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 نتَٝبدا٣١ْ ظاْػت٢ ب١ غٛٚز / ن١الض

 تؤَاضطا٣ ؾاؾع٢ / ١ٖٚيَٝط 
 
 

www.abuabdilhaq.com 
www.regayislam.com 

 

http://www.abuabdilhaq.com/
http://www.abuabdilhaq.com/


 ٖ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 

  ثَٝؿ١ن٢

ِٚٔض َٔٔ ُؾُط ِّٛش ٔباهلٔل  ََُْٚع  ُٙ ََِْٚػَتِػٔفُط  ُ٘ ُِٓٝ ََِْٚػَتٔع  ُٙ َُُس َُِس هلٔل َِْش ٕٖ اذَت ٙٔ  ٔإ ِٗٔس َٜ ِٔ ََ َُأيَٓا  ِٔ َغ٦َِّٝأت َأِع َٔ َٚ َأُِْفٔػَٓا 
. ُ٘ َٟ َي َٖأز ٌِ َفال  ِٔ ُِٜطًٔ ََ َٚ  ُ٘ ٌٖ َي َُٔط  اهلُل َفال 

.ُ٘ ُِٛي ََٚضُغ  ُٙ ُٖسّا َعِبُس ََُش  ٖٕ َُٗس َأ ََٚأِؾ  ،ُ٘ ُٙ ال َؾٔطَِٜو َي َِٚسَس َ٘ ٔإآل اهلُل  ِٕ ال ٔإَي َُٗس َأ  ََٚأِؾ
َٗا اٖئصٜ َٕص  طَٜا َأٜٗ ُُٛ َِٗػًٔ ََٚأُْتِ  ٖٔ ٔإاٖل  ُُُٛت َٚاَل َت  ٔ٘ َ٘ َسٖل ُتَكأت ََُِٓٛا اٖتُكِٛا ايًٓ  ص .102طغٛض٠ آٍ عُطإ َٔ آ

ُٗ ِٓ َٔ ََٚبٖح  َٗا  َِٚد َٗا َظ ِٓ َٔ ََٚخًََل  َٚأسَس٠ٕ  ِّٔ ِْٖفٕؼ  ُِ اٖئصٟ َخًََكُهِ  َٗا ايٖٓاُؽ اٖتُكِٛا َضٖبُه َُاا ٔضَدااااّل   طَٜا َأٜٗ
ِِ َضٔقّٝباص َن ِٝاُه َٕ َعًَ َ٘ َنا ٕٖ ايًٓ َّ ٔإ َٚاأَلِضَساا  ٔ٘ َٕ ٔباا َ٘ اٖئصٟ َتَػا٤َُياٛ َٚاٖتُكاِٛا ايًٓ َْٚٔاَػا٤   ص .1طغٛض٠ ايٓػا٤ : جٔاٝاّطا 

ََِٜٚػ  ِِ َُاَيُه ِِ َأِع ِّٛيا َغٔسّٜسا ُِٜصًِٔض َيُه َُٚقُٛيٛا َق  َ٘ ََُٓٛا اٖتُكٛا ايًٖ َٔ آ َٗا اٖئصٜ ََأ    طَٜا َأٜٗ َٚ  ِِ ِِ ُشُْاَٛبُه ٔفِط َيُها
ُّاص  ِّٛظا َعٔعٝ ُ٘ َفَكِس َفاَظ َف ََٚضُغَٛي  َ٘  ص .71ا  70طغٛض٠ األسعاب :ُٜٔطِع ايًٖ

َٖا َبِعُس ...  َأ
   َِ ََٚغاًٖ  ٔ٘ ََٚع٢ًَ آٔيا  ٔ٘ ِٝ ُٖٕس )َص٢ًٖ اهلُل َعًَ ََُش  ُٟ َِٖس  ٟٔ ََٚخَِٝط اهَلِس ٕٖ َأِصَسَم اذَتٔسِٜٔح ٔنَتاُب اهلٔل  ََٚؾاٖط   َفٔإ

ٌٖ َضالَي١ٕ ٔفٞ ايٖٓأض . َُٚن ٌٖ ٔبِسَع١ٕ َضالَي١ْ  َُٚن َُِشَسَث١ٕ ٔبِسَع١ْ   ٌٖ َُٚن َٗا  َُِشَسَثاُت ِٛٔض  َُ  اأُل
 
 

( ظدمةري٣٠  16خ١َٜٓٛض٣ ب١ضَِٜع ١٥ّ ث١ضتٛن٣١ ب١ضز٠غتت ية١ بٓهة١ٓٝزا بطٜتة٢ بةٛٚ ية١ ؾةاْع٠        
٣ ٥امسا٢ْ ن١  (األثط( ٣ ن١ْاَي٢  غ١ْٓٛتضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ؾ١ضٜع١ت ب١ب١َيط٣١ قٛض٥ا٤ٕ ب١ضْا٣١َ:  

ثَٝهٗاتبٛٚ ي١ ثطغٝاضٚ ٠ٚآلّ غ١باض٠ت ب١:  َاْط٢ ض١َ٠ظا٤ٕ ٥ة١ٚ ؾةتا٣١ْ نة١ ث٠ٜٛ١غةذي ثَٝة٣٠ٛ ية١       
ايكسض ٚ، ٥ٝعتٝهاف نطز٤ٕ، غ١ضؾرت٤٠، ن١ش٤ٕ، ؾ١ؾ١آل٤ٕ.....( ي١  ي١ًٝب١ضؤشٚٚ ب٤ٕٚٛ ت١ضاٜٚض٤، 

 .ًطٝف أمحس َصطف٢عبساي٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ َاَؤغتا٣ ب١ضَِٜع/ ز. 
دا ي١ب١ض زاخٛاظ٣ ظؤض٣ َٛغًَُاْا٤ٕ ناضٜط١ض٣ ب١غ١ضٜا٤٠ٚ١ْ ططْط٢ باب١ت١نا٤ٕ ٠ٚآلَة١ بة١   
ثََٝعٚ ب١َٖٝع٠نا٢ْ زنتؤض٣ ب١ضَٜع ب١ثَٜٝٛػتُإ ظا٢ْ ن١ ٠ٚنٛ ثة١ضتٛى بةآلٚ بهطَٜتة٠ٚ١ تةا غةٛز٠ن٣١      

ض بؤ١ٜ نة١ْس بطاٜة١ن٢ بة١ضَٜع٤ خة١خمؤض     ظٜاتطٚ بآلٚتط بَٝت٤ ي١ْاٚ خ١َٜٓٛضا٢ْ ب١ضَِٜعٜؿسا سيََٝٓٝت٠ٚ١، ١ٖ
١٥ضن٢ ْٛغ٣٠ٚ١ٓٝ ١٥ٚ ؾاْع٠ ظدمري٠ٜإ ططت١ ١٥غتؤ٣ خؤٜا٤ٕ ١ٖغتإ ب١ ْٛغة٣٠ٚ١ٓٝ خةٛا٣ طة١ٚض٠    
ثازاؾت٢ خَٝطٜإ بسات٠ٚ١، ثاؾإ َٓٝـ ١ٖغتاّ ب١ ثَٝسان٣٠ٚ١ْٛ بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ ناثَٝه٢ ثٛخةت به١َٜٚتة١   
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١َي١ٚ ن١َٛنٛضت٢ تَٝسا بَٝت ٥ة١ٚا زاٚا٣ يَٝدةؤف بةٕٛٚ    ب١ض ز٠غت٢ خ١َٜٓٛضا٢ْ ٥اظٜع، ٠ٚ ١٥ط١ض ١ٖض ٖ
ي١ خٛا٣ ط١ٚض٤٠ ثاؾاْٝـ يَٝبٛضزٕ ي١ ٣٠َٛٝ٥ بة١ِضَٜع ز٠نة١ٜٔ، ٠ٚ بة١ ثؿةتٝٛا٢ْ خةٛا٣ طة١ٚض٠ ية١        

 ناث١نا٢ْ تطزا ناى ز٠نط٠ٚ١َٜٓ.
هة٢  ٠ٚ ب١ بؤن٢ْٛ َٔ ١َ١٥ ت١ْٗا ث١ضتٛنَٝه١ ن١ ب١ّ ؾَٝٛاظ٠ ثان١ ب١ ب١َيط٣١ قٛض٥ةا٤ٕ غة١ْٓٛت ضٚنَٓٝ  

٥ٝػال٢َ تَٝسا ضٕٚٚ نطابَٝت٠ٚ١ ب١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ثَٝؿ١ٓٝ نان١نا٢ْ ٥ٛمم١ت زٚض ي١ ٖة١َٛٚ ز٠َاضطريٜٝة١ى، بؤٜة١    
غٛز٣ زيَ  إٕ ؾا٤ اهلل ٖٝض  َٛغًَُاَْٝو ي٢َٝ بآ ثَٜٝٛػت ١ْٝٝٚ ١ٖضن١غَٝو بٝدََٜٛٓٝت٠ٚ١ ي١ٖ١ض ٥اغتَٝهسا بَٝت

 إٕ ؾا٤ اهلل . ٣ غٛز١َْس بٔزيَ ز٠بَٝٓٝت، بؤ ٥اَؤشطاضِٜ بؤ َٛغًَُاْإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١
زاٚاناضّ ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثازاؾت٢ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ن١غا١ْ بسات٠ٚ١ ن١ ب١ْٚٛ ٖةؤ٣ بةآلٚ نطزْة٣٠ٚ١ ٥ة١ّ     

 ٤ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ١٥ضن٢ ْٛغ٠ٚ١ٜٓٝإ ططت١ ١٥غتؤ.  عبسايًطٝفث١ضتٛن١ ب١ْطخ١ ب١تاٜب١ت٢ ب١ضَٜع ز. 
  ع٢ً ْبٝٓا ستُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ.ٚآخط زعٛاْا إٔ اذتُس هلل ضب ايعاملني ٚص٢ً اهلل

 
   صالح ايسٜٔ عبسايهطِٜ

 
 ى1433مجازٟ اآلخط٠  4 نٛاضؾ١مم١

 ص2012/ 25/4 ب١ضاَب١ض
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  هيَِشاوة؟ ُاوةي ئةَ بؤضي وة ضيية سِةًةصاْ وشةي / ًاُاي1ث

 (َضََض) ٖات٠ٚٛ (ايطَطا٤) ي١ ٜاخٛز ٖات٠ٚٛ (َضََض) ي١ ع١ض٠بٝسا ظَاْٞ ي١ ض١َ٠ِظإ ٚ/ ٚٚؾ١ٟ
 ز٠ؾتسا ي١ ناتَٝو ن١ ٜاْٞ ط١ضَاٜٞ ث١ضِٟ ١٥ٚ ْٜٞ ا ط١ضَاٜٞ ؾس٠تٞ ٚات١: (ايطَطا٤) احلر شدة ٜاْٞ

 ظ٠ٟٚ ز٠زات يَٝٞ ن١ ناتَٝو خؤض تٝؿهٞ ؾس٠تٞ ٖؤٟ ب١ ز٠بَٝت٠ٚ١ غٛٚض ؾتا١ْ دؤض٠ ١٥ٚ ب١ضزٚٚ
 ْاْٚطا٠ٚ، ض١َ٠ِظإ ب١ َاْط١ ١٥ٚ بؤ١ٜ ط١ضَسابَٝت ن١ يَٝسَٜت ٚاٟ خؤ٤ٍَ خاى ظؤض٤ بَٝتز٠ ط١ضّ
 خٛاٟ  ق١ز٠ضٟ نؤ٠ٚ١ْ ي١ نطا٠ٚ ١ْقٌَ ع١ضب٠ٚ١ٝ ي١ ن١ ْطإٚ ن٠ٚ١ٝٝ ي١ َاْط١نإ ْاٟٚ ٜاْٞ داضإ

 ١٥ٚ ن١ ٚاب٠ٚٛ خٛا ق١ز٠ضٟ نطا ؾ١ضظ تَٝٝسا ضِؤشٚٚبٕٛٚ ب١ ن١ َاْط١ٟ ١٥ٚ ن١ ٚاب٠ٚٛ ث١ض٠ٚضزطاض
ٍَ ط ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ب١ ْاْٚطا ٠ٚ ٖات٠ٚٛ زا ط١ضّ ١َٖٟٛٚ زْٝا ١ٜٚ ط١ضَا َاْط١ َٕ ايَٓٔصٟ ُأِْٔع َََطا ُِٗط َض َؾ

ُٕ ٘ٔ اِيُكِطآ  ن١ بٛٚ َاْط١ف ١٥ٚ ٠ٚ زاب١ظاْس قٛض٥اْٞ خٛا ن١ زابٛٚ َاْط١ ي١ٚ ص185:طايبكط٠  صٔفٝ
ِٔ ط ؾ١ضظنطز تَٝسا ضِؤشٟٚٚ ن١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ َُ َُ٘ف ُِ ًَُِٝص َِٗط َف ُِ ايؿَٓ ُِٓه َٔ َٗٔس   ص185طايبكط٠:  صَؾ
 خؤض ؾس٠تٞ ط١ض١َٚ زْٝا ن١ َاْط٠ٚ١ ١٥ٚ ن١ٚت١ ضِؤشٚٚ ؾ١ضظبْٛٚٞ ططْط٤٢قٛض٥إ زاب١ظٜين ن١ٚات١

 . ض١َ٠ِظإ ب١ ْطا ْاٚ بؤ١ٜ ز٠زات ظ٠ٟٚ ي١
 
 بةبيَ كة ُيية ئيصيلي ٓيض ذيلٌةتة هة ثشِ طةوسة خواي كاسةكاُي طياْ / ًاًؤطتا2ث

 ضيية؟ سِةًةصاْ ًاُطي بةسِؤروو بووُي هة ذيٌلةت بضاُري بيَت ذيلٌةت
 ؾ١ضظٟ خٛا ن١ ١ْٝٝ ؾتَٝو ٖٝض نطزبري، ثَٞ ١٥َطٟ ث١ض٠ٚزطاض خٛاٟ ن١ ١ْٝٝ ناضَٜو ٖٝض ٚ/
 ؾ١غازٟ ؾت١ ١٥ٚ ٥ٝال نطزبَٝت س١ضاَٞ خٛا ن١ ١ْٝٝ ؾتَٝو ٖٝض ٠ٚ تَٝسا١ٜ، غٛٚزٟ ٥ٝال نطزبَٝت
 ٠ٚ زاْا٠ٚ َٛغًَُاْاْٞ ي١غ١ض ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ن١ ٚادباتا١ْٟ ي١ٚ ١ٜنَٝه١ ١َ٠ظاْٝـضِ ٠ٚ تَٝسا١ٜ،
 ي١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ثازاؾتا١ْ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ن١ ط١ٚض٠ ١َغ١ًَس١تَٝهٞ ي١ب١ض ظؤض سٝه١ُتَٝهٞ ي١ب١ض
  ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: زا ثريؤظ٠ن١ٟ قٛض٥ا١ْ ي١ ن١ ز٠نات٠ٚ١ نؤٟ ٚٚؾ١ ١ٜى

ََط َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ ََٕٜا َأُٜٓ ِِ َتتَُٓكٛ ِِ َيَعًَُٓه ًُٔه َٔٔ َقِب  َٔ َُا ُنٔتَب َع٢ًَ ايَٓٔصٜ ُّ َن ُِ ايصَٔٓٝا ُِٝه   صُِٓٛا ُنٔتَب َعًَ
 . ص183:طايبكط٠

 ن١غاْٞ ي١غ١ض نؤٕ ٠ٚنٛ ١ٖض زاْا٠ٚ ٠َٛٝ٥ ي١غ١ض ضِؤشٟٚٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٥ُٝاْساضإ ٚات١: ١٥ٟ
 ضِؤشٚٚ ططتين ضِؤشٚٚ ؾ١ضضظبْٛٚٞ ي١ ٝه١ُتس ن١ٚات١ بٔ، ت١قٛا ب١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ زاْابٛٚ ٠َٛٝ٥ؾٞ ثَٝـ

 ي١ سٝه١ُت تط٠، ؾتَٝهٞ ٠ٚ ظنطاؾ١ضِ ض١َ٠ِظاْسا َاْطٞ ي١ ٠ٚ ي١ب١ض ن٢ ؾتَٝه١، ٠ٚ١٥ ي١غ١ضَإ
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َٕ) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ثٛخيت ب١ ضِْٚٚٝهطزؤت٠ٚ١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ٚشيإ ٠ٚنٛ ضِؤشٚ ِِ َتتَُٓكٛ  ب١ضِؤشٚٚ (َيَعًَُٓه

 بهات٤ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ت١قٛاٟ ن١ ز٠نات َطؤظ ي١ ٚا ضِؤشٚٚ ات١ن١ٚ ت١قٛابٔ، ب١ ب١َيهٛ بٔ
 بهات، دٛإ ١٥خالق٤ٞ ض٠ِٚؾت ث١ض٠ٚضزطاض٤ خٛاٟ بؤ بهات خاَيل ز٠ضْٚٚٞ نات٤٠ٚ١ ثاى ١ْؾػٞ

 َا١ََي١ٚ ي١ ن١ٚتٝسا٤ٚ ١َٖيؼ ي١ نطزاضٜساٚ ي١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ الٟ بؤ بط١ضَِٜت٠ٚ١ بَٝت ن١غَٝو
 ططتٔ ضِؤشٚٚ ٠ٚ١٥ف ز٠ضنَٝت زيَ باؾ٤ٞ ناى ن١غَٝه٤ٞ دٛإ ٠ٚؾتضِ ن١غَٝهٞ ض٠ِٚؾتٝساٚ
 نْٛه١ بَٝت، ت١قٛا ب٤١ ب١ضظ ٥ُٝا٤ٕ ض٠ِٚؾت ب١ َطؤظ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ب١َٖٝع٠ ظؤض ظؤض ٖؤناضَٜهٞ
 ز٠ؾ١ضََٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ

 .(1)(لهَ جْ َوالَ يَ  يَ ْرف ثْ  َفلَ  َأَحدِك مْ  َصْومِ  يَ ْوم   َكانَ  ِإَذا)
 خَٝعاْٞ الٟ ١ْز٠نَٝت١ بٛٚ ضِؤشٚٚ ب١ تَٝٝسا ن١غَٝو ن١ ٠ٚ١٥بٛٚ ضِؤشَٜهٞ ٠ن١تإضِؤش ١٥ط١ضِ 
 بًََٝت ١ْزات٠ٚ١ ض٠ِزٟ با ٚت ثَٞ قػ١ٟ ن١غَٝهٝـ ١٥ط١ض ٠ٚ ز٠نات ْاؾرئٜ ١ْقػ١ٟ ز٠زات ١ْدَٓٝٛ

٤ تبططَٜ خؤٟ ز٤َٞ٠ ١َْيَٝت دَٓٝٛ يَٝس٠نات ٚات ضِؤشٚ ن١ٚات١ ضِؤشّٚٚ، ب١ َٔ بًََٝت ب١ضِؤشّٚٚ َٔ
 بٝا١َْٟٚ ١٥ط١ض بهات ن١غاَْٝو ي١ط١ٍَ ١ٖضا ؾ١ضِٚ ١ْنَٝت بَٝت، دٛإ ض٠ِٚؾت بَٝت٤ ثاى ز٠ّ

 َطؤظ ٚا ي١ ططت١ٓ ضِؤشٚٚ ١٥ٚ بَٝت دٛاْرت ي٠ٚ١ ض٠ِٚؾيت٤ ١٥خالم َطؤظ به١ٕ ي١ط١ٍَ ؾ١ضِٜؿت
ُ٘ َِٕصا٥ٔ )ُضبَٓ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ٜإ ب١ضظبهات٠ٚ١، ض٠ِٚؾيت٤ ١٥خالم ز٠نات ِٔ َسعُٓ َٔ 
ٔ٘ َٔ ـُ  اِيُذُٛع ٔصَٝا  . (2) َٚاِيَعَط

 بؤ بطغ١ٝت٤ٞ ت١َٜٚٛٓٝتٞ ت١ْٗا ب١ضِؤشٚٚ ب١ْٛن١ٜسا ي١ ب١ضِؤش٠ٚٚ ١ٜ١ٖ ن١ؽ ٚات١: ١ْٖسَٜو
 سٝه١ُت ظا٠ْٛٝ، ١ْٟ تَٝسا ١ْب٤٠ٚٛ ضِؤشٚٚب١ْٚٛن١ٟ ب١ ٥ازابٞ نْٛه١ ْاْٛغطَٟ، بؤ خَٝطٟ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١

 قػ١ٟ ي١ ١ْثاضاغت٠ٚٛ خؤٟ ز٠َٞ ١ْنطز٠ٚٚ خٛاٟ ت١قٛاٟ ت١قٛا بَٝت ب١ ١٥١ٜ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚبْٛٚسا ي١
 ي١ ١ْثاضاغت٠ٚٛ خؤٟ ناٟٚ ٠ٚ بٖٛتاْهطزٕ ي١ زضؤنطزٕ ي١ دَٓٝٛٚزإ ي١ نطزٕ غ١ٜب١ت ي١ خطاخ

 ن١غ١ ١٥ٚ ١ْثاضاغت٠ٚٛ خؤٟ ض٠ِٚؾيت ٠ٚ س١ضاّ تَٝهطزٕ ي١ ١ْثاضاغت٠ٚٛ خؤٟ غهٞ ٠ٚ ١ْظ٠ضنطزٕ
 ١٥دط٤ٟ ْاْٛغَٝت بؤ خَٝطٟ ٖٝض ط١ٚض٠ خٛاٟ بؤ١ٜ ١ْظا٠ْٛٝ ؤشٚٚبْٛٚٞضِ ب١ ْٝع١ُتٞ ٖٝض

ِِ ) ب١ ضِؤشٚٚبٕٛٚ ب١ ٥ا١ٜتٞ ١ٜن١ّ ن١ٚات١ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١، بؤ ت١َٜٚٛٓٝت٤ٞ بطغ١ٝتٞ ٥ٝال ٠ٚضْاططَٜت َيَعًَُٓه
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َٕ  ب١ ١٥ٟ٠ٚ بؤ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ط١ٚض٠ خٛاٟ ثَٝٗات٠ٚٛ نؤتاٜٞ ب٠ٚ١ ١ٖض زٜػإ ٥ا١ٜتٝـ نؤتا ٠ٚ (َتتَُٓكٛ
 ي١ سٝه١ُت ن١ٚات١ ٖات، نؤتاٜٞ ت١قٛا ب١ ثَٝهطز ز٠غيت ت١قٛا ب١ ضِؤشٚٚ ٥ا١ٜت١ناْٞ بٔ ت١قٛا

 داضَٟ يَٝسَٟ ٚاٟ بٛٚ ب١ضِؤشٚٚ ن١ َطؤظ ٠ٚ بهات ط١ٚض٠ خٛاٟ ت١قٛاٟ َطؤظ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبٕٛٚ
٤ ؾ١قريٟ ي١ بري تيَٝس٠نا ٚات بطغ١ٝتٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ  الٟ بط١ضَِٜت٠ٚ١ يَٝس٠نات ٚا٤ٟ ز٠بَٝت بطغٞ

 ت١قٛا١ٜ، خ١غ١ًَتَٝهٞ ٠ٚ١٥ف يَٝبه١ٜت٠ٚ١ بريٜا٤ٕ ي١ط١َيٝإ ناى بٝت زٚا ي١َ١ٚ به١ٜت٠ٚ١ بطغ١ٝتٞ
َٕٓ ١ْنات خطاث١ ناضٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠نات٠ٚ١ ن١ّ ؾ٠ٖٚٛ١تٞ ز٠نات َطؤظ ي١ ٚا بطغ١ٝتٞ َٕ )ٔإ َِٝطا  ايؿَٓ
َٔ َِٜذٔطٟ َٔ ٕٔ  ي١ْاٚ خَٜٛٔ نؤٕ ٠ٚى ١ٖض ز٠ضِٚات َطؤظ ١ْاٚي ؾ١ٜتإ (3) (ايسَّٓ ََِذَط٣َ اإٔلَِْػا

 ز٠بات٤ خطاث٤ٟ١ ؾ٠ٖٚٛ١ت ب١ض٠ٚ ز٠زات َطؤظ ٖاْٞ ناتَٞ ١َٖٛٚ ؾ١ٜتاْٝـ ز٠ضِٚات، ز٠َاض٠نإ
 خَٜٛٔ ز٠َاض٠ناْٞ نؤٕ ضِؤشٚٚبٛٚ ب١ َطؤظ ن١ ب١َياّ بسات، الَإ ب١ض٤َٟ خطاث١َإ ب١ض٠ٚ ز١ٜ٠َٟٚ
 َطؤظة، ي١ زٚٚض ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ ؾ١ٜتإ ؾ٠َٛٝف ب١ٖ١َإ تَٝسا ْانَٝت خؤضانٞ نْٛه١ ز٠ب٠ٚ١ٓ ت١غو
 ت١قٛاٟ َطؤظ نؤز٠ب٠ٚ١ٓ ي٠ٚ١زا ١َٖٛٚؾٝإ ن١ ضِؤشٚٚبْٛٚسا ب١ ي١ ١ٜ١ٖ سٝه١ُت نؤ١ََيَٝو ن١ٚات١
 ي١ط١ٍَ خؤٟ خٛاٟ ي١ط١ٍَ ز٠بَٝت ناى ن١غَٝهٞ ز٠بَٝت باف ن١غَٝهٞ ظٜاتط ز٠نات ط١ٚض٠ خٛاٟ
 ت١قٛا بٝت ب١ ز٠نات زيَ ٚات ضؤشٚ خؤٟ خَٝعاْٞ ١ط١ٍَي ز٠ٚضٚٚب١ض٠ن١ٟ ي١ط١ٍَ خؤٟ ١ْؾػٞ

 ي١ ١َب١غت ن١ٚات١ ْاؾري١ٜٓ غٝؿ١تَٝهٞ ْاخؤؾ١ ثَٝٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ ؾتَٝو ١َٖٛٚ ي١ خؤثاضَٜعبٝت
 ت١َٜٚٛٓٝتٞ ْاَٜٚت ١َُٝ٥ٟ بطغ١ٝتٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ نطزٜٚٚٔ ٚادب ي١غ١ضٟ خٛا ن١ ب١ضِؤشٚٚبْٛسا

 ي٠ٚ١زا سٝه١ُت تَٝٓٛٚ بٝت٤ بطغ٢ بٝت تؤ ت١ْٗا ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ بْٛساب١ضِؤشٚٚ ي١ سٝه١ُت ْاَٜٚت ١َُٝ٥ٟ
 با٠ٚضِت بٝت ن١غَٝو ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض به١ٟ خؤت ١ْؾػٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ضِابَٗٝٓٝت خؤت ١ٜ٠ٚ١٥
 ن١غَٝو ١ٖشاض بَٝت، ؾ١قريٚ ي١ ٥اطات ن١غَٝو بٝت ن١َٝـ بَٝت خٛاضزَْٝهٞ ١٥٠ٚط١ض ١ٖبَٝت ب١ن١ّ
 ١ْى ز٠َٜٚت ١َُٝ٥ ب١ضِؤشب١ْٚٛن١ٟ ي١ ت١قٛان١ٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ٚات١ دٛإ بَٝت، ١٥خالقت ن١ بٝت

 ضَِٜطا١ٜن١ ٠ٚ١٥ ب١َيهٛ بسات ع١ظاسيإ ْا١َٜٜٚت ط١ٚض٠ خٛاٟ نْٛه١ بَٜٛٚت، ١َُٝ٥ ي١ تََٜٝٓٛٚيت٤ بطغَٝيت
 ضَِٜطا١ٜٟ ١٥ٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ بؤ١ٜ بري ت١قٛا ب١ بري دٛإ ١٥خالم٤ دٛإ ض٠ِٚؾت ظٜاتط بؤ ٠ٚ١٥ٟ

 ٚابعاَْٞ ١ْظاَْٝت ضِؤشٚٚبٕٛٚ ب١ سٝه١ُتٞ ن١ ١ٖض ن١غَٝو ز٠ًََِٜٝ يَٝط٠ٚ٠ بؤ١ٜ دا زاْا٠ٚ ٥١َُٝ ي١غ١ض
 ب١َيهٛ ب٠ٚٛ ساَيٞ ١َٖي١ ب١ ٠ٚ١٥ ت١َٜٚٛٓٝت١ٝٝ بطغ١ٝت٤ٞ ضِؤشٚٚزا ؾ١ضظبْٛٚٞ ي١ ؾ١ضٜع١ت ١َب١غيت
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 غ١ض٠تا٣ ن١ي١ غَٝون١ ١ٖض بؤ١ٜ دا ت١قٛابري ب١ ز٠بَٝت ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غت بعاْري ١ََٖٛٚإ ز٠بَٝت
 ب١ض٠ٚ ضِؤشٚٚب٠ٚٛ ب١ ن١ ضِؤش٠ٟٚٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ بَٝت ١ٜى ٠ٚنٛ ١ٖض ض١َ٠ِظإ نؤتا٤٢ٜ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ
 ٠ٚ ١ْب٠ٚٛ، ساَيٞ ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ي١ ٖٝض ٠ٚ١٥ يَٝس٠ض١ْنٛٚبَٝت ت١قٛاٟ ب١ ن١غَٝه٤ٞ ١ْبطزَٜت ت١قٛاٟ

 غ١ض٠تا٠ٚ ي١ َطؤظ ثَٜٝٛػت١ بؤ١ٜ ها٠ٚثَٝ ١ْٟ ب١ضِؤشٚٚبْٛسا ي١ ١ٜ١ٖتٞ ؾ١ضٜع١ت ن١ ١َب١غت١ف ١٥ٚ
 ٥اَادم١ن١ ب١َيهٛ ب١ت١قٛا بَٝت ظٜاتط ضِؤش٠ٚٚناْٞ ب١ بسات ١ٍَٖٚ ٠ٚ بهات ط١ٚض٠ خٛاٟ ت١قٛاٟ
 . إٕ ؾا٤ اهلل ببَٝت ضِاظٟ يَٝٞ ط١ٚض٠ خٛا٤ٟ بجَٝهَٞ

 
باس  ؤب فةصهَاُةًاْ هةو ٓةُذيَ دةتواُّ ٓةية صؤسي يةكحاس فةصهَيَلي ثريؤصة ًاُطة / ئة3َث
  بلةْ؟

 ظؤض ث١ًٚ ثا٤ٟ١ٜ ؾ١ظٍَ ٖات٠ٚٛ ؾ١ضَٛٚز٠ناْسا٤ ٥ا١ٜت ي١ ٠ٚنٛ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ٚ/ ١َٖيب١ت١
 ١٥ٚ ثريؤظ٠ٚ٠ َاْط١ ١٥ٚ خػتؤت١ ١َُٝ٥ٟ ب١ضِؤشٚٚبْٛٚٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ بؤ١ٜؾ١ ١ٖض ٠ٚ ط١ٚض١ٜ٠،

ُِٗط ط زاب١ظ٠ٜٚٛ َٝٝسات قٛض٥إ ن١ ٠ٚضططت٠ٚٛ ي٠ٚ٠ٚ١ غ١ض٠تازا ي١ ثريؤظ١ٜن١ٟ ن١ ثريؤظ٠ٟ َاْط١ َؾ
ُٕ ٘ٔ اِيُكِطآ ٍَ ٔفٝ َٕ ايَٓٔصٟ ُأِْٔع َََطا  َاْط١ ١٥ٚ ن١ٚات١ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بري تَٝٝسا ٠ٚص 185:طايبكط٠ صَض

 َاْط١ ١٥ٚ بؤ نٞ ي١ بطٜت١ٝ قٛض٥اْٝـ زاب١ظ٠ٜٛ تَٝسا قٛض٥اْٞ ن١ ثَٝس٠نات ز٠غت ي٠ٚ١زا ثريؤظ١ٜن١ٟ
 ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚنٛ قٛض٥إ نْٛه١ تٝاٜسا، قٛض٥إ زاب١ظٜين ب١ٖؤٟ ز٠بَٝت٠ٚ١ ب١ضظ ث٤ٟ١ً ز٠بَٝت ثريؤظ
 ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ز٠بٔ طَٛطِاٜٝسا٤ ١ْظاْري ي١ ٖٝسا١ٜت ب١بَٞ خ١َيهٞ خ١َيو بؤ ٖٝسا١ٜت١ نطز باغٞ

 ضِاغت ضَِٜطاٟ بؤ طَٛطِا٠ٚ١ٜٝ ي١ بهطَٜت خ١َيو ضَُِٜٓاٜٞ قٛض٥ا٠ٚ١ْ ١٥ٚ ب١ٖؤٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ْاضز قٛض٥اْٞ
 زازط١ضٟ بؤ غت٤٠ٚ١َ١ ظَٚيِ ي١ دٛإ ض٠ِٚؾت بؤ ْاؾري٠ٚ١ٜٓ ض٠ِٚؾيت ي١ ب١ٖ١ؾت بؤ ي١د٠ٚ١َ١ْ١ٖ١

 ثَٝػ١َب١ضٟ ضَِٜطا٤ٟ ٖٝسا١ٜت بؤ طَٛطِا٠ٚ١ٜٝ بٝسع١ٚ ي١ ث١ضغيت خٛا ت١ْٗا بؤ ث١ضغت٠ٚ١ٝ ؾ١خل ي١
 ٟخٛا قٛض٥ا١ْ ١٥ٚ ب١ٖؤٟ ز٠بَٝت طَٛطِاٜٝسا ي١ قٛض٥إ ب١بَٞ َطؤظ ١َظ١ْ ظؤض قٛض٥ا١ْ ١٥ٚ ، خٛا

 ن١ٚات١ ضِْٚانٞ، بؤ ز٠ضبَٝين تاضٜه٠ٚ١ٝ ي١ خ١َيهٞ  ن١ نطز  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ي١ زاٚاٟ ط١ٚض٠
 ١٥ٚ خ١َيو بؤ ٖٝسا١ٜت١ اْْلَُدى( ِمنَ  )َوبَ يِّنات   ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚنٛ ٖٝسا١ٜت١ قٛض٥إ

 ب١ؽ ب١ثٛخيت٤ نٛضتٞ ب١ ١ْٝٝ ٖٝسا١ٜتَٝو ١ٖض قٛض٥إ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ زاب١ظ٠ٜٛ، َاْط١زا ي١ٚ ٖٝسا١ٜت١
 :تٝسا١ٜ ظؤضٟ ٠ٟٚ ضِْٚٚه١ض٠ قٛض٥إ
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ََٚأِسَػٔ َتِفٔػرّياط  ٌٕ ٔإيَٓا ٔد٦َِٓاى ٔباِيَشلٔٓ  ََُج   ص.33:طايفطقإص  ََٚيا َِٜأُتَْٛو ٔب

 زضٚغيت باتٌَ ١٥ًٖٞ ن١ طَٛاَْٝو٤ زٚٚ زَيٞ ١ٖض بََٝٗٝٓٝت باتٌَ ١٥ًٖٞ ن١ ؾٛب١ٜ١ٗى ٚات١: ١ٖض
ََٚبِّٝٓإت ضِْٚٚهطزؤت٠ٚ١ ضِاغيت ضَِٜطاٟ قٛض٥إ نطزؤت٠ٚ١، ضِْٚٚٞ ١قٛض٥اْ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ بهات ( َٔ َُٗس٣  َٔ اِي

 ٕٔ  دٝا يَٝو د١ْ١ٖ١ّ ٤ًٖٞ١٥ ب١ٖ١ؾت ١٥ًٖٞ دٝاز٠نات٠ٚ١ يَٝو ْاس١م٤ س١م قٛض٥إ ٠ٚ َٚاِيُفِطَقا
 ٠ٚضْاطريَٜت بؤ ٖٝسا١ٜتٞ قٛض٥إ ب١بَٞ َطؤظ دٝاز٠نات٠ٚ١، ي١ٜ١ى خطاث١ نان١ٚ قٛض٥ا١ْ ١٥ٚ ز٠نات٠ٚ١،

 طَٛاْسا ؾهٛ ي١ ب١َيهٛ ٣ ْان١َٜٚت١ ز٠غت(َبِّٝٓإت) قٛض٥ا١ْ ١٥ٚ ب١بَٞ َطؤظ ز٠بَٝت، طَٛطِاٜٝسا ي١
 د١ْ١ٖ١ّ ضَِٜطا٤ٟ ب١ٖ١ؾت ضَِٜطاٟ نات٠ٚ١ دٝا يَٝو ْاس١م٤ س١م ْاتٛاَْٞ قٛض٥إ ب١بَٞ َطؤظ ز٠بَٝت
 ١َٖٛٚ ١٥ٚ ب١ت١ْٗا قٛض٥ا١ْ ١٥ّ ن١ٚات١ ٠ٚ،دٝانات١ ي١ٜ١ى خطاث١ ضَِٜطاٟ نان١ٚ ضَِٜطاٟ دٝانات٠ٚ١ يَٝو

 ٖاتبَٝت١ تَٝسا قٛض٥اْٞ َاْطَٝو ب١ضِاغت٢ بؤ١ٜ خٛاض٠ٚ٠، ٖاتؤت١ َاْط١زا ي١ّ ن١ تَٝسا١ٜ ن١ضا١َٟ نان١ٚ
 َٛغًَُاْٝـ ١َُٝ٥ٟ ثَٜٝٛػت١ ثريؤظ٠ َاْطَٝهٞ ض بعاْري ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ب١غ١ ب١ت١ْٗا ؾ١ظَي١ ١٥ٚ خٛاض٠ٚ٠
 ز٠بَٝت ب٠ٚ١ ب١َيهٛ تٝٓٛٚ بري،٤ بري بطغٞ تَٝٝسا ١ٖض ْابَٝت ب٠ٚ١ ظا١ْٓٝن١ٟ ١زضق ب١َياّ بعاْري ق١زضٟ

 قٛض٥ا١ْ ١٥ّ ق١زضٟ ١َُٝ٥ف بؤ١ٜ ثريؤظ٠ قٛض٥ا١ْ ١٥ّ ي١ب١ض يَٝطريا٠ٚ ضَِٜعٟ َاْط١ ١٥ّ بؤنٞ بعاْري ن١
 ي١ب١ضٟ ٠ٚ ٠ٚ١ٓٝٓخبَٜٛ ت١ؾػري٠ن١ٟ ٠ٚ خب٠ٚ١َٜٓٝٓٛ قٛض٥إ تط َاْط١ناْٞ ي١ ظٜاتط َاْط١زا ي١ٚ ٠ٚ بعاْري
 خبَٜٛٓري ظؤض قٛض٥إ ت١ضاٚحيسا٤ ؾ١َْٜٚٛص ي١ ؾ١ٚا١ْف٤ به١ٜٔ قٛض٥ا١ْ ب١ّ خٛا عٝباز٠تٞ ٠ٚ به١ٜٔ
 ١٥ٚ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ط١ٚض٠ناْٞ ؾ١ظَي١ ي١ ١ٜنَٝو ن١ٚات١ خَٜٛٓسٜٚٚا١ْ، قاحل غ١ي١يف٤ ٖا٠َٚيإ ٠ٚنٛ

 زاب١ظ٠ٜٚٛ. تَٝٝسا ن١ ١َظ١ٜ١ْ قٛض٥ا١ْ
 ز٠ٚتطَٟ ثَٝٞ ن١ تَٝسا١ٜ ؾ١َٜٚهٞ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ تطٟ ؾ١ظَيَٝهٞ *
 ط١ٚض٠ خٛاٟ خٛاض٠ٚ٠ ٖاتؤت١ قٛض٥إ نطز٠ٚٚ زاب١ظٜٔ ب١ ز٠غيت قٛض٥إ ؾ٠ٚ١زا ي١ٚ ن١ ق١زض ؾ١ٟٚ

١ًَٔ اِيَكِسٔض طز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ِٝ ُٙ ٔف٢ َي  ن١ ق١زض ؾ١ٟٚ ي١ قٛض٥إ ب١ظاْس زاَإ ١َُٝ٥ ص1طايكسض: صٔإَْٓا َأَِْعِيٓا
ِٔ َأِئف  طض١َ٠ِظاْسا١ٜ: نؤتاٜٞ ؾ١ٟٚ ز٠ تان١ناْٞ ي١ تاٜب١تٞ ب١ ٠ٚ ض١َ٠ِظاْسا١ٜ ي١ ِّ ١ًَُ اِيَكِسٔض َخِْٝط  ِٝ َي

ِٕٗط  َاْط ١ٖظاض بَٝطَٛإ َاْط ١ٖظاض عٝباز٠تٞ خَٝطٟ ي١ ظٜاتط٠ خَٝطٟ ايكسض ي١ًٝ ص3ص طايكسض:َؾ
 ن١ ٥ٛمم١ت١ ١٥ٚ ثَٝـ ٚات١ ؾ٠ٚ١ ١ٜى خَٝطٟ ب١ق١ز٠ض ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا تَٝبه١َٜٚت٠ٚ١، ايكسضٟ ي١ًٝ ب١بَٞ

 ١ٖظاض ثَٝؿٛٚ خٛاث١ضغتاْٞ ١٥ط١ض  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ٥ٛمم١تٞ ب١غ١ض ظؤض٠ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ؾ١ظَيٞ
 ؾ١ٟٚ خَٝطٟ ت١ْٗا ب١ؽ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ٥ٛمم١تٞ ٥ٝػالَٞ ٥ٛمم١تٞ ١َُٝ٥ٟ نطزبا عٝباز٠تٝإ َاْط
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 ن١ضِا١َت٤ٞ ؾ١ظٍَ ١ٜن١َٝإ ب١ضِاغيت ٠ٚ١٥ف َاْط ١ٖظاض عٝباز٠تٞ خَٝطٟ ي١ تط٠ظٜا خَٝطٟ ايكسض ي١ًٝ
 ٥ٛمم١تاْري ١٥خريٟ ب١ض٠ِظي١ ١َُٝ٥ ي١ط١ٍَ ن١ْس ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت تَٝسا ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ
 ض١َ٠ِظإ َاْطٞ بؤ١ٜ ظٜاتط٠ ٥ٛمم١ت١نإ ١َٖٛٚ ي١ ن١ ضِؾتٜٛٚٔ ب١غ١ضزا ؾ١ظَيَٝهٞ ط١ٚض٠ف خٛاٟ
  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ تَٝسا١ٜ، ق١زضٟ ؾ١ٟٚ ٚٚشيإ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ تطٟ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ ١ٜنَٝو

ِِ) (4) ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ُِٗط َأَتاُن َٕ  َؾ َََطا ٘ٔ ٖات بؤ ض١َ٠ِظاْتإ َاْطٞ َض ١ًَْ  )ٔفٝ ِٝ  ن١ تَٝسا١ٜ ؾ١ٜٚهٞ ن١َي
 بَٝب١ؾ١، خَٝطَٜو ي١ٖ١َٛٚ ١٥٠ٚ ؾ٠ٚ١ ١٥ّ خَٝطٟ ي١ بَٝت بَٝب١ف ن١غَٝو ١ٖض تَٝسا١ٜ خَٝطَٜهٞ ١َٖٛٚ
 ط١ٚض٠َإ خَٝط٠ ١٥ٚ ؾ٠ٚ١زا ي١ٚ ط١ٚض١ٜ٠ ظؤض ؾ١ظَيٞ تَٝسا١ٜ ؾ٠ٚ١ٟ ١٥ٚ َازاّ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١ٚات١
 ط١ٚض٠ خٛاٟ عٝباز٠تٞ ي١ٚ ؾ٠ٚ١زا بتٛاَْٞ َطؤظ بسات ٜاض١َتُٝإ ط١ٚض٠ خٛاٟ ز٠ن١َٜٚت ز٠غت
 بهات.
 ب١ ضِؤشٚٚبَٝت ب١ تَٝٝسا ب١ضِؤش ن١غَٝو ١ٖض ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ *

 :ز٠ؾ١ضََٜٛٚت  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ز٠بَٝت، خؤف ضِابطزٟٚٚ طْٛاٖٞ ي١ ط١ٚض٠ف خٛاٟ بؤ خايكٞ
ِٔ ٍَ َُٖطَِٜط٠َ َأٔبٞ َع ٍَ َقا ٍُ َقا ٘ٔ َضُغٛ ِٔ: ايًٖ ََ ( َّ َٕ َصا َََطا ُ٘ ُغٔفَط َٚاِسٔتَػاّبا ٔإمَياّْا َض ِٔ ََّتَكٖس ََا َي َٔ ٔ٘ ، (5)   َشِْٔب

 ثازاؾت زاٚاٟ ضِؤشٚٚ بَٝت٤ ٥ُٝا٢ْ ب١ ؾ١ضظ ب٢ْٚٛ ١ٖبَٝت، ٠ٚ ب١ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض
 بٛضا٠ٚ. ١َٖٛٚ ضِابطزٟٚٚ طْٛاٖٞ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ بهات ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١

 ضِابطزٚٚت ْاٖٞطٛ ي١ خٛا ٠ٚ١٥ٟ ٖؤٟ ببَٝت١ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ط١ٚض١ٜ٠ ْٝع١ُتَٝهٞ ب١ضِاغيت 
ُٕ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ تطزا س١زٜػَٝهٞ ي١ ٠ٚنٛ بَٝت خؤف َََطا ََٚض َٕ ٔإَي٢ ) َََطا  َض

َُا ََُهفَٔٓطاْت َٔٓ ٔي ُٗ َِٓٝ  . (6) اِيَهَبا٥ُٔط  اِدُتَٓٔبٔت ََا َب
 ي١ َطؤظ ١َضدَٝو ب١ ز٠نات٠ٚ١ ض٠ِف ١َٖٟٛٚ َْٝٛاْٝإ طْٛاٖٞ ض١َ٠ِظإ بؤ ٚات١: ض١َ٠ِظإ

 زٚٚضن١َٜٚت٠ٚ١. ط١ٚض٠ طْٛاٖٞ
ِٔن١: ١ٜ٠ٚ١٥ َاْط١ ١٥ّ تطٟ *ؾ١ظَيَٝهٞ ََ ( َّ َٕ َقا َََطا ُ٘ ُغٔفَط َٚاِسٔتَػاّبا ٔإمَياّْا َض َّ ََا َي ِٔ َتَكٖس َٔ ٔ٘  (7)  َشِْٔب

 ثَٝٞ خؤَاْسا نٛضز٠ٚاضٟ ي١ ن١ بهات ايًٌٝ قيام تَٝٝسا ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ي١ ؾ١ٚا١ْ ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض

                           
 .2402يًٓػا٥ٞ  ايهرب٣ ايػٓٔ 4)
 .760َٚػًِ  38ضٚاٙ ايبداضٟ   5)
 .8990سٓبٌ  بٔ أمحس ، َػٓس 349ضٚاٙ َػًِ   6)
 .761َٚػًِ  36ضٚاٙ ايبداضٟ   7)
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 زٜػإ ضِابطزٟٚٚ طْٛا١ٖناْٞ ١َٖٛٚ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ بهات ت١ضِاٜٚض َْٜٛصٟ ت١ضاٜٚض ز٠َيَٝٔ
 ٖات٠ٚٛ ظٜاز١ٜ٠ى ٠ٚ١٥ بهات ؾ١َْٜٚٛص بهات خٛا عٝباز٠تٞ القدر ليلة ؾ١ٟٚ ١٥ط١ض خؤ ز٠بَٝت، خؤف

ِٔنطز٠ٚٚ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ضِٜٛا١ٜتٞ اظيس ٥ُٝاَٞ ن١ ؾ١ضَٛٚز٠ ١٥ّ بؤ ََ ( : ١ًَٔ ِٝ َّ َي َِٓاِي َقا ُ٘ ُٚفَٔٓكِت َكِسٔض ُث  ُغٔفَط َي
ُ٘ َّ ََا َي ِٔ َتَكسَٓ َٔ ٔ٘ ََا َشِْٔب  . (8) َتَأخََٓط  َٚ

 ضِابطزٚٚ طْٛاٖٞ ي١ خٛا بهات عٝباز٠ت ١ٖغتَٝت٠ٚ١ ايكسض ي١ًٝ ؾ١ٟٚ ي١ ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض
 ٞيَٝ خٛا ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠نات؟ َْٜٛص بؤ َطؤظ ط١ٚض٠تط٠ ؾ١ظَي١ ي١ٚ ض ز٠ٟ ز٠بَٝت خؤف زاٖاتٛؾٞ

 ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠ططَٜت؟ ضِؤشٚٚ بؤ بَٝت، خؤف ي٢َٝ خٛا ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠خََٜٛٓٝت؟ قٛض٥إ بؤ بَٝت، خؤف
 زاٖاتٛٚ طْٛاٖٞ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ بَٝت ْػٝبت ب١ ؾ٠ٚ١ ١٥ٚ ١٥ط١ض تؤ ز٠ٟ بَٝت، خؤف ي٢َٝ خٛا

 ز٠ن١َٜٚت. ز٠غت ط١ٚض٠ت ؾ١ظَي١ ١٥ٚ ز٠بَٝت، خؤف ضِابطزٚت
  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ق١بَٛي١ تَٝٝسا زٚعا ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ناْٞؾ١ظَي١ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ *

 َٛغت١داب١ٟ ز٠ع١ٜ٠ٛنٞ َٛغًَُإ ب١ْس١ٜ٠نٞ ١َٖٛٚ (9) َػتذاب١  زع٠ٛ عبس يهٌ )إ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:
 زٚعاٟ نات١زا ي١ٚ ز٠ؾهََٝٓٝت ضِؤشٚٚ ن١ ناتَٝو َٛغًَُإ َطؤظٞ ضِؤشَٜهٝؿسا ١َٖٛٚ ي١ ٠ٚ ١ٜ١ٖ

 ن١ ط١ٚض٠ خٛاٟ بؤ١ٜ ٠ٚ ق١بَٛي١ تَٝٝسا زٚعا ن١ ض١َ٠ِظا١ْ َاْطٞ تطٟ ؾ١ظَيَٝهٞ ٠ٚ١ف٥ ق١بَٛٚي١،
 ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ زاٜٚٔ ٖاْٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ١٥ٚدا نطزٜٔ باؽ بؤ ض١َ٠ِظاْٞ َاْطٞ ب١ضِؤشٚٚبْٛٞ ؾ١ظَيٞ
 يَِٝ ز٠ز٠ٚ١َ٠، ٠َٚياَتإ َٔ به١ّ زيَ زاٚاّ ز٠ٟ ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ط١ٚض٠ خٛاٟ به١ٜٔ زيَ زٚعاٟ

 ث٠ٜٛ١ْسٜا٤ٕ ب١غرتإٚ ب١ٜ١ن٠ٚ١ بٕٛٚ ق١بٍَٛ زٚعا٤ ض١َ٠ِظإ ن١ٚات١ ز٠ن١ّ، ق١بٍَٛ زٚعاتإ جاض٠ٚ١َِٜٓب
 ب١ ٥ٝؿتإ بهات ق١بٍَٛ زٚعاتإ ط١ٚض٠ خٛاٟ ز٠تا١َْٟٚ ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ١٥ٟ ١ٜ١ٖ، ١ٜن٠ٚ١ ب١

 ط١ٚض٠ خٛاٟ بجاض٠َِٜٛ ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١ ظٜاز زٚعا به١ٚ ز٠ٟ ٖات ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ٠ٚ١٥ خٛا١ٜٚ
 .إ ؾا٤ اهلل ز٠زضَٜت٠ٚ١ ٠َٚياّ زٚعات٤ ز٠نات ق١بٍَٛ زٚعات
َٕٓ) ١ٜ٠ٚ١٥: ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ * ٘ٔ ٔفٞ ٔإ ٌٔٓ ٔيًَٓ َٔ ُن َٔ ١ًَٕ ُعَتَكا٤  ِٝ  (10)(ايَٓٓأض َي
 بطِٜاضٟ زؤظ٠ر ٥اططٟ ي١ ز٠نات ٥اظاز ن١غاَْٝو نؤ١ََي١ ؾ١َٜٚو ١َٖٛٚ ْا٠ٚ زاٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ

                           
 .22205 بطقِ ايصاَت بٔ عباز٠ سسٜح باب ْصاضاأل َػٓس باقٞ يف أمحس اإلَاّ ضٚاٙ  8)

 ادتاَع يف ٚايرتَصٟ  411) ايصشٝض يف َػًِ ، ٚأخطد٘  1621) املباضى البٔ ايعٖس ظٚا٥س يف ٚاملطٚظٟ  9504) املػٓس يف أمحس أخطد٘  9)
  .4307) ايػٓٔ يف َاد٘ ، ٚابٔ  3602)

 . 421/ 1: )ٚاذتانِ ، 3435: )ٔسٖبإ ٚابٔ ، 1883: )ُخَع١ُِٜ ٔاب ٚصٖشش٘ ، 1642: )َاد٘ ٚابٔ ، 682: )ايرتَصٟ ضٚاٙ 10)
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 زٚٚباض٠ ؾ١َٜٚو ١َٖٛٚ ٠ٚ١٥ف ١ْغٛت٤َٔٝ زؤظ٠ر ٥اططٟ ْاٚ ١ْن١ٓ ١٥ٚا١ْ ن١ ز٠زضَٜت بؤ ٠ٚ١٥ٜإ
 ض١َ٠ِظإ. َاْطٞ ي١ ز٠بَٝت٠ٚ١
 ب١ٖ١ؾت ز٠ضطاناْٞ َاْط١زا ي١ٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ *

 ؾ١ض١َٜٚٛتٞ.  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ٠ٚنٛ ز٠نط٠ٚ١َٜٓ
 زاز٠خطَٜٔ. ١َٖٛٚ زؤظ٠ر ز٠ضطاناْٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط نَٝه١ٜٞ *
ََطز٠  ادتٔ) ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ ٠ٚ * (  تفصس  فٝ٘ ايؿٝاطني  

 غَٞ ١٥ٚ ن١ٚات١ ز٠نطَٜٔ، ب١غت ظدمري ز٠ب١غرت٠ٚ١َٜٓ ١َٖٟٛٚ ؾ١ٜتا١ْنا٤ٕ د١ٝٝٓ غ١ضن١ؾ١نإ
 ٠ٚ زاز٠خطَٜٔ زؤظ٠خٝـ ز٠ضطاٟ ٠ٚ ز٠نط٠ٚ١َٜٓ ب١ٖ١ؾت ز٠ضطاناْٞ ن١ٜٔ غ١ٜط ن١ نؤتاٜٞ ظَي١ٟؾ١

 ن١غ١ٟ ١٥ٚ ١٥ٟ ن١ٚات١ ز٠بَٝت ٥اغإ تَٝٝسا عٝباز٠ت ن١ٚات١ ز٠ب١غرت٠ٚ١َٜٓ، ؾ١ٜتا١ْناْٝـ ١ٖض٠ٖٚا
 ١ْ١ّٖد١ ي١ ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ١٥ٟ بس٠، بؤ ١َٖٚيٞ نطا٠ٚت٠ٚ١ ب١ٖ١ؾت ز٠ضطاٟ ز٠َٜٚت ب١ٖ١ؾتت ن١

 بٟٛٚ بََٝٗٝع تؤ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ٣١٥ بجاضَٜع٠، خ١ضاث١ ي١ خؤت ن١ٚات١ زاخطا٠ٚ ز٠ضطاٟ زؤظ٠ر ز٠تطغٞ
 خٛاٟ َاْطَٝه١ ب١غرتا١ْٚت٠ٚ١ ؾ١ٜتا١ْنإ ٥َٝػتا ز٠ضِاظاْس٠ٚ١ٜ بؤ ؾ٠ٖٛ١تٝإ ن١ ؾ١ٜتا١ْنإ ب١ضاَب١ض
 ي١ ثطِ َاْط١ ١٥ٚ ثريؤظ٠ َاْط١ ١٥ٚ تَٝٝسا َطؤظ بؤ١ٜ ز٠نات ٥اغإ بؤ ث١ضغتُٝإ خٛا٤ عٝباز٠ت ط١ٚض٠
 ْابَٝت بَٝب١ف َاْط١ ١٥ٚ ب١ض٠ن١تٞ خَٝطٚ ي١ نؤٕ بعاَْٞ ٚ بتٛاَْٞ ٠ٚ بعاَْٝت ق١زضٟ ب١ض٠ن١ت١ خَٝطٚ
  ببَٝت قٝا١َت٤ زْٝا ب١خت٠ٚ١ض٣ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠غته١َٜٚت خَٝط٤ٟ٠ ب١ض٠ن١ت ١َٖٛٚ ١٥ٚ نؤٕ

 
 دؤصةخ ُاضيَتة سيشيَ ًاُطةدا هةو طيَكة ٓةس واية ًاُاي دؤصةخ دةسطاكاُي داخظتين / ئايا4ث

 دةًيَِيَتةوة؟ بةٓةشتذا هة و
ٔفٞ ايسَِٓضٔى ط ز٠َطَٟ َْٛاؾٝك١ ١ٜ١ٖ ن١ؽ ١ْٖسَٟ نْٛه١ ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ ١َب١غت طَٛإ بَٞ ٚ/ ١ْخَٝط

ِِ َْٔصرّيا ُٗ ََٚئ َتٔذَس َي َٔ ايَٓٓأض  َٔ  ٌٔ  ٞتاٚاْ َٛغًَُاْٝه١ٚ ١ٜ١ٖ ن١ؽ ١ْٖسَٟ ]145: ايٓػا٤[صاأَلِغَف
 ز٠ضطاناْٞ يَٝط٠زا ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غت ب١َياّ ١ٜ حتت َؿ١٦ٝ ) ١ْنطز بَٞ زيَ تؤب١ؾٞ ٠ٚ ١ٜ١ٖ ط١ٚض٠ٟ
 سيطَٜت ض١َ٠ِظاْسا ي١ ن١ ن١غَٝو ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ َاْاٟ زاخطإٚ زؤظ٠ر ز٠ضطاناْٞ ٠ٚ نطا١ْٚت٠ٚ١ ب١ٖ١ؾت

 ب١ ْابَٝت ناؾط ُاْٝؿ١َٛغًَ ْابَٝت ضِؤشٚٚف ب١ ١ٖض ١ٜ١ٖ ٚا َٛغًَُاْٞ ي١ٚا١ٜ١ْ زؤظ٠خ٠ٚ١ ْانٝت١
 ٖات ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ١٥ط١ض ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ َاْاٟ ن١ٚات١ ١ٖبَٝت ضِؤشٚٚ ب١ با٠ٚضِٟ ١٥ط١ض ١ْططتٔ ضِؤشٚٚ
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 ؾطاٚإ ب١ٖ١ؾت ضَِٜطاٟ ٠ٚ بؤت٠ٚ١ ت١غو ٥اطط ْاٚ ن١ْٚٛ ضَِٜطاٟ ١ٜ٠ٚ١٥ َاْاٟ زؤظ٠خ٠ٚ١ ْانَٝت١ َطؤظ
 ثطِٕ َعط١ٚت١ناصيإ ض١َ٠ِظاْسا ي١ ز٠بٝٓري ٠ٚ١٥ف ٚاقٝعسا ي١ بؤ١ٜ ب١َٟٝٚ، ن١ ن١غَٝو ١ٖض بؤت٠ٚ١
 ؾ١ض ١٥ًٖٞ بؤ ٠ٚ ز٠بَٝت ظٜاز عٝباز٠ت بؤ خ١َيهٞ ٖات١ْٛت٠ٚ١ ظؤضٟ ب١ َٛغًَُاْإ ظؤض٠ خَٝط ١٥ًٖٞ

 ٥ٝؿٞ ؾ١ٜتإ ١ٖضن٤ٞ ١َََْٝٓٝت خطاث١ ١ٖضنٞ ١ٜعين ١ٜنذاض ب١ ١ْى ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غت١ن١ ز٠بَٝت ن١ّ
  ٚا١ْٝٝ ١ْخَٝط ب١ٖ١ؾت ١٥ًٖٞ ت١ببَٝ ١َٖٛٚ خ١َيه٤ٞ ١ْنات خؤٟ

 
 خشاثةكاسي هة كةطاُيَم ٓيَصتا بؤضي دةهَيَّ ٓةُذيم دةكشيَّ بةطت صجنري / شةيتاُةكا5ْث

 ؟ كشاوْ صجنري طةسكةشةكاْ جِة وة شةيتاُةكاْ ئةطةس بةسدةواًّ
  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ تَٝس٠طات ١َٖي١ ب١ ن١ؽ ١ْٖسَٟ نْٛه١ خؤٜيت ؾَٜٛين ي١ ثطغٝاض٠ ٚ/ ١٥ٚ
 ن١ بعاْري ١َُٝ٥ ز٠بَٞ ب١َياّ ز٠نطَٜٔ ب١غت ظدمري ١٥ٚا١ْ غ١ضن١ؾ١نإ د١ٓ ؾ١ٜات١ٓٝ ن١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت

َٕٓ ايَِٓٓفَؼ ط ْري ؾ١ٜتا١ْنإ ت١ْٗا ز٠نات ثَٞ ١٥َطٟ ز٠ضِاظََٜٓٝت٠ٚ١ َطؤظ بؤ خطاث١ ن١ ؾتا١ْٟ ١٥ٚ ٔإ
ََٓاَض٠ْ ٔبايػ٤ُٔٛٓ  داض ١ْٖسَٟ ن١ٚات١ ز٠نات ثٞ خطاث١ٟ ١٥َطٟ خؤؾٞ َطؤظ ١ْؾػٞ. ص53:طٜٛغفص أَل

 تطٜؿ٠ٚ١ ي١ال١ٜنٞ ي١ال١ٜى ٠ٚ١٥ ز٠نات ثَٞ خطاث١ت ١٥َطٟ خؤت ١ْؾػٞ ب١غرتاب٠ٚ١ٓ ؾ١ٜتا١ْن١ف با
 ب١َيهٛ ١ْبَٝت خطاثٞ ناضٜط١ض٤ٟ ١ْنات خطاث١ ناضٟ ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖٝض ب١ ؾ١ٜاتري ن١ ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ َاْاٟ
 ١َٖٚيَٝو زٚٚض٠ٚ٠ ي١ ٠ٚ ز٠نات ١ٖض خؤٟ قػ١ٟ ز٠ّ ب١ ب١َياّ ب١غرتا٠ٚت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ٚا داضٟ َطؤظ
 ز٠نات خطاث١ ب١ ١٥َط ١ٖض ٥ٝٓػإ ١ْؾػٞ ب١َياّ ز٠بَٝت٠ٚ١ ن١ّ ؾ١ضِٜإ ن١ٚات١ ؾ١ٜاتٝٓٝـ ز٠زات ١ٖض
)ايؿٝاطني  ٚ  باغٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ نْٛه١ ١ْب١غرتا١ْٚت٠ٚ١، َطؤظ ؾ١ٜتاْٞ خطاخ بطاز٠ضٟ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ

ََطز٠ ادتٔ   ٖاْت زَٟ خطاخ بطاز٠ضٟ ١٥ٚإ ١ٜ١ٖ ٥ٝٓؼ ؾ١ٜاتٝين َياّب١ ز٠ب١غرتَٜت٠ٚ١ نطز ن١ )
 ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١دٝاتٞ ١ْبَٝت ضِؤشٚٚ ب١ ن١ ز٠نات ثَٞ ٚاٟ بَٝت ضِؤشٚٚ ب١ ن١ ٠ٚ١٥ٟ دٝاتٞ ي١ ز٠زات

 بَٝت ٚضٜا َٛغًَُإ َطؤظٞ ز٠بَٝت بؤ١ٜ دا خطاث١ بؤ با ز٠ٟ بهات خٛا تاع١تٞ بهَٝت َعط١ٚت بؤ
 خؤٟ ١ْؾػٞ ؾ١ضِٟ ي١ بططٟ خٛا ب١ ث١ْا ١ّٖ بجاضَٜعَٟ خؤٟ َطؤظ ْٞؾ١ٜتا٤ خطاخ بطاز٠ضٟ ي١ ١ّٖ
َِٓ ز٠ٜؿ١ضَٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ بؤ١ٜ ُٗ  ١َُٝ٥ ١ْؾػِ، ؾ١ضِٟ ي١ ثاضَٜعَٟ خٛامب (11) َِْفٔػٞ  َؾط ٔقٓٔٞ )ايًَٓ
 َاْط١زا ١ٚي ١َٖٜٛٚإ َٛغًَُاْإ ثَٜٝٛػت١ ب١طؿيت سياْجاضَٜعَٟ به١ٜٔ خٛا ي١ زاٚا ن١ ثَٜٝٛػتُا١ْ ظٜاتط

                           
  .906سبإ ) ابٔ ، ٚ صشٝض  19542) املػٓس يف أمحس أخطد٘ 11)
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 ي١ط١ٍَ ٠ٚ بطط٠ٚ١ٜٓ خؤَإ ١ْؾػٞ ١َُٝ٥ف ب١غتؤت٠ٚ١ ؾ١ٜاتٝين ثَٝس٠نات ض٠ِظي١َإ ١٥ٚ نؤٕ ١َٖٚيس٠ٕ
 ١ْب١ٓ يَُٝإ ؾ١ٜتا١ْنا٤ٕ ت١ي١ؾعٜؤٕ ١ْططٜٔ خطاخ َطؤظٞ ي١ طَٟٛ ١ْط١ضَِٜري خطاخ بطاز٠ضٟ
 ضِؤش٠ٚٚن١َإ ١ٖبَٝت ضَإي١غ١ ناضٜط١ضٟ ٥ٝٓػ١نإ ؾ١ٜتا١ْ د١ٓنإ ؾ١ٜتا١ْ دٝاتٞ ي١ ن١ ؾ١ٜتاَْٝو

 َاْطَٝه١ خٛا الٟ بط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ با زاْٝؿري ت١ي١ؾعٜؤ٠ٚ١ْ زٜاض ب١ ١ََْٝينَ ؾ١ٚاصيإ عٝباز٠تٞ به٠ٚ١ْ١ ب١تاٍَ
 ز٠خ١ٟ ب١ز٠غت تَٝسا خَٝط٠ناْٞ نؤٕ بعاْٞ ١٥ط١ض٤ بعاْٝت ق١زضٟ ١٥ط١ض ز٠بات ب١ٖ١ؾتت ب١ض٠ٚ

  ببٝٓري. َاْط١ ي١ّ خَٝط بسات٤ َٛغًَُاْإ ٖٝسا١ٜتٞ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١ زاٚامشإ
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 جطة دةسخبةي بؤ سِةًةصاصياْ ًاُطي بةسِؤرووبوُي فةصهَي طصيت بةشيَوةيةكي / ئةًاُةوي6َث

 ويَت؟دةكة دةطت ثاداشتيَلي ئةجشو ض دةبيَت سِؤروو بة ًوطوٌَاُيَم كة كاتيَم سِةًةصاُذا، هة
  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ق١سٝش١ناْٞ ؾ١ضَٛٚز٠ ي١ ٠ٚنٛ ظؤض٠ ؾ١ظَيٞ بَٝطَٛإ ٚ/ ب١ضِؤشٚٚبٕٛٚ

 صي١ْٚٛ: بؤ باغهطا٠ٚ تَٝسا ؾ١ظَيٞ ن١ْسإ
* ِٔ ٍَ َُٖطَِٜط٠َ َأٔبٞ َع ٍَ َقا ٍُ َقا ٘ٔ َضُغٛ ِٔ): "  ايًٖ ََ َّ َٕ َصا َََطا ُ٘ ُغٔفَط َٚاِسٔتَػاّبا ٔإمَياّْا َض َّ ََا َي ِٔ َتَكٖس َٔ 

ٔ٘  .(12)  َشِْٔب
بَٝت٤ با٠ٚض٣ِ ب١ ؾ١ضظ ب٢ْٚٛ ١ٖبَٝت٤ نا٠ٚضِٚا٢ْ  َاْط٢ ض١َ٠ظإ ب١ضِؤشٚٚ ١ٖضن١غَٞ ٚات١:

 ب٠ٚٛ. خؤف يَٝٞ بٛضا٠ٚٚ يَٝٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ثازاؾ٢ٓ خٛا بَٝت ١٥ٚا
 ب١ٖؤٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ضِؤشٚٚ ؾ١ظَي١ناْٞ ٜاخٛز ض١َ٠ِظإ ؾ١ظي١ناْٞ ي١ ١ٜنَٝو ن١ٚات١ 

 ز٠بٛضَٜت. طْٛا١ٖناْٞ ي٤١ ز٠بَٝت خؤف طْٛا١ٖناْٞ ي١ ؤش٠ٚ٠ٚٚضِ
ِٔ) ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ضِؤشٚٚبٕٛ ب١ تطٟ ؾ١ظَيَٝهٞ * ٕٔ ٔيًٖصا٥ٔ  َفِطَسَتا

َُا ُٗ  ١ٜ١ٖ بؤ خؤؾٞ َصز٠ٟ زٚٚ ١ٜ١ٖ، بؤ بْٛٚٞ خؤؾشاَيٞ زٚٚ ضِؤشٚٚ ب١ َطؤظٞ (عٓسَ ِفَطَط َِٜفَطُس
 ت١ٚاٚنطزٚ ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜنَٝهٝإ ؾهاْس١ْن١ٟ: ضِؤشٚٚ ي١ناتٞ ز٠بَٝت فخؤ زٍَ ثَٝٝإ

 بؤٟ ٥َٝػتا س١ضاّ بْٛٚٞ زٚاٟ ضِؤش١ٜن١ ن١ خٛاضز٠ٚ١ْ ٥اٚ ب١ ٚ خٛاضزٕ ْإ ب١ نطز٠ٚ٠ ز٠غيت ١٥ٚدا
٤ ١٥دط ض ط١ٚض٠ خٛاٟ خؤٟ ث١ض٠ٚضزطاضٟ ب١ ز٠طات ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠َٚٚٝؿٝإ بٛٚ، س١َياٍَ

  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ ط١ٚض٠ ٠ٖٚا ثازاؾتَٝهٞ ضِؤشٚٚب٠ٚٛ ب١ ن١ زاْا٠ٚ ن١غ١ ١٥ٚ بؤ ثازاؾتَٝهٞ
 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: 

ِٔ َٞ َُٖطَِٜط٠َ َأٔبٞ َع ُ٘ َضٔض ُ٘ ايًٖ ٍَ، َعِٓ ٍَ: َقا ٍُ َقا ٘ٔ َضُغٛ ٌٗ:  ايًٖ ٌٔ )ُن َُ ٔٔ َع َّ اِب  اِيَشَػ١َُٓ َُٜطاَعُف آَز
َٗا  َعِؿُط ََِجأي  . (13) َأ

 ١ْى ز٠نات ظٜاز بؤٟ خؤٟ ن١ض٤َٞ٠ِ ؾ١ظٍَ ب١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٥از٠ّ ٣٠ٚ١ْ ١ٜ٠ٚنٞنطز٠ ١َٖٛٚ 
 ز٠ ب١ ط١ٚض٠ خٛاٟ به١ٟ نان١ٜ١ى ١ٖض ١ْخَٝط نان١ ١ٜى ب١ضاَب١ض٣ ١٥دط ١ٜى ب١ضاَب١ضٟ ١٥دط ١ٜى

 ت١ْٗا دا ١ْبَٝت ضِؤشٚٚ ت١ْٗا (يٞ فإْ٘ ايصّٛ؛ إال) ز٠ْٛغطَٜت بؤت ظٜاتطٜـ ب١َيهٛ 700 تا٠ٚنٛ

                           
 . 760 َٚػًِ 38 ايبداضٟ ضٚاٙ  12)
 . 1946) َٚػًِ  1761) ايبداضٟ ض٣ٚ  13)
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 بَٝت، 700 تا ز٠ تا ١ٜى ن١ ث١ٜ١ًٟ ١٥ٚ ١ْطات١ ١ْبَٝت ثازاؾت٣١ ١٥ٚ ضِؤشٚٚ ١ْ٠ٚبَٝت ١ْبَٝت ضِؤشٚٚ
بؤ  ضِؤشٚٚ (ٔب٘ َأِدٔعٟ ٚأَْا يٞ فإْ٘ ايصّٛ؛ )إال ؾ١ضَٟٛٚ: ط١ٚض٠ خٛاٟ ظٜاتط٠ ي٠ٚ١ف ضِؤشٚٚ ١ْخَٝط

 ١َٖٛٚ خؤ (يٞ ٘فإْٓ) :ز٠ؾ١ضََٟٛٚ بؤ ز٠ز٠ٚ١َ٠ ضِؤش٠ٚٚٚإ بؤ ثازاؾت ٠َٚٔ ١َٓ بؤ تاٜب١ت ١َٓ
 بًََٝري: نطزٜٚٚٔ ؾَٝطٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚنٛ َٛغًَُإ َطؤظٞ ث١ض٠ٚضزطاض٠ خٛاٟ بؤ تط نطز٠ٚ٠ناْٞ

ُٔنَيط ٘ٔ َضبٔٓ اِيَعاَي ًَٓ َُأتٞ ٔي ََ َٚ  َٟ ََِشَٝا َٚ َُُْٚػٔهٞ  َٕٓ َصًَأتٞ  ٌِ ٔإ  .ص 162: األْعاّط صُق
 بؤ ١َٖٟٛٚ طؿيت ب١ ٠ٚشٜامن٤ خؿِٝٓب١ َا٤ٍَ غ١ضبطِِٜٓ س١ٜٛإ ضِؤش٤ّٚٚ َْٜٛص٠ن١ّ ن١ بًََٞ
 عٝباز٠تَٝهسا ٖٝض ي١ ٥ٝدالق١ ١٥ٚ ب١َياّ خٛابَٝت بؤ ١َٖٟٛٚ ز٠بَٞ َٛغًَُإ ب١َيَٞ خٛابَٝت،

 خ١َيو ضِٜاٜٞ بؤ ١ٜ١ٖ بؤٟ َْٜٛص ز٠نات ن١ نْٛه١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت، ضِؤشٚٚزا ي١ ٠ٚنٛ ز٠ضْان١َٜٚت
 َْٜٛص خٛا ي١ب١ض خاَيكٞ ب١ ١ْى خ١َيو طٟخات ي١ب١ض بهات َْٜٛص خ١َيو ناٟٚ ثَٝـ ي١ ٚ بٝهات
 نان١ َٔ ب٤ًََٞ ز٠خَِٜٛٓ ز٠ضؽ َٔ بًََٞ خ١َيو، ناٟٚ ثَٝـ ي١ بسات ظ٠نات بهَٞ ٠ٚ بهات،
 ٥َٝٛاض٠ تا ب١ٜا٠ٚ١ْٝٝ ي١ بطريَٜت ١٥ط١ض ضؤشٚٚ ب١َياّ خ١َيو بَٝت، ١َب١غتٝؿٞ ز٠ن١ّ خ١َيو ي١ط١ٍَ

 خ١َيو خؤ ضؤش٠ ١٥ٚ ب١زضَٜصاٜٞ خؤ بَٝت َيهٞخ١ بؤ ١٥ط١ض نْٛه١ بَٝت، خ١َيهٞ بؤ ْانطَٜت
 ن١ٚات١ خبٛات٠ٚ١ ٥اٚ قََٛٝو ز٠بَٝت ١َدازي ١ٖض ز٠نات نٞ زاخٛا بًََٝٔ زا١ْْا٠ٚ ي١غ١ض ناََٝطاٜإ

 غ١ض ز٠ط١ٜ١َْٝت١ ضِش٠ٚٚن١ٟ ت١ْٗا٤ٜٞ ب١َْٗٝين ي١َٓٝبَٞ ٥اطاٟ ٜإ يَٝيبَ ٥اطاٟ خ١َيو ن١غ١ ١٥ٚ َازاّ
 )إال :ؾ١ضَٟٛٚ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ بؤ١ٜ دا ث١ض٠ٚضزطاض٠، خٛاٟ بؤ ت١ْٗاب١ خاَيٝك١ٕ زٜاض٠ ن١ٚات١
 ١٥دط ي١ قات 700 ب١ ت١ْٗا ن١ ١ٜ١ٖ ط١ٚض٠تط ؾ١ظَي١ف ي١ٚ ضِؤشٚٚ ت١ْٗا يٞ  فإْٓ٘ ايَصّٛ؛

 ثازاؾيت ز٠ظامن خؤّ َٔ بؤ ١َٓٚ (ٔب٘ َأِدٔعٟ ٚأَْا يٞ )فإْ٘ ثَٝبَٝت نؤتاٜٞ ي٠ٚ١ خَٝط٤ٟ ب٠ٚٛغتَٝت
 قٛض٥اْسا ي١ ث١ض٠ٚضزطاضٜـ خٛاٟ ز٠َٜٚت غ١بطٟ ضِؤشٚٚ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ظاْاٜإ بؤ١ٜ ١ٝٝ.ن ضِؤش٠ٚٚٚإ

ِِ ٔبَػِٝٔط ٔسَػإبط ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ُٖ َٕ َأِدَط َٛف٢َٓ ايصَٓأبُطٚ َُا ُٜ  . [ٓٔ:ايعَط]ص ٔإَْٓ
٤ سػٝاب ب١َيهٛ ب١بَٞ 700 تا ١ْى ز٠زضَٜت٠ٚ١ ثازاؾتٝإ ١٥دطٚ ١٥ٚا١ْ قابطٕ ن١ ٚات١: ١٥ٚا١ْٟ

 ْإ ٥َٝٛاضإ ي٠ٚ١ٟ دط١ خؤؾيبَ زَيٞ ضِؤشٚٚ ب١ َطؤظاْٞ خؤ١ٜتٞ س١قٞ ن١ٚات١ شَاض٠، َٞب١ب
َٕ ،ن١ خؤؾبَٝت ط١ٚض٠تط ي٠ٚ١ف ؾتَٝهٞ ب١ زَيٞ خؤؾ١ زَيٞ ز٠خٛات٠ٚ١ ٥ا٤ٚ ز٠خٛات ٍُ َنا ٘ٔ َضُغٛ  ايًَٓ
 َأِفَطَط ٔإَشا ٍَ ََٖب ): َقا َُُأ، َش ِٕ ِيَأِدُطا ََٚثَبَت اِيُعُطُٚم، َٚاِبَتًَِٓت ايعَٓ ُ٘ َؾا٤َ ٔإ  دَٝطري ١٥دط٠ن١ (14)   ايًَٓ

                           
 اإلضٚا٤. يف األيباْٞ ٚسػٓ٘ زٚاز أبٛ ضٚاٙ  14)
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 دَٝطريبٛٚ ١٥دط٠ن١ف ١٥ٚداض ضِؤٜؿت بطغ١ٝتٞ ضِؤٜؿت ت١َٜٚٛٓٝتٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ الٟ ز٠بٝت

 ضِؤش٠ٚٚٚإ ثازاؾيت بؤ خؤؾِ ١ٖض خؤ١َ بؤ ز٠َيَٞ خؤٟ خٛا ن١ سٝػاب١ ب١بَٞ ن١ ١٥دط٠ٟ ١٥ٚ
 ؾ١ظَيَٝهٞ ب١ضِاغيت ن١َٜٚت ز٠غت ط١ٚض١ٜٝ٠ت زاؾت١ثا ١َٖٛٚ ١٥ٚ تؤ ب١ضِؤشَٜو ز٠ٟ ز٠ز٠ٚ١َ٠
 ثازاؾت١ ١٥دطٚ ١٥ٚ نْٛه١ بعاَْٞ، ضِؤشٚٚ س١قٞ َٛغًَُإ َطؤظاْٞ خؤ١ٜتٞ ١ٖقٞ ن١ ط١ٚض١ٜ٠

 ي١غ١ض٠. ط١ٚض١ٜ٠ٟ
ٍَ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ *  َقا
ٍُ ٘ٔ َضُغٛ ُّاي ):  ايًٖ ٔٗ ُد١ْٖٓ صَِّٝا َٗا َِٜػَتٔذ َٔ اِيَعِبُس ٔب  َطؤظ بؤ ق١َيػا١ْ ضِؤشٚٚ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ (15) ايٖٓأض  َٔ
 مشؿَٝطٟ ن١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ث١َٝٝ ق١َيػاَْٝهٞ ن١ ناتَٝو ت١َاؾا ز٠ن١ٟ ي١ؾ١ضِبَٝت ن١ ناتَٝو َطؤظَٝو نؤٕ

 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت  خٛا ١ضٟثَٝػ١َب زٚشَٔ ؾةُؿَٝطٟ ي١ بجاضَٜعَٜت خؤٟ ق١َيػا١ْ ب١ٚ ٖات زٚشَٔ
 زؤظ٠ر، ٥اططٟ ي١ ز٠ثاضَٜعَٟ ب١ْس٠ ضِؤش٠ٚٚ ب١َيهٛ ١٥ٚ ْاتجاضَٜعَٟ ي١ مشؿَٝط ب١َياّ ق١َيػا١ْ ب١ضؤشٚٚبٕٛ

 ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ز٠ثاضَٜعٟ ٥اطط ي١ خؤت ضِؤش٠ٚ٠ٚٚ ب١ّ تؤف ز٠ثاضَٜعٟ مشؿَٝط ي١ خؤت نؤٕ
 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ػ١َب١ضٟثَٝ بؤ١ٜ ضِؤشٚٚبٕٛ ب١ ب١ٖؤٟ ز٠تجاضَٜعَٟ زؤظ٠ر ٥اططٟ
 ِٔ ِّ َغٔعٕٝس َأٔبٞ ع ٍَ عٓ٘ اهلل ضضٞ اِيُدِسٔض ٍَ:  َقا ٍُ َقا ٘ٔ َضُغٛ ِٔ  : ايًٖ ََ  ( َّ َِّٛا َصا ٌٔ ٔفٞ َٜ ٘ٔ َغٔبٝ  ايًٖ

ُ٘ َبٖعَس ُ٘ ايًٖ َٗ ِٔ َِٚد  . (16) ( َخٔطّٜفا َغِبٔعنَي ايٖٓأض َع
 ثاٜع 70ن١غ١ ١٥ٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبَٝت خٛازا ثَٝٓاٟٚ  ي١ ضِؤش ١ٜى ٚات١: ١ٖض ن١غَٞ

 ١ٖضن١غَٞ ز٠ؾ١ضَٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ تطزا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ي١ الز٠زات، زؤظ٠ر ٥اططٟ ي١
 ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ َْٝٛإ ز٠خات١ ناَيَٝو ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبَٝت خٛازا ي١ثَٝٓاٟٚ ضِؤش ١ٜى

 ي١زؤظ٠ر تؤ ؾطاٚا١ْ ط١ٚض٠ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ خ١ْس٠ق١ ١٥ٚ زؤظ٠ر ١ٍَي١ط ب١ضِؤشٚٚب٠ٛ خٛازا ي١ثَٝٓاٟٚ ضِؤشَٜو
 ط١ٚض١ٜ٠ ْٝع١ُتَٝهٞ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ب١ضِاغيت ن١ٚات١ ظ٠ٟٚ،٤ ٥امسإ َْٝٛإ ١٥ْساظ٠ٟ ب١ ز٠خات٠ٚ١ زٚٚض

 ْٝع١ُت١ ب١ضِاغيت بَٝت ب١ضِؤشٚٚبٕٛٚ ؾ١ظَي١ٟ ١َٖٛٚ ي١ٚ ٥اطاٟ َطؤظ ْٝع١ُت١ ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ
 ٥اططٟ ي١ غاٍَ س١ؾتا تؤ ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ بَٝت خؤف ثَٝٞ زَيٞ َٛغًَُإ ؤظ٢َط ز٠بَٝت ضِؤشٚٚططتٔ

 ي١ ٠ٚ١٥ْس٠  ن١ زابٓطَٜت زؤظ٠ر تؤٚ ي١ب١ٜين خ١ْس٠قَٝو ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ زٚٚضن١ٜٚت٠ٚ١ زؤظ٠ر

                           
 ادتاَع. صشٝض يف  3867) األيباْٞ ٚسػٓ٘ بريايه يف ايطرباْٞ ضٚاٙ  15)
 . 1153) َٚػًِ ، 2840) ايبداضٟ ضٚاٙ  16)
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 َطؤظ٢ خؤ١ٜتٞ س١قٞ ن١ٚات١ زٚٚضٕ ي١ٜ١ن٠ٚ١ ظ٤ٟٚ٠ ٥امسإ نؤٕ ن١ نات٠ٚ١ زٚٚض زؤظ٠خت
 زابَٓٝت قٛضغٞ ؾتَٝهٞ ب١ ١ْى بَٝت غٛٚى ؾاْٞ ي١غ١ض ب١ضؤشٚٚبٕٛ ب١ َٝتب خؤف ثَٞ زَيٞ َٛغًَُإ

 خٛاٟ ط١ٚض١ٜ٠ٟ ثازاؾت١ ١٥ٚ نْٛه١ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ١ٖبَٝت، نَٝصٟ تا٤َٚٛ ي٠َٛٝضبططَٜت ي١ظ٠تٞ ب١َيهٛ
 . ٠ٚ زاْا٠ٚ بؤ٣ ث١ض٠ٚضزطاض

 ن١ نطز٠ٚٚ باغٞ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ ي١ *٠ٚ١ٖٖا
  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ تطزا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نٞ ي١ ١ْبَٝت ب١ٖ١ؾت ت١ْٗا ١ْٝٝ ثازاؾتَٝهٞ ٖٝض ضِؤشٚٚ ططتٔ
 ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ن١غا١ْٟ ب١ٚ تاٜب١ت١ ز٠طا١ٜ ١٥ٚ ض٠ِٜا١ْ ْاٟٚ ١ٜ١ٖ ز٠ضطا١ٜى ب١ٖ١ؾتسا ي١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت

 ب١ٚ تاٜب١ت١ ز٠ضطا١ٜ ١٥ّ ١َياّب ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ ز٠ن١ٓ تط٠ٚ٠ ز٠ضطاناْٞ ي١ ب١ٖ١ؾت ١٥ًٖٞ زْٚٝازا ي١
 بهات. ْػٝبُإ ب١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ضِؤشٚٚبٕٛ ب١ ن١ ن١غا١ْٟ

ُّ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ تطٟ ؾ١ظَيَٝهٞ * ُٕ )ايصَٔٓٝا  َٚاِيُكِطآ
 ٕٔ  ن١غا١ْٟ ٥ٚ١ بؤ بؤخا١ْ٠ٚن١ٜإ ز٠ن١ٕ ؾ١ؾاع١ت ١ٖضزٚٚنٝإ قٛض٥إ ي١ط١ٍَ ضِؤشٚٚ (17) َِٜؿَفَعا

ٍُ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ضِؤشٚٚ خَٜٛٓس٠ٚٚ قٛض٥اْٞ ب١ضِؤشٚٚب٠ٚٛ ن١ ُّ )َُٜكٛ ِٟ ايصَِّٝا ُ٘ َضبِّ َأ َّ َََِٓعُت  ايٖطَعا
َٛأت َٗ َٗأض َٚايٖؿ ٘ٔ  َفَؿفِِّعٓٔٞ ٔبايٖٓ  ٚ خٛاضزٕ ي١ نطز ق١ز٠غ١ ؾ١خك١ّ ١٥ٚ َٔ ث١ض٠ٚضزطاضّ ١٥ٟ ٔفٝ
 ْػٝب ب١ ب١ٖ١ؾيت ق١بَٛيه١ٚ َٔ ؾ١ؾاع١تٞ ٠ؾ١ضََٟٛٚز خؤٟ ؾ٠ٖٛ١تٞ ي١ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ

 خٛا١ٜ ١٥ٟ ْاؾ١ضََٟٛٚ قٛض٥ِإ ؾ١ضَٛٚز٠ن١ ١ْقٞ ي١ ن١ٕ غ١ٜطٟ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت قٛض٥إ ١٥ٚدا ن١،
 قٛض٥إ خٛا١ٜ غٝؿ١تٞ قٛض٥إ نْٛه١ ْاؾ١ضََٟٛٚ قٛض٥ِإ ب١َياّ خٛا١ٜ ١٥ٟ ؾ١ضَٟٛٚ ضِؤشٚٚ ب١َياّ

ٍُ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: قٛض٥إ خٛا١ٜ ١٥ٟ بًََٞ ض٠ط١ٚ خٛاٟ ب١ ١ْٝٝ ١َخًٛم ؾتَٝهٞ ََُٜٚكٛ ( ُٕ ُ٘ اِيُكِطآ  َََِٓعُت
َّ ِٛ ٌٔ   ايٖٓ ِٝ  خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ خ١ضٜهٞ ؾ١ٚإ نْٛه١ ؾ١ٚا١ْ، ْٛغتين ي١ ق١ز٠غ١نطز ب١ْس٠ّ ١٥ٚ َٓٝـ ٔبايًٖ
 زطاضث١ض٠ٚض خٛاٟ ١٥ٚدا ز٠خَٜٛٓس٠ٚ٠، قٛض٥اْٞ ز٠نطزٚ ت١ضاٚحي٤ٞ ز٠نطز ؾ١َْٜٚٛصٟ َْٜٛصٟ بٛٚ َٔ

 ٠ٚ ثاضَٜعَٜت، ز٠ٟ زؤظ٠ر ي١ ز٠بَٝت خؤف ب١ْس٠ ي٤ٚ١ ز٠نات ق١بٍَٛ قٛض٥إ ضِؤشٚٚ ؾ١ؾاع١تٞ
 يَٝبهات٠ٚ١ بريٟ ن١ َٛغًَُإ َطؤظ٢ ن١ٜٔ ت١َاؾا ن١ٚات١ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١، ْاٚ ز٠بات١ ن١غ١ ١٥ٚ ١ٖض٠ٖٚا
 زَيت ٠ٚ زْٚٝازا ي١ خؤؾبَٝت زَيت ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٖؤٟ ز٠بَٝت١ بٕٛٚ خؤف طْٛاح ي١ ٖؤٟ ز٠بَٝت١ ضِؤشٚٚ

                           
 يف اذتانِ ٚ ،   ادتسٜس ايكػِ – 14672)  ايهبري املعذِ يف ايطرباْٞ ، ٚ  6626 ضقِ ، 2/174) َػٓسٙ يف أمحس ضٚاٙ  17)

 . 2036 ضقِ ، 1/740) املػتسضى



 ٕٔ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 

 زؤظ٠ر ٠ٚي١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ الٟ سٝػاب ب١بَٞ ١ٜ١ٖ ١٥دطَٜهت قٝا١َتت ثازاؾيت ب١ خؤؾبَٝت
 خا١ْ٠ٚن١ٟ ضؤشٚٚ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ بهٝت١ تَٝٝسا زاْطا٠ٚ بؤ تاٜب١تت ز٠ضطاٟ ثاضَٜعَٟ ز٠ت

 ََِعَؿَط )َٜا ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  اخٛ ثَٝػ١َب١ضٟ ز٠ثاضَٜعَٟ، ثٝػٞ زا٤َٜٔٚ خطاث١ناض٤ٟ ظٜٓا ي١ ي١زْٚٝازا
ٔٔ ايٖؿَبأب ُِ اِغَتَطاَع ََ ُِٓه ِٖٚز  ايَبا٠َ٤َ َٔ ًََِٝتَع   . (18) َف

 ي١َ١ٚزٚا نْٛه١ بََٝٗٝٓٝت با بَٝينَ شٕ تٛاْٞ ٠َٛٝ٥ ي١ ١ٖضن١غَٝو ط١دمإ نؤ١ََيٞ ٚات١: ١٥ٟ
 ١ٖض ١ٜ١ٖ خؤٟ س١َياَيٞ نْٛه١ ز٠ثاضَٜعَٟ، َطؤظٝـ ع١ٚضتٞ ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ١ْظ٠ض ي١ ز٠ثاضَٜعَٟ ناٟٚ

 ن١ ز٠ؾهََٝٓٝت ؾ٠ٖٛ١ت١ن١ٟ ضِؤششٚٚ ططتٔ نْٛه١ ضِؤشٚٚ بَٝت ب١ با بَٝينَ شٕ ١ْتٛاَْٞ ن١غَٝو
 ز٠ثاضَٜعضَٟ.٤ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ زٚٚض ظٜٓا تٛٚؾبْٛٞ ؾاسٝؿ١ٚ ي١ ؾها ؾ٠ٖٛ١تٝؿٞ

١ْظ٠ضٚ ٤ اضٟخطاث١ن ي١ زْٚٝازا ي١ َطؤظ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ضِؤشٚٚ ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ تط ١ٜنَٝهٞ ن١ٚات١ *
 )ََٜسُع ؾ١ضَٟٛٚ: ط١ٚض٠ خٛاٟ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ز٠ثاضَٜعَٜت، ؾاسٝؿ٤١ ثٝػٞ زاَٜٚٔ
ُ٘ ََ ُ٘ َطَعا ََٛت ِٗ ِٔ ََٚؾ  خاتطٟ ي١ب١ض زَٜينَ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضز٤ٕ ؾ٠ٖٛ١ت ي١ ٚاظ ن١غ١ ١٥ٚ (19) َأِدًٔٞ  َٔ

 ضِؤشٚٚ. ؾ١ظَي١ناْٞ ي١ ١ٜنَٝه١ ٠ٚ١٥ف ن١ٚات١ َٔ
 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ؾ١ظَيٞ ي١ ٜػإز ٠ٚ *
ِٔ )َيُدًُُٛف  ِٔ َف ٘ٔ ٔعَِٓس َأِطَُٝب ايصَٓا٥ٔ ِٔ ايًَٓ ُِٔػٔو  ٔضٜٔض َٔ  . (20) اِي

 ١٥غ١ضٟ ن١ٚات١ َٝػو. بؤْٞ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ الٟ خؤؾرت٠ ضِؤش٠ٚٚٚإ بؤْٞ تا٤ّ ٚات١:
 ضِؤش٠ٚ٠ٚٚ ب١ٖؤٟ اي١ً غبشا١ْ ْاخٛات ٖٝض٤ ؤشٚٚ ز٠بَٝتب١ضِ ن١ َطؤظ خؤؾ٤١ ؾرئٜ عٝباز٠ت

 بؤ ب١ٖ١ؾتت ز٠ضطاٟ ز٠ط١ضَِٜٝت٠ٚ١ خطاث١ ؾاسٝؿ١ٚ ي١ ز٠بَٝت٠ٚ١ ب١ضظ ث١ًت ز٠بَٝت خؤف بؤْت
 بؤ ؾ١ؾاع١تت ضِؤش٤ٚٚ قٛض٥إ ز٠بَٝت خؤف طْٛاٖت ي١ خٛا ز٠خطَٜٝت٠ٚ١ زٚٚض زؤظ٠ر ي١ ز٠نطَٜت٠ٚ١

 ١٥ٚ ضِؤشٚٚ ن١ٚات١ سٝػاب، ب١بَٞ ز٠زات٠ٚ١ ١٥دطَٜهت ٛاخ ز٠بَٝت ْػٝب ب١ ب١ٖ١ؾتت ز٠ن١ٕ
 ض١َ٠ِظاْٝـ ي١َاْطٞ دط١ ١ْزات خؤٟ ي١ز٠غت عاقٌَ َطؤظٞ خؤ١ٜتٞ س١قٞ ٠َٚياٖٞ ١ٖبٝت ؾ١ظَي١ٟ

                           
 ، 1/630: )«ايٓهاح» نتاب َٚػًِ ، 1/456: )ايععٚب١ ْفػ٘ ع٢ً خاف ملٔ ايصّٛ باب ،«ايصّٛ» نتاب ايبداضٟ أخطد٘  18)

 عٓ٘. اهلل ضضٞ َػعٛز ابٔ سسٜح َٔ ، 1400: )ضقِ
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 بهٝت١ ز٠ضطا٠ٚ١ٜ ي١ٚ  ب١َيهٛ ب١ضِؤشٚٚبَٝت تَٝٝاْسا غ١ْٛتٔ ن١ ضِؤشٚٚا١ْٟ ي١ ظٜاتط ١ٍَٖٚ بسات
  ثاضَٜعٜت سيإ خٛا ت٠ٚ١ن١َٜٚ زٚٚض زؤظ٠ر ي١ شٚض٠ٚ٠ٚ

  سِةًةصاُذا؟ هة طصيت بةشيَوةيةكي ية ضي بةسِؤرووبوْ / ذوكٌي7ث
 ؾ١ضَٟٛٚ: ثريؤظ٠ن١ٜسا قٛض٥ا١ْ ي١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ٠ٚنٛ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ بَٝطَٛإ ٚ/
ُّط  ُِ ايصَٔٓٝا ُِٝه ََُِٓٛا ُنٔتَب َعًَ َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ  )البقرة( تٞغٛض٠ ١ٖض ي١ ثَٝؿرتص183طايبكط٠:ص َٜا َأُٜٓ

  :ز٠ؾ١ضََٟٛٚ

ُِ اِئكَصاُصط ُِٝه ََُِٓٛا ُنٔتَب َعًَ َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ  ؾ١ضظ ي١غ١ض  ايككام(تإ ٠َٛٝ٥ ص178طايبكط٠: صَٜا َأُٜٓ
  ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: زٚاٜٞ نطا٠ٚ

ٔٔ ط َٛأيَسِٜ ًِ َٛٔص١َُٓٝ ٔي ُِٛت ٔإٕ َتَطَى َخِٝطّا اِي َُ ُِ اِي ِِ ٔإَشا َسَطَط َأَسَسُن ُِٝه َُِعُطٚٔف َسٓكّا ُنٔتَب َعًَ َٚاألِقَطٔبنَي ٔباِي
ُُتَٓٔكنَي خؤٟ ب١دآ  زٚاٟ ي١ ؾتَٝهٞ ن١ زابَٞ ١َضط ي١غ١ض٠ ن١ ن١غَٝو [081]البقرة:ص َع٢ًَ اِي

 َاْطٞ ب١ضِؤشٚٚبْٛٞ ن١ٚات١ ؾ١ضظنطا٠ٚ ي١غ١ض ضِؤشٚٚتإ بهات، ٠ٚغ١ٝت ي١غ١ضٟ ٚادب١ َٖٝؿتبآ
 ؾ١ضظ٠، ن١ ضِؤٜؿت قؤْاغَٝهسا ن١ْس ب١ ض١َ٠ِظإ ْطَٞا ب١ضِؤشٚٚ بْٛٚٞ بَٝطَٛإ ٠ٚ ؾ١ضظ٠ ض١َ٠ِظإ
 زٚٚ َاْطَٝو ١َٖٛٚ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ بٛٚ ؾ١ضظ ٠ٚ١٥ غ١ض٠تا ١ْبٛٚ ؾ١ضظ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ غ١ض٠تا

 ي١غ١ض نطا ؾ١ضظ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ١َز١ٜٓ ٖات١ٓ ن١ ٠ٚ١٥ زٚاٟ بٛٚ ؾ١ضظ ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚبٛٚ تَٝٝسا ضِؤش
 ي١غ١ضٟ ؾ١ضظ بَٝت َٛغًَُاْإ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ؾ١ضظنطا نؤٕ نطا ؾ١ضظ ١َ٠ظإضِ َاْطٞ ن١ َٛغًَُاْإ
٤ ١ْبَٝت ب١ضِؤشٚٚ تٛاَْٞ ز٠ف ٠ٚ بَٝت ب١ضِؤشٚٚ بتٛاَْٞ ١٥ط١ض ٚات١ تَٝسابٛٚ ٥ٝدتٝاضٟ ١ْخري بٝططَٜت؟

 غ١ض ب٠ٚ١َٓٝٝ نطز، ؾ١ضظٟ غ١ّٝٝ قؤْاغٞ ي١ ١٥ٚدا ز٠ّٚٚ قؤْاغٞ ٠ٚ١٥ بسات ؾٝس١ٜ ٠ٚ١٥ دٝاتٞ ي١
 ؾ١ضظ٠، ن١ ب٠ٚ١ نطز ٥اَاش٣٠ ٥ا١ٜت١ن١زا ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ضِؤشٟٚٚ ٛنُٞس

 خٛا ن١ ؾ١ٖاز١ٜ٠ ثا١ٜ ١ٜن١ّ بٓٝات ْطا٠ٚ ثا١ٜ ثٝٓر ي١غ١ض ٥ٝػالّ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ
 س١د١، ٕنٛاض٠َٝا ظ٠نات١، غ١ََٝٝٝإ َْٜٛص٠، ثا١ٜ ز٠ّٚٚ به١ٜٚت،  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ؾ٤َٜٔٛ بج١ضغيت

 ٥ٝػالّ، ١٥ضنا١ْناْٞ ي١ ؾ١ضظَٜه١ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١ٚات١ ب١ضِؤشٚٚبْٛٞ ضِؤشٚٚططت١ٓ،  ثَٝٓذ١َٝإ
 ز٠ؾت١نٞ ع١ض٠بَٝهٞ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ بؤَإ َٛغًِٝ ٚ بٛخاضٟ ن١ تطٜؿسا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نٞ ي١ ٠ٖٚا ١ٖ٠ٚض

 ؾ١ضظ َٔ ي١غ١ض نٞ خٛا َْٜٛص ب١ غ١باض٠ت بًَٞ ثَِٝ ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ الٟ ٖات١
 ؾ١ٚٚ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ؾ١ضظ نطزٜٚٚت ي١غ١ض َْٜٛصٟ ثَٝٓر ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ نطز٠ٚٚ؟
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 ؾ١ضظب٠ٚٛ؟ ي١غ١ض نِٝ ظ٠نات ي١ بًََٞ ثَِٝ ؾ١ضَٟٛٚ: به١ٜت، غ١ْٓٛت َْٜٛصٟ ١َط١ض ٥ٝال ضِؤشَٜهسا
 ي١ ؾ١ض٣َٚٛ: ١٥ٟ ١٥ٚدا ١ٟ،به خَٝط ١َط١ض ٥ٝال ؾ١ضَٟٛٚ: ت١ْٗا ظ٠نات٢ ؾ١ضظ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ

 ضِؤشٟٚٚ ١َط١ض ٥ٝال ي١غ١ضت ؾ١ضظ٠ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ؾ١ضَٟٛٚ ؾ١ضظب٠ٚٛ؟ ي١غ١ض نِٝ ضِؤشٚٚ
 ي١غ١ضٟ خٛا ن١ ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ْس٠ ز٠ن١ّ ١ْن١َٞ ز٠ن١ّ ظٜازٟ ١ْ ؾ١ضَٟٛٚ: نابطا بططٟ، غ١ْٚٛت

 ثَٝػ١َب١ضٟ ضِؤٜؿت نابطا ن١ وناتَٝ ْان١ّ غ١ْٛتَٝو ٖٝض ز٠ن١ّ ؾ١ضظ٠نامن ثَٝٓر ٚات١ نطزّٚٚ. ؾ١ضظ
٤ ضِاغت بهات ١٥ط١ض بٛٚ ١ْداتٞ ضِظطاضبٛٚ غ١ضؾطاظبٛٚ ٚات١: صسم  إ )أفًض ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا

 ب١ضِؤشٚٚبْٛٞ ن١ بؤ٠ٚ ضٕٚٚ بؤ ٠ٚ١٥َإ دايَٝط٠زا ضاغت بهات، ١٥ط١ض ن١غ١ ١٥ٚ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ ز٠نَٝت١
 نابطا١ٜنٞ ٥اغا١ْ ظؤض ٥ٝػالّ ن١ ٜتز٠ضز٠ن١ٚ بؤ ٠ٚ١٥َإ ز٠َٚٚٝؿٝإ ؾ١ضظ٠ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ

 ن١ نؤز٠نات٠ٚ١ نٛضتسا ٚٚؾ١ٟ ثَٝٓر ي١ ٥ٝػالَٞ ١٥ٜٚـ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ الٟ زَٜت١ ز٠ؾت١نٞ
 ضاغت ١٥ط١ض ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ ز٠نَٝت١ غ١ضؾطاظبٛٚ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ٥ٝػال١َ ١٥ضنا١ْناْٞ

 ضِٚنٓا١ْٟ ب١ٚ ٠ٚ ناض تَٝسابٝت ١َضد١ٟ ١٥ٚ خؤٟ خٛاٟ ي١ط١ٍَ بهات ضاغت ن١غَٝو ١٥ط١ض بهات
 ؾ١ظَيَٝهٞ ٠ٚ١٥ف ز٠نات ؾاز ١ٖؾيت ب١ب١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ ز٠نَٝت١ ٠ٚ١٥ بهات ٥ٝػالّ

 ي١ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت َطؤظ ي١غ١ض ط١ٚض٠ ١ْٝٝ ظؤض ١٥ضنَٝهٞ ن١ ن٤ّ١ بهٛى ناضَٜهٞ ب١ ط١ٚض١ٜ٠
ِٕ ٥اغا١ْ بهات َْٜٛص ٓرثَٝ ضِؤشَٜهسا ي١ ٜا ب١ضِؤشٚٚ بَٝت َاْطَٝو غاَيَٝهسا ُ٘ ؾَا٤َ إِ َّ  ط١ٚض٠ خٛاٟ اي

  بهات. ب١ْػٝبُإ

فةسص  تشيض ئوممةتاُي هةطةس ياْ فةسص كشاوة ئيظالَ هةطةس ئوممةتي تةُٔا سِؤروو ئاية /8ث
  بووة؟ جياواص ياْ بووة شيَواص ٓةًاْ ئايا ٓةس هةطةس ئةواُيض فةسصبووة ئةطةس وة كشاوة؟

  ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ن١ نطز٠ٚٚ ب٠ٚ١ ٥اَاش٣٠ ٥ا١ٜت١ن١زا ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ دٛا١ْ ٚ/ ثطغٝاضَٜهٞ
ُّط ُِ ايصَٔٓٝا ُِٝه ََُِٓٛا ُنٔتَب َعًَ َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ  ١٥ٟ ٠َٛٝ٥ ي١غ١ض ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚص 183طايبكط٠:ص َٜا َأُٜٓ
 ٥ٛمم١تاْٞ ي١غ١ض نؤٕ ١ٖض ٠ٚنٛ ؾ١ضظنطا٠ٚ ٠َٛٝ٥ ي١غ١ض ضِؤشٚٚ ٥ٝػالّ ٥ٛمم١تٞ  حمُس ٥ٛمم١تٞ

 ؾ١ضظنطا بَٝت ١ْنطز ض١َ٠ِظاْٞ َاْطٞ باغٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ يَٝط٠زا ؾ١ضظ نطابٛٚ ٠َٛٝ٥ َٝـث
 ٚا١ٜ بطِٚاٜإ ظاْاٜإ ي١ ١ْٖسَٟ ؾ١ضظنطا٠ٚ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ن١ٚات١ ؾ١ضظنطا٠ٚ ي١غ١ضتإ ضِؤشٚٚ ؾ١ضَٟٛٚ

 ز٠َيَٝٔ ١ْٖسَٜهٝإ ١ْقاضا، ١ٜٖٛزٚ ي١غ١ض ١َُٝ٥ف ثَٝـ ٥ٛمم١تاْٞ ي١غ١ض ؾ١ضظبٛٚ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١
 ي١ ضِؤشب٠ٚٛ غَٞ ت١ْٗا ظاْاٜإ ي١ ١ْٖسَٜو نؤٕ ب١َياّ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ ؾ١ضظب٠ٚٛ ْٛس٤٠ٚ١ ٥از٠ّ ي١ ١ٖض
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 ١َُٝ٥ف غ١ضز٠َٞ تا َٛغا٠ٚ عٝػ٤٢ ي١زٚاٟ عاؾٛضا ّٜٛ ضِؤشٟٚٚ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ َاْطَٝهسا
 غ١ْٓٛت، ن١ٚات١ بؤت١ ٠ت١ْ٠ٚ١َاٚ ؾ١ضظٟ ب١ عاؾٛضا ٖات٠ٛٚ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١ زٚاٜٞ ؾ١ضظب٠ٚٛ

 قاظادمٞ ي١ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ نْٛه١ بؤ؟ ١َُٝ٥ف، ثَٝـ ٥ٛمم١تاْٞ ي١غ١ض ؾ١ضظب٠ٚٛ ضِؤشٚٚططتٔ ١٥غًَٞ
 ز٠بَٝت٠ٚ١ ثاى ١ْؾػٞ َطؤظ ضِؤش٠ٚ٠ٚٚ ب١ٖؤٟ ؾََٜٛٓٝو ١َٖٛٚ ي١ ٠ٚ غ١ضز٠ََٝهسا ١َٖٛٚ ي١ َطؤظ١

 ضِؤشٚٚ ن١ٚات١ زٚٚضز٠ن١َٜٚت٠ٚ١، خطاث١ ي١ ٠بَٝٞ ز ناض نان١ ز٠بَٞ، ثت١ٚ ٥ُٝاْٞ ز٠بَٝت٠ٚ١ ب١ضظ ض٠ِٚؾيت
 ٥ٛمم١تَٝه٠ٚ١ ي١ ١ٜ١ٖ ؾ١ضٜع١ت ١ْٖسَٜو ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا غ١ضز٠ََٝو ١َٖٛٚ ٥ٛمم١تَٝو٤ ١َٖٛٚ بؤ قاظادم١

 ١ٜ١ٖ ؾ١ظَيٞ ٠ٚ١٥ْس٠ ب١ب١ض٠ن١ت١ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ططْط١ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ضؤشٚٚ ب١َياّ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضقٞ تط ٥ٛمم١تَٝهٞ بؤ
 خٛاٟ تاٜب١ت ب١ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ب١َياّ ؾ١ضظ نطز٠ٚٚ، ١َُٝ٥ؾٞ ثَٝـ ٛمم١تا٥ْٞ ١َٖٛٚ ي١غ١ض خٛا

 ١٥ٚداض٠ ضِؤشَٜهٔ ن١ْس ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ب٠ٚٛ ٚادب ي١غ١ض ضِؤشٚٚتإ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت ط١ٚض٠
ُٕط ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ز٠نات زٜاضٟ ضِؤش٠نإ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٘ٔ اِيُكِطآ ٍَ ٔفٝ َٕ ايَٓٔصٟ ُأِْٔع َََطا ُِٗط َض  صَؾ

 ن١ ض١َ٠ِظا١ٜ١ْ َاْط١ ١٥ٚ بري ب١ضِؤشٚٚ تَٝٝسا ثَٜٝٛػت١ ن١ نطا٠ٟٚ زٜاضٟ َاْط١ ١٥ٚ  ص185طايبكط٠:
 . اعًِ ٚاهلل ب١ضِؤشٚٚ بري ي٠ٚ١زا خٛاض٠ٚ ٖاتؤت١ تَٝسا قٛض٥اْٞ

 طضاي ُةبيَت بةسِؤروو سِةًةصاُذا ًاُطي هة ٓةبيَت شةسعي عوصسيَلي ئةوةي بةبيَ كةطيَم ئةطةس 9ث/
  ية؟ ضي طةوسة خواي الي ُةكةطا ئةو

 با٠ٚضِٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ساَي١تَٝهٝإ ١ٜ١ٖ ساَي١تٞ زٚٚ ْابَٝت ب١ضِؤشٚٚ ن١ ن١غ١ٟ ٚ/ ١٥ٚ
 ثا١ٜناْٞ ي١ ١ٜنَٝو ب١ با٠ٚضِ ١ْب١ْٚٛ ططتٔ ضِؤشٚٚ ب١ ١ْبٕٛٚ با٠ٚضِ بَٝطَٛإ ١ْبَٝت ب١ضِؤشٚٚططتٔ

 ب١ضِؤشٚٚبْٛٞ با٠ٚضِٟ ن١غَٝو ناؾط٠، ١ن١غ ١٥ٚ ططْطٞ ب١ زٜٓسا ي١ ظاْطا٠ٚ ؾتا١ٜ١ْ ن١ ي١ٚ ٥ٝػالّ
ب١ضِؤشٚٚ  ١ْٜبٝػتيبَ ن١ شٜابَٝت ٚا ؾَٜٛٓٝهٞ ي١ ن١غَٝو ١٥ط١ض ٥ٝال ز٠بَٝت ناؾط ١ْبَٝت ض١َ٠ِظإ َاْطٞ
 بعا٤َْٞ بٝػتبَٝيت ن١غَٝو ١٥ط١ض ١٥َا خؤٟ، ١ْظاْٞ ب١ ١ٜ١ٖ عٛظضٟ ٠ٚ١٥ ؾ١ضظ٠ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ بْٛٚٞ

 ١٥ٟ ز٠بَٝت، ناؾط ثَٝٞ ٠ٚ١٥ ١ْبَٝت ب١ضِؤشٚٚف٤ ١ْبَٝت ثَٝٞ با٠ٚض٤ِٟ ٥١َٝػال ضِٚنَٓٝهٞ ب١ضِؤشٚٚبٕٛ
 ي١خَٝعامن ْاتٛامن ١ْخؤ٠ٚ١َ ٥ا٤ٚ ب١ضِؤشٚٚ مب ْاتٛامن ١ْخؤّ ْإ ْاتٛامن َٔ ز٠زي٤َ ث١َٝٝتٞ با٠ٚضِٟ ن١

 اظٟؾ٠ٖٛ١ت ب ي١ب١ض ٜإ ١ْٚغين ي١غ١ض ٜإ ت١َب١َيٞ ي١ب١ض ْاٜططّ بًََٞ ن١ ن١غ١ ١٥ٚ زٚٚض ن٠ٚ١َٚ١
 تاع١تٞ ي١ ز٠ضن٠ٚٛ َطؤظَٝه١ ؾاغك١، َطؤظَٝهٞ بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ بَٝت با٠ٚضِ ث١َٓٝبٕٛٚ ي١ب١ض ١ْى خؤٟ
 ٠ٚنٛ ١ٖض ط١ٚض١ٜ٠ عكٛب١ٟ ط١ٚض٠ف طْٛا١ٖ ١٥ٚ نطز٠ٚٚ ط١ٚض٠ٟ طْٛاَٖٝهٞ ٠ٚ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ
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 ؾ١ضَٛٚزا١ْ ١ٚي ١ٜنَٝو صي١ْٚٛ بؤ نطزؤت٠ٚ١، ضِْٚٚٞ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نسا ن١ْس ي١
 غ١ضن١ٚت ١ٜن١َٞ ي١ث١ًٟ ز٠ن١ٚت خؤٟ ب١غ١ض َٝٓب١ض٠ن١ٟ داضَٜهٝإ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ
 ؾ١ضَٟٛٚ غ١ضن١ٚت غ١َّٝٝ ث١ًٟ ي١ ٥اَري ؾ١ضَٟٛٚ غ١ضن١ٚت ز٠ّٚٚ ث١ًٟ  ي١ ٥اَري ؾ١ضَٟٛٚ

 ٥اَري؟ ز٠تؿ١ضَٛٚ نطز بؤن٢ يَٞ ثطغٝاضٜإ ٖا٠َٚيإ خٛا٠ض٠ٚ٠ ٖات١ ن١ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ ٥اَري،
 َاْطٞ بطات١ ن١غَٞ ١ٖض ؾ١ضَٟٛٚ: نطز زٚعاٟ الّ ٖات١ دربٌٜ ب١َيَٞ ؾ١ضَٟٛٚ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ
 ي١ٚ دا ٥اَري، ٚمت: َٓٝـ زٚٚض ن١َٜٚت٠ٚ١ ي١ب١ٖ١ؾت ٠ٚ١٥ تَٝٝسا ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت٤ ض١َ٠ِظإ

 بًََٞ  خٛاف ثَٝػ١َب١ضٟ بهاٚ زٚعا دربٌٜ تَٝسا١ٜ ط١ٚض٠ٟ ظؤض تطغَٝهٞ ب١ضِاغيت ؾ١ضَٛٚز٠زا
 بطات١ ١ٖضن١غَٝو ن١ ق١بَٛي١ زٚٚا١ْ ١٥ٚ زٚعاٟ ط١ٚض٠ ب١خٛاٟ ث١ْا ضِاغت١ زَيٓٝا١ٜٚ ن١ٚات١ ٥اَري،
 بسات. ث١ْاَإ خٛا ب١ٖ١ؾت، ي١ زٚٚض به١َٜٚت٠ٚ١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ٚ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ
 ن١ؽزٚٚ  خ١ٚتبّٛٚ َٔ ي١ناتَٝهسا ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ تطزا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نٞ ي١ 
 ظؤض ؾََٜٛٓٝهٞ بؤ ؾاخَٝو بؤ بطزٜامن ال٠ٚ ي١ٚ ١ٜنٝـ ال٠ٚ ي١ٚ ١ٜى ططمت قؤَيٝإ ١ٖضزٚٚ الّ ٖات١ٓ

 ٥اغإ بؤت ١َُٝ٥ ٚٚتٝإ ن١ّٚ، ْاض٠ِس١ت١ ؾ١َٜٓٛ ١٥ٚ غ١ض ْاتٛامن َٔ ٚمت غ١ضن٠ٚ١ ٚتٝإ: ْاض٠ِس١ت،
 ٠ٚ١٥ ٚتٝإ: ن١ٝٝ؟ ٠ٚ١٥ ٚمتٚ ظؤض بٛٚ، ططٜاَْٝهٞ ي١ طَِٜٛ تا ضِؤٜؿتِ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: بطِؤ، ز٠ن١ٜٔ
 ب١ٖ١َٛٚ زْٚٝا ٥اططٟ ن١ ٥اطط٠ٟ ١٥ٚ زؤظ٠ر ٥اططٟ ي١ بسات ث١ْاَإ خٛا ٥اطط٠ ١٥ًٖٞ ططٜاْٞ

 ي١خ١َيهاْٞ ١ٜ١ٖ نَٞ بسات، ث١ْاَإ خٛا زؤظ٠ر س١ؾتا ب١ؾ٢ ٥اططٟ ي١ ب١ؾَٝه١ خؤٟ تٛاْاٟ َٖٝعٚ
 ٥اططٟ ْاٚ بس١ْ٠ ؾطَِٜٞ ضِابططَٜت خؤٟ ١ز٠قٝك ثَٝٓر بتٛاَْٞ زْٚٝا١ٜ ١٥ّ خ١َيهاْٞ ١َُٝ٥ٚ غ١ضز٢َ٠

 ١ٖض٠ ن١ بٛضناْا١ْٟ ١٥ٚ خؤتإ ناٟٚ ثَٝـ بٝد١ْ١ خؤتإ بريٟ بٝد١ْ١ َٛغًَُاْإ نٛض١ٜ٠ن٠ٚ١؟!
 ١َٖٛٚ ١٥ٚ ز٠نات ثَٞ ز٠غت ط١ٚض٠ بٛضناَْٝهٞ ن١ ت١ي١ؾعٜؤ١ْناْسا ي١ بٜٝٓٝٛا١ْ َٛغًَُاْإ ظؤضب١ٟ

 ز٠قٝك١ ثَٝٓر ١٥ط١ض به١ ي١خؤت ثطغٝاض بريبه٠ٚ١ٚ ز٠ضِٚات طط٥ا ضِٚٚباضَٜو ٠ٚنٛ ز٠ض٠ٚ٠ زَٜت١ ٥اطط٠
 ب١ؾٞ س١ؾتا ي١ ب١ؾَٝه١ ٥اطط٠ بٛضنا١ْ ز٠ ١٥ٚ ٠ٚ١َْيا ز٠ن١ٟ؟! ت١س١ٍَٛ بٛضنا٠ٚ١ْ ١٥ٚ ْاٚ خبط١َٜٝ

 ب١غ١ ٥َٝط٠ت ٠ٚ١٥ٟ ْان١ٟ ت١س١َٛزي ز٠قٝك١ ثَٝٓر ٠َٛٝ٥ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚ ثاضَٜعَٟ، سيإ خٛا زؤظ٠ر ٥اططٟ
 ْاٚ خبطَٜٝت١ ١٥ط١ض نؤ١ْ ١٥ٟ ْاََٝينَ خؤَي١ََٝؿ١ن١ؾت٤ ز٠غٛتَٝٝت٤ ْاَََٝٓٝٝت ْاٟٚ بسض١َٜٝ ؾطَِٟ

 ٥اطط٠ ١٥ًٖٞ ططٜاْٞ ٠ٚ١٥ ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ بسات، ث١ْاَإ خٛا ط١ٚض٠ٚ٠ بٛضناَْٝهٞ
 نؤٕ ثَٝٝإ ثؿيت ب١ ١َٖيٛاغطإٚ ق١ََٚٝو بِٝٓٝ نطز٠ٚ١َ ب١ضظٜإ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ٠ٚ١٥ زٚاٟ ب١خٛا ث١ْا
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 ١َٖيس٠ٚاغٔ ثَٞ ؾيت ١ٜ١ٖ ع١الط١ٜ١نٝإ ق١غاب١نإ ن١ خؤَإ ناٟٚ ثَٝـ ب١َٓٝٓٝ ٠ٚ١٥ با ١َٖيٛاغطإٚ
 َْٝٛإ خٛاض٠ٚ٠ٟ قانٞ ب١ ز٠ٚاغٔ ١َٖيٞ ب٠ٚ١ ١َٖيٛاغ٠ٛٝ ثَٞ غ١ضبطِا٠ٚن١ٜإ الؾ١ٟ قٛالثَٝه١ٚ
غ١ض٠ٚ  س٠ٚاغ١َٖٔي قٛالث١ن١ٟ ب٤١ ز٠ن١ٕ نٕٛ ١٥َٟٚ بهٛن١ن١ ط١ٚض٠ن١ٚ ٥َٝػه١ناْٞ ١ٖضزٚٚ

 غ١ض٠ٚبٔ قانٝإ ثؿيت ض٠ِطٞ ب١ٚ ٥اٚا ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ١َٖيس٠ٚاغطَٟ، خٛاض
 يَٝسَٜت٠ٚ١ خَٜٛٓٝإ يَٜٝٛا٤ٕ ز٠ّ ٠ٚ ١َٖيٛاغطا٠ٚ ب٠ٚٛٚ ؾ١قؿ١م ١َٖٟٛٚ يَٜٝٛا٤ٕ ز٠ّ ٠ٚ ١َٖيٛاغطإٚ

زٚٚ  ١٥ٚ ٚمت ثَٝٝإ زإ اض٠ِس١ت١ْ ٥اظاض٠ ي١ٚ نَٝٔ ٚمت ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ز٠ضِشَٟ يَٝٞ خٛاض٠ٚ٠
ضِؤشٚٚ  ناتٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ ضِؤشٚٚ ز٠ؾهَٝٓٔ ن١ ن١غا١ْٕ ١٥ٚ ١٥ٚا١ْ بٕٛٚ ي١ط١َيِ ن١ ن١غ١ٟ
 غبشإ اي١ً يَٝط٠زا دا ت١ٚاٟٚ ب١ ب١ضِؤشٚٚ ْابٔ غ١ضٚ ْاط١َٜٓٓ١ ضِؤش٠ٚٚن١ٜإ ٚات١ بَٝت، ؾهاْسٕ
 غ١ض٠تا٠ٚ ي١ ١ٖض ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ١٥ٟ بَٝت، غعا٣ ٠ٚ١٥ غ١ض ط١ََٜٓٝت١ ١ْٟ ب١ضِؤشٚف بَٝت ن١ ن١غَٝو

 ١٥ٚ غٝؼ ب١ْٚٛ تَٜٝٓٛا١ْ ب١ضِؤشٕٚٚ َٛغًَُاْإ ز٠بٝٓٝت ْانات خ١ضٜو ثَٞ خؤٟ ١ٖض ب١ضِؤشٚٚ ْابَٝت
 ضِابٛاضز١ْ، خ١ضٜهٞ خٛاضز١ْ، ْإ خ١ضٜهٞ خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْ، ١َؾطٚب خ١ضٜهٞ نَٝؿا١ْ دط١ض٠ خ١ضٜهٞ

 ١٥ٚا١ْ ز٠بَٞ ْانات، مشٛزي ضِؤشٚٚ ططتٔ سٛنُٞ ١٥َا١ْ ن١ ٠ٚيَٝٓانات١ بريٟ ١ٖض ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ
 ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٟ غ١ض ط١ٜاْس٠ ١ْٟ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ن١غَٝو ثاضَٜعَٜت، سيإ ط١ٚض٠ خٛاٟ بَٝت نٞ عكٛب١ٜإ

 ي١ ز٠ن١ّ زاٚا خ١ت١ض٠ ن١غا١ْ ١٥ٚ عكٛب١ٟ ب١ضِاغيت ن١ٚات١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت؟! غ١ض٠تازا ي١ ١ٖض
 َٛغًَُاْإ ي١ ز٠ن١ّ زاٚا برتغٔ زؤظ٠ر ٥اططٟ ي١ ١ٖبَٝت قٝا١َتٝإ شٟضِؤ تطغٞ َٛغًَُاْإ

 . غ١ض بٝط٤١َٜٓٓ١ بططٕ ب١ت١ٚاٟٚ ضِؤش٠ٚٚناْري
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  واجبة؟ كآ هةطةس ئاية واجبة ًوطوٌَاُاْ هةطةس بةسِؤروو بووْ ذوكٌي /10ث

 عاقًَٞ بايػٞ هَٞٛغًَُاَْٝ ي١غ١ض ٚادب١ غ١ْٓٛت٤ قٛض٥إ ب١َيط١ناْٞ ب١ثَٝٞ ٚ/ بَٝطَٛإ
 َطؤظ٢ ن١ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ١َب١غت ٜاْٞ َٛغًَُاَْٝو ي١غ١ض ز٠َيَٝري ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ٚات١ َٛقِٝ، ق١سٝشٞ

٣ أصٍٛ )ب١  ،ٕ(شتاطب) َطؤظ٢ ناؾط ١ْخَٝط ١ْبَٝت، ٚادب ي١غ١ضٟ ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ناؾط
 ١٥ٚ ب٠ٚ١ف ٤ ٠ٚب١ عٝبازات٢ ٠ٚنٛ َْٜٛص٤ ضِؤشٚٚ ظ٠نات (َطاينب) ٣ ؾ١ضٜع١ت(فطع) ؾ١ضٜع١ت٤ ب١

 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ قٝا١َت ضِؤشٟ بؤ١ٜ (ايتٛسٝس) ب١بَٞ ْانطَٜت قبٍَٛ زيَ عٝباز٠ت١ٜإ
  ز٠نطَٜت: ن٢ ٣٠َٛٝ٥ خػتؤت١ ْاٚ ٥اطط؟ ٥اطط ي١زؤظ٠خَٝها٢ْ ْاٚ ثطغٝاض
ِِ َُْو ُْط ََٚي َُُصًٔٓنَي *  َٔ اِي َٔ ِِ َُْو  ِِ ٔفٞ َغَكَط * َقاُيٛا َي َََع ََا َغًََهُه َُٚنَٓٓا َُْدُٛض  ُِٔػٔهنَي *  ُِ اِي ِطٔع

 ١ٖشاضٜؿُإ ؾ١قريٚ خٛاضزْٞ ١ْز٠نطز ١٥ٚاْٝـ ز٠َيَٝٔ: َْٜٛصَإ ص45-42:طاملسثط  صاِيَدا٥ٔٔطنَي
 تاٚاْٞ ي٠ٚ١ف دط١ ز٠نات باؽ نٛؾط٠ؾٝإ ١٥ٚ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ١ٖب٠ٚٛ نٛؾطٜؿٝإ ١ْز٠زا،
 ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ن١ٚات١  ا٠ٚ، ١ْز ١ٖشاضٜؿٝإ قريٚؾ١ خٛاضزْٞ ١ْنطز٠ٚٚ َْٜٛصٜإ ن١ تطٜؿٝإ
 نَٞ ب١َياّ ز٠زات، عكٛب٣١ تاٚا١ْناْٝؿٞ ي١غ١ض ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ ز٠زات عكٛب١ٟ نٛؾط٠ن١ؾٞ ي١غ١ض

 َٓاٍَ نْٛه١ بَٝت، بايؼ ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ بَٝت، َٛغًَُإ ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ضِاغت١؟ ضِؤشٚٚ ططت١ٓن١ٟ
 ب١َيط١ٟ ب١ ١ْٝٝ، ٚادب ي١غ١ضٟ ؾَٝت بَٝت اقٌَع ن١ ن١غ١ٟ ٠ٚ ١٥ٚ ١ْٝٝ، ٚادب ي١غ١ضٟ

 ن١ ن١غ١ف ١٥ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ق١َي١َٞ ؾَٝت١ ي١ٚا١ْ ١ٜنَٝو  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ؾ١ضَٛٚز٠ٟ
 غاؽ ي١ف ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ظاْاٜإ ١٥ٚداض ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ي١غ١ضٟ ١ْٝٝ ٚادب ١ْٝٝ، ي١غ١ض ق١َي١َٞ َٓاَي١
 باغٞ زَٜري ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ١ْٝٝ ٚادب ي١غ١ضٟ بَٝت ١ْخؤف ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ١ْبَٝت، ١ْخؤف بَٝت

 ي١غ١ؾ١ض ١ْبَٝت، بَٝت خؤٟ ي١َاَيٞ ي١غ١ؾ١ض ١ْبَٝت بَٝت ن١غَٝو ٠ٚ ط١ٚض٠، ب١خٛاٟ ثؿت ز٠ن١ٜٔ
 ٥اؾط٠ت ب١ غ١باض٠ت ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ي١غ١ضٟ ٚادب١ ٠ٚ١٥ تَٝسا بٛٚ غٝؿ١تا١ْٟ ١٥ٚ ن١غَٝو ١ٖض

 ب٠ٚٛ، َٓاَيٞ ن١ ١ْبَٝت ظ٠ٜػتاْٝسا ي١ ٜإ ١ْٜٝت، َاْطا١ْٟ غٛضِٟ َي١تٞي١سا ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َضد١ن١
 زٚٚ ساَي١زا ي١ٚ ز٠طاتَٞ طْٛاٖٝؿٞ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ي١غ١ضٟ س١ضا١َ باض٠زا زٚٚ ي١ٚ نْٛه١

 ب١ضِؤشٚٚ بَٝت.
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 سِايبيَِّ هةطةس كاسيء كةس هةطةس ثيَويظتة ئاية بةهَاَ هةطةس ُيية سِؤرووي / ًِاي11َث

  باوكيَيت؟ء دايم بؤ ياْ خؤيةتي بؤ خيَشةكةي ئاية بةسِؤروو بوو وة ئةطةس بةسِؤروو بووْ؟
 ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: يَٞ بَٝت( خٛاٟ  ض٠ِظاٟ ق١ساب١ٜ١ى ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: َٛع١ٜٚص نهٞ ٚ/ ضِٚب١ٜعٞ

ضؤشٚٚ  ب١ خؤَإ ضِؤشٚٚ بٔ ب١ ؾ١ضَٟٛٚ ْاضز خ١ب١ضٟ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ عاؾٛضا ضِؤش٣ ١َُٝ٥
 ب١ضِؤشٚٚ بٔ، ز٠ٚٚتٔ ثَُٝإ ب١ضِؤشٚٚ بٔ ٚا يَٝس٠نطز َٓساَي١ناْٝؿُإ ز٠نٜٛٚٔ ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ٜٚٔ،بٛ

 ثَٝٞ ١٥ٟٚ بؤ ز٠نطزٕ بؤ زضٚغت قٛف ي١ ٜاضضيإ ز٠نٜٛٔ ١ْخؤ٤،٠ٚ١ْ ١َخؤٕ ٖٝض ٠َٛٝ٥ف
 ثَٞ ٜاضٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ٤ ز٠غت زا١ٜ ز٠َإ زَٜٓا ٜاض١َٜإ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ ١ٜنػ١ض بٛٚا١ٜ بطغٝإ ١٥ط١ض خباؾًََٝٔ،

 بؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١ضِؤشٚٚبٔ ٚايَٞ ز٠نطزٕ َٓاَي١ناصيإ ١َُٝ٥ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ بهَٝت٠ٚ١، ي١بري بطغ١ٝتٞ بهاٚ
 ضِاَٖٝٓاْٞ ن١ٚات١ ب١ضِؤشٚٚ بٔ، تَٝٝسا بَٝت ٥اغإ بؤٜإ غ١ض ز٠ن١َٜٚت١ ت١نًٝؿٝا٤ٕ ز٠بٔ بايؼ ناتَٝو

 يَٝٞ ٥اطاَإ ب١َ١ضدَٝو ب١َياّ ٜٚٚا١ْ،نطز قاحل غ١ي١يف ٠ٚ نان١ ناضَٜهٞ ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ي١غ١ض َٓاٍَ
 طْٛا١ٖ يَٝط٠زا بهات، ١ْخؤؾٞ تٛؾ٤ٞ يَٝبسات ظ٠ض٠ضٟ ن١ ١ْبَٝت ١ْخؤف الٚاظٚ َٓاَيَٝهٞ بَٝت

 ٠ٚ١٥ بؤ ضِؤشٚٚ نْٛه١ بسضَٜت، ١َدازي ْابَٝت ب١َٜٝٚت خؤؾٞ بؤ ١٥ط١ض ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، يَٝٝط١ضَِٜٞ
 ب١َياّ ببات، نانٞ ب١ض٠ٚ بهات ت١ٚاٚ َطؤظ ن١ ٖات٠ٚٛ ٠ٚ١٥ بؤ ب١ضَٟ ب١ٖٝالى َطؤظ ن١ ١ْٖات٠ٚٛ

 ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ، ي١غ١ض ز٠ز٠ٕ َٓاَي١ن١ٜإ ٖاْٞ ن١ باٚنَٝيت٤ زاٜو بؤ بَٝطَٛإ ثازاؾت١ن١ٟ ١٥دطٚ
 ١٥ٚ بَٝطَٛإ ٠ٚ ٚزاٜه١ٝتٞ، باٚى بؤ بهات س١ز ن١ َٓاَي١ن١ ثازاؾيت٤ ١٥دط س١دٝـ نؤٕ ١ٖض٠ٚنٛ
 ز٠خات١ ب١ض٠ن١ت خٛا ن١ ز٠بَٝت ٚا ن١غَٝهٞ ن١ ز٠بَٝٓٝت، ١ْٚٛب١ضِؤشٚٚ ب ي١ٚ غٛٚز َٓاَي١ف

 خٛاٟ بَٝطَٛإ ١ْٝٝ ٚادب ي١غ١ضٜؿٞ ن١ بهات تََٜٝٓٛيت٤بطغَٝيت ت١س١َٛزي َٓاَي٠ٚ١ٜ١ ي١ ت٠ٚ١ْٝ١َ١
ُ٘. ز٠نات غ١ضن١ٚتٟٛٚ ط١ٚض٠ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ   ٔإ

 شيفاي طاهَيَم ضةُذ ثاط طةوسة خواي ئةطةس ئةي ُيية، هةطةس سِؤرووي شيَت / ووشيا12ْث
 هةو ُييةو هةطةسي ياخود دةيطيَشِيَتةوة قةصا بة بووة شيَت كة طاالَُةي ئةو سِؤرووي ضان بووةوة داو

  ثيَذةكات؟ دةطت بؤتةوة ضان كةوا كاتةي
 بؤ ي١غ١ضٟ، ١ْٝٝ ٚادب ن١ٚات١ ١٥غ١ًَٕ ي١غ١ض ١ْٝٝ ق١َي١َٞ ؾ١ضَٟٛٚ  خٛا ٚ/ ثَٝػ١َب١ضٟ

 ت١نًٝؿٞ ١٥غ١ًَٕ نْٛه١ ١ْٝٝ، ٚادب ي١غ١ض ب١ضِؤشٚٚ بْٛٚٞ ن١غَٝو ١٥َػاٍَ ٞض١َ٠ِظاْ َاْطٞ صي١ْٚٛ
 ٥اؾط٠تسا َاْطا١ْٟ غٛضِٟ ي١ ن١ نؤٕ ٠ٚنٛ النٛٚ ضَِٜطط٠ن١ ن١ ١ٜ١ٖ ضَِٜططَٜو بًََٝري ١ْى ١ْٝٝ، ي١غ١ض
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١ض ٖ ؾَٝت ب١آلّ ١ْخؤف ٜإ َػاؾط ٜإ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ز٠بَٝت نٛٚ ال ضَِٜطط٠ن١ ن١ ١ٜ١ٖ ضَِٜططَٜو
  ١ْٝٝ. بٓه١ٓٝزا ي١غ١ضٟ

 ُةخؤشييةكة ياْ ئاطايية ُةخؤشييةكي ُيية هةطةس سِؤرووي ُةخؤشييةكة جؤسة ض / ئاية13ث
 ُةخؤشييةكة؟ ض دياسيلشاوة ُةخؤشييةكة ُةبيَت سِؤرووي تواُاي كة

 ١٥ٚ ٥ا١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ساَي١ت١ن١ زٚٚ ١ٜ١ٖ دؤضَٜهٝؿٞ ن١ْس ٠ٚ ١ٜ١ٖ ساَي١تٞ زٚٚ ١ْخؤف ٚ/ ١َٖيب١ت١
 ناى ببَٝت٠ٚ١ ن١ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ٟ ١َ١٥زي ١ْخؤؾ١ٝٝ ١٥ٚ بَٝت، غٛٚى ٜإ بَٝت قٛضؽ ١ْخؤؾ١ٝنٞ ١ْخؤؾ١ٝٝ

ثَٞ  ض٠ِظيٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ١َط١ض ١ْٝٝ نانب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َ١٥زي ب١ضز٠ٚا١َ ١ْخؤؾَٝهٞ ٜإ ١ْخؤؾ١ ١٥ٚ
 ١ْٝٝ ي١غ١ضٟ ن١غ١ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ بٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ١ْخؤؾ١ٝنٞ ١ْخؤؾبٛٚ ن١غَٝو٤ ٖات ١٥ط١ض بهات،

 ز٠زات، ؾ١قريَٜو خٛاضز٢ْ ضِؤشَٜو ١ٖض ي١ب١ض ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ْخؤؾ١ ١٥ٚ ي١غ١ض ب١َيهٛ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت
 ٠ٚ زٜاض ي١ط١َيٞ بَٝت ن١ ب١ضز٠ٚاّ بَٝت تط ١ْخؤؾ١ٝنٞ ١ٖض ٜا٤ٕ ظ٠خت ؾ١نط٠ٚ ١ْخؤؾٞ ٠ٚنٛ

 خٛاضزْٞ ؤشَٜوضِ ١ٖض ي١بطِٟ ب١َيهٛ ي١غ١ض ١ْٝٝ، ضِؤشٚٚ ططتين ٠ٚ١٥ بَٝت ناى ب٠ٚ١ْٚٛ ب١ض٠ٚ ١ْٝٝ
 نات١ٝٝ ١ْخؤؾ١ٝنٞ ن١ ١ْخؤؾ١ٟ ١٥ٚ ز٠ّٚٚ: ساَي١تٞ ١ْخؤؾٞ، ساَي١تَٝهٞ ١َ١٥ ز٠زات، ١ٖشاضَٜو
 ن١َ١ ظؤض ظؤض ١ْخؤؾ١ٝن١ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜن١َٝإ: ١ٜ١ٖ ساَي١تٞ غَٞ ٠ٚ١٥ٜإ ١ْٝٝ ب١ضز٠ٚاّ ١ْخؤؾٞ

 صي١ْٚٛ بؤ ١ْٝٝ ١ْخؤؾ١ن١ ي١غ١ض ناضٜط١ضٟ ضِؤش٠ٚٚن١ف ١ْٝٚ ١ْخؤؾ١ن١ ي١غ١ض ناضٜط١ضٟ
 ظاْاٜإ دؤض٠ ١ْخؤؾٝا١ْ ١٥ٚ َٖٝع٠ بَٞ تؤظَٟ ١ٜ١ٖ ن١َٞ ١َٖيا١َتَٝهٞ ٜإ ١ٜ١ٖ ن١َٞ غ١ض٥َٝؿ١ٜ١نٞ

 بؤ؟ ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت، ب١ ١ْٝٝ ضِٚخػ١تٞ بٛٚ ٚاف ن١ ٠ٚ ١ْخؤؾ٢، بٛتطَٟ ثَٝٞ ن١ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ
دٝا  دٝا ي١ٜ١ى زٚٚ ؾيت ١ْٖات٠ٚٛ ١٥٠ٚ بؤ ٥ٝػالّ زٜين ز٠نطَٜت ١َقاقس غ١ٜطٟ ٥ٝػالَسا ي١ نْٛه١
 َطؤظ٢ ي١غ١ض البطا٠ٚ بؤ١ٜ ضؤشٚٚ بساتَٞ سهَٛٝإ ١ٜى دٝاف ي١ٜ١ى زٚٚ ؾيت سٛن١ُن١ٜإ بهات٠ٚ١
 ١ْطٛتطَٟ ثَٝٞ ب١َياّ بَٝت ١ْخؤؾٞ ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ ن١ ناتَٝو تَٝسا١ٜ ظ٠ظي١تٞ تؤظَٜو نْٛه١ ١ْخؤف

 زاز٠َْٞ ١ْخؤؾٞ ب١ خ١َيهٝـ ١ْ ١ْخؤؾِ ٠َيَٞز ب١خؤٟ ١ْ ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ن١َٞ غ١ض ٥َٝؿ١ٜ١نٞ ١ْخؤؾٞ
 ١ْخؤؾ١ٝنٞ صي١ْٚٛ بؤ ب١َياّ ١ْٝٝ، ضِٚخػ١ت٤ٞ ضِؤشٚٚ بَٝت ب١ ز٠بَٞ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ظاْاٜإ طيٗٛضٟ بؤ١ٜ

 تطٟ ١ْخؤؾ١ٝنٞ ١ٖض ٜإ ي١َٝٝ ٥َٝؿاْٞ غو ٜإ ١ٜ١ٖ تْٛسٟ غ١ض ٥َٝؿ١ٜ١نٞ صي١ْٚٛ بؤ ١ٖبَٝت تْٛسٟ
 ٚا١ٜ باؾرت يَٞ ز٠زات ظ٠ض٠ضٟ ١٥ط١ض بعاَْٞ ب١تاٜب١تٞ ؤشٚٚ ١ْبَٝتب١ضِ ن١ ٚا١ٜ نانرت ٠ٚ١٥ ١ٖبَٞ

 غ١ََٝٝٝإ دؤضٟ ب١َياّ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ؾٝس١ٜٟ ي١غ١ض٠ ق١ظاٟ ز٠ٜططَٜت٠ٚ١ زٚاٜٞ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت
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 ٠ٚس١ضا١َ بؿهََٝٓٝت ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ي١غ١ضٟ ٚادب١ ٠ٚ١٥ ز٠بات ب١ٖٝالنت ب١ضِؤشٚٚ بٝت ن١ ١ٜ٠ٚ١٥

ًَُِٗه١ٔط ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ط١ٚض٠ خٛاٟ نْٛه١ ؤشٚٚ بَٝتب١ضِ ١٥ط١ض ي١غ١ضٟ ِِ ٔإَي٢ ايتَٓ ًُِكِٛا ٔبَأِٜٔسُٜه  َٚاَل ُت
 ص. 195:طايبكط٠ص

 ١َب١ٕ. ٖٝالن١ت ب١ض٠ٚ خؤتإ ب١ز٠غيت ٚات١: خؤتإ
ِِط ًُِٛا َأُْفَػُه  ؾ٠َٛٝف ب١ٖ١َإ ١َنٛشٕ، خؤتإ ب١ز٠غيت ٚات١: خؤتإ. ص29:طايٓػا٤ صَٚاَل َتِكُت
 ١ْى ز٠ظاَْٝت خؤٟ س١َي١تٞ ز٠بَٝت ١ْخؤف ز٠ظاَْٝت ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١٥ط١ض ٜٝت زَيٓٝا ١ط١ض٥ ن١غَٝو
 ١ٜن١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ضِؤشٟ ي١ٜ١ن١ّ ب١طؿيت نْٛه١ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ١ٜن١َٞ ضِؤشٟ
 تطٜإ ٠ٚ١٥ٟ تا ٠ٚ١٥ ْاض٠ِس١ت٢، تْٛس غ١ض ٥َٝؿ١ٜ١نٞ ز٠بَٝت ١ْخؤؾٞ تٛٚؾٞ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بَٝت داض٠
 ٜإ بَٝت قٛضؽ ٜإ بَٝت ط١ٚض٠ ١ْخؤؾ١ٝنٞ دا ز٠بَٝت ١ْخؤف ز٠ظاَْٞ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ن١ بعاَْٞ

 ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ن١ ١ٜ١ٖ بؤٟ ٠ٚ١٥ف ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ظاْاٜإ بهات بَٝتاق١تٞ ٚابَٝت ١ْخؤؾ١ٝنٞ
 ض١َٜٚٛتٞ:ؾ١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ن١ قٛض٥إ ٥ا١ٜتٞ ب١ بٔ ٠ٚ١٥ف ١ْخؤف ن١غاَْٝهٞ ب١ غ١باض٠ت

ّٕ ُأَخَطط ِٔ َأَٜٓا َٓٔ  ص.184:طايبكط٠ص َفٔعس٠َْٓ 
 ثيَلشاويض ًتٌاُة ثضيصلي كة ٓةبيَت قوسطيصيء طشاْ ُةخؤشيةكي كة ٓةية كةس / صؤس14ث

 طاهَة ضةُذ ضوُلة بةسِؤروو ُةمب كةوا ُابيَت ًوستاح دهٍَ ئةهَيَ بةسِؤروو بيت خشاثة وتيبَ ثيَي
  كةطاُة ضيية؟ ئةو بؤ ئاًؤرطاسي ُةمب بةسِؤروو تيَبضي دةطتٍ ئيَظتا ضؤْ بةسِؤرووَ

 بؤ ز٠نات عٝباز٠تَٝو ١ٜن١ّ: َطؤظة نْٛه١ بطاتَٞ خَٝطٜإ ١ْى ز٠طاتَٞ طْٛاٖٝإ ن١غا١ْ ٚ/ ١٥ٚ
 ضَُِٜٓاٜٞ ب٠ٚٛ ي١غ١ضٟ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ بَٝت ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ز٠بَٞ ز٠َٚٚٝؿٝإ: نات، ز٠ٟ خٛا

 خؤت س١ظ نطزْٞ ٤٠ٚ خؤت ع١قًَٞ بؤ خؤت٤ ن١ ط١ٚض٠ به١ٜت خٛاٟ عٝباز٠تٞ ١ْى نطزٜٚٚٔ
 ؾَٜٛٓه١ٚتين ٠ٚ خٛا بؤ ٥ٝدالم تَٝسا١ٜ: ١َضدٞ زٚٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ خٛا ت١قٛاٟ ١ْخَٝط ز٠ت١َٜٚت،
 ظٜازٟ ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ ٜإ ز٠بٔ ١ْخؤف ب١ ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ، خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ

 زيَ ظ٠ض٠ضٜإ نْٛه١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٔ ز٠نات ٥اَؤشطاضٜإ ٜـثَٝهطاٚ َتُا١ْ ثعٜؿهٞ ١ٖض٠ٖٚا ز٠نات
 بؤٟ ٚابعا٤َْٞ بَٝت ١٥ط١ض ٠ٚ خَٝطٜإ ي١ ظٜاتط٠ ؾ١ضِٜإ باضز٠بٔ طْٛاٙ ب١ضِؤشٚٚ بٔ، ن١ ز٠زات

 خٛا٤ٟ ز٠بَٝت طَٛطِا نات١ ١٥ٚ نْٛه١ ز٠نطَٜت، سٝػاب بٝسع١نٝـ ب١ نات١ ١٥ٚ ١ْٝٝ زضٚغت
  . ْازات ب١خؤٟ ضَِٜطا ١٥ٚ ب١َياّ ثَٝسا٠ٚ ضَِٜٞ ط١ٚض٠
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 ئةًيض ديَوَيَت بةجيَ خؤي شاسةكةيء طةفةس دةكات كة كةطةي ئةو سِيَبواس بة / طةباسةت15ث

بةسِؤروو  ياْ باشرتة بةسِؤروو بيَت كةطةية ئةو ذةقي هة ئاية بةسِؤروو ُةبيَت كة ثيَذساوة سِوخظةتي
  ؟ باسةيةوة هةو سووُلشدُةوةيةن ُةبيت

 ب١ضِؤشٚٚ بَٝت تَٝٝسا َطؤظ ن١ غ١ؾ١ضَٜو ١ٜ١ٖ ؾَٝٛاظَٜهٞ ن١ْس ؾ٠َٛٝ ب١ٖ١َإ غ١ؾ١ضٜـ ٚ/ زٜػإ
 ١٥ٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١ْٝٝ قٛضؽ ن١ ٠ٚ١٥ٟ غ١ض٠ضِاٟ ٜاخٛز ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ ب١ْٚٛن١، ١ْبَٝت قٛضؽ ب١ال٠ٚ١ٜ

 ٕب١ضِؤشٚٚ بٛٚ بَٝطَٛإ ١ْخات ث١ن٤ٞ ١ْنات ت١َ١َيٞ ١ْٜططَٜت٠ٚ١ خَٝطٜـ ناضٟ ي١ ب١ضِؤشٚٚ ب١ْٚٛ
 ي١ط١ٍَ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ يَٞ بَٝت( خٛاٜإ  ض٠ِظاٟ ق١ساب١ ط١ضَسا ضِؤشَٜهٞ ي١ صي١ْٚٛ بؤ خَٝط تط٠،
 ن١ي١ط١ضَا  ١ْبَٝت خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ٥ٝال ١ْبٜٛٚٔ ب١ضِؤشٚٚ ن١مسإ  بٕٛٚ خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ
ب١ضِؤشٚٚ  بعاْٞ ١٥ط١ض ب١ضِؤشٚٚ بٛٚ،  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ت١ْٗا زاز٠ْا، خؤَإ غ١ضٟ ي١غ١ض ز٠غتُإ

 بؤ تط٠، خَٝط ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ب١ ٠ٚ١٥ خَٝط بؤ ناضٟ ْانات ضَِٜططٜت ٜاخٛز ي١غ١ضت ١ْٝٝ قٛضؽ بٕٛٚ
 ب١َٖٝعتط ٠ٚ١٥ بؿهَٝٓٔ ضِؤشٚٚ ؾ١ضَٟٛٚ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ غ١ظا بٕٛٚ ي١ ن١ ناتَٝو َٛغًَُإ صي١ْٚٛ
 ناضَٜهٞ ن١غَٝو صي١ْٚٛ بؤ ٜإ زٚشَٓسا، ي١ط١ٍَ ؾ١ضِ نطز٤ٕ ٠ٚؾاْسٕ مشؿَٝط٤ ؾ١ضِنطزٕ بؤ ز٠بٔ

 عَٛط٠ بؤ ٜإ خَٝط بَٝت ناضٜهٞ ١ٖض ٜإ ؾ١قريٚ ١ٖشاضٚ ٜاض١َتٞ ي١غ١ؾ١ضَٜهسا ب١ز٠غت١ٜ٠ٚ١ خَٝطٟ
 زا١ٜ ي١غ١ؾ١ضٜـ بهات خَٝط ناضٟ نؤ١ََيٝو٤ خبََٜٛٓٝت قٛض٥ا٤ٕ بهات ت١ٚاف ز١ٜ٠َٟٚ ز٠نَٝت
 ١ْتٛاَْٞ ؾ١ٜٚـ ١ْتٛاَْٞ ي١ٚا١ٜ١ْ شٚٚ بَٝتب١ضِؤ ١٥ط١ض بهات، ْاتٛاَْٞ ت١ٚاؾ١ن١ٟ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١٥ط١ض

 ساَي١تٞ ي١غ١ؾ١ضزا، ١ْبَٝت ب١ضؤشٚٚ ٚا١ٜ باؾرت خبات ث١نٞ خَٝط ي١ناضٟ ١٥ط١ض بهات، ؾ١َْٜٚٛص
 ن١ ي١غ١ضٟ بَٝت ١َؾ١ق١ت ي١غ١ؾ١ضزا ي١ ب١ضِؤشٚٚ ب١ْٚٛن١ ب١ضِؤشٚٚ بٛٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ زَٚٚٝإ

 خَٝطٜـ ي١ناضٟ ١ْبَٝت ١َؾ١ق١ت ن١ ٚٚشيإ َٝطتط٠خ ١ْبَٞ ب١ضِؤشٚٚ ١ْخَٝط ي١غ١ضٟ بٛٚ ١َؾ١ق١ت
 با ٠ٚ١٥ ي١غ١ضٟ بٛٚ ١َؾ١ق١ت بٛٚ ثَٝه١ٚا٠ٚ١ْ ب١ ١٥ط١ض خَٝطتط٠، ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ب١ ١ْخات ث١نت

 ن١ ي١غ١ؾ١ضزا ب١ضَٜت ب١ٖٝالى ن١غ١ ١٥ٚ غ١َّٝٝ ي١ساَي١تٞ ٠ٚ خَٝطتط٠، ؾهاْسٕ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت
 با٠ٚضِٜؿٞ ١٥٠ٚط١ض ز٠بَٝت، طْٛاٖباض ١ْؾٝؿهَٝينَ ١٥ط١ض ٠ٚ ينبٝؿهَٝ ي١غ١ضٟ ٚادب١ ٠ٚ١٥ ب١ضِؤش٠ٚٚ

 طَٛطِا بٝسع١ن١ٝٝ ن١غَٝهٞ ٠ٚ١٥ ي١غ١ؾ١ضزا ضِؤشٚٚ بؿهََٝٓٝت٤ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ١ْٝٝ بؤٟ ٚابَٝت
 ١ْٖسَٜهٝا٤ٕ بؿهَٝٓٔ ضؤشٚٚ نطز ١٥َطٟ ن١ ي١غ١ؾ١ضَٜهسا  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ نْٛه١ ز٠بَٝت،

 ضِؤش٠ٚن٤ٟ١ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ن١ ١ٖضن١غَٝو تٛض٠ِ بٛٚ  خٛا ب١ضٟثَٝػ١َ ١ْؾهاْس ضِؤشٜٚٚإ
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 ٖات١ٓ ن١غ١ٟ غَٞ ١٥ٚ ن١ تطٜؿسا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ي١ باض٠، طْٛاٙ نطز٠ٚٚ تاٚاْٞ ٠ٚ١٥ ١ْؾهََٝٓٝت
 ٚتٞ ١ٜنَٝهٝإ ز٠ٜؿٝؿهَِٝٓ،٤ ز٠مب ب١ضِؤشٚٚ َٔ ؾ١ضَٟٛٚ ثَٝػ١َب١ض  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ َاَيٞ

ِٔ ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ِ،ْاٜؿه٤َٓٝ ب١ضِؤشٚٚ ز٠مب َُ ِٔ َضٔغَب )َف َِٝؼ ُغٓٔتٞ َع  (21) َٔٔٓٓٞ  َفًَ
 ت١َاؾا ثري ن١غاَْٝهٞ ب١تاٜب١تٞ ن١ؽ ١ْٖسَٟ ن١ٚات١ ١ْٝٝ، ي١َٔ ١َٖيهات ثؿت َٔ غ١ْٓٛتٞ ي١ ٠ٚ١٥ٟ
 ١َؾ١ق١تٝؿٞ ١٥ط١ض ي١غ١ؾ١ض٠ن١ٟ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١ٖض زا١ٜ ي٠ٚ١ زٜٓساض١ٜتٞ ٚا ز٠ظاَْٞ ز٠ن١ٟ

 ي١ٚ خَٝطٟ، ي١ ظٜاتط٠ ٠ٚ ؾ١ضِٜؿٞ ز٠بَٝت بٝسع١ف ٠ٚتٛؾٞ ز٠طاتَٞ طْٛاٖٞ ٠ٚ١٥ سابَٝتتَٝ
ُّ ائبطٔٓ َٔٔ )يٝؼ ؾ١ض١َٜٚٛتٞ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ساَي١تا١ْؾسا ٤ ثازاؾت ي١خَٝطٚ (22) (ايػََٓفط يف ايصٔٓٝا

 اعًِ. ٚاي١ً ساَي١ت١ ب١ٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ي١غ١ؾ١ضزا َطؤظ ١ْٝٝ نان١
 ئيَظتا كةوا تاصاُةي ٓؤكاسة ئةو بةهَاَ ُةبيَت بةسِؤروو كةوا ثيَذساوة سِوخظةتي ري/ ًوطاف16ث

 ٓةطت هةطةفةسة كة كةطةي ئةو كةوا ئةهَيَّ كةس ٓةُذيَ كة ئؤتؤًبيَى وةكو فشِؤكةو ئاساداية هة
 ئةبِة ٓؤكاساُة ئةَ ئاية ئةكات طةفةسةكةي ٓؤكاساُة بةَ كةوا كاتيَم ُاكات ُاخؤشيةن ٓيض بة

 بؤي سِوخظةت ُةبيَتةء بذات هةدةطيت داوة ًوطافريي بة طةوسة خواي سِوخظةتةي ئةو ئةوةي ٓؤي
 بةسِؤروو ُةبيَت؟ هةطةفةسة كاتيَم كةوا

 ض بَٝت َٛغت١س١ب ض بَٝت س١ضاّ ض بَٝت ٚادب ض ١٥سها١َنإ ث١ض٠ٚضزطاض ٚ/ خٛاٟ
 (أصٍٛ) (، ٠ٚنٛ ظاْاٜا٢ْٓطبطَ ظاٖط ٚصف) ٠ٚغؿَٝه٢ ٥اؾهطا٠ٚ٠ ب١ نطزٕٚٚ ض٠ِبيت بَٝت ١َنطٚٙ

 ب١ زا١ٜٚتٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ن١ ن١ٝٝ ضِٚخػ١ت١ ١٥ٚ ضِؤشٚٚ ؾهاْسٕ ع١ًٝتٞ صي١ْٚٛ بؤ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ،
 بؤ١ٜ بَٝت ٥اؾهطا بَٝت ٠ٚغؿَٝو ز٠بَٝت ع١ًٝت١ن١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ض١َ٠ِظإ ي١َاْطٞ ن١ ن١غَٝو
 ٠ٚ١٥ ١ْخؤؾٞ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت، ١ٜ١ٖ ٟبؤ ٠ٚ١٥ بَٝت ي١غ١ؾ١ض ١ٖضن١غَٝو ع١ًٝ نطا٠ٚت١ غ١ؾ١ض

 ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٕٛٚ ع١ًٝتٞ ١ْخَٝط بًََٝري ١َُٝ٥ ب١آلّ ب١ضِؤشٚٚ ْابَٝت، نابطا ٠ٚ١٥ ٥اؾهطا١ٜ ع١ًٝتَٝهٞ
 ب١ثَٞ؟ ٜا َٚياؽ غٛاضٟ ب١ ٜا قٝتاض ب١ ٜا غ١ٜاض٠ ب١ ٜا ز٠نات ت١ٜاض٠ ب١ غ١ؾ١ض ٥ا١ٜ ي٠ٚ١زا١ٜ ١َب١غت١ن١

٤ ضِؤٜؿت َٖٝٛاف غ١ٜاض٠ن١ ١٥ط١ض ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت، ١ْٝٝ بؤٟ ن١ٚات١ بَٝت خَٝطا ظؤض غ١ٜاض٠ن١ ١٥ط١ض
 بؤ١ٜ ْري َٓعبت ٠ٚغؿا١ْ ١٥ٚ ٜعين ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ز٠بَٝت ١ٖض ١ْٝٝ ضٚخػ١تٞ ٠ٚ١٥ بَٝت نؤٕ َؤزٌٜ

                           
 .  1401) َٚػًِ  5063) ايبداضٟ ضٚاٙ  21)
 .  1115) َٚػًِ  1946) داضٟايب ضٚاٙ  22)
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  زاْا٠ٚ ع١ٜ١ًٝنٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ

ِٔ ط َٓٔ ِٚ َع٢ًَ َغَفٕط َفٔعس٠َْٓ  ََٓٔطٜطّا َأ َُٔٓهِ   َٕ َُٔ َنا ّٕ ُأَخَطَف  ص. 184:طايبكط٠  صَأَٜٓا
 بؤٟ ٠ٚ١٥ ي١غ١ؾ١ض بٛٚ ٜإ بٛٚ ١ْخؤف ن١غَٞ ١ٖض زاْا٠ٚ َٓعبيت ٥اؾهطاٚ زٜاضٚ ٠ٚغؿٞ زٚٚ

 ن١ ز٠ططَٜت٠ٚ١ ضِؤشا١ْ ١٥ٚ ١٥ْساظ٠ٟ ب١ تط ضِؤشاَْٝهٞ ن١ْس ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٛٚ ن١ ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت، ب١ ١ٜ١ٖ
 طٛاغت٠ٚ١ٓن١ ٖؤناضٟ دؤضٟ ٜإ غ١ٜاض٠ن١ دؤضٟ َٝريبًَ ْانطَٜت ن١ٚات١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْب٠ٚٛ، تَٝٝسا

 ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠نات غ١ؾ١ض ثَٝؿه١ٚتٛٚتط ٖؤناضٟ ب١ خ١َيو ١٥َطِؤ ز٠نات، زٜاضٟ سٛن١ُن١ ع١ًٝتٞ
 ١ْخَٝط ١ْبَٝت ضِٚخػ١تٞ ١٥َطِؤ ن١ٚات١ نطز٠ٚٚ غ١ؾ١ضٟ َٚياؽ ب١ داضإ ٠ٚنٛ ١ْبَٝت َاْسٚٚ ٠ٚ١٥ْس٠
َُٔٓهِ ط غ١ؾ١ض ي١ بطٜت١ٝ ن١ ٠ٚغؿَٝو ب١ نطز٠ٚٚ سٛن١ُن١ٟ ض٠ِبيت ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ  َٕ َُٔ َنا َف

ّٕ ُأَخَط ِٔ َأَٜٓا َٓٔ ِٚ َع٢ًَ َغَفٕط َفٔعس٠َْٓ    ص.184طايبكط٠:  صََٓٔطٜطّا َأ
 ٠ٚ غ١ؾ١ض بهات ٖؤناضَٜو ب١ٖ١ض دا ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ١ٜ١ٖ بؤٟ ي١غ١ؾ١ضزا بَٝت ن١غَٞ ١ٖض

 ١ٖض ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ٜإ ز٠بَٝت، ٚغتزض نٞ ي١زاٖاتٛٚزا ن١ ظاْا١ٜ ط١ٚض٠ف خٛاٟ
 ن١غا١ْف ١٥ٚ ١ٖتا ي١غ١ؾ١ض بَٝت ن١غَٞ ١ٖض ؾ١ض١َٜٚٛتٞ ١ْخَٝط تٝٝسا َاْسٚٚ بَٝت غ١ؾ١ض بهاٚ ن١غَٞ

 ن١ ضِؤشاَْٝو ١ٖض ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٔ ١ٜ١ٖ بؤٜإ ١٥ٚاْٝـ غ١ؾ١ضزإ ي١ ضِؤشا١ْ ن١ ضَِٜطإ غا١ٜقٞ ن١
 . ز٠ٜطَٝط٠ٚ١ِْ ز٠ن٠ٚ١ْ١ٚ ق١ظاٟ زاضِؤشا١ْ ي١ٚ ١ْنطز غ١ؾ١ضٜإ

 هة ٓةُذيَ دةكاْ كاس ضيَصتداُة هة سِةًةصاُذا ًاُطى هة كةوا كةطاُةي ئةو /17ث
 ضةُذ ًوطافريْء سِيَبواسْ كةوا كةطاُةي ئةو بؤ ئةوةي بياُوي بة كشاوةية ضيَصتداُةكاْ

 دةكةْ كاس ضيَصتداُةية هةو كةوا ضيية كةطاُة ئةو ذوكٌي دةكشيَتةوة دياسيلشاو ضيَصتداُةيةكي
  ثيَذساوة؟ سِيَطاي ياخود تاواْ هةطةس كشدُة ٓاوكاسي ئاية

 ٥ٝؿٞ ن١ٚا ن١غا١ْٟ ١٥ٚ غ١ض به١ٓٝ ١٥ٚدا به١ٜٔ نَٝؿتدا١ْنإ سٛنُٞ باغٞ غ١ض٠تا ٚ/ با
 ط١ٚض١ٜ٠، خٛاٟ ض٠ِظي١تٞ ٠ٚ١٥ف ثَٝسضا٠ٚ ضِٚخػ١تٞ نطز بامسإ ٠ٚنٛ َٛغاؾري بَٝطَٛإ ز٠ن١ٕ: تَٝسا
َٔ ٔقِطَع١ْ )ايٓػَفُط ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ه١نْٛ  ٥اظاض ي١ ب١ؾَٝه١ غ١ؾ١ض نطزٕ (23) اِيَعَصأب  َٔ
 ضِؤشٚٚ ب١ ١ٜ١ٖ بؤٟ البهَٝت ي١غ١ض ْاضِس١ت١ٟٝ ١٥ٚ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١ضِاغيت ز٠بَٝت، ْاضِس١ت تَٝٝسا َطؤظ

 ١٥ٚ خاتطٟ بؤ بهطَٜت٠ٚ١ ا١ْنَٝؿتد ضَِٜطانإ ي١غ١ض زضٚغت١ ن١ٚات١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٛٚ ن١ ١ْبَٝت،

                           
 .  715) َٚػًِ  1685) ايبداضٟ ضٚاٙ  23)
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ايؿطع١ٝ بين ع٢ً األعِ  )االسهاّ ن١ تاٜب١تٞ ب١ بهٛن١نإ ؾاض٠ ي١ْاٚ ب١َياّ َٛغاؾريٕ، ن١ ناغا١ْٟ
 ي١ٚ بهَٝت خ١َيو ٚات١:  ١٥سها١َ ؾ١ضع١ٝٝنإ بٓٝات ْطإٚ ي١غ١ض طؿتَٝت٤٢ ظؤض١ٜٓ( ن١ األغًب  

 ن١ْس بهٛنسا ؾاضؤنه١ٜ١نٞ ي١ ن١َ١ ضظؤ ؾت١ خبٛات ١٥ٚ ْإ نَٝؿتدا١ْ ي١ بهٛنا١ْ ؾ١ٜٓٛ
 ي١ ثَٝسضا٠ٚ ضَِٜطاٜإ ن١ ٠ٚ١٥ٟ بٝاْٟٛ ب١ ١َٖٟٛٚ بهطَٜت٠ٚ١ غاضز١ْٝ١َ٠ى ن١ْس بهطَٜت٠ٚ١ نَٝؿتدا١ْ

 ب١ضِاغيت ١ْٝٝ، ؾ١ضعٝسا باب١تسا ي١ نطز٠ٚ١ْ ؾطاٚا١ْ ز٠ضطا ١٥ٚ َٛغاؾريٕ، ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ بؤ ٜاغازا
 خ١َيو ظؤض١ٜٟٓ بعأْ ١٥ط١ض برتغٔ ط١ٚض٠ ي١خٛاٟ با ز٠ن٠ٚ١ْ١ ١دَٝطاٜاْ ١٥ٚ ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ بؤ١ٜ

 ز٠تْٛٔ ٠ٚ١٥ ضِابطزٚٚ غاَياْٞ ١ٜ١ٖ ت١دطٚب١ٜإ ٠ٚ َٛغاؾريٕ ن١ نَٝؿتدا١ْناْٝإ بؤ زَٜٔ ١٥ٚا١ْٕ
 خؤ١ٜتٞ ؾاض٠ن١ٟ خ١َيهاْٞ ز٠خؤٕ ْإ زَٜٔ ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ظؤض١ٜٟٓ بعأْ ن١ بٝه٠ٚ١ْ١، ب١آلّ

 ٥ا١ٜ نطزت ن١ ثطغٝاض٠ٟ ١٥ٚ غ١ض ب١َٓٝٝ ١٥ٚدا بهطَٜت٠ٚ١، ْابَٝت٤ ١ٜ ؾ١ضعٞ بَٞ ١ْٝٝٚ باف ناضَٜهٞ
غ١ض  نَٝؿتدا١ْٟ ١٥ط١ض ز٠طؤضَِٟ نَٝؿتدا١ٜ١ْ ١٥ٚ ب١طَٜٛط٠ٟ ز٠َيَٝري نَٝؿتداْا١ْ ي١ٚ نطزٕ ٥ٝـ

 ٥ٚ١ ١ْٝٝ نَٝؿ١ٟ ٖٝض زضٚغت١ٚ تَٝٝسا ٥ٝؿهطزٕ ٠ٚ١٥ بَٝت ضَِٜبٛاض٠نإ بؤ ب١ضِاغيت٤ َٜٝت ضَِٜطانإ
 ز٠بَٝت ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ١٥ٚ ١ْٝٝ بؤٟ ١ْٝٝ َٛغاؾري َازاّ ز٠نات ناض نَٝؿتدا١ْن١ ن١ي١ ن١غ١ف

٤١ْٝ ؾ١ضع٢  ثَٜٝٛػت ب١ضِاغيت ٠ٚ١٥ ؾاضؤنه١نا٤ٕ ؾاض٠نإ ْاٚ نَٝؿتدا١ْٟ ب١َياّ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت،
 ن١غ١ف ١٥ٚ ١ْ ١ٜ ؾ١ضعٞ نَٝؿتدا١ْن١ ١ْنطز٠ٚ١ْٟ بهط٠ٚ١َٜٓ، َٛغاؾري٠نإ بؤ ٤١ْٝٝزضٚغت١ ١ْٝٝ

)االثِ  ي١غ١ض ز٠نات ٖاٚناضٟ نْٛه١ ز٠بَٝت طْٛاٖباض ب١َيهٛ ؾ١ضع١ٝٝ ز٠نات تَٝسا ٥ٝؿٞ
  ٚ ي١غ١ض طْٛاٙ . ٚايعسٚإ 

 ئةهَيَّ دةكات ئيض كشيَلاس وةطتاو دةكشيَت بؤ ئيصياْ كةس ٓةُذيَ سِةًةصاُة ًاُطي / هة18ث
 بلةْ ئيصةكة ئةطةس بةسِؤروو بّ ُاتواُّ يئةوة بةبياُوي سِؤروو ُري بة كشيَلاسةكاْ هة ٓةُذيَ

 خواسدُياْ دسوطتة ًايَ خاوةْ سِادةييةن ض تا ئاية دةكةْ ًايَ خاوةْ هة دسوطتلشدْ خواسدْ داواي
 . بلات هة سةًةصاُذا؟ دسوطت بؤ

 ١٥ٚ ٜإ ٠ٚغتا١ٜ ١٥ٚ ز٠نات ٥ٝـ ن١ٚا ن١غ١ٟ ١٥ٚ ي٠ٚ١زا ١٥ٜٚـ ٠َٚيا١َ ١َٖإ ٚ/ ت١قطٜب١ٕ
 خٛاضزٕ ن١ٚات١ ١ْبٔ ب١ضِؤشٚٚ ١ٖبَٝت ضٚٚخػ١تٝإ ١٥ٚإ ١٥ط١ض ي١ط١َي١ٝتٞ ن١ نطٜهاضا١ْٟ
ُتفطع عٔ شات ) ١٥غ١ًَ ؾ١ضعَٝه١ ي١ٚ زضٚغتهطز١ْن١ خٛاضزٕ نْٛه١ زضٚغت١، بؤٜإ زضٚغتهطزٕ

 ١٥ط١ض زضٚغت١ زضٚغتهطزْٝإ بؤ خٛاضزٕ بَٝت زضٚغت ١٥ٚإ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبْٛٞ ١٥غًَٞ ١٥ط١ض (االصٌ
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 . به١ٜت ٖاٚناضٜا٤ٕ زضٚغته١ٜت بؤ خٛاضزْٝإ ْابَٝت ١٥ٚا ١ْبَٝت زضٚغت ١٥ٚإ بْٛٞب١ضِؤشٚٚ ١ْ
 ثةيوةطتة رياُياْ بزيَوي وة قوسطّ كاسيَلي خاوةْ كاس دةكةْ كةوا كةطاُةي ئةو / ئةي19ث

 دةطت رياُياْ بزيَوي هةواُةية ُةكةْ كاس سِؤريَليض ئةطةس دةكةْ تيَذا ئيصي كةوا سِؤرةي بةو
 تيَيذا ُاتواُّ قوسطة ئيصةكةشياْ وة سييَِيَتةوة بزيَوي بةبيَ ًِاهَةكةياْء ًايَء تُةكةويَ

 هة كةطيم وةكو بةسِؤروو ُةبّ؟ ٓةية سِووخظةتياْ كةطاُةو بةو دساوة سِيطا ضةُذ تا بةسِؤروو بّ
ء ثتة كاسدةكاْ طةضذا كوسةي هة ئةواُةي ياْ دةكات ئيضء سِادةكيَصيت بوؤن خؤس هةبةس ٓاويِذاو

ٓيض دآاتيَلي  دةكةويَت دةطتياْ كةوا سِؤراُةيةي هةو جطة وة بةطةسياُذا دةضيَت صؤس تؤصيَلي
 ُيية؟ تشياْ

 ٖٝض ١ْن١ٕ ٥ٝؿ١ٜإ ١٥ٚ ن١ ١ْبَٝت تطٜإ بصَٜٟٛ ١ٜن١َٝإ نطز باغت ن١ ١َضد١ٟ زٚٚ ٚ/ ١٥ٚ
 ظ٠ظي١تَٝهٞ ب١ضِؤشٚٚبٔ ا١ْْٔتٛ به١ٕ ٥ٝـ ١٥ط١ض ز٠َٚٚٝؿٝإ ٠ٚ بصَٜٜٛإ، بؤ ١ْبَٝت تطٜإ ٖؤناضَٜهٞ

 زٚٚ ١َضد١ ١٥ٚ ١٥ط١ض ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٔ ن١ زا٠ٚ ؾ١تٛاٜإ ظاْاٜإ ي١ نؤ١ََيَٝو ٠ٚ١٥ ي١غ١ضٜإ، بَٝت ظؤض
 َٛغاؾري٠، ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ غ١ض بؤ ز٠ن١ٕ قٝاغٞ ظاْاٜاْٝـ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٔ، ١ٜ١ٖ بؤٜإ ١ٖبَٝت تَٝٝاْسا

 بؤ ن١غَٝو ٥َٝػتا ١ْبَٝت ٚادب غ١ؾ١ض٠ن١ؾٞ ١ضن١ْس٠ٖ ز٠بَٝت تٛٚف ظ٠ظي١ت١ٝنٞ نْٛه١ صي١ْٚٛ بؤ
 ض١َ٠ِظإ ي١ بهات غ١ؾ١ض ١ٜ١ٖ بؤٟ ز٠ٖؤى بؤ بهات غ١ؾ١ض غًَُٝا٠ٚ١ْٝ ي١ صي١ْٚٛ بؤ خؤٟ خؤؾٞ

 ١ٜ١ٖ بؤٟ نطز غ١ؾ١ضٜؿٞ ن١ بهات غ١ؾ١ض ١ٜ١ٖ بؤٟ ١ْبَٝت ططْطٝؿٞ ٥ٝؿَٝهٞ ١٥ط١ض ْا؟ ٜإ
 تَٝٝسا ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت َطؤظ زضٚغت١ َٛباسٝـ غ١ؾ١ضَٜهٞ بؤ ز٠ؾ١ضَٛٚ ظاْاٜإ دا ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت،

زضٚغت١  ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ٠ٚ١٥ؾٝإ بَٝت ظ٠ظي١تٝـ تٛٚؾٞ ١ْبٝت ٠ٚ زاٖاتٝؿٞ ظ٠ضٚض ٥ٝؿَٝهٞ بؤ ن١ ١٥ٟ
 زا١ْْاٜٚٔ: ي١غ١ض قٛضغٞ زٜٓسا ث١ض٠ٚضزطاض ي١ خٛاٟ نْٛه١ ب١ضؤشٚٚ ١ْبٔ،

ِٔ َسَطط  َٔ  ٔٔ ِِ ٔفٞ ايسٜٔٓ ُِٝه ٌَ َعًَ ََا َدَع   ص. 78:طاذترص ٕزَٚ
 ْاَٟٚ: ١َُٝ٥ بؤ قٛضغٞ ز٠َٟٚ ١َُٝ٥ بؤ ٥اغاْٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ زٜػإ ٠ٚ
ُِ اِيُعِػَطط  َٚال ُٜٔطُٜس ٔبُه ُِ اِيُِٝػَط   . [٘ٛٔ:ايبكط٠]ص ُٜٔطُٜس اهلل ٔبُه

 ب١زًٜٞ ٖٝض ن١ ن١غَٝو ١َز٠ٕ ٖٝالن١ت ب١ خؤتإ ١َنٛشٕ خؤتإ ؾ١ض١َٜٚٛتٞ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ
 ١ٜ١ٖ بؤٟ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١ْتٛاَْٞ ي١غ١ضٟ بَٝت قٛضغٝـ ثَٝبَٝت ثَٜٝٛػتٝؿٞ ٥ٝؿ١ ٚي١ دط١ ١ْبَٝت تطٟ

 . ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت
 



 ٖٙ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
  بيطشيَتةوة؟ دةبيَت ئةوة ٓةية ًةجازي كة تشدا كاتيَلي هة / بةهَا20َث

  ي١غ١ض٠. ططت٠ٚ١ٟٓ ن١ٚات١ َٛغاؾري غ١ض بؤ قٝاؽ شيا٤ٕبٝطَٝطِٜت٠ٚ١ ز٠بَٝت بَٝطَٛإ ٚ/ ٠ٚ١٥
 12 ئةوة طاهَياُة دوا كةوا دةكةْ ئةوة ثشطياسي جاس صؤس شةشةَ ثؤزي خويَِذكاساُى/ 21ث

 بةسِؤروو بري كة دةهَيَّ بيَِّ باط ثوةي كةوا ئةوةي بؤ طاهَةْ ئةَ جاوةسِيَي ئةخويَِّ كة طاهَة
 ًةبةطتٌاُة كة صيشاُةي ئةو ثيَويظت وةكو ُاشتواُري وة خبويَِري ثيَويظت وةكو ُاتواُري

  بيطيَشُِةوة؟ قةصا بة دواييء بةسِؤروو ُةبّ كةوا ٓةية ئةواْ بؤ سِوخظةت ئاية بيَِري، طيتبةدة
 ت١ْٗا ٠ٚ١٥ خبَِٜٛٓ ْاتٛامن مب ب١ضِؤشٚٚ ١٥ط١ض بًََٞ ١ٖبَٝت تطغَٝهٞ خؤ٠ٚ١ٜ ي١ ١ٖض ١٥ط١ض ٚ/ قٛتابٞ

 ١٥ط١ض بهات ١خؤؾْٞ ب١ضِؤشٚٚ بٛٚ ١٥ط١ض ب١َياّ ١ْبَٝت، ضِؤشٚٚ ب١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ١ْٝٝ عٛظض تطغ١ ١٥ٚ
 عًِٝ ٢ًٖ١٥ ي١ ١ْٖسَٜو ساَي١ت١زا ي١ٚ تٛاْٞ ١ْٟ ١ٖبٛٚ ث١نه١ٚتين٤ بٕٛٚ ١ْخؤف ١َتطغٞ

 ْاتٛاَْٝت ن١َٜٚت ١ْخؤؾٝـ ن١ ن١ٚتٔ ١ْخؤف ١َتطغٞ ي١ب١ض ١ْبَٝت ب١ضِؤشٚٚ ز٠ز٠ٕ ضِٚٚخػ١ت
 ي١ٖ١ض قٛتابٝإ بؤ ٥اَؤشطاضٟ ب١َياّ ز٠نَٝت، ي١ز٠غت ط١ٚض٠ٟ ١َغ١ًَس١تَٝهٞ خبََٜٛٓٝت ٚا١ْناْٞ
 ضِؤشٚٚبْٛٝـ ٠ٚ بهات ظٜاتط خٛا ت١قٛاٟ تا َطؤظ ت١قٛا٠ٚ ب١ ث٠ٜٛ١غت١ ظاْػت٤ عًِٝ بٔ قؤْاغٝو
 يَٝس٠نات٠ٚ١ خَٝطٟ ز٠ضطاٟ ظٜاتط ط١ٚض٠ خٛاٟ ؾَٝط٣ ز٠نات ظٜاتط ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ت١قٛا١ٜ ض٥٠ػٞ

 ططْطرت٠ ظؤض بهات ق١بَٛي٢ خٛا بهات زٚعا١ٜى ضِؤش٠زا ي١ٚ ز٠بَٝت ق١بٍَٛ ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ زٚعاٟ ن١
 زٚعاٟ ٠ٚ بسات ٜاض١َت٤ٞ بهات ضِاغت ٠َٚيا١َناْٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ خبََٜٛٓٝت، غ١عات ز٠ ن١ ي٠ٚ١ٟ

 ١ٜنػ١ض ْاؾبَٝت ٠ٚ ثريؤظ٠زا َاْط١ ي١ٚ ز٠نات ق١بٍَٛ زٚعاٜإ ط١ٚض٠ خٛاٟ به١ٕ بؤ خؤٜإ خَٝط
  بٔ.ب١ضِؤشٚٚ ١ْ ٠ٚ تاقٝهطز٠ٚ١ْ ب١بٝاْٟٛ بس٠ٕ ب١خؤٜإ ضَِٟ

بةسِؤروو  كة ٓةية ئةواُة بؤ سِووخظةت ئاية شريدةس ياْ دووطياْ ئافشةتي بة / طةباسةت22ث
 ئةدةْ؟ فيذية ياخود طيَشُِةوة ئةي قةصا بة دواتش بةسِؤروو ُابّ ئةطةس ئاية وة ُةبّ

 ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١ط١ٍَ ؾطز٠ض ٥اؾط٠تٞ ١ٖضزٚٚنٝإ نطزٕٚٚ باغٞ ط١ض٠ٚ خٛاٟ قٛض٥اْسا ٚ/ ي١
 نطز٠ٚٚ: باغٞ ثريؤظ٠ن١ٜسا قٛض٥ا١ْ ي١ ط١ض٠ٚ خٛاٟ ن١ٝٝ؟ ٥اؾط٠ت١ زٚٚ ١٥ٚ سٛنُٞ ت،١ٖبَٝ غهٞ

َِٔػٔهنٕيط  ُّ ُ٘ ٔفِس١َْٜ َطَعا َٔ ُٜٔطُٝكَْٛ  نطز باغٞ ن١ ط١ض٠ٚ خٛاٟ ي١غ١ض٠تا (ٗٛٔ:البقرة) صََٚع٢ًَ ايَٓٔصٜ
 ب١ ٥ٝدتٝاضَٜهٞ ط١ض٠ٚ خٛاٟ ١٥ٚدا ؾ١ضظ٠ ي١غ١ضَإ ضِؤشٚٚططتٔ ي١غ١ضَإ ؾ١ضظ٠ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ
 ٠ٚ١٥ ١ْخؤف بَٝت ٜإ بَٝت ي١غ١ؾ١ض ن١غَٞ ١ٖض نطز ٥اظاز خ١َيهٞ ط١ض٠ٚ خٛاٟ ب١خؿٞ خ١َيو

 ْري ١ْخؤؾٝـ ْري ي١غ١ؾ١ض ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ١٥ٟ ١ٜ١ٖ، ضِٚٚخػ١تٞ ٠ٚ١٥ ١ْبَٝت، ب١ضِؤشٚٚ ١ٜ١ٖ بؤٟ
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 ط١ض٠ٚ خٛاٟ ضِابَٝت َيوخ١ تا ٠ٚ١٥ٟ بؤ ٥ٝػالَسا غ١ض٠تاٟ ي١ ٥ٝػطاس١ت؟ ب١ زاْٝؿتٕٛ َاَي٠ٚ١ ي١
َِٔػٔهنٕيط ثَٝٝإ، غ١ضثؿه٢ نطز٤ٕ ٥ٝدتٝاضٜسا  ُّ ُ٘ ٔفِس١َْٜ َطَعا َٔ ُٜٔطُٝكَْٛ  ١٥ٚ  184ايبكط٠:) صََٚع٢ًَ ايَٓٔصٜ

 خٛاضزْٞ ضِؤشَٜو ١ٖض ي١بطٟ ؾٝس١ٜن١ف بس٠ٕ، ١ْٜطط٤ٕ ؾٝس١ٜ بؤٜإ ١ٜ١ٖ بٝططٕ ز٠تٛأْ ن١غا١ْٟ
َٛ  طز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ط١ٚض٠ خٛاٟ َؿت، زٚٚ ٚات١ خٛاضز١ْن١ف بس٠ٕ، ؾ١قريَٜو ُٗ ََٛٓع َخِٝطّا َف ِٔ َتَط َُ َف

َُ٘خِْٝط   .  184:ايبكط٠) صَي
 خٛاضزْٞ ١ٖض ضؤشٜو ي١بطٟ بسات ؾ١قريَٜو خٛاضزْٞ ي١ ظٜاتط٤ ١٥ط١ض بَٝت ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض

 ١٥٠ٚ ٥ٝػالّ ي١غ١ض٠تاٟ ٠ٚ١٥ بٔ ب١ضِؤشٚٚ خؤ ١٥ط١ض باؾرت٠، ؾ١ضَٟٛٚ ط١ض٠ٚ خٛاٟ بس٠ٟ زٚٚ
  ز٠ؾ١ضَٜٛٚت: ط١ض٠ٚ خٛاٟ زٚاٜسا ي١ بٛٚ ٥ٝدتٝاضٟ ب١ ي١غ١ض٠تازا خَٝطتط٠، ضِؤشٚٚ ططت١ٓن١

َٔط َٗٔس  َُٔ َؾ ٕٔ َف َٚاِيُفِطَقا َُٗس٣  َٔ اِي َٓٔ ََٚبَٔٝٓٓإت  ُّٖس٣ ئًَٓٓٓأؽ   ُٕ ٘ٔ اِيُكِطآ ٍَ ٔفٝ َٟ ُأْٔع َٕ ايَٓٔص َََطا ُِٗط َض ُِ َؾ ُٓه
ُ٘ ُِ ًَُِٝص َِٗط َف  .  185: ايبكط٠) صايؿَٓ

 ٥ا١ٜتٞ ٥ا١ٜت١ ١٥ٚ ٥ا١ٜ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ١ْبٛٚ ي١غ١ؾ١ضزا َاْطازا ي١ٚ ن١غَٝو ١ٖض
 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: يَٞ بَٝت( ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  ض٠ظاٟ ١٥ن٠ٛع نٛضِٟ غ١ي١َ١ٟ نطز٠ٚ٠؟ ١ْغذ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ
ًَِٝط ٥ا١ٜتٞ ١٥ٚ ز٠َيَٝٔ غ١ساب١ ي١ نؤ١ََيَٝو َِٗط َف ُِ ايؿَٓ َُٔٓه َٗٔس  َُٔ َؾ َُ٘ف ُِ  ٠ٚ١٥  185ايبكط٠ :) صُص

 ١ْخؤؾ١ َٛغاؾريٚ ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ نطز٠ٚ٠، ١ْغدٞ ت١خريٚ ١َٖيبصاضزٕ بٛٚ ن١ ثَٝؿٟٛٚ ٥ا١ٜتٞ
 ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ َٛغاؾريٜـ ١ْٝٝٚ ١ْخؤف ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ب١َياّ َا٠ٚ١ٜ، خؤٟ ٠ٚنٛ ١ٖض ١٥ٚإ سٛنُٞ
ًَُِٝصط ؾ١ضَٟٛٚ: ط١ض٠ٚ خٛاٟ َِٗط َف ُِ ايؿَٓ َُٔٓه َٗٔس  َُٔ َؾ َُ٘ف  نٛضِٟ غ١ي١َ١ٟ  185ايبكط٠ :) صُِ

 ْػذ ثَٝؿٟٛٚ ت١خري٠ن١ٟ ٥ا١ٜت١ ١٥ّ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: يَٞ بَٝت( ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ ١٥ن٠ٛع
ب١ضِشٚٚ  ز٠بَٝت بس٠ٜت، ؾٝس١ٜ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٝت ٜإ ب١ضِؤشٚٚ بٝت به١ٟ س١ظ ١َْا ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ نطز٠ٚ٠،

 ١٥ٚ ١ْخَٝط ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: ١ٖضزٚٚنٝإ يَٞ بَٝت( ط١ٚض٠ٜإ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ عُط عباؽ ٚابٔ ابٔ بٝت.
ُ٘ط ٥ا١ٜتٞ: ُِ ًَُِٝص َِٗط َف ُِ ايؿَٓ َُٔٓه َٗٔس  َُٔ َؾ  ب١َيهٛ ١ْنطزؤت٠ٚ١، ْػذ ثَٝؿٟٛٚ ٥ا١ٜتٞ (٘ٛٔ: ايبكط٠) صَف
َِٔػٔهنٕيط ن١غا١ْٟ ب١ٚ نطز٠ٚٚ تاٜب١تٞ  ُّ ُ٘ ٔفِس١َْٜ َطَعا َٔ ُٜٔطُٝكَْٛ  ؽعبا ابٔ (ٗٛٔ:ايبكط٠) صََٚع٢ًَ ايَٓٔصٜ
 (ايهبري٠ ٚاملطأ٠ ايهبري ايؿٝذ ٖٛ َٓػٛخ١ يٝػت) ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: يَٞ بَٝت( ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ

ٕٔ )ال ثري٠شَْٝو ٜإ ثري٠ََٝطزَٜو س١قٞ بؤ دَٝطري٠ ١ٖض ٠ٚ١٥ ِٕ َِٜػَتٔطَٝعا ََا  َأ  ب١ضِؤشٚٚ بٔ ١ْتٛأْ َُٜصٛ
ٕٔ َُا َٕ )َفُِٝطٔع ّٕ َََها ِٛ  بٛخاضٟ ٥ُٝاَٞ ن١ ز٠ز٠ٕ ؾ١قريَٜو خٛاضزْٞ شَٜوضِؤ ١ٖض ي١بطَِٟٔػٔهّٝٓا   ُنٌ َٜ
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 ضِٜٛا١ٜتٞ بٛخاضٟ ٠ٚ١٥ َا٠ٚت٠ٚ١ ثري٠نإ بؤ ت١خري٠ن١ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ن١ٚات١ نطز٠ٚٚ، ضِٜٛا١ٜتٞ
 تَافَخ اَإذ) يَٞ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٝت: ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ عباؽ ابٔ ١ٖض تطزا ؾََٜٛٓٝهٞ ي١ نطز٠ٚٚ،

َٗا ٚاملط َع٢ًَ لٔامَحِال َٕ  ع٢ً ضُعَِْفٔػ َََطا  ن١ برتغَٝت ي١ خؤٟ سا١ًَ ٥اؾط٠تٞ ١٥ط١ض ٚئسٖا يف َض
 ؾريز٠ض ٥اؾط٠تٞ ٜاخٛز تطغا، ْاضس١تٞ ي١ ن١ ز٠بَٝت ْاضس١ت٤ تٛٚف ز٠بَٝت ١َؾ١ق١تٞ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت

 َٓاَي١ن١ٟ ي١ ظ٠ض٠ض ٠ٚ١٥ َٓساَي١ن١ٟ بٝسات١ ١َََْٝٓٝت تَٝسا ؾريٟ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ن١ تطغا َٓاَي١ن١ٟ ي١
َُإ )ُِٜفٔطَطإ ؾ١ضَٟٛٚ: بسات ٌٔٓ َُِٜٚطٔع ّٕ ٔيُه ِٛ  سا١ًَٝف ٥اؾط٠ت٤ٞ ز٠ضٜـ ؾري ٥اؾط٠تٞ ٠ٚ١٥ َِٔػٔهّٝٓا  َٜ

 خٛاضزْٞ ٠ٚ١٥ ؾهاْسٜٚٚا١ْ ن١ ضِؤشَٜو ١َٖٛٚ ٠ٚ ي١بطٟ ز٠ؾهَٝٓٔ ضؤش٠ٚٚن١ٜإ ١ٖضزٚٚنٝإ
 ؾٝذ ٠ٚ نطز٠ٚٚ ا١ٜتٞضِٜٛ طربي د١ضٜطٟ ٥ٝبٓٛ ٠ٚ١٥ ْاطط٠ٚ١ْ، ضِؤش٠ٚف ١٥ٚ ٠ٚ ز٠ز٠ٕ ؾ١قريَٜو
 ؾطط ع٢ً )صشٝض ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: زاز٠َْٝت قشٝض ب١ ؾ١ضَٛٚز٠ ١٥ٚ زا(ايػًٌٝ )إضٚا٤ ي١ ١٥يباْٞ
ََٚع٢ًَ :٥ا١ٜتٞ ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ ت١َاؾا يَٝط٠زا ن١ٚات١ َػًِ ، ( َٔ  نٛاض بؤ َا٠ٚ١ٜ دَٝطريٟ ب١ (ُٜٔطُٝكَْٛ٘ ايَٓٔصٜ

 ٜعين ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ١ْتٛاَْٝت ن١ ثري٠شَْٝو بؤ ،ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١ْتٛاَْٞ ن١ ثري٠ََٝطزَٜو بؤ ن١ؽ
ََٚع٢ًَ ب١ تطزا ؾ١َٜٛٝنٞ ي١ نْٛه١ ببَٝٓٝت تَٝسا ١َؾ١ق١تٞ ( َٔ ُ٘  ايَٓٔصٜ َُٛٓقَْٛ  ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ٜعين ٖات٠ٚٛ َُٜط

 ١٥ٚ ؾريز٠ض ٥اؾط٠تٞ سا١ًَٚ ٥اؾط٠تٞ ٠ٚنٛ ثري٠شٕ ثري٠ََٝطزٚ ٠ٚنٛ قٛضغ١ ي١غ١ضٜإ ضِؤشٚٚ ن١
 ز٠غتا ي١ب١ض ٥ٝدتٝاضٟ ن١ بؤت٠ٚ١ ١ْغذ نَٞ س١قٞ ي١ ب١َياّ َا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚاْسا س١قٞ ي١ ١ت٥١اٜ ١٥ٚ نٛاض٠
 ز٠ٜتٛاْٞ ١ْبَٝت عٛظضٜؿٞ ١ٖضن١غَٞ ن١ داضإ ٠ٚنٛ ١َْا ٥ٝدتٝاض ١ْبَٝت نٛاض٠ ي١ٚ ن١ ١َْا٠ٚ

ُ٘ط ٥ا١ٜتٞ: ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ ب١َياّ ١ْبَٝت ب١ضِؤشٚٚ ُِ ًَُِٝص َِٗط َف ُِ ايؿَٓ َُٔٓه َٗٔس  َُٔ َؾ  (٘ٛٔ: ايبكط٠) صَف
 ١ٜ١ٖ بؤٜإ نٛاض٠ ١٥ٚ ب١َياّ ب١ضِؤشٚٚ بٔ، ١َٖٛٚ ي١غ١ضٜإ ثَٜٝٛػت١ ١َْاٚ ١٥ٚا١ْ بؤ زاب١ظ٣ ٥ٝدتٝاض

 زٟ ٥اؾط٠تَٝهٞ يَٞ بَٝت( ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ عباؽ ٥ٝدي  تطزا ضِٜٛا١ٜتَٝهٞ ي١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٔ، ١ٖض
َٕ تطعُٞ إٔ عًٝو ُٜطٝك٘، ال ايصٟ ٓعي١مب )أْت :ؾ١ضَٛٚ ثَٝٞ ؾريز٠ض بٛٚ ٜإ بٛٚ ن١ زٚٚطٝإ  َها

 ي١بطٟ ي١غ١ض٠ ٠ٚ١٥ت ت١ْٗا تؤ ْاتٛأْ ن١ ن١غا١ْٟ ي١ٚ تؤ عًٝو  َقَطا٤ ٚال َػهٝٓا، ّٜٛ نٌ
 ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: تطزا ي١ضِٜٛا١ٜتَٝهٞ ٠ٚ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ق١ظاؾت ٠ٚ بس٠ٟ ؾ١قريَٜو خٛاضزْٞ ضِؤشَٜو ١َٖٛٚ

 ؾريز٠ض ي١ ٜإ تطغا، خؤٟ اؾط٠ت٢ زٚٚطٝإ ي١ْ١ؾػ٥ٞ ١٥ط١ض ْفػٗا  ع٢ً خافت )إٔ ٖصٙ إشا
 ؾٝذ ٠ٚ تكطٞ  ٚال تفطط ٚاملطضع )اذتاٌَ ٖات٠ٚٛ عُط ٥ٝدي ي١ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا تطغا، َٓساَي١ن١ٟ

 ي١غ١ض ١ٜ١ٖ خٝالؾٝإ ظاْاٜإ يَٝط٠زا ب١َياّ تطٜؿ١، ضِٜٛا١ٜتَٝهٞ ن١ْس نطز٠ٚٚٚ تكشٝض ٠ٚ١٥ٟ االيباْٞ
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 ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: اظيس ٥ُٝا٢َ َايٝو٤ ٥ُٝا٢َ ؾاؾٝع٤ٞ ٥ُٝا٢َ ١َ١ظ١ٖبٞي صي١ْٚٛ بؤ ١ْٖسَٜهٝإ ٠ٚ١٥
 ثٛض٣ ٠ٚ سٓٝؿ١، ١٥بٛ ١َظ١ٖبٞ ٠ٚ بس٠ٕ، ؾٝس١ٜف بٝؿٝطَٝط٠ٚ١ِْٚ ز٠بَٝت ١٥ٚا١ْ ٚاملطضع  )اذتاٌَ

  ض٠ِظاٟ عُط ٥ٝدي٤ ع١باؽ ٥ٝدي ب١آلّ ١َظ١ٖبٞ ؾٝس١ٜ، ب١بَٞ ي١غ١ض٠ طَٝطِا٠ٚ١ْٟ ت١ْٗا ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ:
 ٠ٚبَٞ ز٠ّٚٚ، ١َظ١ٖبٞ طَٝطِا٠ٚ١ْ ب١ثَٝه١ٚا١ْٟ ب١بَٞ ؾٝس١ٜ١ٜ ب١ؽ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ بَٝت( ي١غ١ض خٛاٜإ
 ي١غ١ض٠ ١ْطَٝطِا٠ٚ١ْٟ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: س١ظَٝـ ٥ٝدي ١َ٠ٚظ١ٖبٞ ضِادٝض٤ ت١ٚا٠ٚ، ١َظ١ٖب١ف ١٥ّ طَٛإ

١َٝا١ْ غَٝٝ ٠ٚ١٥ٟ ضِادٝض٤ ت١ٚاٚ ب١َيهٛ ١َظ١ٖبٞ ١َضدٛس١ٚ ت١ٚاٚ ١ْٝٝ، ١َ١٥ٜإ ي١غ١ض٠، ؾٝس١ٜٟ ١ْ
 ٠ٚ١٥ف ز٠ن١ٕ، ٥ا١ٜت١ن١ٜـ زاب١ظٜين ٖؤناضٟ باغٞ ت١ؾػريٜإ نطز٠ٚٚٚ عباؽ ٥ٝدي٤ عُط ٥ٝدي ن١

 قٝاغٞ ن١غَٝهٝـ ٠ٚ ١ٖض ؾريز٠ض بَٝت، ٜإ زٚٚطٝإ ٥اؾط٠ت١: زٚٚ ١٥ٚ بؤ ط١ٚض١ٜ٠ خٛاٟ ٥اغاْهاضٟ
ٜإ زٚٚ داض  ضَٜودا ي١غاَيَٝهسا َٛغاؾري نْٛه١ ١َٖي١ٜ١ قٝاغ١ن١ ز٠َيَٝري َٛغاؾري بؤ غ١ض بهات

١ٜ١ٖ ٜإ  س١ًَٞ ي١ ٜإ غاَيَٝو ١َٖٛٚ ٥اؾط٠ت ب١َياّ، بٝطَٝطَِٜت٠ٚ١ ض١َ٠ِظإ ٥اغا١ْ به١َٜٚت١ غ١ؾ١ضٟ
 نطا٠ٚ١ٜ ثَٝه١ٚا١ْ ب١ قٝاؽ ن١ٚات١ ي١غ١ضٟ، قٛضغ١ بٝطَٝطَِٜت٠ٚ١ ز٠بٝت ٠َٚيا بًََٝري ١ٜ١ٖ ؾريزاْٞ
  بؤٜإ. ط١ٚض١ٜ٠ خٛاٟ ب١ظ٠ٜٞ ٠ٚ١٥ف ٥اؾط٠تإ بؤ ٥اغاْهاض١ٜن١ ٠ٚ١٥ف

رةًة ء كةويَت دةطتٍ ياْ كؤبلةًةوة فةقري خةهَلي ُاتوامن كة ئةهَيَ كةس /23ث
  فةقري؟ بة ثاسة بذات خواسدْ هةجياتي دةتواُيَت ئاية بلةَ دسوطت بؤ خواسدُيَلياْ

 ١ْٟ ن١ٚت ١ْخؤف ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ي١ غاَيٝهٝإ يَٞ بَٝت( ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ ٚ/ ١ْ١٥ؽ
 تَٝٛٚؾ٣١ خٛاضزْٞ قاثَٝو ز٠ؾ١ضََٟٛٚ (،فأؾبعِٗ َػهٝٓا ثالثني فسعا ثطٜس دف١ٓ )فصٓع تٛاْٞ

 خٛاضزٕ ؾٝس١ٜن١( فٔفِس١َْٜ) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: قٛض٥اْٝـ نطزٕ، تَٝطٟ نطزٚ باْط ؾ١قريٟ غٞ نطز زضٚغت
 س١ٜ٠بٝ ي١ٚا١ٜ١ْ ثاض١ٜ٠ ١٥ٚ ثاض٠زإ، ١ْى زا١ْ خٛاضزٕ ؾٝس١ٜن١ٟ بطغَٝت١ٝ نْٛه١ ض١َ٠ِظإ بَٝت،

 بؤ خؤٟ ب١ؽ ٜإ بسات خطاثٞ ب١ؾتَٝهٞ بسات ١َؾطٚبٞ ب١ بسات دط١ض٠ٟ ب١ بهٞ نابطا ن١غَٝو
 ن١غٝو نؤبهات٠ٚ١ ؾ١قري ١ْتٛاَْٝت بؤ خؤؾٞ ن١ ؾ١قري بؤ بٛٚ خٛاضزٕ ؾٝس١ٜ ن١ ب١َياّ بهات، غ١ضؾ٢

 تؤ بًََٝت ثَٝٞ تبسا خَٝعإ غ١ضؤى ب١ ٜإ بهط٠ِ ؾ١قري بؤ خٛاضزٕ بًََٝت ثَٞ بسات ثاض٠ٟ ١ٖضز٠بَٝت
 ضِؤش٠ ٠ٚ١٥ْس٠ ي١بطٟ خَٝعا١ْن١ٟ بؤ بهطَِٜت خٛاضزٕ بهَٝت ن١ قٝا١َت ضِؤشٟ ي١ ٠ٚنٌٝ ز٠ن١َ١

 ثَٝه١ٚا١ْٟ ٠ٚ١٥ بَٝت ثاض٠ ٠ٚضططتٔ ١٥ط١ض ان شاء اهلل ٥اغاْهاض١ٜٝ زضٚغت١ ٠ٚ١٥ؾٝإ غ١ض خَٝعا١ْ ن١ْس
  ؾ١ضَٛٚز٠ناْٝؿ١ . ثَٝه١ٚا١ْٟ ٠ٚ ٥ا١ٜت١ن١ٜ١
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 جاسيَم ضةُذ دةتواُيَت ٓاتبوو ثيَم كةس ذةوت تا شةط هة خيَضاُيَم ةسئةط / ئةي24ث

 ؟ بيَت جياواص هيم كةطي طي ياْ دةبيَت تةواو كةطةكة طي تاوةكو بلات بؤ خواسدُياْ
 ٖات٠ٚٛ. ؾ١ضَٛٚز٠ناْسا ي١ ٠ٚنٛ بَٝت دٝاٚاظ يَٝو ن١غٞ غٞ ٚا١ٜ ٚ/ باؾرت 

 دةبيَت ياْ بيطيَشِيَتةوة سِؤراُة ئةو ئاية بوو ًِاهَي سِةًةصاُذا هةُاو ئةطةس / ئافشةت25ث
 ؟ بذات فيذية

 زٚٚا١ْ ١٥ٚ ض١َ٠ِظاْسا ي١ ببَٝت َٓاَيٞ ١٥ط١ض ٜإ ١ٖبَٝت َاْطا١ْٟ غٛضِٟ ١٥ط١ض ٚ/ ٥اؾط٠ت
 غاَيٝؿٞ ١٥ط١ض ن١ْس٠ ١ٖض ْازات ؾٝس١ٜف بٝطَٝط٠ٚ١ِْ، ي١غ١ضٜإ ٚادب١ ب١ضِؤشٚٚ بٔ ي١غ١ضٜإ س١ضا١َ
 ب١َيط١ٜ١نٞ ٖٝض نْٛه١ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ؾٝس١ٜٟ ي١غ١ض٠ ق١ظاٟ ١ٖض ططتبَٝت٠ٚ١ ١ْٟ ٠بػٛضَِٜت١ٚ ب١غ١ضزا
 ١ْٝٝ. ي١غ١ض

 ًاوة ضةُيَلي كة سِؤرةي ئةو ببيَتةوة ثان ُويَزي بيَ هة ئافشةت ئةطةس ئافشةت بة / طةباسةت26ث
 ئةرًيَشدسيَت بؤ يسِؤرة ئةو ئاية وة ُا؟ ياْ ئةبيَت بةسِؤروو خواسدُةوةو هة ٓةهَطشيَ دةطت سِؤرةكة هة

 ثاشاُذا؟ هة بيطيَشِيَتةوة قةصا بة دةبيَت ُا ياْ
 َاْطا١ٜ١ْ ب٢َ َْٜٛصٟ َاْطا٤١ْ غٛضِٟ ن١ زاْا٠ٚ ي١غ١ضٟ خٛا ٠ٚ١٥ٟ ن١ ناتَٝو ٚ/ ٥اؾط٠تَٝو

 ٜإ بَٝت ٠ْٛٝضِؤ زٚاٟ ٜإ ٠ْٛٝضِؤ ثَٝـ بَٝت ب١ٜا١ْٝٝن١ٟ ي١ ثاى ب٠ٚ٠ٛ ض١َ٠ِظاْسا ضِؤشٟ ي١ ن١ ناتَٝو
 ي١ ١َٖيططَٜت ز٠غت ز٠بَٝت ب٠ٚ١ْٟٚٛ ثاى زٚاٟ ن١ ٚا١ٜ ظاْاٜإ ١ْٖسَٟ ضِاٟ بَٝت ع١غط زٚاٟ

 ب١ضِؤشٚٚ بؤٜؿٞ ٠ٚ خبٛات٠ٚ١ ١ْٖٝهٝـ خبٛاٚ ١ْٖٝهٝـ ب١ضباْط ناتٞ تا٠ٚنٛ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ
 ٖٝض ه١بؤ نَْٛٝ ٠ٚ١٥ ١َٖيب١ت١ خبٛات٠ٚ١ ٖٝض خبٛاٚ ٖٝض ْابَٝت ثاى ب٠ٛت٠ٚ١ َازاّ ب١َياّ ١ْٝٝ، سٝػاب
 ؾ١ضعٞ ب١َيط١ٜ١نٞ ٖٝض بؤن١ْٛن١ ظاْاٜإ ١َٖٛٚ بؤ ضَِٜعَاْسا ي١ط١ٍَ ب١ضِاغيت ١ْٝٝ ي١غ١ض ب١َيط١ٟ
 ٠ٚ١٥ ٖات َاْطا١ْٟ غٛضِٟ ب١ نؤتاٜٞ بؤ٠ٚ ثاى ب١ٜاْٞ باْطٞ زٚاٟ ي١ ن١ ٥اؾط٠ت ب١َيهٛ ١ْٝٝ، ي١غ١ض

 ب١ضِؤشٚٚف ن١ ٠ٚ بَٝت ؤشٚٚب١ضِ ضِؤش٠ ١٥ٚ ١ْٝٝ ٚادب ٠ٚ ي١غ١ضٟ ن٠ٚٛ ي١ز٠غت تاظ٠ ضِؤش٠ٟ ١٥ٚ
 ١٥ط١ض ٠ٚ ز٠خٛات٠ٚ١ ٥اٚ ز٠خٛات٤ ْإ ثَٝسا٠ٚ ضَِٜطاٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ خؤٟ، بؤ ٥اظاز٠ ٥اؾط٠ت ١ْبَٝت

 ن١ٚات١ الٟ، بهَٝت١ ١ٜ١ٖ بؤٟ بط١ضَِٜت٤٠ٚ١ ١ْبَٝت ب١ضؤش٤ٚٚ بٛٚبَٝت ي١غ١ؾ١ض ثٝا٠ٚن١ؾٞ صي١ْٚٛ بؤ
 ن١ ناتَٝو ظاْا١ٜى ٖٝض ب١قػ١ٟ به١ٜٔ ١ضاَٞس ١َُٝ٥ ْاتٛاْري ١ْنطزبَٝت س١ضاَٞ خٛا ن١ ؾتَٝو

 ن١ ضِؤش٠ن١ٟ باقٞ ي١غ١ضٟ ١ْٝٝ ثَٜٝٛػت ٥اؾط٠ت بؤ١ٜ ي١غ١ض ١ْبَٝت، ؾ١ضَٛٚز٤ٟ٠ قٛض٥إ ب١َيط١ٟ
 ضِؤش٠ؾٞ ١٥ٚ بؤ٤ٟ س١َياَي١ ب١َيهٛ خٛاضز٤،٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ي١ بططَٜت٠ٚ١ خؤٟ تَٝٝسا ثاى بؤت٠ٚ١ ب١
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 ز٠ٜططَٜت٠ٚ١. زٚاٜٞ ب١َيهٛ ١ْٝٝ ي١غ١ض

 ُةكةوت ئةوة فشياي بةهَاَ ثان بوةوة ئافشةت بةياُي باُطي ثيَضء ٓات ئةطةس / ئةي27ث
 ؟ دةكشيَت ذظاب بؤ سِؤرةي ئةو ئةبيَت بةسِؤروو كة ئاية بصوات خؤي كةوا

 به١َٜٚت١ خؤؾؤض١ٜٓن١ف ١٥ط١ض ٠ٚ بََٝٓٝت، ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ١ْٝتٞ ي١غ١ضٟ ٚادب١ ٥اؾط٠ت١ ١٥ٚ ٚ/
 . ط١ٚض٠ خٛاٟ ثؿتٝٛاْٞ ب١ ضِاغت١ ضِؤش٠ٚٚن١ؾٞ ٠ٚ ظ٠ض٠ض ْازات ٖٝض ب١ٜا٠ٚ١ْٝ باْطٞ زٚاٟ

 بطيَشُِةوة؟ قةصا بة سِةًةصاْ سِؤرووي ثيَويظتة كة كيَّ كةطاُة / ئةو28ث
ب١ضِؤشٚٚ  ن١ ن١غا١ْٕ ١٥ٚ بطَٝط٠ٚ١ِْ ب١ق١ظا ض١َ٠ِظإ ضِؤشٟٚٚ ٚادب١ ي١غ١ضٜإ ن١ ٚ/ ١٥ٚا١ْٟ

 ي١غ١ضٟ ٚادب١ ١ٖبَٝت َاْطا١ْٟ غٛضِٟ ن١ نطز٠ٚٚ ٥اؾط٠تٞ باغٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ صي١ْٚٛ بؤ ١ْبٕٛٚ،
 ظ٠ٜػتاْٝسا ساَي١تٞ ي١ ن١ ٥اؾط٠تَٝو ٠ٖٚا ١ٖض بٝططَٜت٠ٚ١، زٚاٜٞ ي١غ١ضٟ ٚادب١ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت،

 ١ْخؤف، غ١ََٝٝٝإ: بٝططَٜت٠ٚ١، زٚاٜٞ ي١غ١ضٟ ٚادب١ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت، ي١غ١ضٟ ٚادب١ بَٝت
 ضِؤش٠ٚٚن١ٟ زٚاٜٞ ن١غ١ف ١٥ٚ ي١غ١ؾ١ض٠ ضَِٜبٛاض٠ٚ ن١ ن١غ١ٟ ٥ٚ١ َٛغاؾري، نٛاض٠َٝإ:
 ١٥ٜٚـ عٛظض ب١بَٞ بؿهََٝٓٝت ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ن١ ن١غ١ف ١٥ٚ ي١ظاْاٜإ ١ْٖسَٟ الٟ ٠ٚ ز٠ططَٜت٠ٚ١،

 بؿهََٝٓٝت ضِؤش٠ٚٚن١ٟ عٛظض ب١بَٞ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ي١ظاْاٜاْٝـ ١ْٖسَٟ بٝططَٜت٠ٚ١، ي١غ١ضٟ ٚادب١
 تاٚاْٞ ن١ َطؤظ ب١ٖ١ضساٍَ بٝطَٝطَِٜت٠ٚ١، ن١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١ْٝٝ ب١َيط١ٜ١ى ٖٝض ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ غعان١ٟ ٠ٚ١٥
 ٚادب١ ٠ٚ١٥ نطزٕ بامسإ ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ١٥َا بهات، ب١زٚازا نانٞ نطز٠ٚ٠ٟ ثَٜٝٛػت١ نطز

 بطط٠ٚ١ْ. ضِؤش٠ٚٚن١ٜإ زٚاٜٞ ي١غ١ضٜإ
 ئةطشيَتةوة، هةطةسيةن ويآْةًو سِةًةصاْ وةكو دةطشيَتةوة سِؤروةكةي كة دوايي / ئاية29ث
  ؟ بطشيَتةوة سِؤرووةكةي ُاو بةُاو خؤي ئاسةصووي بة ٓةية بؤي ياخود

ِٔ )َفٔعس٠َْٓ :ؾ١ضَٟٛٚ ث١ض٠ٚضزطاض ٚ/ خٛاٟ َٔ ّٕ  ن١ ب١ضِؤشٚٚ ١ْبٛٚ ن١ ن١غَٝو ٚات١: ُأَخَط  َأَٜٓا
 ١ْٜططت٠ٚٛ ن١ ضِؤشا١ْٟ ١٥ٚ ب١٥١ْساظ٠ٟ ؾ١ض١َٜٚٛتٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ١ٖبَٝت ؾ١ضعٞ عٛظضٟ

٠ن٣١ (تتابع) ب١ٜ١ن٠ٚ١ ٠ٚ ١ْٜؿٝؿ١ض٠َٚٛ ١ٜنػ١ض ١ْٜؿ١ضَٛٚ تط، ضِؤشاْٞ ي١ بططَٜت٠ٚ١ ضِؤش٠ٚن١ٟ
  ض٠ِظاٟ ابٔ عباؽ بؤ١ٜ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ب١َيط١ٟ ٠ٚ ْري، ٚادب ٖٝهٝإ ٜـ(ع٢ً ايفٛض)  ثَٜٝٛػت١، ٠ٚ ١ْ

 ت١ؾطٜكٞ ب١ ن١ ١ْٝٝ ؿ١نَٝ ٖٝض (ال ب٦ؼ إٔ تفطم) ز٠ٜؿ١ضَٛٚ: يَٞ بَٝت( ث١ض٠ٚضزطاضٟ خٛاٟ
 تط ضِؤشٟ زٚٚ غَٞ زٚاٟ بٝططَٜت٠ٚ١، زٜه١ ضِؤشٟ زٚٚ غَٞ زٚاٟ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ١٥َطِؤ بٝططَٜت٠ٚ١،
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 ؾ١عباْٝـ، َاْطٞ بطات١ ١٥ط١ض خبطَٜت زٚاف زضٚغت١ ٠ٚ ١ْٝٝ، نَٝؿ١ بهات٠ٚ١ تط ضِؤشَٜهٞ ق١ظاٟ
 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: يَٞ بَٝت( ث١ض٠ٚضزطاضٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ عا٥ٝؿ١
 َٕ ُٕ )َنا ُّ َعًَٞ َُٜهٛ ِٛ ِٔ ايص َٔ َٕ َََطا َُا، َض ِٕ َأِغَتٔطُٝع َف ُ٘ َأ َٕ  ٔفٞ ٔإال َأِقٔطَٝ  . َؾِعَبا

 ؾ١عبإ َاْطٞ تا٠ٚنٛ بٝطَٝط٠ٚ١َِ ز٠تٛاْٞ ١ّْ غ١ض ز٠ن١ٚت١ ض١َ٠ِظامن َاْطٞ ضِؤشٟٚٚ ٚات١: َٔ
 زٚاٟ به١َٜٚت١ ز٠ؾبَٝت ١ْٝٝ، نَٝؿ٤١ خب١ٜت زٚاٟ زضٚغت١ ن١ٚات١ ز٠َططت٠ٚ١، نات ١٥ٚ زاز٠ٖات

 تط، ض١َ٠ِظاَْٝهٞ زٚاٟ بؤ بططَٜت ١َٖيٞ ؾاؾعٝسا ١َظ١ٖبٞ ي١ زضٚغت١ ١ٖض ٠ٚ١٥ؾٝإ تطٜـ ض١َ٠ِظاَْٝهٞ
 ؾ١ض٠َٚٛ، ٚاٟ َايٝهٝـ ٥ُٝاَٞ ٠ٚ بسات، ؾٝس١ٜف ز٠ٜطَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ ضِؤشَٜو ١َٖٛٚ ي١ط١ٍَ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ

 ثَٜٝٛػت١ َطؤظ بؤ١ٜ س١زٜػسا،٤ قٛض٥إ ي١ ١ْٝٝ ي١غ١ض ب١َيط١ٜ١نٞ ٖٝض زا١ْن١ ؾٝس١ٜ ي١ضِاغتٝسا ب١َياّ
 ؾ١ضَاْٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚنٛ باؾرت٠ ظٚٚ بٝططَٜت٠ٚ١ ي١غ١ض٠ ضِؤشٟٚٚ ناتَٝو ن١ ي٠ٚ١ٟ بهات  ث١ي١

ََٚغأضُعٛا  )َغأبُكٛا  ثَٝهطزٜٚٚٔ: ٍٔ َبأزُضٚا) ؾ١ض١َٜٚٛتٞ:  خٛا ٜإ ثَٝػ١َب١ضٟ ) َُا  َطؤظ (24) (ٔباِيَأِع
 غاَيَٝهٞ تا٠ٚنٛ تط َاْطَٝهٞ تا٠ٚنٛ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ َطؤظ ز٠َيَٝت نَٞ نْٛه١ ي١ط١ضِا٠ٚ١ْٟ، بهات  ث١ي١
 ٠ٚ١٥ زاٖاتٛٚ غاَيٞ ض١َ٠ِظاْٞ زٚاٟ ن١ٚت١ غاَي١زا ي١ٚ ١ْٜطَٝطِا٠ٚ١ٜ ن١غ١ ١٥ٚ ٖاتٛٚ ١٥ط١ض ب١َياّ تط،

 ١ْنطز٠ٚٚ باؽ ٠ٚ١٥ٟ نطز٠ٚٚ باؽ ق١ظاٟ ت١ْٗا ط١ٚض٠ خٛاٟ ق١ظا١ٜ؟ ت١ْٗا ٜإ ي١غ١ض٠ ؾٝس١ٜٟ
 ؾ١ضَاْٞ  خٛا ثَٝػ١َب١ض٤ٟ زا١ْٜٓابَٝت ط١ٚض٠ ن١ خٛاٟ ؾتَٝهٝـ بَٝت، ي١ط١ٍَ ؾٝس١ٜٟ ز٠بَٝت

ب١َيهٛ  خب١ٜٓ١ غ١ض خ١َيو، قٛضغ١ باض٠ ١٥ٚ ٠ٚ به١ٜٔ، ٚادب خ١َيهٞ ي١غ١ض ١ْٝٝ ١َُٝ٥ بؤ ث١َٓٝنطز بَٝت
 .  ٖاتبَٝت ب١غ١ضزا طٜؿٞت ض١َ٠ِظاْٞ ١٥ط١ض بهات٠ٚ١ ضؤش٠ٚٚن١ ق١ظاٟ ي١غ١ضٟ ٚادب١ ت١ْٗا 

 دسوطتة كاسيء كةس خؤي هةثاط ئايا ًشد وة بوو هةطةس قةصايةي ئةو ٓاتوو / ئةطةس30ث
 ُا؟ ياْ بطشُةوة بؤ سِؤرووةكةي

 ٜإ ق١ضظ بَٝت ضِؤشٟٚٚ ب١طؿيت ٜإ بَٝت ي١غ١ض ضِؤشٟٚٚ ٜإ بَٝت ق١ضظاض ن١غَٝو ٚ/ ١٥ط١ض
 بؤ ضِؤشٟٚٚ ز٠تٛأْ ناض٤ٟ ن١ؽ ٥اٜا يَٝط٠زا ١ٖ،١ٜ بؤنْٛٝإ غَٞ ظاْاٜإ بَٝت ١ْظض ضؤشٟٚٚ
 غَٞ ب١ بٕٛٚ ظاْاٜإ ضِؤش١ٜٚٚى؟ دؤض٠ ت١ْٗا ٜإ ض٠ٖاٜٞ ب١ بطط٠ٚ١ْ؟ بؤٟ ْاتٛأْ ٜإ بطط٠ٚ١ْ

  يَٞ بَٝت( ث٠ٚ١ضزطاضٜإ خٛاٟ  ض٠ِظي١تٞ َايٝو ٚ ؾاؾعٞ ٥ُٝاَٞ ق١ٚزي ظاٖريٟ يَٝط٠ ١َظ١ٖب:
 ب١َيط١ٟ ب١ ثَٝٓاطات ن١غٞ ع١َ١يٞ خؤٟ نطز٠ٚ٠ٟ ٚ ع١َ١ٍ غ١ٜطٟ َطؤظ ن١ ٚا١ٜ بؤنْٛٝإ

                           
 .   257/  3)  ايرتَصٟ ضٚاٙ  24)
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ََا َغَع٢ط ث٠ٚ١ضزطاض: خٛاٟ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ٕٔ ٔإيَٓا  ًِٔإَِْػا َِٝؼ ٔي ِٕ َي   ص.39:طايٓذِص  ََٚأ
 ٠ٚنٛ ١ٖض زا٠ٚ، ١٥دماَٞ خؤٟ ن١ ١ْبَٝت ٠ٚ١٥ ت١ْٗا ثازاؾتَٝو خَٝطٚ ٖٝض ١ْٝٝ َطؤظ ٚات١: بؤ

 تط بََٝٓٝت، ن١غَٝهٞ دٝاتٞ ي١ ؾا١ٜشيإ ْاتٛاَْٞ ٠ٚ بهات، ن١ؽ دٝاتٞ ي١ َْٜٛص ْاتٛاَْٝت ن١ؽ نؤٕ
تط  ن١غَٝهٞ دٝاتٞ ي١ ضِؤشٚٚ ْاتٛاَْٝت ن١ؽ ؾ٠َٛٝف ب١ٖ١َإ بهات، تط ن١غَٝهٞ دٝاتٞ ي١ ظٜهط ٠ٚ

 ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ث٠ٚ١ضزطاض خٛاٟ ن١ ب١َيط١ٜ١ ب١ٚ بططَٜت
ََا َغَع٢ط  ٕٔ ٔإيَٓا  ًِٔإَِْػا َِٝؼ ٔي ِٕ َي  ؾ١ض١َٜٚٛتٞ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ .ص39طايٓذِ:ص  ََٚأ
 ي١ بطٜت١ٝ ؾت١ف غَٞ ١٥ٚ ١ْبَٝت: ؾت غَٞ ت١ْٗا ث٢َ زََٜٓٝت نؤتاٜٞ نطز٠ٚ٠ناْٞ َطز ن١ َطؤظ

 ٜإ زيَ بَٝٓٝت، غٛٚزٟ خ١َيو ن١ ب١خـ غٛٚز ظاْػتَٝه٢ ي١ بطٜت١ٝ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ ب١ضز٠ٚاّ خَٝطَٜهٞ
 باؽ تَٝٝسا ططت٠ٚ١ٟٓ ضِؤشٚٚ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ دا ٢َ بهطَٜت،ث نان١ٟ خَٝطٚ َٓساَيَٝه٢ قاَيض ن١ زٚعاٟ

 عًِٝ ١٥ًٖٞ ز٠َٚٚٞ ١َظ١ٖبٞ بططَٜت٠ٚ١، دٝاتٞ ي١ ضِؤش٠ٟٚٚ ١٥ٚ ن١ؽ ْانطَٜت ن١ٚات١ ١ْنطا٠ٚ
 ٠ٚ١٥ ز٠َطَٜت ن١ َطؤظ١ ١٥ٚ بٛٚ بَٝت ن١ ي١غ١ض ١ْظضٟ ضِؤشٟٚ ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ق١ظا ضِؤشٟٚٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥

 ١٥بٛٚ ظؤض٤ٟ، ب١ ١َ١٥ بؤن٢ْٛ ؾ١ضَٛٚز٠ْاغا١ْ ز٠طط٠ٚ١ْ، بؤٟ ضٟنا٤ ن١ؽ بطريَٜت٠ٚ١ بؤٟ زضٚغت١
 س١ظَٝـ ٥ٝدي ٠ٚ نطز٠ٚٚ، ت١ؾػري ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚ١ْٜٚـ ٥ُٝاَٞ ٠ٚ ؾاؾٝعٞ ق١ٚي١ناْٞ ي١ ١ٜنَٝه١ ٠ٚ ثٛض،
ِٔ) يَٞ بَٝت( ث١ض٠ٚضزطاضٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ عا٥ٝؿ١ ؾ١ضَٛٚز٠ٟ ب١َيط١ٟ ب١ نطز٠ٚٚ تطدٝض بؤٟ ََ 
٘ٔ ََاَت ِٝ ّْٔصَٝ ََٚعًَ َّ ا ُ٘ َصا ُ٘ َعِٓ  دا ٠ٚي١ٝن١ٟ ٠ٚ١٥ بٛٚ ي١غ١ض ضِؤش٣ٚٚ َطزٚٚ ن١غَٝو : ١ٖضواتة (َٚٔيٝٗ

 طؿيت ؾ١ضَٛٚز٠ ١٥ٚ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ يَٝط٠زا.  ز٠طط٠ٚ١ْ بؤ ضِؤشٟٚٚ ١٥ٚا١ْ نه١ن١ٜ١تٞ ٜإ نٛض٠ِن١ٜ١تٞ
. ق١ظا بَٝت شش٠ٚٚضِؤ ١٥ٚ ٜإ بَٝت ١ْظض ٥ا١ٜ ضِؤش٠ٚٚ ١٥ٚ دا بَٝت ي١غ١ض ضِؤشٟٚٚ َطز ١ٖض ن١غَٝو ١ٜ

 بؤٟ ٠ٚي١ٝناْٞ ثَٜٝٛػت١ يَٞ بَٝت( ث١ض٠ٚضزطاضٟ خٛاٟ  ض٠ِظاٟ عا٥ٝؿ١ ؾ١ضَٛٚز٠ٟ ب١َيط١ٟ ب١ ٠ٚ١٥
 دا ٠ٚي١ٝن١ٟ ٚات١: با ٠،(طًب) س١قٝك١ت١ن١ٟ ب١َياّ خ١ب١ض٠ ظاٖري٠ن١ٟ ٠ٚ١٥ف ٠ٚ بطط٠ٚ١ْ

 ٥ٝبٓٛ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ي١ ٠ٖا١ٖضٚ ٠ٚ بططَٜت٠ٚ١، دٝاتٞ ي١ ضِؤش٠ٟٚٚ ١٥ٚ نه١ن١ٜ١تٞ ٜإ نٛض٠ِن١ٜ١تٞ
 ضِٜٛا١ٜتَٝهٞ ي١ ي١غ١ض٠ َاْطَٝهٞ ضِؤشٟٚٚ ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ الٟ ٖات١ ثٝاَٜٚو ع١باغسا

 نْٛه١ ب١َيَٞ ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ بطط٠ٚ١َ؟ بؤٟ َٔ ٥اٜا ي١غ١ض٠ ١ْظضٟ ضِؤشٟٚٚ تطزا
 ظاْاٜإ يَٝط٠ بؤ١ٜ بسضَٜت٠ٚ١. ن١ ثَٜٝٛػترت٠ س١قرتٚ ق١ضظَٜو ١َٖٛٚ ي١ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ق١ضظٟ

 ٤ٚ١٥ زؾ٤ٔ نؿٔ زًَََٜٝت دَٝٞ ن١ ثاض١ٜ٠ٟ ي١ٚ ز٠بَٝت ز٠َطَٜت ن١غَٝو ن١ ناتَٝو ز٠ؾ١ضَٕٛٚ:
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 ب١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ بهطَٜت غ١ضف خؤٟ ثاض٠ناْٞ ي١ ٠ٚ١٥ زاز٠ْطَٜت ْاؾتين بؤ ن١ خ١ضد١ٟٝ
 ق١ضظ٠ناْٞ ي١غ١ض٤ٟ ز٠نطَٜت ط١ٚض٠ خٛاٟ ق١ضظٟ غ١ٜطٟ زٚاٜٞ بهطَٜت زاب١ف َرياتطط٠ناْٞ

ُٔ :بهطَٜت زاب١ف َريات١ن١ ١٥ٚدا يَٝبسضَٜت٠ٚ١ ب١ْس٠ناْٞ ق١ضظٟ ١٥ٚدا يَٝبسضَٜت٠ٚ١ ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ  )َزِٜ
ُ٘ ِٕ َأَسُل ايًٓ  . صعًٝ٘ َتفلط ُِٜكَط٢  َأ

 َريات١ن١ٜسا ي١ ثاض١ٜ٠ى ز٠بَٝت ب٠ٚٛ ٚادب ي١غ١ضٜؿٞ ١ْنطز٠ٚٚ س١دٞ ن١غ١ ١٥ٚ صي١ْٚٛ بؤ
 بؤ ١ْظض٠ٟ ١٥ٚ ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ ١ْظض خؤٟ ي١غ١ض ؾتَٝهٞ صي١ْٚٛ بؤ س١د١ن١ٟ، بؤ بسضَٜت
 ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ن١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ٟ ١٥ٚ ب١َيط١ٟ ب١ بهطَٜت
 (ُٔ ُ٘ فَسِٜ ِٕ َأَسُل ايًٓ  ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ زا١ٜ، َٛغ٤ًِٝ بٛخاضٟ ي١ ؾ١ضَٛز٠ن١ف [عليو متفق] ُِٜكَط٢  َأ

 ١٥ٟ ؾ١ضَٟٛٚ: الٟ ٖات١ ٥اؾط٠تَٝو  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ الٟ اْٝؿتبّٛٚز ز٠ؾ١ضََٟٛٚ بٛض٠ٜس٠
 ١٥دط٠ن١ت ؾ١ضَٛٚ: ثَٝٞ ١٥ٜٚـ َطز زاٜهٝؿِ ٠ٚ نطز٠ٚٚ زاٜهِ بؤ خَٝطّ َٔ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ

ب١ سٛن٢ُ  اْلِمريَاُث( َعَلْيكِ  )َردَىا بٛٚ داض١ٜ خَٝطَٜهٞ زاٜهٞ بؤ نطزٟ ن١ خَٝط٠ٟ ١٥ٚ ب٠ٚٛ، ٚادب
اض٣١ٜ ن١ زابٛٚت ب١ زاٜهت نطزبٛت١ خَٝط بؤ زاٜهت، ن١ زاٜهت َطز داض١ٜن١ َريات َريات ١٥ٚ د

ُ٘  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ١٥ٟ ؾ١ضَٟٛٚ بؤ تؤ٣ ز٠طَٝطََِٜٓٝت٠ٚ١، ١٥ٚدا َٕ )ٔإَْٓ َٗا َنا ِٝ ًَ ُّ َع ِٛ ِٕٗط َص ُّ َؾ  َأَفَأُصٛ
َٗا ٍَ َعِٓ َٔٞ َقا َٗا  ُصٛ  ي١دٝاتٞ َاْط١ٟ ١٥ٚ ٥اٜا بٛٚ ي١غ١ض َاْطَٝهٞ ضِؤشٟٚٚ زاٜهِ ب١َياّ (25) َعِٓ

 صّٛ) ١ْٜؿ١ضَٛٚ يَٝط٠ؾسا ي١دٝات٢ بٝطط٠ٚ٠، (عٓٗا صَٛٞ) ؾ١ضَٟٛٚ:  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ بطط٠ٚ١َ؟
 نطز٠ٚٚ. ضِٜٛا١ٜتٝإ َٛغًِٝ بٛخاض٤ٟ ١َ١٥ف (ْصض

 خؤٟ ي١غ١ض نطزبَٝت ١ْظضٟ ن١غَٝو ن١ ١ْظض ضِؤشٟٚٚ ت١ْٗا ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ غ١َّٝٝ ١َظ١ٖبٞ 
 ي١غ١ض نطا٠ٚ ١ْظض ضِؤش٠ٚٚ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ ١ْط١ٜاْس بَٝت ب١دَٞ ١ْظض٠ن٤ٟ١ َطزبَٞ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت

 ض١َ٠ِظاْٞ بَٝت ي١غ١ض ق١ضظٟ ضِؤشٟٚٚ ١٥َا بطط٠ٚ١ْ، بؤٟ ز٠تٛأْ نه١ن١ٜ١ت٤٢ ٜإ نٛض٠ِن١ٟ
 ن١ يَٞ بَٝت( ث١ض٠ٚضزطاضٟ خٛاٟ  ض٠ِظي١تٞ ١٥يباْٞ ؾَٝذ ١َ١٥ؾٝإ ْاطريَٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ٜإ ١ْططتبَٝت

٤ ع١باؽ ٥ٝبٓٛ عا٥ٝؿ١ٚ ؾ١ضَٛٚز٠ٟ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ عًِٝ ١٥ًٖٞ ي١ ١ْٖسَٟ ب١َياّ ز٠نات، ٠ٚ١٥ ت١ضدٝٞ
 ي١ ١ٜنَٝو ب١ بهطَٜت تاٜب١ت ْابَٝت ٖات٠ٚٛ طؿيت ب١ َازاّ ٖات٠ٚٛ، ض٠ٖا٢ٜ ب١ تَٝٝاْسا بٛض٠ٜس٠

 ٠ٚ١٥ف ١ْظض٠ ن١ تان١ ١٥ٚ ب١َيهٛ ْانطَٜت، طؿت١ٝ ت١خكٝل٤ تاٜب١ت عا١َٚ خؤٟ ٥اؾطاز٠ناْٞ،

                           
 .   1149)  َػًِ ضٚاٙ  25)
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 نؤ١ََيَٝهٝإ ظاْاٜإ ز٠نطَٜت ختكٝل ْاَََٝٓٝت٤ عُّٛ ب١ بًََٝري ١٥َا عا١َن٠ٚ١، شَٜط ز٠نَٝت١

 ٜإ بَٝت ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ق١ضظٟ دا بَٝت ق١ضظاض ن١غَٝو ن١ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ خؤٟ طؿت١ٝتٞ ب١ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ
 بٝططَٜت٠ٚ١. ن١ نان١ ٚاف ب١َيهٛ بٝططَٜت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ بؤٟ ٠ٚي١ٝن١ٟ ٠ٚ١٥ ي١غ١ضٟ ١ْظض بَٝت ضؤشٟٚٚ

 طوسِي ئةوةي بؤ سِةًةصاْ هة بةكاسدةٓيَِّ ذةبيَم جؤسة ئافشةتاْ هة / ٓةُذيَم31ث
 ذوكٌي ئاية بةسِؤرووبّ ًاُطةكة ٓةًوو سِةًةصاُذا هة بتواُّ تاوةكو خبات دوا ًاُطاُةياْ

 ضيية؟ ذةباُة جؤسة ئةو بةكاسٓيَِاُي
 خٛاٟ (آزّ بٓات ع٢ً اهلل نتب) اْا٠ٚز ي١غ١ضٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ؾتَٝه١ ٥اؾط٠ت ٚ/ ١َغ١ي١ٟ

 ب٢َ َْٜٛصٟ تٛٚؾٞ ز٠بٔ، َاْطا١ْ غٛضِٟ تٛٚؾٞ ٥اؾط٠تإ َاْط١نإ ظؤضب١ٟ زاْإٚ ي١غ١ضٟ ط١ٚض٠
 ضِؤشا١ْزا ي١ٚ ن١َرت ٜإ ٜإ ظٜاتط ضؤش بَٝت ؾ١ف ببَٝت تٛٚف ض١َ٠ِظاْسا َاْطٞ ي١ ١٥ط١ض ٠ٚ ز٠بٔ

 زاٜهإ ي١ خٛؾها٤ٕ ي١ ١ْٖسَٟ دا بهات، تَٝسا َْٜٛصٜؿٞ تْاتٛاَْٝ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت تَٝٝسا ْاتٛاَْٝت
 ١َٖٛٚ ٠ٚ ب١ضِؤشٚٚبٔ َاْط١ن١ ١َٖٛٚ بتٛأْ ن١َٜٚت ز٠غت ت١ٚاٟٚ ب١ خَٝط٠ٜإ ١٥ٚ ز٠ٜا١َْٜٚت
 َاْطا١ْ غٛضِٟ ١َْعٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ب١ناض ز٠َٖٝٓٔ س١ب١ ١٥ٚ بؤ١ٜ به١ٕ تَٝسا ؾ١ٚ َْٜٛصٜؿٞ ؾ٠ٚ١ناْٞ

 ١ْنطَٜت ناض٠ ١٥ٚ ١٥ط١ض ز٠َيَٝري: ٠َٚياَسا ي١ ١ْبٔ، ب٢َ َْٜٛصٟ تٛٚؾٞ ؤشٚٚبٔب١ضِ تَٝٝسا َاْط١ن١ به١ٕ
 َاْط١ن١ زضَٜصاٜٞ ب١ ن١ ٥اؾط٠تَٝو ٠ٚ نطز٠ٚٚ ٚا زضٚغت ٥اؾط٠تٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ نْٛه١ باؾرت٠،

 ١ْى ز٠ْٛغطَٟ بؤ ٠ٚ١٥ؾٞ ١٥دطٟ بَٝطَٛإ ز٠بَٝت ٠ٚ١٥ تٛؾٞ تَٝٝسا ضِؤشا١ْٟ ي١ٚ دط١ ب١ضِؤشٚٚ بٛٚ
 ٖات بؤ ؾ١ضعٞ عٛظضَٜهٞ ن١ زٚاٜٞ خَٝطَٜو ي١غ١ض ١ٖبَٝت عاز٠تٞ ن١ ن١غَٝو ١ٖض البهَٝت، ي١ضَِٟ
 ٠ٚ زاْا٠ٚ ي١غ١ضٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ باضَٜه١ ٠ٚ ز٠ْٛغَٝت، بؤ ت١ٚاٟٚ ب١ خَٝط٠ن١ٟ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ

 ي١ؾٞ بؤ ٠ضٟظ٠ض ب١َ١ضدَٝو ز٠َيَٝري نطزٟ ١٥ط١ض ب١َياّ خؤٟ، غ١ض خبات١ ١٥ضن١ ١٥ٚ ْانات ثَٜٝٛػت
 ضِؤش٠ٚٚن١ٟ با ١َْا َاْطا١ْٟ غٛضِٟ ٠ٚٚ بؤ ثاى ٠ٚ ١ْنات زضٚغت١، زضٚغت بؤ نَٝؿ٤ٟ١ ١ْبَٝت

 زضٚغت١. َْٜٛص٠ناْٝؿٞ ٠ٚ زضٚغت١ ٚ بططَٜت
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 وة ثيَض ُا؟ ياْ بةسِؤروو بّ دسوطتة ئافشةتاْ ئاية (اإلغتشاض١) هةكاتي ئةي / ئايا32ث
 بلشدايةتةوة؟ سِووُت ت بلشدايةو (ض١اإلغتشا) ثيَِاطةيةكي ئةطةس ئةوةط

 تٛٚؾٞ ن١ َاْطا١ْٟ غٛضِٟ ي١ٚ بطٜت١ٝ سٝض ١ٜ١ٖ (اإلغتشاض١) ٠ٚ ١ٜ١ٖ سٝض ؾ١ضعسا ٚ/ ي١
 خَٜٛين ز٠َاضَٜه١ ٚا١ٜ ب١ضبَْٛٚٝو خَٜٛٔ ٠ٚنٛ ٚا١ٜ ١ْظٜـ ٠ٚنٛ (اإلغتشاض١  ب١َياّ ز٠بَٝت، ٥اؾط٠ت

 ثاى ١ٖ٠ٚض ١ٜ١ٖ خَٜٛين ١ٖض غاٍَ زضَٜصاٜٞ ب١ ٜإ ١ن١َاْط زضَٜصاٜٞ ب١ ١ٜ١ٖ ٥اؾط٠ت ١ْٖسَٟ ب١ضز٠بَٝت،
 ز٠نات َْٜٛص ١َْعٞ ١ْ ٠ٚ١٥ ٚا١ٜ ١ْظٜـ ٠ٚنٛ ز٠ٚتطَٜت، ثَٞ ٣(اإلغتشاض١) خ١َٜٓٛ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ ْابَٝت٠ٚ١

 ٠ٚنٛ ب١َيهٛ الٟ، بَٝت١ خؤٟ ثٝا٣ٚ س١ضاّ بَٝت ن١ ز٠نات ٠ٚ١٥ ١َْعٞ ١ْ ضِؤشٚٚ ز٠نات ١َْعٞ ١ْ
 ي١ٚ ٥اؾط٠تَٝو ١ٖض ٠ٚ ْاططَٜت، ضِؤشٚٚ َْٜٛصٚٚ  ضَِٜٞ ٖاتبَٝت خَٜٛٓسا ب١ ٞؾََٜٛٓٝه ن١ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥

 ن١ ْاططَٜت٤ ْانات ضِؤش٤ٚٚ َْٜٛص ضِؤش٠ ن١ْس ١٥ٚ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ بٝين خَٜٛين ب١ضز٠ٚاّ ن١ بٛٚ ساَي١ت١زا
 بؤ ١َاْطاْ بَٝت َْٜٛص١ٜ بَٞ عاز٠تٞ ١٥ٚ تٛٚؾٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ صي١ْٚٛ بؤ خؤ١ٜتٞ َاْطا١ْٟ عاز٠تٞ
 ٚابهات، ١ٖض ٥َٝػتاف با ز٠بٛٚ َاْطا١ْ غٛضِٟ تٛٚؾٞ َاْط 9 تا٠ٚنٛ َاْط٠ٚ١ غَٝٞ ي١ صي١ْٚٛ
 غٛضِٟ خَٜٛين ٠ٚ١٥ تؤخ١ غٛضَٜهٞ ٜإ ض٠ِؾ١ خ١َٜٓٛ ١٥ٚا ١٥ٚ بهات٠ٚ١ دٝا خ١َٜٓٛن١ ١ْتٛاَْٞ ١٥ط١ض

 عاز٠تٞ ب١طَٜٛط٠ٟ ٠ٚ ١ْبَٝت دٝاناضٟ ن١ دٝاٚاظ٠ ض٠ِْط١ن١ٟ خ١َٜٓٛن١ ١ْخَٝط تطٜإ ١٥ٟٚ َاْطا١ٜ١ْ
 خَٜٛٓٝؿٞ با زٚاٜٞ ضِؤشٚٚ بهات َْٜٛصٚٚ ١ْٝٝ بؤٟ خؤٟ ضِؤش٠ن١ٟ ؾ١ف خؤٟ ضِؤش٠ن١ٟ ْؤ َاْطا١ْ

 ض٠ِْطٞ تْٛسٟ ب١َياّ ١ْظاْٞ عاز٠ت١ن١ٟ ١٥ط١ض ٠ٚ ز٠نات، خؤٟ ضِؤشٟٚٚ َْٜٛصٚ ٠ٚ١٥ بَٝت ١ٖض
ضِؤشٚٚ  ب١ تط ضِؤش٠ناْٞ ب١ضِؤشٚٚ ْابَٝت تَٝٝسا عاز٠ت١ ن١ ضِؤشا١ْٟ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ ب١ثَٝٞ دٝانات٠ٚ١ خ١َٜٓٛن١
 ٠ٚ١٥ نا١ٜ١َ ظاْٞ خؤٟ عاز٠ن١ٟ ب١ ١ْ خ١َٜٓٛن١ ض٠ِْطٞ ب١ ١ْ ١ْبٛٚ دٝاناض١ٜنٞ ٖٝض ١٥ط١ض ز٠بَٝت

ٚا  ضِؤش س١ٚت تا ضِؤش ؾ١ف (أٜاّ غبع١ أٚ أٜاّ غت١ اهلل بعًِ حتٝطٞ) ي١غ١ض٠ قشٝشٞ ؾ١ضَٛٚز٠ٟ
ُ٘ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بَٝت تَٝٝسا زٚاٜٞ عاز٠ت١ ن١ َاْطَٝهسا ي١ زاز٠َْٝت ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ١ْٝٝ. ضَِٜطط١ٜى ٖٝض ٔإ
 داوة هةدةطت تةقشيبةْ عةقوَياْ وة طاهَةوة ُاو ضووُةتة صياد ٓةْ كةطاُيَم / ئةي33ث

 ؟ ضيية كةطاُة جؤسة ئةو ذوكٌي ُةًاوة خؤياْ دةوسوثصيت هة ئاطاياْ
َٗاَيا َُٜهًُٔٓف ايًَٓط ز٠ف١ضََٜٛٚت: ث١ض٠ٚضزطاض ٚ/ خٛاٟ ُِٚغَع  ص. 286:طايبكط٠ص ُ٘ َِْفّػا ٔإيَٓا 

 ثري٠ََٝطزَٜو ١ْبَٝت، خؤٟ تٛاْاٟ ١٥ط١ض ت١ْٗا ْانات ن١غَٝو ي١ٖٝض زاٚا ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ
 ْاظاَْٞ ٜإ ١َْا ضِؤشٟٚٚ ع١قًَٞ ١ٖض ٚات١ خ١َياؾا ظؤض٠ ت١ْ١َ١ ١٥ٚ ط١ٜؿت١ ن١ ثري٠شَْٝو ٜإ
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 ي١غ١ض ١ٖض ضِؤشٜٚٚإ ١٥ٚا١ْ ْاتٛاَْٝت، ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١ٖٝض ٜاخٛز زَٜت نؤتاٜٞ ن١ٟ نؤ١ْٚ ضِؤشٚٚططتٔ
 ن١ نطز بامسإ ثَٝؿٛٚ ظدمري٠ناْٞ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ب١َياّ ي١غ١ض٠، ؾٝس١ٜؾٞ ١ْ نطز٠ٚ١ْؾٞ ق١ظا ١ْ ٠ٚ ١ْٝٝ

 بٝططَٟ ز٠تٛاَْٞ ٠ٚ١٥ ز٠ز٠ٕ ؾٝس١ٜ ت١ْٗا ي١غ١ضٜإ بٛٚ قٛضؽ ضِؤشٚٚ ن١ ثري٠شَْٝو ٜإ ثري٠ََٝطزَٜو
 ضِؤشٚٚ ْاظاَْٞ بٝططَٜت ْاتٛاَْٞ ١ٖض ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜٔ باغٞ ١٥َطِؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١َياّ غ١ضٟي١ قٛضغ١ ب١َياّ
 ق١ظا ١ْ ٠ٚ ١ْٝٝ ي١غ١ض ١ٖض ضِؤشٜٚٚإ ١٥ٚا١ْ يَٝٗاتؤت٠ٚ١ َٓاَيٞ ٠ٚنٛ ن١ٝٝ َْٜٛص ْاظاَْٞ ن١ٝٝ

 ت١نًٝؿٝإ ي١غ١ض ١َٖيطريا٠ٚ. إ ؾا٤ اهلل ي١غ١ض٠ ؾٝس١ٜؾٞ ١ْ نطز٠ٚ١ْؾٞ
 سِةًةصاْ هة سِؤريم شةسعي عوصسي ئةطةس كةطيَم بةبيَ ئةهَيَّ: خةهَلي ةه / ٓةُذيَم34ث

 ُاكةويَتةوة دةطت سِؤرةي ئةو خيَشي بةسِؤروو بيَت طاهَةكة ٓةًوو دواتش و ئةطةس بيَت ُةطشيَت ئةوة
  ؟ سِاطتة ضةُذ تا تةيةءئةَ بيَتةوة، ثةشيٌاُيضء بلات تةوبةط ئةطةس

 ن١ ز٠نطَٜت ن١ باؽ ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ٠ٚنٛ  خٛا ثَٝػ١َب١ضٟ ثاٍَ ز٠زضَٜت١ ١َ١٥ ب١َيَٞ ٚ/
 ١ٜ٠ٚ١٥ ي١غ١ض ١ْٖسَٜهٝإ ظاْاٜإ ضِاٟ نطز بامسإ ٠ٚنٛ ب١َيَٞ طَٛإ بَٞ ١ْٝٝ، قشٝض ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢

 ق١بٍَٛ زيَ ت١ٚب١ٟ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ١٥َا بٝططَٜت٠ٚ١ ١ْٝٝ بؤٟ ١ْططَٜت ضِؤشٚٚ عٛظض ب١بَٞ َطؤظ ن١
 ْابَٝت٠ٚ١، ثطِ ٠ٚ١٥ ن١يَٝين تاظ٠ بططَٜت غ١ْٓٛت ضِؤشٟٚٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت  غاَي١ن١ ١َٖٚٛ ٜإ ٠ٚ ْانات
ٌُ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ بهات ب١زٚازا ت١ٚب١ٟ بهات تاٚإ ١٥ط١ض َطؤظ ١ْخَٝط َِٛب١َ )َِٜكَب ِٔ ايٓت ٙٔ  َع  ٔعَبأز
 ن١يَٝين ـغ١ْٓٛتٝ ضِؤشٟٚٚ ٠ٖٚا ١ٖض ٠ٚ ٠ٚضز٠ططَٜت خؤٟ ب١ْس٣٠ ت١ٚب١ٟ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ

 ١٥َا ١ْنطَٜت٠ٚ١ ثطِ ؾ١ضظ ب١ ؾ١ضظ تا٠ٚنٛ الْانَٝت ي١غ١ضٟ ب١َياّ طْٛاٙ ٠ٚنٛ ثطِ ز٠نات٠ٚ١ ؾ١ضظ٠نإ
  ١ْٝٝ. ضِاغت ق١ٚيَٝهٞ بَٝت ضِاغت ق١ٚيَٝهٞ ٜإ بَٝت ؾ١ضَٛٚز٠ ١٥ط١ض

 ئاية بلةي بؤ سِوكٌِاْ ثيَِاطةي ئةوةط ثيَض وة بلةي بؤ سِؤرووًاْ سِوكِةكاُي باطي  /35ث
 ٓةية؟ سِوكين ضةُذ سِؤروو

 صي١ْٚٛ بؤ ناتَٝو ٚات١ )َا١ٖٝ ايؿ٤ٞ ٚسكٝكت٘  ي١ بطٜت١ٝ ع١ضبٝسا ظَاْٞ ي١ ضِٚنٔ ٚ/ ٚٚؾ١ٟ
 ٚات١ خا٠ْٚٛ، ١٥ٚ ضٚن١ٓناْٞ ي١ بطٜتري غ١قؿ١نا٤ْٞ زٜٛاض٠نإ خا٠ْٚٛ ١٥ٚ به١ٜٔ خا١ْٜٛى باغٞ
 ١ْبَٝت ن١ زَٜت ثَٝو ي٠ٚ١ ٢ ؾت١ن١س١قٝك١ت زَٜت، يَٞ ثَٝو عٝباز٠تٞ س١قٝك١تٞ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ضِٚنٔ

 دا عٝباز٠ت١ن١ ْابَٝت، ٠ٚ١٥ ب١بَٞ ١َْا ؾت١ ١٥ٚ عٝباز٠ت١ ١٥دماَسا٢ْ ١٥ٚ ي١ ناتٞ ٚات١ ؾت١ن١ٜـ ْابَٝت،
 ضِٚنٔ ٜا ضِٚن١ٓ ٥اٜا ز٠ن١ٕ باغٞ ظاْاٜإ طيٗٛضٟ به١ٜٔ ضِٚنٔ ١ٜن١ّ باغٞ ثَٝٓاغ١ٜ١ ١٥ٚ ي١غ١ض ١ٖض



 ٛٗ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 

 ي١ بطٜت١ٝ ضِؤشٚٚ ضِٚنين ١ٜن١ّ ن١ ز٠ن١ٕ ي٠ٚ١ باؽ ظاْاٜإ ٛضٟطيٗ ١ْٝت، ي١ بطٜت١ٝ ١٥ٜٚـ ١ْٝٝ
ٍُ )ٔإُْٖا ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  نْٛه١ ١ٖبَٝت ١ْٝتٞ ز٠بَٝت َطؤظ ١ْٝٝت َُا  (26) (بايِّٖٓٝأت اأَلِع
 ٥اٚ ْان١َٜٚت ز٠غت ْاْٞ نْٛه١ ْاخٛات، ْإ صي١ْٚٛ بؤ ن١غَٝو ١ْٝت١ ب١ نطز١ٜ٠ٚ٠ى ١َٖٛٚ

 ١ْٝتٞ ن١غ١ ١٥ٚ بهات الٚاظ خؤٟ ز١ٜ٠َٟٚ ق١َي٠ٚ١ ٜإ ١ْن١ٚت٠ٚٛ ز٠غت ٥اٟٚ نْٛه١ ٠ْاخٛات١ٚ
 ب١ ض١َ٠ِظإ ن١ ن١غَٝو ب١َياّ ْاْٛغطَٜت، بؤ ضؤشٟٚٚ ١ْٝتٞ ن١ٚات١ ١ْٝٝ ضِؤشٚٚ ١ْٝٝتٞ ١ْٝٝٚ خٛا

 اتز٠ن ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١ ثازاؾتٝـ نا٠ٚضَِٜٞ ٠ٚ ٚادب١ ن١ ي١غ١ضٟ ١ٜ١ٖ ب٠ٚ١ ٥ُٝاْٞ ز٠بَٝت ضِؤشٚٚ
 ن١ ن١غَٝو ز٠ٚتطَٟ ثَٝٞ ٠ٚ١٥ ْاخٛات٠ٚ١ ٥اٚ ْاخٛاٚ ْإ بؤ١ٜ بسات٠ٚ١ ثازاؾيت ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١

 ب١ضِؤشٚٚ ب٠ٚٛ.
 ُويَزي هة بووْ تةواو هةدواي ًضطةوتةكاُة هة صؤسيَم كة بةدةًة ُيةتةكة ئاية /36ث

 دةهَيَت: دةكات كةخةهَلة هة داوا بةسص دةُطي بة يةكيَم ثيَبلةْ دةطت ئةوةي ثيَض ياْ تةسِاويح
 ياْ بٔيَِشيَت بةدةَ ُيةت دسوطتة ئايا بٔيَِّ، بةياُي سِؤرووي ُيةتي هيَ بيَت خواتاْ سِةمحةتي

 ٓةبيَت؟ ُيةتي ًشؤظ كة بةطة ئةوةُذة دهَةو هة تةُٔا ياخود ٓةية تايبةتي ظيػةيةكي
 زَيسا ي١ بَٝت ؾتَٝو ١ْٝتٞ ن١ َطؤظ باط٢ٓ زٍَ نطز١ٜ٠ٚ٠نٞ ي١ بطٜت١ٝ ١ْٝٝت ٚ/ بَٝطَٛإ

يَٞ  خٛاٟ  ض٠ِظي١تٞ ٠ٚ١ْٟٚ ٥ُٝاَٞ بٝسع١ٜ١، ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ظاْاٜإ ب١ز٠ّ ١ْٝت ٚٚتين ١٥َا ١َب١غت١ٝتٞ
 ؾََٜٛٓٝه٠ٚ١ ي١ بهات غ١ؾ١ض ب١َٟٝٚ َطؤظ ناتَٝو صي١ْٚٛ بؤ زَي١ ؾ١َٜٓٛن١ٟ ١ْٝت ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: بَٝت(

 ضَِٜو خؤ٤ٟ بهات ٥اَاز٠ خؤٟ ن١ س٠ناتيَٝ ٚاٟ ١ْٝت١ ١٥ٚ بهات غ١ؾ١ض ١ٜ١ٖ ١ْٝتٞ تط ؾََٜٛٓٝهٞ بؤ
 َٔ ايطسِٝ  ايطمحٔ اهلل )بػِ خ١َيه١ٓٝ بًََٞ ٠ٚ١٥ف ب١بَٞ ١ٖبٛٚ ١ْٝتٞ ز٠نات غ١ؾ١ض٠ن٤ٟ١ خبات
 ١ْٝتت صي١ْٚٛ بؤ ٜإ زَي١، ١ْٝت ١ْٝٝ ؾتا١ْ ١٥ٚ انرب(،  اهلل ؾ١َٜٓٛ ١٥ٚ ز٠ن١ُ غ١ؾ١ضَٜو ز٠ن١ُ ١٥َطِؤ
 ١ٜ١ٖ ١ْٝتت به١ٟ ناضَٜو ز٠ت١َٟٚ ١ٜ١ٖ ١ْٝتت بؿؤٟ خؤت َٟز٠ت١ٚ خؤٟ، ْاٟ ز٠ْا خبؤٟ ْإ ١ٜ١ٖ
 ي١ بطٜت١ٝ ١ْٝت ن١ٚات١ بٝه١ٟ، ١َب١غت٤١ ز٠ت١َٜٚت تؤ ن١ ؾت١ ١٥ٚ ب١ض٠ٚ ز٠َْٝت ث٠َٛٝ ثاَيت ١ْٝت١ ١٥ٚ

 زٍَ ٥ٝؿَٝهٞ ي١ بطٜت١ٝ ؾتَٝو ي١ َٖٝٓإ ٚاظ ٜإ ؾتَٝو نطزْٞ بؤ َطؤظ١ ثاَي١ٓضٟ ن١ زٍَ ١َب١غيت
 ١ْٝتسا. ي١ ١ْٝ ناضَٜهٞ ٖٝض ز٤ّ٠ ظَإ ب١ت١ْٗا،

 

                           
 صشٝشُٗا. يف َٚػًِ ايبداضٟ ضٚاٙ  26)
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 ثيَذيَت؟ قةُاعةتي ًشؤظ صياتش بيوَيَي صًاُيض بةء ٓةبيَت ُيةتت ديَ بة  ئةطةس /37ث

ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١ْٝٝ، ي١غ١ض ب١َيط١ٟ ن١ ظٜاز٠ زٚتطَٟ ثَٝٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝت ْاٚتطَٟ ثَٝٞ ٠ٚ١٥ ٚ/ ٥اخط
 ّْابَٝت َْٜٛصٜسا ي١ ن١ َْٜٛص صي١ْٚٛ بؤ ١ٜعين تط غ١ضٜب غ١ٜطتطٚ ي٠ٚ١ ١٥ٚدا ١َْٖٝٓا٠ٚ ١ْٝتٞ ب١ز٠ 

 ب١ث١ي١ ز٠بَٝت باْط ي١ طَٜٛٞ ناتَٝو ن١غَٝو بؤ١ٜ زَي١، ؾ١َٜٓٛن١ٟ ي١َٜٚؿسا بَٗٝٓطَٜت ب١ز٠ّ ١ْٝت
 زٚاٟ بهات َْٜٛص بهَٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠ططَٟ ز٠غتَٜٓٛص بؤنٞ؟ ١َٖيس٠ططَٜت ز٠غتَٜٓٛص ١َٖيس٠غتَٝت

 انرب(  اهلل بًََٞ ٥ُٝا١َن١ نا٠ٚض١َِٜٝ ضِٜع ي١ ضِاز٠ٚ٠غيتَ َعط١ٚت ب١ض٠ٚ ز٠نَٝت ططت١ٓن١ٟ ز٠غتَٜٓٛص
 َْٜٛصٟ ن٠ٚٛ ٠ٚ١٥ بؤ ١ْٝت١ ١َٖٟٛٚ ١٥ٚا١ْ انرب(،  اهلل ز٠َيَٞ بهات َْٜٛص٠ن١ٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ١٥ٜٚـ
 َْٜٛصٟ ٥َٝػتا ١ْٝشي١ َٔ بًَٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ْٝمت ٚابعاَْٞ ١٥َا ١ْٝٝت١ ٠ٚ١٥ بهات د١َ١عات ب١ صي١ْٚٛ بؤ ٠ْٛٝضِؤ
 قػا١ْ ١٥ٚ انرب(،  اهلل ط١ٚض٠ خٛاٟ بؤ ٥ُٝا١َ ١٥ٚ ز٠ن١ّ ي١زٚاٟ ب١د١َاع١ت ضِن١عات نٛاض ٠ْٛٝضِؤ
 ناضَٜهٞ نْٛه١ ي١غ١ضٟ، ز٠بَٝت٠ٚ١ ق١ضظاض َطؤظ ب١ ٚٚتين ب١َيهٛ انرب(  اهلل ي١ دط١ ١ْٝٝ ضِاغت ٖٝهٞ

 بؤ ٠ٚ١٥ ٚمت دا َٟ،زاز٠ْط بٝسع١ ب١ ٠ٚ ي١غ١ض٠، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٟ  خٛاٚ ١٥َطٟ ١ْ ن١ نطز٠ٚٚ
 عٝؿا َْٜٛصٟ زٚاٟ ي١ َعط١ٚت١ناْسا ي١ ظؤض ي١ ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا زاْا٠ٚ ضِؤشٚٚ بؤ ؾتٝؿٝإ ١َٖإ َْٜٛص

 ز٠غتٝـ ١ٖؾٝا١ْ ب١ز٠ْط زَٜٓٔ ١ْٝت ب١ٜ١ن٠ٚ١ ١َٖٟٛٚ بَٝٓٔ ١ْٝت خ١َيه١ٓٝ ز٠ٚتطَٟ ب١خ١َيو
 ١ٜ١ٖ، َْٜٛص٠ٚ٠ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ْٝٝ ؤشٚٚب١ضِ ث٠ٜٛ١ْس٣ انرب(  اهلل ضِاغتٝسا ي١ ن١ َْٜٛص ٠ٚنٛ ز٠ططَٟ

َٗا ايتِهٔبرُي  ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: بؤ ز٠نات٤ َْٜٛصَإ باغٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َِٔفَتاُس   اهلل ب١ َْٜٛص غ١ض٠تا )
 نطز٠ ضِؤشٚٚؾٝإ ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا ن١نٞ زَٜت، نؤتاٜٞ زا٠ٚ١ْ غ١الّ ب١ ٠ٚ ثَٝس٠نات ز٠غت انرب(
 ٠ٚ ١ْظا١ْٝٝ، بٝسع١ٚ ١َٖٟٛٚ ٠ٚ١٥ زاز٠َْٝٔ ز٠غت ي١غ١ض ز٠غت ٜإ ز٠ن١ٕ بؤ انرب(ٟ  اهلل ن١ َْٜٛص
 بؤ ٥اَؤشطاضضيإ بهات، ؾت١ ١٥ٚ ٥ا٠ٚ١ٜٝٓ َاَؤغتاٟ ب١ْاٟٚ ن١ ن١غَٝو ب٠ٚ١ٟ خب١َي١تَٝت ْابَٝت َطؤظ
ٌُٓ ناضا١ْ ي١ٚ بَٝٓٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ٚاظ َاَؤغتاٜا١ْ ١٥ٚ ٌُٓ ٔبِسَع١ْ َُِشَسَث١ٕ )ُن  ٔفٞ َضًَاَي١ٕ ٌَُُٓٚن َضًَاَي١ْ ٔبِسَع١ٕ َُٚن

 ٠ٚ نات، ١ْٟ َطؤظ ١ْبَٝت ٠ٚ١٥ ١ْٝٝٚ ي١غ١ض  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣  ١٥َطٟ ن١ ؾتَٝو ١ٖض (27)ايَٓٓأض 
 ؾ١قري٠ ١ٖغتا٠ٚت٠ٚ١ ؾ١ٚ ن١غَٝو ع١د١ب١ٕ دا بَٝت، خؤٟ زَيٞ ب١ْٝ١تٞ با ١َْيَٝت قػ١ ١٥ٚ ب١ز٠َٝـ
 ز٠خٛات ْإ ٖاغتا٠ٚت٠ٚ١ ؾ١ٚ ن١ ١ْ٠بٛٚ ٚا عاز٠تٞ ض١َ٠ِظإ ثَٝـ داضإ خٛاضز١ْ ْإ خ١ضٜهٞ
 ب١ٜاْٞ ١ْٝشي١ َٔ ١َْيَٝت ب١ز٠َٝـ با ١ْٝت١؟! ؾتَٝو ض ١ْبَٝت ١ْٝت ٠ٚ١٥ ن١ دا ططت١ٓ ضِؤشٚٚ ١َب١غيت

                           
 . 2/592" )صشٝش٘" يف َػًِ اإلَاّ ٚضٚاٙ بٓشٛٙ، اهلل عبس بٔ دابط سسٜح َٔ  189 ا 3/188" )غٓٓ٘" يف ايٓػا٥ٞ ضٚاٙ  27)



 ٓ٘…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 

 ضِؤشٚٚ ١ْٝت ب١بَٞ ١ٖبَٝت ز٠بَٝت َٖٝٓإ ١ْٝت ٥ا١ٜ باغ١ن١َإ ١٥غًَٞ غ١ض باب٠ٚ١َٓٝٝ ب١ضِؤشٚٚ ز٠مب،
 نْٛه١ ١ْٝت ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: ظاْاٜإ ي١ ١ْٖسَٟ ؾ١ضت١؟ ٜإ ضِؤش٠ٚٚ ٚنينضِ ١ْٝت ٥ا١ٜ ب١َياّ ١ْٝٝ، ق١بٍَٛ
 ي١ نْٛه١ ضِؤش٠ٚٚ غ١ض٠نٞ ١َضدٞ ١ْٝت ن١ٚات١ زَٜين ١ْٝت به١ٟ عٝباز٠ت١ ب١ ز٠غت ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ
 ؾ٠َٛٝف ب١ٖ١َإ بَٝت، ضِٚنٔ ١ْى َْٜٛص٠ن١ٜ١ قٝش١ت٤ ضاغتَٝت٢ ؾ١ضتٞ َْٜٛص ١ْٝتٞ عٝباز٠ت١ ثَٝـ

١ٜنَٝو ي١  نري؟ ضِؤشٚٚ ضِٚن١ٓناْٞ ن١ٚات١ ١٥ٟ ١ْٝت، ب١بَٞ ١ْٝ زضٚغت ٚضِؤشٚ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ:
 َطؤظ ز٠ؾهَٝت ثَٞ ضِؤشٟٚٚ ن١ ١ٖضؾتَٝو املفططات  عٔ )اإلَػاى ي١ بطٜت١ٝ ضؤشٚٚ ضِٚن١ٓنا٢ْ

 ؾ١دط٠ٚ٠ طًٛعٞ ناتٞ ي١ زيَ بططَٜت٠ٚ١ خؤٟ ضِؤشٚٚ ي١ب١ض خٛا خاتطٟ ي١ب١ض زيَ بططَٜت٠ٚ١ خؤٟ
 خؤت ب١تاَي١ ضِؤشٚٚ ٠ٚ١٥ ب١بَٞ ضِؤشٚٚ ضِٚنين ي١ بطٜت١ٝ ٠ٚ١٥ ز٠بَٝت ٥اٚا خؤض تا٠ٚنٛ ب١ٜا٠ٚ١ْ ي١ب١ض٠

 ٠ٚ١٥ف بٕٛٚ ٥اٚا خؤض تا٠ٚنٛ ب١ٜا٠ٚ١ْ ب١ض٠ ي١ ١ٖض ز٠ؾهَٝٓٔ ضِؤشٚٚ ن١ بططٜت٠ٚ١ ؾتا١ْ ي١ٚ
ُ٘ط  :ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ٥ا١ٜت٢ ب١ب١َيط١ٟ ََا َنَتَب ايًَٓ َٚاِبَتُػٛا   َٓٔ ُٖ َٕ َبأؾُطٚ ِِ َفاآل   صَيُه
  ص.187:طايبكط٠

 س١َياَي١ بؤت خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ س١َياَي١ بؤت ب١ؾ١ٚ خَٝعاْت الٟ ن١ْٚٛ نطز ْٝهاسٞ باغٞ
  ؾتا١ْ. ي١ٚ بططٜت٠ٚ١ خؤت زَٜت ؾ١ٚ تا٠ٚنٛ ثاؾإ ي١ ؾ١دط٠ٚ٠ زَٜت، ؾ١دط ن١ نات١ٟ ١٥ٚ تا ١٥ٚدا

سِووْ  بؤًاْ صياتش طةسو تةخبةي تيصلي صياتش ئةطةس كشد ئايةتت ئةو باطي / ًاًؤطتا38ث
َٛٔز ٚاِيَدِٝٔط اأَلِبَُٝض )اِيَدُِٝط ًاُاي بلةيتةوة  ضيية؟ (اأَلِغ

 خَٝعاْٞ الٟ بهَٝت١ َٛغَٛيُإ بؤ س١َياَي١ ي١ؾ١ٚزا ن١ نطز ٠ٚ١٥ٟ باغٞ ث١ض٠ٚضزطاض ٚ/خٛاٟ
َٔٓ ط خؤٟ ُٖ َٕ َبأؾُطٚ َِِفاآل ُ٘ َيُه ََا َنَتَب ايًَٓ  . ص187طايبكط٠:  صَٚاِبَتُػٛا 

ُِ اِيَدُِٝط ط تا خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ س١َياَي١ ٠ٚ١٥ زٚاٟ ١٥ٚدا َٔ َيُه َٚاِؾَطُبِٛا َست٢َٓ ََٜتَبَٝٓ َُٚنًُِٛا 
َٔ اِيَفِذٔط َٔ َٛٔز  َٔ اِيَدِٝٔط اأَلِغ َٔ  ص. 187:طايبكط٠ صاأَلِبَُٝض 

 ق١ساب١ ي١ ١ٜنَٞ نٞ؟ ي١ بطٜت١ٝ ١َب١غيت دا ز٠بَٝت٠ٚ١، دٝا ض٠ِف ي١ غجٞ ث١تَٝهٞ زاَٜٚو تا٠ٚنٛ 
 نا٠ٚضَِٜٞ ض٠ِؾٝـ ١ٜنَٝهٞ ٠ٚ ب١غت خؤٟ قانٞ ي١ غجٞ ض٠ِْط خَٝتَٝهٞ يَٞ ضاظ٣ بَٝت  خٛاٜإ

 ١ْٝٝ زٜاض ب١ؾ١ٚ نْٛه١ دٝانات٠ٚ١، ي١ٜ١ى ١٥ٚا١ْ تا٠ٚنٛ بٛٚ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ خ١ضٜهٞ نطزٕ
 خٛاٟ ت١ٚاٚ ٠ٚ١٥ ١ضَٟٛٚؾ بٛٚ ضِْٚاى زْٚٝا ٠ٚ١٥ْس٠ ن١ نطز نا٠ٚضَِٜٞ ض٠ِؾ١ نا١َٜإ غج١ٝٚ نا١َٜإ

 ١َٖٛٚ نْٛه١ ضِٕٚٚ نطز٠ٚ٠، بؤٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ٖات٠ٚ١ ن١ ١َب١غت١، ٠ٚ١٥ٟ ث١ض٠ٚضزطاض
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ِِط ْاضز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ بؤ قٛض٥اْٞ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ناتَٝو ٔٗ ِٝ ٍَ ٔإَي ََا ُْعٔٓ َٔ ٔيًَٓٓأؽ   ٔيُتَبٔٝٓ

 ب١ ٥ا١ٜت١ٟ ١٥ّ ضِاغت١ق١ٟٓٝ َاْاٟ ٕٚٚ بهات٠ٚ١،ضِ خ١َيو بؤ قٛض٥إ ٠ٚ١٥ٟ بؤ .ص44:طايٓشٌص 
 ضِْٚٚانٞ ٚات١ اأَلِبَُٝض  )اِيَدُِٝط نٞ؟ ي١ بطٜت١ٝ ١َب١غت ن١ ٚٚت َٛغًَُاْإ تَٝهطِاٟ ب١ ق١ساب١ن١ٚ

 نطز زٜاضٟ ٥ا١ٜت١ن١ ١٥ٚدا ايًٌٝ  )غٛازتاضٜه٢ ؾ١ٚ  ي١ بطٜت١ٝ ض٠ِؾ١ن١ف خ١ٜت١ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ضِؤش
 به١ٜت، ت١َاؾاٟ ض٠ِؾَٝو٤ غجٞ بَٝين خ١ٜتَٝو ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ ١َب١غت ٚات١ن١ الفجر( )من ؾ١ضَٟٛٚ
 نؤٕ ٠ٚنٛ ْاَََٝٓٝت، ؾ١ٚ ض٠ؾاٜٞ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ب١ض٠ب١ٜإ غج١ٝتٞ ن١ ناتَٝو ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غت

ٌَ )ٔإَشا (28) ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ضِؤشٚٚ ؾهاْسا ناتٞ ي١ ب١ثَٝه١ٚا١ْؾ٠ٚ١ ٌُ َأِقَب ِٝ ِٔ ايًَٓ َُٖٓا  َٔ  َٖا
َٗاُض ََٚأِزَبَط  ؾ١ٚ تاضٜهاٜٞ ٖات يَٝط٠ٚ٠ ؾ١ٚ ن١ نطز ١َؾطٜل بؤ ٥ٝؿاض٠تٞ ِٔ ايٓٓ َُٖٓا  َٔ  الؾ٠ٚ١ ٠ٚي١ٚ َٖا

ََٚغَطَبٔت ١َْا خؤض ُُِؼ ) ُِ  َأِفَطَط َفَكِس ايٓؿ  َطؤظ ز٠بَٝت ب٠ٚٛٚ ت١ٚاٚ ضِؤشٚٚ ٠ٚ١٥ بٛٚ ٥اٚا خؤض ٠ٚ ايَصا٥ٔ
 ض٠ِؾاٜٞ ٖاتٛٚ ن١ ب١ض٠ب١ٜإ غج١ٝتٞ ض٠ِؾ١ٝت١ٝن٤١ٜ١ غج١ٝتٞ ي١ ١َب١غت دا بؿهََٝٓٝت، ضِؤش٠ٚٚن١ٟ

 ضِؤشٚٚ ٠ٚ١٥ ١َْا ضِؤش ضِْٚٚان٤ٞ ٖات ؾ١ٚ تاضٜهٞ ن١ ثٝس٠نات، ز٠غت ضِؤشٚٚ ٠ٚ١٥ ١َْا ؾ١ٚ
 ي١ با بَٝت ١ْخَٜٛٓس٠ٚاضٜـ ن١غَٝو ١َٖٛٚ ٠ٚ١٥ٟ بؤ زاْا٠ٚ ْٝؿا١ٜ١ْٟ ١٥ٚ ثَٝسَٜت، نؤتاٜٞ

 ْٝؿا١ْٟ زٚٚ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ز٠ؾتَٝه١ ي١ صي١ْٚٛ بؤ ١بَٝت،ْ تَٝسا باْطساْٝؿٞ با بَٝت طْٛسَٜهٝـ
 بٝعاَْٞ. ن١غَٝو ١َٖٛٚ ن١ ب١ضباْط بؤ٤ ب١ض٠ب١ٜإ بؤ زاْا٠ٚ ٥اؾهطاٟ ٠ٚ١٥ْس٠
 بلشدايةتةوة سِووْ بؤًاْ ئةوةت ئةطةس (ناشب) فةجشي و )ظادق( فةجشي ٓةية فةجش /39ث

  ؟ُةكات تيَلةهَياْ بلاتةوةو جيا هةيةكياْ ًشؤظ ضؤْ
ٕٔ )اِيَفِذط :ؾ١ضَٟٛٚ ٚ/ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َٖا، َفِذَطا ٍٖٚ َفَأ ُ٘ اأَل ٌٓ َٚال ايٖطَعاّ، َُٜشطِّّ ال َفٔإْٖ  ُٜٔش

َٖا، ايٖصال٠ ُ٘ ايٖجأْٞ ََٚأ ٌٓ ايٖطَعاّ، َُٜشطِّّ َفٔإْٖ  ١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ٜا١ْٝنٝإ ١ٜ١ٖ ب١ٜاْٞ زٚٚ (29) ايٖصال٠  َُٜٚٔش
 ب١ٜاْٞ ناتٞ داضَٟ نْٛه١ ١ْٝٝ، زضٚغت ز٠بَٝت س١َياٍَ ثَٞ ب١ٜاْٝؿٞ َْٜٛصٟ ١ْ ز٠نات س١ضاّ خٛاضزٕ
 قازقٞ ؾ١دطٟ ن١ ١ٜ١ٖ ز٠َٚٚٝـ ؾ١دطٟ خبؤٜت، ْإ ١ٜ١ٖ بؤت ١ْب٠ٚٛ ت١ٚاٚ ؾ١ٜٚـ ٠ٚ ١ْٖات٠ٚٛ

 ؾ١دطٟ قازم ؾ١دطٟ ب١ٜا١ْٝٝ باْطٞ ناتٞ ن١ ٖات ضِؤش ْاَََٝٓٝت ؾ١ٚ ن١ ب١ض٠ب١ٜا١ٜ١ْ ١٥ٚ ث٢َ ز٠ٚتطَٟ
ٌٓ ايٖطَعاّ، )َُٜشطِّّ ٠ٚ١٥ٜإ: ١َ٠زٚٚ ز٠بَٝت،  س١ضاّ خٛاضزٕ ْإ ٖات ؾ١دط٠ ١٥ٚ ن١ ايٖصال٠  َُٜٚٔش

                           
 . 1100) َٚػًِ  1954) ايبداضٟ ضٚاٙ  28)

(29  ُٙ َٚا ٞٓ َض َٗٔك ِٝ  ُغَٓٓ٘. ٔفٞ اِيَب
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ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ٠ٚ ي١غ١ضز٠َٞ ١ٜ١ٖ ؾ١دط٠ زٚٚ ١٥ٚ دا ز٠بَٝت، زضٚغت ب١ٜاْٝـ َْٜٛصٟ ١ٖض٠ٖٚا
 ١ٖضزٚٚ ي١ ؾاضزا ي١ٖ١ْسَٟ ٠ٚ َٚياتسا ي١ ١ْٖسَٜو ي١ ٥َٝػتاف تا بطط٠ ٠ٚ ١٥ٜٚـ زٚاٟ ٠ٚ 

 )ال (30) ز٠ٜؿ١ضَٛٚ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  باْطَٝه١ ١ٜن١ّ ؾ١دطٟ ي١ ز٠زضَٜت باْط زٚٚ ؾ١دط٠ن١
ِِ ُٕ َُٜػٓطُْٓه  ٠ٚ ْٜٛصٟ ١ََٖٝٓٔ خٛاضزٕ ي١ ٚاظ خ١َي١تَٝينَ ١ْتإ با بٝالٍ باْطٞ ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ٔبالٍ  َأشا
 ي١ ن١ زاٖات ز٠ّٚٚ باْطٞ زٚاٜٞ زا١ٜ، ١ٜن١ّ ؾ١دطٟ ي١ بٝالٍ باْطٞ نْٛه١ داضَٟ ١َن١ٕ ب١ٜاْٝـ

 ١ْبَٝت قازم ؾ١دطٟ ن١ دا ز٠نطَٜت، َْٜٛص٤ زَٜت ب١ٜاْٞ َْٜٛصٟ نات١زا ي١ٚ قازقسا ؾ١دطٟ ناتٞ
 ي١ ٥امسا٠ٚ١ْ ١َٖيس٠غتَٝت١ ١٥غتْٛٞ ب١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت غجٝا١ٜٝى ن١ ناتَٝو ٜاْٞ بَٝت ١ٜن١َٝـ ؾ١دطٟ با

 ب١َياّ ز٠ضز٠ن١َٜٚت غجٝا١ٜى بيبَ ب١ٜاْٞ باْطٞ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ ت١َاؾا ز٠ن١ٟ ضِؤش١َٖيات٠ٚ١ د١ٗٝتٞ
 ١ْٝٝ ب١ض٠ب١ٜإ ٠ٚ١٥ ١َخ١َي١تَٝٔ ب٠ٚ١ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  غجٝا١ٜ ١٥ٚ ١َٖيس٠غتَٝت عُٛزٟ

 د١ٗٝتٞ ي١ غٛض ض٠ِْطَٝهٞ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ نا١ٜ١َ؟ قازم ؾ١دطٟ ١٥ٟ ١ْٝٝ، قازم ؾ١دطٟ ٠ٚ١٥
 ب١ض٠ٚ٠ ز٠ٚضٚ ٤نؤَيإ ْاٚ ز٠نَٝت١ ٠ٚ ؾاخ١ناْسا ب١غ١ض ت٠ٚ١بًَاٚز٠بَٝ َٛغت١تًٝٞ ب١ ضِؤش١َٖيات٠ٚ١
 نات١ ١٥ٚ ب١ز٠ضن١ٚت ٠ٚ١٥ ١ٖضناتَٞ دا قازم ؾ١دطٟ ي١ بطٜت١ٝ ٠ٚ١٥ ز٠ضز٠ن١َٜٚت غٛض ض٠ْطا١ٜٝنٞ

 ب٠ٚٛ. ب١ٜاْٞ َْٜٛصٟ نات١ ١٥ٚ خبؤٟ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ١ْٝٝ بؤت
تيَذا  يةكةًي باُطي بيَت( سِاصي زيَ اي)خو بيالي كة كاتةية ئةو (ناشب) فةجشي / كةواتة40ث

 شةوُويَزو هة ئةواُةي ياخود بةخةبةس بيَت،ء بيَ بةئاطا خةهَلي كة بووة ئةوة بؤ كة داوة
 ًاهَةوة؟ بطةسِيَِةوة تةساوحيّ

 ٚ/ ب١َي٢َ.
 (،االَػاى االَػاىدةهَيَّ: ) ًضطةوتةكاُةوة صؤسبةي هة يةكةَ باُطي جياتي هة ئيَظتا /41ث
 باُط كة ئةوةي ثيَض بيَِّ، خواسدُةوةء خواسدْ هة واص هيَ بيَت خواتاْ سِةمحةتي هَليِةخة ياخود
ثيَػةًبةسى  سدةًي هةطة ٓةية بِضيِةيةكي بِةًاو ٓيض شتة ئةو ئاية دةقيكةيةن ضةُذ بة بذسيَ
ء خواسدْ هة واص خةهَم ثيَويظتة كشا ئيٌظاكة ئةو ئةطةس ياخود كشاوة ئيٌظاكة ئةَ خوا 

  ؟ دةدسيَت باُط تاوةكو بّ بةسدةواَ ياخود بييَنَ ُةوةخواسد
ُ٘ ن١ ١ٜ١ٖ تطٜـ زٜاضز١ٜ٠نٞ ٠ٚ ثَٝسا ٥اَاش٠ت ن١ ٠ٚ١٥ٟ / بَٝطَٛإو ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ز٠ن١ٜٔ باغٞ ٔإ

                           
 َٚػًِ. ايبداضٟ ضٚاٙ  30)
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 ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ث٠ٚ١ضزطاض ب١َيهٛ خٛاٟ ١ْبٕٛٚ زا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ي١غ١ضز٠َٞ ٖٝهٞ ١٥ٚا١ْ

َٚاِؾَطُبِٛا َستَٓط َٔ اِيَفِذٔطَُٚنًُِٛا  َٔ َٛٔز  َٔ اِيَدِٝٔط اأَلِغ َٔ ُِ اِيَدُِٝط اأَلِبَُٝض  َٔ َيُه  . ص187طايبكط٠: ص٢ ََٜتَبَٝٓ
 ي١ ب١َيهٛ خبؤٜت٤٠ٚ١ خبؤٜت ١ٜ١ٖ بؤت ب١ٜاْٞ باْطٞ تا٠ٚنٛ قازم ؾ١دطٟ تا ب١ض٠ب١ٜاْٞ تا 

 ١ٖبٛٚ ث١ضزاغَٝو ١ٜنَٝهتا٠ٚ١ْ ب١ز٠غت ١٥ط١ض ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  تطزا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢
 باْط٤ٞ ب١ز٠غت١ٜ٠ٚ١ ثاض١ٜٚنٞ ٜإ بهات ت١ٚاٟٚ با زا باْطٞ نات١ ي٤ٚ١ خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْتٞ خ١ضٜهٞ

ُ٘ )َفال نطز٠ٚٚ ٜإ تكشٝض ظاْاٜإ ٠ٚ قشٝش١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ن١َ١٥١ف بٝدٛات با زا٠ٚ  َسٖت٢ ََٜطِع
َٞ ُ٘ َِٜكٔط ُ٘ َساَدَت ِٓ َٔ  (31)  

 س١ضاّ خ١َيو ي١ خٛاضزٕ ببَٝت باْط ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ ن١َرت ٜإ ظٜاتط ٜإ ز٠ق١ ثَٝٓض ن١ٚات١
 ب١َيهٛ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ب١َيط١ٜ١نٞ ٖٝض بٝسع١ٜ١ ٠ٚ١٥ خٛاضزٕ ي١ بطط٠ٚ١ْ ز٠غت بًََٝٞ ثَٝٝا٤ٕ به١ٜت
 ثَٝٓر ١َٖيس٠غتَٝت َطؤظ ن١ ١ٜ١ٖ ٚاف داضٟ ٠ٚ ز٠ن١ٜت، س١ضاَٞ ي١خ١َيو تؤ س١َياي١ ن١ ؾتَٝو
 زٚٚ ١ْخٛات٠ٚ١ ٥اٚ ث١ضزاغَٝو ن١ ؾ١قري٠ ١٥ٚ دا ز٠نطَٟ ٥ُٝػاى س٠غيت١َٖي ن١ باْط بؤ َا٠ٚ ز٠ق١ٟ

ضِؤشٚٚ  ز٠نَٝت، ٖٝالنٝـ ب١ ١ّٖ ٠ٚ نطز٠ٚٚ غ١ْٓٛتٞ َٛخاي١ؾ١ٟ ١ٖض ٠ٚ١٥ ١ْخٛات خٛضَا ق١ً
 خٛاضز٤ٟ٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ن١غَٝو ١ٖض ٥ُٝػاى ١َغ١ي١ٟ ن١ٚات١ ز٠بَٝت قٛضؽ ي١غ١ضٟ ططت١ٓن١
ثَٝػ١َب١ض٣  ١ْ ن١ نطز٠ٚٚ ناضَٜهٞ ٠ٚ١٥ بَٝت ز٠قٝك١ٜ١نٝـ ب١ ١٥ط١ض ْٞب١ٜا باْطٞ ثَٝـ بهات ق١ز٠غ١
  ايػًـ ن١ نطز٠ٚٚ ناضَٜهٞ ٠ٚ نطز٠ٚٚ بٝسع١ٟ ناضَٜهٞ ٠ٚ ضِاظ١ٜ ثَٝٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ١ْ خٛا 

 ز٠زات باْط تا٠ٚنٛ ١ْن١ٕ قػ١ٜإ ب١ َٛغًَُاْإ ي١غ١ض ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ ١ْب١ْٚٛ، ي١غ١ضٟ ايكاحل(
 بَٝت ٠ٚ١٥ بٝدؤٚ زاضي١ْآ.  ب١ز٠غت٠ٚ١ ١َط١ض ت١ْٗا بَٗٝٓٔ ٕخٛاضز ي١ ٚاظ ١٥ٚدا

 ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ خطاث١ ناضَٜهٞ خ١َيهسا ي١ْاٚ بٝسع١ٜ١ٚ ن١ باب١ت٠ٚ١ ي١ٚ ١ٖض تطٜـ زٜاضز٠ٟ ٠ٚ
 ْٛغت٠ٚٛ ن١غَٝو بؤ ٠ٚ١٥ٟ (ْا٥ُّا يٝٛقض) ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ بؤ ١ٜن١ّ باْطٞ ن١ ١ٜن١ّ باْطٞ دٝاتٞ ي١

 به٠ٚ١، ؾطٜا٣ خٛاضز١ْن١ت ٠ٚض٠ بٛتطَٜت ثَٝٞ َْٜٛص٠ خ١ضٜهٞ ن١ غَٝو٠ٚ ن١ بَٗٝٓطَٜت، ب١خ١ب١ض
 غطٚٚز ب٤١ خَٜٛٓسٕ قٛض٥إ ب٤١ يَٝسإ ق١اَلٚات ب١ ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا بيبَ ن١ ١ٜن١ّ باْطٞ ي١دٝاتٞ

 بٝسع١ٜ١، ١٥ٚا١ْف ن١ بطط٠ٚ١ْ ١ٜن١ّ باْطٞ دَٝطاٟ ز٠ٜا١َْٟٚ ؾتا١ْ دؤض٠ ب٤ٚ١ يَٝسإ ز٠ؾ١ ب٤١ ٚٚتٔ
 ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ن١غَٞ ١ٖض ب١ضَِٜع٠ عٝباز٠تَٝهٞ ي١غ١ض ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ق١اَلٚات ب١ضِاغيت
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 ٠ٚ١٥ َاْاٟ ب١َياّ ز٠نات٠ٚ١، ْعٜهُإ خٛا ي١ يَٝسإ ق١اَلٚات ١ْٝٝ، ت١ٚاٚ ٥ُٝاْٞ ١َْٜٚت خؤؾرت خؤٟ
 خٛاٟ ؾ١ضٜع١تٞ طؤضِٜين ت١بس٤ٌٜ نْٛه١ خطاث١، ناضَٜهٞ ٠ٚ١٥ يَٝبس٠ٜٔ ق١الٚات باْط دٝاتٞ ي١ ١ْٝٝ

َٕ بًََٝري: ز٠بَٝت ضِنٛع ن١ن١ٜٓٚٛ ١َُٝ٥ ٥َٝػتا نؤٕ ١ٜعين ط١ٚض١ٜ٠، َٞ )ُغِبَشا ِٔ َضبٔٓ ٙٔ ايَعٔعٝ ُِٔس  ٥ا١ٜ (َٚٔبَش
ِٓ) ١ٜ١ٖ بًََٝري: بؤَإ ُٗ ٌٔٓ ايًَٓا ُٓس َع٢ًَ َص ٍٔ ََُش ُٓس ٚآ  بطزٕ غٛشز٠ ي١ ٜإ يَٝبس٠ٜٔ؟ ق١الٚات (ََُش

 يَٝس٠ز٠ٕ ق١اَلٚات ن١ ن١غا١ْٟ ي١ٚ َٔ ٥َٝػتا ١ْٝٝ، َٝطَٛإ زضٚغتب ق١آلٚات يَٝبس٠ٜٔ؟ زضٚغت١
 ١٥ٚا١ْ نان١ ز٠َيَٝٔ ثَُٝإ خ١َيو ي١ْاٚ ١٥ٚاْٝـ ١َز٠ٕ، يَٝٞ ز٠َيَٝري ثَٝٝإ ١ٜن١ّ باْطٞ دٝاتٞ ي١

 ق١اَلٚات غٛشز٠ ي٤١ ضِنٛع ي١ ٠ٚض٠ ز٠ن١ٟ ضاغت ١٥ط١ض ز٠َيَِٝ: ١ْٝٝ، ق١اَلٚات ب١ با٠ٚضِٜإ
 ز٠بَٞ ْاناض ١ْٝٝ، ق١الٚات ب١ با٠ٚضِت تؤف زٜاض٠ ز٠ٟ ز٠َيَٝري: ثَٝٞ ١ْخَٝط، ز٠َيَٞ: ١ٜ١ٖ؟ تبؤ يَٝبس٠،

 ١ٖض ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١َيهٛ ١َغ١ي١ ق١الٚات، ب١ ١ْٝٝ ١ْبٕٛٚ با٠ٚضِ ٠ٚ١٥ ن١ تَٝبطات ٠ٚ بهات ق١ْاع١ت
 بٝه١ٜٓ١ ١َُٝ٥ ١ْى ت١ٖبَٝ ١ٜن١ّ باْطٞ بطؤضِٜٔ، ؾَٜٛين ١َُٝ٥ ْابَٝت زاْطا٠ٚ، خؤٟ ؾَٜٛين ي١ ؾت١ٚ

 ١ْٜإ  ايػًـ ايكاحل( ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ٠ٚ١٥ تط، ؾيت٤ ز٠ؾ١ يَٝسا٤ٕ ٚتٔ غطٚٚز زا٤ٕ ق١اَلٚات
 ي١ ١ٖض ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا زؤ٤ّ ناٚٚف زٜػإ خطاثرت ي١ٚا١ْف ٜإ بٝه١ٜٔ، ١َُٝ٥ف ْابَٝت نطز٠ٚٚ
 ١ٜ١ٖ خ١َيهاَْٝو ز٠ن١ٕ َٝعاضب خ١َيو يَٝسإ ت١ثٌَ ب١ ز٠ط١ضَِٜٔ نؤَيا١ْناْسا ب١ ؾ٠ٚ٠ٚ١ 12 غ١عات
 ْاَََٝٓٝت، َْٜٛص٠ن١ٜإ ي١ ٥اطاٜإ ز٠نَٝت٤ يَٞ تَٝو ٠ٚظعٝإ يَٝسا١ْ ت١ثٌَ ب١ٚ ؾ١َْٜٚٛص٠ خ١ضٜهٞ

 ٜإ زَٜٓٔ، ب١خ١ب١ضٟ ت١ث١ًَ ب١ٚ بهات ٥ٝػطاس١ت ز١ٜ٠َٟٚ خ١ٚت٠ٚٛ زض٠ْط صي١ْٚٛ بؤ ١ٜ١ٖ خ١َيهاَْٝو
 ت١ثٌَ ط١ٚض٠ٟ ز٠ْط١ ب١ٚ ب١ضِؤشٚٚ ْابٔ َٓاَيإ ٜإ ١ٜ١ٖ عٛظضٟ ْابَٝت ب١ضِؤشٚٚ ١ْخؤؾ١ٚ ١ٜ١ٖ خ١َيو
 ١٥ٚا١ْ ز٠ط١ضَِٜٔ، نؤَياْاْسا ب١ْاٚ نؤضغ١ ١٥ٚ بؤ د١َاع١ت١ ١٥ٚ نطز٠ٚ١ْٟ ب١ضظ ز٠ْط٤ يَٝسإ

 باض ز٠بَٝت، طْٛاٙ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض بساتَٞ زٜٓاضٜإ ١ٜى ن١غَٝهٝـ ١ٖض ٠ٚ تاٚا٤١ْ ؾ١ضع١ٝٝ بَٞ ١َٖٟٛٚ
 ؾ١ضع٠ٚ١ٝٝ ضَِٜط١ٟ ي١ بابَٝٔ ٜاض١َت١ٝٝ ب١ ثَٜٝٛػتٝإ ؾ١قريٕ ١٥ط١ض هطَٜٔب ٖاٚناضٟ ْابَٝت نْٛه١

 ناضَٜهٞ به١ٕ ث١ٜسا ثاض٠ ب٠ٚ١ ز٠ٜا٤َٟٚ١ْ ثٝؿ١ٜإ ن١ بؤت١ ب١َياّ ز٠نات، خ١َيه٢ ٖاٚناضٜإ
 طْٛاٖباض٤ ز٠نات بَٝؿ١ضعٞ ؾيت ٖاٚناضٟ ٠ٚ١٥ ز٠نات ٖاٚناضٜإ ن١ ن١غَٝو ١ٖض بَٝؿ١ضع١ٝٝ

 . بَٝت ي٠ٚ١ ٥اطاَإ ز٠بَٝت
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 كة بلات ئةوة ًوساقةبةي ٓةبيَتء بةدواداضووُي خؤي كةطيَم ٓةًوو ثيَويظتة / ئاية42ث
 خؤس بضاُيَ كة بلات خؤس ضاوديَشي ئيَواساُيض وة بةياُياُذا هة ئةًة ُا؟ ياْ ٓةية ظادق فةجشي

ء خواسدْ هة دةطت باُطةوة كة بةياُى باُطى بيظت ياخود ثةيوةطت بيَت بة ُا؟ ياْ بووة ئاوا
 بة باُط سؤروو دةشليَِيَت؟ ئيَواساُيض ٓةهَذةطشيَتء خواسدُةوة

ُٕ (32) ؾ١ضَٟٛٚ: ٚ/ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ْٔ  )ٚامُلَؤشِّ َُ  ١٥َري ن١غَٝهٞ ز٠بَٝت باْطس٠ض ٚات١ َُؤَت
 باْطس٠ض٠ ١٥ٚ ١ٜ١ٖ باْطس٠ض٠ن١ ب١ غٝك١ٚ َتُا٣١ْ خ١َيهٞ َٛغًَُاْإ، ضِؤشٟٚٚ َْٜٛصٚٚ ي١غ١ض بَٝت

بٛٚ  باْط ن١ بسات باْط ناتَٝو بَٝت، َٛغًَُاْإ ضِؤشٟٚ َْٜٛصٚٚ ي١ ٥اطاٟ برتغَٝت خٛا ي١ ز٠بَٝت
 ي١ خٛاضز٤ٕ بسات باْط بٝسا١ٜت٠ٚ١ ي١ ناشب٠ٚ١ ؾ١دطٟ ي١ ١ْى ز٠ضنٛٚ بَٝت، قازم ؾ١دطٟ بَٝت٤

 ناتَٝو اضا٥َٕٝٛ ؾ٠َٛٝف ب١ٖ١َإ ١ْب٠ٚٛ، َْٜٛصٜـ داضَٟ ْابَٝت٤ س١ضاَٝـ ن١ بهات، س١ضاّ خ١َيو
ٌَ )ٔإَشا ٚٚشيإ بٛٚ، ٥اٚا خؤض ن١ ٌُ َأِقَب ِٝ ِٔ ايًَٓ َُٖٓا، َٔ َٗاُض ََٚأِزَبَط َٖا ِٔ ايَٓٓ َُٖٓا  َٔ  ي١ ٖات ي١ٚال٠ٚ ؾ١ٚ ن١ َٖا

 ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ بٛٚ خؤض٥اٚا ٠ٚ ١َْا ضِؤٜؿت٤ خؤض ١َؾطٜك٠ٚ١ د١ٗٝتٞ ي١ ٠ٚ ١َؾطٜك٠ٚ١ د١ٗٝتٞ
 خب١ْ١ ١٥ضن١ ١٥ٚ خ١َيه٢ ْانات ثَٜٝٛػت ن١ٚات١ بَٝت َؤمتٔ  ٕ)املؤش َازاّ دا بسات، باْط باْطس٠ض

 ت١ْٗا ز٠ؾهَِٝٓ ضِؤشٚٚف٤ ثَٝس٠ن١ّ ز٠غت ضِؤشٚٚ ز٠ن١ّ باْط نا٠ٚضِٚاْٞ َٔ بًََٞ ١ْى ؾاْٝإ، غ١ض
 ١ْ ب١ٜاْٝإ ١ْ ْازات باْط خؤٟ ي١ناتٞ ب١ت١ٚاٟٚ باْطس٠ض٠ن١ ن١غ١ ١٥ٚ ن١ ز٠ضن١َٜٚت ١َط١ض

 ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ز٠زات ظٚٚ باْط ظؤض ٥َٝٛاضإ ٜإ ز٠زات باْط ظٚٚتط ظؤض ١ٜاْٝإب صي١ْٚٛ بؤ ٥َٝٛاضإ،
ٍُ َيا )اِيَٝٔكنُي بٜٛٚت: زَيٓٝا٤ ظاْٝت  بهطَٜت، ب١قػ١ٟ ١َٓٝ١٥ٚ باْطس٠ض٠ن١ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥قٌَ ٔبايَؿؤٓ  َُٜعٚ
 تا ١َن١ٚ ١قػ١ٟب تؤ ٠ٚ١٥ زا باْطٞ باْط ناتٞ ب١ٜاْٝإ ثَٝـ باْطس٠ض٠ ١٥ٚ بٜٛٚت زَيٓٝا ن١ ب١َياّ

 ب٠ٚٛٚ ٥اٚا خؤض ٥َٝٛاض٠ بٜٛٚت زَيٓٝا ١٥ط١ض ٠ٚ خبؤٜت٤،٠ٚ١ خبؤٜت ١ٜ١ٖ بؤت ز٠ض١ْنَٝت قازم ؾ١دطٟ
 باْط نا٠ٚضَِٜٞ ٠ٚ بؿهَٝٓٝت خؤت ضِؤشٟٚٚ ١ٜ١ٖ بؤت تؤ ٠ٚ١٥ داضَٟ زٜاض٠ ١٥غتَٝط٠ف ١ْزا٠ٚ باْطٞ

 ن١ ط١دماَْٝو بؤ ٥اَؤشطاض١ٜ ٠ٚ١٥ ب١تاٜب١تٝـ ١ٖبَٝت ١َغ١ي١ٜ١ى ي١ ٥اطاَإ ب١َياّ ١ْن١ٟ،
 ٠ٚ١٥ ن١غاَْٝو ع١قًَٞ ي١ٚا١ٜ١ْ بططٕ غ١ْٓٛت٠ٚ١ ب١ ز٠غت ز٠ٜا١َْٟٚ ١ٜ١ٖ غ١ْٓٛت خؤؾ١ٜٚػتٝإ بؤ

 بؿهَٝٓٝت، ضِؤشٚٚ ٥اٚابٛٚبَٝت خؤضٜـ ١ٖض ن١ْس٠ ١ْزابَٝت باْطٞ ١َال داضَٟ ن١ ١ْنات قبٍَٛ
 ناٟٚ ي١ثَٝـ ن١ ؾتَٝه١ ١َٖٛٚ باْطس٠ض٠ن١ ز٠ظأْ ٚا ز١ٜٓ ٠ٚ١٥ ْاظأْ غ١ْٓٛت١ ٠ٚ١٥ ْاظأْ نْٛه١
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 زضٚغت َٛؾه١ًٝ ؾٝت١ٓٚ ١ْظإ خ١َيهٞ ناٟٚ ي١ثَٝـ َعط١ٚتَٝو ي١ ٜإ ز٠ؾهَٝين ضِؤشٚٚ ١٥ٚ
 بؤ به٠ٚ١ْ١ ضِٕٚٚ خ١َيو بؤ غ١ْٓٛت١ن١ داضَٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ط١دمإ بؤ ٥اَؤشطاضِٜ ن١ٚات١ ز٠ن١ٜت

 ت١َٓٝطات خ١َيو٤ ١ْنطابَٝت٠ٚ١ ضِٕٚٚ ن١ ه١ٕ،بٝ ١٥ٚإ ناٟٚ ثَٝـ ي١ ١٥ٚدا تَٝبطات خ١َيو ٠ٚ١٥ٟ
 ضِؤش٠ٚٚن١ت خؤت َاَيٞ ي١  ب١َيهٛ به١ٟ ناض٠ ١٥ٚ ١َنؤ تؤ ٠ٚ١٥ ٠ٚض١ْططَٜت خ١َيو ع١قًَٞ ٜإ

 به١ٜت زضٚغت ؾٝت١ٓ ْانات ثَٜٝٛػت َعط١ٚت، بطِؤ ١٥ٚدا ٥اٚاب٠ٚٛ خؤض زَيٓٝابٜٛٚت ن١ بؿه١َٓٝ
  ١ْبَٝت. زضٚغت ؾٝت١ٓ ٠ٚ١٥ٟ بؤ بََٝٓٝتٚاظ يَٝ غ١ْٓٛت ١ْٖسَٜو ز٠بَٝت َطؤظ نْٛه١

 تةًاشاي ئيَواساْ بلاتء فةجش تةًاشاي بةياُياْ كةطيَم ٓةًوو صةمحةتي ُابيَتة ئاية/43ث   
  ؟ بلات بةسصةكاْ ضيا

  ن١ ١ٖبٛٚ ١ٜقٝين ن١ ن١غَٝو ناتَٝو ت١ْٗا َِؤَتُٕٓٛ  املؤشْٕٔٓٛ) نْٛه١ ظ٠ظي١ت١ ٚ/ بَٝطَٛإ
 ز٠ط١ضَِٜت. يَٝٞ ز٠ْا زا٠ٚ باْطٞ باْطس٠ض٠ن١

  دةبيَت؟ طوُآباس كيَ تيَذابيَت دواكةوتينء كةوتّ ثيَض كاتةكة / ئةطةس44ث
 ١٥ٚدا بعاَْٝت باْطس٠ض٠ن١ ١٥ط١ض باْطس٠ض٠ن١ٜ١ ي١غ١ض تاٚإ ١ْظأْ خ١َيه١ن١ ٚ/ ١٥ط١ض

 ٜإ ١ْب٠ٚٛ اٚا٥ خؤض ٜإ به١ٜٔ تاخريٟ داضَٟ با ئيحطياطو بًََٞ ١ْٝٝ ق١بٍٛ يَٝط٠زا ٥ٝشطٝاط ١َغ١ي١ٟ
 باْط ١ْبَٝت قازم ؾ١دطٟ تا٠ٚنٛ بهات ٥ٝـ ١ٜقري ب١ َطؤظ ز٠بَٝت ْابَٝت ٠ٚ١٥ خب١ٜٔ ثَٝؿٞ با بًََٞ

 بسات. باْط ١ٜنػ١ض ٥اٚابٛٚ خؤضٜـ ن١ ٠ٚ ْابَٝت
 ٓةًووى ًاُطةكة كة ٓةية ئةوةي ُيةتيء ديَت سِةًةصاْ طةسةتا كة كةطيَم / ئاية45ث

 ئةَ ئاية بووة بةسِؤروو ٓةس تشيض طاهَاُي دةييَت، بةسِؤروو كة ُيية هةوة طوًاُي بةسِؤروو بيَتء
 شةويَم ٓةًوو ثيَويظتة ياخود ًاُطةكة ٓةًوو بؤ بئيَِيَت ًاُط طةسةتاي كةوا بةطة ُيةتة

 بلاتةوة؟( تاصة دهَيذا هة ُيةتةكةي
ِٔ (33) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ٚ/ ثَٝػ١َب١ض  ََ ( ِِ َّ َُٜبِٔٝٓت َي ِٔ ايصَٔٓٝا ٌٔايًَٓ َٔ َّ َفال ِٝ ُ٘  ٔصَٝا  ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض َي

 ظاْاٜإ ي١ ١ْٖسَٟ ٠ٚ ١ْٝ، بؤ ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ٠ٚ١٥ ١َْٖٝينَ غب١ٟ ب١ضِؤشٚٚ بْٛٚٞ ١ْٝتٞ ؾ١ٚزا ي١
 بََٗٝٓٝت، ب١ٜاْٞ ب١ضِؤشٚٚ بْٛٚٞ ١ْٝتٞ َطؤظ قازم ؾ١دطٟ ثَٝـ ١َٖٛٚ ؾ١َٜٚو ٚادب١ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ

 ؾ١ضَٛٚبَٝيت، ق١ساب١ٜ١ى ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ضادض ٚات١ ١َٚقٛؾ١ ٚز٠ؾ١ضَٛ ١٥ّ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ظاْاٜإ ي١ ١ْٖسَٟ

                           
  .2454) زاٚز أبٛ أخطد٘  33)
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 ي١ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ٣َٚٛ١ٖ َاْط١ ١٥ٚ ٚابَٝت ١ْٝتٞ َاْط١ن١ غ١ض٠تاٟ ي١ َطؤظ ن١ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ بؤ١ٜ
 بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ ١ََْٖٝٓٝت ١ْٝت ؾ٠ٚ١ف ؾ١ٚ با ٠ٚ١٥ ي١غ١ض بهات ثت١ٚ بهاٚ د١ظّ خؤٟ ١ْٝتٞ زَيسا

 ت١ٚا٠ٚ، ث١غ١ْس٠ٚ بؤن١ْٛؾٝإ ١٥ّ ٠ٚ ،ان شاء اهلل ْابَٝت نَٝؿ٣١ ضٖٝ ٠ٚ زضٚغت١ ضِؤش٠ٚٚن١ٟ
 نطزٕ ثاؾَٝٛ بؤ ١َٖيػا٠ٚ١ٜ ن١غَٝو ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ثؿت ضِاغت ز٠نات٠ٚ١ بؤن١ْٛ ١٥ٚ ن١ ٠ٚ١٥ف نْٛه١

 ب١ٜاْٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ بهات ثاضؾَٝٛ ١َٖيػَٞ ؾ١ٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ْٝاظٟ ب١ خب١َٟٚ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ ؾ١ٚ ٜإ
 ن١ب١ٜاْٝـ ٠ٚ ١ٖب٠ٚٛ، ١ْٝتٞ ١٥ٚا ١ْنطز ثاؾَٜٝٛؿ٤ٞ ١ٍَٖ ١ْغتا٠ٚ١ٜ ؾ١ٚ ن١ اد ب١ضِؤشٚٚ بَٝت

 ن١ٚات١ ١ْٝٝ، ضِاغت١ٝنٞ ٖٝض ٠ٚ١٥ ٚٚشيإ َٖٝٓإ ب١ز٠ّ ١ْٝت ب١آلّ ضِاغت١، ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بَٝت
 َٝت١ٖٚ٠ٚ١َيس٠غت ؾ١ٚ ن١ ٚابَٝت ١ْٝتٞ ؾ١َٜٚهٝـ ١َٖٛٚ ٠ٚ ٚابَٝت ١ْٝتٞ َطؤظ َاْط١ن٠ٚ١ غ١ض٠تاٟ ي١

 خٛاٟ ثؿتٝٛاْٞ ب١ ١ْٝٝ نَٝؿ١ٟ ٖٝض ٠ٚ ب١غ١ ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بَٝت ب١ٜاْٞ ز٠نات٤ ثاؾَٝٛ
 . ث١ض٠ٚضزطاض

 وا جاسي ئيٌَة الي دةهَيَّ ديَِةوة هةويَ كة كةطاُةي ئةو ئةوسوثا وهَاتاُي هة ٓةُذيَ / هة46ث
 ذظابي ئاية وة ةسِؤروو دةبّب ضؤْ كةطاُة ئةو هةويَ ئاية ُابيِشيَت خؤس ًاُطيَم ضةُذ بة ٓةية

 دةبّ؟ بةسِؤروو شيَواصيَم ض بة دةكةْ؟ ًةكلة ذظابي ياخود دةكةْ دساوطيَ وهَاتاُي
 ز٠دذاي١ ؾ١ضَٛٚز٠ٟ ن١ ٠َٚيا١َن١ٟ بؤ ب١َيط١ ز٠ن١ْ١ ثطغٝاض٠ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ى ١٥ّ ٠َٚياَٞ ٚ/ ي١

 ضِؤشَٜهٝإ ظ٠ٟٚ ي١غ١ض َٝت٠ٚ١ز٠ََٝٓ ضِؤش نٌ زَٜت ز٠دذاٍ ن١ ناتَٝو نطز باغٞ ثَٝػ١َب١ض  ناتَٝو
 تطٜـ ضِؤش٠ناْٞ ٠ٚ ٚا١ٜ ١ٖؾت١ ٠ٚنٛ ضِؤشَٜهٝاْٝـ َاْطَٝو ٠ٚنٛ ضِؤشَٜهٝاْٝـ ٚا١ٜ غاَيَٝو ٠ٚى

 ضِؤش٠ٜإ ١٥ٚ ثَٝػ١َب١ض  ١٥ٟ ٚتٝإ نطز ٠ٚ١٥ٜإ ثطغٝاضٟ ٖا٠َٚيإ ٚا١ٜ، ١َُٝ٥ ضِؤش٠ناْٞ ٠ٚنٛ
 به١ٕ؟ ضِؤش٠ٚٚناْٝإ َْٜٛصٚ نؤٕ ٚا١ٜ ْطَٝوَا ٠ٚنٛ ٚا٤١ٜ ١ٖؾت١ٜ١ى ٠ٚنٛ ٚا٤١ٜ غاَيَٝو ٠ٚنٛ

 ١٥ٚاْٝـ تَٝسا١ٜ َْٜٛصٟ ثَٝٓر ناتصََٝط٠ 24 ضِؤشَٜو نؤٕ زاز٠َْٝٔ بؤ ١٥ْساظ٠ٟ ؾ١ضَٟٛٚ ثَٝػ١َب١ض 
 ١َغ١ي١ٟ بؤ ٜإ ز٠ن١ٕ، بؤ ت١قسٜطٟ ت١قسٜط١ٜ، ١َغ١ي١ن١ ٚات١: ز٠ن١ٕ، َْٜٛص ناتصََٝط ثَٝٓر 24 ي١

 زٜػإ ٠ٚ١٥ ز٠ض١َْٜٝت، بٛٚ ٥اٚا ن١ ١َٖي١ٜ١ٓت خؤض َاْط ن١ْس ب١ تبَٝ َٚياتَٝو ن١ ططتٔ ضِؤشٚٚ
الٜسا  غٓٛض ي١ ١ْى ٥اغا١ٜٝ تَٝٝاْسا ؾ١ٚ ٚ ضِؤش ن١ ز٠ن١ٕ بؤ َٚياتا١ْٟ ١٥ٚ سػابٞ ز٠ن١ٕ بؤ ت١ؾػريٟ

ِٕ  ١ْٝٝ نَٝؿ١ٜإ ٖٝض ز٠بٓطَٜت 12 ب١ 12 ١٥ط١ض ز٠ؾ١ضَٕٛٚ عًِ ١٥ًٖٞ ي١ ١ْٖسَٟ بؤ١ٜ ٠ٚ بَٝت، ٔإ
ُ٘.َؾا٤َ ا  يًَٓ
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 ئاية كاتزًيَش 17 ئةطاتة وا ٓةية جاسي دسيَزة صؤس سِؤرةكاُياْ ئةهَيَّ ئةو كةطاُة / ٓةس47ث
 بةسِؤروو بّ؟ كاتزًيَش 17 هةطةسياْ صةمحةتة كة بّ بةسِؤروو ضؤْ ئةواْ

 ضِؤشَٜهسا ؾ١ٚٚ ي١ َازاّ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت ١ٜنَٝهٝإ: عًِٝ ١٥ًٖٞ بؤ ١ٜ١ٖ ق١ٍٚ زٚٚ ٚ/ يَٝط٠زا
١ٖض  ٥اغا١ٜٝ ؾ١ٟٚ ؾ١ٜٚؿٝإ ٠ٚ ٥اغا١ٜٝ ضِؤشٟ ١ٖض ضِؤشٜإ ن١ٚات١ ١َٖيسَٜت٤٠ٚ١ ز٠بَٝت خؤض٥اٚا
 تطٜإ ١ْٖسَٜهٞ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ١َٖٟٛٚ ضِؤش٠ن١ ز٠بَٝت ن١ٚات١ ي١ؾ١ٚ بَٝت زضَٜصتط ضِؤش٠ن١ ن١ْس٠
 ٠ٚ ٥اغا١ٜٝ شٟضِؤ نْٛه١ باؾرت٠، ١ٜن١ّ بؤن٢ْٛ ب١َياّ ز٠نطَٜت ت١قسٜط بٛٚ زضَٜص ن١ٚا زٜػإ ز٠َيَٝٔ

 زضَٜص٠ ضِؤش َٚيات ١ْٖسَٟ غاضز٠ َٚيات ١ْٖسَٟ ط١ض١َ َٚيات ١ْٖسَٟ ن١ ط١ٚض٠ؾ١ خٛاٟ ق١ز٠ضٟ
 ٠ٚ١٥ بَٝت ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ َٚيات١ن١ٟ ن١ بٛٚ َٚياتَٝو ي١ ن١ َطؤظ ٚات١ نٛضت١، تَٝسا ضِؤش َٚيات ١ْٖسَٟ
ُ٘ بططَٜت غ١بط ز٠بَٝت ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ز٠بَٝت. خؤؾٞ ١٥دطٟ ٔإ

 دةبةْ بةطةس سِةًةصاْ هيَشة خؤًاْ وهَاتي دسيَزى ديَِةوة سِؤرطاس هةبةس كةس ٓةُذيَ /48ث
 دةطةسِيَِةوة؟ ثاشاْ

 إ ؾا٤ اهلل.٥اغا١ٜٝٝ
 ئةهَيَ ٓةية كةس ٓةُذيَ كة ية ضي ثاشيَوكشدْ هة ذيلٌةت ثاشيَو كشدْ بة طةباسةت /48ث
 طةوسةيةكيء فةصيَ ٓيض ثاشيَو ئاية ُاكات ثاشيَو بة ثيَويظت كوستة سِؤرطاس  صطتاُاْ ئةوةي هةبةس
 ُةخوات؟ شتيَم ٓيض ٓةهَِةطتيَتةوةو كة وة ئايا ئاطايية خبوات؟ شتيَم ٓةهَظيَتةوة ًشؤظ كة ٓةية

َٕٓ )َتَػَشُطٚا (34) ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ثاؾَٝٛنطزٕ ب١ غ١باض٠ت ثَٝػ١َب١ض   :ٚات١   َبَطَن١ّ ايػُشٛٔض ٔفٞ َفٔإ
تَٝسا  ظؤضٟ خَٝطٟ تَٝسا بَٝت٤ ب١ض٠ن١تٞ ؾتَٝهٝـ ١ٖض تَٝسا١ٜ، ب١ض٠ن١تٞ طزٕثاؾَٝٛن نْٛه١ به١ٕ ثاؾَٝٛ
 ي١ ب١ض٠ن١ت١ ثاؾَٝٛنطز١ْ ١٥ٚ بسات، ز٠غيت ي١ ْابَٝت عاقٌَ َطؤظٞ تَٝسا بَٝت ظؤضٟ ثازاؾيت بَٝت،
ٌُ (35)ز٠ؾ١ضََٝت:  ثَٝػ١َب١ض  ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜن١َٝإ: ال١ْٜٞ ال١َْٜٝه٠ٚ١: ن١ْس َٔ ََا )فِص ِٝ ََٔٓأص َب  َٝا

ّٔ ٌٔ َٚٔصَٝا ِٖ  دٝا نتاب ضؤش٣ٚٚ ١٥ًٖٞ ٚات١: ٣٠ٚ١٥ ن١ ضؤش٣ٚٚ ١َُٝ٥ ي١ (ايػَشٔط َأِن١ًَُ اِئهَتأب َأ
 َطؤظٞ ثَٜٝٛػتٝؿ١ ٠ٚ ْان١ٕ، ثاؾَٝٛ ز٠بٔ ضِؤشٚٚ ب١ ن١ ١ْقاضا ١ٜٖٛزٚ نْٛه١ ز٠نات٠ٚ١ ثاؾ٠َٛٝ،

 َْٝٛإ ي١ دٝاناضٟ يَٝط٠زا هُاْسا،ؾتَٝ ١َٖٛٚ ي٤١ ضِؤشٚٚ ططتٔ ي١ بَٝت دٝاٚاظ ناؾط ي١ َٛغًَُإ

                           
  .1095) َٚػًِ  1923) بداضٟاي ضٚاٙ  34)

  .1096) ايفطط ٚتعذٌٝ تأخريٙ ٚاغتشباب اغتشباب٘ ٚتأنٝس ايػشٛض فطٌ باب/ ايصٝاّ يف َػًِ أخطد٘  35)
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 ٠ٚ١٥ بَٝت٠ٚ١ دٝا ي١ٚإ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ثاؾَٝٛ بهات َطؤظ ثَٜٝٛػت١ ن١ٚات١ ثاؾَٝٛ نطز١ْ، ١٥ٚاْسا ١َُٝ٥ٚ

 سٝه١ُتَٝه١.
 نْٛه١ ب١ضِؤشٚٚ ب١ْٚٛن١ت، بؤ ث٢َ ز٠ب١خؿَٝت تٛاْات َٖٝعٚ ثاؾَٝٛنطزٕ: ي١ ز٠ّٚٚ سٝه١ُتٞ

 ضِؤش٠ٚٚن٤١ زيَ ز٠بٝٓٝت غٛزٟ ب١ضِؤشٚٚ بٝت ب١ضِؤش ١ن خٛاضز٠ٚٚ خٛاضز٤ٕ خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْنت
 ن١ ب١ض٠ن١ت١ ثاؾَٝٛنطزٕ ن١: ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضِؤشٚٚ بْٛٚسا ي١ غ١ََٝٝٝإ سٝه١ُتٞ ز٠بَٝت، ٥اغإ ب١الت٠ٚ١

 ثَٝػ١َب١ض  ن١ بهات ثاؾَٝٛ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ب١َياّ ثاؾَٝٛ نطزٕ بؤ ١َٖيػَٝت٠ٚ١ ؾ١ٚ ن١غَٝو ١ٖض
ٍُ )َا ٚاخػذيز ي١ بطٜت١ٝ ن١ نطز١ٜٚٚتٞ   .(36)ايػُشَٛض  ََٚأخُطٚا اِئفِطَط َعذًُٛا ََا ٔبَدِٕٝط األ١َ ََٜعا

 ثَٝؿ٤ٞ يَٝبه١ٕ ث١ي١ٟ ب١ضباْط تا٠ٚنٛ خَٝط٠ ي١غ١ض َٔ ٥ٛمم١تٞ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ٚات١: ثَٝػ١َب١ض 
 ٟؾطٜا ز٠تٛاَْٝت ١٥ٜٚـ ١ٜ١ٖ غٛزَٜهٞ يَٝط٠زا خبات زٚاٟ ن١ زٚاخب١ٕ، ثاؾَٝٛ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ خب١ٕ

 ي١ ض١َ٠ِظاْسا ي١ ز٠بٝٓري خؤَإ ناٟٚ ب١ ٠ٚ١٥ بؤ١ٜ بٝهات، د١َاع١ت ب٤١ به١َٜٚت ب١ٜاْٞ َْٜٛصٟ
ثاؾَٝٛ  بؤ ١َٖيػا٠ٚت٠ٚ١ َطؤظ ن١ ثاؾَٝٛ نطز١ْن١ٜ١ ب١ض٠ن١تٞ ٠ٚ١٥ ي١َٝٝ ظؤضٟ خ١َيهَٝهٞ ب١ٜاْٞ َْٜٛصٟ
 َعط١ٚت، بؤ زَٜت٤ ت١َٖيس٠ططَٜ ز٠غتَٜٓٛص٤ ز٠زات باْط ١ٜنػ١ض ْابات ظؤض٤ ز٠نات ثاؾَٝٛ نطزٕ

 ١٥ٚ ثَٝه١ٚا١ْٟ ب١ ْانَٝت، ب١ٜاْٝؿٞ َْٜٛصٟ ١َٖيػا٠ٚت٠ٚ١ٚ ثاؾَٝٛنطزٕ بؤ َاَي١ٜ٠ٚ١ ي١ ٥اؾط٠ت١ ٜإ
 سٝػاب ب١ ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا ز٠نَٝت، ز٠غت ي١ ب١ض٠ن١تا١ْٜإ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ْان١ٕ ثاؾَٝٛ ن١ ن١غا١ْٟ
 ٜاخٛز ط١ٚض١ٜ٠ ظؤض ظؤض ١َٖي١ٜ١نٞ ب١ضِاغيت ت١َٖيٓاغَٝ ب١ٜاْٞ بؤ َْٜٛصٟ ب١َياّ بططَٜت ضِؤشٚٚ ز١ٜ٠َٟٚ

 قػ١ُت ب١ ب١ض٠ن١ت١ٟ ٤ٚ١٥ ز٠نَٝت ب١ٜاْٝؿٞ َْٜٛص٤ٟ ز٠خٛات ْإ ثاؾَٝٛ نطزٕ ثَٝـ ناتصََٝط زٚٚ
 ْابَٝت.
 
 
 
 
 
 

                           
  .1098) َٚػًِ  1957) ايبداضٟ ضٚاٙ  36)



 ٓٙ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
 جؤسة ٓةس ياخود ثاشيَوكشدْ كاتي هة خواسدْ بؤ كشا بيَت باس طوُِةتة هة ٓةية / شتيَم49ث

 دسوطتة؟ خواسدُيَم
َِ) :(37 ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ١َب١ض ثَٝػ و/ ٔٔ َغُشُٛض ِْٔع    .ايتُُط املؤَ

 ٚٚظ١ٜ٠نٞ خٛضَا ؾريَٜٓٝيت خٛاضَاٚ ت١ضَِٜيت ٚات١ خٛضَا١ٜ، ٥ُٝاْساض َطؤظٞ ثاؾَٟٝٛ ٚات١: باؾرتٜٔ
 ن١. خٛضَا ي١ بطٜت١ٝ ثاؾَٝٛنطزٕ باؾرتٜٔ ز٠ٜؿ١ضَٛٚ بؤ١ٜ ز٠ب١خؿٝت، َطؤظ الؾ١ٟ ب١ ب١غٛٚز ظؤضٚ

 خؤٟ ١ٜ١ٖٚ بؤٟ غٛزٟ بعاَْٞ ن١ َطؤظ خبٛات تط خٛاضزَْٝهٞ ١ٖض ١ْؾبَٝت ن١ نان١ ١ٖبَٝت خٛضَا
 . إ ؾا٤ اهلل زضٚغت١ ٠ٚ١٥ ثَٝس٠ططَٜت

 بلات؟ ضي ُةخوسا بؤ خواسدُي كةطة ئةو ئةطةس / ئةي50ث
  ز٠ْٛغطَٜت بؤ خَٝط٠ٟ ١٥ٚ إ ؾا٤ اهلل خبٛات٠ٚ١ ٥اٜٚـ قََٛٝو ٚ/ ١٥ط١ض

  واتةوة؟خبء خبوات ئةتواُيَت كةي / تا51ث
َٛٔز ط :ؾ١ضََٟٛٚ ط١ٚض٠ ٚ/ خٛاٟ َٔ اِيَدِٝٔط اأَلِغ َٔ ُِ اِيَدُِٝط اأَلِبَُٝض  َٔ َيُه َٚاِؾَطُبِٛا َست٢َٓ ََٜتَبَٝٓ َُٚنًُِٛا 

َٔ اِيَفِذٔط  .ص187طايبكط٠: صَٔ
٤ خبٛات ١ٜ١ٖ بؤٟ ز٠زضَٟ باْط تا٠ٚنٛ ز٠ضز٠نَٝت قازم ؾ١دطٟ تا٠ٚنٛ نطز بامسإ ٠ٚنٛ 

ِِ )ال ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  ن١ نطز امسإب ٠ٚنٛ خبٛات٠ٚ١ ُٕ َُٜػطُْه  ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠  ي١ّ يَٝط٠زا ٔبالٍ  َأشا
 ثَٝػ١َب١ض  ن١ ١ٜ١ٖ تطَإ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ زابَٝت باْطٞ ثَٝؿرت بٝالٍ ن١ ٚا ز٠ضز٠ن١َٜٚت

َٕ )ٔإَشا (38) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ُٔ َأشَٓ ّٔٓ اِب ّٕ ُأ  ١ٖض ٠َٛٝ٥ زا باْطٞ ١َنت٤ّٛ ٥ٝدي ١٥ط١ض َٚاِؾَطُبٛا  َفُهًُٛا، ََِهُتٛ
٤ ١َخؤٕ ١َٖي١ُططٕ ز٠غت ز٠زات باْط بٝالٍ تا٠ٚنٛ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ي١ بٔ ب١ضز٠ٚاّ
 ن١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ٚا ؾ١ضَٛز١ٜ٠زا ي١ٚ دا ز٠ضن٠ٚٛ قازم ؾ١دطٟ ن١ نات١ٜ١ ١٥ٚ نْٛه١ ١َخؤ٠ٚ١ْ

 إ ؾا٤ اهلل. خبؤٜت٠ٚ١ ٤خبؤٜت بؤت قازم ؾ١دطٟ تا٠ٚنٛ ن١ٚات١ زابَٝت باْطٞ داض ز٠ّٚٚ بٝالٍ
 
 
 

                           
 .زاٚز أبٛ ضٚاٙ  37)

 ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ.  38)



 ٔٙ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
 سِؤرووةواْ وة كةي ضيية؟ بةسباُط كشدْ ئادابةكاُي كشدْ بةسباُط طةس / بيَيِة52ث

 بلات؟ بةسباُط ئةتواُيَت
ٍُ ال) (39) ؾ١ضَٟٛٚ: ٚ/ ثَٝػ١َب١ض  َٓٔتٞ َتَعا ِِ ََا ُغٓٔتٞ َع٢ًَ ُأ َِٓتٔعِط َي َٖا َت َّ  ٔبٔفِطٔط  . ايُُٓٓذٛ

 ز٠ضن١ٚتين نا٠ٚضَِٜٞ ب١ضباْط بؤ ١٥ٚنات١ٟ تا خَٝطٕ ي١غ١ض َٔ ٥ٛمم١تٞ ٚات١: ب١ضز٠ٚاّ
 زض٠ْط تا ثاؾَٝٛ خَٝط٠ ي١غ١ض َٔ ٥ٛمم١تٞ ب١ضز٠ٚاّ تطزا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ي١ ٜإ ْان١ٕ. ١٥غتَٝط٠نإ

 ثَٝػ١َب١ض  غ١ْٓٛتٞ ثَٝػ١ب١ضا١ْ، غ١ْٚٛتٞ ب١ضباْطسا ي١ ث١ي١نطزٕ بهات، ب١ضباْط ظٚٚف٤ بهات
 ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ نطزٕ ث١ي١ ب١َياّ ث١ي١البهات َٛغًَُإ َطؤظ٢ ١ْقاضا١ٜ ١ٜٖٛزٚ زْٞنط زٜػإ َٛخاي١ؾ١

ٚا  ١ٖضالن١غَٞ ١َٖي١ٜ١ ناضَٜهٞ ٠ٚ١٥ بَٝطَٛإ بؿهََٝٓٝت، ضِؤشٚٚ بهَٝت بَٝت خؤض٥اٚا ٠ٚ١٥ٟ ثَٝـ ن١
 نطز٠ٚ٠ ب١ضباْطٞ ن١ ٠ٚ١٥ ْابَٝت، ق١بٍَٛ ضِؤش٠ٚٚن٤ٟ١ دَٞ ١ْط١ٜاْسؤت١ ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ٠ٚ١٥ بهات
 يَٞ بهات. ث١ي١ٟ ٚٚشيإ
 ن١ٚت ز٠غيت ١٥ط١ض بَٝت خٛضَا ب١ زٜػإ ١ٜ٠ٚ١٥ نطز٠ٚ١ْ ب١ضباْط ٥ازابٞ ي١ ز٠ّٚٚ ١٥ز٠بٞ 
 ب١َياّ خبٛات، تط خٛاضزْٞ ثاؾإ بَٝت ٥اٚ ب١ با ١ْبٛٚ ١ٖض ن١ بَٝت ق١غح ب١ با ١ْن١ٚت ز٠غيت ١٥ط١ض
 تطٟ ب١ض٠ن١تَٝهٞ زٜػإ يَٝط٠ؾسا هََٝٓٝتبؿ ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ٥اٚ ب١ ٜإ خٛضَا ب١ ٜإ َطؤظ يَٝط٠زا بؤنٞ
 بؤ ز٠نات٠ٚ١ ن١ّ ت١َٜٛٓٝت١ٝن٤ٟ١ ز٠نٛشَٜت بطغ١ٝت١ٝن١ٟ بؿهََٝٓٝت ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ب٠ٚ١ َطؤظ ن١ تَٝسا١ٜ
 ١٥ٚ به١ٕ د١َاع١تٝإ َْٜٛصٟ ثٝاٚإ بهات خؤٟ د١َاع١تٞ َْٜٛصٟ ١َغطٜب َْٜٛصٟ بؤ بهَٝت ٠ٚ١٥ٟ

  خبؤٕ. خؤٜإ ٥َٝٛاض٠ٟ خٛاضزْٞ َاَي٠ٚ١ ز١َٜٓ نات١
  ئاًادة بيَت؟ كةخواسدْ بفةوتيَِيَت ُويَزةكةي خواسدُةكة هةبةس ُابيَت / كةواتة53ث

 ي١غ١ض ؾهاْسٕ ضِؤشٚٚ ي١ بٛٚ بطٜيت ثَٝػ١َب١ض  غ١ْٓٛتٞ نْٛه١ ١ْٝٝ، عٛظض ٠ٚ١٥ ٚ/ ١ْخَٝط
 بَٝٝت٠ٚ١ ١٥ٚدا٤ به١ٜت د١َاع١ت بهٝت ١٥ٚدا ٥اٚ ٜإ نان١، بَٝت تاى ن١ خٛضَا١ٜى ز٠ْه١ ن١ْس
 ١َٖٛٚ ٥َٝٛاض٠ تؤ ن١ ٚاز٠ظأْ ْاظأْ ضِؤشٚٚ سٝه١ُتٞ ن١ؽ ١ْٖسَٟ ن١ ب١زاخ٠ٚ١ ب١َياّ خبؤٜت، ْإ

 زا باْطٞ ١ٖض به١ٜت نا٠ٚضَِٟ زابٓٝؿٝت غؿط٠ ي١غ١ض تؤ باْط ثَٝـ به١ٜت ٥اَاز٠ خٛاضزَْٝو دؤض٠
 ت١َاؾا ٠ٚ١٥ ي١َٓٝبٜٛت٠ٚ١ اتا ٥َٝػت تؤ ٖاتؤت٠ٚ١ د١َاع١تٝـ ي١ خ١َيو خٛاضزٕ، ْإ ب١ به١ٜت ز٠غت
 ب١ضباْطٞ غ١ْٓٛت ٠ٚنٛ تط٠ٚ٠ ال١ٜنٞ ي١ ب١َياّ بٓٛغَٝت خَٝطٟ خٛا ططت ضِؤشٟٚٚ ضِاغت١ ز٠ن١ٜٔ

                           
 .سبإ ابٔ صشٝض  39)



 ٕٙ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 

 ٠ٚ١٥ف د١َاع١ت ب١ ١َغطٜب َْٜٛصٟ ي١ بطٜت١ٝ ن١ نٛٚ ي١ز٠غت ط١ٚض٠ؾٞ خَٝطَٜهٞ ٠ٚ ١ْنطز٠ٚ
   ب١ضِاغيت. ط١ٚض١ٜ٠
 باُط تاوةكو دةكات ضاوةسِيَ هيَيةتي ذةصي تيجطةسةكةية ثةسؤشي صؤس كةطيض / ٓةُذي54َث
  دةشليَِيَت؟ سِؤرووةكة جطةسة بة يةكظةس دةدات

  خٛا. ب١ ث١ْا تاٚإ ب١ ؾهاْسٕ ضِؤشٚٚ ي١ بطٜت١ٝ ٚ/ ٠ٚ١٥
 سِؤروو شلاُذْ؟ كاتي هة كشدْ دوعا / ئةي55ث

  (40) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  غ١ْٓٛت١ ٚ/ بَٝطَٛإ
  ، تُ َرّد( َما َلَدْعَوة ِفْطرِهِ  دَ ِعنْ  لِلَصاِئمِ  )ِإن  

 ض٠ِت ١ٜ١ٖ ن١ ق١بَٛٚي١ٚ زٚعا١ٜنٞ ضِؤش٠ٚٚٚإ ؾهاْسٕ َطؤظٞ ضِؤشٚٚ ناتٞ ٚات١: ي١
ثَٝػ١َب١ض  بهطَٜت نات١زا ي١ٚ ١ٜ١ٖ ن١ غ١ْٓٛت١ف ١٥ٚ ٠ٚ نات١زا ي١ٚ ق١بَٛي١ زٚعا طؿيت ب١ ْانطَٜت٠ٚ١،
 :َََٖٚٛب) (41) ز٠ٜؿ١ض َُُأ َش ِٕ اِيَأِدُط ََٚثَبَت اِيُعُطُٚم َٚاِبَتًَِٓت ايعَٓ ُ٘  َؾا٤َ ٔإ  ضِؤٜؿت٤ ت١َٜٛٓٝتٞ ٚات١: ، ايًَٓ

 إ ؾا٤ اهلل .دَٝطري ب٠ٚٛ  ط١ٚض٠ خٛاٟ الٟ ١٥دط٠ن١ف ب٤٠ٚ١ْٚٛ ٥اٚ تَٝط ز٠َاض٠ناصيإ ضِؤٜؿت٤
  بذات؟ ئةجناًي ًشؤظ  كشاوةتةوة هةطةس ض شتيَم جةخيت سِةًةصاُذا هة سِؤروو هة /جطة56ث

 زٜاضٟ ؾََٜٛٓٝهٞ ن١ْس خؤٟ ن١ض٤َٞ٠ ؾ١ظٍَ ب١ ط١ٚض٠ خٛاٟ عٝباز٠ت١ َاْطٞ ظإض١َ٠ِ ٚ/ َاْطٞ
 ثازاؾيت خَٝطٚ ن١ نطز٠ٚٚ زٜاضٟ ناتَٝهٞ ن١ْس ٠ٚ ز٠ن١َٜٚت، ز٠غت يَٞ ظؤضٟ خَٝطٟ ن١ نطز٠ٚٚ

 َْٜٛص ن١ ١َز١ٜ١ٜٓ ثريؤظ٠نإ ؾ١َٜٓٛ ي١ ٠ٚ زيَ ببَٝٓٝت غٛزٟ ثريؤظا١ْ ؾ١َٜٓٛ ١٥ٚ َطؤظ ن١ٚات١ ظؤض٠،
 ض١َ٠ِظا١ْ، َاْطٞ ثريؤظ٠ناْٝـ ي١نات١ ٠ٚ املكسؽ ٠ٚ ١َنه٣١ ثريؤظ٠، ٠ٚ بٝت ظٜاتط٠ ١٥دطٟ ضظؤ

 ناى عٝباز٠تٞ ب١ ثريؤظ٠ نات١ ١٥ٚ َٛغًَُإ َطؤظٞ ثَٜٝٛػت١ ثريؤظ٠ ناتَٝهٞ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ َازاّ
 ١َْٜٚٛصٜـؾ ١ٖض٠ٖٚا نطز بامسإ ن١ ب١ضِؤشٚٚ ب١ْٚٛن١ٟ ي١ دط١ باؾٝـ عٝباز٠تٞ ب١ض٠َِٜٛب١ضَٜت

 ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض  تط، َاْط١ناْٞ ي١ ٠ٚنٛ ١ٜ١ٖ خَٝطٟ ظٜاتط ت١ضٚاٜض بٝهات، ؾ١ٚا١ْ غ١ْٓٛت١
 بؤ خَٝطٟ ١٥ٚ ١٥دطٟ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ ث٢َ بسات ب١ضباْطٞ ضِؤش٠ٚٚٚاَْٝو ن١غَٝو ١ٖض ز٠ؾ١ضََٟٛٚ:

 .نات١زا ي١ٚ َٝطخ ب١ضِاغيت ظؤض٠ خَٝطَٜهٞ بَٝت٠ٚ١ ن١ّ  ١٥ٚ ثازاؾت٢ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ب١بَٞ ز٠ْٛغطَٟ

                           
 .َاد٘ ابٔ ضٚاٙ  40)

 .األيباْٞ ٚسػٓ٘ ززٚا أبٛ ضٚاٙ  41)



 ٖٙ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
 ياْ باشرتة بلشيَت دابةط ًاهَاُذا بةطةس دواتشء بلشيَت دسوطت خواسدْ / ًاًؤطتا57ث

  ثيَ بلشيَت؟ دةعوةتي
٤ َاٍَ ي١ط١ٍَ ن١غ١ٟ ١ٖض باؾرت٠ ال١ٜى ١َٖٛٚ بؤ زاب١ف بهطَٜت َاَي١ناْسا ب١غ١ض ٚ/ ٠َٚياٖٞ

 بهطَٜت، ٠ٚ ز٠ع٠ٛت ن١ ي٠ٚ١ٟ نانرت٠ خَٝط تط٠ٚ ب١ضٕ بؤ خٛاضزْٞ خبٛات ْإ خؤٟ َٓساَيٞ
تطٚ  غ١خٞ ن١ؽ ١َٖٛٚ ي١ ثَٝػ١َب١ض  ض١َ٠ِظاْسا ي١ طؿيت ب١ ق١ز٠ق١ ثاؾإ ٥اغاْرتٜؿ١،

 نطز٠ٚٚ، ب١ث١ي١تط ي٠ٚ١ خَٝطٟ ب١َٖٝع ظؤض خَٝطاٟ با١ٜنٞ ي١ ثَٝػ١َب١ض  ٠ٚ ز٠غتهطا٠ٚتط ب٠ٚٛ،
 ثاض٠ٚ ٖٝض  بٝهات، ٠ٚ ١٥ط١ض َٜتز ي١ز٠غيت نٞ ن١ بسات ١ٍَٖٚ ض١َ٠ِظاْسا َاْطٞ ي١ َطؤظ ن١ٚات١
 خٛاٟ نْٛه١ ط١ٚض١ٜ٠، خَٝطَٜهٞ خَٜٛٓسٕ قٛض٥إ ظؤض ١ٖض٠ٖٚا بهات، خَٝط قػ١ٟ با ١ْتٛاْٞ خَٝطٟ
 ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ط١ٚض٠
ٍَ ط َٕ ايَٓٔصٟ ُأِْٔع َََطا ُِٗط َض َُٕؾ ٘ٔ اِيُكِطآ   ص.185:طايبكط٠  صٔفٝ

 تَٝسا ظؤضٟ قٛض٥اْٞ بسات ١ٍَٖٚ ؾ١ٚا١ْ اٜب١تٞب١ت خٛاض٠ٚ٠، ٖاتؤت١ تَٝسا قٛض٥اْٞ َاْط١ ٚات١: ١٥ٚ
ز٠  ض١َ٠ِظاْسا ي١ ١ٜ١ٖ ٚا َٛغًَُاْٞ خبََٜٛٓٝت، تَٝسا قٛض٥اْٞ بتٛاَْٞ ن١ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ب١ضِؤشٜـ ٠ٚ خبََٜٛٓٝت

 َاْطٞ ي١ َطؤظ ن١ ط١ٚض١ٜ٠ ْٝع١ُتَٝهٞ ب١ض٠ن١ت١ ب١ضِاغيت ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ز٠نات قٛض٥إ خ١شيٞ داض
 َْٜٛصٟ زٚاٟ ي١ زاْٝؿذي ظٜهط نطزٕ، ٤نطزٕ زٚعا ٠ٚ بطات، تَٝٞ ََٜٛٓٝت٠ٚ١ٚخب قٛض٥إ ظؤض قٛض٥اْسا

٠ٚ١٥  بهات غ١ْٓٛت ضِنات زٚٚ ثاؾإ بهات خَٝط٠ ١٥ٚ ١ٖضن١غَٞ ١َٖيسَٜت، خؤض تا٠ٚنٛ ب١ٜاْٞ
 بطٜتري ١َٖٟٛٚ ١٥ٚا١ْ ١٥دطٚ ثازاؾت٢ ٠ٚنٛ ن١غَٝو ٚا١ٜ ن١ س١ز٤ عَٛط١ٜ٠ن٢ ت١ٚا٣ٚ نطز بَٝت،

 ضِؤشٜإ ن١ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ٠ٚنٛ ١ْى يَٞ بَٝت، ٥اطاٟ ض١َ٠ِظاْسا ي١ َطؤظ ن١ ٥ازابَٝو ٚخَٝط ن١ْس ي١
 ز٠نات٠ٚ١، ثَٝه١ٚا١ْ ضِؤش٠ن١ زَٜت ؾ٤ٚ١ ض١َ٠ِظإ  ن١ ن١ؽ ١ْٖسَٟ ب٢َ ٥اطا١ٜٝ، ؾ١ٜٚؿٝإ خ١ٚت١ٓٚ

 تَٝت١َٖيٓاغ ع١قطٜـ زٚاٟ ع١قطٚ تا٠ٚنٛ ١ْنات ؾ١ضظ٠ناْٝؿٞ َْٜٛص٠ ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠خ١َٜٚت٤ ب١ضِؤش
 ن١ ١َٖيس٠غتَٝت ع١قط زض٠ْطَٝهٞ ١ْن١ّ، ضِؤشٚٚ ت١َٜٛٓٝت٤ٞ ب١َاْسٚٚ بٕٛٚ ١ٖغت ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠َيَٞ

 ت١ي١ؾعٜؤ١ٜ٠ٚ١ْ، ب١زٜاض باظاض٠ِ ٜإ ي١ ْاخ١َٜٚت ١٥ٚدا ٖات ن١ ؾ١ٜٚـ ٠ٚ باْط بؤ َا٠ٚ ن١ََٝهٞ
 ز٠بَٝت٠ٚ١ ق١ضظاض ٠ٚ١٥ بهََٜٛٓٝت ضِؤشٟٚٚ ي١غ١ض َْٜٛصٟ ١ٜى َطؤظ ط١ٚض١ٜ٠ طْٛاَٖٝهٞ ب١ضِاغيت ٠ٚ١٥

 ٜإ ز٠نات، ت١ضاٜٚض ن١ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ خب١َٜٚت ظٚٚ ؾ١ٚا١ْ َطؤظ ٚا١ٜ غ١ْٓٛت ن١ٚات١ ي١غ١ضٟ،
 ن١غاب١تَٝهٞ ب١ضِؤشٜـ ٠ٚ به١ٜت ثاؾ٠َٛٝن١ت ٠ٚ١٥ٟ بؤ خب١ٜٚت ظٚٚ ؾ١ٚ زٚا٠ٚٚ خبات١ ت١ضاٚحي١ن١ٟ
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 ز٠طات. ظؤضت خَٝطَٜهٞ ٠ٚ١٥ به١ٜت س١َياٍَ

 ئةواُة سِؤرووي ئايا ُاكةْ ُويَز بةهَاَ دةطشْ سِؤروو ٓةْ كةطاُيَم سِةًةصاُذا / هة58ث
 ُا؟ ياْ قةبوهَة

 ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜنَٝهٝإ: ١ٜ١ٖ: بؤنْٛٝإ زٚٚ ظاْاٜإ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ ب١ ث١ْا ١ْنطزٕ ٚ/ َْٜٛص
 ن١ ٠ٚ١٥١ٜ ١ٜنَٝه٢ تطٜؿٝإ ز٠بَٝت، ناؾط ثَٞ بَٝت با٠ٚضِٜؿٞ ١٥ط١ض ١ْنات َْٜٛص َطؤظ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ:

 ع١َ١يٞ نٛؾطَٜهٞ ب١َياّ ز٠ض٠ٚ٠، ْانَٝت١ زٜٔ ي١ ْابَٝت٤ ناؾط ١ْٜهات ١ٖبَٝت َْٜٛص ب١ با٠ٚضِٟ َطؤظ
 نٛؾت٢ٓ ْاس١م ي١ تاٚا١ْ ١٥ٚ ط١ٚض٠تط٠، ظٜٓا ي١ تاٚا١ْ ١٥ٚ نطز٠ٚٚ ط١ٚض٠ٟ تاٚاَْٝهٞ نطز٠ٚٚٚ
 ؾ١ض١َٜٚٛتٞ: ػ١َب١ض ثَٝ ط١ٚض١ٜ٠ تاٚاْٞ ١ْنطزٕ َْٜٛص ث١ض٠ٚضزطاض،نْٛه١ ب١خٛاٟ ث١ْا ط١ٚض٠تط٠

ُِٗس (42) ََِٝٓٓا ايَٓٔصٟ )اِيَع ِِ َب ُٗ َِٓٝ ِٔ ايصَٓال٠ٔ، َتِطُى ََٚب َُ َٗا َف  ظؤض تاٚاَْٝهٞ َْٜٛص ت١ضى نطزْٞ َنَفَط  َفَكِس َتَطَن
 (43) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  ط١ٚض١ٜ٠
ِٔ ََ ( ُ٘ َُِػٔطٔب َصًَا٠ُ َفاَتِت ُ٘ ُٚٔتَط َفَهَأمَنا اِي ًِٖ ُ٘، َأ ََاي َٚ  . 

 ي١ز٠غت َاَي١ن٤ٟ١ خَٝعإ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ صي١ْٚٛ بؤ بهَٝت ع١قطٟ َْٜٛصٟ ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض
 ز٠ن١ٟ ت١َاؾا َاَي٠ٚ١ ز٠ن٠ٚ١ٝ ن١ ناتَٝو به٠ٚ١ٜٓ١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ي١ّ بري با ب١ؽ ٚا١ٜ، نٛبَٝت

 ناتَٝو ز٠بَٝت تٛٚؾت ب١َيا١ٜن١ ض َطزٕٚ، ١َٖٟٛٚ َٓاَي١ناْٝؿت ٠ٚ غٛتا٠ٚ ١َٖٟٛٚ َاَي١ن١ت
 َطزٕٚ ١َٖٟٛٚ َٓاَي١ناْٝؿت غٛتا٠ٚ ب٠ٚٛٚ ناٍٚ خؤت َاَي١ن١ٟ َاَي٠ٚ١ بهٝت١ ضِؤشإ ي١ ضِؤشَٜو

 ع١قطٟ َْٜٛصٟ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ثَٝػ١َب١ض  ط١ٚض١ٜ٠، ز٠ٟ ب١َيا١ٜنٞ ن١ْس ْاض٠ِس١ت١ ن١ْس
 ب١َياّ ١ٜط١ٚض٠ ظؤض ب١َيا١ٜن١ بعا١ْ نٛبَٓٝت، ي١ز٠غت ١َٖٟٛٚ َٓاَي١ن٤ٟ١ َاٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ بهَٝت

َٛ ٔعَِٓس ط :ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ بهٛن١، ب١الٜا٠ٚ١ْ ثَٝٓان١ٕ ١ٖغيت َٛغًَُاْإ ُٖ َٚ َّٖٔٝٓٓا   ُ٘ ََٚتِشَػُبَْٛ
ِْ ٘ٔ َعٔعٝ  . [٘ٔ:]النورص ايًَٓ

ِٔ بهَٝت َْٜٛصت ١ٜى ١ْنطزٕ َْٜٛص ط١ٚض١ٜ٠ ظؤض ط١ٚض٠ خٛاٟ الٟ  ََ ( ُ٘  َفَكِس اِيَعِصٔط َصال٠ُ َفاَتِت
َُ َسٔبَط ُ٘ َع  ١ْنطزٕ َْٜٛص ن١ٚات١ ٣ ١َٖيس٠ٚ٠ؾَٝت٠ٚ١ث٢َ نطز٠ٚ٠ت ز٠ؾ١ضََٟٛٚ ثَٝػ١َب١ض  (44) ًُ

                           
 .صشٝض بإغٓاز ايػٓٔ ٚأٌٖ أمحس اإلَاّ أخطد٘  42)

 .ايبداضٟ ضٚاٙ  43)

 .ايبداضٟ ضٚاٙ  44)
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 نْٛه١ ب١َياّ ١ْٜططَٜت با ْاَيَِٝ ز٠ططَٜت؟! بؤنٞ ضِؤشٚٚ ١ْنات َْٜٛص ن١ َطؤظ ط١ٚض١ٜ٠ ظؤض تاٚاَْٝهٞ
 ض١َ٠ِظإ ت١ْٗا ن١غا١ْٟ ١٥ٚ ٜإ غ١ضغٛضَِا١ْ، دَٝطاٟ ط١ٚض١ٜ٠ ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْنطز٠ٚ١ْٟ َْٜٛص تاٚاْٞ
 نطزٕ تاٚإ غ١ض ز٠نَٝت٠ٚ١ ض١َ٠ِظإ زٚاٟ خٛا الٟ بؤ ط١ضِا٠ٚ١ْ ب٤١ نطزٕ َْٜٛص ب١ ز٠ن١ٕ ز٠غت
 با برتغٔ ي١خٛا٤ به١ٕ ت١ٚب١ با بٔ ط١ٚض٠ ب١ْس٣٠ خٛاٟ ١ْى ض١َ٠ِظأْ ب١ْس٣٠ ب١ضِاغيت ١٥ٚا١ْ

 د١َاع١ت ب١ بَٝت٤ َْٜٛص٠ناْٝإ ي١ ٥اطاٜإ با ضِؤشٚٚ ططت١ٓن١ ي١ ط١ٚض٠تط٠ ظؤض َْٜٛص٠ناْٝإ بؿعأْ
                                                                                  َعط١ٚت. بٝه١ٕ ي١
 َْٜٛص ن١ ي٠ٚ١ٟ بهٛنرت٠ تاٚا١ْن١ٟ ١ْبَٝت ب١ضِؤشٚٚ ٖٝهٞ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ ن١ ن١غَٝو ٠ٚ
 ق١ٜٓان١ ن١ ١ْخ١َي١تَٝٓٔ خؤٜإ ب٠ٚ١ف ٠ٚ ابَٝتٚاْ ؾيت نْٛه١ بهَٝت، َْٜٛصٟ داض داض ٜإ ْانات

ق١َيا  ق١ظا نطز٠ٚ١ْٚ ز٠َيَٝٔ نٛضز٠ٚاضٟ ي١ ٠ٚنٛ ز٠ن٠ٚ١َ١ ق١َياٟ ١َٖيس٠غتِ زٚاٜٞ ز٠خ١ّٚ
  زا٠ٚ ن١ َْٜٛص ق١ظا به٠ٚ١ْ١: ن١ؽ زٚٚ ب١ ضَِٜطاٟ ثَٝػ١َب١ض  ١ْٝٝ َْٜٛصزا ي١ نطز٠ٚ١ْ
ِٔ ََ ( َّ ِٔ َْا ِٚ َصال٠ٕ َع َٗا َأ ًِ َْٔػَٝ َٗاَف َٖا  ٔإَشا َُٝصًٔٓ  . (45) َشَنَط

 ب١بريٟ ن١ نٛٚ بٛٚ ي١بريٟ ٜإ خب١َٜٚت، ب١ق١غيت ١ْى ١ْٜات ب١خ١ب١ض خب١َٜٚت٤ ٚات١: ن١غَٞ
 يَٞ بَٝت ٥اطات ب١ ١٥ْك١غت تؤ ب١َياّ ق١ظا بَٝت، ١ْى ١٥زا١ٜ ٠ٚ١٥ف بهات، َْٜٛص٠ن١ٟ ١ٜنػ١ض ٖات٠ٚ١

٤ به١ٟ ثاؾ٠َٛٝن١ت ب١ٜا١ْٝٝ، َْٜٛصٟ ناتٞ ٠ْٛٝضِؤ١ٜ، َْٜٛصٟ ناتٞ (ع١صط٠  َْٜٛصٟ ناتٞ ٥َٝػتا ن١
 ١ْٝٝٚ ق١ظا قبٍَٛ ب١تاَي١ٚ َْٜٛص٠ ١٥ٚ خؤض١َٖيات ن١ ز٠ٜه١ّ ١َٖيػاّ ن١ زٚاٜٞ ق١ٜٓان١ بًََٝٞ خب٠ٚ١ٜٚ١

 ْازات. زازت نطز٠ٚ١ْف
  دةكةُةوة؟ بةتايَ سِؤروو كةوا بلةيتةوة سِووْ بؤ شتاُةًاْ ئةو / ئةكشيَت59ث

 ١ٜ١ٖ ؾت نؤ١ََيَٝو ث٢َ ز٠ؾهَٝت٤ ث٢َٝ ١َٖيس٠ٚ٠ؾَٝت٠ٚ١ ضِؤشٟٚٚ ن١ ؾتا١ْٟ ٚب١ ٚ/ غ١باض٠ت
 خٝاليف ن١ ١ٜ١ٖ تطٜـ ؾيت نؤ١ََيَٞ ز٠ؾهَٝٓٔ، ضِؤشٚٚ ١٥ٚا١ْ ن١ ي١غ١ضٟ ١ٜى ز٠ْطٔ ظاْاٜإ ن١

 ن١ ي١غ١ض٠ ظؤض١ٜٟٓ بؤن٢ْٛ ن١ ١٥ٚا١ْٟ ْاؾهَٝت، ثَٝٞ ٜإ ث٢َ ز٠ؾهَٝت ضِؤشٟٚٚ ٥ا١ٜ ي١غ١ض٠
 ١ٜن١َٝإ: ؾتَٝو: ي١ن١ْس بطٜتري س٠ؾهَٝتثَٝ ضِؤشٟٚٚ

 ١َٖيط١ضِا٠ٚ١ْٚ ؾ١ضٜو زاْإ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠: ي١زٜٔ *
َٔ اِيَداط َٔ  َٓٔ ََٚيَتُهَْٛ ًَُو  َُ َٔٓ َع ِٔ َأِؾَطِنَت َيَِٝشَبَط ًَٔو َي٦ٔ ِٔ َقِب َٔ  َٔ َٚٔإَي٢ ايَٓٔصٜ َِٝو  َٞ ٔإَي َََٔٚيَكِس ُأٚٔس  .[٘ٙ:ايعَط]ص ٔغٔطٜ

                           
 .396:  ايصشٝش١ يف األيباْٞ صشش٘ ٚ ، ايهبري يف ايطرباْٞ ٚ ٜع٢ً أبٛ ضٚاٙ  45)
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 ب١ ز٠نات ناؾط نطزاض٣ باغٞ ػإزٜ ث١ض٠ٚضزطاض خٛاٟ 

ُِٓجّٛضاط ََ ََٖبا٤ّ   ُٙ ًَِٓا ٌٕ َفَذَع َُ ِٔ َع َٔ ًُُٔٛا  ََا َع ََِٓا ٔإَي٢    ص.23:طايفطقإ صََٚقٔس
بؤ١ٜ ز٠بَٝت  ْابَٝت، ق١بٍَٛ يَٝٞ بهات َْٜٛصٜـ ن١ ١َٖيس٠ٚ٠ؾََٝٓٝت٠ٚ١ ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ن١ٚات١ ناؾط

 بهَٝت، ب١ظا١ٜ َاْسٚب١ْٚٛن١ٟ ١َٖيط١ضَِٜت٠ٚ١ٚ ي١زٜٔ ثَٝٞ ن١ ١ْنات ناضَٜو برتغَٝت  ضز٠( ي١ َطؤظ
 دَٓٝٛ ط١ٚض٠ خٛاٟ ب١ ث١ْا ز٠نات نٛؾط ب١ضِؤشٚٚؾ٤ٚ١ ت٠َٚٛٓٝ ظؤض ز٠بٝٓري ن١غاَْٝو صي١ْٚٛ بؤ

 ضِؤشٚٚ با ط١ٚض٠ ب١خٛاٟ ث١ْا ٠ٚ١٥ ز٠نات، قٛض٥إ، نٛؾط ب١ ب١ ثَٝػ١َب١ض  خٛا، ب١ ز٠زات
بسات  ثَٝػ١َب١ض  ب١ خٛاٚ ب١ دَٓٝٛ ن١غَٞ ١ٖض ب٠ٚٛ، ناؾط نْٛه١ ١ْنات، َْٜٛصٜـ با٤ ١ْططَٜت

 ْابَٝت. ق١بٍَٛ ضِؤش٠ٚٚن١ؾٞ َْٜٛصٚ ٠ٚ ز٠بَٝت ناؾط َطؤظ١ ١٥ٚ بَٝت تٛض٠ِف ١٥ط١ض
 ١٥ط١ض ؾتَٝو ض١َ٠ِظاْسا، ي١ضِؤشٟ ١٥ْك١غت ب١ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ي١ بطٜت١ٝ تط خاَيَٝهٞ ٠ٚ *
  ؾ١ضَٟٛٚ: ثريؤظ٠ن١ٜسا قٛض٥ا١ْ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ نْٛه١ بَٝت٠ٚ١،ز٠ ب١تاٍَ ضِؤشٚٚ ب١ق١غت٢ ٠ٚ١٥ خبؤٜت
ُُٓٛا ط َِٓ َأٔت َٔ اِيَفِذٔط ُث َٔ َٛٔز  َٔ اِيَدِٝٔط اأَلِغ َٔ ُِ اِيَدُِٝط اأَلِبَُٝض  َٔ َيُه َٚاِؾَطُبٛا َست٢َٓ ََٜتَبَٝٓ َّ َُٚنًُٛا  ايصَٔٓٝا

ٌٔ ِٝ  ز٠غت نات١ ١٥ٚ خبؤٜت٤٠ٚ١ خبؤٜت ١ٖ١ٜ بؤت ب١ٜإ ب١ض٠ تا٠ٚنٛ ٚات١ [.ٚٛٔ:ايبكط٠]ص ٔإَي٢ ايًَٓ
 سٛنُٞ نَٝؿاْٝـ دط١ض٠ ن١ بهطَٜت باؽ ثَٜٝٛػت١ ن١ تَٝبٝٓٝؿ١ دَٝطاٟ ٠ٚ ؾ١ٚ، تا٠ٚنٛ ١َٖيس٠ططٟ

 ظاْاٜإ ؾتَٝه١ زٚن١َي١ن١ٜ١، ب١َيهٛ ت١ْٗا بًََٝٔ ٚا ١ْظأْ با، ثَٝس٠ؾهَٝت ضِؤشٟٚٚ خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْٚ
 ١٥ط١ض نْٛه١ خطاث١ٜ١ٚ س١ضا١َ، ن١ ٠ٚ١٥ٟ ١ض٠ضِاٟغ ٠ ٚ ضؤش٣ٚٚ ثآ ز٠ؾهَٝت(َفطط) ز٠ؾ١ضَٕٛٚ:

 يَٞ ؾتُإ نؤ١ََيَٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ز٠بٝٓري ٕ(َفططات) ١٥ٚ ؾتا١ْ به١ٜٔ ن١ ضؤشٚٚ ز٠ؾهَٝٓٔ غ١ٜطٟ
 ١٥قًَسا ي١ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ س١آلَئ، ظؤضٜإ ١٥قًَسا ي١ ن١ ضِؤشٚٚزا ي١ناتٞ ز٠نات س١ضاّ

 س١ضاّ يَٝت ضِؤشٚٚزا ناتٞ ي١ ز٠ن١ٜٔ ت١َاؾا ب١َياّ س١َياَي١، سا١٥قًَ ي١ خَٝعإ الٟ ن١ْٚٛ س١َياَي١،
 نؤ١ََيَٞ ب١غت ٥ٝشطاَٞ ن١ ز٠نات ٥ٝشطا٤ّ س١ز ز٠نَٝت١ ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ صي١ْٚٛ بؤ ٜإ ز٠نات،

 س١ضاّ زيَ َاض٠نطزْٞ شٕ ز٠بَٝت، س١ضاّ زيَ ضِاٚ نطزْٞ ز٠نطَٜت، ٠ٚنٛ س١ضاّ زيَ س١َياَيٞ ؾيت
ْٝٓؤى  ز٠بَٝت، س١ضاّ زيَ ي١ب١ض نطزْٞ دٌ ٠ٚ ز٠بَٝت، س١ضاّ خؤ٣ يَٞ عاْٞخَٝ الٟ ن١ْٚٛ ز٠بَٝت،
 يَٝت نات١زا ي١ٚ ب١َياّ ١َٖٛٚ س١َياَئ ١٥ٚا١ْ ز٠بَٝت، س١ضاّ زيَ تاؾٝينَ قص ز٠بَٝت، س١ضاّ زيَ نطزْٞ
 ظَٞطؤ ن١ٚات١ ظٜاتط، ٠ٚ١٥ بَٝطَٛإ س١ضأَ؟! ١٥قًَسا ن١ ي١ ؾتا١ْٟ ١٥ٚ داٟ ض ١٥ٟ نطا٠ٚ، س١ضاّ

 ن١ٚات١ بهات ١َْع يَٝت خٛا س١َياَئ ١٥قًَسا ي١ ن١ ؾتاَْٝو بَٝت ي٠ٚ١ ٥اطاٟ ز٠بَٝت ضِؤش٠ٚٚٚإ
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 َطؤظ ؾت١ ١َٖإ َْٝطط١ي١ف ٠ٚ ظٜاتط، بططٜت يَٞ ب١زٚٚض خؤتٞ بَٝت س١ضاّ ١٥قًَسا ن١ ي١ ؾت١ٟ ١٥ٚ
 .-ط١ٚض٠ خٛاٟ ب١ ث١ْا- تاٚا١ْ ي١ٚ بططَٜت زٚٚض ب١ خؤٟ ز٠بَٝت
دُٝاع  ز٠بَٝت٠ٚ١ ب١تاٍَ ططت١ٓن١ ضِؤشٚٚ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض ز٠ْطٔ ١ٜى ظاْاٜإ ن١ طت خاَيَٝهٞ *
 ؾت١ ١٥ٚ ١٥ْك١غت ب١ ن١غَٞ ١ٖض ٠ٚ ز٠بَٝت٠ٚ١ ب١تاٍَ ثَٞ ضِؤش٠ٟٚٚ ٠ٚ١٥ بَٝطَٛإ خَٝعإ، ي١ط١ٍَ نطز١ْ
 ؤش٠ٚٚن١ضِ ز٠بَٝت  ٠ٚ نطز٠ٚٚ ط١ٚض٠ٟ تاٚاَْٝهٞ ٠ٚ١٥ ط١ٚض٠( خٛاٟ ب١  ث١ْا بَٝت ي١بريٜؿ٤ٞ بهات

 ي١ ثَٝػ١َب١ض  ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ دُٝاع ن١ؾاض٠تٞ بسات، ن١ؾاض٠تٝـ ي١غ١ض١ٜتٞ ١ٖض٠ٖٚا بططَٜت٠ٚ١،
ًَِٖهُت، (46) ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  الٟ ٖات١ ن١ ناتَٝو نطز باغٞ ثٝا٠ٚزا ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ( 

 نابطاف ز؟بط ٖٝالى ب١ تؤٟ ض ؾ١ضَٟٛٚ بطز، ٖٝالى ب١ خَٝعاْٝؿِ ٤٠ٚ نّٛ ٖٝالى ب١ خؤّ ُأًٖهت 
 ب١ضِؤشٚٚف ض١َ٠ِظاْسا ضِؤشٟ ي١ خَٝعامن الٟ ن١َٚٛ ضَطإ  ْٗاض يف ع٢ً أًٖٞ )ٚقعت ؾ١ضَٟٛٚ:

 ثَٝػ١َب١ض  ١ُْٝ، ْاتٛامن ٚتٞ: به١ٜت؟ ٥اظاز ب١ْس١ٜ٠ى ز٠تٛاْٞ ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  بّٛٚ،
 ت١س١َٛزي طافناب ْاتٛامن، ؾ١ضَٟٛٚ: بٝت؟ ب١ضِؤشٚٚ ١ٜى ي١غ١ض َاْط زٚٚ ز٠تٛاْٞ ؾ١ضَٟٛٚ:

ِٛ َأِيَك٢ ط ز٠ط١ضَِٜري، يَٝٞ ت١ٚاٚ ْاتٛامن ٚتٞ ن١ ز٠نات خؤٟ قٝا١َتٞ ََٚي ٘ٔ َبٔصرَي٠ْ  ُٕ َع٢ًَ َِْفٔػ ٌٔ اِئأَِْػا َب
َََُٙعأش   ص.15-14:طايكٝا١َص َٜط

 خٛاضزْٞ ز٠تٛاْٞ ١٥ٟ ؾ١ضَٟٛٚ: غ١َّٝٝ قؤْاغٞ بؤ طٛاغت٠ٚ١ ي١ط١َيٞ ١٥ٚدا ثَٝػ١َب١ض 
 ط١ٚض٠ ثاؾإ خٛاٟ زاْٝؿ١، ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  ْاتٛامن، ١ْخَٝط ؾ١ضَٟٛٚ: ت؟بس٠ٜ ؾ١قري ؾ١غت
 ن١غ١؟ ؾًَا١ْ ١٥ٚ نٛا ؾ١ضَٟٛٚ: ز٠ض٠ٚ٠ ٖات١ ثَٝػ١َب١ض  خٛضَا، ظ٠َب١ًٝ ١ٜى ي١ ْاضز ضِظقَٝهٞ

 ن١ ٠ٚضز٠ططٜٔ ز٠ضغَٝو يَٝط٠زا ١ٖشاضاْسا، ؾ١قريٚ ب١غ١ض به١ زاب١ؾٞ بب١ خٛضَا١ٜ ١٥ٚ ؾ١ضَٟٛٚ:
 ع١بسَٜو ز٠بَٝت ن١َٟٚ ز٠غتت ن١ ١ٜن١ّ داض ؾت١ٜ١: غَٞ ١٥ٚ ي١ض١َ٠ِظاْسا نطزٕ دُٝاع اض٠تٞن١ؾ

 ز٠بَٝت ٠ٚ١٥ ١ْتتٛاْٞ ن١ ي١غ١ض ١ٜى ب١ضِؤشٚٚ بَٝت،  زٚٚ َاْط ز٠بَٝت ١ْبٛٚ ن١ به١ٜت، ضِظطاض
١ت بؤ ن١غَٝه٢ تط ز٠تٛاَْٝت ١٥ٚ ن١ؾاض٠ت به١ٜت ١٥ٜٚـ ١ْتتٛاْٞ ن١ بس٠ٜت، ؾ١قري ؾ١غت خٛاضزْٞ

 ن١غَٝو زضٚغت١ ن١ٚات١ بٝسات، زا ن١ ١ْٜبٛٚ نابطا بؤ ن١ؾاض٠تٞ خؤٟ بسات، نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض 
 خؤٟ ز٠زضَٜت بؤ ن١ؾاض٠ت١ن١ٟ ن١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ ن١ ١َب١غت١ٟ ب١ٚ ب١َياّ بسات ن١غَٝو بؤ ن١ؾاض٠ت

 ثَٝػ١َب١ض  ن١ ناتَٝو تط غٛزَٜهٞ ٠ٚ بَٝت، ق١بَٛٚي٤٢ ز٠زضَٜت ي١بطٟ ن١ؾاض٠ت١ ٤ٚ١٥ ١ٖبَٝت ١ْٝتٞ
                           

 .عًٝ٘ َتفل  46)
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٤ ؾ١قري ب١غ١ض ؾ١ضَٟٛٚ به١ّ؟ زاب١ؾ٢ نَٝٝسا ب١غ١ض ثَٝػ١َب١ض  ١٥ٟ ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝٞ زا خٛضَان١ٟ
 ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  ١ْٝٝ، تَٝسا ؾ١قريتط ي١َٔ ن١غٞ ١َز١ٜ١ٜٓ ؾاضٟ ي١ّ ؾ١ضَٟٛٚ: ١ٖشاضاْسا،

 ز٠ن١َٜٚت ز٠غت تطَإ ٛزَٜهٞغ يَٝط٠زا خؤت، َٓساَي٤ٞ خَٝعإ بؤ خؤضاى بٝه١ بطِؤ ٠ٚضٜطط٠ٚ ز٠ٟ
 بٝه١ ؾ١ضَٟٛٚ: ثَٝػ١َب١ض  يَٝط٠زا ب١َياّ بَٝت، ؾ١قري ؾ١غت خٛاضزْٞ ز٠بَٝت ن١ؾاض٠ت ن١

بؤ  خؤت غ١ٜطٟ ن١ؾاض٠ت١ن١ ن١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت بؤ ٠ٚ١٥َإ يَٝط٠زا َٓساَيت، خَٝعا٤ٕ ٤خؤت خٛاضزْٞ
 ؾ١قري ؾ١غت بٝس٠ٜت١ ز٠بَٝت ٠ٚ١٥ تبٝس٠ٜ بؤ خؤت ن١ ب١َياّ خؤت، خَٝعاْٞ بٝس٠ٜت١ ١ٜ١ٖ بؤت بسات

 . ز٠ؾهََٝٓٝت٤ ن١ؾاض٠تٝؿ٢ ز٠ن١َٜٚت١ غ١ض ضِؤشٚٚ دٝةُاع ن١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت بؤ ٠ٚ١٥َإ يَٝط٠ دا
 سِاصي خؤي سِةصاًةُذيء ويظت بة ئافشةتةكةط ياْ ثياوة؟ هةطةس تةُٔا كةفاسةت / ئايا60ث

 دةكةويَتة طةس ئةويض؟ كةفاسةت  بيَت
 ٥اظاز ب١ْس١ٜ٠ى ب١ٚ ثٝا٣٠ٚ ؾ١ضَٛٚ: بطِؤ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض  ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: إظاْاٜ ي١ ٚ/ ١ْٖسَٟ

 ؾ١قري ؾ١غت ث٢َٝ ؾ١ضَٛٚ: ْاْٞ ١ْٜتٛاْٞ ن١ ب١، ضِؤشٚٚ ب١ ث٢َٝ ؾ١ضَٛٚ: زٚٚ َاْط ن١ ١ْٜبٛٚ به١،
َٕ َضبَُٓو َْٔػّٝٓاط بهات، ؾت ١َٖإ با خَٝعاْٝؿت ؾ١ضَٛٚ ١ْٟ بس٠، ََا َنا  خٛاٟ [.ٗٙ:َطِٜ]ص َٚ

 ب١ ١ْب٠ٚٛ؟ ضِاظٟ ٜإ ب٠ٚٛ ضِاظٟ خَٝعاْت ١ْٜؿ١ضَٛٚ ثَٝػ١َب١ض  ٠ٚ ْانَٝت، بري ي١ ؾيت ١ٚض٠ط
ٍٔ )َتِطُى ز٠ٚ١َٜٓٓ: ٥ٛقَٛيٞ قاعٝس١ٜ٠نٞ دا ١ْبٛٚ؟ ٥اض٠ظٟٚٚ ب١ ٜإ بٛٚ خؤٟ ٥اض٠ظٟٚٚ  ٔفٞ االِغٔتِفَصا

ّٔ ٍٔ َََكا َُا ِٓٔعَي١َ َُٜٓعٍَٓ األِسٔت ََ ّٔ ُُٛ ٍٔ  ٔفٞ ايُع  بٛٚ بَٝت ضِاظٟ خؤٟ ش١ْ ي١ٚا١ٜ١ْ ن١ ال١َْٜٝو ي١ ازاَّ امَلَكا
 ضِاظٟ خَٝعاْٞ َازاّ بًََٞ ١ْنطز ٚضز٠ناضٟ زاٚاٟ ثَٝػ١َب١ض  َازاّ ب١َياّ ١ْبٛٚ بَٝت، ضِاظٟ ٜإ

 ي١ تط نؤ١ََيَٞ ١ْٝٝ، ي١غ١ضٟ ٥اؾط٠ت ؾاؾٝعٞ ١َظ١ٖبٞ ي١ ٠ٚنٛ ْاٜططَٜت٠ٚ١، سٛن١ُ ١٥ٚ ١ْب٠ٚٛ
 ٥اؾط٠ت١ن١ف ٖٞ ١ّٖ ثٝاٚ ضِؤشٟٚٚ ١ّٖ طؿت١ٝ سٛن١ُن١ ١ْخَٝط ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: عًِٝ ١٥ًٖٞ

 ب١ ناض٠ٚ ب١ٚ بٛٚ بَٝت ن١ ضِاظٟ ٥اؾط٠ت١ ١٥ٚ ١ٖضزٚٚنٝا١ْ بؤ ن١ؾاض٠ت١ن١ف ٠ٚ ١َٖيس٠ٚ٠ؾََٝٓٝت٠ٚ١،
 ن١ؾاض٠ت ٥اؾط٠ت١ن١ف ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ نطز بَٝت يَٞ ظؤضٟ ثٝا٠ٚن١ ١ْى نطزبَٝيت خؤٟ ض٠ِظا١َْسٟ

 اعًِ. ٚاهلل ؾرت٠با ٠ٚ١٥ؾٝإ ٠ٚ بسات،
 ب١ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ي١زٜٔ، ١َٖيط١ضِا٠ٚ١ْ ١َٖيس٠ٚ٠ؾَٝت٠ٚ١: ثَٞ ضؤشٟٚ ن١ ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚات١
 نطزٕ. دُٝاع ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ ١٥ْك١غت،
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 بةسِؤرووة؟ كة ُةبوو بريي هة خواسد شتيَلي كةطيَم ئةطةس / ئةي61ث

 َٝت.ْاؾه ثَٞ ضِؤشٟٚٚ ْاضز٠ٚٚ بؤٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ضِظقَٝه١ ٚ/ ٠ٚ١٥
 ئةوةي بؤ بةسِؤرووة كة خباتةوة بريي دةخوات خواسدْ كة بيين كةطيَلي كةطيَم / ئةطةس62ث

  بٔيَِيَت ياْ واصى زيَ بيَِيَت؟ خواسدُة هةو واص
 خٛاٟ ضِظقَٝه١ َازاّ ز٠َيَٝٔ ض١ِٜٚن٠ٚ١ ي١ ز٠ن١ٕ باب١ت١ ١٥ٚ غ١ٜطٟ ضِٚاْط٠ٚ١ زٚٚ ي١ ٚ/ ظاْاٜإ

 خٛاضز٠ٚ١ْ ز٠خٛات ٥اٚ ١ْٝٝ، نَٝؿ١ ١ْبَٝت ثَٝٞ ٥ٝؿت ط١ض٤َِٟ ٞيَٝ ن١ٚات١ ْاضز٠ٚٚ بؤٟ ط١ٚض٠
 ز٠َيَٝٔ ز٠ن١ٕ غ١ٜطٟ تط٠ٚ٠ ضِٚاْط١ٜ١نٞ ي١ تط نؤ١ََيَٝهٞ ١َن١، ق١ز٠غ١ٟ ٤١ْٝٝ نَٝؿ١ ز٠خٛات

 ز٠نات ناض٠ ١٥ٚ بُٝٓٝإ ١َُٝ٥ ن١ ١ْخٛات٠ٚ١ ٖٝض٤ ١ْخٛات ٖٝض ب١ضِؤشٚٚ َطؤظٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥قٌَ
 صي١ْٚٛ بؤ ن١غَٝو ٜاخٛز خطاث٠ٚ١، ي١ ١ْٖٞ ب١نان١ٚ ؾ١ضَإ بابٞ ز٠خي١ْ١ به١ٜٔ، ق١ز٠غ١ٟ ز٠بَٝت
 .  اعًِ ٚاهلل بهات َْٜٛص ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ١َٖيػَٝٓري ي١خ١ٟٚ ثَٜٝٛػت١ ١َٖي١ٓغتَٝت ي١خ١ٚ

وة ء بطةسِيَيت هيَي بيَت تةًةْ بة ياْ ًِايَ كةطيَلي ئةطةس دةخيوات كة خواسدُةي / ئةو63ث
 بريي؟ بيدةيتةوة ئةوة بيَت بةٓيَض كةطيَلي ئةطةس

 ط١ٚض٠ خٛاٟ ضظقَٝه١ٚ ب١َياّ ١َقبٛي١، ع١قًَسا ي١ ع١ق١ًَٝ، يَٝهسا١ٜ٠ٚ١ْنٞ يَٝهسا١ٜ٠ٚ١ْ ٚ/ ١٥ٚ
 ١ْٝٝ، نَٝؿ١ٜ١ن٢ تَٝسا ٖٝض عًِٝ ١٥ًٖٞ ١ٜن١َٞ ق١ٚزي ٚات١ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ت١نًٝؿٞ خؤٟ بؤ زاْا٠ٚ بؤٟ
 ٥اطاٟ نْٛه١ ١ْٝٝ ؾ١ضعٞ بَٞ ز٠نات ناض٠ف ١٥ٚ ٠ٚ إ ؾا٤ اهلل ١ْٝٝ نَٝؿ١ ٖٝض بؤٟ زضٚغت١ َازاّ

  اعًِ. ٚاهلل ن٠ٚٛ ي١بريٟ ١ْٝٝٚ زيَ
 بشِشيَتةوة؟ خؤي كةطيَم ياْ دةكاتةوة؟ بةتايَ سِؤروو سِشاُذُةوة خؤ / ئايا64ث

 (47) ؾ١ضَٟٛٚ: ٚ/ ثَٝػ١َب١ض 
 ِٔ ََ ( ُ٘ ٤ُِٞ َشَضَع ٘ٔ َفًََِٝؼ -غًب٘: أٟ – اِيَك ِٝ ِٔ، َقَطا٤ْ َعًَ ََ ُِّسا ِغَتَكا٤َا َٚ ًَِِٝكٔض . َع  َف
 ضِؤش٠ٚٚن١ٟ ١ْٝٝٚ ي١غ١ض ٖٝهٞ ٠ٚ١٥ بطِؾََٝٓٝت٠ٚ١ خؤٟ ٠ٚ١٥ٟ ب١بَٞ ضِؾا٠ٚ١ٜ ن١غَٝو ٚات١: ١ٖض 
 ي١ٚ ؾت نٛاض٠ّ ز٠بَٝت١ ٠ٚ١٥ بطِؾََٝٓٝت٠ٚ١ خؤٟ خؤٟ ن١غَٝو ب١َياّ ْاٜططَٜت٤،٠ٚ١ ْابَٝت٠ٚ١ ب١تاٍَ

  ١َٖيس٠ٚ٠ؾَٝت٠ٚ١. ثَٞ ضِؤشٟٚ ن١ ؾتا١ْٟ
 

                           
 .ايرتَصٟ صشٝض يف األيباْٞ صشش٘  47)



 ٓٚ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
ء خواسدْ جياتي هة يةيةختص بؤ دةسصيةكة بةهَاَ بذات خؤي هة دةسصي كةطيَم / ئةطةس65ث

  ُيية؟ دةًةوة بةسيَى ٓةسضةُذة ُا ياْ دةبيَتةوة بةتايَ ثيَ سِؤري ئاية خواسةدُةوةية
 ز٠تٛاَْٝت َطؤظ خٛاضز٤١ٜ٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ي١ؾَٜٛين ن١ ز٠ضظ١ٜى ١ٜ١ٖ ز٠ضظٟ دؤض زٚٚ ٚ/ بَٝطَٛإ

 ؾَٜٛين ي١ ٠ٚ١٥ ٚابٛٚ َازاّ ١ْخٛات، ٖٝض ز٠تٛاَْٝت ب١ناضبََٗٝٓٝت َٛغ١ظ١ٜ ١٥ٚ ١٥ط١ض َٝوَاْط ن١ْس
 ١٥ط١ض ب١َياّ ؾت١، ١َٖإ ع١ًٝت١ن١ نْٛه١ ث٢َ ز٠ؾهَٝت، ضِؤشٟٚ ن١ٚات١ خٛاضز٤١ٜ٠ٚ١ْ خٛاضزٕ

 ٠ٚ١٥ٜإ بَٝت َٛق٤ٟٚ١ َٛغ١ظٟ ١ْى ١ْخؤؾ١ٝن١ ناض٠غ١ضٟ ٜإ بٛٚ ٥اظاض بؤ بٛٚ ز٠ضظ١ٜى ٖاتٛٚ
  نطز. ثَٜٝٛػيت ن١ بََٗٝٓٝت ب١ناضٟ َطؤظ ٥اغا١ٜٝ ث٢َ ْاؾهَٝت ضِؤشٟٚٚ

 خؤي سِؤرووةواْ ًشؤظي ثيَويظتة بةهَاَ ُاكةُةوة بةتايَ سِؤروو كة ضري شتاُة ئةو / ئاية66ث       
 هيَ بجاسيَضيَت؟
٣ٚ١٥ دُٝاع٠ٚ١ٚ سٛن٢ُ  ب١ ز٠ن١ٕ ٥ًٝشام ؾتَٝو ظاْاٜإ ن١ ١ْنَٝت ي١بريَإ ٠ٚ١٥ ٚ/ ثَٝـ

 صي١ْٚٛ بؤ ب١ضِؤش٠ٚٚ ض١َ٠ِظاْسا َاْطٞ ي١ ن١ ن١غَٝو ٚات١: بؿ٠ٛٗ  املين )ْعٍٚ ثآ ز٠ز٠ٕ، ١٥ٜٚـ:
 ببَٝت ساَي١ت١ ١٥ٚ تٛٚؾٞ ن١ ٢ْ١َ بَٝت٠ٚ١، تط ٖؤناضَٜهٞ ب١ٖ١ض ٜإ خؤ٣ بهات خَٝعاْٞ ي١ط١ٍَ طاَيت١

 ي١ ١ْٖسَٟ ب١َيَٞ ز٠ؾهَٝت، ث٢َ ضِؤشٟٚٚ ن١ ٠ٚ١٥ٕ ي١غ١ض ظاْاٜإ ْا؟ ٜإ ث٢َ ز٠ؾهَٝت ضؤشٟٚ ٥ا١ٜ
 ؾ١ضَٛٚز٠ ي١ ثَٝػ١َب١ض  ب١َياّ ١ْٝٝ، ي١غ١ض ب١َيط١ٟ نْٛه١ ْاؾهَٝت ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: عًِٝ ١٥ًٖٞ

 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ط١ٚض٠ ؾ١ضَٟٛٚ خٛاٟ قٛزغ١ٝن١زا
َّ )ٔإال  ِٛ ُ٘، ايٖص ٘ٔ َأِدٔعٟ ََٚأَْا، ٔيٞ َفٔإْٖ ُ٘ ََٜسُع، ٔب ََ ُ٘ َطَعا ُ٘  ََٚؾَطاَب ََٛت ِٗ  . (48) ََٚؾ

 ن١ دا َٔ، ي١ب١ض ٚاظ زيَ زََٜٓٝت ؾ٠ٖٛ١ت١ن٤ٟ١ خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ب١ْس١ٜ٠ ١٥ٚ نْٛه١
 ي١ ٚاظٟ بَٝطَٛإ ن١غ١ ١٥ٚ بَٝت٠ٚ١ ٥اٟٚ بَٝت٠ٚ١ٚ ١َْٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٖؤناضٟ ببَٝت١ خؤٟ ن١غَٝو

 بؤت١ خؤٟ َازاّ ز٠ؾهَٝت ضِؤش٠ٚٚن١ٟ عًِٝ ١٥ًٖٞ طيٗٛضٟ ي١الٟ ١َْٖٝٓا٠ٚ، خؤٟ ؾ٠ٖٛ١ت١ن١ٟ
 ٠ٚ بهات٠ٚ١، ق١ظاٟ ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ ث٢َ ز٠ؾهَٝت ضؤشٟٚٚ ٠ٚ١٥ بَٝت٠ٚ١، ؾ٠ٖٛ١تٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٖؤناضٟ
 ١ْتطؽ ي١خٛا ط١دماَْٝهٞ الٟ ن١ ايػط١ٜ  )ايعاز٠خ٠ٚٛ ١َْٟٝٓٝٗ  ب١ٚ ٖاتٛٚ ١٥ط١ض ن١ ١ْنَٝت ي١بريَإ

 ؤشٚٚ ؾهاْس١ْن١ضِ طْٛاٖٞ ي١ دط١ ط١ٚض٠، خٛاٟ الٟ ز٠بٔ طْٛاٖباضٜـ به١ٕ ناض٠ ١٥ٚ ١٥ط١ض با٠ٚ

                           
 ايصٝاّ فطٌ باب ايصٝاّ يف َٚػًِ ،7492 بطقِ اهلل نالّ ٜبسيٛا إٔ ٜطٜسٕٚ: تعاىل اهلل قٍٛ باب ايتٛسٝس يف ايبداضٟ ضٚاٙ  48)

 .1638 بطقِ ايصٝاّ فطٌ يف دا٤ َا باب ايصٝاّ يف َاد١ ٚابٔ ،1151 بطقِ



 ٔٚ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
 ط١ٚض٠ خٛاٟ نْٛه١ س١ضا١َ، تاٚا١ْٚ ض١َ٠ِظاْٝـ ي١ دط١ ٠ٚ ز٠ٜه١ٕ، ن١ ناض٠ف ١٥ٚ طْٛاٖٞ

 ؾ١ض١َٜٚٛتٞ:
َٔنَيط ًََُٛ ِِ َغِٝط  ُٗ ِِ َفٔإَْٓ َُاْٗ ًََهِت َأِٜ ََ ََا   ِٚ ِِ َأ َٚادٗ َٕ ٔإيَٓا َع٢ًَ َأِظ ِِ َسأفُعٛ ٔٗ ِِ ٔيُفُطٚٔد ُٖ  َٔ ِٔ ََٚايَٓٔصٜ َُ  َف
َٚ َٕٔاِبَتَػ٢  ِِ اِيَعاُزٚ ُٖ  [.ٚ-٘:املؤَٕٓٛ] صَضا٤ َشٔيَو َفُأَٚي٦َٔو 
 خٛاٟ ت١قٛاٟ ز٠بَٝت َطؤظ خطاث١ ناضَٜهٞ ٠ٚ١٥ ب١آلّ بؤٟ، س١َياَي١ خؤٟ ت١ْٗا خَٝعاْٞ َطؤظ 
 ١ٜ١ٖ، ٥اض٠ظّٚ ١ٜ١ٖٚ ؾ٠ٖٛ١مت َٔ ز٠َيَٝت ن١ ط١دمٝـ ١٥ٚدا بهات٤ خؤ٣ زيَ بجاضَٜعَٜت،  ط١ٚض٠

ٔٔ ايؿََٓبأب ََِعَؿَط )َٜا :زاْا٠ٚ بؤ عٝالدٞ  ثَٝػ١َب١ض  ُِ اِغَتَطاَع ََ ُِٓه َِٚٓز  ايَبا٠َ٤َ َٔ ًََِٝتَع  . (49) َف
 بؤٟ ٠ٚ ن١غَٞ بََٗٝٓٝت، شٕ با بََٝٓٝت شٕ ١ٜ١ٖ تٛاْاٟ ٠َٛٝ٥ ي١ نَٞ ط١دمإ ٚات١: ٣١٥ نؤ١ََيٞ

 س١ضاّ ي٤١ تز٠ؾهََٝٓٝ بؤ٤ٟ ؾ٠ٖٛ١ت١ن١ٟ عٝالد١ ضِؤشٚٚ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت با بََٗٝٓٝت شٕ ١ْنطَٜت
خطاث١  ١َْٝٓٝٗ عٝالد١ ١٥ّ ب١ض بب١ٜت١ ث١ْا بهٝت تؤ ١ْى عٝالد١ ضِؤشٚٚبٕٛ ب١ ن١ٚات١ ز٠خات٠ٚ١، زٚٚضٟ

ن١ ب١ضِؤش  َطؤظ ١٥ٟ    ١ْنَٝت ي١ بريَإ زٜػإ ٠ٚ ز٠بَٝت، طْٛاٖباض َطؤظ بَٝؿ١ضع١ٝٚ ناضَٜهٞ ن١
 ثَٝه١ْٞ ؾ١ٜتإ ز٠َيَٝٔ خؤَاْسا اضٟٚ نٛضز٠ ن١ ي١ بٛٚ، ٥ٝشتٝالّ تٛؾٞ خ١ٚزا ي١ يَٝه١ٚت٠ٚٛ خ١ٟٚ

 َازاّ نؤ١ْ؟ نات١ٜإ ١٥ٚ ٖات٠ٚ١ ٥اٟٚ ٠ٚ بٛٚ  تٛٚؾٞ ن١ د١ْاب١ت١ ٜاْٞ ؾ١ضعسا، ي١ ٥ٝشتٝال١َ ن١
 ٤١ْٝٝ تاٚاْباض ْابَٝت٤ ي١غ١ض  ٖٝهٞ ت١ٚا٠ٚ ضِؤش٠ٚٚن٤ٟ١ ْاؾهَٝت ضِؤشٟٚٚ ١ْب٠ٚٛ ٖؤناض خؤٟ
 ي١غ١ض٠. غٛغ٢ًَ ت١ْٗا

 هةطةيَ كة زيَ بجاسيَضيَت خؤي سِؤرووةواْ ًشؤظي ثيَويظتة كة ريشتاُة ض ئةو / ئةى67ث
  ُاطوجنيَت؟ سِؤرووةواْ سِةوشيت

 س١ضاَٞ خٛا ن١ ؾتَٝه١ ١َٖٛٚ ْاطٛدمَٝت ضِؤش٠ٚٚٚإ ض٠ِٚؾيت ي١ط١ٍَ ؾت١ٟ ١٥ٚ ٚ/ بَٝطَٛإ
ِٔ )ز٠ؾ١ضََٟٛٚ:  ثَٝػ١َب١ض  نطز٠ٚٚ: ََ ِِ ٍَ ََٜسِع َي ِٛ ٌَ ايعُٓٚٔض َق َُ ٌَ ٘ٔٔب َٚاِيَع ِٗ َِٝؼ َٚاِيَذ ًَ ٘ٔ َف ًَٓ ِٕ َساَد١ْ ٔي  َأ

ُ٘ ََٜسَع ََ ُ٘  َطَعا  غ١ٜب١ت٤ زضؤٚ بٖٛتا٤ٕ ْاس١م٤ قػ١ٟ ب١تاأل٤ قػ١ٟ ١ٖض ن١غَٝو ٚات١: ،(50) ََٚؾَطاَب
 ١ْٝٝ ن١غ١ ب١ٚ ثَٜٝٛػيت ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ زيَ ١ََْٖٝٓٝت ٚاظ ؾطِٟ ز٤ّ٠ دَٓٝٛزإ ْاس١م٤ ؾا١ٜتٞ زا٢ْ

 ض٠ِٚؾتُا٤ٕ ١٥خالم زاْا٠ٚ ٠ٚ١٥ بؤ ضؤشٟٚٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ خٛاضز٤،٠ٚ١ْ خٛاضزٕ ي١ ٚاظبََٝٓٝت ن١

                           
  .1400) َٚػًِ  5065) ايبداضٟ ضٚاٙ  49)

 .أمحس أخطد٘  50)



 ٕٚ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 
 ي١ ٚاظ ن١ ١ْٝٝ ب٠ٚ١ ثَٜٝٛػيت  ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚ١٥ ١ََْٖٝٓٝت ؾتا١ْ ي١ٚ ٚاظ ن١ دا بهات، دٛإ

 بؤ ت١ٜٛٓٝتٝا٤ٕ بطغ١ٝتٞ ب١ؽ ضِؤش٠ٚٚن١ٜإ ي١ ن١غٝـ ١ْٖسَٟ ب١َيهٛ بَٝٓري، خٛاضز٤٠ٚ١ْ خٛاضزٕ
ض٠ِٚؾت٤  ي١ نطز٠ٚٚ س١ضاَٞ ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ١ْثاضاغت٠ٚٛ خؤٜإ نْٛه١ ٠ٚ،ز٠َََٝٓٝت١
 ْاؾرئٜ. ٥اناض٣ 
 بةخةهَم شةسِ بيتاقةتيا هة بةسِؤرووة كة سِةًةصاُذا ًاُطي سِؤري هة ٓةية وا / خةهَلاُي68ث

 ضيية؟ كةطاُة ئةو ذوكٌي ئايا دةضيَت خةهَلذا طز بة دةفشؤشيَتء
َٕ )ٚإشا ؾ١ضَٟٛٚ: ػ١َب١ض ثَٝ ٚ/ ٠َٚياٖٞ ُّ نا ِٛ َٜ ّٔ  ضِؤشٟ ١٥ط١ض (51)أسٔسنِ  َصٛ

 با بًََٝت ثَٝساٟ دَٟٓٝٛ ٜإ نطزٟ ي١ط١ٍَ ؾ١ضِٟ ٖات ن١غَٝهٝـ ١٥ط١ض بٛٚ ١ٜنَٝهتإ ب١ضِؤشٚٚبْٛٚٞ
 ن١ ن١غَٝو ن١ٚات١ بهات، ي١ط١ٍَ ؾ١ضِٟ ث٢َ بسات٠ٚ١ٚ دَٟٓٝٛ ١ْى ب١ضِؤشّٚٚ، َٔ ب١ضِؤشّٚٚ َٔ

 ز٠ن٤ّ١ ي١ط١ٍَ ؾ١ضِت ١ْ ب١ضِؤشّٚٚ َٔ بًََٝٞ ز٠بَٝت تؤ بسات ثَٞ دَٜٓٝٛؿت٤ بؿطؤؾَٝت ث٢َ ؾ١ضِٜؿت
٤ تٛض٠ِ بٝت ي١خ١َيو٤ به١ٜت ثَٝؿد١ضٟ ز٠غت خؤت تؤ ٠ٚ١٥ٟ  داٟ ض ث٢َ ز٠َيَِٝ، دَٜٓٝٛؿت ١ْ

 طْٛاٖباض َطؤظ نات١ ١٥ٚ ْاَََٝٓٝت ضِؤشٟٚٚ ١٥دطٟ ب١ضِاغيت ٠ٚ١٥ بس٠ٟ، خ١َيو ب١ ْاؾرئٜ قػ١ٟ
  خٛا. ب١ ث١ْا ْاْٛغطَٟ بؤ خَٝط٤ٟ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ ضِؤش٠ٚٚن١ف ي١َاْاٟ ٠ٚ ز٠بَٝت

 وة دائةثؤشّ، خؤياْ بةسِؤرووْ ئةوةي هةبةس ًاُطي سِةًةصاُذا هة ئافشةتاْ هة / ٓةية69ث
 ثياواُي بؤ دةسخبةْ خؤياْ جواُي كةوا بةوةي ئةكةُةوة دةطت ثئَات كؤتايي سِةًةصاْ ًاُطي كة

 ئةو سِؤرووي ئايا دادةثؤشّ، خؤياْ سِةًةصاُذا هةًاُطي تةُٔا ئةسِاصيَِِةوةو خؤياْ وة ُاًةذشةَ
 ٓةُذيَ ضوُلة دةطوجنيَت؟ شةسعذا هةطةيَ ضةُذ تا كاسةياْ ئةَ وة ُا؟ ياْ قةبووهَة ئافشةتاُة

 بةُذةى ئةواُة كةوا ئةوةي هةبةس باشرتة داُةثؤشّ خؤياْ سِةًةصاُيصذا هة ئةهَيَت خةهَلي هة
 ٓةًووي ًاُطةكاْ ئةوة طةوسة بوُاية خواي بةُذةى ئةطةس ُري، طةوسة خواي بةُذةى ةًةصاُّءسِ

  سِةًةصاُذا؟. ًاُطي هة تةُٔا ُةن دائةثؤشي خؤياْ طايَ بةدسيَزايي طةوسةيةو خواي ًاُطي
 ١ٖ،١َٜي١ قػ١ٜ١نٞ زا١ْثؤؾٔ خؤٜإ ض١َ٠ِظاْٝـ ي١ با ن١ٚات١ ض١َ٠ِظأْ ب١ْس٣٠ بًََٝري ٚ/ ٠ٚاَلٖٞ

ط١ٚض٠ زا١َظضاٜٚإ  خٛاٟ زَيدؤؾ١ٝ دَٝطاٟ ٠ٚ١٥ زابجؤؾَٝت خؤٟ َطؤظ ضِؤشٜـ ١ٜى بؤ ١٥ط١ض

                           
 إْٞ فًٝكٌ قاتً٘ أٚ أسس غاب٘ فإٕ ٜصدب ٚال ٜطفح فال أسسنِ صّٛ ّٜٛ نإ إشا"  اهلل ضغٍٛ قاٍ) قاٍ ٖطٜط٠ أبٞ ذتسٜح  51)

  .عًٝ٘ َتفل  )صا٥ِ
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 نْٛه١: نان١ٜ١، ٠ٚناضَٜهٞ بساتَٞ بهات،
ُٙط  ٍَ َشض٠َٕٓ َخِّٝطا ََٜط َِٔجَكا  ٌِ َُ ِٔ َِٜع َُ  ص.7:طايعيعي١ص َف

 ثؤؾت١ ض١َ٠ِظإ ثَٝـ ن١ ٥ٟاؾط٠ت١ ١٥ٚ ٠ٚ ز٠ٜبَٝٓٝت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ بهات خَٝط َطؤظ ظ٠ض٠ِف َػكاَي١ ١ٜى
 به١ٕ، ط١ٚض٠ خٛاٟ ت١قٛاٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اَؤشطاضضيإ خ١َيو بؤ ز٠ضخػت٠ٚٛ خؤٟ الؾ١ٟ ١ْب٠ٚٛٚ

 ي١ ٚ ثاضَٜعضاٚ ي١ؾَٜٛين ز٠بَٝت ططاْب١ٖاف ؾيت ططاْب١ٖا١ٜ، ٥ٝػالّ ي١ ٥اؾط٠ت نات نْٛه١ ١َٖٛٚ
 ١ٜ١ْت١ ١ْبَٝت خؤٟ ثَٜٝٛػيت بؤ بَٝت٤ اخؤٜس ثؤؾانٞ ي١ تا ٥اؾط٠ت بَٝت، ب١ْطخسا ب١ضظ٤ٚ تْٛس ؾَٜٛين

 خؤ٤ٟ ز٠نات ي١ب١ض ؾ١ضعٞ دًَٝهٞ ض١َ٠ِظإ ن١ ناتَٝهٝـ ٠ٚ ي٠ٚ١زا١ٜ، ٥اؾط٠ت ضَِٜعٟ ز٠ض٠ٚ٠ ٠ٚ١٥
 ز٠ن١ٜٔ بؤ خَٝطٟ زٚعاٟ ٠ٚ ب٠ٚ١ ث٢َ خؤؾ١ زَيُإ ٠ٚ١٥ خؤٟ خٛاٟ الٟ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ زاز٠ثؤؾَٝت
 خاَيل خؤٟ ١ْٝتٞ با ز٠نات ي١ب١ض دًٝـ ن١ ، ٠ٚزا١َظضاٜٚإ بهات  ط١ٚض٠ خٛاٟ ان شاء اهلل

 بًََٞ ي١ب١ض بهات دٌ ١ْٝت١ ب١ٚ ١ْى ث٢َ بب١خؿَٝت ب١ضز٠ٚاَٞ ن١ بهات  ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١ زاٚا٤ بهات
 ي١خؤٟ ؾٌََٝ ٠ٚ١٥ ١ٖبَٝت ١ْٝت١ٟ ١٥ٚ ١٥ط١ض زاٟ ز٠ٚ١َُْٝ٠، ت١ٚاٚ ض١َ٠ِظإ زٚاٟ ض١َ٠ِظاصي١ٚ بؤ َٔ

 ١ٖبَٝت، ب١ضز٠ٚاَٞ خطاث١ٟ ١ْٝتٞ ١ْى ١ٖبَٝت، ب١ضز٠ٚاَٞ نان١ٟ ١تْٞٝ ز٠بَٝت َطؤظ نْٛه١ ز٠نات،
 ز٠نات: باغٞ قٛض٥إ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ ٚابَٝت ٥اؾط٠ت١ ١٥ٚ ٠ٚنٛ َطؤظ ْابَٝت ٠ٚ

َٔٔ ط  َٗا  ٠َٕٓٛ َأَْهاّثاَٚاَل َتُهُِْٛٛا َنايَٓٔتٞ ََْكَطِت َغِعَي  ص.92:طايٓشٌصَبِعٔس ُق
 ٤َٟٚٛ١ٖ ضِابهَٝؿَٝت زا٠ٚن١ٟ ٖات ٥َٝٛاض٠ن١ بَٝت نٓري٤ غذيضِ خ١ضٜهٞ ٥َٝٛاض٠ تا ضِؤشَٜو 

ُٕ َٜبًُُؼ )َت٢ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ؾاعريَٜو ٜإ ١ْنطز، ٖٝهٞ ن١ٚات١ ١َٖي٠ٛؾََٝٓٝت٠ٚ١، ََ٘، َّٜٛا ايُبٓٝا  -- متا
٘ٔ نَٓت إشا ُّ؟  ٚغرُيى تبٓٝ  بٛٚ ت١ٚاٚ ض١َ٠ِظاْٝـ ن١ بٝت عٝباز٠ت خ١ضٜهٞ ض١َ٠ِظإ َاْطٞ تؤ ٜٗس

 ب١ به١ٜت ز٠غت ١ٜنػ١ض زابَٓٝت٤ د١ًناْت تاٚا٤ٕ ب١ به١ٜت ز٠غت ١ٜنػ١ض ٖات د١شٕ ٟضِؤش
 خؤٟ ب١ز٠غيت ز٠نات ناٍٚ خؤٟ َاَيٞ خؤٟ ٠ٚ١٥ بََٝٓٝت، َْٜٛص ي١ ٚاظ٤ طْٛاٖهطز٤ٕ تاٚإ

ِِط ٔٗ ُِٗ ٔبَأِٜٔسٜ َٕ ُبَُٝٛت  ص. 2:طاذتؿطص ُِٜدٔطُبٛ
 ضِٚٚض٠ِف خؤٜإ ز٠ن١ٕ، ناٍٚ خؤٜإ يتب١ز٠غ خؤٜإ َاَيٞ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚنٛ

 ي١ ٚاظت ؾ١ٜتا٤ٕ الٟ ط١ضِاٜت٠ٚ١ ن١ ض١َ٠ِظإ زٚاٟ تؤ ز٠َيَٝت نَٞ ١٥ٚدا ط١ٚض٠، خٛاٟ الٟ ز٠ن١ٕ
 تاٚا٠ٚ١ْ، نؤَيٞ ب١ ظ٠ي٠ٚ١ًٝٝ، ب١ ضِٚٚض٠ِؾ٤ٞ ب١ ْاَطٟ تؤ نات١زا ي١ٚ ز٠َيَٞ نَٞ َٖٝٓا ط١ٚض٠ خٛاٟ
 إ ؾا٤ اهلل خٛابٔ ي١ ضِٚٚ ظٜاتط ب١َيهٛ ٚا١ْبٔ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ خٛؾها١ْ ١٥ٚ بؤ ٥اَؤشطاضضيإ ن١ٚات١
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٤ به١ٕ ضِاغت ت١ٚب١ٜ١ن٤ٞ خؤٜإ خٛاٟ الٟ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ تَٝٝسا ن١ قؤْاغَٝو٤ ١ْٖطاَٜٚو ببَٝت١ ض١َ٠ِظإ
 ٠َٛؾ١قٝإ خٛاِإْن َشاَء الل ُو  ي١غ١ضٟ بٔ ب١ضز٠ٚا٤ّ ١َٖيبس٠ٚ١ْ٠ خؤٜإ خٛاٟ ي١ط١ٍَ غجٞ الث١ض١ٜ٠ِنٞ

  .بهات
 هةطةس ثاداشت ئةجشوء ُيية بةسِؤرةكةياُةوة ثةيوةُذي طفوسيةكةياْ / كةواتة70ث

 وةسدةطشْ؟ سِؤرووةكةياْ
إ ؾا٤ اهللٚ/ بَٝطَٛإ

  وةسدةطشْ؟ تشياْ ئيصةي ئةَ هةطةس طضاط / وة71ث
 ب١َي٢َ . ٚ/ بَٝطَٛإ

 هةطةس ةطت ثىَ بلاتةوةد سِةًةصاْ دواي كة دابجؤشيَت خؤي ُيةتةوة بةوء ٓات ئةطةس / وة72ث
 خؤ داُةثؤشيِة؟ ئةو

 ١َٖي١ٜ١. ١ْٝت١ ٤ٚ١٥ ط١ٚض١ٜ٠ ٚ/ تاٚاَْٝهٞ
/ ئةكشيَت ئةو شتاُةًاْ بؤ باس بلةيت ياْ سِوُى بلةيتةوة كة دسوطتة ًشؤظى سِؤروةواْ 73ث

هةكاتى بةسِؤربووُيذا ئةجناًياْ بذات وة سِؤروةكةى ثىَ بةتايَ ُابيَتةوة
ٖٝسا١ٜشيإ بسات٤ ١ْٝشيإ خايل بهات٤ نطز٠ٚ٠ناصيإ قٛاب بهات٤ ٚ/ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض 

٥اخريَإ خَٝط بهات، بَٝطَٛإ نؤ١ََيَٝو ؾت ١ٜ١ٖ ١ْٖسَٜو ي١ ع١ٚا٤ّ خ١َيه٢ ١ْخَٜٛٓس٠ٚاض٤ 
١ْؾاض٠ظا ٚا ز٠ظأْ ن١ زضٚغت ١ْٝ ضِؤش٠ٚٚإ بٝهات، ٜاخٛز ضِؤش٣ٚ ث٢َ ز٠ؾه٢َ ي١ س١قٝك١تٝؿسا 

٠ٚإ، ٠ٚ بطط٠ ١ْٖس٣َ داض غ١ْٓٛتٝؿ١ ي١ٚا١ْ بؤ صي١ْٛ غٝٛاى، غٝٛاى ن١ دا٥ٝع٠ٚ زضٚغت١ بؤ ضؤشٚ
غٝٛاى  ايعٚاٍ  بعس يًصا٥ِ )ُٜٚػتشب ايػٛاى إال غ١ٜط ن١ٜٔ ي١ ١َظ١ٖب٢ ؾاؾٝعٞ زا ز٠ؾ١ضََٜٛت:

َٛغت١س١بب١ ت١ْٗا بؤ ضؤش٠ٚٚٚإ ١ْبَٝت ي١ زٚا٣ ٠ْٛٝضِؤ٠ٚ ن١  ْابَٝت غٝٛاى بهات، ن١ٚات١ ١ٖض 
ضِؤشٚٚ ب٢َ ٚا تَٝط١ٜٓطا٠ٚ ن١ ي١ زٚا٣ باْط٢ ٠ْٛٝضِؤ٠ٚ بؤ ع١غط بؤت ١ْٝ تؤ غٝٛاى ن١غَٝو ن١ ب١
 ب١ناض بَٝٓٝت، 

 / ًةبةطتياْ هةو قةدةغة كشدُة ضية؟74ث
   ف فِ ايٓصا٥ِٛخً) باغ٢ ٚ/ ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٚا ساَي٢ بٕٛٚ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ٛاى ١٥ٚ بؤ٤ٕ تا١َ ْاخؤؾ١ ْاًََٖٝٝت، ن١ٚات١ ز٠نات تا٤ّ بؤ٢ْ ْاخؤؾ٢ ز٢َ٠ ضِؤش٠ٚٚإ ز٠َيَٝٔ غٝ
ْابَٝت ب١ناض٣ بَٝٓري بؤ ٣٠ٚ١٥ تا٤ّ بؤ١ْ ْاخؤؾ١ن١ سيََٝٓٝت، ب١اَلّ ْاظامن ١َغ١ي١ن١ ١َغ١ي١ٜ١ن٢، 
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١ٜن١َٝإ: تا٤ّ بؤ٢ْ ضِؤش٠ٚٚإ  ١َع١ٜٚ١ٓ(، ز٠َٚٚٝؿٝإ: ؾ١ضَٛٚز٠َإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ 
 ؤ ضِؤش٠ٚٚا٤ٕ غ١ٜط٣ ضِؤش٠ٚٚإ نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض غٝٛاى ي١ ١َٖٛٚ ناتَٝهسا غ١ْٓٛت١ ب

 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: 
ِٛال ِٕ )َي ِِ ُأَٔتٞ َع٢ًَ َأُؾَل َأ ُٗ ََِطُت َٛأى أَل ٌٔٓ عٓس ٔبايػٔٓ ِٚ ُن ٌٔٓ َََع َصال٠ٕ، َأ  . (52) (ُُٚض٤ٕٛ ُن

ٚات١: ١٥ط١ض قٛضؽ٤ ْاخؤف ١ْبٛا١ٜ ي١غ١ض ٥ٛمم١ت١ن١ّ ١٥ٚا ؾ١ضَامن ثَٝٝإ ز٠نطز ن١ ي١ط١ٍَ 
ٌٔٓ َََع) ١َٛٚ ز٠غت َْٜٛصَٜهسا غٝٛانٝإ بهطزاٜا، ٠ٚ بؤ ١َٖٛٚ َْٜٛصَٜهٝـ غٝٛانٝإ بهطزاٜا،ٖ  ُن

ٌٔٓ عٓس)وة  ُُٚض٤ٕٛ  ْاؾ١ضََٜٛت ت١ْٗا ١٥ٚ َْٜٛصا٣١ْ ن١ ثَٝـ ظ٠ٚائ ب١اَلّ َْٜٛص٠نا٢ْ    )ُنٌ َصال٠ٕ ُن
إ  ٠ْٛٝضِؤ٤ زٚا٣ ٠ْٛٝضِؤف زٚا٣ ظ٠ٚاٍ ق١ٜٓان١، ن١ٚات١ غٝٛاى غ١ْٓٛت١ ضِؤش٠ٚٚٚٚإ بٝهات ثَٝـ

٠ٚ َْٜٛص٣ ٖٝض  ٚاالغتٓؿام ، املِطُط١) ٠ٚضبسات ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا زضٚغت١ ٥اٚ ي١ ز٤ّ٠ يٛٚت٢ ؾا٤ اهلل
ٌُ )ال ن١غَٝو زضٚغت ١ْٝ ب١ب٢َ ز٠غت َْٜٛص ِِ َصال٠َ اهلل َِٜكَب  ، (53) ََٜتٛضأ  َسَت٢ أِسَسَخ إَشا أَسسُن

ْانات ن١ ز٠غت َْٜٛص٣ ؾها تا٠ٚنٛ ز٠غت َْٜٛص  ٚات١: خٛا٣ ط١ٚض٠ َْٜٛص٣ ن١غتإ ق١بٍَٛ
١ٍَٖ ١ْططَٜت٠ٚ١، ز٣٠ َْٜٛص ب١ب٢َ ز٠غت َْٜٛص ق١بٍَٛ ١ْٝ، ز٠غت َْٜٛصٜـ ت١ٚاٚ ١ْٝ ب١ب٢َ ٥اٚ ي١ ز٤ّ٠ 

 يٛت ٠ٚضزإ، ٠ٚ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ز٠ٚٚ ثَٜٝٛػت١.
و ُية ياخود هة / ئايا وةكو ٓةس ئةو كاتاُة كة ئاو هة دةَء هوتى وةسدةدات كة بةسِؤرو75ث

 ؟سِةًةصاُة بة شيَواصيَلى كةًرت
ٚ/ ب١ ضِؤشٚٚ ب٢َ ٜا ب١ ضِؤشٚٚ ١ْب٢َ ض١َ٠ِظإ ب٢َ ٜا ض١َ٠ِظإ ١ْب٢َ ثَٜٝٛػت١ ٥اٚ ي١ ز٤ّ٠ يٛت٢ 
٠ٚضبسات ٠ٚ١٥ ٚادب٢ ز٠غت َْٜٛص٠، ٚات١: ١ْٖسَٜو ي١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ن١ ١٥ٚ ز٠غت َْٜٛص٠ ب١تاَي١ 

ض ٤١ْٝ ضِاغت ١ْٝ ١٥ط١ض ٥اٚ ي١ ز٤ّ٠ يٛت٢ ٠ٚض١ْزات، نْٛه١ خٛا٣ ٠ٚ ١٥ٚ ز٠غت َْٜٛص٠ ق١سٝ
ِِ فاِغٔػًُِٛا) ث١ض٠ٚضزطاض ن١ ؾ١ض١َٜٚٛت٢: َُٖه ٚات١: ضٚٚتإ بؿؤٕ، ز٤ّ٠ يٛتٝـ ي١ ض٠ٚٚ، ن١   ُُٚدٛ

٥ٝٓػإ ١ْٜؿٛات ١٥ٚا ز٠غت َْٜٛص٠ن٣١ ت١ٚاٚ ٤١ْٝ ب١تاَي١، دا يَٝط٠زا ٥اٜا ٠ٚنٛ ١ٜن١؟ ١ْخَٝط 
ََٚبأيِؼ ؾ١ض٣َٚٛ: ٛا ثَٝػ١َب١ض٣ خ ََُط١ٔ  ٔفٞ ) َُِط َِٓؿأم  اِي ِٕ ٔإيَٓا َٚأياِغٔت َٕ َأ ُّا  َتُهٛ ٚاتا ١٥َط٣  (54) َصا٥ٔ

                           
  .252) َٚػًِ  887) ايبداضٟ   ضٚا52ٙ)

 .عًٝ٘   َتفل53)

  .448) َاد٘ ٚابٔ ،  69 ،1/66) ٚايٓػا٥ٞ ،  38) ٚايرتَصٟ ،  143 ،142) زاٚز أبٛ   ضٚا54ٙ)
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ب١ ١٥َط ز٠ؾ١ضََٜٛت ن١ ز٠غت َْٜٛصت ؾٛؾت ٥اٚ ي١  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ( َِطُط١) نطز٠ٚ ب١
ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ظؤض ١َٖي٢  ٜـ، ب١اَلّ َٛباي١غ٣١ تٝا ١ْنات ن١( اغتٓؿام) ز٠َت ٠ٚضبس٠، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا

١ْنَٝؿَٝت ب١يٛت٢ ن١ بطات١ ْا٠ٚ٠ٚ ٠ٚ١٥ٜإ ق١ز٠غ١ٜ١، ز٠ْا ٥اٚ ي١ يٛت ٠ٚضزا٤ٕ ي١ ز٠ّ ٠ٚضزإ 
ب١َيهٛ ١ْى ت١ْٗا زضٚغت١ ٠ٚ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ْاؾهَٝت ب١َيهٛ غ١ْٓٛتٝؿ١ ٠٤ بطط٠ ٚادبٝؿ١ ضِؤش٠ٚٚإ 

 بٝهات.
  وةسداُذا ئاو طةيصتة قوسِطى؟ئةطةس ئاطاى زيَ ُةبوو هةكاتى ئاو هة دةَ / 76ث

٠ٚ ضِؤش٠ٚٚن٣١ ْاؾهَٝت،  إ ؾا٤ اهلل ١ْٝ ٚ/ ١٥ط١ض ب١ب٢َ ع١َس٣ بٝهات ١٥ٚا ٖٝه٢ ي١غ١ض
نْٛه١ ١٥ط١ض خٛاضز٤ٕ خٛاضز٠ٚ١ْف ب١ب٢َ عُس٣ خبٛات ب١ ق١غت٤ ١َب١غت٠ٚ١ ١ْب٢َ ضِؤش٣ٚ ث٢َ 

 هَٝت١ يٛت٠ٚ١ٝ ١٥ٚا ث٢َٝ ْاؾه٢َْاؾه٢َ ض دا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َب١غت ث٢َٝ ز٠غت َْٜٛص٠ٚ ق١تط١ٜ٠ى ٥اٚ ب
 ايػػٌ )تأخري ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا نؤ١ََيَٝو ؾت٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ ن١ زضٚغت١ بؤ ضِؤش٠ٚٚٚإ بؤ صي١ْٛ ،ٕ ؾا٤ اهللا

بؤ زٚا٣ باْط٢ ب١ٜا٢ْ، بؤ صي١ْٛ ن١غَٝو ن١ ساَي١ت٢   ادتٓاب١  )ُغػٌ زٚاخػت٢ٓ ايفذط  بعس إىل
١ْى َْٜٛص نْٛه١ َْٜٛص ب١ب٢َ  -١ٜ١ٖ زٚا٣ باْط١ن١  د١ْاب١ت٢ ١ٖبٛٚ ي١ؾ١ٚزا باْط٢ ب١ٜا٢ْ زا بؤ٣

زٚا٣ باْط١ن١ خؤ٣ بؿٛات بؤ٣ ٤١ٜ١ٖ زضٚغت١ ٜا ب١ضِؤش٠ٚٚ بهَٝت ١َي١  - غػٌ(٠ن١ زضٚغت ١ْٝ
بهات ٜإ خؤ٣ بؿٛات ١ٍَٖٚ بسات ١ًََْٖٝٝت ٥اٚ بهَٝت١ قٛضِط٤ ز٤ّ٠ يٛت٠ٚ١ٝ، ١٥َا خؤؾؤضز١ْن٣١ 

 ٝا ١ْٝ.ٖٝض نَٝؿ١ٜ١ن٢ ت إ ؾا٤ اهلل زضٚغت١
 / ئةطةس خؤشؤسدُةكة بة ًةبةطتى خؤ فيَِم كشدُةوة بيَت؟77ث

 ٖٝض َاْعَٝو ٤١ْٝ ٖٝض ب١َيط١ٜ١ى ١ْٝ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ممٓٛع بَٝت. ان شاء اهلل ٚ/ زضٚغت١
٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا نٌ ي١ ناٚنطزٕ ٜإ ق١تط١ٜ٠ى زنتؤض بؤ٣ ز٠ْٛغَٝت بؤ ط٢َٜٛ ز٠ٜٓٛغَٝت ٜإ بؤ  

٠ٚ زضٚغت١  إ ؾا٤ اهلل ؿَٝت ق١تط١ٜ٠ن٢ بؤ ز٠ْٛغَٝت ٠ٚ١٥ ظ٠ض٠ض ْازاتنا٣ٚ ز٠ٜٓٛغَٝت نا٣ٚ ز٠َٖٝ
ن١ ثَٜٝٛػت٢ ث٢َ ب٤َ٢ ب١ناض٣ ب٤َ٢َٓٝ نَٝؿ٣١ ١ْٝ ١٥ط١ض  تااَلٜٚـ بطات١ قٛضِط٢( ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ب١اَلّ 

اتط ١ٍَٖٚ بسا ن١ قٛت٢ ١ْزا بتٛا٢َْ ؾط٢َِٜ بسات٠ٚ١، نْٛه١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ظٜاتط َٛباؾط٠ ي١ط١ٍَ قٛضِط ظٜ
يٛت١ ضِاغت١ٚخؤ١ٜ ١٥َا ناٚ ٚ ط٣َٛ ١٥ٚا زٚٚضتط٠ٚ زٚضتط٠ ي٣٠ٚ١ ن١ بهَٝت١ قٛضِط٠ٚ١ ط١ض بؿهَٝت 
ز٠بَٝت ١َُٝ٥ ٥اطاَإ ي١َ١غ١ي١ٜ١ى ١ٖبَٝت ن١ ظاْاٜإ بؤ صي١ْٛ ؾٝذ االغالّ ابٔ ت١ُٝٝ  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣ 

بؤ زٚٚ ؾت ؾتَٝهٝإ ن١ يَٞ بَٝت(  ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ز٠ؾهَٝٔ ط١ضِاْس٠ٚ١ْٝٚ 
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ز٠نَٝت ْاٚ الؾ١ ؾتَٝهٝؿٝإ ي١ْاٚ الؾ٠ٚ١ زَٜت١ ز٠ض٠ٚ٠ ؾ١ض٣َٚٛ ضِؤشٚٚ ٣َٚٛ١ٖ ب١ٚ زٚٚ ؾت١ 
ز٠ؾهَٝت ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠نَٝت١ ْاٚ الؾ٠ٚ١ ١َضد١ دَٝطا٣ خٛاضز٤ٕ خٛاضز٠ٚ١ْ بططَٜت٠ٚ١ ١ٜع٢ٓ 

٤ خٛاضز٠ٚ١ْ بَٝت بؤ خٛاضزٕ بؤ خؤ٣ خٛاضز٠ٚ١ْ بؤ خؤ٣ ٠ٚ ١ٖضؾتَٝهٝـ ن١ ي١ دَٝطا٣ خٛاضزٕ
( ٠ٚ١٥ دَٝط٣١ خٛاضز٤ٕ خٛاضز٠ٚ١ْ ز٠ططَٜت٠ٚ١ ١٥ٚ زٚٚ ؾتا١ْ ز٠ن١ٓ َػص٣) صي١ْٛ ٠ٚنٛ ز٠ضظ١ٜن٢

ْاٚ الؾ١ ن١ ن٠ٚٛ ْاٚ الؾ١ ٠ٚ١٥ ن١ٚات١ تؤ ب١ ضِؤشٚٚ ١ْب٤٣ٛ ٚاظت ي١ خٛاضز٤ٕ خٛاضز٠ٚ١ْ 
 ١َْٖٝٓا٠ٚ ٠ٚ١٥ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ز٠ؾهَٝت .

 . ُةبوو تةُٔا بؤ ضاسةطةس بوو؟ (َػص٣) ةطةس/ كةواتة ًاًوطتا دةسصى ئ78ث
 ٚ/ ٠ٚ١٥ ٥ٝعتٝاز١ٜ ٠ٚنٛ ي١ ضِابطزٚ بامسإ نطز.

ز٠ّٚٚ ؾ٠َٛٝ ز٠ّٚٚ ؾتاَْٝو ن١ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ز٠ؾه٢َ ١٥ٚ ؾت٣١ ن١ ي١ الؾ١ ز٠نَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠  
ب٢َ  ؾٝذ االغالّ  ض٠ظي١ت٢ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١الؾ١ ز٠ن١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ الؾ١

َٖٝع ز٠ن١ٕ الؾ١ ٜع٢ٓ تٛؾ٢ ْاض٠ِس١ت٢ ز٠ن٤ٕ١ ب٢َ تاق١ت٢ ز٠ن٤ٕ١ الٚاظ٣ ز٠ن١ٕ ١٥ٚا١ْف ضِؤشٚٚ 
ز٠ؾهَٝٓٔ بؤ صي١ْٛ ٠ٚنٛ دُٝاع نطزٕ ن١ ٥ٝٓػإ ب٢َ َٖٝع ز٠نات٤ الٚاظ٣ ز٠نات ٜإ ٥ٝٓػإ ٥ا٣ٚ 

 ٚ سٝض) ؾهَٝت ٜإبَٝت٠ٚ١ ي١ الؾ١ ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ن١ ي١ الؾ١ ز٠ضز٠نَٝت ٚٚشيإ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ز٠
( خ٢َٜٓٛ ٥اؾط٠ت ي١ غٛض٣ِ َاْطا٣١ْ زا بَٝت ٜإ ظ٠ٜػتإ بَٝت ٠ٚ١٥ف ي١ الؾ١ زَٜت١ ز٠ض٠ٚ٠ ْٝفاؽ

 زٜػإ ١٥ٚ ٥اؾط٠ت١ الٚاظ ز٠نات٤ ب٢َ تاق١ت٢ ز٠نات، ٜا ٥ٝػتؿطاغ٢ ْاٚ ١َعٝس٠ت به١ٜت ن١
١٥ٚ ٥ٝٓػا١ْ الٚاظ ز٠بَٝت٤ به٣١ خؤت بطِؾَٝٓٝت٠ٚ١ خٛاضز٢ْ ْا٠ٚ٠ٚ بَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ زٜػإ  (اغتكا٤)

ضؤش٠ٚٚن٣١ ز٠ؾهَٝت، دا ز٠ؾ١ضََٜٛت: ضِؤشٚٚ ٣َٚٛ١ٖ ١٥ٚ زٚٚ ؾت١ٜ١ ٜإ ؾتَٝو بهَٝت١ ْا٠ٚ٠ٚ ب١ 
١َب١غت٢ خٛاضزٕ، ٜإ ي١ الؾ١ت بَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ الؾ١ت ب٢َ َٖٝع بهات٤ الٚاظ٣ بهات، بؤ١ٜ ١ْٖسَٜو 

ر نطزٕ ٠ٚ١٥ف ١ٖض ب١ ضؤشٚٚ ؾهاْسٕ ي١ ظاْاٜإ ١َغ١ي٣١ خَٜٛٔ ي١خؤ ططت٤ٔ سٝذا٤١َ ن١َي١ؾا
زاز٠َْٝٔ، نْٛه١ ز٠َيَٝٔ ١٥ٚ خ١َٜٓٛف ن١ ي١ الؾ١ زَٜت١ ز٠ض٠ٚ٠  الؾ٣١ ٥ٝٓػإ ب٢َ َٖٝعٚ الٚاظ 
ز٠نات، خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜـ ١ٖض ؾتَٝو ن١ ب٢َ َٖٝعت بهات٤ بعاَْٝت ظ٠ض٠ضت زيَ ز٠زات ٚا٣ 

ى ١ْنَٝت، ٠ٚنٛ نؤ١ََي١ ؾتَٝو ن١ بامسإ نطز٠ٚ ٠ٚ١٥ ضِؤشٚٚ ز٠ؾه٢ََٓٝ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝػٓإ ب١ ٖٝال
 نطز.
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 / ثيَػةًبةسى خوا خؤى كةهَةشاخى كشدوة بة سِؤروو بووة؟79ث

ٚ/ ظاْاٜإ بٕٛٚ ب١ ن١ْس ١َظ١ٖبَٝه٠ٚ١ ١ْٖسَٜهٝإ ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ز٠ن١ْ١ ب١َيط١ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ 
ؤش٠ٚن١ٜإ ؾها٠ٚ، ٣٠ٚ١٥ ن١ سٝذا١َن١ ز٠نات٤ ٣٠ٚ١٥ ن١ بؤ٣ ز٠نات ١ٖضزٚٚنٝإ ضِ خٛا 

٠ٚ١٥ ١َظ١ٖب٢ س١ْب١ي١ٝ ض٥٠ِٝإ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ن١غَٝو ن١ سٝذا١َ بهات ضِؤش٠ٚن٣١ ب١تاٍَ 
 ابٔ ز٠بَٝت٠ٚ١، ٠ٚ ؾٝذ االغالّ ابٔ ت١ُٝٝ  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ١٥ٚ ضِا٣١ٜ ١َٖيبصاضز٠ٚٚ ٠ٚ ؾٝذ

نْٛه١ ؾتَٝه١ ي١ الؾ١ ١٥ٚ خ١َٜٓٛ ن١  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ٣١َ١٥ ث١غ١ْس نطز٠ٚ، زٜػإ  عجُٝني
ٖات١ ز٠ض٠ٚ٠ الؾ١ ب٢َ َٖٝع ز٠نات، ٚشيإ ٠ٚ١٥ف ١ٜنَٝه١ ي١ٚ زٚٚ دؤض٣٠ ن١ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ز٠ؾه٢َ، 

ِٔ َضٓخَص)نؤ١ََيَٝه٢ تط ي١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: ١ْخَٝط نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ١ََ ٔيًَصا٥ٔ  .(55) (اِئشَذا
بؤ ضِؤش٠ٚٚإ ن١ ن١َي١ؾار بطط٣َٛ َؤَي١ت٢ ث٢َ زا٠ٚٚ ٖٝض  ضٚخػ١ت٢ زا٠ٚ ٚات١: ثَٝػ١َب١ض 

َِ) نَٝؿ٣١ ١ْٝ، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض  َٛ اِسَتَذ ُٖ ن١َي١ؾاخ٢ ططت٠ٛٚ ب١ضِؤشٚف ب٠ٚٛ،  ( َصا٥ِٔ َٚ
ز٠غت ب٠ٚ١ ز٠ططٕ ز٠َيَٝٔ ن١ٚات١ زضٚغت١ ٠ٚ ١٥ّ ؾ١ضَٛٚزا١ْ ١ْغد٢ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ١ٜن١ّ ز٠ن٠ٚ١ْ١، 

ؾ١ض٣َٚٛ ؾها٠ٚ ٣٠ٚ١٥ ز٠ّٚٚ ١ْغدٞ نطزؤت٠ٚ١، نؤ١ََيَٝه٢ تط ز٠َيَٝٔ: ب١  نْٛه١ ن١ ثَٝػ١َب١ض 
ثَٝه١ٚا٠ٚ١ْ ١ْخَٝط ؾها١ْن١ ١ْغد٢ ضٚخػ١ت١ن١ ز٠نات٠ٚ١، ب١اَلّ ي١ س١قٝك١تٝؿسا ب١َيط١ٜ١ن٢ ٚا ١ْٝ، 

ْسَٜو َازاّ تاضخي١ن٣١ ظاْطاٚ ٤١ْٝ ب١َيط١ٜ١ن٢ ٚا ١ْٝ ن١ بًََٝري ٠ٚ١٥ ْاغد١ ٜا ٠ٚ١٥ ١َْػٛخ١، بؤ١ٜ ١ٖ
ي١ ظاْاٜإ ١٥ٚا١ْف ن١ ز٠َيَٝٔ ب١سٝذا١َ ز٠ؾه٢َ ز٠َيَٝٔ بؤ ن١غ٢َ ن١ الٚاظ٣ بهات٤ ب٢َ تاق١ت٢ 
بهات ز٠ؾه٢َ نْٛه١ الٚاظ٣ ز٠نات تا غ١ضز٠نَٝؿَٝت بؤ ؾهاْسٕ، ١ْٖسَٜهٝؿٝإ ز٠َيَٝٔ ١ْخَٝط 

ت، ي١ نطز١ٜٚت٢ ٠ٚ ضِٚخػ١ت٢ زا٠ٚ ٠ٚ ضِٚخػ١ت غايب١ٕ زٚا٣ ١َْع زَٜ َازاّ ثَٝػ١َب١ض 
قاعٝس٣٠ ؾٝك٢ٗ ؾتَٝو ن١ َٓع بٛٚ ز٢ٜٚ ضِٚخػ١ت ٖات زٜاض٠ ٠ٚ١٥ ن١ٝ ٥اغاْهاض١ٜن١ ٖات٠ٛ زٚا٣ 
٣٠ٚ١٥ ن١ ؾتَٝو ١َْع بٛٚ زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ضِٚخػ١ت٢ ث٢َ زاٚ ٥اغاْهاض٣ تَٝسا ٖات بؤ صي١ْٛ ثَٝػ١َب١ض 

 ُنُِٓت ٔإْٔٓٞ): ؾ١ض٣َٚٛ ِِ ُِٝتُه َٗ َْ ِٔ َٖاَفُع اِيُكُبٛٔض ٔظَٜاَض٠ٔ َع ١ِْٖٝ يَٝهطزٕ ي١ غ١ضزا٢ْ ق١بط  (56) (ُٚضٚ
ن١ سٝذا١َف بهات ضِا٣  اهلل ؾا٤ إ ز٣٠ ٥َٝػتا بؤّ س١الٍَ نطز٤ٕ ضَٜط١ّ ث٢َ زا٠ٚ، دا ١ٖضن١غَٝو

                           
" ايهرب٣" يف ٚايبٝٗكٞ  11/346")ايعًٌ" ٚيف  2/182")ايػٓٔ" يف طينٚايساضق ، 3/231) خعمي١ ابٔ   أخطد55٘)

  .8270ضق4/440ِ)

 .صشٝض سػٔ سسٜح:  ٚقاٍ غٓٓ٘ يف ٚايرتَصٟ ، صشٝش٘ يف َػًِ   أخطد56٘)
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بٝهات ضِؤش٠ٚن٣١ ْاؾهَٝت، ب١اَلّ ن١ ثَٜٝٛػت٢ ١ْبَٝت ٠ٚ  ب١َٖٝع ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثَٜٝٛػت٢ بٛٚ
١ٜ٠ٚ١٥ ن١ الٚاظ٣  اسطٝاط اهلل ؾا٤ إ باؾرت٠ ١٥ٚ نات١ بٝهات بتٛاَْٝت خؤ٣ تاخري بهات بؤ ؾ١ٚ

 ١ْنا٤ زٚٚناض٣ ؾهاْس٢ْ ١ْبَٝت ٚاهلل اعًِ.
 / ئايا خويَِذاُةكةط ٓةًاْ قياطى ٓةية؟80ث

ٚ/ ١َٖإ سٛن٢ُ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ي١ الؾ١ زَٜت١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ٥ٝٓػإ ب٢َ َٖٝع ز٠بَٝت ن١ بتٛاَْٝت ب١ 
ُ٘ بٛٚ بٝسات ضِؤش ٣١ْ زات نان١ ٠ٚن١ ْاناض ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ْاؾهَٝت. ٔإ

/ ئةًة بؤ ئةوةى كة خويَّ بة كةطيَم بذات كة ئةو كةطة ُاضاسةو ثيَويظتى بة خويَّ 81ث
ٓةية هة كاتيَلى هيَكةوًاُة وة ثضيصليض هيَلؤهَيِةوةى بؤ دةكات بضاُيَت تواُاى خويَِذاُى ُية 

ّ بذات كة ثضيصم ثيَى بوَيَت دةتواُيت خويَّ خويَِةكةى زيَ ُاطشيَت هةَ ذاهَةتةية دسوطتة خويَ
 ؟بذةيت

 . إ ؾا٤ اهلل ٚ/ زضٚغت١
كة ًاضى خيَضاُى خؤى دةكات ياْ هة خيَضاُى ( ٚاملباؾط٠ ايكب١ً) / ًاًؤطتا ) طةباسةت بة82ث

ُضيم دةبيَتةوة هةكاتى بةسِؤروو بووُذا تا ضةُذ ئةَ سِؤرووة دسوطتة ياْ ضةُذ كاسيطةسيى بةطةس 
 وةكةى دا ٓةية؟سِؤرو

ِٕع ٠ٚى ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ى ٚ/ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َٕ َقاَيِت عٓٗا  اهلل )ضض٢ َعا٥َٔؿ١َ، َ ٍُ َنا  َضُغٛ
ٔ٘ َٛ َُٜكبًُٔٓٓٔٞ  ايًَٓ ُٖ َٚ  ِْ  عا٥ٝؿ١ خٛا٣ زيَ ضاظ٣ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  (57) َصا٥ٔ

ز٠ٖات١ ال٤٣ ب١ضؤشٚٚف بٛٚ، ٖات١ٓن١  (٥ِصا ٖٚٛ ٜباؾطٖا ٚنإ) َان٢ ز٠نطز٤ّ ب١ضِؤشٚٚف بٛٚ.
١ْى بؤ دُٝاع نطزٕ بَٝت، ب١َيهٛ ي١ط١ٍَ خ١ٚت٤ٔ ي١ط١ٍَ زضَٜص بٕٛٚ ب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا طاَيت١ؾ٢ ي١ط١ٍَ 

ن١ ٣٠ٚ١٥ نطز٠ٚ عا٥ٝؿ١  نطز٠ٚٚ ب١ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ن١ بطات١ س١زز٣ دُٝاع نطزٕ، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َٕ) ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ِِ ََٚنا ًََهُه َِ ٘ٔإٔلِض َأ ي١ ١َٖٛٚتإ ظٜاتط خؤططتط  ٚات١: ب١اَلّ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  (ٔب

ب٠ٚٛ ١ٖضن١ْس٠ ؾ٠ٖٛ١تٝؿ٢ ١ٖبٛٚ بَٝت٤ س١ظٜؿ٢ نطز بَٝت ب١اَلّ خؤ٣ ططت٠ٛ، ب١اَلّ ي١ٚا١ٜ١ْ ط١ْر 
١ْتٛاَْٝت خؤ٣ بططَٜت، ناتَٝو ط١دمَٝو خَٝعا٢ْ َاض نات٤ ي١ط١َي٢ زضَٜص بَٝت ي١ٚا١ٜ١ْ خؤ٣ ث٢َ 

تاٚاَْٝه٢ ط١ٚض٠ ببَٝت، تٛؾ٢ دُٝاع بَٝت ١٥ٚ نات١ ١ّٖ طْٛاَٖٝه٢ ط١ٚض٣٠  ١ْطريَٜت٤ تٛؾ٢

                           
 .ايبداضٟ ؾطط ع٢ً صشٝض ٚغٓسٙ  . 2384) زاٚز أبٛ   ضٚا57ٙ)



 ٓٛ…………………………………… بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
 

نطز٠ٚٚ ١ّٖ ب١ضِؤشٚٚ ب٢ْٚٛ زٚٚ َاْط٢ زَٜت١ غ١ض ٠ٚنٛ ن١ؾاض٠ت، ز٠ْا ي١ أقٌ زا زضٚغت١ بؤ 
٣ ١ْؾػ٢ خؤ٣ بهات٤ خؤ٣ بططَٜت ٠ٚ غايٝب١ْٝـ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١تاٜب١ت٢ ط١ْر (ضبط) ن١غَٝو ن١

٥ٝٓػإ خؤ٣ بجاضَٜع٣َ، ب١اَلّ ن١غَٝو ن١ ثري٠ ٜإ ب١ ت١ْ١َ١  (يًصضٜع١ غس) ١ٜخؤ٣ ١ْططَٜت َازاّ ٚا
ٜإ ؾ٠ٖٛ١ت٢ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ١ْٝ خؤ٣ ز٠ططَٜت ي١ط١ٍَ خَٝعا٢ْ زضَٜصٜـ بَٝت٤ بٝؿد١َٜٚت٤ َانٝؿ٢ 

غايب١ٕ نْٛه١ ثري ؾ٠ٖٛ١ت٢ ن١َرت٠ٚ ظٜاتطٜـ خؤططتط٠ ي١ط١ْر  إ ؾا٤ اهلل بهات ٥اغا٢ٜ بَٝت ال٣
 اعًِ .ٚاهلل 

ٓةية  ايبدار ) ياْ ٓةية ثيَويظتياْ بة بةكاسٓيَِاُى( ضب٠ٛ) / ٓةُذيَم كةس ُةخؤشى83ث
ة كاسيطةسى هةطةس بةتايَ بوُةوةى سِؤروةكةى ٓةية، ياْ هةكاتى ُةخؤشى (ايبدار) ئايا ئةَ

 بةكاسى بيَِيَت دسوطتة؟
ضز١َٝ٠، ١ْٖسَٜو ي١ ظاْاٜإ ( ظاْاٜإ غ٢َ ضِاٜإ ١ٜ١ٖ نْٛه١ ؾتَٝه٢ غ١ايبدارٚ/ غ١باض٠ت ب١  

ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: نْٛه١ ت١ضِا١ٜٝن٢ تٝا١ٜ ز٠نَٝت١ ْا٠ٚ٠ٚ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ز٠ؾهَٝت، نؤ١ََيَٝو ي١ ظاْاٜا٢ْ تط 
ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ ْاؾهَٝت نْٛه١ ت١ْٗا غاضز١ٜن١ ؾَٝٓها١ٜٝن١ ز٠نَٝت١ ْاٚ ؾَٜٛٔ ١ْٖاغ٣١ 

( ٜإ نطز٠ٚٚ ي١ َْٝٛإ ٠ٚ١٥زا ن١ تٛقف  تط ي١ ظاْاٜإ ٥ٝٓػا٠ٚ١ْ ْانَٝت١ ْاٚ َاعٝس٠ٚ٠، ٠ٚ نؤ١ََيَٝه٢
ز٠ؾهَٝت ٜإ ْاؾهَٝت ضِا٠ٚغتإٚ، ز٠َيَٝٔ ثَٜٝٛػت٢ ب١ ط١ضِا٤ٕ يَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ ظٜاتط ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ن١ 

٤٠ ْانَٝت١ ْاٚ َاعٝس٠ٚ٠ٚ ٥اَٜٚو ١ْٝ بهَٝت١ ْاٚ َاعٝس٠ ن١ ٥ٝٓػإ ب٢َ ثَٜٝٛػت بهات ي١ (ثابت) ٠ٚ١٥
ز٠ٚ١ْ ب١َيهٛ ت١ْٗا ١ْٖاغ٣١ ؾطاٚإ ز٠نات٤ ي١ٚ ت١ْط١ ١ْؾ١غ١ٝ ٥ٝػطاس١تَٝه٢ ث٢َ خٛاضز٤ٕ خٛاض

ز٠زات٤ ؾَٝٓها١ٜٝن٢ ز٠زات٢َ ن١ ١ْٖاغ٣١ ت١غو ب٠ٛت٠ٚ١ٚ ؾطاٚا٢ْ بهات٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ضِؤش٣ٚٚ ث٢َ 
ْاؾهَٝت ب١تاٜب١تٝـ ن١ َطؤظ ثَٜٝٛػت٢ ث٢َ بٛٚ ي١ٚ ساَي١ت١ زا ب١ ٥ٝع٢ْ خٛا زضٚغت١ بؤ٤٣ ْاؾهَٝت 

  اعًِ.ٚاهلل
/ بؤ ئافشةت ئايا كة ضيَصت زيَ دةُيَت بؤ ئةوةى بضاُيَت تاًى ضيَصتةكةى ضؤُة ئايا 84ث

 دسوطتة تاًى ضيَصتةكةى بلات؟ وة شيَواصى ضؤُيةتيةكةى بة ض شيَواصيَلة؟
( غًـ قاحل نطزٜٚا١ْ، ي١ غ١ي١ؾ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ ن١ ق١ساب١ ايطعاّ تصٚم) ٚ/ تاّ نطز٢ْ نَٝؿت

ض٠ٜإ يَٞ بَٝت( بؤ ٣٠ٚ١٥ بعأْ خٛاضز١ْن١ غَٜٛط٠ ٜإ ب٢َ خ١َٜٝٛ ب١غ١ض٣ ظَإ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ط١ٚ
نْٛه١  إ ؾا٤ اهلل تاَٝإ نطز٠ٚٚ ب١اَلّ زٚاتط ؾط٢َِٜ ز٠زات٠ٚ١ ١ْى قٛت٢ بسات ٠ٚ١٥ زضٚغت٤١ ٥اغا١ٜٝ
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٠ٚ١َٝ ب١ ي٠ٚ١ ظٜاتط ز٠نطَٜت ناتَٝو ن١ ١ٜنَٝو ي١ ١َُٝ٥ ز٠غت َْٜٛص ز٠ططَٜت ١ٖض ٥اٚ ز٠نات١ ْاٚ ز٠
طؿت٢ ن١ ٥اٚ نطز١ْ ز٠ّ زضٚغت بَٝت ٣١٥ بؤ ن١ ب١غ١ض٣ ظَإ تا٢َ خٛاضزَْٝو به١ٜت ب١الت٠ٚ١ 
زضٚغت ٤١ْٝ ٚا ز٠ظا٢ْ ن١ ناضَٜه٢ ط١ٚض١ٜ٠ٚ ضِؤشٚت ث٢َ ز٠ؾه٢َ؟! ١ْخَٝط ضِؤشٚٚ ب٠ٚ١ ْاؾه٤َ٢ 

غ١ض٣ ظَا٢ْ زضٚغت١ ٥اؾط٠ت ن١ ب١ضِؤش٠ٚٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ خٛاضز١ْن٣١ خؤ٣ بعاَْٝت تا٢َ نؤ١ْ ب١
 ضِؤشٚؾ٢ ث٢َ ْاؾهَٝت ب١ ثؿتٝٛا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠. إ ؾا٤ اهلل تا٢َ بهات زضٚغت١

/ ئايا ئةوة بةهَطةية هةطةس ئةوةى كة ٓةُذىَ هةو طيواكاُةى كة تةسِةو تاصةيةء جؤسة 85ث
 تاًيَلى تياية ًشؤظ دةتواُيَت هة كاتى بةسِؤروو بووُذا بةكاسى بيَِيَت؟

غ١ض ١٥ق٢ًَ خؤ٤٣ ي١غ١ض ت١بٝع١ت٢ خؤ٣ سيََٝٓٝت غطٚؾت٢ خؤ٣ سيََٝٓٝت ٚ/ ٚاهلل غٝٛاى ن١ ي١
ت١ْٗا غٝٛانَٝو َطؤظ ب١ناض٣ بََٝٓٝت غ١ْٓٛت١، ب١اَلّ ن١ ي١ ١ْٖسَٜو َازز٠ بٗاٜٚؿرتَٜت٤ تاََٝه٢ تط 

 بططَٜت٤ ناتَٝو ن١ ز٠ٜه١ٜت١ ز٠َت٠ٚ١ تا٢َ تط بَٝت١ ز٠َت٠ٚ١ٚ قٛت٢ بس٠ٜت ٠ٚ١٥ٜإ ْابَٝت ٚاهلل اعًِ.
/ ئةبيَت كة طةيصتة ُاو دةًت بيتفيَِيتةوة ياْ تاًةكةى بة ئاو بصؤسيتةوةو تاًةكةى 86ث

  ُةًيَِيَت؟
 ٚ/ ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ تا٢َ ي١ ز٠َت ١َََْٝٓٝت٤ ؾط٢َِٜ بس٠ٜت.

 / ئةى ًةعحوُى دداْ شؤسيّ ئايا دسوطتة بةسِؤر سِؤروةواْ دداُةكاُى بصوات بة ًعحوْ؟ 87ث
ٝاغ١ٕ بؤ غ١ض غٝٛاى نطزٕ ٠ٚ ز٠بَٝت ٥اطاَإ ي٠ٚ١ بَٝت ب٣٠ٚ١ ن١ ق إ ؾا٤ اهلل ٚ/ زضٚغت 

١ٖض ؾتَٝو بَٝت١ ْاٚ ز٠َت٠ٚ١ ب١ ٖات١ٓ ْاٚ ز٠ّ ضِؤشٚٚ ْاؾهَٝت، ب١َيهٛ ب٠ٚ١ ز٠ؾهَٝت ن١ بهَٝت١ 
خٛاض٠ٚ٠ٚ قٛت٢ بس٠ٜت، دا ن١ ؾًَه٣١ ززإ ٜإ ١َعذ١ْٛن١ ب١ناض بَٝٓٝت٤ زٚا٢ٜ ن١ ز٤ّ٠ ززاْت 

٠ٚ١ٚ ١ْنَٝت١ قٛضِطت٠ٚ١ ٥اغا٤١ٜٝ ظاْاٜاْٝـ ١ٜنَٝو ي١ٚا١ْ ؾٝذ عجُٝري ؾ١تٛا٣ زا٠ٚ ؾؤض٣ ؾط٢َِٜ بس٠ٜت
 ي١غ١ض زضٚغتَٝت٢ ٚاهلل اعًِ. 

وظازي كشدووة، وة هة فةسدًوودةى تشيصذا ُةٓى زيَ كشدوة كة   /ثيَػةًبةس88ث
 ضية؟ (ٚصاٍ) ُاىئايا جةًع هة ُيَواْ ئةَ دوو فةسًوودةية ضؤُة وًا (تٛاصًٛا    ال) دةفةسًوويَت:

( ٚاتا تؤ ضِؤش٣ٚٚ زٚٚ ضِؤش ب١ٜ١ى بط١ٜ١ْٝت، ن١غَٝو بؤ صي١ْٛ ١٥َطِؤ ن١ ب١ضِؤش٠ٚٚ ٚصاٍٚ/  
ي١غ١ض٠تازا ٢ٖ١ْ زيَ  ١ْٜؿهََٝٓٝت تا غب٣١ ضِؤش٣ٚٚ غب١َٜٓٝـ ت١ٚاٚ بهات، ١َ١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

َٛ ُٜطضْٛه١: نطز، نْٛه١ ؾ١ض٣َٚٛ ٠َٛٝ٥ ٠ٚنٛ َٔ ْري  ُٖ ََِٜٚػٔكنٔي َٚايَٓٔصٟ   ُُٞٔٓ   ص79:ايؿعطا٤طصِطٔع
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: خٛا٣ ط١ٚض٠ خٛاضزمن ز٠زاٚ خٛاضز٠ٚ١ْؾِ ز٠زات٢َ، ٚاتا خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚٚظ١ٜ٠ن٢ ز٠زات٢َ ٚات١
ن١ غ١ٜط٣ ١٥ٚ  ٜإ خٛاضز٤ٕ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ز٠زات٢َ ن١ ٠ٚ١٥ف َٛعذٝع١ٜ٠ن٢ خٛا١ٜٝ بؤ ثَٝػ١َب١ض 

ؤش ب١ٜ١ن٠ٚ١ بط١ٜ١ْٔ، ب١اَلّ ي١ زٚاٜٝسا ٣٠ٚ١٥ ١ْٝ، بؤ١ٜ ٢ٖ١ْ ي١ ٥ٛمم١ت١ن٣١ نطز ن١ زٚٚ ضِ
ضِٚخػ١ت زضا ن١ بهطَٜت، ب١اَلّ طيٗٛض٣ ق١ساب١ ١ْٜإ نطز٠ٚٚ ٚاتا ٥اغاْهاض٣ ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ َطؤظ 
١ْٜهات، ٚاتا ي١غ١ض داز٠ طؿت١ٝن١ بطِؤٜٔ ن١ ١َٖٛٚ ق١ساب١ ي١غ١ض٣ بٕٛٚ  ض٠ِظا٣ خٛاٜإ يَٞ 

هاض٣ ٥ٝػالّ زَٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ نانرت٠ إ ؾا٤ اهلل خٛا٣ بَٝت( ٠ٚ١٥ف ٥اغاْهاض١ٜ ٠ٚ١٥ف ي١ط١ٍَ ٥اغاْ
 ط١ٚض٠ ب١ ْػٝبُإ بهات .

/ هةُاو خةهَليذا تا ئيَظتا ٓةُذىَ شت ٓةس بالَوة كة طواية كاسيطةسى بةطةس سؤروةوة 89ث
ٓةية وةكو ئةوةى كة هةكاتى سِؤروو ُيِؤكياْ بلةْ، ياْ طةسياْ بتاشّ، ياْ بؤْ هة خؤياْ بذةْ، 

هَيَم بلةْ، ئايا ئةًة ٓيض بةهَطةى هةطةس ٓاتوة كة قةدةغة بىَ بؤ ًشؤظى سِؤروةواْ ياْ بؤُى طو
 ياخود تةُٔا شتيَلة هةُاو خةهَليذا بالَوة؟ 

 ٚ/ ت١ْٗا ؾتَٝه٢ ١٥ؾػا٤٢ٜ١ْ ؾتَٝه٢ خٛضِاؾ٤١ٝ ب٢َ ب١َيط٤١ٜ١ ٖٝض ب١َيط٣١ ي١غ١ض ١ْٝ:
 ٖٕ َ٘ )ٔإ ٌْ ايًٖ ُٝٔ ٍَ  ُٜٔشٗب َد َُا  .(58) اِيَذ

: خٛا٣ ط١ٚض٠ دٛا٤١ْ دٛاْٝؿ٢ ث٢َ خؤؾ١، ٠ٚ ي١ غ٢ْ١ْٛ ؾٝرت٠ت٤ ثانَٝتٝسا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٚات١
َطؤظ ْٝٓؤن٢ خؤ٣ بهات، َطؤظ ٣َٚٛ خؤ٣ بهات، ١٥ٚ ؾَٜٛٓا٣١ْ ن١ ي١ ؾ١ضعسا ٖات٠ٚٛ، ٠ٚ بؤ٢ْ 
خؤف ي١ خؤ٣ بسات، ١٥ٚا١ْ ١َٖٜٛٚإ ي١ دٛاَْٝت٤٢ ثانَٝت٢ ٥ٝػال٤ّ َٛغَٛيُاْسا١ٜ، َطؤظ ب١ضِؤشٚٚ 

َٝت ١٥ٚ ناضا١ْ بهات خَٝط٣ ث٢َ ز٠طات ١ْى طْٛا٢ٖ ث٢َ بطات، ي١ نات٢ ب١ضِؤشٚٚ زا ْٝٓؤن٢ بهات ب
ٜا خؤ٣ بؿٛات ٜا بؤٕ ي١ خؤ٣ بسات ١٥ٚ ؾتا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ؾت٢ ؾ١ضع١ٝ، نْٛه١ ٖٝض ب١َيط١ ي١غ١ض 

إ ب١ضِؤشٚٚ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ضِؤشٚٚ ب١ٚا١ْ بؿهَٝت ب١َيهٛ ب١َيط١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ٜ
 . إ ؾا٤ اهلل ١ْبَٝت ثَٜٝٛػت١ ثاى٤ خا٤َٜٔٚ دٛإ بَٝت

/ ئاًؤرطاسيتاْ بؤ ئةو كةطاُة ضية كةوا بة سِؤر بةسِؤرووْ بةالََ كاتيَم كة شةو داديَت 90ث
صؤسيَلياْ دةًيَِِةوة شةو تا دسةُط بة دياس صجنرية دؤبالركشاوةكاْ، وة ياخود بة دياس فيوٌة 

جؤسةٓا شتى بىَ شةسعىء ذةساَء قةدةغةكشاوى تياية، هيَشة فةسًاُى خواى بياُيةكاُةوة كة 

                           
 .131أخطد٘ َػًِ يف صشٝش٘ ضقِ  58)
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طةوسة جىَ بةجىَ دةكةْ كة ئةوةُذة ًاُذوو دةبّء بةسِؤروو دةبّ، بةالََ كاتيَم كةوا شةو داديَت 
 هةوالوة خؤياْ توشى تاواْء طةسثيَضىء ًةععيةت دةكةْ ؟

ٕ ي١غ١ض نطز٠ٚت٠ٚ١ٚ زٚٚباض٠ؾ٢ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ٚ/ ٚاهلل ٥اَؤشطاض٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ن١ْس داض ت٥١هٝسَا
 ٠ٚغ١ٝت٢ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض بؤ ١َُٝ٥ف٤ بؤ ٥ٛمم١تا٢ْ ثَٝـ ١َُٝ٥ف:

َ٘ط ٕٔ اتَُٓكٛا ايًَٓ ِِ َأ َٚٔإَٜٓاُن  ِِ ًُٔه ِٔ َقِب َٔ َٔ ُأُٚتٛا اِئهَتاَب  َِٝٓا ايَٓٔصٜ َٚصَٓ  .( ٖٔٔ:النساء)  صََٚيَكِس 
ـ ١َُٝ٥ف ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ت١قٛا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ به١ٜٔ ٠ٚ ١٥ٚ ٠ٚغ١ٝت٢ خٛا بؤ ٤١َُٝ٥ بؤ ٥ٛمم١تا٢ْ ثَٝ

َٕٓ ط ضِؤشٚٚططت١ٓؾ٢ بؤ١ٜ ي١غ١ض ١َُٝ٥ زاْا٠ٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ ت١قٛا بري، خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: إ
َِٓهٔط  ُُ َٚاِي ٔٔ ايَفِشَؿا٤ٔ  ٢َٗ َع ِٓ  .(٘ٗ:العنكبوت)صايَصاَل٠َ َت

٢ َطؤظ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١، ضِؤشٚٚف ب١ٖ١َإ ٚات١: َْٜٛص ي١ ؾاسٝؿ٤١ خطاث٤١ ي١ َْٛه١ض٤ ب٢َ ؾ١ضع 
ؾ٠َٛٝ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ت١قٛا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ به٤ٜٔ١ ي١ ناض٣ خطاث١ بط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ، دا ن١ َْٜٛصَٜو ي١ ب٢َ 
ؾ١ضع٤٢ خطاث١ ١ْتطَٝطَِٜت٠ٚ١، ٠ٚ ضِؤشٚٚططتَٓٝو ي١ خطاث٤١ ب٢َ ؾ١ضع٢ ١ْتط١ضََِٜٓٝت٠ٚ١ ن١ٚات١ تؤ ١ْ ي١ 

ٚ ط١ٜؿت٣ٛ ١ْ ١٥دط٤ ثازاؾت٢ َْٜٛص٤ ضِؤش٠ٚٚن١ت بؤ ز٠ْٛغطَٜت، ب١َيهٛ َْٜٛص ط١ٜؿت٣ٛ ١ْ ي١ ضِؤشٚ
ت١ْٗا الؾ١ٜ١نٝت ب١ب٢َ ضٚح٤ ب١ب٢َ طٝإ، ن١غَٝهٝت ن١ ت١ْٗا ضٚٚن١ؾ٢، ي١ ن١ْس ؾتَٝو 
تَٝط١ٜؿت٤٣ٛ ز٠غتت ث٠َٛٝططت٤ٕٛ ب١ ت١قًٝس٣ َْٜٛص٠ن١ت ز٠ن٤٣١ ضِؤش٠ٚٚن١ت ز٠طط٤٣ غاال١ْ ن١ 

٠ٚ١ ب١ب٢َ ٣٠ٚ١٥ بعاْٝت سٝه١ُت٢ ضِؤشٚٚ ن١ٝ، شٜإ ن١ ن١ْس ططْط٤١ خٛا٣ ض١َ٠ِظإ زٚٚباض٠ ز٠بَٝت
ًُُٔٛا ايصَٓأيَشأت ط ط١ٚض٠ غَٜٛٓس٣ ث٢َ خٛاضز٠ٚ ََٚع ََُٓٛا  َٔ آ َٕ َئفٞ ُخِػٕط * ٔإالَٓ ايَٓٔصٜ َٕٓ اإٔلَْػا َٚاِيَعِصٔط * ٔإ

ِٛا  َٛاَص ََٚت ِٛا ٔباِيَشلٔٓ  َٛاَص    .3-1:ايعصط)صٔبايصَِٓبٔط ََٚت
 ات١: غَٜٛٓس ب١نات َطؤظ ي١ ظ٠ض٠ض١َْس٣ زا١ٜ ت١ْٗا ١٥ٚ َطؤظ١ ١ْبَٝت ن١ نٛاض غٝؿ١ت٢ تٝا١ٜ: ٚ

َطؤظ ٥ُٝا٢ْ ١ٖبَٝت٤ ناض٣ نان١ بهات٤ ٥اَؤشطاض٣ نان١ بهات٤ ٥اضاّ بططَٜت ١٥ٚ ن١غ١ 
غ١ضؾطاظ٤٠ ظ٠ض٠ض١َْس ١ْٝ، ن١ٚات١ شٜا٢ْ َطؤظ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ َطؤظ نطز٣٠ٚ٠ نان٣١ تٝا بهات٤ ١٥َط 

نان١ بهات٤ ٢ٖ١ْ ي١ خطاث١ بهات، شٜإ نًََٝط١ٜ١ن١ بؤ ٥اخري٠ت ض بهَٝٓٝت ٠ٚ١٥ ز٠زٚضٜت٠ٚ١، ب١
١٥ٚ شٜا١ْ نٛضت٣١ زْٚٝاَإ ن١ ب١ضِاغت٢ ظؤض نٛضت١ نْٛه١ شٜإ بطٜت١ٝ ي١ غ٢َ ضِؤش، ضِؤشَٜهٝإ ت٢ْ١َ١ 

ز٠ط١ٜت ث٢َٝ ٜإ ضِابطزٚت١ ط١ض غ١ز غاَيٝـ بَٝت ضِؤٜؿت٤ ١َْا، ضِؤشَٜهٝؿٝإ زاٖات٠ٚٛ ْاظا٢ْ 
ْاط١ٜت ث٢َٝ، ضِؤشَٜهٝؿٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ تَٝٝساٜت، ١٥َطِؤ ٢ٖ تؤ٤١ٜ ب١ؽ، ١٥َطِؤ ٢ٖ تؤ١ٜ ن١ تَٝٝساٜت، 
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ن١ٚات١ نطز٣٠ٚ٠ نان١ به٤١ ب١ ت١َا٣ ٠ٚ١٥ ١َب١ ن١ ضِابطزٚ باف بٜٛٚت، ٠ٚ ب١ ٥ََٛٝس٣ ٠ٚ١٥ف ١َب١ 
َٓٝـ ََٛيه٢ تؤ ١ْٝ، ١٥َطِؤ ضِؤش٣ تؤ١ٜ ن١ غب٢ٜٓ١َ ناى ز٠بٝت، نْٛه١ تؤ ََٛيه٢ غب٢ٜٓ١َ ْٝت غب١ٜ

نطز٣٠ٚ٠ نان٣١ تٝازا به١ دا ن١ تؤف خٛا٣ ط١ٚض٠ ظ١َ٠َْٝه٢ َٛباض٠ى٤ ثريؤظت ب١ ْػٝب بهات 
ضِؤشا١ْ ب١ خ١ٚ ضِؤشا١ْ ب١ ناض٣ خطاث٤١ ٠ٚ ؾ١ٚا١ْف ب١ غ١ٜط نطز٢ْ ظدمري٣٠ زؤبالش نطاٚ ٚ ؾ٢ًُٝ 

دمري٠ٚ٠ بؤ ١٥ٚ ظدمري٠، ي١ ن١ْاَيَٝه٠ٚ١ بؤ ن١ْاَيَٝه٢ تط تٛضن٤٢ بٝا٢ْ ب١ زٜاض ١٥ٚا٠ٚ١ْ زاْٝؿٝت ي١ّ ظ
ظدمري ب١غت٢ به١ٜت٤ بعاْٝت ١٥ٜٚإ ناتصََٝط ٠ٚ١٥ْس٤١ٜ٠ ن١ْاَي١ن٣١ تطٜـ ظدمري١ٜ٠ن٢ تط٣ ١ٜ١ٖ 
ناتصََٝط ٠ٚ١٥ْس٤١ٜ٠ ٣٠ٚ١٥ تطٜؿٝإ ناتصََٝط ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠ شٜا٢ْ تؤ ي٠ٚ١زا بَٝت ب١ضِاغت٢ خ١غاض٠تَٝه٢ 

َٕ َئفٞ ُخِػٕطط ط١ٚض٠ ؾ١ض٣َٚٛ: ط١ٚض١ٜ٠، ن١ خٛا٣ َٕٓ اإٔلَْػا  ( .ٕ:العصر)[ ٔإ
ـ ي١ ضِؤشٚٚ ي١ َْٜٛص٠ن١ت ١٥ٚ َطؤظ١ ظ٠ض٠ض ز٠نات شٜا٢ْ تؤ ي١ ظ٠ض٠ض١َْس٣ زا١ٜ ٠ٚ غٛزٜ

ْاب٢ٓٝ، نْٛه١ ١٥ٚ َْٜٛص٤ ضِؤش٠ٚٚ تؤ٣ ١ْطَٝطِا٠ٚ١ٜ ي١ خطاث١ ناتَٝو ب١ زٜاض ؾًَُٝٝه٠ٚ١ زاز٠ْٝؿٝت ن١ 
٥اؾط٠ت٢ ضِٚت٢ تٝا١ٜ ن١ َا٤ٍَ َٓساَي١ن١ت ؾَٝط٣ زَيساض٤٣ خٝا١ْت٢ ظ٠ٚد٤٢ ب١ز ض٠ِٚؾت٤٢ ب١ز١٥خالق٢ 

ش٢ْ خ١َيو عٝالق١ت ١ٖب٤َ٢ ش١ْن١ت نؤٕ ي١ط١ٍَ ز٠نات، ؾَٝط٣ ٣٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ نؤٕ ي١ط١ٍَ 
ثٝا٣ٚ خ١َيه٢ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١ٖب٢َ، نه١ن١ت نؤٕ ي١ط١ٍ نٛض٣ِ خ١َيه٢ ٖاٚض١َِٜٝت٢ ١ٖب٢َ، ٠ٚ١٥ تؤ 

 خؤت ب١ ز٠غت٢ خؤت َاَي٢ خؤت ناٍٚ ز٠ن١ٜت، خٛا٣ ط١ٚض٠ف ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: 
ِِط ًُٔٝه ِٖ ََٚأ  ِِ ََُٓٛا ُقٛا َأُْفَػُه َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ َٖا ايَٓٓاُؽ  َٜا َأُٜٓ َُٚقُٛز    .6:ايتشطِٜ)  صَٚاِئشَذاَض٠َُْاّضا 

ٚات١: خؤتا٤ٕ خَٝعا٤ٕ َا٤ٍَ َٓساَيتإ بجاضَٜعٕ ي١ ٥اططَٜو ن١ غٛت١ْٝ١َ١ن٣١ َطؤظة ٚ ب١ضز٠. 
خٛا٣ ط١ٚض٠ سياْجاضَٜعَٜت، ن١ٚات١ ز٠بَٝت ١َُٝ٥ َا٤ٍَ َٓساَيُإ بجاضَٜعٜٔ ي١ ٥اطط٣ د١ْ١ٖ١ّ ١ْى ب١ 

٠ٚ ي١ َاْط٢ ض١َ٠ِظا٢ْ ثريؤظٜـ زا ب١ تاٜب١ت بَٝري ب١ زٜاض غ١ت١الٜت٤ ت١ي١ؾعٜؤ٠ٚ١ْ ز٠غت٢ خؤَإ 
َا٤ٍَ َٓساَيُإ بػٛتَٝٓري٤ ض٠ِٚؾتٝإ ١ًََْٖٝري، ١٥ٚ نات١ ٖٝض غٛٚز ي١ ضِؤشٚٚ ي١ َْٜٛص٠ن١َإ ْابٝٓري، 

١غا١ْٜـ ن١ زٚا٣ ٠ٚ بؤ١ٜ ب١ ت١قٛاٜـ ْابري٤ ثانُإ ْانات٠ٚ١ٚ ي١ خٛا ْعٜهُإ ْانات٠ٚ١، ٠ٚ ١٥ٚ ن
ض١َ٠ِظإ ١ٜنػ١ض ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓ غ١ض ناض٣ خطاث١ نْٛه١ ي١ ض١َ٠ِظإ زا ٥ٝػتؿاز٠ٜإ ١ْنطزٚ ١ْٜاْعا٢ْ 
ضِؤشٚٚ ططتٔ ٜا٢ْ ن٢، خٛا٣ ط١ٚض٠ ٖٝسا١ٜت٢ ١َٖٛٚ ال١ٜنُإ بسات٤ ت١قٛاَإ ث٢َ بب١خؿَٝت٤ 

  إ ؾا٤ اهلل ٚاذتُس هلل. ٥اخريَإ خَٝط بهات
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 / ووشةى تةساويح هة ضيةوة ٓاتوة؟  وة بؤضى ئةَ ُاوةى هيَِشاوة؟ 91ث

١٥ٚ  ٚاتا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ٚ/ ٚٚؾ٣١ ت١ضاٜٚض  ٚٚؾ١ٜ١ن٢ غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ١ْٝ 
َْٜٛص٣٠ ن١ ١٥َطِؤ ث٢َٝ ز٠َيَٝري ت١ضاٜٚض ١٥ٚ ْا٣٠ٚ زيَ ١ْْا٠ٚ خؤ٣ ي١ قٛض٥ا٤ٕ ؾ١ضَٛٚز٠زا ١ْٖات٠ٛ 

ِٔ (59) ؾ١ض١َٜٚٛت٢: ب١َيهٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ََ ( َّ َٕ َقا َََطا َّ ٔإمَياّْا َض َٕ  َٚاِسٔتَػاّبا  )َقا َََطا بؤ١ٜ  َض
ٚاتا َْٜٛص٣ ض١َ٠ِظإ، ن١ َاْط٢ ض١َ٠ِظإ ب١ د١َاع١ت ز٠نطَٜت  ضَطإ  )قٝاّ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ:

ِٔ ٜإ ايًٌٝ قٝاّ ٜإ ََ ِٞ َص٢ًَٓ صال٠ ايًٌٝ ) )صال٠  ن١ٚات١ َٚأسَس٠ّ  َضِنَع١ّ )َص٢ًَٓ زٚا٢ٜ َضِنَع١ّ  ِؿَط٠ََع اِثََٓت
١٥ٚا١ْ ن١ ي١ ؾ١ضَٛٚز٠زا ٖاتٕٛٚ، ب١الّ ت١ضاٜٚض ظاْاٜإ ن١ ث٢َٝ ز٠َيَٝٔ  ايًٌٝ، قٝاّ ايًٌٝ، قٝاّ ضَطإ 

ت١ضاٜٚض ١َب١غتٝإ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ن١ ي١َْٝٛإ ١ٖض زٚٚ ضنع١ت٤ ضنع١تَٝه٢ تطزا ٥ٝػطاس١تَٝو٤ ثؿٛ 
 ؤزاَْٝو ١ٖب٠ٚٛ بؤ١ٜ ١٥ٚ َْٜٛص٠ٜإ ْاٚ ْا٠ٚ ب١ ت١ضاٜٚض.ب١خ

/ ئايا ُويَزةكاْ ئةوةُذة دسيَز بووُة كة ثيَويظتى بة ثصوو بيَت؟ ياْ شيَواصى ُويَزى 92ث
 ؟ئةواْ ضؤْ بووة

به١ٜٔ ي١ ض١َ٠ِظاْسا ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا غ١ٜط٣  ٚ/ بَٝطَٛإ ن١ غ١ٜط٣ َْٜٛص٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ٜٔ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ٜإ يَٞ بَٝت( ٠ٚ١٥َإ بؤ ز٠ضز٠ن١َٜٚت، عا٥ٝؿ١ َْٜٛص٣ ق١ساب١ف به١

١٥ٚ َْٜٛص٣٠ ن١ ١َُٝ٥ ث٢َٝ   ض٠ِظا٣ خٛا٣ ط١ٚض٣٠ زيَ بَٝت( ٠ٚغؿ٢ َْٜٛص٣ ثَٝػ١َب١ضَإ بؤ ز٠نات 
ِٔ ز٠َيَٝري ت١ضاٜٚض ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ٚ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ١ََُ َأٔبٞ َع ٔٔ َغًَ ٔٔ َعِبٔس ِب َُ ُ٘ ايٖطِس ٍَ َأْٖ  ضضٞ - َعا٥َٔؿ١َ َغَأ

ٍٔ َصاَل٠ُ َناَِْت َنَِٝف - عٓٗا اهلل َٕ؟ ٔفٞ  اهلٔل َضُغٛ َََطا َٕ ََا: )َفَكاَيِت َض ٍُ َنا  ٔفٞ َٜٔعُٜس  اهلٔل َضُغٛ
َٕ َََطا ٙٔ ٔفٞ َٚاَل َض  . 60)  َضِنَع١ّ َعِؿَط٠َ ٔإِسَس٣ َع٢ًَ َغِٝٔط

١ظإ ي١ ٜاْع٠ ضنعات ظٜاتط٣ ١ْنطز٠ٚٚ ١٥ّ ١ْ ي١ ض١َ٠ِظا٤ٕ ١ْ ي١ غ١ٜط٣ ض٠َِ ٚات١: ثَٝػ١َب١ض 
َٕ) َْٜٛص٣ ؾ٠ٚ١ ن١ ز٠ٜهات ١٥ّ ٜاْع٠ ضنعات٣١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت نؤٕ ز٠ٜهطز: ٍِ َفال َأِضَبّعا َُٜصًٔٓٞ َنا  َتِػَأ

ِٔ َٔٓ َع ٔٗ َٔ  ُسِػٓٔ ٔٗ نٛاض ضنع١ت٢ ز٠نطز ١َثطغ١ ن١ْس ب١ دٛا٤٢ْ ن١ْس ب١ زضَٜص٤٣ ن١ْس ب١  َُٚطٛٔي
ِٖ ١َٛٚ قٛض٥ا٣١ْ تٝازا ز٠خَٜٛٓسخؿٛع٢ ز٠ٜهطز ١٥ٚ ٖ  َفال) ١٥ٚدا نٛاض٣ تط٣ ز٠نطز (َأِضَبّعا َُٜصِّٞ )ُث
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ٍِ ِٔ َتِػَأ ٖٔ َع ٔٗ ٖٔ ُسِػٓٔ ٔٗ ِٖ ( ١َثطغ١ ن١ْس دٛا٤ٕ ن١ْس باف٤ ن١ْس ب١ خؿٛع٠ٚ١ ز٠ٜهطزَُٚطٛٔي  َُٜصِّٞ )ُث
تٝا خَٜٛٓس٠ٚ ٠ٚ ظؤض  ٍ ايطٛا )ايػبع ١٥ٚدا غ٢َ ضنع١ت٢ تط٣ ز٠نطز ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َثالّثا 

قٛض٥ا٢ْ تٝا خَٜٛٓس٠ٚ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ٚا ن١ ظؤضب٣١ ؾ١ٚ خ١ضٜه٢ َْٜٛص٠ن١ ب٠ٚٛ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ق١ساب١ 
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ زيَ  عُط٣ نٛض٣ خطاب  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ٜإ زيَ بَٝت( ناتَٝو ن١

ُٞٓ يًٓاؽ )دعٌ بَٝت( ُٔ اإلَاَني ُأَب ُٞٓايساضٟ   َنِعب ٚمتِٝ ب ُٔ )ُأَب زاْا بؤ ٣٠ٚ١٥  ايساضٟ  َنِعب ٚ متِٝ ب
ِٕ ثَٝـ َْٜٛص٣ بؤ َٛغَٛيُاْإ به١ٕ ب١ د١َاع١ت َْٜٛص٣ ت١ضاٜٚض به١ٕ َََطِٖ َأ َٞ )َفَأ ٔبايَٓٓأؽ َثالّثا  َُٜصًٔٓ

ن١  ١٥َط٣ ث٢َ نطزٕ ن١ غَٝعز٠ ضنع١ت بؤ خ١َيه٢ به١ٕ ٠ٚنٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  عؿط٠ ضنع١  
١ت٢ نطز٠ٚ ب١ غ١ْ١زَٜه٢ ق١سٝض، غَٝعز٠ ضنعات ٠ٚ١٥ف ن١ ي١ عُط٠ٚ٠ ز٠طَٝط٠ٚ١ِْ ٥ُٝاّ َايو ضٜٛاٜ

 ٣ َايو زا١ٜ(َٛطأ) بٝػت ضنع١ت٤ بٝػت ٚغ٢َ ضنع١ت ٠ٚ١٥ٜإ ق١سٝض ١ْٝ، ١َ١٥ٜإ ق١سٝش١ ي١
ب١ غ١زإ ٥ا١ٜتٝإ ز٠خَٜٛٓس ١٥ٚ زٚٚ ٥ُٝا١َ ي١ ت١ضاٚحي١ن١ٜإ زا غ١زإ ٥ا١ٜتٝإ  (بامل٦ني ناْٛا ٜكطإٓ)

ََٚناُْٛا ز٠خَٜٛٓس ( َٕ ُُٔسٚ ٞٔٓ َع٢ًَ َِٜعَت ِٔ اِيَعٔص َٔ ٍٔ ّٔ ُطٛ خؤٜإ ز٠خػت١ غ١ض زاض٤ طؤنإ ٠ٚ١٥ْس٠  (اِئكَٝا
ضِاز٠ٚ٠غتإ خؤٜإ ب٠ٚ١ ز٠ططت ٠ٚ١ْنا ب١ضبب٠ٚ١ٓ ن١ ؾ١ٚا٢ْ ض١َ٠ِظإ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ضَِٜٝإ ز٠نطز٤ 

نطز زٜاض٠ ١٥ّ َْٜٛصا١ْف بَٝطَٛإ زضَٜصٕ ٠ٚ َطؤظ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ َْٜٛصٜإ ز٠نطز ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ت١ضاٚحيٝإ ز٠
 تٝاٜسا َاْسٚٚ ز٠بَٝت.

 /  ئايا ذوكٌى ُويَزى تةساويح ضية؟  93ث
ٚ/ َْٜٛص٣ ت١ضاٜٚض غ١ْٓٛت٤١ ٚادب ١ْٝ دط١ ي١ٚ ثَٝٓر ؾ١ضظ٠ ن١ ي١ؾ١ٚ ٚ ضِؤشَٜو زا ز٠نطَٜت 

( ٠ٚ ؾ١ظَي٢ َؤنس٠) غ١ْٓٛتَٝه٢ ظؤض َْٜٛص٠نا٢ْ ؾ١ٚ ٚ ضِؤش غ١ْٓٛت٤ٔ ٚادب ْري ب١اَلّ َْٜٛص٣ ت١ضاٜٚض
 ؾ١ض٣َٚٛ:  ظؤض٣ ١ٜ١ٖ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ِٔ ََ َّ َٕ َقا َََطا ُ٘ ُغٔفَط َٚاِسٔتَػاّبا ٔإمَياّْا َض َّ ََا َي ِٔ َتَكسَٓ َٔ  ٔ٘  . (61) َشِْٔب
٣ ٚات١: ١ٖض ن١غَٝو ض١َ٠ِظإ ١ٖغتَٝت٤ ؾ١ٚ َْٜٛص بهات ٚبا٠ٚض٣ِ ٚابَٝت ن١ غ١ْٓٛت١ٚ ن٠ٛض٣َِ

 ت٢ خٛا بَٝت ١٥ٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ طْٛا٢ٖ ضِابطز٣ٚٚ خؤف ز٠بَٝت.ثازاؾ
ن١ٚات١ ١٥ٚ ؾ١ٚ َْٜٛص٣٠ ض١َ٠ِظإ ثازاؾت١ن٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ي١ طْٛا٢ٖ ضِابطزٚٚت 
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 خؤف ز٠بَٝت، ٠ٚ١٥ ؾ١ظَي٢ َْٜٛص٣ ت١ضاٜٚض.
 خؤى ُويَزى تةساوحيى بة جةًاعةت ئةجناَ داوة؟   / ئايا ثيَػةًبةس 94ث

غ٢َ ؾ١ٚ ن١ َْٜٛص٣ نطز َٛغَٛيُاْإ ؾ٣ٚ١ ١ٜن١ّ ن١ْس  ٚ/ ب٢َ طَٛإ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َْٜٛص٣  ن١غَٝو بٕٛٚ، زٚا٢ٜ خ١َيو بؤ ب١ٜا٢ْ باغٝإ نطز ن١ ١٥ّ ؾ١ٚ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

٣١ ت١ضاٚحيٝإ ب١ د١َاع١ت نطز٠ٚٚ، نٕٛٚ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ضِا٠ٚغتا٤ٕ َْٜٛصٜإ نطز، بؤ غب
ؾ١ٚ ظٜاتط بٛٚ بؤ ؾ٣ٚ١ غ١َّٝٝ ١ٖض ظؤض ظٜاتط بٛٚ، تا ٚا٣ يَٝٗات ن١ بؤ ؾ٣ٚ١ نٛاض٠ّ َعط١ٚت ثطِ 

 بؤ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ١ْٖات١ َعط١ٚت ٠ٚ ناتَٝهٝـ ن١ ٖات ؾ١ض٣َٚٛ: بٛٚ تا دَٝطا ١َْا، ثَٝػ١َب١ض 
ٞٓ خيَف )أْين مل ١ َعط١ٚت ١٥ّ ؾاٚ نا٠ٚضَِٜتإ بعأْ ٠ٚ ١ْب٢َ ٥اطاّ زيَ ١ْب٢َ ٠َٛٝ٥ ٖات٤ٕٛ ي َهاْهِ  عً

ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ْٖامت ت١ضاٚحيتإ بؤ به١ّ ب١  (عًٝهِ تفطض إٔ )خؿْٝت ١٥نطز ب١اَلّ ١ْٖامت بؤ ٣٠ٚ١٥
ب١ضز٠ٚا٢َ ي١ تطغ٢ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚ١ْى ٚادب بَٝت ي١غ١ضتإ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ٚادب ١ْبَٝت ١ْٖامت، ن١ٚات١ 

ب١ ب١ضز٠ٚا٢َ َْٜٛص٣  ػ١َب١ض٣ خٛا ١٥ق١ًَن١ غ١ْٓٛت١ ب١اَلّ ١َتطغ٢ ٚادب ب٢ْٚٛ ١ٖبٛٚ ثَٝ
ت١ضاٚحي٢ ١ْنطز ب١اَلّ َازاّ نطز٣ ن١ْس ؾ١َٜٚو ٠ٚ١٥ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض غ١ْٓٛت١ٝت٢ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

 . بؤ خؤ٣ نطز١ٜٚٚت٢ 
/ ئايا ئافشةتاُيض ذوكٌى ثياواُياْ ٓةية بؤ ئةواُيض هة ذةقى ئةواُيض دا طوُِةتة 95ث

ء بة جةًاعةت ُويَزى تةساويح بلةْ، ياخود هة ًاهَيَلذا كؤ ببِةوة كةوا ئاًادةى ًضطةوتةكاْ بّ
 بة جةًاعةت بيلةْ، ياخود ذوكٌى ئةواْ جياواصة؟.

 (62) اهلل  َػادس اهلل إَا٤ متٓعٛا )ال ؾ١ض١َٜٚٛت٢: ٚ/ بَٝطَٛإ ٥اؾط٠تإ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا بؤ َْٜٛص٣ ت١ضاٚحيٝـ ن١  ضَِٜطط٣ ي١ ٥اؾط٠تإ ١َن١ٕ ن١ بَٝٔ بؤ َاَي١نا٢ْ خٛا بؤ َْٜٛص،

بَٝٔ ي١ زٚا٣ ٥ُٝا٢َ ثٝا٠ٚ٠ٚ بٝه١ٕ ي١ ؾ٢َٜٓٛ تاٜب١ت٢ خؤٜإ بؤ ٣٠ٚ١٥ تَٝه١َي٢ ضِٚٚ ١ْزات بَٝطَٛإ 
٥اؾط٠تإ ي١ ١ْؾػ٢ َعط١ٚت ي١ ضِٜع٠نا٢ْ زٚا٠ٚ ضِاز٠ٚ٠غتا٤ٕ  ي١غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ُا٢ْ ١٥ٚإ قٝاؽ ْانطَٜت ي١ط١ٍَ ت١قٛا٣ خ١َيه٢ ١٥َطِؤ ثٝا٠ٚنإ ي١ ثَٝؿ٠ٚ١ بٕٛٚ ب١اَلّ ت١قٛاٚ ٥ٝ
١٥ٚإ ظٜاتط ب١ ت١قٛاتط٤ ي١ خٛاتطؽ بٕٛٚ بؤ١ٜ ٖٝض ؾٝت١ٜ١ٓى ض٣ِٚٚ ١ْزا٠ٚ ن١ ي١ ١ْؾػ٢ َعط١ٚتٝؿسا 

 َْٜٛصٜإ نطز٠ٚ ب١اَلّ ١٥َطِؤ ٥ُٝا٢ْ خ١َيو الٚاظ ب٠ٚٛ 

                           
 .ضٚاٙ َػًِ    62)
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َُا َنَػَبِتط َٚاِيَبِشٔط ٔب ََٗط اِيَفَػاُز ٔفٞ اِيَبطٔٓ   . ص41:ايطّٚطصايَٓٓأؽ َأِٜٔسٟ  َظ

بؤ ٣٠ٚ١٥ ز٠ضطا٣ ؾٝت١ٓ زاخب٤ٜٔ١ ١ْٜه٠ٚ١ٜٓ١ ظاْاٜإ ( غس ايصضٜع١)خطاث١ناض٣ ظٜاز ب٠ٚٛ ٠ٚ بؤ
ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ثَٜٝٛػت١ ٥اؾط٠تإ ي١ َعط١ٚت ؾ٢َٜٓٛ تاٜب١ت٢ خؤٜإ ١ٖب٢َ ن١ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ٖاتٔ ي١ ؾ٢َٜٓٛ 

ُ٘، ٕ زضٚغت١تاٜب١ت٢ خؤٜإ َْٜٛصٜإ نطز ي١ زٚا٣ ثٝاٚا ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ١٥ط١ض ٥ُٝاََٝه٢  ٔإ
ثٝاٜٚـ بؤ ١٥ٚإ ١ٖب٢َ ثَٝـ َْٜٛصٜإ بؤ بهات ١ٖض زضٚغت١ ١ٖض ٠ٚنٛ نؤٕ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تتاب 
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ زيَ بَٝت( ٥ُٝاََٝه٢ ثٝا٣ٚ تاٜب١ت٢ بؤ ٥اؾط٠تإ زاْا ي١غ١ضز٢َ٠ خؤ٣ ن١ ثَٝـ َْٜٛص٣ بؤ 

 ٥اؾط٠تإ بهات.
هة ياُضة سكعةتى  / رًاسةى سكعةتةكاُى فةسًووت عائصة دةفةسًويَت ثيَػةًبةسى خوا 96ث

صياتش ُةكشدوة هة سِةًةصاْء هة غةيشى سِةًةصاْ كؤًةهَيَم فةسًوودةى صؤسيض ٓةية كةوا باطى ئةوة 
ايا بيظتء طىَ سكعةتى كشدبيَت، وة ئيٌاًى عوًةس بيظتء طيَى كشد بيَت، ئ دةكةْ كة ثيَػةًبةس 

 ططمٓةًوو ئةو سيوايةتاُة ٓةًوو صةعيفّ ٓيض سيوايةتيَلى ظةذيرياْ تيا ُية ياْ بة ًةمجوعى 
 ُاطةُة ثوةى ظريح ؟.

ٚ/ ثطغٝاضَٜه٢ دٛا١ْ ب١اَلّ ثَٝـ ٠ٚ١٥ ؾتَٝو َا٠ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ثطغٝاض٣ ثَٝؿ٠ٚ٠ٛ ١ٜ١ٖ ثَٜٝٛػت١ 
ري زضٚغت١ بؤ ٥اؾط٠تإ بؤ خٛؾهإ ن١ بَٝٔ َٛغَٛيُاْا٢ْ زيَ ٥اطازاض به٠ٚ١ٜٓ١ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ز٠َيَٝ

بؤ َْٜٛص٣ ت١ضاٜٚض ز٠بَٝت ٥اطاٜإ يَٝبَٝت ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝى بَٝٔ ن١ تٝاٜسا خَٝط١َْس بٔ ١ْى ظ٠ض٠ض١َْس، 
٥اؾط٠تإ ن١ بَٝٔ بؤ َْٜٛص٣ د١َاع١ت با ب١ ١ْٝت٢ خايل بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ بَٝٔ، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ب١ 

ؾ١ضعٞ بَٝٔ، ٠ٚ ن١ ٖاتٔ ز٠ْط١ ز٠ْط٤ غ١َيب١ غ١َيب٤ قػ١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾ١ضع٤٢ ب١ يٝباؽ٤ ثؤؾانٞ 
١ْن١ٕ، ٠ٚ خ١ضٜه٢ َٛباٌٜ ١ْبٔ، خ١ضٜه٢ ١َٜٓٚططتٔ ١ْبٔ، خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ ١ْبٔ غ٢َ غ٤َ٢ نٛاض نٛاض 
ب١ٜ١ن٠ٚ١ زاْٝؿ٤ٔ ١َدًٝؼ بب١غذي٤ عباز٠ت٤  َْٜٛصٚ خٛاث١ضغت٤٢ زٚعاٚ قٛض٥إ خَٜٛٓسٕ ي١ٚا٢ْ 

٠تٔ، نْٛه١ ١٥ٚ زٜاضٜس١ٜ٠ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ ٥اؾط٠تاْسا ثَٜٝٛػت١ ي١ خٛا تطٜـ تَٝهس٠ٕ ن١ خ١ضٜه٢ عباز
برتغٔ ١ٖض ن١غَٝو ب١ ١ْٝتَٝه٢ خايك٠ٚ١ بَٝت، ١٥ط١ض ْا ١٥ٚا بَٝطَٛإ طْٛا٢ٖ ظؤض٠ ٠ٚ ٠ٚ١٥ 
ؾ١ٜ٠َٛٝن١ ي١ ؾ١غاز٤٣ خطاث١ناض٣ ٠ٚ تاٚاْباض ز٠بَٝت، ٠ٚ ظؤض طْٛا٢ٖ ز٠طات٢َ ث١ْا ب١خٛا٣ ط١ٚض٠، 

ْٝؿ٢َ ظؤض ظؤض خَٝطتط٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ب٢َ ٥اٚا خطاث١ناض٣ بهات٤ َْٜٛص٣ َٛغَٛيُاْا٢ْ ي١ َاَي٢ خؤ٣ زا
تطٜـ تَٝو بسات، ٠ٚ ي٠ٚ١ف خطاثرت ظؤض تاٚا٢ْ ط١ٚض٠تط ن١ ن١غاَْٝه٢ ن١ّ ٥ُٝا٤ٕ ٥ُٝإ الٚاظ ي١ 
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ٜا  نٛضِا٤ٕ  نهإ َعط١ٚت١نإ به١ْ١ ؾ٢َٜٓٛ ١َٚعٝس٠ناْٝإ بؤ ٣٠ٚ١٥ ي٣ٚ١َ ي١ ضَِٜطازا ١ٜنرت ببٝٓٔ
ي٣ٚ١َ ب١ َٛباٌٜ قػ١ ي١ط١ٍَ ١ٜنرت به٤ٕ١ ١َٚعٝس زاب٤َٔٝٓ ناٜٚإ ب١ ١ٜنرت به٣ٚ١َ، ١ٖض ط١دمَٝو 
نٛضِ ٜا نض ن١ ١٥ٚ ١ْٝت١ ي١ زَيٝسا ب٢َ ٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ غٛن٢ ز٠نات خٛا٣ ط١ٚض٠ غعا٣ ز٠زات، 

نهاْٝـ ب١ خٛا٣ ط١ٚض٠ غ١ضؾطاظ٤ ب١خت٠ٚ١ض٣ ْانات، بؤ١ٜ ثَٝٛغت١ ي١ خٛا برتغٔ نٛضِاْٝـ٤ 
١ْٝتَٝه٢ خايل ضِٚٚ به١ْ١ َاَي١نا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠ٚ ٠ٚ ق١زض٤ سٛض١َت٢ َاَي٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ بعا٤ْٔ 

 عباز٠ت٢ خٛا٣ تٝا به١ٕ ١ْى ناض٣ ب٢َ ؾ١ضع٢.
/ ئةطةس بة شيَواصيَلى شةسعيض ئافشةتاْ ٓاتّ ٓةس ًاهَةكاُياْ باشرت ُية كةوا هة 97ث

 ًاهَةكاُياْ ُويَزةكاُياْ بلةْ؟
طَٛإ باؾرت٠ ت١ْٗا ي١ ساَي١تَٝو زا ١ْب٢َ ٠ٚنٛ ١٥قٌَ ب١َي٢َ ب١الّ ٥اؾط٠تَٝو ن١ بعاَْٝت ي١ ٚ/ بَٝ

َاَي٠ٚ١ ْاتٛاَْٝت ؾ١َْٜٚٛص بهات٤ ت١ضاٜٚض بهات٤ عباز٠ت٢ خٛا بهات٤ زٚعا بهات ب١اَلّ ن١ ٖات 
٤َٟٚ١ عباز٠ت٢ خٛا ب١ نؤ١ٍََ ب١ ٖاٚناض٣ د١َاع١ت ز٠تٛا٢َْ ظٜاتط سيََٝٓٝت٠ٚ١ ؾ٠ٚ١ن٤١ خ٣ٚ١ زيَ ١ْن

 .ان شاء اهلل بهات ي١ٚ نات١زا ي١ب١ض ١٥ٚ ؾتا١ْ ١٥ٚا خَٝط٣ ظؤض٣ ز٠طات٤َ٢ بَٝت نانرت٠
زٚٚ ؾ١ضَٛٚز٣٠ زيَ ٚاضز ب٠ٚٛ  بط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ غ١ض ثطغٝاض٠ن١ ب١َي٢َ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  

١ْ  َب١ض٣ خٛا ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نٝإ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٞ بَٝت( بامسإ نطز ن١ ثَٝػ١
ي١ ض١َ٠ِظا٤ٕ ١ْ ي١ غ١ٜط٣ ض١َ٠ِظإ ي١ ٜاْع٠ ضِنع١ت٢ ظٜاتط ١ْنطز٠ٚ، ؾ١ضَٛٚز٣٠ ز٠َٚٚٝإ ثَٝػ١َب١ض٣ 

ٌٔ )َصال٠ٔ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: خٛا  ِٝ  )َفٔإَشا َْٜٛص٣ ؾ١ٚ زٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت١ (63) ََِج٢َٓ  ََِج٢َٓ، ايًٖ
َٞ ُِ َخٔؿ ًُِٝٛٔتِط ايٗصِبَض َأَسُسُن َٛا َف ١ٖض ١ٜنَٝو ي١ ٠َٛٝ٥ ي٠ٚ١ تطغا ن١ باْط٢ ب١ٜا٢ْ بسات ٠ٚ١٥ با ب١  (ٔسَس٠ٕٔب

بهات بؤ ٣٠ٚ١٥ ٚتط٠ن٣١ ي١ ؾ١ٚزا بهات٤ ١ْنَٝت١ ضِؤش٠ٚ٠، دا  (ايٛتط) ث١ي١ ١ٜى ضنع١ت َْٜٛص٣
نؤ١ََيَٝو ي١ ظاْاٜإ ز٠غت ب١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ١ٜن٠ٚ١َ١ ز٠ططٕ ز٠َيَٝٔ ي١ ٜاْع٠ ضنع١ت ت١ضاٜٚض ْابَٝت 

 هطَٜت، نؤ١ََيَٝو ظاْاف ز٠غت ب١ ؾ١ض٠َٚٛز٣ ز٠ٚ١َ٠ٚٚ ز٠ططٕ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ظٜاتط ب
ؾ١ض٣َٚٛ زٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت ن١ْس٣ ز٠ٜه٣١ بٝه١، ١٥ّ زٚٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ١ٖضزٚٚن٢ 
ق١سٝش١ قػ١ ي٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ ١٥َا ٣٠ٚ١٥ ن١ ع١َٛض بٝػت٤ غ٢َ ضنع١ت ٜا ن٤ٌ ؾ١ف ضنع١ت ٜإ 

قشٝض ي١ ع١َٛض٠ٚ٠  ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ، ١ْٝ ثابت ٝض ١ْٝٚن١ْس ضنع١ت٢ نطزبَٝت ١٥ٚا ق١س
                           

 .َتفل عًٝ٘    63)
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٣ اَاّ َايو زا ٖات٠ٚٛ ت١ْٗا ٜاْع٠ ضنع١ت ١٥َط٣ ث٢َ نطزٕ ن١ )موطأ( ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ بامسإ نطز ي١
، د١َع ي١ َْٝٛإ ١٥ٚ بٝه١ٕ، ٠ٚ ي١ ضٜٛا١ٜتَٝهسا غٝاْع٠ ضنع١ت ٠ٚ١٥ دَٝطري٠ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ 

ؤ١ْ؟ َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ ز٠بَٝت بطِٚا٣ ب١ ١َٖٛٚ ؾ١ضَٛٚز٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ زٚٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ن
طؿت١ٝٚ تاٜب١ت ز٠نطَٜت ب١ ( ََِج٢َٓ ََِج٢َٓ) نؤ١ََي٢ ١ٜن١ّ ز٠َيَٝٔ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ١ٖبَٝت 

ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١ ٜاْع٠ ضنع١ت١ن١، نؤ١ََي٢ ز٠َٚٚٝـ ز٠َيَٝٔ ١ْخَٝط ٜاْع٠ ضنع١ت١ن١ ١٥ٚا بؤ ن١غَٝه١ ن١ 
خَٜٛٓس١ٜٚت٢، ب١اَلّ ن١غَٝو  َٝت ب١ٚ ؾ٠َٛٝ زضَٜص١ٜ قٛض٥ا٢ْ تٝا خبََٜٛٓٝت ٠ٚنٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا بتٛاْ

ن١ ١ْتٛاَْٝت ٠ٚ١٥ْس٠ قٛض٥إ خبََٜٛٓٝت ٜإ ن١غَٝو بؤ خؤ٣ قٛض٥ا٢ْ ي١ب١ض ١ْٝ ز٠تٛاَْٝت زٚٚ ضنع١ت 
 هاٚ ت١ْٗا غٛض٠ت٢زٚٚ ضنع١ت ب١ نٛضت٢ بٝها٤ ؾ٠ٚ١ن١ ١ْنَٝت ١ٖض ب١ بٝػت ز٠ق١ ٜاْع٠ ضنع١ت ب

٣ ي١ب١ض٠ ٠ٚ١٥ ب١ بٝػت ز٠ق١ َْٜٛص٠ن٣١ ت١ٚاٚ ز٠بَٝت ١٥ٚدا ؾ١ٚ ن٢ بهات؟ ( ايفاحت١ ٚاالخالص)
٠ٚ١٥ بؤ٣ ١ٜ١ٖ تا ب١ٜا٢ْ ١ٖض زٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت بهات ب١ ١٥ْساظ٣٠ خؤ٣ ن١ قٛض٥ا٢ْ ي١ب١ض٠ 

و ي١ ظاْاٜإ ي١ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ بٝدََٜٛٓٝت، بؤن٢ْٛ ت١ٚاٚ ٚضادض ي١ّ زٚٚ ١َغ١ي١ٜ١زا بَٝطَٛإ ١ْٖسَٜ
٠ٚ١٥ٜإ ال ث١غٓس٠ ن١ ٜاْع٤١ٜ٠ ظٜاتط ي٠ٚ١ ت١ْٗا ١٥ّ زٚٚ ضنع١ت١ٜ١ زٚا٣ ٜٚرت ن١ ز٠نطَٜت ب١ 
زاْٝؿت٠ٚ١ٓ دط١ ي٠ٚ١ زضٚغت ١ْٝ، ٠ٚ ن١غاَْٝه٢ تط ٚٚشيإ ب١الٜا٠ٚ١ْ زضٚغت١ ٠ٚ ن١ غ١ٜط٣ 

ََِج٢َٓ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ُ٘ ١ِٖ ز٠نطَٜت ن١ زضٚغت١ف به١ٜٔ بَٝطَٛإ ٣٠ٚ١٥ زيَ ؾََِج٢َٓ  ) ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ن١غَٝو  ٔإ
ن١ ب١َٜٝٚت زٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت بهات نْٛه١ ؾ١ضم ١ْٝ ي١ َْٝٛإ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

 ٚ( ١ْٝ ن١ ز٠َيَٝري ب١َي٢ نطز٣٠ٚ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا تعاضض) ي١ط١ٍَ ناض٠ن١ٜسا  ن١ ٜاْع٠
َْٜٛص٣ ؾ١ٚ زٚٚ  ١ٓت٢ ق١ٚيٝـ بؤ خؤ٣ ؾ١ض١َٜٚٛت٢ ضنع١ت١ ٠ٚ١٥ غ١ْٓٛتَٝه٢ نطزاض١ٜٝ ٠ٚ غْٛ

ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت١ ن١غَٝو ن١ ي١ ٠َٛٝ٥ ب١ٜا٢ْ تطغا با ضنع١تَٝو بهات ٠ٚ١٥ زٜاض٠ ضَِٜط٣١ ثَٝسا٠ٚ 
ِٕ َؾا٤َ  َطؤظ زٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت بهات تا ز٠طات١ نات٢ ثَٝـ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ، ن١ٚات١ زضٚغت١ ٔإ

ُ٘ ُ٘ ( ١ْٝ ي١ ب١ٜٓٝاْساتعاضض) ١ ٠ٚ١٥ف غ١ْٓٛت٢ ق١ٚي١ٝ ٖٝض٠ٚ١٥ غ١ْٓٛت٢ نطزاضٜ ايًَٓ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  . ٔإ
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(ةو فةسًوودةى ياُضة زتٌُفةسًوودةيةكى )( ََِج٢َٓ ََِج٢َٓ) / ئايا ُاتواُري بوَيَري فةسًوودةى:98ث

 سكعةتةكة سِووُى دةكاتةوة؟
و ت١َاؾا٣ ١٥ٚ عباض٠ت١ بهاٚ ١ٖض ن١غَٝ ٚ/ بؤ١ٜ ْاتٛاْري ٚا بًََٝري نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ٌٔ )َصال٠ٔ بري٣ زيَ بهات٠ٚ١ ِٝ َٞ )َفٔإَشازٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت  ََِج٢َٓ  ََِج٢َٓ، ايًٖ ُِ َخٔؿ   ايٗصِبَض  َأَسُسُن
١٥ٚ زٚٚ ضنع١ت١ زٚٚ ضنع١ت١ تا ١٥ٚ نات ب١ضز٠ٚاّ بَٝت ز٠ط١ٜت١ ب١ٜا٢ْ ٠ٚ١٥ ٣٠ٚ١٥ زيَ ؾ١ِٖ ْانطَٜت 

٠ ن١ْس زٚٚ (َفتٛح) (٠ ٚاتاَطًلب١َيهٛ ٣٠ٚ١٥ زيَ ؾ١ِٖ ز٠نطَٜت ن١  ( ضنع١ت بَٝت 10ت١ْٗا  
ُ٘ ضنع١ت٢ ز٠ن٣١ بؤت ٤١ٜ١ٖ ٠ٚ خٝالؾ١ن١ف خٝالؾَٝه٢ ادتٗاز١ٜ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ي١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ١٥ّ زٚٚ  ٔإ

ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ن١ؽ ٖٝض ال١َْٜٝو ْابَٝت ت١بسٜع٢ ال١ْ١ٜن٣١ تط بهات بًََٝت ٣٠ٚ١٥ تطٜإ بٝسع١ٜ١ ٣٠ٚ١٥ 
ُ٘ ٤ طَٛطِا١ٜٝ ١ٖض ن١غَٝو ي١غ١ض ق١ٚزي ١ٜن١ّ بَٝت(ضالي١) ٜإتط ُ٘  ٣٠ٚ١٥ بؤ ١ٜ١ٖ َشٔيَو  )َي ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ٔإ

٠ٚنٛ ق١ساب١ ب١زضَٜص٤٣ تَٝطٚ ت١غ١زي  ٜؿ١ ي١غ١ض٣ َْٜٛص٠ن٣١ با ٠ٚنٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ( )َأدٛض
ٜٔ ٜاْع٠ ضنع١ت ز٠ٜه١ٜٔ ب١ بهات ن١ ١َُٝ٥ خؤَإ احلُسهلل ي١ َعط١ٚت٢ خؤَإ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ز٠ٜه١

زضَٜص٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ يَُٝإ ق١بٍَٛ بهات، ب١اَلّ ن١غَٝهٝـ ن١ ناض ب١ ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١ تط بهات 
ْانطَٜت ث٢َٝ بًََٝري بٝسع١ٜ١ ٜإ طَٛطِا١ٜٝ ٜا َٛخاي١ؾ٣١ غ١ْٓٛت١، نْٛه١ ١٥ٜٚـ ناض٣ ب١ غ١ْٓٛتَٝه٢ 

ؾطاٚأْ ز٠بَٝت غٝٓطٝؿُإ بؤ٣ ؾطاٚإ  نطز٠ٚٚ ٠ٚ ١٥ٚ دؤض٠ خٝالؾا١ْ ق١ٚزي ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
 بَٝت .

/ طىَ سكعةتى كؤتايى دوايى ئةوةى ٓةشت سكعةت تةواو دةبيَت ئةو طىَ سكعةتةى كؤتايى 99ث
 ئايا ويرتْ ٓةسطيَلياْ ياخود ئةَ دوو سكعةتةياْ شةفعي ثىَ دةوتشيَت؟ .

 ٚ/ ز٠ٚٚن١ٜإ ؾ١ؾع٤١ ١ٜن١ن١ؾٝإ ٜٚرت٠.
دوو سكعةتيَم كة دةكشيَت ٓيض صيلشيَلى تايبةت هة ثيَػةًبةسى  / ئايا هة ُيَواْ ٓةس100ث
 ؟واسد بووة كة دوو سكعةتى تةواو كشد بيَتء صيلشيَلى تايبةتى هة ُيَواْ دا خويَِذبيَت خواوة 

به١ٜٔ ١ْ ثَٝـ َْٜٛص٠ ت١ضاٚحي١نإ ١ْ زٚا٣  ٚ/ ن١ غ١ٜط٣ ؾ١ضَٛٚز٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َْٝٛإ زٚٚ ضنع١ت زٚٚ ضنع١ت١نإ ٖٝض دؤض٠ ظٜهطَٜو ١ْٖات٠ٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ َْٜٛص٠ ت١ضاٚحي١نإ ١ْ ي١

( ز٠غت ث٢َ ز٠ن٤ٕ١ ي١ َطسبا َطسبا١٥َطِؤ ز٠ٜبٝٓري ي١ َعط١ٚت١نإ ز٠نطَٜت ثَٝـ ض١َ٠ِظإ ب١  
٠ٚ ١٥ٚدا ٜا س١ْٓا٤ٕ ٜا زٚا٠ٚ )ٚزاعا ٜا ضَطإ غ١ض٠تا٣ ض١َ٠ِظإ تا ثاْع٠ َطسبا ١ٜٚ ي١ ؾاْع٠ٚ٠ بؤ 
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نؤ١ََيَٝو ؾت٢ تط ز٠طٛتط٣َ ١٥ٚا١ْ ٖٝض ١٥غ٤ٌَ ١٥غاغ٢ ١ْٝ ي١ غ١ْٓٛت زا ب١َيهٛ بٝسع١ٜ١ ٠ٚ ز٠ٜٝا٤ٕ 
 ١ٖض٠ٖٚا ناتَٝو ن١ ١َٖيس٠غذي بؤ زٚٚ ضِنع١ت٢ ١ٜن١ّ ز٠ ١ٖظاض ق١اَلٚات ي١غ١ض ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

١ْ ١٥ٚا ن١ ١َٖيس٠غذي بؤ زٚٚ ضنع١ت٢ ز٠ّٚٚ بٝػت ١ٖظاض ق١اَلٚات ي١غ١ض ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٣َٚٛ١ٖ زاَٖٝٓطا٠ٚٚ طَٛطِا١ٜٝ ٠ٚ ز٠بَٝت ع١ق٢ًَ َطؤظ ي١ط١ٍَ غ١ْٓٛت بَٝت ثَُٝإ غ١ٜط ١ْبَٝت ن١ 

ب١اَلّ َٛؾه٣١ًٝ  بًََٝري بٝسع١ٜ١، نْٛه١ ١٥ٚ عباز٠ت١ ١٥ط١ض خَٝط بٛا١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ز٠ٜهطز 
١ٜٚػت٤ َٛباض٠ى َطؤظ٢ َٛبت١زٜع٤ داٌٖ ١ٜ٠ٚ١٥ ؾ١ٜتإ ثاَي٢ ث٠َٛٝ ز٤َ٢ْ٠ بٝسع١ن٣١ ال خؤؾ

 ز٠نات٤ غ١ْٓٛت١ن١ؾ٢ ال ْاخؤف٤ ب٢َ ْطر ز٠نات، بؤ١ٜ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٠ٚ١٥ْس٠ ضِاز٠ٚ٠غتا ي١ َْٜٛصزا تا٠ٚنٛ قان١نا٢ْ ز٥٠اٚغا، ق١ساب١ ٠ٚ١٥ْس٠ ضِاز٠ٚ٠غتإ غ١زإ ٥ا١ٜتٝإ 

تطٜإ ١ْبٛٚ ٢ٖ ١َُٝ٥ ١٥َطِؤ  ز٠خَٜٛٓس ت١ضنٝعٜإ ز٠خػت١ غ١ض ١٥غ١ًَ غ١ْٓٛت١ن١ ن١ َْٜٛص٠ن١ٜ١ ؾت٢
ٚ ١٥ٚ دؤض٠ ؾتا٤١ْ ق١الٚات ايٛزاع  بٝسع١ ظؤض ز٠خا١َْٜٝت ٥َٝػتا ٠ٚ١٥ْس٣٠ ب١ ٜا س١ْٓا٤ٕ ٜا ز٠ٜٝا٤ٕ

ز٠خيا١ْٜٔ ظؤض ظٜاتط٠ ي١ٚ نات١ ظ٣١ْٝ١َ٠ ن١ ب١ َْٜٛص٠ن١ ز٠خيا١ْٜٔ َْٜٛص٠ن١ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ 
ٜاْهطز، ١ٖٜا١ْ ت١ْٗا ١ٜى غٛض٠ت١ ي١ ١َٖٛٚ ضِنع١ت١نإ ق١ساب١ ز٠ ١ْٝ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٚ 

ٌِ زٚٚباض٣٠ ز٠نات٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ي١ ١َٖٛٚ ضنع١تَٝو ١ٜى ٥ا١ٜت زٚٚباض٠ ز٠نات٠ٚ١ َٛ )ُق ُٖ ُ٘ َأَسْس  اهلل  ايًَٓ
ُ٘ َُُس  اهلل أنرب  أنرب )ايًَٓ ن١ ب١ضِاغت٢ ٠ٚ١٥ طاَيت١ نطز١ْ ب١ َْٜٛص خٛا٣ ط١ٚض٠ باغ٢ َْٛاؾكري ايصَٓ

 :ز٠نات
َ٘ ٔإيَٓا َقًًّٔٝاط َٕ ايًَٓ َٚال َِٜصُنُطٚ َٕ ايَٓٓاَؽ  َُٛا ُنَػاَي٢ َُٜطا٤ُٚ َُٛا ٔإَي٢ ايصَٓال٠ٔ َقا   ص.142:ايٓػا٤طص َٚٔإَشا َقا

نؤٕ ايػطاب   نٓكط )ٜٓكطٕٚ َْٛاؾٝك١ ناتَٝو بؤ َْٜٛص ١َٖيس٠غيتَ ب١ خَٝطا٤٢ٜ ت١َب١َي٢ ز٠ٜهات
١٥ٚاْٝـ ١٥ٚا ب١ ث١ي١ ي١ غٛدس٤٠ ضنٛع ٥اضاّ ْاططَٜت ق١ي١ض٠ِؾَٝو ز٠ْٛى ي١ ز٠ْه١ ط١من ز٠زات 

 تٝاٜسا ٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ن١ ت١َاؾا به١ٜٔ ٠ٚغؿ٢ َْٜٛص٣ ٥ُٝاْساض نؤ١ْ
َٕٱَقِس َأِفًََض ط  َُٛٓٔ ُُِؤ َٔٱ*  ِي َٕ يَٓٔصٜ ِِ َخأؾُعٛ ٔٗ ِِ ٔفٞ َصاَلٔت   ص.2-1:طاملؤَٕٓٛص ُٖ

٠ٚ ي١ ضِا٠ٚغتإ قٛض٥ا٢ْ ظؤض٣ تٝازا ز٠خََٜٛٓٝت َٛغَٛيُإ ي١ َْٜٛصزا ي١ خٛاتطغ١ ظؤض ز٠َََٝٓٝت١
ي١ ضنٛع زا ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ي١ غٛدس٠زا ن١ ٥اٚاف بًََٝري با غ١ْٓٛت١ن١ به١ٜٔ ١ٜنػ١ض يَُٝإ ضِاغت 
ز٠ب٠ٚ١ٓ نان١ ثري٠ََٝطز ٤١ٜ١ٖ خ١َيه٢ ١ْخؤف ٤١ٜ١ٖ ْاتٛأْ، ١٥ٚا١ْ ز٠تٛأْ بؤ بٝسع١ ن١ْس ناتصََٝط 

ْا٠ٚ١ََٓٓٝ ي١ ناتَٝهٝؿسا ن١ ضٚخػ١ت ١ٜ١ٖ  و ن١ غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ سي٠ٚ١َٓٓٝ ب١اَلّ بؤ ؾتَٝ
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ؾ١ض٣َٚٛ ب١ ث٠َٛٝ َْٜٛص به١ ط١ض ١ْتتٛا٢ْ ب١ زاْٝؿت٠ٚ١ٓ ط١ض ١ْتتٛا٢ْ ب١ ثاٍَ ن١ٚت٠ٚ١ٓ  ثَٝػ١َب١ض 
زضَٜص بٝه١ ب١ تاٜب١تٝـ غ١ْٓٛت ١ٖض ي١ غ١ض٠تا٠ٚ بؤت ١ٜ١ٖ ب١ زاْٝؿت٠ٚ١ٓ بٝه٣١ با ٥ُٝاّ َْٜٛص٠ن٣١ 

ُ٘  بهات٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ تا٤ّ نَٝص٣ خؤ٣ ١ٖبَٝت٤ ي١ظ٠ت٢ عباز٠ت١ن١ ١ٖبَٝت ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ن١ٚات١ ١٥ٚ ظٜازا١ْ ٔإ
٣َٚٛ١ٖ زاَٖٝٓطا٠ٚ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط تَٝبط١ٜٔ داضَٜهٝإ ن١غَٝو ال٣ ابٔ عُط  ض٠ظا٣ خٛا٣ يَٞ 

ابٔ عُط ؾ١ض٣َٚٛ: ثَٝػ١َب١ض٣  بَٝت( ن١ ثص٢َ ٚٚت٢: احلُس هلل ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل،
ٚا٣ ؾَٝط ١ْنطزٜٚٔ ن١ ثصَري ي١ زٚا٣ احلُس هلل ق١اَلٚات يَٝبس٠ٜٔ، نابطا ٚٚت٢: دا بؤ  خٛا 

غعاَإ ز٠زات، ؾ١ض٣َٚٛ: خٛا٣  خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١غ١ض ق١اَلٚات زإ ي١غ١ض ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
بعا١ْ ق١ساب١ ن١ عبساهلل ٣  غعات ز٠زات، ط١ٚض٠ ي١غ١ض َٛخاي١ؾ٣١ غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ي١ ١َٖٛٚ ن١غَٝو خؤؾرت٣ ٜٚػت٠ٛ، ب١اَلّ يَٝط٠زا ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  نٛض٣ِ عُط ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٠ٚ١٥ ظٜاز٠ نطا ق١الٚات١ن٣١ ق١بٍَٛ ١ْبٛٚ ن١ ي١ زٚا٣ احلُس هلل بهطَٜت ي١ ثصَري زا قبَٛي٢ ١ْبٛٚ 

١ٜ با ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ١٥غ١ًَٕ َْٜٛص٠ن١ ب١ خؿٛع٤ نْٛه١ بٝسع٤١ٜ١ زاَٖٝٓطا٠ٚ، ١َُٝ٥ف َْٜٛص٠نإ ن٢ ١ٖ
ب١ ي١ خٛا تطغا٠ٚ١ْ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ثَٝؿطط٤ ثاؾططا٣١ْ بؤ زا١َْْٝري ن١ دٛا٢ْ َْٜٛص٠ن٣١ ١َْٖٝؿت٠ٛٚ ت١ْٗا 
ب٠ٛت١ نؤضؽ٤ ز٠ْط ١َٖيرب٤ِٜٔ ب١ د١َاع١ت ٖاٚاضنطزٕ ن١ ٖٝه٢ ؾ١ضع٢ ٤١ْٝ ق١ضظاض ز٠ب٠ٚ١ٓ 

 ي١غ١ض٣ .
ُاوى خواى طةوسةْ كة ٓاواسياْ ثىَ بلشيَتء هة ُاو  / ئايا ذةُِاْء دةييا101ْث

 تةساوحيةكاْ بوتشيَت يا ذةُِاْء يا دةيياْ ؟.
ثَٝٝا٤ٕ ٖاٚاض نطزٕ ثَٝٝإ  ٚ/ ١ْخَٝط ي١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ق١سٝض زا ١ْٖات٠ٛ ٠ٚ١٥ ْابَٝت ٖاٚاض بهطَٜت

 زضٚغت ١ْٝ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ْا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْري .
 ايعساّ  ّٜٛ يٓا اؾفع )ٜاستُس  ُذا ٓةُذىَ جاس ئةهَيَّ:/ ٓةس هة ُيَواْ سكعةتةكا102ث

 ٠ٚ١٥ ؾ١ضٜو بؤ خٛا زاْا١ْ ث١ْا ب١خٛا. ٚ/ ٖاٚاض ز٠ن١ْ١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
/ بةبىَ ئةوةى كة ًاًوطتاياُى ثيَض ُويَز ئاطاداسى خةهَلةكة بلةُةوة كة ئةًة ٓاواس 103ث

 ؟اى طةوسةوة شةسيم داُاُة بؤ خو كشدُة بؤ ثيَػةًبةسى خوا 
ي١ شٜا٢ْ زْٚٝازا ب١َي٢َ ٠ٚ ي١ ضِؤش٣ قٝا١َتٝـ ن١ ١َُٝ٥ف  ٚ/ زاٚانطزٕ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

زاٚا٣ ؾ١ؾاع١ت٢  ظٜٓس٤ٜٔٚ ثَٝػ١َب١ضاْٝـ ظٜٓسٕٚ ز٠ن١ٓ ال٣ ثَٝػ١َب١ضا٤ٕ تا ال٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
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 بهطَٜت ؾ١ؾاع١شيإ بؤ به١ زيَ ز٠ن١ٕ ب١َي٢َ، ب١اَلّ ي١ شٜا٢ْ زْٚٝازا ي١ زٚا٣ َطز٢ْ خؤ٣ زاٚا٣ زيَ
 ٠ٚ١٥ طَٛطِا١ٜٝٚ ؾرين١، خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ؾ١ض١َٜٚٛت٢:

َٕ ٔبٔؿِطٔنُهط  ١ََٔ َِٜهُفُطٚ َّ اِئكَٝا ِٛ ََٜٚ  ِِ ََا اِغَتَذاُبٛا َيُه ُُٔعٛا  ِٛ َغ ََٚي  ِِ َُُعٛا ُزَعا٤َُن ِِ ال َِٜػ ُٖ ِِ ٔإٕ َتِسُعٛ
ٌُ َخٔبرٕي َِٔج  ص. 14:طفاططص َٚال َُٜٓب٦َُٓٔو 

 ٠ ١ٖض٠ٖٚا خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ؾ١ض١َٜٚٛت٢: ٚ
َُُعصَٓٔبنَيط ِٔ اِي َٔ  َٕ ٘ٔ ٔإَيّٗا آَخَط َفَتُهٛ َََع ايًَٓ  ص. 213:طايؿعطا٤ص َفال َتِسُع 

َٕطخٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ ١ْص٢ قٛض٥إ ز٠ف١ضََٜٛٚت:  ََُٔٝٓتٛ  ِِ ُٗ َٚٔإَْٓ ََْٔٝٓت   ص. 30:طايعَطص ٔإََْٓو 
ََٜٛٚت: ٥اٜا ١٥ط١ض َطزٜت ١٥ٚإ ١َٖيس٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓ ي١ ٠ٚ ي١ ٥ا١ٜت٢ تطٜؿسا خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ض

َطز٠ٚٚ ي١ ١ْظض٣٠ ٣١َُٝ٥ زْٚٝازا ١٥ٚ َطز٠ٚٚ ضِاغت١ شٜاَْٝه٢ ١ٜ١ٖ  زٜٔ ن١ٚات١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َطز٠ٚٚ ٜإ ظٜٓس٠ٚٚ، ١٥ط١ض بًََٝري  شٜاَْٝه٢ ب١ضظ٠خ٤٢ ْاٚطؤض٠ِ ب١اَلّ ٥َٝػتا ز٠َيَٝري ثَٝػ١َب١ض 

س١م ١ْبٛٚ أبٛبهط ببَٝت١  ن٢ أبٛبهط بٛٚ ب١ خ١يٝؿ١ ي١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ظٜٓس٠ٚٚ ن١ٚات١ بؤ
خ١يٝؿ١ َازاّ ثَٝػ١َب١ض خؤ٣ ظٜٓس٠ٚٚ ١ٖض خؤ٣ أَٛض٣ زْٚٝا ب١ض٠َِٜٛ ز٠بات، ٣١٥ بؤن٢ ٠ٚس٢ 
ضِا٠ٚغتا بؤن٢ دربٌٜ ١ْٖات١ خٛاض٠ٚ٠ ٖٝه٢ تط بؤن٢ نؤ١ََيَٝو ؾت٢ تط زضٚغت بٛٚ ي١ زٚا٣ 

ب١اَلّ بًََٝري ١٥ٚ ظٜٓس٠ٚ ٠ٚ١٥  بٝٓا١ٜ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا َطز٠ٚ  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ت١ٚاٚ ١ْٝٚ ٖاٚاض٣ به٢ٜٓ١َ ٠ٚ١٥ ؾ١ضٜو بؤ خٛا زاْا١ْ دا ١ٖضن١غَٝو بَٝت ت١ضاٜٚض بهات٤ ي١ٚ 

 ؾ١ؾاع١شيإ بؤ به١ ضِؤش٣ ٥ٝعزساّ ٠ٚ١٥ ؾ١ضٜه٢ بؤ ايعساّ  ّٜٛ يٓا )ٜا ستُس اؾفع الؾ٠ٚ١ بًََٝت:
خٛا زاْا٠ٚ ث١ْا ب١خٛا٣ ط١ٚض٠ عباز٠ت١نا٢ْ ١َٖيس٠ٚ٠ؾَٝت٠ٚ١، َطؤظ ي١ غ١ٜط٣ خٛا ْابَٝت ٖاٚاض بهات١ 

 ن١ؽ ٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: 
ُ٘ ال ُِٜفًُٔض اِيَهط ٘ٔ ٔإَْٓ ُ٘ ٔعَِٓس َضبٔٓ َُا ٔسَػاُب ٘ٔ َفٔإَْٓ ُ٘ ٔب َٕ َي َٖا ٘ٔ ٔإَيّٗا آَخَط ال ُبِط َََع ايًَٓ ِٔ َِٜسُع  ََ  صَُٕطٚأفَٚ

 ص.117:طاملؤَٕٓٛ
١ٖضن١غ٢َ ي١ط١ٍَ خٛا ٖاٚاض نات١ ١ٜنَٝه٢ تط ٠ٚ١٥ ٖٝض ب١َيط٣١ ث٢َ ١ْٝ سٝػابٝؿ٢ ال٣ خٛا  

 ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ َطؤظ٢ ناؾط غ١ضن١ٚتٛٚ ْانات .
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/ قِوت هة ضةُذى سِةًةصاُةوة دةطت ثىَ دةكات ئايا هةطةستاوة قِوت دةخويَِشيَت ياخود 104ث

 ؟ هة ثاُضةوة
 ٚ/ ضِا٣ ضِادض ٚاهلل اعًِ ي١ ثاْع٣٠ ض١َ٠ِظا٠ٚ١ْ ي١ ٣٠ْٛٝ نؤتا٠ٚ١ٜ ز٠غت ث٢َ بهطَٜت.

 / ئايا هة ثيَض سكوعة ياْ هةدواى سكوع؟ 105ث
ٚ/ قٓٛت٢ ْٛاظٍ ي١زٚا٣ ضنٛع١ ناتَٝو ن١ ب١ال١ٜى زَٜت ي١ زٚا٣ ضنٛع ١َٖيس٠غتٝت٠ٚ١ قٓٛت١ن١ 

 ١ٜ ن١ ي١ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ بهٝت١ ضنٛع٠ٚ١ قٓٛت خبَٜٛٓطَٜت.ز٠خَٜٛٓٝت، ب١آلّ قٓٛت٢ ٜٚرت ضا٣ ضادض ٠ٚ١٥
/ ئةطةس هة دواى سكوع دةطت بةسص بلةيتةوة دةتواُشيَت بوَيَيت كاسيَلى بيذعةء بىَ 106ث

 شةسعية؟
َازاّ خٝالؾ٢ ادتٗاز٣ بَٝت ١َغ١ي٣١ سٛنِ زإ ب١ بٝسع١ قٛضغ١ ب١اَلّ ٚشيإ  إ ؾا٤ اهلل ْا و/

ُ٘ ٚاهلل اعًِ . ٣١ ثَٝـ ضنٛع بَٝتضا٣ زضٚغت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ قٓٛت١ن ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ   ٔإ
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 ٥ٝعتهاف نطزٕ
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/ ئايا ئيعتيلاف كشدْ ًاُاى ضية؟ وة ضؤُة؟ وة ًةسجةكاُى ضية؟ وة كةى دةطت ثىَ 107ث

 .؟دةكات؟ وة هةض شويَِيَلذا ئةكشيَت؟ وة ئةو ذوكٌاُةى كة ثةيوةطذي بة ئيعتيلافةوة
ََُػأدٔس ط طةوسة دةفةسًوويَت:خواى   َٕ ٔفٞ اِي ِِ َعأنُفٛ ََٚأُِْت  َٓٔ ُٖ هة  ص157: ايبكط٠طصَٚال ُتَبأؾُطٚ

َٕ) سواُطةى ئةَ ئايةتةوة ًاُاى ضية؟ ثاشاْ هة دواتشدا بة  (االعتهاف) ضية؟ وة ًاُاى( َعأنُفٛ
 دسيَزى دةضيِة طةس سِاظةى ئايةتةكةء هيَلذاُةوةى ئايةتةكة؟

ٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ي١ّ ٥ا١ٜت١ ثريؤظ٠ زا ٥اَاش٠ ب١ سٛنَُٝو ز٠نات ن١ تاٜب١ت١ ب١ٚ ٚ/ غ١ض٠تا خ
ن١غا٣١ْ ن١ ي١ ٥ٝعتٝهاف زإ، ب١اَلّ ٠ٚنٛ باغتإ نطز داض٣َ ت١ؾػري٣ ٥ا١ٜت١ن١َإ ١َب١غت ١ْٝ 

َٕ)ت١ْٗا ٚٚؾ٣١  َٕ، )(االعتهاف) ٜإ( َعأنُفٛ  ٠ٚ٠ ٖات٠ٛ، ٠ٚ(عهف) اغِ ؾاع١ً ي١( َعأنُفٛ
( ي١ اقا١َب١ َاْا٣ س١ثؼ نطز٤ٕ َا٠ٚ١ْ زَٜت، ٚاتا َطؤظ خؤ٣ ي١ ؾََٜٛٓٝو سيََٝٓٝت٠ٚ١ ٠ٚ   ٜـ(عهف)

ؾََٜٛٓٝو بهات ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ب٢ًََٝ خؤ٣ خؤ٣ س١ثؼ بهات، ١ْى س١ثؼ ب١ َاْا٣ غذٔ نطزٕ 
٣ ب١َيهٛ ب١ٚ َاْا١ٜ ن١ َطؤظ ٚا ي١ خؤ٣ بهات ي١ ؾََٜٛٓٝو سيََٝٓٝت٠ٚ١ٚ ي٢َٝ ز٠ض١ْنَٝت، ٠ٚ بؤ ٠ٚ١٥

بتٛاَْٝت عباز٠تَٝو ب١د٢َ بط١ٜ١َْٝت، ٠ٚ ي١ ؾ١ضعٝؿسا ب١ طَٜٛط٣٠ ب١َيط١نا٢ْ قٛضا٤ٕ غ١ْٓٛت٤ 
ن١ َطؤظ٢ بطٜت١ٝ ي١ عباز٠تَٝو  (االعتهاف) ٚٚت٣١ ظاْاٜإ ن١ ي١ قٛض٥ا٤ٕ ؾ١ضَٛٚز٠ تَٝط١ٜؿتٕٛ

ظ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ٚ َٛغَٛيُإ ث٢َٝ ١َٖيس٠غتَٝت ١٥ٚ عباز٠ت١ف ؾَٝٛاظ٣ تاٜب١ت٢ خؤ٣ ١ٜ١ٖ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ َطؤ
خؤ٣ ١ٜنال ز٠نات٠ٚ١ بؤ عٝباز٠ت٢ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٤ ظٜهط٣ خٛا٣ ط١ٚض٤٠ ٜاز٣ خٛا٣ 

 .ث١ض٠ٚضزطاض
/ ذوكٌى ئةو ئيعتيلافة هة سِووى شةسعةوة ضيةء تا ضةُذ شةسعية؟ وة ئايا ثيَػةًبةسى 108ث

 ؟خؤى ئيعتيلافى كشدوةو هة ًضطةوتةكاُذا ًاوةتةوة بؤ خوا ثةسطتى خوا 
 ٥ٝعتٝهاف ب٢َ طَٛإ زضٚغت١ ي١ ؾ١ضع٢ ٥ٝػالَسا٤ ٖات٠ٚٛ، نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ٚ/

 ) عٔ غاال١ْ ي١ ض١َ٠ِظاْسا ٥ٝعتٝهاؾ٢ ز٠نطز، عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ز٠َيَٝت:
َٕٓ -عٓٗا اهلل ضضٞ- عا٥ؿ١ َٞٓ َأ َٕ  ايَٓٓٔب َٚأخَط اِيَعِؿَط َِٜعَتٔهُف َنا ِٔ اِيَأ َٔ َٕ َََطا ُٙ َست٢َٓ َض َٛفَٓا ُ٘ َت َِٓ ايًَٓ  ُث

ُ٘ اِعَتَهَف َٚاُد ِٔ َأِظ َٔ   ٔٙ  .(64) َبِعٔس
َٚأخَط )اِيَعِؿَط ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتا٢ٜ ض١َ٠ظإ ٚات١: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا   ٥ٝعتٝهاؾ٢ ز٠نطز تا ( اِيَأ

                           
 . َتفل عًٝ٘   64)
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 ٠ٚؾات٢ نطز، ثاؾإ خَٝعا١ْنا٢ْ ي١ زٚا٣ خؤ٣ ٥ٝعتٝهاؾٝإ ز٠نطز.
َٕ ٢ تطزا عا٥ٝؿ١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:٠ٚ ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن َٚأخَط . اِيَعِؿَط َِٜعَتٔهُف )َنا  اِيَأ

َٚأخَط   )اِيَعِؿَط ي١ ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتا٢ٜ ض١َ٠ظإ ٚات١: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا   ٥ٝعتٝهاؾ٢ ز٠نطز تا اِيَأ
 ٥ٝعتٝهاؾ٢ نطز . ٚا٣ يَٝٗات ١٥ٚ غاَي٣١ ن١ تٝاٜسا ٠ٚؾات٢ نطز بٝػت ضِؤش ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

طةباسةت بة شويَِى ئيعتيلاف كشدْ ئايا شويَِيَلى تايبةتى ٓةية كة ئيعتيلافى تيا / 109ث
بلشيَت، ياخود بة سِةٓايى هة ٓةس شويَِيَلذا ئيعتيلاف بلشيَت دسوطتة؟ واتا ئايا هة ًاهَةوة ٓةس 
كةطيَم دةتواُيَت بؤ خؤى ئيعتيلاف بلات؟ ياخود ٓةُذيَم كةس دةضّ بؤ ئةشلةوتةكاْء هة 

دووس هة شاس ئيعتيلاف دةكةْ؟ ياخود ٓةُذيَم كةس دةضّ بؤ شويَِى تاسيم ياخود هة  شويَِى
ًضطةوتةكاُذا؟ ئايا شويَِيَلى تايبةتء دةطتِيصاْ كشاوى ٓةية كةوا هة شةسعذا دياسى كشابيَتء 

 ؟ دةطتِيصاْ كشابيَت
غ١ْٓٛت١ َطؤظ  ٚ/ ٚٚشيإ سٛن٢ُ ٥ٝعتٝهاف ن١ زضٚغت١ ب١َيهٛ غ١ْٓٛتٝؿ١ ب١آلّ ٚادب ١ْٝ، ١٥ٚ

ي١ ن٣َٛ ب١ د٢َٝ بط١َٜٓٝت، ي١ض ؾََٜٛٓٝو َطؤظ ١٥ٚ غ١ْٓٛت١ بهات، خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ي١ قٛض٥ا١ْ 
 ثريؤظ٠ن١ٜسا ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:

ََُػأدٔس ط َٕ ٔفٞ اِي ِِ َعأنُفٛ ََٚأُِْت  َٓٔ ُٖ  .ص157: ايبكط٠طصَٚال ُتَبأؾُطٚ
 َٛعت١نٝؿٔ ي١ َعط١ٚت١ناْسا، ٚات١: ١َن١ٓ ال٣ خَٝعا١ْناْتإ ي١ ناتَٝهسا ن١ ٠َٛٝ٥ 
 ٠ٚ عا٥ٝؿ١ف  ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ي١ ٚٚت١ٜ١ن٢ زا ن١ ق١سٝش١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:  

َٚاَل َٕٔع ََِػٔذٕس ٔفٞ ٔإالَٓ اِعٔتَهاَف )  ،(65) ((َدا
 ٚات١: ٥ٝعتٝهاف ١ْٝٚ ْابَٝت ت١ْٗا ي١ َعط١ٚتَٝو ١ْبَٝت ن١ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ تَٝسا بهطَٜت. 

َا٣٠ٚ١ْ َٛغَٛيُإ بؤ عٝباز٠ت نطز٢ْ خٛاٚ ١ٜنال ب٠ٚ١ْٚٛ بؤ خٛا٤ زابطِإ ن١ٚات١ ٥ٝعتٝهاف٤ 
ي١ خ١َيو بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ط١ٍَ خٛا٣ خؤت ١ٜنال ببٝت٠ٚ١ ْانطَٜت ب٢ًََٝ ١٥ٚ عٝباز٠ت١ تاٜب١ت١ ن١ ٥ٝعتٝهاؾ١ 

عٝباز٠ت١ ي١ َاَيإ ز٠ٜه١ّ، ٜإ ي١ ١٥ؾه١ٚتَٝهسا ز٠ٜه١ّ، ٜإ ي١ ؾََٜٛٓٝه٢ نؤَيسا ز٠ٜه١ّ، ١ْخَٝط ١٥ّ 
تاٜب١ت١ ب١ َعط١ٚت١نا٠ٚ١ْ ز٠بَٝت َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ ي١ َعط١ٚت زا بٝهات، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ْٖسَٜو 

                           
 ايؿٝذ قاٍ  . 8377) اذتسٜح ضقِ ايػٓٔ يف ٚايبٝٗكٞ ، 2475) اذتسٜح ضقِ زاٚز أبٛ ضٚاٙ   65)

 .  7/235) زاٚز أبٞ صشٝض يف األيباْٞ
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نات٢ خؤ٣ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١  ن١ؽ بٝهات بًََٝت َٔ ز٠ن١ُ ١٥ؾه١ٚتَٝو نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

بٛٚ بَٝطَٛإ  ي٣ٚ١َ ١٥ٚ خ١ضٜه٢ خ١َي٠ٛ نَٝؿا٤ٕ ٥ٝعتٝهاف )غاض سطا٤  ٠ٚس٢ بؤ بَٝت ز٠نٛٚ بؤ
داضَٜه٢ تط ١ْن٠ٚ٠ٛ بهَٝت  ٠ٚ١٥ ْابَٝت١ ب١َيط١ نْٛه١ زٚا٣ زاب١ظ٢ٜٓ ٠ٚس٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

٥ٝعتٝهاف ي١ ١٥ؾه١ٚتَٝو زا بهات ٜا ي١ ؾََٜٛٓٝه٢ نؤٍَ بٝهات ب١َيهٛ ي١ َعط١ٚت١نإ زا ي١ 
ٚت ٥ُٝا١َنإ َعط١ٚت ٥ٝعتٝهاؾ٢ ز٠نطز، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٥ٝعتٝهاف نطز٤ٕ َا٠ٚ١ْ ي١ غ١ٜط٣ َعط١

ز٠ؾ١ضَٕٛٚ طَٛطِا١ٜٝ، نْٛه١ ١ٖض ن١غَٝو بَٝت٤ ي١ غ١ٜط٣ َعط١ٚت سيََٝٓٝت٠ٚ١ بَٝطَٛإ دَٛع٣١ 
ز٠نَٝت، د١َاع١ت٢ ز٠نَٝت، ٠ٚ١٥ف َطؤظ ث٢َٝ ؾاغل ز٠بَٝت٤ تٛؾ٢ طْٛا٢ٖ ط١ٚض٠ ز٠بَٝت ن١ ٚاظ ي١ 

 ٚ ي١ نان١ن٣١. دَٛع٤١ د١َاع١ت بََٝٓٝت، ن١ٚات١ ؾ١ض٣ِ ظٜاتط٠ٚ ظ٠ض٠ض٣ ظٜاتط٠ ي١ خَٝط
هة ثيَض دابةصيِى وةذى كشدبيَتى ُابيَتة  / كةواتة ٓةس ئيصيَم كةوا ثيَػةًبةسى خوا 110ث

 ؟ بةهَطة بؤ ئيٌَة
ٚ/ بَٝطَٛإ ؾ١ضٜع١ت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظزا خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ب١ ٠ٚس٢ بؤ ثَٝػ١َب١ض٣ 

 ٠ٚ١٥ ب١َيط١ٜ١.  ْاضزبَٝت 
ةًوو ًضطةوتةكاُذا دسوطتة بلشيَت؟ ياخود تايبةتة بةو طىَ / ئايا ئيعتيلاف هة 111ٓث

 ؟(.ًضطةوتى قودس ًضطةوتةوة ) كةعبةى ثريؤص و ًضطةوتى ثيَػةًبةسو 
ٚ/ ظاْاٜإ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ غ٢َ بؤنْٛٝإ ١ٜ١ٖ: بؤن٢ْٛ ١ٜن١ّ: ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝعتٝهاف٤ َا٠ٚ١ْ ي١ 

ت٤ دَٛع١ؾ٢ تٝا ١ْنطَٜت، ٠ٚنٛ َعط١ٚت٢ ١َٖٛٚ َعط١ٚتَٝو زا زضٚغت١ ت١ْا١ْت ١٥ط١ض بهٛنٝـ بَٝ
ط١ض٠ِى٤ نؤاَل١ْنإ، بؤن٢ْٛ ز٢َ٠ٚٚ ظاْاٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ز٠بَٝت َعط١ٚت١ن١ داَع بَٝت ٚاتا 
َٛغَٛيُاْإ تٝاٜسا نؤ بب٠ٚ١ٓ بؤ َْٜٛص٣ ٤٢ٜٓ١ٖ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ تٝازا بهطَٜت بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ن١غ٣١ 

د٢ ٠ٚ١٥ف بَٝت ن١ بهَٝت١ َعط١ٚتَٝه٢ داَع بؤ دَٛع١ ي١ ٥ٝعتٝهاف زا١ٜ ١ْ دَٛع٣١ بهَٝت ١ْ َٛستا
نطز٤ٕ ي١ َعط١ٚت٢ خؤ٣ ٥ٝعتٝهاف ز٠نات٤ دَٛع١ؾ٢ زيَ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ بؤن٢ْٛ ز١َ٠ٚٚ ن١ بؤن٢ْٛ 

َٚاَل طيٗٛض٣ ظاْاٜا١ْ ٠ٚ ق١ٚزي عا٥ٝؿ١ٜ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت(  ٔفٞ ٔإالَٓ اِعٔتَهاَف )
َٕٔع ََِػٔذٕس  ٥ٝعتٝهاف ١ْٝٚ ْابَٝت ت١ْٗا ي١ َعط١ٚتَٝو ١ْبَٝت ن١ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ تَٝسا بهطَٜت.ٚات١:(66)  َدا
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 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٔٓٔ 

 
 ٣ ن١ َٖٝٓا١ٜٚت٢:(َطًل) ٠ٚ ٥ا١ٜت١ن١ف خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ب١

ََُػأدٔس ط َٕ ٔفٞ اِي ِِ َعأنُفٛ ََٚأُِْت  َٓٔ ُٖ  .  ص157: ايبكط٠طصَٚال ُتَبأؾُطٚ
َٚاَل( االغتجٓا٤ ٚ ب١ ْف٢) ضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ب١ب١اَلّ ٚٚشيإ ق١ٚزي عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚ ( 

َٕٔع ََِػٔذٕس ٔفٞ ٔإالَٓ اِعٔتَهاَف ٠ٚ حذيفو ٠ٚ١٥ ي١ ايجالث١  املػادس ٔفٞ ٔإال اِعٔتَهاَف )البؤن٢ْٛ غ١َّٝٝ ،  َدا
املػٝب(ٜؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣  بٔ طَٝطِزضا٠ٚت٠ٚ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ٠ٚ ق١ٚزي غعٝس

٠ٚ ٖات٠ٛ َٛقٛؾ١ عطا ٜؿ٠ٚ١ ٖات٠ٛ ب١اَلّ ١٥ٚ ١٥ثٗط٣٠ ن١ ي١(عطا٤) ضزطاض٣ يَٞ بَٝت(، ٠ٚ ي١ث١ض٠ٚ
٠، َػذس االقك٢ تٝا٢ٜ ١ْٝ ت١ْٗا َػذس احلطاّ ٚ َػذس (َكطٛع)٠ٚ ٖات٠ٛ عطا ي١غ١ض خؤ٣ ن١ ي١

٠ ٖات٠ٛ ايٓبٟٛ تٝا١ٜ ٠ٚ١٥ف ن١ ي١ سصٜؿ٠ٚ١ ٖات٠ٛ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ب١ زٚٚ ؾَٝٛ
٠ٚ ب١  َٛقٛف(ٜـ قػ٣١ خؤ٣ بَٝت خالف ١ٜ١ٖ ي١  ب١ ١َضؾٛع٢ زابَٝت١ٝ ثاٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

١َضؾٛع١ٚ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ  ايجالث١  املػادس ٔفٞ ٔإال اِعٔتَهاَف )ال ٥اٜا حديثب٢ٜٓ١ ظاْاٜا٢ْ 
 ب١ ١ٖض ساٍَ بؤن٢ْٛ طيٗٛض   ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ٜؿ١حذ ٜإ  َٛقٛف(٠ ي١غ١ض

املػٝب، ت١ْٗا  بٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ١َٖٛٚ َعط١ٚتَٝه٢  داَع( زا زضٚغت١، ٠ٚ بؤن٢ْٛ سصٜؿ١ ٠ٚ غعٝس
ت١ْٗا ي١ زٚٚ َعط١ٚت زا ي١ّ غ١ضز١َ٠ؾسا ١ْٖسَٜو ي١  (عطا٤) ي١ غ٢َ َعط١ٚت زا ٠ٚ بؤن٢ْٛ

١ٜ١ ن١ بؤن٢ْٛ ٚا١ٜ ت١ْٗا ي١ّ غ٢َ ٢ًٖ١٥ ع٢ًُٝ ؾانٌ، ظاْاٜا٢ْ ٣١ُٝ٥١٥ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ تٝاٜإ زا ٖ
َعط١ٚت١ زا ز٠بَٝت، ب١الّ بؤن٢ْٛ طيٗٛض٣ ظاْاٜا٢ْ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زضٚغت١ ي١ ١ٖض 

 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ( سصٜف١) َعط١ٚتَٝو ن١ دَٛع٣١ تٝازا بهطَٜت ٠ٚ ٠ٚالَٝؿٝإ بؤ ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١
١َٝإ خٝالف ١ٜ١ٖ ي١  ضؾع ٚ ٚقـ(٣ زا، ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زٚٚ ٠ٚاَلَٝإ ١ٜ١ٖ ١ٜن

ز٠َٚٚٝؿٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ت١ؾػري٤ تَٝط١ٜؿت٢ٓ بؤن١ْٛن١زا ي١ ٥ٝعتٝهاف ٚاتا ٖٝض ٥ٝعتٝهاؾَٝو ت١ٚاٚ 
٤١ْٝ ثازاؾت٢ ت١ٚاٚ ١ْٝ ٠ٚنٛ ١٥ٚ ٥ٝعتٝهاؾ٣١ ن١ ي١ٚ غ٢َ َعط١ٚت١زا ز٠نطَٜت ٠ٚ ٠ٚ١٥ؾٝإ ٥اغاْرت٠ 

إ ي١ ١ٖض ٚٚاَلتَٝو بٔ ي١ ١ٖض ؾاضَٜو بٔ ب٢َ ب١ف ١ْبٔ ي١ٚ ن١ َٛغَٛيُاْ ي١غ١ض ٥ٛمم١ت٢ حمُس 
ِِ ط عٝباز٠ت١ٚ بتٛأْ ي١ َعط١ٚت١نإ زا ٠ٚنٛ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ؾ١ض١َٜٚٛت٢: ََٚأُِْت  َٓٔ ُٖ َٚال ُتَبأؾُطٚ

ََُػأدٔس  َٕ ٔفٞ اِي  .[ٚ٘ٔ: ايبكط٠]صَعأنُفٛ
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٠ٚنٛ نؤٕ بؤٜإ ١ٜ١ٖ ي١ ١َٖٛٚ ٥ٝعتٝهاؾ٢ خؤٜإ به٤ٕ١ ي١ٚ عٝباز٠ت١ ب١ضظ٠ ب٢َ ب١ف ١ْبٔ  

به١ٕ ٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝف ي١ًٝ ايكسض  خؤٜإ به٤ٕ١ ت١ضاٚحي١ن١ٜإ به١ٕ ٤ َعط١ٚتَٝو زا َْٜٛص٠ن٣١
، شاء اهلل انبتٛأْ ٥ٝعتٝهاؾ٢ خؤٜإ به١ٕ ٠ٚ١٥ ١َظ١ٖب٢ طيٗٛض٠ ٚاهلل اعًِ ٠ٚ١٥ؾٝإ ضادض تط٠ 

)املػذس اذتطاّ  َعط١ٚت١ زا ٥ٝعتٝهاف بهاتي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥زا ن١ ١ٖض ن١غَٝو بؤ٣ بهطَٜت ي١ٚ غ٢َ 
 بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ باؾرت٤٠ نانرت٤٠ اهلل اعًِ .ٚاملػذس ايٓبٟٛ ٚاملػذس االقص٢  

َٕ ٔفٞ ط / )تةفظريى ابّ عباس )خواياْ زيَ سِاصى بيَت( بؤ ئايةتةكة112ث ِِ َعأنُفٛ ََٚأُِْت
ََُػأدٔس  ئةَ تةفظريةى ابّ عباس دةبيَتة بةهَطة تةُٔا بؤ طىَ ًضطةوتة، ئايا   [ٚ٘ٔ: ايبكط٠]صاِي

كةوا تةُٔا دسوطت بيَت هةو طىَ ًضطةوتةيا بلشيَتء هة ًضطةوتةكاُى تشدا دسوطت ُةبىَ يا ئةًيض 
 ؟ٓةس بؤضوُيَلى تايبةتية

ٚا عًُا٤  طيٗٛض٣ ٚ/ ٚٚشيإ طيٗٛض٣ ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ ي١غ١ض بَٝت( ٠ٚ
ي١ ق١ٚزي ق١ساب١ ي١ ق١ٚزي سصٜؿ٤١ ١٥ٚإ ٚا تَٝط١ٜؿتٕٛ ن١ طؿت١ٝ ب١اَلّ ن١ تَٝط١ٜؿتٕٛ ي١ ٥ا١ٜت١ن٤١ 

ت١ْٗا بؤ ١٥ٚ غ٢َ َعط١ٚت١ٜ١ ٚاتا ي١ّ غ٢َ َعط١ٚت١ ي١ ٣َٚٛ١ٖ باؾرت٤ نانرت٠ ١٥ٚدا ١َضز ١ْٝ ي١ ١ٖض 
 ١ٖبٛٚ ٚا بعاْري ن١ ٠ٚ١٥ بؤ سكط٣ س١قٝك١ٝ، ١ْٖسَٜو داض( االغتجٓا٤و ْف٢ ) قٝاغَٝه٢ ع١ض٠بٝسا ن١

( ١ٜ١ٖٚ َطًل) ٜإ ْػب١ٝ، سكط ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ زا زٚٚ ؾ٣٠َٛٝ ١ٜ١ٖ س١قط٣ ؾ١ٝاضا بؤ س١قط٣
(ٜـ ١ٜ١ٖ، ٚاتا ٥ٝعتٝهاؾ٢ نا٤ٌَ ثازاؾت٢ ظؤض ي١ٚ غ٢َ َعط١ٚت١زا ١ْب٢َ ١ْٝ، ٜإ بؤ نُاٍس١قط٣  

ِٔ ؾ١ض٣َٚٛ: صي١ْٛ ي١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ تطزا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ََ ( ٌَ َُ َِٝٓا َس ًَ َعًَ َِٝؼ اَحايػٔٓ ًَ ٚات١:  (67) ََٔٓٓا  َف
 ٣٠ٚ١٥ ن١ى زشَإ ١َٖيططَٜت ٠ٚ١٥ ي١ ١َُٝ٥ ١ْٝ.

 َٓا . فًٝؼ غٓؿٓا )َٔ ٥اٜا ١٥ٚ ن١غ١ ناؾط ز٠بَٝت؟ ١ْخَٝط، ٜإ
ًََُٝإ زيَ بهات ي١ ١َُٝ٥ ١ْٝ.   ٚات١: ٣٠ٚ١٥ ؾ

١ضَٛٚز٠نا٢ْ نؤ١ََيَٝو ١ٜ١ٖ ي١ ظاْاٜإ ن١ ت١ؾػري٣ ز٠ن١ٕ ت١ؾػريَٜه٢ ٚا ن١ ي١ط١ٍَ ٥ا١ٜت٤ ؾ
٘ٔ) تط بَٝت٤٠ٚ١ ١ٜى بططَٜت٠ٚ١، ٜإ ََا ُٜٔشٗب ٔيَِٓفٔػ  ٔ٘ ِِ َسٖت٢ ُٜٔشٖب أَلٔخٝ ُٔ َأَسُسُن َٔ ُٔ) نؤٕ (68)  ال ُِٜؤ َٔ   ال ُِٜؤ

                           
 .  145  ، َٚػًِ )6366ايبداضٟ ) ضٚاٙ   67)

ٕٔ ٔنَتاب - ايبداضٟ صشٝض   68) ِٔ َباب - اِئإمَيا َٔ ٕٔ ِٕ اِئإمَيا ٘ٔ ُٜٔشٖب َأ ٘ٔ ُٜٔشٗب ََا ٔيَأٔخٝ  . ٔيَِٓفٔػ
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٥ُٝا٢ْ ناٌَ ١ْٝ تا٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ بؤ ناَاّل   إمياّْا ٜؤَٔ )الٚاتا ١٥ّ َطؤظ١ ناؾط ز٠بَٝت؟ ١ْخَٝط، ٚاتا 

ٌُ )ال ث٢َ خؤف ١ْب٢َ، ٜإخؤ٣ ث٢َ خؤؾ١ بؤ َٓٝـ  ٕٕ   اِيَذ١ََٓٓ َِٜسُخ ن١غَٝو ن١ ظٜٓا بهات ْانَٝت١ َظا
ب١ٖ١ؾت٠ٚ١، ٚاتا ن٢ ْانَٝت١ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١؟ َاْا٣ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ١ٖض ١٥غ١ًَٕ ْانَٝت، ٚاتا ن٢ْٚٛ 

 غ١ض٠تا٤٢ٜ ٠ٚ١٥زي ْانَٝت ب١اَلّ زٚا٢ٜ ز٠نَٝت ٚاهلل اعًِ .
دةكشيَت، ئايا كاتيَلى دياسيلشاوى ٓةية كة تايبةت بيَت / ئايا ئيعتيلاف هة ض كاتيَلذا 113ث

 ؟بة سِةًةصاُةوة ياخود بة دسيَزايى طايَ ٓةس كاتيَم ًوطوهٌَاْ تواُى ئيعتيلاف دةكات
ٚ/ ظاْاٜإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٕ ن١ ب١ زضَٜصا٢ٜ غاٍَ َطؤظ ١ٖض ناتَٝو ب١َٜٝٚت ١ٖض ؾ١ٚ ٚ ضِؤشَٜو 

ُ٘  اف بهاتب١َٜٝٚت ٥ٝعتٝهاف بهات بؤ٣ ١ٜ١ٖ ٥ٝعتٝه ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ تاٜب١ت ١ْٝ ب١ ض١َ٠ِظا٠ٚ١ْ ب١اَلّ ي١ ٔإ
 ض١َ٠ِظاْسا باؾرت٠.

/ ئايا ئيعتيلاف ٓيض ًةسجيَلى ٓةية ئةو كةطةى كةوا ئيعتيلاف دةكات ئةبيَت ئةو 114ث
 ؟ ًةسجاُةى تيا بيَت وةكو ئةو كةطةى كةوا ًوعتةكيفة ًةسجة هةطةسى كةوا بة سِؤروو بيَت

ن١ ٥ٝعتٝهاف ز٠نات ٥اٜا ١َضد١ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ٜإ ١َضز ١ْٝ؟ ظاْاٜإ يَٝط٠زا  ٚ/ ١٥ٚ ن١غ٣١
زٚٚ بؤنْٛٝإ ١ٜ١ٖ بؤنَْٛٝهٝإ ٖٞ ٣ َايٝو٤ ١٥ظي١ز٤ ١٥بٛ س١ْٝؿ١ٜ١، ٥ُٝا٢َ ١٥ظي١ز ي١ ضٜٛا١ٜتَٝهسا 

١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ١َضد١ ب١ضِؤشٚٚ بَٝت، ١٥ط١ض ب١ ضِؤشٚٚ ١ْبَٝت ١٥ٚا ٥ٝعتٝهاؾ١ن٣١ زضٚٚغت ١ْٝ ب
ب١َيط٣١ ٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ٥ا١ٜت٢ ٥ٝعتٝهاؾ٢ ي١ط١ٍَ ٥ا١ٜت٢ قٝاّ باغهطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ز٠بَٝت 
٥ٝعتٝهاف ي١ ناتَٝهسا بَٝت ن١ َطؤظ ب١ضِؤش٠ٚ، ٠ٚ زٜػإ ٚٚت٣١ عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ن١ 

َٚاَل ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ّٕ  . ٔإالَٓ اِعٔتَهاَف ) ِٛ  ٔبَص
 ا ب١ضِؤش٠ٚ٠ٚ ١ْبَٝت.ٚات١: ٥ٝعتٝهاف ١ْٝ ت١ْٗ

ب١اَلّ ق١ٚزي تط ن١ ١َظ١ٖب٢ ٥ُٝاّ ؾاؾٝع١ٝ  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣ ط١ٚض٣٠ يَٞ بَٝت( ٠ٚ ٥ُٝا٢َ أظيس ي١  
ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: ب١ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ١َضز ١ْٝ ب١الّ غ١ْٓٛت١ َطؤظ ناتَٝو ن١ َٛعت١نٝؿ١ 

ب١َيط٣١ ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١ ع١َٛض  ض٠ِظا٣  ب١ضِؤشٚٚف بَٝت ٠ٚ١٥ خَٝطتط٠ ١ْى ١َضز بَٝت، ٠ٚ١٥ف ب١
َٔ ي١ دا١ًٖٝٝتسا ١ْظضّ  خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
 )أٚف بٓصضى  ؾ١ض٣َٚٛ نطز بٛٚ ؾ١َٜٚو ي١  َػذس احلطاّ( ٥ٝعتٝهاف به١ّ، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
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١ْٝ، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ تطٜؿسا بَٝطَٛإ ١٥ٚ ؾ١ٚ َٛعت١نٝـ بٛٚ ي١ؾ١ٚزا ضِؤش٣ٚٚ تٝا 

ٍٔ ٔفٞ )اِعَتَهَف  ن١ ٥ُٝاّ َٛغًِٝ ضِٜٛا١ٜت٢ نطز٠ٚٚ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٓٚ ِٔ اأَل َٔ 
 ٍٕ ٛٓا ٍٔ اِيَعِؿٔط ٔفٞ )اِعَتَهَف ١ٜن١ّ ضِؤش٣ ؾ١ٚاٍ ٥ٝعتٝهايف نطز، ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ تط زا (69)َؾ ٓٚ ِٔ اأَل َٔ 
 ٍٕ ٛٓا ٢َ١ ؾ١ٚاٍ ٥ٝعتٝهايف نطز، بَٝطَٛإ ١ٜن١ّ ضِؤش٣ ؾ١ٚاٍ ن١ٝ ضِؤش٣ د١ش١ْ ن١ ز٠ ضِؤش٣ ١ٜن َؾ

تٝاٜسا ب١ضِؤشٚٚ ب٤ٕٚٛ ضِؤشٚٚ ططتٔ ١ْٝ، ن١ٚات١ بؤن٢ْٚٛ زضٚغت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ ضِؤشٚٚ بٕٛٚ ي١ 
زا غ١ْٓٛت١ ٠ٚ ٚادب ١ْٝ، ١َٖيب١ت١ ٠ٚ١٥ بؤ غ١ٜط٣ ض١َ٠ِظإ ز٠َيَٝري ١٥ط١ض ْا ي١  (االعتهاف) نات٢
 ١ظإ ٚادب١ َطؤظ ب١ ضِؤشٚٚ بَٝت. ض٠َِ

 / جطة هةَ ًةسجة ٓيض ًةسجيَلى تشى ٓةية؟115ث
ٚ/ ١َضد٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ ي١ َعط١ٚت ١ْنَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ت١ْٗا بؤ ساد١تَٝو ١ْبَٝت بؤ عٛظضَٜه٢ 
ؾ١ضع٢ خؤ٣ ١ْبَٝت ي١ َعط١ٚت ١ْنَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، نْٛه١ ٥ٝعتٝهاف ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ تؤ خؤت س١بؼ 

ٚتسا سيَٝٓٝت٠ٚ١ بؤ عٝباز٠ت٢ خٛا ن١ٚات١ ١َضد١ن٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ تؤ ي١ َعط١ٚت به١ٜت٤ ي١ َعط١
زابٓٝؿٝت٤ ١ْنٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، ٠ٚ ٚتٝؿُإ زٜػإ ي١ خَٝعا٢ْ خؤٜؿ٢ ْعٜو ١ْبَٝت٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ 

 ٥ٝعتٝهاؾ١ن٣١ ب١تاٍَ ١ْبٝةَت٠ٚ١.
 ؟ةضيَت/ ئةو كةطةى كةوا دةكات كةى دةضيَتة شويَِى ئيعتيلافةكةى وة كةى دةسد116ث

ٚ/ ظاْاٜإ زٚٚ بؤنْٛٝإ ١ٜ١ٖ غ١باض٠ت ب٠ٚ١، ١ٜنَٝهٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ن١غ٣١ ٥ٝعتٝهاف 
ز٠نات ثَٜٝٛػت١ زٚا٣ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ي١ َعط١ٚت ن١ ب١ د١َاع١ت ز٠ٜهات بهَٝت١ َٛعت١ن١ؾ١ن٣١ 
 خؤ٠ٚ١ٜ، ٚاتا ز٠غت ب١ ٥ٝعتٝهاف بهات ٠ٚ بؤن٢ْٛ ٠ٚ١٥ؾٝإ ي١ ق١ٚزي عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣

 .(70)  معتكفهُخلَِٜس ثمَّ ايصُِٓبض )َٜصًٞ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت(
َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ز٠نطز ثاؾإ ز٠نٛٚ َٛعت١ن١ؾ١ن٣١ خؤ٣ ي١ٚ ؾ٣١َٜٓٛ  ٚات١: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ن١ تٝاٜسا ز٠َا٠ٚ١ٜ، ن١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ق١سٝش١، بؤن٢ْٛ ز٠ّٚٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ْخَٝط ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ 
ي١ ثَٝـ باْط٢ ١َغطٜب بهَٝت١ َٛعت١ن١ؾ١ن٠ٚ١ٜ١ بهَٝت١ َعط١ٚت٠ٚ١ نْٛه١ ٥ٝعتٝهاف ز٠نات ز٠بَٝت 

                           
 . اٙ َػًِضٚ   69)

 . َتفل عًٝ٘   70)
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ؾ١ٚ ي١ ثَٝـ ضِؤش٠ ن١ ن١غَٝو ب١َٜٝٚت ز٠غت ث٢َ بهات ب١ ٥ٝعتٝهاف ز٠بَٝت ي١ ؾ٠ٚ١ن٠ٚ١ ز٠غت 
ث٢َ بهات ثَٝـ باْط٢ ١َغطٜب ز٠نَٝت١ َٛعت١ن١ؾ٢ خؤ٠ٚ١ٜ، ٠ٚ ؾ١ضَٛٚز٣٠ عا٥ٝؿ١ف ٠ٚ١٥ ١ْؾ٢ 

ن٠ٛت١ َٛعت١ن١ؾ١ن٣١ ٚاتا  ٕ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ثَٝـ ١َغطٜب ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ْانات، نْٛه١ ظاْاٜا
١ْٝت٢ ٥ٝعتٝهاؾ٢ َٖٝٓا٠ٚ ب١اَلّ ن١ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ نطز٠ٚت٠ٚ١ زٜػإ ن٠ٛت٠ٚ١ َٛعت١ن١ؾ٢ خؤ٣ ٥اٚا 

 ت١ؾػري٣ ز٠ن١ٕ ٚاهلل اعًِ .
/ ئايا ئيعتيلاف كاتةكةى ضةُذة؟ كةًرتيّ ًاوةى ضةُذة كة هة ٓةُذيَم هة 117ث

ضطةوتةكاْ دةبيِيت ُوطشاوة ئةطةس ٓاتية ًضطةوتةوة ُيةتى ئيعتيلاف بيَِة ئايا تةُٔا ئةو ً
 ؟ ًاوة كةًة بةطة بؤ ئةوةى ًشؤظ ئيعتيلاف بلات ياخود ًاوةكةى دياسيلشاوة

ٚ/ بَٝطَٛإ َطؤظ ط١ض ١ٜى ز٠ق١ ي١ َعط١ٚت بَٝت، ناتصََٝطَٜو ي١ َعط١ٚت بَٝت ٖٝض 
ٚاضز ١ْب٠ٛ ي١ ؾ١ضَٛٚز٠زا ن١ ي١ ؾ١َٜٚو ن١َرت ٥ٝعتٝهاف ١ٖبَٝت، ؾ١َٜٚو ب١َيط١ٜ١ن٢ ي١غ١ض ١ْٝ، ٠ٚ 

ب١َي٢َ ٖات٠ٛ ي١ ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١ ع١َٛض  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١ بامسإ نطز ١ْظض٣ 
نطز بٛٚ ي١غ١ض خؤ٣ دا بؤ١ٜ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: ن١َرت٢ٜٓ ؾ١َٜٚه١، ٠ٚ ظٜاتط ؾ١ٚ ضؤشَٜو ٠ٚ ظٜاتط 

عتٝهاف بهات باؾرت٠، ب١اَلّ ي١ ؾ١َٜٚو ن١َرت ٥ٝعتٝهاف ْابَٝت ٠ٚ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ْٛغٜٝٛا١ْ َطؤظ ٥ٝ
ي١ َعط١ٚت ١ْٝمت ٚا١ٜ ن١ ن١َٛ َعط١ٚت ٠ٚ١٥ ٥ٝعتٝهاؾ١ ٠ٚ١٥ بٝسع١ٜ١ن١ غ١ي١ؾ٢ قاحل ١ْٜإ 

تٝهاؾ١ نطز٠ٚٚ، بؤ َْٜٛص٣ د١َاع١ت ن١ْٚٛ بؤ ٥ٝعتٝهاف ١ْن١ْٚٛ ن١ؽ ٣١ْ ٚٚت٠ٛ َٔ ٥َٝػتا ١ْٝمت ٥ٝع
ن١َٛ َعط١ٚت، نْٛه١ ٥ٝعتٝهاف ١َضد١نا٢ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ ١ْنَٝت١ ال٣ خَٝعا٢ْ خؤ٣ ٥اٜا ََٛه١ٓٝ 
َطؤظ ي١نات٢ َْٜٛص٣ د١َاع١ت زا بهَٝت١ ال٣ خَٝعا٢ْ خؤ٣؟ ١َضد٢ ٥ٝعتٝهاف ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ ي١ 

و نات٢ َْٜٛص٣ َعط١ٚت ١ْنَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ت١ْٗا بؤ عٛظضَٜه٢ ؾ١ضع٢ خؤ٣ ١ْبَٝت، ٥اٜا َطؤظ ناتَٝ
د١َاع١ت زَٜت ي١ َعط١ٚت ز٠نَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ ب١َيط٣١ ي١غ١ض ٤١ْٝ بٝسع١ٜ١نٝؿ١ َطؤظ 
ثَٜٝٛػت١ ٚاظ٣ يَٝب٢ََٓٝ، ب١اَلّ نؤتا١ٜٝن٣١ ن١ ٚٚشيإ ي١ ثَٝـ باْط٢ ١َغطٜب ز٠غت ب١ ٥ٝعتٝهاف 

ٜب بؤ ضِؤش٣ زٚا٢ٜ ز٠نات٤ ز٠نَٝت١ َعط١ٚت، ٠ٚ ن٣١ نؤتا٢ٜ ث٢َ زََٜٓٝت زٚا٣ باْط٢ ١َغط
٠ٚ١٥ٜإ ؾ١ٚ ٚ ضِؤشَٜو ٥ٝعتٝهاؾ١ن٣١ ت١ٚاٚ ز٠بَٝت، بؤ١ٜ غ١ْٓٛت١ ن١ ١ٖضن١غَٝو ز٠ ؾ٠ٚ١ن٣١ 
ض١َ٠ِظإ بططَٜت ٥ٝعتٝهاف بهات ٠ٚ١٥ ثَٜٝٛػت١ ي١ ضِؤش٣ بٝػت٢ ض١َ٠ِظإ ثَٝـ ١َغطٜب بهَٝت١ 
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١ باْط٢ ١َغطٜب٢ زاٚ ضِؤشٚٚ َعط١ٚت٠ٚ١ ١ْٝت٢ ٥ٝعتٝهاف بََٝٓٝت بؤ ٣٠ٚ١٥ ضِؤش٣ نؤتا٢ٜ ض١َ٠ِظإ ن

ت١ٚاٚ بٛٚ ن١ ز٠نات١ ؾ٣ٚ١ د١شٕ ي١ َٛعت١ن١ؾ١ن٣١ خؤ٣ زَٜت١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ نؤتا٢ٜ ث٢َ زَٜت، ب١اَلّ 
١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ زٚا٣ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ز٠غت ث٢َ ز٠ن١ٕ ٠ٚ١٥ ناتَٝو ن١ ي١ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ت١ٚاٚ ز٠بٔ 

 َٜت١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ت١ٚاٚ ز٠بَٝت. بهٔ بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ ١٥ٚ نات١ ي١ َٛعت١ن١ؾ١ن٣١ خؤ٣ ز
 
 
/ كةواتة ئةو ًةسجاُةى كةوا ٓةيةتى ُةبووُى ًةسجيَم دةبيَتة ٓؤى ٓةهَوةشاُةوةى 118ث

 ؟ئيعتيلافةكةى
ٚ/ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝعتٝهاؾ٢ ث٢َ ١َٖي٠ٛؾَٝت٠ٚ١ ز٠ضنٕٛ ي١ َعط١ٚت ب١ب٢َ عٛظض، نْٛه١ ٚٚؾ٣١ 

١نٝـ ْٝت ٠ٚ١٥ س١قٝك١ت٤ َا١ٖٝت٢ ٥ٝعتٝهاف ٚاتا َا٠ٚ١ْ ن١ تؤ ١ََْٝٓٝت٠ٚ١ ٚاتا تؤ َٛعت
٥ٝعتٝهاؾ١ن١ت زيَ ١َٖيس٠ٚ٠ؾََٝٓٝت٠ٚ١ ب١ب٢َ عٛظض تؤ بهٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ بط١ضَِٜٝت ي١ز٠ض٠ٚ٠، ز٠َٚٚٝؿٝإ 
دُٝاع نطزٕ َطؤظ بهَٝت١ ال٣ خَٝعا٢ْ خؤ٣ ٠ٚ١٥ بَٝطَٛإ ٥ٝعتٝهاؾ١ن٣١ ١َٖيس٠ٚ٠ؾَََٝت٠ٚ١، خٛا٣ 

 ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:
َٔٓط ُٖ َٖا َٚال ُتَبأؾُطٚ ٘ٔ َفال َتِكَطُبٛ ًَِو ُسُسُٚز ايًَٓ ََُػأدٔس ٔت َٕ ٔفٞ اِي ِِ َعأنُفٛ  .  [ٚ٘ٔ: ايبكط٠]صََٚأُِْت

ْابَٝت ي٢َٝ ْعٜو به٠ٚ١ٜٓٚ١ ١٥ٚ زٚٚ ؾت١ ١َٖي٢ ز٠ٚ٠ؾََٝٓٝت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا بَٝطَٛإ ضز٠ف ن١ َطؤظ 
 ي١ زٜٔ ١َٖيط١ضَِٜت٠ٚ١ ١َٖي٢ ز٠ٚ٠ؾََٝٓٝت٠ٚ١.

ئيعتيلاف دةكات هةكاتى ًاُةوةى ئيعتيلافةكةى خؤى بة ضيةوة  / ئايا ئةو كةطةى كة119ث
 ؟طةس قايَ بلاتء ًةرغوهَى ض شتيَم بيَت

ٚ/ ١٥ط١ض بعاْري ١َب١غت ي١ ٥ٝعتٝهاف ن١ٝ ١٥ٚ نات١ف ز٠ظاْري ن٢ باؾ١ بٝهات، ١َب١غت ي١ 
عٝتهاؾ٢ ٥ٝعتٝهاف ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْٝ َطؤظ الؾ١ن٣١ خؤ٣ س١بؼ بهات ي١ َعط١ٚت ١ْنَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، ٥ٝ

س١قٝك٢ ١ٜ٠ٚ١٥ زَي١ن٣١ خؤ٣ س١بؼ بهات زَي١ن٣١ خؤ٣ س١بؼ بهات ١٥ٚ زَي٣١ ي١ط١ٍَ خٛا٣ 
ث١ض٠ٚضزطاض بَٝت ث٠ٜٛ١غت بَٝت ب١ خٛا٣ خؤ٠ٚ١ٜ ٠ٚ ي١خ١َيو زابربَِٜت، نْٛه١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ 

خٛا٣  نٛاض ؾت ١ٖٕ ظؤض غ١ب١ب٢ ٠ٚ١٥ٕ ن١ َطؤظ زَي٢ َطؤظ٢ ث٢َ ١ْخؤف بَٝت ٠ٚ َطؤظ٢ ث٢َ ي١
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ط١ٚض٠ زٚٚض به١َٜٚت٠ٚ١  ظؤض خ١ٚتٔ، ظؤض خٛاضزٕ، ظؤض خٛاضز٠ٚ١ْ، ظؤض تَٝه١َي٢ نطزٕ( ١٥ٚ نٛاض 
ؾت١ َطؤظ تَٝو ز٠ز٠ٕ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض بؤ ناض٠غ١ض٣ ١٥ٚ نٛاض ؾت١ نٛاض عٝباز٠ت٢ بؤ زاْاٜٚٔ: بؤ 

٣٠ٚ ن١ ظؤض ٣٠ٚ١٥ ن١ ظؤض ١ْخ١ٜٚت ؾ١ٚا١ْ  قٝاّ ايًٌٝ(ت ١ٖب٤َٞ ؾ١ٚ َْٜٛص به١ٜت، بؤ ١٥
١ْخؤٜت٤ ظؤض ١ْخؤٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ب١ ضِؤش٠ن٣١ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بٝت، بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ظؤض تَٝه١َي٢ خ١َيو 
١ْن١ٜت ٥ٝعتٝهاف ز٠ن١ٜت٤ ز٠ََٝٓٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ َاْا٣ ضِاغت١ق٣١ٓٝ ٥ٝعتٝهاف ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ ي١ 

خؤ٣ بَٝت٤ ظٜهط٣  َعط١ٚت سيََٝٓٝت٠ٚ١ ب١الؾ١ ي١ خ١َيهٝـ دٝا بَٝت٠ٚ١ٚ زَي١ن١ؾ٢ ي١ط١ٍَ خٛا٣
خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض بهات٤ خؤ٣ ب١ قٛض٥إ خَٜٛٓس٤ٕ ٜاز٣ خٛا٣ ط١ٚض٤٠ٚ٠ زٚعا نطز٤ٕ َْٜٛص٣ 
غ١ْٓٛت٠ٚ١ ١َؾػٍَٛ بهات، ب١اَلّ َعط١تٝـ بهات١ ؾ٢َٜٓٛ زاْٝؿذي٤ طاَيت١نطز٤ٕ ثَٝه١ْري٤ قػ١نطزٕ 

٠ٚ تَٝٝسا ١ْٝ، ١٥ٚ  ي١ط١ٍَ خ١َيو٤ ١َدًٝؼ ب١غذي ٠ٚ١٥ َاْا٣ ٥ٝعتٝهاف نطز٢ْ ي١ز٠غت ز٠نَٝت
نات١ خَٝط٣ بؤ ْاْٛغطَٜت ب١ضِاغت٢ ز٠بَٝت ٥اطا٣ ي١ خؤ٣ بَٝت، ٥٠ٚاَؤشطاض٣ بؤ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ 
٥ٝعتٝهاف ز٠ن١ٕ خؤٜإ بؤ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ١ٜنال به٠ٚ١ْ١ٚ خ١ضٜه٢ عٝباز٠ت٢ خؤٜإ بٔ ب١ ت١ْٝا، 

٢ْٛ ٚابٛٚ ١٥ٚ ن١غ٣١ َٛعت١نٝؿ١ بؤ١ٜ ٥ُٝا٢َ أظيس  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( بؤن
خؤ٣ ب١ ز٠ضغٝؿ٠ٚ١ ١َؾػٍَٛ ١ْنات ز٠ضغ٢ ظاْػت٢ ؾ١ضعٝـ ١َْيَٝت٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ خؤت 

 ي١ط١ٍَ خٛا٣ خؤت ١ٜنال به١ٜت٠ٚ١ ب١ ت١ْٗا .
/ كةواتة ُابيَت كةطيَم خويَِذكاس بيَتء تاقيلشدُةوةى ٓةبيَت ئةو دة شةو و دة سِؤرة كة 120ث

وة ئةو كاتةى كة ئيعيتلاف دةكات ثةستوكةكاُى قوتاخباُةى بةسيَتء هةوىَ دةسطةكاُى دةًيَِيَتة
 ؟خبويَِيَت

ثازاؾت٢ ظؤض ظؤض ن١ّ ز٠بَٝت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ٥ٝعتٝهاؾ٢ ضِاغت١ق١ٓٝ ١ْٝ ٥ٝعتٝهاؾ٢ ضِاغت١ق١ٓٝ ٠ٚ١٥ ١ْٝ تؤ  
تؤ زَي١ن٣١ خؤت  ؾهطت ب١ بريناض٤٣ ؾٝعٜا٤ نُٝٝا٠ٚ ١َؾػٍَٛ بَٝت، ٥ٝعتٝهاؾ٢ ضِاغت١ق١ٓٝ ١ٜ٠ٚ١٥

ي١ط١ٍَ خٛا٣ خؤت بَٝت، زاٚا٣ يَٝدؤف ب٢ْٚٛ يَٞ به١ٜت٤ زٚعا٣ زيَ به١ٜت٤ ي٢َٝ بجاضَِٜٝت٤٠ٚ١ 
ظٜهط٣ به١ٜت٤ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ خبَٜٛٓٝت بؤ ٣٠ٚ١٥ زَي١ن١ت ثاى بَٝت٠ٚ١ٚ غ١ال١َت بَٝت ي١ 

 ١ْخؤؾ١ٝنا٢ْ.
افةكةيا ئةجناًى بذاتء ض / ئايا ض شتيَم دسوطتة بؤ ًوعتةكيف كةوا هة كاتى ئيعتيل121ث
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 ؟شتيَم سِيَطةى ثىَ دساوة

ٚ/ بَٝطَٛإ َٛعت١نٝـ بؤ٣ ١ٜ١ٖ ز٠ضنَٝت بؤ ٥ٝؿَٝه٢ ثَٜٝٛػت٢ خؤ٣ ٜإ بؤ عٛظضَٜو، بؤ صي١ْٛ 
ي١ َعط١ٚت ن١ ؾ٢َٜٓٛ ز٠غت َْٜٛص ١ْبَٝت بؤ٣ ١ٜ١ٖ بهَٝت١ َاَيَٝو َاَي٢ خؤ٣ بؤ صي١ْٛ ز٠غت َْٜٛص 

ؤؾؤضزٕ بٛٚ بهَٝت٠ٚ١ َاَي٠ٚ١ خؤ٣ بؿٛات، ب١اَلّ ب١ ١٥ْساظ٣٠ بططَٜت، ٜإ ن١ ثَٜٝٛػت٢ ب١ خ
ثَٜٝٛػت٢ خؤ٣ بَٝت، ١ْنَٝت زابٓٝؿَٝت ي١ َاَي٠ٚ١، ت١ْٗا بهَٝت ب١ ث١ي١ ز٠غت َْٜٛص بططَٜت٤ خؤ٣ 
بؿٛات، ٜإ ن١ ن١ؽ ١ْبٛٚ خٛاضز٢ْ بؤ بََٝٓٝت ي١ َاَي٠ٚ١ زضٚغت١ بهَٝت خٛاضز١ْن٣١ بََٝٓٝت ٜإ 

ب١ ث١ي١ بهَٝت ْا١ْن٣١ خبٛات٤ بَٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ ز٠ضنٕٛٚ بؤ ؾتَٝو ن١  ن١ ١ْطٛدما زضٚغت١
ظ٠ضٚض١ٜت بَٝت ٜا ١ْخؤف ن١ٚت٠ٛ ب١ ث١ي١ ز٠ٜب١ْ١ ؾََٜٛٓٝو ز٠ضظ١ٜى ٜإ عٝالدَٝه٢ ز٠ن٤ٕ١ 
ز٠ٚ١َٜٓٓٝٗ٠، ٜإ ي١ْاٚ َعط١ٚت زا بؤ صي١ْٛ ؾتَٝو ن١ َٛباس١ زضٚغت١ بؤ٣ بٝهات بؤ صي١ْٛ 

َٝه٢ تط ز٠نات ؾتَٝه٢ ن١ّ ١ْى نات٢ خؤ٣ ظؤض ث٠َٛٝ بططَٜت، ثاؾإ زاز٠ْٝؿَٝت غ١ضزا٢ْ ١ٜن
زضٚغت١ خَٝعا٢ْ بَٝت غ١ضزا٢ْ بهات ي١ َعط١ٚت ؾ٢َٜٓٛ تاٜب١ت ١ْى ي١ب١ض نا٣ٚ ثٝاٚإ، ٠ٚ 
زضٚغت١ ي١ َعط١ٚتسا ن١ ؾ٢َٜٓٛ ز٠غت َْٜٛص ١ٖبَٝت ز٠غت َْٜٛص٣ تٝازا ١َٖيبططَٜت، ٠ٚ زضٚغت١ 

زابَٓٝت ن١ تٝاٜسا سيََٝٓٝت٠ٚ١ٚ تَٝه١َي٢ خ١َيو ١ْنات، ٠ٚ زضٚغت١ دَٝطا ٚاتا ؾََٜٛٓٝه٢ تاٜب١ت بؤ خؤ٣ 
زؤؾ١ى٤ ب١تاْٝؿ٢ ١ٖبَٝت٤ بََٝٗٝٓٝت زا٣بَٓٝت ي١ َعط١ٚت زا ١٥ٚ ؾتا١ْ ٣َٚٛ١ٖ بؤ٣ زضٚغت١، 

 نْٛه١ عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ:
ُُِعَتٔهٔف َع٢ًَ ايٗػ١ُٖٓ)  ِٕ اِي ََٗس َٚال، ٔطّٜطاََ َُٜعَٛز ال َأ َُٖؼ َٚال، َدَٓاَظ٠ّ َِٜؿ ََِطَأ٠ّ َٜ َٖا َٚال ا  َٚال، َُٜبأؾَط
َُا ٔإال ٔيَشاَد١ٕ َِٜدُطَز ُ٘ ُبٖس ال ٔي ِٓ َٔ   (71)  

غ١ْٓٛت بؤ َٛعت١نٝـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ْ غ١ضزا٢ْ ١ْخؤف بهات ١ْ ؾَٜٛٔ د١ْاظ٠ف به١َٜٚت ١ْ 
 . بؤ ناضَٜه٢ ثَٜٝٛػت٤ ططْط ١ْبَٝتبهَٝت١ ال٣ خَٝعاْٝؿ٢ ٠ٚ ز٠ضٜـ ١ْنَٝت ت١ْٗا 

 ؟/ جياواصى ُيَواْ ئيعتيلافء خةهَوة ضية122ث
ٚ/ ٥ٝعتٝهاف ؾ١ضع١ٝٚ غ١ْٓٛت١، ب١اَلّ دؤض٠ خ١َي١ٜ٠ٛى ١ٜ١ٖ ن١ ن١غاَْٝه٢ ب١ْاٚ قؤؾ٢ ز٠ٜه١ٕ 

                           
 . زاٚز أبٞ صشٝض يف األيباْٞ ٚصشش٘  2473) زاٚز أبٛ ضٚاٙ   71)
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ز٠نَٝت١ ١٥ؾه١ٚتَٝه٠ٚ١ زاز٠ْٝؿَٝت بؤ صي١ْٛ نٌ ضِؤش ٜإ ن١ْس ضِؤش خ١ضٜه٢ عٝباز٠ت ز٠بَٝت٤ زٚٚض 
ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ ي١ َْٜٛص٣ د١َاع١ت٤ ي١ َعط١ٚت٤ ي١ َٛغَٛيُاْا٤ٕ ي١ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ 

ِِط بٝسع١ٜ١: ٔٗ ِٝ َٖا َعًَ ََا َنَتِبَٓا َٖا  َِٖبا١َّْٓٝٔ اِبَتَسُعٛ ض٠ِٖبا١ْٝت٢ ١ْقاضا ٥اٚا ب٠ٚٛ،  [.ٕٚ:اذتسٜس]ص ََٚض
ِٖباِْ زٜٓساض١ٜت٢ َٛغَٛيُاْإ ض٠ِٖبا١ْٝت٢ تٝا ١ْٝ  ال اإلِغالّ( ب١َيهٛ ي١ َعط١ٚت١نا٤ٕ ي١ َاَي٢  يف ة١َََّٝضَ

خٛا ز٠بَٝت بؤ ٣٠ٚ١٥ د١َاع١ت١ن١ت به١ٜت٤ دَٛع١ن١ت به١ٜت بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥اطات ي١ ؾ١ٚا٢ْ ق١زض 
بَٝت، تؤ ي١ َعط١ٚت ت١ضاٜٚض ز٠ن١ٜت ١٥ٚا ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾ١ضع١ٝ ب١اَلّ تؤ ْإ ي١ خؤت س١ضاّ به١ٜت 

١ٜى ٥ٝعتٝهاف ز٠ن١ّ ٠ٚ زٚٚض ز٠ن٠ٚ١َٚ١ ي١ َعط١ٚت١نا٤ٕ ٜإ بًََٝٝت َٔ ب١ ن١ْس ق١ً خٛضَا
 ز٠ن١ُ ؾََٜٛٓٝه٢ نؤٍَ ١َ١٥ زضٚغت ١ْٝ. 

 ؟/ سِوُاكيض هة خؤياْ قةدةغة دةكةْء تةُٔا دةبيَت شويَِةكةياْ تاسيم بيَت123ث
 ٚ/ بَٝطَٛإ ١٥َا١ْ ٖٝه٢ غ١ْٓٛت ٤١ْٝ بٝسع٤١ٜ١ زاَٖٝٓطا٠ٚ ي١ زٜٓسا .
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 ليلة القدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ ئوممةتاُى ثيَض ئيظالَ تةًةُياْ دسيَز بووة وة ًوطوهٌَاُاُيصياْ هةو تةًةُة 124ث

دسيَزةدا عيبادةتيَلى صؤسياْ بؤ خواى طةوسة ئةجناَ داوةو ئةجشو ثاداشتيَلى صؤسياْ بؤ خؤياْ 
ةطت بؤ دةفةسًوويَت: هة ُيَواْ ش كؤكشدوةتةوةو تةًةُى ئوممةتى ئيظالَ وةكو ثيَػةًبةسى خوا 

ذةفتا طاهَة بة شيَوةيةكى طصتى تةًةُيَلى كوستياْ ٓةية طةباسةت بة ئوممةتاُى تش، بةالََ 
( كشدوُةتةوة بةوةى كةوا شةوى قةسدى بؤ داُاوْ كة تعٜٛضخواى طةوسة ئةَ تةًةُة كوستةى بؤ )

ى خواى ٓةس كةطيَم هةو شةوةدا ئاوةداُى بلاتةوةء صيِذوى بلاتةوة بة عيبادةت كشدْء ثةسطتِ
طةوسة خيَشى ٓةصاس ًاُطى بؤ ئةُوطشيَت كة ئةويض سِةمحةتى خواى طةوسةية بةَ ئوممةتة تاوةكو 
دهَياْ هة خؤياْ داُةًيَِيَتء هة ئوممةتاُى تش دوا ُةكةوْ هة عيبادةت كشدْء ثةسطتِى خواى 

ًاُايةن طةوسةدا، ًاًؤطتا طياْ ئةكشيَت باطى ًاُاى ووشةى قةدس بلةيت؟ وةئةَ ووشةية بةض 
 ٓاتووة وة ًاُاى ضية؟
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٤ ١َظ١ْٝت٣١ٝ ١ٜ١ٖ بعاْري ق١زض ٚاتا٣ (فطٌ)ٚات١ ؾ٣ٚ١ ق١زض ن١ ١٥ّ ١َٖٛٚ  (ي١ًٝ ايكسض) و/

 ن١ٝ؟ ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠بٝسا ٚٚؾ٣١ ق١زض زٚٚ َاْا٣ ١ٜ١ٖ: ١ٜنَٝهٝإ ب١ َاْا٣ ث١ًٚ ثا٣١ٜ ب١ضظ، ز٠َيَٝٔ
ا خا٢ْ٠ٚ ١َْع١ًٜتَٝو٤ ضَِٜعَٜه٢ ط١ٚض١ٜ٠، ضَِٜع٣ ؾاَل١ْ ن١ؽ خا٠ٕٚ ق١زضَٜه٢ ظؤض٠ ٚات (قسض شٚ فالٕ)

 (ايتكسٜط) ب١ َاْا٣ (ايكسض) ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ خ١َيهساٚ ث٤١ً ثا٣١ٜ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ خ١َيو، َاْا٣ ز٠َٚٚٝؿٝإ
خٛا٣ ط١ٚض٠ ٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض َٔ زاْا ٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض َٔ ْٛغ٢  (تكسٜطّا نصا ُٜكسَٓض عًٝ٘ اهلل قسض) زَٜت

ٚاتا ١ْخؿ١ نَٝؿا٤ٕ ق١ظا٤ ق١ز٠ض ن١ ي١ ق١ظاٚ ق١ز٠ض٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ،  (ٜطايتكس) ( ب١ َاْا٣ايكسض)
١ّٖ ؾ١َٜٚه٢  (ي١ًٝ ايكسض)ث١ض٠ٚضزطاض ناض٠ْٛغ٢ َطؤظ بٓٛغَٝت دا ١ٖضزٚٚ َاْان١ٜؿ٢ ق١سٝش١ 

خا٠ٕٚ ضَِٜع٤ ١َْع١ًٜت٤ ث١ًٚ ثا٣١ٜ ب١ضظ٣ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ؾ٠ٚ١ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ؾ١ٚا٢ْ غاَيسا خا٠ٕٚ 
١ض٠ف تط٤ خا٠ٕٚ ث٤١ً ثا١ٜ ب١ضظتط٠ ي١ ١َٖٛٚ ؾ٠ٚ١نإ ١َظْرت٠ ن١ ١َْع١ًٜت تطٚ خا٠ٕٚ ؾ

ِٔ) ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َٗا ََ ََ َّ َفَكِس ُسٔط ُ٘ اِيَدَِٝط ُسٔط ؾ١َٜٚه٢ تٝا١ٜ ض١َ٠ِظإ ن١  (72) (ُنًَٓ
ؾ٣ٚ١ ق١زض٠ ١ٖض ن١غَٝو خَٝط٣ ١٥ٚ ؾ٣٠ٚ١ ي١ ز٠غت بهَٝت ٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ خَٝطَٜه٢ ي١ ز٠غت 

ب١اَلّ َاْا٣  اهلل إ ؾا٤ ن١ٚات١ ث١ًٚ ثا٣١ٜ ١٥ٚ ؾ٠ٚ١ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ٠ٚنٛ ز١َٜٓٝ غ١ض٣ن٠ٚٛ، 
زَٜت، خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ي١ ٥ا١ٜتَٝه٢ تط زا ن١  (ايتكسٜط) ز٠َٚٚٝـ بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ َاْا٣

 ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: 
َٔ )ط َُٓٔصٔضٜ ََُٓباَضَن١ٕ ٔإَْٓا ُنَٓٓا   ١ًَٕ ِٝ ُٙ ٔفٞ َي ِٕ )3ٔإَْٓا َأَْعِيَٓا َِٕط َسٔهٝ ٌُٓ َأ َٗا ُِٜفَطُم ُن ِٔ ٔعٓٔسَْا ٔإَْٓا 4  ٔفٝ َٓٔ َِطّا    َأ

َُِطٔغًٔنَي )   [.٘-ٖ:ايسخإ]  ص5ُنَٓٓا 
١َُٝ٥ قٛض٥اصيإ زاب١ظاْس ي١ ؾ١َٜٚه٢ َٛباض٠نسا ١َُٝ٥ ٥ٝٓعاض٣ خ١َيو ز٠ن١ٜٔ ب٣٠ٚ١ ن١ قٛض٥اصيإ 

َِٕط) زاب١ظاْس، ن١ ي١ٚ ؾ٠ٚ١زا ٌُٓ َأ َٗا ُِٜفَطُم ُن ِٕ ٔفٝ ١ًَٕ )ي١ٚ ؾ٣٠ٚ١ ن١ قٛض٥ا٢ْ تٝازا زاب١ظ٣ ( َسٔهٝ ِٝ ٔفٞ َي
ِٕ) ١ٜن١ّ ؾ١َٜٚه٢ َباضن١، ز٠َٚٚٝؿٝإ ي١ٚ ؾ٠ٚ١زا( ََُٓباَضَن١ٕ َِٕط َسٔهٝ ٌُٓ َأ َٗا ُِٜفَطُم ُن ١َٖٛٚ ١٥َطَٜو  (ٔفٝ

١ْ ن١ؽ ن١ سٝه١ُت١ٚ ناض ي١ د١َٝٝٝ دٝا ز٠بَٝت٠ٚ١، ي١ّ ؾ٠ٚ١زا تا غاَيَٝه٢ تط بطِٜاض ز٠زضَٜت ؾاَل
خؤؾشاَي١، ْا خؤؾشاَي١، ؾ١قري٠، ز٠َٚي١َ١ْس٠، ١ْخؤؾ١، ي١ف غاغ١، ٠ٚ ب١ضظ ب٠ٚ١ْٚٛٚ زاب١ظ٢ٜٓ 

                           
 ٚ ايرتغٝب صشٝض يف ٚنصيو  1341)َاد٘ ابٔ غٓٔ يف صشٝض سػٔ األيباْٞ عٓ٘ ،ٚقاٍ 1644)غٓٓ٘ يف َاد٘ ابٔ ضٚاٙ   72)

   .1905)املصابٝض َؿها٠ ختطٜر يف ػٔس اغٓازٙ ،ٚقاٍ 2247)ايصػري ادتاَع صشٝض يف ٚسػٓ٘ ، 1000) ايرتٖٝب
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َِٕط ) ب١الٚ َٛغٝب١ت٤ عاؾ١ٝت٢ ١َٖٛٚ ؾتَٝه٢ تا غاَيَٝو ي١ّ ؾ٠ٚ١زا بطِٜاض ز٠زضَٜت: ٌُٓ َأ َٗا ُِٜفَطُم ُن ٔفٝ

ِٕ ٣ غاال١ْ زاز٠ْطَٜت ٚاتا (ايتكسٜط) ن١زٚٚ َاْا٣ ١ٜ١ٖ ١ّٖ ؾ٣ٚ١ ١ٜ٠ٚ١٥  ()ي١ًٝ ايكسضجا  (َسٔهٝ
خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ١ْخؿ٣١ شٜا٢ْ ١٥ٚ َطؤظ١ بؤ غاَيَٝو ن١ بَٝطَٛإ ي١ ١٥ظ٠ي٠ٚ١ ْٛغطا٠ٚ ب١اَلّ ي١ٚ 

ز٠نات٠ٚ١ٚ زٜاض٣ ز٠نطَٜت٠ٚ١ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا  ؾ٠ٚ١زا بؤ ١َال٥ٝه١ ز٠ض٣ ز٠خات٤ ي١ٚ ؾ٠ٚ١زا دٝا٣
طؤظ٢ تٝازا ز٠نطَٜت ناض٠ْٛغ٢ َطؤظ٢ تٝازا بطِٜاض ٣ شٜا٢ْ َ(ايتكسٜط) َازاّ ٠ٚ١٥ؾ٢ تٝا٤١ٜ ن١

ز٠زضَٜت بؤ غاَيَٝو ٠ٚ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ٣ تٝازا زاب١ظ٠ٜٛ ؾ١َٜٚه٢ ثريؤظ٠ ن١ٚات١ ؾ١َٜٚه١ ١َْع١ًٜت٢ 
 ط١ٚض٤١ٜ٠ خا٢ْ٠ٚ ث١ًٚ ثا٣١ٜ ب١ضظ٠. 

( دابةصاُذووة كة تيايذا باطى ايكسض/ خواى طةوسة طوسةتيَلى هة قوسئاُذا بة ُاوى )125ث
فةصيَء طةوسةيى شةوى قةدس دةكات، هة سِواُطةى تةفظريى ئةو طوسةتةوة ئةطةس بة كوستيض بيَت 

 ؟فةصيَء طةوسةيى ئةَ شةوةًاْ بؤ سِووْ بلةيتةوة
ٚ/ ١َٖيب١ت١ ١ٜنَٝو ي١ ؾ١ظَي١نا٢ْ ١٥ّ ؾ٠ٚ١ ثريؤظ٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض غٛض٠تَٝه٢ ب١ٚ 

١ًَٔ اِيَكِسٔضط ْا٠ٚ٠ٚ زاب١ظاْس٠ٚ ن١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ِٝ ُٙ ٔفٞ َي  [.ٔ:ايكسض]ص ٔآَْا َأَْعِيَٓا
َُٗس٣ ط ١َُٝ٥ ١٥ّ قٛض٥ا١َْإ زاب١ظاْس٠ٚ ن١ ثريؤظ٠ٚ ٖٝسا١ٜت١ بؤ خ١َيو  َٔ اِي َٓٔ ََٚبَٔٝٓٓإت  ُّٖس٣ ئًَٓٓٓأؽ 

ٕٔ ضَِٜطا بؤ خ١َيو ضِؤؾٔ ز٠نات٤٠ٚ١ س١م٤ ْاس١م بؤ خ١َيو يَٝو دٝا   185ص )ايبكط٠:َٚاِيُفِطَقا
ات٠ٚ١، ي١ّ ؾ٠ٚ١زا ١٥ّ قٛض٥ا١ْ زاب١ظ٠ٜٛ، ن١ٚات١ ؾ١ظ٤ٍَ ط١ٚض٢ٜ٠ ١٥ّ ؾ٠ٚ١ ي١ ن٠ٚ١ٝ ز٠غت٢ ز٠ن

 ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣  )ايؿٝذ عبسايطمحٔ بٔ ْاصط ايػعس٣  ن١ٚت؟ ي٠ٚ١زا ن١ قٛض٥ا٢ْ تٝازا زاب١ظ٠ٜٛ ن١
١ ب١ضِاغت٢ يَٞ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ؾ١َٜٚه١ خٛا٣ ط١ٚض٠ تٝاٜسا ْٝع١ُتَٝه٢ تٝازا ث٢َ ب١خؿٜٝٛٔ ن

ب١ْس٠نإ ْاتٛأْ ؾٛنط٣ به١ٕ ي١ق١ز٠ض ؾٛنط٣ ْا١ٜٕ، ْٝع١ُتَٝه٢ ٠ٚ١٥ْس٠ ط١ٚض١ٜ٠ ن١ قٛض٥ا٢ْ 
بٛا١ٜ خ١َيه٢ ١ْٖٝسا١ٜت١ بؤ خ١َيو، ١٥ّ قٛض٥ا١ْ  زاب١ظاْس٠ٚ ١٥ّ قٛض٥ا١ْ ز٠غتٛض٣ شٜا٤١ْ ضَُِٜٓاٜٝهاضٚ

َٝه١ٍَ ز٠بٛٚ، ثاى٤ ثٝؼ تَٝه١ٍَ ٠ٚنٛ ٥اش٠ٍَ ز٠بٕٛٚ، س١م٤ ْاس١م تَٝه١ٍَ ز٠بٛٚ، سال٤ٍَ س١ضاّ ت
ز٠بٛٚ، ظَٚيِ ي١ خ١َيو ز٠نطاٚ خ١َيو ي١ تاضٜها٤ٜٞ د١ٖاي١تسا ز٠بٕٛٚ، ؾ١خل ث١ضغت٤٢ بتج١ضغت٢ 

١ًَٔ اِيَكِسٔضط ز٠بٛٚ، قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ ٖٝسا١ٜت ز٠ض٠ ِٝ ُٙ ٔفٞ َي ط١ٚض٠تطٜٔ ْٝع١ُت١  .[ٔ:ايكسض]ص ٔآَْا َأَْعِيَٓا
١ًَٔ) َٜت زاَإ ب١ظاْس٠ٚٚب١ضِاغت٢ ي١ ض ؾ١َٜٚو ز٠ؾ١ضَٛٚ ِٝ  ( ي١ ؾ٣ٚ١ ق١زضزا، غٛزَٜو ي١اِيَكِسٔض َي
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(ُٙ زا ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ قٛض٥ا٢ْ زاب١ظاْس٠ٚٚ زٜاض٠ خٛا٣ ط١ٚض٠ خؤ٣ ظات٢ خؤ٣ ي١غ١ض ( َأَْعِيَٓا

ع١ضؾ٤١ ي١ غ١ض٠ٚٚ بؤ١ٜ قٛض٥ا٢ْ زاب١ظاْس ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ ظات٢ خؤ٣ ي١ ١َٖٛٚ ؾََٜٛٓٝو بٛا١ٜ 
ن١غ٢ ١ْظا٤ٕ ١ْؾاّ ٚا ز٠َيَٝٔ ٠ٚ١٥ ٣١ْ ز٠ؾ١ضَٛٚ ١َُٝ٥ زاَإ ب١ظاْس٠ٚٚ ب١َيهٛ  ٠ٚنٛ ١ْٖسَٜو

ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ١َُٝ٥ ْاضزَٚٚا١ْ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ٣ زاب١ظاْس٠ٚٚ، ي١ ب١ضظ٠ٚ٠ بؤ ْعّ، 
 ن١ٚات١ خؤ٣ ي١ ب١ضظ٠ ي١غ١ض ع١ضؾ١ ظات٢ خٛا ب١اَلّ ع٤ًِٝ ظاْٝاض٣ خٛا٤ ز٠غ١الت٢ خٛا ي١ ١َٖٛٚ
ؾََٜٛٓٝه١، ي١ ؾ٣ٚ١ ق١زض زاَاْب١ظاْس ن١ ي١ ٥ا١ٜتَٝه٢ تطزا خٛا٣ ط١ٚض٠ ٠ٚغؿ٢ ؾ٠ٚ١ن٣١ نطز ب١ 

١ًٍَِٝ َِٕط ) ََُّبَاضََن١ٍ( ؾ١َٜٚه٢ ثريؤظ٠ ١ّٖ ثريؤظ٤٠ ق١زض٤ ١َْع١ًٜت٢ ب١ضظ٠ ٠ٚ ١ّٖ  َي ٌُٓ َأ َٗا ُِٜفَطُم ُن ٔفٝ
ِٕ ١ًَُ اِيَكط  [.ٗ:ايسخإ] (َسٔهٝ ِٝ ََا َي ََا َأِزَضاَى  ١٥ٚدا خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ٣١٥ [ٕ:ايكسض]صِسٔضَٚ
تؤ نٛظاْٝت ؾ٣ٚ١ ق١زض ن٤١ٝ ١َظَْٝت٤٢ ط١ٚض٠َٜت٤٢ ضَِٜع٣ ١٥ّ ؾ٠ٚ١ ن١ٝ؟ تؤ ْاظا٢ْ ت١ْٗا  حمُس 

خٛا ز٠ظاَْٝت ن١ ١٥ّ ؾ٠ٚ١ ض ؾ١َٜٚه٢ ١َظ٤ٕ ط١ٚض١ٜ٠ٚ ؾ١ظَي٢ ن١ْس٠ ظؤض٠، ١٥ٚدا خٛا٣ ط١ٚض٠ 
١ًَُ اِيَكِسٔضط ١٥ّ ؾ٠ٚ١ ن١ٝٚ تَُٝإ بط١ََٜٓٝت:خؤ٣ بؤَإ باؽ ز٠نات ن١ ؾ١ظَي٢  ِٝ ََا َي ََا َأِزَضاَى  َٚ  * ١ًَُ ِٝ َي

ِٕٗط ِٔ َأِئف َؾ َٔ ؾ٣ٚ١ ق١زض خَٝطتط٠ ي١ ١ٖظاض َاْط، خَٝطٚ عٝباز٠ت ي١ّ  [ٖ-ٕ:ايكسض]صاِيَكِسٔض َخِْٝط 
نٛاض َاْط ؾ٠ٚ١زا ثازاؾت١ن٣١ ظٜاتط٠ ي١ خَٝط٤ عٝباز٠ت٢ ١ٖظاض َاْط ن١ ١ٖؾتا٤ غ٢َ غا٤ٍَ 

ز٠نات، ن١ ؾ١ظَي٢ ٠ٚ١٥ْس٠ ظؤض٠ ٠ٚنٛ ي١غ١ضتا باغتإ نطز ن١ َٛغَٛيُاْإ ٥ٛمم١تا٢ْ ثَٝـ ١َُٝ٥ ن١ 
ت١َ١َْٝه٢ زضَٜصٜإ ١ٖب٠ٚٛ، ١ٖظاض غاٍَ ظٜاتط ٜإ ن١َرت تٛاْٜٝٛا١ْ عٝباز٠تَٝه٢ ظؤضٚ تَٜٛؿ١ٜٛن٢ ظؤض بؤ 

ز٠نات٠ٚ١  (تعٜٛض) ا٣ ط١ٚض٠ ب١ نانرت بؤَإقٝا١َت٢ خؤٜإ نؤ به٠ٚ١ْ١، ب١اَلّ ت٢ْ١َ١ ١َُٝ٥ ن١َ١ خٛ
ب٣٠ٚ١ ن١ ؾ٣ٚ١ ق١زض٣ بؤ زاْاٜٚٔ ٠ٚ١٥ف ن١ ؾ١ظَيَٝه٢ ط١ٚض٣٠ خٛا١ٜ ي١غ١ض ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ ب١ضِاغت٢ 

ِٕٗطط عٝباز٠ت٢ ؾ١َٜٚهُإ بؤ ب١ ١ٖظاض َاْط سٝػاب  بَٝت ِٔ َأِئف َؾ َٔ ١ًَُ اِيَكِسٔض َخِْٝط  ِٝ  [ٖ: ايكسض]صَي
ؾا٥ٝس٣٠ ١ٜن١َٝإ ن١ زاب١ظ٢ٜٓ قٛض٥ا١ْن١ٜ١، ٠ٚ ز٠َٚٚٝإ خَٝط٠ن٣١  ٠ٚ١٥ف ؾ١ظَي٢ ز١َ٠ٚٚ،
َِٕطط٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، ٠ٚ غ١ََٝٝٝإ  ٌٔٓ َأ َٔٓٔ ُن  ِٔٗ ٕٔ َضبٔٓ َٗا ٔبٔإِش َٚايطُُٓٚح ٔفٝ ًَا٥َٔه١ُ  َُ ٍُ اِي ١َال٥ٝه١ت   4ص )ايكسض:َتَٓعَٓ

٣ ث١ض٠ٚضزطاض، زاب١ظ٢ٜٓ ب١ طؿت٢ ٠ٚ ضٚح ن١ ضٚح األَري ن١ درب١ًٜ تٝاٜسا زاز٠ب١ظٕ ب١ ٥ٝع٢ْ خٛا
١َال٥ٝه١ت٤ زاب١ظ٢ٜٓ دربًٜٝـ ض٠ِظي١ت٤ ب١ض٠ن١ت٢ ي١ط١َي١ ن١ ١ٖض ؾََٜٛٓٝو ١َال٥ٝه١ت بَٝٔ 

َِٕط) ز٠ٚض٣٠ بس٠ٕ ١٥ٚا ض٠ِظي١ت٤ ب١ض٠ن١ت٢ تٝا زاز٠ب١ظَٜت ٌٔٓ َأ زَٜت  (الّ) ٜإ ب١ َاْا٣ َٔ )جا  (َٔٓٔ ُن
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ٌُٓ) زَٜت، ٚاتا (ايبا٤) ٜإ ب١ َاْا٢ٜ ٌٔ ُن َِٔط ألد ( ٚاتا بؤ ١َٖٛٚ ؾتَٝو بؤ ٣٠ٚ١٥ بطِٜاض٠ن١ بطِٜاض٣ اأَل

ِّ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ تٝازا د٢َ ب١د٢َ به١ٕ، َِٕط )بُه ب١ ١َٖٛٚ ؾتَٝه٠ٚ١ زَٜٔ ن١ زَٜٔ ت١قسٜط٣  (َأ
٠ٚ١٥ف ن١ ؾ١ظَي٢ غ١َّٝٝ بٛٚ،  (غالّْ ٖٞ) ١َٖٛٚ خ١َيو زٜاض٣ ز٠نطَٜت ي١ّ ؾ٠ٚ١زا ٢ٖ غاَيَٝو

تٝاٜسا زاب١ظَٜت زٜاض٠ ؾ١َٜٚه٢ ١َظ١ْ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ّ  )ضٚح األَني  ت٤ؾ١َٜٚو ن١ ١َال٥ٝه١
ّْ ) ؾ٠ٚ١ؾسا ١٥ٚ ١َٖٛٚ خَٝط٤ ب١ض٠ن١ت٤ غ١ال١َت١ٝ ٠ٚ ١ْبَٝت ناتصََٝطَٜو ٜإ زٚٚ ناتصََٝط بَٝت َغًَا

َٞ ب١اَلّ ب١ غ١الّ ز٠غت٢ ث٢َ نطز ب١ َعط٤٢َٓٝ َٛشز٠ن١ ١٥ّ ؾ٠ٚ١ طؿت٢ ( ٖٞ غالّْ)  ٚاتا  ٖٔ
َٞ َست٢َٓ ط ت٤١ٝ ض٠ِظي١ت٤ ب١ض٠ن١ت١غ١ال١َ ٖٔ  ّْ ٠ٚنٛ ب١ض٠ب١ٜإ تا٠ٚنٛ تا  5ص )ايكسض:  اِيَفِذٔط ََِطًَٔعَغًَا

خٛا٣ ط١ٚض٠ ب٢َ ب١مشإ ١ْنات -نات٢ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ١٥ٚ ؾ٠ٚ١ ثط٠ِ ي١ خَٝط٤ ب١ض٠ن١ت٤ ض٠ِظي١ت، 
ِٔ: ١ض٣َٚٛؾ ٠ٚ ١ٜنَٝه٢ تط ي١ ؾ١ظَي١نا٢ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  -ي١ٚ خَٝط٠ َٔ ( َّ ١ًََ َقا ِٝ  اِيَكِسٔض َي

ُ٘ ُغٔفَط، َٚاِسٔتَػاّبا ٔإمَياّْا َّ ََا َي ِٔ َتَكسَٓ ََا َٔ َٚ  ٔ٘ ي١ ظٜاز٣٠ ٥ُٝاّ أظيس زا  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣  (73) َتَأخََٓط  َشِْٔب
ُ٘.ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت(، خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ طْٛا٢ٖ ضِابطز٤ٚ زاٖاتٛؾ٢ خؤف ز٠بَٝت  ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ٔإ

 
 
 
 
 ؟/ ئايا شةوى قةدس كةية، ياخود دةكةويَتة ضةُذى سِةًةصاُةوة126ث

ٚ/ ١ْٖس٣َ ي١ ظاْاٜإ ثَٝٝإ ٚا١ٜ ؾ٣ٚ١ ق١زض ي١ ؾ٣ٚ١ ب١ضات١ ن١ ز٠ٚتطَٜت ؾ٣ٚ١ ب١ضات ٚاتا 
ُِٗط ط ؾ٣ٚ١ ثاْع٣٠ ؾ١عبإ ن١ ٠ٚ١٥ف ١َٖي١ٜ١، ب١ضِاغت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ بؤ خؤ٣ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: َؾ

َٕ ايَٓٔصٟ  َََطا َُٕض ٘ٔ اِيُكِطآ ٍَ ٔفٝ   [.٘ٛٔ:ايبكط٠]ص ُأِْٔع
قٛض٥إ ي١ َاْط٢ ض١َ٠ِظاْسا زاب١ظ٣ ٚاتا ز٠غت نطزٕ ب١ زاب١ظ٢ٜٓ قٛض٥إ غ١ض٠تا٣ زاب١ظ١ٜٓن٣١ 

ُٙ ط ي١ ؾ١َٜٚه٢ ض١َ٠ِظاْسا بٛٚ، ن١ٚات١ ي١ ض١َ٠ِظاْسا بٛٚ، ثاؾإ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ٔإَْٓا َأَِْعِيٓا
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١ًَٔ اِيَكِسٔض ِٝ ١ًَٔ اِيَكِسٔض) ن١ٚات١ [.ٔ:ايكسض]ص ٔف٢ َي ِٝ ٜـ قٛض٥ا٢ْ تٝازا زاب١ظ٠ٜٛ قٛض٥اْٝـ ي١ ض١َ٠ِظإ (َي

١ًَٔ اِيَكِسٔض)زاب١ظ٣ ن١ٚات١  ِٝ ض١َ٠ِظاْسا١ٜ بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ب١َيط٣١ قٛض٥ا٢ْ، ٠ٚنٛ ب١َيط٣١  ي١  َي
ُٔػٖٛا ؾ١ض٣َٚٛ: ؾ١ضَٛٚز٠ف ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ٚات١: ي١ ز٠  (74) ضَطإ  َٔٔ األٚاخط ايعؿٔط يف )اِيَت
١ًَٔ اِيَكِسٔض) ؾ٠ٚ١ن٣١ نؤتاٜٝسا ١َٖٚيس٠ٕ ِٝ تإ ز٠غت به١َٜٚت٤ ي١ خَٝط٠ن٣١ بَٝب١ف ١ْبٔ، ن١ٚات١ ي١ (َي

ِٛٔتٔط )يف ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتاٜسا١ٜ، ثاؾإ ٥اغاْهاض٣ تطٜؿ٢ نطز٠ٚٚ: َٚأخٔط  اِيَعِؿٔط َٔ اِي ي١ ؾ٠ٚ١  اِيَأ
زٜاضٟ ١ْنطا٠ٚ، ب١اَلّ بؤن٢ْٛ ظؤضَٜو ي١ ظاْاٜإ ؾ٣ٚ١ بٝػت٤  تان١نا٢ْ ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتاٜسا١ٜ، ب١اَلّ

س١ٚت١ ب١اَلّ زَيٓٝا ١ْٝ ب١َيهٛ ي١ تان١نا٢ْ ١٥ٚ ز٠ ؾ٠ٚ١زا١ٜ ؾ٣ٚ١ بٝػت٤ ١ٜى، ؾ٣ٚ١ بٝػت٤ غ٢َ، 
ؾ٣ٚ١ بٝػت٤ ثَٝٓر، ؾ٣ٚ١ بٝػت٤ س١ٚت، ؾ٣ٚ١ بٝػت٤ ْؤ، ي١ٚ ثَٝٓر ؾ٠ٚ١زا َطؤظ٢ 

ُ٘. ت٤ ب٢َ ب١ف ١ْبَٝت ي٢ََٝٛغَٛيُإ ١ٍَٖٚ بسات ز٠غت٢ به١َٜٚ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ٔإ
/ ذيلٌةت هة دياسي ُةكشدْء يةكال ُةكشدُةوةى شةوةكة ضية؟  وةبؤضى شةوةكة دةطت 127ث

ُيصاْ ُةكشاو تا ٓةًوو خةهَلى بة بىَ طوًاْ هةو شةوةدا دابِيصّء عيبادةتى تيادا بلةْء خيَشى 
 ؟ شةوةكةياْ دةطت بلةويَت
ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ى زا ن١ ٥ُٝا٢َ بٛخاض٣  ض٠ِظي١ت٢ خٛا٣ يَٞ بَٝت(  ٚ/ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ِِ َخَطِدُت )ٔإْٔٓٞ :ز٠ؾ١ضََٜٛٚت ضِٜٛا١ٜت٢ نطز٠ٚٚ ١ًَٔ ُأِخٔبُطُن ِٝ ًَ ؾ١ض٣َٚٛ َٔ ي١ َاَي٠ٚ١ ٖاشي١  (75) (اِيَكِسٔض ٔب
١ًَٔ ز٠ض٠ٚ٠ بؤ ٣٠ٚ١٥ ثَٝتإ بًََِٝ ِٝ ْٕ )َفَتالَس٢ ناّ ؾ١ٜ٠ٚ١ اِيَكِسٔض  )َي ْٕ َٚ ُفال ب١آلّ ؾاَل١ْ ن١ؽ٤ ؾاَل١ْ  ُفال

خٛا٣ ط١ٚض٠ ٣٠ٚ١٥ ي١ زٍَ بطز٠ٚ١َ ن١ ناّ  (َفُطٔفَعِت) ن١ؽ بٛٚ ب١ ز١َ٠ قاَي٤١ نَٝؿ١ٜإ بؤ١ٜ
ؾ١ٜ٠ٚ١ٚ ي١ بريّ ن٠ٚ٠ٛ، غ١ضقاأل بّٛٚ ب١ نَٝؿ٣١ٜ١ ١٥ٚ زٚٚ ن١غ١ٚ ي١ بريّ ن٠ٚ٠ٛ ١َؾػَٛي١ٝت٢ 

ِٕ ََٚعَػ٢)بًََِٝ، ب١آلّ ١٥ٚإ ي١ بري٣ بطز٠ٚ١َ ن١ ناّ ؾ١ٜ٠ٚ١ ن١ ثَٝتإ  َٕ َأ ِِ َخِّٝطا َُٜهٛ ثَٝػ١َب١ض٣  (َيُه
ؾ١ض٣َٚٛ ي١ٚا١ٜ١ْ ٠ٚ١٥ خَٝط بَٝت بؤ ٠َٛٝ٥، خَٝط٠ن٣١ ي١ ن٢ زا١ٜ؟ ١٥ط١ض ظاْٝباَإ ناّ  خٛا 

ؾ١ٜ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ب١ زضَٜصا٢ٜ غاٍَ َطؤظ عٝباز٠ت٢ خٛا٣ ط١ٚض٣٠ ١ْز٠نطزٚ ن٢َ١ ز٠نطزٚ ٥ٝذتٗاز٣ 
٠زا ب١َيهٛ ز٠ٜعا٢ْ ؾ١َٜٚه١ ي١ٚ ؾ٠ٚ١زا عٝباز٠ت ز٠نات٤ باق٢ ؾ٠ٚ١نا٢ْ تط ١ْز٠نطزٚ ١َٖٚي٢ ١ْز
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ت١َب١َي٢ ز٠نات، ب١اَلّ ٥َٝػتا ٚا٣ نطز٠ٚ َطؤظ ي١ ض١َ٠ِظاْسا ٣َٚٛ١ٖ ت٢َ بهؤؾَٝت ي١ْاٚ ض١َ٠ِظاْٝؿسا 
ي١ ز٠ ؾ٠ٚ١ن١ ي١ْاٚ ز٠ ؾ٠ٚ١ن١ف ثَٝٓر ؾ٠ٚ١ تان١نإ بؤ ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط َطؤظ خَٝط٤ ب١ضن١ت٢ ب١ 

ََٚعَػ٢ (76) ؾ١ض٣َٚٛ: ب بَٝت٤ عٝباز٠ت٢ خٛا ظٜاتط بهات بؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ْػٝ ( ِٕ َٕ َأ  َُٜهٛ
ُ٘ َخِّٝطا ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ِِ  ٔإ ْٕ )َفَتالَس٢ خَٝط٣ تٝا١ٜ. غٛزَٜهٝـ ن١ ي١ّ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ٠ٚض٣ بططٜٔ بعا١ْ َيُه  ُفال

ْٕ َفُطٔفَعِت  إ بٛٚ ١٥ٚ ظاْػت١ ي١ بريّ ن٠ٚ٠ٛٚ ب١ضظ نطا٠ٚ١ٜ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت ؾاَل٤١ْ ؾاَلٕ ز١َ٠قاَي١ٜ َُٚفال
 إ ؾا٤ اهللن١ٚات١ نَٝؿ٣١ ْاٚ َٛغَٛيُاْإ ظ٠ض٠ضٚ ظٜا١ْٚ خَٝطَٜه٢ ط١ٚض٣٠ ي١ ز٠غت زا ٠ٚ 

خَٝطٜـ ي٠ٚ١ زا١ٜ ن١ ٥َٝػتا ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ب١ضز٠ٚاّ زٚٚب١ض٠ن٤٢ ثاضن١ ثاضن١ط١ضَٜت٢ َٛغَٛيُاْإ 
٥اَؤشطاض٣ بؤ َٛغَٛيُاْإ ١ٜ٠ٚ١٥ ٚاظ ي١ ثاضن١ط١ضَٜت٢ بَٝٓري ٠ٚ١٥ف  ؾ١ض٣ِ ث١ٜ٠َٛٝ ١ْى خَٝط٣ ث٠َٛٝب٢َ،

ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ٜإ  ب٠ٚ١ ز٠بَٝت ن١ بط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ غ١ض ١ْٗ١َد١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٚ 
 . يَٞ بَٝت(

)ذي  / خواى طةوسة هة طوسةتى )اهفحش( دا طويَِذ دةخوات بة دة شةوى طةسةتاى ًاُطى128ث
ٍٕ َعِؿٕط ط احلجة( ََٚيَٝا ئايا ئةَ دة شةوة خيَشى صياتشة ياخود دة شةوى  [ٕ-ٔ:ايفذط]صَٚاِيَفِذٔط* 

 ؟كؤتايى سِةًةصاْ
 )شٟ اذتذ١  ٚ/ ضا٣ ضادش٢ ظاْاٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ضاٚضز ي١َْٝٛإ ز٠ ؾ٣ٚ١ غ١ض٠تا٣ َاْط٢

ظإ خَٝطتط٠، ب١آلّ ي١ط١ٍَ ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتا٢ٜ َاْط٢ ض١َ٠ِظإ ٠ٚنٛ ؾ٠ٚ١نإ ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتا٢ٜ ض١َ٠ِ
٣  ب١ ضِؤش )َطًل  خَٝطتط٠، ٚاتا ٥اٚا ١ْى ب١ ض٠ٖاٜٞ )شٟ اذتذ١  ٠ٚنٛ ضِؤش٠ن٣١ ز٠ ضِؤش٣ غ١ض٠تا٣

١ًَٔ ١٥ٜٚإ خَٝطتط٠ ب١ ؾ١ٜٚؿٝإ ١٥َٝإ نْٛه١ ِٝ  ٣ تَٝسا١ٜ . اِيَكِسٔض  )َي
 
ضؤْ صيِذووى  / ئايا ئةَ شةواُةى كة ًوطوهٌَاُاْ دادةُيصّ بؤ دةطت كةوتِى ئةو خيَشة129ث

بلةُةوةو بة ضى ئاوةداُى بلةُةوة؟ ياخود ٓاوةالَُى ثيَػةًبةسى خوا )خواى طةوسةياْ زيَ سِاصى 
 بيَت( ضؤْ ئةَ شةوةياْ صيِذوو كشدوةتةوة؟

ٚ/ ي١ بٛخاض٤٣ َٛغًِٝ زا ٖات٠ٛ ي١ عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ ي١غ١ض بَٝت( 
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ٌََز ٔإَشا)  اهلل ضغٍٛ نإ: ز٠ؾ١ضََٜٛٚت  نٛبا١ٜت١ ز٠ ؾ٠ٚ١ن٠ٚ١ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا   اِيَعِؿُط َخ

ُٙ )َؾسَٓ ُ٘، ََٚأِسَٝا ٦ََِٔعَض ًَ ِٝ ُ٘  ََٚأَِٜكَغ َي ًَ ِٖ ُٙ َؾسَٓ) ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  (77) َأ ٚاتا ١٥ٚ ؾ٣١َٜٓٛ ي١ ( ٦ََِٔعَض
ٕ ٥َٝػتاف ثؿت٠ٚ١َٓٝ بؤ خٛاض٣٠ٚ٠ َطؤظ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ب١ض٣ ز٠نات دا ٥ٝعاض دؤض٠ دًَٝه١ ١ْٝ١َ١ٜنا

١ٖض ي١ ب١ضٜا١ْ ٠ٚنٛ خاٚي١ٝن٢ ط١ٚض١ٜ٠ ي١ خؤٜا٢ْ ز٥٠اَيَٝٓٔ ي١ ْا٠ٚضِاغت٠ٚ١، ٜإ ب١ؾ٢ خٛاض٣٠ٚ٠ 
تْٛس٣ ز٠نطز، تْٛس نطزٕ زٚٚ َاْا٣ ١ٜ١ٖ: َاْا١ٜن٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  ثؤؾان١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

٠َٚٝؿٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ خؤ٣ طٛضز٤ طؤٍَ نطز٠ٚ٠ ٚاتا بؤ ناضَٜه٢ ططْط بؤ عٝباز٠ت، َاْا٣ زٚ
 ؾ١ضِٚاَي١ن٣١ تْٛس نطز ٚاتا ْانَٝت١ ال٣ خَٝعا٢ْ، ١ٖض زٚٚ َاْان١ؾ٢ زضٚغت١، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ي١ّ ز٠ ؾ٠ٚ١ ي١ ٥ٝعتٝهاف زا بٛٚ ي١ ٥ٝعتٝهاؾٝـ زا َطؤظ ْانَٝت١ ال٣ خَٝعا٢ْ ٠ٚ خؤٜؿ٢ طٛضز٤ 
ٖٔا غ يف َاجيتُٗس فٝٗا جيتُٗس )نإ طؤٍَ ز٠نطز٠ٚ٠ ظٜاتط ي١ داضإ ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ تطزا ن١ َٛغًِٝ  رٔي
ي١ّ ز٠ ؾ٠ٚ١زا ٥ٝذتٗاز٤ تَٝهؤؾاَْٝه٢ ز٠نطز ن١ ي١ غ١ٜط٣ ١٥ّ  ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ََٚأِسَٝا ٥ٝذتٗاز٣ ز٠نطز، ز٠ ؾ٠ٚ١زا ٣١ْ ز٠نطز، دا ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ( ُ٘ ًَ ِٝ ؾ٠ٚ١ن١  (َي
٢ ز٠نطز٠ٚ٠ ب١ خٛاث١ضغت٢، ٚاتا تَٝٝسا ١ْز٠خ١ٚت ٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ ب١ طؿت٢  ظٜٓسٚٚ ز٠نطز٠ٚ٠ ٥ا٠ٚزاْ

ُ٘ ََٚأَِٜكَغ) خٛا  ًَ ِٖ خَٝعا١ْن١ؾ٢ ب١ خ١ب١ض ز٠َٖٝٓا ي١ خ١ٚ بؤ خٛاث١ضغت٢، ٠ٚ ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢  (َأ
َٕ تطزا ٖات٠ٛ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َٔ َُٜصًٔٓٞ )َنا َٔ ٌٔ ِٝ تَٝو ؾ١ٚ َْٜٛص٣ ز٠نطز ٠ٚ نا (78) (َؾا٤َ ََا ايًَٓ

ن١ ٜٚػتبا٣ بطات١ ٜٚرت، ٜٚرت٠ن٣١ بهات خَٝعا٢ْ ١َٖيس٠غاْس بؤ ٣ٚ١٥ ١٥ٚاْٝـ ١َٖيػ٤ٔ َْٜٛص به٤ٕ١ 
 ي١ خَٝط٣ ١٥ٚ ؾ١ٚا١ْ ب٢َ ب١ف ١ْبٔ. 

 
 
/ ئايا ُةخةوتّ ًةسجة بؤ ئةوةى كةوا ئةو كةطةى كة دادةُيصيَت خيَشى تةواوى دةطت 130ث
 ؟ كةويَت

ُ٘ ََٚأَِٜكَغ)  نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٚ/ ثطغٝاض٠ن١ ي١ ؾ٢َٜٓٛ خؤ٣ بٛٚ،  ًَ ِٖ خَٝعا١ْن٣١ ب١  (َأ
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خ١ب١ض ز٠َٖٝٓا، زٜاض٠ خ١ٚتب٤ٕٛ ب١ خ١ب١ض٣ ز٠َٖٝٓإ ن١ٚات١ َاْا٣ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ز٠ ؾ٣ٚ١ نؤتا٢ٜ ١ٖض 
ن١غَٝو ن١ ب١َٜٝٚت ظٜٓس٣ٚٚ بهات٠ٚ١ ب٠ٚ١ ز٠بَٝت ن١ ٖٝض ١ْخ١َٜٚت، ٜإ ناتصََٝطَٜهٝـ ١ْخ١َٜٚت، 

َإ ن١غَٝو ١ْخ١َٜٚت٤ ب١ضز٠ٚاّ عٝباز٠ت بهات خَٝط٠ن٣١ ظٜاتط٠ ٠ٚنٛ ق١ساب١ ١ْخَٝط  بَٝطٛ
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ي١ زٚا٣ َْٜٛص٣ عٝؿا٠ٚ ز٠غتٝإ ز٠نطز ب١ َْٜٛص تا٠ٚنٛ 
ي٠ٚ١ ز٠تطغإ ن١ باْط٢ ب١ٜا٢ْ بسات ي٠ٚ١ ز٠تطغإ ن١ ؾطٜا٣ ثاؾؿَٝٛ ١ْن١ٕٚ، خ١ضٜه٢ عٝباز٠ت 

 غَٝو ٚا بتٛاَْٝت ٠ٚ١٥ خَٝطتط٠.ز٠بٕٛٚ ن١
 / ئةى كةطيَم كة بةَ شيَواصة ُةتواُيَت؟131ث

ٚ/ ن١ بعاَْٝت ١٥ط١ض ١ٖض ١ْخ١َٜٚت ي١ٚا١ٜ١ْ نؤتا٢ٜ ١٥ٚ نات١ ثريؤظ٣٠ ي١ز٠غت بهَٝت٤ 
١ْتٛا٢َْ خؤ٣ ضِابططَٜت٤ خ٣ٚ١ زيَ به١َٜٚت ْا با ي١غ١ض٠تا٣ ؾ١ٚ ؾتَٝو خب١َٜٚت بؤ ٣٠ٚ١٥ خؤ٣ 

بؤ نؤتا٢ٜ ؾ١ٚ، ٜإ ب١ ضِؤش ١ٍَٖٚ بسات خب١َٜٚت بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ ؾ١ٚ ١ْخ١َٜٚت ٚاتا ناالى بهات٠ٚ١ 
 ١َضز ١ْٝ. 

/ عادةتةكة واية كة طةسةتاى شةو هة دواى طةسِاُةوة هة ُويَزى عيصا خةهَلى دةخةويَت 132ث
 ؟ تاوةكو ُضيم كاتزًيَش دة، دةو ُيو هة دواى ئةوة ٓةهَذةطتِةوة

ُ٘ ٚ/ ٠ٚنٛ زضٚغتَٝت٢ زضٚغت١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ١ًَٔ ٠ٚ ٔإ ِٝ ب٠ٚ١ ي١ ز٠غت ْانَٝت، ب١اَلّ باؾرت  اِيَكِسٔض  )َي
ُ٘ ٚا١ٜ َطؤظ ١ْخ١َٜٚت٤ ١ٍَٖٚ بسات ب١ ضِؤش خب١َٜٚت بؤ ٣٠ٚ١٥ ق١ض٠ب٣ٚٛ بهات٠ٚ١ بؤ ؾ١ٚ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ٔإ

 ب١ؽ بًََٝري ١َضز بَٝت ١ْخ١ٚتٔ ١َضز ١ْٝ ٠ٚنٛ ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز٣١ٜ٠ ن١ بامسإ نطز .
/ كةواتة ظةذابة )خواى طةوسة هيَياْ سِاصى بيَت( بة دسيَزايى شةو ُويَزياْ كشدوةو 133ث

 ؟ شةوةكاُياْ تةُٔا بة ُويَزء عيبادةت صيِذو كشدؤتةوة جطة هةًة شتيَلي تشياْ ُةكشدوة
ٚ/ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٚاضز٠ ي١ ٥ا١ٜت٤ ؾ١ضَٛٚز٤٠ ١٥ثٗط٠نإ زا ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ 

َٕ) ي١ّ ز٠ ؾ٠ٚ١زا خ١ضٜه٢ َْٜٛص ب٤ٕٚٛ ظؤضب٣١ نات٢ ؾ٠ٚ١ن١ٜإ ب١ َْٜٛص ب١غ١ض بطز٠ٚٚ يَٞ بَٝت(  َنا
َٕ َٔ  َِٜكَط٤ُٚ ِٝ ٦ُٔٔ ب١ غ١زإ ٥ا١ٜتٝإ ز٠خَٜٛٓس ي١ َْٜٛص٠ناْٝاْسا، ٠ٚ ظؤض ضِاز٠ٚ٠غتا٤ٕ ظؤض ي١ غٛدس٠زا  باِي

 :ز٠َا٤٠ٚ١ْ َْٜٛصَٜه٢ ت١ٚاٜٚإ ز٠نطز، ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاف 
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َُٚطٛ)   ٖٔ ٔٗ ِٔ ُسِػٓٔ ٍِ َع ِٖ َُٜصِّٞ َأِضَبّعا َفال َتِػَأ ٖٔ، ُث ٔٗ َُٚطٛٔي  ٖٔ ٔٗ ِٔ ُسِػٓٔ ٍِ َع َُٖٜٔصِّٞ َأِضَبّعا َفال َتِػَأ ٔٗ  . (79)  ٔي

-ٚاتا ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ زضَٜص٤٣ ب١ دٛا٢ْ ز٠ٜاْهطز، ١ٖض٠ٖٚا زٚعاٜإ ز٠نطز ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ٚ زيَ

هط٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ ز٠نطز، ب١اَلّ ١ْى ظٜهط٣ ب١ نؤ١ٍََ ن١ ٣ ز٠ثاضِا٠ٚ١ْ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ظٜ
٠ٚ١٥ ١ْٖات٠ٛ ي١ غ١ْٓٛتسا ب١َيهٛ ظٜهطَٜه٢  )اهلل اهلل طًَؤخ بهٛش٠ٚ١َٜٓٓ ٚب١ٜ١ن٠ٚ١ ز٠غت به١ٕ ب١ 

بٝسع١ٜ١ٚ ق١ساب١ ١ْٜاْهطز٠ٚ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ب١َي٢َ ؾ٠ٚ١ناْٝإ ب١ عٝباز٠ت 
 . ز٠بطزب١ض٠َِٜٛ 
/ هة صؤسيَم هة ًضطةوتةكاْ هة كوسدطتاُذا خةهَلى ئةو شةواُة صيِذوو دةكةُةوة ياْ بة 134ث

ذيظابى خؤياْ ئاوةداُى دةكةُةوة بة طشوود ووتّء دةف هيَذاْ، ياخود صؤسجاسيض بة ثشطياسء 
ى وةالََ كة ثشطياسء وةالًَةكاْ بةشيَلى كةًيض ثشطياسةكاْ ديِيةو طةباسةت بة شةسيعةت

ئيظالًة، وة صؤسيَم هة ثشطياسةكاْ ثشطياسى سِؤشِبريى طصيتء ثشطياسى وةسصشية  ئايا ئةَ شتة 
تا ضةُذ دسوطتة كة ئةَ شةواُة بةَ شيَواصة صيِذوو بلشيَتةوة؟ ئايا ٓةًاْ ئةجشء ثاداشتى ئةو 

 ؟ ْ ياْ ُاكةطاُةياْ ٓةية كةوا ُويَز دةكةْء صيلشى خوا دةكةْء قوسئاْ دةخويَِّء عيبادةت دةكة
 ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا باؾرتٜٔ ضَُِٜٓا٢ٜ ضَُِٜٓا٢ٜ ثَٝػ١َب١ض٠    ستُس ٖس٣ اهلس٣ )خري، بَٝطَٛإ ٚ/

ٌُٓ ِٔ اتَٔٓبأع ٔفٞ َخِٕٝط )ُن ٌُٓ َغًَف ََ ِٔ اِبتاَسأع يف َؾٕط َُٚن ١َٖٛٚ خَٝطَٜو ي٠ٚ١زا١ٜ ؾ٢َٜٓٛ  َخًَاِف  َٔا
ا٣ خٛاٜإ يَٞ بَٝت( بعاْري نؤٕ ١٥ٚ ز٠ غ١ي١ؾ٢ قاَيض به١ٜٚٔ، ؾَٜٛٔ ق١ساب١ به١ٜٚٔ  ض٠ِظ

ؾ١ٚا١ْٜإ ٥ا٠ٚزإ نطزؤت٠ٚ١ٚ ظٜٓسٚٚ نطز٠ٚت٠ٚ١ ١َُٝ٥ٜـ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ، ٠ٚنٛ بامسإ نطز ق١ساب١ 
 ض٠ِظا٣ خٛاٜإ يَٞ بَٝت( ب١ عٝباز٠ت٤ َْٜٛص ب١ض٠َِٜٜٛإ بطز٠ٚٚ، َْٜٛص٣ زضَٜصٚ ب١ضز٠ٚاّ غ١بطٜإ 

١ ز٠بٝٓري ٠ٚنٛ ٥اَاش٠تإ ث٢َ نطز ٚات١ ب١ زاخ٠ٚ١ ضَِٜط٣ٚ٠ ١٥ّ ططت٠ٛ ي١ّ ز٠ ؾ٠ٚ١زا، ب١اَلّ ١٥َطؤ ن
ز٠ؾ٠ٚ١ بؤ ظٜٓسٚٚ نطز٣٠ٚ١ْ طؤضِا٠ٚ ي٣٠ٚ١ ن١ خ١َيو خ١ضٜه٢ عٝباز٠ت٤ ٥ٝعتٝهاف٤ َْٜٛص٤ 
طاع١ت بَٝت خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ٕ ن١ نؤٕ خ١َيو ن١غب بهطَٜت ٠ٚ ب٢َ ب١ؾٝـ ز٠نطَٜٔ ي١ّ ز٠ 

ن١ ١ٜ١ٖ، ب١ ن٠ٚ١ٝ ١َؾػٍَٛ ز٠نطَٜٔ بؤ صي١ْٛ بٝػتَٛا١ْ ي١ ؾ٠ٚ١زا٤ ١٥ّ خَٝط٠ٜإ ي١ ز٠غت ز٠نَٝت 
َعط١ٚت٢ ٚا ١ٜ١ٖ ظٝسٜؤٚ غٝسٜإ َٖٝٓا٠ٚٚ زاٜإ ْا٠ٚٚ ؾًَُٝٝهٝإ بؤ يَٝس٠ز٠ٕ بؤ صي١ْٛ دا با ي١غ١ض 

                           
 .َتفل عًٝ٘    79)
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٥ٝعذاظ٣ قٛض٥اْٝـ بَٝت، ٠ٚ١٥ ب١ضِاغت٢ ظٜٓسٚٚ نطز٢ْ ؾ١ٚ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ْابَٝت، ٜإ ثطغٝاض٤ ٠ٚاَلّ، 

ن٢َ، ٜإ غطٚٚز ٚٚت٤ٔ ز٠ؾ١ يَٝسا٤ٕ ١٥ٚ دؤض٠ ؾتا١ْ ١٥ٚا١ْ ٣َٚٛ١ٖ بٝسع١ٜ١، ب١ضِاغت٢ ٜإ ثَٝؿربِ
به١َٜٚت،  (خًف) غ١ي١ؾ٢ قاَيض ؾت٢ ٚاٜإ ١ْنطز٠ٚٚ، ٠ٚ ؾ١ضِتطٜٔ ؾ١ضِٜـ ١ٜ٠ٚ١٥ َطؤظ ؾَٜٛٔ

ن١ٚات١ َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ ١ٍَٖٚ بسات ؾَٜٛٔ ق١ساب١ به١َٜٚت بؤ ٣٠ٚ١٥ خَٝط٣ ز٠غت به١َٜٚت ١ْى 
ٔ ن١غاَْٝو به١ٕٚ ن١ ؾَٜٛٔ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظ٣ٚ خؤٜإ ز٠ن٤ٕٚ١ ب١ ع١ق٢ًَ خؤٜإ ز٠ٜا١َْٜٚت ؾَٜٛ

ؾ٠ٚ١نإ ظٜٓسٚٚ به٠ٚ١ْ١ ن١ نطز٠ٚ٠ناْٝإ ٠ٚ١٥ ْٝؿإ ز٠زات ن١ ١ٖز٠ؾ٢ غ١ض٠ن٢ تٝاٜسا ١ٜ٠ٚ١٥ 
ن١ خ١َيو ن١غب به١ٕ ١ْى ؾ٠ٚ١نإ ظٜٓسٚٚ به٠ٚ١ْ١، ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ نؤٕ ٚٚتاض بؤ خ١َيو 

ت ٚٚتاضَٜه٢ ٚا ن١ ت١َاؾا ز٠ن٣١ ١َٖٛٚ ؾ١َٜٚو ظٜاتط ي١ ن١ْس ٚٚتاضَٜو ي١ ١ٖض َعط١ٚتَٝهسا بسضَٜ
بسضَٜت ٠ٚ نؤض٣ِ تٝازا بب١غرتَٜت ٠ٚ ثطغٝاض٤ ٠ٚال٢َ تٝازا بهطَٜت ٠ٚ ثَٝؿربِن٢َٝ تٝازا بهطَٜت ١٥ّ 

٠، ٠ٚ ١٥ط١ض ثَٜٝٛػت ؾتا١ْ ب١ضِاغت٢  ايػًـ ايكاحل( ١٥ّ ز٠ ؾ٠ٚ١ٜإ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ض٠َِٜٛ ١ْبطزٚٚ
بهات بؤ صي١ْٛ ٥اَؤشطاض١ٜى ٜإ َْٛه١ضَٜو ز٠بٝٓٝت ٢ٖ١ْ زيَ ز٠ن١ٜت ٜإ تَٝب١ٝٓٝى ز٠ز٠ٜت ن١ 
َٛغَٛيُاْإ ١٥ّ ز٠ ؾ٠ٚ١ ت١َب١ٍَ ١َبٔ با خ١ٚ ١ْتإ بات٠ٚ١ٚ عٝباز٠ت٢ خؤتإ ناى به١ٕ، ٠ٚ ١٥ّ ز٠ 

ٝباز٠ت نطزٕ ي١ّ ز٠ ؾ٠ٚ١زا ٥اغا٤١ٜٝ ؾ٠ٚ١ ناالى بٔ، ن١ ٚٚتاضَٜو بَٝت بؤ ٖاْساْٝإ بؤ ظٜاتط ع
زضٚغت١، ب١آلّ ز٠غت بهطَٜت ب١ حمانطات٤ خ١ضٜه٢ ثطغٝاضٚ ٠ٚاَلّ بري٤ ز٠ؾ١ يَٝسا٤ٕ ١٥ٚ دؤض٠ 
ؾتا١ْ ب١ضِاغت٢ بٝسع١ٜ١ ٠ٚ خ١َيو ب٢َ ب١ف نطز١ْ ي١ٚ خَٝط٠ ط١ٚض١ٜ٠ ن١ ي١ٚ ز٠ ؾ٠ٚ١زا ١ٜ١ٖ، ٜإ 

ث١ض٣ِ ناتصََٝطَٜهٝـ ْاخا١َْٜٝت ب١الّ نات٢ قػ١نطز٤ٕ ناتَٝو ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ نات٢ َْٜٛص٠ناْٝإ ١٥ٚ 
 ثَٝه١ْري ظؤض ز٠خا١َْٜٝت ن١ ٠ٚ١٥ف ي١ غ١ْٓٛتسا ١ْٖات٠ٚٛ.
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/ ئايا دابةط كشدُى خواسدْ هةَ شةواُةدا كة شةوةكاْ دسيَز بيَتء خةهَلةكة بشطياْ 135ث

 ؟ بيَت، جؤسة خواسدُيَم دابةط بلشيَت تا ضةُذ دسوطتة
 ٚا١ْزا زضٚغت١، نْٛه١ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ٚ/ ي١ّ ؾ١

َٔ اِيَفِذٔطط َٔ َٛٔز  َٔ اِيَدِٝٔط اأَلِغ َٔ ُِ اِيَدُِٝط اأَلِبَُٝض  َٔ َيُه َٚاِؾَطُبٛا َست٢َٓ ََٜتَبَٝٓ   [.ٚٛٔ:ايبكط٠]ص َُٚنًُٛا 
ب١ضْا١ٜ١َى زضٚغت١ َطؤظ ي١ ؾ١ٚا٢ْ ض١َ٠ِظاْسا خبٛات٤ خبٛات٠ٚ١، ب١اَلّ ٚا ١ْنطَٜت ن١ بهطَٜت١ 

١َٖٛٚ ؾ١َٜٚو ي١ زٚا٣ ١َٖٛٚ زٚٚ ضِنع١تَٝو زا خٛاضزٕ ب٤٢َٓٝ زاب١ؾ٢ به١ٜت، ١ٜن١ّ َعط١ٚت١نإ 
ثٝؼ بهطَٜٔ ز٠َٚٚٝؿٝإ خ١َيه١ن١ ظٜاتط ؾهط٣ ال٣ خٛاضز١ْن٣١ بَٝت٤ َاعٝس٣٠ قٛضِؽ بَٝت٤ ب١ 

َٝت١ َعط١ٚت با خٛاضزٕ خٛاضز٠ٚ١ْ ١َؾػٍَٛ بَٝت ظٜاتط با ٠ٚ١٥ْس٠ َطؤظ غ١بط بططَٜت، ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ب
خبٛات، ضَٜطط ١ْٝ ن١ بطغٝؿ٢ بٛٚ ١ٖضن١غَٝو بطغ٢ بٛٚ َاْع ١ْٝ ؾتَٝو خبٛات، ب١آلّ بٝه١ٜٓ١ 
عاز٠تَٝو٤ ب١ضز٠ٚا٤ّ زٚا٣ ١َٖٛٚ زٚٚ ضنع١تَٝو خٛاضز٢ْ تاٜب١تٝإ بسضَٜيت٤َ ن١ ن١ْس ظ٠ض٠ضَٜه٢ 

 تٝاٜسا باف ١ْٝ .تٝاب٤َ٢ قٛضغٝإ بهات ي١ عٝباز٠ت١ن١ٜإ باف ١ْٝٚ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ 
بة ًاُطى سِةًةصاْ ياخود تايبةت تشيض بلشيَت  ايتَِٓػٔبٝٔض  )َصال٠ُ ئايا تايبةت كشدُى) /136ث

بةَ شةواُةوة كة خةهَلى دةًيَِِةوةو بة كؤًةيَ ئةجناًى بذةْء ئيٌاًيَم ثيَض ُويَزياْ بؤ بلاتء 
 ؟ ياْ بؤ ئةجناَ بذات تا ضةُذ دسوطتة(ايتَِٓػٔبٝٔض) ُويَزى
( بَٝت سػ١ْٖٔسَٜو ي١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١ سػ١ٓ ن١  ( ايتَِٓػٔبٝٔض َصال٠ُ) /و

ن١ٚات١ زضٚغت١ بهطَٜت، ن١ زضٚغتٝؿ١ تاٜب١ت ١ْنطا٠ٚ ب١ ٖٝض ؾ١َٜٚو٤ ب١ ٖٝض ضِؤشَٜو ي١ غاَيسا 
ؾ١ٚا٢ْ  ١ٖض ن١غَٝو تاٜب١ت٢ بهات ٣٠ٚ١٥ ن١ باغت نطز ي١ ض١َ٠ِظاْسا ٜإ ي١ ؾ١ٚا٢ْ ق١زضزا ٜإ ي١

تانسا ١٥ٚ تاٜب١ت نطز١ْ زضٚغت ٤١ْٝ بٝسع١ٜ١، دا ي١ ١ٖض ؾ١َٜٚو ن١ بؤ٣ طٛدما ي١ ض١َ٠ِظإ ٜإ 
ُ٘ة دط١ ي١ ض١َ٠ِظإ بٝهات نَٝؿ١ ْٞ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  .ب١اَلّ با٠ٚض٣ِ ٚا ١ْبَٝت ن١ٚا غ١ْٓٛت١ ي١ّ ؾ١ٚا١ْزا ٔإ

 ؟/ ئةى بة كؤًةيَ بلشيَت137ث
، ن١ٚات١ غ١ْٓٛت١ ١ٖض ن١غَٝو بؤ خؤ٣ ب١ َٝػ١َب١ض٣ خٛازا ٚ/ ٠ٚ١٥ ١ْٖات٠ٛ ي١ غ١ْٓٛت٢ ث

 . ت١ْٗا بٝهات ٠ٚ تاٜب١ت٢ ١ْنات ب١ ضِؤشَٜو ٜاخٛز ب١ َاْطَٝه٠ٚ١
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/ ئايا دوعايةكى تايبةت ٓةية هة شةواُى قةدسا ًشؤظى ًوطوهٌَاْ تايبةت ثيَى هة 138ث

 خواى طةوسة بجاسِيَتةوة؟ 
نطزٚ  ٠ضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ثطغٝاض٣ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٚ/ ب١َي٢ عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ضٚ

 ؾ١ض٣َٚٛ: ١٥ط١ض َٔ ؾ٣ٚ١ ق١زض زٚعاّ نطز ن٢ بًََِٝ؟ ؾ١ض٣َٚٛ: ب٢ًََ: 
َِٓ ُٗ ْٛٓ ٔإََْٓو )ايًَٓ ِْ َعُف َٛ ُتٔشبُٓ َنٔطٜ  . (80) َعٔٓٓٞ  َفاِعُف اِيَعِف

 ببٛض٠ .ٚات١: خٛا١ٜ تؤ يَٝبٛضز٠ٚ يَٝدؤف بٛٚ َٝٗط٠باْٝت سيب١خؿ٤١ يَُٝإ 
 ؟ / ئايا ُيصاُةكاُى ئةَ شةوة ضية139ث

ٚ/ ْٝؿا١ْنا٢ْ ١٥ّ ؾ٠ٚ١، ؾ٠ٚ١ن١ د٠ٚ١ن٣١ َْٛاغٝب١ ١ْ ط١ض١َٚ ١ْ غاضز٠، ٠ٚ ؾ١َٜٚه٢ ط١ؾ١ 
ُُِؼ )َتِطًَُع ٠ٚ ضِؤشٜـ خؤض ١َٖيسَٜت ي١ّ ؾ٠ٚ١ ن١ بؤ ب١ٜا١ْٝن٣١ َٗا َصٔبَٝش١ٔ ٔفٞ ايؿَٓ َٔ ِٛ َِٝطا٤َ َٜ  َيا َب

َٗا ُؾَعاَع خؤض ن١ ز٠ضزَٜت ب١ٜا١ْٝن٣١ غج١ٝ تٝؿه٢ ١ْٝ، ٠ٚ١٥ ْٝؿا١ْنا٢ْ ؾ٣ٚ١ ق١زض٠، ب١الّ ، (81) (َي
نؤ١ََيَٝو ؾت٢ تط ١ٜ١ٖ خٛضِاؾٝات ١ٜ١ٖ ن١ تٝاٜسا غ١ط ْا٠ٚضَِٜت٤ تٝاٜسا زٚٚ ١٥غتَٝط٠ ب١ٜ١ى ز٠ط٤ٕ١ 

 تٝاٜسا خ١ٕٚ ببَٝٓٝت٤ ١٥ّ ؾتا١ْ ٣َٚٛ١ٖ خٛضِاؾٝات٤١ ١٥غ٤ٌَ ١٥غاغ٢ ١ْٝ.
 

 
 
 
 
 
 

                           
 .سػٔ صشٝض  سسٜح ٖصا ٚقاٍ ايرتَصٟ ضٚاٙ   80)

 .ايصشٝض  يف َػًِ ضٚاٙ   81)
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ئاية صةكاتى طةسفرتة ضي ية؟ وة بةضي دةدسيَت؟ وة كةى دةدسيَت؟ وة ضوَْ دةدسيَت؟ وة ضري ئةو 
 ذوكٌاُةى كة تايبةتّ بة صةكاتى  طةسفرتةوة؟ 

   / صةكاتى طةسفرتة ضي ية؟140ث
ت١ ١٥ٚ ظ٠نات٤ خَٝط٣٠ ٚا  )ظنا٠ ايفطط ٚ/ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠بٝسا ثَٝٞ ز٠طٛتطَٟ

َٔٔ ) ن١ ٚادب ز٠ب٢َ ب٣َٖٛ١ ضَِٚشٚٚ ؾهاْس٤ٕ ت١ٚاٚب٢ْٚٛ َاْط٢ ض١َ٠ِظا٠ٚ١ْ ايصََٓسَق١ُ َتٔذُب ٔبائفِطٔط 
َٕ َََطا ُ٘، خَٝطَٜه١ ٚادب ز٠بَٞ ي١غ١ض ٥ٝٓػإ ن١بٝها باغ٢ ز٠ن١ٜٔ  َض ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ب٣َٖٛ١ ن٠ٚ١ٝ ٚادب  ٔإ

 ْط٢ ض١َ٠ِظإ ن١ نَٛتا٢ٜ ثَٞ زَٟ ١َ٠ظإ ب٣َٖٛ١ ضَِٚشٚٚ ؾهاْس٢ْ َاز٠بَٞ؟ ب٣َٖٛ١ ت١ٚاٚب٢ْٚٛ َاْط٢ ضِ
 / كةواتة ذوكٌةكةى هةشةسعذا واجبة؟ 141ث

 ٚ/ ب١َي٢َ بَٝطَٛإ ٚادب١ٚ ؾ١ضظ٠. 
 / ذيلٌةت ضي ية هة فةسص بووْء واجب بووُى طةسفرتة؟ 142ث

َٝسا١ٜ. ١٥ٚ سٝه١ُت١ ٚ/ بَٝطَٛإ ١ٖض سٛنَُٝو ن١ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض زآٜابَٞ سٝه١ُتَٝه٢ ت
١ْٖس٣َ داض ز٠ظاْط٤َٟ ١ْٖس٣َ داضٜـ ْاظاْط٣َ، ب١َياّ زَيٓٝا٤ٜٔ بريٚبا٠ٚضَِإ ٚا١ٜ ن١ ٖٝض سٛنَُٝه٢ 

بطٜت١ٝ ي١  ()ظنا٠ ايفطط خٛا بَٞ سٝه١ُت ١ْٝ، ١َٖٛٚ ناض٠نا٢ْ ي١ دَٝٞ خ١َٜٛت٢، سٝه١ُت٢ غ١ضؾرت٠
ٜاْس٠ٜت٢َ بَٞ ثَٜٝٛػتٝإ به٣١  ي١ غٛاٍَ نطز٤ٕ ناى بٕٛٚ ي١ط١ٍَ ؾ١قريٚ ١ٖشاض٤ ب١ٚ خَٝط٣٠ ن١تَٛ ز٠

زاٚا٣ خٛاضزٕ نطزٕ ي١ ضَِٚش٣ ن١شْسا. نْٛه١ ١٥ٚ خَٝط٠ ١٥ٚ ظ٠نات١ ناتَٝو ٚادب ز٠بَٞ ن١ 
ض١َ٠ِظإ ت١ٚاٚ ز٠بَٞ، ن١ٚات١ بَٛ ؾ٣ٚ١ ن١شٕ ٠ٚ بَٛ ضَِٚش٣ ن١شٕ ن١ ١٥ٚ ظ٠نات١ ٠ٚضز٠طريَٟ ١٥ٚ 

١ؾساض٣ ز٠َٚي١ُْس٠نإ به١ٕ ي١ خٛاضزْساٚ خٛاضزَْٝهٝإ ١ٖبَٞ ؾ١قري٤ ١ٖشاضا١ْ ١٥ٚاْٝـ بَٛ ٣٠ٚ١٥ ب
ن١ ١٥ٚاْٝـ زَيٝإ ثَٞ خَٛف بَٞ ١ْى ز٠َٚي١َ١ْس خٛاضز٢ْ خ٣َٛ ١ٖبَٝت٤ ؾ١قريٜـ بَٞ خٛاضزٕ 
سيََٝٓٝت٠ٚ١. ٠ٚ سٝه١ُتَٝه٢ تطٜؿٞ ١ٜ٠ٚ١٥: ن١ ثاى ب٣٠ٚ١ْٚٛ ضِؤش٠ٚٚٚا١ْ ي١ٖ١ض قػ١ٜ١ن٢ ي١غٛٚ 

اث١ٜ١ى نطزبَٝت٢ ١٥ّ ظ٠نات١ ثان٢ ز٠نات٠ٚ١ٚ ١٥دط٣ ضَِٚش٠ٚٚن٣١ بَٛ ت١ٚاٚ َٜو ي١ٖ١ض خط(ضفح) ي١ٖ١ض
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 : ز٠نات ١ٖض٠ٚنٛ ابٔ عباؽ ز٠طَٝطَٜت٠ٚ١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠ ٚادب نطز 

(  ٔ٘ ٍُ ايًَٓ ١َُّ َفَطَض َضُغٛ َُٚطِع َٚايطََٓفٔح   ٔٛ ِٔ ايًَِٓػ َٔ  ِٔ َِٗط٠ّ ٔيًصَٓا٥ٔ   (.82)  َظَنا٠َ اِئفِطٔط ُط
َٚايطََٓفٔح) ن١  ٔٛ َٔ ايًَِٓػ َٔ  ِٔ َِٗط٠ّ ٔيًصَٓا٥ٔ ي١ ثَٝٓا٣ٚ نٝسا؟ بؤ خاتط٣ نٞ؟ بؤ خاتط٣ ٣٠ٚ١٥ ن١   ُط

َٜو ي١ قػ١ٜ١ن٢ ظٜاز ي١ قػ١ٜ١ن٢  (ضفح) ضِؤش٠ٚٚٚإ ثاى بَٝت٠ٚ١ ي١  يػٛ(١ٜى ن١نطز١ٜٚٚت٢ ي١
١ٚ ظ٠نات٤١ ثازاؾت٢ ضِؤش٠ٚٚن٣١ ١َٖي١ ي١ نطز١ٜ٠ٚ٠ن٢ ْاؾرئٜ ن١ نطز١ٜٚٚت٢ بؤ ٣٠ٚ١٥ ثاى بَٝت٠ٚ١ ب

ت١ٚاٚ بؤ سيََٝٓٝت٠ٚ١، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا سٝه١ُت٢ ز٠َٚٚٝؿ٢ بؤ دط١ ي١ ضِؤش٠ٚٚٚا١ْن١ٜ١ بؤ خ١َيها٢ْ ؾ١قري٤ 
١ٖشاض٠ بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ ضِؤش٣ ن١شْسا ١٥ٚاْٝـ ب٢َ خٛاضزٕ ٠ٚ١ََٓٓٝ١ْ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ ظ٠نات٠ٚ١ ن١ ز٠زضَٜت 

ساض٣ ز٠َٚي١َ١ْس٠نإ به١ٕ ي١ٚ ضِؤش٠ ن١ش١ْزاٚ زَيٝإ ١٥ٚاْٝـ خٛاضز٢ْ خؤٜإ ١ٖبَٝت٤ بتٛأْ ب١ؾ
 خؤف بَٝت . 

/ كةواتة ئةطةس بؤ ثاكلشدُةوةى سِؤرووةواْ بيَت هة ٓةس كةَء كوسِيةن ياْ هةٓةس  143ث
تاواُيَم هة كاتى بةسِؤرووبووُذا ئةجناًى دابيَ كةواتة كاتى صةكاتى طةسفرتة ئةكةويَتة كوَتايى 

 سِةًةصاُةوة؟
نات٢ ٚادب١ْٚٛن٣١ ظاْاٜإ زٚٚ بؤنْٛٝإ ١ٜ١ٖ نؤ١َيَٝو ي١ظاْاٜإ  (ايفطط) َإ ظ٠نات٢ٚ/ بَٝطٛ

ٚادب ز٠بَٞ، نؤ١ََيَٝهٝإ ( ايفطط) ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ب٥١اٚاب٢ْٚٛ ضِؤش ي١ ضِؤش٣ زٚا٣ ض١َ٠ِظإ ظ٠نات
٢ْٛ ب١ض٠ب١ٜا٢ْ ضِؤش٣ ن١شٕ ٚادب ز٠بَٞ ن١ٚات١ ض ناتَٝو ٚادب بٛٚ؟ بؤن( ايفطط) ز٠َيَٝٔ: ظ٠نات٢

ٚادب ب٠ٚٛ، دا  (ايفطط) ١ٜن١َٝإ بَٞ ٜإ بؤن٢ْٛ ز٠َٚٚري بَٞ ض١َ٠ِظإ ن١ ت١ٚاٚ بٛٚ ٠ٚ١٥ ظ٠نات
ب١ن١ْٚٛ ْاٚ ؾ٣ٚ١ ن١شٕ ٜإ ب١ ن١ْٚٛ ْاٚ ضِؤش٣ ن١شٕ ب١ٖ١ض ناََٝهٝإ بَٞ ؾ١ٚ ٚ ضؤش٣ ن١شٕ 

 ١٥ٚ ظ٠نات١ ٚادب ز٠بَٞ ثَٝـ ٠ٚ١٥ ٚادب ْٞ ١ٜ. 
ي ساصى بيَت( ٓاتووة كة سِؤرىَ يا دوو سِؤر ثيَض ضةرْ صةكاتى / هة ئيدي عوًةسةوة )خوا هي144َث

؟ ئةو صةكاتة ثيَصرت بذسيَ ياْ ُا طةسفرتةى دةسكشدبيَ؟ ئةًة طةباسةت بة ئايا دسووطتة ثيَض خبشيَ
 واتة  باشرتيّ كاتى تةواو بووُى سِةًةصاُة؟ .

َٝو ن١ ثَٝؿٞ خبات تا ض ٚ/ ٚادب ب١ْٚٛن٣١ ١٥ٚ نات١ٜ١ٚ ١٥ٚ نات١ ٚادب ز٠بَٞ، ب١َياّ ن١غ

                           
ُٚ 1371ٚاٙ أبٛ زاٚز ض   82) ُٙ َأُبٛ َزا َٚا ٕٔ.قاٍ ايٟٓٛٚ : َض ٔٔ َعبَٓإؽ ٔبٔإِغَٓإز َسَػ َٚا١َٜٔ اِب ِٔ ٔض َٔ  ز 
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ضِاز١ٜ٠ى ن١ْس ضِؤش ثَٝـ ٚادب ب٢ْٚٛ ب٣َٛ ١ٜ١ٖ بٝهات؟ ز٠َيَٝري: يَٝط٠زا ١َُٝ٥ ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ غ١ض 

ِِ ) ١٥٠ٚط١ض ١ٖبَٞ ١٥٠ٚط١ض ١ْبَٞ ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ غ١ض نطزاض٣ ق١ساب١: ٚٚت٣١ ثَٝػ١ب١ض٣ خٛا  ُِٝه َعًَ
َُٚغ١ٖٔٓ اِيُدًََفا٤ٔ ايٖطأؾٔس َٔٔبُػٖٓٔتٞ  ِّٛ ٚأصشابٞ) (83)  ٜ ٘ٔ اِيَٝ ِٝ ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣   ََا َأْا َعًَ

ث١ض٠ٚضزطاضٜإ زيَ بَٝت( ب١َيَٞ ٠ٚنٛ ٥اَاش٠تإ ثَٝهطز ي١ ٥ٝدي ع١َٛض٠ٚ٠  خٛا يَٝٞ ضِاظ٣ بَٝت( ضِؤشَٜو 
ٜا زٚٚ ضِؤش ثَٝـ ن١شٕ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠ ز٠ضز٠نطزٚ ز٠ٜسا ب١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ 

٠ٚ١ْ ن١ٚات١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ بؤ صي١ْٚٛ يٝص١ٜ١ْى ١ٖب٤َٞ ١َٖيػ٢َ ب٣٠ٚ١ ن١ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠ نؤز٠ن١
خ١َيو نؤبهات٠ٚ١ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ بؤ ٣٠ٚ١٥ ؾطٜا به١ٕٚ ضِؤشَٜو ٜا زٚٚ ضِؤش ثَٝـ ن١شٕ ز٠غت به١ٕ ب١ 

ات١ بسضَٟ. ن١ َاَي١ناْسا بط١ضَِٜٔ ١٥ٚ ظ٠نات١ نؤبه٠ٚ١ْ١ زضٚغت١ ضِؤشَٜو زٚٚ ضِؤش ثَٝـ ن١شٕ ١٥ّ ظ٠ن
ق١ساب١ ٥اٚاٜإ نطز٤٠ٚٚ ٠ٚنٛ ٥ٝدي ع١َٛض  خٛا يَٝٞ ضاظ٣ بَٝت( نطز٣ .ب١آلّ ي١ ؾاْع٣٠ 
ض١َ٠ِظا٠ٚ١ْ ٜا ي١ س١ظس٠ٚ٠ ٜا ن١ْس ضِؤشَٜو ي١ ثَٝـ ض١َ٠ِظا٠ٚ١ْ ٚاضز ١ْب٠ٚٛ ي١ ق١ساب١  ض٠ظا٣ خٛا٣ 

 .ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ن١ ١٥ٚ ظ٠نات١ٜإ ز٠ضنطز بَٝت ي١ٚ نات١زا 
/ ئايا كةطاُيَم ٓةهَذةطذي بة كؤكشدُةوةى صةكاتى طةسفرتة ئايا دسوطتة ٓةسكةطيَ بؤ 145ث

خؤى ئةو صةكاتة بة خضَء كةسء كاسى خوَي بذات؟ ياخود ثيَويظتة كؤًةهَيَم ٓةبىَ يا هيَزُةيةن 
 ٓةهَظّ بة كؤكشدُةوةى صةكاتةكةو ئةواْ بةطةس فةقريو ٓةراساُذا دابةشى بلةْ؟

نؤ١ََيَٝو ن١ؽ ١ٖبٕٛٚ ن١ ز٠ط١ضِا٤ٕ ١٥ٚ ظ٠نات١ٜإ  ٢َ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٚ/ ي١غ١ضز٠
نؤز٠نطز٠ٚ٠، ٠ٚن١ ؾتَٝه٢ ٥اٚا ١ٖبَٞ باؾ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ بيبَ خ١َيها٢ْ ؾ١قري زٜاض٣ 
بهط٤َٜٔ ْاْٚٛؽ بهط٤َٜٔ ظ٠نات١ن١ نؤبهطَٜت٠ٚ١ زاب١ف بهطَٟ ب١غ١ضٜاْسا ١ّٖ بؤ خاتط٣ ؾ١قري٤ 

ان١، ١ّٖ بؤ خاتط٣ خ١َيه١ن١ف ن١ ظ٠نات١ن١ ز٠ضز٠نات ناض ٥اغا١ْٝن١ بؤ ١٥ٚإ ١٥ٚ ١ٖشاض٠نإ ن
١٥ضن١ٜإ ي١غ١ض ْاََٝينَ ن١ يٝص١ٜ١ْى ب١ٚ ٥ٝؿ٠ٚ١ ١َٖيس٠غيتَ، ب١َياّ ١٥ط١ض ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْف ١ْبَٞ بَٝطَٛإ 

ت٢ ١ٖضن١غ١ٚ بؤ خؤ٣ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠ خؤ٣ ز٠ضبهات٤ بٝسات١ ن١غَٝو ن١ ؾٝا٣ٚ بَٝت ن١ ظ٠نا
ُ٘ غ١ضؾرت٣٠ بسضَٜيتَ ٠ٚ١٥ زضٚغت١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  .ٔإ

 / ئايا صةكاتى طةسفرتة  هةطةس كيَ واجبة؟146ث

                           
 ضٚاٙ أبٛ زاٚز ، ٚايرتَصٟ ، ٚابٔ َاد٘ ، ٚغريِٖ . ٚ صشش٘ مجع َٔ أٌٖ ايعًِ ، َِٓٗ ايرتَصٟ ، ٚايبعاض ، ٚاذتانِ.   83)



 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٕٔٚ 

 
ٚ/ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ بَٝطَٛإ ن١غَٝو ز٠بَٞ َٛغَٛيُإ بَٞ ن١ َٛغَٛيُإ ١ْبَٞ بٝؿٝسا يَٝٞ ق١بٍَٛ 

ُٝا٢َ ؾاؾع٢  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ْانطَٜت ١ٖض ن١ْس٠ ضِا٣ طيٗٛض ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝػالّ ١َضد١، ب١َياّ ٥
ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ١َضز ١ْٝٝ نْٛه١ ي١غ١ض ناؾطٜـ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ ٚادب١ ب١َياّ 
بَٝطَٛإ يَٝٞ قبٍَٛ ْانطَٜت ن١ َٛغَٛيُإ ١ْبَٝت، غ١ض٠ضِا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛغَٛيُإ بَٞ ٠ٚ تٛاْاؾٞ 

ضِؤشَٜه٢ خؤ٤٣ ١٥ٚ خَٝعا٣١ْ ن١ ١٥ٚ  ١ٖبَٞ ي١غ١ض ز٠ضنطز٢ْ ١٥ٚ ظ٠نات١، ٚات١ قٛت٢ ؾ١ٚ ٚ
ب١ضثطغٝاض١ٜت٢ قٛت٢ ١٥ٚا٢ْ ١ٖبَٞ ظٜاز ي٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠ ي١غ١ض ٚادب١ٚ ز٠بَٝت ز٠ضٜبهات. 
ب١َياّ ن١ خٛاضز٢ْ ؾ١ٚ ٚ ضِؤشٟ ١ْبَٞ ٠ٚ١٥ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠  ي١غ١ض ْٞ ١ٜ، ٠ٚ ي١غ١ض ١َٖٛٚ 

َٚايصَٓٔػرٔي ) ٠ظ٠نات٢ ٚادب نطزٚٚ ن١غَٝهٝـ ثَٝػ١ب١ض٣ خٛا  َٚاِيُأَِْج٢،  َٚايصََٓنٔط  َٚاِيُشطٔٓ،  َع٢ًَ اِيَعِبٔس 
ُٔنَي ُُِػًٔ ِٔ اِي َٔ ط١ٚض٠ بَٝت ٜا بهٛى، ٥اظاز بَٝت ٜا نؤ١ًٜ، شٕ بَٝت ٜا ثٝاٚ، ط١ٚض٠ بَٝت  (84)  َٚاِيَهٔبرٔي 

١ٖٜيبَ  ٜإ بهٛى ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ ظ٠نات٢ ي١غ١ض ٚادب١ ب١َياّ ٚٚشيإ ب١ ١َضز؟ ب١ ١َضد٢ ٣٠ٚ١٥ ن١
 ن١غَٝو ن١ ١ْٜيبَ بَٝطَٛإ:

ُ٘ َِْفّػا ٔإيَٓا ط َٗاَيا َُٜهًُٔٓف ايًَٓ  ص.286:طايبكط٠ صُِٚغَع
/ كةواتة ئةطةس كةطيَم ٓةراسيض بيَ قوتى شةو و سِؤريَلى ٓةبيَ واجبة هةطةسى صةكاتى 147ث

 طةسفرتة دةسبلات؟
ز٠ؾ١ضََٝت: ١٥ٚ ن١غ١ ظ٠نات٢  ٚ/ بٝطَٛإ ٥ٝدي عجُٝري  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت(

غ١ضؾرت٠ ز٠زات ن١ ١٥ْساظ٣٠ َاَي٢ ١ٖبَٞ ٚاتا َاَي١ن٣١ ٠ٚ١٥ْس٠ بَٞ ن١ بطات١ ١٥ْساظ٠. ب١َياّ يَٝط٠زا 
بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ ضادض ١ْٝٝ ١ٖضن١غَٞ قٛٚت٢ ؾ١ٚ ٚ ضِؤشٟ خؤ٤٣ خَٝعا١ْن٣١ ١ٖبَٞ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ 

ظٝـ ي١بط٣ خؤ٤٣ َٓساَي١نا٤ٕ خَٝعا١ْن٣١ ظ٠نات١ن٣١ ١ْؾ١ق١ٜإ ي١غ١ض٠ ١٥ٚا ثَٜٝٛػت١ بٝسات ٠ٚ َطؤ
 ز٠زات .

/ كةواتة طةسثةسشتياسى خيَضاْ ٓةهَذةطيتَ بةداُى صةكاتى طةسفرتة؟ ٓةسكةطيَ بةخؤى 148ث
صةكات دةسُاكات؟ ئةطةس ئةو كةطاُة ساتبياْ ٓةبيَ ياْ ثاسةى طةسبةخؤياْ ٓةبيَ ٓةس 

 دةسدةكات؟ طةسثةسشتياسةكة واتة باوكةكة صةكاتياْ بؤ 
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 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٕٔٛ 

 
ٚ/ ١٥ط١ض ١٥ٚ ن١غ١ بؤ خؤ٣ بٝهات باٚن١ن١ يَٝٞ ب١ضثطغٝاض ١ْبَٞ نَٝؿ١ ٤١ْٝٝ زضٚغت١، ب١َياّ 
ن١غَٝو ن١ َٓساَي١ ن١ بايؼ ١ْٝٝ بؤ صي١ْٚٛ ٜا ٥اؾط٠تَٝه١ ١٥ٚا١ْ غ١ضث١ضؾتٝاضٜإ بؤٜإ ز٠ضز٠نات٤ 

ُ٘ ي١غ١ضٜإ ال ز٠نَٝت ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ٔإ
 فرتة ئةدسيَت؟ض شتيَم بة صةكاتى طةس/ 149ث

ٚ/ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ دٝاٚاظ٠ ي١ ظ٠نات٢ َاٍَ، ابٔ عُط  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( 
 ظ٠ناتٞ  غ١ضؾرت٣٠  ٚادب نطز ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ي١ بٛخاض٤٣ َٛغًِٝ زا ز٠ؾ١ضََٟٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ِٔ أقٕط) َٔ ِٔ َؾٔعري، أٚ َصاعّا  َٔ ِٔ َتُط، أٚ َصاعا  َٔ ِٔ َطَعاّ)ٚ ي١ ضٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا ٠ٚ (85)  َصاعّا  َٔ   َصاعّا 
( َٜو ٚات١ نٛاض َؿت ن١ زٚٚ نًٝؤ ٚ غ١ز٤ ث١دماٚ صاعٚادب٢ نطز٠ٚٚ ن١   ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا

١٥ْٚس٣٠ ٚادب نطز٠ٚٚ ١ٖضن١غَٞ ي١بط٣ ١ٖض ن١غَٝو  س١ٚت ططاّ ز٠نات، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٢ بٝسات؟ ي١ خٛاضزٕ دا خٛاضز٢ْ (َٜو ز٠نات ظ٠نات٢ ي١غ١ض ٚادب١، ي١ نصاعنٛاض َؿت ن١  

١٥ٚ نات١ ن١ؾو ب٠ٚٛ بؤ صي١ْٚٛ دؤ ب٠ٚٛ خٛضَا ب٠ٚٛ ١٥ٚ دؤض٠ ؾتا١ْ ب٠ٚٛ ٜإ ط١من غ١ضز٢َ٠ 
ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ١٥ٚإ ٚاٜإ ز٠ضنطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ ٚادب ب٠ٚٛ ي١غ١ضٜإ 

ِٔ َطَعاّٚ) ن١ ز٠ؾ١ضََٟٛ ن١ زٜاضٜإ نطز٠ٚٚ. دا َازاّ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝهسا ٖات٠ٚٛ َٔ ن١ٚات١ ( َصاعّا 
ُ٘ ١ٖضؾيتَ خٛاضزٕ بَٞ قٛت٢ خ١َيو بَٞ زضٚغت١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ١َضز ١ْٝٝ بًََٝري تاٜب١ت١ٚ ز٠بَٞ ٥ًٝال ن١ؾو  ٔإ

بسضَٟ ٜا خٛضَا بسضَٟ ي١ َٚيات٢ ١َُٝ٥زا بؤ صي١ْٚٛ خٛضَا ١ْٝٝ ٜا ي١ٚا١ٜ١ْ ن١ؾو ١ْبَٞ ٜا ي١ٚا١ٜ١ْ ن١ 
١غَٝو غٛز٣ ١ْب٢َ بؤ  ؾ١قريٚ ١ٖشاض، ي١َٚياتَٝه٠ٚ١ بؤ َٚياتَٝه٢ تط ز٠طؤض٣َِ، ٜا دؤ بس٠ٜت١ ن

٥ٝؿاض٠ت٢ ثَٝهطز٠ٚٚ ١٥ٚا  ي١ؾََٜٛٓٝه٠ٚ١ بؤ ؾََٜٛٓٝه٢ تط ز٠طؤض٣َِ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
خٛاضز٢ْ خؤٜا٤ٕ قٛت٢ ١٥ٚإ ي١ٚ ؾ١َٜٓٛزا٤ ي١ٚ غ١ضز١َ٠زا ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ، ١٥َطِؤ ن١ خٛاضز٢ْ خ١َيو 
بطدم١ بؤ صي١ْٚٛ زضٚغت١ ز٠بَٞ بسضَٟ بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ف باؾرت٠ ي٣٠ٚ١ ط١من بسات١ خ١َيو ٜا دؤ بسات١ 
خ١َيو، ن١ٚات١ خٛاضز٢ْ خ١َيو ن٢ بَٝت ز٠بَٝت ٠ٚ١٥ٜإ بسضَٜتآ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ؾ١ضَٛٚز٠ن١ باغ٢ 

 خٛاضزٕ ز٠نات ز٠بَٞ خٛاضزْٝإ بسضَٜت٢َ .
واُشيَت صياتش بذسيَت؟ ياخود ئةُذاصةكةى دياسى / ئةطةس كةطيَم تواُاى ٓةبيَت دةت150ث
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 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٕٜٔ 

 
 كشاوة ؟

ٚ/ ن١غَٝو ن١ ظٜاتط بسات طَٛإ ي٠ٚ١زا ١ْٝٝ ن١ باؾرت٠، نْٛه١ ظ٠نات ١٥غ١ًَن٣١ ي١غ١ض 
( زا١َظضا٠ٚ ٚات١: زَي١ٓٚا٢ٜ ؾ١قريٚ ١ٖشاض٤ نان١ نطزٕ ي١ط١َي٢ دا ن١تؤ نان١ ن١ َٛاغا٠ ايؿكطا٤ 

١ٝ نانرت٠، نؤٕ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ي١ ؾٝس٣١ٜ خٛاضز٢ْ ١ٖشاضاْسا ظٜاتط به٣١ ٠ٚ١٥ طَٛا٢ْ تَٝسا ْٝ
ِِ) ز٠ؾ١ضََٟٛٚ: ََٛٓع َخِّٝطا يَُٓه ١٥ط١ض بَٝت٤ ي١ ؾٝس٣١ٜ ١ْؾ١ضَٜو ظٜاتط بس٠ٕ خٛاضز٢ْ زٚٚ ١ْؾ١ض   ََٚإٔ َتَط

ُ٘ط بس٠ٕ َٛ َخِْٝط يَٓ ُٗ ََٛٓع َخِٝطّا َف َُٔ َتَط   [.ٗٛٔ:ايبكط٠]صَف
(َٜه١ ن١تؤ بٝه١ٜت١ ثَٝٓض صاعات٢ غ١ضؾرت٠ ن١تؤ ي١ دٝات٢ ١ْؾ١ضَٜو  باؾرت٠ ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝف ظ٠ن

ُ٘، يَٝط٠زا ١٥غٌَ تَٝٝسا   َّ ِٕ ؾَا٤َ اي  (١ْٝٝ، ١٥غٌَ تَٝٝساتعبسَػت خَٝطت ظٜاتط ز٠طات٤ طْٛاٖت ْاطات إِ
 ( نؤٕ ٖات٠ٚٛ ْابَٞ بؤ٣ ظٜاز به٣١، ب١َياّ ؾتَٝو ن١ زٜاض٠تعبسٜاتي١َ١غ١ي٣١    َٛاغا٠ ايفكطا٤)

ع١ًٝت١ن٣١ نان١ نطز١ْ ي١ط١ٍَ ١ٖشاضإ ٠ٚ١٥ تؤ بَٝطَٛإ ن١ ن١ْسَٜو ظٜاتط بس٠ٟ باؾرت٠ ب١َيط١مشإ 
ِِ) ٥ا١ٜت١ن٣١ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ََٛٓع َخِّٝطا يَُٓه    .ََٚإٔ َتَط

ئةطةس ٓاتوو ئةو خواسدُة كةثيَى بذسيَ جؤسى خواسدُةكة دةطتِيصاْ ُةكشاوة بؤ / 151ث
ظتا ضةُذ جؤسىَ بشُخ هة باصاسِدا ٓةية بشجنى وا ٓةية بؤ صيوُة كيوؤى بة صيووُة ئةطةس بشجنة ئيَ

دوو ٓةصاسة بةٓةصاسة بة ثيَِض طةدة ئاية صةكاتةكةى هةطةس ال ئةضيَ ياخود بةطويَشةى ٓةبووْء 
 ُةبووُى ئةو كةطةية خؤى ض جؤسة بشجنيَم ئةخوات ئةبيَ هةو بشجنة دةسبلات؟ 

ِِط ض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:ٚ/ ١٥غٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛا٣ ط١ٚ ًُٔٝه ِٖ َٕ َأ ُُٛ ََا ُتِطٔع َِٚغٔط  ِٔ َأ   [.ٜٛ:املا٥س٠]ص َٔ
باؾرت ٚا١ٜ خٛاضزَْٝه٢ َآَا٠ْٚس بَٞ ١٥١ْٚ ت١نًٝؿ٣١ ي١غ١ض زابٓطَٟ بهَٞ باؾرتٜٔ بطْر بهط٣َِ بؤ 

١ٚات١ خ١َيو، ١ْخطاثرتٜٔ بطدمٝـ ن١ بٝسات١ خ١َيو٤ بؤٜؿٞ بب٣١ ي١ٚا١ٜ١ْ ثَٝٝإ ١ْخٛضَٜت٤ ١ْخيؤٕ، ن
َآَا٠ْٚس١ٜت ي١ّ ؾتا١ْزا زاٚانطا٠ٚ، ب١اَلّ ن١غَٝو ن١ْ١ٜبَٝت٤ ي٠ٚ١ ظٜاتط ٥ُٝها١ْٝت٢ ١ْبَٞ ض 
ُ٘ ١٥ٚ ن٢ ز٠خٛات ٠ٚ١٥ بسات ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ط١ٚض٢ٜ٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  َّ ِٕ ؾَا٤َ اي بطدمَٝه٢ ١ٜ١ٖ زضٚغت١ إِ

 باؾرتبَٞ. 
ةشت ثؤهةية كة خواى طةوسة باطى / ئايا ئةَ صةكاتةى طةسفرتة بةكيَ دةدسيَت؟ ئةو 152ٓث

 كشدووة ياخود جياواصة؟
زٜاض٣  ٚ/ ظ٠نات٢ َاٍَ ب١َيَٞ بؤ ١ٖؾت ثؤي١ن١ٜ١، ب١َياّ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
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ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ: خٛاضزَْٝه١ ( 86) طعُِٖٛ عٔ ايػؤاٍ ف٢ ٖصا ايّٝٛ  ٔننٕيأُِػيً ١َُطَع) نطزٚ ؾ١ض٣َٚٛ:

١ ٠ٚبؤ ؾ١قريٚ ١ٖشاضا١ْ بؤ ٣٠ٚ١٥ بَٞ ثَٜٝٛػتٝإ به١ٕ ي١ غٛاٍَ نطز٤ٕ بؤ ؾ١قريٚ ١ٖشاض ب١ؽ خٛاضزْ
زاٚانطزٕ ي١خ١َيو ي١ّ ضِؤش٠زا، ١ْٜؿ١ضَٛٚ بؤ ن١غ٢َ ق١ضظزاض٠، بؤ ن١غَٝو ن١ ي١دٝٗاز٠، بؤ 

٠ٚ١٥   ٔننٕيأُِػيً ١َُطَع) ن١غَٝو ن١ خ١ضٜه٢ ناضَٜه٢ خَٝط٠، بؤ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ ؾ١قريٚ ١ٖشاض٠
 .بؤن٢ْٛ زضٚغت١ 

 
/ كةواتة ئةو كةطاُةى خؤياْ فةقري ُةبووْ دسوطت ُي ية وةسيبطشْ، ضوُلة هةكؤُذا 153ث

وا باو بووةو خةهَلى وا سآيَِذساوْ كة صةكاتى طةسفرتة وة باقى صةكاتةكاُى تش بذةْ بة ضيِيَلى 
 تايبةت. سووُلشدُةوةيةن هةطةس ئةَ بابةتة؟

خٛاضزَْٝه١ بؤ ؾ١قريٚ ١ٖشاض دا  عِ يًُػًهني )طزٜاض٣ نطز٠ٚٚ  ٚ/ ٚٚشيإ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا
بؤ صي١ْٚٛ داضَٜو ٠ٚنٛ َاَؤغتا١ٜى ١٥ط١ض َػهري٤ ؾ١قريبٔ ١٥ٚا ؾٝإٚ ن١ َػهري٤ ؾ١قري ١ْبٔ ؾٝاٚ 
ُ٘ ن١ٚات١ ١َضز ١ْٝٝ بًََِٝ َاز٠ّ ن١غَٝو ن١ َاَؤغتا٣  َّ ِٕ ؾَا٤َ اي ْري با ١َالف بٔ، ن١َٔ ؾٝاِْٚٝ إِ

ا غ١زا غ١ز ؾٝا٣ٚ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت١ٜ٠، ناتَٝو زضٚغت١ ن١ َػهري٤ ؾ١قري َعط١ٚت بَٞ بؤ صي١ْٚٛ ١٥ٚ
ن١ ١٥ٚ ْٝؿا٣١ْ تَٝسابَٞ س١َياَي٤١ زضٚغت١ بؤ٣ ٠ٚ ي١غ١ضٜؿت الز٠نَٝت ن١  )طعِ يًُػانني بٔ

بٝس٠ٜيتَ، ب١َياّ ن١ز٠َٚي١َ١ْس بَٝت٤ َػهري ١ْبَٞ ١ْبؤ ١٥ٚ زضٚغت١ ٠ٚضٟ بططَٟ ١ْبؤ ٤َٔ تؤ زضٚغت١ 
  ز٠بَٞ َػهري بٔ.)طعِ يًُػانني  نْٛه١ ي١غ١ضَإ الْانَٝتثَٝٞ بس٠ٜٔ 

/ ئايا بؤ ئةو كةطاُةى كةوا هةدةسةوةى وهَاتّ كاتيَم كة صةكاتى طةسفرتة ديَت هيَشة 154ث
كةطوكاسياْ يا باوكى صةكاتى طةسفرتةى بؤ دةسدةكات ئاية ئةويض بةٓةًاْ شيَوة ئةو ئةُذاصةى 

ى دةسدةكات؟ ياْ بةو شيَواصةى كة الى خؤياْ كة هةوىَ خواسدْ كةوا هيَشة ٓةية بةو شيَواصةى بؤ
 طشاُرتة . بة ض شيَواصيَم بؤى دةسدةكات؟ 

ٚ/ ١٥ٚ ن١غ١ ي١ٖ١ض ؾََٜٛٓٝو بصَٜت ي١ٚ ؾ٣١َٜٓٛ ن١ تَٝٝسا ز٠شَٜت ٚادب١ ي١غ١ض٣  قاعَٝو ي١ 
ن١ ي٣ٚ١َ ١ٖشاضٚ  (٠ خٛاضز١ْ ق١ُٝت٢ ن١ْس بٛٚصاعخٛاضز٢ْ ١٥ٚ ؾ١َٜٓٛ بسات١ ١ٖشاضٚ َػهري ١٥ٚ  

                           
 طين ٚاذتانِ ٚصشش٘.ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١ ٚايساضق   86)
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َػهري ز٠غت ن١ٚت ٠ٚ١٥ بؤ خؤ٣ ي٣ٚ١َ ز٠ٜسات١ َٛغَٛيُاْإ، ن١ي٣ٚ١َ ز٠غت٢ ١ْن١ٚت ن١غَٝو 

ًَََٝٝو ي١ ؾ١ضع ي٣ٚ١َ   (َٜو صاعت١نًٝـ ز٠نات يَٝط٠ ي١ َٚيات٢ َٛغَٛيُاْإ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ْبَٝت١ ؾ
تط٠ ي١ ١َب١ًغَٝو ثاض٣٠ (٠ خٛاضز١ْ ١َب١ًغَٝو ثاض٠ ظٜاصاعخٛاضزٕ ٚادب١ ي١غ١ض٣ بؤصي١ْٚٛ ١٥ٚ  

(َٜه٢ ٥َٝط٠ ٠ٚ١٥ ي٣ٚ١َ ي١غ١ض٣ ٚادب ب٠ٚٛ، غ١ال١َترتٜٔ ؾت بؤ ز١ٜٓن٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي٣ٚ١َ صاع 
ن١ْسَٜه٢ ي١غ١ض ٚادب ب٠ٚٛ ١٥ٚا يَٝط٠ ن١غَٝو بهات١ ٠ٚنٌٝ ي١ َٚيات٢ َٛغَٛيُاْإ ن١ با٢ٜ ٠ٚ١٥ْس٠ 

 . خٛاضز٢ْ بؤ بهط٤َ٣ِ ب١غ١ض ؾ١قريٚ ١ٖشاضزا زاب١ؾ٢ بهات
دؤالس بيَت ئةبيَ 5/ بؤ صيووُة ئةطةس ئةو خواسدُة كةوا هةوىَ صةكاتى طةسفرتة دةسدةكات 155ث

 دؤالسة خؤساكى بؤ بلشِيَتء بةطةس فةقريء ٓةراسُذا دابةشى بلات؟ 5بايي ئةو 
 ب١َي٢َ.

ئاية كةطيَم ئةطةس هة سِةًةصاُذا سيشيَتء ثيَض ئةوةى  خوا ثاداشتى خيَشت بذاتةوة/ 156ث
صةكاتى طةسفرتة دةسبلات ثيَويظتة بؤ كةطوكاسى صةكاتى طةسفرتة بؤ ئةَ ًشدووة دةسبلةْ كةوا 

 ياخود بةًشدُى هةطةسى الئةضيَت؟
ٚ/ ٚٚشيإ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ ب١خؤض٥اٚا ب٢ْٚٛ ٥اخري٣ ضِؤش٣ ض١َ٠ِظإ ٚادب ز٠بَٞ ي١غ١ض قػ٣١ 

١غ١ض قػ٣١ ١ْٖسَٜه٢ تطٜإ، ن١ٚات١ ١ْٖس٣َ ي١ ظاْاٜإ، ٠ٚ ب١ ب١ض٠ب١ٜا٢ْ ضِؤش٣ ن١شٕ ٚادب ز٠ب٢َ ي
ن١غَٝو ي١ ض١َ٠ِظاْسا سيطَٜت ٠ٚ١٥ خؤض٣ ٥اخط ضِؤش٣ ض١َ٠ِظإ ٥اٚا ١ْب٠ٚٛ َازاّ ي١ ض١َ٠ِظاْسا َطز 

 ن١ٚات١ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ ي١غ١ض٣ ٚادب ١ْب٠ٚٛ ن١ٚادبٝـ ١ْبَٞ ثَٜٝٛػت ْانات بٝسات. 
بلات ئةو صةكاتة ٓةس هةطةسى / ئاية ئةطةس كةطيَم ُةيتواُى هةكاتى خؤيذا دةسي 157ث

ثيَويظتة دةسي بلات؟ ياخود ئةطةس هةكاتى خؤيذا دةسيِةكشد هةطةسى دةكةويَتء ثيَويظت ُيية 
 جاسيَلى تش دةسي بلات؟

ٚ/ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ابٔ عباؽ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ناتَٝو ن١ باغ٢ ٣٠ٚ١٥ نطز 
َٞ َظَنا٠ْ ) ٠ٚٚ ؾ١ض٣َٚٛ:ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٣٠ ٚادب نطز ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٔٗ ٌَ ايصَٓال٠ٔ َف َٖا َقِب ِٔ َأزَٓا ََ

١ٖضن١غَٞ ١٥ٚ ظ٠نات١ بسات ثَٝـ َْٜٛص٣ ن١شٕ ٠ٚ١٥ ظ٠نات١ن٣١ قبَٛي١، ن١ٚات١ نات٢  (87)  ََِكُبَٛي١ْ

                           
ٕٔ. 1371ضٚاٙ أبٛ زاٚز    87) ٔٔ َعٖبإؽ ٔبٔإِغَٓإز َسَػ َٚا١َٜٔ اِب ِٔ ٔض َٔ ُٚز  ُٙ َأُبٛ َزا َٚا  قاٍ ايٟٓٛٚ : َض
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ز٠ضنطز٢ْ ناى٤ ت١ٚاٚ ٚ غ١ْٓٛت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زٚا٣ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ تا٠ٚنٛ ثَٝـ َْٜٛص٣ ن١شٕ ي١ٚ 

ت ١٥ٜٚـ ن١ خٛاضز١ْ بسضَٜت١ ؾ١قريَٜو ي١ ضِؤش٣ ن١شْسا بؤ ٣٠ٚ١٥ خٛاضز٢ْ ١ٖبَٝت، نات١زا ز٠ضبهطَٜ
١َ١٥ نات١ غ١ْٓٛت١ن١ٜ١ت٢، ٚٚشيإ زضٚغتٝؿ١ ضِؤشٜو ٜا زٚٚ ضِؤش ثَٝـ ن١شٕ بسض٣َ، ب١َياّ باؾرت 

١ٖضن١غَٞ ١٥ٚ ظ٠نات١  ن١ ابٔ عباؽ ي٢َٝ طَٝطِا٠ٚ١ٜ ؾ١ض٣َٚٛ: ١ٜ٠ٚ١٥، دا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
 هات ثَٝـ َْٜٛص٣ ن١شٕ ٠ٚ١٥ ظ٠ناتَٝه١ ٠ٚضطريا٠ٚ:ز٠ضب

ِٔ َأ)  ََ َٞ َصَسَق١ْزَٚ ٔٗ َٖا َبِعَس ايصَٓال٠ٔ َف   .ا
 ٠ٚ ٣٠ٚ١٥ زٚا٣ َْٜٛص ز٠ض٣ بهات ٠ٚ١٥ ق١ز٠ق١ٚ خَٝط٠ ظ٠نات ١ْٝٝ. 

/ كةواتة ٓةس كةطيَ دواى ُويَزى ضةرْ صةكاتةكةى دةسبلات ئةوة خيَشيَلة هة خيَشةكاْ 158ث
 ىء صةكاتى طةسفرتة ُيية؟كة كشدوويةت

ٚ/ ب١َي٢َ ب٠ٚ١ ال ١ْن٠ٚٛ ي١غ١ض٣، ب١َياّ بؤ صي١ْٚٛ ١٥ط١ض ٥اطا٣ ي١َٓٝبٛٚ ٜإ ١َشغٍَٛ بٛٚ، ٜإ ي١ 
بري٣ نٛٚ ٜإ عٛظضَٜه٢ ١ٖبٛٚ ي١ٚ نات١زابٛٚ ن١َْٜٛصٜـ نطا ٥ا١ٜ ي١غ١ض٣ ال ز٠نَٝت ١ْخَٝط 

إ ١ٖشاضَٜو ٠ٚ زاٚا٣ يَٝدؤؾبٕٛٚ ي١ ي١غ١ض٣ الْانَٝت ز٠بَٞ ١ٖض ظ٠نات١ن٣١ بسات١ ؾ١قريَٜو ٜ
 خٛا٣ ط١ٚض٠ بهات  ١٥ط١ض  دؤضَٜو ي١ ن١َت١ضخ٢َ١ ١ٖبٛٚ بَٝت.

 / ض كاتيَم ئةو صةكاتة ئةدات كاتيَم هة دةطتى ضوو هة كاتي خؤيذا بيذات؟159ث
 ٚ/ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ١ٜنػ١ض ظ٠نات١ن١ ز٠زات.

اس بلشىَ هةطةس ثاسةو بضاُشيَ  / ئايا دسوطتة بةثاسة صةكاتى طةسفرتة بذسيَت؟ واتة قي160ث
ئةو بشِة خواسدُةى كةوا ثيَويظتة بذسيَ بة ثاسة بايي ضةُذة ثاسةكة هة جياتى ئةوة بة فةقريو 

 ٓةراساْ بذسيَ ؟ 
َٕ َضبَُٓو َْٔػّٝٓا طٚ/ ز٠َيَِٝ ٠ٚنٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ؾ١ض١َٜٚٛت٢: ََا َنا   [.ٗٙ:َطِٜ]  صَٚ
زيَ ٕٚٚ ْابَٝت٤ ث١ن٢ ْان٣ٚ١َ ي١ٖٝض ؾتَٝو٤ ١َٖٛٚ  ث١ض٠ٚضزطاضَإ ؾيت ي١بري ْانَٝت٠ٚ١ٚ ؾيت

٣َٛ )ط ؾتَٝو ز٠ظا٢َْ ٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٠ن١ؾ٢  َٗ ٔٔ اِي ِٓٔطُل َع ََا َٜ ْٞ َُٜٛس٢ )3َٚ َِٚس َٛ ٔإال  ُٖ  ِٕ   4  ٔإ
 ز٠ًََٜٞ  ٠ٚس١ٝ ١ٖ٠ٚضؾتَٝهٝـ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٠ن١ؾٞ [. ٗ-ٖ:]النجمص

ي١ باغ٢ ظ٠نات٢ َا٤ٍَ  ز٠خيات٠ٚ١ بريٟ، ن١ٚات١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ي١بري٣ بهَٝت خٛا٣ ط١ٚض٠
غاَاْسا باغ٢ ثاض٣٠ نطز، ب١اَلّ ي١ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ باغ٢ ثاض٣٠ ١ْنطز، ابٔ عباؽ ٠ٚ ابٔ عُطٜـ 
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ِٔ َطَعاّ)ؾ١ضظ٣ نطز ي١غ١ضَإ ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠  ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َٔ  قاع(َٜو   َصاعّا 

)طعِ  ٛاضزٕ ٠ٚ ٠ٚ١٥ف ن١ ت٥١هٝس٣ يَٝس٠نات٠ٚ١ ز٠بَٞ خٛاضزٕ بَٞ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ:نٛاض َؿت ي١ خ
طٗطِٖ عٔ ايػؤاٍ يف ) خؤضانَٝه١ بؤ نَٞ بؤ ؾ١قريٚ ١ٖشاض زٜػإ ظٜاتط ت٥١هٝس٣ نطز٠ٚ٠  يًُػانٔ
بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ٚ ضِؤش٠زا بَٞ ثَٜٝٛػتٝإ به١ٕ ١ْنٔ زاٚا٣ خٛاضزٕ ي١ زضاٚغآ ٜإ ي١ خ١َيو   ٖصا ايّٝٛ

١ٕ، نْٛه١ ضِؤشا٢ْ ض١َ٠ِظإ نات٢ خؤططت١ٜ٠ٚ١ٓ ي١ خٛاضزٕ، ب١اَلّ ضِؤش٣ ن١شٕ ضِؤش٣ خٛاضز٤ٕ به
خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْ، ي١ضِؤش٣ خٛاضز٤ٕ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ن١شْسا ؾ١قري٤ ١ٖشاض ثَٜٝٛػت٢ ب١ خٛاضز٤ٕ خٛاضز٠ٚ١ْ 

غ١ًَن١ بََٞ سٝه١ُت ١ْٝٝ ن١ خٛاضز٢ْ زاْا٠ٚ، ن١ٚات١ ي١غ١ض ١٥ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ثَٜٝٛػت١ سي٠ٚ١َٓٝٓٝ، ب١بٝا٣ْٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ثاض٠ن١ بؤ ؾ١قري ظٜاتط غٛز٣ يَٞ ز٠بَٝٓٝت ي١ خٛاضز١ْن١ 
١ْخَٝط ١٥ّ ؾت١ ثَٜٝٛػت ١ْٝٝ ٚاب٤َ٢ ١َضدٝـ ١ْٝٝ ٚابَٞ، نْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ط١ض ب١ ثاض٠ بٝس٠ٜت١ ن١غَٝو 

ؤؾاى٤ د٤ٌ ب١ضط٢ خؤ٣ غ١ضؾ٢ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ دط١ض٣٠ بسات بؤ صي١ْٚٛ ٜإ ز٠ٜسات١ ن١غَٝو بؤ ث
ب١بطغَٝت٢ َا٠ٚ١ْٚ خٛاضزَْٝه٢  بهات بؤ صي١ْٚٛ ٜإ بهَٞ ق١ضظَٜه٢ ثَٝبسات٠ٚ١، ب١َياّ َا٤ٍَ َٓساَي١ن٣١

خؤؾٝإ ١ْخٛاضز ي١ضِؤش٣ ن١شْساٚ ؾتَٝهٝإ ١ْبٛٚ ٠ٚنٛ خ١َيو٤ زضاٚغَٝهاْٝإ بتٛأْ ١٥ٚاْٝـ 
١ٜ٠ٚ١٥، ب١َياّ ١٥ط١ض بؤ صي١ْٚٛ ظ٠ضٚٚض٠تَٝو ٖات١  خٛاضزْٝإ ١ٖبَٞ ي١ ضِؤش٣ ن١شْسا، ن١اٚت١ ١٥غٌَ

ثَٝؿ٠ٚ١ ٜا ساد١تَٝو ٖات١ ثَٝؿ٠ٚ١ ي١ ساَي١ت٢ ظ٠ضٚٚض٠ت بؤ صي١ْٚٛ ن١غَٝو ز٠َي٢َ ي١ب١ضٜتاْٝا ْاتٛا٢َْ 
خٛاضزٕ بَٓٝطَٜت٠ٚ١ بؤ نٛضزغتا٢ْ ١َُٝ٥ ٠ٚ١٥ ن١غَٝو ت١نًٝـ ز٠نات ثاض٣٠ بؤ ز٠َْٝطَٜت٠ٚ١ ب١ؽ ١٥ٚ 

٠نطَٟ ز٠بَٞ خٛاضز٢ْ بؤ بهطَِٟ ٜإ بٝس٠ٜت١ ؾ١قري٠ن١ بٝه١ٜت١ ١َضز ي١غ١ض٤٣ ن١غ١ف ن١ت١نًٝـ ز
غٝك١ؾت ثَٝيبَ ن١ خٛاضز٢ْ ثَٞ بهط٣َِ ي١ٚ ساَي١تا١ْ زضٚغت١ ثاض٠ بسات، ب١َياّ ؾته١ ١ٖض بؤنٞ 
ط١ضِا٠ٚ١ٜ؟ ١ٖضبؤ خٛاضز١ْن١ ط١ضِا٠ٚ١ٜ . غ١ٜط ي٠ٚ١زا١ٜ ب١ضِاغت٢ ن١ ي١ غ١ْٓٛت الزضا٠ٚ ٠ٚ١٥ ي١ 

١بٞ ٥ُٝاّ ؾاؾٝعٞ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ زيَ بَٝت( ز٠بَٞ خٛاضزٕ ب٤َٞ زضٚغت ١ْٝٝ ب١ثاض٠ ١َظٖ
بَٝت، ب١َياّ ن١ ز٠بٝٓري ١ْٖسَٜو داض بؤ ١ْٖسَٜو ؾت ن١ ١َغ١ًَس١ت٢ َاز٣ تَٝسا١ٜ ٚاظ ي١ ١َظ١ٖبٞ 

ا ب١ زضٚغت٢ ز٠ظاْط٣َ ٥ُٝاّ ؾاؾٝعٞ ز٠َٖٝٓطَٟ بؤ؟ بؤ ١َظ١ٖبٞ ٥ُٝاّ أبٛ س١ْٝؿ١ ن١ بًََٝٔ ٚاهلل تَٝٝس
 ظ٠نات٢ غ١ضؾرت٠ ب١ ثاض٠ بسض٣َ. 

 ًةصٓةبى ئيٌاًى شافيعيض دةهَيَ دةبيَ خواسدْ بيَ؟  / هيَشةدا فةسًووت هة161ث
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نْٛه١ ٥اغاْرت٠ ١٥ط١ض ثاض٠ بَٞ ١ٖض ي١َعط١ٚت ٠ٚضز٠طريَٟ ٜا  ؟ٚ/ ٚاظ ي١َ١ظ١ٖب١ن١ف زَٜٓطَٟ بؤ

ٝدات١ طريؾا٢ْ خؤ٠ٚ١ٜ ٠ٚ١٥ف ب١ضِاغت٢ ؾ١ضعٞ ١ْٝٝٚ ي١ٖ١ض نؤَياَْٝو بَٞ ٠ٚضز٠طري٣َ بؤ ٣٠ٚ١٥ ب
سيََٝٓٝت٠ٚ١ دا ز٠بٝٓري  زضٚغت ١ْٝٝ، ١٥غٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ َطؤظ ي١غ١ض غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

َْٛاؾ١غ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ١ْٖسَٟ داض ز٠بٝٓري ي١ ال٣ ١ْٖس٣َ َاَؤغتا٣ ٥اٜٝٓٝسا ي١ط١ٍَ ضَِٜعَسا بؤ َاَؤغتاٜا٢ْ 
ي١ٚ الٚ ي١ نؤَيا١ْناْسا ز٠ن١ْٚ١ َْٛاؾ١غ٣١ خؤٜإ ٠ٚض٠ خ١َيه١ٓٝ بؤصي١ْٚٛ ٥ا٢ٜٓٝ ١ْٖسَٟ َاَؤغتاٜإ 

-يٝص٣١ْ ؾ١تٛا ٠ٚ١٥ْس٣٠ زاْا٠ٚ َٔ ن١ غ١ضتإ ناى ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ ْاٜٚؿٝإ ْا٠ٚ غ١ض نانهطز٠ٚ١ْ 
٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ )فطر( ٚات١ ١٥ٚ ظ٠َا١ٜ١ْ ب١ٖؤ٣ غ١ضؾرت٠ٚ٠ ي١  -٠ٚ١٥ غ١ضؾرت١ٜ٠ ١ْى غ١ضنانهطز٠ٚ١ْ

٠ٚ٠ ٚادب ز٠ب٢َ ٠ٚض٠ َٔ ب١ ن١َرت بؤتإ ناى ز٠ن٠ٚ١َ١ يٝص٣١ْ ؾ١تٛا ن١ْس٣ زاْا٠ٚ َٔ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ
ن١َرتتإ ي٠َٛٝضز٠ططّ ٠ٚنٛ ب٢ًََٝ َْٛاؾ١غ١ٜ١ن١ٚ غ١ٜس٠يٝات٤عٝاز١ٜ٠ ٠ٚض٠ َٔ ب١ٖ١ضظاْرت ثَٝتإ 

َُ٘ ز٠ؾطؤؾِ ١٥ٚ ؾتا١ْ َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ ز٠بَٞ ي٠ٚ١ تَٝط١ٜؿتٛتط بٞ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ٢ غ١ضؾرت٠ ٠ٚنٛ ظ٠نات ٔإ
 بٝس٠ ؾ١قري٤ ١ٖشاض.ِإْن َشاَء الل ُو  خٛاضزٕ ز٠زض٣َ بطدمَٝه٢ باف بسض٣َ

 / ئايا دسوطتة طؤشت بذةيت هةجياتى خواسدْ؟162ث
ُ٘ ٚ/ ٠ٚ١٥ بؤن٢ْٛ ١ْٖس٣َ ي١ظاْاٜا١ْ زضٚغت١ بسض٣َ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ن١ٚابَٝت ب١ؾ٢ ١٥ٚ َاَي١ بهات  ٔإ

َٜت، ب١َياّ قٝاغ٢ به٣١ ب١بطدمَٝه٢ باف ق١ُٝت١ن٣١ ن١ْس٠ ب٠ٚ١ نْٛه١ طؤؾت ب١ قاع( ١٥ْساظ٠ ْانط
ُ٘ َطٜؿهٝإ بؤ بهط٣ِ ٚاهلل أعًِ زضٚغت١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ   َازاّ خٛاضز١ْ. ٔإ

/ ئةطةس كةطيَم صةكاتى طةسفرتةى دةسكشد ئاية ئةو صةكاتةى هةطةس ال ضووة ياخود 163ث
 ثيَويظتة دووباسة بة خواسدْ دةسيبلات؟ 

ي١ب١ض ظ٠ضٚٚض٠تَٝو ١ْبَٞ ز٠بَٞ ز٠ضٜهات ١٥غٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١غ١ض غ١ْٓٛت سي٠ٚ١َٓٝٓٝ ٚاهلل ٚ/ ١٥ط١ض 
 أعًِ .
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 ١شٕد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بة ًاُاى ضى ديَت؟)عيد(  / ضةر164ْث
 (سعٝ) ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ٜعٛز ) ٚاتا ط١ضِا٠ٚ١ٜ (عاز) ٖات٠ٚٛ (عاز ٜعٛز) ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠بٝسا ي١( عٝس) ٚ/

١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َٖٛٚ غاَيَٝو ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ٚ زٚٚباض٠ ز٠بَٝت٠ٚ١، ٠ٚ خ١َيه٢ تَٝٝسا نؤز٠بَٝت٤٠ٚ١ ب١ خؤؾ٤ٞ 
ؾاز٠ٚ١ٜ بؤ خ١َيه٢ زَٜت٠ٚ١، ن١ٚات١ ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠بٝسا ب١َاْا٣ ١٥ٚ ؾت١ٜ١ ن١ زٚٚباض٠ ز٠بَٝت٤٠ٚ١ 

باض ز٠بَٝت٤٠ٚ١ َٛغَٛيُاْإ تَٝٝسا ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ٚ داضَٜه٢ تط زَٜت٠ٚ١، ٠ٚ ن١شْٝـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ غاَيا١ْ زٚٚ
 ن١ٜـ خؤف٤ زٍَ خؤف ز٠ب٠ٚ١ٓ .

/ ذيلٌةت هة داُاُى ئةو دوو ضةرُة ضةرُى سِةًةصاْءضةرُى قوسباْ هةَ كاتاُةدا 165ث
 ضيية؟ وة بؤ ضي هةَ كاتاُةدا ئةَ دوو ضةرُة داُشاوْ؟

ٝاٜسا ب١ ن١ش٢ْ خؤٜإ ٚ/ بَٝطَٛإ ١َٖٛٚ ١ْت١ٜ٠ٚ١ى ضِؤشَٜو ٜإ ن١ْس ضِؤشَٜهٝإ ١ٜ١ٖ ن١ ت
زاْا٠ٚ ٠ٚ زَيٞ خؤٜإ تَٝٝسا خؤؾس٠ن١ٕ ب١ بؤ١ٜ١ْن٢ ١ْت٢ٜ٠ٚ١ بَٝت ٜا ْٝؿتُا٢ْ بَٝت ٜا ب١ٖؤٟ 
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غ١ضنطز١ٜ٠ن٠ٚ١ بَٝت ٜا ب١ٖؤٟ ١ٖض ؾتَٝه٠ٚ١ بَٝت، ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ي١ْاٚ خ١َيه٢ دٝٗاْسا ن١ْس 

نطز٢ْٚٚ ب١ ن١شٕ، ب١َياّ ي١ ٖؤناضٚ ن١ْس َْٛاغ١ب٤١ بؤ١ٜ١ْى ١ٜ١ٖ ب١بؤ٣١ْ ١٥ٚا٠ٚ١ْ خ١َيه٢ 
َّ  ) ٥ٝػالَسا ٠ٚنٛ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ١ْ١٥ؽ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: َقٔس

 ٗٞ َُٔس١ََٜٓ ايٖٓٔب َُا) ن١ ٖات١ ١َز١ٜٓ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا   اِي ٔٗ َٕ ٔفٝ ًَِعُبٛ َٜ ٕٔ ََا ِٛ َُٔس١َٜٔٓ َٜ ٌٔ اِي ِٖ  (88)  َٚأَل
شٜإ ١ٖبٛٚ نطزبٜٛٚإ ب١ د١ش٤ٕ ٜاض٤٣ طاَيت٣١ خؤٜاْٝإ تَٝسا ز٠نطز٤ ن١ٜـ ٢ًٖ١٥ ١َز١ٜٓ زٚٚ ضِؤ

َُا) ؾ١ض٣َٚٛ: خؤؾٞ خؤٜاْٝإ تَٝسا ز٠ضز٠بطِٟ، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ُٗ ِٓ َٔ َُا َخِّٝطا  ٔٗ ُ٘ ٔب ُِ ايًَٓ    َأِبَسَيُه
ن١  الفطر( يَ ْومَ  الن ْحرِ يَ ْوَم ) خٛا٣ ط١ٚض٠ ١٥ّ زٚٚ ضِؤش٣٠ بؤ طؤض٠ٚ١ِٜٓ ب١ خَٝطتطٚ باؾرت ي١ّ زٚٚ ضِؤش٠

ضِؤشٟ ن١ش٢ْ قٛضبا٤ٕ ضِؤش٣ ن١ش٢ْ ض١َ٠ِظا١ْ، ٣١٥ ٢ًٖ١٥ ١َز١ٜٓ ١٥ٚ زٚٚ ضِؤش٣٠ ن١ خؤتإ 
نطزٚٚتا١ْ ب١ ن١شٕ خٛا٣ ط١ٚض٠ بؤٟ طؤضِٜٔ ب١ زٚٚ ضِؤش ن١ خؤ٣ بؤ٣ ١َٖيبصاضز٤ٕ بيبَ ب١ 

ُإ تَٝٝسا زَيٞ خؤ٣ خؤف د١شْتإ ن١ ١٥ٚ زٚٚ ضِؤش٠ ب١ضِاغت٢ ضِؤشٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ٢ َٛغَٛي
خٛا٣ ط١ٚض٠  )خريا َُٓٗا  ؾ١ض٣َٚٛ: بهات٤ ب١ د١ش٢ْ بعا٢َْ، بؤن٢؟ نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

بؤٟ طؤضِٜٔ ب١ خَٝطتط، خَٝطتط٠ن١ ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ٚا ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ١٥ّ د١ش١ْ ب١زٚا٣ زٚٚ ضِٚن٢ٓ 
١َسا زَٜت ١٥ٜٚـ ضِٚن٢ٓ ضِؤشٚٚ ط١ٚض٣٠ ٥ٝػال١َت٢ زا زَٜٔ، د١ش٢ْ ض١َ٠ِظإ ب١زٚا٣ ضِٚن٢ٓ غَٝٝ

ططت١ٓ، ٠ٚ د١ش٢ْ قٛضباْٝـ ب١زٚا٣ ضِٚن٢ٓ س١دسا زَٜت، ١ٖض١ٜنَٝو ي١ّ زٚٚ د١ش١ْ ب١زٚا٣ ١٥ّ 
زٚٚ ضِٚن١ٓزا زَٜٔ، ١ٜنَٝو ي١ّ زٚٚ ضِٚن١ٓ  نؤ١ََيَٝو عٝباز٠ت٢ تطٜؿ٢ ي١ط١َي١ َٛغَٛيُإ ي١ َاْط٢ 

زٚعا نطز٤ٕ خَٝط٤ خَٝطات نطز٤ٕ قٛض٥إ  ض١َ٠ِظاْسا خ١ضٜه٢ ضِؤشٚٚ ططت٤ٔ ؾ١ٚ َْٜٛص نطز٤ٕ
خَٜٛٓسْٔ، ثاؾإ ي١زٚا٣ ١٥ّ ١َٖٛٚ عٝباز٠ت٤١ ط١ضِا١ٜ٠ٚ١ْ بؤ ال٣ خٛا ضِؤشَٜو ١ٜ١ٖ ن١ زَيٞ خؤٟ 
تَٝسا خؤؾها٤ خؤؾشاَي٢ خؤ٣ تَٝسا ز٠ضبط٣َِ ن١ ٥ََٛٝس٤٣ ض٠دا٣ ٚا١ٜ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ي١ طْٛا٢ٖ 

ُ٘ ب١ضظ نطزؤت٤٠ٚ١ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛخؤؾب٠ٚٛ ٠ٚ ١٥دط٣ ب١ْػٝب نطز٤٠ٚٚ ث٣١ً  ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ي١ٚا٣١ْ ن١  ٔإ
خٛا٣ ط١ٚض٠ ضِظطاض٣ نطزٕٚٚ ي١ ؾ١ٚا٢ْ ض١َ٠ِظاْسا ي١ ٥اطط، ن١ٚات١ س١قٞ خؤ١ٜت٢ زَيٞ خؤٟ 
خؤف بهات٤ د١ش٢ْ بَٝت ن١ ي١ ٥اطط٣ د١ْٓ١ٖ١ّ ضِظطاض٣ بهات٤ ب١خت٠ٚ١ض٣ ب١ضز٠ٚا٤ّ قٝا١َت٢ 

ٞ ناتَٝو ن١ ز٠نَٝت١ س١د٠ٚ١ ٠ٚ ضِؤش٣ ع١ض٠ؾ١ ي١ ع١ض٠ؾات ب١ْػٝب بهات، ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝف ساد
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س١دٝـ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١تاٜب١ت٢ ط١ٚض٠تطٜٔ ضِٚن٢ٓ س١ز ع١ض٠ؾ١ٜ١ زٚا٣ ٠ٚ١٥  ()اذتر عطف١ ضِاز٠ٚ٠غتَٝت ن١

ن١ش٢ْ قٛضبإ زَٜت ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ ساد١ٝنإ خؤف ز٠ب٢َ س١ق٢ خؤ١ٜت٢ َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ 
ز٠ت١ ١َظ٤ٕ ط١ٚض٣١ٜ٠ ب١ ْػٝب ب٠ٚٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ تَٝٝسا ي١ د١ش٢ْ بؤ بهات، نْٛه١ ١٥ٚ عٝبا

ٌٔ اهلٔل ط ب١ْس٠نا٢ْ خؤ٣ خؤؾب٠ٚٛ ن١ٚات١ ز٠تٛاْري بًََٝري نؤٕ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ٌِ ٔبَفِط ُق
َُٓا  َٔ َٛ َخِْٝط  ُٖ ًَِِٝفَطُسٛا  ٘ٔ َفٔبَصٔيَو َف َُٔت َٕ َٚٔبَطِس َُُعٛ  [.ٛ٘:]يونسص َِٜذ

ض٠ظي١ت٢ خٛا زَي٢ خؤف ز٠ب٢َ، د١ش٢ْ َٛغَٛيُإ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ت١ْٗا  َٛغَٛيُإ ب١ ط١ٚض٤٢ٜ٠ 
د٢ً دٛإ ي١ب١ض بهات ب١َيهٛ د١ش٢ْ َٛغَٛيُإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زَيٞ ب٠ٚ١ خؤؾب٢َ ن١ خٛا يَٝٞ ضِاظ٣ 
ب٠ٚٛ خٛا يَٝٞ خؤؾب٠ٚٛ عٝباز٠تَٝه٢ ب١ دَٞ ط١ٜاْس٠ٚٚ ي١خٛا٣ خؤ٣ ْعٜو بؤت٤٠ٚ١ ت١ٚب١ٟ نطز٠ٚٚ  

ضِاغت١ق١ٜ١ٓٝ، ب١َياّ ١٥ٚ د١شْا٣١ْ تط ن١ ز٠بٝٓري د١ش١ْ ب١ بؤ٣١ْ ؾتَٝه٠ٚ١ ي١ ٠ٚ١٥ َاْا٣ د١ش٢ْ 
ضِاغتٝسا َطؤظ ثَٝٞ ْاخؤؾب٢َ ظؤض ظؤض باؾرت٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ثَٝٞ خؤؾب٢َ، ْاخؤؾشاَي٢ تٛؾيبَ نانرت٠ 
ي٣٠ٚ١ ن١ خؤؾشاَيٞ تٛٚف بَٞ، ٜا ب١بؤ٣١ْ ؾتَٝه٢ ن١ّ ْطخ١ ٜإ ؾتَٝه٢ ن١ْس ن١غاَْٝه١ ٖٝض 

س٣  ب١َ١قري٣ َطؤظ٠ٚ١ ١ْٝٝ ب١ٖ١ؾت٢ ب١ْػٝب ب٢َ  ٜا ضظطاض٣ بَٝت ي١ د١ْٓ١ٖ١ّ بؤ١ٜ د١ش٢ْ ث٠ٜٛ١ْ
٥ٝػال١َت٢ ١٥ّ زٚا١ٜ١ْ ن١ خٛا بؤ٣ زاْاٜٚٔ ٠ٚ خَٝطتطٜؿٔ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ د١شْا٣١ْ ن١ خ١َيه٢ بؤ 

 خؤٜاْٝإ زاز٠َْٝٔ .
 
ة جةرُى ًوطوهٌَاُاْ / كةواتة جياواصى ُيَواْ جةرُى ًوطوهٌَاُاْء كافشاْ ئةوةية ك166ث

داُاُةكةى هةاليةْ خواى ثةسوةسدطاسةوةية وة هةثاط ئةجناًذاُى عيبادةتء ثةسطتصة بؤ خواى 
 طةوسة بة ثيَضةواُةى ضةرُى كافشاُةوة؟

ٚ/ ٠َٚاْاؾٞ تَٝسا١ٜ َاْا١ٜن٢ ظؤض ط١ٚض٣٠ تَٝسا ن١ خٛا يَٝت خؤف بٛٚ خٛا ض٠ِظي٢ ثَٞ نطز٣ 
 ١ش٢ْ ١٥ٚإ بطٜت١ٝٝ ي١ نٞ؟ ٠ٚنٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:ي١ خٛا ْعٜو بٜٛٚت٠ٚ١ ب١َياّ د

ُّ ط ٌُ اِيَأَِْعا َُا َتِأُن َٕ َن ََِٜٚأُنًُٛ  َٕ َُتَُٓعٛ َٔ َنَفُطٚا ََٜت َِِٚايَٓٔصٜ ُٗ ٣ّٛ يَٓ ََِج  ص.12:طستُسص َٚايَٓٓاُض 
٠ٚ١٥ ب١ؽ ضِاز٠بَٜٛط٤ٕ تَٝه١َيٞ ش٤ٕ ثٝاٚ ٤ خؤؾشاَيٞ خؤٜإ ب١ ؾاسٝؿ١ ز٠ضز٠بط٤ِٕ ٚاز٠ظأْ  

د١ش١ْ ن١ ٠ٚ١٥ف س١قٞ خؤ١ٜت٢ بططٜٔ ١ْى زَيٝإ ب٠ٚ١ خؤف ب٢َ نْٛه١ ٠ٚ١٥ ي١ خٛا ْعٜهٝإ 
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 ْانات٠ٚ١ ي١ زؤظ٠ر ْعٜهٝإ ز٠نات٠ٚ١ .

 / ًوطوهٌَاُاُيض بةشذاسياْ ُةكةْ؟167ث
 ٚ/ ْاب٢َ َٛغَٛيُاْإ ب١ؾساضٟ ن١ش٢ْ ١٥ٚإ به١ٕ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:

َٗط  َٔ َيا َِٜؿ َٕ ايعَُٓٚضَٚايَٓٔصٜ   ص.72:طايفطقإص ُسٚ
 غ١ٜط٣ ١٥ٚ زٚٚ ن١ش٣١ْ خٛا زآٜا٠ٚ زضٚغت ١ْٝٝ َٛغَٛيُإ ٖٝض ؾتَٝه٢ تط ب١ د١شٕ زابَٓٝت  

 / جطة هةَ دوو جةرُة ئايا ًوطوهٌَاُاْ جةرُيَلى تشياْ ٓةية؟168ث
ـ د١شَْٝه٢ ٚ/ ضِؤشا٢ْ ٢ٜٓ١ٖ ن١ د١ش٢ْ ١ٖؾتا١ٜ١ْ ١ٖٜٓٝـ بطٜت١ٝٝ ي١ د١ش٢ْ َٛغَٛيُاْإ ١ٖٜٓٝ

تط٠ َٛغَٛيُإ تَٝٝسا زٍَ خؤف ز٠ب٤َ٢ خؤ٣ ز٠ؾٛات٤ خؤٟ ز٠ضِاظََٜٓٝت٤٠ٚ١ ز٠نَٝت١ َاَيٞ خٛا٣ 
 ث١ض٠ٚضزطاض٤ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٛن٢ تط٠ ن١ َٛغَٛيُاْإ ي١ ١ٖٜٓٝسا نؤز٠ب٠ٚ١ٓ زٜػإ .

/ كةواتة ئةو جةرُاُةى كة هةشةسعذا بؤ ًوطوهٌَاُاْ دياسى كشاوة تةُٔا ئةَ طيَ 169ث
 ية؟ جةرُة

 ٚ/ ب١َيَٞ بَٝطَٛإ. 
/ ئةى ئةو جةرُاُةي تش كةوا الى خةهَلى بة جةرْ دادةُشيَت وةكو يادى هة دايم بووُى 170ث

بؤ ًةديِة، وةكو ئيظشاء ًيعشاد، وةكو ُيوةى  وةكو كؤض كشدُى ثيَػةًبةس  ثيَػةًبةس 
وطوهٌَاُاُذا باوة ئاية شةعباْ كة شةوى بةساتى ثيَ ئةهَيَّ، وة ضةُذةٓا جةرُى تش كة هةُاو ً

كة هة شةسعذا بة جةرْ  ئةًاُة ٓيض بةهَطةيةكى هةطةسة هةقوسئاْ يا هة فةسًوودةى ثيَػةًبةس 
 داُشابيَت؟  ياخود خةهَم خؤياْ داياُِاوة؟

ِِ) :ؾ١ضَٟٛٚ ٚ/ بَٝطَٛإ ثَٝػ١َب١ض  ًَُه َٕ َقِب ِٔ َنا ََ  َٔ ٖٔ َغَٓ ٠َٛٝ٥ ؾَٜٛٔ ضَِٜهه٤١  (89)  َيَتِتَبُع
َٜباظ٣ ٥ٛمم١تا٢ْ ثَٝـ خؤتإ ز٠ن١ٕٚ ي١ ١ٜٖٛز٤ ْكاضا ي١ ؾاضؽ٤ ي١ ضَِّٚ ٠ٚ بػت ب١ بػت٤ ط١ظ ب١ ضِ

ط١ظ ؾَٜٛٓٝإ ز٠ن١ٕٚ ١٥ط١ض به١ٓ ؾََٜٛٓٝه٢ ظؤض غ١خت٤ زشٚاضٜؿ٠ٚ١ ن١ ٖٝض غٛز٣ تَٝسا ١ْبَٝت 
ن١ ١٥ّ ز٣١ٜٓ  ٠َٛٝ٥ ؾَٜٛٓٝإ ز٠ن٤ٕٚ١ الغا٣ ١٥ٚإ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ي١ ١َٖٛٚ ؾتَٝهسا، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

بؤ ١َُٝ٥ َٖٝٓا ي١ال١ٜٕ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٠ٚ٠ ث٢َٝ ١ْٚتري ٥ا١ْٖط بطَٝطِٕ ب١بؤ٣١ْ ؾ٣ٚ١ ٥ٝػطا٤ 

                           
  . 3197ضقِ اذتسٜح : )  -طا٥ٌَٝا شنط عٔ بين إغ -أسازٜح األْبٝا٤  -صشٝض ايبداضٟ    89)
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٣ ؾ١عبإ، ب١بؤ٣١ْ 15َٝعطاز، ٥ا١ْٖط بطَٝطِٕ ب١بؤ٣١ْ ي١ زاٜهب٢ْٚٛ َٔ، ٥ا١ْٖط بطَٝطِٕ ب١بؤ٣١ْ 

ع ١٥ٚ دؤض٠ ؾتا٣١ْ بؤ ١ٖضطٝ ٖٝذط٠تهطز٢ْ َٔ ي١ ١َنه١ ٠ٚ بؤ ١َز١ٜٓ، ١ْخَٝط ثَٝػ١َب١ض 
١ْب٤ٕٚٛ ْٝػب١ت٢ خؤٜإ زا١ٜ  طيميشزاٜإ َٖٝٓا ن١ ي١ضاغتٝؿسا ؾاكان طميوزا١ْْاٜٚٔ، ب١َيهٛ ظٜاتط ؾا

ثاٍَ ؾات٣١ُٝ ظ٠ٖطا، ب١َيهٛ عٛب١ٜس٣ بٕٛٚ ابٛ عٛب١ٜس٣ ق١ززاح ن١ ق١ََٚٝه٢ ٥ٝػُاع٢ًٝ ق١ضاْت٢ 
زاٜإ َٖٝٓا، قالح ايس٢ٜٓ ١٥ٜٛب٢  بات٢ٓ بٕٛٚ ٢ًٖ١٥ بٝس٠ع٤ ؾريى٤ خٛضاؾ١ بٕٛٚ ي١ َكط ن١

ز٠َٚي١ت١ن١ٜاْٞ تَٝهسا ٠ٚ زٚاٜٝـ بًَاٚ ب٠ٚ٠ٛ ي١ ي١ٚالت٢ َٛغًَُاْإ، ٥َٝػتا نؤ١ََيَٝو ٥ا١ْٖط 
ز٠نطَٜت ب١بؤ٣١ْ ٥ٝػال٠ٚ١َٚ ب١ْا٣ٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ ن١ ي١ ضِاغتٝسا َٖٝؿت٣٠ٚ١ٓ تَٜٛهًََٝه٢ ٥ٝػال١َ ٠ٚ 

َيو ن١ٚاؾ١ ز٠نطَٜت ن١ ي١ غاَيَٝهسا ضِؤشَٜو ٜاز٣ ي١ْاٚ بطز٢ْ ْا٠ٚضِؤن٢ ٥ٝػال١َ، ب٠ٚ١ خ١
ٜازنطزَْٝه٢ بَٝؿ١ضعٝـ ن١ٚات١ تَٝهطِا٣ غاَي١ن١ خ١َيه٢ بؤ خؤ٣ ن٢  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا بهطَٜت 

ز٠نات بابٝهات ب١َياّ ي١ غازيَ ضِؤشَٜهسا ن١ ١َٚيٛزَٜه٢ نطز ب١ٖ١ؾت بؤ خؤ٣ َػؤط١ض ز٠نات، 
٣٠ٚ١ْ ١ٜٖٛزٚ ١ْقاضا١ٜ، الغاٟ نطز٣٠ٚ١ْ ٢ًٖ١٥ ١٥ٖٛاٚ بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ د١شٕ ١ْٝٝٚ الغاٜٞ نطز

َٛ َضزْٓ) بٝس٠ع١ ١ٖ٠ٚضؾتَٝهٝـ ن١ ُٗ َِطَْا َف ٘ٔ َأ ِٝ ًَ َِٝؼ َع ًّا َي َُ ٌَ َع ُٔ ِٔ َع  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  (90)  ََ
ز٠ؾ١ضََٜٛت: ١ٖضن١غَٝو نطز١ٜ٠ٚ٠ى بهات ١٥َط٣ ٣١َُٝ٥ ي١غ١ض ١ْبَٝت ٠ٚ١٥ ض٠ِت ز٠نطَٜت٤٠ٚ١ 

َٛ َضزْٓ ): َٜت ٜإيَٝؿٞ قبٍَٛ ْانط ُٗ ُ٘ َف ِٓ َٔ َِٝؼ  ََا َي ََٖصا  َِٔطَْا  ِٔ َأِسَسَخ ٔفٞ َأ ١ٖض ن١غَٝو ؾتَٝو ي١  (91) (ََ
ز١ٜٓن٣١ َٓسا بََٝٓٝت ن١ تَٝٝسا ١ْبَٝت ٠ٚ١٥ ي٢َٝ ٠ٚضْاطريَٜت، ١َ١٥ف ٣َٚٛ١ٖ زاَٖٝٓا١ْ ي١ زٜٓسا ١٥ط١ض 

١٥٠ٚط١ض بؿٛتطَٜت خؤ ١ْٖسَٜو ؾت  ز٠ٜهطز خَٝط بٛاٜا ١٥ٚا ق١ساب١ ز٠ٜاْهطز، ٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض 
نطا٠ٚ ٠ٚنٛ ت١ضاٜٚض ب١د١َاع١ت ي١ ١َٖٛٚ ؾ٠ٚ١نإ، ١٥ٚا ز٠َيَٝري  ١ٜ١ٖ ن١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض 

ي١تطغٞ  (خؿ١َٝ إٔ ُتفطَض) ضَٜططٚ ب١ضب١غت٤ َاْعَٝو ١ٖب٠ٚٛ ن١ ب١ضز٠ٚاّ بَٝت ي١غ١ض٣ ١٥ٜٚـ
ططَٜو ١ٖب٠ٚٛ ي٣٠ٚ١ ن١ ١َٚيٛز بهط٣َ؟ ١ْخَٝط ٣٠ٚ١٥ ٠ٚ١ْنٛ ؾ١ضظ بَٞ ي١غ١ضٜإ، ب١َياّ ٥ا١ٜ ٖٝض ضَِٜ

١ْب٠ٚٛ، ٖٝض ضَِٜططَٜو ١ٖب٠ٚٛ ي٣٠ٚ١ د١شَْٝو بؤ ٥ٝػطاٚ َٝعطاز زابٓط٣َ؟ ْا ١ْب٠ٚٛ، د١شَْٝو ٠ٚنٛ 
غ١ض٣ غاَيٞ تاظ٠ ١ْب٠ٚٛ، ن١ َازاّ ١ْب٠ٚٛٚ ١ْٜؿٞ نطز٠ٚٚ ٠ٚ خَٝطٜؿ٢ ٜٚػت٠ٚٛ ن١ٚات١ خَٝط٣ تَٝسا 

                           
 ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ.   90)

 أخطد٘ ايبداضٟ َٚػًِ.   91)
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ن١  َٛيُإ بٝهات، ٠ٚ ي١ خؤؾٜٛػتُٓإ بؤ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ ١ْٝٝٚ زضٚغتٝـ ١ْٝٝ َطؤظ٢ َٛغ

١٥ٚ قػ١ٜ١ ز٠ن٤ٜٔ١ ْاَا٣ٚ١َْ ثَٝؿ٢  به٠ٚ١ٜٓٚ١ ي١ؾتَٝو ن١ ١٥ٚ ١ْٜهطزب٢َ ١َُٝ٥ بٝه١ٜٔ، ز٠َا٣ٚ١َْ 
ؾ٢َٜٓٛ به٤ٜٔٚ١ ي١ زٚا٣ ١٥ٚ بطِؤٜٔ نٞ نطز٠ٚٚ ٥اٚا به٤ٜٔ١ ي١ خؤَا٠ٚ١ْ ؾتَٝو ب١َٓٝٓٝ ْاٚ ز٤ٜٔ ب١ 

 -خٛا سياْجاضَٜعَٜت-٤ ب١ نان٢ بعاْري٤ ب١ ز٢ٜٓ بعاْري ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ ٜإ خٛا ١ْٜعا٠ْٛٝ باؾ٢ بعاْري
٠ٚ١٥ف  -خٛا سياْجاضَٜعَٜت -ضِا١ٜٓط١ٜاْس٤٠ٚٚ خ١ٜا١ْت٢ نطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ف نٛؾط٠، ٜإ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١

ن١ ي١  نٛؾط٠، ٜإ ١٥ٜٚـ ضِاٜط١ٜاْس٠ٚٚٚ ق١ساب١نإ ؾاضزٜٚا١ْت٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ خَٝط٠ ط١ٚض١ٜ٠ ١ٜ١ٖ،
غ١ز٣٠ نٛاض٠ّ عٛب١ٜس١ٜنإ ي١ َٝكط زاٜاَْٗٝٓا٤ زٚاٜـ غَٛيتإ َٛظ٠ؾ١ض٠زٜٔ ي١ٖ١ٚيَٝط٣ ١َُٝ٥ 
زاَٜٗٝٓا ٥ا١ٜ ثَٝػ١َب١ض٤ ق١ساب٤١ ؾاؾٝع٤٢ س١ْ١يف٤ َايٝو٤ ١٥ظي١ز ١٥ٚا١ْ ٖٝهٝإ ١ْٜاْعا٢ْ ن١ٚات١ 

ب١ض خؤؾٜٛػت٢ٓ خٛا ١ْى بٝسع٤١ طَٛطِا٤٢ٜ زاَٖٝٓطا٤٠ٚ َٛغَٛيُإ ز٠ب٢َ خؤ٣ زيَ ب١زٚض بطط٣َ ي١
ي١ خؤَإ خؤؾرت  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاَإ  -ث١ْا ب١ خٛا٣ ط١ٚض٠- ي١ب١ض ْاخؤؾٜٛػت٢ٓ ثَٝػ١َب١ض 

ز٣ٚ٠َ بؤ١ٜ ٥اَاز٠ٜٔ ١ٖضؾتَٝو غ١ْٓٛت٢ ١٥ٚ بَٞ دَٝب١دَٝٞ به٤ٜٔ١ ١ٖضن١ْس٠ تٛٚؾ٢ ْاضس١تٝـ بري ي١ 
ُ٘ ٠ٚ١ قبَٛيُإ ١ْٝٝثَٝٓا٣ٚ ١٥ٚزا، ٠ٚ ١ٖض ؾتَٝهٝـ ن١ ١ْٜهطزب٢َ ض٠ِت٢ ز٠ن١ٜٓ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ   .ٔإ

/ ئايا هةجةرُةكاُذا ض شيَم دسوطتة ًوطوهٌَاُاْ بيلةْ؟ ياخود ض شتيَم سِيَطاى 171ث
 ثيَذساوة؟

ي١ ضِؤشا٢ْ د١شْسا بَٝطَٛإ ضِؤش٣ خؤؾ٤ٞ خؤؾشاَي٢ ز٠ضبط١ِٜٓ، ي١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ق١سٝشسا 
يَٞ بَٝت( ٖات١ ١ٜنَٝو ي١ َاَي١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض ٖات٠ٚٛ ناتَٝو ١٥بٛب١نط  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ 

  َي١ َاَيٞ عا٥ٝؿ١ ت١َاؾا٣ نطز زٚٚ داض١ٜ ز٠ؾ١ يَٝس٠ز٤ٕ٠ طؤضا٢ْ ز٠َيَٝٔ خ١ضٜو بٛٚ ضَِٜطاٜإ زي
ؾ١ض٣َٚٛ يَٝٝإ ط١ض٣َِ ١٥ٚا ١َٖٛٚ ق١ََٚٝو د١شْٞ خؤٜإ ١ٜ١ٖ  بطط٣َ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٖات 
ٚ د١ش٢ْ ع١ض٠ب١ ؾ١ض٣َٚٛ د١ش٢ْ َٛغًَُا١ْ ب١َيهٛ د١ش٢ْ ع١ض٠ب ٠ٚ١٥ف ن١ش٢ْ ١ٜ١َُٝ٥، ١ْٜؿ١ضَٛ

ض٠ِؾع٣ نطز٤٠ٚ٠ ١َٖيٞ ٠ٚؾاْس٠ٚ٠ٚ د١ش٢ْ ٥ٝػال٢َ  ن١ ٢ًٖ١٥ ١َز١ٜٓ ١ٖٜإ بٛٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
زاْا ن١ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظا٤ٕ د١ش٢ْ قٛضبا١ْ، ٠ٚ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ز٠َيَِٝ ب١زاخ٠ٚ١ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ١ْٖسَٜو 

خؤ٣ ب١باْطدٛاظ٣ ٥ٝػالّ سٝػاب بهات٤ ١َٖٚي٢ ٠ٚ١٥ ز٠زات ٥ٝػالّ بط١ضََِٜٓٝت٠ٚ١  ن١ؽ ن١ز٣ٚ١ٜ٠َ
ب١َياّ خؤٜؿ٢ ض بٝسع٤١ خٛضاؾ١تَٝه١ ز٠ٜهات٤ ١٥ٚ بؤ١ْٚ َْٛاغ١بات١ بٝسع٤ٞ زاَٖٝٓطاٚا١ْ ب١ ١ٍٖ 



 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٕٔٗ 

 
ز٠ظاَْٝت ب١ طَٛا٢ْ خؤ٣ بؤ ٣٠ٚ١٥ خ١َيه٢ باْط بهات بؤ سٝعب١ن٣١ خؤ٣، ن١ٚات١ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ 

الّ ب١ناض ز٠َٖٝٓطَٜت بؤ ١َغ١ًَس١ت٢ سٝعب٤ ي١ ٥ٝػالّ ز٠زض٣َ ي١غ١ض سٝػاب٢ ٥ٝػالّ، ز٠ٜا٣ٚ١َْ ٥ٝػ
خ١َيو بؤ سٝعب ضِانَٝؿٔ ١ْى سٝعبا١ٜت٢ به١ْ١ ٠ٚغ١ٜ١ًٝى بؤ خع١َت٢ ٥ٝػالّ، نْٛه١ بٝسع١ زش٣  

٣٠ٚ ن١ خ١َيهَٝو ٥ٝػال١َٚ خٛا ث٢َٝ ضِاظٟ ١ْٝٝ، بٝسع١ن١ ز٠ن١ٕ ن١ٚا ظ٠ض٠ض٠ ي١ ٥ٝػالّ ي١ ثَٝٓا٣ٚ ١٥
نؤبه٠ٚ١ْ١ٚ ١٥ٚ َْٛاغ١باتا١ْ ١ٖيَٝه١ٚ بٝكؤظ٠ٚ١ْ، ز٠َيَٝٔ بؤ ز٠ب٢َ غ١ٜط٣ ١َُٝ٥ بٝكؤظَٜت٠ٚ١ با ١َُٝ٥ 

٠ٚ١٥ د١ٖاي١ت١ ب١ضز٠ٚاّ قػ١َإ بؤ ١٥ٚ ن١غا١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ثَٝٝإ  -ث١ْا ب١خٛا٣ ط١ٚض٠-بٝكؤظ٠ٚ١ٜٓ 
و ١ٖبَٞ بؤت ١ٜ١ٖ ب٢ًََٝ بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ب١ض ؾًَا١ْ ز٠َيَٝري ٥ا١ٜ ١٥ط١ض بَٝت٤ ثاض١ٜ٠ن٢ س١ضاّ ي١ ؾََٜٛٓٝ

ن١غ٢ َْٜٛص ١ْن١ض با ١ْٜبا با َٔ بؤ خؤّ بٝب١ّ؟ ١ْخَٝط س١ضا١َ با ١٥ٜٚـ بٝبا َٔ ْاتٛامن بٝب١ّ، ٥اؾط٠تَٝو 
باْط٢ خ١َيو ز٠نات خ١ضاث٣١ ي١ط١ٍَ بهات ٥اٜا ز٠نط٣َ بًََٝري  -ث١ْا ب١خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض-ب١ض٠َِيا١ٜ 

ص ١ْن١ض بهَٞ خطاث١ٟ ي١ط١ٍَ بهات با َٔ بهِ؟ ْا ١ْخَٝط ؾتَٝو بَٝؿ١ضعٞ ب٢َ ْاب٢َ بؤ ن١غَٝه٢ َْٜٛ
بٝه١ّ ١٥ط١ض خ١َيه٢ خٛا١ْْاؽ٤ زٚٚض ي١ زٜٓٝـ بٝهات، ْاب٢َ َٔ الغاٜٞ ١٥ٚإ به٠ٚ١َ١ٚ بًََِٝ 

ِٕ ق١ٜٓان١ با َٓٝـ ي٢َٝ ١َسط٤ّٚ بَٝب١ف ١ْمب، ب١َيهٛ ي١ ؾيت س١ضاَسا با بَٝب١ف٤ ١َسطّٚ مب ُ٘ ٔإ  ،َؾا٤َ ايًَٓ
 ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ ١ٜنَٝه١ ي١ٚا٣١ْ خؤؾشاَيٞ ز٠ضبط٤ِٜٔ ز٠ؾؿ١ يَٝسإ بؤ داض٤١ٜ نهؤَي٣١ بهٛى زضٚغت١. 

 
 
 
 
 
 
 
/ كةواتة دةبيَت تةًةُياْ بضون بيَء طةوسة ُةبّ ُةكشيَتة بةهَطةى ئةوةى كةوا 172ث

 ئافشةتاْ دسوطتة طؤساُى بوَيَّ؟
١ٝ ٠ٚ١٥ ١ٜن١َٝإ، ز٠َٚٚٝؿٝإ ٥ٝٓذا َؤغٝكا ب١ ٖٝض ؾ١َٜٛٝى ٚ/ ١ْخَٝط ْا ٚاهلل ٠ٚ١٥ زضٚغت ْٝ
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زضٚغت ١ْٝٝ ي١ ضِؤشا٢ْ د١شْسا ١َٖيب١تا ١٥َطِؤ ١ْى ي١د١شْسا ي١ غ١ٜط٣ د١شْاْٝـ س١َياٍَ نطا٠ٚ بؤ 

٠ٚ١٥ف ١ٜنَٝه١ ي١ْٝؿا١ْنا٢ْ ٥اخري٣ ظ٠َإ ٠ٚنٛ ثَٝػ١َب١ض٣  -ث١ْا ب١خٛا٣ ط١ٚض٠-َٛغَٛيُاْإ 
 بٛخاضٜسا ز٠ؾ١ضََٝت: ي١ ق١س١سٝش٢  خٛا 

َٚامَلَعأظَف) َٚاِيَدَُط  َٕ اذٔتَط ٚاِيَشٔطَٜط  ّْ َِٜػَتٔشًُٓٛ َٛا ََٓت٢ أِق ِٔ ُأ َٔ  َٓٔ  .(92)  َيَُٝهَْٛ
ٚات١: ي١ نؤتاٜٞ ظ٠َاْسا ن١غاَْٝو ي١ ٥ٛمم١ت٢ َٔ ث١ٜسا ز٠بٔ ن١ ظٜٓا٤ ٥اٚضٜؿ٤ِ ٣١َ 

 خ١َيه٢ س١آلألٜإ ز٠ن١ٕ( ١ضأَ ب١آلّ خٛاضز٠ٚ١ْٚ َؤغٝكا س١آلأل ز٠ن١ٕ  ٚاتا ١٥ّ ؾتا١ْ خؤٜإ س
ٔٔ)ٚ / وةهة سِيواتيَلى تشدا ٓاتووة كة173ث ِٝ َُُػََٔٓٓٝت َِٝػَتا ٔب ئةوةط ُةبىَ كة طؤساُى بيَز بّ واتة   َي

 شتيَلى كاتييةء بة بؤُةى جةرُةوة بووة؟
 ب١َي٢َ بَٝطَٛإ.

 ةن دسوطتة بؤ رْء ثياواْ؟/ خوا ثاداشتت بذاتةوة، خؤ سِاصاُذُةوة بؤ جةرْ تا ض سِادةي174ث
ٍُ اهلل ) ٚ/ ٥ٝدي ع١بباؽ ز٠ؾ١ضَٛٚآ: ثَٝػ١َب١ض٣  (93) (ًَٜبُؼ ّٜٛ ايعٝس بطز٠ محطا٤ نإ ضغٛ

ضِؤش٣ د١شٕ دًَٝه٢ غٛض٤ دٛا٢ْ ي١ب١ض ز٠نطز، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ابٔ عُط  ض٠ِظا٣ خٛا٣  خٛا 
ا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ ع١َٛض٣ نٛض٣ خ١تتاب  ض٠ِظ

اِبَتِع  ) :بَٝت( نٛٚ بؤ باظاضِ دًَٝه٢ دٛا٢ْ نط٣ِ ثاؾإ ٖات٠ٚ١ ؾ١ض٣َٚٛ ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ُُٛفٛٔز َٚاِي ًِٔعٝٔس  َٗا َّٜٛ ٔي ٙٔ ًٜٔبػ بؤ ٣٠ٚ١٥ ضِؤش٣ د١شٕ ي١ب١ض٣ به٣١ ٠ٚ بؤ ٠ٚؾسٜـ ناتَٝو ن١  (94)  َٖٔص

ز ن١ ضِؤش٣ د١شٕ َطؤظ د٢ً دٛإ ي١ب١ض بهات٤ خؤ٣ قبَٛي٢ نط ز١َٜٓ الت، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ُ٘ بطِاظََٜٓٝت٠ٚ١ ناضَٜه٢ باؾ١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ٚاي١ً أعًِ . ٔإ

 
ٓيض  / ًاًؤطتا طياْ ذوكٌى خؤشوشذي ضية هة ضةرُةكاُذا ئايا هة ثيَػةًبةسةوة 175ث

 شتيَلى وا ٓاتووة؟ 

                           
 .91، ٚٚصً٘ ايطرباْٞ ٚايبٝٗكٞ ، ٚضادع ايػًػ١ً ايصشٝش١ يأليباْٞ  5590ضٚاٙ ايبداضٟ تعًٝكا بطقِ    92)

 .1279يًؿٝذ األيبا٢ْ - ايػًػ٘ ايصشٝش٘   93)

  .31631 )6118ٚأخطد٘ َػًِ نتاب ايعباؽ)  2509ب ايعٝسٜٔ)َتفل عًٝ٘ أخطد٘ ايبداض٣ ف٢ نتا   94)
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يَٞ بَٝت( ي١ ابٔ ع١َٛض٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ  ٚ/ ١ْخَٝط ٠ٚنٛ ناض٣ ابٔ عُط  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣

ن١ بؤ ضِؤش٣ ن١شٕ خؤ٣ ز٠ؾٛؾت، ٥ُٝا٢َ َايو  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ضِٜٛا١ٜتٝإ 
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١  طايب نطز٠ٚٚ ١ٖض٠ٚ٠ٖا قػ٣١ ع٢ً نٛض٣ ابٞ

 ١َ٠ظإ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ .ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ: خؤ ؾٛؾذي بؤ ضِؤش٣ د١ش٢ْ قٛضبا٤ٕ ضِؤش٣ د١ش٢ْ ضِ
 / خوا ثاداشتت بذاتةوة طوُِةتة هة كوىَ ُويَزةكاُى ضةرْ ئةجناَ بذسيَت؟176ث

ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا َْٜٛصَٟ ي١َعط١ٚت١ن٣١ خؤ٣ ب١ ١ٖظاض َْٜٛص ١ٜ١ٖ ي١ط١ٍَ  ٚ/ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َْٜٛص، َْٜٛصطا١ٜى بٛٚ ٚات١ ؾ٢َٜٓٛ ( َص٢ً) ٠ٚ١٥ؾسا ز٠ن٠ٚٛ ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض ٠ٚ ؾََٜٛٓٝو ثَٝٞ ز٠طٛتط٣َ

ز٠ن٠ٚٛ ١٥ٚ ز٠ؾت١ ٠ٚ بؤ َْٜٛص٣  ي٣ٚ١َ ي١ غاس١ٜ١ن٢ ط١ٚض٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
د١ش٢ْ ض١َ٠ِظا٤ٕ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ قٛضبإ ي٣ٚ١َ َْٜٛص٣ ز٠نطزٚ ي١ َعط١ٚت ١ْٜس٠نطز، ن١ٚات١ 

١ْ ٜإ ١َتطغ١ٝن١، ٜإ نَٝؿ١ٜ١ن١، غ١ْٓٛت ٚا١ٜ ي٣ٚ١َ ب٢َ ت١ْٗا ١َط١ض عٛظضَٜو ١ٖب٢َ، بؤ صي١ْٚٛ باضا
ٜإ ضَِٜططَٜو ١ٖب٢َ ١٥ط١ض ْا ١٥قٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ غ١ْٓٛت ٚا١ٜ خَٝطٜـ ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ َْٜٛص٣ 

بهات ي١ ز٠ض٠ٚ٠ بؤ ٠ٚ١٥ف َٛغَٛيُاْإ ١َٖٜٛٚإ نؤبب٠ٚ١ٓ ي١ ؾََٜٛٓٝو، بؤ صي١ْٛ  (َص٢ً) د١شٕ ي١
، َعط١ٚت٢ تَٝسا بَٝت ١٥ط١ض ١ٖض َٛغَٛيُا١ْٚ ي١ 50، 40 ،١ٖ30ض ؾاضَٜو ت١َاؾا به١ٜٔ ي١ٚا١ٜ١ْ 

َعط١ٚت٢ خؤٟ َْٜٛص بهات ن١ٚات١ ١٥ٚ ١َب١غت٣١ ن١ ٥ٝػالّ ١ٜ١ٖت٢ ي١ نؤب٣٠ٚ١ْٛ َٛغَٛيُاْإ 
ْا١ٜت١ د٢َ ١ٖض َٛغَٛيُا١ْٚ عاز٠ت٢ ضِؤشا١ْ نؤٕ ن١ ي١ َعط١ٚت١ن٣١ خؤ٣ َْٜٛص ز٠نات ١ٖض ١٥ٚا١ْ 

َْٜٛص بهطَٜت ي١ ز٠ؾتَٝه٢ ؾطاٚا٤ٕ ط١ٚض٠ َٛغَٛيُاْا٢ْ ؾاض  (َص٢ً) ي١ٜ١نرت ز٠بٝٓٔ، ب١َياّ ناتَٝو 
بهٔ ي٣ٚ١َ نؤبب٠ٚ١ٓ ٠ٚ ١ٜى ٥ُٝاّ َْٜٛصٜإ بؤ بهات ٠ٚ١٥ نؤب٣٠ٚ١ْٛ َٛغَٛيُاْا٢ْ ث٠َٛٝ زٜاض٠، 
 ٠ٚ١٥ف ١َب١غتَٝه٢ ؾ١ضع١ٝٝ ٠ٚ١٥ف د١شَْٝه٢ ضِاغت١ق١ٜ١ٓٝ غ١ْٓٛت ي٠ٚ١زا١ٜ ن١َٛغَٛيُاْإ ي١

 ه١ٕ ٚٚشيإ ٥ٝال ١َط١ض عٛظضٜإ ١ٖب٢َ.َْٜٛص ب (َص٢ً)
 
 
 
/ هة كويَوة ديَى بؤ ُويَز وة هة كويَوة دةسِؤيتةوة؟ ئاية هةٓةًاْ سِيَطاوة ديَيتةوة ياخود 177ث
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 سِيَطاكة ئةطؤسِىء ذيلٌةت هة ًةدا ضيية؟

ََأؾّٝا  :) ٚ/ غ١ْٓٛت ٚا١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١ ب١ ثَٞ  ن   ػري ايططٜلٜٚ اّئاشَم ُعٔجِرَيَوٜصٖب 
ز٠ضِؤٜؿت ٠ٚ ب١ ثَٞ ز٠ط١ضِا٠ٚ١ٜ ٠ٚ ضَِٜطان١ؾ٢ ز٠طؤض٣ِ، ي١ٚ ضَِٜطا٣١ٜ ن١ ز٠نٛٚ ي١ٚ ضَِٜطا١ٜ 

 ١ْز٠ٖات٠ٚ١ سٝه١ُت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َٛغَٛيُاَْٝه٢ ظؤض ببَٝٓٝت٤ غ١الَٝإ زيَ بهات ٚاهلل أعًِ. 
ُويَزى ضةرْ بةثيَ دةسِؤيصت ئاية طوُِةتة ئيٌَةط بة ثيَ بشِؤيّ بؤ  / ثيَػةًبةس 178ث

 ياخود بة طةياسةط دسوطتة؟
ٚ/ ٠ٚنٛ زضٚغت١ٝت٢ زضٚغت١ بَٝطَٛإ ب١ غ١ٜاض٠ف بطِؤ٣، نْٛه١ ب١ ثَٞ ضِؤٜؿذي ١ْ ٚادب١ٚ 

به١َٜٚت ي٠ٚ١زا ن١ ب١ ثَٞ بطِٚا بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ٚ  ١ْؾ١ضظٜؿ١، ب١َياّ  ١ٖضن١غ٢َ ؾَٜٛٔ ثَٝػ١َب١ض 
١ٖض ب١ ث٢َ بطِٚات نْٛه١ ١ٜ١ٖ غ١ٜاض٣٠ ٤١ْٝٝ ضِؤش٠زا ٣َٚٛ١ٖ ١ٜنػإ بَٝت َٛغَٛيُاْإ ٣َٚٛ١ٖ 

ضِؤشٟ ن١شْٝؿ١ ضِؤش٣ ١ٜ٠ٚ١٥ َٛغَٛيُاْإ بطا١ٜت٤٢ خؤؾ١ٜٚػتٝإ ظٜاز بَٞ ي١ْاٚ ١ٜنرتزا ١ْى ١ٜنَٝو 
ًََٝاَٜٚه٢ ْاؾرئٜ بطِٚا، ي١ٚ ضِؤش٠زا غ١ْٓٛت ٚا١ٜٚ  ب١ غ١ٜاض٣٠ ٥اخط َؤزٌَٜ بطِٚا٤ ؾ١قريَٜهٝـ ب١ ث

 ٤ ب١ ثَٝٝـ بط١ضَِٜت٠ٚ١ ٚاهلل اعًِ.باؾرت ٚا١ٜ ب١ثَٞ بطِٚات
 / خوا ثاداشتت بذاتةوة ض كاتيَم بضى بؤ ُويَزى ضةرْ؟179ث

( بؤ ؾ٢َٜٓٛ َْٜٛصنطزٕ ب١آلّ نات٢ َص٢ًٚ/ غ١ْٓٛت ت١بهري٠ ٚات١ ٚا نان١ َطؤظ ظٚٚ بطِٚا بؤ  
٤ َْٜٛص٣ َْٜٛص٠ن١ ن١ ١َب١غتإ ٠ٚ١٥ب٢َ َْٜٛص٠ن١ ن١ٟ ز٠غت ثَٞ ز٠نات؟ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظإ

د١ش٢ْ قٛضباْٝـ ١ٖضزٚٚنٝإ زٚا٣ ب١ضظ ب٣٠ٚ١ْٚٛ خؤضٚ زٚا٣ خؤض١َٖيات٤ٔ ب١ضظب٣٠ٚ١ْٚٛ ب١ 
( ١َْا ١٥ٚ نات١ ز٠غت ث٢َ ز٠ن١ٕ، ب١َياّ باؾرت ٚا١ٜ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ نطا١ٖ) ق١زض٣ ضٚحمَٝو نات٢َ ن١

َْٜٛص٣ ب١ٜا٤٢ْ َْٜٛص٣  ض١َ٠ِظإ تؤظَٜو زٚا خبطَٜت بؤ ٣٠ٚ١٥ َٛغَٛيُاْإ ؾطٜا٣ ٠ٚ١٥ به١ٕٚ ي١ب٢ٜٓ١
د١ش١ْن١ٜاْسا غ١ضؾرت٠ن١ٜإ بس٤ٕ٠ ؾطٜا به١ٕٚ ي١ٚ نات١زا، ٠ٚ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ قٛضباْٝـ غ١ْٓٛت ٚا١ٜ 
ن١ ثَٝـ خبطَٜت، ب١َياّ ١ْى ثَٝـ خؤض ١َٖياتٔ ١ْخَٝط ١ٖض ي١ٚ نات١زا طٛشيإ ب١ ١٥ْساظ٣٠ ضٚحمَٝو خؤض 

 إ ؾطٜا به١ٕٚ بط١ض٠ٚ١َِٜٓٚ قٛضبا١ْٝن١ٜإ به١ٕ .ب١ضظبَٝت٠ٚ١ ١ٜنػ١ض بهطَٜت بؤ ٣٠ٚ١٥ َٛغَٛيُاْ
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/ اهلل اكرب كشدْء تةكبري كشدْ هة جةرُةكاُذا كةى دةطت ثيَ ئةكات وة كةى كؤتايى 180ث

 ديَت؟
 ٚ/ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: 

ِِ َتط ََٚيَعًَُٓه  ِِ ََٖساُن ََا  َ٘ َع٢ًَ  َٚٔيُتَهبُٔٓطٚا ايًَٓ ًُٛا اِئعس٠ََٓ  ُٔ ََٕٚٔيُتِه   ص.185:طايبكط٠ص ِؿُهُطٚ
بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠َٛٝ٥ عٝسز٣٠ ض١َ٠ِظإ ت١ٚاٚ به١ٕ عٝسز٠ن١ ت١ٚاٚ ز٠ن٣١ ١ٖض غٞ ضِؤش٣ 

ِِ) ض١َ٠ِظإ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بٞ ١٥ط١ض َاْط٢ ؾ١ٚاٍ ١ْبٝٓري ٖٝالٍ ١ْبٝٓري ََٖساُن ََا  َ٘ َع٢ًَ  ( َٚٔيُتَهبُٔٓطٚا ايًَٓ
ناتَٝو ن١ ض١َ٠ِظإ ت١ٚاٚ بٛٚ اي١ً انرب ز٠غت  ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ت١نبري٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜـ بهطَٜت

َٕ) ثَٞ ز٠نات ِِ َتِؿُهُطٚ ََٚست٢َٓ  ) ن١ ز٠ض ز٠نٛٚ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ( ََٚيَعًَُٓه َُُص٢ًَٓ  َٞ اِي َُٜهبُٔٓط َست٢َٓ َِٜأٔت
َٞ ناتَٝو ن١ ز٠ضز٠نٛٚ بؤ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظإ ز٠غت٢ ز٠نطز ب١  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  (95)  َِٜكٔط

٠ٚنٛ ي١ ابٛ ٖٛض٠ٜط٠  (ايتًٌٗٝ ٚايتهبري) ز٠ْطٝؿ٢ ب١ضظ ز٠نطز٠ٚ٠( ضافعّا صٛت٘) انرب( نطزٕ ٠ٚ اهلل
 اهلل انرب(٣ ز٠نطز تا٠ٚنٛ ي١ َْٜٛص  ٖات٤٠ٚٛ غ١ْ١ز٠ن١ؾٞ  سػٔ(٠ ز٠ْط٢ ب١ضظ ز٠نطز٠ٚ٠ٚ 

ب١ٜا٢ْ ضِؤش٣ ١ٖض ي١   اهلل انرب(٣ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظإ، ب١َياّ د١ش٢ْ قٛضبإ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ز٠ب٠ٚ٠ٛ
 اٜاّ ايتؿطٜل .ع١ض٠ؾ٠ٚ١ ز٠غت٢ ب١  اهلل انرب( ز٠نطز تا ٥اخري ضِؤش٣ 

/ ئايا ئةَ )اهلل اكرب( تةكبرياُة دسوطتة بة شيَواصيَلى كؤًةيَ بلشيَت ياخود ٓةس كةس بؤ 181ث
 خؤى بيلات؟ 

انرب(٣ / ابٔ عُط  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ي١َٝٓا ي١ ؾ١َٜٓٛن٣١ خؤ٣  اهلل و
ز٠نطز٤ ز٠ْط٢ ب١ضظ ز٠نطز٤٠ٚ٠ ٢ًٖ١٥ َعط١ٚتٝـ ن١ طَٜٛٝإ يَٝس٠بٛٚ ١٥ٚاْٝـ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ز٠ْطٝإ 
ب١ضظ ز٠نطز٠ٚ٠، ١٥ٚدا ٢ًٖ١٥ باظاضِٜـ ن١ طَٜٛٝإ يَٝس٠بٛٚ ١ٜنػ١ض ز٠ْطٝإ ب١ضظ ز٠نطز٠ٚ٠ ب١  اهلل 

ضظا٠ٚ١ٜ ب١ ب١ضظ٣ ز٠ْط٢  اهلل تاٚا٣ يَٝٗات َٝٓا ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ ز٠ي١( ست٢ ٜطتر ايػٛم بايتهبري) انرب(
ٚنٔ ) انرب(٣ َٛغَٛيُاْإ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ال١ٜن٠ٚ١  اهلل انرب(ٜإ ز٠نطز، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٥اؾط٠تاْٝـ

١٥ٚاْٝـ  اهلل انرب(ٜإ ز٠نطز ب١ ت١نبري٣ ١٥با٢ْ نٛض٣ِ عٛمسإ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ (َهربٕ
ز٠نطز ي١ّ ال١ٜ ١ْٖس٣َ ي١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ٠ٚ١٥  يَٞ بَٝت( ي١ط١ٍَ ثٝاٚإ ي١َعط١ٚت  اهلل انرب(ٜإ

                           
 .171غًػ١ً األسازٜح ايصشٝش١ يأليباْٞ،    95)
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ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ابٔ عُط  اهلل انرب(٣ ز٠نطز ي١َعط١ٚت ١٥ٚاْٝـ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ز٠ٜإ ٚٚت٤ 
٢ًٖ١٥ باظاضِٜـ ي١زٚا٣ ١٥ٚإ ز٠ٜإ ٚٚت، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٥اؾط٠تإ ز٠ٜاْٛٚت ٠ٚ١٥ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض 

ًََٝٝت٠ٚ١ نَٝؿ١ ٣٠ٚ١٥١ْٝٝ ز٠ْط ب١ضظ بهطَٜت ٠ٚ ١ٖض ُ٘ ٠ٖٚا ١٥ط١ض خ١َيهٝـ ي١زٚا ٚت٠ٚ١ ب ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  ٔإ
ب١َياّ ١ْٖس٣َ ي١ ٢ًٖ١٥ عًِٝ ي١ ٣١َ١٥ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛٚ د١َاع٤١ ؾَٝذ عجُٝري ٚ ؾَٝذ بٔ باظ  ض٠ظي١ت٢ 
خٛاٜإ يَٞ ب٢َ( ضِاٜإ ٚا١ٜ ن١  اهلل انرب( نطزٕ ب١ د١َاع٤٢ ز٠ْط ب١ضظ نطز٠ٚ١ْ ب١ د١َاع٢ 

ب١َياّ ١٥ٚ  ١ت ٤١ْٝٝ ي١ غ١ْٓٛت زا ١ْٖات٠ٚٛ، ٚات١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ بَٝطَٛإ ١ْٖات٠ٚٛ غْٛٓ
١٥غ١ض٠َإ باؽ نطز ي١ ابٔ عُط٠ٚ٠  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ب١َياّ ضِا٣ ١٥ٚاْٝـ ٚا١ٜ 

١ب٢َ ٜٚػت٢  ض٠ِظي١ت٢ خٛاٜإ يَٞ بَٞ( ن١ خ١َيه٢ ١ٖض١ٜن٤١ ي١ب١ض خؤ٣  اهلل انرب( ز٠نات ١٥ط١ض ب
خؤٜإ  اهلل انرب(٠ناْٝإ َٛتت١ؾٝل بٛٚ ١ٜن٢ ططت ١٥ٚا نَٝؿ١ ١ْٝٝ ١٥ط١ض ٣َٚٛ١ٖ ببَٝت١ ١ٜى ز٠ْط، 

 ب١َياّ ١َٖٜٛٚإ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ز٠غت ثَٞ به٤ٜٔ١  اي١ً انرب( به١ٕ ٠ٚ١٥ ٚادب ١ْٝٝ ٚاهلل اعًِ. 
ًضطةوتةكاُةوة  / بةياُياُى سِؤراُى جةرْ ياخود ٓةسدوو ضةرْ هة صؤسبةى ٓةسة صؤسى182ث

كةطيَم قوسئاْ دةخويَِيَتء كؤًةهَيَلى تشيض هةُيَواْ ئايةتةكاُا )اهلل اكرب( دةكةْ ذوكٌى ئةو 
 شيَواصة ضؤُة؟ 

ٚ/ ١٥ٚ قٛض٥إ خَٜٛٓس١ْٚ تاٜب١ت نطز٢ْ ب١ضِؤشا٢ْ د١شٕ ٖٝض ب١َيط١ٜ١ن٢ ي١غ١ض ١ْٝٝ بَٝطَٛإ 
تاٜب١تٝإ ١ْنطزب٢َ ٠ٚ١٥  َٝػ١َب١ض٣ خٛا ١ٖض عٝباز٠تَٝهٝـ تاٜب١ت بهطَٜت ب١ناتَٝو ن١ خٛاٚ ث

ز٠بَٝت١ بٝسع١، ٠ٚ١٥ قاعٝس١ٜ٠ن١ ي١ ق١ٚاعٝس٣ ١َعطٜؿ٣١ بٝسع٤ ْاغ٢ٓٝ بٝس٠ع، ١ٖض عباز٠تَٝو تاٜب١ت 
بهط٣َ ب١ؾََٜٛٓٝو ٜا ب١ؾَٝٛاظَٜو ٜا ب١ ن١ْس ن١غَٝو ٜا ب١ ساَي١تَٝو ٜا ب١ شَاض١ٜ٠ى ن١ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

 َٝٛاظ٠ ٠ٚ١٥ ز٠بَٝت١ بٝسع١ دا ١٥ٚ قٛض٥إ خَٜٛٓس١ْ غ١ْٓٛت ١ْٝٝ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ تاٜب١ت٢ ١ْنطزب٢َ ب١ٚ ؾ
 . غ١ْٓٛت١ َٛغَٛيُاْإ ي١ ب١ٜاْٝا٢ْ ضِؤشا٢ْ د١شٕ ت١ْٗا  اي١ً انرب( به١ٕ ي٠ٚ١ ظٜاتط ْابَٞ

/ ئايا دسوطتة تايبةت بلشىَ هةدواى ُويَزة فةسصةكاُةوة هةًضطةوتةكاُذا ٓةس هةدواى 183ث
 دايةوة يةكظةس دةطت دةكات بة  )اهلل اكرب( كشدْ؟. ئيٌاَ طةالًى 

ٚ/ بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥  اي١ً انرب(٣ ضِؤشا٢ْ د١ش٢ْ قٛضبا١ْ نْٛه١ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظإ بامسإ نطز 
َا٠ٚن٣١ ن١َ١ ي١ضِؤشا٢ْ د١ش٢ْ قٛضبإ ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت(  اهلل انرب( 
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ي١زٚا٣ َْٜٛص٠نا٤ٕ ي١ؾ١ٚزا٤ ي١ ضِؤشزا٤ ي١ ضِؤٜؿتٓٝا٤ٕ ي١  ٜإ ز٠نطز ي١ باظاضِ، ي١ َعط١ٚت،

ٖاتٓٝإ  اهلل انرب(ٜإ ب١ضز٠ٚاّ ز٠نطز٤ تاٜب١تٝإ ١ْز٠نطز ب١ زٚا٣ َْٜٛص٠نإ، دا ١ٖضن١غَٝو  اهلل 
انرب( بهات بؤ صي١ْٛ ثَٝـ َْٜٛص بٝهات، ي١َاَيٞ خؤ٣ بٝهات، ن١ ز٠نَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ بٝهات، ٠ٚ ي١زٚا٣ 

ُ٘ ت، نَٝؿ١ ١ْٝٝٚ زضٚغت١َْٜٛصٜـ بٝها ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ بؤ ن١غَٝو ن١ بَٝذط١ ي١زٚا٣ َْٜٛص٠نإ بٝهات  ٔإ
ُ٘ زضٚغت١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ب١َياّ ١٥ٚ ن١غ٣١  اهلل انرب( ْانات ت١ْٗا زٚا٣ َْٜٛص٠ ؾ١ضظ٠نإ ١ْبَٝت بؤ ١٥ٚ  ٔإ

 زضٚغت ١ْٝ نْٛه١ تاٜب١ت٢ نطز٠ٚٚ ب١زٚا٣ َْٜٛص٠نإ .

 وتِى تةكبريةكاُى ضةرْ ضؤُة؟/ ئاية شيَواصى و184ث
اهلل انرب اهلل انرب اهلل )ية  ٚ/ ١٥ّ ؾَٝٛاظ٠ ت١نبري يَٝسا٣١ْ ن١ ٥َٝػتا ١ٜ١ٖ ي١غ١ض غ١ْٓٛت١ٚ ؾ١ضعٞ

ُ٘ ١َ١٥ ؾَٝٛاظَٜه٢ غ١ْٓٛت١ انرب ال اي٘ اآل اهلل ٚاهلل انرب ٚهلل اذتُس  ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ َٛغًَُاْإ ي١غ١ض٣  ٔإ
 . ز٠ضِؤٕ غٛثاؽ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠

/ هة ٓةسدوو جةرُاكاُذا ئايا طوُِةتة ًوطوهٌَاْ شتيَم خبوات ياْ ُا؟ وة ئةطةس 185ث
 طوُِةتة ض كاتيَم دةخيوات؟ وةضى دةخوات؟

( ٚؾ٢َٜٓٛ َْٜٛص٠ن٣١ َص٢ًٚ/ ي١د١ش٢ْ ض١َ٠ِظاْسا غ١ْٓٛت ٚا١ٜ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠ضن٢َ بؤ  
ؾتَٝه٢ ز٠خٛاضز، ن١ ن١ْس ز٠ْه١ ز٠ض١ْز٠نٛٚ تا٠ٚنٛ  ؾتَٝو خبٛات ٠ٚنٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

خٛضَا١ٜن٢ ز٠خٛاضز زٚا٣ َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ن١ ز٠ضز٠نٛٚ ٚات١ ١٥ٚنات٣١ ز٠ضز٠نٛٚ بؤ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ 
 ض١َ٠ظإ ن١ْس ز٠ْه١ خٛضَا١ٜن٢ ز٠خٛاضز .

 / ئةى ئةطةس خوسًا ُةبوو ؟186ث
ُ٘ ٚ/ ٥اٚ خبٛات٠ٚ١ ٜا ١ٖض ؾتَٝه٢ تط ب٢َ زضٚغت١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ١ن١ؾ٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ بؤ ٣٠ٚ١٥ سٝه١ُت ٔإ

١٥ٚ بريٚبا٠ٚض٠ِ ١َٖي٣١ٜ١ ن١ ال٣ خ١َيو ١ٜ١ٖ ١ٖض ب١ض١َ٠ِظإ سٝػاب١ تا٠ٚنٛ َْٜٛص٣ د١شٕ ١ْنط٣َ 
١َ١٥ ١َٖي١ٜ١ ١ٖض ضِؤش٣ د١شٕ د١ش١ْٚ ض١َ٠ِظإ ١ْٝٝ ثَٝـ َْٜٛصٜـ زضٚغت١ َطؤظ ؾت خبٛات ٠ٚ ي١ 

َْٜٛص٣ ب١ٜا٢ْ ٠ٚ زٚا٣ خٛض١َٖيات زضٚغت ال١ٜن٢ تطٜؿ٠ٚ١ ي١ ضِؤشا٢ْ ض١َ٠ِظإ ي١ّ نات١زا زٚا٣ 
١ْبٛٚ ن١ؽ ْإ خبٛات ب١آلّ ٥َٝػتا ن١ْس ز٠ْه١ خٛضَا١ٜى ١٥خؤ٣ ٠ٚ١٥ غ١ْٛتَٝه١ َطؤظ بٝهات ثَٝـ 

ُ٘ ٣٠ٚ١٥ به٢َ بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ ن١ْس ز٠ْه١ خٛضَا١ٜى خبٛات نانرت٠ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ب١َياّ َْٜٛص٣ ن١ش٢ْ  ،ٔإ
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١ْخٛات ي١ د١ش٢ْ قٛضبإ تا٠ٚنٛ ي١ َْٜٛص٠ن٣١ زَٜت٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ قٛضبإ غ١ْٓٛت ٚا١ٜ ٖٝض ؾتَٝو 
ُ٘ ن١ قٛضبا١ْٝن٣١ نطز ي٠ٚ١ خبٛات ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  .ٔإ

 
 / ئايا هة ثيَضء ثاشى ُويَزى ٓةسدوو جةرْ ٓيض ُويَزيَلى تشى طوُِةت ٓةية؟189ث

طَِٜت٠ٚ١ ي٠ٚ٠ٚ١ ٚ/ ابٔ ع١باؽ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ٠ٚنٛ بٛخاض٣ بؤَإ ز٠طَٝ
َٖا) ن١ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  َٚاَل َبِعَس َٗا  ًَ ٌٔٓ َقِب ِِ َُٜص ١ْثَٝـ َْٜٛص٣ د١شٕ ٖٝض  (96)  َي

غ١ْٓٛتَٝه٢ نطز٠ٚٚ ١ْ ي١زٚا٣ َْٜٛص٣ د١شْٝـ ٖٝض غ١ْٓٛتَٝه٢ تط٣ ١ْنطز٠ٚٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٚاف 
١٥ٚ ؾ٣١َٜٓٛ  )َص٢ًَ  ْا٣َٚ ن١ ط١ٜؿتٜؿ٢ ( حت١ٝ املػذس) بطٜت١ٝٝ ي١ َعط١ٚت (َص٢ًٓ) ١ْظاْط٣َ ن١

ْانات، ١ٖض ن١غَٞ به٢َ با زاْٝؿ٢َ  (حت١ٝ املػذس) َْٜٛصطا َْٜٛص٣ يَٝس٠ن١ٕ ي١ د١شْإ ثَٜٝٛػت ب١
ُ٘تا٠ٚنٛ ٥ُٝاّ ز٣َ  ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ٠ٚ َْٜٛص٣ د١شْٝـ ٠ٚنٛ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ١ْٝٝ بًََٝري ي١زٚا٣ ٢ٜٓ١ٖ ن١  ٔإ

 ت٢ ٚا ١ْٝٝ .غ١ْٓٛت١ ٠ٚ١٥ٜـ ي١زٚا٣ ١ٖب٢َ ؾ
/ بةهَاَ ئيَظتا هة ًضطةوت ُويَزى جةرْ ئةجناَ دةدسىَ ئةكشىَ ئةو كةطةى كة دةضيَتة 190ث

 بلات ؟ (حت١ٝ املػذس) ًضطةوتةوة دوو سِكات ُويَزى
 ٚ/ بَٝطَٛإ ي١ب١ض َعط١ٚت١ن١ ١ْى ي١ب١ض ن١ش١ْن١ .

ضيية ئاية طوُِةتة / خوا ثاداشتاْ بذاتةوة، ذوكٌى ُويَزى ٓةسدوو جةرْ هة شةسعذا 191ث
 ياخود واجبة وة بةهَطة هةطةس ئةَ بابةتة؟

ٚ/ ظاْاٜإ غ٢َ بؤنْٛٝإ ١ٜ١ٖ ي١ّ باغ١زا: بؤن٢ْٛ ١ٜن١َٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َْٜٛص٣ د١شٕ ؾ١ضظ٠ 
ؾ١ضظ٣ ع١ٜٓ١ ي١غ١ض ١َٖٛ َٛغَٛيُاَْٝه٢ عاقٌ ١ٖض٠ٚنٛ نؤٕ ثَٝٓض َْٜٛص٠نا٢ْ تط ؾ١ضظٕ، ٠ٚ ١َ١٥ف 

١ٜ١ ٠ٚ قػ١ٜ١ن٢ ١٥ظي١ز٠  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ٠ٚ ١ٜنَٝه١ بؤن٢ْٛ ٥ُٝا٢َ ابٛ س١ْٝؿ
ي١ قػ١نا٢ْ ؾاؾٝع٢  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ٠ٚ١٥ؾ١ ن١ ؾَٝذ االغالّ ابٔ ت١ضي١ٝ 
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ت١ضدٝشٞ نطز٠ٚٚٚ ب١ ق١ٚابٞ زاْا٠ٚ، ٠ٚ بؤن٢ْٛ ز٠ّٚٚ 

ظ٠ ب١َياّ ؾ١ضظ٣ نٝؿا١ٜ١ٜ ٚات١ ١٥ط١ض نؤ١ََيَٝو ثَٝٞ ١َٖيػٔ ي١غ١ض ١٥ٚا٢ْ تط الز٠نَٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ؾ١ض

                           
 .ضٚاٙ ايبداضٟ    96)



 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٔ٘ٓ 

 
٠ٚنٛ نؤٕ َْٜٛص٣ د١ْاظ٠ ٜا َْٜٛص٣ باضإ ن١ نؤ١ََيَٝو ثَٝٞ ١َٖيػٔ ي١غ١ض ١٥ٚا٢ْ تط طْٛا١ٖن٣١ 

طْٛاٙ الز٠نَٞ، بؤن٢ْٛ غ١ََٝٝٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ غ١ْٓٛت١ ؾ١ضظ٣ نٝؿا١ٜ ١ْٝٝ ١٥ط١ض ن١غَٝهٝـ ١ْٜهات 
 ١ْٝٝٚ َطؤظ طْٛاٖباض ْاب٢َ .

 
 / هةَ بؤضوُاُة كاًةى باشرتةء كاًةى بةهَطة ثاهَجصتيةتى؟192ث

ٚ/ ٣٠ٚ١٥ ن١ ضادش١ ٚاهلل أعًِ بؤن٢ْٛ ١ٜن١َ١ ١َظ١ٖب٢ ابٛ س١ْٝؿ١ٜ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ 
 ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١ ؾَٝذ االغالَٝـ ت١ضدٝش٢ نطز٠ٚٚ ٠ٚ ١ٜنَٝهٝؿ١ ي١ قػ١نا٢ْ ؾاؾٝع٢
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ب١ن١ْسإ ب١َيط١ بؤ صي١ْٛ ١٥ٚ ب١َيط١ٜ١ٟ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

  ١٥َط٣ ب١َٛغَٛيُاْإ نطز٠ٚٚ ن١ بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ ز٠ضنٔ ١٥َطٜـ بؤ ٚدٛب١ ٠ٚنٛ ؾ١ضَٛٚز٣٠
ُّ عط١َّٝ ي١َٛغًُٝسا ز٠ؾ١ضََٜٛت ٘ٔ ): ا ٍُ ايًَٓ َََطَْا َضُغٛ ُٗ َأ ِٕ ُِْدٔطَد َٜػ١َب١ض٣ خٛا ١٥َطٟ ث (97) (ََٔٓأ

ثَٝهطزٜٔ ن١ ٥اؾط٠تاْٝـ ب١َٓٝ ز٠ض٠ٚ٠ بؤ َْٜٛص٣ ن١شٕ ١ْى ١ٖض ثٝا٠ٚنإ ب١َٓٝ ز٠ض٠ٚ٠ ب١َيهٛ ٥اؾط٠تاْٝـ 
َٛأتَل ٚاذُتََٝٓض ٚشٚأت ) ي١َْٜٛص٣ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظا٤ٕ د١ش٢ْ قٛضباْسا (ايفطط ٚاالضشٞ)ب١َٓٝ ز٠ض٠ٚ٠  ايَع

ط٠تا٣١ْ ن١ٚا غٛض٣ِ َاْطا١ْؾٝإ ١ٜ١ٖ ن١ بَٞ َْٜٛصٜؿٔ بؤٜإ ١ْٝ َْٜٛصٜـ ( ١ٖتا٠ٚنٛ ١٥ٚ ٥اؾارُتسٚٔض
َٔ ايٓاؽََٓفَأ) ١٥َط٣ نطز ١٥ٚاْٝـ ب١َٓٝ ز٠ض٠ٚ٠ ب١َياّ به١ٕ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١٥ٚ   ا اِيُشَُٝٓض َفَِٝعَتٔعِي

 ٥اؾط٠تا٣١ْ ن١ٚا بَٞ َْٜٛصٕ ي١ ؾ٢َٜٓٛ َْٜٛص٠ن١ دٝا ز٠ب٠ٚ١ٓ ب١ؽ َْٜٛص ْان١ٕ. 
/ ئايا ئةو ئافشةتاُةى كة ئيَظتا هة ًضطةوت ُويَز ئةكشىَ ئاًادةى ًضطةوت دةبّ ياخود 193ث

 ئةو كاتةى هة )ًعوى( ُويَزطايةو بؤية ُويَز ُاكةْ؟
ِٕ ؾَا٤َ  ٚ/ ٠ٚ١٥ بٝٓا١ٜ ي١غ١ض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ا١ٜ زضٚغت١ ٥اؾط٠ت بَٝت١ َعط١ٚت ٜإ زضٚغت ١ْٝٝ إِ

ُ٘ باغ٢ ي٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ ب١َياّ ١َب١ َّ ٠ََٛ ) غتُإ ن١ٝٝاي ََٚزِع َٕ اِيَدَِٝط  َِٗس ََِٜٚؿ َٔ ايٖصال٠َ  َٖا اِيُشُٖٝض َفَِٝعَتٔعِي َفَأ
ُٔنَي ُُِػًٔ ١٥َط٣ ث٢َ نطزٜٚٚٔ ١٥ٚا٣١ْ ن١ بَٞ َْٜٛصٜؿٔ  ؾ١ض٣َٚٛ: ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  أم عطّية (98)  اِي

١٥ٚ خَٝط٠ بٔ ٠ٚ ٥اَاز٣٠ زٚعا٣  بَٝٔ ب١َياّ ب١ؽ ي١نات٢ َْٜٛص٠ن١زا زاز٠بطَِٜٔ ب١َياّ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥اَاز٣٠

                           
  .890  َٚػًِ )324ض٣ٚ ايبداضٟ )   97)

  .890  َٚػًِ )324ض٣ٚ ايبداضٟ )   98)
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َٛغَٛيُاْإ بٔ يَٝط٠زا ٠ٚ١٥َإ بؤ ز٠ضز٠ن٣ٚ١َ بؤ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ن١ ٚادب١ٚ ؾ١ضظ٣ ع١ٜٓ١ ي١غ١ض 

١٥َط٣ ١ْنطز٠ٚٚ ب١ شْاْٝـ ز٠ضنٔ ٠ٚ ن١ زضٚغتٝؿ١ ن١ شٕ  ١َٖٛٚ ثٝاَٜٚو، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َْٜٛص بَٝت ب٢َ ن١ن٢ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ بؤ َْٜٛص٣  بَٝٔ بؤ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ١٥َط٣ ١ْنطز٠ٚٚ ٥اؾط٠تَٝو ن١ بَٞ

١٥َط٣ نطز٠ٚٚ ٥اؾط٠تٞ ب٢َ َْٜٛصٜـ ١ٖضز٠بآ بَٝت ٠ٚ١٥ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض  د١شٕ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ت٥١هٝس٣  بَٞ ظؤض ١٥َٛنه١ز٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ُمستحب  ٣٠ٚ١٥ ن١ ٚادب١ ١ْى ت١ْٗا غ١ْٓٛتَٝه٢

ب١َيط١ٜ١ن٢ تطٜؿٝإ ١٥ط١ض ي١ ضِؤشَٜهسا د١ش٤ٕ ٢ٜٓ١ٖ نؤ  ي١غ١ض نطز٠ٚٚ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ
بؤ٠ٚ ١ٖض ن١غَٞ َْٜٛص٣ د١شٕ بهات ١٥ٚا َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ي١غ١ض ْا٤َ٢ََٓٝ ٚادب ْا٢َََٓٝ ي١غ١ض٣ 
 ١ٖضن١غَٞ َْٜٛص٣ د١شٕ بهات َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ي١غ١ض ْا٢َََٓٝ، نْٛه١ زٚٚ د١شٕ ي١ضِؤشَٜهسا نؤ بَٝت٠ٚ١

هٝإ ز٠نطَٜت٤ ٣٠ٚ١٥ تط ١٥ٚ َْٜٛص٠ ٣١ٜٝٓ١ٖ ي١غ١ض ْا٢َََٓٝ دا ن١ َْٜٛص٣ ب١َْٜٛصٟ ١ٜنَٝ (انتفا٤)
 د١شٕ  ي١ ق٠ٚٛت٢ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ زا ١ْبٛا١ٜ ٠ٚ١٥ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ تَٝسا ١ْز٠نٛٚ، ب١َيط٣١ غ١ََٝٝٝؿٝإ

(َّ َٚ ١ ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا خٛي١ؾا ضاؾس١ٜٓنإ ٠ٚ ط١ٚض٠ٜا٢ْ ٥ٝػالّ تا ١٥َطِؤٟ ٥َُٝ (ى ثيَغةمبةرى خوا َُسا
ي١غ١ض٣ ٠ٚ١٥ف ب١َيط١ٜ١ن١ ي١غ١ض  ٚاظ ي١ّ زٚٚ َْٜٛص٠ ١َْٖٝٓطا٠ٚٚ ب١ضز٠ٚاَب٢ْٚٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

٣٠ٚ١٥ ن١ ض٢٥٠ ضادض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ؾ١ضظ بَٞ، ب١َياّ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ز٠َيَٝٔ ؾ١ضظ٣ نٝؿا١ٜ١ٜ ٠ٚ١٥ ١َٖي١ٜ١ 
بهطَٜت غ١ٜط٣ ناض٠ن١ ١َٖي١ن١ؾٞ ي٠ٚ١زا ز٠ضز٠ن٣ٚ١َ ن١ ؾ١ضظ٣ نٝؿا١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ضَِٜو ثَٜٝٛػت١ 

ز٠ن١ٜٔ بهطَٜت بؤ صي١ْٛ َْٜٛص٣ د١ْاظ٠ بؤ صي١ْٛ ز٠ؾٔ نطز٢ْ َطز١ٜٚٚى ثَٜٝٛػت١ نؤ١ََيَٝو ١َٖيػٔ 
١٥ٚ َطز٠ٚٚ بَٓٝصٕ ظ٠ٜس ب٢َ ٜا ع١َط ب٢َ ب١نط ب٢َ ٜا ع١زي ب٢َ نَٝؿ١ ١ْٝٝ ن١َٝٝ ططْو ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ 

١ ي١غ١ض َطز١ٜٚٚى ن١ َْٜٛص٣ باضاْباض١ٜٓ ٜإ ١٥َط ١٥دماّ بسض٣َ ن١ ْاؾت٢ٓ َطز١ٜٚٚن١ ن١ َْٜٛص نطزْ
ب١ نان١ٚ ٢ٖ١ْ ي١ خطاث١ٚ ١٥ٚ دؤض٠ ؾتا١ْ ؾ١ضظ٣ نٝؿا١ٜٝ، ب١َياّ َْٜٛص٣ د١شٕ ؾتَٝو ١ْٝٝ بًََٝري ٚاهلل 
ز٠بَٞ ١٥ٚ ؾت١ ١٥دماّ بسض٣َ ن١ ١َغ١ًَس١تَٝه٢ َٛغًَُاْا١ْ ب١َيهٛ ١َغ١ًَس١ت٢ ؾ١خك٢ خؤت١ ١ٖض 

ُٔنَيََِٜٚؿ) ن١غ١ٚ ثَٜٝٛػت١ ُُِػًٔ ٠ََٛ اِي ََٚزِع َٕ اِيَدَِٝط  ١ٖض١ٜن٢َ ي١ ١َُٝ٥ ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ض٣ ٥اَاز٣٠ ١٥ٚ    َِٗس
٠ ٠ٚ١٥ ظؤض زٚٚض٠ ب١ ثَٝٞ ١٥ٚ )ُمستحب( ب١َياّ ١٥ٚ بؤن٣١ْٛ ن١ ز٠َيَٞ إ ؾا٤ اهلل تعاىلخَٝط٠ بَٞ 

 ب١َيطا٣١ْ ن١ بامسإ نطزٕ.
 ًضطةوت دةبّ ياخود تايبةتة بة )ًعوّى( وة؟/ ئافشةتاْ ئايا كاتى بيَ ُويَزي ئاًادةي 194ث
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ناتَٝو ن١ عا٥ٝؿ١ ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٝبَٝت ي١ط١َي٢ ٖات بؤ  ٚ/ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
عا٥ٝؿ١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١ٚت١  )َػذس اذتطاّ ْفػت س١ز  ٠ٚ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ 

 ز٠غت٢ نطز ب١ططٜإ، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا غٛض٣ِ َاْطا١ْٚ بَٞ َْٜٛص٣ ن١ بؤ س١دٝـ ٖات٠ٚٛ 
َٗٓٔطٟ)ؾ١ض٣َٚٛ ِٝٔت َست٢َٓ َتطَٓ ِٕ َيا َتُطٛٔفٞ ٔباِيَب ٌُ اِيَشازُٓ َغِٝط َأ ََا َِٜفَع    (99) ٔاِفَعًٔٞ 

١ٖضن٢ سادٞ ز٠ٜهات تؤف بٝه١ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْب٢َ ن١ تؤ ت١ٚاف ْان٤٣١ َْٜٛص ْان٣١ تا ثاى 
ْاب٢َ بٝؿهٝت١ َعط١ٚت نْٛه١ خؤٜؿ٤ٞ ٖا٠َٚي١ناْٝؿ٢ ١ْٜؿ١ضَٛٚ  ز٠ب٠ٚ١ٝ، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

١َٖٜٛٚإ ن١ْٛ  َػذس احلطاّ( ٠ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ساد٢ ز٠ٜهات ساد٢ ز٠نَٝت١ َعط١ٚت ن١ٚات١ 
ق١ز٠غ٣١ ١ْنطز ي١ٚ ٥اؾط٠ت١ ن١ بهَٝت١ َعط١ٚت ن١ٚات١ ي١غ١ض بؤن٢ْٛ ١ْٖس٣َ ي١ ظاْاٜإ بٝٓا١ٜ 

ت ن١ ي١ َْٜٛص٣ د١شٕ ٥اَاز٠ بَٝت ٜإ بؤ صي١ْٛ ي١غ١ض ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ٚات١ زضٚغت١ بؤ ٥اؾط٠
َٛساظ٠ض٠ٚ ز٠ضغَٝه١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ٥اؾط٠ت١ بآب١ف ١ْب٢َ ن١ س١ظ ز٠نات بَٝت زابٓٝؿَٝت ب١َياّ 

ٔإْٔٓٞ اَل ) زضٚغت١ ب١آلّ ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز٣١ٜ٠ ن١ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ: ِإْن َشاَء الل وُ  َعط١ٚت ب١ ثان٢ ضِابططَٜت ٠ٚ١٥
َُِػٔذ ٌُٓ اِي َٔ َعط١ٚت ب١س١َياٍَ ْاظامن بؤ ٥اؾ١ضتَٝه٢ سا٥ٝع ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ظاْاٜإ   َس ٔيَشا٥ٕٔضُأٔس

 ز٠ؾ١ضَٕٛٚ ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ق١سٝض٤ ضِاغت ١ْٝٝ ٚاهلل اعًِ .
ًاُاى واية هةطةس ئةواُيض  ئةًش كشدُى ثيَػةًبةسى خوا / خوا ثاداشتاْ بذاتةوة  195ث

 ؟ثيَويظت بىَ و فةسص بىَ
ٚ/ بَٝطَٛإ ١َٖإ ؾت١ ب١َياّ ثَٜٝٛػت١ ٥اؾط٠تإ ٥اطاٜإ ي١ ٥ازاب٢ ن١ْٛ َْٜٛص٣ د١شٕ بَٝت ١٥ٚ 
٥ازابا١ْف ي١ ؾ١ضَٛٚز٠ن٣١  أّ عط١ٝ( بؤَإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ناتَٝو ثطغٝاضٜإ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا نطز 

 (ًَِباب َٗا ٔد ٢ بَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ نؤٕ بَٝت تؤف ١٥ط١ض ١ٜنَٝو ي١ ١َُٝ٥ ثؤؾان٢ ١ْبَٝت ن١ ثَٝ  ال َُٜهٕٛ َي
َٗا) ؾ١ض٣َٚٛ: ز٠ؾ١ض٣َٚٛ با ١٥ٚاْٝـ ب١َٓٝ ز٠ض٠ٚ٠؟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ًَِبأب ِٔ ٔد َٔ َٗا  َٗا ُأِخُت ًِٔبِػ  (100)  ٔيُت

با خٛؾه١ن٣١ با ١ٜنَٝو ي١ ثؤؾان١نا٢ْ خؤ٣ بسات٢َ ثَٝٞ بب١خؿ٢َ با ي١ب١ض٣ بهات بؤ ٣٠ٚ١٥ ثَٝٞ 
ؾط٠ت ناتَٝو ز٠نَٝت بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ ٜا بؤ َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ٜا بؤ ١ٖض بَٞ بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ، ن١ٚات١ ٥ا

                           
 . ايبداضٟ َٚػًِ اٙضٚ   99)

 . ايبداضٟ َٚػًِ اٙضٚ   100)



 بةَلطةي قورئان و سوننةت رِوونكرنةوةي شةريعةت بة
……………………………………ٖٔ٘ 

 
ٚادب٤ ١٥ضنَٝه٢ ؾ١ضع٢ ز٠نَٝت بؤ عٝباز٠ت٢ خٛا ثَٜٝٛػت١ ب١ ثؤؾت٢ٜ١ بطِٚات٤ بؤٕ ي١ خؤ٣ 
١ْزات٤ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ دٛا٢ْ خؤ٣ ز٠ض١ْخات بؤ ٣٠ٚ١٥ طْٛا١ٖن٣١ ظٜاتط ١ْب٢َ ي١ خَٝط٠ن٣١، بؤ 

َيُاْا٢ْ تطٜـ،١َ١٥ ن١ بؤ عٝباز٠تَٝو بطِٚا ثَٜٝٛػت ب٢َ ٚا ب١ ١٥ز٠ب٤ ي١ ٣٠ٚ١٥ ١ْبَٝت١ ؾٝت١ٓ بؤ َٛغٛ
خٛاتطغا٠ٚ١ْ بطِٚا ٣١٥ بؤ غ١ٜط٣ عٝباز٠ت بطِٚا بَٝطَٛإ ظٜاتط ثَٜٝٛػت١ ب١ سٝؿ١ُت٠ٚ١ بطِٚاٚ 
ت١ب١ضٚد٢ دا٢ًٖٝ ١ْنات ٠ٚ ١ْبَٝت١ ٖؤناض٣ ؾٝت١ٓ بؤ َٛغَٛيُاْاْٝـ ٠ٚ ب١ض ي١ع١ٓت٢ خٛاٚ 

 .  ف ١ْن١َٜٚت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا
 
/ ئةطةس جةرْء ٓةيِى كةوتةُة يةن سِؤرةوة ئةوا جةرُةكة ٓةيِيةكة هةطةس 196ث

ًوطوهٌَاُاْ ال ئةبات سِووُلشدُةوةيةن دةسباسةى ئةو بابةتة تةُٔا ُويَزى ٓةيِيةكة هة ًضطةوت 
 ؟  ئةضىَُايلات ياخود هة ًاهَةوة ئةجناًى ئةدات ياخود ٓةس بةيةن جاسى هةطةس ًوطوهٌَاُاْ ال

ٚ/ ظاْاٜإ زٚٚ بؤنْٛٝإ ١ٜ١ٖ يَٝطزا نؤ١ََيَٝو ي١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ َْٜٛص٣ ن١شٕ ن١ ٢ٜٓ١ٖ ال 
ز٠بات  ٚات١ ٖٝه٢ ي١غ١ض ْا٢َََٓٝ ت١ٚاٚ ن١ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ نطز ١ْ ٢ٜٓ١ٖ ز٠نات ١ْ َْٜٛص٣ ٠ْٛٝضِؤف 

ِِ إ ) ضز٢ْ زا١َٖيبصا ز٠نات، بؤن٢ْٛ ز٢َ٠ٚٚ ظاْاٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ُِٓه َٔ َٔ َؾا٤ 
١ٖضن١غَٞ س١ظ ز٠نا بٝهات بابٝهات ٚات١ ١ٜٝٓ١ٖن١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٢ٜٓ١ٖ ١ْنات ١٥ب٢َ   َُٜصًٔٓٞ فايَُٝص٢ًٓٔ

٠ْٛٝضِؤ بهات ٜإ ْا بؤن٢ْٛ ز٠ّٚٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َْٜٛص٣ ٠ْٛٝضِؤ١ٜن٣١ خؤ٣ ١ٖض ١٥ب٢َ بهات ب١َياّ ٠ٚنٛ 
 ٢ٜٓ١ٖ ي١غ١ض٣ ١َْا٠ٚ ٚاهلل اعًِ. 

 باشرت واية بضىَ بؤ ُويَزى ٓةيِى؟  /197ث
 ٚ/ باؾرت ٚا١ٜ ٚاهلل اعًِ ن١ باب١ت١ن١ف خٝالؾ١ٝ ٚاهلل اعًِ. 

 / كاتى ُويَزى جةرُةكاْ كةية؟ 198ث
)قبٌ  ٚ/ َْٜٛص٣ د١ش١ْنإ ي١ زٚا٣ ب١ضظب٣٠ٚ١ْٛ خؤض ٚٚشيإ تا٠ٚنٛ َْٜٛص٣ ٠ْٛٝضِؤ تا٠ٚنٛ

ُ٘ زضٚغت١ ايعٚاٍ  ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ٚا١ٜ ن١ ٚٚشيإ د١ش٢ْ قٛضبإ ثَٝـ خبطَٜت ٠ٚ د١ش٢ْ  ب١َياّ باف ٔإ
  ض١َ٠ِظاْٝـ ن١ََٝو زٚا خبطَٜت ٚاهلل اعًِ.

 / ئايا هة ُويَزى جةرُةكاْ باُطء قاًةتياْ ٓةية وةكو ُويَزةكاُى تش؟199ث
ِِ ) ٖات٠ٚٛ ٚ/ ابٔ عباؽ٤ دابطٜـ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ٠ٚنٛ ي١ َٛغًُٝسا َي
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 ِٔ َّ اأَلِضَش٢َُٜه ِٛ َٚال َٜ َّ اِئفِطٔط  ِٛ َٜ ُٕ ضِؤش٣ د١ش٢ْ قٛضبا٤ٕ ضِؤش٣ د١ش٢ْ ض١َ٠ِظإ باْط  (101)  َُٜؤشَٓ

١ََٕ) ١ْز٠زضا ٠ٚ َٚال ٔإَقا  ٕٕ ِٝٔط َأَشا ٠ٚب١ ب٢َ ٣٠ٚ١٥ باْط بسض٤َ٣ ٠ٚب١ ب٢َ ٣٠ٚ١٥ قا١َتٝـ بهط٣َ َْٜٛصٟ   ٔبَػ
َٜت ١ٖ٠ٚضن١غَٝهٝـ باْط بسا بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ د١شٕ، ن١ٚات١ ١ْباْط ز٠زض٣َ ٚ ١ْز٠ب٢َ قا١َتٝـ بهط

١َ١٥ؾٝإ بٝسع١ٜ١ن٢ تط٠ ي١ غ١ْٓٛزا  )ايصال٠ داَع١ ايصال٠ داَع١  ٠ٚ١٥ بٝسع١ٜ١ن٢ نطز٠ٚٚ ٜاخٛز
 ١ْٖات٠ٚٛ ٚاهلل اعًِ  .

 
 / ئايا شيَواصى كشدُى ُويَزى جةرُةكاْ ضؤُة؟200ث

ٛ بامسإ نطز زٚا٣ ٠ٚ١٥ف ن١ ٚ/ َْٜٛص٣ د١شٕ زٚٚ ضِنات١ ن١ ٚادب١ ب١ بؤن٢ْٛ ضادض ٠ٚن
١ْٝت ز٢ََٜٓ ي١ زَيسا ز٢َٜٓٝٗ٠َ ٠ٚ ن١ بؤن٢ْٛ ضادض ٚا١ٜ ٚادب١ خؤ ١٥ط١ض غ١ْٓٛتٝـ بَٞ ٠ٚنٛ ي١ 
١َظ١ٖب٢ ؾاؾعٝسا َٛغت١س١بٝـ ب٢َ ٠ٚ١٥ ضَِٜط١ ب١ َٛغَٛيُاْإ ْازات ١ْٖسَٜو ي١ َاَٛغتاٜا٢ْ ٥ا٢ٜٓ ب١ 

ْٗا زٚٚ َْٜٛص٣ د١شْٝإ ١ٜ١ٖ ظٜاتط ْا ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ زاخ٠ٚ١ ز٠ًََِٜٝ َٛغَٛيُاْإ ي١ غاَيَٝهسا ت١
ْا١َٜئ ١٥ٚ زٚٚ َْٜٛص٠ٜإ ب١ ْػٝب بَٝت٤ ١َسطَٚٝإ ز٠ن١ٕ ي٤٢َٝ ز٠َيَٝٔ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ق١ضظزاض٠ 
با١ْٝت٢ ق١َيا٣ يَٞ بََٝٓٝت، ثَٝؿ٠ٛخت ٠ٚ١٥ٜإ ثَٞ ز٠َيَٝٔ ٠ٚ ٠ٚ١٥ف ن١ ١ْٝت٢ ق١َيا٣ يََٝٗٝٓا ٠ٚ١٥ ْاب٢َ 

َٔٓ ط٠نإ بهات نْٛه١ ١٥ٚ َْٜٛص٣ ق١َيا ز٠نات، بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ بٝسع١ٜ١ن١ اهلل انرب( َٕ ٔإالَٓ ايعَٓ ٔإٕ َٜتَٓٔبُعٛ
َُٗس٣ ُِ اِي ٔٗ َٔٓٔ ضَٓبٔٓ  ُِٖ ََٚيَكِس َدا٤َ ٣َٛ اأَلُْفُؼ  ِٗ ََا َت   ص.23:طايٓذِ  صَٚ

١ٚ زٚٚ َْٜٛص٠ ٠ٚ ١٥ط١ض ق١َياف ١ٖب٢َ خؤ ناتَٝه٢ ظؤض ظؤض ١ٜ١ٖ ق١َيا٣ تَٝسا بهات٠ٚ١ بؤ ت١ْٗا ٥
خَٝط٠ ١ٜ١ٖ ي١ ز٠غت َٛغَٛيُاْا٢ْ ز٠ز٤ٕ٠ َٛغَٛيُاْا٢ْ زيَ بَٝب١ف ز٠ن١ٕ ١٥ط١ض ي١ شٜا٢ْ َطؤظسا ي١ 
شٜا٢ْ ١٥ٚ خ١َيه٣١ ن١ زَٜٔ بؤ َْٜٛص٣ د١شٕ نات٤ عَٛطٜإ ١َْاب٢َ ت١ْٗا ١٥ٚ ز٠ ز٠قٝك١ َاب٢َ ن١ 

ي١غ١ض بَٝت٤ َْٜٛص٣ د١شْٝـ ٠ٚنٛ َْٜٛص٣ د١ش٢ْ تٝا ١٥ن١ٕ نات١ن١ف ت١غو ب٢َ ١٥ٚ نات١ ق١َياؾ٢ 
١٥ٚإ ز٠َيَٝٔ غ١ْٓٛت بَٝت تا ض بهات ٚادبَٝو٤ َٛغت١س١بَٝو ق١ٜٓان١ با ق١َيان٣١ بهات، ب١َياّ 
نات١ى ؾطاٚا١ْٚ ظؤض٠ بؤ ٠َٛٝ٥ ي١غ١ض ١َظ١ٖب١ن٣١ خؤٜؿتإ بؤ ٚا ز٠ن١ٕ َٛغَٛيُإ بَٝب١ف بٔ ي١ٚ 

به١ٕ زٚا٢ٜ با ق١َيا١ٜن١ؾٝإ به١ٕ ١٥ط١ض َْٜٛص٣  غ١ْٓٛت١ ١٥ط١ض غ١ْٓٛتٝـ بٔ ٚادبـ ١ْبٔ با ١٥ٜٚـ

                           
 .َتفل عًٝ٘    101)
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  ق١َيا ١ٖبَٝت .

 / ئةطةس طوُِةتيض بآ خؤ دوو دسومشى ًوطوهٌَاُاُة؟201ث
ٚ/ بؤن٢ْٛ ضادض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ْ١ ١٥ٜٚإ زضٚغت١  ق١َيا(، ٠ٚ ١٥ٜٚإ ٚادب١ َْٜٛص٣ د١ش١ْنإ( 

َْٜٛص٣ ق١َياف ١ْٝٝ ٖٝض ب١َيط١ٜ١ن٢ ي١ بؤن٢ْٛ ضادٝض ٚادب ْاب٢َ ٚاظ٣ زيَ بَٗٝٓط٤َ٣ ١٥ب٢َ بهط٣َ ٠ٚ 
 : قٛض٥ا٤ٕ ؾ١ضَٛٚز٠ ي١غ١ض ١ْٝٝ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ

ُُٛاط  ِِ َفَأٔقٝ ُِٓت َُِأَْ ِِ َفٔإَشا اِط ََٚع٢ًَ ُدُٓٛٔبُه َُٚقُعّٛزا  َّا  َ٘ ٔقَٝا ًَا٠َ َفاِشُنُطٚا ايًَٓ ُِ ايصَٓ َٕٓ  َفٔإَشا َقَطُِٝت ًَا٠َ ٔإ ايصَٓ
ًَا٠َ َناَِْت َعًَ ُِٛقّٛتاايصَٓ ََ َٔٓٔنَي ٔنَتاّبا  ُُِؤ  [.ٖٓٔ:ايٓػا٤]ص ٢ اِي

خٛا٣ ط١ٚض٠ َْٜٛص٣ ؾ١ضظ٠نإ ي١غ١ض ٥ُٝاْساضإ نات٢ بؤ زاْطا٤٠ٚ نات٢ زٜاض٣ نطا٣ٚ ١ٜ١ٖ  
َْٜٛص٣ ع١قط ي١ّ غ١عات١ ٠ٚ١٥ْس٠ ز٠غت ثَٞ ز٠نات بؤ صي١ْٛ ي٠ٚ١ْس٠ف نؤتا٣ ثَٞ ز٣َ ١ْ ثَٝـ نات٢ 

ت١ْٗا بؤ ن١غَٝو ١ٜ١ٖ  ع١قطٜـ بؤت ١ٜ١ٖ به١ٜت ١٥ٚ نات١ٜ١ ع١قط بؤت ١ٜ١ٖ بٝه١ٜت ١ْ زٚا٣
 ( ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ْػٝا١ٜٕنَٝو ي١ّ زٚٚ عٛظض٣٠ ١ٖبَٝت خ١ٚيَٝه١ٚتٔ  ّْٛ( ٜإ ي١ برينٕٛٚ  

 ؾ١ض٣َٚٛ:
َِٝكَغ)  َٗا ٔإَشا اِغَت ًَُِٝصًٔٓ َٗا َف ِٚ َْٔػَٝ ِٔ َصال٠ٕ َأ َّ َع ِٔ َْا ََ  (102 ). 

ه١ٚت ي١ َْٜٛصَٜو بؤ صي١ْٛ ن١غَٝو نطَٜهاض٣ ز٠نات َاْس٠ٚٚ ٚات١: ١ٖض ن١غَٝو خ٣ٚ١ يَٝ
غ١عات غَٝٞ زٚا٣ ٠َْٛٝضِؤ ٖاتؤت٠ٚ١ ي١ ٥ٝـ ْا٢ْ خٛاضزٚٚ خ٣ٚ١ يَٝه١ٚت٤ ٠ٚ١٥ْس٠ ؾ١ن١ت٤ 

 َاْس٠ٚٚ ن١ ب١خ١ب١ض ٖات باْط٢ ١َغطٜب ب٠ٚٛ َْٜٛص٣ ع١قط٣ ي١ ز٠غت نٛٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
١ض ناتَٝو ب١ خ١ب١ض ٖات با ١ٜنػ١ض َْٜٛص٠ن٣١ بهات٠ٚ١ ؾ١ض٣َٛ ١ٖضن١غَٝو ن١ خ٣ٚ١ يَٝه١ٚت ٖ

ٜإ ي١ ( )أٚ ْػٝٗا ١ٜنػ١ض با بٝهات ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ نات٢ خؤ١ٜت٢( فًٝصًٗا) ْاؾ١ض٣ََٛ با ق١َيا٣ نات٠ٚ١
ي١ ضِؤشٟ خ١ْس٠م ي١ بري٣ ن٠ٚ٠ٛ ي١ب١ض ١َؾػ١َي١ت ناتَٝو  بريٟ ن٠ٛت٠ٚ١ ٠ٚنٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ٖات٠ٚ١ بري٣ ١ٜنػ١ض ١٥َط٣ نطز باْط زضا َْٜٛص٣ ع١قط٣ نطز ب١ ١٥زا  ن١ ١َغطٜب ببٛٚ ١٥ٚ نات١
١ْى ب١ ق١ال  زٚا٣ ٠ٚ١٥ َْٜٛص٣ ١َغطٜب٢ نطز ب١آلّ ن١غَٝو ب١ ع١َس٣ ب١ ٜٚػت٤ ٥رياز٣٠ خؤ٣ ن١ 
١ْْٛغت٠ٚٛ ١ْ ي١ بريٜؿ٢ ن٠ٚٛ َْٜٛص ْانات ز٠َيَٞ ْاٜه١ّ زٚا٢ٜ ق١َيا٣ ز٠ن٠ٚ١َ١، ٜا ب١ ١ْٝت٢ ق١َياف 
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َيَٞ َٔ تؤب١ّ نطز٠ٚٚ ز٣ٚ١َ٠َ ق١َياٜإ به٠ٚ١َ١ ٚات١ ق١ظا٣ به٠ٚ١َ١ ١٥ٚ ؾت١ ي١ ز٢ٜٓ ٥ٝػالَسا ١ْٝٝ ز٠

ٖٝض ب١َيط١ٜ١ن٢ ي١غ١ض ١ْٝٝ، خ١َيهٝـ با زَي٢ خؤ٣ ب٠ٚ١ خؤف ١ْنات ب١َيهٛ ي١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ 
ق١سٝشسا ٖات٠ٚٛ ي١ غٓٔ ابٔ َاد١زا ن١ ١ٖضن١غ٢َ ي١ ضِؤش٣ قٝا١َت ١ٜن١ّ ؾت ن١ َطؤظ 

ب١ ز٠نطَٜت ي١غ١ض٣ َْٜٛص٠نا١ْٝت٢، ١٥ط١ض َْٜٛص٠نا٢ْ ت١ٚاٚ بٕٛٚ ١٥ٚا ١َٖٛٚ نطز٠ٚ٠نا٢ْ َٛساغ١
اْعط يعبس٣ ٌٖ ي٘ َٔ  تط٣ بؤ ت١ٚاٚ ز٠نطَٜت، ٠ٚ ١٥ط١ض ْٛقػا٢ْ ١ٖبٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ: 

 بعأْ ب١ْس٠ن٣١ َٔ َْٜٛص٣ غ١ْٓٛت٢ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض غ١ْٓٛت٢ ١ٖبٛٚ ن١ي٢َٓٝ ؾ١ضظ٠نا٢ْ بؤ  تطٛع
ثطِبه٠ٚ١ْ١، ن١ٚات١ ن١غَٝو ن١ َْٜٛصٜؿ٢ نٛٚ بَٝت ت١ٚب١ بهات٤ َْٜٛص٣ غ١ْٓٛت بهات َْٜٛص٣ 
ؾ١ضظ٣ بؤ ثطِ ز٠نطَٜت٠ٚ١ ١ْى ق١َيا٣ بهات٠ٚ١ ن١ ١ْٝٝ، ٠ٚ زٜػإ ١ْى ١٥ٚ زٚٚ َْٜٛص٠ ن١ ؾٝعاضٟ 

ؿ١ ١٥ٚ زٚٚ ط١ٚض٣٠ َٛغَٛيُاْإ ي١ ز٠غت َٛغَٛيُاْإ بسضَٜٔ ٠ٚ١٥ ناضَٜه٢ ١َٖي١ٜ١ ب١ضاغت٢ ٚادبٝ
َْٜٛص٠ بهطَٜٔ ٚٚشيإ ٠ٚ١٥ ي١ ١ْٝٝت٠ٚ١ ن١ ١ْٝٝت ز٢ََٜٓ ي١زَيسا ١ْى ب١ ز٠َٝـ ١ْٝٝت٢ َْٜٛص٣ د١ش١ْ 
ن١ٚادب١ ي١غ١ض٣ بٝهات زٚا٣  اهلل انرب(٣ ت١نبري٣٠ ٥ٝشطاّ س١ٚت داض ي١ ضِنات٢ ١ٜن١َسا  اهلل 

خي٢ََٜٓٛ ي١ ثاف ٥ُٝا٠ٚ١َ انرب( ز٠نات ١٥ٚدا ز٠غت ز٠نات ب١ ؾاتٝش١ خَٜٛٓس٤ٕ بَٝطَٛإ ن١ ز٠
ز٠خي٢ََٜٓٛ ٥ُٝاّ ب١ ز٠ْط٢ ب١ضظ ز٠خيََٜٛٓٝت ٠ٚ زٚا٣ ٠ٚ١٥ف ن١ ز٠نَٝت١ ضِنٛع٠ٚ١ نؤٕ َْٜٛص٠نا٢ْ 
ب١ٜا٢ْ ز٠نات ٥اٚا ز٠ٜهات ن١ ١َٖيػا٠ٚ١ٜ بؤ ضِنات٢ ز٠ّٚٚ  اهلل انرب(٣ نطزب٤َ٢ ١َٖيػا٠ٚ١ٜ زٚا٣ 

١٥ٚدا زٜػإ ن١ ٥ُٝاّ ز٠ًََٜٝت ١٥ٚاْٝـ ي١ زٚا٣ ٥ُٝاّ ١َٖيػا٠ٚ١ْ ١٥ٚداض ثَٝٓر داض  اهلل انرب( ز٠َيَٞ 
ز٠ٚ١ًََٜٓٝ٠ ن١ ٥ُٝاَٝـ ؾاتٝش٣١ خَٜٛٓس ١٥ٚاْٝـ ٥ٝٓذا ؾاتٝش١ ز٠خَٜٛٓٔ بؤن٢ْٛ ضِادض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ 
خبَٜٛٓسض٣َ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ن١ ٥ُٝاّ غٛض٠تَٝه٢ تط خب٢ََٜٓٛ ١٥ٚإ ْاخيَٜٛٓٔ ط٣َٛ ز٠ططٕ ثاؾإ َْٜٛص٠ن١ 

 بَٝت٤ نؤتا٢ٜ ثَٞ زَٜت .٥اغا٢ٜ خؤ٣ ت١ٚاٚ ز٠
/ كةواتة شيَواصةكة وةكو ُويَزى طوُِةت واية تةُٔا هة سِكاتى يةكةًذا ذةوت تةكبريةى 202ث

تيا ئةكشيَتء هة سِكاتى دووةًذا ثيَِض تةكبريى ٓةية، ئايا هة ُيَواْ ئةو تةكبرياُةدا ٓيض 
 صيلشيَلى تايبةت ٓةية كة طوُِةت بىَ خبويَِذسيَت ؟

ٖٝض ؾتَٝو ب١ ق١سٝش٢ ٚاضز ١ْب٠ٚٛ ن١ ي١ َْٝٛإ  اهلل انرب( ٚ  ب١ض٣ خٛا٠ٚ ٚ/ ي١ ثَٝػ١َ
 اهلل انرب(َٜه٢ تط ٖٝض ظٜهطَٜه٢ تط٣ نطز بَٝت ت١ْٗا ي١ ابٔ عُط٠ٚ٠  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ 
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يَٞ بَٝت( بؤ ز٠غت ب١ضظنطز٠ٚ١ْ ابٔ ع١َٛض ز٠غت٢ ب١ضظنطزؤت٠ٚ١ بؤ ظٜهط٣ ي١ َْٝٛإ  اهلل 

٠ٚ ابٔ َػعٛز  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ن١ ز٠ؾ١ض٣ََٚٛ: ي١ َْٝٛإ ١ٖض  انرب(٠نإ،
ت١نبري١ٜ٠نسا س١َسٚ غتاٜؿ٢ خٛا ١ٜ١ٖ، ٠ٚنٛ ب١ٜٗ١ق٢ ضِٜٛا١ٜت٢ نطز٠ٚٚ ؾ١ضَٛٚز٠ن١ف غ١ْ١ز٠ن٣١ 

ب١  اهلل انرب(٠نإ ( انتفا٤) ١ٖض ن١غَٞ ١ْٜهات ب١ؽ  سػٔ(٠ ن١ٚات١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ ١ْٖاتٛٚ 
هات ٖٝه٢ تط٣ ي١ َْٝٛإ ١َْي٢َ نَٝؿ٣١ ١ْٝٝٚ ب١غ١ٝت٢، ٠ٚ ١ٖض ن١غَٝهٝـ بٝهات ب٢ًََ ٠ٚ١٥ت١ ابٔ ب

ِٕ  َػعٛز  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( نطز١ٜٚٚت٢ ي١ خؤ٠ٚ١ٜ ْاًََٜٞ ١٥ٚ قػ١ٜ١ زضٚغت١ ٔإ
ُ٘  ١َغ١ي١ن١ف ادتٝٗاز٤١ٜ نَٝؿ٣١ تَٝسا ١ْٝ ٚاهلل اعًِ.  َؾا٤َ ايًَٓ
 
 
 
كةواتة ئةطةس ئةو صيلشاُة دياسى ُةكشا بيَت طوثاسء طتايصى خواى طةوسة بيَت / 203ث

 بةٓةس شيَواصيَم بووتشيَت دسوطتة؟ 
 ٚ/ زضٚغت١ ٚاهلل اعًِ. 

 ./ دةطت بةسصكشدُةوةط ُةٓاتووة هةثيَػةًبةسى خوا 204ث
 َٞ بَٝت( . ٚ/ ٚٚشيإ ١ْٖات٠ٚٛ ت١ْٗا ي١ ابٔ ع١َٛض٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ ي

 / ئةطةس كةطيَم دةطت بةسصكاتةوة؟205ث
 ٚ/  ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ب٢ًََ ابٔ ع١َٛض ي١ خؤ٠ٚ١ٜ ْاٜهات ١َٖيب١ت١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ُ٘ بٝػت١ٜٚٛت٢  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ خري )بؤي هةية وة كةنةيشى كات  ٔإ
ُ٘ ٖض نَٝؿ١ٜ١ن٢ ١ْٝن١ْ١ٜهات باؾرت٤٠   ٖس٣ ٖس٣ ستُس  ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ نْٛه١ تان١ نطزاضَٜه٢  ٔإ

 ٖا٠َٚيَٝو ْاب٢َ ب١ ب١َيط١ زَي٢ ثَٞ خؤف بهطَٜت.
 / هةكاتى ُويَزةكاُذا ئيٌاَ طوسةتى دياسى كشاو ٓةية خبويَِيَت؟ 206ث

 خبََٜٛٓٝت ي١ ضِنات٢ ١ٜن١َسا ٠ٚ غٛض٠ت٢ (األع٢ً) ٚ/ ي١ زٚا٣ غٛض٠ت٢ ؾاتٝش١ غٛض٠ت٢
 ف ي١ ضِن١ع١ت٢ ز٠َٚٚسا ١٥ّ زٚٚ غٛض٠ت١ نٛضت٤ طٛدمإٚ ٥ُٝاّ خبََٜٛٓٝت .(١ايػاؾٝ)

/ ئةطةس كةطيَم فشياي ُويَزى جةرْ ُةكةوت كاتيَم ديَتة ًضطةوتةوة ُويَز تةواو بووة 207ث
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 ؟ضي ئةكات طوُِةت واية خؤى ُويَزةكةى بلاتةوة

ي١غ١ض ١َٖٛٚ َٛغَٛيُاَْٝو ٠ٚ ن١ ٚ/ ب١َيهٛ ٚادبٝؿ١ بٝهات٠ٚ١ نْٛه١ ١٥ٚ َْٜٛص٠ ٚٚشيإ ٚادب١ 
 ؾطٜا ١ْن١ٚت زٚا٢ٜ ثَٜٝٛػت١ ب١ت١ْٗا بؤ خؤ٣ بٝهات .

 / ئةطةس فشياى سِكعةتيَم كةوت؟208ث
 ٚ/ ضِن١ع١ت٢ ز٢َ٠ٚٚ ت١ٚاٚ ز٠نات .

 / ئةطةس فشياى تةذيات كةوت ٓةسدوو سةكعةتةكة؟209ث
ضِن١ع١ت بهات نْٛه١ ي١  ٚ/ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ سٛن٢ُ ٢ٜٓ١ٖ ١ْٝٝ ن١بًََٝري ١َٖيػَٝت٠ٚ١ نٛاض

 ١٥غًَسا ن١ َْٜٛص٣ د١شٕ ؾ١ضِظ بٛٚ ب١ زٚٚ ضِن١ع١ت ؾ١ضِظ ب٠ٚٛ .
 
 
 
/ ئةطةس كةطيَم ُةخؤط بوو هة ًاهَةوة ُةيتواُى بيَت ئةوةيض ثيَويظتة هة ًاهَةوة بؤ 210ث

 خؤى ئةجناًى بذات؟
ُ٘. ١٥زات ٚ/ ي١ َاَي٠ٚ١ ١٥دما٢َ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ   ٔإ

ُويَزى جةرْ وةكو ُويَزى فةسصةكاْ دسوطتة ئةو صيلشاُةى كةوا طوُِةتة / ئايا هة ثاط 211ث
هة ثاط ُويَزة فةسصةكاْ خبويَِذسيَت هة ثاط ُويَزى جةرُيض بةٓةًاْ شيَوة دةخويَِذسيَت ياخود 

 تايبةتة بة ُويَزة فةسصةكاُةوة؟
ثاف َْٜٛص٠  ٚ/ بَٝطَٛإ تاٜب١ت١ ب١ َْٜٛص٣ ؾ١ضظ٠ٚ٠ ٠ٚ ١ٖضن١غ٢َ ١٥ٚ ظٜهطا٣١ْ ن١ٚا ي١

ؾ١ضظ٠نا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ي١ ثاف َْٜٛص٠ غ١ْٓٛت١نا٠ٚ١ْ ٜإ ي١ زٚا٣ َْٜٛص٣ د١شٕ بٝهات ناضَٜه٢ باؾ٢ 
ي١غ١ض ١ْٝٝ ٠ٚ  ١ْنطز٠ٚٚ، نْٛه١ ي١ خؤ٠ٚ١ٜ ؾتَٝه٢ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥َط٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ 

طَٜه٢ خٛاف ب٢َ ب١ضز٠ٚاّ ز٠َا٣ٚ١َْ ي١غ١ض غ١ْٓٛت بطِؤٜٔ ١ْى ي١ خؤَا٠ٚ١ْ ؾت زابَٝٓري ١٥ط١ض ظن
١٥ط١ض عٝباز٠تَٝهٝـ ب٢َ ي١ خؤَا٠ٚ١ْ ْاتٛاْري بٝه١ٜٔ نْٛه١ زٜٔ بٝٓا١ٜن٣١ ي١ غ١ض ت١ٚقٝؿ١ ي١غ١ض 
ز٠ي١ًٝ ١ْى ي١غ١ض اغتشػاْات٤ ثَٝباؾب٢ْٚٛ خؤَإ، نْٛه١ ٥ُٝا٢َ ؾاؾٝع٢  ض٠ِظا٣ خٛا٣ 

َٔ فكِس ؾطَٓع) ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:   .َٔ اغتشػ
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ن١غ٢َ ي١زٜٓسا بؤ خؤ٣ بًََٞ َٔ ثَِٝ نان١ٚ َٔ ب١باؾ٢ ز٠ظامن ب١َيط١ؾ٢ ي١غ١ض ١ْبَٝت ٚات١: ١ٖض

٠ٚ١٥ ؾ١ضٜع١ت٢ زاْا٤٠ٚ ؾ١ضٜع١تٝـ س١ق٢ خٛا٣ ط١ٚض١ٜ٠ ١ْى س١قٞ ١َُٝ٥ بَٝت ن١ٚات١ ناضَٜه٢ 
 خطاث١.
  / ئايا ئيٌاَ كةى دةطت بة خويَِذُةوةى ءوتاسى جةرْ دةكات ؟212ث

٤ٕ ٚٚتاض٠ن١ؾ٢ ي١ ن١ْس ضِٚاْط١ٜ١نة٠ٚ١ دٝةاٚاظٕ ية١ َْٜٛةص٣ ٖة٤٢ٜٓ١      ٚ/ بَٝطَٛإ َْٜٛص٣ د١ش
ٚٚتاض٠ن٣١، ي١ ضِٚاْط٣١ ٠ٚ٠ٚ١٥ نات٢ ٚٚتاض٣ د١شٕ ي١ط١ٍَ ٚٚتاض٣ ٢ٜٓ١ٖ نات١ن١ٜإ دٝةاٚاظ٠، ية١   
٢ٜٓ١ٖ زا ٚٚتاض ز٠خَٜٛٓطَٜت٠ٚ١ ثاؾإ َْٜٛص ز٠نطَٜت، ب١آلّ ية١ د١شْةسا َْٜٛةص ز٠نطَٜةت ثاؾةإ ٚٚتةاض       

٠، ي١ ٢ٜٓ١ٖ زا ٚٚتاض٣ ٢ٜٓ١ٖ ٚادب١ َٛغَٛيُإ تٝاٜةسا ٥اَةاز٠ بَٝةت، بة١آلّ ية١ د١شْةسا       ز٠خَٜٛٓطَٜت١ٚ
ٚادب ١ْٝ َٛغَٛيُإ ٥اَاز٠ بَٝت ب١ ٥اض٠ظ٣ٚٚ خؤٜة١ت٢ ٖة١ض ن١غةَٝو سة١ظ بهةات زابٓٝؿةَٝت بةؤ        
َٜةت ثاؾةإ ٚٚتةاض         َٜةص٣ دة١شٕ ز٠نط ٚٚتاض٣ د١شٕ ١ٖض ن١غَٝهٝـ س١ظ بهات بةطِٚات، ن١ٚاتة١ ْٛ

ات ٠ٚ ١٥ط١ض ثاف٤ ثَٝـ بهطَٜت بَٝطَٛإ ٠ٚ١٥ بٝسع٤١ٜ١ خماي١ؾ٤١ٜ١ طؤض٢ِٜٓ غ١ْٓٛت٤ ز٠غت ث٢َ ز٠ن
 ض٠ِظا٣ خٛا٣ ثة١ض٠ٚضزطاض٣ يةَٞ بَٝةت(    اخُلدري(  سعيد )أبي ٠ٚنٛ ؾ١ضٜع١ت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ 

٠ٚ ي١غ١ضز٢َ٠ ابٛبهط٤ عُطزا نة١   بؤَإ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: ي١غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ٍَ  ن١ْس داض َْٜٛص٣ د١شمن ي١ط١َيٝإ نطز٠ٚٚ َْٜٛصٜإ ز٠نطز ثاؾإ ٚٚتاض ز٠غت٢ ث٢َ ز٠نةطز  ٛ  )َقاا  َأُبا

ِِ:  َغٔعٕٝس ًَ ٍِ َف َٕ  َََع َخَطِدُت َست٢َٓ َشٔيَو َع٢ًَ ايَٓٓاُؽ ََٜع َٚا َٛ  - ََاِط ُٖا َٔاريُ  َٚ َُٔسَٜٓا١ٔ   َأ ز٠ؾة١ضََٜٛٚت   (103) اِي
َْٜٛص ز٠نطا ١٥جما ٚٚتاض بٛٚ تا غ١ضز٢َ٠ ١َضٚإ نة١ ٥ة١َري٣   ب١ضز٠ٚاّ َٛغَٛيُاْإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بٕٛٚ 

ؾاض٣ ١َز١ٜٓ بٛٚ، ز٠ؾ١ضََٜٛٚت ي١ط١ٍَ ١َضٚإ نّٛٚ بؤ َْٜٛص ن١ ط١ٜؿت١ٓٝ  َك٢ً( بٝٓةِٝ َٝٓبة١ضَٜو   
زاْطا٠ٚ ن١ غ١ْٓٛتٝـ ٚا١ٜ َْٜٛص٣ د١ش٤ٕ ٚٚتاض٣ د١شٕ ي١غ١ض َٝٓب١ض ١ْبَٝت ٚٚتاض٠ن١ ي١غ١ض ظ٣ٚ٠ 

ب١ض بَٝت ز٠ؾ١ضََٜٛٚت غ١ٜطّ نطز َٝٓب١ضَٜو زاْطا٠ٚٚ ت١ضخإ نطا٠ٚ ن١ ط١ٜؿت١ٓٝ بَٝت ١ْى ي١غ١ض َٝٓ
٣ٚ١٥َ ١ٜنػ١ض ١َضٚإ ز٠غت٢ نطز ب١ غ١ضن١ٚت٢ٓ َٝٓب١ض٠ن١ بؤ ٚٚتاض خَٜٛٓةسٕ ز٠ؾة١ضََٜٛٚت َٓةٝـ    
د١ًن١ِٜ ططت٤ ضِاَهَٝؿا ٚٚمت ١ْضِؤٜت خؤ٣ زيَ ثهطِناْس٤ّ ٖة١ض ضِؤٜؿةت١ غة١ض٠ٚ٠ ؾة١ض٣َٚٛ ٥ة١ٚ      

ِِ ٚاهلل)ٜؿت ن١ ٣٠ٚ١٥ تؤ ز٠ًََٜٝٝت ٚت٢ َٓٝـ ٚٚمت نات١ ضِؤ ٚاهلل غ١ْٓٛت١ن١تإ طؤض٣ِ ٥ة٣٠ٚ١  ( َغَِٝٓطُت
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خَٝةط ية٠ٚ١زا ْٝة١ نة١ تةؤ ز٠ٜهة٣١،        َٔ ز٠ٜعامن ٚاهلل ٠ٚ١٥ خَٝط٠ غة١ْٓٛت١ن٣١ ثَٝػ١َبة١ض٣ خةٛا    

٣١ ٥َُٝة١  ؾ١ض٣َٚٛ داضإ خ١َيو باف بٛٚ زاز٠ْٝؿت بؤ خٛتب٣١ د١شٕ ب١اَلّ ١٥َطِؤ خ١َيو بؤ خٛتبة 
زاْاْٝؿَٝت ْاناض بؤ ٣٠ٚ١٥ خ١َيه١ن١ ْاناض به١ٜٔ بؤ طةَٜٛططت٢ٓ ٚٚتاض٠نة١َإ ٚٚتاضَةإ خػةت٠ٛت١     
ثَٝـ َْٜٛص بؤ ٣٠ٚ١٥ خ١َيه١ن١ زابٓٝؿَٝت ي١ب١ض نا٠ٚضِٚإ نطزْٝإ بؤ َْٜٛص٠نة١ طة٣َٛ ية١ ٚٚتاض٠نة١     

َٝةت( ٥ٝٓهةاض٣ زيَ نةطز ٠ٚ     ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ ب( ارُتسضٟ غعٝس )أبٞ بططٕ ب١ ١ٖض ساٍَ
ب١ٚ ناض٠ؾ٢ ضِاظ٣ ١ْبٛٚ ٠ٚ ناضَٜه٢ ب٢َ ؾ١ضع٤٢ بٝسع١ف بٛٚ ٠ٚ ١٥ٚ عٛظض٠ف ن١ ١َضٚإ َٖٝٓاٜة٠ٚ١  
عٛظضَٜه٢ ؾ١ضع٢ ١ْٝ ٥ة١ّ عةٛظض٠ ٖة١َإ عةٛظض٠ نة١ ظؤضبة٣١ ن١غةاَْٝه٢ َٛبتة١زٜع ٜةإ سٝعبة٢           

َٝٔ خ١َيه١نة١ طةؤضِا٠ٚٚ ٥ُٝةا٢ْ    ي١غ١ضز٢َ٠ ١َُٝ٥زا ز٠ٚ١َٜٓٓٝٗ٠، ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ظؤض ؾت ز٠ن١ٕ ز٠َية 
الٚاظ٠ ْاناض ١َُٝ٥ ب١ٚ ٠ٚغة١ٜ١ًٝ ز٠تةٛاْري ٚاٜةإ زَي بهة١ٜٔ ٠ٚغة١ًٝن١ف نة١ بٝسع١ٜة١ ية١ ِضَٜطةا٣          
غ١ْٓٛت٠ٚ١ ْاتٛأْ خ١َيهاَْٝو ب١َٓٓٝ غ١ض ِضَٜطا ْاناض ث١ْا بةؤ بٝسعة١ ز٠بة١ٕ بةؤ ٥ة٣٠ٚ١ بة١ ٖةؤ٣ ٥ة١ٚ         

٢ ١َٚيٛز ١ْب٣ٚ١ بهطَٜت، ٥ا١ْٖط بةؤ ٥ة٠ٚ١ بطَٝطَِٜةت    بٝسع٠ٚ١ٜ١ خ١َيهَٝو ضِابهَٝؿٔ، بؤ صي١ْٛ ٥ا١ْٖط
ن١ بٝسع١ٜ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ خ١َيو نؤ به٠ٚ١ٜٓ١ٚ َٛساظ٠ض٠ٚ ٥اَؤشطاضٜإ به١ٜٔ ظؤض ؾت٢ تط٣ ب٢َ ؾ١ضع٢ 

ٞ  ز٠َيَٝٔ ١َب١غتُإ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ٚ ضَِٜطا٠ٚ١ٜ ١ْبَٝت خ١َيو نؤْابَٝت٠ٚ١، ٠ٚ ١َُٝ٥ ٠ٚ١٥ٜإ ث٢َ ز٠َيَٝري ن١  )أبا
ٔ     ( ارُتسضٟ غعٝس ِِ اهلل    ض٠ِظا٣ خٛا٣ ثة١ض٠ٚضزطاض٣ يةَٞ بَٝةت( ثَٝة٢ ٚٚتة ز٠َيةَٝري طؤضِٜتةإ    )َغَٝٓاِطُت

َٝةت، ٠ٚنةٛ ابةٔ َػةعٛز  ض٠ِظا٣ خةٛا٣          ز١ٜٓن١تإ طؤض٣ِ زٜٔ ٥اٚا ١ْٝ زٜٔ غة١ْٓٛت١ ْة١ى بٝسعة١ ب
   ث١ض٠ٚضزطاض٣ يَٞ بَٝت( ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:

َٔ َخِْٝط ُغ١َٕٓٓ ٔفٞ اِقٔتَصاْز) َٗإز َٔ  .  (104) ِسَع١ٕ ٔب ٔفٞ اِدٔت
ٚات١: َطؤظ ي١غ١ض غ١ْٓٛت بَٝت ط١ض ظؤض ناالنٝـ ١ْبَٝت خَٝطتةط٠ ية٣٠ٚ١ نة١ ظؤض عٝبةاز٠ت     

 بهات ب١الّ ب١ؾ٣٠َٛٝ بٝسع٤١ ي١غ١ض بٝسع١ بٝهات.
ن١ٚات١ الٚاظ ب٢ْٚٛ ٥ُٝا٢ْ َٛغَٛيُاْإ ناض٠غ١ض٠ن٣١ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١َُٝ٥ بٝسع١ٜ١نٝإ بؤ زابَٗٝةٓري،   

١ُ ١ٍَٖٚ بس٠ٜٔ ٥ُٝا٢ْ َٛغَٛيُاْإ ب١ضظ ن٠ٚ١ٜٓ١ٚ غ١ْٓٛتٝإ بةؤ دة٢َ بة١د٢َ    ناض٠غ١ض٠ن٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥َٝ
به٤ٜٔ١ بٝاخن١ٜٓ١ غ١ض غ١ْٓٛت، صي٣١ْٛ تط ي١غ١ض ١٥ٚا١ْ بةؤ صيْٛة١ ية١ َعط١ٚتة١نإ ت١َاؾةا ز٠نة١ٜٔ       
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خ١َيو ضَِٜو ضِاْا٠ٚغتَٝت ١٥ط١ض بَٝت٤ خ١تَٝهٝإ بؤ ضِا١ْنَٝؿةري خة١َيو ضَِٜةو ضِاْا٠ٚغةتَٝت ٥ة٣١ بةؤ       

ي١غ١ضز٢َ٠ ق١ساب٤١ تابعري بؤ ١٥َطِؤ ضَِٜةو   ١َيو داضإ ضِاز٠ٚ٠غتا ي١غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا خ
ضِاْا٠ٚغتَٝت؟ ز٠َيَٝٔ خ١َيو ٥ُٝا٢ْ الٚاظ٠، ٣١٥ ناض٣٠ ٠ٚ١٥ ن١ٝ؟ نْٛه١ ٥ُٝإ الٚاظٕ ؾةتَٝهٝإ بةؤ   

١ض غة١ْٓٛت١ن٤١ ية١ خةٛا    ٣١ْ نطز٠ٚٚ!  ٜإ ١٥َطٜإ ث٢َ به١ٜٔ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ غزابَٗٝٓري ن١ ثَٝػ١َب١ض 
برتغ٤ٔ ٥ُٝاْٝإ ١ٖبَٝت ١٥ّ خ١َيه٣١ ن١ ي١ َعط١ٚت ضَِٜو ضِاْا٠ٚغذي ١٥طة١ض ٜة١ى ْا٥ةب عة١ضٜؿَٝه٢     
غ١ضز٢َ٠ ب١عؼ بَٝت ب١ زاضَٜه٠ٚ١ ١ٖض ١َٖٜٛٚإ ضَِٜو ضِاز٠ٚ٠غذي ب١ ١ٜى ١٥َط، ب١اَلّ بؤ ي١ ب١ضاَبة١ض  

ا ن١ َْٜٛص٠ بؤ ضَِٜو ضِاْا٠ٚغذي؟! ن١ٚاتة١ قة١زض٣   ث١ض٠ٚضزطاضزا ي١ َاَي٢ خٛازا ي١ ط١ٚض٠تطٜٔ عٝباز٠تس
ْاظاَْٝت غٛز٣ ْاظاَْٝت خؤ٣ ث٠َٛٝ غ١ضقاأل ْانات، ٜاخٛز ؾَٝط ١ْنطا٠ٚ ن١ ٥ة٠ٚ١ عٝبةاز٠تَٝه٢ ١َظْة١،    
ضَِٜو ضِا٠ٚغتإ ب١ؾَٝه١ ي١ َْٜٛص٠ن٤١ َْٜٛص٠ن٣١ ث٢َ ت١ٚاٚ ز٠بَٝت، ب١اَلّ خ١ي١ي١ن١ ي٠ٚ١زاٜة١ نة١ ؾَٝةط    

١ٜ خؤ ضِابََٝٓٝت ٠ٚ١٥ ثَٜٝٛػت١ بهطَٜت بؤ١ٜ ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ١ْٖسَٜو داض ن١ ٥ُٝاََٝةو  ١ْنطا٠ٚ ب١ٚ ؾ٠َٛٝ
ب١ طَٜٛط٣٠ غ١ْٓٛت ٥اَؤشطاض٣ خ١َيو بهات ي١ َعط١ٚتَٝو ن١ ضِا١ْٖاتدي ثَٝٝإ بًََٝت خ١َيه١ٓٝ ضَِٜةو  

ث٢َ زَٜت ١ٖٜة١  ضِا٠ٚغذي تؤظَٜو ضِا٠ٚغذي تا خ١َيو ضَِٜو ز٠خات خ١َيو غ١ٜط٣ زيَ زَٜت ١ٜ١ٖ طاَيت٣١ 
َٝةت ١٥َة١ نة١ٝ نةْٛه١ ٚا ِضاْة١َٖٝٓطا٠ٚ، بة١الّ ثَٝػ١َبة١ض٣ خةٛا          َْٜٛةص٣   ث٢َٝ ْاخؤؾ٤١ تٛض٠ِ ز٠ب

َٜةو ِضا٠ٚغةتإٚ، ن١ٚاتة١ ناض٠غة١ض٣ زٚٚض          زا١ْز٠ب١غت تةا٠ٚنٛ ت١َاؾةا٣ ز٠نةطز َٛغةَٛيُاْإ ِض
ٓٝٓة٠ٚ١ بةؤ غة١ض غة١ْٓٛت١ن١ ٠ٚ     ن١ٚت٣٠ٚ١ٓ َٛغَٛيُاْإ ٠ٚ١٥ ١ْٝ بٝسع١ٜإ بؤ زابَٗٝٓري ١٥بَٝت بٝاْط١ضَِٜ

ِٕ َؾاا٤َ ايًَٓاُ٘   ٥اغت٢ ٥ُٝاْٝإ ب١ضظ بهطَٜت٠ٚ١ بة١ َٛسةاظ٠ض٣٠ بةاف    بة١   () ايرتغٝاب ٚايرتٖٝاب   ٠ٚ بة١  ٔإ
 ثؿتٝٛا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠ نْٛه١ خَٝط ي١ بٝسع١ زا ١ْٝ .

/ ئايا ئيٌاَ كة ووتاس دةطت ثىَ دةكات بة )اهلل اكرب( كشدْء بة تةكبرية دةطت ثىَ 213ث
 ؟ ( دةطت ثآ دةكاتإٕ اذتُس هللكات ياْ ٓةس وةكو ووتاسةكاُى تش واية بة)دة

ٚ/ ٖٝض ب١َيط١ٜ١ن٢ ق١سٝض ١ْٝ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٚٚتاض٣ د١شٕ دٝاٚاظ بَٝت ي١ ٚٚتاض٣ ٢ٜٓ١ٖ 
ٜإ ي١ ٚٚتاض٠نا٢ْ تط ي٠ٚ١زا ن١ ب١  اهلل انرب( ز٠غت ث٢َ بهات، ١ْخَٝط ٚٚتاض غ١ْٓٛت ٚا١ٜ ١ٖض ب١ 

  ز٠غت ث٢َ بهات. )إٕ اذتُس هلل  ز٠غت ث٢َ بهات ب١ خٛتب٣١ ساد١
  / ووتاسى جةرْ ضةُذ ووتاسة وةكو ٓةيِى دوو ووتاسة ياخود تةُٔا ووتاسيَلة؟214ث
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 ١ْٖات٠ٚٛ ظٜاتط ي١ ٚٚتاضَٜه٢ زابَٝت.  ٚ/ ١ْخَٝط ت١ْٗا ٚٚتاضَٜه١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ 

واصيَلى تايبةتى ٓةية ثيَػةًبةسى خوا / ثريؤصبايى كشدْ بة بؤُةى جةرُةوة ئايا شي215َث
 ؟ ياخود ظةذابة هة جةرُةكاُذا بة يةكرتياْ وتبيَت 

ٖٝض ؾتَٝه٢ ٚا ١ْٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ ي١ ق١ساب٠ٚ١  ض٠ِظا٣ خٛاٜإ يَٝبَٝت(  ٚ/ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٠ عٝباز٠ت٤ خٛا٣ ط١ضٚ َٚٓهِ  َٓا اهلل )تكبٌ ٖات٠ٚٛ ن١ ز٠ط١ٜؿذي ب١ ١ٜى ي١ د١شْسا ز٠ٜاْؿ١ضَٛٚ:

ث١ضغذي٤ نان١ ي١ ٤١َُٝ٥ ٠َٛٝ٥ف ق١بٍَٛ بهات، ١٥ّ َْٜٛص٠ ي١ ٤١َُٝ٥ ٠َٛٝ٥ف ق١بٍَٛ بهات ١َ١٥ ٖات٠ٚٛ، 
خٛا٣ ط١ٚض٠ ١٥ّ د١ش١ْ ب١غ١ض ٤١َُٝ٥ ٠َٛٝ٥ؾسا بط١ضََِٜٓٝت٠ٚ١، ١٥ّ دؤض٠  (ٚعًٝهِ عًٝٓا اهلل اعازٙ) ٜإ

ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ثريؤظبا٢ٜ نطز٢ْ ق١ساب١ زٚعا  ٚٚؾا١ْ ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ ١ْى ت١ْٗا د١شْتإ ثريؤظٚ ب١ؽ،
( خٛا٣ ط١ض٠ٚ عٝباز٠ت ي١ ٤١َُٝ٥ ٠َٛٝ٥ف ق١بٍَٛ بهات، ٚاتا د١شْٝإ ١ٖض َٚٓهِ َٓا اهلل تكبٌ) ب٠ٚٛ

عٝباز٠ت ب٠ٚٛٚ ثريؤظباٜٝإ ١ٖض عٝباز٠ت ب٠ٚٛ، ١ْى ٠ٚنٛ ١َُٝ٥ ١ْ د١ش١ْن١َإ عٝباز٠ت١ ١ْ 
ن١ عٝباز٠ت٤١  ايػالّ عًٝهِ ) ١ ١ٜنرت ب١ٜاْٝت باف ي١دٝات٢ثريؤظبا١ٜٝن١َإ عٝباز٠ت١، ن١ ز٠ط١ٜٓ

زٚعا٤١ٜ ز٠ خَٝط٣ بؤ ز٠ْٛغطَٜت ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ غ١الّ ز٠نات، ٠ٚ ٠ٚ١٥ؾ٢ ن١ ٠ٚاَلّ ز٠زات٠ٚ١ ز٠ 
خَٝط٣ بؤ ز٠ْٛغطَٜت، ي١ دٝات٢ ٠ٚ١٥ ب١ٜاْٝت باف ٜإ ١٥ّ نات١ت باف، ٠ٚ١٥ باف ْابَٝت ب١ضِاغت٢ 

ٛا باؾ٢ ١ْنات ت١ْٗا ب١ قػ٣١ ٤َٔ تؤ باف ْابَٝت، ن١ٚات١ باؾرت ٚا١ٜ َطؤظ ساَي٢ َطؤظ ناتَٝو ن١ خ
ث٠ٜٛ١غت بَٝت ب١ّ غ١الّ نطز٤ٕ ثريؤظباٜٞ نطز١ْ ؾ١ضعٝا٠ٚ١ْ ن١ ي١ قٛض٥ا٤ٕ ؾ١ضَٛٚز٠زا ٖات٠ٚٛ، 

 ٜإ ق١ساب١  ض٠ِظا٣ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاضٜإ يَٞ بَٝت( ي١غ١ض٣ بٕٛٚ .
دسوطتة بة ٓةس شيَوصايَلى تش ثريؤصبايى هةيةكرت  (َٚٓهِ َٓا اهلل تكبٌ)/ هة دواى ووتِى 216ث

 ؟ بلةْ
ُ٘ و/ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ  .زضٚغت١ ٔإ
 نٌ عاّ ٚأْتِ خبري ؟) / ئةى هةُاو خةهَليصذا باوة وةن217ث

ٚ/ ١٥ط١ض ١ْٝت تَٝٝسا زٚعا بَٝت ١َب١غت تٝاٜسا زٚعا بَٝت ٚاتا ١َٖٛٚ غاَيَٝه٢ ٠َٛٝ٥ ١ٖض ب١ 
ُ٘ ١ضَِٜت٠ٚ١ ب١غ١ضتاْسا ٠ٚنٛ زٚعا بَٝت زضٚغت١خؤؾ٢ بصٜٔ ٠ٚ ب١خَٝط بط ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ب١آلّ ن١ْس  ٔإ

 ٚٚؾ١ٜ١ى ؾَٝط ببري٤ زٚٚباض٣٠ به٠ٚ١ٜٓ١ ١َب١غتُإ زٚعا ١ْبَٝت خَٝط٣ ث٠َٛٝ ١ْٝ .
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/ بة بؤُةى جةرُةوة صؤس كةس هة جياتى طوثاطلشدُى خواى طةوسةو دوعاكشدْء 218ث

اثةء تاواْ ئةجناَ دةدةْ بةبؤُةى ٓاتِى جةرُةوة عيبادةت كشدْ هة جةرُةكاُذا صؤس خش
ٓةُذيَم هةو خشاثةكاسىء بيذعةو تاواُاُةًاْ بؤ باس بلةْ تاوةكو ًوطوهٌَاُاْ خؤياُى زيَ 

  بجاسيَضْ بة ثصتيواُى خواى طةوسة.
ٚ/ ب١ضِاغت٢ دَٝطا٣ زاخ١ ناتَٝو ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْٝع١ُتَٝه٢ ث٢َ ب١خؿري ثَٜٝٛػت١ ؾٛنط٣ خٛا 

١ْى نٛؾطا٣١ْ ْٝع١ُت٢ خٛا به١ٜٔ، ثَٜٝٛػت١ غٛثاغ٢ خٛا به١ٜٔ نْٛه١ ظاْاٜإ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ: به١ٜٔ 
 اذتافغ ،) ؾٛنط٣ خٛاٚ غٛثاغهطز٢ْ خٛا زٚٚ خاغ١ٝت٢ تٝا١ٜ: ١ٜن١َٝإ ث٢َٝ ز٠ٚٚتطَٜت:

 ٚ فغاذتا) ٚاتا ١َٖٓٝض، ٚاتا (ادتايب) ٚاتا ثاضَٜع٠ض،( اذتافغ) (،ادتايب)ز٠َٚٚٝؿٝإ ث٢َٝ ز٠ٚٚتطَٜت: 
ٚاتا ؾٛنط ١٥ٚ ْٝع١ُت٣١ ن١ ٥َٝػتا تٝاٜسا٣ ( اذتافغ) (ٜؿ١ ادتايب ٜؿ١ٚ اذتافغ) ؾٛنط بؤ (ادتايب

ز٠نات٤ ز٠ٜجاضَٜعَٜت ن١ ؾٛنط٣ خٛا به١ٜت خٛا٣ ط١ٚض٠  (سفغ) ن١ ؾٛنط٣ خٛا به١ٜت بؤت
١٥ِٔٚ ْٝع١ُت١ت زيَ ْاغََٝٓٝت٠ٚ١ٚ بؤت ز٠ثاضَٜعَٜت، ز٠َٚٚٝؿٝإ:  ِِ )َي٦ٔ َِِي َؾَهِطُت ١٥ط١ض ؾٛنط٣  (َأٔظَٜسَُْٓه

ٜؿ١ د١يب٢ ن٢ ز٠نات (ادتايب) خٛا به١ٕ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْٝع١ُت١ن١تإ بؤ ظٜازٜـ ز٠نات ٚاتا
ْٝع١ُت٢ تطٜؿت بؤ زََٜٓٝت خٛا٣ ط١ٚض٠ ْٝع١ُت٢ تطٜؿت ب١غ١ضزا ز٠ضِشََٜٓٝت، ن١ٚات١ َطؤظ ناتَٝو ن١ 

ٚٚ بٛٚ ؾ١ٚ َْٜٛص٣ تٝازا نطز، زٚعا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْٝع١ُت٢ ب١غ١ضزا ضِؾت ض١َ٠ِظإ تٝاٜسا ب١ضِؤش
نطز، خَٝطٚ خَٝطات٢ تَٝسا نطز، قٛض٥ا٢ْ تٝازا خَٜٛٓس٠ٚ٠، ط١ٜؿت١ د١شٕ ب١ عٝباز٠ت٤ ب١ ٥ٝػتٝكا١َت 
س١ق٢ خؤ١ٜت٢ ن١ ب١ضز٠ٚاّ بَٝت٤ ؾٛنط٣ خٛا٣ تٝازا بهات، ١ْى ي١ ضِؤش٣ د١شْسا ١َٖٛٚ ١٥ٚ 

ت٠ٚ١ بؤ خطاث١ناض٤٣ تاٚاْهاض٣ ٠ٚ ظؤض تاٚا٤ٕ ب٢َ نانا٣١ْ نطز١ٜٚت٢ ١َٖي٢ ب٠ٛؾََٝٓٝت٠ٚ١ٚ بط١ضَِٜ
ؾ١ضع٢ ١ٜ١ٖ ن١ ز٠ٜبٝٓري ي١ ضِؤش٣ د١شٕ زا ز٠نطَٜت، بؤ صي١ْٛ: ١ٜنَٝو ي١ٚ ب٢َ ؾ١ضعٝا٣١ْ ن١ 
ز٠نطَٜت ي١ ضِؤشا٢ْ د١شْسا ضِٜـ تاؾ١ٓٝ ن١ ١ٖض نٛاض ١َظ١ٖب١ن١ ١ْى ب١ ؾ١تٛا٣ َٔ ١ٖض نٛاض 

ٜإ ناى ز٠ظأْ ن١ ضِٜـ تاؾري س١ضا١َٚ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١َظ١ٖب١ن١ ن١ َاَٛغتاٜا٢ْ ٥ا٢ٜٓ بؤ خؤ
٠ٚ  ايًش١ٝ  أطًل)٠ٚ  (ائًَٓش٢ ََٚأِعُفٛا): ن١ ؾ١ض١َٜٚٛت٢ ؾ١ضَٛٚز٣١ٜ٠ ي١غ١ض٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ضِٜؿ١ن١تإ ب١ض٠ِالن٤ٕ١ ب٠ٚ١ًََٓٝٗٝٚ ٚاظ٣ زيَ بَٝٓٔ، بؤ ثٝاٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ضِٜؿ٢ زاْا٠ٚ  (ائًَٓش٢ َٚفُٔٓطٚا)
ؾ١ضَا٢ْ نطز٠ٚٚ ب١ض٠ِال٣ به١ٜٔ، ٠ٚ ضِٜـ غ١ْٓٛتَٝه٢ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ ْٝؿا٣١ْ  ١ض٠ن١ؾ٢ ٠ٚ ثَٝػ١َب
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ثٝا٠ٚت٢ َطؤظ١ ١ْى ْٝؿا٣١ْ سٝعبا١ٜت٢ بَٝت، ٜإ ْٝؿا٣١ْ تريؤضغت٤٢ تْٛسض١ٜٚ٠ِت٢ بَٝت، ن٢َ ضِٜؿ٢ 

عب١ٝ، ١ْخَٝط زضَٜصتط بَٝت ٠ٚ١٥ زٜاض٠ تْٛسض٠ِٚتط٠ زٜاض٠ تريؤضغت١ زٜاض٠ ؾتَٝه٢ ي١بٔ غ١ض٠ زٜاض٠ سٝ
 احلُس هلل( ظؤضب٣١ ١٥ٚ َٛغَٛيُاْا٣١ْ ن١ ضِٜؿٝإ ٤١ٜ١ٖ ضِٜؿٝإ ب١ضز٠ز٠ٚ١ْ٠ زٚٚضٕ ي١ زٜاضٜس٣٠ 
سٝعبا١ٜت٢، زٚٚضٕ ي١ زٜاضٜس٣٠ تْٛس ض١ٜٚ٠ِت٤٢ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ ي١ ب١ناؾطزاْا٤ٕ تريؤضٜػت٤٢ ؾٝهط٣٠ 

٠ٚ با بٝؿعاْري ضِٜـ َٖٝؿت٠ٚ١ٓ  خطاخ٤ ٥اشا٠ٚطَٝط٣ِ  احلُس هلل( ي١غ١ض غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛإ 
ت١ْٗا ١٥ضن٢ َٛغَٛيُاْا٢ْ ٥ا٢ٜٓ ١ْٝ، ١٥ضن٢ ن١غَٝو ١ْٝ ن١ َٛيت١ظضي٢ ت١ٚاٚ بَٝت ب١ ز٠ٚ١ٜٓ، ب١َيهٛ 
١َٖٛٚ ثٝاَٜٚه٢ َٛغَٛيُإ ٚادب١ ي١غ١ض٣ ضِٜؿ٢ ١ٖبَٝت، دا ٥اٜا َاَؤغتا٣ ٥ا٢ٜٓ بَٝت ٜإ َؤظ٠ؾَٝو 

باظاضِ بَٝت ٜإ ي١ زا٥ري٣٠ ت١ْسضٚغت٢ بَٝت ٜإ ي١ٖ١ض ؾََٜٛٓٝو  بَٝت ي١ زا٥ري١ٜ٠ى ٜإ نطَٜهاضَٜه٢ ْاٚ
بَٝت ثَٜٝٛػت١ ضِٜؿ٢ ١ٖبَٝت، نْٛه١ ثٝا٠ٚٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚا٣ زضٚغت نطز٠ٚ، ٠ٚ  احلُس هلل( 
بطِٜاضَٜه٢ ز٠غتٛض٣ ٚٚاَلت٢ عَٝطاقٝـ٤ ٚٚالت٢ ١ٖض٢َُٜ خؤمشإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ضِٜـ َٖٝؿت٠ٚ١ٓ 

ز٠غ١ نطابَٝت٤ ١ََٓٛع بَٝت، ٠ٚ بطط٠ ي١ ب١ضٜتاْٝا٤ ي١ ١٥َطٜها٤ ي١ٚ ٚٚآلتا١ْف س١ضاّ بَٝت ٜإ ق١
ق١ز٠غ١ ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ضِاغت٢ س١ٜؿ١ بؤ ثٝاٚإ ن١ ضِٜـ ٠ٚ١ًََٖٓٝ١ْ ٠ٚ دٛا٢ْ ثٝاٚ ب١ٜ٠ٚ١ ٠ٚى عا٥ٝؿ١ 

ا٢ْ غَٜٛٓس ب١ٚ خٛا٣١ٜ ن١ ثٝاٚ (بايًش٢ ايطداٍ ظٜٔ ٚايصٟ)  ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٞ بَٝت( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ:
 دٛإ نطز٠ٚٚٚ ضِاظاْس٠ٚ١ْٝٚ ب١ ضِٜـ، با ٣َٚٛ١ٖ ضِٜؿ٢ ١ٖبَٝت غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ 

ٚادبٝؿ١ ٠ٚنٛ ٚٚشيإ س١ضا١َ تاؾ٢ٓٝ ٠ٚ ؾٝعاض٣ سٝعبا١ٜتٝـ ١ْٝ، ب١َيهٛ ْٝؿا٣١ْ غ١ْٓٛت٢ 
٠ٚ ْٝؿا٣١ْ ثٝا٠ٚت٢ َطؤظ١ ن١ خٛا ثٝا٣ٚ ٚا زضٚغت نطز٠ٚٚ ٚاهلل اعًِ ١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ 
 ؤش٣ د١شٕ ب١ ضِٜـ تاؾري ز٠بَٝت. خطاث١ناض٤٣ َْٛه١ض٠نإ ن١ ٚا ز٠ظأْ دٛا٢ْ ض١ِٜنَٝه١ ي١ تاٚا٤ٕ

/ ٓةُذيَم هة ثياواْء ئافشةتاْ ٓةس بة بؤُةى جةرُةوة هةكاتى جةرْء ثريؤصبايى 219ث
كشدْ هةيةكرتى ثياواْء ئافشةتاُى ُاًةذشةَ تةوقة هةطةيَ يةكرتدا دةكةْ ئةًاُيض هة 

ُةوة ُية بةهَلو كةطاُيَم ٓةْ كة بةُاو ديِةوة فةتواياْ داوة كةوا دسوطتة رْءثياو خؤيا
 بةيةكةوة تةوقة بلات ذوكٌى ئةو تةوقة كشدُة هة شةسعذا ضية؟ 

ن١ ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢  ٚ/ طْٛاَٖٝه٢ ط١ٚض١ٜ٠ ب١ ب١َيط٣١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
 ق١سٝشسا ؾ١ض٣َٚٛ:
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 ِٕ َٔ )أَل ِِ ٔؽَضِأ ٔفٞ ُِٜطَع ُِٔدَٕٝط َأَسٔسُن ِٔ ٔب ُ٘ َخِْٝط َسٔسٜٕس َٔ ِٔ َي َٔ ِٕ َُؼَٓ َأ ََِطَأ٠ّ َٜ ٌُٓ ال ا ُ٘  َتٔش  . (105) َي

ٚات١: ١٥ط١ض بَٝت٤ ب١ ز٠ضظ٣ ٥اغٔ ت١ق٤ٍَ١ زضَٚإ ي١غ١ض٣ ١ٜنَٝهتإ بسضَٜت ب١ب٢َ ب١ْر ن١ْس 
ؾط٠تَٝو به١َٜٚت ن١ بؤ٣ ْاض٠ِس١ت٤ ٥اظاض٤ خطاث١ ٠ٚ١٥ خَٝطتط٠ بؤ٣ ي٣٠ٚ١ ن١ ز٠غت٢ ب١ض ز٠غت٢ ٥ا

 س١الٍَ ١ْٝ ز٠غت٢ ب١ض ز٠غت٢ به١َٜٚت.
ن١ٚات١ ت١ٚق١ نطزٕ ي١ط١ٍَ ٥اؾط٠ت ن١ ١َسط٢َ٠ ١ٜنرت ١ْبٔ س١ضا٤١َ َطؤظ ْابَٝت خؤ٣ تٛؾ٢  

طْٛاٙ بهات٤ ت١ٚق١ ي١ط١ٍَ ٥اؾط٠ت٢ بَٝطا١ْ بهات، نْٛه١ زضٚغت ٤١ْٝ بطط٠ تَٝه١اَلٜٚـ زضٚغت ١ْٝ 
ا ز٠ن١ٜٔ ثٝاٚا٤ٕ نٛضِا٤ٕ نهإ تَٝه١ٍَ ز٠بٔ ي١ ظؤض ؾ٤َٜٔٛ ي١ ظؤض َاٍَ، ن١ ضِؤشا٢ْ د١شٕ ت١َاؾ

ٜاخٛز ضِاظاْس٣٠ٚ١ْ ٥اؾط٠تإ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ بَٝطَٛإ ناضَٜه٢ ب٢َ ؾ١ضع١ٝ، ب١آلّ ن١ ٥اؾط٠ت خؤ٣ 
ز٠ضِاظََٜٓٝت٠ٚ١ بؤ ثٝا٣ٚ خؤ٣ ب١َي٢َ ٜإ ي١ْاٚ ١َسط١َ٠نا٢ْ خؤ٣ ب١َي٢َ ق١ٜٓان١، ب١آلّ خؤ٣ بؤ نٛضِا٢ْ 
خ١َيو٤ خؤ٣ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ بطِاظََٜٓٝت٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثٝاٚا٢ْ خ١َيه٢ ث٢َ ن١َ١ٕ نَٝـ بهات٤ تٛؾ٢ 
ؾٝت١ٜٓإ بهات٤ زَيٝإ ١ْخؤف بهات، ٠ٚ خؤؾ٢ تٛؾ٢ ب١ ٖٝالى بطزٕ بهات ناضَٜه٢ خطاث١ٚ ب٢َ 

 ات .ؾ١ضع١ٝ، ب١ضِاغت٢ ن١غَٝو ن١ ي١ َاْا٣ ضِؤشٚٚ ٚ ض١َ٠ِظإ ط١ٜؿتبَٝت ْابَٝت ١٥ٚ ناض٠ به
 
 
 
 
/ صؤس كةس هة بةياُياُى سِؤراُى جةرُذا بة تايبةتى ئافشةتاْ هة جياتى ئةوةى كةوا 220ث

ُويَزى جةرْ ئةجناَ بذةْ دةكةوُة سِىَ بةسةو طؤسِطتاُةكاْء سؤراُى جةرْ تايبةت دةكةْ بة 
ة دةيلةْ طةسداُى طؤسِطتاُةكاْء ًشدووةكاُةوة وة سِؤرى جةرْ كة دسومشيَلى طةوسةى ًوطوهٌَاُاُ

بةسِؤريَلى غةَء خةفةتء ثةراسة وة ًاهَةوةياْ بةجىَ ديَوَّ، وة كة دةيصطةسِيَِةوة بة طشياُةوة 
ياخود بة غةَء ثةراسةو بة خةفةتء ديَ تةُطيةوة دةطةسِيَِةوة ذوكٌى ئةَ طةسداُى كشدُة هة 

  جةرُذا ضية؟

                           
 . صشٝض  :  5045" )  ادتاَع صشٝض"  يف عٓ٘ األيباْٞ قاٍ:  ، ٚاذتسٜح   486" )  ايهبري"  يف ايطرباْٞ ضٚاٙ   105)
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طز٢ْ ضِؤشا٢ْ د١شٕ ب١غ١ضزإ ٚ/ ي١ زٚٚ ضِٚاْط٠ٚ١ ب٢َ ؾ١ضع١ٝ، ضِٚاْط٣١ ١ٜن١َٝإ تاٜب١ت ن

نطز٢ْ َطزٚٚ ٠ٚ١٥ بٝسع١ٜ١ن١ٚ ي١ زٜٓسا ١ْٝ، ز٠َٚٚٝؿٝإ ١َٖيطَٝطِا٣٠ٚ١ْ خؤؾ٢ ضِؤش٣ د١شٕ 
ب١ْاخؤؾ٤٢ غ٤ّ١ ث١شاض٠ٚ ططٜإ ٠ٚ١٥ زٜػإ ب٢َ ؾ١ضع١ٝن٢ تط٠ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض زآٜا٠ٚ ضِؤش٣ 

بؤ َطز٠ٚناصيإ به١ٜٔ ب١آلّ ي١ّ د١شٕ ضِؤش٣ خؤؾ٤٢ زَيؿاز٤٣ زَيط١ؾ٢ َٛغَٛيُاْإ بَٝت، زٚعا 
ضِؤش٠زا بًََٝري با بهري غ١ضزا٢ْ َطزَٚإ به١ٜٔ ي١ّ ضِؤش٠زا ي١ْاٚ خؤَاْسا زٜػإ ت١عع١ٜن١ 
زاب٠ٚ١َٓٝٝٓٚ غ١َ١ن١ زٚٚباض٠ به٠ٚ١ٜٓ١ ناضَٜه٢ ب٢َ ؾ١ضع١ٝ، نْٛه١ ١٥ّ ضِؤش٠ ضِؤش٣ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ثَٜٝٛػت١ 

ُ٘ ٠ٚ١ْ ي٠ٚ١َٛغَٛيُاْإ ي٠ٚ١ ب١ ٥اطا ب٤ٔ خؤٜإ زٚٚضخ١ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ٠ٚ ٥اَؤشطاض٣ ١ٜنرتٜـ به١ٕ  ٔإ
١٥ٚ ناض٠ ١ْن١ٕ ضِؤشَٜه٢ تط با غ١ضزا٢ْ َطزٚٚ بهات ٠ٚ زٚعا٣ خَٝط بؤ َطز٠ٚن٣١ بهات ي١ ضِؤش٣ 

 . د١ش٤ٕ دط١ ي١ د١شْٝـ ٠ٚ١٥ باؾرت٤٠ خَٝطتط٠ بؤ َطز٠ٚن١ؾٝإ
ة كةطيَم ثيَض ضةُذ ًاُطيَليض / دابوُةسيتيَلى تشى بىَ شةسعى هة جةرُاُذا ئةوةية ك221ث

يةكيَلى زيَ ًشدبيَت هة جةرُذا ئةو ثشطةية دووباسة دةكشيَتةوةو تاصة دةكشيَتةوة وة جاسى وا ٓةية 
هةبةس دةسطاية بة قةهَةباهَةغى خضَء كةسء كاسى كؤ دةبيَتةوة خةهَلى بةُاوى ثشطةوة دووباسة 

ةهَلو جاسى وا ٓةية خةهَلى وا ٓةية فاتيرةط طةسداُياْ دةكات بةبىَ ئةوةى جةرُة ثريؤصة بلات ب
  دائةدات كة ضةُذ ًاُطة ئةو كةطة ًشدوة، تاصةكشدُةوةى ئةَ ثشطةية ذوكٌى ضية هة شةسعذا؟

ٚ/ ١٥ّ ثطغ١ٜ١ تاظ٠ بهطَٜت٠ٚ١ ناضَٜه٢ ب٢َ ؾ١ضع٤٢ بٝسع١ٜ١ ؾتَٝه١ ب١َيط٣١ ي١غ١ض ٤١ْٝ طْٛا١ٖ، 
تٝش١ زازإ بؤ َطزٚٚ ١ٖض زضٚغت ١ْٝ، نْٛه١ ٠ٚ ٚتت ؾاتٝش١ؾ٢ بؤ زاز٠زات٠ٚ١ ١٥غ١ًَٕ ؾا

زَٜٓٝه٢ نا٤ٌَ ت١ٚا٣ٚ بؤ ب١د٢َ َٖٝؿت٤ٜٔٛ ٖٝهٝؿ٢ ي١بري ١ْنؤت٠ٚ١ ٠ٚ ي١ٚ ز١ٜٓ  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
نا١ًَ ت١ٚا٣٠ٚ خؤٜسا ؾَٝط٣ ١ْنطزٜٚٔ ن١ ن١غَٝهُإ َطز ؾاتٝش٣١ بؤ زابس٠ٜٔ، ٜإ ن١ ن١ٜٓٛ غ١ض 

٤ ١٥غاغ٢ ١ْٝٚ ب١َيط٣١ قٛض٥ا٤ٕ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ي١غ١ض ١ْٝ، ق١بطإ ؾاتٝش٣١ بؤ زابس٠ٜٔ ٠ٚ١٥ ١٥غٌَ
ب١َيهٛ ب١َيط١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ ن٠ٚٛ غ١ض ق١بطإ زٚعاٜإ بؤ بهات٤ بًََٝت: غ١ال٢َ خٛاتإ 
يَٞ بَٝت ٣١٥ ٢ًٖ١٥ ٥ُٝاْساضا٢ْ ق١بطغإ ٠َٛٝ٥ ي١ ثَٝـ ١َُٝ٥ ضِؤٜؿذي ١َُٝ٥ف ب١ ٠َٛٝ٥ ز٠ط١ٜٔ خٛا ي١ 

١٥ّ زٚعا٣١ٜ  بَٝت، خٛا٣ ط١ٚض٠ ١َُٝ٥ٚ ٠َٛٝ٥ف ع١ؾٛ بهات، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١َُٝ٥ٚ ٠َٛٝ٥ف خؤف
نطز٠ٚٚ ١ْى ؾاتٝش٣١ زازابَٝت، ١٥ٚدا ن١غاَْٝو بَٝٔ ي١ ال١َْٜٝه٢ تط٠ٚ٠ َْٛاق١ؾ١ به١ٕ ٥اٜا قٛض٥إ 
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١٥ٚ بؤ َطزٚٚ ز٠نَٝت ٜإ ْانَٝت؟ ١َُٝ٥ باؽ ي٠ٚ١ ْان١ٜٔ بؤ صي١ْٛ ٚاٜـ زابَٓٝري ن١ بٝؿهَٝت ١َُٝ٥ 

نطز١ٜٚت٢؟ ن١ ١ْٜهطزبَٝت ْاٜه١ٜٔ نْٛه١ ١َُٝ٥ ي١  ثطغٝاض٠ ز٠ن١ٜٔ ٥اٜا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
َٛغَٛيُإ تط ْري٤ ْاَا١َْٜٚت ثَٝؿ٢ به١ٜٚٔ ب١ ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى، ز٠َا١َْٜٚت ي١  ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

 زٚا٢ٜ بطِؤٜٔ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ؾ١ضََٜٛٚت:
َ٘ َفط  َٕ ايًَٓ ِِ ُتٔشبُٓٛ ِٕ ُنُِٓت ٌِ ٔإ ُ٘ َغُفْٛض َضٔسُق َٚايًَٓ  ِِ ِِ ُشَُْٛبُه ََِٜٚػٔفِط َيُه  ُ٘ ُِ ايًَٓ ِْاتَٓٔبُعْٛٔٞ ُِٜشٔبِبُه     ص ٝ

  ص.31:طآٍ عُطإ
ثَٝٝإ ب٢ًََ ١٥ط١ض خٛاتإ خؤف ز٠َٜٚت ؾَِٜٛٓ به١ٕٚ ١٥ٚا خٛا٣  ٚات١: ٣١٥ َٛس١مم١ز 

ٛٚ ثَٝؿِ به١ٕٚ ١٥ط١ض ط١ٚض٠ٜـ ٣٠َٛٝ٥ خؤف ز٠َٜٚت٤ ي١ تاٚا١ْناْتإ خؤف ز٠بَٝت، ٣١ْ ؾ١ضَ
ؾتَٝو ١َْهطزبَٝت بٝه١ٕ، ١َُٝ٥ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ز٠ن١ٜٔ ١ٖض ن١غَٝو ن١ ؾاتٝش١ زاز٠زاٚ ز٠َيَٝت 

ؾاتٝش٣١ بؤ ت١عع١ٜ خَٜٛٓس٠ٚٚ؟ ٥اٜا ؾاتٝش٣١ ي١  زضٚغت١ ثطغٝاض٣ زيَ ز٠ن١ٜٔ ٥اٜا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
١ٜى ؾ١ضَٛٚز٣٠ ق١سٝشُإ بؤ  ق١بطغاْسا خَٜٛٓس٠ٚٚ؟ ١٥ط١ض ضِاغت ز٠ن١ٜت٤ ز٠َيَٝٝت زضٚغت١

١ْٜهطز٠ٚ ن١ ١ْٜهطزبَٝت ْاٜه١ٜٔ، ٠ٚخٛي١ؾا٣  ب٠ٚ١َٓٝ؟ بَٝطَٛإ ث٢َٝ ١ْٝ ن١ ثَٝت ١ْٝٚ ثَٝػ١َب١ض 
ضاؾسٜٔ ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ١ْ ٥ُٝا٢َ  ؾاؾٝع٢ ١ْ ١٥ظيس ١ْ ابٛ سٓٝؿ١ ١ْ َايٝو( ن١غٝإ ١ْٜإ نطز٠ٚٚ 

 ؤَا٠ٚ١ْ ؾتَٝو ْان١ٜٔ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ن١ ن١غٝإ ١ْٜإ نطزبٝت ١َُٝ٥ف ْاٜه١ٜٔ، ي١ خ
 ١ْٜهطزبَٝت.

/ ذوكٌى صيِذوكشدُةوةى شةوى جةرْ وة تايبةتلشدُى بة عيبادةت بة كةطاُيَم كة 222ث
باوةسِياْ واية كةوا ئةَ شةوة صيِذوو بلشيَتةوةو ئاوةداْ بلشيَتةوة بة عيبادةت خيَشو ئةجشء 

 ؟ ذا ٓيضى هةطةس ٓاتووةثاداشتيَلى صؤسى ٓةية ئايا ئةًة هة شةسع
ن١ ١ٖضن١غَٝو زٚٚ ؾ٣ٚ١  ٚ/ ثؿتٝإ ب١غت٠ٛ ب١ ق١ٚيَٝو ن١ ز٠ٜس١ْ٠ ثاٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

زٚٚ د١ش١ْن١ ظٜٓسٚٚ بهات٠ٚ١ ب١ عٝباز٠ت٤ ؾ١َْٜٚٛص ١٥ٚا زَي٢ ْاَطَٜت ي١ ضِؤشَٜهسا ن١ زَي١نا٢ْ تٝازا 
ا٠ٚٚ زضؤ١ٜ ب١ ز٠ّ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ ٠ ١َٖيب١غرت(َٛضٛع) ز٠َطٕ، ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢

  ٠ٚ ٖٝض ب١َيط١ٜ١نٝؿ٢ ي١غ١ض ١ْٝ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ؾ١َْٜٚٛص٣ نطز بَٝت ٚاتا ١َٖيػابَٝت
١٥ّ ؾ٣٠ٚ١ ظٜٓسٚٚ نطزبَٝت٠ٚ١ ب١ عٝباز٠ت ٠ٚنٛ نؤٕ ؾ١ٚا٢ْ ض١َ٠ِظا٢ْ ظٜٓسٚٚ نطزؤت٠ٚ١، ق١ٜاْا 
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ٜٚرت٣ نطز٠ٚٚ با ؾ٣ٚ١ د١شْٝـ بٝهات، ب١اَلّ ب١آلّ ن١ َطؤظ عاز٠ت٢ خؤ٣ ٚابٛٚبَٝت ن١ ؾ١ٚا١ْ 

 .١٥ّ ؾ٠ٚ١ تاٜب١ت به٣١ ب١ عٝباز٠ت نطزَْٝه٢ ظٜاز٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ بٝسع١ٜ١ن٤١ طَٛطِا١ٜٝ ١ْى ٖٝسا١ٜت بَٝت
/ كةطاُيَم هة جةرُذا صؤس صيادة ًةطشةفى دةكةْ وة ئيظشاف دةكةْء صيادة سِةوى دةكةْ 223ث

طاُيَم هة جةرُةكاُيصذا كة ٓةسضةُذة ٓةبووُّ هة ًةطشةف كشدْ دا بة ثيَضةواُةشةوة كة
 ؟ ًؤرطاسيت بؤ ٓةسدوو اليةُةكة ضيةدةطتياْ طشتوةتةوة وة خضًةتى ًايَء ًِذاهَى خؤياْ ُاكةْ ئا

ٚ/ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ ز٠ن٤ٕ١ ٥ٝػطاف ز٠ن١ٕ ي١ خٛاضْسا بَٝت ي١ خٛاضز٠ٚ١ْزا بَٝت 
 ٛا٣ ط١ٚض٠ ؾ١ض١َٜٚٛت١٥:٢ٚا١ْ بطاٚ ؾَٜٛٓه١ٚت٣١ ؾ١ٜتا١ْنأْ ٠ٚنٛ خ

َٕ ايؿََٓٝأطنٔيط  َٛا َٔ َناُْٛا ٔإِخ َُُبصٔٓٔضٜ َٕٓ اِي   [.ٕٚ:]اإلسراءص ٔإ
 ١ٖض٠ٖٚا خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ٢ٖ١ْ نطز٠ٚٚ ي١ ٥ٝػطاف ن١ ز٠ؾ١ضََٝت: 

ُُِػٔطٔفنَي ط ُ٘ ال ُٜٔشبُٓ اِي َٚال ُتِػٔطُفٛا ٔإَْٓ َٚاِؾَطُبٛا   . [ٖٔ:األعراف]صَُٚنًُٛا 
ؤ٠ٚ١ْ ب١اَلّ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ ١َن١ٕ نْٛه١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١٥ٚا٣١ْ خؤف ْاَٜٚت ن١ ٚات١: خبؤ٤ٕ خب
 ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ ز٠ن١ٕ. 

خبؤٚ خبؤ٠ٚ ي١ ضِؤش٣ د١شٕ ق١ٜٓان١ ب١اَلّ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ نطز٤ٕ ١َغط٠ؾ٢ ب١ ظٜاز٠ خٛا٣ ط١ٚض٠ 
ْسَٜو ي١ ث٢َٝ خؤف ٤١ْٝ ٢ٖ١ْ نطز٠ٚٚ ٠ٚ ث٢َٝ ْاخؤؾ١ َاٍَ ب١ ظا١ٜزإ، ٠ٚ زٜػإ ي١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝف ١ٖ

خٛؾهإ ي١ ٥اؾط٠تاصيإ ي١ ض١َ٠ِظاْسا ١ْى ي١ د١شْٝؿسا ي١ ض١َ٠ِظإ ١ٖض ي١ زٚا٣ َْٜٛص٣ ٠ْٛٝضِؤ٠ٚ 
١ٖٜا١ْ ١ٖض ي١ ب١ٜا٠ٚ١ْٝ ١٥َط ب١ ثٝا٠ٚن٣١ خؤ٣ ز٠نات ؾت٢ بؤ بهَٝؿَٝت٠ٚ١ ي١ باظاضِ خ١ضٜه٢ خٛاضزٕ 

٣ ي١ قٛض٥إ خَٜٛٓس١ْ ١ْ ٥اطا٣ زضٚغت نطزٕ ز٠بَٝت تا٠ٚنٛ نات٢ ب١ضباْط ضِؤشَٜه٢ ت١ٚاٚ ١ْ ٥اطا
ي١ طَٜٛططتٔ ي١ قٛض٥ا١ْ ١ْ ٥اطا٣ ي١ ظٜهطنطز١ْ ب١َيهٛ ب١ زضَٜصا٢ٜ ضِؤش٠ن٣١ ب٠ٚ١ خ١ضٜو ز٠نات 
ن١ دؤض٠ٖا خٛاضزٕ زضٚغت بهات ٚاتا ب١ ضِاغت٢ ٠ٚ١٥ ي١ َاْا٣ ض١َ٠ِظإ ١ْط١ٜؿتٕٛ ٠ٚ ي١َاْا٣ 

ت طْٛاٖباض ز٠بَٝت ي١غ١ض٣ ١ْى خَٝط٣ ضِؤشٚٚ ططتٓٝـ ١ْط١ٜؿتٕٛ ن١ نات٢ خؤ٣ ب٠ٚ١ غ١ضف بها
 بطات٢َ ٚاهلل اعًِ .

/ ٓةس هة جةرُذا صؤس جاس دةوهَةًةُذةكاْ ئاطاياْ هةوة ُية كة خةهَلاُيَلى صؤس فةقريء 224ث
ٓةراسو ُةداس ٓةْ كةوا تةُاُةت تواُاى ئةوةشياْ ُية كة خواسدُى جةرُياْ ئاًادة بلةْ 
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 ؟ضيةئاًؤرطاسيتاْ بؤ ئةو دةوهَةًةُذاُة 

ٚ/ ٥اَؤشطاض٣ بؤ خؤ٤ّ بؤ ١٥ٚا٤ٕ بؤ ١َٖٛٚ َٛغَٛيُاَْٝو ن١ بري بهات٠ٚ١ ؾ١قري٤ ١ٖشاض ١ٜ١ٖ 
ٚاتا د١شْٝـ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َٛغَٛيُاْإ ١ََٖٛٚإ تَٝهطِا زَيدؤف بري ١ْى ت١ْٗا ن١غَٝو٤ زٚٚ 

ِٕ َؾا٤َ ا ن١ؽ٤ عا١ٜ١ًٝ٥ى٤ زٚٚ عا١ًٝ٥، ٠ٚ ز٠بَٝت ٥اطاَإ ي١ ؾ١قري٠نإ ١ٖبَٝت ُ٘ٔإ ٚ ٥اٚضِٜإ زيَ  يًَٓ
بسضَٜت٠ٚ١، خٛا٣ ط١ٚض٠ ظ٠نات٤ غ١ضؾرت٣٠ ٚادب نطز٠ٚٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ ؾ١قري٤ ١ٖشاض٠ناْٝـ 
خٛاضزْٝإ ١ٖبَٝت، ٠ٚ ظٜاتطٜـ ي٠ٚ١ ن١ َطؤظ ١ٍَٖٚ بسات خَٝط٤ ق١ز٠ق٤١ نان١ٜإ ي١ط١ٍَ بهات، 

ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ َاَيَٝو د٢ً دٛا٢ْ ١ْٝ ثؤؾان٢ ١ْٝ ثؤؾانٝإ بؤ بهطَِٜت غ١ضزاْٝإ بهطَٜت ن١ٚا  ُ٘ٔإ
ُ٘ ثَٜٝٛػت بهات ن١ ن١غٝإ ١ْبَٝت٤ ؾ١قري بٔ ٠ٚ١٥ ب١ضِاغت٢ ناضَٜه٢ خَٝط٠ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ب١اَلّ ١ْى  ٔإ

١َب١غتُإ ١٥ٚ غ١ضزا١ٜ١ْ ن١ ١ٖض ي١ َْٜٛص٣ د١شٕ زَٜٝت٠ٚ١ داض٣َ ْا٢ْ د١شْت ١ْخٛاضز٠ٚٚ ت١َاؾا 
ت ١ٖضن٢ َاَي٢ ط١ض٠ِن١ن١ٜ١ غ١ضزا٢ْ بهطَٜت، ز٠ن١ٜت خ١َيو ز٠ز٠ٕ ب١غ١ض٣ ١ٜنرتزا، ٠ٚ ز٠بَٝ

٠ٚ١٥ ب١ضِاغت٢ ٖٝض ب١َيط١ٜ١ن٢ ي١غ١ض ٤١ْٝ ١َؾ١ق١ت١ٚ ثَٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات، ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١٥ظ١ٜت١ ٠ٚ 
ب١تاٜب١تٝـ ن١ ثٝاٚإ ز١َٜٓ َْٜٛص ٠ٚ ٥اؾط٠تاْٝـ ن١ ز١َٜٓ َْٜٛص غ١ْٓٛت ٚا١ٜ ن١ ي١ َعط١ٚت ثريؤظباٜٝإ 

ِٕ َؾا٤َ ي١ ١ٜنرت نطز ُ٘ ٔإ ُ٘ َْٜٛصٜإ ب١ٜ١ن٠ٚ١ نطز ١٥ٚا با نؤتا٢ٜ ب٠ٚ١ بَٗٝٓطَٜت ايًَٓ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ثاؾإ تؤ ، ٔإ
خعََٝهت ١ٜ١ٖ ن١غَٝهت ١ٜ١ٖ بؤ صي١ْٛ ثَٜٝٛػت١ غ١ضزا٢ْ به١ٜت ٜإ ن١غَٝه٢ يَٝك١َٚاٚ ١ٜ١ٖ 
 ن١غَٝه٢ خا٠ٕٚ َٛغٝب١ت ١ٜ١ٖ غ١ضزا٢ْ به١ٜت ب١ ١ٖضساٍَ ٠ٚ١٥ خَٝطت ز٠طات، ب١آلّ ١َٖٛٚ
َاَيَٝو غ١ضزا٢ْ ١ٜنرت به٤ٕ١ نٛنًَٝت ي١ ١ٜنرت ٠ٚضبطط٤ٕ ؾري٢ْ ي١ٜ١نرت بب١خؿ٠ٚ١ٓ ١٥ٚا ب١ضِاغت٢ 
ناضَٜه١ َاْسٚٚ ب٤ٕٚٛ ١َؾ١ق١ت١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١٥ٚ ١َؾ١ق١ت٣١ ي١غ١ض زا١ْْاٜٚٔ، بؤ١ٜ ٥اَؤشطاضِٜ بؤ 

ُ٘ َٛغَٛيُاْإ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝهتؿا ب٠ٚ١ به١ٕ ِٕ َؾا٤َ ايًَٓ ي١ َعط١ٚت ثريؤظ با٢ٜ ي١ ١ٜنرت ثٝاٚا٤ٕ ٥اؾط٠تإ  ٔإ
به٤ٕ١ ظٜاتط ي٠ٚ١ ْا ت١ْٗا ١٥ط١ض خعَا٢ْ ١ٜنرت٤ ن١غاَْٝه٢ ثَٜٝٛػت بٝه١ٕ، ٠ٚ ٥اَؤشطاضٜؿِ بؤ 
َٛغَٛيُاْإ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اطاٜإ ي١ َْٜٛص٣ د١َاع١ت بَٝت ي١ د١شْسا، ٠ٚ ي١زٚا٣ د١شْٝـ زٚا٣ ض١َ٠ِظإ 

١ َعط١ٚت بٛٚ با زٚا٣ ض١َ٠ِظاْٝـ َعط١ٚت١نإ ب١ طؿت٢ نؤٕ ي١ َعط١ٚت ي١ ض١َ٠ِظاْإ ٥اطاٜإ ي
نؤٍَ ١ْن١ٕ، نْٛه١ َطؤظ٢ َٛغَٛيُإ ناتَٝو خٛا خؤؾ٢ ز٠َٜٚت ن١ ١٥ط١ض عٝباز٠تَٝه٢ نطز 

 ب١ضز٠ٚاّ بَٝت ي١غ١ض٣:
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٘ٔ ٔإَي٢ األعُاٍ )أسب  َٗا َتَعاَي٢ ايًَٓ َُ َٚ ِٕ أِز ٌَٓ  َٚٔإ بةردةوامى لةسةر عيبادةت لةسةر نويَذى  َق

ُِ طواجبة وة مزؤظ بةردةوامى هةبيَت  جةماعةت كة ٔٗ ِٝ ٍُ َعًَ َُٛا َتَتَٓعَٓ َِٓ اِغَتَكا ُ٘ ُث َٔ َقاُيٛا َضبَُٓٓا ايًَٓ َٕٓ ايَٓٔصٜ ٔإ
 َٕ ِِ ُتَٛعُسٚ ََٚأِبٔؿُطٚا ٔباِيَذ١َٔٓٓ ايَٓٔتٞ ُنُِٓت َٚال َتِشَعُْٛا  َُال٥َٔه١ُ َأيَٓا َتَداُفٛا   . [ٖٓ:فصًت]صاِي

١ٜ١ٖٚ ت١قٛاٜإ ١ٜ١ٖٚ ب١ضز٠ٚاَٝإ ١ٜ١ٖ ؾطٜؿت١نإ ي١نات٢ طٝإ ٚات١: ١٥ٚا٣١ْ ن١ ٥ُٝاْٝإ 
نَٝؿاْسا زاز٠ب١ظ١ْ غ١ضٜا٤ٕ ثَٝٝإ ز٠َيَٝٔ ١َتطغ٤ٔ خ١ؾ١ت ١َخؤ٤ٕ َٛشز٠ بَٝت يَٝتإ ب١ٚ ب١ٖ١ؾت٣١ 

 ن١ ث١ضياْتإ ثَٝسضا٠ٚ.
َٝو ي١ دا ٥اَؤشطاض٣ بؤ خؤ٤ّ بؤ َٛغَٛيُاْإ زٚا٣ ض١َ٠ِظاْٝـ ب١ضز٠ٚاَُٝإ ١ٖبَٝت ٠ٚ ١ٜن 

 ثاب١ْس بٛصيا١ْ ب١ د١َاع١ت٤ َعط١ٚت٠ٚ١ ٚاهلل اعًِ . زٜاضٜس٠نا٢ْ ب١ضز٠ٚا٢َ
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 باغ٢ ؾ١ؾ١الٕ
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 ؟/ فةصهَى شةشةالَْ ضية؟ وة ذيلٌةت هة شةشةالَْ ضية225ث
 ١ٜنَٝو ي١ زٜاضٜس٠نا٢ْ ب١ضز٠ٚا٢َ ب١ضؤشٚٚ ب٢ْٚٛ ؾ١ف ضِؤش٣ زٚا٣  ض١َ٠ظا١ْ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ 
ِٔ ز٠ؾ١ضََٝت: خٛا  ِّ َأَٜٗٛب َأٔبٞ )َع َٞ اِيَأَِْصأض ُ٘ َضٔض ُ٘ ايًٖ ِٓ ٕٖ َع ٍَ َأ ٘ٔ َضُغٛ ٍَ  ايًٖ ِٔ: "َقا ََ َّ  َصا

َٕ َََطا ِٖ َض ُ٘ ُث ِٔ ٔغ٘تا َأِتَبَع َٔ ٍٕ ٖٛا َٕ َؾ ّٔ َنا ِٖٔط  َنٔصَٝا   .(106) ايٖس
ؤش٣ ؾ١ٚايٝـ تٝاٜسا ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ٚات١: ١ٖضن١غَٝو َاْط٢ ض١َ٠ِظإ ب١ ضِؤشٚٚ بَٝت ٠ٚ ؾ١ف ضِ

٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ غاَيَٝو ب١ضِؤشٚٚ بَٝت ٚا١ٜ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َُٝ٥ ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض عٝباز٠ت٤ ي١ َاْط٢ 
ض١َ٠ِظاْسا خٛاث١ضغت١ٝن١َإ نؤتا٢ٜ ث٢َ ١ٜ١ْت٤ ب١ْس٣٠ خٛا بري ١ْى ب١ْس٣٠ ض١َ٠ِظإ بري٤ ي١ ١َٖٛٚ 

 ي١ خٛا بَٝت.ناتَٝهٝـ ي١ زٚا٣ ض١َ٠ِظاْٝـ ٥اطاَإ 
 / ًةسجة ئةَ شةط سِؤرة هة دووةَ سِؤرى جةرُةوة دةطت ثىَ بلات؟226ث

ِٕ  ٚ/ ١َضز ١ْٝ، ٠ٚ ١َضدٝـ ١ْٝ ب١غ١ض ١ٜن٠ٚ١ بَٝت، ٠ٚ ططْط ب١ضزٚاّ ب١ْٚٛ ي١غ١ض عٝباز٠ت ٔإ
ُ٘ ٠ٚ ي١ ١َٖٛٚؾ٢ ططْطرت ب١ضز٠ٚاّ ضِٚٚ ي١ خٛا بري٤ خٛا بج١ضغتري ٠ٚ ؾَٜٛٔ غ١ْٓٛت٢  َؾا٤َ ايًَٓ

ٚاٜإ ؾ١ض٠َٚٛ قٛض٥ا٤ٕ  ، ٠ٚ ن١ ؾ١ضَٜٛٚإ خٛاٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا َٝػ١َب١ض٣ خٛا به١ٜٚٔ ث
ؾ١ضَٛٚز٠ ًَه١ن٢ بري٤ َْٛاق١ؾ١ ١ْن١ٜٔ، ١َْيَٝري باٚنُإ، باثريَإ، عاز٠شيإ، ١ْْهُإ، زاثري٠َإ، 

٤ ؾ١ضَٛٚز٠نا٢ْ زاب٤ ١ْضٜتُإ، ١َظ١ٖب١ن١َإ، ١٥ٚ ؾتا١ْ ١ْن١ٜٓ١ ب١َيط١ بؤ ض٠ِت نطز٣٠ٚ١ْ ٥ا١ٜت
ز٠ؾ١ضََٜٛٚت: زٚٚ ؾتِ بؤ ب١د٢َ َٖٝؿتٕٛ ١ٖض  ، نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ن١غَٝو ز٠غتٝإ ث٠َٛٝ بططَٜت ق١ت طَٛطِا ْابَٝت ١٥ٚاْٝـ بطٜتري ي١  قٛض٥ا٤ٕ غ١ْٓٛت( دا 
 ٥اَؤشطاضِٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠غتٝإ ث٠َٛٝ بططٜٔ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٖٝسا١ٜشيإ بسات .
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