل ناة مايوةت ، روةوةب ااَغةمبوةرب ووث     
بةرمةوةمةيووةك رووةرةو  :و تووة (2)(اــدقَ أريــَ ولــم فــ  تبســمَ)

 ريووب ر   ةت رثَت مةراَ  رة وةي  . 

وة ةوةوي   و روةرريب ووثَت  رةاَدوة    :زوَر يادي مردن بكـةوة  -30
رةسوووةرم م  هووواورييَ  و ووووي  و  وووة  و وووارب مةوثَ ووو  يووواة   
رةسةرم م  ىثَريستاة و رريلاَن ممةوة لة لةماوضثوم  ىةالم  ااَشثو 

َُ ال َمــ  تِ : ] ويَ ث، وووث ب ىووةورةش مة ووةرم   ــ ــَس َذآَِِق      [ ُكــلُّ أـَف 
 و تة : هةمثو مة  ناَك مراَ  م مة رضاَذيَ  .هةروةها (315: ال عمهان)

                                                 
  (.3663رساَ نعَش )( 1)
قذ ة: (2)  (.4665لبِين )رمحه ا ( )َح ح اجلِنع لَش خ األ برآ
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سووووةرارةت رووووة سووووةرم م  ىثَريسووووتاة    ااَغةمبووووةرب وووووث  

يووووامب مو ريوَذتوووواة  و تووووة: (اآلرــــرة تــــ كر فإأْــــن) :ويَ ثمة ووووةرم
 مةواتةوة.

رنةو لة ات  وثَيك  ةةجنام  روكة   ثاريَزطاري لة نويَذةكانت -02
، رةتايبةتا  هةرموو ة ميىةوت و ةا  ةتاما  لةمال ةوةرثَ ر  ياة ل

:] ص  ( وةك وث ب ىةورةش مة وةرمثيَ  و عة مثيَذة  ة ) رةيام 
َ  ُيَحــنِفُظ نَ  ِْ ََلَــى َاــَلَ اِت   َ ــ ُُ ةةو موووةب  :تووة و  (0: ملؤنندددونا)[  َوالَـّـِ يَو 

ااريَيىووارب لووة مثيَووذة امااة مة ووةة . ماشووتة جاَوو  رةهة ووة      
 وا    هةتاهةتاي  . هةروةها ا سواار  و   لةااَغةمبوةرب ووث      

 ال مة عَ  سق هِ )ةةوي   ةرمثوب :   مةوة بوَر ضا ة الب وث  : 
)(1).      

 ريَبث ريَنة رثَ تثيَشثويةك ال  م وةتة ةة  مومااية

  ثَض   مم  ية بارة اة لة ةةم يوَ ياة سبةيك ية

                                                 
 (.426( سنعَش )643رساَ البخِر  )( 1)
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 لة كَوتايــدا ...........                          

 رييَوويو  ،ة  مثسووادةم  لووة  ثَتوواي  ةوو   ... برايــانخوشــكان ...  
، وةبوَرسثااس  وث ب ىةورةش وثَ ةوينتاة هةية رثَهةمثواليةك

مة ة   ة يارمةت  م   رثَ تةو و   مم  ةة  رارةتوةو هاث وث بيشوة   
 ووة ةووة  رارةتووة رباَتووة هثَ وواريَن  روواش رووثَ رووة وثَم ضووثومةوةو     
بةم اَن  ةاىام ر  ةرةوةي  راَ  رثَ هةمثو ةةو مةب  ة  ةيتاة و 

، مةماسوووة ام  توووا ةاَنوووتا   يوووثب م وةسوووةررابة ضووواال ة مامكوو
هوووةروةها هاموووكةريَنا  راَووو  روووثَ ىةري موووةوةو تةوروووة  مماَن      
ري ستةقادة، وةم و  ار   ة وث ب ىوةورة هوةمثو اليوةك روة ووثَ  و      
تثَو ةةو وث ك و ر  ية    ة تاموةبروَب ميوك رب وث يوة رثاريَييَو      

ةو و ةارةبووة امنواة  وة م و ب لو َ   لةو تاو مةو لة  وةريو اتدةب هو  
رثرمما  لة وث ب ىةورة مة ة  لة هةرهةل ةو  ة  و  ثريياوةك  وة   

 .لة  مامة  ةرعاةم  ريويك راَ 
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