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  رمووده فه سایتی

www.fermude.com 
 شةش طةوهةر

 لة
 بهةماكاني ئةهمي ئةشةر

 
 نىسًين مامؤستاي بةِرَيز

 
 عبساملايو بٔ امحس بٔ املباضى ضَطاْٞ ادتعا٥طٟ

 وةرطًَِران

 قعيَذٞ عبسايٛايٞ عبسايطسِٝ عًٞ
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 عبداللطيف أمحد مصطفى مامؤستا
 

 .ةر لةبهةماكانى ئةيمى ئةسةرشةش طةوي :ْا٣ٚ نتَٝب
 عبساملايو بٔ امحس بٔ املباضى ضَطاْٞ ادتعا٥طٟ :ْا٣ٚ ْٛٚغ١ض
 .عبسايٛاىل عبسايطسِٝ ع٢ً قعيَذ٢ :ْا٣ٚ ٠ٚضطَٝطِ

ي١ ب١ضَِٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ نتَٝبدا١ْ طؿت١ٝنإ شَاض٣٠  :شَاض٣٠ غجاضزٕ
  .ص ثَٝسضا0999٠ٚص٣ غاي٢َ ط9999ط

 .١ٜن١ّ :ْؤض٣٠ ضاخ
 ظ.0999 _ى 9349 :خغاي٢َ ضا

 .١ٜٝنا٢ْ ضَِٜطا٣ ضِاغتُٓاظجنري٠ ضَِٜ ص ي55١ظجنري٣٠ ط :ظجنري٠
 .(بٓإ)يبريٚت  _املعطف١  زاض :ؾ٢َٜٓٛ ضاخ

  .زا١ْ 0999 :ترياش
 غًَُٝا٢ْ(  _نتَٝبدا٣١ْ غ١ْٓٛ ) :بٓه٣١ بالَٚنطز٠ٚ١ْ

   .(ن١الض _نتَٝبدا٣١ْ ظاْػت )ض١َط١َاٍَ(  _نتَٝبدا٣١ْ غُٝا )
 

 

 

 صورة اإلذن اخلطي للمؤلف برتمجة الكتاب للمرتجم
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 كتيَبةكةى بؤ وةرطيَرِنووشةر بة وةرطيَرِانى  رِيَطةدانى
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 ًئطةباْ ةوبةُاوى خواى طةوض
 

ة و دسالَو لةسةر ثيَغةمبةرماى موحةممة دوة درووو ةسوثاس و ستايض بؤ خواى طةور
 .رانىوةلةسةر ئال و بةيت و يا

, ئةوا ريَطةم دا بة مةنارى عةلةمىاماى مامؤستا ئةبى بر , لة رِيَى داواكارىثاشاندالة 
شةط طةويةر لة )ةرطيَرِانى ئةو كتيَبةم ةو عبدالرحي  عم  بىلماى عبدالواابر

 .بهةماكانى ئةيمى ئةسةر( بؤ سةر زوبانى كوردى
 .و ليَى رِازيةبدات بؤ ئةو شتانةى كة ثيَى خؤشةخواى طةورة يةمو اليةك يارمةتى 

 
 عبداملالك بو أمحد رمضاني

 يةتىنوسيو
 ك 0341ِرةمةزان   92لة مةككة 

 

 

 ايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهللٚ ٠اذتُس هلل ٚايضال

 ثيَشةكى مامؤشتاى بةرِيَس
 م/عبداللطيف أمحد مصطفى
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( ْاضزب٣ٚٛ ١ٝ ي١ٚ ث١ٜا٣١َ ن١ خٛا٣ ث١ض٠ٚضزطاض ب١ ثَٝػ١َب١ض٠ن١ٜسا )طَٛإ ٥ا٢ٜٓ ٥ٝػالّ بطٜتب٢َ 
ٚ ؾريى ٚ خٛضِاف١ت ٚ ١ْفا٢َ نا٢ْ نٛفط٥از٠َٝعازٚ ضِظطاضنطز٢ْ خ١يَه٢ ي١ تاضٜه١ٝبؤ ب١خت٠ٚ١ض ب٢ْٚٛ 

ٝسا١ٜت ٚ ظاْػت ٚ ض٠ِٚؾت٢ بؤ ضِْٚٚان٢ ٥ُٝإ ٚ ت١ْٗا خٛاث١ضغت٢ ٚ ٖ ٚ د١ٖاي١ت ٚ تاٚإ ٚ ب١ز
 .ض٠ِٚؾت٢ دٛإ

 ٍَ بٕٛٚ ن١ ب١خت٠ٚ١ض بٕٛٚ ث٢َٝ ٚ( ١ٜن١ّ نؤ٠ٚ١َ ١٥ّ ز١ٜٓف ٖا٠ٚي١َ ب١ضَِٜع٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
. ٠ٚ ١٥َا١ْت٢ ١٥ٚ ز١ٜٓؾٝإ ٠ٚنٛ خؤ٣ ١ْقٌَ نطز بؤ ؾَٜٛٔ إ نطزدَٝب١دَٝٝ ب١ت١ٚا٣ٚ ي١خؤٜاْسا

دٌٝ ظاْاٜإ ٚ ثَٝؿ١ٚاٜا٢ْ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛت ١٥ّ ز١ٜٓ  ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ دٌٝ ب١ ن١ٚت١نا٢ْ زٚا٣ خؤٜإ, ٠ٚ
ضِاغت١ٜإ طٛاغتؤت٠ٚ١ بؤ زٚا٣ خؤٜإ. ٠ٚ ز١ٜٓن١ٜإ ثاضاغت٠ٚٛ ي١ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ تْٛسض٠ِٚإ ٚ 

٠ٚ ٥ا٢ٜٓ ضِاغت١ق١ٓٝف ت١ْٗا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  ,ٕ ٚ ظٜاز٠ناض٣ ْاض٠ِٚاٚ بٝسع١ناضإطؤضِاْهاض٣ ١ْفاَا
ٚ ط١ٜؿت٠ٛ ب١ بٕٛٚ بؤ زٚا٣ خؤٜإ ١ْقٌَ نطا٠ٚ ٖا٠ٚي١َ ب١ضَِٜع٠نا٢ْ ي١غ١ض٣( ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

 ( . مامل يكو يومئذ ديها فال يكوى اليوم ديها١َُٝ٥ف ١٥َطِؤ ٠ٚى ٥ُٝاّ َايو ف١ض٣َٚٛ: )
٢َ٠ ١َُٝ٥ؾسا ض١ْس٠ٖا ١ٖٚي٢َ ض١ٚاؾ١ناض٣ ٚ طؤضِاْهاض٣ ٚ ظَٜس٠ناض٣ زضا٠ٚ ي١ْاٚ ٠ٚ ي١غ١ضز

ب٠ٚٛ ب١  ا٣ يَٝٗات٠ٛ ظؤضَٜو ي١ غ١ْٓٛت ي١ خ١يَه٢ ب٠ٚٛ ب١ بٝسع١ٚ بٝسع١ؾٝإ الاَٚٛغٛيَُاْاْسا ت
٠ٚ ي٠ٚ١ف ظٜاتط ؾريى ٚ ٖا٠ٍَٚ بؤخٛا زاْإ ٚ طؤضِ ث١ضغت٢ ٚ ؾ١خؼ ث١ضغت٢ دَٝطا٣  ,غ١ْٓٛت
ٚ ٚا٣ يَٝٗات٠ٛ ن١ باْط٢ خ١يَه٢ بهطَٜت بؤ ت١ْٗا ظؤض ي١ َٛغٛيَُاْاْسانطز٠ٚت٠ٚ١ ي١ زي٢َ خؤ٣ 

 يَٝت تٛض٠ِ ز٠بٔ ٚ قػ١ت ث٢َ ز٠يََٝٔ ٚ ثطِٚثاط١ْس٣٠ ٠ٚ١٥ت بؤ ,خٛا بطزٕ خٛاث١ضغت٢ ٚ ت١ْٗا ث١ْا بؤ
ب١نط٣َ طريا٣ٚ ٚ ثَٝػ١َب١ضت خؤف ْاَٜٚت ٚ  ٝتٚ زش ب١ ثٝاٚضاناْز٠ن١ٕ ن١ زَٜٓٝه٢ تاظ٠ت َٖٝٓا٠ٚ

 !!٢ْ زٜٓٝتزٚشَٓا
ث١ْا ب١خٛا ي١ّ ض١ٚاؾ١ناض١ٜٚ ي١ّ غ١ض يَٝؿَٝٛا١ٜٚ ن١ ساي٢َ ظؤضَٜو ي١ َٛغٛيَُاْإ ٠ٚى ساي٢َ ١٥ٚ 

 :باغ٢ نطزٕٚٚ َٛؾطٜها٣١ْ ىلَ بَٝت ن١ خٛا
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﮳     ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  ﮲    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ 

غ١ٜط٣ ي٠ٚ١ زَٜت ن١ باْطٝإ بهطَٜت بؤ ضِؤٜؿنت ي١غ١ض ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا خ١يَه٢   ٥٤الزمر:  چ﮴
( ي١غ١ض٣ بٕٛٚ, ب١يَهٛ ز٠ٜا١َْٜٚت ايػًف ايضاحلٚ ٖا٠ٚال٢َْ )(١٥ٚ ضَِٜطا ضِاغت٣١ ن١ ثَٝػ١َب١ض )

 َٛغٛيَُاْإ ث١ضت١ٚاظ٣٠ ططٚخ ٚ ١َظ١ٖب ٚ سعبا١ٜت٢ بٔ!
 ,٣٠ٚ بؤضٕٛٚ ٚ بريٚبا٠ٚض٣ِ خ١يَه٢ن١ٚات١ ١٥ضن٢ ظاْاٜا٢ْ ٢ًٖ١٥ غ١ٜ١ْٓٛ ن١ ١ٖيَػٔ ب١ ضِاغت نطز١ْ

(١ٜ خٛا بٝجاضَٜع٣َ ن١ عبساملايو ايطَطا١ْٖٞيَػا٠ٚ )ؾَٝذ  ١٥ضن٠ٚ١ ١ٜنَٝو ي١ٚ ظاْاٜا٣١ْ ن١ ب١ّ 
( ٚات١ )ؾ١ف ط١ٖٚ١ض ي١ ب١َٓانا٢ْ ٢ًٖ١٥ غت زضض يف أصٍٛ أٌٖ األثطْا٣ٚ ) ْٛغ٠ٛٝ ب١ ه٢نتابَٝ

 ١٥غ١ض(.
 :تٝاٜسا ١٥ّ بٓطٝٓا٣١ْ باؽ نطز٠ٚٚن١ 

 بٓط٣١ٓٝ ١ٜن١ّ: زيَػؤظ٣ ي١ ٥ا٢ٜٓ ٥ٝػالَسا ت١ْٗا ي١ب١ض خٛا٣ ط١ٚض٠.
 ١ٜى ضَِٜطا١ٜ. ,بٓط٣١ٓٝ ز٠ّٚٚ: ضَِٜطا

 ٚ غ١ْٓٛت ب١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ثَٝؿ٢ٓٝ ضاى. قٛض٥إبٓط٣١ٓٝ غ١َّٝٝ: ضَِٜباظ٣ 
 بٓط٣١ٓٝ ضٛاض٠ّ: ب١ز٠غت َٖٝٓا٢ْ غ١ض٠ٚض٣ ٚ ثا١ٜ ب١ضظ٣ ب١ ٖؤ٣ ظاْػت٠ٚ١.

٠ٚالََسا٣٠ٚ١ْ ن١غ٢ ب١ضاَب١ض ن١ بؤض٢ْٛ دٝاٚاظ٠ ب١ؾَٝه١ ي١ ف١ضَإ نطزٕ بٓط٣١ٓٝ ثَٝٓذ١ّ: 
 ضَِٜطط٣ نطزٕ ي١ خطاث١. ١ٚب١ضان

 بٓط٣١ٓٝ ؾ١ؾ١ّ: ثايَفت١ نطزٕ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ نطزٕ.
سٚ ٠ٚ ١ٖض١ٜى ي١ّ ب١َٓاٜا١ْف ناضٜط١ض١ٜن٢ ط١ٚض٠ٚ ططْط٢ ١ٜ١ٖ ي١ ضِاغت نطز٣٠ٚ١ْ بريٚبا٠ٚضِٚ زٜ

 .ْإبؤض٢ْٛ ض١ٚت٢ َٛغٛيَُا
٠ضطَٝطا٢ْ ١٥ّ ث١ضِتٛٚن١ ْاٜاب١ ي١ ١ٖٚ١يَػا٠ٚ ب عبسايٛايٞ عبسايطس٠ِٚٝ بطا٣ ب١ضَِٜعٜؿُإ َاَؤغتا 

 .ضز ظٚبا٢ْ خؤمشإ غٛز١َْسبٔ ي٢َٝظَا٢ْ ع١ض٠ب٠ٚ١ٝ بؤ ظَا٢ْ نٛضز٣ بؤ ٣٠ٚ١٥ َٛغٛيَُاْا٢ْ نٛ
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ٚ  ضتط بَٝتي١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ظؤ ب١ضِاغت٢ ناضَٜه٢ ثريؤظٚ ثَٜٝٛػت ٚ ب١غٛز٠ٚ ثَٜٝٛػت١ ناض١٥٣ّ ناض٠ف  ٠ٚ
 .ٜا١ْن١ ضِاغت١ ب١غٛزا١ْ بهط١َٜٓ نٛضز٣ ن١ ظاْاٜا٢ْ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ ْٛغٝٛظٜاتط ١ٍَٖٚ بسضَٜت ١٥ٚ ث١ضِتٛ

َٜصَٜت ٠ٚ ب١ض٠ن١ت بطِ ,ثازاؾت٢ بطا٣ ب١ضَِٜع َاَؤغتا عبسايٛايٞ بسات٠ٚ١ ي١غ١ض ١٥ّ ناض٣٠ خٛا
 .ْس بهات ب١ّ نتاب١ٚ ق١بٛي٢َ بهاتْإ غٛز١َخٛا٣ ط١ٚض٠ َٛغٛيَُا ب١غ١ض خؤ٢ٜ ٚ ْٛغ١ٓٝن٣١ ٚ

 
 . ٚ اخط زعٛاْا إٔ اذتُس هلل ضب ايعاملني

 عبسايًطٝف أمحس َضطف٢ األَني
 9349ٙ\قفط\3
    
 

  

 

 مبسم اهلل الرمحن الرحي

 :رارِيَخؤشك ى
 يٍود , منمن سَئات اعمالنااًن شرًر انفسن, ًنعٌذ باهلل مي, ًنستغفرى, ًنستعَنيحنمد ,ان احلمد هلل

, ًاشود ان حممدا ىالشرٍك ل ياال اهلل ًحد ى, ًاشود ان الالى, ًمن ٍضلل فال هادي لىاهلل فال مضل ل
 .ىًرسٌل يعبد
 :لة ثاش ئةمة ى

االْفعاالت  ١َٚساضى ايٓعط يف ايػٝاغ١ بني ايتطبٝكات ايؿطعٝ) سا ١ْٖسَٜو ي١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ نتاب٢ي١ ضِاغتٝ
ب١ ز٠ضَٖٝٓا٢ْ ١٥ٚ ؾ١ف خاي٣١َ غ١ض٠تا٣  ١ِٖغتؿٓٝاضٜإ بؤ نطزّ ن١ خَٜٛٓسب٠ٚ١ٜٛ ثَٝ ٜإ(اذتُاغ١ٝ

, ٠ى ؾ١ف ب١َٓا ي١ ب١َٓانا٢ْ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ زاَطِؾتب٠ٛٚبّٛ ٠ٚنٛ ضَِٜدؤؾهاضَٜو ْٛٚغ١ٝٚنتَٝب١ن١ ن
٠ٚ بٝه١ّ ب١ زاْطاَٜٚه٢ ٥اغإ ٚ غاز٠ ب١دٝا بؤ ٣٠ٚ١٥ ببَٝت١ ث١خؿ١ْا١ٜ١َى ي١ ْاغاْس٢ْ ضَِٜباظ٣ 
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ض١ْس غايََٝو َا٠ٚ١َ  ب١الَّ, زضٚغت بهات ي١غ١ض٣ ٣دؤضَٜو ن١ ٖٝض ن١غَٝو ١ْتٛا٢َْ زشٚاضثَٝؿني ب١ 
٠ ي١ نؤي٢َ ٢َٓ اٚتَٝٝس بَٝت تطٚ ناض٠ بهات ن١ ظؤض ي١َٔ ب١تٛاْا, ب١ ٖٝٛا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١غَٝو ١٥ٖٝطِ ١ْنطز
١ٖيَبصاضز٠ ١ٖغتابٕٛ  ٣٠ٚ١٥ ظاْٝاضِٜ ثَٞ ط١ٜؿتبٛ ن١ نؤ١َيََٝو قٛتاب٢ ع٢ًُٝ ب١ضَِٜع٣ ب١ضبهات٠ٚ١, ي١

 .١ ٥ٝػال١َٝنإتال١َٚب١ ؾ١ضح نطز٢ْ ي١ ١ْٖسَٜو ي
من , ب١تاٜب١ت ي١ال١ٜٕ ن١غاَْٝه٠ٚ١ ن١ ْاتٛاو ن١ زاٚاناض١ٜنإ ظؤضبٕٛ ي١غ١ضّب١الَّ ناتَٝ

 , ٠ٚ ١٥ٚ ؾ١ف خاي١َّ ز٠ضَٖٝٓا ١ٖض٠ٚنٛ, ثؿتِ ب١ خٛا٣ خؤّ ب١غتض٠ِت به٠ٚ١َ١ زاٚاناض١ٜٝن١ٜإ
, ٠ٚ ي١ْاٚ ١٥ٚ نتاب٣١ ن١ ي١غ١ض٠ٚ٠ باغِ نطز ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ بٛ ن١ َٜو ضِْٚهطز٠ٚ١ْخؤ٣ ي١ط١ٍَ ١ْٖس

 :زَٜت
 .رِيَطا يةك رِيَطاية :بهضيهةى يةكةم
 .و شونهةت بة تيَطةيشتهى ثيَشيهى ضاك قورئانرِيَبازى  :بهضيهةى دووةم

 .بةدةشت هيَهانى شةروةرى و ثايةدارى بة هؤى زانصتةوة :بهضيهةى شيَيةم
و شونهةت  قورئاندؤرِاندن بة شويَهكةوتهى  روئاشودةى و ثاراشنت لة كوفدةمةوانةى  :هةى ضوارةمبهضي

 .دةبيَت
بةرثةرضدانةوةى كةشانى دذ بةشيَكة لة فةرمان كردن بةضاكةو قةدةغةكردن لة  :بهضيهةى ثيَهجةم

 .خراثة
 .ثاالَوتة كردن و ثةروةردة كردن :بهضيهةى شةشةم

ثاى ) ١ٝ ي١از به١ّ ٚ بٝد١َ١ ثاٍَ ١٥ٚا٢ْ تط, ن١ بطٜت١ ب١َٓا١ٜن٢ تط٣ بؤ ظٜثاؾإ ثَِٝ باف بٛ ن
ب١َٓانا١ْ بٓط٣١ٓٝ ١َٖٛ  ٣٠ٚ١٥ , ي١ب١ض(ض خٛا٣ ط١ٚض٠ٚ زيَػؤظ٣ ي١ ٥ا٢ٜٓ ٥ٝػالَسا ت١ْٗا ي١ب١ ضِاططتٔ

ٚ ز١َ٠ٚا٣١ْ ٥اغٛز٣٠ ٚ ثاضاغنت ي١ نٛفط)ي١  بطٜت١ٝ, ٠ٚ ب١َٓا٣ ضٛاض٠ّ ن١ ب١ب٢َ ٖٝض زٚٚ زي١َٝى
ي١  بطٜت١١ٝ شَٜط ب١َٓا٣ غ١َّٝٝ ن١ ُخػت (ٚ غ١ْٓٛت ز٠بَٝت قٛض٥إزؤضِاْسٕ ب١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ 

١ٚ ضاٚ ططت٢ٓ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ ب١ ي١ب١ض (ب١ز٠غت َٖٝٓا٢ْ غ١ض٠ٚض٣ ٚ ثا١ٜزاض٣ ب١ٖؤ٣ ظاْػت٠ٚ١)
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خاي١َنإ , ١ٖضبؤ١ٜ بطا١ٜن٢ ب١ضَِٜع ٥اَاش٠ٜإ بؤنطز١ّٖض٠ٚى ض١ْس  ,ب١َٓا١ٜف ب١ض٢َ١ٖ ١٥ّ خاي١ٜ١َ
 :٥اٖٚا٣ يَٝٗات

 .دلَصؤزى لة ئايهى ئيصالمدا تةنوا لةبةر خواى طةورة :بهضيهةى يةكةم
 .رِيَطا يةك رِيَطاية :دووةمبهضيهةى 

 .و شونهةت بة تيَطةيشتهى ثيَشيهى ضاك قورئانرِيَبازى  :بهضيهةى شيَيةم
 .تةوةبةدةشت هيَهانى شةروةرى و ثاية بةرزى بة هؤى زانص :بهضيهةى ضوارةم

وةالَمدانةوةى كةشى بةرامبةر كة بؤضونى جياوازة بةشيَكة لة فةرمان كردن  :بهضيهةى ثيَهجةم
 .رِيَطرى كردن لة خراثة ةوبةضاك

 .ثالَفتة كردن و ثةروةردة كردن :بهضيهةى شةشةم
١ د١َاع١ نٚ ْٝؿإ زا٢ْ ١ْٗ١َد٢ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ بٛ ب١ ١َب١غت٢َٔ ١٥ٚ ب١َٓاٜا١ّْ ْٛغٝي١ ضِاغتٝسا 

 .ٚ غ١ي١ف١ٝٝنإ ْاغطإٚب١ خا٢ْ٠ٚ ف١ضَٛز٠ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٣١ ١٥غ١ض
١٥ٚ ١ْٗ١َد٣١ ن١ ثَٜٝٛػت١ زٍَ ٚ ٖؤؾ٢ بسضَٜت٢َ ي١ ث١ض٠ٚضز٠نطز٢ْ ١ْفػسا ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ 

١د٠ٚ١ خٛا٣ ط١ٚض٠ زؤغتا٢ْ ْه١ ب١ ٖؤ٣ ١٥ٚ ١َْٗٛض ,٠ٚ باْط١ٚاظنطز٢ْ خ١يَه٢ بؤ٣ ,زازث١ض٠ٚضا١ْ
ٚ ب١َٖٝع٣ ١٥ّ ز١ٜٜٓإ زضٚغت نؤؾو ٚ ت١الض٣ ب١ضظ ٠ٚ ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ,٢ْ تطدٝانطز٠ٚ٠ ي١ خ١يَها خؤ٣

  .نطز ي١ٚ ث١ض٣ِ بًَٓسٜسا
٠ٚ نؤ١َيََٝو ؾت٢  ,٠ٚ ناتَٝو ن١ بِٝٓٝ خ١يَها٢ْ زش ب١ّ ١ْٗ١َد١ غت١ََٝه٢ ظؤضٜإ ىلَ نطز٠ٚ

١ضتاثا٣ ب١ ب١ض٣ ١٥ٚ ١ْٗ١َد١زا ن١ غ طز٠ٚ ب١ ؾ٣٠َٛٝ ناال١َٜى نطزٜٚا١ْبؤ ظٜاز ن ْاؾريٜٓٝإ
ي١ ن١غاَْٝو ن١  ,ا٣ نطز٠ٚ ن١ ضِْٚان٢ ١٥ٚ ١ْٗ١َد١ بؿاضَٜت٠ٚ١ ب١ٚ ب١ضب١غت١ا١ٖٚت ,زاثؤؾ٠ٛٝ ث٢َٝ

ا٣ يَٝهطزّ ن١ قؤي٢َ يَٞ ١ٖيَبُايَِ ٚ ١ٖغتِ ب١ ١٥ٚ١َاْ ,ب١ؾ٢ خؤٜإ ١ْثطط٠ِٜٛ ي١ ظاْػت٢ ؾ١ضع٢
 .ٚ ١ْٗ١َد١ ب١تاٜب١ت٠ٚ٢ بؤ خ١يَها٢ْ زش ب١ ,ثَٝؿه١ف نطز٢ْ ٥اَؤشطاض١ٜى بؤ خ١يَه٢ ب١ طؿت٢
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 :٠ٚ ١٥ّ ن١غ٢ ز١َ٠ٚٚ

١٥ٜٚـ ب١ٖؤ٣ ١ْظا٠ٚ١ْٝ ز٠ضباض٣٠  ,د١١ٜإ تطؽ ٚ ث١ضِاط١ْس١ٜٝ٠ى ١ٜ١ٖ ي١زيَٝسا ب١ضاَب١ض ١٥ّ ١َْٗ
١ٖضبؤ١ٜ ١ٖضناتَٝو ١٥ٚ ب١يَطا٣١ْ  ,ٚ ب١تٛاْانا٢ْب١يَط١ تؤن٠ٚ١ُ ١ْظا٢ْٓٝ ز٠ضباض٣٠  ,١٥ٚ ١ْٗ١َد١

 .١ؾت٢ ب١خت٠ٚ١ض٣ ١٥ٚ ١ْٗ١َد١ ز٠بَٝت ٚ ٥اٚضِ ْازات٠ٚ١ن ٣غٛاضْاغ٢ ٖؤطط٣ ز٠بَٝت ٚ 
تٛاْا١ٜن٠ٚ١ٝ ضَِٜطط٣ ز٠نات  عٚب١ ١َٖٛٚ َٖٝ ,ضَِٜط١ن١ٜساٚ خ١يَه٢ يَٞ زٚضز٠خات٠ٚ١ ضِا٠ٚغتا٠ٚ ي١ ٜإ

ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ظاْٝاضٜؿ٢ ١ٜ١ٖ ب١  ,ب١ ٖؤ٣ ظاٍَ ب٢ْٛ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظٚ ب١غ١ضٜسا ,ي٢َٝ ب١ َاٍَ ٚ ز٠غ١الَت٢
٠ٚ ناتَٝو ن١ ب١يَط١ ضِٕٚ ٚ  ,٢ ناضٜط١ض٣ ي١غ١ض ط١الٕ ٚ تاى تان٢ خ١يَه٠ٜٚ٢ خَٝطا ,يَط١نا٢ْب١َٖٝع٣ ب١

ثاؾإ خؤ٣ ىلَ  ,٠ٚ بريخػت٠ٚ١ٓنا٢ْ ١ٜى ي١زٚا٣ ١ٜى ,زٚا٣ ١ٜى ٥اؾهطانا٢ْ ث٢َ ز٠طات ١ٜى ي١
ٚ ب٢َ  ٠ٚ الٚاظ٣ ,خ١يَه٢ ض١ٚاؾ١ناض٣ ١٥ٜٚإ بؤ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ,ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ ي٢َٝ الز٠زات ٚ زٚض

ٚض٠ ثؿت٢ ز٠ؾه٢ََٓٝ ٚ خ١يَه٢ ١ٖتا ١٥ٚ نات٣١ خٛا٣ ط١ ,باْط١ٚاظ٠ن٣١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ٢ٜب١يَط١

ڑ   ڑ   ک  ک  ک  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,بٔ ٚ ضِظطاضٜإ ز٠بَٝت ي١ خطاث٠٣١ٛز٠ ز٥اغ

ى غاُة ببيَتة بةَهطةى ضِوْ وئاؾلطا بؤ كةقوضئاُبا ئةَ  :واتة٥٤األنفال:  چک  گ  گ  گ  گ
بيَت هةوةى ييةوة زَهِياى و يبىَ باوةضِى بةغةض ئيٌاُسا هةغةض بةئاطا بؤ ئةوةى ٓةَهبصاضزُياْ بؤ ،ًوعاُيس

ثاؾاْ  ،كة ئةوةى ئةو ٓةَهيبصاضزوة ثطِوثوض و بةتاَهةو وة هةالى خواى طةوضة ٓيض بةٓاُةيةكى ُةًيَِيَت
ّ و زَهِيا بّ هةوةى كة خواى طةوضة بةَهطةى زةفةضًويَت وة ئةواُةى ئيٌاُياْ ٓيَِاوة ظياتط ضاو ضِؤؾ

يػتى خؤى كوفط ٓةَهسةبصيَطىَ و ةوٓةضبؤية بىَ باوةضِ ب ،ضِوْ و ئاؾلطاى ُيؿاُى ٓةضزو كؤًةَهةكة زاوة
٠ٚ ٖؤناض٣ .زةبيَت هةغةض ئيٌاُةكةى خواى طةوضةف هة قياًةتسا ثؿتى زةؾليَِىَ وة ئيٌاُساض ظياتط غوض

٠ٚ نطز٢ْ ب١ نتَٝبَٝه٢  (َساضى ايٓعط يف ايػٝاغ١)١ٝ ي١ غ١ضضا٠ٚن٣١ ن١ بطٜت ز٠ضَٖٝٓا٢ْ ١٥ّ باب١ت١ ي١
ب١ باؽ بؤ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ن١ َٔ ي١ٚ ْٛغطا٠َٚسا ن١ ثَٝؿرت ٥اَاش٠ّ ث٢َ نطز ١ٖغتاّٚ  ,غ١ضب١خؤ

 ٠ٚ ب١ ,٠ٚ ض٠ِخ١ٓططتٔ ي١ ضَِٜب١ضا٢ْ ١٥ٚ باْط١ٚاظا١ْ ,نطز٢ْ ١ْٖسَٜو باْط١ٚاظ ي١ ضِٚاْط٣١ ْاٚظضِاْس٢ْ
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٠ٚ ثطِؤططا٢َ ١٥ٚ باْط١ٚاظا١ْ ن١ خ١يَهَٝو با٠ٚؾ٢  ,ي١ب١ضضاٚططت٢ٓ خ١يَه٢ ن١ ١َعس٢ْ٠ دؤضاٚ دؤضٕ
ي١ب١ض ١٥ّ ٖؤناضا١ْ ١٥ّ  ,٠ٚ َٓساٍَ ي١غ١ض٣ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ ,٠ٚ ط١ٚض٠ تَٝٝسا ثري ب٠ٚٛ ,بؤ ططت٠ٚٛت٠ٚ١

٠ضططتٔ ي١ّ زٚت١ ضَِٜططَٜو ي١ غٛبؤ ٣٠ٚ١٥ ١ْبَٝ ,زشباغ١ّ ب١ت١ٚا٣ٚ زاَاي٠َٛٝ ي١ ْاٚ َٖٝٓا٢ْ ن١غا٢ْ 
٠ٚ َٔ ب١ ١٥ْساظ٣٠  ,نتَٝب١ ي١ال١ٜٕ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ با٠ٚؾٝإ بؤ ١٥ٚ ثطِؤططاَا١ْ ططت٠ٚٛت٠ٚ١

 .ب١ ٥ََٛٝس٣ ثازاؾتِ ال٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ ,٠ضططت٢ٓ خ١يَه٢ ي١ّ نتاب١زٚغٛ

ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ َٔ  (ْٝا١ْ١َْٖٝٓا ن١ ْاٚ)٠ٚ يَٝط٠زا ثَٜٝٛػت١ غ١ضْر بسضَٜت١ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ ب١ّ ناض٠ّ 
ْاضِاظ٣ ٚ ْاض٠ِس١تٔ ي١ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ نتابا٣١ْ من ي١ط١ٍَ نؤ١َيََٝو ن١غسا ن١ ٖٛاٚ بؤض

ٝإ ٚا٣ ىلَ نطزٕ ن١ البس٠ٕ ي١ س١م ٚ ١٥ٝٚ ن١غا٣١ْ ن١ غ١ضؾَٝت ,٠الََسا١ٜ٠ٚ١ْ بؤ ن١غا٢ْ تط١ٚن
 .زٚضبه٠ٚ١ْٚ١ ي٢َٝ خؤٜإ ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛاْٝؿٝإ

ٚ ؿ٣١ٓٝ ضانُا٠ٚ١ْ بؤَإ َا٠ٚت٠ٚ١ن١ ي١ ثَٝ ١َُٝ٥ ١ٖتا ١٥َطِؤف ي١غ١ض ١٥ٚ ضَِٜباظ٠ٜٔ ,١ْخَٝط
٣١ ن١ باْط١ٚاظاْ ظ١ٝٚ ي١ ض٠ِخ١ٓ ططتٔ ي١ٚ ضَِٜبأَٜ ن١ٚت٣١ ١٥ٚأْ ب١ ضان١ بطٜت١٥ٚا١ْف ن١ ؾٛ

ضثانطز٢ْ ب١ ب١ ٠ٚ خؤٜإ ب١زٚض ْاططٕ ي١ باغهطزْٝإ ٚ زاَايَٝٓٝإ ي١ ب١يَط١ ,الٜاْسا٠ٚ ي١ غ١ْٓٛت
ْا٣ٚ ٠ٚ ْاَٖٚٝٓا٢ْ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ باْط١ٚاظا١ْ ب١ ْا٠ٚناْٝإ ٚ ْاظْاٚ  ,ٚ غ١ْٓٛت قٛض٥إب١يَط١نا٢ْ 
 .خَٝعاْٝا٠ٚ١ْ

١٥ٚا  ,اظز٠ََٖٝٓٝت ي١ ْاَٖٚٝٓاْٝإ ٠ٚ١٥ ناضَٜه٢ ضان٢ نطز٠ٚٚ١٠ٚٚ ١ٖضن١غَٝو ٚا طَٛإ ب١ضَٜت ناتَٝو ن
ناضٚثٝؿ٣١ نؤض نطزٚإ ٚ ضَِٜع٣ نطز٠ٚ ب١ضاَب١ض  با ضاى بعاَْٝت ن١ ي١ضِاغتٝسا ب١ٚ ناض٣٠ بَٞ

ٚ دٝاٚاظ٣ ن١ٚتٛإ ب١ تَٝج١ضِب٢ْٚٛ ضِؤشطاضثؿتٝٛاْإ ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛاْٝإ ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٣١ ؾَٜٛٔ 
٠ٚ خؤٜإ ١ْثاضاغت٠ٛ ي١ باؽ نطز٢ْ ١ٖظاض٠ٖا ضِا٣ٚ  ,ططْطٝإ زا٠ٚ ب١ د١ضح ٚ ت١عسٌٜن١  ,ؾاض٠نإ

٠ٚ  (املٓهط) ٚ (عٝفض) الٚاظ :ف نطز٢ْ ١ْٖسَٜهٝإ ب١ق٠٠ٚٚ ,١ٜإف١ضَٛز٠ ب١ ْا٠ٚناْٝإ ٚ ب١ٓض
 ...زضؤظٕ ٠ٚ ز٠دذاٍ
 ؟بؤض٢ ْاٜٚإ بطزٕٚ

 .بؤ٣٠ٚ١٥ خ١يَه٢ ب١ ٥اطابٔ يَٝٝإ ز٠ضباض٣٠ ز٢ٜٓ خٛا٣ ط١ٚض٠ :٠ٚالَّ
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ب١ضث١ضض )ت١غ١ىل ١٥ّ باب١ت١ خ١َٜٓٛض ث٢َٝ ز٠طات ي١ نات٢ باؽ نطز٢ْ بٓط٣١ٓٝ  تَٝطٚ ,ساٍَ ب١ٖ١ض
 .(ثاالَٚت١نطزٕ ٚ ث١ض٠ٚضز٠نطزٕ) ٠ٚ ,(ا٣٠ٚ١ْ ن١غا٢ْ بؤضٕٛ دٝاٚاظز

 ٥اطا ٠ٚى ب١ ,ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ١٥ٚ ب١َٓاٜا١ّْ زا٠ٚت١ ثاٍَ ٢ًٖ١٥ ١٥غ١ض ١ٖض٠ٚى ْاْٚٝؿا٢ْ نتاب١ن١
١ٝ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ضَِٜباظ٣ ١٥ٚا٣١ْ ٢ٓٝ ضِاغت١ق١ٓٝ ت١ْٗا بطٜتَٖٝٓا١ٜ٠ٚ١ْى بؤ خ١َٜٓٛض ب٣٠ٚ١ ن١ ٥اٜ

ي١غ١ض ظٚبا٢ْ ضِاغتطؤ٣ ب١ضِاغت  ,١٥ٚا٣١ْ ن١ ْاَٖٚٝٓطإٚ ٚ باؽ نطإٚ ب١ ضان١ ,َٝـ ١َُٝ٥ ٖاتٕٛن١ ث
١ْى ي١ ع٢ًُٝ ن١الَسا ١٥ٚ ع٣١ًُٝ ن١ خ١يَها٢ْ زٚا٣ ١٥ٚإ ب١ َريات  ,ب١يَهٛ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظزا ,زاْطاٚ

 .ى فاضؽ ٚ ٜؤْا١ْٝنإٚ ب٢َ زٜٔ ٠ٚت٠ٚٛ ي١ ٢ًٖ١٥ نٛفط٠ٚضٜإ طط
س١زٜؼ ي١ ١َٖٛٚ ؾاض٠نإ نؤنٔ  ٢ًٖ١٥٤ فٝك٘) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ١بسٍٚ ب١ض٥ِٝنب ع

ي١ ٠ٚ ب١ال٣ ١َٖٜٛا٠ٚ١ْ ي١ طؿت ؾاض٠نإ  ,ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٢ًٖ١٥ ن١الّ ٢ًٖ١٥ بٝس٠ع ٚ طَٛطِاٜني
٠ٚ ٥اغت٢  ,تَٝٝسا ٕاؾاض٠ظابٛ ض٢ًٖ١٥ٚ ١٥غ١لة ٠ٚ ظاْاٜإ ب١ ت١ْٗا بطٜتني  ,ض٢ٓٝ ظاْاٜإ ْاشََٝطزضَٜٔ

  .9(١ٖض١ٜنَٝهٝإ  ب١ ث٢َٝ ؾاض٠ظا٣ ٚ تَٝط١ٜؿنت ٚ دٝانطز٣٠ٚ١ْ ؾت١نإ ز٠طؤضَِٜت

١٥ط١ض ن١الّ ظاْػت بٛا١ٜ ١٥ٚا ٖا٠ٚالَٕ ٚ تابعني )ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت:  ٠ٚ ٥ُٝا٢َ َايٝو
ع١ٝنإ ٚ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ سٛن١ُ ؾ١ض١ٖض٠ٚى ضؤٕ قػ١ٜإ نطز٠ٚٚ ز٠ضباض٣٠  ,قػ١ٜإ تَٝسا ز٠نطز

  .0(ب١الَّ طَٛا٢ْ تَٝسا ١ْٝ ن١ ن١الّ ب١تاي١َٚ ز٠الي١ت ي١ ب١تايَٝـ ز٠نات ,ؾ١ضع زآٜا٠ٚ
فال١َْ ن١ؽ نتَٝبَٝه٢ ْٛغ٠ٛٝ تَٝٝسا ب١ضث١ضض٢ ٢ًٖ١٥ بٝس٠ع ) :ٚتطا٠ٚ عبسايطمحٔ نٛض٣ِ ١َٖس٣ ب١ ٠ٚ

ت٢ ع١قٌَ ٚ ب١يَهٛ ب١ ظاْػ ,ْا :تٝإٚ ؟ٚ غ١ْٓٛت قٛض٥إب١  ؟ب١ ض ؾتَٝو :١٥ٜٚـ ز٠ي٢ََ .ز٠زات٠ٚ١
 .4(ب١يَهٛ بٝسع١ٜ١ن٢ ب١ بٝسع١ٜ١ى ٠ٚالَّ زا٠ٚ١ٜ ,غ١ْٓٛت٢ ١ْثَٝها :١٥ٜٚـ ز٠ي٢ََ .ٚضزب٠ٚ١ْٛ

ططٚثَٝو ي١  ٚي١ ضِاغتٝسا ١َٖٛ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت غ١َعا٢ْ ف١ض٣٘ظَٛ ١٥ب٠ٚٛ 
ا٠ٚض٣٠ِ ن١ ١ٜ١ٖت٢ ١َٖإ بريٚبا٠ٚض٠ِ ن١ بٝسع١ض١ٝنإ باْط١ؾ٣١ ٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ ١٥ٚ بريٚب

                                                 
1
 .(942\2)داَع بٝإ ايعًِ ٚ فطً٘  :بطِٚا١ْ 
2
 .(70ص:)ٚ األَط باالتباع ي٘  ،(57ص:)صٕٛ املٓطل ٚايهالّ عٔ فٔ املٓطل ٚايهالّ يًػٝٛطٞ  :بطِٚا١ْ 
3
 .(131ص:)صٕٛ املٓطل ٚايهالّ يًػٝٛطٞ  :بطِٚا١ْ 
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٠ٚ  ,٣٠ٚ١٥ ١َٖٜٛإ باْط١ؾ٣١ ؾ١ضٜع١ت٢ ٥ٝػالّ ز٠ن١ٕ ي١ب١ضي١غ١ض ب٠ٛ  ()ثَٝػ١َب١ض٣ 
 ,٠ٚ١٥ س١ق١ ( َٖٝٓا١ٜٚت٢ ١ٖض)ا٣ ز٠بٝٓٔ ن١ ٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚٚ ,ث٠ٜٛ١غنت ب١ ؾٝعاض٠نا٠ٚ١ْٝ

نؤ١َيََٝو ؾتٝإ زاَٖٝٓا ي١ْاٚ زٜٓسا ن١ خٛاٚ  ٠ٚ ,ثاضض٣١ نطزٕ زٚا٣ ٠ٚ١٥ َٜطه١نإ ثاضض١ثاؾإ ضِ
ت١ْٗا  باْط١ؾ٣١ ٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ ب١ ٚبؤ١ٜ ١ٖض ططٚث١ ١ٖض ,١ْزا٠ٚ ( ضَِٜٝإ ثَٞ)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 

( ث٢َٝ ١ٖغتا٠ٚ )٠ٚ ١٥ٚ س١ق٣١ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,١٥ٚ ز٠غت٢ ططت٠ٛ ب١ ؾ١ضٜع١ت٢ ٥ٝػال٠ٚ١َ
ب١الَّ خٛا٣ ط١ٚض٠ ضِاظ٣ ْابَٝت ن١  ,٠ٚضِٜإ ٚ ؾَٜٛٔ ٠ٚ١٥ ن١ٚتٕٛن١ ١٥ٚإ نطزٜٚا١ْ ب١ بريٚبا١ٜ٠ٚ١٥ 

 ,١٥ٚ س١م ٚ بريٚبا٠ٚض٠ِ ضِاغت١ ي١ط١ٍَ ٖٝض ن١غَٝهسا بَٝت ت١ْٗا ي١ط١ٍَ ٢ًٖ١٥ س١زٜؼ ٚ ١٥غ١ضزا ١ْبَٝت
خ١ي١ف ي١ غ١ي١ف ٠ٚ غ١ز٠ ي١ غ١ز٠ٚ٠ ١ٖتا ضْٛه١ ١٥ٚإ ٥ا١ٜٓن١ٜإ ٚ بريٚبا٠ٚضِٜإ ٠ٚضططت٠ٛ 

( ١٥ٚاْٝـ ي١ )ططت٠ٛ ي١ ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠  ٠ٚ تابعٝٓٝـ ٠ٚضٜإ ,عنيز٠طات١ تاب
( باْط١ٚاظ٣ )٠ٚ ٖٝض ضَِٜط١ٜ١ى ١ْٝ بؤ ظا٢ْٓٝ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,()ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ 

ن١ ١٥قشاب٢ س١زٜؼ ٚ ضَِٜطا ضِاغت١ ت١ْٗا ١٥ٚ ضَِٜطا١ٜ ١ْبَٝت خ١يَه٢ بؤ نطز٠ٚ ي١ٚ ٥ا١ٜٓ ضَِٜهٛ ثَٝه١
 .طتٜٛا١ْت١ب١ضط

ضْٛه١ ١٥ٚإ ز٠ط١ضِا٠ٚ١ْ  ,ب١زٚا٣ ١٥ّ ٥ا١ٜٓ ن١ٚتٔ ي١ ضَِٜط١ٜ١ن٢ تط٠ٚ٠ٚ٠ ب١الَّ ١َٖٛ فريق١نا٢ْ تط 
ناتَٝو  بؤ١ٜ ١ٖض ,٠ضز٠ططت٠ٚٚ٠ زٜٓٝإ ي٠ٚ١ٚ ,ال٣ ع١قٌَ ٚ خ١ٜاالَت ٚ بؤض١ْٛنا٢ْ خؤٜإ بؤ

١٥ط١ض ي١ ط١يَٝسا  ,٠ٛض٣ ع١قًَٝإب١ ثَٝ ز٠غ١ْطاْس ا١ٖٕيَٝٚ غ١ْٓٛت  قٛض٥إؾتَٝهٝإ ببٝػتا١ٜ ي١ 
٠ٚ ١٥ط١ض ْاضاض بٔ  ,٠ٚ ١٥ط١ض ١ْطٛجنا ي١ط١ٍَ ت١ضاظ٣ٚ ع١قًَٝإ ض٠ِت٢ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ,٠ض٣ ز٠ططٕاٚطٛجن

ٌََٜ بٕٛ ي١ ٠ٚ. ٚبؤ١ٜ الٜاْسا ي١ س١م ١ٖض ,اب١د٢َٚ ٚاتا٣ ٢ْٓ ز٠ٜطؤضِٕ ب١ يَٝهسا٣٠ٚ١ْ زٚض٠ضططت١ٚب
ثاى ٚ بَٝط١ضز٣ بؤ خٛا  ,غ١ْٓٛتٝإ خػت١ شَٜط ثَٝهاْٝا٠ٚ٠ٚ١ْ  ,٠ٚ ٥ا١ٜٓن١ٜإ ثؿت ط٣َٛ خػت ,ز٣ٚ

 .ف٢ ث٢َ ز٠ن١ٕقي٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚإ ٠ٚ
٠ٚ ٥ا١ٜٓن١ٜإ ي١ٚ  ,ٚ غ١ْٓٛتٝإ نطز٠ٚ ب١ ثَٝؿ١ٚا٣ خؤٜإ قٛض٥إ ,س١م ب١الَّ ٢ًٖ١٥

ٚ  قٛض٥إز٠غ١ْطَٝٓٔ ب١  ؾتَٝهٝـ ن١ زَٜت ب١ بريٚ بؤضْٛٝاْسا ١ٖيَٞ ٠ٚ ١ٖض ,٠ضططت٠٠ٛٚزٚا١ْٚ
٠ٚ غٛثاغ٢ خٛا ز٠ن١ٕ ي١غ١ض  ,٠ض٣ ز٠ططٕاٚٚ غ١ْٓٛتس قٛض٥ا١٥ٕط١ض بٝٓٝإ ضَِٜه١ ي١ط١ٍَ  ,غ١ْٓٛت
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٠ٚ ١٥ط١ض بٝٓٝإ زشٚاض٠ ي١ط١ٍَ قٛض٥إ ٚ  ,ث٢َ نطز٠ٚ ن١ ١٥ٚ ؾت٣١ ْٝؿاْسإٚ ٚ زضنٝإ ٣٠ٚ١٥
 ,١فػ٢ خؤٜا٠ٕٚ ت١ُٖٛ ز٠ز١ْ٠ ثاٍَ ْ ,ٚ غ١ْٓٛت قٛض٥إز٠ن١ْ١ ٚ ٠ٚ ضِٚ ,غ١ْٓٛت ٚاظ٣ ىلَ ز٠َٖٝٓٔ

 ــبؤض٢ْٛ َطؤظ ٠ٚ بريٚ ,ٚ غ١ْٓٛت ض٢َُِْٜٛٓ ْان١ٕ ت١ْٗا بؤ س١م ١ْبَٝت قٛض٥إضِاغتٝسا  ضْٛه١ ي١
  .9(٠ٚ ١ْٖسَٜو داض ب١تاٍَ ,١ْٖسَٜو داض ضِاغت٢ ْٝؿإ ز٠زات

١ٖغتاّٚ ب١ ت١خطجي٢ ٥اغاض٠ غ١ي١ف١ٝنإ ي١ط١ٍَ باؽ نطز٢ْ ث١ًن٣١ ي١ض٣ِٚ ي١ط١ٍَ ١٥َا١ْزا 
١٥ٜٚـ بؤ ز٠ّ نٛت نطز٢ْ ن١غا٢ْ َٛخايٝف ب١ضاَب١ض ب١ ب١َٓانا٢ْ  ,١ْب٢ْٛ قش١ت٢ق١سٝش٢ ٚ 

١ٖتا ٖٝض بٛاضَٜو ٠ٚ١ًََُٖٝ١ْ بؤ ض٠ِت نطز٣٠ٚ١ْ س١م ب١ بٝا٣ْٛ ٣٠ٚ١٥ ن١  ,ثَٝؿ٣١ٓٝ ضانُإ
ا ٖاتٕٛٚ ن١ ضاٚثؤؾٝإ نطز٠ٚ ي١ ٠ٚي١نؤ١ْٚ ٠ٚ ٥ًٝال ٢ًٖ١٥ عًِٝ ١ٖض ,ب١يَط١نا٢ْ دَٝطري ١ْبٕٛ

١٥ضِٚات ي١غ١ض بٓط١ٓٝ َازاّ  ,()ات١ ْازضَٜت١ ثاٍَ ثَٝػ١َب١ض ٠َٚٛقٛف()١٥ٚ ١٥غ١ضا٣١ْ ن١  َٖٝٓا٢ْ
 .ؾ١ضع١ٝ ْاغطا٠ٚنإ

٠ٚ ؾَٜٛٔ ١٥ٚ س١ق١  ,٠ٚ زاٚاناضّ ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ن١ ١٥ّ ناض٠ّ ت١ْٗا ي١ب١ض خاتط٣ ١٥ٚ نطزبَٝت
 .( ثَٝسا ْاضز٠ٚ)ن١ٚتبَٝتِ ن١ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .(45-43ص:)اإلْتضاض ألٌٖ اذتسٜح  :بطِٚا١ْ 
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 نوسينى 

 عبداملالك بن أمحد رمضاني

 ه 4142\رجب  \92مةدينةى نةبةوى لة 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

ز٠ٚض٣  ١ٝ ي١ بٓط٣١ٓٝ زٜٔ ٚ ١٥ٚ د١َػ١ض٣٠ ن١ ي١ ضٛاضٜتْٝاظ ثان٢ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ ٥ا١ٜٓن١ٜسا بط
٠ٚ  ,َب١ضا٢ْ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ْاضز٣١ٝ٠ٚ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثَٝػ١خٛاْاغ ٠ٚ بطٜت١ٝ ي١ٚ ١ٜى ,ز٠غٛضَِٜت٠ٚ١

غ١ال٢َ خٛاٜإ ي١غ١ض )٠ ٚبؤ ٠ٚ١٥ بٛ ٠ٚ باْط١ٚاظ٣ ثَٝػ١َب١ضاْٝـ ١ٖض ,ث١ٜاَٝؿ٢ ْاضز٠ٚت١ خٛاض٠ٚ٠
 بؤ ٠ٚ ١ٖض ,ت١ٚسٝس ف١ضَاْٝإ ث٢َ نطا٠ٚ ٠ٚ ب١ ,بَٝت( ٠ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ت١ٚسٝس٠ دٝٗازٜإ نطز٠ٚ

 .٠ٚ١٥ف ٖاْسضإٚ

 بهضيهةى يةكةم
دَلسؤسى لة ديهداريدا 

 بؤ خوا
 

بهضيهةي يةكةم: دَلسؤسي لة 
 ؤ خواديهداريدا ب
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    ٣ - ٤الزمر:   چڈڍ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڇ  ڇ  ڍ چ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
ةضوةن ضؤْ خواى وة ئاًاشةكطزُة بةوةى كة ٓ ،و فةضًاْ كطزُة بة ئيدالصاتاى ئايةتةكة ضِوُلطزُةوةو

بؤ خواية ئةوا زةبيَت عيبازةت و  يفاتى تةواو ٓةية ٓةضقو ٓةضضى يةكةوة تةواوةطةوضة هة ٓةًو ضِو
ئةو ئيدالقة زةبيَتة ٓؤى ثاكلطزُةوةى زَهةكاْ و ضان كطزْ ضوُلة  ،بؤ ئةو بيَت ئيدالص تيَيسا ٓةض

و بةضةو بؤ خوا كة زَهةكاْ ضِةف زةكاتةوةبة ثيَطةواُةى ٓاوةيَ زاُاْ  ،َهيِى هة ٓةًو خطاثةيةناو زاً
 .ٓةًو خطاثةيةن زةيبات

   ٤البینة:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
باوةضِزاضاْ( هة ٓةًو بةؾةكاُى ؾةضيعةتسا تةُٔا بةوة ُةبيَت كة هة جىَ )اْ ثىَ ُةكطاوة فةضًاُي :واتة

زوض بططْ هة  هةطةيَ ئةوةزا خؤياْ بة ،عيبازةتياُسا تةُٔا ًةبةغتياْ ضِةظاًةُسى خوا بيَتبةجىَ كطزُى 
و ظةكات زةكات ى ُويَصهة ُاو ثةضغتِةكاُسا باغ ئِحا ،و زش بة تةوحيسْكة ثيَطةواُة ،ٓةًو زيِةكاُى تط

، ُةى كة ثيَؿرت ئاًاشةى ثىَ كطزوةضِة شيَط خاُةى ئةو عيبازةتاطةيَ ئةوةى ئةَ زوو عيبازةتةف زةهة
ئاًاشة زاْ بةوةى كة ٓةضكةغيَم ئةَ زواُة بة ؾيَوةيةكى ضان  ةوو ثايةى ئةَ زوو ثةضغتِهةبةض ضِيَعو ثوة

 .جيَبةجىَ كطزُى ٓةًو ؾةضيعةتةكاْ و بة ئيدالقةوة جيَبةجىَ بلات ئةوة ٓةغتاوة بة

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    ٴۇ  چ  :ز٠ف١ضََٜٛت( )ب١ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ٠ٚ 

حةيواْ  صو( بَوىَ ُويَ)تؤ ئةى حمٌس  :واتة٢٦٣  – ٢٦٤األنعام:   چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ۅۋ  ۋ
حةيواْ غةضبطِيِى  صوةزا باغى ُويَتيةخواى طةوضة هةَ ئا ،غةضبطِيّ و وة شياْ و ًطزمن ٓةًوى بؤ خواية

وة زةالهةت كطزُى هةغةض خؤؾةويػتى  ،كطزوة ئةويـ هةبةض فةظيَ و ثوةوثايةى ئةَ زوو عيبازةتة
وة بة حةيواْ  ،وة ُعيم بوُةوة هة خواى طةوضة بة زيَ و ظوباْ و الؾة ،ئيدالص تيَيسا ةوخواى طةوض

بؤ ئةو خوايةى كة خؤؾةويػرتة هة  ،ُةفؼ خؤؾةويػتةالى هةغةضبطِيّ كة بةخؿيِى ئةو ًاَهةية كة 
وة ٓةض كةغيَم هةو زوو عيبازةتةزا ئيدالقى ٓةبيَت ئةوا هة ٓةًو ثةضغتِةكاُى تطزا ئيدالقى  ،الى

ٓةضوةن ضؤْ ٓاوةَهى ُية هة ًوَهم  ،ثاؾاْ زةفةضًويَت ئةو خواية ٓيض ٓاوةَهى ُية هة عيبازةتسا ،زةبيَت
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ًّ هة خؤًةوة ٓيَِابيَتٍ و بيسعةيةن  وة ثيَياْ بَوىَ ئةَ ئيدالقة ؾتيَم ُية كة ،و كاضوباضى بوُةوةضزا
وة ًّ يةكةَ كةغٍ كة  ةوهةاليةْ خواوبةَهلو ًّ فةضًامن ثىَ كطاوة  ،بيَت خؤَ زضوغتٍ كطزبيَت

 .تةغويٌى ئةو فةضًاُةى خوا زةمب

 .ٚا١ٜ بؤ بٝٓا بٓاغ٣١َٜٓٚ١  ن١ٚات١ ١٥ّ ت١ٚسٝس٠ ب١
بَٝت ١٥ٚا  ن١غَٝو ب١َٜٝٚت بٝٓان٣١ ب١ضظ ١ٖض) :٠مح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛتضِ ٥ٝنب ق١ِٜ

طَٛا٢ْ تَٝسا ١ْٝ ب١ضظ٣ بٝٓا  ضْٛه١ ,بسات ططْط٢ ثَٞ ٚ ثَٜٝٛػت١ بٓاغ١ن٣١ ضَِٜو ٚ ثَٝو ٚ تْٛس بهات
٠ٚ  ,ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ نطز٠ٚ٠نإ ٚ ث١ًنإ بٝٓإ ,ضِاز٣٠ تْٛسٚتؤي٢َ بٓاغ١ن٣١ ٚ ثت١ٜٚ١ت٢ب١

 ...بٓاغ١ن٣١ ٥ُٝا١ْ
٠ٚ ن١غ٢ ْاؾاض٠ظا  ,نطز٢ْ بٓاغ١ن١ٜ١ت٢ ٚ تْٛسٚتؤي٢َ ز٠نات ١َٖٛ ١ٖٚي٢َ بؤ ضَِٜون١غ٢ ؾاض٠ظاف 

خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ْاضَٝت ز٠ضِٚخَٝت بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ثَٞ ١ٖض ,بٝٓا ب١ضظ ز٠نات٠ٚ١ ب١ب٢َ بٓاغ١

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  چ :ز٠ف١ضََٜٛت

 1 109التوبة:  چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ ڳ 

ات بة ًعطةوت زةك وجياواظى ُيَواْ زو ىباغ ةوخواى طةوضة هةَ ئايةتةزا منوُة بة ًعطةوت زةٓيَِيَتةو
 :ة زةفةضًويَتة، وًةبةغت و ُياظى خاوةُةكةى و بة زةغت ٓيَِاُى ضِةظاًةُسى خواى طةوض ثيَي

وة  بةو جؤضة بيَت كة خوا  ،بة ئيدالقةوة كطزبىَ كةغيَم بِاغةكةى هةغةض ًةبةغتيَلى ضان و
كطزوة هة ئيدالص و ؾويَّ  بويَ بوُى كطزةوةى جيَبةجىَكةواتة ئةو كةغة ٓةضزو ًةضجى ق ،زةيةويَت

و هةغةض كةغيَم كة بيِاكةى هةغةضة ضِيَطابةَ جؤضة بيَت باؾرتة ياْ  كةغيَم ئا ،كةوتِى غوُِةت
كطزةوةكةى و ئةجناًيـ خؤى  وة غةض ؟ضيلة زةضِوخيَتضِؤخى خاكيَم زضوغت كطزوة كة خة

 .زةضِوخيَتة ُاو ئاططى جةٓةُِةَ
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 ,بؤ َْٜٛص ضِٚٚا١ْزا ن١ َعط١ٚتَٝهٝإ زضٚغت نطزٚ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ زاب١ظ٠ٜٛ ي١ س١ق٢ ١٥ٚ زٚ :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ
 ض غٛزَٜه٢ ثَٞب١ضَِٜع٠ ٖٝ ٠ٚب١الَّ ١٥ٚإ ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ٖغتإ ب١ ١٥جناّ زا٢ْ ١٥ٚ ناض٠ ط١ٚض

١ْى ١ٖض يَٝٝإ ق١بٍَٛ ١ْنطا ب١يَهٛ ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ فطَِٟ  ,ضْٛه١ زي١َناْٝإ ب١تاٍَ بٛ ي١ ٥ٝدالص ,١ْط١ٜاْسٕ
 .زضا١ْ ْاٚ ٥اطط٣ زؤظ٠خ٠ٚ١ ١ٖض٠ٚى ي١ ٥ا١ٜت١ن١زا ٖات٠ٛ

 :٠ٚ ١٥ّ بٓاغ١ٜ١ زٚٚ ؾت١) :ثاؾإ ز٠ف١ضََٜٛت ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت
 .١نا٢ْقٝفاتٚ ١ٖض٠ٖٚا ْاٚ ,ف١ضَا١ْنا٢ْ ٢ٚ٠ ي١ ْاغ٢ٓٝ خٛا٣ ط١ٚضضِاغت ٚ زضٚغت :١ٜن١َٝإ -
 .ت١ْٗا ( ب١)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١  ٠ٚنطز٠ٚ١ْ ي١ ٌَ ن١ض بٕٛ بؤ خٛا٣ ط١ٚضٞ ١ٜنالٜ خؤ :ز٠َٚٝٓٝإ -

١٥ٚ بٓاغ١ٜ١ بٝٓا  ٠ٚ ب١ث٢َٝ ,١٥ّ زٚٚ خاي١َ ثت١ٚتطٜٔ بٓاغ١ٜ١ ن١ ب١ْس٠ بٝهات ب١ بٓاغ١ بؤ بٝٓان٣١
٠ٚ ب١ضز٠ٚاّ ب١ ي١غ١ض  ,ت بجاضَٜع٠ٚٝ٠ تٛاْاٜ ,١ٖضبؤ١ٜ بٓاغ١ ثت١ٚ به١ ,٠ٚ ض١ْس٣ بَٜٛتب١ضظز٠بَٝت١
  9.(...خؤثاضاغنت

 .٣١َٜٓ ض٠ِط ٚا١ٜ بؤ زض٠خت١ ٠ٚٚ ت١ٚسٝس ب
 ,غاٍَ زض٠خت١):ز٠ف١ضََٜٛت زا(زض٠خت٢ ٥ٝدالص)ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ي١ شَٜط ْاْٚٝؿا٢ْ  ٥ٝنب ق١ِٜ

غ١نإ ١ْٖا٠ٚ  ,٠ٚ ناتصََٝط٠نإ ط١الَنا١ْٝت٢ ,٠ٚ ضِؤش٠نإ ض١ًَنا١ْٝت٢ ,٠ٚ َاْط١نإ ث١ي١نا١ْٝت٢
غ١نا٢ْ ي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطزْسا بَٝت ١٥ٚا ب١ض١َ١ٖن٣١ زض٠ختَٝه٢ باف ١ْٖا٠ٚ ١ٖضن١غ٢َ  ,ب١ضٚب١َٝٛت٢

 .٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ي١ غ١ضثَٝط٢ نطزْسا بٝبات١ غ١ض ١٥ٚا ب١ض١َ١ٖن٣١ تاٍَ ز٠بَٝت ,ز٠بَٝت
ٚ ؾري٢ٜٓ  ٠ٚ٢ ي١نات٢ ىلَ نطز٠ٚ١ْٜسا تايَ ,نطز٣٠ٚ١ْ ب١ضٚبّٛ ي١ ضِؤش٣ زٚاٜسا١ٜ ن١ يَٞ ٠ٚ ضاى بعا١ْ

 .ب١ضٚبّٛ ز٠ضز٠ن٣ٚ١َ
٠ٚ ب١ض١َ١ٖن٣١  ,يك١نا٢ْ نطز٠ٚ٠نأْ ,٠ٚ ٥ٝدالص ٚ ١ٜندٛاْاغ٢ زض٠ختَٝهٔ ي١ْاٚ زيَسا

نا٢ْ ب١ٖ١ؾت ٠ٚ ١ٖض٠ٚى ضؤٕ ب١ض١َ١ٖ ,٣ ضِؤش٣ زٚا١ٜٝثازاؾت٢ ١ْبطِا٠ٚ اٚظ٠ضا٢ْ زْٚٝخؤؾطٛ
 ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ب١ض٢َ١ٖ ٥ٝدالص ٚ ١ٜندٛاْاغٝـ ٚا١ٜ ي١ زْٚٝازا. ,١ْنطا٠ٚ ق١ز٠غ١ ١ْٚٚ٠بطِا
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ب١ض١َ١ٖن٣١ تطؽ ٚ زٍَ ت١ْط٢ ٚ ث١شاض٠ٚ تاضٜه٢ زي١َ ي١  ,ٚ ضِٜا زض٠خنت ي١ْاٚ زيَسا٠ٚ ؾريى ٚ زضؤ
خٛا٣ ط١ٚض٠ باغ٢ ١٥ّ زٚٚ ٠ٚ  ,ضِؤشزا ظ٠قكّٛ ٚ غعا٣ ١ْبطِا١ٜ٠ٚ ٠ٚ ب١ض١َ١ٖن٣١ ي١ زٚا ,زْٚٝازا

  .9(زض٠خت٣١ نطز٠ٚ ي١ غٛض٠ت٢ ٥ٝرباُٖٝسا

ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ ١َب١غت٢ ي١ٚ ف١ضَاٜؿت٣١ خٛا٣ ط١ٚض١ٜ٠ ن١ ز٠ف١ضََٜٛت

پ  پ  ڀ     پٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    

ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

  چڃ  چ  چ  ڃڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

 ة( كة خواى طةوضة منوُة ب)تؤ ُابيِى ئةى حمٌس  :واتة  ٤7 - ٤٥إبراهیم: چچ   ڇ  ڇ  ڇ
ة زةيؿوبٔيَِىَ بة زضةختيَلى و ةي(الاهة اال اهوة)وؾةى ن و جواْ زةٓيَِيَتةوة كة ئةويـ وؾةيةكى ضا

 ةوبوُةتةو وة ثةهةكاُى بةضظ ،ى كة بِاغةكةى جيَطرية هة ظةويسابةوة ،ضان كة ئةويـ زاضخوضًاية
ٓةًاْ ؾيَوة  بة ،ويػتى خواى خؤى بةضوبوًى ثىَ زةطات ٓةًو كاتيَم بة ،باَلوبوُةتةوة بة ئامساُسا

وة  ،و ظاُػتؾيَوةى بريوباوةضِ بة ،زضةختى ئيدالص و ئيٌاْ بِاغةكةى جيَطرية هة ُاو زَهى باوةضِزاضزا
 ةوزةبيَتةوة بةض بةضظوة  ،وة كطزةوةى ضان و خوضِةوؾتى بةضظ ،وؾةى جواْ و باف ةبطيتني ه ثةهةكاُى

وة بةٓؤيةوة باوةضِزاض ٓةَ خؤى غوزًةُس زةبيَت وة كةغاُى  ،ئامساْ و زةضِوات بؤ الى خواى طةوضة
ة ٓيَِاُةوة زةبيَتة ضوُلة منوُ ،بلةُةوة لى ٓةتا بريةوضة منوُة زةٓيَِيَتةوة بؤ خةَهخواى ط ثاؾاْ ،تطيـ

وة ًةبةغتى خواى طةوضة بةتةواوةتى  ،كاْييةٓؤى ضِوُلطزُةوةى ؾتة ًةعِةويةكاْ بة ؾتة بةضجةغتة
 ،ةتى خواو جواُى فيَطكطزُى خواى طةوضةية بؤ بةُسةكاُىوة ئةًةف هة ضِةمح ،ضِوْ زةبيَتةوة هةو منوُاُةزا

 .ية بيَتكةواية غوثاؽ و غتايؿى تةواو تةُٔا بؤ ئةو خوا زةي
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وؾةية ثاؾاْ خواى طةوضة باغى زشى ئةَ  ،بوُيةتى هةُاو زَهسا و جيَطريئةًة غيفةتى كةهيٌةى تةوحيس
زضةختيَلى ثيؼ وؾةى ثيؼ و خطاث وةن يَِةى و ةة زةفةضًويَت وو ةزةكات كة ئةويـ كوفطو ضِياي

لى ُية هةُاو ظةويسا جيَطريى وة ُاجيَطرية هةغةض ظةوى و ٓيض ضِةطيَ ،تاَ و ضيَصى تاَهو بؤطةُة واية كة
 طووؾةى كوف ةبة ٓةًاْ ؾيَو ،بةضٓةًى ُية ئةطةض ٓةيؿى بيَت ثيؼ و بؤطةُة ةوُاجيَطري ،بلات

وة بةضٓةًةكةى تةُٔا قػةو كطزاضى خطاث  ،كةَهلى ُابيَت هةُاو زَهسا غةضثيَطى ٓيض جيَطريبوُيَلى بة
 ُة غوزى بؤ ،الى خواى طةوضة ُابيَتةوة بؤ ضظوة ٓةضطيع بة ،كة ئاظاضى خاوةُةكةى زةزات ،ةو ثيػ

 وة ُة بؤ كةغاُى تطيـ. ،خؤى زةبيَت
بةضاًبةض  زةكات هة زوُيازا هة ضِاطط خواى طةوضة ٓةوايَ زةزات بةوةى كة بةُسةكاُى خؤى خؤ ثاؾاْ

 ضِاططياْ زةكات هة بة ٓةًاْ ؾيَوة خؤ .ٓةًو طوًاُيَم كة ضِوياْ تيَسةكات زةضباضةى زيِةكةياْ
غةضةًةضطيؿسا هةغةض ئيػالَ  وة هة ،ياْ زةبيَتةوةوضِوواُةى كة ضِوبةةو ؾةٓوةت و ئاضةظبةضاًبةض ئ
وة هةُاو طؤضِزا ظوباُياْ ثاضاو زةكات هةكاتى وةاَلَ زاُةوةى  ،كؤتاييةكى باؾياْ زةبيَتزةًطْ و 

 .ثطغياضةكاُى ئةو زوو ًةالئيلةيةزا
ضِيَطةى  الياْ زةزات هة ةوضة غتةَ كاضاْ طوًطِا زةكات وةى ئايةتةكةزا زةفةضًوىَ خواى طيهة كؤتا
بةَهلو بةٓؤى كطزاضو طوفتاضى خطاثى  ،بيَت لاضٓؤى ئةوةى كة خواى طةوضة غتةً ُةن بة ،ضِاغت

 .خؤياُةوةية
ث١ضغت٢ ز٠غت  ػاظ٣ ب١ ١ٜندٛا٣٠ٚ١٥ ن١ ضان ١ّ ٥ا١ٜت١ ب١يَط١ٜ١ن٢ ضِٕٚ ٚ ٥اؾهطا٣ تَٝسا١ٜ ي١غ١ض٥

 .٠ٚ ي١ٚ ٠َْْٛٝس٠ؾسا ١ٖض د١خت ي١غ١ض ت١ٚسٝس ز٠نطَٜت٠ٚ١ ,٢ ثَٝسَٜتٜب١ٜٚـ نؤتا ١ٖض٠ٚ  ,ثَٝس٠نات
ز٠ب٢ٓٝ  ,٣١َٜٓٚ ض٠ِط١ بؤ زض٠خت ٠ٚ ب١ ,٣١َٜٓٚ بٓاغ١ٜ١ بؤ بٝٓا ث١ضغت٢ ب١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١ٜندٛا ٠ٚ

 ١٥ٜٚـ ١٥ٚ ن١ ,١ٜن١ّ باب١ت١ ن١ ضِٚز٠نات١ خ١يَه٢ ي١ نات٢ نطز٣٠ٚ١ْ قٛض٥اْسا ي١غ١ض٠تا٠ٚ١ٜ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ :ن١ ز٠ف١ضََٜٛت ف١ضَٛز٣٠ خٛا١ٜ

ة هة يبطيت جيَبةجىَ كطزُى حةقى خواى طةوضة كة ئةى خةَهليِة ٓةغنت بة :واتة ٤٢البقرة:  چہ
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ئةو خوايةى كة ئيَوةف و ئةواُةى ثيَـ ئيَوةؾى  ،واى كطزوةاة بةو ؾيَوةى كة زا وثةضغتِى بةتةُٔ
 .ةبوُةوة ٓيَِاوُية بوْهة ُ ةوزضوغت كطزو

١٥ٜٚـ  ن١ ,زشٕ ب١ ت١ٚسٝس ١ٚنطزٕ ي١ٚؾتا٣١ْ ن١ ثَٝط١ٚاْ ىلَ ثاؾإ زٚا٣ ١َ١٥ ضِاغت١ٚخؤ ٢ٖ١ْ

    ٤٤البقرة:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ  :ي١ٚ ف١ضَٛز٣٠ خٛا٣ ط١ٚض٠ ,زاْا١ْ ٖا٠ٍَٚ
 خواية ئيَوةى زضوغت كطزوة هة ٓاوةيَ بؤ ئةو خواية بطِياض ًةزةْ هة كاتيَلسا كة ئيَوة زةظاُّ ئةو :واتة

 ًازةكطزْ بة ٓةًو ثيَساويػتيةكاُىئا ُيعٌةتةى بةغةضزا ضِؾتوْ و ظةوى بؤ وة ئةو ٓةًوو ةُةبوُةو
كةوا  زةي ،ًايةى ضِةمحةت و بةضةكةت و شياُةوةتاْغةقف و  بؤ كطزوْ بة ىوة ئامساُيؿ ،غةضى

 ؟زةزةْ هة ثةضغتِيسا بؤ بطِياض كاضوباضةكاُيسا بؤ ٓاوةَهى زةظاُّ ٓيض ٓاوةَهى ُية هة
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ ت١ْٗا ف١ضَا٢ْ ث٢َ ١ْنطزٜٚٔ  ,١٥ّ ق١ز٠غ١نطز١ْ غٛزَٜه٢ ٥اؾهطا٣ تَٝسا١ٜ ٠ٚ
ن١  ,ب١يَهٛ ق١ز٠غ٣١ نطزٜٚٔ ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ١٥ٚ عٝباز٠ت١ ١ٖيَس٠ٚ٠ؾََٝٓٝت٠ٚ١ ,ث١ضغت٢ٓ خؤ٣ ب١

 سٚطٚ شٚض به١ ي١ْاٚ قٛض٥اْسا ز٠ب٢ٓٝ باغ٢ ت١ٚسٝبؤ١ٜ ضاٚ شَٜ ١ٖض ,خؤ٣ بطٜت١ٝ ي١ث١ضغت٢ٓ دط١ ي١

حئ      مئ       ىئ        يئ      جئی  ی    یچ  :ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ي١ٚا١ْ خٛا٣ ,زٚا٣ ١ٜنسا زَٜت زش٠ن٣١ ١ٜى ب١

هة ظات  ،كة ئةو تان و تةُٔاية ىَخواى طةوضة هةَ ئايةتةزا ٓةواَهٌاْ زةزات ٢٦٣البقرة:  چحبجب  
كةواتة ٓةض خؤى ؾايةُى  ،كةواتة ؾةضيلى ُية هةٓيض كاَ هةوؾتاُةزا ،اضوباضيساو ك قيفاتو و ُاو

بةٓؤى ئةو ضِةمحةتةوة ٓةًو خؤؾيةن زةغتةبةض زةبيَت وة  كة ،وة خاوةُى ضِةمحةتيَلى فطاواُة ،ثةضغتِة
ضغنت ئةوا ثيَويػتة هةغةضًاْ كة ٓةضضى جؤضةكاُى ثة ئةًةًاْ ظاُي كة ،ٓةًو ُاضِةحةتيةكاْ الزةضيَت

اظ هة عيبازةتى ئةو خواية و ةوة ئةوثةضِى غتةَ و جيَطاى بيَعضاوية ك ،ٓةية تايبةتى بلةيّ بةو خوايةوة
هة كاتيَلسا ئةو  ،زةضطاو ثةجنةضةى غةض طؤضِةكاْ طوبٔيَِني بؤ عيبازةتى بت و زاضو بةضزو ؾيَذ و قةب

تةُٔا ُاغيِى خواى  وةهةَ ئايةتةزا بة ،بةْوة ٓيض ُاضِةحةتيةن الب ،ؾتاُة ُاتواُّ ٓيض غوزيَم زابني بلةْ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ .ثةضغتِى غةيطى ئةو كطاوة وة ُةٓى هة ،تيَسا جيَطريكطاوة
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طةهيَم ثيَغةًبةضيَلٌاْ ُاضزوة بؤ  ظوئيٌَة بؤ ٓةًو ٓؤ :واتة٣٦النحل: چچ  چ   چ  ڇ
ةوة هة ثةضغتِى ٓةضؾتيَلى تط جطة ثةضغتى و زوضكةوتِ ئةوةى باُطةواظى طةهةكاُياْ بلةْ بؤ يةكدوا

األنبیاء:  چپ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ .هة خواى طةوضة

ئيٌَة ٓةض ثيَغةًبةضيَلٌاْ كة ُاضزوة ثيَـ تؤ ثةياَ و وةحيٌاْ بؤ ُاضزوة بةوةى كة بةو خةَهلة  :واتة٤٤

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ .ةُٔا ظاتى اهلل ُةبيَتضِابطةيةُىَ كة ٓيض خوايةن ؾايةُى ثةضغنت ُية ت

ٓةض ئةو بجةضغنت وة ٓاوةَهى بؤ  ةؤا ظاتى اهلل ؾايةُى ثةضغتُِواتة بةتةُٔاو بةحةق تة٣٦النساء:  چڱ
 .ٓيض كاَ هة جؤضةكاُى عيبازةتسا هةبطِياض ًةزةْ 

١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ض٠ِمح -١٥َٝٓساضٟ ١ٜن١ٝت٢ ظاْاٜا٢ْ َٛغٛيَُاْا٢ْ د١ظا٥ري– َباضى املًٝٞؾَٝذ 
ت١ْٗا باغ٢ ت١ٚسٝس٣ ١ْنطز٠ٚ ي١ ؾا١ٜتَٛاْسا ب١يَهٛ ب١ ٥اؾهطا  خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١) -:ز٠ف١ضََٜٛت

ضاٚ زن١غا١ٜت٢ َْٝطكردوة بة  ٠ٚ ؾ١ضع١ن١ؾ٢ ث٠ٜٛ١غت ,١ٜت٢ نطز٥٠ٚاَاش٣٠ ١ْف٢ نطز٢ْ فط٠ خٛا
 ,ٛا٣ ط١ٚض٠ ٢ٖ١ْ ىلَ نطز٠ٚ٠ٚ ٖا٠ٍَٚ زاْإ ١ٜن١ّ ؾت١ ي١ س١ضاّ نطا٠ٚنإ ن١ خ .9( ي١ ط١ٜاْسْٝسا

 چۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ -:ف١ضَٛز١ٜ٠ٜسا ٚ ١ٖض٠ٚى ي١
   ٢٤٢األنعام: 

 ،ضاًةكاُياْ حةاَليَ كطزوةة( زةفةضًويَت بةواُة بَوىَ كة ح)خواى طةوضة هةَ ئايةتةزا بة ثيَغةًبةض 
يةكحاضى  اى طةوضة حةضاًى كطزوة هةغةضتاْ بةخو ؾتاُةى كة وةضْ با ٓةواَهتاْ بسةًىَ زةضباضةى ئةو

ظؤضو  بة ،عيبازةت و ٓةَهؼ و كةوت و خواضزْ و خواضزُةوة وضِهة بريوباوة ،جؤضةكاُيةوة وٓةًو و بة
ئةويـ بة ثةضغتِى زضوغت  ،كةًيةوة، يةكةَ ؾت هة حةضاَ كطاوةكاْ ؾةضيم زاُاُة بؤ خواى طةوضة

ياْ  ،طةوضة ظاُيِى وةن بة طةوضة ظاُيِى خواى طةوضة بة ياْ ،كطاويَم وةن ثةضغتِى خواى طةوضة
ضِوى ثةضوةضزطاضيَتى و ثةضغرتاويَتيسا بة  ثيَساُى ٓةض تايبةمتةُسيةن هة تايبةمتةُسيةكاُى خواى طةوضة هة

                                                 
1
 .(20 :ص) ضغاي١ ايؿطى َٚعاٖطٙ 
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ٓاوةيَ زاُةُاْ بؤى ًافيَلى  ةوتةُٔا ثةضغتِى خواى طةوض وة بة ،زضوغرتكطاويَم هة زضوغت كطاوةكاُى
 .ض بةُسةكاُيةوةخواية بةغة

  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :ٚت ؿه١ؾ٢ نٛض٠ِن٣١ نطز ١ٖض٠ٚى ث٠َٚٞٝ ١ٜن١ّ ٥اَؤشطاض١ٜ ن١ يٛقُإ ثَٝ

ضوُلة ٓاوةيَ  ،ئةى كوضِى ؾرييٍِ ٓاوةيَ بؤ خوا بطِياض ًةزة :واتة٢٣لقمان:  چ ڦ  ڄ    ڄ  ڄ
 .زاُاْ غتةًيَلى ظؤض طةوضةية

 ٠ٚ ططْط٢ زا٢ْ ١ٖض ,٠ بؤ ن١غَٝه٢ تط ز٠طؤضَِٜت٠ٚ ططْط٢ زا٢ْ خ١يَه٢ ب١ّ باب١ت١ ي١ ن١غَٝه١ٚ
ي١ نات٢  اٚت١ ناتَٝو ز٠ظاْطَٜت ١٥ٜٚـ ي١نات٢ طٝا١ْيَالَٚ زٚأٜ غات١نا٢ْ شٜاْس١ٜنَٝهٝإ ب١ٚ باب١

 .٠ٚغ١ٝت٢ َطزٚ بؤ ظٜٓسٚٚ
بؤ  ٠غ١ٝتٚ ١ٖ١ٜاْ ,غاَا١ْن٣١ بؤ خَٝعا١ْن٣١ ز٠نات ز٠ضباض٣٠ َاٍَ ٚ ٠غ١ٝتٚ ١ٖ١ٜاْ

٠غ١ٝت بؤ نٛض٠ِن٣١ ز٠نات ن١ ٚ ١ٖ١ٜاْ ,نات ز٠ضباض٣٠ ناضٚ ث١ًٚ ز٠غ١الَت١ن٣١خؤؾ١ٜٚػت١ن٣١ ز٠
 ...٥اطا٣ ي١ بطانا٢ْ بَٝت

بؤ١ٜ ز٠ب٢ٓٝ  , ١ٖض١ْس٠ ز٠نات ز٠ضباض٣٠ ث١ض٠ٚضزطاض٠٣غ١ٝت بؤ بٚ ٠ٚ١ باؾرتٜٓٝإ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن
 ي١ نات٢ غ١ض٠ –غ١الَت ٚ غ١ال٢َ خٛاٜإ ي١غ١ضبَٝت -٠ ٠ٚغ١ٝت٢ ثَٝػ١َب١ضإ بٛٚ سن١ ت١ٚسٝ

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,١َضطٝاْسا

﮵     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﮴   ﮳       ﮲   ۓ 

البقرة:  چې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

٢٣٣ – ٢٣٤
باوكتاْ وةغيةتى بؤ كطزوْ  -ةغةضبيَتغةالًى خواى ه-ئيَوة ئةى ُةوةى يةعقوب  :واتة 1

كة ئةويـ بطيتية هةوةى كة خواى  ،كةواتة ثيَويػتة بةتةواوةتى ًى كةض بّ بؤ ئةو وةغيةتة ،بةتايبةتى
وة ئةجناًساُى  ،جيَبةجىَ كطزُى ئيَوةف ٓةغنت بة ،طةوضة ئةو زيِةى بؤ ٓةَهبصاضزوْ وةن ضِةمحةتيَم بؤتاْ

                                                 
1
 .(74 :ص)ختطٜر ايٛصاٜا َٔ خباٜا ايعٚاٜا يضسٜل سػٔ خإ  :بطِٚا١ْ 
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 ،وة بةضزةواَ بّ هةغةضى ٓةتا ئةو كاتةى كة زةًطْ ،بة خوضِةوؾتةكاُىضِاظاُسُةوة  ؾةعريةكاُى و خؤ
مبطيت  وة هةغةض ٓةضؾتيَليـ ،ئةوا هةغةضى زةًطيَت ،هةبةضئةوةى ٓةضكةغيَم هةغةض ؾتيَم بصى

 هةغةض زيِى ئيربآيٌّ وة هة اياْ زةضزةبطِى كةو ةوةكاتيَم جوهةك ،هةغةض ئةوة ظيِسو زةكطيَيتةوة
خواى طةضوة بة ئيِلاضيةوة هةغةضياْ  ،ةض زيِى يةعقوب غةالًى خواياْ هيَبيَتزواى ئةويـ هةغ

ًةضطا بو وة بة  هةغةضة -زةفةضًويَت كوا ئيَوة ئاًازةبوْ هةو كاتةزا كة يةعقوب غةالًى خواى هيَبيَت
 وةبؤ ئةوةى زَهى ئاو خبواتةو ،كة ضى زةثةضغنت هة زواى ًّ ،كوضِةكاُى فةضًو وةن تاقيلطزُةوةيةن

ئةواُيـ وةالًياْ  ،وة ٓةغنت بة ئةجناًساُى وةغيةتةكةى ،ٓيَؿتِياْ ضاوةكاُى طةف بيَت هة زواى بةجيَ
 هة ئيربآيٍ و نيبطيت و باو باثرياُيةتى كةزةثةضغنت كة ثةضغرتاوى ئةو زايةوة بةوةى كة ئةو خواية

ةو غةضزةًةزا جوهةكة وة طوًاُى تياُية كة ه -غةالًى خواياْ هةغةضبيَت–ئيػٌاعيى و ئيػخاق 
ةالًيَلى ضِوْ و ئاؾلطاى تيَساية بؤ جوهةكة بةوةى كة ئيربآيٍ و و ةبؤية ئايةتةك ٓةض ،بوُياْ ُةبوة

ُةبوْ و وةغيةتيؿياْ بة جوهةكايةتى  جوهةكة -غةالًى خواياْ هةغةضبيَت–ُةوةكاُى هة ثيَغةًبةضاْ 
 .ةحةُةفيةت كطزو سوُةكطزوة بةَهلو وةغيةتياْ بة تةوحي

٣٠ٚ١٥ باْط١ٚاظ نطزٕ  ي١ب١ض ,بؤ١ٜ باْطدٛاظإ بؤ ١ٜندٛاث١ضغت٢ ضانرتٜٔ ٚ ب١ضَِٜعتطٜٔ باْطدٛاظٕ ١ٖض
ٖٛض٠ٜط٠ٚ٠ بؤَإ  ١٥بٛ ي١ ,باْط َٖٝؿت نطزٕ بؤ ب١ضظتطٜٔ ث١ًنا٢ْ ٥ُٝإبؤ ت١ٚسٝس بطٜت١ٝ ي١ 

ٜإ ؾ١غت ٚ ٠ٚ١٥ْس٠  ,با٠ٚضِ س١فتاٚ ٠ٚ١٥ْس٠) :( ن١ ف١ض١َٜٛت٢)ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ 
٢ ث١ضغنت ْتطٜٔ ب١ؾ٢ بطٜت١ٝ ي١ ؾا١ٜت٢ زإ ب٣٠ٚ١ ن١ ٖٝض خٛا١ٜى ١ْٝ ن١ ب١س١م ؾا١ٜضظب١ ,ب١ؾ١

٠ٚ ؾ١ضّ  ,٠ٚ ن١َرت٢ٜٓ بطٜت١ٝ ي١ البطز٢ْ ْاض٠ِس١ت٢ ي١غ١ض ضَِٜطا٣ خ١يَه٢ ,بَٝت ت١ْٗا ظات٢ اهلل ١ْبَٝت
  .9(ٚ س١ٜاف ب١ؾَٝه١ ي١ ب١ؾ١نا٢ْ با٠ٚضِ

                                                 
  .(58)ضٚاٙ َػًِ 1
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( ٥اطازاض٣ نطز١ٜٓٚت٠ٚ١ ب٣٠ٚ١ ن١ )ثَٝػ١َب١ض ) :مح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛتض٠ِ ٣ٚ٠ٚ١ْ
٠ٚ ٖٝض ناّ ي١  ,١٥ٚ ت١ٚسٝس٣٠ ن١ ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١َٖٛ ن١غَٝو ,ب١ضَِٜعتطٜٔ ب١ؾ٢ ٥ُٝإ ت١ٚسٝس٠

  .9(ت ١ٖتا ١٥ٚ ب١ؾ١ زا١َ١ْظضَٜتزاْا١َظض٥َُٜٝإ ب١ؾ١نا٢ْ تط٣ 
٠ٚ ب١ض١َٖٝؿ٢ ْابَٝت ي١غ١ض  ,١ؾا٣١ْ ٥ُٝإ ي١ زي٢َ َطؤظسا ْاضَِٜٚتب١يَهٛ ١٥ٚ ب :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ

 .ٚٚؾ١ دٛا١ْ ١ْبَٝت ي١ ال٣ ب١ْس٠ سا٣٠ٚ١ْ ١٥ّط١٥ْسا١َنا٢ْ ي١ؾ٢ ت١ْٗا ب١طَٜٛط٣٠ ض٠ِْ
تا ي١ ١٥٠ٚ ,باؾهطز٢ْ ت١ٚسٝس ي١ْاٚزٜٓسا ب٣١َٜٓٚ١ باف نطز٢ْ زٍَ ٚا١ٜ ي١ْاٚ د١غت١زا٣٠ٚ١٥  ٠ٚ ي١ب١ض

باف بعأْ ن١ ي١ْاٚ د١غت١زا ) :( ز٠ف١ضََٜٛت)ا٢ْ نٛض٣ِ ب١ؾريزا ثَٝػ١َب١ض ف١ضَٛز٠ن٣١ ْٛعُ
٠ٚ ١٥ط١ض خطاخ بَٝت ١٥ٚا  ,ثاضض١ طؤؾتَٝو ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض باف بَٝت ١٥ٚا ١َٖٛ د١غت١ن١ باف ز٠بَٝت

  .2(ضاى بعأْ ن١ ١٥ٚ ثاضض١ طؤؾت١ زي١َ ,١َٖٛ الؾ١ن١ خطاخ ز٠بَٝت
ن١ ب١َٓان٣١ ي١ زي٠ٚ١َ ز٠غت ث٢َ –ن١ ضانػاظ٣ ي١ ت١ٚسٝسا ٠ٚ ب١يَط٣١ ٥اؾهطا٣ ٣٠ٚ١٥ تَٝسا١ٜ 

 .بطٜت١ٝ ي١ بٓط٣١ٓٝ ١َٖٛ ضاى غاظ١ٜٝى ٚ ي١ ١َٖٜٛؿٝإ ط١ٚض٠تط٠ –ز٠نات 
٠ٚ  ,حن١ غاظب٠ٛ ي١غ١ض باْط١ؾ٣١ ٥ٝػالَ ز٠ن١َٜٚت ن١ ١َٖٛ باْط١ٚاظَٜو ٠ٚ١٥ ب١ز٠ض ,٠ٚ ي٠ٚ١َ١

تٛؾ٢ الزإ  ,خؤ٣ ْاٜهات ب١ز٠غت ثَٝو بؤ٠ٚ  ,ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا د١خت ي١غ١ض ت١ٚسٝس ْانات٠ٚ١
ت١َ١ْٝإ ب١غ١ضبطز ي١ ضانػاظ٣ ١ٖض٠ٚنٛ ١٥ٚا٣١ْ  ,ز٠بَٝت ب١ طَٜٛط٣٠ زٚض٣ ي١ّ ب١َٓا ط١ٚض٠ٚ١ٜ٠

ٚات١  –ي١ ط١ٍَ خٛازا  (٠ٚ ١ٖيَػٛن١ٚتٝإ) ,نطزٕ ي١ ١ٖيَػٛن١ٚت٢ خ١يَهٞ ي١َْٝٛإ ١ٜنرتٜسا
 .َٝؿ٣١ٓٝ ضان٠ٚ١زٚض٠ ي١ ضَِٜباظ٣ ث –بريٚبا٠ٚضِٜإ ز٠ضباض٣٠ 

١َب١غت٢ ضاى  بطز ي١ ب١ضب١ض٠نا٣١ْ ز٠ظطانا٢ْ ز٠غ١الَت ب١ٜإ ٠ٚنٛ ١٥ٚا٣١ْ ت١َ١ْٝإ ب١غ١ض 
ب١ ١َب١غت٢ زٚاٟ َٖٝٓإ ب١ غٝاغ١ت  ٜإ ب١ ضاض٠غ١ضنطز٢ْ دؤض٠ٖا  ,نطز٢ْ خ١يَه٢ ي١ٚ ضَِٜط٠ٚ١ٜ١

 .١٥ٚا٣١ْ ن١ باْط١ٚاظٜإ ز٠ن١ٕ ٚ بريٚبا٠ٚض٣ِ ب٢َ طَٜٛسا١ْ خطاث٢ بريٚبا٠ٚض٣ِ خؤٜإز٠غ١الَتٝإ ب١

                                                 
     .ط زاض أبٞ سٝإ(-280\1)صشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ 1
2
 .(1599)( ٚ َػًِ 52)ضٚاٙ ايبداضٟ  
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٢ باْط خٛاظإ به١ٕ بؤ ت١ٚسٝس ب١ غ١ضظ٠ْؿت –ي١ب١ض ٖؤناض٣ سعب٢  –١٥ط١ض ٖاتٛ  ٣١٥١ ضؤْ
طَٛا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ناض٠ نات٢ ٥ٛمم١ت ب١فريِؤ ز٠زات ٥ٛمم١تَٝو ن١ زٚش١َٓنا٢ْ ث١الَاضٜإ زا٠ٚت٢َ 

 ط١ٚض٣٠ ٢ْ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ب١ضطط٣ ز٠ن١ٕ ي٠ٚ١ ١ٖيَس٠غنت ب١ ْاؾرئٜ نطز !ي١ ١َٖٛٚ ؾََٜٛٓٝه٠ٚ١
ب١ بٝا٣ْٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ باْط١ٚاظ بؤ ت١ٚسٝس َٛغٛيَُاْإ ثاضض١ ثاضض١ ز٠نات ١٥ط١ض نؤؾٝإ  ت١ٚسٝس

٠ٚ ثاضَٜعطاض٣ نطزٕ ي١ َاف٢ خٛا ْاٚظ٠ْس ز٠ن١ٕ دٝا ي١ْا٣ٚ  !١ْنات٠ٚ١ ت١ْٗا بت ث١ضغت٢ ١ْبَٝت
 (!!طفتٛطؤ٣ بٝع٠ْت٢)ٜإ  (!ز١َ٠قاي٢ََٝ) :ٔبؤ١ٜ ز٠يََٝ ,١َب١غت٢ خ١يَو زٚضخػت٠ٚ١ٓ ي٢َٝ خؤ٣ ب١

 .ث١ْاز٠ططٜٔ ب١خٛا ي١ تٛض٠ِب٢ْٛ
٠ٚ ١ٖيَس٠غنت ب١ ْاؾطٜٔ نطز٢ْ ن١غا٢ْ  ,١َ١٥ بَٝذط١ ي١ٚا٣١ْ باْط١ٚاظ ز٠ن١ٕ بؤ بريٚبا٠ٚض٣ِ خطاخ

 .٣٠ٚ١٥١ ١ٖضي١ ب١َٓا٠ٚ ط١ْس٠يَ ي١ب١ض ,٠ٚ١٥ يَٝط٠زا ١َٚزا ١ْٝ بؤ باؽ نطز٢ْ ,ب١ضاَب١ض
دٛاظإ ن١ ططْط٢ بس٠ٕ ب١ّ ( د١خت٢ ز٠نطز٠ٚ٠ ي١ باْط)ي١ب١ض ١َ١٥ؾ١ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١ٖض
ي١ ٥ٝبٓٛع١بباغ٠ٚ١ خٛا ي٢َٝ ضِاظ٣ بَٝت بؤَإ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١  ,ب٠ٚ١ ز٠غت ث٢َ به١ٕ ٠ٚناض

ال٣  ؤٜت بؤتؤ ١٥ضِ) :ف١ضَٛ نات٢َ ن١ ْاضز٣ بؤ ١َ١ٜٕ( ب١ َٛعاظ٣ نٛض٣ِ د١ب١ىل )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
٣٠ٚ١٥  ن١ ثَٝٝإ ط١ٜؿتٝت باْط١ٚاظٜإ به١ بؤ ,(طاٚضٕ ١ٚٚات١ دٛي١ن)ٖؤظَٜو ن١ خا٢ْ٠ٚ نتٝنَب 

٠ٚ َٛس١َ١زٜـ  ,س١م ت١ْٗا ظات٢ اهلل ١ْبَٝت ب١ْٝ١ ؾا١ٜت٢ بس٠ٕ ن١ ٖٝض خٛا١ٜى ؾا٢ْ١ٜ ث١ضغنت 
(َْٝط )اب١ت ن١ باْط١ٚاظٜإ ز٠ن١ٜت ١ٜن١ّ ب با –٠ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا ٖات٠ٛ ن١ٚ _ ,ضا٣ٚ خٛا١ٜز

١٥ط١ض ي١َ١زا  ,ت١ْٗا بٓاغٔ ن١ خٛا ب١ :٠ٚ ي١ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا - ,بؤ٣ بطٜت٢ بَٝت ي١ ث١ضغت٢ٓ خٛا
١٥ٚا ١ٖٚايَٝإ بس٠ض٣َ ب٣٠ٚ١ ن١ خٛا٣  ,١٥ط١ض خٛاٜإ ْاغ٢ :٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝهسا - ,طَٜٛطِا١ٜيَٝإ نطز٣
 ,زا١٥٠ط١ض ١٥ٚإ طَٜٛطِا١ٜيَٝإ نطز٣ ي١ٚ ,ٚ ضِؤشَٜهساص ي١ ؾ١ٚز٠ٚ ي١غ١ضٜإ ثَٝٓر َْٜٛط١ٚض٠ ف١ضظ٣ نط

ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثَٜٝٛػت٢ نطز٠ٚ ي١غ١ضٜإ خَٝطنطزَْٝو ن١ ي١ ز٠ٚي١َ١َْس٠ناْٝإ ١٥ٚا ١ٖٚايَٝإ بس٠ض٣َ 
خؤت  ١ٚبضٜاٚ ا١٥ٚ ,١٥ط١ض ي٠ٚ١ؾسا طَٜٛطِا١ٜيَٝإ نطز٣ ,٠ٚضز٠طري٣َ ٚ ١٥زضَٜت٠ٚ١ ب١ ١ٖشاض٠ناْٝإ

واتة هةكاتى وةضططتِى ظةكات هيَياْ ُةضيت كاَ ) ,ْطخ١ الٜإ ع٠ ي١ٚ َايَٛ غاَا١ْٜإ ن١ ظؤض ب١بجاضَٜ
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عا٣ غت١ّ ٠ٚ خؤت بجاضَٜع٠ ي١ زٚ ,(بةَهلو با ًاًِاوةُس بيَت ،بةؾة ضاكة هة ًاَهةكةياْ ئةوة بةضيت
  .9(َْٝٛإ ١٥ٚ ن١غ١ٚ خٛازا ٖٝض ب١ضب١غتَٝو ١ْٝ ضْٛه١ ي١ ,يَٝهطاٚ

خٛا٣ ط١ٚض٠  ,باْطدٛاظ ٢ضَٛز٠ ثطِ ؾهؤ١ٜ ٖٝض ضَِٜطا١ٜن٢ ١َْٖٝؿت٠ٛت٠ٚ١ بؤ ن١غ٠ٚ ١٥ّ ف١

ٿ    ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  :ز٠ف١ضََٜٛت

ُابيَت وة ُاطوجنيَت بؤ كةغيَم كة ٓةَهططى  :واتة٣٦األحزاب:  چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ
ثيَغةًبةضةكةى  ةوة ُةبيَت كة ثةهة بلات هة طويَطِايةَهى كطزُى خواى طةوضغيفةتى ئيٌاُة تةُٔا ئةو

(وة خؤى بة ) ْكةواتة اليةق بة ئيٌاُساض ُية كاتيَم كة خواو  ،زوض بططيَت هة توضِةبوُيا
 ،خؤى كة ئةو فةضًاُة جيَبةجىَ بلات ياْ ُا بسات بة ئيدتياض( فةضًاُيَلى ثىَ زةكةْ )ثيَغةًبةضةكةى 

بؤية  ٓةض ،( هة ُةفػى خؤى ظياتط ضاكةى بؤ ئةو زةويَت)باف زةظاُىَ كة ثيَغةًبةضى خوا  ضوُلة
بيلات بة بةضبةغتيَم هةبةضزةَ  اوُابيَت بةؾيَم هة ٓةواو ئاضةظوى ثيَـ خبات بةغةض فةضًاُياُس

بلات ( ) كةغيَم غةضثيَطى فةضًاُى خواو ثيَغةًبةض ثاؾاْ زةفةضًويَت ٓةض ،طويَطِايةَهى كطزُياُسا
 .ضان بعاُىَ هة طوًطِاييةكى ئاؾلطازاية ئةوا با

ناتَٝهسا َاف٢ خٛا ي٠ٚ١زا  ي١ ,ضٜإ غٛضَِا٠ٚ ي١ّ باب١ت١ غ١ض٠تا١ٜٝزا١يَه٢ ضٝا١ْ غ٣١٥١ باؾ١ ٠ٚ١٥ خ
٠ٚ ظٚبا١ْنإ ث٢َٝ ثاضاٚ  ,َٝتب ٥اٚ ثَٝؿرتٜٔ ؾت١ ن١ ط١ض٠ٚنإ ث٢َٝ تَٝط ت١ْٗا بج١ضغرت٣َ ي١ ن١ ب١

 !؟بَٝت
غ١ضا٢ْ ١ْٗ١َد١نا٢ْ ي١ال٣  ٠غٛى ب١٥َٛطِؤ ٣١٥ باؾ١ ضؤٕ ١٥ّ َاف١  ,ت١ْٗا ١َ١ َاف٢ خٛا١ٜ ب٥١ ٥ا

٠ٚ غ١ٓٝنا٢ْ بؤ ٚاالَ  ,ضطا٣ بؤ نطابَٝت٠٠ٚ١ٜٔ َاف ١ْٝ ن١ زرت! ٥اٜا َاف٢ خٛا ضِاغت؟باْطدٛاظ٠ٚ١ٜ
 ! ؟بٛب٢َ

٠ٚ  (...ثَٝػ١َب١ضا١ْ ت١ٚسٝس ن٢ًًٝ باْط١ٚاظ٣) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
    9.ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ َٛعاظ٣ ثَٝؿرت باؽ ز٠ناتف١ضَٛز٠ن٣١ 
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ز٣٠ ن١ٚات١  –غ١ال٢َ خٛاٜإ ي١غ١ضبَٝتق١الت ٚ  –١َٖٜٛإ ب٠ٛ  ٠ٚ١٥ف باْط١ٚاظ٣ ١ٖض ٠ٚ ١ٖض
  :!خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛتت١ٚسٝس٠ زٍَ ت١ْط ٚ بَٝعاض بَٝت خٛا٣ ط١ٚض٠ غٓطَٝو فطاٚإ ١ْنات ن١ ب١ٚ

ئيٌَة ُومحاْ  :واتة٤٥األعراف:  چٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ ٿ چ 
ئةوةى باُطياْ بلات بؤ  الى طةهةكةى كة بت ثةضغت بوْ بؤ بؤ  -غةالًى خواى هةغةض بيَت– ُاضز

تةُٔا ئةو خواية ضوُلة  ،ة ثيَى ضِاطةياُسْ كة بةتةُٔا خوا بجةضغنتو اثةضغتِى خواى طةوضة بةتةُٔ
 .بةضِيَوةبةضى كاضوباضةكاُتاُة ضوضِؤظى زة ضووغتلازض

وة بؤ  :واتة٦٤األعراف: چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋچ :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
ئةويـ بة ٓؤظةكةى ضِاطةياُس ئةى   -غةالًى خواى هةغةض بيَت  – قةوًى عاز ثيَغةًبةض ٓوزًاْ ُاضز

اية ؾايةُى ثةضغنت ُية تةُٔا ئةو خو ضوُلة ٓيض ثةضغرتاويَلى تط ،بجةضغنت ٓؤظةكةَ بةتان و تةُٔا خوا

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت .ُةبيَت
وة ثيَى ضِاطةياُسْ  ،-غةالًى خواى هةغةض بيَت– وة بؤ طةىل غةًوز قاحلٌاْ ُاضز :واتة7٣األعراف: 

ضوُلة ٓيض ثةضغرتاويَلى تط ُية كة بةضِاغتى ؾايةُى  ،جناَ بسةْئةى طةهةكةَ عيبازةت تةُٔا بؤ خوا ئة
 .ثةضغنت بيَت وة ٓةًوياْ زضوغت كطاوْ و ٓيض ؾتيَلياْ بةزةغت ُية

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
 ٥٤األعراف: 

ئةويـ بةٓةًاْ ؾيَوة بة  ،غةالًى خواى هةغةض بيَت الى ًةزيةْ ؾوعةيبٌاْ بؤ ُاضزْ بؤ وة :واتة
ضوُلة ئةو بتاُةى كةئةواْ زةيجةضغنت  ،ٓؤظةكةى ضِاطةياُس كة تةُٔا عيبازةت بؤ خوا ئةجناَ بسةْ

 .بةَهلو زضوغتلطاوْ ةوبةزةغت ُي ٓيطياْ

                                                                                                                                                         
1
 .(443\3)َساضز ايػايهني  
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باْط١ٚاظ نطزٕ بؤ ت١ٚسٝس  ,٠ٚ نَٝؿ١ناْٝإ دٝاٚاظبَٝت ,٠ٚ ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ١ٖضض١ْس٠ ط١ي١نإ دٝاٚاظبٔ
ٜإ  ,٥ٝرت ١٥ط١ض نَٝؿ١ٜإ ي١ ٥ابٛضٜسا بَٝت ١ٖض٠ٚى خ١يَه٢ ١َز١ٜٕ ,ثَٝؿ١ٜ٠ٚ١ ي١ نات٢َ ١َٖٛ

 .-غ١ال٢َ خٛا٣ ي١غ١ضبَٝت  – يٛطث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ض٠ِٚؾت٠ٚ١ ١ٖبَٝت ١ٖض٠ٚى ق٢َٚ١ 
٣٠ٚ١٥ ١َٖٛ ١٥ٚ ط١ال١ْ سٛنُٝإ  ي١ب١ض ,ن١ٜإ غٝاغ٢ بَٝتٜإ نَٝؿ١ :١ْٝ ن١ بًََِٝ تِ ب٠ٚ٠ٚ١ ثَٜٝٛػ

 .خٛا ١ْز٠نطز ب١ ب١ضْا٣١َ
بهطَٜت ٚ زابجؤؾط٣َ ي١ ٖٝض غ١ضز٠ََٝهسا ب١ طَٛا٢ْ  ١٥ّ باْط١ٚاظ٠ ثريؤظ٠ نع٠ٚ زضٚغت ١ْٝ ضِْٚان٢ 

٥اٜا طَٜٛت ي١ ثاضِا٣٠ٚ١ْ ثَٝؿ١ٚا٣ ضِاغتطؤٜإ ٚ  ,٣٠ٚ١٥ ن١ ت١ٚسٝس دَٝطري ب٠ٛ ي١ ْاٚ زي٢َ خ١يَهٝسا
ن١ تطغا٠ٚ ي١  ,١ْب٠ٛ –١غ١ضبَٝتق١الت ٚ غ١ال٢َ خٛا٣ ي –١ٜندٛاث١ضغتإ ٥ٝربا٢ُٖٝ خ١يٌٝ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت ؟بسات و بؤ خٛا بطِٜاض١ْفػ٢ خؤ٣ ن١ ؾ١ضٜ

ئةى ثةضوةضزطاض ئةَ  :واتة٣٦ - ٣٤إبراهیم:  چڤ   ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     ڄ  ڃ
 َ و ُةوةكامن بةوة خؤ ،خؤؾطوظةضاُى تيَسا بةضقةضاض بلةيت ئاغايـ وؾاضة كة ًةبةغتى ثيَى ًةكلةية 

 .طياْ ئةو بتاُة بوُةتة ٓؤى طوًطِابوُى ظؤضيَم هة خةَهلى خواية ،زوض بططيت هةوةى كة بت بجةضغتني
٠ ي١ ٥اَؤشطاض١ٜناْٝسا ز٥ٚٝربا٢ُٖٝ ت١مي٢ ٥اَؤشطاض٣ خ١يَه٢ ز٠نط) :ز٠يََٝت َٛغري٣٠ نٛض٣ِ َٝكػ١ّ

خٛا١ٜ خؤّ ٚ  :٥ٝرباِٖٝ نات٢َ ن١ ز٠ٜٛت ١َٓت١ ي١ تاق٢ نطز٠ٚ١ْ ي١ زٚا٣ خ١ي٢ًٝ خٛا ن٢َ بَٞ :ز٠ٜٛت
   .9(!؟زٚضَإ بطط٠ ي٣٠ٚ١ ن١ بت بج١ضغتني ب١ ٠ٚ١ْٚ٠نامن بجاضَٜع

نطزٕ ي١  ( ٚاظ٣ ي١ ١ٖض٠ِؾ١)ثَٝػ١َب١ض ) :ََٜٛتض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ض ؾَٝذ َباضى املًٝٞ
 .بت ث١ضغت٢ ١َْٖٝٓا ن١ ب١ت١ْٗا بٛ

َا٣٠ٚ غ٢َ غاي٢َ ثطِ  ا ن١ ٥ابًَٛق١ زضابٛ ي١ْاٚ زؤٍَ ٚ ؾ٠ٛٝناْسا بؤ١ْبٛ ي٢َٝ ي١ ناتَٝهس ٠ٚ ب٢َ ٥اطا
 .ْاض٠ِس١ت٢

 .٠ٚ زٚشَٔ ظؤض غٛضبٕٛ ي١غ١ض ططت٢ٓ ,ؿت ي١ نؤض١ن١ٜسا٢َْٜٓٝٗ ضِؤ بري٣ ١ْض٠ٚ١ٜٛ نات٢َ ن١ ب١ ٠ٚ ي١
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 .ْٝسا٥اؾهطابٛ ي١َْٝٛإ ثؿتٝٛاْا ٠ٚ طفتٛطؤ٣ ي١ باض٠ٚ١ٜ٠ ١ْبط٣ِ ناتَٝو ن١ ي١ ١َز١ٜٓ باْط١ٚاظ٣
 .٠ٚ ز٠ضطا٣ باؽ نطز٢ْ ١٥ٚ باب١ت٣١ زا١ْخػت ي١ زٚا٣ ضِظطاضنطز٢ْ ١َنه١

 .٠ٚ َٖٝطؾ٢ ز٠بطزٚ ١ْز٠ط١ضِا١ٜ زٚا٠ٚ ,غ١ضز٠ن١ٚت ز١ْٚبٛ ي٢َٝ ي١ ناتَٝهسا دٝٗاز٣ ز٠نط ٠ٚ ب٢َ ٥اطا
 داض٠ نطز٣٠ٚ١ْ ث١ميإ ٠ٚ ب١ال٠ٚ١ٜ ب١ؽ ١ْبٛ ث١ميإ ٠ٚضططتٔ ت١ْٗا ي١غ١ض ؾ١ضِنطزٕ ي١غ١ض ض١ْس

 .ٚاظَٖٝٓإ ي١ ٖا٠ٍَٚ زاْإ س٠ٚٚضططتٔ ي١غ١ض ت١ٚسٝ
٢ٓ زٚاٜسا بطؤ ز٠بٝ ٚضز٣ ب١ ب١ ,٠ٚ ف١ضَٛز٠ ضِاغت١نا١ْٝت٢ ,٠ٚ ٠ٚ١٥ف شٜآْا١َ ْٛغطا٠ٚن١ٜ١ت٢

   .9(٠ٚ تَٝطٚت١غ١ىل ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ب١ نٛضت٢ بامسإ نطز ,َإ نطزضِاغت٢ ١٥ٚ قػا٣١ْ ن١ باْط١ؾ١

 –غ١ضب١ضظ٣ ٥ٝػالَسا سٚي١ ضِؤشا٢ْ ب١َٖٝع٣ ت١ٚسٝ–ز٠طات  ٚاي٢َ ث١َٖٞ( )ثاؾإ ١٥ّ ثَٝػ١َب١ض٠ 
٠ٚ  ,د٢َٝ ث٢َ ْاض٠ِس١ت ز٠بَٝت٠ٚ  ,(شٚ ارتًض١) ن١ بتَٝو ١ٜ١ٖ ز٠ث١ضغرتَٜت ي١ ١َ١ٜٕ ث٢َٝ ز٠ٚتط٣َ

 د١ضٜط٣ نٛض٣ِ عبساهلل ,بؤ١ٜ ١ٜنَٝه٢ بؤ ز٠َْٝط٣َ ي١ خ١يَه٢ ١َ١ٜٕ ١ٖض ,زي٢َ ث٢َٝ بَٝتاق١ت ز٠بَٝت
 ٠ٚ١٥ بؤ ٥اغٛز٠ّ ْان١ٜت ي١ز٠غت) :( ث٢َٝ ٚمت)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ض٠ِظا٣

–٥ٝرت ز٠ضضّٛ ب١ ٜا٠ٚض٣ غ١زٚث١جنا غٛاضضاى ي١ خ١يَه٢ ١٥مح١ؽ  .ب١ي٢ََ باف :ٚمت ؟شٟ ارتًض١()

٠ّ ١ٖضبؤ١ٜ باغ٢ ١٥ٚ ,٠ٚ َٔ ي١غ١ض ثؿت٢ ١٥غح خؤّ بؤ ضِا١ْز٠طريا –ن١ ١َٖٛ خا٠ٕٚ ١٥غح بٕٛ
ز٠غت٢ نَٝؿا٣ ب١ غٓطُسا ١ٖتا ؾ١َٜٓٛٚاض٣ ز٠غتِٝ ب٢ٓٝ ي١غ١ض  ١٥ٜٚـ ب١ (,)نطز بؤ ثَٝػ١َب١ض 

زٚا٣  ي١ :د١ضٜط ز٠ي٢ََ .ضَِٜٓٝؿاْس٠ض ض٠ٚٚ بٝه١ ب١ ضََِٜٓٛانا ,خٛا١ٜ زا١َظضا٣ٚ به١ :٠ٚ ف١ض٣َٛ ,غٓطِ
خجعِ ) ١َ١ٜٕ ٢ٖ و بٛ ي١َايََٝشٚ ارتًض١( )٠ٚ  :ت٢ٚ ا٥ٓذ !٠ٚ١٥ ١ٖضطٝع ي١غ١ض ثؿت٢ ١٥غح ١ْن١ٚمت

بٛ ٖاتني ٚ غٛتامنإ ٠ٚ١٥ .٠ٚ ث٢َٝ ز٠ٚتطا ن١عب١ ,بٛ ن١ نؤ١َيََٝو بت٢ تَٝسا بٛ ز٠ث١ضغرتا ٙ(ٚ ظ١ًٝ
 :ثَٝٝإ ٚت ,قَٛاض٣ ز٠نطز٠ٚ ناتَٝو د١ضٜط ٖات بؤ ١َ١ٜٕ ثٝاَٜٚو ١ٖبٛ ي٣ٚ١َ  ,تَٝهُإ ؾهاْس ط٥ٚاط ب١
ي١ٚنات١زا ن١ خ١ضٜه٢ قَٛاض  ,٠غت٢ بتطات٢َ ١٥زات ي١ًَتز ,( يَٝط١ٜ٠)ضا٣ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا زَْٝط
ٜإ ن١ض٠غت٣١ قَٛاض٠ن١ ز٠ؾه٢َٓٝ ٠ٚ ؾا١ٜت٢ ز٠ز٠ٜت  :٠ٚ ث٢َٝ ٚت ,د١ضٜط ط١ٜؿت١ غ١ضغ١ض٣ ,بٛ

١٥ٜٚـ  .ًَت ٜإ ١٥ز٠ّ ي١ ,ن١ ٖٝض خٛا١ٜى ؾا٢ْ١ٜ ث١ضغنت ١ْٝ ب١س١م ت١ْٗا ظات٢ اهلل ١ْبَٝت
                                                 

  .(19 :ص)طٙ ضغاي١ ايؿطى ٚ َعا1ٖ
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 بؤ (أبا أضطا٠)خ١يَه٢ ١٥مح١ؽ ث٢َٝ ١٥ٚتطا  ٜط ن١غَٝه٢ ْاضز ي١ثاؾإ د١ض ,ؾهاْس٣ ٚ ٠ٚ ؾا١ٜت٢ زا
٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣  :( ٚت٢)نات٢َ ط١ٜؿت ب١ ثَٝػ١َب١ض  ,( َصز٣٠ ثَٞ بسات ب٠ٚ١)ال٣ ثَٝػ١َب١ض 

 ١َٖٝؿت ن ( غَٜٛٓس بَٝت ب١ٚ خٛا٣١ٜ ن١ تؤ٣ ْاضز٠ٚ ب١س١م ١ْٖامت ١ٖتا ١٥ٚؾ١َّٜٓٛ ب١دَٞ)خٛا 
  9ا٢ْ يَٝٗاتب٠ٛى ٚؾرت٣ ض٠ِف ق١تطٚ

  .0(ثَٝٓر داض عا٣ خَٝط٣ بؤ خ١يَو ٚ ١٥غج١نا٢ْ ١٥مح١ؽ نطز( زٚ)٥ٝرت ثَٝػ١َب١ض  :٥ٓذا ز٠ي٢ََ

 :زٚٚ غٛز
١َب١غت٢ ب١ ) :(٥اٜا ٥اغٛز٠ّ ْان١ٜت) :()ز٠ي٢ََ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ٚت٣١ٜ١ ثَٝػ١َب١ض  ٥ٝنب س١د١ض -9

ي١ ثامشا٣٠ٚ ( دط١ )زي٢َ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚ ٖٝض ؾتَٝو قٛضؽ ١ْبٛ ي١غ١ض  ,٥اغٛز٣٠ ٥اغٛز٣٠ زي١َ
  .4(ٖا٠ٍَٚ زاْإ ١ْبَٝت

٠ٚ١ْزا غ٢َ داض ا( ٠ٚ١٥بٛ ن١ ١٥ط١ض ثَٝساطط٣ بهطزا١ٜ ي١ ثاضِ)ي١ ثٝؿ٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  -0
( ثَٝٓر داض )ب١الَّ يَٝط٠زا ثَٝػ١َب١ض  ,غ١ٜط٣ ١٥ٜٚـ ز١ٖٚض٠ٚى ٖات٠ٛ ي١ ٥ٝنب ١َغعٛ ,ز٠ثاضِا٠ٚ١ٜ
, ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثاضاغت٢ٓ ت١ٚسٝس ط١ٚض٠تطٜٔ ؾت١ ن١ ١َب١غتَٝو ن١ٚا٣ ز٠خٛاغتب١ض ثاضِا٠ٚ١ٜ ي١

  3!باف تَٝبط١ ي٠ٚ١ ,غ١ضخطابَٝت ٠ٚبؤ٣ ثاضِابَٝت١ٚ

زي٢َ باْط١ٚاظ ناضاَْٝو ضِاس١ت ب٠ٛ ن١ خ١يَه٢ فَٝط٣ زْٝا ١ْٜٚػت٢ ٜإ خٛض٠ِٚؾت ٜإ ٣١٥ باؾ١ ضؤٕ 
٠ٚ ي١  ,١ٚتاَْٝهسا ن١ زضٚغت نطا٠ٚ ي١غ١ض ١َظاضط١غٝاغ١ت ز٠ن١ٕ ٚ ٜإ دط١ ي١ٚا١ْ ي١ ْاٚ َعط

ب١يَهٛ ي١ٚا١ٜ١ْ خ١يَهَٝه٢ غػت دٛالَبَٝنت ي١ غ١ٜط٣ ١٥ٚإ ٠ٚى غري٠ت  ,ؾ٢َٜٓٛ خؤٜإ ْادٛيََٝٔ
٥ٛمم١ت  :ن١ض٢ ١٥ٚإ ب١ٚث١ض٣ِ ثؿ٠ٚ١َٜٛٝ ث٢َٝ ز٠يََٝٔ ,ْٛاْسَْٝو ي١ب١ضاَب١ض ثاضاغت٢ٓ ت١ٚسٝس

                                                 
1
ٕ         ١َب١غت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ؾ١َٜٓٛ ض٠ِف بٛبٛ ب١ٖؤ٣ ٥اطط)  َٝٗـاتبٛ بـ١ َـازز٣٠ قـ١تطا . (تَٝب١ضزا٠ٚ١ْٝ ن١ ٖـ١ض٠ٚى ٚؾـرت٣ ض٠ِْـط نـطا٣ٚ ي

 .(83\8)فتح ايباضٟ  :ز٠يََٝت بطِٚا١ْ خطاب١ٖٞض٠ٚى 
  .ٚ غريُٖا (137-136)ٚ َػًِ  (،4357-4355)ضٚاٙ ايبداضٟ 2
  (.72\8)ايفتح 3
  (.74\8)ايفتح  :ٚا١ْبط4ِ
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ز٠غت٢ غ١ال١َت بٕٛ ن١ض٢ ثٝاٚ  ؾٝٛع١ٝنإ ي١ !زاْا ١ْٝ ث١ي١ز٠نات ٠ٚ !ثاضض١ثاضض١ ز٠نات
 ..! .ز٠غت٢ غ١ال١َت ١ْبٕٛ ١ٖتا ب١ َطزٜٚـ ضان١نإ ي١

تٛض٠ِبْٛٝإ تْٛس ز٠ن١ٕ ! ٣١٥ نٛإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ؟! ٣١٥ نٛا ٢ًٖ١٥ ٥ٝدالص؟٣١٥ نٛا ٥ٝدالص
١ طؤض٠ِن١ّ ١ْن١ٜت ب١ خٛاٜ) :( ز٠ف١ضََٜٛت)تا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٠! ١٥ٚ؟تٛض٠ِب٢ْٛ خٛا ب١٥١ْساظ٣٠

ثَٝػ١َب١ض٠ناْٝإ نطز ب١  تٛض٠ِب٢ْٛ خٛا قٛضؽ بٛ ي١غ١ض ط١يَٝو ن١ طؤض٣ِ ,بج١ضغرتَٜت دَٞ ١ْظضطا١ٜى
  1.(َعط١ٚت

ؾتَٝو ن١  ٠ٚ ضِاظ٣ ببٝت ب١ ,ن١ خٛا ي٢َٝ تٛض١ٜ٠ِي١ ؾتَٝو ببٝت  ات١ تٛض٠ِٚ اب١ضِاغت٢ زؤغتا١ٜت٢ بؤ خٛ
٠ٚ ١٥ٚ ٖا٠ٍَٚ زاْا٣١ْ ن١ زشا١ٜت٢  ,٢ ي١غ١ض ز٠ن١ٜت١ٜتن١ زؤغتا ٠ٚ ١٥ٚ ت١ٚسٝس٣٠ ,خٛا ث٢َٝ ضِاظ١ٜ
  .ثَٜٝٛػت١ ٖاٚضَِٜت بَٝت ب١زضَٜصا٣ شٜاْت ,ي١غ١ض ز٠ن١ٜت

 ,٠ٚ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ ز٠ضباض٣٠ ت١ٚسٝس ١ٖضض١ْس ضاٚضِؤؾٔ بَٝت ٚ ٠ٚالََسا٣٠ٚ١ْ ١ٖبَٝت بؤ٣ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢
ض٣ِ ٥ٝدالص ٚ ٚض٣ِ ن١َٛنٛٚرتٜٔ ن١ّ ٚ ن٠ٚٛ خطاث ,ز٠نات ب١ ظؤض٣ ـض٣ِ ١ٖض ضِٚ ي١ َطؤظ٠ٚ١٥ٚ ن١َٛنٛ

( بَٝس٠ْط ١ْبٛ ي١ ضِٜػٛانطز٢ْ ٖا٠ٍَٚ زاْإ ١ٖتا ي١ نؤتا )بؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض  ١ٖض ,١َْا٢ْ ت١ٚسٝس٠
نات١ ط١ٜؿتب١ٜٛ ١٥ٚث١ض٣ِ ب١َٖٝع٣ ي١ ب١ت١ْٗا ْاغ٢ٓٝ خٛا٣  ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ٥ٛمم١ت ١٥ٚ ,ضِؤش٠ناْٝؿٝسا

 ...٢خؤ٣ ٚ ١ٜنطِٜع٣ ضِٜع٠ناْ
( )طَِٜٛ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا بٛ  :٣ ب١د١ىل خٛا ي٢َٝ ضِاظ٣ بَٝت ز٠ف١ضََٜٛتي١ دْٛسٚب٢ نٛض٣ِ عبساي١ً

ا١٥ت٢ خؤّ ز٠ن١ّ ي١ال٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ ن١ ب١ضِ َٔ) :ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚفات بهات ب١ ثَٝٓر ضِؤش ز٠ٜف١ضَٛ
١ٖض٠ٚى ضؤٕ ٥ٝربا٢ُٖ  ,٢ خؤ٣ب١ ضِاغت٢ خٛا ٢َٓ نط٠ٚ ب١ خ١يًٝ ,ي١ْاٚتاْسا ن١غَٝهتإ خ١يًِٝ بَٝت

٠ٚ ١٥ط١ض ن١غَٝهِ ي١ ْاٚ ٥ٛمم١ت١ن١َسا بهطزا١ٜ ب١ خ١ي٢ًٝ خؤّ ١٥ٚا  ,نطز٠ٚ ب١ خ١ي٢ًٝ خؤ٣
١٥ٚا٣١ْ ثَٝـ ٠َٛٝ٥ طؤض٣ِ ثَٝػ١َب١ض٠ناْٝإ ز٠نطز ب١ باف بعأْ  ,١٥بٛب١نطّ ز٠نطز ب١ خ١ي٢ًٝ خؤّ

                                                 
، ٚ األيباْٞ يف حتصٜط ايػادس (42\5٘ ابٔ عبسايرب يف ايتُٗٝس )ٚ صشش ،(241-240\2)ٚ ابٔ غعس  ،(406\1)ٚ عبسايطظام  ،(414)ضٚاٙ َايو 1
  .(26ص)
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ناض٣  َٔ ق١ز٠غ٣١ ز٠ن١ّ يَٝتإ ن١ ,١ٚت٥اطازاضتإ ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ طؤض٠ِنإ ١ْن١ٕ ب١ َعط ,َعط١ٚت
  9.(ٚابه١ٕ

٠ٚ ٖا٢ْ خ١يَه٢ ز٠ز٠ٕ ن١  ,ب١ضز٠ٚاّ ثَٝؿ١ٚاٜا٢ْ زٜٔ د١خت ز٠ن٠ٚ١ْ١ ي١غ١ض ١٥ّ باْط١ٚاظ٠ ثريؤظ٠
  :نؤبب٠ٚ١ٓ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٝؿ٢ٓٝ ضان٢ ي١غ١ض ب٠ٛ ز٠ضباض٣٠

 .خٛا٣ ط١ٚض٠ -9
 .-تق١الت ٚ غ١الَٝإ ي١غ١ض بَٝ–١َال٥ٝه١ت١نا٢ْ  -0
 .ث١ٜا١َنا٢ْ -4
 .-١الت ٚ غ١ال١َ خٛاٜإ ي١غ١ض بَٝتق–ثَٝػ١َب١ضا٢ْ  -3
 .٢ب٣ زٚاشضِؤ -5
 .ق١ز٠ض خَٝطٚ ؾ١ض٣ِ -6

 .بٓط٣١ٓٝ زٜٔ :ّ ؾ١ف زا١ْٜإ ْاْٚا٠ٚ٠ٚ ١٥
 
 

 
 
 
 

 
 

١ٜ٠ٚ١ٓٝن٢ ت١ٚاٚ ي١ ز٠ق١نا٢ْ زٚا٣ يَٝهؤيَ ي١– ٢ ب٠ٛت٠ٚ١ٜؾاض٠ظا ١ٜنال ي١ ضِاغتٝسا ي١ال٣ ثَٝؿ١ٚاٜا٢ْ
طاضٜيَت ٚ ث١ضغرتاَٜٚت٢ ٚ ت١ْٗا ١ْْاغ٢َ ي١ ث١ض٠ٚض ن١غَٝو خٛا٣ خؤ٣ ب١ ن١ ١ٖض –ٚ غ١ْٓٛت قٛض٥إ

 ٠ٚ ١ٖض ,١ناْٝسا ١٥ٚا خٛا٣ ١ْْاغ٠ٛٝ ْاغَٝٓٝو ن١ بٝجاضَٜع٣َ ي١ ٥اطط٣ غ١خت٢ زؤظ٠رقٝفات ْٚاٚ

                                                 
  .ضٚاٙ َػ1ًِ

 يةك خوا ثةرستى
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٥ا١ٜٓن٣١ ب١ ٥ٝدالق٠ٚ١ دَٝب١د٢َ ١ْنطز٠ٚ بؤ ن١غَٝو ن١َت١ضخ١ّ بَٝت ي١ ب١ؾَٝو ي١ّ غ٢َ ب١ؾا١ْ 
 .خٛا

 
 ٠ٚخؤ٣ زضٚغتهاض ٣٠ٚ١٥ ١ٖض ي١ب١ض ,ت١ْٗا زاْا٢ْ خٛا ي١ ناضٚباض٠ناْٝسا ن١ ب١ٚاتا٣ ٠ٚ١٥ زَٜت ب١

ن١  ٠ٚ ث١ض٠ٚضز٠ٜإ ز٠نات ب١ٚ ْٝع١ُتا٣١ْ ,ز٠بات ناضٚباض٣ زضٚغت نطا٠ٚنا٢ْ ب١ض٠َِٜٛ ٠ٚضِؤظ٣ ز٠ض
خٛا٣ ط١ٚض٠  ,٠ٚ با٠ٚضِ بٕٛ ب١ ١َٖٛ نطزاض٠نا٢ْ خٛا٣ ثاى ٚ بَٝط١ضز ,ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ شٜاْٝإ

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  چ :ز٠ف١ضََٜٛت

                   ٣٢یونس:  چۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ   ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ

ُية كة خاوةُى بيػنت  ئةو خواية ؟ُة كىَ ضِظقتاْ زةزات هة ئامساْ و ظةويساباوةضِا ثيَياْ بَوىَ بةو بيَ :واتة
ٓةًاْ ؾيَوة ؾتى ًطزو هةُاو ؾتى  ة بةو ةؾتى ظيِسو هةُاو ؾتى ًطزوزا زةٓيَِيَتة زةضةو ةوو بيِيِ

ؤف ثيَياْ بَوىَ ت ،ئةوا هةوةالًسا زةَهيَّ اهلل ؟وة كىَ كاضوباضةكاْ زةبات بةضِيَوة ؟وةةظيِسوزا زةٓيَِيَتة زةض
زوضبلةوُةوة هةو ؾتاُةى كة قةزةغةى  اوئايا ُاتاُةوىَ طويَطِايةَهى ئةو خواية بلةْ هة فةضًاُةكاُيس

 .كطزوة
٠ٚ ١٥ّ ب١ؾ٣١ ت١ٚسٝس غٛز٣ ْابَٝت بؤ خا١ْ٠ٚن٣١ ي١ال٣ خٛا ١َط١ض ناتَٝو ن١ ٖٝسا١ٜت٢ بسات بؤ زٚ 

ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖٚاي٢َ زا١ٜٓٚت٢َ ب٣٠ٚ١  ,(ٝفات١نإٚ قْاٚ)ٚ  (ث١ضغرتاَٜٚت٢) :ب١ؾ١ن٣١ تط
 ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ب١ ,ب١الَّ غٛز٣ ١ْبٛ بؤٜإ ,ي١ ث١ض٠ٚضزطاضَٜتٝسان١ ٖا٠ٍَٚ ث١ٜسان١ض٠نإ خٛاٜإ ز٠ْاغ٢ 

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ :ت١ْٗا عٝباز٠تٝإ بؤ ١٥ٚ خٛا١ٜ ١ْز٠نطز خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ة ياْ بجطغيت كىَ ئامساُةكاْ و ظةوى زضوغت كطزوئةطةض هيَ :واتة  ٣٥الزمر:  چہ  ھ  ھ
 .ةالًسا زةَهيَّ اهللو ةئةوا ه

 )توحيد الربوبية(تةوحيدى ثةروةردطارَيتى 
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ت١ٚسٝس٣  :ٚات١–١٥ط١ض ١٥ّ ت١ٚسٝس٠ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
١َب١غت١ن١  ب١الَّ ؛ٖا٠ٍَٚ زا١ْض٠نا٢ْ ضِظطاض ز٠نطز ت١ْٗا ضٍِِظطاضن١ض بٛا١ٜ ١٥ٚا ب١  -ث١ض٠ٚضزطاضَٜت٢

  .9(ث١ضغتإ َْٝٛإ ٖا٠ٍَٚ زا١ْضإ ٚ ١ٜندٛا ١ٝ ن١ دٝان١ض١ٜ٠ٚ٠ ي١ٝس٣ ث١ضغرتاَٜٚتت١ٚس

 
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ْابَٝت ظاتَٝو  ,ت١ْٗا بٓاغٝت ي١ ث١ضغتٓسا اتا٣ ٠ٚ١٥ زَٜت ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ٚ ١ب

 ,١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ثَٝؿرت باؽ نطا١َٖٕٛ ٥ ١ْٗا١ٜ ي١تبج١ضغرتَٜت ت١ْٗا ١٥ٚ خٛا١ٜ ١ْبَٝت ن١ تاى ٚ 
٠ٚ  ,س١ٜٛإ غ١ضبطِٜٔ ْابَٝت بهطَٜت ت١ْٗا بؤ ١٥ٚ خٛا١ٜ ١ْبَٝت ٠ٚن١ٚات١ َْٜٛص ١٥جناّ ْازضَٜت ٠ٚ ثاضِا١ْٚ

ن١غا٢ْ  ٚا٣ فطٜان١ٚتٔ ْانطَٜت ي١ َطزٚ ٠ٚٚ زا ,ت١ٚاف ْانطَٜت ت١ْٗا ب١ز٠ٚض٣ َاي١َن٣١ ١٥ٚزا ١ْبَٝت
ٗا ب١ٚ خٛا١ٜ ١ْبَٝت ن١ زضٚغت نطزٕ ٚ ف١ضَإ ز٠ضنطزٕ تاٜب١ت١ ٠ٚ ثؿت ْاب١غرتَٜت ت١ْ ,ْازٜاض

   ٤الكوثر:  چژ  ژ  ڑچ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ب١خؤ٠ٚ١ٜ
 .با ٓةض بؤئةو بيَت تة حةيواْ غةضبطِيِيؿو ةتةُٔا ُويَص بؤ خواى خؤت ئةجناَ بس :واتة

    ٦٤النمل:  چ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋچ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
ة هةو ُاضِةحةتية ةوكىَ وةالًى كةغيَم زةزاتةوة كة ظؤض ُاضِةحةتة كاتيَم كة هيَى زةثاضِيَتةو :واتة

 ؟ضِظطاضى زةكات

  ٤٣المائدة:  چمئی  ی  ی  جئ  حئ  چ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
 .ْةو ببةغنت ئةطةض ئيَوة باوةضِزاضئ خوا ٓةبيَت و ثؿت بة واتة تةُٔا ٓيواتاْ بة

 :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,٠ٚى خؤؾ١ٜٚػت٢ خٛا٠ٚ ن١غ٢ خؤف ١َْٜٚت 

                                                 
  .(327\1)َساضز ايػايهني 1

 )توحيد األلوهية( تةوحيدى ثةرسرتاوَيتى
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 ٢٦٤البقرة:  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ

وة خؤؾياْ  ،زةياْ ثةضغنت هة غةيطى خوا اوخةَهلاُيَم ٓةْ ؾتاُيَم زةكةْ بة ؾةضيلى خو :واتة
 .ضْ ظؤضتطيّ خؤؾةويػتياْ تةُٔا بؤ خوايةبةاَلَ ئةواُةى كة باوةضِزا ،يَِةى خؤؾةويػتى خواو ةزةويَّ ب

ساي٢َ ب١زضؤ  ضٚز٠ب٢ٓٝ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض قػ١نا٢ْ نطزا) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
٠ٚ ْاٜاخن١ٜٓ١  ,٢ خٛآٜٛػت١٥ٚ ؾتا١َْإ خؤف ْا٣َٚ ٠ٚى خؤؾ ١َُٝ٥ :ز٠ب٢ٓٝ ز٠ي٢ََ ,ز٠خات٠ٚ١

١٥ط١ض -ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ي١غ١ض سٛض١َتٝإ تٛض٠ِ ز٠نات  ثاؾإ ز٠ب٢ٓٝ ي١غ١ضٜإ خؤ٣ .٥اغت٢ خٛا٠ٚ
٠ٚ زٍَ خؤف ز٠بَٝت ب١ باؽ نطزْٝإ ٠ٚ ض٣ِٚ  !ببَٝت بؤ خٛا ظٜاتط ي٣٠ٚ١ ن١ تٛض٠ِ –ثَٝؿٌَٝ بهطَٜت

ز٠ٚ١َ٠  ٠ٚى ب١ :ٝإ نطز٠ٚن١ ١ْؾ٠ٚ١ْ اتاٜب١ت  ١٥ط١ض باغ٢ ؾتَٝو بهطَٜت يَٝٝ ب١ ,ط١ف ز٠بَٝت ث٢َٝ
٠ٚ  ,٠ٚ زابني نطز٢ْ ثَٝساٜٚػت١ٝنإ ,٠ٚ البطز٢ْ ْاض٠ِس١ت١ٝنإ ,ط٠تسا١ٜض٢ْٛ ن١غَٝو ن١ ي١ س١غ

زي٢َ  ٠ٚ ,ز٠ب٢ٓٝ ن١غ٢ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض خؤؾشاٍَ ٚ زٍَ خؤؾ١ ,ب١ْس٠نا٢ْ اَْٚٝٛإ خٛ ١٥ٚإ ز٠ضطإ ي١
باغ٢ ٠ٚ ١٥ط١ض  ,ٌَ ن١ض٢ ٚ زؤغتا١ٜت٢ بؤٜإ ٠ٚٚ٠ ١ٖشاْس٢ْ ٥ايٛز٠بَْٛٝه٢ ط١ٚض ,ز٠ن١َٜٚت١ دؤف

زٍَ ت١ْط ٚ ٚ ٠ٚ باغ٢ ١ٜندٛاث١ضغت٢ بؤ به١ٜت تٛؾ٢ بَٝتاق١ت٢ ز٠بَٝت  ,ت١ْٗا ؤ به١ٜت ب١خٛا٣ ب
ضِاغتٝسا ١٥ٚ  ضخ٢َ١ ز٠ضباض٣٠ خٛا١ٜت٢ خٛا ن١ ي١١ز٠زات ب١ ن١َت ز٠بَٝت ٚ تا١ْت يَٞ اٚث١ؾؤن

  .9(.٠ٚ ي١ٚا١ْؾ١ زٚشَٓا١ٜتٝت بهات ,ن١َت١ضخ١َٝ١ ي١ٚزا ١ٜ١ٖ

ڻڻ  ۀۀ ہہ  ہ چ :ز٠ف١ضََٜٛتخٛا٣ ط١ٚض٠  :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ

 ٥٤الزمر:  چہھھ  ھ  ےے ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴ 
زاُةضةكامناْ بؤ زةكات كة كاتيَم باغى خواياْ بؤ  خواى طةوضة هةَ ئايةتةزا باغى حاَهى ٓاوةيَ

ثةضغنت ثيَى بيَتاقةت زةبّ و ٔيَِّ هة ٓةًو ئةو بتاُةى كة زةياْ تةُٔا بيجةضغنت و واظب بة زةكطيَت كة

                                                 
1
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زةيجةضغنت هة غةيطى  بةاَلَ كاتيَم كة باغى بتةكاْ و ئةو ؾتاُةى كة ،ثيَياْ ُاخؤؾة ةووُةوزوضزةكة
 .خوا زةكةيت كةيف خؤف زةبّ و ثيَياْ خؤؾة بةؾاْ و باَهياُسا ٓةَهبسةيت

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ  :٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  مب  ىب       ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب 

( بةو ٓاوةيَ ثةيساكةضاُة كة زضوغت كطاوةكاُى )ثيَياْ بَوىَ ئةى ثيَغةًبةض  :واتة   ٤٣ - ٤٤سبأ:  چپ
وةن زةضخػتِى بيَتواُايياْ و بةتاَهى  ،ُة ظياْ ةوغةيطى خوا كة ُةغوزى ٓةي خوا زةثةضغنت هة

ئةطةض  ،بتاُةى كة بةطوًاُى خؤتاْ كطزوتاُة بة ؾةضيلى خواباُط بلةْ و بجاضِيَِةوة هةو  ،ثةضغتِياْ
ُة هة  ،رتيّ ًوَهم و زةغةاَلتياْ ُيةى ُية ضوُلة ئةواُة بطوكبةاَلَ ٓيض غوز ،ثاضِاُاوةكةتاْ غوزى ٓةية

 ،ةن ؾةضيم هةطةيَ خوازاو ةٓيطياْ ُية غةضبةخؤ ٓةضوةن ضؤْ ٓيطياْ ُي ،و ُة هة ظةويسا ئامساُةكاْ
خوا  وة ثاضِاُةوةياْ هةوةظيطى خوابّ  ضوًاوةتةوة كة بَويَني كة هةواُةية ئةو بتاُة ياضيسةزة ةتةُٔا ئةو

ضوُلة ئةواُيـ ٓةُسىَ ثيَساويػتى خوا جيَبةجىَ زةكةْ هةبةضئةوة زةطوجنىَ ثاضِاُاوةياْ  ،غوزى زةبيَت
 ةوةكاْ زةثاضِيَِةوخوا غوزى ٓةبيَت ٓةضوةن ضؤْ خةَهلى ئةَ غةضزةًةف هة ثياو ضاكاْ و ًطزو هة

بةاَلَ خواى طةوضة ئةَ ؾتةف ضِةت  ،زةكةيّ كة هة خوا بجاضِيَِةوة بؤًاْ زةَهيَّ ئيٌَة زاواياْ هيَ
وةظيطى  ُة ةوٓةًو ئةو ثةضغرتاواُ ثيَويػتة هة وة زةفةضًويَت خوا بيَ ،ئةَ طوًاُةف ُآيََويَت ةوزةكاتةو

ة بَويََّ ئةتواُّ ؾةفاعةت بلةْ ٓةضوةن ًوؾطيلةكاُى ظوو هةواُةي ،ُة ياضيسةزةض كة ياضًةتى بسةْ ةوٓةي
بةاَلَ خواى طةوضة ئةَ طوًاُةف ُآيََويَت و ؾةفاعةت هةكةؽ  ،وة طؤضِ ثةضغتةكاُى ئيَػتا زةيَويَّ

ئةًة ئةو جؤضة ؾتاُةية كة ٓاوةيَ زاُةضةكاْ  ،بسات قةبويَ ُاكات ًةطةض كةغيَم كة خؤى ضِيَطةى ثيَ
كة خوا ٓةًوى ثوض زاض  زوبةض و ـيوةغتة هة بتةكاُياْ و ثةضغرتاوةكاُياْ هة ًطؤظزَهياْ ثيَوةى ثة

عيبازةت زةكات بؤ غةيطى  ةوئةوةى ًوؾطيم زةثاضِيَتةو هةبةض ،زةكاتةوة بؤ بِةبطِكطزُى ٓاوةيَ زاُاْ
 ،خوا ؾةضيلى زةغت ٓيَِاُى غوزةو البطزُى ظياُة هيَياْ بؤية زةياْ كات بة تةًاى بة خوا ضوُلة بة

ظياُى بةزةغتة ُة ؾةضيلى خواية هة  زوغو زةكطيَت هة غةيطى خوا ُة زاواى هيَ كةواتة ئةو ؾتةى كة



www.fermude.com 1432 

 

 

كةؽ  وة ُاؾتواُيَت ؾةفاعةت بؤ ةوثاَهجؿتى خواي ضوياضيسةزة ة ُةةوغةضبةخؤ ًوَهلى ٓةي ُة اوًوَهلس
ةْ بةَهلو بةخطاثةف بةغةض قَوعاياُةف بةتاَهة ؾةضعةْ وة ئةوة ئةو زوبلات بةبىَ ئيعُى خاوةْ ًوَهم 

بة زوشًِى ئةواُةى كة سا ئةو ثةضغرتاواُة زةبّ يضوُلة هة ضِؤشى زواي ،ًوؾطيلسا زةؾليَتةوة
نطز٠ٚ ي١ ت١فػري٣ ١٥ّ ٥ا١ٜت١زا  ٥ٝنب ق١مي٢٢ ٠ٜٚ ي١ٚ ضََِٜٓٛاٜٝا٣١ْ ن١ خٛا ضََِٜٓٛا .ثةضغتوياُّ

 ,ب١ عٝباز٠ت نطزٕ بؤ ث١ضغرتا٠ٚن٣١ ن١غ٢ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض ١ٖيَس٠غتَٝت) :ز٠يََٝت ن١ ٠ٚ١٥١ٜ
ط١ٜاْسْٝـ ضِْٚازات ت١ْٗا ي١ ن١غَٝه٠ٚ١  ٠ٚ غٛز ,ب١ٖؤ١ٜ غٛز٣ ثَٝس٠طات ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ با٠ٚض٣ِ ٚا١ٜ ن١

 :١ْبَٝت ن١ ١ٜنَٝو ي١ّ ضٛاض خاغ١ٝت٣١ تَٝسا١ْبَٝت
 .ز٠ٜج١ضغتَٝت زاٚا٣ يَٝس٠نات ٜإ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ ؾت١ بَٝت ن١ ١٥ٚن١غ٣١ ن١-
 .ز٠بَٝت ؾ١ضٜو بَٝت ي١ٚ َٛيَه١زا ,َٛيَو ١ْبٛ ١٥ط١ض خا٠ٕٚ-
 .ثايَجؿت٢ بٝت ضٚز٠بَٝت ٜاضٜس٠ز٠ ,١٥ط١ض ؾ١ضٜو ١ْبَٝت ي١ط١ي٢َ-
 .ز٠بَٝت ؾ١فاع١ت ناض بَٝت ي١ال٣ ,١٥ط١ض ٜاضٜس٠ز٠ضٜـ ١ْبٛ-

 ,رتي١ب١ضظ٠ٚ٠ بؤ ْعَ ,زٚا٣ ١ٜى َٝت ١ٜى ي١ْاًََٜٗٝ ٠ٚخٛا٣ ثاى ٚ بَٝط١ضز ١ٖض ضٛاض ث١ًن١ ض٠ِت ز٠نات١ٚ
 ٠ٚ ؾ١فاع١ت ن١ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض ب١ ,غ١ضخػنت ٚ ثايَجؿت٢ نطزٕ ,ؾ١ضٜه٢ ,بؤ١ٜ ١ْف٢ َٛيَو ز٠نات ١ٖض

ز٠زات ن١ ب١ؾ٢ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض٣ تَٝسا  ثَٞ ضَِٟ ١ت٠ٚ ت١ْٗا ١ٜى ؾ١فاع ,طَٛا٢ْ خؤ٣ بطِٜاض٣ بؤ ز٠زات
 .١٥ٜٚـ ؾ١فاع١ت نطز١ْ ي١غ١ض ٥ٝع٢ْ خؤ٣ ,١ْٝ

٠ٚ ب١ٓبطِنطز٢ْ  ,٠ى ثاالَٚت٢ٓ ت١ٚسٝسٚ ٠ٚ ,١ْدات ز٠ضَٜو ١ٚ١ى ٚ ب١يَط٠ى ضِْٚانٝٚ ١ب١غ ٥ا١ٜت١٥١ّ 
  .9(ض٠ِط ٚ ضِٜؿ٣١ ٖا٠ٍَٚ زاْإ بؤ ن١غَٝو ن١ عاقٌَ بَٝت ٚ ي٢َٝ تَٝبطات

ظؤض  ساي٢َ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض ي٠ٚ١زا ن١ ٖٝض ب١ؾَٝه٢ ١ْٝ ي١ تهانطز٢ْ تهاناضاْسا ظاْطا٠ٚ ي١ :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ
 ٖٛض٠ِٜط٣٠ ف١ضَٛ نات٢َ ثطغٝاض٣ يَٞ ( ن١ ب١ ١٥بٛ)١ٚ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ ثَٝػ١َب١ض ٣١َٜٓٚ ٥ ب١ ,ز٠ق٠ٚ١

 :ف١ض٣َٛ ؟()تطٜٔ ن١ؽ ن١َٝٝ ب١ ؾ١فاع١ت٢ تؤ ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ب١خت٠ٚ١ض) :نطز

                                                 
    .(343\1)َساضز ايػايهني 1
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ي١ ْاٚ  ٚب١ ٥ٝدالق٠ٚ١ اال اهلل ٘ال اي :ن١غَٝه١ ن١ ب٢ًََ تطٜٔ ن١ؽ ب١ ؾ١فاع١ت٢ َٔ ١ٖضب١خت٠ٚ١ض
   .9(ناْطا٣ زي٠ٚ١َٝ

 
٣٠ٚ١٥ دَٝطا٣ غ١ضغٛضَِا١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت حمُس خًٌٝ ٖطاؽؾَٝذ 

٢ ي١ زضٚغت ٜت٢ بطٜت١ٝ ي١ ت١ْٗا١٥ٚ ١٥ؾع١ضٜا١ْ ثَٝٝإ ٚا١ٜ ن١ تاٜب١ت٢ تط٢ٜٓ تاٜب١ت١ٝنا٢ْ ث١ضغرتاَٜٚ
ي١ ت١ٚسٝس٣  ٢ٜ ي١ زضٚغت نطزْسا بطٜت١ٝت١ْٗان١  !... ٠ٚ ظاْطاٜٚؿ١!نطزٕ ٚ زاَٖٝٓاْسا

ب١ الَّ ت١ٚسٝس٣ ١ٖض٠ ططْط ٚ ط١ٚض٠  ,٣٠ٚ١٥ ن١ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض٠نإ زاْٝإ ثَٝسا ز٠ْا ,ث١ض٠ٚضزطاضَٜت٢
٠ٚ  ,٠ٚ باغٝؿ٢ ١ْٝ ي١ نتَٝب١ناْٝاْسا ,ْاز٠ٕ ١٥ٚإ ططْط٢ ثَٞ –ن١ ت١ٚسٝس٣ ث١ضغرتاَٜٚت١ٝ–

ٝإ ب١ ٠ْٚ زاْجَٝساْا ,ظؤضب١ٜإ بَٝت ي١ بٝسع٣١ ت١ق١ٚفسا ٚ ت٠َٛٝطال٢ْ ٣ٚال١َي١ٚا١ْؾ١ ٠ٚ١٥ ٢َْٓٝٗ تَٝه
  .0(!ٖؤناض٠ ؾرين١ٝناْسا ن١ ١٥جناّ ز٠زضَٜت ي١ال٣ ١َظاضط٣١ ؾَٝد١ناْٝإ ن١ ي١ْاٚ طؤضِزإ

 !١َ١٥ت ي١بري بَٝت ,٠ٚ ١َ١٥ تَٝب٢ٓٝ ظاْا١ٜن٢ ١٥ظ١ٖض٣ ؾاض٠ظا ب١ٚ ق١ٜ١َٚ١ :ز٠يََِٝيَٝط٠زا 

 
٢ ٠قفٚز٠غت  خٛا٣ باالَ ا٣١ْ ن٠ٚ١قف١َٖٛ ١٥ٚ  با٠ٚضَِٖٝٓإ ب١ ٚاتا٣ ٠ٚ١٥ زَٜت ن١ ن١ ١٥ٜٚـ ب١

ا١ْزا ض١ْس ط١ٚض٠ف بَٝت ١٥ٚ ٠ٚقف٠ٚ ٖٝض ن١غَٝو ٖاٚتا٣ ١ْٝ ي١ٚ  ,ْا٣ٚ يَٝٓا٠ٚ ٠ٚنطزٚ خؤ٣ ثَٞ
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ع١ٜبَٝوضِاططت٢ٓ خٛا ي١ ١َٖٛ ْات١ٚا٣ٚ ٚ  ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ب١ضظ ب١ ,ن١غ١

ي١ ١َٖٛ زٚض٠  ٠ٚبًَٓس ظ٠ٚٚ ب١ض ,٢ ٚ ت١ٚا٠ٚتٝسا٢ٜ ٚ ط١ٚض٠ٜٝفات١نا٢ْ ثريؤظقت١ْٗا١ٜ ي١ ١َٖٛ 
ي١غ١ض ١٥ّ ز٠غتجَٝه٠ٚ١ ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١َٖٛ َٛغٛيَُاَْٝو   ٠ٚ ,ٖاٚؾ٠َٛٝ بٕٛ ٚٝف١تَٝه٢ ْات١ٚاٚق

ٜإ  ,١ن١ٜساقٛض٥اْي١  بؤ خؤ٣ ١ٚض٠ بطِٜاض٣ زا٠ٚخٛا٣ ط ٝفاتا٣١ْ ن١ق١َٖٛ ١٥ٚ  ن١ زإ بَٓٝت ب١
                                                 

  .(99)ضٚاٙ ايبداضٟ 1
2
   .(231 :ص)زع٠ٛ ايتٛسٝس  

 )توحيد األمساء و الصفات( تةوحيدى ناوو صيفاتةكاى
 

 سةرئةجنامى ثصت يةَلكزدى لة تةوحيدى نَيزدراواى
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( ب١ٚ )خٛا ن١ ثَٝػ١َب١ض٠ن١ٜ١ت٢ حمُس  ب١ي١غ١ض ظٚبا٢ْ ظاْاتطٜٔ ن١غ٢ زضٚغت نطا٠ٚنإ 
خؤ٣ ١ٖٚاٍَ ز٠ز٠ات  ٠ٚ ١ٖض ,ٖاٚتا٣ ١ْٝ ٠ٚؾَٝٛي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٖاٚ؛  خٛا دؤض٣٠ ن١ ؾاٜػت١ٜ١ ب١

   ٢٢الشورى:  چٹ  ٹ  ٿٿ   ٿ   ٺ  ٿچ  :ز٠ضباض٣٠ خؤ٣ ٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
واتة هةَ ئايةتةزا خواى طةوضة  .خاوةُى بيػنت و بيِيِة ةوُيخواى طةوضة ٓيض ؾتيَم ٓاوؾيَوةى  :واتة

 بة ةكاُيسا هة ئةو ُاضّ وةقيفاتَ هة ٓيض كا ُةفى ئةوة زةكات كة ٓيض كاَ هة زضوغتلطاوةكاُى هة
 .بيِنيمنوُة باغى زو غيفةمتاْ بؤ زةكات كة ئةواُيـ بيػنت و 

     ٦٤مریم:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀچ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
هةبةضئةوةى زضوغتلاضى  ،و ئةوةف كة هةو ُيَوةُسةزا ٓةية ا ثةضوةضزطاضى ئامساُةكاْ و ظةويخو :واتة

كة ٓيض  ضِيَم و ثيَم ًيَلى ظؤضةوة بةغيػت ،جواُرتيّ ؾيَوة زضوغتى كطزوْ ئةوة كة بة ٓةًوياْ ٓةض
كةواتة تةُٔا ئةو خواية ؾايةُى  ،ى تيَسا ُية كة بةَهطةية هةغةض بوْ و عيوٍ و زةغةالتى خواُاتةواويةك

ئاضاَ بططة هةغةض طويَطِايةَهى  ةوخواية بجةضغت تة تؤف ٓةض ئةواةضًويَت زةى كةوفبؤية زة ثةضغتِة ٓةض
ةبةغت تيَيسا ُةفى كطزُة  كطزُيَم كة ً و بة ثطغياضى خؤى بطِياض زةزات يثاؾاْ بىَ ٓاوتا ،كطزُى

ضوُلة  ،بيَطوًاْ ُةخيَط ؟ٓاوؾيَوةى ٓةبيَت اوزةفةضًويَت ئايا تؤ ظاُياضيت ٓةية بةوةى كة خوا ٓاوت
 ،ٓةشاضة ةوُاتةواو ةوبىَ زةغةاَلت ةوالواظ ةوٓةًو كةغيَلى عاقىَ زةظاُىَ كة غةيطى خوا زضوغت كطاو

ئةًةف بةَهطةيةكى  ييةن ووزوضة هة ٓةًو ُاتةوا ةويفاتيَلى تةواوى تيَسايقبةاَلَ خوا بة ثيَطةواُةوة ٓةًو 
 .ضِوْ و ئاؾلطاية هةغةض ئةوةى كة تةُٔا خوا ًافى ئةوةى ٓةية كة بيجةضغتني

ٝفات١ ب١ضظ٠نا٢ْ ن١ ق٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ خؤ٣ ْاغاْس٠ٚ ب١ زضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ ي١ض٢َِٜ ْا٠ٚ دٛإ ٚ 
٠ٚ ١ٖض ن١غَٝو ب١ دٛا٢ْ يَٝٝإ  ,()ي١ غ١ْٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٠ن١ٜسا  اٚباغٝإ ٖات٠ٛ ي١ قٛض٥ا١ْن١ٜس

٠ٚ  ,غ١ضب١خؤ١ٜ ١ٚٚضز ببَٝت٠ٚ١ ١٥ٚا خٛا٣ خؤ٣ ز٠ْاغ٢َ ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ خٛا خؤ٣ بؤخؤ٣ ب٢ْٛ ١ٖٜ
٠ٚ ؾت١نا٢ْ  ,بَٞ ثَٜٝٛػت١ ي١ ١َٖٛ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ غ١ٜط٣ خؤ٣ ,ضِا٠ٚغت١َٓٝض٣ غ١ٜط٣ خؤ١ٜت٢ ضٚضِاطرينا

 ,ب١ضظ٠ ي١غ١ضٚ ع١ضؾ١ن٣١ ٠ٚ ي١غ١ضٚ ١َٖٛ زضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ ,َٛ ثَٜٝٛػتٝإ ب٠ٚ١خؤ٣ ١ٖ ب١ز٠ض ي١
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ناضٚباض٣  ,٠ ضِم يَٝب٢ْٛ ١١ٜ١ٖٚخؤؾ١ٜٚػت٢ ١ٖٜ ,٠ٚ تٛض٠ِ ز٠بَٝت ,ضِاظ٣ ز٠بَٝت ,١٥ب٢َٓٝ ٚ ١٥بٝػت٢َ
 قػ١ ز٠نات ٚ ف١ضَإ ز٠ضز٠نات ٚ ٠ٚ ي١غ١ضٚ ع١ضؾ١ن١ٜ٠ٚ١ٜ١ت٢ ٚ ,زضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ ز٠بات ب١ض٠َِٜٛ

ضاٚا٢ْ ز٠َْٝطَٜت بؤ ١َٖٛ ثاضض١نا٢ْ ف١ضَاْط٠ِٚا١ٜٝنا٢ْ ب١ٚ ز٠ٚ َْٝط ,ق١ز٠غ٣١ ؾت ز٠نات
٠ٚ سٛنِ  ,ٜػت٢ ي١غ١ض بَٝتٚ ١ن١غَٝو ي١ زضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ ن ط٢َٜٛ ١ٖض ٜسات ب٥١١ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ ن١

 ٠ٚف ب٠ٛ يَٝدؤ٠ٚٚ٠ ثؿٛٚ زضَٜص ,خطاث١ ٠ٚٚ١ ثازاؾت ز٠زات٠ٚ١ ي١غ١ض ضان ,ز٠نات ب١ زازث١ض٠ٚضا١ْ
٠ٚ زٚض٠ ي١ ١َٖٛ  ,ٝفاتَٝه٢ ت١ٚا٠ٚقخا٠ٕٚ ١َٖٛ  ,ضان١ خٛاظ٠ ٠ٚب١خؿٓس ٠ٚغٛثاؽ طٛظاض

 ,٢ زٜاض٠ ي١ ب١ض٠َِٜٛبطز٢ْ ناضٚباض٣ زضٚغتهطا٠ٚنا٠ٜٚ٢ْ زاْا ,٠ٚ يَٝو ض٣ٛ ١ْٝ ,ْات١ٚا١ٜٚى ٚ ع١ٜبَٝو
 ,ساٝض٠ٚض٣ ٚ زاْاٜن١ زشٚاض ١ْٝ ي١ط١ٍَ زازث١ ,ٜػت٢ خؤ٣ٚ ١ن١ ضؤٕ ١َظْس٣٠ ناضٚباض٠نإ ز٠نات ب

  9.رت٠ٚ٠ ي١ٖ١َٛ ؾتَٝو دٛاْ ,١ٚض٠ تط٠ٚ٠ ي١ ١َٖٛ ؾتَٝو ط ,تطٜٔ ٚ ضانرتٜٔ زاز٠ٚض٠ا٠ٚ زاْ
ض ز٠غ١الَتَٝه٢ ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٣٠ ناضٚباض٣ خؤ٣ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ق١ِٜئينب 

٢ ي١ َْٝٛإ زٚ ث١جن١ ي١ ٠ٚ زيَ ,ز٠غت٢ خٛا١ٜ ٠ ١ْفػ٢ ب١ٚ ١ٖ١َٛ ؾتَٝه٢ ب١ز٠غت خٛاٜن١ ن١غَٝو 
 ,٠ٚ َطز٢ْ ب١ ز٠غت٢ ٠ٚ١٥ ,, ٠ٚ شٜا٢ْ ب١ ز٠غت٢ ٢٠ٚ١٥ ١ٖيَٝس٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ضؤ٢ْ بَٜٛتث١جن١نا١ْٝت

٠ٚغتا٢ْ ٚ قػ١نا٢ْ  ٠ٚٚ١ دٛيَ ,٠ٚ ب١زب١خت٢ ب١ ز٠غت٢ ٠ٚ١٥ ,٠ٚ خؤف طٛظ٠ضا٢ْ ب١ ز٠غت٢ ٠ٚ١٥
٠ٚ ٖٝض ١٥جناّ ْازات  ,١ْبَٝت ب١ ٥ٝع٢ْ ١٥ٚ ٠ٚ ْادٛيََٝت ت١ْٗا ,ٚ نطز٠ٚ٠نا٢ْ ب١ ٥ٝعٕ ٚ ٜٚػت٢ ٠ٚ١٥

٢ ٚ ف١ٚتإ ٚ ٠ٜٚ ١٥ط١ض بٝسات١ ز٠غت خؤ٣ ٠ٚ١٥ زا١ٜٚت١ ز٠غت بَٝتٛاْا ,ب١ ١َؾ١٦ٝت٢ ١٥ٚ ١ْبَٝت
 .ن١ّ ت١ضخ٢َ١ ٚ تاٚإ ٚ غ١ضثَٝط٢

٠ٚ  ,٠ٚ ١٥ط١ض بٝسات١ ز٠غت ن١غَٝه٢ تط ٠ٚ١٥ زا١ٜٚت١ ز٠غت ن١غَٝو ن١ ١ْ غٛزٚ ١ْ ظٜا٢ْ ب١ز٠غت١
ب٢َٓٝٗ زٚش١َٓن٣١ ظاٍَ ز٠بَٝت  اظ٣ يَٞٚ ض٠ٚ ١٥ط١ ,ز٠غت١ ١ْ شٜإ ٚ ١ْ ظٜٓسٚب٣٠ٚ١ْٛ ب١ ,طز١ْٕ َ

ثَٜٝٛػت  ن١ٚات١ ١٥ٚ ن١غ١ ب١ ق١ز َٖٝٓس٣٠ ضاٚ تطٚناْسَْٝو بَٞ ,٠ٚ ز٠ٜهات ب١ ز٢ًٜ خؤ٣ ,ب١غ١ضٜسا
ط١ضٜس١ًٜنا٢ْ الؾ٣١ ي١ زضَٜصا٣ شٜا٢ْ ي١ٖ١َٛ ط١ضز١ٜ١ًٜى ي١  ب١يَهٛ ١٥ٚ ثَٜٝٛػت٢ ث١َٝٝت٢ ب١ ,١ْٝ ي٢َٝ

 ٠ٚ١٥ؾسا زشٚاض٠ ي١ط١ي٢َ ٠ٚ ثؿت٢ يَٞ ي١ط١ٍَ ,ثَٜٝٛػت٢ ت١ٚا٣ٚ ت١ْٗا ب٠ٚ١ ,٣٠ز٠ض٠ٚ ٠ْٚاٚ
                                                 

  .(216 :ص)ايفٛا٥س البٔ ايكِٝ  :بطِٚا1١ْ
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ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ث١ض٣ِ  ,ٖؤ٣ غ١ضثَٝط٢ نطز٠٠ٚ١ْٝ خؤ٣ زٚضاض٣ تٛض٠ِب٢ْٛ ز٠نات ب١ٚ ,١ٖ٠ٚيَهطز
 ,٠ٚ ٣ٚ١٥ ثؿت ط٣َٛ خػت٠ٛ ,ٜاز٣ ١٥ٚ ب٢َ ٥اطا١ٜ ن١ض٢ ي١ ,ثَٜٝٛػت٢ ب٢ْٛ ب١ٚ ي١ ١َٖٛ ض١ِٜٚٚن٠ٚ١

  .9(٠ٚ ي١ب١ضز٠غت٢ ١٥ٚزا ١٥بَٝت ب٠ٛغت٢َ ,١ٖضض١ْس٠ ط١ضِا٠ٚ١ْؾ٢ بؤال٣ ٠ٚ١٥
ث١ض٣ِ ظ٠ي٢ًٝ  ٠ٚ ١َٖٛ زضٚغتهطا٠ٚنإ ي١ٚ ,ٚ ز٠غ١الَت ٚ ظاي١ََٝط١ضز٠ خا٠ٕٚ ؾهؤ٠ٚ ١٥ٚ خٛا ثاى ٚ ب

ٖٝض ناّ ي١ زضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ ب٢َ ٠ٚ  ,٠ٚ ١٥ٚث١ض٣ِ ثَٜٝٛػت٢ ٚ ت١ْطا١ْ ت١ْٗا بؤال٣ ٠ٚ١٥ ,١ٖشاضٜسإٚ 
 طَٛإ ز٠بات ن١ خؤ٣ بؤ ٚا ـب١الَّ َطؤظ ,ناْسَْٝوٚتط خ١ٜط٣ ١٥ٚ ب١ق١ز ضاٚ ١ٚب١ف ١ْبٕٛ ي١ ضان

 ,١ٖيَطٕٛ ٚ ظاٍَ ب٢ْٛ غت١َهاضٟ ب١غ١ضٜساثَٜٝٛػت١ ي١ خٛا٣ خؤ٣ ي١ نات٢  بَٞ ١ٚخؤ٣ غ١ضب١خؤٜ

    ٥ - ٦العلق:  چ    ڱ     ڱ     ں   ں  ڻگ  گ    ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
 اووا ٓةغت زةكةْ كة بىَ ثيَويػنت هة خو كاتيَم كة زةبيِّ و ،ًطؤظةكاْ ياخى زةبّ ،ُةخيَط :واتة

 هة ةوالى ئةو زا كة طةضِاُةوةياْ بؤةهةطةيَ ئةو ،ثيَويػتياْ بة ياضًةتى و غةضخػنت و ضاوةزيَطى ئةو ُية
 .ِطيَّ و هيَجطغيِةوةياْ هةطةيَ زةكطيَتبةضزةَ ئةوزا ضِازةوةغتيَ

 ,غؤظ٣ ز٠طات١ ١َٖٛ ؾََٜٛٓٝو ن١ ظاْػت٢ ١٥ٚ ططت١ٜٛت٠ٚ١ ,فطاٚا٠ٚ١ْ ١٥ٚ خٛا١ٜ خا٠ٕٚ غؤظَٜه٢ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :باض٣٠ ١َال٥ٝه١ت١نا٢ْ ن١ ز٠يََٝٔخٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖٚاٍَ ز٠زات ز٠ض

 .ٓةًو ؾتيَلى ططتوةتةوة ثةضوةضزطاضا ضِةمحةت و ظاُػتى تؤ :واتة 0 7غافر:  چ   ۉ
ت١ٚاٚتط٢ٜٓ خ١يَو ي١ ث١ضغتٓسا ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ خٛا ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
  .4(ْٝؿإ َطؤظ١نإ زضإٚ ٝفات١نا٢ْ ن١قٚ َٝت ب١ ١َٖٛ ْاٚز٠ث١ضغت

ا٣ ط١ٚض٠ خٛ): ( نطز٠ٚ)٠ٚ ١ٖض ب١َ١ف ٢ًٖ١٥ عًِٝ يَٝهسا١ْٜٚإ بؤ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣٠ ثَٝػ١َب١ض 
  .3(بهات ز٠ضَٝت١ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ ن١غَٝو ١ٖشَاضٜإ ١ٖض ,ي١غ١ز ١ٜى زا١ْ ١ْبَٝت ,ْؤ ْا٣ٚ ١ٜ١ٖ ز٠ٚ١ْٚ

                                                 
  .(74 :ص)ايفٛا٥س 1
  .(18:ص)ايكٛاعس اذتػإ يتفػري ايكطإ يًؿٝذ عبسايطمحٔ ايػعسٟ  :بطِٚا0١ْ
    .(420\1)َساضز ايػايهني 3
4
 .(2677)ٚ َػًِ  ،(2736)ضٚاٙ ايبداضٟ  
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بٓط٣١ٓٝ ظاْػت١ ب١ ١َٖٛ  ,شَاضز٢ْ ْا٠ٚ دٛا١ْنا٢ْ ٚ ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
  :ضِاغتٝسا ؾت١ ظاْطا٠ٚنإ ب١ز٠ض ي١ٚ ي١ ,ظاْطا٠ٚنإ

 .١٥ٕٚ ٜاخٛز ف١ضَا٢ْ ١٥ٕٜٚإ زضٚغتهطا٣ٚ 
 .ٜإ ظاْٝاض١ٜ ب٣٠ٚ١ ن١ ب١ؾ١ضع طَٝطِا١ٜٚت٢ ,ٜإ ظاْػت١ ب٣٠ٚ١ ١٥ٚ ب١زَٜٗٝٓا٠ٚ

...٠ٚ ا٠ٚ دٛا١ْنا٠ٚ١ْٝ غ١ضضا٣٠ٚ ططت٠ٚ٠ٛ غ١ضضا٣٠ٚ زضٚغت نطزٕ ٚ ف١ضَا١ْنإ ي١ ْ
ضْٛه١ غ١ضضا٠ٚن٣١ ْا٠ٚ  .ضان١ٜ١ ظٚف١ضَا١ْنا٢ْ ٣َٛ١ٖ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ٚ سٝه١ُت ٚ غؤ

 ,٠ٚ ناض٠نا٢ْ ي١ زازث١ض٠ٚض٣ ٚ سٝه١ُت ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ٚ ض٠ِمح١ت ْاضَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ,١ْنا١ْٝت٢دٛا
٠ٚ  ,داضَِٜت٢ تَٝسا ١١ْٝتض٣ِ ٚ طاي٠َٚٚ ٖٝض ن١ّ ٚ نٛ ,ضْٛه١ غ١ضضا٠ٚن٣١ ْا٠ٚ دٛا١ْنا١ْٝت٢

  .1(ْت٠١ب١ ١ٖٚ زٚب٢َ غٛٚ  ١ ب١تاٍَزضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ زضٚغت ١ْنطز٠ٚ ب
   0.زا٠ٚ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ي١ غ١ٜط٣ ١٥ّ ؾ١َٜٓٛزا ٠ٚ زضَٜص٣٠ ب١ّ باغ١

ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ؾهؤزاض٣ ؾت١ ؾهؤزاض٣ ظاْػت ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٠ٚ ٥ٝنب ق١ِٜ
.. ٠ٚ طَٛا٢ْ تَٝسا ١ْٝ ن١ ب١ضَِٜعتطٜٔ ظاْطاٚ ٠ٚ ط١ٚض٠تطٜٔ ٚ ب١ضظتطٜٔ ظاْطاٚ بطٜت١ٝ ي١ٚ .ظاْطا٠ٚن١

 ,اَٜٚو ١ْٝ ؾا٢ْ١ٜ ث١ضغنت بَٝت ١٥ٚ ١ْبَٝت ٠ٚ ث١ض٠ٚضزطاض٣ ١َٖٛ دٝٗاْٝا١ْخٛا٣١ٜ ن١ ٖٝض ث١ضغرت
ٚض ي١ ١َٖٛ ب١ز ,ْاٚبطاٚ ب١ ١َٖٛ ت١ٚا١ٜٝٚى ,ثازؾا٣ ضِاغت ٚ ٥اؾهطا ,٠ٚ ضِاطط٣ ٥امسا١ْنإ ٚ ظ١ٜٝٚ٠

٢ تَٝسا ا٠ْٚ طَٛ ,١َٖٛ يَٝو ضٕٛ ٚ َٜٚو ضَْٛٝو ي١ ت١ٚاَٜٚتٝسا ٠ٚ ب١زٚض ي١ ,ىض٣ِ ٚ ْات١ٚا١ٜٚٚن١َٛنٛ
  ...ب١ضَِٜعتط٢ٜٓ ظاْٝاض١ٜنإ ٚ ي١ ثَٝؿرتٜٓٝا١ْٝفات ٚ ناض٠نا٢ْ قٚ ١ْٝ ن١ ظاْٝاض٣ ب١ ْاٚ

ن١غَٝو خٛا بٓاغ٢َ  ١ٖض ؛ ٠ٚ ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ بٓط٣١ٓٝ ١َٖٛ ظاْػتَٝه١ٚ غ١ض٠تا٣ زضٚغت ب١ْٝٛت٢
١نا٢ْ تط ظؤض ٠ٚ١٥ ز٠ضباض٣٠ ؾت ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو خٛا ١ْْاغَٝت ,١٥ٚا٣١ْ ب١ز٠ض ي١ٜٚـ ز٠ْاغ٢َ

       ٢٥الحشر:  چڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,١ْظاْرت٠
واتة  ،خؤؾياْ بري ضويةوةغعاى زاْ بةوةى كة خواف  ،كة خواياْ هةبريضويةوةوةكو ئةواُة ًةبّ  :واتة

                                                 
   (.163\1)س بسا٥ع ايفٛا1٥
  (.ط عًٞ اذتًيب ،513-510\2)َفتاح زاض ايػعاز٠  :١٥ٚ نتاب٣١ :بطِٚا2١ْ
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ةٓوةت و جيَبةجىَ كطزُى فةضًاُةكاُى و ضِوياْ كطزة ؾ اوبىَ ئاطا بوْ هة يازى خو ئةواُة
 ةضةوًةُسبوْ بةوةى كة هة ٓةضزو زُيازا بةزبةخت بوْ و خواى طةوضابؤية خةغ ٓةض ،ئاضةظوةكاُياْ

  .ابّ هة بةضشةوةُسيةكاُياْئاط اى هيَلطزْ كة بيَو
 ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ٖض ,ط١ٚض٠ ز٠ب٢ٓٝ ظٚاتا١ٜن٢ ب١ضٚ ادٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ّ ٥ا١ٜت١ ز٠ب٢ٓٝ ي١ شَٜطٜس

بؤ١ٜ ضِاغت٢ ٚ  ١ٖض ,ي١ٜاز بهات ن١غا١ٜت٢ ٚ ١ْفػ٢ خؤؾ٢ ي١بري ز٠بات٠ٚ١ن١غَٝو خٛا٣ خؤ٣ 
ب١يَهٛ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ضانػاظ٣ ٚ غ١ضن١ٚت٢ٓ تَٝسا١ٜ ي١ شٜإ ٚ زٚاضِؤشٜسا  ,ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜنا٢ْ ْاظاَْٝت

١يَهٛ ب ,٣١َٜٓ ٚالَخ٢ زاب١غت١ٚ ١ناضبه١َٜٚت ٚ ف١ضاَؤف بَٝت ب ا٣ يَٝسَٜت ن١ ي١ٚ ٠ٚ ,ي١ بري٣ ز٠ضَٝت٠ٚ١
 ....ا١ٜ١ْ ٥اش٠ي١َنإ ي١ٚ ؾاض٠ظاتطبٔ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜناْٝإي١ٚ

٠ٚ ب١َٓا٣  ,١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ خٛا غ١ضضا٣٠ٚ ١َٖٛ ظاْػتَٝه١ :٠ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َب١غت١
 .9(...زٚاضِؤش٣ اٚظاْٝاض٣ ب١ْس١ٜ٠ ب١ خؤؾطٛظ٠ضا٢ْ ٚ ت١ٚاَٜٚت٢ ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ زْٝ

ٛ ي١ زيَٝسا ١ْفػ٢ خؤ٣ ي١ال ن١َرت ز٠بَٝت ي٣٠ٚ١ ن١ ضِاس١ت٢ ٚ خؤؾ١ٝنا٢ْ ن١غَٝو ي١َ١ زيَٓٝاب ٠ٚ ١ٖض
 .١َ١٥ ي١ ْاغ٢ٓٝ ْطخ٢ ١ْفػ٢ خؤٜسا ,ثَٝـ خبات ب١غ١ض ض٠ِظا١َْس٣ خٛازا

 ,٠ٚ خؤؾ٢ بَٜٛت ,ز٠نات ن١ ؾ١ضّ ي١ خٛا بهات ا٣ يَٞٚ ١٥٠ٚ ,ب١الَّ ي١ ْاغ٢ٓٝ با١ٜخ٢ خٛا٣ خؤٜسا
 ٠ٚ بط١ضَِٜت٠ٚ١ ,ب١ ٖؤ٠ٚ٠ٚ١ٜ ٥اغٛز٠بٕٛ  ,٠ٚ تا١َظضؤ بَٝت بؤ ب٢ٓٝٓٝ ,٠ٚ زي٢َ ث٠ٜٛ١غت بَٝت ث٠ٚ١َٝٝ

 ٠ٚ خ١يَه٢ دٝاٚاظٕ ي١ّ ؾتا١ْزا ب١ ,٠ٚ تطغإ ي٢َٝ ٠ٚ ضِانطزٕ ي١ ز٠غت خ١يَه٢ بؤال٣ ١٥ٚ ,بؤال٣
٠ٚ بؤ زي١َناْٝا٢ْ ز٠ضخػت  ,دؤضَٜو ن١ ْاٜصََٝطَٜت ت١ْٗا ١٥ٚ خٛا١ٜ ١ْبَٝت ن١ ١٥ٚا٢ْ ب١ خؤ٣ ْاغاْس

٠ٚ ظاْاتط٢ٜٓ زضٚغتهطا٠ٚنإ ب١خٛا  ,ْاغ٢ٓٝ ؾتاَْٝو ن١ ؾاضز١ٜٚت٠ٚ١ ي١ غ١ٜط٣ ١٥ٚإي١ 
٢ خؤت ٠ٚقف٢ تؤ ْاتٛامن بصََٝطّ ب١يَهٛ خؤت ضؤٕ ٠قفْاٚٚغ١) :ز٠ف١ضََٜٛت ()ثَٝػ١َب١ضَإ 

                                                 
  (.86\1)َفتاح زاض ايػعاز٠ 1
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دؤض٠ٖا غٛثاؽ ٠ٚ ١ٖٚاي٢َ زا٠ٚ ن١ خٛا٣ باالَز٠غت ي١ ضِؤش٣ زٚاٜسا فَٝط٣  .9(ؾا٢ْ١ٜ تؤ١ٜ نطز٠ٚ
  2.ظاض٣ ز٠نات ن١ ٥َٝػتا ْاٜعا٢َْطٛ

٢ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ْاغ٢ٓٝ ٚ ٠ٜٚ خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚ تا١َظضؤ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
.. .١ٖضض١ْس٠ ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ ت١ٚاٚ بَٝت ١٥ٚا خؤؾ١ٜٚػت٢ ت١ٚاٚتط ز٠بَٝت ,ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠

 ٠ٚ  ,٠ٚ باؾرت بٝٓاغ٢َ ١٥ٚا خؤؾرت٣ ز٠َٜٚت ,ت١ٖبَٝٝفات١نا٢ْ قٚ ْاٚ ا١ٖٚضن١غ٢َ بطِٚا٣ ب١ خٛ
تاَٛضَٝص٣ ط١ٜؿنت ب١ٚ ٠ٚ ْعٜو ب٠ٚ١ْٛ ي٢َٝ ٚ ت١َاؾانطز٢ْ ض٣ِٚ ٚ طَٜٛبٝػت٢ ف١ضَٛز٠نا٢ْ ظٜاتط 

 ,٠ٚ باؾرتٜٔ ظاْػت ,ظاْػت ٚ خؤؾ١ٜٚػت٢ :.. ٠ٚ ت١ٚاَٜٚت٢ ب١ْس٠ ب١ ث٢َٝ ١٥ّ زٚٚ تٛاْا١ٜ١ٜ.ز٠بَٝت
٠ٚ ت١ٚاٚتطٜٔ  ,خؤؾ١ٜٚػت١ٝ بؤ ١٥ٚ ,تطٜٔ ضِاز٣٠ خؤؾ١ٜٚػت٠ٚ٢ ب١ضظ ,ظاْػت١ ز٠ضباض٣٠ خٛا

  .4(ض١َت٢ ز٠ض٠ٚ٠ ١ٖض خٛا ٜا ,تاَٛضَٝص ب١ ث٢َٝ ١٥ٚ زٚا١ٜ١ْ

٠ٚ تا٢َ  ,زْٚٝا ز٠ضضٕٛ ٢ًٖ١٥ زْٚٝا ي١) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت زٜٓاض َايٝه٢ نٛض٣ِ
  .3(ْاغ٢ٓٝ خٛا :ف١ض٣َٛ ؟اٚن٢ ١ٜسٝا١٥ٚ ؾت١ ض١ٝ ٣١٥ ب :ٚتٝإ ,خؤؾرتٜٔ ؾتٝإ ١ْنطز تَٝٝسا

٥ٝنب  ,تا١َظضؤ٣ ظٜاز ز٠نات بؤ ب٢ٓٝٓٝ ,٠ٚ ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١ٖضض١ْس ْاغ٢ٓٝ ب١ْس٠ ب١ خٛا٣ خؤ٣ ظؤضبَٝت
 ١ٖض ,١ْٝ ب١ ب٢َ ب٢ٓٝٓٝ خٛا ٢ بؤٜبا٠ٚضِزاض ٥اغٛز٠) :ي٢َٝ ضِاظ٣ بَٝت ز٠ف١ضََٜٛت خٛا ١َغعٛز
  .5(ضٜه١ ث٢َٝ بطات٢ ي١ ب٢ٓٝٓٝ خٛازا بَٝت خ١ٜٝـ ٥اغٛز٠ن١غَٝه

                                                 
1
 .(386) ضٚاٙ َػًِ 
  .(221ص )ايفٛا٥س البٔ ايكِٝ  :٠ٚ بطِاٚا١ْ .(326)ٚ صشٝح َػًِ  ،(4712)ٖٛ يف صشٝح ايبداضٟ 2
  (.70 :ص)ايفٛا٥س  3
4
( 427-426-421-420 \56، ٚابٔ عػانط يف تااضٜذ زَؿال )  (358\2)ٚ أبْٛعِٝ يف اذت١ًٝ  (،1879، ٚ 222)اجملايػ١ ضٚاٙ ايسٜٓٛضٟ يف  

 .(167\8)ٚضٟٚ َٔ قٍٛ عبساهلل بٔ املباضى نُا يف اذت١ًٝ ألبٞ ْعِٝ  .بأغاْس ٜضشح بعطٗا بعطا
ٍ  ،(156ص )ٚأمحس يف ايعٖاس   ،(86)ضٚاٙ ٚنٝع يف ايعٖس 5 ( نُاا يف  1\63\2)اَا٘ ضٚاٙ أبٛاذتػأ األيناٝ  يف سسٜجا٘     ٚ بتُ ،بؿاططٙ األٚ

   .( ٚ ٖٓاى صشش٘ ٖصا ألخري116\2)يباْٞ ايػًػ١ً ايطعٝف١ يأل
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٠ٚ  ,ن١ ١٥ٚ ن١غ١ ٥ُٝا٢ْ ط١ٜؿت١ ١٥ٚ ضِاز١ٜ٠ ي١ ؾازَٚإ بٕٛ ب١ ٖؤ٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ٚ٠ :اتان٣١ٚ ٠ٚ

مب  ىب  چ  :١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,٥اضاّ ب٢ْٛ زٍَ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ١٥ٚا ث٢َٝ ط١ٜؿت٠ٛ

  ٤٥الرعد:  چجث  مث  ىثيب   جت  حت  ختمت  ىت  يت 

وة زَهِيابّ تةُٔا بة يازى خوا  ،وة زَهةكاُياْ بة يازى خوا ئاضاَ زةبيَت ئةواُةى كة باوةضِزاضْ :واتة
 .ضاَ زةبّزَهةكاْ ئا

 ٠ٚٚ٠ بَٝتاق١ت ْابَٝت ي١ زٚضن١ٚت١ٓٚ ,٣١٥ ضؤٕ ز٠ضباض٣٠ ن١غَٝو ن١ زي٢َ ب١دؤؾ١ بؤ ب٢ٓٝٓٝ خٛا
 ! ؟دٝاب٠ٚ١ْٛ ي١ ٖا٠ٚي١َنا٢ْ

أَا  :ب٣ْٛٛغٝ بؤْاضزّ ْٛغطاَٜٚه٢ ٍٚ ع١ظٜعسع١َٛض٣ نٛض٣ِ ع١ب) :ز٠ي٣َ٢َ ع١ز٣ نٛض٣ِ ع١ز١ٖض٠ٚى 
ن١غَٝو ت١ٚا٣ٚ بهات با٠ٚض٣ِ ت١ٚاٚ  ١ٖض ,غ١ْٓٛت٢ ١ٜ١ٖ ضٚؾ١ضٜع١ت ٚ غٓٛ ٠ٚبا٠ٚضِ ظؤض ف١ضٜع ,بعس

١٥ط١ض بصِٜ ٠ٚ١٥ بؤتا٢ْ ضِٕٚ ز٠ن٠ٚ١َ١  ,٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ت١ٚا٣ٚ ١ْنات با٠ٚض٣ِ ت١ٚاٚ ١ْنطز٠ٚ ,نطز٠ٚ
  .9(طّ ٠ٚ١٥ َٔ ي١غ١ض ٖا٠ٚي٢َ نطزْتإ غٛض٠ِْٚٝ ١٥ط١ض مب ,به١ٕ ١ٖتا ناض٣ ثَٞ

الت ٚ غ١ال٢َ خٛاٜإ غ١-ن١ ثَٝػ١َب١ضأْ  ,٠ٚ ي١ ثَٝـ ١٥َا٠ٚ١ْ ١َٖٜٛإ غ١ضزاض٣ ظاْاٜإ ب١ خٛا
زا٢َْ ي١ ز٠ن١ ضاٚزَٜط٣ خٛا٣ خؤٜإ ب١ ضِاز١ٜ٠ى ب١غ١ضٜا٠ٚ١ْ بٛ ن١ نات٢َ ١ٖيَبصاضز٢ْ  –ي١غ١ض بَٝت

 بٛخاض١ٖ٣ض٠ٚى  ,ط١ٜؿنت ب١ يٝكا٣ خٛا٣ خؤٜإ ١ٖيَس٠بصاضز١َٖٜٛإ  ,َْٝٛإ ظٜاتط شٜإ ٚ َطزْسا
ن١غَٝو ط١ٜؿنت ب١ يٝكا٣ خٛا٣ ث٢َ خؤف  ١ٖض٣٠ٚ١٥ ٢ باغ) :زاضِؾت٠ٛ ي١ ق١سٝش١ن١ٜساَٝه٢ باغ
( )٠ٚ غ١ْ١زَٜه٢ َٖٝٓا٠ٚ ي١ عا٥ٝؿ٠ٚ١ خَٝعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض  ,(خٛاف ب٢ٓٝٓٝ ٣ٚ١٥ ثَٞ خؤؾ١ ,بَٝت

ٖٝض ثَٝػ١َب١ضَٜو ب١ ضِاغت٢  :( نات٢َ ن١ ي١ؾ٢ غاغ بٛ ب١ضز٠ٚاّ ز٠ٜٛت)ض٣ خٛا ثَٝػ١َب١) :ز٠يََٝت
١ٖتا٠ٚنٛ دَٝط٣١ خؤ٣ ث٢َ ْٝؿإ ١ْزضابَٝت ي١ ب١ٖ١ؾت ثاؾإ ١ٖيَبصاضز٢ْ  ٠ٚفات٢ ١ْنطز٠ٚ

ي١ٖؤف خؤ٣ ضٛ َا١ٜ٠ٚى ثاؾإ ٠ٚ ناتَٝو َطزٕ ْعٜو ب٠ٚ١ٜٛ ي٢َٝ ٠ٚ غ١ض٣ ي١غ١ض ضِامن بٛ  .ز٠زضَٜت٢َ

                                                 
 ،(19\1)ٚ ابأ سذاط يف تػًٝال ايتعًٝال      ،(135)ٚ ٚصً٘ ابٔ اباٞ ؾاٝب١ يف نتااب اال اإ      (ايفتح – 45\1)ضٚاٙ ايبداضٟ يف صشٝش٘ تعًٝكا 1

   .(45ص )ٚ األيباْٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً اال إ البٔ أبٞ ؾٝب١  ،(114\1)س٠ ايكاضٟ ٚصشش٘ ٖٛ ٚ ايعٝ  يف عُ
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 :ٚمت .خٛا١ٜ طٝإ زؤغتا٢ْ غ١ض٠ٚ٠) :ثاؾإ ف١ض٣َٛ ,غ١قف١ن١ ١ٜضا٠ٚنا٢ْ بط٠ِ ,طا ٖات٠ٚ١ب١ ٥ا
٠ٚ١٥  :٥ٓذا ز٠يََٝت ,١٥ٚ ف١ضَٛز١ٜ١ٜ٠ ن١ بؤ٣ باؽ ز٠نطزٜٔ ٠ٚ ظاِْٝ ٠ٚ١٥ ,ن١ٚات١ ١َُٝ٥ ١ٖيَٓابصَٜط٣َ

زؤغتا٢ْ خٛا١ٜ طٝإ  :ز٠ضٜرب٣ِ ن١ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ بٛ ()ؾ١ بٛ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٚ انؤت
  .9(غ١ض٠ٚ٠

غطٚؾت٢ ق١ََٚٝو ٚؾو ١ٖيَٗات ٚ ب١ضب١غت١ناْٝإ ١٥غتٛض بٛ ي١ ضَِٜطط٣ نطزٕ ي١  ٣١٥ باؾ١ ضؤٕ
 ١ٚ٠نا٢ْ خٛا٣ ط١ٚضقٝفات! ٠ٚ خ١ضٜهٔ ١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ب١ضطط٣ ز٠ن١ٕ ي١ ؟تَٝط١ٜؿت٢ٓ ١َ١٥

تاٚاْباضٜإ  (ايتُجٌٝ) إٚ يَٝو ض١َٜٓٛض٠ن (ايتعطٌٝ) َٛا١ْنا٢ْ ٢ًٖ١٥ ي١ناضخ١ض٠نإْا٠ٚنا٢ْ ي١ ط
اٜإ ١ْب٢ٓٝ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ َاف٢ ١ٜ١ٖ ب١غ١ضٜا٠ٚ١ْ ٠ٚٚ ,ز٠ن١ٕ ب٣٠ٚ١ خ١ضٜه٢ ؾت٢ ثطِٚثٛضٔ
 !!ي٠ٚ١زا ن١ ب١ضبطط٣ به١ٕ ي١ ظات٢ ثريؤظ٣

 ١ٚب١ضطط٣ نطزٕ ي٢َٝ ز١َ٠قايَ ٠ٚضؤٕ فَٝطنطز٢ْ ١٥ٚ ت١ٚسٝس٣٠ ن١ ثَٝؿ٢ٓٝ ضانُا٢ْ ي١غ١ض بٛ
١ٜت٢ ب١ٜ١ى ٥اي١ ناتَٝهسا تؤ  –!! بطا٣ خ١َٜٓٛضّ –ٕ ب١َ١ فطٜٛ ز٠خؤ٣ ! ضؤ؟طفتٛطؤ٣ بَٝع٠ْت١ٝ

ٜاخٛز  ,٠ٚنا٢ْ خٛا٠ ب١ ٜازخػت٠ٚ١ٓ ب١ ْاَٜٚو ي١ ْاقٛض٥اْسا تَٝٓاث١ض٣ِ ٥ًٝال ١٥ٚ ٥ا١ٜت١ نؤتا٣ ٖاتٛٚ
 ! ؟غٝف١تَٝو ي١ غٝف١ت١نا٢ْ

 ،بو وة ًئطةةباُةبةضِاغتى خواى طةوضة هيَدؤف  :واتة٥التوبة:  چۅ   ۉ  ۉ  ېچ  :ب٣١َٜٓٚ١

حت  چ ١ٖض٠ٖٚا ،زاُاية اوخواى طةوضة ظاُ :واتة ٢7النساء:  چ ژ    ڑ  ڑ  کچ  ١ٖض٠ٖٚا

گ  گ  گ  چ١ٖض٠ٖٚا  ،زةغةالت و تؤَهة غيَِة خواى طةوضة بة :واتة ٥٤المائدة:  چ  خت  مت  ىت

ضة كة خواى طةوبعاُّ ضان  :واتة ٤٣٤البقرة:  چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں
، وة ضاكيـ بعاُّ كة برتغّ هيَىزةى كةواتة  ،ظاُياضى ٓةية بة ٓةًو ئةو ؾتاُةى كة هةُاو ُاختاُسا ٓةية

واى خ :واتة ٤٤األحزاب:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  ١ٖض٠ٖٚا ،خواى طةوضة هيَدؤؾبوةو ثؿوو زضيَصة

                                                 
   .(1894\4)ٚ َػًِ  ،(6509)ضٚاٙ ايبداضٟ 1
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وة  :واتة ٦٥الشعراء:  چ    ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑچ  ١ٖض٠ٖٚا ،ايةغةالت و تواُطةوضة خاوةْ زة

خواى  :واتة ٢النساء:  چ    ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ ١ٖض٠ٖٚا  ،ثةضوةضزطاضى تؤ خاوةْ ؾلؤ و بة بةظةيية

خواى طةوضة خاوةُى ٓةًو  :واتة ٦التغابن:  چ  ھ  ھ   ھچ١ٖض٠ٖٚا  ،طةوضة ضاوزيَطة بةغةضتاُةوة

ۀ  ۀ   ہ  ہ     چ  ١ٖض٠ٖٚا ،ُةىغوثاؽ كطاويؿة هةغةض ئةو ٓةًو ُيعٌةتا ةوزةوَهةًةُس ةوًوَهلةكاُ

غعاى خواى تؤ  :واتة  ٢٦ - ٢٤البروج:  چہ  ھ   ھ    ھ    ے     ے         ۓ      ڭ     ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ
ٓةض ئةويـ زوباضة زضوغتياْ  ةوٓةض ئةو غةضةتاى زضوغتبوُى ٓةًو ؾتةكاُى كطزو ،ظؤض توُسة

خاوةْ  ،ؤف زةبيَت و ٓةضئةو خؤؾةويػتى بةُسةكاُيةتىوة ٓةض ئةو خواية هة تاواُةكاْ خ ،ةوزةكاتةو
 .ٓةضضيةكى بيةويَت زةيلات ،عةضؾى طةوضةية

١ ب١ضظا١ْ ي١ ناضٜط١ض٣ ي١غ١ض زي٢َ ن١غا٢ْ قٝفات ٠ٚ١ ض٠ِْسا٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ْا٠ٚ دٛاْا١ٖٚ١َْٛ ١٥َاْ
١ض٢َ ثَٞ ت١ٚاٚ ٠ٚ ب٠ٚ١ف ؾ ,١ٖتا ١ٖغت ب١ ضاٚزَٜط٣ خٛا بهات ي١ ١َٖٛ ناضٚباض٠ناْٝسا ,ؾاض٠ظا ث٢َٝ

٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) :ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ ثٝاَٜٚو ٚت٢ غ١عٝس٣ نٛض٣ِ ١ٜظٜس٣ ١٥ْكاض٠ٚ١ٜي١   ,بهات
(٥اَؤشطاضِٜ به١ ). ٥اَؤشطاضٜت ز٠ن١ّ ب٣٠ٚ١ ن١ ؾ١ضّ ي١ خٛا به١ٜت ١ٖض٠ٚى ضؤٕ  :ف١ض٣َٛ

  .9(ؾ١ضّ ز٠ن١ٜت ي١ ثٝاٚ ضانَٝه٢ ق١َٚ١ن١ت
٣١٥ ) :تاض بؤ خ١يَه٢ ز٠ز٠اتاٚٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ي١ ناتَٝهسض٠ِظا٣ خ ٠ٚ ١٥بٛب١نط٣ قسٜل

َٔ ناتَٝو  !غَٜٛٓس ب١ٚ خٛا٣١ٜ ن١ ١ْفػ٢ ٢َٓ ب١ز٠غت١ ,ؾ١ضّ به١ٕ ي١ خٛا !نؤ١َي٢َ َٛغٛيَُاْإ
ثؤؾان١ن١ّ ٠ٚى ؾ١ضََٝو ي١  ن١ ز٠ضِ بؤ غ١ض٥اٚ بؤ ؾََٜٛٓٝه٢ ضؤٍَ ب١ضز٠ٚاّ خؤّ زاز٠ثؤؾِ ب١

  .0(خٛا٣ خؤّ

                                                 
    .(741)ايػًػ١ً ايضشٝش١  ٝ٘ األيباْٞ: )ٖٚصا اغٓاز دٝس(،ٚ قاٍ ف ،ٚ غريُٖا ،(7343)ٚ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب  ،(46)ضٚاٙ أمحس يف ايعٖس 1
ٚ  ،(211)ٚ عباساهلل بأ أمحاس يف ظٚا٥اس ايعٖاس       ،(1356)ٚ ٖٓااز يف ايعٖاس    ،(106-105\1)ٚابٔ أبٞ ؾٝب١  ،(316)اضى يف ايعٖس ضٚاٙ ابٔ َب2

ٖٚٛ  ،(7337)ٚ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب  ،(34\1)ٚ أبْٛعِٝ يف اذت١ًٝ  ،(57 :ص)ٚابٔ سبإ يف ضٚض١ ايعكال٤  ،(290)ارتطا٥طٞ يف َهاضّ األخالم 
   .صشٝح
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( ١ٖٚاي٢َ زا٠ٚ ب٣٠ٚ١ ن١ ب١ْس٠ ١ٖيَٓاغ٢َ ب١ ١٥جناَسا٢ْ )ي١ب١ض ٠ٚ١٥ف ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ٠ٚ ١ٖض
ي١ ١٥بٛ ٖٛض٠ٜط٠ٚ٠ ض٠ِظا٣  ,١ْٖسَٜو تاٚإ ١َط١ض نات٢َ ن١ زي٢َ خاي٢َ بَٝت ي١ ٥ُٝإ ي١نات٢ ١٥جناَساْٝسا

ض ظٜٓا ْانات ناتَٝو ن١ اظٜٓان) :( ن١ ف١ض١َٜٛت٢)ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ  ,خٛا٣ يَٝبَٝت
٠ٚ ٣١َ ْاخٛات٠ٚ١  ,٠ٚ زظ زظ٣ ْانات ناتَٝو ن١ زظ٣ ز٠نات ٥ُٝاْساض بَٝت ,ظٜٓا ز٠نات ٥ُٝإ زاضبَٝت

  .9(َٜط٣١ ثَٝسضا٠َٖٚٝؿتا ض٠ِٚ ث١ؾُٝإ ب٠ٚ١ْٛ  ,ناتَٝو ن١ ز٠خيٛات٠ٚ١ ٥ُٝاْساض بَٝت

ث١جن١نا٢ْ –ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ) :ف١ض٣َٛ ؟ايَط٣َضؤٕ ٥ُٝا٢ْ ىلَ زاز٠َ :ٚت ٥ٝنب ع١بباغِب١  :ز٠ي٢ََ عٝهطمي١
٥ُٝا١ْن٣١ بؤ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ٥ا ب١ّ  ١٥ط١ض ت١ٚب٣١ نطز ١٥ٚا٠ٚ  –ا٠ٚ١ٜنطز ب١ْاٚ ١ٜنساٚ زٚا٣ ز٠ضَٖٝٓ

  .0(ث١جن١نا٢ْ نطز٠ٚ٠ ب١ْاٚ ١ٜنسا ,ؾ١ٜ٠َٛٝ
ا٠ٚ١ٜ ظا٢ْ ٠الََٝإ ١ْز٠ٚز١ٖٚضبؤ١ٜ ناتَٝو ن١ ْٛح غ١ال٢َ خٛا٣ ي١غ١ضبَٝت باْط١ٚاظ٣ ط١ي١ن٣١ نط

٠ٚ  ,ن١ ب١ ؾهؤزاض ْا٣ٚ بطز٠ٚ ,١٥ٚإ ١٥ٚ ٠ٚال١ََٓزا٠ٚ١ْٜإ ي١ ١ْظاْٝٓٝا٠ٚ١ْ ب١ ط١ٚض٣٠ خٛا٠ٚ ٖات٠ٛ

٥ٝنب  ،ئةى طةهةكةَ ئةوة ضيتاُة بؤ هةخوا ُاتطغّ :واتة ٢٣نوح:  چ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ  :ف١ض١َٜٛت٢
  .4(ْاظأْ ٢ ١٥ٜٚط١ٚض٠ ب١ بؤ) :ع١بباؽ ز٠ف١ضََٜٛت

٠ٚ١٥ ضٝتا١ْ خٛا ب١ ط١ٚض٠ زاْاَْٝٔ ) :تطزا يَٝهسا٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ نطز٠ٚ ب٣٠ٚ١ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٠ٚ٢ 
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ زضٚغت نطا٠ٚنإ ١٥ط١ض خٛاٜإ ب١ ط١ٚض٠ بعاْٝا١ٜ ٠ٚ١٥  .3(ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ ؾاٜػت١ٜ١ ث٢َٝ

رت ٥ٝ ,غت ٠ٚ١٥ضْٛه١ خ١ٜطٚ ضان١ ٣َٛ١ٖ ب١ز٠ ,٠ٚ١٥ ب١ ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖا٠ٚيَٝإ بؤ بطِٜاض ١ْز٠زا

 ڇ   ڇچ  چ   ڇ  ڇ  چ  :٠ٚ١٥تا خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ضؤٕ ث١ْا ز٠ب١ْ١ ب١ض غ١ٜط٣ ١٥ٚ

                                                 
1
 .ٚ غريِٖ ،(57)ٚ َػًِ  ،(6810)ٚ ايبداضٟ  ،(376\2)س ضٚاٙ أمح 
  .(6809)ضٚاٙ ايبداضٟ 2
الغُٝا اييت  ،َٔ ططم ٜكٟٛ بعطٗا بعطا ،(717)ٚ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب  ،(73)ٚ أبٛ ايؿٝذ يف ايعع١ُ  ،(95\29)ضٚاٙ ابٔ دطٜط يف تفػريٙ 3

   .بعس ٖصا األثط
4
 شٝح مبا قبً٘.( ٚ ٖٛ ص94\29)ضٚاٙ ابٔ دطٜط يف تفػريٙ  
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كيَى بسات ئةيسات بة كيَؿى ُةزات  ٓةًو ؾتيَم طةجنيِةكةى هة الى خواية بة :واتة!؟٤٢الحجر:  چ
 .يػتى خؤىوُايسات بةثيَى حيلٌةت و 

خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ز٠غ١الَت٢ ١٥ٚ عَٖٚٝ اٚضإٚ ب١ٖؤ٣ تٛا٠ْٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  ي١ ١َٖٛ ؾ١ضَِٜو ثاضَٜع

  46الزمر:  چڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  :ز٠ف١ضََٜٛت
اى هيَلطزوة بة جؤضيَم ةوك ،ُية بؤ بةُسةكةىخواية ضاوزيَطى ئةو  ةوى و ضاكيئايا هة بةخؿِسة :واتة
هةو ؾتاُةى كة قةزةغةى  تِةوةوة زوض كةو ،فةضًاُةكاُىٓةغتاوة بة ثةضغتِى و جيَبةجىَ كطزُى كة 

خواى طةوضة ( وة )زة ةةممحوكة ً ،بة تايبةت تةواوتطيِى بةُسةكاْ هة ثةضغتِى خوازا ،كطزوة
ياضًةتى زةزات هة كاضوباضى زيّ و زوُيازا  وة زةيجاضيَعيَت هة ٓةًو ئةواُةى كة زةياُةويَت ئاظاضى 

ئةواْ بة بت و ثةضغرتاوةكاُياْ زةت تطغيَِّ بةوةى  :ئِحا زةضباضةى بيَباوةضِةكاْ زةفةضًوىَ ،ثيَبطةيةُّ
 .كة ئةًةف بة ٓؤى طوًطِاى و غةضهيَؿيَواوياُةوةية ،كة ظياُت ثيَبطةيةُّ

١ٖتا  ,١٥ط١ض خ١يَه٢ ط١ٚض٣٠ خٛاٜإ بعاْٝا١ٜ ١٥ٚا تطؽ ٚ بِٝ ي١ْاٚ زي١َناْٝاْسا ٥ؤقط٣٠ ز٠ططت
ا ز٠بٛ ب١ ضَِٜطط ي١َْٝٛإ ١٥ٚإ ٚ ١٥جناَسا٢ْ ١٥ٚ ضْٛه١ تطغ٢ خٛ ,غ١ضثَٝط٢ ناضَٜهت تَٝسا ١ْز٠بٝٓني

ي١ ضِاغتٝسا تطغإ ) :ز٠ف١ضََٜٛت غ١عٝس٣ نٛض٣ِ دٛب١ٜط١ٖض٠ٚى  ,ؾتا٣١ْ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ تٛض٠ِب٢ْٛ
٠ٚ١٥  ,بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ ن١ ي١ خٛا برتغٝت ١ٖتا ١٥ٚ تطغا١ْت ب١ضب١غت بَٝت ي١ ْٝٛإ تؤ ٚ تاٚا١ْناْتسا

١ٖضن١غَٝو طَٜٛطِا١ٜي٢َ خٛا بهات ١٥ٚا ظٜهط٣ ٣ٚ١٥  ,طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ خٛا٠ٚ ظٜهط بطٜت١ٝ ي١  ,تطغا١ْ
با ت١غبٝشات ٚ قٛض٥اْٝـ ظؤض  ,٠ٚ ١ٖضن١غَٝو طَٜٛطِا١ٜي٢َ ١٥ٚ ١ْنات ١٥ٚا ٜاز٣ ٣ٚ١٥ ١ْنطز٠ٚ ,نطز٠ٚ

  .9(خبََٜٛٓٝت٠ٚ١
١ٜ٠ ن١ ب١ْس٠ غ١ضثَٝط٢ ١٥ٜٚـ ١٥ٚ ,تَٝب٢ٓٝ بهطَٜتا١ٜن٢ ٚضز٣ تَٝسا١ٜ ن١ ثَٜٝٛػت اتا٠ٚٚ ي١ّ ٚت١ٜ١ٜس

٠ٚ ب٢َ ٥اطا ب٢َ  ,خٛا ْانات ١َط١ض ناتَٝو ن١ ١ٖغت نطزٕ ب١ ضاٚزَٜط٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ زيَٝسا ٢ََٓٝ١َْ
١ظٚ ٥اض٠ظ٣ٚ ١ْفػ٢ بؤ س ٠ٚ ظاٍَ بَٝت ب١غ١ضٜسا ,ز٠ٜب٢َٓٝي٣٠ٚ١ ن١ خٛا ي١ط١يَٝسا١ٜت٢ ز٠ٜبٝػت٢َ ٚ 

                                                 
  .(81\9)ٚ ستُس بٔ سػٔ ايبدًٞ ٚثك٘ أمحس بٔ غٝاض نُا يف ايجكات البٔ سبإ  ،باغٓاز صشٝح ،(276\4)ضٚاٙ أبٛ ْعِٝ يف اذت١ًٝ 1
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بري٣ ن١ٚت٠ٚ١ ن١ خٛا ٥اطا٣ ٠ٚ ب١الَّ ١ٖضنات٢َ  ,ؿا٠َٚ٢ْ زي٢َ ضابهَٝؿ٢َ ب١ض٠ٚ تاٚإ ضؤٕ ضِانَٝ ,تاٚإ

 :واتة  ٢٥العلق:  چ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ض٣ََٛ ,ي١َٝٝت٢ ٚ ز٠ٜب٢َٓ ز٠غت ١ٖيَس٠طط٣َ
ن١غَٝو طَٜٛطِا١ٜي٢َ  ١ٖض) :َٝبَٝتٚت٣١ٜ١ ن١ ز٠ي٢ََ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ ي٠ٚ ١٥ٚ .ئايا ُاظاُىَ كة خوا زةبيِىَ

ن١  ,ب١ٓٚا١ْن١ٜ١ت٢ طٚبٓط٣١ٓٝ ظٜه :١َب١غت٢ ب١ ٜاز (٠ٚ١٥ ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜ ٜاز٣ خٛا٣ نطز٠ٚ خٛا بهات
 َُٕٝٛ بٔ َٗطا١ٖٕض٠ٚى  ,ن١ ط١ٚض٠تطٜٔ ٖاْس٠ض٠ بؤ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ خٛا ,بطٜت١ٝ ي١ ظٜهط٣ زٍَ

اؾرت ١ٜ٠ٚ١٥ ٠ٚ ي٠ٚ١ف ب ,ظٜهط٣ ظٚبإ ن١ ضان١ :ظٜهط زٚ دؤض٠) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت
 .9(ز٠غت٢ يَٞ ١ٖيَبطط٣َ ٠ٚن١ ب١ْس٠ ي١نات٢ تاٚاْهطزْسا خٛا٣ بريبه١َٜٚت١ٚ

١ٖغت نطزٕ ب١  اٚٚاظَٖٝٓإ ي١ تاٚإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ ْاغ٢ٓٝ خٛ ا١َٖٚٛ ناض٠ن١ ي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطزْس
  .ٚ ت١ْٗا١ٜ ى١َٖٛ ١َ١٥ف ي١ ب١ط١ٚض٠ظا٢ْٓٝ خٛا٣ تا ,ضاٚزَٜطٜهطز٢ْ ٚ تطغإ ي٢َٝ

ب١يَهٛ داض٣ ٚا١ٜ١ٖ َطؤظ ١ٖغت ب١ ط١ٚض٣٠ خٛا ز٠نات ب١دؤضَٜو ن١ عٝباز٠ت١نا٢ْ ي١ ب١ضضاٟٚ 
١َ١٥ف ثاي٢َ ث٠َٛٝ  ,ي١ب١ضاَب١ض ط١ٚض٣٠ خٛازاز٠ن١ٕٚ ١ٖضض١ْس٠ ظؤضٜـ بَٝت ٠ٚ ب١ٖٝط٢ ْاظاَْٝت 

زٕ ٚ ظٜاز ب١ب٢َ ن١ّ نط ,ب١ ضان٢ ١٥جنا٢َ بسات اٚز٠َْٝت بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ تَٝبهؤؾ٢َ ي١ عٝباز٠ت١ناْٝس
  .نطزٕ ب١يَهٛ ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ ؾ١ضع١ٝ

ظٜٓسٚ  ٠ٚٚضزب١ض٠ٚ٠ ي١ ساي٢َ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ضَٝص ي١ ؾ٠ٚ١ناْٝإ ز٠بٝٓٔ ب١ طَٜٛطا١ٜي٢َ نطز٢ْ خٛا٣ ط١ٚض
ن١ ضؤٕ نؤتا٣ ب١ عٝباز٠ت١ن١ٜإ ز٠َٖٝٓٔ ب١ زاٚا٣ يَٝدؤف بٕٛ نطزٕ ي١  ,نطز٣٠ٚ١ْ ب١ ؾ١ٚ َْٜٛص

ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک    گ  گ  چ :ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت خٛا٣ ,ن١َت١ضخ١َٝإ ب١ تطغ٠ٚ١

ئا ئةو ضاكةكاضاُة هةؾةوزا ظؤض كةَ زةُوغنت وة ظؤضبةى ؾةوكاُياْ  :واتة ٢٥ - ٢7الذاریات:  چ گ
وة ثيَـ ٓةَهٔاتِى فةجط كة ثيَى  ،ثاضِاُةوة طوظيل قوضئاْ خويَِسْ و صوظيِسو زةكطزةوة بة ؾةو ُويَ

                                                 
 .( باغٓاز صشٝح87\4)ٚ أبْٛعِٝ يف اذت١ًٝ  ،(49)ضٚاٙ ابٔ أبٞ ايسْٝا يف ايٛضع 1
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زةبيِى تا ثاضؾيَو خةضيلى ؾةوُويَصْ  ،هة خواى طةوضةاواى هيَدؤؾبوُّ و خةضيلى ززةوتطىَ ثاضؾيَ
 .هة تاواْ و كةَ تةضخةًيةكاُياْ ،ةكةيسا زاواى هيَدؤف بوْ زةكةْيثاؾاْ هة كؤتاي

١٥ط١ض ثٝاَٜٚو ي١غ١ض ز٠ّ ٚ ) :( ف١ض٣َٛ)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :٠ٚ ي١ عٛتب٣١ نٛض٣ِ ع١بس٠ٚ٠ ز٠ي٢ََ
ش٣٠ٚ٠ ن١ ي١ زاٜو ب٠ٛ ١ٖتا ١٥ٚ ضِؤش٣٠ ن١ ت١ٚاٚ ب١ غايَسا ز٠ضَٝت ٚ ز٠َطَٜت ضا٣ٚ ضِابهَٝؿط٣َ ي١ٚ ضِؤ

  .9(ٜٚسا ب١ ٖٝط٢ ْاظاَْٝتسا ي١ب١ضضاٝي١ ثَٝٓاٚ  ض٠ِظا١َْس٣ خٛازا ١٥ٚا ي١ ضِؤش٣ زٚاٜ
 ,٠ٚ ي١ّ ضِٜٛا١ٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ز٠خٛاظَٜت ن١ ْابَٝت ب١ْس٠ زٚض به١َٜٚت٠ٚ١ ي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠

ا ١ٖغت بهات ز٠ضباض٣٠ خٛا ن١ خؤؾشاي١َ ٠ٚٚ ,اخٛز ن١ّ ت١ضخ٢َ١ بهات ي١ غٛثاؽ طٛظاض٣ نطز٢ْٜ
ا سػاب بهات ن١ ي٢َٝ ضِاظ١ٜ ب١ٚ ٠ٚٚ ,ث٢َٝ نات٢َ ن١ ز٠ب٢َٓٝ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْٝع١ُت١نا٢ْ ضِؾت٠ٛ ب١غ١ضٜسا

چ  چ  ڃ  ڃ   چچ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,تؤظ٠ عٝباز٠ت٣١ ن١ ي١ ١ْفػ٢ ز٠ٜهَٝؿَٝت٠ٚ١

  ٥٥األعراف:  چ    چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ
ٓةضكةغيَم بىَ  ،ئايا بىَ باكّ هة غعاى خوا :واتة 0

 .ضاواُى خوازوة باوةضِيؿى ُية بة ُيَط ،بان بيَت هة غعاى خوا ئةوة باوةضِى ُية بة ثازاؾتى كطزةوةكاْ
ابيَت بةُسة ئةًني بيَت بةو تؤظة بةوةى كة ُ ،وة ئةَ ئايةتة ثريؤظة ٓةضِةؾةيةكى ظؤض طةوضةى تيَساية

بةَهلو ئةبيَت بةضزةواَ برتغيَت هةوةى كة توؾى فيتِةيةن بيَت ئةو ئيٌاُةى كة  ،ئيٌاُةى كة ٓةيةتى
وة ٓةًيؿة زاوا بلات هة خوا كة جيَطريى بلات هةغةض ئيٌاْ و بة ئيٌاُةوة  ،ٓةيةتى هة زةغتى بسات

ضيَم بططيَتة بةض بؤ ضِظطاضبوْ هة خطاثة هة كاتى ضِوزاُى ٓةًو ٓؤكاوة تيَبلؤؾيَت هةوةى كة  ،مبطيَت
ضوُلة بةُسة ٓةضضةُسة بطاتة ثوةى بةضظ هة ئيٌاْ ئةوا غةالًةت ُية هةوةى كة توؾى  ،ٓةض فيتِةيةن

                                                 
1
ٚ  ،(123\17)ٚ ايطرباْاٞ يف ايهابري    ،(340\1)ايتااضٜذ   ١ٚٚ ايفػاٟٛ يف املعطفا   ،(15\1)هبري ٚ ايبداضٟ يف ايتاضٜذ اي ،(185\4)ضٚاٙ أمحس  

ٚ ضٚاٙ ابأ   .(446)ايػًػ١ً ايضاشٝش١ يأليبااْٞ    :بطِٚا١ْ .باغٓاز دٝس ،(751)ٚ ايبٝٗك٢ يف ايؿعب  ،(219\5)ٚ  ،(15\2)أبٛ ْعِٝ يف اذت١ًٝ 
( َٛقٛفا ع٢ً ايضشاب٢ ستُس بأ أباٞ   249\19)ٚ ايطرباْٞ  ،(14\1)داضٟ يف ايتاضٜذ ايهبري ٚ ايب ،(185\4)ٚ أمحس  ،(34)املباضى يف ايعٖس 

 (.ٚ ٖٛ يف سهِ املطفٛع) :( ٚ قا808ٍ :ايكػِ ايجاْٞ ص \1)عُري٠ باغٓاز صشش٘ األيباْٞ يف املضسض ايػابل 
2
 .(50\1)املٓٗاز يف ؾعب اال إ يًشًُٝٞ  :بطِٚا١ْ 
 



www.fermude.com 1432 

 

 

ضاى بعأْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت شٚ ايٕٓٛ ١ٖ١ضي١ب١ض ١َ١٥ؾ.فيتِة ُةبيَت
٠ٚ ظاْٝاضٜإ ب٣٠ٚ١ ن١  ,ٕإ بٛ ز٠ضباض٣٠ ضان٣١ خٛا ي١ط١يَٝاضاَب١ض خٛا ظاْٝاضٜي١ب١ ٕؾ١ض٢َ بعٚاْس

٠ٚ  ,ف١ضاَؤؾٝإ نطز٠ٚي١ غٛثاؽ طٛظاض٣ نطز٢ْ ثَٜٝٛػت٢ نطز٠ٚ ي١غ١ضٜإ خٛا ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ 
  .9(١ٖض٠ٚى ضؤٕ ط١ٚض٣٠ نؤتا٣ ١ْٝ ,غٛثاؽ نطز٢ْ نؤتا٣ ١ْٝ

َٜع٣ خٛا٣ ي١ال١ْبَٝت ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ ن١غَٝو ن١ ضِ ي١ب١ض٠ٚ١٥ غ١ضثَٝط٢ خٛا ْانات ١َط١ض ٣٠ٚ١٥

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  :١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ثَٜٝٛػت١

ئةو ٓاوةيَ زاُةضاُة ضِيَعى خواياْ ُةططت  :واتة  ٦7الزمر:  چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ
بةَهلو  ،ةوضةى ئةوةوة بة طةوضةياْ ُةظاُى بةو جؤضةى اليةق بة ط ،بةو جؤضةى كة ؾايػتةى ئةوة

و  وةقفكاضيَلياْ كطز كة ثيَطةواُةى ئةوةية بةوةى ؾتاُيَلياْ كطزبة ٓاوةَهى كة ُاتةواوْ هة ٓةًو 
تةًاؾا زةكةى ئةو  ،ُة غوزياْ بةزةغتة ُةظياْ ُة ٓيض زةبةخؿّ ُة ٓيض زةغيَِِةوة ،كطزاضيَلياُسا

 .ةواو هة ٓةًو ضِويةكةوةت ضوزضوغتلطاوة ُاتةواواُةياْ ؾوبٔاُس بة خواى زضوغت كا

٠ٚ ٠ٚ١٥ف ٖؤناض٣ ضاٚ ١ْتطغ٢ ب١ْس١ٜ٠  ,ط١ٚض٣٠ خٛا بطٜت١ٝ ي١ غ١ض٣ ١ْظاْنيز٠ضباض٣٠  ١ْظاْني٠ٚ 

ڭ  چ  خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت: ,س١ضا٢َ نطز٠ٚخٛا بؤ ب١ظاْسٕ ٚ ثَٝؿٌَٝ نطز٢ْ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ 

وكٌاُةى كة بؤًاْ باؽ ئةو ح :واتة  ٣٣الحج:  چۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ
بةوةى كة  ،كطزوْ وة ئةوةف كة تيَيسايةتى هة بةطةوضة ضِاططتِى ئةو ؾتاُةى كة خوا حةضاًى كطزوة

ٓةضكةغيَم ضِيَعى بططيَت و ثيَؿيَوى ُةكات خواى  ،ضِيَعى بططْ و بة ضاوى حوضًةتةوة غةيطى بلةْ
 .زواضِؤشزا اوة زوُية زةبيَتة ًايةى خيَطو ضاكة بؤى هةوطةوضة ثازاؾتى زةزاتةو

   ٢7النساء: چ    چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇچ:٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت

                                                 
  .(7349)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب 1
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، زواى ئةوةى كة وة قةبويَ كطزُى ،بةكطزْياضًةتى زاُى بؤ تةو :تةوبةى بةُسةكاْ بؤ خوا زو جؤضة
ة هةَ ئايةتةزا ٓاوةَهٌاْ زةزاتىَ بةوةى كة ئةو تةوبةيةى كة خوا ثيَويػتى كطزو .بةُسة تةوبة زةكات

هةغةض خؤى قةبوَهى بلات ئةويـ وةن بةخؿِسةى و طةوضةييةن كة هةبةضاًبةض بةُسةكاُى زةيِويَِىَ بؤ 
ُةظاُيِى بة  اوتوضِةى خو اوُةظاُني بة غةضئةجناًى ئةو تاواُةو غع ،بة ُةظاُياْ زةكةْ ئةواُةية كة تاو

بابؿعاُيَت  ،ةظاُة بةَ ثيَية بيَتغةضثيَطى كاضيَم ُ وكةواتة ٓةً ،تةًاؾاكطزُى خوا بؤى اوضاوزيَطى خو
غعازاُيةتى  ةوئةو كاضةي بة تاواْ زاُاُىبةَهلو ظاُياضى بة حةضاًى ئةو كاضة ًةضجى  ،ئةو كاضة حةضاًة

 .هةغةضى
١َٖٛ تاٚاَْٝو ب١ْس٠ ) :( ن١ ز٠ٜإ ٚت)ي١ ١٥ب٢ عاي٠ٚ١ٝ ن١ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ي١ ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ 

  .9(ٖؤ٣ ١ْظا١ٜ٠ٚ١ْٓٝز٠زات ٠ٚ١٥ ب١ ١٥جنا٢َ 
( )٠ باغ٢ ٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚق١تاز٠ٚب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ب١ ق١سٝش٢ ٖات٠ٛ ي١ 

  0.ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ٜى ز٠ْطٔ
٠ٚ ظاْٝاضٜإ  ,ز٠ضباض٣٠ قٛض٥إ –خٛا يَٝٝإ ضِاظ٣ بَٝت–٠ٚ ١َ١٥ف ي١ ؾاض٠ظا٣ ٖا٠ٚال١ٜ٠ٚ١َْ 

 (ايػس٣)١ٖتا  ,١ ظؤض٣٠ ن١  ت١ٚسٝس ١ٜ١ٖت٢ ي١ ثانطز٠ٚ٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ناضٜط١ضٜ ,ز٠ضباض٣٠ ١ْفػ٢ َطؤظ

   ٢7النساء:  چ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇچ:ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣٠ خٛا
  .4(تا غ١ضثَٝط٢ خٛا بهات ١ْظا١١ْٖ) :ز٠ف١ضََٜٛت
ى ي١ خٛا ٠ٚ ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َٖٛ ٜاخ٢ ١ٜ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٝ

٠ ١٥ٚ ن١غ١ ١ْظا١ْٝن٣١ ب١ ٖؤ٣ اٚطَٜٛطِا١ٜئَ بؤ خٛ اٚظاْ ٠ٚ٠ ١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ي٢َٝ ز٠تطغٔ ١٥ٚ ,١ْظا١ْ
٠ٚ  ,ضْٛه١ ١٥ط١ض تطغ١ن٣١ ي١ خٛا ت١ٚاٚ بٛا١ٜ غ١ضثَٝط٢ ١ْز٠نطز ,ْات١ٚا١ٜ٠ٚ١ٜٚ ي١ تطغا١ْن١ٜسا

                                                 
اال إ ايطاٟٚ عٓ٘ ٖاٛ ٜعٜاس بأ     ،ثك١ اختًط باخطٙ ،ابٔ أبٞ عطٚب١ :ٚ غعٝس ٖٛ ،ؾانط( باغٓاز صشٝح -89\8)ضٚاٙ ابٔ دطٜط يف تفػريٙ 1

  .(140\2)ايتاضٜذ يًفػٟٛ  ٚ ١املعطف :بطِواُة .مسع َٓ٘ قبٌ اختالط٘ نُا قاٍ االَاّ امحس بٔ سٓبٌ ،ظضٜع
   .( باغٓاز صشٝح89\8)ٚ ابٔ دطٜط يف تفػريٙ  ،(151\1)ضٚاٙ عبسايطظام يف تفػريٙ 2
3
 ( باغٓاز دٝس.90-89\8)ضٚاٙ ابٔ دطٜط يف تفػريٙ  
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بؤ تطغإ ي١ خٛا ن١ ب١ ظاْٝاض٣ ب١غ١ ) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ٥ٝنب ١َغعٛز١٥ٚ ٚت٣١ٜ١  ١ٜي٠ٚ١ؾ٠ٚ١
  .9(ن١ ب١ ١ْظا٢ْ زابٓط٣َ زاخٛا٥اغت٢ ٠ٚ ب١غ١ بؤ ي١ خؤباٜبٕٛ ي١  ,زابٓط٣َ

٠ٚ ضِاَإ ي١ٚ ؾت٣١ ن١  ,برينطز٠ٚ١ْ ي١ٚ ؾت٣١ ن١ ي٢َٝ ز٠تطغ٢ ٚا ز٠نات ن١ ضِابه٣١ ي٢َٝ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥
ب١يَط١ٜ١ ي١  ,٣ ١َ١٥زا ١ْضَٝتب١ زٚا ,١٥ط١ض ي٠ٚ١ ضِا١ْنات ٚ ,خؤؾت ٣ٚ١٥َ ٚا ز٠نات ب١زٚاٜسا بط١ض٢َِٜ

    .0(غ١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ن١غ١ ب١باؾ٢ بري٣ ي١ ؾت١نإ ١ْنطز٠ٚت٠ٚ١

ۋ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,٠ٚ ض١ْس٠ ب١ْس٠ ظٜاتط خٛا٣ خؤ٣ بٓاغ٢َ ١٥ٚا ظٜاتط ي٢َٝ ز٠تطغ٢َ

ْ بة تةواوى هيَى هة ُاو بةُسةكاُى خوازا بةتةُٔا ظاُايا :واتة  ٤٥فاطر:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
 ,( ن١ ظؤض ز٠تطغا ي٣٠ٚ١ غ١ضثَٝط٢ خٛا بهات)٠ٚ ظاْاتط٢ٜٓ ظاْاٜإ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ .زةتطغّ

                                                 
1
ٚ ايطرباْاٞ يف   ،(178)ٚ اباٛ زاٚز يف ايعٖاس    ،(158 :ص)ٚ امحاس يف ايعٖاس    .(291\13)ٚ بٔ ابٞ ؾاٝب١   ،(46)ضٚاٙ  ابٔ املباضى يف ايعٖس  

نًااِٗ َاأ ططٜاال  ،(487)ٚ يف املااسخٌ  ،(732)ٚ ايبٝٗكااٞ يف ايؿااعب  (،ايعُااري -9)يف ابطاااٍ اذتٝااٌ ٚ اباأ بطاا١  ،(212-211\9)ايهاابري 
ِ    ،فإ شيو ال ٜطاط ضٚاٜتا٘ ٖاصا    ،ٖٚٛ ٚإ نإ قس اختًط ،املػعٛزٟ فكاس غا٦ٌ ىٝا٢ بأ َعاني عأ        ،ٚناإ قاس اتكٓٗاا    ،الْٗاا عأ ايكاغا
 .(221\10)ضٚاٙ ارتطٝب يف تاضٜذ بػساز  (.ب٘ عٔ ايكاغِ َٚعٔ .. ٚنإ صشٝح ايطٚا١ٜ فُٝا سسخ.نإ ثك١) :فكاٍ ،املػعٛزٟ

ايعًاِ  ) :ضزت َٔ ضٚا١ٜ اخط٣ بًفاغ سٚق -اييت ٖٞ َٛضع ايؿاٖس   –اال إ ادت١ًُ االٚىل  ،ٚ عبساهلل بٔ َػعٛز ،يهٔ بكٞ االْكطاع بني ايكاغِ
(  َٔ ططٜال عإٛ   486)ٚ ايبٝٗكٞ يف املسخٌ  ،(131\1) اذت١ًٝ ٚ أبٛ ْعِٝ يف ،(185)ضٚاٙ أمحس قٞ ايعٖس  ،ٚ ٖٞ يف َعٓاٖا متاَا (.ارتؿ١ٝ

 :(561\3)قاٍ ايرتَاصٟ يف غآٓ٘    ،يٛال االْكطاع بني عٕٛ ٚ ابٔ َػعٛز ،ٖٚٛ اغٓاز صشٝح ،عٔ ابٔ َػعٛز ،بٔ عبساهلل بٔ عتب١ بٔ َػعٛز
ٚ اياساضقط  يف غاتالت ايربقااْٞ     ،(332\5)يًبٝٗكاٞ  ٚ اْعط ناالّ ايؿاافعٞ فٝا٘ يف ايػآٔ ايهارب٣       (،عٕٛ بٔ عبساهلل مل ٜسضى ابٔ َػعٛز)
 .(249 :ص)ٚ ايعال٥ٞ يف داَع ايتشضٌٝ  ،(385)

 .ض ايػًف، ال ٜتػع املكاّ يػطزٖااثا١ٚإ هلا ؾٛاٖس نجري٠ يف ايهتاب ٚ ايػٓاٚالغُٝ ،ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ تكٟٛ ضٚا١ٜ ايكاغِ ايػابك١
، ٚياٛال اْا  مل اداس َأ صاطح      (131\1اهلل(. ناصا يف اذتًٝا١ )  قاٍ يٞ عبس) :ساهلل أْ٘ قاٍدا٤ يف اغٓاز أبٞ ْعِٝ َٔ ضٚا١ٜ عٕٛ بٔ عب :تٓبٝ٘

  .فًعً٘ ٜهٕٛ تضشٝفا أٚ حنٛٙ ،بػُاع عٕٛ بٔ عبساهلل َٔ ابٔ َػعٛز يكًت بصيو
ٚ ايعًاِ عٓاس    ،ا ٖٝٓاا ٚإ نإ ارتطب ٖٓا  ،ضضٞ اهلل عٓ٘( ملا غبل شنطٙ)فال أؾو يف صش١ ْػب١ ٖصٙ املكٛي١ البٔ َػعٛز  ،ٚ ع٢ً نٌ ساٍ

 .اهلل
  .(23-22\7)زتُٛع ايفتا٣ٚ 2
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ۈ  ٴۇ   ۆ  ۈ چ  :ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ ف١ضَا٢ْ ثَٝهطز٠ٚ ب٣٠ٚ١ ن١ ب٢ًََ !١٥ٜٚـ ن١َٝٝ

  ٢٤األنعام:  چ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ
كة ئةطةض غةضثيََطى ثةضوةضزطاضَ بلةَ غعاَ بسات بة غعاى ثيَياْ بَوىَ كة ًّ زةتطغٍ هةوةى  :واتة

 .ضِؤشيَلى طةوضة
٠ٚى ؾاخَٝو  –١٥ط١ض ض٢ بطٛنٝـ بَٝت  –ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ تاٚإ ي١ال٣ ١ٜندٛاث١ضغتا٢ْ ؾاض٠ظا ب١ خٛا 

٠ٚ د٢ًٝ ٖا٠ٚالَٕ ضْٛه١ ظاْاتطٜٔ  ,خٛا٣ ب١ ز٠غ١الَت ٚ ت١ْٗاي١ب١ض ظاْٝاضٜإ ب١ ط١ٚض٣٠  ,ز٠ٜبٝٓٔ
 :ز٠ف١ضََٜٛت ع١بسٚيَال٣َ ن١ٚض٣ِ ١َغعٛز ,ٕٛ ب١ َاف١نا٢ْ خٛا ي١ ١َٖٛ ن١ؽ ظٜاتط ز٠تطغإدٌٝ ب

ن١ض٢ ١َُٝ٥ ي١ غ١ضز٢َ٠  ,٠َٛٝ٥ ناض٣ ١٥ٚتؤ ز٠ن١ٕ ن١ ي١ ب١ضضاٚتاْسا ي١ تاي١َ َٛ بطٛى تط٠)
 .ض٠نإب١ ٖٝالنب١ٚات١  :ز٠ي٢ََ بٛخاض٣ .9(( ١٥ٚ ناضا١َْإ ب١ تاٚات٢ ط١ٚض٠ ز٠ظا٢ْ)ثَٝػ١َب١ضزا 

ب١يَهٛ  ,ضان٣١ ضان١ناضإ خطاث٣١ ْعٜه١نا١ْ ي١ خٛا٠ٚ :٠ٚ ١َ١٥ف ْايََٝني ٠ٚى ١ْٖسَٜو ن١ ز٠يََٝٔ
بطٜت١ٝ ي١ٚ تاٚا٣١ْ با ي١ بٓط١ٓٝزا بطٛى بَٝت ١٥ٚا ي١ال٣ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ز٠ٜهات ط١ٚض١ٜ٠ نات٢َ ن١ 

اظز٢َٖٓٝ٠َ ١ٖٚ١ضبؤٜ ,٢ نطز٠ٚب١بري خؤ٣ ز٠ََٖٝٓٝت٠ٚ١ ط١ٚض٣٠ ٚ ب١ز٠غ١الَت٢ ١٥ٚ خٛا٣١ٜ ن١ غ١ضثَٝط
  .ي١ ؾ١ضَاْسا

١َضِٚا١ْ بطٛن٢ ) :بٛ ز٠ٜف١ضَٛ بٝالىل نٛض٣ِ غ١عسض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت طَِٜٛ ي١  ١٥ٚظاع٢
  .0(ب١الَّ بطِٚا١ْ ١٥ٚ خٛا٣١ٜ ن١ غ١ضثَٝطٝت نطز٠ٚ ,تاٚإ

 ,تطغ٢ ١٥ٚ د١ًٝ ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠دٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ٚ ١٥غ١ض٣٠ ن١ زَٜت دٛإ تَٝس٠ط١ٜت ي١ ٢َْٓٝٗ 
ضؤٕ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ١ٜسٝا٣ نٛض٣ِ َٛعاظ٣ ضِاظ٣ ,٠ٚ١ بؤ خٛا٠ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ٠ٚ١٥ ب١ ٥ٝدالق

                                                 
1
 .(6492)ضٚاٙ ايبداضٟ  
ٚ أباٛ ايفطاٌ ايعٖاطٟ يف      ،(232\3)ٚ ايعكًٝٞ يف ايطعفا٤  ،(384 :ص)ٚ عبساهلل بٔ أمحس يف ظٚا٥س ايعٖس  ،(71)ضٚاٙ ابٔ املباضى يف ايعٖس 2

ٚإٕ  ،ٖٚاٛ صاشٝح   ،(91\5)ٚ ايصٖيب يف ايػري  ،(502-501\10)انط يف تاضٜذ زَؿل ٚ ابٔ عػ ،(223\5)ٚ أبٛ ْعِٝ يف اذت١ًٝ  ،(402)سسٜج٘ 
ثِ ٖٛ قس تٛبع نُاا تعطفا٘ َأ َضاازض      ،ايصٖيب طٚفكس صطح بايتشسٜح يف إسس٣ ططٜكٞ ابٔ عػان ،نإ فٝ٘ عٓع١ٓ ايٛيٝس بٔ َػًِ املسيؼ

  .ايتدطٜر
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 ,ضان٣١ تَٝسا ١ْٝخطاث١نامن ٖٝض  ؟خطاث١زاّ ١ٚي١ ناتَٝهسا َٔ ي١َْٝٛإ ضان ,نطز٠ٚ٠نامن ضِظطاضّ ز٠ن١ٕ
ي١زٚا٣  ,ت ١ْٝ ٖٝض ناضَٜو ٥ٝدالص ١ْبَٝت تَٝٝسا٠ٚ تؤف خٛا١ٜ ق١بٛيَ ,٠ٚ ضان١نامن تَٝه١ي١َ ب١ خطاث١

  .9(١َ١٥ف ٖٝض ١َْا٠ٚ ت١ْٗا ب١خؿٓس٠ٜت ١ْبَٝت
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١  ,ب١ن١ّ ظا٢ْٓٝ ١ْفػ١ زٍَ ثاى ز٠نات٠ٚ١ ي١ خؤبا٣ بٕٛ ب١ ٖؤ٣ نطز٠ٚ٠ٚ٠ٚ٠ ١٥ّ 

 ,بؤ ال٣ خٛا خؤبا٣ بٕٛ ٥ٝدالص ْا٢ًَََٖٝ ي١ ض٣ِٚ تَٝب٢ٓٝ نطز٢ْ ١ْفؼ ٚ زا١ْ ثاي٢َ ١َٖٛ ؾت١نإ

چ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ١َٖٛ ضان١ٜ١ى ن١ تٛؾ٢ َطؤظ ز٠بَٝت ي١ال١ٜٕ خٛا١ٜ٠ٚ

 .ٓةًو ئةو ُيعٌةتاُةى كة ثيَتاُةوةية هةالى خواوةية :واتة  ٤٣النحل:  چىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی
٠ ب٢ٓٝ يَٝربِا٠ٚ ي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ ا١ٖٚض ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝبًٝؼ نات٢َ ١ْٜتٛا٢ْ يٛت٢ ب١ْس٠ ؾؤضِ بهات ي١تاٚاْس

 ا١ٖٚتا ي١خؤبا٣ بٕٛ ٚ ضِٜ ,ز٠غت١ٚاش٣٠ ١َزح ٚ ب١باف زاْإ ز٠خات١ ْاٚ زي٠ٚ١َٝ ,نطز٢ْ خٛا٣ خؤ٣
٠ٚ ضا٣ٚ تَٝرب٠ِٜٛ  ,١٥ٚا١ْ ز٠زات ب١طَٜٛٝسا٠ٚ ب١ضز٠ٚاّ  ,ب١ز٠غت َٖٝٓا٢ْ ْاٚباْط٢ تَٝسا ز٠ٚضٚش٢ََٜٓ

 .١ٖتا نؤتا ثامشا٣٠ٚ شٜا٢ْ
, َٓٝـ ي١ال٣ اتغ١ض١َ٠ضط٢ باٚنِ ٖ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٣ نٛض٣ِ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ س١ْب١ٍع١بسٚالَ
١ٖضزٚ بؤ ٣٠ٚ١٥  –٠ٚ ١٥ٚ ي١ طٝإ ز٠ضنَٝؿاْسا بٛ–٠ٚ ثاضض١ ث١ضِؤ١ٜنِ ب١ز٠غت٠ٚ١ بٛ  ,زاْٝؿتِ

اَإ ز٠ظا٢ْ ن١ َطز٠ٚ ثاؾإ اٚي١ ٖؤف خؤ٣ ز٠ضٛ ١ٖت٠ٚ  ,ث٢َ طٛضدٛ طؤٍَ به٠ٚ١َ١ ؾ١ًٜٚط٣١
  .ٚا٣ ز٠ٚت داضَٜو ٚ زٚداض !ْا َٖٝؿتا !ْا َٖٝؿتا :٠ٚ ز٠ٜٛت ,ٖؤف خؤ٣ز٠ٖات٠ٚ١ 

 :ث٢َٝ ٚمت ؟٠ٚ١٥ ض١ٝ ١٥ٚ ؾت٣١ ن١ ز٠ًََٜٝٝت ي١ّ نات١زا !٣١٥ باب١ طٝإ :ي١ داض٣ غ١ََٗٝسا ثَِٝ ٚت
  ؟نٛض٣ِ خؤؾ١ٜٚػتِ ْاظا٢ْ

  !ٚمت ١ْخَٝط
ز٠ططت ي١  ططمت ٚ طاظ٣ ي١ ث١جن١نا٢ْثَٝال٠َٚن٣١ ١ٖيَ – !زٚضبَٝت ي١ ض٠ِمح١ت٢ خٛا –٥ٝبًٝؼ  :ٚت٢

  .0(١ٖتا ١٥َطّ !ْا َٖٝؿتا :٠ٚ َٓٝـ ز٠َٛت 9.ي١ ز٠غتِ ز٠ضض٣ٛ !٣ ١٥مح١ز٥ا :ز٠ٜٛت ,زاخ٢ َٔ ٚ

                                                 
  .(823)ٚ حنٛٙ بطقِ  ،(824)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب 1
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ق١الت ٚ غ١الَٝإ  –٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ٜاز٣ ٣١َ١٥ ١ٖبَٝت ٠ٚ ٠ٚ١٥ف ن١ ثَٝػ١َب١ضا٢ْ ي١غ١ض ب٠ٛ 
٠غ١ٝت نطزٕ ث٢َٝ ١ٖتا ي١ نات٢ ٠ٚٚ سٚي١ باؽ نطزٕ ٚ ٜازخػت٣٠ٚ١ٓ ت١ٚسٝ –ي١غ١ضبَٝت 

١٥ط١ض ي١ زيَسا  –ز٠ظا٢َْ ٢َْٓٝٗ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١٥ّ ٚؾ١ٜ١  –٠ٚى ثَٝؿرت بامسإ نطز  –غ١ض١َ٠ضطٝؿٝاْسا 
٠ٚ  ,ي١ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛ ٚ دَٝطريبٕٛ ي١غ١ض ٥ٝػالّ ي١ نات٢ ب١دََٝٗٝؿت٢ٓ ١٥ّ زْٚٝا١ٜزا –دَٝطري بَٝت 

 ي١ٚ ٥ا١ٜت٣١ غٛض٠ت٢ ٥ٝرباِٖٝ ن١ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ ت٣١ دَٝطري٠ٚ١٥ٚ١ف ٠ٚضطريا٠ٚ ي١ ْاْٚا٢ْ ب

 :واتة   ٤7إبراهیم:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ :خٛا١ٜ
هة  اوتةى جيَطري هة شياُى زوُيةوزةكات ب اوزاًةظض وخواى طةوضة ئةواُةى كة ئيٌاُياْ ٓيَِاوة جيَطري

ئيٌاْ و ئيػالَ و هةغةضة ًةضطيؿسا هةغةض ئةو بةوةى هة زُيازا ٓيسايةتياْ زةزات بؤ  ،ضِؤشى زوايؿسا
ثاضاوياْ زةكات  شزا كة ُاو طؤضِة خواى طةوضة ظًاًْطْ و وة هةيةكةَ ويَػتطةى زواضِؤئيٌاُة زة

وة هة ُاضِةحةتيةكاُى ُاو طؤضِ  ،ُةوةى ئةو زو ًةالئيلةيةى كة ثطغياضى هيَسةكةْهةكاتى وةالًسا
هةطةيَ ئةٓوى ئيٌاْ حةؾطى زةكات و هة غةختى ئةو ضِؤشة  وة هة ضِؤشى زوايؿسا ،زةيجاضيَعيَت
 .زةيجاضيَعيَت

ت١ٚسٝس ١ٜن١ّ ؾت١ ن١ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ ١ٖ١ض ي١ب١ض١َ١٥ؾ
 ٠ٚ نؤتا ؾتٝؿ١ ن١ ي١غ١ض٣ زْٚٝا٣ ثَٞ ب١دَٝس٢ًََٖٝ٠َ ١ٖض٠ٚى ,َطؤظ ث٢َٝ ز٠ضَٝت١ ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ

  .4(ز٠ضَٝت١ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١ ,بَٝتال اي٘ اال اهلل  :ؾ٣١ٚ انؤت١ٖضن١غَٝو ) :( ز٠ف١ضََٜٛت)ض ثَٝػ١َب١
  .9(نؤتا باب١ت١ ١ٚن١ٚات١ ت١ٚسٝس ١ٜن١ّ باب١ت ,٠ٚ نؤتا ثَٜٝٛػت١ٝ ٠ٚٚ١ ت١ٚسٝس ١ٜن١ّ ثَٜٝٛػتٝ

                                                                                                                                                         
1
 –غَٜٛٓس بـ١خٛا   –, ١َ١٥ف با٣ بَٝت ب١ْ١فػ٢ خؤ٣بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ خؤ٣  ,ن١ تؤ ضِظطاضت بٛ ي١ز٠غتِ :٥ٝبًٝؼ ٚا٣ ْٝؿإ ز٠زات :ت١ٚا 

 .٠ٚ ثاضَٜعضاٜٚـ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ خٛا بٝجاضَٜعَٜت ,٠ٚ ناتَٝه٢ غ١خت ٚ تطغٓان١ ,فٝت١ٜ١ٓن٢ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠
ٚ ابٔ ادتٛظٟ يف َٓاقب أمحاس   ،(826)ٚ ايبٝٗك٢ يف ايؿعب  ،(183\9)ٚ أبٛ ْعِٝ يف اذت١ًٝ  ،(341\11)ضٚاٙ ابٔ عًِ يف دع٥٘ نُا يف ايػري 2
سها١ٜ  عٔ عباساهلل بأ أمحاس     :-ضاٟٚ ٖصٙ ايكض١  –عٓس تطمج١ ابٔ عًِ  ،(544\15)قاٍ ايصٖيب يف ايػري  ،( بإغٓاز دٝس547-546 :ص)

ٚ إٕ ناإ َعٓا٢ ايكضا١ الؾا٧ فٝا٘ َأ ايٓاسٝا١         ،فإْ٘ ىتااز اىل حتطٜاط   ،(341\11)ايػري  ٠ٚ بطِٚا١ْ ١ٖض٠ٖٚا (.يف قٍٛ أبٝ٘ ال تعس َٓهط٠
   .( َٚا بعسٖا827)ايؿعب يًبٝٗكٞ  بطِٚا١ْ ،ايفك١ٝٗ

  .ٚ ٚافك٘ ايصٖيب ،( َٔ سسٜح َعاش ضضٞ اهلل عٓ٘ ٚ صشش1351٘)ٚ اذتانِ  ،(3116)ٚ ابٛزاٚز  ،(233\5)ضٚاٙ أمحس 3
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ثاى ٚ  ٠ٚ ي١ب١ض ١َ١٥ف ١ْضٜت٢ خٛا ز٠ضباض٣٠ ب١ْس٠نا٢ْ ٚا ضِؤؾت٠ٛ ن١ ١ٖضن١غَٝو ي١غ١ض ت١ٚسٝس٣
ئةواُةى كة هيَلساُةوةى ُابةجىَ ) (ايتأٌٜٚ)٠ٚ ثٝػ٢ ١ْنطزبَٝت ب١ طَٛا١ْنا٢ْ ٢ًٖ١٥  ,ثٛخت شٜابَٝت

 ،(يَلى ُيةقيفاتئةواُةى كة زةَهيَّ خوا ٓيض ُاو  ) (ايتعطٌٝ)ٚ ٢ًٖ١٥  ،(ةكاُى خوا بطِياض زةزةْقيفاتزةضباضةى ُاو 
١٥ٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١غ١ض ١٥ٚ  ،(بة زضوغت كطاوةكاُىئةواُةى كة خوا زةؾوبٔيَِّ )( ايتُجٌٝ)ٚ ٢ًٖ١٥ 

 .ب١تاٜب١ت ١٥ٚا١ْٜإ ن١ باْط١ٚا٣ٚ بؤ ز٠ن١ٕ ٚ ثاضَٜعطاض٣ يَٝس٠ن١ٕ ,ت١ٚسٝس٠ ز٠ميط٢ََٜٓ
ض١َٛ  :ض بٛ ز٠ٜٛتطَِٜٛ ي١ باٚن٢ قايَ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت غ عبس ايػافط ايفاضغٞساف

ڭ  چ  :ي١ ناتَٝهسا طٝا٢ْ ز٠زا –طَِٜٛ ي٢َٝ بٛ ز٠ٜٛت  ,١َ٠ضطٝساال٣ أبٞ بهط ايًباز ي١ نات٢ غ١ض

  ٤٣الحشر:  چ  ڭ  ۇ  ۇ

  .0(٠ٚ ْا٠ٚنا٢ْ تط٣ ١َٖٛ شَاض ١ٖتا نؤتا٣
ض٠ِمح١ت٢  َٛس١َ١ز ١٥َإ ١٥جلا٠ٚ١َٝ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ٖضطٝع بريّ ْاضَٝت٠ٚ١ ٥اَؤشطاض٣ َاَؤغتاَإ 

اَاز٠ بٕٛ ي١ال٣ ي١ َاَؤغتانامنإ ٚ ن١غا٢ْ تطٜـ ن١ بؤٜإ باؽ نطزٜٔ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ٥خٛا٣ يَٝبَٝت  
  .(٥اَؤشطاضِٜ بؤتإ ١ٜ٠ٚ١٥ !ع١قٝس٠ !ع١قٝس٠) :ن١ ي١ نات٢ غ١ض١َ٠ضطٝسا ز٠ٜٛت

٠ٚ ظؤضب٣١ قػ١نا٢ْ ز٠ضباض٣٠  ,ي١ ضِاغتٝسا ١٥ّ َاَؤغتا١ٜ بؤ ت١ٚسٝس شٜا !َطزَْٝه٢ ض١ْس خؤؾ١
ب١ دؤضَٜو ن١ نطز٣ ب١  ,ب١ شٜا٢ْ َٖٝٓا ٠ٚ خٛاف ب٠ٚ١ نؤتا٣ ,ب١ضطط٣ نطزٕ بٛ ي٢َٝ سٚت١ٚسٝ

 –ق١الت ٚ غ١الَٝإ ي١غ١ض بَٝت  –١ٖض٠ٚى ٥ٝربا٢ُٖٝ خ١يٌٝ ٚ ٠ٚ١ْنا٢ْ  ,٥اَؤشطاض٣ بؤ زٚا٣ خؤ٣

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,نطزٜإ

﮳      ﮴  ﮵   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ﮲ 

 - ٢٣٤البقرة:  چ    ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

٢٣٣   

                                                                                                                                                         
1
 .(443\3)َساضز ايػايهني  
 .ٖٚصا غٓس صشٝر ،(36 :ص)إلبطاِٖٝ ايضطٜفٝ   (ٓتدب َٔ ايػٝام يتأضٜذ ْٝػابٛضامل)2
  



www.fermude.com 1432 

 

 

 
٠ٚ  ,بَٝطَٛإ ٥ٝدالقٝـ ب١ضاَب١ض٠ن٣١ ضِٜا١ٜ ,١ٖض٠ٚى ضؤٕ ت١ٚسٝس ب١ضاَب١ض٠ن٣١ ٖا٠ٍَٚ زاْا١ْ

ت٠ٚ١ ي١ْاٚ زي٢َ َطؤظسا بٕٛ ب١ ١ْفػ٠ٚ١ ز٠نٛشََٜٓٝٝب١يَط٣١ ي١ خؤبا١ٖٜض٠ٚى ضؤٕ ضِْٚان٢ ٥ٝدالص 
خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ضْٛه١ ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ ٥ٝدالص ١ٖضطٝع ي١ط١ٍَ ضِٜازا ١ٖيَٓانات ,١٥ط١ض ي١ٚ زي١َزا بَٝت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  چ :ز٠ف١ضََٜٛت

بيِّ  خةَهلى بياْ ئةواُةى كة ًايَ زةبةخؿّ بؤ ئةوةى كة :واتة٣٥النساء:  چ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ
 ةودالص و ئيٌاُياُةوة بيَت بة خواى طةوضيُةن ًايَ بةخؿيِياْ بة ٓؤى ئ ،ياْ بلةْو ًةزح و غةُا

وة ئةًةف هة ٓةُطاوةكاُى ؾةيتاُة كة باُطةواظى حعبةكةى بؤ زةكات  ،بةتةًاى ثازاؾتى ئةو بّ
وة ٓةضكةغيَم  ،اْبؤئةوةى هة ئةٓوى ئاطط بّ وة بةٓؤى ئةو كاضةوةياْ بوْ بة ٓاوةيَ و زؤغتى ؾةيت

 .ؤغتى خؤى كة بةضةو فةوتاْ زةيباتؾةيتاْ زؤغتى بيَت ئةوة خطاثرتيّ كةغى كطزوة بة ز
 ,ا١ْٝاٚي١ ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚإ ؾتَٝو ْٝؿإ ز٠ز٠ٕ ن١ ي١ ْاخٝاْس ,٢ زٚض٠ِٚنا١ْقٝفات٠ٚ ضِٜا ي١ زٜاضتطٜٔ 

ئةو زوضِواُة  :واتة٢٥٤: النساء چ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژچ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
كاتيَم كة زيَّ بؤ ُويَص بةو ثةضِى تةممةَهى و بيَتاقةتيةوة زيَّ وة كاتيَم زيَّ كة خةَهلى بياْ بيِيَت وةن 

بةياُى ُاضّ ضوُلة  اوخةَهلى زةياْ بيِّ بةاَلَ بؤ ُويَصى عيؿ ةوُيوةضِؤ كة زُيا ضِوُاك طوُويَصى عةغ
 . سا ظؤضبةكةًى يازى خواى تيازةكةْوة هةكاتى ئةجناَ زاُى ُويَصةكةؾ ،كةؽ ُاياْ بيِيَت ةوزُيا تاضيل

خٛا٣ ط١ٚض٠  ,١ٖضبؤ١ٜ ١َضد٢ ق١بٍَٛ ب٢ْٛ ت١ٚب١ٜإ ٠ٚ١٥بٛ ن١ ب١ ٥ٝدالق٠ٚ١ زٜٓساض٣ به١ٕ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :ز٠ف١ضََٜٛت

 ٢٥٦ – ٢٥٤النساء:  چائ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى
وة هة ُاو كة هة بِى بِةوةى زؤظةخّ  ،خواى طةوضة هةَ ئايةتةزا باغى غةضئةجناًى زوضِوةكاْ زةكات

هةبةضئةوةى ٓاوؾاُياُّ هة بيَباوةضِى و زشايةتى كطزُى  ،خطاثرتيّ غعازاْ وة هة شيَط بيَباوةضِةكاُةوةْ

  )الرياء(خؤ دةرخسنت 
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زشايةتى ئيٌاُساضاْ بلةْ بة  ةياْ ظؤضتطاوة ظياز هةوةف هةواْ فياََلوى تطو وة تواُ ،ضاواُى خوازُري
ةن اووة بة ٓؤى ضِوكةؾياُةوة كة خؤياْ بة ًوغوَهٌاْ ُيؿاْ زةز ،ؾيَوةيةن كة ٓةغتى ثيَِةزةكطا

ئةًةف  ٓةضهةبةض ،ئيػالًياْ بةغةضزا جيَبةجىَ زةكطا حوكٌةكاُى اوةَهةياْ هةطةيَ زةكطًوغوَهٌاْ ًاً
، ثاؾاْ زةفةضًويَت وة تةُٔا ؾت ضِظطاضياْ تطبيَتعاياْ هة بيَبوةضِاْ غةخت ؾايػتةى ئةوةبوْ كة غ

وة تةُٔا  ،وة ُار و ضِوكةؾياْ ضان بلةْ ،غعاى خوا ئةوةية كة تةوبة بلةْ هة تاواُةكاُياْ بلات هة
وة بة ئيدالقةوة زيِساضى  ،ثؿت بة خوا ببةغنت هة بةزةغت ٓيَِاُى خؤؾى و البطزُى ُاخؤؾيةكاْ

ٓةضكةغيَم ئائةَ ؾتاُة هة خؤيسا  ،ُٔا ًةبةغتياْ ضِةظاًةُسى خوا بيَتوة هة كطزةوةكاُياُسا تة ،بلةْ
 .هة شياُى بةضظةر و هة ضِؤشى زوايؿسا هةطةيَ باوةضِزاضاُساية اوجيَبةجىَ بلات ئةوا هة زوُي

اي١َ ٠ٚ ١٥ٚ ناض٣٠ َ ,خٛا ١ْبَٝت ق١بٍَٛ ْانطَٜت١ى ١َب١غت تَٝٝسا ض٠ِظا١َْس٣ ١ٖضبؤ١ٜ ١َٖٛ نطز٠ٚ٠ٜ
ثَٝػ١َب١ض  :ََٜٛتٜط٠ٚ٠ ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضي١ ١٥بٛ ٖٛض٠ِ ,٠ٚ ي١ ضِؤش٣ زٚاٜسا١ْ٠ٚن١ٜ١ب١غ١ض خا

َٔ ز٠ٚي١َُْسٚ  بَٝٓٝاظّ ي١ ب١ْسا١ٜت٢ غ١ضد١ّ  -:ت٢خٛا٣ ط١ٚض٠ ف١ض١َٜٛ) :ََٜٛتضز٠ف١ () خٛا
ات١ ي١ ١٥جناّ ٚابسات تَٝٝس ٖا٠ٍَٚ بطِٜاض ٚ ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو نطز١ٜ٠ٚ٠ى ١٥جناّ بسات ,زضٚغت نطا٠ٚنامن

١٥ٚا َٓٝـ ي٢َٝ  ,زا٢ْ ١٥ٚ ناض٠ٜسا ت١ْٗا ١َب١غت٢ َٔ ١ْبَٝت ب١يَهٛ ١َب١غت٢ ن١غَٝه٢ تطٜـ بَٝت
 .خؤٜؿ٢ ٚ ناض٠ن١ؾ٢ ٚاظ يَٝس٠َِٖٝٓق١بٍَٛ ْان١ّ ٚ 

ن١  ٠ٚ ١٥ٚ ناض٣٠ بؤ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ,٠ن٠ٚ٣١ َٔ ب١ضِٜ ي١ خؤ٣ ٚ ناض) :٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه١ تطزا
  .9(ي١ط١ٍَ َٔ نطز١ٜٚت٢ ب١ ٖا٠ٍَٚ

 ,ْاخسا ضٚضِٚنا١ ٖاٚتاب٢ْٛ نطز٠ٚ٠نا٢ْ ب١ْس٠ ي٥١ٝدالص ٚات) :تطا٠٠ٚٚدالق٠ٚٝٚ١ ي١باض٣٠ ثَٝٓاغ٣١ ٥
قسا ب٠ٚ١ ز٠بَٝت ن١ ْاخ٢ ٢ ي١ ٥ٝدال٠ٜٚ ضِاغتطؤ ,ْاخ٠ٚ٢ ضِٜا ب٠ٚ١ ز٠بَٝت ن١ضِٚن١ؾ٢ ضانرت بَٝت ي١ 

     .0(رتبَٝت ي١ ضِٚن١ؾ٥٢ا٠ٚزاْ

                                                 
  .( ٖٚٛ صشٝح4202)ضٚاٙ ابٔ َاد١ 1
  .(99\0)٠ٚ١٥ف ن١ ي١ زٚا٣ ٖات٠ٛ ي١ َساضز ايػايهني  ١ٚبطِٚا١ْ ١٥ّ ثَٝٓاغ2ٜ١
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٠ٚ زٚش٢َٓ  ,١َب١ ي١ ٥اؾهطاٜساا زؤغت٢ خٛ) :٠مح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛتضِ بٝالىل نٛض٣ِ غ١عس
  .9(بٝت ي١ َْٗٝٓٝسا

ٹ  ٹ  ڤ  چ:ضِاغتطؤ٣ ز٠ضَٖٝٓطا٠ٚ ي١ٚ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ خٛا٠ٚنؤتا٣ ٣ ١ٜثَٝٓاغ١٥١ّ ٠ٚ 

ئةو خيَطاُةى كة زةيلةْ بة ُٔيَِى بيلةْ و بيسةْ بة  :واتة ٤7٢البقرة:  چڤ     ڤ  ڤ  ڦ
 ،خؤزةضخػنت و ظياتط ئيدالقى ثيَوة زياضة اوضوُلة زوضة بيَت هة ضِي ،ضةكاْ ئةوة ظؤض باؾة بؤ ئيَوةٓةشا

وة بؤ ئةو كةغةف كة ٓةشاضة بةوجؤضة باؾرتة ضوُلة اليةُى زةضوُى ئةو كةغة ثاضيَعضاو زةبيَت هةوةى 
 .كة ٓةغت بلات بة ُاتةواوى

ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ٜاخنات١ شَٜطغَٝب١ض٣ خؤ٠ٚ١ٜ  ٠ٚ غٝف١تَٝهٝؿ١ ي١ غٝف١ت١نا٢ْ ١٥ٚ س١ٚت ن١غ٣١
١ٖض٠ٚى ثَٝػ١َب١ض٣  ,ي١ ضِؤشَٜهسا ن١ ٖٝض غَٝب١ضَٜو ١ْٝ ت١ْٗا ١٥ٚ غَٝب١ض٠ ١ْبَٝت ن١ خٛا بطِٜاض٣ ز٠زات

١ٖتا ز٠غت٢ ض١ث٢ ْاظاَْٝت ز٠غت٢  ,ز٠ٜؿاضَٜت٠ٚ١ ٠ٚ ثٝاَٜٚو خَٝطَٜو ز٠نات ٚ) :ز٠ف١ضََٜٛت خٛا 
  0(...ض٢ ب١خؿ٠ٛٝ ٢ضِاغت

ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  ,٠ٚ خ١يَه٢ ضاالنٔ ي١ ؾاضز٣٠ٚ١ْ خطاث١ناْٝإ ظؤض ظٜاتط ي١ ؾاضز٣٠ٚ١ْ ضان١ناْٝإ
ب١يَهٛ ظؤضب١ٜإ ز٠ب٢ٓٝ ضاالنٔ ي١  ,ثا١ٜٜإ ز٠غت به١َٜٚت ي١ ال٣ خ١يَه٢ ١٥ٚ١ٜا١َْٜٚت ب٠ٚ١ ثً

زٚا٣ ؾا١ٜتَٝهسا ي١غ١ض ط١ضَِٜٝت ب١ ٥ٝدالص ٚات١ ١ْ)تطا٠ٚ ١ٖٚ١ضبؤٜ ,٠ٚ ت١َب١ئَ ي١ ت١ْٗاٜسا ,ب١ضضاٚزا
 .(٠ٚ ب١ت١َا٣ ثازاؾت ١ْبٝت ي١ غ١ٜط٣ ١٥ٚ ,ناض٠ناْت ت١ْٗا خٛا ١ْبَٝت

٠ٚ ١٥ط١ض َطؤظ تَٝبهؤؾا١ٜ ي١ ؾاضز٣٠ٚ١ْ ضان١نا٢ْ ي١ خ١يَه٢ ١ٖض٠ٚى ضؤٕ تَٝس٠نؤؾ٢َ ي١ 
٣١ باٚن٢ ساظّ غ١ي١َ, ١ٖض٠ٚى ضِاغتطؤٜإؾاضز٣٠ٚ١ْ خطاث١نا٢ْ يَٝٝإ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜؿت١ ث١ًٚثا٣١ٜ 

                                                 
1
ٚ  ،(228\5)ٚ أبْٛعِٝ يف اذتًٝا١   ،(401)يعٖطٟ يف سسٜج٘ ٚ أبٛفطٌ ا ،(91)ٚ ايفطٜابٞ يف صف١ املٓافل  ،(385ص: )ضٚاٙ أمحس يف ايعٖس  

 .(518\11)ٚ ايصٖيب يف ايػري  ،(489-488\10)ٚابٔ عػانط يف تاضٜذ زَؿل  ،(6548)ايبٝٗكٞ يف ايؿعب 
نُاا يف   ،ٛيٝسثِ ٖٛ قس تابع٘ بك١ٝ بٔ اي ،فكس صطح بايتشسٜح يف بعض ٖصٙ ايططم  ،ٖٚٛ صشٝح ٚإٕ نإ فٝ٘ عٓع١ٓ ايٛيٝس بٔ َػًِ املسيؼ

 .إسس٣ ططٜكٞ أبٞ ْعِٝ
  .(1031)ٚ َػًِ  ،(660)ضٚاٙ ايبداضٟ 2
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١ٖض٠ٚى ضؤٕ خطاث١ناْت  ,ضان١ناْت بؿاض٠ٚ٠) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت نٛض٣ِ زٜٓاض
  .9(ز٠ؾاضٜت٠ٚ١

 .(بطٜت١ٝ ي١ ب١ ت١ْٗا زاْا٢ْ خٛا ي١ ١َب١غتت ي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطزْٝسا) :٥ٝدالص :تطا٠٠ٚٚٚ
  .(ثاالَٚت١نطز٢ْ نطز٠ٚ٠ ي١ ضاٚزَٜط٣ نطز٢ْ زضٚغتهطا٠ٚنإ) :تطا٠٠ٚٚٚٚ

ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٖٝض  ,٥ٝدالص) :ف١ض٣َٛ ؟ض ؾتَٝو ظؤض قٛضغ١ ي١غ١ض ١ْفؼ :ٚتطا٠ٚ غ١ٌٖٖ١ضبؤ١ٜ ب١ 
 .(ب١ؾَٝه٢ تَٝسا ١ْٝ بؤ ١ْفؼ

0طَِٜٛ ي١ ثٝاَٜٚه٠ٚ١ بٛ ب١ باٚن٢ ع١بسٚياَل٣َ ٚت :ز٠يََٝت أبٛبهط املطٚظٟ
٠ٚ باغ٢ ٥ٝدالص ٚ  –

  .4(ٚ ق١َٚ١ ب١ضظ ب٥٠ٚ١ْٛاب٠ٚ١ ١٥) :باٚن٢ ع١بسٚيَالَف ٚت٢ –ضِاغتطؤ٣ بؤنطز 
ب١ ٖؤ٣  ,٠ٚ س١ظٜإ ي١ باؽ ١ْنطزٕ بٛ ,١ٖضبؤ١ٜ ثَٝؿ١ٚاٜا٢ْ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ ضِقٝإ ي١ ْاٚباْط بٛ

خ١يَه٢  ,ضاٚزَٜط٣ نطزْٝا٠ٚ١ْ بؤ ٥ٝدالص ٚ تطغٝإ ي١ زي١َناْٝإ ي١ فٝت٣١ٓ غتاٜـ ٚ ١َزح نطزٕ
 ,٠ٚ َاض نطز٢ْ ز٠غت٢ ,ٔ ث٢َٝ ١ٖيَس٠ططٕت ٣٠ٚ١٥ ن١ خ١يَه٢ ؾَٜٛغ١٥ٚتؤ ١ٜ١ٖ ن١ نؤي١َٚاض ب٠ٛ ب١ز٠

٠ٚ زاٚانطزٕ ي٢َٝ بؤ ٣٠ٚ١٥ زؤعا بهات ب٥١ََٛٝس٣  ,ال٣ غ١ض٠ٚ٠ ي١ ْاٚ نؤضِٚ نؤ١َيَسا ٠ٚ زاْا٢ْ ي١
 ٠ٚٚ١ ١ٖضن١غَٝو ب١ؾ٢ ي١ ٥ٝدالقسا ن١ّ بَٝت ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ثَٝدؤؾ ,٠ٚ ٖاٚؾ٣٠َٛٝ ٠ٚ١٥ ,ب١ض٠ن١ت٢

  3.ؾ١ زاٚا٣ بهات١ي١ٚاْ

                                                 
1
ٚابأ عػاانط يف تااضٜذ زَؿال      ،(6496)ٚ ايبٝٗكاٞ يف ايؿاعب    ،(240\3)ٚ أبْٛعِٝ يف اذت١ًٝ  ،(679\1)ايتاضٜذ  ١ٚضٚاٙ ايفػٟٛ يف املعطف 
 .( ٖٚٛ صشٝح68\22)

 .(فال تسضٟ أؾكٞ أْت أّ غعٝس ،ٚال تهْٛٔ َعذبا بعًُو ،خف سػٓتو نُا ختفٞ غ٦ٝتوأ) :( بًفغ6500)ٚ يف ضٚا١ٜ يًبٝٗكٞ يف ايؿعب 
2
 (.١٥ٚ ق١َٚ١ ب١ ض٢ ط١ؾت١ٓ ١٥ٚ ٥اغت٣١ ١ٖتا ١َزح نطإ :ثطغٝاض٣ يَٝهطز) :ٚيف ططٜل 
  .ٜضشح بعطٗا بعطا ،( َٔ ثالخ ططم274 :ص)ٚ  ،(267 :ص)ضٚاٙ ابٔ ادتٛظٟ يف َٓاقب اإلَاّ أمحس 3
   .(004 :ص)ايفٛا٥س البٔ ايكِٝ  :بطِٚا4١ْ



www.fermude.com 1432 

 

 

ي١ ضَِٜط٣١ ٚا٠ٚ  ,ي١ط١ٍَ ١٥ٜٛبسا ز٠ضِؤؾتِ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ظ٠ٜسس١مماز٣ نٛض٣ِ 
ضِا٣ ز٠نطز ي١ ز٠غت خ١يَه٢ تا ١ْٜبٝٓٔ  ؟َٔ غ١ضغاّ ز٠بّٛ ث٢َٝ ضؤٕ ١٥ٚ ضَِٜطاٜا١ْ ز٠ظا٢َْ ,ز٠ٜربزّ

  .9(٠ٚ١٥ ١٥ٜٛب١ :ٚ بًََٝٔ
١٥ّ ضَِٜط١ٜ١  :َٓٝـ ز٠َٛت !زٚضتطب١٥ٜٛٛب ي١ ضَِٜط٣١ ١٥ٚتؤ٠ٚ ز٠ٜربزّ ن١ ) :١ٖض٠ٖٚا ز٠يََٝت

٠الََٝإ اٚ, ٠ٚ ١٥ط١ض غال٣َٚ بهطزا١ٜ ١٥َٚٔ خؤّ ب١زٚض ز٠ططّ ي١ّ نؤضِا١ْ :١٥ٜٚـ ز٠ٜٛت !ْعٜهرت٠
خٛا١ٜطٝإ خؤت ضاى ز٠ظا٢ْ َٔ  :٠ٚ ز٠ٜٛت ,٠الََسا٣٠ٚ١ْ خ١يَه٢ تط١ٚظٜاتط ي ز٠زا٠ٚ١ٜ ب١دؤضَٜو ظؤض

  .0(!٢ ن١َٔ ٠ٚ١٥ّ ْاَٜٚتخٛا١ٜطٝإ خؤت باف ز٠ظاْ !٠ٚ١٥ّ ْاَٜٚت
نٛض٣ِ ق١ٜؼ ض٠ٛ ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض  سان٢ض٘ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٠ٚ ١٥بٛ ظٚضع١ ١ٜسٝا٣ نٛض٣ِ ١٥ب٢ ع١َط

ٚت٢ نٛا ١ٜظٜس٣ نٛض٣ِ  ساىض٘ , ٠ٚ ٖٝض ١ٖٚضَٜهٝإ ١ْب٢ٓٝ ,باض٠ٚ٣ باضإ ١ْ ,بؤ َْٜٛص٠ باضا١ْ
نٛا ١ٜظٜس٣ نٛض٣ِ ١٥غ٠ٛز٣  :إ ٚت٢ثاؾ !ن١ؽ ٠ٚال٢ََ ١ْزا٠ٚ١ٜ –٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝهسا  - ؟١٥غ٠ٛز

: ١٥ٜٚـ ٚت٢ .٥ٝال ز٠بَٝت ١ٖغتَٝتغَٜٛٓسّ خٛاضز٠ٚ ي٢َٝ ١٥ط١ض ط٢َٜٛ ي١ قػ١نامن١  ؟١٥ٍ دٛضؾ٢
غ١ض٣  ا١٥ٜٚٚـ ١ٖغت ,١ٖغت١ تهاَإ بؤ به١ ي١ال٣ خٛا با باضامنإ بؤ بباضََٜٓٝت :ف١ض٣َٛ !٠ٚ١٥ َِٓ

 :٠ٚ ف١ض٣َٛ ,نا٢ْ ز٠ضخػت ٚ ب١ضظ٣ نطز٠٠ٚ٠ ز٠غت٠١ٚؾؤضِنطز٠ٚ٠ ي١ َْٝٛإ ١ٖضزٚ ؾا١ْٝٚ
غ٢َ دا ١ْثاضِا٠ٚ١ٜ ١ٖتا باضاَْٝهٝإ بؤ  .نطز٠ٚ ب١ تهاناض ي١ال٣ تؤ ٝإخٛا١ٜطٝإ ٥ا١٥ٚ ب١ْسا١ْت َٓ

خٛا١ٜ طٝإ ١٥ّ ناض٠ ٢َٓ ز٠ضخػت ٚ ْاٚباْطِ  :ثاؾإ ف١ض٣َٛ ,باض٣ خ١ضٜو بٛ خبٓهَٝٔ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ
  .4(٣ ٠ٚ١٥ ١ْشٜا ١ٖفت١ٜ١ى ١ْبَٝت ١ٖتا َطز٠ٚ زٚا ,ز٠ضن١ٚت ضِظطاضّ به١ ي٢َٝ

                                                 
  .ٚ ٖٛ صشٝح ،(232\2)ايتاضٜذ  ١ٚٚ ايفػٟٛ يف املعطف ،(249\7)ضٚاٙ ابٔ غعس 1
  .ٖٚٛ صشٝح (،بؿططٙ األخري -239\2)ٚ ايفػٟٛ  ،(248\7)ضٚاٙ ابٔ غعس 2
ٚ  ،(150)اياليهاا٥ٞ يف ايهطاَاات   ضٚاٙ  ( 112ٚ\65)َٚٔ ططٜكا٘ ابأ عػاانط يف تااضٜذ زَؿال       ،(381\2)ايتاضٜذ  ١ٚضٚاٙ ايفػٟٛ يف املعطف3

 .(113\65)َٚٔ ططٜك٘ ابٔ عػانط أٜطا  ،(6577)ايبٝٗكٞ يف ايؿعب 
شتتضاطا   -113\65)َٚٔ ططٜكا٘ غاريٙ    ،(112\65)ٚ َٔ ططٜك٘ ابٔ عػانط أٜطا  (،شتتضطا -1704)ٚ ضٚاٙ أبٛ ظضع١ ايسَؿكٞ يف تاضخي٘ 

  قس تٛبع.سٚٚيف إغٓازٙ أٜٛب بٔ غٜٛ (أٜطا
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ن١ نؤن١ض٣٠ٚ٠ ١َٖٛ ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ ثَٝؿرت بامسإ  ,٠ٚ نؤن١ض٠ٚ٠تطٜٔ ثَٝٓاغ١ بؤ ٥ٝدالص ن١ بٝٓٝبَٝتِ
 :ف١ضََٜٛتَٝبَٝت ز٠يض٠ِمح١ت٢ خٛا٣  ١٥بٛ عٛمسإ غ١عٝس٣ نٛض٣ِ ٥ٝػُاعٌٝنطز ١٥ٚ ثَٝٓاغ١ٜ١ٜ١ ن١ 

٢ ب٢ٓٝٓٝ زضٚغتهطا٠ٚنا١ْ ب١ ٖؤ٣ ب١ضز٠ٚاّ ت١َاؾانطز٢ْ ضِاغتطؤ٣ ي١ ٥ٝدالقسا ي١برينطزْ)
 ,ثٝؿ١ت ض٠ِظا١َْس٣ خٛا ي١ تطغ٢ تٛض٠ِب٢ْٛ ٠ٚٚ٠ ٥ٝدالص ٚات١ بت١َٜٚت ب١ زٍَ ٚ نطز٠ٚ ,زضٚغتهاض

ي١ْاٚ  ز٠ض١ٖتا ضِٜا بطِٚات١ ,ا٣ ْٝؿإ بس٣٠ ب١ ضِاغت٢ نطز٠ٚ٠ناْت ن١ ١٥ٚ ز٠تب١ٖٚ١َ٢ٓٝض٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ن
 .زيَتسا

١ٖتا ي١ خؤضِاظ٣ بٕٛ  ,ت بَٝت ١َٓت٢ خٛا ب١غ١ضت٠ٚ١ ن١ ٜاض١َت٢ زاٜٚت بؤ ١٥ٚ ناضا١ْثاؾإ ي١ٜاز
١ٖتا ث١ي١ نطزٕ بطَٝت١ ز٠ض ي١ْاٚ  ,٠ٚ ١ْضّ ْٚٝا٢ْ ب١ناضب٢َٓٝٗ ي١ ناض٠ناْتا ,بطَٝت١ ز٠ض ي١ْاٚ زيَتسا

١ٚا ١ْضَٛ ْٝا٢ْ ي١ ١ٖض ؾتَٝهسا زابٓط٣َ ٥) :( ز٠ف١ضََٜٛت)٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,زيَتسا
  .9(٠ٚ ي١ٖ١ض ؾتَٝو ز٠ضبَٗٝٓطَٜت ١٥ٚا ْاؾري٢ٜٓ ز٠نات ,ز٠ٜطِاظََٜٓٝت٠ٚ١
٠ٚ ١ْضَْٛٝا٢ْ بطٜت١ٝ ي١  ,٠ٚ ث١ي١ نطزٕ بطٜت١ٝ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظٚ :ز٠ي٢ََ ١٥بٛ عٛمسإ

٠ٚ ناتَٝو ن١ ت١ٚاٚ بٜٛت ي١ نطز٠ٚ٠ن١ت ٠ٚ زيَت زاض١ًَن٢ ي١ تطغ٢ خٛا  ,ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ غ١ْٓٛت
چ :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ق١بٛي٢َ ١ْنات يَٝت ا٣٠ٚ١ٚ ن١ نطز٠ٚ٠ن١ت بسات٠ٚ١ ب١ َْٝٛض١ٚاْتسي

             ٦٣المؤمنون:  چ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
 صوئةواُةى كة ٓةَهسةغنت بة جيَبةجيَلطزُى ئةو ؾتاُةى كة فةضًاُياْ ثيَلطاوة بة ثيَى تواُاياْ هة ُويَ :واتة
هةطةيَ ئةوةؾسا ئةتطغّ هةكاتى ُيؿاُساُةوةى كطزةوةكاُياْ و  ،ؾتى تط طوظةكات و حةج و خيَ شوضِؤ

ضوُلة خواى خؤياْ  ،كة كطزةوةكاُياْ ضِظطاضياْ ُةكات هة غعاى خوا ،خوازا حضورىوةغتاُياْ هة 
 .كة ؾايةُى ٓةًو جؤضة عيبازةتيَلة بة تةواوتطيّ ؾيَوة ،زةُاغّ

إْؿا٤  –خ١غ١ًَت٣١ نؤنطز٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ ن١غَٝه٢ َٛخًٝك١ ي١ نطز٠ٚ٠ناْٝسا ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ١٥ّ ضٛاض 
  .0(- اهلل

                                                 
  .(2594)ٚاٙ َػًِ ض1
  .(6475)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب 2
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ضْٛه١ ١ْفؼ  ,زا بعا١ْ ضؤٕ ١ْضَْٛٝا٢ْ طَٝطِا٠ٚ ب١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ غ١ْٓٛتدٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ يَٝط٠
١٥٠ّٚ  ,ضْٛه١ ب١ؾ٢ ي١ٚ ؾت١زا ١ٜ١ٖ ,٠ٚ ن١ س١ظ٣ ثَٝهطز زاٚا٣ ز٠نات ب١ ث١ي١ ,س١ظ٣ ب١ ؾتاَْٝه١

ٚزَٜط٣ ٠ٚ ب١ي١غ١ضخؤ٣ َطؤظ ز٠تٛا٢َْ ضا ,ض٠ظ٠ٚ ت١ْٗا ي١غ١ضخؤ٣ غٓٛض٠ن٣١ ز٠ؾه٥َ٢َٓٝا
 ,١ْى ب١ ضا٣ٚ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظٚ ,س١م بَٝت ٣نطز٠ٚ٠نا٢ْ بهات ب١ ضا٣ٚ غ١ْٓٛت بؤ ٣٠ٚ١٥ ؾٝاٚ

  .9(ث١ي١نطزٕ ضَِٜس٠ططَٜت ي١ ثَٝها٢ْ س١م) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝربا٢ُُٖٝ خ١ٚاص ١ٖضبؤ١ٜ
 ٠ٚ ظؤض٣ ز٠َٜٚت ,باب١تَٝه٢ زٚضٚ زضَٜص٠ (٥ٝدالص ي١ زٜٓساضٜسا بؤ خٛا) :ٝسا باب١ت٢ب١ٖ١ضساٍَ ي١ ضِاغت

٠ٚ ب١الَّ ٥اَاجن٢  ,١ٚض٠تطٜٔ باب١ت١نا٢ْ ٥ا١ٜٓ ثان١ن١َا١ْ ب١ تَٝهطِا٣ب١يَهٛ ي١ ط ,بؤ ب١ز٠غت َٖٝٓا٢ْ
٣ ن١ بؤ ٖٝض ن١غَٝو ي١ٚ ب١َٓاٜا٠ٚ١ْ َٔ يَٝط٠زا ١ٖٚيَسا١ْ بؤ تؤظَٜو ؾاض٠ظا٣ بٕٛ ٚ غ١ضيَٝس٠ضضٕٛ ي٢َٝ 

ن١ نتابَٝو بتٛا٢َْ  ظؤض ي٠ٚ١ ط١ٚض٠تط٠ –ي١ط١ٍَ ١َ١٥زا  –٠ٚ ٥ٝدالص  ,١ْٝ ن١ ن١َت١ضخ٢َ١ تَٝسا بهات
   .ٚتاضَٜو ٣َٛ١ٖ ي١خؤبططَٜتٜإ  ,٣َٛ١ٖ باؽ بهات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .( بػٓس صشٝح6477)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب 1
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بؤ ز٠نات  ز٠غت١ب١ض٣ خؤؾ١ٝنا٢ْ ٥ٝػالَت طا٣١ٜ ن١٥١ٚ ضَِٜ  –ض٠ِمح١ت٢ خٛات يَٝبَٝت–ضاى بعا١ْ 
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ غ١ضن١ٚت٢ٓ ت١ْٗا بؤ ١ٜى سعب  ,ْابَٝت ب١ ض١ْس زا١ٜ١ْى ١ٜٚ١ى ضَِٜطاٜ

   ٤٤المجادلة:  چڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ  :٠ ف١ض١َٜٛت٠٢ٚبطِٜاضزاٚ
ئةواُةْ كة ئا ئةواُة  ،ِايةتى تةُٔا هةبةض ضِةظاًةُسى خوا زةكةًْئةواُةى كة زؤغتايةتى و زوش :واتة

بةضزةواَ ياضًةتياْ زةزات و وة ضِاظى بوة هيَياْ  ةوخواى طةوضة ئيٌاُى هةُاو زَهةكاُياُسا جيَطري كطزو
ضان بعاُّ كة  ،وة ٓةضئةواُةف حعبى خواْ ،و بةٓةؾتيَلى بؤ ئاًازة كطزوْ كة خؤؾيةكاُى ُةبطِاوةية

 .حعبى ؾةيتاُّ و غةضؾؤضِْوة باقى حعبةكاُى تط  ،غةضكةوتوْ ظوغةضفطاتةُٔا حعبى خوا 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ  :٠ ف١ض١َٜٛت٠ٚٚ٠٢ غ١ضخػت٢ٓ ت١ْٗا بؤ ١٥ّ سعب١ بطِٜاضزاٚ

( و باوةضِزاضاْ )ثيَغةًبةضةكةى  اوٓةضكةغيَم زؤغتاى خو :واتة٤٦المائدة:  چىئ  ىئ  ی  ی  
ةغةض ٓةًو وة خواى طةوضة غةضيسةخات ب ،ئةوة ئةو كةغة هةطةيَ حعبى خوازاية ،بلات

ضوُلة بةضِاغتى تةُٔا حعبى خوا  ،ة زةغتةبةضى ٓةًو خؤؾيةكاُى بؤ زةكاتاوُاضِةحةتيةكاُس
 .غةضزةخطيَّ ةوغةضكةوتو

( ١٥ٚا ١ٖضطٝع ْاٜب٢ٓٝ )٠ٚ ض١ْس بط١ضَِٜٝت ب١ْاٚ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛازا 
ي١ ض١ْس ططٚثَٝهسا ٥ًٝال غ١ضظ٠ْؿت ثاضض١ثاضض١نطز٢ْ ٥ٛمم١ت بؤ ض١ْس نؤ١ٍََ ٚ ب١ سعبا١ٜت٢ نطز٢ْ 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ   ی  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,نطا٠ٚ

 ،وةكو ٓاوةيَ زاُةضةكاْ ًةبّ :واتة ٣٤ - ٣٢الروم:  چی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ
بوُةوة اتة يةكططتّ و خطِسووة ثاضضةثاضضة بوُة هةكاتيَلسا تةوحي ،ضوُلة ٓاوةيَ زاُاْ زشى تةوحيسة

وةكو ئةو ٓاوةيَ زاُةضاُة ًةبّ كة زيِةكةياْ ٓةضضةُسة  ،بةضُاًة كة ئايِى ئيػالًة ظوهةزةوض يةن ضِيَبا

 بهضيهةى دووةم: ِرَيطا، يةك ِرَيطاية
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 ،ٓةياُة زاض زةثةضغتىَ ياْ ضِؤش ياخوز ًاُط ،بةتاَهة كةضى كطزوياُة بةضةُس بةف و ططوث و حعبيَم
ئةَ زيِاُة  ،ضاكاْ و طؤضِو ًةظاضطةكاُياْ ياْ زاضو بةضز ياخوز ًةالئيلةو ثيَغةًبةضاْ و جِؤكة ياْ ثياو

كةضى زةبيِى ٓةضيةكةياْ زَهى بةو  ،وة تةُٔا حعب و ضِيَطاى ضِاغت ئيػالًة ،ٓةًو بةتايَ و طوًطِايّ
خواى طةوضة هةَ ئايةتةزا  ،بةضُاًةية خؤؾة كة خؤى هةغةضيةتى و ئةواُةى تط بة ُاحةق زةظاُىَ ةوحعب

 .كة زيِةكةياْ ثاضضة ثاضضة ُةكةْ و ُةبّ بةضةُس حعب و ططوثيَمٓةضِةؾة هة ئيٌاُساضاْ زةكات 
ضؤٕ ث١ض٠ٚضزطاضَإ ضِاظ٣ ز٠بَٝت ي١ ٥ٛمم١ت١ن٣١  ب١ ثاضض١ثاضض١ بٕٛ زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ثاضاغت١ٜٛت٢ ب١ 

ا٣ يَٝٗات ٠ٚ ١ٖض٠ِؾ٣١ ضٚز٠نات ي١ٚ ناض٠ ١٥ط١ () ب١ضِا١٥ت٢ ثَٝػ١َب١ض٠ن٠ٚ٣١  ,قٛض٥ا١ْن٣١

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  چ :٠ف١ضََٜٛتيَٝس٠نات ي١غ١ض٣ ٠ٚ ز

بوْ   ةوئةواُةى كة ئايِةكةياْ ثاضضة ضاضضة كطزو :واتة ٢٤٥األنعام:  چ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ
وة ضاضةُوؽ و غةضئةجناًى ئةواُة  ،تؤ هة ٓيض ؾتيَلسا هةطةيَ ئةواُة ُيت ،بة ضةُس كؤًةيَ و اليةُيَم

وة هيَجطغيِةوةياْ هةطةيَ زةكات و غةضئةجناًى كاضى خطاثى خؤياْ ُيؿاْ  ،وة بؤ الى خوازةطةضِيَتة
 .وة غعاى خؤياْ وةضزةططْ هةغةض ئةو كاضةياْ ،زةزات

( ضِؤشَٜو ١ٖغتا )ضاى بعأْ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ي١ َٛعا٣١ٜٚ نٛض٣ِ ١٥بٛ غٛفٝا٠ٚ١ْ ز٠ف١ضََٜٛت
 (طاٚض ١ٚٚات١ دٛي١ن)١ٚا٣١ْ ثَٝـ ٠َٛٝ٥ ي١ ٢ًٖ١٥ نٝتاب ٥اطازاض بٔ ٥) :٠ ف١ض٣َٛاٚي١ْاَٚاْس

 ,٠ٚ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ف ثاضض١ثاضض١ ز٠بَٝت بؤ س١فتاٚ غ٢َ تاقِ ,ثاضض١ثاضض١ بٕٛ بؤ س١فتاٚ زٚ تاقِ
١٥ٜٚـ  ,ب١ٖ١ؾت٠ٚ٠ٚ١ ت١ْٗا ١ٜى زا١ْٜإ ز٠ضَٝت١  ,س١فتاٚ زٜٚإ ز٠ض١ٓ ْاٚ ٥انط٣ زؤظ٠خ٠ٚ١

  .9(نؤ١َي٢َ َٛغٛيَُاْا١ْ

                                                 
1
(، ٚ غريٖاِ،. ٚ ٖاٛ   128\1(، ٚ اذتاانِ ) 885-376,884\19(، ٚ ايطرباْٞ )241\2(، ٚ ايساضَٞ )4597(، ٚ أبٛزاٚز )102\4ضٚاٙ أمحس ) 

 صشٝح.
(، ٚ اباأ سبااإ 5910,5978,6117(، ٚ أبااٜٛع٢ً )3990(، ٚ اباأ َاداا١ )2642، ٚ ايرتَااصٟ )(4596(، ٚ أبااٛزاٚز )332\2ٚ ضٚاٙ أمحااس )

(، ٚ غريِٖ َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠، ٚي٘ ضٚاٜات أخط٣ نجري٠ عٔ أْؼ، ٚ عبساهلل بٔ عُطٚ بٔ 6,128\1(، ٚ اذتانِ )6731\15(، ٚ )6247\14)
 ايعاص، ٚ غريُٖا.
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باؽ نطز٢ْ ١٥ٚ شَاض١ٜ٠ ي١ ف١ضَٛز٠ن١زا بؤ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٣ ق١ْعا١٥٢َْري
٠ٚ ب١الَّ بؤ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ضَِٜطه١نا٢ْ  ,بًََٝت ١٥ٚا٣١ْ ن١ تٝاز٠ضٔ ظؤض٠ٚ١٥ٕ ١ْٝ ن١ 
٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٖاٚؾ٠َٛٝ ,٠ٚ ضِٜطا٣ س١م ١ٜى ضَِٜطا١ٜ ,ض١ْس٠ٖا يك٢ يَٝس٠بَٝت٠ٚ١ ١ٚطَٛطِا٣ فطاٚاْ

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  :ثَٝؿ١ٚاٜا٢ْ ت١فػري باغٝإ نطز٠ٚ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣٠ خٛا

ن١ .طة ضِاغتةكة التاْ ُةزاتيَبا هة ضِ ،ؾويَّ ضِيَطلةكاْ ًةكةوْ :واتة  ٢٤٣األنعام:  چڌ  ڎ
َٜطه١نا٢ْ ٠ ق١ز٠غ٣١ نطز٠ٚ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ بؤ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ض٠ِٚضَِٜط٣١ ب١ نؤ َٖٝٓاٚ

٠ٚ ضَِٜط٣١ ٖٝسا١ٜت ٚ س١ق٢ ب١ تاى َٖٝٓا٠ٚ ب١ ٖؤ٣  ,ٚ ض١ْس٠ٖا يك٢ يَٝس٠بَٝت٠ٚ١ ٔفطاٚاْ ضٚطَٛطِا٣ ظؤ
  .9(ْابَٝت١ ض١ْس زا١ٜ١ْى ٣٠ٚ١٥ٚ١ ت١ْٗاٜ

( خ١تَٝه٢ بؤ )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ١َغعٛز٠ٚ٠ ٠ٚ ي١
٠ٚ  ,ثاؾإ ض١ْس خ١تَٝه٢ تط٣ نَٝؿا ي١ ال٣ ضِاغت٢ .١َ١ ضَِٜط٣١ خٛا٥١ٜ :ثاؾإ ف١ض٣َٛ ,نَٝؿأٜ

٠ٚ ي١غ١ض ١ٖض تٛي١ ض١َٜٝى ؾ١ٜتاَْٝه٢ ي١َٝٝ  ,١٥َا١ْ تٛي١ ضَِٜطإ :ثاؾإ ف١ض٣َٛ ,ي١ال٣ ض١ث٠ٚ١ٝ

چ  چ  چ  چ  چ  :ثاؾإ ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ خَٜٛٓس٠ٚ٠ .(باْط١ٚاظ بؤ ١٥ٚ تٛي١ ض١َِٜٝ ز٠نات

٠ٚ ز٠ق٢ ١٥ّ ف١ضَٛز١ٜ٠ ب١يَط١ٜ١  ٢٤٣2األنعام:  چڌ  ڎ ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ 
 .ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ضَِٜطا ١ٜى ضَِٜطا١ٜ

                                                                                                                                                         

(، ٚ ايؿاااطيب يف االعتضاااّ 213\1(، ٚ ايبػااٟٛ يف ؾااطح ايػاا١ٓ )302\1داااْٞ يف األباطٝااٌ )ٚصااشش٘ ايرتَااصٟ ٚ اذتااانِ ٚ ايااصٖيب ٚ ادتٛظ
(، ٚابأ سذاط يف   390\1(، ٚ ابٔ نجري يف تفػاريٙ ) 48\8(، ٚ ابٔ سبإ يف صشٝش٘ )345\3اهلاليٞ( ٚ ابٔ ت١ُٝٝ نُا يف اجملُٛع ) -698\2)

(، ٚ األيباْٞ يف ايػًػا١ً  180\4(، ٚ ايبٛصريٟ يف َضباح ايعداد١ )3240ض )(، ٚ ايعطاقٞ يف املػ  عٔ محٌ االغفا63ختطٜر ايهؿاف )ص 
 (، ٚ غريِٖ نجري دسا.203ايضشٝش١ )

ٖصا سسٜح نبري ) :ايصٜٔ ىاٚيٕٛ عبجا تطعٝف ٖصا اذتسٜح ايععِٝ ايصٟ قاٍ فٝ٘ اذتانِ ضمح٘ اهلل ،ٚإمنا شنطت ٖصا إلفشاّ بعض أٌٖ ايبسع
 (.الصٍٛيف ا –نجط ضبط٘ بعطِٗ  –أٚ  –
  .(68-67 :ص)سسٜح افرتام اال١َ إىل ْٝف ٚ غبعٕٛ فطق١ 1
 .( ٚ غريٙ ٖٚٛ صشٝح435\1)ضٚاٙ أمحس  2
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٠ٚ ١٥ٜٚـ  ,٠ٚ ١َ١٥ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ضَِٜطا٣ ط١ْ١ٜ١ض بؤال٣ خٛا ١ٜى زا١ٜ١ْ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
٢َٝ ْاطات ت١ْٗا ٠ٚ ن١ؽ ث ,ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ْاضز٠ٚت١ خٛاض٠ نٝتاب٢ ١ٜ٠ٚ١٥ٚ٠ ن١ َْٝطزضا٣ٚ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ْاضزٚ

 ,٠ٚ ١٥ط١ض خ١يَه٢ ي١ ١َٖٛ ضَِٜطانا٢ْ تط٠ٚ٠ ٖاتٔ ٠ٚ ي١ ١َٖٛ ز٠ضطانإ بس٠ٕ ,ي١ّ ضَِٜطا٠ٚ١ٜ ١ْبَٝت
٠ٚ ١٥ٚ  ,ت١ْٗا ي١ٜ١ى ضَِٜط٠ٚ١ ١ْبَٝت ,٠ٚ ز٠ضطانإ ي١غ١ضٜإ زاخطا٠ٚ ,١٥ٚا ضَِٜطانإ يَٝٝإ طريا٠ٚ

  .9(ا٠ٚ ز٠تط١ٜ١َْٝت بؤ ال٣ خٛ ,ضَِٜط١ٜ١ ط١ٜؿت٠ٛ ب١ خٛا
 ٠ٚٚ١ ب١الَّ ظؤض٣ ضَِٜطه١نا٢ْ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ زضٚغت ب٢ْٛ طَٛإ ز٠ضباض٣٠ ضَِٜط١ ضِاغت١ن :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ

٠ٚ ت١ْٗا ١٥ٚا١ْ الٜإ زا ي٢َٝ ي١ تاقِ ٚ نؤ١َي١َنإ ن١ زيَدؤف بٕٛٚ ب١  ,ؾ١ض١َظاض بٕٛٚ ٚ زابطِإ ي٢َٝ
٠ٚ تطغإ ي١ ض١ْٛ شَٜط باض٣ زض٠ْط  ٠ٚ ث١ي١ٜإ نطز ي١ ط١ٜؿنت ٚ ,٠ٚ تطغإ ي١ ت١ْٗا٣ ,فط٣٠

 .ط١ٜؿنت
  .0(زضَٜص بعاَْٝت ١٥ٚا ضِؤٜؿت٢ٓ الٚاظ ز٠بَٝت ض١ٖٚضن١غَٝو ١٥ٚ ضَِٜط١ ضِاغت١ ب١ زٚ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ

 
ب١غت ي١ ضَِٜطا ٥ا ٠ٚ تَٝس٠ط١ٜٔ ن١ ١َ ,ي١ٚ ٚت١ ١ٜن٣١َ١ ٥ٝنب ق١مي٠ٚ١ ١٥ٚ ضِٜطا١َٜإ بؤ ٥اؾهطا ز٠بَٝت

 :ٚات١ ,أن ال الى اال اهلليَٝط٠زا بطٜت١ٝ ي١ ثا٣١ٜ ز٠ّٚ ي١ ثا١ٜنا٢ْ ت١ٚسٝس ي١ زٚا٣ ؾا١ٜت٢ زا٢ْ 
٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ثا٣١ٜ ز١َ٠ٚ ي١  ,()ؾا١ٜت٢ زا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛسٛمم١ز ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ 

 :ب١زٚ ١َضز ١ْبَٝت –ظاْطا٠ٚ  ١ٖض٠ٚى –٠ضْاطري٣َ ٠ٚضْٛه١ نطز٠ٚ ,ثا١ٜنا٢ْ ق١بٍَٛ ب٢ْٛ نطز٠ٚ٠
 .٥ٝدالص ي١ زٜٓساضٜسا بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ -9
 .()َٜٔ ن١ٚتٔ بؤ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٗا ؾٛت١ْ ب١ -0

                                                 
 .(15-14 :ص)ايتفػري ايكِٝ 1
  .زاض ايهتب ايع١ًُٝ .( ط90:ص)ايفٛا٥س 2

 ثَيهاسةى ئةو ِرَيطاية
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ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١َب١غت  ,٠ٚ َٔ ٥َٝػتا ي١ باغ٢ ٠ٚ١٥زا ِْٝ ن١ ب١يَط١ ب٠ٚ١َُٓٝٗ بؤ ١٥ّ ٜاغا ب١ْاٚباْط١
  ب١ضا١ٜت٢ ن١ ْاتط١ٜ١َْٝت ب١ خٛا ت١ْٗا ١٥ٚي١ّ تَٜٛص١ٜ٠ٚ١ٜٓ بطٜت١ٝ ي١ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ضَِٜطا٣ ثَٝػ١َ

 ١ْٖا١َت١ٝنا٢ْ ٚ ١َب١غت٢ ١٥بَٝت١ ٖؤ٣ ْاض٠ِس١ت١ٝن٢ ١ْٚ١ظاْني ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ضَِٜط١ٜ)ضْٛه١  ,١ْبَٝت
 . 9(, ي١ط١ٍَ غٛزَٜه٢ ن١ّظؤضٚ

١ْٝ قػ١نطزٕ ب١ز٠ّ ثَٝػ١َب١ض٣  زضٚغت ٠ٚ ,٠ٚ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ ضَِٜط١ٜ١ ١ٜى زا١ٜ١ْ
ٜإ  ,( ب١ باْط١ؾ٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ضَِٜطا ب١ض٠ٚ ال٣ خٛا ب١ شَاض٣٠ ١ْف١غ١نا٢ْ َطؤظا١ٜت١ٝ)ا٠ٚ ٛخ

ن١ خٛا ْاضز١ٜٚت٢ بؤ ٣٠ٚ١٥ دط١ ي١ٚا١ْ ي١ٚ ب١ْط١ؾا٣١ْ ن١ ثطِٚثٛض٢ ظاْطا٠ٚ ي١ ضِٚاْط٣١ ١٥ٚ ٥ا٣١ٜٓ 

ڦ  ڄ  چ :٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,, ١ْى ثاضض١ثاضض١ٜإ بهاتَٜت١ًٖ١٥ن٣١ ١ٜنجَٝبطط

 چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

زةغت بططْ بةو حةبوةى خواوة ٓةضٓةًوتاْ وة زةغتى هيَبةضًةزةْ و ثاضضةثاضضة  :واتة ٢٣٣آل عمران: 
اظٓيَِاْ هةو حةبوةى خواو زوضكةوتِةوة هيَى زةبيَتة ٓؤى زوبةضةكى و جياواظ بوْ و ةوضوُل ،ًةبّ
وة بئيَِِةوة يازى خؤتاْ ئةو ٓةًو خؤؾى و ُيعٌةتاُةى كة خواى طةوضة  ،الواظىو ةغةالتى بيَس

زاببةظيَت و ثةياَ بةضى بؤ بِيَطضيَت ئيَوة زوشًِى هةواُة ثيَـ ئةوةى ئةَ قوضئاُة  ،ضِؾتويةتى بةغةضتاُسا
ًاَهوغاًاُى  ،بةٓيَع الواظى زةكوؾت ،يةكرتى بوْ بةجؤضيَم كة طةوضة بطوكى زةضةوغاُةوة

بة زاطريكطزْ و بطزْ و تاالُى و بة غةف كطزْ وة ٓةًيؿة ؾةضِوؾؤضِ هةُاوتاُسا بو  يةكرتيتاْ زةخواضز
 .ة ٓةًوتاُى كطز بة بطاةوبةاَلَ خواى طةوضة بة فةظيَ و ضِةمحةتى خؤى ئةَ قوضئاُةى ُاضزة خواضةو

وة ُةخؤؾية ُةن  ،ضزةًى ثيَـ ٓاتِى ئيػالَكةواتة طةضِاُةوة بؤ زوبةضةكى و جياواظى طةضِاُةوةية بؤ غة
 ضاضةضغةض.

 .(نتاب٢ خٛا) :غٛيَُاْا١ْ ب٠ٚ١ ت١فػري٣ ١٥ّ س١ب١ً ٖات٠ٛ ن١ ز٠غتب١ض٣ نؤنطز٣٠ٚ١ْ َٛ

                                                 
  .(223ص )ايفٛا٥س البٔ ايكِٝ 1
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ؾ١ٜتا١ْنإ ٥اَاز٠ٕ  ,١٥ّ ضَِٜط١ٜ١ ٥اَاز٠ب٣ٛ تَٝسا١ٜ) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب َػعٛز
بؤ ٣٠ٚ١٥ خ١يَه٢ البس٠ٕ ي١ ضَِٜط١ن٣١  ,١َ١٥ ضَِٜط١ٜ١ !٠ضٕا٢ْٚ خ٣١٥ٛ ب١ْس٠نا :باْط ز٠ن١ٕ ,تَٝٝسا
  .9(ي١ ضِاغتٝسا س١ب٢ً خٛا نتاب١ن٣١ خٛا١ٜ ,٠َٛٝ٥ف ثؿت بب١غنت ب١ س١ب٢ً خٛا !خٛا

  :٠ٚ ي١ّ ١٥غ١ض٠ٚ٠ زٚٚ غٛز ١ٜ١ٖ
ه٢ ي١ غت٢ ٣٠ٚ١٥ خ١يَتا١ْنإ ضٛاضز٠ٚض٣ ز٠ز٠ٕ ب١ ١َب٠ٚ١ ب١الَّ ؾ١ٜ ,ن١ ضَِٜطا ١ٜن١ :١ٜن١َٝإ

٠ٚ ٖٝض ضَِٜط١ٜ١ى ْازؤظَٜت٠ٚ١ بؤ بال٠َٚ ثَٝهطزْٝإ ن١ ضاى بَٝت ي١ٚ باْط١ؾ١ٜ١  ,ضٛاض ز٠ٚض زٚض خب٠ٚ١ْ١
٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ٚا ْٝؿا٢ْ خ١يَه٢ بسات ن١ س١م زاخطاٚ ١ْٝ  !١ْبَٝت ن١ ز٠يََٝت ض١ْس٠ٖا ضَِٜطا ١ٜ١ٖ

 :٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ؾ١ٜتا١ْ ٠ٚ١٥ ب١ زيَٓٝٝا٠ٚ١ٜ ١٥ٚ ن١غ١ ,ت١ْٗا ي١ زٚت٢َٜٛ ١ٜى ضَِٜط١زا

هةزواى حةق و ضِاغتى ٓيض ؾتيَم ُية تةُٔا طوًطِاى  :واتة ٣٤یونس:  چی  ی  ی  جئ  حئچ 
 .ُةبيَت
ن١ ثَٜٝٛػت١ َٛغٛيَُاْإ ز٠غت٢ ث٠َٛٝ بططٕ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ٜنبططٕ  – (س١ب٢ً خٛا)يَٝهسا٣٠ٚ١ْ  :ز٠ّٚٚ

ن١ ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت  ٥ٝنب ١َغعٛز١ط١ٍَ ٚت١ن٣١ ٠ٚ ١َ١٥ف زشٚاض ١ْٝ ي ,ب١ قٛض٥ا١ْن٣١ خٛا –
  .0(( ٣١َُٝ٥ ي١غ١ض ب١دََٝٗٝؿت)١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ضَِٜطا٣ ضِاغت) :ز٠ي٢ََ

بؤّ ) :١ٖض٠ٚى ف١ض١َٜٛت٢ ,( قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت٢ بؤ ب١دََٝٗٝؿنت)ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
نتاب١ن٣١  :١٥ٜٚـ :٠َٛٝ بططٕ ١٥ٚا ١ٖضطٝع طَٛطِا ْابٔب١دََٝٗٝؿتٕٛ ي١ زٚا٣ خؤّ ن١ ١٥ط١ض ز٠غت٢ ث

  .4(٠ غ١ْٓٛت١ن١ّاٚخٛ

                                                 
ٚ ابأ   ،(74)ٚ ابٔ ايططٜؼ يف فطا٥ٌ ايكطإ  ،(22)ٔ ْضط يف ايػ١ٓ ٚ اب ،(433\2)ٚ ايساضَٞ  ،(75ص )ضٚاٙ أبٛ عبٝس يف فطا٥ٌ ايكطإ 1

  .ٖٚٛ صشٝح ،(135)ٚ ابٔ بط١ يف اإلبا١ْ  ،ايٛطٔ( -16)ٚ االدطٟ يف ايؿطٜع١  ،(9031\9)ٚ ايطرباْٞ  (،ؾانط -7566)دطٜط يف تفػريٙ 
 -76)ٚ ابأ ٚضااح يف ايباسع     ،(89-88\8)يف تفػاريٙ  ٚ حنٛٙ ابأ دطٜاط    ،(1487\4)ٚ ايبٝٗكٞ يف ايؿعب  ،(10454\10)ضٚاٙ ايطربا٢ْ 2

  .ٖٚٛ صشٝح ،بسض(
  .(168)( ٚ سػٓ٘ األيباْٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً املؿها٠ 93\1)ٚ اذتانِ  ،(68)ٚ ابٔ ْضط يف ايػ١ٓ  ،(889\2)ضٚاٙ َايو 3
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ثاؾإ  ,٠س١ٝضٚا١ٜ ي٠ٚ١زا ن١ ١٥ٜٚـ ١ٖا٠ٚٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ غ١ْٓٛت ٠ٚنٛ نتاب١ن٣١ خٛ
ت١نا٢ْ خٛا٣ يَٝهسابَٝت٠ٚ١ ي١ْاٚ ١ٚن ؽب١يَهٛ باؾرتٜٔ ن١ ,غ١ْٓٛت يَٝهس٠ض٣٠ٚ٠ قٛض٥ا١ْ

ٿ  ٹ ٹ چ:١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٟٛ ,()ػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ زضٚغتهطا٠ٚناْٝسا ثَٝ

تة خواضةوة بؤئةوةى كة بؤ يٌَة ئةَ قوضئاُةًاْ بؤ تؤ ُاضزوةئ :واتة ٥٥النحل: چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ
كطزوة تيَيسا ٓةتا خةَهلى  ىفةضًاُاُةى كة خواى طةوضة باغ اوخةَهلى ضِوْ بلةيتةوة ئةو حوكٍ و ياغ

و ٓيض بةٓاُةيةكياْ ُةًيَِيَت بؤ ضِؤشى زواى وة ُةَهيَّ خوا ٓيض بةضُاًةيةكةى هةغةض ضاوضِؤؾِى بصيّ 
 .بؤ ئيٌَة زاُةبةظاُسوة ياْ بَويَّ ئيٌَة هةو ؾتاُة تيَِاطةيّ كة خوا باغى كطزوة

١ٖضبؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  .9(بٛ قٛض٥إخٛض٠ِٚؾت٢ ٣َٛ١ٖ ) :خٛا ي٢َٝ ضِاظٜبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت عا٥ٝؿ١ ٠ٚ
(ف١ضَا )زٚب١ض٠ن٢ بٕٛ ز٠غت بططٕ ب١  ٚ ٢ْ ب١ ٥ٛمم١ت١ن٣١ نطز٠ٚ ن١ ١٥ط١ض تٛؾ٢ ْانؤن٢

ص٣ ي١زٚا٣ َٔ ١٥ٚا دٝاٚاظ٣ ٚ ي١ ٠َٛٝ٥ ب ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو...) :٠ٚ ف١ض١َٜٛت٢ ,غ١ْٓٛت١ن٠ٚ١ٜ١
ثاب١ْس بٔ  ٥ٚ٠اطازاضتإ ز٠ن١ّ ب٣٠ٚ١ ن١ ز٠غت بططٕ ب١ غ١ْٛت١ن١َ١ٚ ,ض٠ن١ٝن٢ ظؤض ز٠ب٢َٓٝزٚب١

٠ٚ ب١  ,ب١ باؾ٢ ث٠ٜٛ١غت بٔ ث٣٠َٛٝ ,غ١ْٓٛت٢ دَٝٓؿ١ٓٝ ٖٝسا١ٜت زضا٠ٚنامنث٣٠َٛٝ ٠ٚ ب١
كة ًةبةغت ثيَى ئةو ؾتاُةية كة هة ) ضٜابٔ ي١ ؾت١ زاَٖٝٓطا٠ٚنا٠ٕٚٚ ,نان١ًٝناْتإ ق١ثاي٢َ ثَٝسابه١ٕ

  .0(...ضْٛه١ ١َٖٛ ظٜاز نطزَْٝو ي١ زٜٓسا بٝسع١ٜ١ ,(زيِسا ظياز كطاوْ
 :٣ يَٝبَٝت ي١ باغ٢ نؤضِا٣ ٚت٣١ ثَٝؿني ي١غ١ض ١ٜى بريٚبا٠ٚضِ ز٠ف١ضََٜٛتض٠ِمح١ت٢ خٛا ٘ططب٘ ٥ٝنب 

ي١غ١ض خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚ نؤب٣٠ٚ١ْٛ زي١َنإ ٚ  ,ضاخ٢ ١ٜن١ّ ب١ضز٠ٚاّ ي١غ١ض ٠ٚ١٥بٕٛ ب١ تَٝهطِا)
٠ٚ غ١ْٓٛت٢ َٛغت١فا ثَٝؿ١ٚاٜإ  ,قٛض٥ا١ْن٣١ خٛا ١٥ٜطَٝطِا٠ٚ١ْ ي١ تاٚإ :ضَِٜه١ٚتٔ ي١غ١ض ١ٜى ضَِٜباظ

ب١ضز٠ٚاّ ١٥ٚ خ١يَه١  ,٠ٚ ١ٖيَج١ٜإ ١ْز٠نطز بؤال٣ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظٚ ,ضِاٚ بؤضْٛٝإ ب١ناض ١ْز٠َٖٝٓا ,بٛ

                                                 
  .(746)ٚ َػًِ  ،(91,163\6)ضٚاٙ أمحس 1
   .ٖٚٛ صشٝح ،ٚ غريِٖ ،(2676)ٚ ايرتَصٟ  ،(4607)ضٚاٙ أبٛزاٚز 2
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٠ٚ ١ْفػ١نإ ي١  ,خا٠ٕٚ ز٠غ١الَت ثاضَٜعضاٚ ب٠ٚٛ زي١َنإ ب١ ثاضاغت٢ٓ خٛا٣  ,ي١غ١ض ٠ٚ١٥بٕٛ
  .9(إ ب١ ضاٚزَٜط٣ ١٥ٚ ب١ْسنطابٕٛٝططفتاضٜ

خٛا٣  ,١ْٝ دٝاٚاظ ١ٚضْٛه١ ي١ضِاغتٝسا ٥ا١ٜٓن٣١ خٛا ١ٜن ,ت٠ٚ ضِاغت٢ نطز ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝ

ئةطةض ئةو  :واتة  ٥٤النساء:  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ  :ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
 .قوضئاُة هةاليةْ غةيطى خواوة بواية ئةوا جياواظى و ُاتةواوى ظؤضتاْ تيَسا زةبيِى

ت١ٚاٚتطٜٔ ٚ  ٚ ط ز٠ن١ٜٔ بطٜت١ٝ ي١ ٥اؾهطاتطٜٔ ٚ ضِْٚانرتٜٔخ١يَه٢ بؤ با١٥ْٚ ضَِٜط٣١ٜ١ ن١ ٠ٚ 
ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت نٛض٣ِ غاض٠ٚ١ٜ عريباض٢ي١  ,ز٠ٚي١َ١َْستطٜٔ ضَِٜط١

(ف١ض١َٜٛت٢ ): (ي١زٚا٣  ,ا١ٜشٚؾ٣ٚ١ ٠ٚنٛ ضِؤ ,١ٜ١َٜٓن٢ ضِْٚاى ٚ غج٢ض٠َٛٝ٥ّٚ ب١دََٝٗٝؿت٠ٛ ي١غ١
  .0(يَٝٓاؾََٜٝٛت تَٝٝسا ١َط١ض ن١غَٝو ن١ خؤ٣ ب١ٖٝالنا ضٛبَٝت َٔ ن١ؽ غ١ض٣ 

( ١ْٜهطزبَٝت )٠ٚ ١٥ط١ض َطؤظ ب١َٜٝٚت ت١ٚا٣ٚ بهات ٜإ بريِاظََٜٓٝت٠ٚ١ ب١ ؾتَٝو ن١ ثَٝػ١َب١ض 
, ب١يَهٛ ب١ض٠ٚ ؾ٠ٛٝنا٢ْ ز٠ٜإ بات ب١ض٠ٚ تٛي١ ضَِٜطانإ ١٥ٚا ١٥ٚ ناض٠ٜإ ,١ٖض٠ٖٚا ٖا٠ٚي١َنا٢ْ

 .(زاَٖٝٓإ طَٛطِا١ٜٝ): ( ْا٣ٚ بطز٠ٚ ب١)١ض ٠ٚ١٥ؾ١ ن١ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚ ٖ ,ف١ٚتإ
ٜإ ؾت٢  ,١ٖضبؤ١ٜ ْاض٠ِظا٣ ثَٝؿ٢ٓٝ ضاى تْٛس٠ ي١ ب١ضاَب١ض ١٥ٚا٣١ْ ن١ ؾت ظٜاز ز٠ن١ٕ ي١ زٜٓسا

 .تَٝه١ٍَ ز٠ن١ٕ  ب١بريٚ ضِا٣ خؤٜإ
 ي١ط١ٍَ ٖا٠ٚال٢َْ ضِاٚ ٚضٜابٔ ي١ زاْٝؿنت) :خٛاي٢َٝ ضِاظ٣ بَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٛض٣ِ خ١تتابع١َٛض٣ ن

٠ٚ  ,غ١ْٓٛمت ثَٝطِاط١ٜاْسٕ بؤ٣٠ٚ١٥ ٥اطازاض٣ به١ٕ ٚ بٝجاضَٜعٕ ,١٥ٚا١ْ زٚش٢َٓ غ١ْٓٛتٔ ,بؤضٕٛ
٠ٚ  ,ف١ضَٛز٠نإ ن١ باف زي٢َ بس٢ْ٠َ ٠ٚ –٠ٚ ي١ز٠غتٝإ ز٠ضضٛ  :٠ٚ ي١ضِٜٛا١ٜتَٝهسا –ي١بريٜإ نطز 

٠ٚ ف١تٛاٜاْسا ب١ بريٚ بؤض٢ْٛ  !ْاظاْني :طز بًََٝٔؾ١ضَٝإ ن ,ثطغٝاضٜإ يَٝهطا ي١ ؾتاَْٝو ن١ ْاٜعأْ
٠ٚ  ,٠ٚ طَٛطِابٕٛ ٚ الٜإ زا ي١ ضَِٜطا٣ ضِاغت ,٠ٚ طَٛطِا بٕٛٚ ٚ خ١يَهَٝه٢ ظؤضٜؿٝإ طَٛطِا نطز ,خؤٜإ

                                                 
  .(237\1)ايكسض  – (اإلبا١ْ)1
ٚ صشش٘ األيباْٞ يف ظاالٍ ادتٓا١    ،(96\1)ٚ اذتانِ  ،(49-48)ٚ ابٔ أبٞ عاصِ يف ايػ١ٓ  ،(43)ٚ  ،(5)ٚ ابٔ َاد١  ،(126\4)ضٚاٙ أمحس 2

 (.27\1)يف ختطٜر ايػ١ٓ 
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١ٖتا ب٠ٚ١س٢ بَٝجَٜٝٛػت٢  ( خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ْٜربز٠ٚ٠ بؤال٣ خؤ٣)ضاى بعأْ ن١ ثَٝػ١َب١ض٠ن١تإ 
٠ ١٥ط١ض ضِاٚبؤضٕٛ ي١ثَٝؿرت بٛا١ٜ ي١ غ١ْٓٛت ١٥ٚا شَٜط٣٠ٚ٠ خٛف١نإ ي١ثَٝؿرت بٛ ٚ ,نطز ي١ ضِاٚبؤضٕٛ

  .9(بؤ ١َغض نطزٕ ي١ ثؿت١ن٣١
 ٠ٚ بريٚبؤضٕٛ ظؤضب٣١ نات ,٠ٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٥أٜ ضِا٠ٚغتا٠ٚ ي١غ١ض ؾَٜٛٔ ن١ٚتٔ ١ْى زاَٖٝٓإ

٢ ٠ٜضن٢ ثَٝٓانات ٚ ضَُِٜٓٛظؤضَٜو ي١ ناضٚباض٠نا٢ْ ٥أٜ ع١قٌَ ب١ت١ْٗا ز ضْٛه١ ,غ١ضظ٠ْؿت نطا٠ٚ
٠ٚ ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١  ,ب١تاٜب١ت ي١ ناتَٝها ن١ ع١ق١ًَنإ دٝاٚاظٕ ي١ تَٝط١ٜؿت١ٓناْٝاْسا ,ْانات بؤ٣

  ٠ٚ.0 بريٚبؤضٕٛ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْٖس٣َ داض غٛثاؽ بهطَٜت ,تَٝس٠نات ط١ضٜإناضٜ

 ,٠ٚ ؾت ظٜاز ١َن١ٕ ,ؾَٜٛٔ غ١ْٓٛت به١ٕٚ) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ١َغعٛز٠ٚ 
  .4(ٔ ب١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت٠ٚ١ب ث٠ٜٛ١غت ,غ١ْٓٛتاتٔ ب١غ١

با خ١يَهٝـ ب١  ,١َٖٛ بٝسع١ٜ١ى طَٛطِا١ٜٝ) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٣ نٛض٣ِ ع١َٛضع١بسٚال٠َٚ 
  .3(ضان٢ بعأْ

اغتسا ب١زٚا٣ ضَِٜطا٣ ضِ ٠ٚ َازاّ باغ١ن١ّ ز٠ضباض٣٠ ناضٜط١ض٣ بٝسع١ٜ١ ي١ زابط٢ِٜٓ ضَِٜطا ي١ ١٥ٚن١غ٣١
ن١ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض  ,ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ٥ٝنب ع١بباغ١٥٠ٚ١ٚا يَٝط٠زا باغ٢ ١٥غ١ضَٜو ز٠ن١ّ ي١  ,ز٠ط١ضَِٜت

ض١َٛ ال٣ ٥ٝنب ع١بباؽ ٠ٚ ثَِٝ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٚٙٙ ساضطي١ عٛمسا٢ْ نٛض٣  ,فطاٚا٢ْ ظاْػت٢ ٖا٠ٚالَٕ
                                                 

-476)ٚ ارتطٝب ايبػاسازٟ يف ايفكٝا٘ ٚ املتفكا٘     ،(201)عتاقس ٚ اياليها٥ٞ يف ؾطح أصٍٛ اال ،(8)أخطد٘ ابٔ أبٞ ظَٓني يف أصٍٛ ايػ١ٓ  1
ٚ ايبٝٗكاٞ يف املاسخٌ    ،(43-42\6)ٚ ابأ ساعّ يف االسهااّ     ،(2005-2003)ٚ  ،(2001)ٚ ابٔ عبسايرب يف دااَع بٝاإ ايعًاِ ٚ فطاً٘      ،(480
فًعًا٘ هلاصا قااٍ ابأ ايكاِٝ       ،هٔ ٜكاٟٛ بعطاٗا بعطاا   ي ،ٚيف االخط٣ اْكطاع ،يني ٚيف بعض أغاْٝسٖا .(205\1)قٛاّ ايػ١ٓ يف اذتذ١  ،(213)

 .(44\1)إعالّ املٛقعني  (.ٚ أغاْس ٖصٙ االثاض عٔ عُط يف غا١ٜ ايضش١) :ضمح٘ اهلل
  .(63\1)إعالّ املٛقعني بطِٚا١ْ تَٝطٚت١غ١ىل ١٥ٚ باب١ت١ ي١ال٣ ٥ٝنب ق١ِٜ ي١ 2
ٚ ابٔ ٚضاح  ،(69\1)ٚ ايساضَٞ  ،(62ص )ٚ أمحس يف ايعٖس  ،(54)يف ايعًِ ٚ أبٛخج١ُٝ  ،(20465)ٚ عبسايطظام  ،(315)ضٚاٙ ٚنٝع يف ايعٖس 3

ٚ  ،(169-168)اإل اإ  \ٚ ابأ بطا١ يف االباْا١     ،(8845 ،8770\9)ٚ ايطرباْاٞ   ،(85)ٚ  ،(78)ٚابٔ ْضاط يف ايػا١ٓ    (،بسض -60)يف ايبسع 
ٚ ارتطٝاب يف ايفكٝا٘ ٚ    ،(388-387)ٚ ايبٝٗكٞ يف املاسخٌ   ،(108)ٚ  ،(104)ز ، ٚ اياليها٥ٞ يف ؾطح أصٍٛ االعتكا(192)ٚ  ،(174-175)

  .ٚ صشش٘ االيباْٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً نتاب ايعًِ ألبٞ خج١ُٝ ،(43\1)املتفك٘ 
  .ٖٚٛ صشٝح ،(191)ٚ ايبٝٗكٞ يف املسخٌ  ،(126)ٚ اياليها٥ٞ يف ؾطح أصٍٛ االعتكاز  ،(82)ضٚاٙ ابٔ ْضط يف ايػ١ٓ 4
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ط٣١ ٠ٚ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛ ي١غ١ض ضَِٜ ,١ ب١ ت١قٛا٣ خٛا٠ٚثاب١ْسب !ب١ي٢ََ :١٥ٜٚـ ٚت٢ .٥اَؤشطاضِٜ به١ :ٚت
  .9(٠ ؾت زا١١َٖٓٝ١َٚبؾَٜٛٓه١ٚت١ ,ضِاغت ٚ ١٥غ١ض

 :١٥ٚ زٚ ؾت٢ بؤ نؤنطز٠ٚ٠ ن١ بطٜتني ي١ !دٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١َ١
 .ضْٛه١ ي١ط١ٍَ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٓسا َٖٝٓا١ٜٚت٢ ,٥ٝدالص زَٜتن١ يَٝط٠زا ب١َاْا٣  :ت١قٛا٣ خٛا-
 .٠ٚى ثَٝؿرت بامسإ نطز ,غت زَٜتاتا٣ ضَِٜط٣١ ضِا١ٚن١ ب :٠ٚ ؾَٜٛٔ  ن١ٚتٔ-

, ٥اب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ن١ ١٥ٜٚـ بٝسع١ٜ١ ,ٍَ ١٥ٚ زٚا١ْازاض٣ زا٠ٚ ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ زشٚاض٠ ي١ط١ثاؾإ ٥اط
 .ب١ٓبط٠ِ ي١ط١ٍَ نٛضت١ٝن١ٜسا ٠ٚٚز٠ب٢ٓٝ تَٝهطِا٣ ٚت١نا٢ْ ثَٝؿني نؤن١ض٠

ٝاٚاَْٝو بؤ٣٠ٚ١٥ ٚا٣١ْ ن١ ز٠ط١ضَِٜٔ ب١زٚا٣ ٚت٣١ ث٠ٚ ثَٝؿ٢ٓٝ ضاى ب١ضز٠ٚاّ تْٛس بٕٛ ي١غ١ض ١٥
١ٖضض١ْس٠ بًَٓس بَٝت ث١ًٚثا٣١ٜ ١٥ٚ ثٝا٠ٚ  ,()١ غ١ض سٛن١ُنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ثاي١َث١غتؤ خب١ْ

 .ب١ضَِٜعا١ْ
خؤؾ١ٜٚػتٝإ ٚ ٠ٚ ثَٝـ خػتٓٝإ  اٚب١ناضَٖٝٓا٢ْ ١٥ز٠ب ي١ط١ٍَ ٢ًٖ١٥ عًُٝس٠ٚ طَٛا٢ْ تَٝسا ١ْٝ ن١ 

٠ٚ تؤ١َت زا١ْ ثاٍَ بؤض٢ْٛ خؤت ي١ ب١ضاَب١ض بؤض٢ْٛ  ,٣١ ن١ ي١زٚا٣ ١٥ٚإ ٖاتٕٛب١غ١ض ١٥ٚاْ
٠ٚ ثَٝـ خػت٢ٓ ز٠م ي١ زٚٚ ٠ٚس١ٝن١ زٚا٣  ,ب١الَّ ١َ١٥ ؾتَٝه١ ,١٥ٚاْسا ناضَٜه١ ن١ ظؤض ططْط١

 .ضِْٚب٣٠ٚ١ْٛ ؾتَٝه٢ تط٠
! ف١ضَإ ز٠ن٣١ ب١ ا نطزخ١يَهٝت طَٛطِ !ؤت بؤ بهاتزاٜو ضِؤي١َ ضِ) :عٛض٠ٚ ب١ ٥ٝنب ع١بباغ٢ ف١ضَٛ

ي١ ناتَٝهسا عَٛط٣٠ تَٝسا  ,١ٜ (ذي احلجة كة ًةبةغت ثيَى زة ضِؤشى ًاُطى)ضِؤشزا  ي١ّ ز٠عَٛط٠ نطزٕ 
 طٚخؤ ١٥بٛب١ن :١٥ٜٚـ ٚت٢ .ز٠ٜه١ٚات١ ثطغٝاض ي١ زاٜهت به١ !٣١٥ عٛض٣٠ :! ١٥ٜٚـ ف١ض٣َٛ؟١ْٝ

( ٠ٚ ي١تؤ )ز٠ضباض٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٠ٚ ١٥ٚإ ظؤض ؾاض٠ظاتطٕ ي١تؤ  ,ع١َٛض ؾت٢ ٚاٜإ ١ْٚت٠ٛ
( )ت٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاتإ ٥ٚ١َُٝ !٥ا يَٝط٠ٚ٠ بؤتإ زَٜٔ :١٥ٜٚـ ف١ض٣َٛ .ظٜاتط ؾ٢َٜٓٛ ز٠ن١ٕٚ

                                                 
ٚ  ،(206)ٚ  ،(200)اإل اإ  \ٚ ابأ بطا١ يف االباْا١     ،(83)ٚ ابأ ْضاط يف ايػا١ٓ     (،باسض  -61)ابٔ ٚضاح يف ايبسع ٚ  ،(53\1)ضٚاٙ ايساضَٞ 1

 .( َٔ ططٜل تكٟٛ إسساُٖا األخط173٣\1)ارتطٝب يف ايفك٘ ٚ ايتفك٘ 
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زاٜو ضِؤي١َ  –١٥ٚ زٚا١ْ  :-٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا  – !؟ع١َٛض ط٠َٛٝ٥ٚف ٚت٣١ ١٥بٛب١ن ,بؤ ز٠َٖٝٓني
ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ ٠ٚ ٠ٚ١٥ف  ,نتاب١ن٣١ خٛازا١ٜ ٕ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ي١ ثَٝؿرتٕ ي١الت ٜا -!ضِؤت بؤ بهات

  .(-خٛا ب١ غ١ْٛت طَٝطِا١ٜٚت٢ بؤ ٖا٠ٚي١َنا٢ْ ٚ ٥ٛمم١ت١ن٣١ 
 :ز٠يََٝت ن١ض٢ ,( ٚا ز٠ف١ضََٜٛت)ثَٝػ١َب١ض  :١٥يََِٝ ,ٚاٜس٠بِٝٓ تٝا ز٠ضٔ) :٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا

  .9(!!ع١َٛض ق١ز٠غ١ٜإ نطز٠ٚ ط١٥ٚبٛب١ن
 :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت زٚاب١زٚا٣ ١٥ّ ١٥غ١ض٠ ز٠ف١ضََٜٛت سايطمحٔ نٛض٣ِ س١غ١ٕعبؾَٝذ 

٣١ ثَٝط١ٜؿت ط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ١ٖضن١غَٝو ب١يَطت١ن٣١ ٥ٝنب ع١بباؽ ٣٠ٚ١٥ تَٝسا١ٜ ن١ ب١ي٠َٚٚ)
٠ٚ١٥ ثَٜٝٛػت١ ب١ تْٛس٣ ٥ٝسا١ْ بهطَٜت ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  ,٥ُٝا١َن٠٣١ض٣ ١ْططت ب١ ٖؤ٣ ضاٚيَٝهطز٢ْ ٠ٚٚ

 . 0(اي١ف٣١ ب١يَط٣١ نطز٠َٚٛخ

ب١تاٜب١ت ي١ال١ٜٕ  ,٠ى ب١ال١َٜى ب١ضبال١٠َٚٚي١ ضِاغتٝسا ١٥ّ ناض٠ ْاؾريٜٓ) :١ٖض٠ٖٚا ف١ض١َٜٛت٢
ت١ي١َٜإ زاْا٠ٚ بؤ ضَِٜطط٣ نطزٕ فٌََٝ ٚ ض١ْس٠ٖا  ,١٥ٚن١غا٣١ْ ن١ خؤٜإ ١٥ز١ْ٠ ثاٍَ ظاْػت

 ( ٚ ٠ٚ ب١ط١ٚض٠)ن١ٚت٢ٓ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚ ضَِٜططٜإ نطز ي١ ؾَٜٛٔ  ,٠ضططت٢ٓ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت١ٚي
 :١ٜاْفٝاَل١َْٜإ ١٥ٚ قػ١ , ٠ٚ ي١ٚظا٢ْٓٝ ف١ضَا١ْنا٢ْ ٚ ١ٖٝ١ْنا٢ْ

٠ٚ ٥ٝذتٝٗازٜـ ب١ٖ١َٛ  ,ن١ؽ ب١يَط١ ب١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ْاََٖٝٓٝت٠ٚ١ ت١ْٗا َٛدت١ٖٝس ١ْبَٝت)
 .!(زابطِا٠ٚ ٠ٚؾ١ٜ٠َٛٝى ١َْاٚ

٠ن١ّ ي١تؤ ظاْاتط٠ ب١ ف١ضَٛز٠نا٢ْ ٚ ١٥ٚ سٛنُا٣١ْ ن١ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ َٔ ضاٚيَٝه١ض٣ ز) :٠ٚ ز٠يََٝت
 .!(١ٖي٠َٛؾ١َٓٝض٠ٚ٠ٕ ٚ ١٥ٚا١ْف ن١ ١ٖي٠َٛؾا١ْٚت٠ٚ١

                                                 
ٔ  -1306)ضٚاٙ إغشام بٔ ضا١ٜٖٛ يف املطايب ايعايٝا١  1 ٘   ،(103\4)ٚ ابأ أباٞ ؾاٝب١     (،اياٛط ٚ ضٚاٙ أمحاس   ،(92\24)ايطرباْاٞ   ٚ َأ ططٜكا
ٚابأ عباسايرب يف داَعا٘     ،(379,380)ٚ ارتطٝب يف ايفك٘ ٚ املتفكا٘   ،(42\1)ٚيف االٚغط  ،(92\24)ٚ ايطرباْٞ أٜطا  ،(252,323,337\1)
   .(66\2)ع١ٝ ٚ ابٔ َفًح يف االزاب ايؿط ،(234\3)ٚ سػٓ٘ اهلٝجُٞ يف اجملُع  ،( ٚ صشش٘ ابٔ سذط يف املطايب2381)ٚ  ،(2378)
 (.338ص )فتح اجملٝس ؾطح نتاب ايتٛسٝس 2
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( )ي١ٚ ٚتا٣١ْ ن١ ٥اَاجن١ن٣١ ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ١٥ٚ ثَٝػ١َب١ض٣٠  ٠ٚ٠ ٖاٚؾ٣٠َٛٝ ١٥ٚ
ي١ط١ٍَ  ,٢َ ١ٖي١َ بهات٠ٚ ثؿت ب١غنت ب١ ن١غَٝو ن١ ز٠طٛجن ,ن١ ب١ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظ٣ٚ خؤ٣ قػ١ ْانات

٠ٚ  ,ت١ن٣١ ب١ ب١يَط٠ٚٚ١١ ضَٜطط٣ ز٠ن١ٕ ي ,٣٠ٚ١٥ غ١ٜط٣ ١٥ٚ ي١ ثَٝؿ١ٚاٜا٢ْ تط َٛخاي١ف٣١ ز٠ن١ٕ
٠ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٜٝٛػت١  ,ٖٝض ثَٝؿ١ٚا١ٜى ١ْٝ ٥ًٝال ٣٠ٚ١٥ ن١ ث١َٝٝت٢ ١ْٖسَٜه١ ي١ ظاْػت ١ْى ٣َٛ١ٖ

٠ٚ تَٝط١ٜؿت  ,١ٜؿت ي١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛتن١ ١٥ط١ض ٖاتٛ ب١يَط٣١ ثَٝط (َهًف)ي١غ١ض ١َٖٛ ن١غَٝو 
١ٖض٠ٚى خٛا٣  ,ز٠ن١ٕ ٣ ن١ ثَٝط١ٚا٣١ْٚا١ْؾ٢ به١ٕ ١٥ٚا١ْبا ثَٝط١ ,ي٢َٝ ن١ نطز٣٠ٚ٠ ثَٝبهات

األعراف:  چڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ :ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ئةو ثةضوةضزطاضةى كة  ،ثةضوةضزطاضتاُةوةؾويَّ ئةو قوضئاُة بلةوْ كة بؤتاْ زابةظيوة هةاليةْ  :واتة ٣
زةيةويَت ثةضوةضزةكطزُتاْ تةواو بلات ٓةضبؤية ئةو ثةياًةى بؤُاضزوْ كة ئةطةض ؾويَِى بلةوْ 

ضِيٌَِوًايتاْ زةكات بؤ  اوثةضوةضزةتاْ تةواو زةبيَت و وة ُيعٌةتةكاُى تةواو زةضِشيَِيَت بةغةضتاُس
وة ؾويَّ ٓةواو ئاضةظوى خةَهلاُى تط ًةكةوْ و  ،ضاكرتيّ و بةضظتطيّ خوضِةوؾت و كطزاض

 ةووة ئةطةض بريتاْ بلطزايةتةو ،وة هةبةض خاتطى ئةواْ واظ هة حةق بٔيَِّزؤغتايةتياْ ًةكةْ 
وة زوشًِتاْ بةغةض زؤغتا  ،زا ٓةَهِةزةبصاضززئةوا ظةضةضتاْ بةغةض غو ،بةضشةوةُسى خؤتاْ بعاُياية

 .ٓةَهِةزةبصاضز

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت

كة ضان زةظاُّ و زَهِياْ  ئةو بيَباوةضِاُة ئايا بةغياْ ُية :واتة  ٤٢العنكبوت:  چ ۉ  ې   ې
 ،هة كاتيَلسا كة بؤياْ زةخويَِطيَتةوة ،وة هة ضِاغتى ئةو قوضئاُةى كة بؤت ٓيَِاوْ ،هة ضِاغتطؤى تؤ

وة ٓاتِى ئةو قوضئاُةو ُاضزُى بةوزا طةوضة تطيّ  ،()ِسةواضة ضوُلة زةظاُّ كة ئةو ثَغةًبةضة ُةخويَ
 ،وة ثاؾاْ ُةتواُيِياْ هةبةضاًبةض بةضبةضةكاُة كطزُى بةَهطةيةكى تطة ،بةَهطةية هةغةض ضِاغتيَتى ئةو قوضئاُة

( هة كاتيَلسا كة )وة ثاؾاْ زةضكةوتِى و ئاؾلطابوُى و وة ضِاطةياُسُى هةاليةْ ثيَغةًبةضةوة 
وة ئةو ؾتاُة ٓيض هة ططِوتيِى كةَ ُةكطزةوة بةَهلو  ،يواُى كةَ بو وة زوشًِاُى ظؤض بوْثؿت
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وة كةؽ ُةيتواُى  ،تةى ثةضوةضزطاضًةةوة زةيوت ئةًزوهةبةضضاوى ٓةًوياُسا باُطةواظى بؤ زةكط
اُى ثيَـ وة زةغت ططتِى بةغةض ٓةًو ثةياًةك ،ةكو ئةو بيَتةوياْ وتةيةن بٔيَِيَت ك ةوبةضثةضضى بساتةو

خؤى و زاُِاْ بةوؾتاُةى كة ضِاغت بوة تيَياُساو بة زضؤ خػتِةوةى ئةو ؾتاُةى كة ظياز كطابوْ و 
هة فةضًاُةكاُى و  ،ٓةضوةٓا ضِيٌَِوُى ئةو قوضئاُة بؤ ضِيَطةى ضِاغت ،ضى كطابوْ تيَياُساالةغتز

وة قةزةغةى  ،فةضًاُى ثيَِةكطزايةخؤظطة  :زةبيِى فةضًاُى بة ؾتيَم ُةكطزوة كة عةقىَ بَويَت ،ُةٓيةكاُى
بةَهلو ٓةًو حوكٌةكاُى ثطِبةثطِى  ،خؤظطة قةزةغةى ُةكطزاية :ؾتيَلى ُةكطزوة كة عةقىَ بَويَت

ضوُلة بة ضِاغتى ئةَ قوضئاُة ضِةمحةت  ،وة بةغة بؤ كةغيَم كة حةقى بويَت ،زازثةضوةضى و ٓاوغةُطية
 .ياْ ٓيَِاوةو بةظةى و يازخػتِةوةية بؤ ئةواُةى كة باوةضِ

ي١ ٢ًٖ١٥  (َكًس)٠ٚ باغ٢ ٠ٚ١٥ نطا ن١ ن١غ٢ ضاٚ يَٝه١ض  ,٠ٚ ثَٝؿرت باغ٢ نؤز٠ْط٢ نطا ي١غ١ض ٠ٚ١٥
دط١ ي١ٜٚـ باغ٢ نؤز٠ْطٝإ نطز٠ٚ ي١غ١ض  ٠ٚٚ ١ٖض٠ٖٚا ١٥بٛ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ عبسايرب ,عًِٝ ١ْٝ

٠ٚ١٥)9.  
إ ن١ ١٥ٚإ ن١ غَٝو ف١ضَٛز١ٜ٠ن٢ ٠ٚ ب١ط١ٚض٠ظا٢ْٓٝ غ١ْٓٛت ط١ؾتب٠ٛ ٥اغتَٝو ي١ال٣ ثَٝؿ٢ٓٝ ضانُ

نات٢َ ن١ ؾهات٢ نطز  ؾافٝع١ٖ٢ض٠ٚى  ,( ض٠ِت بهطزا١ٜت٠ٚ١ ز٠ٜاْسا١ٜ ثَٝـ مشؿَٝط)ثَٝػ١َب١ض٣ 
ٚتَٜٛٚصّ نطز ) :٠ٚ ف١ض٣َٛ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ,ي١ بٝؿط٣ َطٜػ٢ ي١ ال٣ قاظ٣ ١٥ب٢ ١٥يب١خت١ض٣

! !٠ٚ١٥ قَٛاض٠ ,٣١٥ باٚن٢ عبساهلل :ات١ َطٜػ٢ٚ –١٥ٜٚـ ٚت٢  ,0ي١ط١ٍَ َطٜػ٢ ز٠ضباض٣٠ تريٚثؿو
١٥ٜٚـ  !تريٚثؿو قَٛاض٠ :طَِٜٛ ي١ َطٜػ٢ بٛ ز٠ٜٛت :َٓٝـ بطزّ بؤال٣ ١٥با ١٥يب١خت١ض٣ ٠ٚ ثَِٝ ٚت

 . (ؾا١ٜتَٝه٢ تط ب١َٓٝٗ ز٠ٜهٛشّ ,٣١٥ باٚن٢ عبساهلل :ٚت٢
 .4(ي١ خاض٢ ز٠ز٠ّ ١ٚب١ضظ٣ ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١غ١ض ت١خت طٚؾا١ٜتَٝه٢ ت :تطزا ٠ٚ٢ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه

                                                 
1
 .(340-339ص )فتح اجملٝس ؾطح نتاب ايتٛسٝس  
 ,ن١ ثٝاَٜٚو ؾ١ف ب١ْس٣٠ ٥اظاز نطز ي١ نـات٢ غـ١ض١َ٠ضطٝسا  ) :١َب١غت٢ ١٥ٚ ف١ضَٛز١ٜ١ٜ٠ ن١ عُٝطا٢ْ نٛض٣ِ سٛق١ٜٔ ضِٜٛا١ٜت٢ نطز2٠ٚ

ثاؾـإ تريٚثؿـه٢    ,( باْط٢ نـطزٕ ٠ٚ نطزْـ٢ بـ١ غـ٢َ ب١ؾـ٠ٚ١     )ضبؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ١ٖ ,٠ٚ ٖٝض غاَاَْٝه٢ تط٣ ١ْبٛ دط١ ي١ٚإ
   .(1668)ضٚاٙ َػًِ  (.٠ٚ ظؤض ب١ تْٛس٣ غ١ضظ٠ْؿت٢ ١٥ٚ ثٝا٣٠ٚ نطز ,٠ٚ ضٛاضٜا٢ْ نطز٠ٚ٠ ب١ نؤ١ًٜ ,زٚاْٝا٢ْ ٥اظاز نطز ,بؤنطزٕ

  .ٓازٙ صشٝحٚ إغ ،(60\7)ٚ ارتطٝب يف تاضخي٘  ،(1735)ضٚاٙ ارتالٍ يف ايػ١ٓ 3
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 بهضيهةى سَييةم
شوَيو كةوتهى قورئاى و 

 سونهةت
بة تَيطةيصتهى 
 ثَيصيهى ضاك

   
 

 بهةماى سَييةم
شوَيو كةوتهى قورئاى و سونهةت بة تَيطةيصتهى 

 ثَيصيهى ضاك
 (.252\2)االعتضاّ يًؿاطيب  بط١ضَِٜط٠ٚ٠ بؤ 
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ٚا ْانؤن٢ تَٝسا ١ْٝ ي١َْٝٛإ َٛغٛيَُاْاْسا ي١نؤٕ ٚ تاظ٠زا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ضَِٜطا٣١ٜ خٛا٣ ن١ ٣٠ٚ١٥
٠ٚ ١َٖٛ ؾتَٝو بؤال٣ ١٥ٚ ضَِٜطا١ٜ  ,غ١ْٓٛت ط١ٚض٠ ث٢َٝ ضِاظ١ٜ بؤ ١َُٝ٥ بطٜت١ٝ ي١ ضَِٜطا٣ قٛض٥إ ٚ

١٥ط١ض دٝاٚاظٜـ بٔ ي١ض٠ِٚنا٢ْ َٖٝٓا٠ٚ١ْٜإ ب١  ,٠ ز٠غتجَٝهٝؿإ ١ٖض ي١ٚ ضَِٜط٠١ٜ٠ٚ١ٜ١ٚز٠طَٝط١ِْٚ
 .ات١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت١ٚب١يَط

ٛا٣ ط١ٚض٠ف ظ٠َا١ْت٢ ب١ضز٠ٚا٢َ ٚ زا١َظضا٣٠ٚ بؤ ١٥ٚ ن١غ١ نطز٠ٚ ن١ ؾَٜٛٔ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ ٠ٚ خ

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  :َٜٚت ١ٖضبؤ١ٜ ي١غ١ض ظٚبا٢ْ دٓؤن١ با٠ٚضِزاض٠نا٠ٚ١ْ ف١ض١َٜٛت٢ز٠ن١

 :واتة  ٣٣األحقاف:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
ئيٌَة طويٌَاْ هة ثةياَ و قوضئاُيَم بو كة هةزواى ًوغا غةالًى خواى هةغةضبيَت ٓاتؤتة ئةى طةهةكةًاْ 

ةو ثةياًاُةى كة ثيَـ ئةَ ٓاتوُةتة خواضةوة بةضِاغتى زةظاُيَت و زَهِيياى هةغةض خواضةوة كة ٓةًوو ئ
 .ة ئةو قوضئاُة ضِيٌَِوُى ٓةًو ًطؤظايةتى زةكات بؤ ضِاغتى و ضِيَطايةكى ضِاغت و ضِةواْةوزةكاتةو

٢ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثَٝ ,( ز٠نٕٚ١)١ٖض٠ٚى ضؤٕ ظ٠َا١ْت٢ ١٥ٚا١ْ ز٠نات ن١ ؾَٜٛٔ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

بةضِاغتى ئةو بةضُاًةيةى كة  :واتة  ٤٤الشورى:  چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ     چ  :ز٠ف١ضََٜٛت
 .ًاْ ُاضزوةتةوة خواضةوة ضِيٌَِوُى زةكات بؤ ضِيَطايةكى ضِاغت و زضوغتبؤتؤ

ضَِٜطا٣ ضِاغت البس٠ٕ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ نؤي١َن٣١  ب١الَّ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا٣ ي١ ططٚث١ ٥ٝػال١َٝنإ نطز٠ٚ ي١
١٥ٜٚـ بطٜت١ٝ ي١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ  ,١بري نطز٠ٚ ن١ ي١ ١ٖضزٚ ٠ٚس١ٝن١زا ٥اَاش٣٠ ثَٝسضا٠ٚغ١ََٝٝٝإ ي

 .ثَٝؿ٢ٓٝ ضاى بؤ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت
 :٠ٚ ب١ ضِاغت٢ غٛض٠ت٢ فاتٝش١ ظؤض ب١ض٢ِْٚ ١ٖضغ٢َ بٓط١ٓٝن٣١ ي١خؤ ططت٠ٛ

 ٦الفاتحة:  چٹ   ٹ  ٹ چ :ن١ ز٠ف١ضََٜٛت
 .يَطاى ضِاغتخواية طياْ ضِيٌَِوُيٌاْ بلةيت بؤ ضِ :واتة

 .١ٖض٠ٚى ثَٝؿرت بامسإ نطز ,ن١ ١ٖضزٚٚ بٓط٣١ٓٝ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ز٠ططَٜت٠ٚ١
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ضِيَطاى ئةواُةى كةوا ُيعٌةت و  :واتة7الفاتحة:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ :٠ٚ ن١ ز٠ف١ضََٜٛت
 .بةخؿيِةكاُى خؤتت ثيَساوْ

٣٠ ن١ ٖٝض ن١غَٝو طَٛا٢ْ ١ْٝ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ,٠ٚ ٠ٚ١٥ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ثَٝؿني ز٠ططَٜت٠ٚ١ بؤ ١٥ٚ ضَِٜطا١ٜ
ي٠ٚ١زا ن١ ١ٖضن١غَٝو ز٠غت بططَٜت ب١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ب١ضِاغت٢ ٖٝسا١ٜت زضا٠ٚ بؤ ضَِٜطا٣ 

ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْبَٝت ن١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ خ١يَه٢ بؤ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ١ْٖسَٜه٢ ضِاغت١ٚ ١ْٖسَٜهٝؿ٢  ,ضِاغت
 ,١َّٝٝ ١ٜ١ٖ بؤ البطز٢ْ ١٥ٚ خٝالف ٚ بريٚضِا دٝاٚاظا١ْن١ ٠ٚ١٥ف ثَٜٝٛػت٢ ب١ بٓط١ٜ١ٓٝن٢ غ ,١ٖي١ٜ١َ

 .١٥ٜٚـ بطٜت١ٝ ي١ ططَٜسا٢ْ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا ثاؾ١ٕٓٝ ب١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا ثَٝؿ١ٕٓٝ
ثازاؾت بؤ ١٥ٚ غ٢َ  ضٚٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ ١َْٝٓٝٗن٢ دٛإ ي١ باؽ نطز٢ْ ٖؤنا) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ْٝع١ُت ثَٝب١خؿٝٓٝإ ب١غرتا٠ٚت٠ٚ١ ب١ٚ  ,ثٛخت تطٜٔ ز٠ضبطِٜٔنٛضتطٜٔ ٚ  تاق١ُ ب١

  .9(ٖٝسا١ٜت٠ٚ١ ن١ بطٜت١ٝ ي١ ظاْػت٢ ب١غٛزٚ نطز٣٠ٚ٠ ضاى

٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ظٜاتط س١م بٓاغَٝت ٚ ؾ٢َٜٓٛ به١َٜٚت ١٥ٚا ١٥ٚ ن١غ١ ْعٜهرت٠ ي١ ) :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
( ض٠ِظا٣ خٛاٜإ ي١غ١ض بَٝت )ا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚ ٖٝض طَٛاْٝؿ٢ تَٝسا ١ْٝ ن١ ٖ ,ضَِٜطا٣ ضِاغت

ضَِٜطا٣ ضِاغت ٚ )... ١ٖضبؤ١ٜ ثَٝؿني يَٝهسا٣٠ٚ١ْ ٠ى ي١ ضِافٝع٠نا٠ٚٚ١ٕقفبؤ ١٥ّ  ١٥ٚإ ي١ثَٝؿرتٕ
  .0(...( يَٝهسا٠ٚت٠ٚ١)ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ضٚع١َٛ طٚب١ ١٥بٛ ب١ن (١ًٖ١٥ن١ٜإ

خٛا٣ يَٝبَٝت ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ باؾرتٜٔ ن١غاَْٝو ن١ خٛا٣ ٠ٚ ١َ١٥ف ز٠قَٝه١ ي٠ٚ٠ٚ١ ض٠ِمح١ت٢ 
 ,()ط١ٚض٠ ف١ظٍَ ٚ ْٝع١ُت٢ ظؤض٣ ثَٝب١خؿٕٝٛ ي١ ظاْػت ٚ نطز٣٠ٚ٠ ضاى ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ضٕ 

( )ثَٝػ١َب١ض ٠ٚ ٥اطازاض٣ غ١ْٓٛت ٚ ض١َُِْٜٝٛٓنا٢ْ  ,ضْٛه١ ١٥ٚإ ٥اَاز٣٠ زاب١ظ٢ٜٓ قٛض٥إ بٕٛ

                                                 
1
 .(94\9)َساضز ايػايهني  
ٚ ٚصً٘  ،( تعًٝكا299\6)شنطٙ ابٔ سبإ يف ايجكات  ،اذتػٔ ١ٚٚقس صح ٖصا ايتفػري َٛقٛفا ع٢ً أبٞ ايعايٝ ،(73-72\1)َساضز ايػايهني 2

ِ  ،(22-21\1)ٚ ابأ أباٞ ساا  يف تفػاريٙ      ،(184)ٚ ابأ دطٜاط يف تفػاريٙ     ،(27)ابٔ ْضط يف ايػ١ٓ  ٚ صاشش٘ ٖاٛ ٚ    ،(259\2) ٚ اذتاان
  .ايصٖيب

  .ضز فٝ٘ َجً٘ عٔ ابٔ َػعٛز ضضٞ اهلل عٓ٘ٚ سفك ،(73)ايطز ع٢ً ايطافط١ ألبٞ ْعِٝ  ٚ ١اإلَاَ :٠ٚ بطِٚا١ْ
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ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت  ٥ٝنب ١َغعٛز١ٖض٠ٚى  ,ٛا٢ْ يَٝهٝإ ز٠زا٠ٚ١ٜبٕٛ ٚ ت٢َٝ ط١ٜؿتبٕٛ ٚ ب١د
١ به١َٜٚت ن١ ١ٖضن١غَٝو ي٠َٛٝ٥١ ن١ ز١ٜ٠َٜٚت ؾَٜٛٔ ن١غَٝو به١َٜٚت ١٥ٚا با ؾَٜٛٔ ١٥ٚاْ) :ز٠ف١ضََٜٛت

٠ٚ  ,(), ٠ٚ ١٥ٚا١ْ ٖا٠ٚي٢َ َٛس١مم١زٕ اضَٜعضاٚ ْابَٝتظٜٓسٚٚ ي١ فٝت١ٓ ث ضْٛه١ ن١غ٢ ,َطزٕٚٚ
٠ٚ  ,٠ٚ ب١غٛز تطٜٔ ظاْػتٝإ ثَٝب٠ٛ ,, ٠ٚ خا٢ْ٠ٚ باؾرتٜٔ زئَؾرت٢ٜٓ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١٥ٕ١ٚا١ْ با

١٥ٚا١ْ ط١يَٝو بٕٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖي٢َ بصاضزٕ بؤ ٖا٠ٚال١َٜت٢ نطز٢ْ  ,ن١َرتٜٔ زاٚاناضٜإ ١ٖب٠ٛ
َٜٔ ٠ٚ ؾٛ ,بؤ١ٜ ضَِٜعٚ ط١ٚض٣٠ ١٥ٚاْتإ ي١ب١ض ضاٚ بَٝت ,( ٚ غ١ضخػت٢ٓ ٥ا١ٜٓن٣١)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 

ضْٛه١  ,٠ٚ ١٥ْٚس٣٠ ن١ ز٠تٛأْ ز٠غت بططٕ ب١ ض٠ِٚؾت ٚ ٥ا٢ٜٓ ١٥ٚا٠ٚ١ْ ,ضَِٜباظ٣ ١٥ٚإ به١ٕٚ
  .9(ب١ضِاغت٢ ١٥ٚإ ي١غ١ض ضَِٜطا١ٜن٢ ضِاغت بٕٛ

( ب١ )١ز٣ ١ممخٛا٣ ط١ٚض٠ غ١ٜط٣ زي٢َ ب١ْس٠نا٢ْ نطز زي٢َ َٛس) :٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ف١ضََٜٛت
ثاؾإ ت١َاؾا٣ زي٢َ  ,بؤخؤ٣ ٚ ث١ٜا١َن٣١ خؤ٣ ثَٝسا ْاضز ١ٖضبؤ١ٜ ١ٖيَٝبصاضز ,ب٢ٓٝ باؾرتٜٔ زٍَ

١ٖضبؤ١ٜ نطز٢ْ  ,( زي٢َ ٖا٠ٚالَنا٢ْ ب١ باؾرتٜٔ زٍَ ب٢ٓٝ)ب١ْس٠نا٢ْ نطز ي١زٚا٣ زي٢َ َٛس١َ١ز 
٠ٚ ١ٖض ؾتَٝو ن١  ,١٥ٚإ ي١ ثَٝٓاٚ ٥ا١ٜٓن١ٜسا ز٠د١ْطإ ,()٠ظٜطٚ ٜاضٜس٠ز٠ض٣ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ١ٚب

بَٓٝٔ ١٥ٚا ٠ٜٚ ١ٖض ؾتَٝو ب١خطاخ زا ,زابَٓٝٔ ١٥ٚا ي١ال٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ف باؾ١َٛغٛيَُاْإ ب١ باؾ٢ 
  .0(ي١ال٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ف خطاث١

 .٠ٚ ١٥ٚ َٛغٛيَُاْا١ْف ن١ ٥ٝنب ١َغعٛز ١َب١غت٢ٓ بطٜتني ي١ ٖا٠ٚالَٕ ض٠ِظا٣ خٛاٜإ ي١غ١ض بَٝت
٣ ١َُٝ٥ بطٜت١ٝ ي١ ز٠غت بٓط٣١ٓٝ غ١ْٓٛت ي١ال) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ُٝا٢َ ١٥مح١ز

  .4(٠ ١ٖض٠ٖٚا ؾَٜٛٓه١ٚتٓٝإ تَٝٝسا٠ٚ( ي١غ١ضبٛ)ططتٔ ب١ٚ ب١ضْا٣١ٜ١َ ن١ ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض٣ 

                                                 
 .(305\1)(ٚ ضٚاٙ أبٛ ْعِٝ يف اذت١ًٝ عٔ ابٔ عُط 97\2)أخطد٘ بٓشٛٙ ابٔ عبسايرب يف داَع ايبٝإ 1
  .ٔٚ غريٙ ٖٚٛ سػ ،(379\1)ضٚاٙ أمحس 2
ٚغام ارتاالٍ إغآازٙ يف    ،( يف نالّ ط23ٌٜٛ :ص)ٚ ابٔ ادتٛظٟ يف َٓاقب أمحس  ،(317)ضٚاٙ اياليها٥ٞ يف ؾطح أصٍٛ اعتكاز اٌٖ ايػ١ٓ 3

  .ٚ اختضطٙ ،(168)ايػ١ٓ 
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ن١ٚت٢ٓ  ؾَٜٛٔ ٣ ب١ز٠غت َٖٝٓابَٝت ي١زٚا٣ ١٥ٚإ ١٥ٚا ب١ٖؤ٠ٚ٣ ١ٖضن١غَٝهٝـ ض٠ِظا١َْس٣ خٛا

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ   :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,١٥١ٜ٠ٚ١ٚاْ

 9  ٢٣٣التوبة:  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
( ئةواُةْ كة ثيَـ ئةَ ئووممةتة كةوتّ وة زةغت ثيَـ خةضياْ كطزووة هة ئيٌاْ والسابقون األولون)

ٓةضوةٓا تيَلؤؾاوْ و بةضزةواَ هةغةض ئةو ئايِة بووْ كة  ،ٓيَِاْ و كؤض كطزْ هةبةض خوا بؤ ًةزيِة
ًايَ ( ئةواُةْ كة زةضكطاْ هة ُاو من املواجزين) .ئايِى ئيػالًة ية خواضةوة كةخواى طةوضة ُاضزوويةتى

خواى طةوضة بووْ و ضِةظاًةُسى ئةوياْ زةويػت وة ًةبةغتيياْ  و غاًاُياْ وة بةتةًاى ثازاؾتى
( واألنصار)ضِاغتطؤْ   ئةواُة بةضِاغتى .()غةضخػتِى زيِى ٓةَهبصيَطى خواو ثاؾاْ ثيَغةًبةضةكةى بووة 

وة ئةو كؤض  ،جيَطريبوو زاة زيَ و زةضووُيياْ و ًاَهةكاُياْواُاْ كة ئيٌاُياْ ٓيَِاو هوة هة ثؿتي
ا بواية كة كطزواُةياْ خؤف زةويػت كة زةٓاتّ بؤ الياْ وةثيَـ خؤياُياْ زةخػنت ئةطةض هة ؾتيَليؿس

اُّ هة بريو ( ئةواُةف كة بةضاكى ؾويَّ كةوتةى ئةووالذين إتبعوهم بإحسان). تايبةتى خؤياْ بوواية
باوةضِو طووتاضو كطزةوةزا ضوُلة ئةو ثيَؿيِة ضاكة هة ٓةًوو ظةَ كطزُيم ضِظطاضياْ بووةو ئةوثةضِى 

( خواى طةوضة رضي اهلل عنوم) .غتايـ كطاوْ و باؾرتيّ ضِيَعياْ ىلَ طرياوة هة اليةْ خواى ًئطةباُةوة
 زا.ضِاظى بووة هيَياْ وة ئةوةف طةوضةتطيّ ُيعٌةتة هة بةٓةؾت 

 .( ئةواُيـ بةو بةؾة ضِاظيّ كة خوا ثآى بةخؿيوْورضواعنى)
١٥ٚ ثَٝؿ٣١ٓٝ ن١ ض٠ِٚا ١ْٝ غ١ضثَٝط٢ بهطَٜٔ ١٥ٜٚـ  ز٢َ٠ ثَٝؿني ٖات٠ٚ٠ٛ زٜاض٣ نطز٢ْ َا٣٠ٚ غ١ض

٥ٝنب ٠ٚى ي١ ف١ضَٛز٠ن٣١  ,ب١ زاَٖٝٓا٢ْ دؤض٠ تَٝط١ٜؿتَٓٝو ن١ ١٥ٚإ ١٥ٚ تَٝط١ٜؿت١ٜٓإ ١ْبٛبَٝت
باؾرت٢ٜٓ خ١يَه٢ خ١يَه٢ ١٥ّ ) :( ف١ض١َٜٛت٢) ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا :َٜٛتن١ ز٠ف١ض١ََغعٛز 

٠ٚ ثاؾإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١زٚا٣ ١٥َاْٝؿ٠ٚ١  ,ثاؾإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١زٚا٣ ١٥َإ زَٜٔ ,غ١ضز٣١َ٠ َٓٔ

                                                 
1
 .(95-94\4)ختطٜر اغتسالٍ َايو بٗصٙ اال١ٜ يف إعالّ املٛقعني البٔ ايكِٝ  :٠ٚ بطِٚا١ْ 
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٠ٚ  ,٠ٚ ثاؾإ خ١يَهاَْٝو زَٜٔ ن١ ؾا١ٜت٢ زا١ْن١ٜإ ثَٝـ غَٜٛٓس خٛاضز١ْن١ٜإ ز٠ن١َٜٚت ,زَٜٔ
  .2َتفل عًٝ٘ .9(َٝـ ؾا١ٜت٢ زا١ْن١ٜإ ز٠ن١َٜٚتغَٜٛٓس٠ن١ؾٝإ ث

٥ٝػالّ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ قٛض٥ا٢ْ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ُٝاّ عبساحلُٝس بٔ بازٜؼ٠ٚ 
( ٠ٚ ٠ٚ١٥ف ن١ٚا ثَٝؿ١ٓٝنا٢ْ ي١غ١ض٣ بٕٛٚ ي١ ٢ًٖ١٥ ١٥ٚ غ٢َ )ثريؤظٚ غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ضزا١ٜ 

ب١ ضِاغتطؤ  ١ٚضِاغتطؤٜ إ بؤ زضا٠ٚ ي١غ١ض ظٚبا٢ْ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١غ١ز٣١ٜ٠ ن١ ؾاَٖٝس٣ باؾ٢ ٚ ضان١ٜ
خٛا٣ ط١ٚض٠  :ي١ٚا١ْ ,. ٠ٚ بؤ ١٥ّ بٓط١ٜ١ٓٝف تَٝطِٚاْني ٚ ب١يَط١ ١ٜ١ٖ ي١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت4(زاْطا٠ٚ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :ز٠ف١ضََٜٛت

( بلات و )كةغيَم غةضثيَطى ثيَغةًبةض ٓةض :واتة  ٢٢٤النساء:  چڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ 
كة بةَهطةكاُى بؤ ضِووْ كطايةوة هة قوضئاْ و زشايةتى ئةو زيِة بلات كة ٓيَِاويةتى هةزواى ئةوةى 

بةضُاًةيةى كة  ظوئةوا زةيسةيِة زةغت ئةو ضِيَبا ،وة ؾويَّ ضِيَباظى غةيطى ًوغوَهٌاُاْ كةوت ،غوُِةت
غعاى  ةويؿسا بةٓؤى ئةو الزاُةيةوة زةخيةيِة ُاو ئاططى زؤظةخةوة هة غةضئةجناًةوخؤى ٓةَهيبصاضزو

وة زؤظةخيـ خطاث تطيّ ؾويَِة كة ضاوةضِيَى ئةواْ زةكات و ضاضةُوغى ئةواُى بؤ  ،زةزةيّ
٠ٚ ؾاٖٝس يَٝط٠زا بطٜت١ٝ ي١ ططَٜسا٢ْ زٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ ضَِٜباظ٣ َٛغٛيَُاْإ ي١ط١ٍَ غ١ضثَٝط٢  .زةطةضِيَتةوة

 ,( ب١ٜ١ن٠ٚ١ ن١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ١ٖض٠ِؾ١ تْٛس٠ دَٝب١د٢َ ببَٝت)ب١ض نطز٢ْ ثَٝػ١َ
( ب١ت١ْٗا ب١غ١ بؤ ١٥ٚ ١ٖض٠ِؾ١ٜ١ ١ٖض٠ٚى خٛا٣ )ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ غ١ضثَٝط٢ نطز٢ْ ثَٝػ١َب١ض 

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

 3  ٣٤محمد:  چڃ  چ  چ  چ  چ 

                                                 
1

 .(700)ايضشٝش١ يأليباْٞ ضقِ ا١ْ ي١ شَاض٣٠ غ١ز٠نإ با بط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ نتاب٢ ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ب١طَٛ 
 .(2533)ٚ َػًِ  ،(2652)ايبداضٟ 2
 .(73\5)اثاض االَاّ عبساذتُٝس بٔ بازٜؼ 3
  
4
 .(194\19)زتُٛع فتا٣ٚ البٔ ت١ُٝٝ  :بطِٚا١ْ 
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وة خؤياْ و خةَهلاُى تطياْ بةضةو بيَباوةضِى بطز ئةويـ بةٓؤى  زوئةواُةى كة بيَباوةضِياْ ٓةَهبصاض :واتة
 زو( كط)ضِيَططياْ هة ضِيَباظةكةى خواى طةوضة بة الؾةو ًايَ و غاًاْ وة زشايةتى ثيَغةًبةضياْ 

ضِوْ كطايةوة ئائةواُة با باف بعاُّ بةو غةضثيَطياْ كطز هةزواى ئةوةى كة ٓةًو بةَهطةو ئايةتةكاُياْ بؤ 
 ،كاضةياْ ٓيض ظياُيَلياْ بة خوا ُةطةياُسوة ضوُلة خواى طةوضة بيَجيَويػتة هة ٓةًو زضوغتلطاوةكاُى

ة ٓةًوى ةوزةزةْ بؤ غةيطى خوا ٓيطى هةالى خوا قةبويَ ُي  و كاضاُةى كة ئةجناًىوة ٓةًو ئةو ثةضغنت
ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ٚا نٛض٣ِ يٛس٣١ ي١ َٛعا٣١ٜٚ نٛض٣ِ ١٥بٛ غٛفٝا٠ٚ١ْ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ع١بسٚال٣َ  .ثوضةَهة

ٚضٜابٔ ٠ٚ ضاى بعأْ ن١ ) :ف١ض٣َٛ اٚ( ١ٖيَػا ي١ْاَٚاْس)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ي١ْاَٚاْسا ١ٖيَػاٚ ٚت٢
٠ٚ ١٥ّ ط١ي١ف ز٠بَٝت ب١ س١فتاٚ  ,١٥ٚا٣١ْ ثَٝـ ٠َٛٝ٥ ي١ ٢ًٖ١٥ نٝتاب بٕٛٚ ب١ س١فتاٚ زٚٚ تاق٠ٚ١ُ

 :اتة١ٜٚ (اجلُاع١)ن١ ١٥ٜٚـ  ,٠ٚ ١ٜنَٝهٝؿٝإ بؤ ْاٚ ب١ٖ١ؾت١ ,س١فتاٚ زٜٚٚإ بؤ ْاٚ ٥اططٕ ,قِغ٢َ تا
  .9(ئةواُةى كة ثةيوةغنت بة قوضئاْ و غوُِةتةوة بة تيَطةيؿتِى ٓاوةاَلْ 

ي١ زا١ْ ثايَٝإ ٠ٚ خؤالزإ  ,نطز ٠ٚقف (د١َاع١)٠ٚ ؾاٖٝس يَٝط٠زا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا نؤ١َي٢َ ضِظطاضب٣ٛ ب١ 
٠ٚ ٢َْٓٝٗ  ,ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ن١ ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ١٥ٚإ ي١ّ زٚا١ْ ز٠ضْاضٔ ,بؤال٣ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت

٠ٚ  ,( ن١ ب١ت١ٚا٣ٚ ي١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ط١ٜؿتٕٛد١َاع١)ضٜا١ٜٝى بَٝت ي١غ١ض ١َ١٥ٚ١ف ي١ٚا١ْٜ
نات١ف ٖٝض  ٠ٚ ١٥ٚ ,( ز٠ٜا١َْٜٚت)١ٖض٠ٖٚا نطز٣٠ٚ٠ ثَٝس٠ن١ٕ ب١ٚؾ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ٚا خٛاٚ ثَٝػ١َب١ض 

ؾ١ ظاْاٜإ ي١فعَٜه٢ تط٣ ١٥ّ ٠ٚ١ ١ٖضبؤٜ ,( ١ْبَٝت)نؤ١َيََٝو ١ْبٕٛ ت١ْٗا ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض 
( )ف١ضَٛز١ٜ٠ٜإ ب١ ق١سٝض زاْا٠ٚ ن١ سانِ ٚ غ١ٜط٣ ١٥ٜٚـ ضِٜٛا١ٜتٝإ نطز٠ٚ ن١ ثَٝػ١َب١ض 

١ْٗ١ز ٚ ضَِٜباظ٠ٕ ن١َٔ ٚ ١٥ٚا١ْٕ ن١ٚا ي١غ١ض ١٥ٚ َ) :ف١ض١َٜٛت٢ ٢ٚ٠ نؤ١َي٢َ ضِظطاضب٣ٛ نطز٠ٚٚقف
( )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) :ز٠ف١ضََٜٛت نٛض٣ِ غاض١ٜ عريباض٠ٚ٢ ١ٖض٠ٖٚا .(ٖا٠ٚالَمن٢ ي١غ١ضٕ

٠ٚ  ,سا ٖات١ خٛاض٠ٚ٠ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ فطََٝػو ب١ضا٠ٚناْ ,٥اَؤشطاض٣ نطزٜٔ ٥اَؤشطاض١ٜن٢ ظؤض ناضٜط١ض
٠نٛ ٥اَؤشطاض٣ ن١غَٝه١ ١٥ٚ٠ٚ :()٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :٥ٓذا ١ٜنَٝو ٚٚت٢ ,زي١َناْٝؿ٢ ضِاض١ًَناْس

                                                 
1
 .ٚقس تكسّ ،غريٙ ٖٚٛ صشٝحزٚضٚاٙ ابٛزاٚ 
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٥اَؤشطاضٜتإ ز٠ن١ّ ب٣٠ٚ١ ن١  :١٥ٜٚـ ف١ض٣َٛ ؟ب١ض٢ ٥اَؤشطاضميإ ز٠ن١ٜت ,ن١ َاي٦َاٚا٣ ز٠نات
ب١ْس١ٜ٠ن٢ بؤ ١٥ط١ض  ,ب١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ ٚ ًَط١ض٢ ْٛاْس٥ٕاَؤشطاضٜتإ ز٠ن١ّ ٠ٚ  ,ي١خٛا برتغٔ

 ,ص٣ ١٥ٚا زٚب١ض٠ن٢ ٚ دٝاٚاظ٣ ظؤض ز٠بَٝٓٝتضْٛه١ ب١ضِاغت٢ ١ٖضن١غَٝو ي١زٚا٣ َٔ ب ,س١ب١ؾٝـ بٛٚ
٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ز٠غت بططٕ ب١ غ١ْٓٛت٢  ,بؤ١ٜ ف١ضَاْتإ ثَٝس٠ن١ّ ن١ ز٠غت بططٕ ب١ غ١ْٛت٢ ٠ٚ١َٓ

 ,٠ٚ ث٠ٜٛ١غت بٔ ثَٝٝا٠ٚ١ْ ب١ نان١ًٝناْتإ تْٛس زا٢ْ ثَٝسا بَٓٝٔ ,ٖا٠ٚي١َ ٖٝسا١ٜت زضا٠ٚنا٠ٚ١ْ
٠ٚ  ,تاظ٠ زاَٖٝٓطاَٜٚو بٝسع١ٜ١ ١َٖٛ ضْٛه١ ب١ضِاغت٢ ,ٓطا٠ٚنإي١ ؾت١ زاَٖٝضٜابٔ ٚ خؤتإ بجاضَٜعٕ ٠ٚٚ

 . 9(١َٖٛ بٝسع١ٜ١نٝـ طَٛطِا١ٜٝ
( ٚ غ١ْٓٛت٢ )٠ٚ ؾاَٖٝس يَٝط٠زا بطٜت١ٝ ي١ نؤنطز٣٠ٚ١ْ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ض 

ب١  ( ٚت١ن٣١ خؤ٣ نطز), ثاؾإ ٚضزب١ض٠ٚ٠ ن١ ضؤٕ ثَٝػ١َب١ض 0دَٝٓٝؿ١ٓٝ ٖٝسا١ٜت زضا٠ٚنا٢ْ
ت١ناْٝإ بٔ ي١ ض٠ِغ١ْا١ٜت٢ ١٥ّ ٚتا فَٝط٣ ضِاغتطؤ٣ ٚ ٥اَؤشطاض٣ بؤ ٥ٛمم١ت١ن٣١ ي١زٚا٣ خؤ٣

ثاؾإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ن١ٚا ضؤٕ ب١ض٠ْطاض٣ ْانؤن٢ ٚ دٝاٚاظ٣ ب٠ٛت٠ٚ١ ب١ ث٠ٜٛ١غت بٕٛ  ,١ْٗ١َد١زا
اض ب١ْٛ ي١ ٖؤناض٣ ضِظط (تَٝط١ٜؿت٢ٓ ثَٝؿ٢ٓٝ ضاى)ب١ٚ ١ْٗ١َد٠ٚ١ بؤ فَٝطب٢ْٛ ١٥ٚ بٓط٣١ٓٝ ن١ٚا 

 .ث١ضت١ٚاظ٠ٟ ٚ ت١فط٠ق١
( غ١ْٓٛت٢ دَٝٓؿ١ٓٝ )َب١ض ثَٝػ١ –١ٖض٠ٚى ز٠ب٢ٓٝ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ؾاطيب
٠ٚ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ١٥ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ غ١ْٓٛت٢  ,هطا٠ٚنا٢ْ ب١غت٠ٚ١ ب١ غ١ْٓٛت٢ خؤ٠ٚ١ْٜٝضَُِٜٓٛ
ضْٛه١ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚإ  ,ي١ ٖٝض ؾتَٝهسا ي١ٚ ١ْٝ ,٠ٚ١ٜ١َ ؾت٢ تاظ٠ زاَٖٝٓطاٜٚـ ثَٝط١ٚا٣١ْ ١٥ ,١٥ٚا١ْ

ٜإ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٔ ب٠ٛ بؤ غ١ْٓٛت٢  :ض٠ِظا٣ خٛاٜإ يَٝبَٝت نطزٜٚا١ْ ب١ غ١ْٓٛت ٚ ي١غ١ض٣ ضِؤؾتٕٛ
٠ٚ ٜإ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٔ ب٠ٛ بؤ ١٥ٚ ؾت٣١ ن١ ١٥ٚإ ي٢َٝ تَٝط١ٜؿتٕٛ ي١ غ١ْٓٛت١ن١ٜسا  ,()ثَٝػ١َب١ض 

(ي )ٚ4(٠ٚ ٠ٚ١٥ف ي١َ١ ظٜاتط ١ْٝ ,ى ن١ال٣ غ١ٜط٣ ١٥ٚإ ؾاضا٠ٚ ب٠ٚٛضزٚ زضؾت٢ ب١ ؾ١١ٜ٠َٛٝ.  

                                                 
1
 .ٚقس تكسّ ،ٖٛ صشٝحٚ ،غريٙ زٚضٚاٙ ابٛزاٚ 
   (.ايبسض -6 ب١ شَاض٠)زا ٥اَاش٣٠ ثَٝسا٠ٚ  (ملع١ االعتكاز) ن١ ٥ٝنب قٛزا١َ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ي2١
  .(104\1)اإلعتضاّ 3
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٠ٚ ١َٖٛٚ ١٥ّ ز٠قا١ّْ َٖٝٓإٚ ٚ نطزَٚٔ ب١ ب١يَط١ ي١غ١ض ض٠ِغ١َْٝت٢ ١٥ٚ بٛاض٣٠ ن١ٜٚػت١َٛ باغ٢ 
٣٠ٚ١٥ الزا٠ٚ ن١  سا٣ٚ ٘ط ي١ ؾ١ضس٢ ١٥ٚ ٚت٣١ٜ١ ٥ٝنب ١٥ب٢ ١٥ٍ عٝعضْٛه١ بؤّ ز٠ضن١ٚت ن١  ,به١ّ

٠ٚ زٚضز٠ن٠ٚ١ٜٓٚ١ ي١ زٚب١ض٠ن٢ ٚ دٝاٚاظ٣ ٚ  ,َٜٔ غ١ْٓٛت ٚ د١َاع١ ز٠ن٠ٜٚٔٚ١ ؾٛ) :ز٠يََٝت
  .9(ْاَؤ٣

  :دَٝب١د٢َ نطزٕ
٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثاب١ْس بٕٛ ب١  ,ي١ب١ض ثَٜٝٛػت٢ ثاب١ْس بٕٛ ب١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ قٛض٥إ ب١ٖؤ٣ غ١ْٓٛت٠ٚ١

يَٝط٠زا  ,ٕتَٝط١ٜؿت٢ٓ قٛضض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ب١ٚ ؾ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ٚا ثَٝؿ١ٓٝ ضان١نإ ي١غ١ض٣ بٛ
بؤ  ,ب١غ١ضٖاتَٝو ز٠ٚ١َُٖٓٝ٠ ن١ ي١ ضِؤشا٢ْ ١ٜٓ١َت٢ ٥ُٝاّ ١٥مح١ز ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ضِٜٚسا٠ٚ

 .٣٠ٚ١٥ ١ٖضزٚ ١َب١غت١ن١ ضِٕٚ بهات٠ٚ١ ي١ٜ١ى ناتسا
٠ٚ١ٜ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣  –املٗسٟ  –ثَِٝ ضِاط١ٜ١ْطا٠ٚ ي١ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ادٛض٣
 –ت١ْٗا ي١ َاَؤغتا١ٜى ١ْبَٝت ن١ ي١  –ايٛاثل :ٚات١ –باٚنِ ي١ ن١غ٢ ١ْزا٠ٚ  :ت١ٜٛت١٢ٚيَٝبَٝت ن

 ٠ٚثاؾإ ضِؤشَٜو باٚنِ بري٣ ن١ٚت١ٚ ,٠ٚ َا١ٜ٠ٚى ي١ ب١ْسٜٓدا١ْ َاب٠ٚ١ٜٛ ,٠ٚ َٖٝٓطابٛ –َكٝك١ 
٠غتَٝٓطا اٚناتَٝو ي١ب١ض ز٠غتٝس ,َٖٝٓاٜإ ن١ ز٠غت ٚ ث٠َْٛٝس نطابٛ ,١٥ٚ َاَؤغتا١ّٜ بؤ بَٗٝٓٔ :ٚت٢

 .ب١الَّ ١٥ٚ ٠ٚال٢ََ غال٠َٚن٣١ ١ْزا٠ٚ١ٜ ,غال٣َٚ ىلَ نطز
 ,ب١ناض ١َْٖٝٓاّتؤ ١٥ز٠ب٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ت ي١ط١يَسا  !٣١٥ ثَٝؿ١ٚا٣ با٠ٚضِزاضإ :َاَؤغتان١ف ث٢َٝ ٚت

مئ   ىئ  ی  جئ  حئ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,()٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ١٥ز٠ب٢ ثَٝػ١َب١ضٜـ 

  ٥٦النساء:  چيئ  جب   حب
ةالًى غاَلوةكة بسةُةوة ياْ ٓةضوةكو خؤى وةالًى ةوئةطةض غاَلوتاْ هيَلطا ئةوا بة جواُرتيّ ؾيَو :اتةو

 .بسةُةوة
 !!٠الََسا٣٠ٚ١ْ غ١ال١ّٚ( ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚ ب)٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ضٜـ 

                                                 
1
 .املهتب االغالَٞ .( ط383-382ص ) 
 



www.fermude.com 1432 

 

 

٣١٥  :١٥ٜٚـ ٚت٢, غٝاض٣ ىلَ به١ثط :٣ ٚت(ابٔ ابٞ زؤاز)ثاؾإ ب١  .ٚعًٝو غالّ :١٥ٜٚـ ث٢َٝ ٚت
٠ٚ ٥اّٚ  ,ي١ ب١ْسٜٓدا١ْزا ب١ ت١ٜ١َّٛ َْٜٛص ز٠ن١ّ ,ب١ْسنطاّٚ ضَٚٔ ز٠غت ب١غ١ !ثَٝؿ١ٚا٣ با٠ٚضِزاضإ

٠ٚ ف١ضَإ به١ ٥اّٚ بس٢ْ٠َ  ,ف١ضَإ به١ نؤت ٚ ظجنري٠ن١ّ بهط٠ٚ١َٜٓ ,ثَِٝ ْاز٠ٕ ٠ٚىلَ ق١ز٠غ١ نطاٚ
 .ثاؾإ ثطغٝاضّ ىلَ به١ ,َْٜٛص به١ّ ٠ٚخؤّ ثاى به١َ١ٚ

ز٠غت َْٜٛص٣ ططت ٚ َْٜٛص٣  ,٠ٚ ف١ضَا٢ْ نطز ن١ ٥ا٣ٚ بس٢ْ٠َ ,٢ْ نطزٚ ب١ْس٠نا٢ْ نطا٠ٚ١ْف١ضَا :ٚت٢
 .ثطغٝاض٣ ىلَ به١ :٣ ٚت(ابٔ ابٞ زؤاز)ثاؾإ ب١  ,نطز

ثطغٝاض  :١٥ٜٚـ ٚت٢ ,٠الََِ بسات١٠ٚ١ٚف١ضَا٢ْ ثَٝبه١ ن ,ثطغٝاضنطزٕ بؤ ١َٓ :ت٥ٚ١٢ٓذا َاَؤغتان
١ٖٚايَِ بس٠ض٣َ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ  :نطزٚ ثطغٝاض٣ ىلَ نطزٚ ٚت٢ (زؤازابٔ أبٞ )تان١ ض٣ِٚ ي١ غَاَؤ ,به١

 ؟( خ١يَه٢ بؤ باْط نطز٠ٚ)٥اٜا ١٥ّ ؾت١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,ؾت٣١ ن١ خ١يَه٢ بؤ ال باْط ز٠ن٣١
 !١ْخَٝط :ٚت٢
 بؤ باْط نطز٠ٚ؟ب١نط٣ قسٜل ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ي١زٚا٣ ١٥ٚ خ١يَه٢ ٣١٥ ١٥ٚ ؾت١ ١٥بٛ :ٚت٢
 !ط١ْخَٝ :ٚت٢

 ؟٣١٥ ٥اٜا ؾتَٝه١ ن١ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تتاب ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت باْط١ٚاظ٣ بؤ نطز٠ٚ ي١زٚا٣ ١٥ٚإ
 !١ْخَٝط :ٚت٢

٣١٥ ١٥ٚ ؾت١ عٛمسا٢ْ نٛض٣ِ ع١ففإ ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت باْط١ٚاظ٣ بؤ نطز٠ٚ ي١زٚا٣  :ت١٢َٚاَؤغتان
 ؟١٥ٚإ

 !ٚت٢ ١ْخَٝط
 ؟ٝب ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت باْط١ٚاظ٣ بؤ نطز٠ٚ ي١زٚا٣ ١٥ٚا٣١٥ٕ ١٥ٚ ؾت١ ع١ىل نٛض٣ِ ١٥بٛ تاي :ٚت٢
 !١ْخَٝط :ٚت٢

٠ٚ ١ْ  ,٠ٚ ١٥بٛب١نط ,( باْط١ٚاظ٣ بؤ ١ْنطزبَٝت)ن١ٚات١ ؾتَٝو ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ت١٢َٚاَؤغتان
باْط١ٚاظٜإ بؤ ١ْنطز٠ٚ تؤ خ١يَه٢ بؤ  –ض٠ِظا٣ خٛاٜإ يَٝبَٝت –٠ٚ ١ْ ع١ىل  ,٠ٚ ١ْ عٛمسإ ,ع١َٛض
 .ظاْٜٝٛا١ْ ٜإ ١ْٜاْعا٠ْٛٝ :! ١َ١٥ف ي٠ٚ١ ظٜاتط ١ْٝ ن١ بًََٝني؟ز٠ن١ٜتباْط 
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زضٚغت ب٠ٛ ب٢َ ز٠ْط  ١ٚضؤٕ ١٥ٚإ ن١ ظاْٜٝٛاْ ,١ ب١الَّ بَٝس٠ْط بٕٛ ي١غ١ض٣ظاْٜٝٛاْ :١٥ط١ض بًََٝٝت
 زضٚغت١ ي١غ١ض٣, بٔ ي١غ١ض٣ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝف ب٢َ ز٠ْط بٕٛ بؤ ١َُٝ٥ 

( ٚ )ثَٝػ١َب١ض  !٣١٥ ْاثان٢ نٛض٣ِ ْاثاى ,َٔ ظا١َْٛٝ ٠ٚظاْٝٛ ١٥ٚإ ١ْٜإ :٠ٚ ١٥ط١ض بًََٝٝت
 ! ؟دَٝٓؿ١ٓٝ ضََِٜٓٛا نطا٠ٚنإ ؾتَٝهٝإ ١ْظاْٝبَٝت تؤٚ ٖا٠ٚالَْت ز٠ٜعأْ

 :ثاؾإ ٚت٢ ,٠ٚ د١ًنا٢ْ ب١ز٠ٚ١َٝ٠ ْاٚ ث٢َ ز٠ن٢ْ١ ,غ١ضغاّ بٛ اٚباٚنِ ب٢ٓٝ ١ٖيَػ :َٖٛت١ز٣ ٚت٢
 .١ْٜإ ظا٠ْٛٝ ٜإ ظاْٜٝٛا١ْ :بًََٝٝت ي٠ٚ١ ظٜاتط ١ْٝ ن١تؤ ,ضِاغت ز٠نات
٠ى ١٥ٚإ ب٢َ ز٠ْط ٠ٚ١٥ٚ١ ب٢َ ز٠ْط بٛمنإ ب١غ .ب٢َ ز٠ْط بٕٛ ي١غ١ض٣ ١ٚظاْٜٝٛاْ :١٥ط١ض بًََٝني

 .بٕٛ
 !٣١٥ ْاثان٢ نٛض٣ِ ْاثاى .تؤ ظاْٝٛت١ ١٥ٚ٠ٚإ ١ْٜاْعاْٝٛ :٠ٚ ١٥ط١ض بًََٝني

 ؾتَٝهٝإ ١ْظا٠ْٛٝ تؤٚ ٖا٠ٚالَْت ظاْٝٛتا١ْ؟! – ض٠ِظا٣ خٛاٜإ يَٝبَٝت –( ٚ ٖا٠ٚال٢َْ )ثَٝػ١َب١ض 
 ,٠(زؤاز٥ٝنب ١٥ب٢ )ب١يَهٛ ١َب١غتِ  ,ب١غتِ تؤ ١َ١ْٝ :ٚت٢ ,ب١ي٢ََ :ٚمت !٣١٥ ١٥مح١ز :ثاؾإ ٚت٢

 .(٠ٚ ز٠ض٣ به١ ي١ ؾاض٠ن١َإ ,ؾتَٝو بس٠ ب١ٚ َاَؤغتا١ٜ :١ٖيَػا بؤال٣ ٚ ٚت٢
٠ٚ  ,ي١ب١ضضاٚ ن١ٚت زؤاز٣ .. ٠ٚ ٥ٝنب ١٥ب٢.)َٝٓا١ٜٚت٢ زا ٖ (ايػري)٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا ظ١ٖ٠ب٢ ي١ 

 .(ي١زٚا٣ ١٥ٚ ن١غ٢ تط٣ تاق٢ ١ْنطز٠ٚ٠
 ,٠ٚ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ ٚتَٜٛٚص٠ٚ٠ َٔ ث١ؾُٝإ ب٠ٚ١َٛ ي١ٚ قػ١ٜ١ :َٖٛت١ز٣ ز٠ي٢ََ) :٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ تطزا

  .9(٠ٚ طَٛإ ز٠ب١ّ ن١ باٚنٝؿِ ي١ٚنات٠ٚ١ ط١ضِابَٝت٠ٚ١
١ ١٥ٓٚ َاَؤغتا١ٜ ١٥ّ ناض٣٠ ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤ شٜآْا٣١َ ثَٝؿٝ :ٕ ٚضز ب١ض٠ٚ٠دٛا :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ

ٚ  ٚاثل)٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٖؤناض٣ ٖٝسا١ٜت زا٢ْ  ,ضان١نامنإ ٚ ٠ٚ دٝاٚاظ٣ ٚ ْانؤن١ٝنإ ضِاغت١ٚخؤ ١َْإ
                                                 

 .(313\11)ايػري  (ٚإٕ نإ يف ططٜكٗا َٔ جيٌٗ ٚهلا ؾاٖس ،ٖص٠ ايكض١ ًَٝش١) :قاٍ ايصٖيب1
 (.452)ٚعٓ٘ ابٔ بط١ يف االبا١ْ ايطز ع٢ً ادت١ُٝٗ  ،(193 :ضقِ)ثِ أغٓسٖا  ،(455\1)ٚقس ضٚاٖا االدطٟ يف ايؿطٜع١ بالغا  :قًت

ٚابأ   ،(79-75\10)ٚ  ،(152-151\4)ٚ ارتطٝاب يف تااضٜذ بػاساز     ،(453)ٚأخطدٗا أٜطا َٔ ططٜل أخط٣ ابٔ بط١ حتات اياطقِ ايػاابل ٚ    
ٚابٔ قسا١َ يف ايتٛابني  ،(169-167)( ٚ 174-169 :ص)ٚ عبسايػ  املكسغٞ يف احمل١ٓ  ،(480-475 :ص)ّ أمحس ادتٛظٟ يف َٓاقب االَا

  .(215-210 :ص)
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٠ٚ ١َ١٥ف ضَِٜٓٝؿإ ز٠ضت١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١  ,بٕٛ ٠ٚى ي١ ب١غ١ضٖات١ن١زا باؽ نطا (َٖٛت١ز٣
 .!بؤ١ٜ ثاضَٜعطاض٣ يَٝبه١ ,١َ بٓط١ٜ١ٓٝن٢ ض٠ِغ١ْ١ب١ضِاغت٢ ١٥

ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت  َايٝه٢ نٛض٣ِ ١ْ١٥ؽ١ٖضبؤ١ٜؾ١ تا ٥َٝػتاف ظاْاٜإ ٚت١ن٣١ ثَٝؿ١ٚا 
 .(نؤتا٣ ١٥ّ ناض٠ ضاى ْابَٝت ت١ْٗا ب٠ٚ١ ١ْبَٝت ن١ غ١ض٠تان٣١ ث٢َ ضاى ب٠ٛ) :ز٠ٚ١َٖٓٓٝ٠ ن١ ز٠يََٝت

  .٠9ٖب٢ نٛض٣ِ ن١ٜػا٣ٚ٠ٕ ططت٠ٛ ي١ َاَؤغتان٠ٚٚ١ٜ١ ١٥ّ ٚت١ ط١ٚض١ٜ٠ َايٝو ٠ٚض
 :١ىٝٚضٜاٜ

١٥ط١ض ثَٝؿ١ٓٝ ضان١نامنإ ي١ؾتَٝهسا دٝاٚاظٜإ ١ٖبٛبَٝت ١٥ٚا ت١ْٗا ضَِٜطا بؤ ضاض٠غ١ض نطز٢ْ ١٥ٚ 

جئ  حئ   مئ  چ  :ضْٛه١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,دٝاٚاظ١ٜ بطٜت٢ ب٠ٛ ي١ ب١يَط٣١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت

   ٤٥النساء:  چمب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث ىئ  يئ  جب       حب  خب 
ئةطةض هة ٓةض ؾتيَلسا كيَؿةو ُاكؤكى كةوتة ُيَواُتاُةوة ئةوا بؤ ضاضةغةض كطزُى بطةضِيَِةوة بؤالى  :واتة

ئيَوة باوةضِتاْ ئةطةض بةضِاغتى  ،(فةضًوزة قةحيخةكاُى)( )و ثيَغةًبةض  (قوضئاُى ثريؤظ)خواى طةوضة 
 .وة ئةًةف ضاكرتو باؾرتة بؤ ئيَوة ،زواى ٓةية خواو بة ضِؤشىبة
ن١ ١َ١٥ف ١َٖٛ  ,زا ٖات٠ٛ(ؾطط)ي١ غٝاق٢ ١َضدسا  ١ٜٚ(ْهري٠)يَٝط٠زا ١ْْاغطا٠ٚ  (ؾ٧)ؾ٣١ ٠ٚٚ

١ٖض٠ٚى  ,(االصٍٛ ٚ ايفطٚع)دٝاٚاظ٣ ٚ ْانؤن١ٝى ز٠ططَٜت٠ٚ١ ي١ بٛاض٠ بٓط٣١ٓٝ ٚ ال٠ٚن١ٝناْسا 
  ٥.0اَاش٣٠ ثَٝسا٠ٚ ٢ؾٓكٝط َاَؤغتا حمُس ١٥َني

( )غ١ْٓٛت٢ ثَٝػ١َب١ضزا  ظ١٥ٚط١ض ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤ) :ز٠ف١ضََٜٛت٥ٝنب ق١ِٜ ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا 
 ,١٥ّ زٚا١ْف ب١ؽ ١ْبْٛا١ٜ ٠ٚضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ؾا٣١ْ تَٝسا ١ْبٛا١ٜ ن١ دٝاٚاظ٣ ٚ ْانؤن٢ ي١غ١ض

ْابَٝت ٚ ١ْطٛجنا٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ضْٛه١  ,١٥ٚا ف١ضَا٢ْ ١ْز٠نطز ب١ ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤال٣ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت
                                                 

( َأ ططٜال أؾاٗب بأ     10\23ؼ، ٚابأ عباسايرب يف ايتُٗٝاس )   َٔ ططٜل إمساعٌٝ بٔ أبٞ أٜٚ (،ب 138م )ضٚاٖا ادتٖٛطٟ يف َػٓس املٛطأ 1
ٚزْٚاو ٖاصا    ،إغٓازٖا صشٝح ٚ اٚشنطٖ (...اعًُٛا :ال ٜكّٛ ست٢ ٜكٍٛ يٓااٚنإ ٖٚب بٔ نٝػإ ٜكعس إيٝٓ) :و قاٍنالُٖا عٔ َاي ،عبسايععٜع
  ايتهطاض.

2
 .(333\1)أضٛا٤ ايبٝإ  
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بؤال٣ ؾتَٝو ي١ نات٢ زٚب١ض٠ن٢ ٚ ْانؤنٝسا ي١ ناتَٝهسا ن١ ١ْتٛاَْٝت ١٥ٚ  ف١ضَإ بهات ب١ ط١ضِا٠ٚ١ْ
  .9(١ًَََْٜٗٝٝت ٠ٚدٝاٚاظ١ٜ ١ٜى ال٣ بهات١ٚ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
                                                 

  (.49\1)إعالّ املٛقعني 1

 بهضيهةى ضوارةم
بةدةست يَيهانى 
سةربةرسى بةيؤى 

 سانستةوة
 

 بهةماى ضوارةم
 بةدةست يَيهانى سةربةرسى بة يؤى سانستةوة
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١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١َب١غت ي٠ٚ١ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ي ,١ف ب١َٓا١٥١ٜ١ّٜ ب١ؾ١ ي١ ب١ْطخرتٜٔ ب١ؾ١نا٢ْ ١٥ٚ ؾ
١٥ط١ض ط١يَٝو  ,بٓط٣١ٓٝ نطز١ٜ٠ٚ٠ ن١ ثَٜٝٛػت ز٠نات بٓاغ٣١ ١َٖٛ تٛاْانا٢ْ ي١غ١ض بٓٝات بٓطَٜت

١٥ٚاْٝـ ٚاطَٛإ ز٠ب١ٕ  ,ظؤض ببٝٓٔ ن١ َٖٝع٣ نٛفطٚ طَٛطِا٣ تَٝٝسا تَٝس٠نؤؾٔ ٢طٛضدٛ طؤي١َٝن
ْٗا ب٣٠ٚ١ ن١ٚا ب١ضاَب١ض ١٥ٚ طٛضدٛ طؤي١َٜٝإ ب٠ٛغنت ب١ يَٝربِاَْٝه٢ غ١ضب١ضظٜإ بؤ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ت١

٠ٚ  ,٠ٚ ب١ضاَب١ضٜإ ز٠ٚ٠غت٠ٚ١ٓ ب١ ١ٖض ٖؤناضَٜو ن١ ي١ تٛاْاٜاْسا بَٝت ٚ ١ٖٜإ بَٝت ,ب١َٖٝعتط ي١ٚإ
٠ٚ ي١ ضِاغتٝؿسا ١ٖضضؤَْٝو خؤٜإ ضَِٜو خب١ٕ ٚ  !ظؤض ب١خطاثٝـ ظاْػت٢ ؾ١ضع٢ ثؿت ط٣َٛ ز٠خ١ٕ

١٥ٚا ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى  ,زابَٓٝٔ ٚ ظؤض خؤٜإ طٛضدٛ طؤٍَ به١ٕ ٚ خؤٜإ بجاضَٜعٕ ي١ ف٢ًََٝ زٚشَٔثالٕ 
نطز٠ٚ٠ناْٝإ ي١غ١ض ظاْػت ٚ عًِٝ بٓٝات ثَٝؿ١ٚا١ٜت٢ ٚ غ١ضب١ضظٜإ ث٢َ ْاب١خؿطَٜت تا ١٥ٚ نات٣١ 

مب  ىب  يب  جت   حت  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,١َْْٝٔ ٚ ق١زض٣ عًِٝ ٚ ١ٖيَططاْٝؿ٢ ١ْظأْ

 ٢٢المجادلة:  چخت  مت  ىت    يت
وة ٓةضوةٓا  ،خواى طةوضة هةُاو ئيَوةزا ثوةو ثايةى ئةواُةى كة ئيٌاُياْ ٓيَِاوة بةضظ زةكاتةوة :واتة

 .بةضظ زةكاتةوةثوةوثايةياْ ئةواُةف كةوا خاوةْ عيوٍ و ظاُػنت ضةُسةٓا قات 

 ٥٣األنعام:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  :١ٖض٠ٖٚا ز٠ف١ضََٜٛت
 .ثوةو ثايةو ئاغتى ٓةضكةغيَم كة ًةبةغتٌاْ بيَت بةضظ زةكةيِةوة :واتة

  .9ب١ظاْػت :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت َايٝو
 ,ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ظ٠ٜس٣ نٛض٣ِ ١٥غ١َ١ًن١  ٠ض٣ ططت٠ٚٚ٠٠ٛ ٠ٚ١٥ف َايٝو ي١ َاَؤغتان١ٜ١ٚ

ٿ  چ  :بٛ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ٥ا١ٜت١ ٛض٣ِ ١٥غ١ًّظ٠ٜس٣ ن طَِٜٛ ي١ :ت١ٜٛت٢ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت١ٚن

                                                 
  .(272\1)ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ 1
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خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖضن١غَٝه٢  ,ب١ضِاغت٢ ٠ٚ١٥ عًِٝ ٚ ظاْػت١) :ز٠ٜف١ضَٛ  ٥٣األنعام:  چٿ  ٹ  ٹ
  .9(بَٜٛت ي١ زْٝازا ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ب١ضظ٣ ز٠نات٠ٚ١

١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ضباض٣٠  ,٠ٚ ١٥ّ غ١ضب١ضظ١ٜف ١ٖض ي١ زْٚٝازا ز٠بَٝت ثَٝـ ضِؤش٣ زٚا٣

ڑ   ڑ  چ   :٠ٚ١ْنا٢ْ ٥ٝػطا٥ٌٝ ز٠ف١ضََٜٛتبؤ ثَٝؿ١ٚا١ٜت٢ نؤ١َيََٝو ي١  طايٛتبصَٜطضا٣ٚ خؤ٣ ١ٖيَ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  

﮷  ٤٥7البقرة:  چ﮸ ﮹  ﮺   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 

ئِحا  ،بؤ ُاضزوْ وةن ثاؾايةن بؤتاْ طالوتى بةضِاغتى خواى طةوضة :ْ ثيَى وتّثيَغةًبةضةكةيا :واتة
ضؤْ ئةو بؤ ثاؾايةتى زةطوجنيَت بةغةض ئيٌَةزا هة كاتيَلسا ئيٌَة ؾايػتة تطيّ و  :جوهةكةكاْ وتياْ

صاضزوة بةضِاغتى خواى طةوضة ٓةَهى ب :ئةويـ هةوةالًسا ثيَى وتّ ،ئةويـ ٓيض ًايَ و غاًاُيَلى واى ُية
وة خواى طةوضة  ،وة خواى طةوضة تواُاى ٓيَعو جةغتةو ظاُػت و ظاُياضيؿى ثيَساوة اوبةغةض ئيَوةز

 ةوخواى طةوضة ظؤض فطاواُوة بةخؿيِى  ،ًوَهلى خؤى زةبةخؿيَت بةٓةض كةغيَم كةخؤى بيةويَت
 .ظاُياضيؿى بيَػِوضة وظاُػت 

ط١ٜؿت٠ٛ ب١ ساضٜح  ن١ ْافٝع٢ نٛض٣ِ ع١بسٍٚ (عاَط بٔ ٚاث١ً)ي١  ٠ٚ0 ي١ ق١سٝش٢ َٛغًُٝسا ٖات٠ٛ
 ؟ٚت٢ ن٢َ ٚاي١ٝ ب١غ١ض خ١يَه٢ ١٥ّ زؤي١َزا ,اىل ي١ ١َنه١١ٚن١ ع١َٛض نطز١ٜٚت٢ ب ,(عػفإ)ع١َٛض ي١ 

١٥ٜٚـ  ,ب١ْس١ٜ٠ن١ ي١ ب١ْس٠نا٢ْ خؤَإ :ٚت٢ ؟٥ٝنب ١٥بع٣ ن١َٝٝ :١٥ٜٚـ ٚت٢ ,٥ٝنب ١٥بع٣ :ٚت٢
٠ٚ ظاْا١ٜ ب١  ,ب١ضِاغت٢ ١٥ٚ قٛض٥إ خ١َٜٓٛ :! ٚت٢؟ز٠نات ٚات١ ب١ْس١ٜ٠ى ف١ضَإ ض٠ِٚاٜٝإ :ٚت٢

                                                 
( ٚ ابٔ عبسايرب يف داَع بٝإ ايعًاِ ٚ فطاً٘   545)طٟ يف سسٜج٘ ٚ أبٛ ايفطٌ ايعٖ ،(2176\7)ٚ  ،(1335\4)ضٚاٙ ابٔ أبٞ سا  يف تفػريٙ 1
  .ٖٚٛ صشٝح ،(1901)
2
 .(218)ضٚاٙ اٜطا ابٔ َاد١  ٠ٚ ،(817) ب١شَاض٠ 
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ب١ ضِاغت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ ) :( ف١ض١َٜٛت٢)ب١ ضِاغت٢ ثَٝػ١َب١ض٠ن١تإ  ) :ت٢ضٚع١َٛ ,ظاْػت٢ َريات
  .(٠ٚ ض١ْسا٢ْ تطٜؿ٢ ث٢َ ْعّ ز٠نات٠ٚ١ ,ط١الَْٝو ب١ضظ ز٠نات٠ٚ١ (قٛض٥إ)ب١ٖؤ٣ ١٥ّ نتَٝب٠ٚ١ 

ٍَ ز٠زات ن١ٚا ثٝاٚ ضانإ ٚ ي١خٛا تطغا٢ْ ٣٠ٚ١ْ ٥ٝػطا٢ًٝ٥ ب١ضظ ١ٖضبؤ١ٜ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖٚا
ي١ْاٜٚاْسا ف١ضَا١ْنا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠ٜإ  ٠ٚنطز٠ٚت٠ٚ١ ١ٖتا نطز٢ْٚ ب١ ناضب١ز٠غت ب١غ١ضٜا١ْٚ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :دَٝب١د٢َ نطز٠ٚ ن١ ز٠ف١ضََٜٛت

 چڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ
بؤئةوةى ئةو  ،ئيٌَة تةوضامتاْ ُاضزوةتة خواضةوة كة ٓيسات و ضِيَِوًاى هةخؤى ططتوة :واتة  ٥٥مائدة: ال

ثيَغةًبةضاُةى كة هة بةُو ئيػطائيوسا كة خواُاغى ضِاغتةقيِة بوْ و ثياوضاكاْ و هةخوا تطغاْ و ظاُاياْ 
يَبلةْ و وة ٓةضواف بوْ و ٓةضبةوة حوكٍ بلةْ و وة ثيَويػت بوة هةغةضياْ بيجاضيَعْ و كاضى ث

 .ثاضاغتياْ و ٓيطياْ هيَ ُةطؤضِى

نطإٚ ب٣٠ٚ١ ن١ خا٠ٕٚ ظاْػنت ٚ خ١يَهٝؿٝإ فَٝط٣ ١٥ٚ  ٠قف٠ٚٚ١ ١٥ٚ ثٝاٚ ضاى ٚ ي١خٛاتطغاْ

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ظاْػت١ نطز٠ٚ

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     ڇ  ڍ   ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ

تى ثىَ كتاب و زاُاى و ثيَغةًبةضايةٓيض كةغيَم ُية كةوا خواى طةوضة  :واتة 7٥آل عمران:  چ  ژ
 :، بةَهلو زةَهيَت بة بةُسةى ًّ جطة هةخواى طةوضةوةضْ بنب :بَويَت بةخؿى بيَت ثاؾاْ بةخةَهلى

جؤضةى كة هةو ثةياًةزا فيَط بوْ وة خةَهليـ  تةُٔا بةُسةى خوابّ و بةُسايةتى بؤ ئةو بلةْ و بةو
ي١ ١ٜن١َٝاْسا خٛا٣ ط١ٚض٠  ,٠ى ١ٜى ٚإاٚت١ز٠ٚٚ١ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظزا زٚ ٥ا١ٜت ١ٜ١ٖ ن١ ي.فيَطبلةْ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  :( ز٠ف١ضََٜٛت) ٥ٝرباِٖٝز٠ضباض٣٠ 

   ٥٣األنعام:  چٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ
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وة  ،ةو ضِيٌَِوًاى ئيٌَة بو كة ُاضًاْ بؤ ئيربآيٍ تا طةهةكةى ثىَ ٓؤؾياض بلاتةوةوة ئةوة بةَهط :واتة
ضزطاضت ظؤض ظاُاو زاُاو وة بةضِاغتى ثةضوة ،ٓةضكةغيَم كة مباُةويَت ئةوا ثوةو ثايةى بةضظ زةكةيِةوة

﮴   چ  :( ز٠ف١ضََٜٛت) ٜٛغف٠ٚ ي١ ٥ا١ٜت٢ ز٠َٚٝاْسا ز٠ضباض٣٠  .ةكاضبةجيَ ﮳  ﮲   ۓ  ۓ 

   7٦یوسف:  چ﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮵ 
وة هةغةضو ٓةًو خاوةْ عيوٍ و  ،بةضظ زةكةيِةوةٓةضكةغيَم كة مباُةويَت ئةوا ثوةو زةضةجةى  :واتة

 .ظاُػتيَلةوة كةغيَم ٓةية كة هةو ظاُاتطةو ؾاضةظاتطة
ظؤض  ت١ٜ١ن١٢ٚي ٥ٝنب ت١مي٠ٚ١ٝ ي١َ١ؾسا ٢َْٓٝٗ ١ٜن٢ ظؤض دٛإ ١ٜ١ٖ ي١ ١َْٝٓٝٗنا٢ْ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ ن١ 

خٛا٣ ط١ٚض٠ ٣٠ٚ١٥ نطز٠ٚ ن١ ١ٖضن١غَٝه٢ ١َب١غت بَٝت ٚ ) :ن١ ز٠ف١ضََٜٛت ,دٛاْسا باغ٢ نطز٠ٚ
٠ٚ  ,ب١َٜٝٚت ١٥ٚا ث٣١ً ب١ضظ ز٠نات٠ٚ١ ي١ ضريؤى ٚ ب١غ١ضٖات٢ ٥ٝرباِٖٝ ٚ ب١غ١ضٖات٢ ٕٚ نطز٣ ٜٛغف

 ,١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ضْٛه١ ْا٠ٚضِؤن٢ ٥ا١ٜت١ن١ ب ,٠ٚ١٥ ب١ٖؤ٣ ظاْػت١ٜ٠ٚ١ :١ٖضبؤٜؿ١ ثَٝؿني ٚتٜٛا١ْ
٠ٚ  ,ب١غ١ضٖات٢ ٥ٝرباِٖٝ ب١ عًِٝ ٚ ظاْػت ٚ ب١يَط١ٚ طفتٛطؤ١ٜ بؤالزا٢ْ ظٜا٢ْ ْاس١ظإ ي١غ١ض زٜٔ

غٝاغ١ت ٚ ب١ض٠َِٜٛبطز١ْ بؤ ز٠غت خػت٢ٓ ١٥ٚ غٛز٣٠ ن١  ضريؤن٢ ٜٛغف ب١ ظاْٝاض٣ بٕٛ ب١
 .زاٚانطا٠ٚ

 .ي١غ١ض زٜٔ ظٜإ ضٚالزا٢ْ ظ٠ض٠ ظاْٝاض١ٜن١ ن١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ :َٝا١ٜٕن١
 .ن١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ ب١ز٠غت خػنت ٚ ز٠غت ن١ٚت٢ٓ غٛز٠نإظاْٝاض١ٜن١  :ز٠َٚٚٝإ

, ٠ٚ غٛز٠ن٣١ ؤ٠ٚ١ٜ ظ٠ض٠ض ي١غ١ض زٜٔ الز٠زضَٜت١٥ٚ ظاْٝاض١ٜ١ٜٝ ن١ ب١ٖ :١ٜن١َٝإ :ٜإ ٚتطا٠ٚ
 .ب١ز٠غت ز٠َٖٝٓطَٜت

 .١ز٠غت خػت٢ٓ غٛز٠نا٠ٚ٢ْ ب ,ظٜإ ي١غ١ض زْٚٝا ضٚظاْٝاض٣ بَْٛٝه١ ب١الزا٢ْ ظ٠ض٠ :٠ٚ ز٠َٚٝإ
 .ضريؤن٢ ٥ٝرباِٖٝ ي١ ظاْػت٢ قػ١ٚ طٛفتاض٣ ب١غٛز٠ ي١ٚ نات٣١ ن١ٚا ثَٜٝٛػت١ :ٜإ ٚتطا٠ٚ
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٠ٚ ثَٜٝٛػت١ٝن١ف ز٠غت خػت٢ٓ  ,٠ٚ ضريؤن٢ ٜٛغف ي١ ظاْػت٢ نطز٠ٚ٠نا١ْ ي١نات٢ ثَٜٝٛػتسا
   .9.....داضٜـ , ٠ٚ ١ْٖسَٜو٠بَٝتت١ٚ قػ١ ز١ٚظٜا١ْ ن١ ١ْٖسَٜو داض ب ضٚالزا٢ْ ظ٠ض٠ ٠ٚغٛز

٠ٚ ١ٖضبؤ١ٜؾ١ ١٥ٚا٣١ْ ن١َت١ضخ١َٔ ي١ ظاْػت٢ ب١يَط١نإ ٚ ظاْػت٢ غٝاغ١ت ٚ ب١ض٠َِٜٛبطزْسا ب٢َ 
داضَٜو ب٣٠ٚ١ ن١ ثَٜٝٛػتٝإ ب١ٚا١ْ ناتَٝو ١٥ط١ض ٖاتٛ زٚشَٔ ز٠غ١الَتٔ ب١ضاَب١ض ١٥ّ زٚٚ نؤ١َي١َ 

إ زْٚٝان٣١ تَٝو زإ ب١ٖؤ٣ ظٚيَِ ٚ ز١َ٠قاي٠ٚ١َ ٜ ١َٖٚٝطؾ٢ نطزٚ ز١ٜٓن٣١ تَٝو زإ ب١ٖؤ٣ ز١َ٠ز٠َ
 إ ضِظطاض به١ٕ ي١ ؾ١ض٣ِ ١ْٖسَٜه٠ٚ٢ داضَٜهٝـ ثَٜٝٛػتٝإ ثَٝٝإ ١ٜ١ٖ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ْٖسَٜهٝ ,غت٠ٚ١َ١

٠ٚ داضَٜهٝـ ي١شَٜط غَٝب١ضٜاْسا ز٠شٜٔ ن١ ٖٝض بٝسع١ض١ٝن٢ يَٞ ١ْٝ ن١ ز٠غت  ,تطٜإ ي١ زٜٔ ٚ زْٚٝازا
٠ٚ ١َ١٥ف ْا١ٜت١ ز٣ ت١ْٗا ب١ٖؤ٣ ب٢ْٛ ظاْاٜا٢ْ  ,ا ظٚيَُٝإ ىلَ بهاتبططَٜت ب١غ١ضٜاْسا ٜإ ٚاي١ٝى ن١ٚ

٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ب٢ْٛ ن١غا٢ْ خا٠ٕٚ  ,خا٠ٕٚ ب١يَط٣١ ب١َٖٝع ١ْبَٝت ي١ب١ضاَب١ض ٢ًٖ١٥ بٝس٠عسا
  .0(غٝاغ١تَٝه٢ ب١َٖٝع ي١ب١ضاَب١ض ظٚيَِ ٚ غت١َسا

ضْٛه١  ,زا ز٠غٛضَِٜت٠ٚ١ (ْػت ٚ عًِٝظا)بؤ١ٜ ثَٝؿ١ٚا١ٜت٢ ٚ غ١ضؤنا١ٜت٢ زٜٔ ٚ زْٚٝا ي١ ضٛاضض٣٠َٛٝ 
 .بٓط١ٓٝٚ ب١َٓا١ٜ بؤ ١ٖضزٚنٝإ

چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ قٛض٥ا١ْ ثريؤظ٠ن١ٜسا ف١ض١َٜٛت٢) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي٠ٚ١ٝ ١ٖضبؤ١ٜ زٚباض٠ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  

ئيٌَة ثيَغةًبةضامناْ  :واتة ٤٤الحدید:  چٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ
كتاب و تةضاظوًاْ هةطةَهسا زابةظاُسوْ تا بة زازثةضوةضاُة زازوةضى  اوُاضزوة بة بةَهطةى ضِوْ و ئاؾلط

بةكاض  ةووة ٓةضوةٓا ئاغِيؿٌاْ زابةظاُسوة كة ٓؤكاض ،خةَهلى بلةْ و زازثةضوةض بّ هةطةَهياْ
ئةًةف بؤ  ،ئاؾتى و ئاغوزةيساهة كاتى خةَهلى  كةَهلى تطيؿى ٓةية بؤ زوغو ضوزةٓيَِطيَت هة كاتى ؾة

                                                 
1
 (.ٚات١ ٖٝض ١ْْٛغطا٠ٚ!)غجَٝت٢ ١ٜن١ ي١ ١٥قًسا 
 .(494-493\14)زتُٛع ايفتا٣ٚ 2
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 اوبعاُّ كىَ بةضِاغتى هةكاتى ُٔيَِى و ثةُٔاُسا زيِةكةى خو ئةوةى خواى طةوضة بؤتاُى ضِوْ بلاتةوة تا
 .ثيَغةًبةضةكاُى غةضزةخات 

ْسا ي٠ٚ١َ١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖٚاٍَ ز٠زات ن١ نتَٝب ٚ ت١ضاظ٣ٚ ْاضز٠ٚت١ خٛاض٠ٚ٠ تانٛ خ١يَه٢ ي١ْاٚ خؤٜا
 .١ٖض٠ٖٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥اغٓٝؿ٢ زاب١ظاْس٠ٚ ١ٖض٠ٚى باغ٢ نطز٠ٚ ,زازث١ض٠ٚض بٔ

 ,مشؿَٝط٣ غ١ضخ١ض ز٠بَٝت ٠ٚثاضاغنت ٚ ضِاططت٢ٓ زٜٔ ٚ ضِاط١ٜاْس٢ْ ب١ ٖؤ٣ نتَٝب٢ خٛا٣ ط١ٚض بؤ١ٜ

  ٣٢الفرقان:  چائ  ائ  ەئ   ەئ  چ 
 .خوا بةغة كة ضِيَِِوًايتاْ بلات و غةضتاْ خبات :واتة

٠ٚ ١ٖضبؤ١ٜؾ١ ١ٜن١ّ ؾتَٝو ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ بؤ  ,٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ بٓط٣١ٓٝ غ١ض٠ن٠ٚ١ٝ نتَٝب
ف١ضَا٢ْ  ٠ٚٚ٠ ي١ ١َنه١زا َا١ٜٚ ,( ْاضز بطٜت٢ بٛ ي١ زاب١ظاْس٢ْ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 

ثؿتٝٛا٢ْ بؤ ث١ٜسا بٛ تا  ضٚغ١ضخ٠١ زٚب١ ب١ناض َٖٝٓا٢ْ مشؿَٝط تا ١٥ٚ نات٣١ ن١ نؤض٢ نطث١َٓٝنطز 
  .9(تٛأْ دٝٗاز به١ٕب

ٛبت١الٕ ب١ ٠ٚ ثَِٝ خؤؾ١ ن١ خ١َٜٓٛض ٥اطازاض به٠ٚ١َ١ يَٝط٠زا ي٣٠ٚ١ ن١ ز٠بِٝٓ ١ْٖسَٜو ي١ٚا٣١ْ َ
٠غٔ ب١ قطتاْس٢ْ ١٥ّ قػا٣١ْ ٥ٝنب ت١مي١ٝ ي١نات٢ قػ١نطزٕ ي١غ١ض ١٥ّ ١ٖيَط٢ْٛ فٝهط٣ ١ٖيَس

١ ٖؤ٣ ضِٚخاْسٕ ٚ ي١ْاٚ بطز٢ْ ١٥ٚ ضْٛه١ قػ١نا٢ْ زٚاب١زٚا٣ ١َ١٥ ز٠بَٝت ,٥ا١ٜت٣١ غٛض٠ت٢ ايفطقإ
 !١ٖضبؤ١ٜ ٥اطازاض ب١ !١َب١غت٣١ ن١ ١ٜ١ٖت٢ ي١ قؤظ٣٠ٚ١ٜٓ قػ١نا٢ْ ؾَٝذ

عاتٝف١ٜ١ن٢ ٥ٝػال٢َ زضٚغت  ظٚبؤ١ٜ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا ز٠بٝٓٔ ز٠ٚي١َت٢ ٥ٝػال٢َ ت١ْٗا ب١ٖؤ٣ غؤ
٠ٚ  ,(!فهط٣ ٥ٝػال٢َ) زاَايَطا٠ٚ ي١ ب١يَط٣١ ؾ١ضع٢ ٠ٚ ْاٜٚإ ْا٠ٚ ٠ٚٚ٠ ب١ فهط١ٜ٠ى ن١ زٚض ,ز٠بَٝت

٠ٚ ز٠يََٝٔ فَٝطنطزٕ  (!ضِؤؾٓبري٣ ٥ٝػال٢َ)ؾتَٝه٢ ٥اٚا ٥ا٠ٚضِٚت نطاٚ ي١ عًِٝ ٚ ظاْػت ن١ ْاٜٚإ ْا٠ٚ 
ٜإ ١ٜ١ٖ ٥ََٛٝسضْٛه١ ١٥ٚإ ٖٝٛاٚ  ,اغت٢ ١٥ٚا١ْ ب١زٚا٣ غ١ضاب٠ٚ١ٕب١ضِ ,قؤْاغَٝه١ ي١زٚا٣ ١٥ٚ َٜت

 ب١الَّ ب١ب٢َ ططت١ٓ ب١ض٣ ٖؤناض٠نإ.
                                                 

 .(043\08)جمُٛع ايفتا٣ٚ 1
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ٚ َٖٝع٠ف ١٥ٚ َٖٝع٠ ز١ٜ١ٜٝٓ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ب١ي٢ََٓٝ غ١ضن١ٚت٢ٓ زا٠ٚ ب١ ز١٥ٚ ٢ٓ ٠ٚ ١ٜن١َٝ

      ٥7الروم:  چھ  ھ  ھ  ے   ے   چ  :٥ُٝإ زاضإ ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
بةضِاغتى غةضخػنت و ياضًةتى زاُى ئيٌاُساضاْ وةعسيَلة كة ئيٌَة ثيَويػتٌاْ كطزوة هةغةض خؤًاْ  :واتة

 .بلةيّكة جيَبةجيَى 
دٝٗاز نطزٕ ي١ب١ضاَب١ض زٚشَٓا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ ) :ز٠ف١ضََٜٛت٥ٝنب ق١ِٜ ١ٖضي١ب١ض ٠ٚ١٥ؾ١ 

١ٖض٠ٚى ثَٝػ١َب١ض  ,١ْفؼ ي١ال١ٜٕ ب١ْس٠ٚ٠ ي١ ثَٝٓا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠زاز٠ض٠ٚ٠زا يكَٝه١ ي١ دٝٗاز٣ 
(ز٠ف١ضََٜٛت ): (ٜ١ي٢َ نطز٢ْ َٛداٖٝس ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ٚا دٝٗاز٣ ١ْفػ٢ خؤ٣ ز٠نات ي١  طَٜٛطِا

٠ٚ نؤض نطزٚف ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ نؤض ز٠نات ٚ ١٥ٚ ؾتا١ْ ب١د٢َ ز٢ًََٖٝ٠َ ن١ خٛا ث٢َٝ  ,خٛا٣ ط١ٚض٠زا
  .9(ْاخؤؾ١

ضْٛه١ ب١  ,بٓط٣١ٓٝ ٠ٚ١٥ ٠ا٠ٚٚ دٝٗاز٣ ١ْفؼ ثَٝـ خطا٠ٚ ب١غ١ض دٝٗاز٣ زٚشَٓسا ي١ ز٠ض٠ٚ٠ز
١ٚ ف١ضَاْا١ْ ١٥جناّ ١ْزات ن١ٚا ٥ اٚضِاغت٢ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ٚا دٝٗاز٣ ١ْفػ٢ خؤ٣ ١ْنات ي١ غ١ض٠تاز

١ْد١ْط٢َ ي١ ب١ضاَب١ضٜاْسا ي١ ثَٝٓا٣ٚ  ٠ٚٚاظ ١ََْٖٝٓٝت ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ٚا ٢ٖ١ْ يَٝهطاٚ ٠ٚف١ضَا٢ْ ثَٝهطاٚ
ضؤٕ ز٠تٛاَْٝت  ,ْاتٛاَْٝت دٝٗاز٣ زٚش١َٓن٣١ بهات ي١ ز٠ض٠ٚ٠زا١٥ٚا ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى  ,خٛازا

ي١ ناتَٝهسا ١٥ٚ زٚش٣١َٓ ن١ ي١ ب١ضاَب١ضٜسا١ٜ ب١َٖٝع  ,ٝسادٝٗاز٣ زٚش١َٓن٣١ بهات ٚ ظ١ْطَٝت ي١ط١يَ
! ب١يَهٛ ؟ي١ط١يَٝسا ١ْد١ْطا٠ٚ ي١ثَٝٓا٣ٚ خٛازا ٠ٚٚ٠ دٝٗاز٣ ١ْنطزٚ ,٠ٚ ظاي١َ ب١غ١ضٜسا ,تط٠ ي١ٚ

ب١ضاَب١ض زٚش١َٓن٣١ ب٠ٛغتَٝت٠ٚ١ تا ١٥ٚ نات٣١ دٝٗاز٣ ١ْفػ٢ خؤ٣ ١ْنات  ٠ْٚاتٛاَْٝت بطَٝت١ ز٠ض٠ٚ
 .ْطَٝتٚ ي١ط١يَٝسا ١ْد١

٠ٚ ي١ َْٝٛاْٝاْسا زٚش٢َٓ  ,زٚش١َٓف  ب١ْس٠ ب١ دٝٗاز نطزٕ ي١ط١يَٝاْسا تاق٢ ز٠نطَٜت٠ٚ١ ٠ٚٚ ١٥ّ زٚ
٠ٚ ١٥ٜٚـ ي١ٚ  ,دٝٗاز٠ف ْانطَٜت تا ١٥ٚ نات٣١ دٝٗاز٣ ١٥ٚ ١ْنطَٜت ١٥ّٚ زٚ ,غ١َّٝ ١ٜ١ٖ

ىلَ ز٠نات ٚ زٚا٣ ز٠خات ف٢ًََٝ  اٚب١ْس٠ غاضز ز٠نات٠ٚ١ ي١ دٝٗاز نطزٕ ي١ ط١يَٝاْس ٠ٚ٠غتاٚاَْٚٝٛا١ْز
                                                 

 .صشٝح( ٚ غريٙ ٖٚٛ 21\3)ضٚاٙ أمحس 1
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ي١ الزإ ٚ ٚاظَٖٝٓإ ٚ ٥اٚات٢ بؤ ز٠ََٖٝٓٝت ز٠ضباض٣٠ دٝٗاز٣ ١٥ٚإ  ا٠ٚٚ ب١ضز٠ٚاَٝـ ٖٝٛ ,ي٢َٝ
٠ٚ  ,٠ٚ دٝٗاز٣ ١٥ّ زٚ زٚش١َٓف ْانطَٜت تا دٝٗاز٣ ١٥ٚ ١ْنطَٜت ,ي١ز٠غت زا٢ْ ي١ظ٠ت ٚ خؤؾ١ٝنإ

ڦ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,تا١ْن١ ١٥ٜٚـ ؾ١ٜ ,دٝٗاز٣ ١٥ٜٚـ بٓط٣١ٓٝ دٝٗاز٣ ١٥ّ زٚا١ٜ١ْ

  ٦فاطر:  چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ
 .زةيلةواية ئيَوةف بة زوشًِى زابِيَّ ،بةضِاغتى ؾةيتاْ زوشًِى ئيَوةية :واتة

ن١ ي١غ١ض ١ٖٚيَسإ ٚ ظٜاز نطز٢ْ ب٣٠ٚ١ ن١ٚا ب١ زٚشَٔ زابٓطَٜت ٚضٜا نطز١ٜ٠ٚ١ْ ٠ٚ ف١ضَإ نطزْٝـ
َاْسٚ  ٠ٚٚ٠ى ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا زٚشََٓٝو بَٝت خاٚ ١ْبَٝت١ٚ ,نطزٕ ي١ط١ي٢َبٛاض بؤ زشا١ٜت٢ نطز٢ْ ٚ دٝٗاز 

ب١ ب١ضز٠ٚا٢َ ١ْبَٝت ٚ ن١َت١ضخ٢َ١ ١ْنات ي١ زشا١ٜت٢ ٚ زٚشَٓا١ٜت٢ نطز٢ْ ب١ْس٠ ب١ زضَٜصا٣ ٚ 
  .9(شَاض٣٠ ١ْٖاغ١نإ

ا ب١ضز ن١ ١٥ٜٚـ ضِاغت نطز٣٠ٚ١ْ ١ْٗ١َد٢ ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ٚ ,١٥ّ ٚت١ٜ١ ي١ٚث١ض٣ِ ض٢ِْٚ ٚ ضِؤؾٓٝسا١ٜ
٠ٚ ي١ ١َٖإ ناتسا ٖؤناض٠ َاز١ٜنإ ب١ ط١ٚض٠  !٠ٚ َاي١َناْٝؿٝإ ي١ ؾٛؾ١ٜ١ ,ز٠طط١ْ ن١غا٢ْ تط

٠ٚ ي١ ضِاغتٝؿسا  ,زاز٠َْٝٓٔ تا ١٥ٚ ١٥ْساظ٣١ٜ٠ ن١ٚا ز٠بٝٓٔ ن١ زٚش١َٓن١ٜإ َٖٝعٚ تٛاْا٣ دَٝطري ب٠ٛ
ٚخَٝٔ ب١ٖؤ٣ ب١َٖٝع٣ ٚات١ َٛغٛيَُاْإ ْاؾهَٝٔ ٚ ْاضِ ,زٚشَٔ ْاضَٝت١ ْاٚ خا٠ْٛناْٝا٠ٚ١ْ

 ت١ْا١ْت ١٥ط١ض ز٠غتٝؿٝإ ب١تاٍَ ,زٚش١َٓن١ٜا٠ٚ١ْ ب١يَهٛ ب١ٖؤ٣ الٚاظ٣ ٥ُٝإ ٚ بطِٚاٜا٠ٚ١ْ ز٠ؾهَٝٔ
 .١٥ٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ٜاْجاضَٜعَٜت –ي١زٚا٣ ١ٍَٖٚ زإ  –ي١ ١َٖٛ ٖؤناض٠نإ  بَٝت

١ٚض١ٜ٠ ن١ ١٥ط١ض ٖاتٛ ي١ غ١ْٓٛت٢ خٛا٣ ط) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٝ
١٥ٚا  ,( ز٠زٕ٠)با٠ٚضِزاضإ ١ْٜاْتٛا٢ْ خؤٜإ  بجاضَٜعٕ ي١ٚا٣١ْ ن١ٚا ٥اظاض٣ خٛاٚ ثَٝػ١َب١ض 

٠ٚى  ١ْٖسَٜو ي١ٚ  ,ز٠ٜجاضَٜعَٜت يَٝٝإ ١ٚ٠ٚب١ضِاغت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ تؤي١َ بؤ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ز٠نات

چ  :٠ى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت٠ٚٚ ,ؾتا٣١ْ ن١ ثَٝؿرت بامسإ نطز ي١ضريؤن٢ ١٥ٚ ْٛغ١ض٠ زضؤظ١ْ

                                                 
  .(6\3)ظاز املعاز 1
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ئةوةى كةوا  :واتة1 ٥٤ – ٥٥الحجر: چٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ ٿ  ٹ   ٺ  ٺ
بةضِاغتى ئيٌَة  ،ثؿت ٓةَهبلة هةو ٓاوةيَ زاُةضاُة ةوباَلوى بلةضةو ةوفةضًاُت ثيَلطاوة ضِاى بطةيةُ

غَٜٛٓس ) :خٛا٣ يَٝبَٝت ض٠ِمح١ت٢ ٥ٝنب ق٠ِٜٚ١ ١ٖض٠ٖٚا .زةتجاضيَعيّ هةو كةغاُةى كةوا طاَهتةجاضِْ
 غَٜٛٓس ب١ خٛا زٚشَٔ ٖٝض نات ْاتٛاَْٝت ظ٠ف١ضت ث٢َ ب١ضَٜت ١َط١ض ناتَٝو ن١ زؤغتاْت ٚاظت ىلَ !ب١خٛا

ا طَٛإ ١ْب١ٜت ن١ ؾ١ٜتإ غ١ضن١ٚت٠ٚٛٚ ظاي١َ ب١يَهٛ ١٥ٚ خٛا٣١ٜ ٠ٚبَٗٝٓٔ ٚ ز٠ٚضت ضؤٍَ به١ٕ ٚ
  .0(ناتن١ز٠تجاضَٜعَٜت ٚاظ٣ ىلَ َٖٝٓاٜٚت ٚ غ١ضن١ٚتٛت ْا

اظ ب٢َٓٝٗ ي١ دَٞ ب١د٢َ ض٠ٚٚ ضاى ز٠ظاْٝت ن١ٚا ب٢َ ب١ف ز٠بٝت ي١ زؤغتا١ٜت٢ ث١ض٠ٚضزطاضت ١٥ط١
١ٖض٠ٚى ضؤٕ ثاضَٜعضا٣ٚ ١٥ط١ض ثاضَٜعطاض٣ به١ٜت ي١ ف١ضَإ ٚ ١ٖٝ١ْنا٢ْ  ,نطز٢ْ ف١ضَإ ثَٝهطا٠ٚنإ

١ضَإ ٚ ق١ز٠غ١نطزٕ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ف ,ب١َ١ف ب١َٓا٣ ؾت١نإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ ظاْػت ,خٛا٣ ط١ٚض٠
 .ْاظاْطَٜت ي١ض٢َِٜ ظاْػت٠ٚ١ ١ْبَٝت

 :زي١َٓٚا١ٜٝى
غهاالَٚ ط٣١ً خؤَإ  :ز٠يََٝت ١ْ١٥غ٢ نٛض٣ِ َايٝوضٜٛٔ بؤال٣  :ي١ ظٚب١ٜط٣ نٛض٣ِ ع١ز٠ٚ١ٜ ز٠يََٝت

ٖٝض غايََٝو ْا١ٜت ٥ًٝال ) :١٥ٜٚـ ف١ض٣َٛ ,نطز ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ٚا تٛمشإ ب٠ٛ ي١ال١ٜٕ س١دذاد٠ٚ١
ّ ط٣َٛ يَٝب٠ٛ ي١ ١٥٠ٚ .ي١زٚا٣ زَٜت خطاثرت٠ ١ٖتا ١٥ٚ نات٣١ ز٠ط١ٕ ب١ ث١ض٠ٚضزطاضتإ ٣٠ٚ١٥ ن١

  .4(()ثَٝػ١َب١ض٠ن١تإ 
١ْٖسَٜو داض ٥ايَؤظ١ٜى زَٜت١ ٥اضا٠ٚ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ض٠ِٖا٣١ٜٝ ن١ ١ْٖسَٜو نات ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب س١د١ض

٠ٚ ١٥ط١ض ٖٝض غ١ضز٠ََٝو ١ْبَٝت  ,خؤ٣ٚ ظ١َ٠ٕ ظؤض خطاثرتٚ ْاض٠ِس١ت تط٠ ي١ نات ٚ ظ٢ْ١َ٠ زٚا٣ 
 ,ن١ ١٥ٜٚـ ب١ ن١ََٝو ي١ زٚا٣ ظ٢ْ١َ٠ س١دذاز ب٠ٛ ,دط١ ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ ع١بسٍٚ ع١ظٜع

١ٖب٠ٛ ظؤض ْاٚباْط٢ ٠ٚ ١٥ٚ خَٝطٚ خؤؾ١ٝف ن١ ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ ع١بسٍٚ ع١ظٜعزا 
                                                 

 .(164ص:)ايضاضّ املػًٍٛ  1
2
 .(79\ص )ايفٛا٥س  
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ف١ظي١َ ف١ظٍَ ٚ خ١ٜط٣  طٚن١ ١َب١غت ي١ٚ خَٝ.... ٠ٚ ١ْٖسَٜو ٠ٚال٢ََ ١َ١٥ٜإ زا٠ٚت٠ٚ١ ب٣٠ٚ١ .١ٜ١ٖ
سا ظؤضَٜو ي١ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١ غ١ضز٢َ٠ س١داد , نؤنطا٣٠ٚ غ١ضز١َ٠ ي١غ١ض نؤنطا٣٠ٚ غ١ضز٠ّ

٠ٚ ١٥ٚ  ,٠ٚ ي١غ١ضز٢َ٠ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ ع١بسٍٚ ع١ظٜعزا ١٥َإ َطزٕ ,ٖا٠ٚالَٕ ي١ شٜاْسا بٕٛ
غ١ضز٣١َ٠ زٚا٣ ١٥ٚإ ضْٛه١ ثَٝػ١َب١ض  ضانرت٠ ي١ٚ طٚغ١ضز٣١َ٠ ن١ ٖا٠ٚال٢َْ تٝازا شٜإٚ خَٝ

(ز٠ف١ضََٜٛت ): (باؾرت٢ٜٓ غ١ز٠نإ غ١ز٣٠ ١َٓ.....) 1(٠ٚ ي١ بٛخاض٣ ٚ َٛغًُٝسا ٖات٠ٛ.  
ثاؾإ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ؾتَٝه٢ تطّ ي١ ع١بسٚال٣َ نٛض٣ِ ١َغعٛز٠ٚ٠ ز٠غت ن١ٚت ن١ ) :ثاؾإ ز٠يََٝت

٠ بؤ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٔ ن١ ١ٜعكٛب٢ نٛض٣ِ ؾ١ٜب١ ن١ ٠ٚ١٥ف ي١ثَٝؿرت ,ضِاؾهاٚا١ْ باغ٢ ١َب١غت١ن١ ز٠نات
طَِٜٛ ي١ ) :ت١ٜٛت١٢ٚساضٜػ٢ نٛض٣ِ س١قري٠ٚ٠ ي١ ظ٠ٜس٣ نٛض٣ِ ٠ٖٚب٠ٚ١ ن١ ضَِٜط٣١ َٖٝٓا١ٜٚت٢ ي

ْاخؤؾرت٠ ي١ٚ  ٖٚٝض ضِؤشَٜو زاْا١ٜت ب١غ١ضتاْسا ٥ًٝال خطاثرت) :ع١بسٚال٣َ نٛض٣ِ ١َغعٛز بٛ ز٠ٜف١ضَٛ
١غتِ خؤؾب١خت٢ ٚ ب١خت٠ٚ١ض٣ ١ْٝ ي١ شٜاْسا ن١ تٛؾتإ ١َب ,ـ خؤ١ٜ٠ٚ١ٜت٢ضِؤش٣٠ ن١ ي١ ثَٝ

ب١يَهٛ ٖٝض ضِؤشَٜهتإ ب١غ١ضزا ْا١ٜت ٥ًٝال عًِٝ ٚ ظاْػت٢  ,ْا ن١ غٛز٣ ١ٖبَٝت٠ٚ َايََٝهٝـ  ,ز٠بَٝت
٠ٚ ١٥ط١ض ظاْاٜاْٝـ َطزٕ ٚ ضِؤٜؿنت ٚ ١َْإ ١٥ٚ  ,تٝازا ن١َرت٠ ي١ٚ ضِؤش٣٠ ن١ ي١ ثَٝؿٝسا ضِؤٜؿت٠ٛ

 ,ف١ضَإ ب١ ضان١ ْانطَٜت ٚ ضَِٜطط٣ ٚ ١ْٖٝـ ي١ خطاث١ ْانطَٜت ,ٜإ ١ٜنػإ ز٠بٔنات١ خ١يَه٢ ١َٖٛ
  .(بؤ١ٜ ي١ٚ نات١زا خ١يَه٢ ب١ٖٝالى ز٠ضٔ

ٖٝض غ١ضز٠ََٝهتإ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ١َغعٛز٠ٚ٠طٚق٠ٚ١ ١٥ٜٚـ ي١ ٠ٚ ي١ ضَِٜطا٣ ؾ١عب٠ٚ١ٝ ي١ ١َغ
٠ٚ ب١الَّ َٔ ١َب١غتِ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ٚا  ,ْاخؤف تط٠ ي١ ثَٝـ خؤ٣ ٚب١غ١ضزا ْا١ٜت ٥ًٝال خطاثرت

 اٚب١الَّ ظاْ ,٠ٚ غايََٝو باؾرت بَٝت ي١ غايََٝه٢ تط ,ثَٝؿ١ٚا١ٜى باؾرت بَٝت ي١ ثَٝؿ١ٚا١ٜن٢ تط

                                                 
( إىل أْا٘ ال أصاٌ يًفاغ اياصٟ     223\2)يباْٞ يف تعًٝك٘ عًا٢ ايتٓهٝاٌ يًُعًُاٞ    ايؿٝذ األٚقس أؾاض  (....خري ايٓاؽ قطْٞ) :يفغ ايضشٝشني1

  .اذتافغ ٖٓا غاق٘
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٥ٓذا ق١ََٚٝو زَٜٔ  ,ثاؾإ دَٝٓؿني ٚ ثَٝؿ١ٚا١ٜنتإ ز٠غت ْان١َٜٚت ,ؾاض٠ظاناْتإ ز٠َطٕ ٚ ْاََٝٓٔ
  .9(ب١ضِاٚ بؤض٢ْٛ خؤٜإ ف١تٛا ز٠ز٠ٕ

ب١ تاٜب١ت٢ ١٥ط١ض ١٥ٚ ؾت١  ,البطز٢ْ ١٥ٚ ٥ايَؤظ١ٜ ب١ ١٥غ١ض ٠ٚ١٥ بٝٓا٣ ضاٚا٢ْ ٢ًٖ١٥ ١٥غ١ض٠ :ز٠يََِٝ
غاَإ ٚ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظؤضب٣١ خ١يَه٢ ب١ٖؤ٣ َاٍَ ٚ غ١ض٠ٚت ٚ  ,ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ بٓط٠ٚ١ٓٝ ١ٖبَٝت

١ٖٚاٍَ ز٠زات  ٥اٜا طَٜٛت ي١ٚ ٥ا١ٜت٣١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ْب٠ٛ ن١ ,ز٠غ١الَت١ن٠ٚ١ٜ١ ز٠طات١ د١ْٓ١ٖ١ّ

ۆئ  چ  :ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ب١ ز٠غت٢ ض١خ ْا١َن١ٜإ ٠ٚضز٠ططٕ ٚ ث١ؾُٝإ ز٠ب٠ٚ١ٓ ن١ ز٠يََٝٔ

وة  ،ًايَ و غاًاُةكةَ ٓيض غوزى ثيَِةطةياُسَ :واتة  ٤٥ - ٤٥الحاقة:  چېئ  ىئ  ىئ   ۆئ   ۈئ  ۈئېئ
 .زةغةاَلتةكةيؿٍ بة ٓيالكيسا بطزَ

بٝت٠ٚ١ ١٥ٚا ز٠ب٢ٓٝ ٚضز  –غ١ض٠ِا٣ ١٥ٚا٢ْ تط  –١نإ دا ١٥ط١ض ي١ ب١ال٣َ بعٚت٠ٚ١ٓ ٥ٝػالَٝ
 :نؤب٠ٛت٠ٚ١ ي١ّ زٚ باب١ت١ ض٠ِط١ظ ث١ضغت١ٝزا

تَٝطِٚاَْٝٓٝو ن١ ث٢َٝ ٚا١ٜ ضان٢ ٚ باؾ٢ ٥ٛمم١تَٝو ب١غ١ض ٥ٛمم١تَٝه٢ تط٠ٚ٠ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ضانَٝت٢  -
 .ز٠غ١الَتساض٠ناْٝا٠ٚ١ْ

 .ثط٣ِ ٥ابٛضٜا١ٜ٠ٚ١ْ طٜٚإ ب١ ظؤض٣ ٚ تَٝ -
١٥ط١ض ضاٜٚؿ٢ بطِٜبَٝت١  ,ْاب٢ٓٝ ظؤضب١ٜإ ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ٚاظ ي١ ت١خت٢ ثاؾا١ٜت٢ ْا٥َٖٔٓٝاٜا 

٣ َٛغٛيَُاْإ ٠ٚ ١ْٖسَٜه٢ تطٜإ ٚا ز٠بٝٓٔ ن١ٚا ط١ضِا٣٠ٚ١ْ غ١ضب١ضظ ,خ١ٜاٍَ ٠ٚزميٛنطات١ٝت٢ ختٛض
 !١ٖٔٓضبؤٜؿ١ ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ٚاظ ي١ نٛضغ٢ ٚ ز٠غ١الَت ْاَٖٝ ,غتا١ْٝب١ ثَٝؿه١ٚت٢ٓ ؾاض

٠ٚ ١َ١٥ف ٢َْٓٝٗ ٠ٚ١٥ت بؤ ضِٕٚ ز٠نات٠ٚ١ ن١ ٥ٝنب ١َغعٛز ض١ْس٠ ب١ خ٠ٚ١َ١ ب٠ٛ بؤ ضاض٠غ١ض 
٠ٚ غَٜٛٓس ب١خٛا ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ؾاض٠ظا١ٜ١ٜٝ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠  ,نطز٢ْ ١٥ّ زٚؾت١ دٝاٚاظ ي١ٚا٢ْ تط

                                                 
ٚ ابٔ عبس ايرب يف دااَع بٝاإ ايعًاِ ٚ     ،(393\3)ايتأضٜذ  ١ٚٚ ضٚاٙ ايفػٟٛ نُا يف شٌٜ املعطف ،( ٚ ٖٓاى سػٔ ابٔ سذط األثط21\13)ايفتح 1

  .( ٚ غريُٖا136\2)فطً٘ 
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َٜباظ٣ ٠ٚ ز٠غت بطط٠ ب١ ضِ ,ف١ظي٢َ ثَٝؿ١ٓٝنإ بعا١ْ –بطا٣ َٛغٛيَُامن  –٠ٚ  ,ب١غ١ضٜسا ضِؾت٠ٛ
 .١٥ٚا٠ٚ١ْ ضِظطاضت ز٠بَٝت ٚ ٥ٝػطاس١ت ز٠ن١ٜت ي١ ؾٛب١ٗنا٢ْ غ١ض ضَِٜطا

 غ١ضخػت٢ٓ ٥ٝػالّزاٚا٣  ٣١٥ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ٚا !١ٍَٖٚ بس٠ بؤ عًِٝ ٚ ظاْػت :٠ٚ ي١ نؤتاٜسا
خ١يَه٢ ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١َٛضزا ثَٝؿربِنَٝٝإ ز٠نطز ي١ ) :ز٠ف١ضََٜٛتت٢َُٝ١ زاض٠ٚ١ٜ ٠ٚ ي١  ,ز٠ن١ٜت

 !ظ٣ٚ٠ ظ٣ٚ٠ !٣١٥ نؤ١َي٢َ ع١ض٠ب١نإ :ع١َٛضٜـ ث٢َٝ ز٠ف١ضَٕٛ ,طز٢ْ خاْٛب١ض٠زازضٚغت ن
٠ٚ د١َاع١تٝـ ْابَٝت ت١ْٗا ب١ ٥ُٝاض٠ت  ,بٕٛ ١ْبَٝت ْابَٝت ت١ْٗا ب١ د١َاع١ت ٚ نؤ٥ٍَ١َٝػالّ 

 ٠ٚط١ي١ن٣١ ب١ض بؤ١ٜ ١ٖضن١غَٝو ,٠ٚ ٥ُٝاض٠تٝـ ْابَٝت ت١ْٗا ب١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطزٕ ١ْبَٝت ,١ْبَٝت
٠ٚ ١ٖضن١غَٝهٝـ ط١ي١ن٣١ بؤ  ,َٝطب٢ْٛ فٝك٘ ب١ضَٜت ٠ٚ١٥ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ شٜا٣٠ٚ١ْ خؤ٣ ٚ ١٥ٚاْٝـف

  .9(غ١ٜط٣ ٠ٚ١٥ ٖإ بسات ز٠بَٝت١ َا٣١ٜ ب١ٖٝالنسا ضٕٛ بؤ خؤ٣ ٚ ١٥ٚاْٝـ
َطز٢ْ ظاْا ن١يََٝٓٝه١ ز٠ن١َٜٚت١ ٥ٝػال٠ٚ١َ ٖٝض  :ثَٝؿني ١٥ٜإ ٚت) :ف١ض١َٜٛت٢ س١غ٠ٚ٠ٚ١ْ١ ي١ 

  .0(ؾ١ٚ ب١زٚا٣ ١ٜنسا بَٝٔ شْٚانات٠ٚ١ ١ٖتا ضِؤ ؾتَٝو ثط٣ِ
٣١٥ ١٥بٛ  :متطٚثطغٝاضّ نطز ي١ غ١عٝس٣ نٛض٣ِ دٛب١ٜ) :ف١ض١َٜٛت٢ ٖٝالىل نٛض٣ِ خ١بباب٠ٚ٠ٚ١ ي١ 
  .4(١٥ط١ض ظاْاناْٝإ َطزٕ :ٚت٢ ؟ْٝؿا٣١ْ ب١ٖٝالى ض٢ْٛ خ١يَه٢ ض١ٝ !ع١بسٚالَ

 

                                                 
  .(221)ضٚاٙ ايساضَٞ ضقِ 1
فاإٕ ٖؿااّ بأ سػاإ      ،ٖٚاٛ صاشٝح   ،(153\1)رب يف داَع ايبٝإ ٚ ابٔ عبساي ،(262 :ص)ٚ أمحس يف ايعٖس  ،(324)املضسض ايػابل ضقِ  2

 .ٚيف ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ أْ٘ َٔ قٍٛ ابٔ َػعٛز .تابع٘ أبٛ األؾٗب دعفط بٔ سٝإ ايعطاضزٟ نُا يف املضسض األخري
ٚ ابأ   ،(148)يفكٝ٘ ٚ املتفك٘ ٚ ارتطٝب يف ا ،(276\4)ٚ أبٛ ْعِٝ  ،(251)ٚ ايساضَٞ  ،(40\15)ٚ ابٔ أبٞ ؾٝب١  ،(262\6)ضٚاٙ ابٔ غعس  3

 .َٚجٌ ٖصا ٜطبط عاز٠ ،ألٕ ٖالال ٖٛ ايػا٥ٌ ،ٚإٕ نإ فٝ٘ ٖالٍ بٔ خباب ،ٖٚٛ سػٔ ،(153\1)عبسايرب يف داَع٘ 

دةمةوانةى خؤثاراسنت لة كوفزو ِروخاى شوَيو كةوتهى 
 قورئاى و سونهةتة

 



www.fermude.com 1432 

 

 

ضْٛه١ ال٢ْ ن١ّ ١َ١٥ ب١ قػ١  ,١َب١غتِ ضٍِِٚن١ؾ١ن٣١ ١ْٝ ن١ ب١ خ١ٜايَسا زَٜت ٚ ب١ؽ ي١ّ ب١ؾ١زا ت١ْٗا
ت١ٜ١ن١ بؤ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ٚا ق١ْاع١ت ب١ باْط١ٚاظ٣ ١ٚب١الَّ ١٥َ ,ي١ال٣ َٛغٛيَُاْإ ؾتَٝه٢ ظاْطا٠ٚ

ظاٍَ ب٠ٛ ب١  ٠ٚناتَٝو بٜٝٓٝٛا١ْ ن١ٚا َٖٝع٣ بَٝبا٠ٚض٣ِ ٚ زٚض٣ِٚ نؤب٠ٛت١ٚ ,قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ْاَٖٝٓٔ
الَتا٢ْ اٚت ,١ٖض ي١ ضِؤشطاض٣ ١٥ْس٠يٛؽ ٚ ف١ي١غت٢ٓٝ ي١ز٠غت ض٠ٚ٠ٛ ,الَت٢ َٛغٛيَُاْاْساضٚب١غ١
٠ٚ ْاض٠ِس١ت٢ ي١غ١ض ْاض٠ِس١ت٢ ب١غ١ض َٛغٛيَُاْاْسا ظٜاز ز٠نات ناتَٝو  ,َٖٝطغه٢ بطٜٓساض ١ٚبؤغٓ

 بَٞ ع٠ٚٚ بَٝطَِٜ ,ض٥إ ٚ غ١ْٓٛتقٛ :تٛاْاٜا٠ٚ١ْ عٚن١َت١ضخ١َٝإ نطز ي١ ز٠غت ططتٔ ب١ غ١ضضا٣٠ٚ َٖٝ
ا ز٠بٝٓٔ ن١ ١ٚناتَٝو ن ,با١ٜر بٕٛ  ال٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ ناتَٝو طَٛا٢ْ خطاث١ٜإ ب١ٚ زٚا١ْ بطز

٠ٚ باْط١ٚاظ٣ َعط١ٚت بََٝٗٝع٠ ي١ دٛالَْسٕ ٚ ظٜٓسٚنطز٣٠ٚ١ْ  ,ناضٜط١ضٜإ ن١َ١ ي١غ١ض زٍَ ٚ ز٠ض١ْٚنإ
 دؤضا٣١ْ اٚدٛ طؤيَٝٛ ٖؤناض٠ دؤضت ن١ ْاطات١ ١٥ٚ طٛضخاٚ ١ْبَٝ ظ٥ٚٛمم١تسا ت١ْٗا ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ الٚا

 .طاٚض٠نإ ث٢َٝ ١ٖيَس٠غنت ١ٚن١ٚا ؾٝٛع١ٝنإ ٚ دٛي١ن
١٥ٚا ب١غ١ بؤ خا١ْ٠ٚن٣١ ن١ تاٚإ باض ز٠بَٝت  –١٥ط١ض ضِاغت١ٝنٝؿ٢ تَٝسا بَٝت  –٠ٚ ١٥ّ باْط١ؾ١ٜ١ 

ض نطزٕ ٚ فَٝطبٕٛ ٚ زٚٚ ٠ٚس١ٝن١ ي١ض٣ِٚ ي١ب١زا٢ْ ط١جنإ ي١ ططْط٢ زإ ب١ ب١ ٖؤ٣ ٠ٚال
٠ٚ ١٥ط١ض ١ْٖسَٜهٝإ خؤٜإ ت١ضخإ نطز بؤ فَٝطنس٢ْ خ١يَه٢ ٚ ؾاض٠ظا نطزْٝإ ي١  ,فَٝطنطزْٝا٠ٚ١ْ

٠ٚ طَٛا٢ْ باؾ١  ,قٛض٥إ ٚ ف١ضَٛز٠ ب١ناض ز٠َٖٝٓٔ ٠ٚى ت١ب١ضٚى ١ْبَٝت١٥ٚا ظؤض ب١ن٢َ١  ,٥ا١ٜٓن١ٜإ
ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١  اٚت١نا٢ْ خ١ٛٚن١َرت ٥اٚضِ يبطزٕ ب١ قػ١نا٢ْ خؤٜإ ٚا٣ يَٝهطزٕٚ ن١ ن١َت١ضخ٢َ١ ٚ 

(بس٠ٚ١ْ٠ ). 
١٥جماض٠ف غَٜٛٓس ب١خٛا ن١غا٢ْ ٠ٖٚاٜإ تَٝسا١ٜ ن١  !١٥جماض٠ف غَٜٛٓس ب١خٛا !غَٜٛٓس ب١خٛا

٠ٚ١٥ْس٠ خؿٛع٢ بؤ زضٚغت ْابَٝت  ,٠ٚ١٥ْس٣٠ خؿٛع٢ بؤ زضٚغت ز٠بَٝت ب١ٖؤ٣ غطٚزَٜه٠ٚ١
٠ ١٥ط١ض بايَٓس٠ طَٜٛبٝػت٢ ببٛا١ٜ ١٥ٚا ١َٖٜٛإ ثؤٍ ثؤٍ ٚ ,ت١نا٢ْ ث١ض٠ٚضزطاض٣ دٝٗإضٚي١ب١ضاَب١

 .ز٠بٕٛ ٚ ز٠ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤال٣ خٛا٣ خؤٜإ
 !؟نٛإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ؾاض٠ظإ ي١ قٛض٥اْسا ب١ يَٝهسا١ٜ٠ٚ١ْن٢ ض٠ِغ١ٕ
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 ,()ب١ طَٜٛبٝػت نطز٢ْ ف١ضَٛز٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض نٛإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ضَِٜطا٣ ثَٝؿٝٓٝإ ظٜٓسٚ نطز٠ٚ٠ 
 !؟ز٣٠ٚ١ْ قػ٣١ َطؤظ١نا٠ٕٚ ن١ّ نط

ٚضز  ٥ٚ٠اٜا ْاظأْ ن١ بَٝبا٠ٚضِإ تٛاْاٜإ ْابَٝت ب١غ١ضتاْسا تا٠ٚنٛ ٠َٛٝ٥ ب١ضز٠ٚاّ بٔ ي١ خَٜٛٓس١ْٚ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  چ  :! خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت؟ب٠ٚ١ْٛ ي١ زٚ ٠ٚس١ٝن١

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ىب  يب  جت  حت  خت      مت   

ئةى ئةواُةى كة باوةضِتاْ ٓيَِاوة  :واتة   ٢٣٢ - ٢٣٣آل عمران:  چٺ  ٺ       ٺ  ٿ    ڀ  ڀ  ٺ
 ةوخاوةْ ثةياًّ واتة جوهةك ةوئةطةض طويَطِايةَهى تاقٌيَم هةواُة بلةْ كة ثيَـ ئيَوة ثةياًياْ بؤ ٓاتو

ئايا ضؤْ ئيَوة  ،وة ئيٌاْ زاض بوْضِيتاْ زةبةْ هةزواى ئةوةى كة ئيَطاوةضةكاْ ئةوا بةضةو بيَباوة
طويَطِايةَهياْ زةكةْ و بيَباوةضِى ٓةَهسةبصيَطْ هة كاتيَلسا ئيَوة ئايةتةكاُى خواتاْ بةغةضزا زةخويَِطيَتةوة 

ضان بعاُّ كة ٓةضكةغيَم ثؿت ببةغتىَ  ،( هةُاوزاية)وةٓةضوةٓا ثيَغةًبةضى خواؾتاْ  ،كة قوضئاُة
و ئةو ئةوا  ِةت بلات و طويَ ُةزات بة قػةى ئةَبة خواى خؤى واتة طويَطِايةَهى قوضئاْ و غوُ

 .ى كطاوة بؤ ضِيَطايةكى ضِاغت و زضوغتُيٌَِوبةضِاغتى ئةو كةغة ضِ
 :٠ٚ ي١ ز٠ق٢ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ ثريؤظ٠ زٚ غٛز ١ٜ١ٖ

 ثري٥ٝنب ن١ ,ثاضَٜعضا٣ٚ بؤ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛا٢ْ ١ٖضزٚ ٠ٚس١ٝن١ ي٣٠ٚ١ ن١ به١ْٚ١ نٛفط٠ٚ٠ :١ٜن١َٝإ
٠ ساؾا ي٣٠ٚ١ ن١ ٠َٛٝ٥ به١ْٚ١ ٠ٚٚات١ بَٝبا٠ٚض٣ِ زٚض٠ يَٝتا١ْٚ) :بَٝت ز٠ف١ضََٜٛتض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝ

٠ٚ  شٚ( ب١ ؾ١ٚ ٚ ضِؤ)ضْٛه١ ٥ا١ٜت١نا٢ْ خٛا ب١ضز٠ٚاّ زاز٠ب١ظَٜت بؤ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١  ,نٛفط٠ٚ٠
  .9(٠ٚ ز٠ٜط١ٜ١َْٝت ثَٝتإ ا١٥ٜٚٚـ ١٥خيََٜٛٓٝت٠ٚ١ ب١غ١ضتاْس

١ٚض٠ ب١ ت١ْٗا باغ٢ ط١ٚض٠تطٜٔ ف٢ًََٝ نطز٠ٚ ن١ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ زاٜإ ي١ ضِاغتٝسا خٛا٣ ط :٠ٚ ز٠َٚٝإ
١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ ٥ا١ٜتَٝه٢ تطزا  ,ضِؾت٠ٛ بؤ َٛغٛيَُاْإ ن١ ١٥ٜٚـ ٜٚػت٢ بَٞ با٠ٚضِ نطزْٝا١ْ

                                                 
1
 .( ط. زاض ايفهط597\1)تفػري ايكطإ ايععِٝ  
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ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  چ  :ز٠ف١ضََٜٛت

ظؤضيَم هة ئةٓوى كيتاب ٓةوَهى ئةوة  :ةوات  ٢٣٥البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
زةزةْ كة هة زواى ئةوةى كة باوةضِتاْ ٓيَِاوة بتاْ طيَطُِةوة بؤ بيَباوةضِى ئةويـ بةٓؤى ئةوةى كة 

ة حةظ زةكةْ ئيَوةف وةكو خؤياْ بيَباوةضِ بّ ضوُلة ضان ةوئةواْ حةغوزيتاْ ثيَ زةبةْ و ضِقياْ هيَتاُ
ضبؤية خواى طةوضة زةفةضًويَت ئةواْ واتة ئةٓوى كيتاب بة تةواوةتى ٓة ،زةظاُّ كة ئةو ئيػالًةحةقة

 .زةظاُّ حةق كاًةية ةويةكاُياْ بؤ ضِووْ بوةتةوتضِاغ
١ٖضض١ْس٠ فٌََٝ ٚ ت١ي١َن١ٜإ ط١ٚض٠ بَٝت ب١ دؤضَٜو  :١ٖض٠ٚى ب٢ًََٝ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ک  ک  ک    ڑ  کچ :ؾاخ١نإ خؤٜإ ي١ب١ضٜسا ١ْططٕ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ئةطةض فطت و فيََوياْ ئةوةُسة طةوضة بيَت بةجؤضيَم كة ؾاخةكاْ هة  :واتة   ٥٦إبراهیم:  چگ 
 .بةضاًبةضيسا بتويَتةوة

ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ْاتَٜٛت٠ٚ١ ١ٖتا٠ٚنٛ ٠َٛٝ٥ ب١ضز٠ٚاّ بٔ ي١ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ٠ٚس٢ ١٥ٚا بريٚبا٠ٚض٣ِ ٠َٛٝ٥ 
 .ن١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت١

ت ي١ْاٚ زيَٝسا ب٣٠ٚ١ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ غ١ضضا٣٠ٚ ب١ال٣ ن١غَٝه٠ٚ١ ن١ ١ٜق٢ٓٝ ١ٖبَٝ ٠ٚ١ٝ ١َ١٥ ْاَؤ ْ

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ :٠ ف١ض١َٜٛت٠ٚ٠٢سٝسا زاْاْٚاٚٚشٜا٢ْ ي١

( )ةالًى خواو ثيَغةًبةضةكةى ةوئةى ئةواُةى كة باوةضِتاْ ٓيَِاو :واتة  ٤٥األنفال:  چې
زةبيَتة ٓؤى بةغةض  ةواْ باُطةواظتاْ زةكةْ بؤ ئايِيَم كة بةٓؤيةوة زةشيةُةوبسةُةوة هة كاتيَلسا ئةو

 .بطزُى شياُيَلى خؤف و بةختةوةضى هة ٓةضزو شياُةكةزا
٠ٚ ظٜٓسٚ تط٢ٜٓ خ١يَه٢ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ ظٜاتط ؾَٜٛٔ ٠ٚس٢  ,٠ٚ ط١ٚض٠تط٢ٜٓ زٚ شٜا١ْن١ شٜا٢ْ زي١َ

٠ٚ ب١َ١ف تَٝط١ٜؿتٓت ٚضز ز٠بَٝت بؤ ١٥ٚ  ,َٛطِا٣س١ٝ ز٠ٜاْجاضَٜعَٜت ي١ ط٠ٚ٠ ١٥ٚ ٚ ,ز٠ن١َٜٚت
زٚؾتِ ي١زٚا٣ خؤّ ي١ْاٚزا دََٝٗٝؿتٕٛ ن١ ي١ زٚا٣ ) :( ن١ ز٠ف١ضََٜٛت)ف١ضَٛز٣١ٜ٠ ثَٝػ١َب١ض 
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ض٠ن٢ ٚ دٝاٚاظ٣ ْابٔ ٠ٚ تٛؾ٢ زٚب١ ,٠ٚ غ١ْٓٛت١ن١ّ اٚقٛض٥ا١ْن٣١ خٛ :١٥ٚ زٚا١ْ ١ٖضطٝع طَٛطِا ْابٔ
  .1ضٚاٙ اذتانِ ٚ َايو ٖٚٛ سػٔ .(بؤغ١ض نا٢ْ ن١ٚغ١ض١ٖتا ١٥ٚ نات٣١ ن١ زَٜٔ بؤالّ 

ٖٝض ؾتَٝهِ ٚاظ ىلَ ١َْٖٝٓا٠ٚ ن١ ثَٝػ١َب١ض ) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ١٥بٛ ب١نط٣ ضِاغتطؤ٠ٚ 
(نطزبَٝت )٠ٚ ز٠تطغِ ي٣٠ٚ١ ن١ ١٥ط١ض ؾتَٝو دَٝب١د٢َ ١ْن١ّ ي١  ,٥ًٝال َٓٝـ ١٥ٚ ناض٠ّ نطز٠ٚ ٢

 . 0(َطِا٣ ٚ الزإ ببِف١ضَا١ْنا٢ْ تٛؾ٢ طٛ

َٝت ي١ ضَِٜطا٣ ب٠ٚ١٥ ١٥بٛ ب١نط٣ ضِاغتطؤ٣ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ ي١ ١ْفػ٢ خؤ٣ ز٠تطغ٢َ ن١ تٛؾ٢ الزإ ب
ضِاغت ب١ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ن١َت١ضخ١َٞ ١ٜى بهات ي١ ١٥جناَسا٢ْ ؾتَٝو ي١ ضَُِٜٓا١ٜٝنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض 

( )– زضؾت٢ غ١ْٓٛت١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض  زٚض١ٚي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ن١ ظؤض تْٛس ب٠ٛ ي١ ز٠غت ططتٔ ب
( )– بٛخاض٣ ٚ ٠ٚ  ,ٝإ ٥اغٛز٠ ز٠بَٝت٣١٥ ضؤٕ ضا٣ٚ بٝسع١ ض١ٝنإ ٥ؤقط٠ ز٠ططَٜت ٚ ْاخ

 زٚ( نؤض٢ زٚا٣ نط)ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض ) :طَٝطِاٜٚا١ْت٠ٚ١ ن١ٚا ف١ض١َٜٛت٢ ١٥٠ٚبٛ ٖٛض٠ٜط٠َٛغًِٝ ي١ 
 :ع١َٛض ب١ ١٥بٛ ب١نط٣ ٚت ,ض٠ب١نإ نافط ب١ٖ٠ٚ١ْْٛسَٜو ي١ ع١ ,ي١زٚا٣ ١٥ٚ ١٥بٛ ب١نط بٛ ب١ دَٝٓؿني

ف١ضَامن ث٢َ نطا٠ٚ ) :( ف١ض١َٜٛت٢)تؤ ضؤٕ ؾ١ضِ ي١ط١ٍَ خ١يَهسا ز٠ن١ٜت ي١ ناتَٝهسا ثَٝػ١َب١ض 
١٥ٚا  (ال اي٘ اال اهلل)٠ٚ ١ٖضن١غَٝو بًََٝت  ,(ال اي٘ اال اهلل) :نٛؾتاض ي١ط١ٍَ خ١يَهٝسا به١ّ ١ٖتا ز٠يََٝٔ ضٚؾ١

ي١غ١ض َٔ ثاضَٜعضاٚ ز٠بَٝت ت١ْٗا ب١ س١ق٢ خؤ٣ ١ْبَٝت ٠ٚ سٝػابٝؿ٢ ي١ال٣ خٛا٣  َاٍَ ٚ ١ْفػ٢
 .ط١ٚض١ٜ٠

ؾ١ضِٚ نٛؾتاض ي١ط١ٍَ ١ٖضن١غَٝهسا ز٠ن١ّ ن١ٚا دٝاٚاظ٣ ز٠خات١  !غَٜٛٓس ب١خٛا :١٥ٜٚـ ف١ض٣َٛ
ت غَٜٛٓس ب١خٛا ١٥ط١ض طٛضٜػَٝو بَٝ ,ضْٛه١ ظ٠نات س١ق٢ َاٍَ ٚ غاَا١ْ ,ظ٠نات٠ٚ١ صَْٚٝٛإ َْٜٛ

 .( ٠ٚ ٥َٝػتا ١ْٜس٠ٕ ب١َٔ ١٥ٚا ؾ١ضِٜإ ي١ط١يَسا ز٠ن١ّ ي١غ١ض٣)ن١زابَٝتٝإ ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

                                                 
 .ؿرت ت١خطجي٢ ١٥ّ ف١ضَٛز١ٜ٠ نطا٠ٚث1َٝ
2
 (.1759)ٚ َػًِ  ،(3093)ضٚاٙ ايبداضٟ  
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ط١ٚض٠ زي٢َ ١٥بٛ  خٛا٠ٚ١٥٣ْس٣٠ ١ْبطز ١ٖتا بؤّ ز٠ضن١ٚت ن١  !ٓس ب١خٛاغَٜٛ :ع١َٛضٜـ ز٠ف١ض٣ََٛ
  .9(بؤّ ز٠ضن١ٚت ن١ ي١غ١ض س١ق١ اٚبؤ ؾ١ضِ نطزٕ ي١ ط١يَٝاْس ب١نط٣ ٚاالَ نطز٠ٚ

ٚضز ب٠ٚ١ ي١ّ غٛضب١ْٛ ي١غ١ض دَٝب١د٢َ نطز٢ْ ف١ضَاَْٝو ب١ٖ١َٛ ١٥ٚ ٚضز٠ناضٜا٣١ْ ن١ ي١غ١ضز٢َ٠ 
 .١٥ط١ض بَٝتٛ ي١ ثَٝـ خػت٢ٓ بطٛنرتٜٔ ؾتٝـ بٛبَٝت ,( ١ٖب٠ٛ)ثَٝػ١َب١ضزا 

ظٜاتط ي١ خ١يَه٢ ؾَٜٛٔ ٠ٚس٢  –غ١الت ٚ غ١ال٢َ خٛاٜإ ي١غ١ض بَٝت  –٠ٚ ناتَٝهٝـ ثَٝػ١َب١ضإ 

چ :٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,بٛت١ٚاٚتطٜٔ ؾ٠َٛٝ يَٝٝا٠ٚ١ْ ْعٜو ٢ ب١ ٜتٔ ثايَجؿت٢ خٛاز٠ن١ٚ

خواى طةوضة بطِياضى زاوة بةوةى كةوا تةُٔا خؤى و  :واتة٤٢المجادلة: چ ىثيث حجمججح
 .ثيَغةًبةضاُى غةضزةخات بةغةض بيَباوةضِاُسا

 چۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ے   ے  ۓ        ۓ ﮲   ڭ  ڭ  ۇ  چ  :٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ف١ضََٜٛت

بة ضِاغتى ٓةض هة غةضةتاوة بطِياضًاْ زاوة هة بةضاًبةض ثيَغةًبةضةكامناْ كة  :واتة٢7٣ – ٢7٢الصافات: 
 .وة بةضِاغتى تةُٔا غةضباظاْ و ؾويَّ كةوتواُى ئيٌَة غةضكةوتو زةبّ اوغةضزةكةوْ بةغةض بىَ باوةضِةُس

 چڤ       ڤ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ف١ضََٜٛت

هة ضِؤشى  اوئيٌَة ثيَغةًبةضاُى خؤًاْ و ئةواُةى ئيٌاُياْ ٓيََِاوة غةضزةخةيّ هة زوُي :واتة ٤٢.0غافر: 
ن١ٚا بٛ ١ٖضن١غَٝو ب١ضِاغت٢ ؾَٜٛٔ ١٥ٚإ به١َٜٚت ١٥ٚا ١َٖإ ثؿتطري٣ ٚ غ١ضخػت٢ٓ بؤ  .زوايؿسا

ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛاْٝإ  –ٛاٜإ يَٝبَٝتغ١ال٢َ خ –ٖاضٕٚ  اٚخٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ضباض٣٠ َٛغ ,١ٜ١ٖ

ئةواُةف كةوا ؾويَِتاْ كةوتوْ  ةوئيَو :واتة٣٤القصص: چییی یچ  :ز٠ف١ضََٜٛت
 .غةضكةوتو زةبّ

                                                 
 .(32)ٚ َػًِ  ،(7284)ض٣ ايبدا1
 .( ط. زاض ايعاص179١ُ\2)ادتٛاب ايضشٝح ملٔ بسٍ زٜٔ املػٝح البٔ ت١ُٝٝ  :بطِٚا2١ْ
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ  :ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛا٢ْ ز٠ف١ضََٜٛت ا٠ٚٚ ١ٖض٠ٖٚا ب١ عٝػ

   ٤٤آل عمران:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ
ئةى عيػا ًّ تؤ زةًطيٍَِ و بةضظت زةكةًةوة بؤالى خؤَ  :كاتيَم خواى طةوضة بة عيػاى فةضًو :اتةو

وة ثاكت زةكةًةوة هةواُةى كةوا بيَباوةضِ بوْ و ئةواُةف كةوا ؾويَّ تؤ كةوتوْ غةضياْ زةخةَ بةغةض 
 .ىيبيَباوةضِةكاُسا ٓةتا ضِؤشى زوا

ن١ طاٚض٠نإ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚت١ٜٓا٠ٚ١ْ ١٥ٚ ) :َٜٛتض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضَ ٥ٝنب ق١ِٜ
ن١ٚا بٛ َازاّ َٛغٛيَُاْاْٝـ  ,ثؿه١ٜإ ١ٖبٛ بَٝت ٚ ن١ ي١غ١ضٚ دٛي١ن١نا٠ٚ١ْٕ ١ٖتا ضِؤش٣ زٚا٣

  .9(ؾَٜٛٔ ن١ٚتٓٝإ ظٜاتط٠ ي١ طاٚض٠نإ ١٥ٚا ي١ غ١ضٚ طاٚض٠نا٠ٚ١ْٕ ١ٖتا ضِؤش٣ زٚا٣
( به١َٜٚت ١٥ٚا خٛا٣ )٠ٚ١ ١ٖضن١غَٝو ؾَٜٛٔ ثَٝػ١َب١ض ي١ب١ض ٥) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي٠ٚ١ٝ 

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ط١ٚض٠ ي١ ط١يَٝسا١ٜ ب١ ١٥ْساظ٣٠ ١٥ٚ ؾَٜٛٔ ن١ٚت١ٓ

( تؤو ئةو ئيٌاُساضاُةى كةوا ؾويَّ تؤ )ئةى ثيَغةًبةض  :واتة٦٥األنفال: چچ  چ  چ  چ
٥ُٝاْساضاْٝـ خٛا٣  ١ٚتؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ت ب١غ :ٚات١.بلات زةكةوْ خواياْ بةغة كة ثايَ ثؿتياْ ىلَ

( به١َٜٚت ١٥ٚا خٛا٣ ط١ٚض٣٠ )٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ي١ با٠ٚضِزاضإ ؾَٜٛٔ ثَٝػ١َب١ض  ,ط١ٚض٠ٜإ ب١غ١
٠ٚ ثؿت ب١غنت ٚ ثؿت طري٣ ت١ٚاٚ ي١  ,, ٠ٚ ١َ١٥ف َاْا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٣٠ ي١ط١يَسا١ٜب١غ١

٠ٚ ١٥ط١ض ٖاتٛ  ,ؿتطري٣ ْات١ٚاٜٚـ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ْات١ٚاٚزا٠ٚ١ٜ ث ,ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ت١ٚاٚزا١ٜ
٢ نطإ ٠ؾ٢َٜٓٛ ن١ٚتٕٛ ٠ٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ف زشا١ٜت١ٖٚ٠ْسَٜو ي١ٚ با٠ٚضِزاضا٣١ْ ن١ٚا با٠ٚضِٜإ ثَٞ َٖٝٓاٚ

٠ٚ ب١ؾَٝه٢ ب١ض ز٠ن١َٜٚت ي١ٚ ف١ضَٛز٣٠ خٛا٣  ,٠ٚ ي١ط١يَٝسا١ٜت٢ ,ب١غ١ ١٥ٚا ب١ضِاغت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ٟ

﮻ چ  :ز٠ف١ضََٜٛت ط١ٚض٠ ن١ ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   كاتيَم  :واتة  ٥٣التوبة:  چ﮴     
زيَ تةُط  ةوًةتطغ( بة ٓاوةَهةكةى زةفةضًويَت كة ئةبو بةكطة ضِةظاى خواى هيَبيَت )كة ثيَغةًبةض 

                                                 
1
 .(178\2)ادتٛاب ايضشٝح  :٠ٚ بطِٚا١ْ ،(198-197\2)إغاث١ ايًٗفإ  
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كاُى زاْ وة ٓاوةيَ زاُةضة (ثور)ئةًة هة كاتيَلسا كة هةُاو ئةؾلةوتى  ،ٌة خواًاْ هةطةَهةًةبة ضوُلة ئيَ
 .قوضِةيـ بةغةض غةضياُةوةْ

٠ٚ بٓط١ٓٝ ي١ّ  ,( با ٖا٠ٚيَٝؿ٢ ١ْنطزب٢َ ب١ الؾ٣١)٠ٚ ١٥ّ ن١غ١ زي٢َ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ 
( ن١ )ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ ي١ ق١سٝش٢ ب١خاض٣ ٚ َٛغًُٝسا ٖات٠ٛ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ  ,زي١َزا

٠ ٖٝض زؤيََٝهتإ ١ْبط٠ِٜٛ ٥ًٝال ٠ْٚطاَٜٚهتإ ١ْْاٚثٝاٚاَْٝو ١ٖٕ ي١ ١َز١ٜٓ ن١ ٠َٛٝ٥ ٖٝض ١ٖ) :ف١ض١َٜٛت٢
عٛظض ضَِٜطا٣  ,ب١ي٢ََ ١٥ٚإ ي١َ١ز١ٜٕٓ :ف١ض٣َٛ ؟ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ي١ ١َز١ٜٓؾٔ :ٚتٝإ .١٥ٚاْتإ ي١ط١ئَ

( بٕٛ ٚ ي١ط١ٍَ ٖا٠ٚال٢َْ )١٥ٚا١ْ ب١ زيَٝإ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض  .9(يَٝططتٕٛ ن١ بَٝٔ ي١ط١يَُإ
٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ف ي١ط١يَٝاْسا١ٜ ب١  ,ٖا٠ٚال١َٜتٝإ ث٢َ ز٠ب١خؿط٣َ ي١ط١ٍَ ١٥ٚزا ٠ٚ َاْا٣ ,تَٝهؤؾ١ض٣

  .0(١٥ْساظ٣٠ ١٥ٚ ٖا٠ٚال١َٜت٢ نطز١ْ ١َع١ٜٚ١ٓ
ضْٛه١ ي١ ضِاغتٝسا ي١ قٛض٥اْسا ٖات٠ٛ ن١ ب١ يَط١ٜ١ ي١غ١ض  ,٠ٚ ضِاغت٢ ٚت٠ٛ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت

١ٜٚـ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚإ ناتَٝو ن١ ٖاتٔ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥ ,٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚإ ي١ ط١يَٝاْسا بٕٛ ب١ ْاخٝإ
الَخ٢ ٠ٚي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ْس ,( بٝإ بات ي١ط١ٍَ خؤ٣ بؤ دٝٗاز نطزٕ طَٝطِاٜا٠ٚ١ْٝ)ثَٝػ١َب١ض 

٠ ضا٠ٚناْٝإ ثطِ فطََٝػو بٛ ا٠ٚ زي١َناْٝإ ز٠غٛت١٥ٚ٠ٚاْٝـ ط١ضِا١ْٚ ,غٛاض٣ ي١ال ١ْبٛ ١ٖتا بٝاْسات٢َ

﮲   چ  :٢ نطزٕ ب١ٚ ف١ضَاٜؿت٠٣١قف٠ٚط١ٚضب١ٖؤ٣ ٠ٚ٠ٚ١٥ ١ٖتا خٛا٣  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

    ﯁   ﯀   ﮿   ﮾     ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳ 

اَلخى ةوئةواُة تاواْ باض ُابّ كاتيَم كة ٓاتّ بؤالت وة زاواياْ ىلَ كطزى ك :واتة  ٥٤التوبة:  چ   
ةالًياُسا زةتوت ًّ ؾتيَلٍ ةووة تؤف ه ،ازاغواضياْ بسةيتىَ ٓةتا جئاز بلةْ هةطةيَ تؤزا هة ثيَِاوى خو

بة ٓؤى بة زَهيَلى ثطِ تةُطةوة  ةوبة ضاوى ثطِ فطًيَػلةوئةواُيـ زةطةضِاُةوة  ،هةال ُية ٓةتا بتاْ زةًىَ
 .ٓةتا هة ضِيَطاى خوازا خؤياْ و ًاَهةكةؾياْ ببةخؿّ ئةوةى ئةوُسة ًاَهياْ ُةبو

                                                 
1
 (.يَتاْسا ي١ ثازاؾتسا٥ًٝال ٖاٚب١ؾٔ ي١ط١) :ي١ ق١سٝش٢ َٛغًُٝسا ظٜاز١ٜ٠ى ٠١ٜ١ٖ ٚ ,(9999)ٚ َػًِ  ,(0849)ايبداضٟ  
2
 .( ط. داَع١ اإلَاّ بٔ غعٛز488-487\8)َٓٗاز ايػ١ٓ  
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٠ٚ ١٥ط١ض ثٝاَٜٚو ب١ ت١ْٝا بَٝت ي١ ١ْٖسَٜو ؾاضٚ ي١ ) :ثاؾإ ز٠ف١ضََٜٛت ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت
٠ٚ خ١يَه٢ غ١ضٜإ  ,( َٖٝٓا١ٜٚت٢)٠ ١ٖغتَٝت ب١ دَٝب١د٢َ نطز٢ْ س١قَٝو ن١ ثَٝػ١َب١ض ا١ٖٚضناتَٝهس

 :١٥ٚا ب١ زيَٓٝٝا٠ٚ١ٜ خٛا٣ ي١ط١يَسا١ٜ, ٠ٚ ثؿهَٝه٢ ب١ض ز٠ن١َٜٚت ي١ٚ ف١ضَاٜؿت٣١ ,١ْخػت ي١غ١ض٣

﮳   ﮴       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ  ﮲   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ئةطةض ئيَوةف غةضى ُةخةْ ئةوا  :واتة  ٥٣التوبة:  چ﮵ 
ة هةطةيَ ُاووةزةضياْ ةوهةكاتيَلسا ئةو بيَباوةضِاُةى ًةكل ،بةزَهِييايةوة خواى طةوضة غةضى زةخات

ة هةُاو ئةؾلةوتةكةزا بوْ ضولةوتى غةوٓاوةَهةكةى كة ئةبوبةكطة ضِةظاى خواى هيَبيَت ضِؤيؿنت بؤ ئةؾ
 ،وة ئةطةض تةًاؾاى بةضثيَى خؤياْ بلطزاية زةياْ بيِني ،كة ٓاوةيَ زاُةضةكاْ بةغةض غةضياُةوة بوْ

وة خواى  ،ٓيض خةًباض ًةبة ئيٌَة خواًاْ هةطةَهة :( زَهِةواى زةكطزو زةيفةضًو)ٓةضبؤية ثيَغةًبةض 
 ،تِة ًةزيِةو خواى طةوضة غةضى خػت بةغةض ٓةًو بيَباوةضِةكاُساطةوضة ثاضاغتِى و بة غةالًةتى طةيؿ

( بطٜت١ٝ ي١ غ١ضخػت٢ٓ )ضْٛه١ غ١ضخػت٢ٓ ثَٝػ١َب١ض  .ى بو بؤىيوة ئةوةف وةعسى خوا
٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ؾ٢َٜٓٛ به١َٜٚت ١٥ٚا  ,٥ا١ٜٓن٣١ ن١ َٖٝٓا١ٜٚت٢ ي١ ١ٖضؾََٜٛٓٝو ٚ ي١ٖ١ض ناتَٝهسا بَٝت

ب١ٚ دؤض٣٠ ن١خٛا ٠ٚ ١٥ط١ض ١٥ٚ ٖا٠ٚي١َ ١ٖغتَٝت ب١د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ  ,ا١ٜٖا٠ٚي١َٝت٢ ي١غ١ض٣ ب١ٚ َاْ
( َٖٝٓا١ٜٚت٢ ٠ٚ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ )ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚ ١٥ٚا ب١ زيَٓٝٝا٠ٚ١ٜ خٛا ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ن١ ثَٝػ١َب١ض 

٠ٚ خٛاف  ,خٛا٣ ب١غ١ :()٠ٚ ١٥ّ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٣٠ٛ ثَٝػ١َب١ض  ,ن١غ١ؾسا١ٜ ن١ ١ٖيَس٠غتَٝت ثَٞ ٣

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  :١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت( )بؤ ثَٝػ١َب١ض ب١غ١ 

وة ئةواُةف كة ( خوات بةغة كة ثؿتطرييت بلات )ئةى ثيَغةًبةض  :واتة٦٥األنفال:  چچ
 .ؾويَّ تؤ زةكةوْ خواياْ بةغة ةوباوةضِياْ ٓيَِاو

غت٢ ز٠ٚ٠  ,ا٣ نطزٚ ثاؾإ ضِؤ٣( َْٜٛص٣ عٝؿ)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) :ٖات٠ٛ ٥ٝنب ١َغعٛز٠ٚ٠ٚ٠ ي١ 
ع١بسٚال٣َ نٛض٣ِ ١َغعٛز٣ ططت ٚ بطز٣ ١ٖتا بطز١ٜ ضؤي١َٚا١ْٝن٢ ١َنه١ ثاؾإ زآٜٝؿإ ثاؾإ 

 ,الت ١ي١ٚ خ١ت١ ت١َٓٝث١ض٣ِ ٠ٚ ضاى بعا١ْ ثٝاٚاَْٝو ز٠ط١ْ :ف١ض٣ََٛٝه٢ ضِاغت٢ بؤ نَٝؿا ثاؾإ خ١ت
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ثاؾإ ضِؤٜؿت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ز٠ي٢ََ .ن١ٕقػ١ٜإ ي١ط١ٍَ ١ْن٣١ ضْٛه١ ١٥ٚاْٝـ قػ١ت ي١ط١ٍَ ْا
(بؤ ١٥ٚ ؾ٣١َٜٓٛ ن١ خؤ٣ ز٠ٜٜٛػت ), تبّٛ ي١ خ١ت١ن٣١ خؤَسا ١ ناتَٝهسا َٔ خ١ضٜو بّٛ زاْٝؿي

٠ٚ ز٠ٖات١ٓ الّ ٚ  ,١ْ الؾ١ٜامن ز٠ب٢ٓٝ ١ْ ثَٝػتٝإ 9ٕ(ايعظ)ي١ٚ نات١زا ثٝاٚاَْٝو ٖاتٔ بؤالّ ز٠تٛت 
( ١ٖتا بٛب١ نؤتا٣ )ثاؾإ ز٠ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤال٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,ب١الَّ خ١ت١ن١ٜإ ت١َٓٝز٠ث١ضِاْس

َٔ ١ٖض ١٥ّ ؾ١ٚ  :ف١ض٣َٛ ,بؤالّ ٠ٚ َٔ زاْٝؿتبّٛ ( ٖات)ب١الَّ ثَٝف١َب١ض٣ خٛا  ,ؾ١ٚ
٠ ثَٝػ١َب١ض٣ ا٠ٚٚ ضِانؿ ,بؤ ْاٚ خ١ت١ن١ّ ٠ٚ ضِامن٢ نطز ب١ ثؿت٢ بؤخؤ٣ ثاؾإ ٖات١ الّ ,١ْخ١ٚتّٛ

٠ٚ ناتَٝو َٔ خ١ضٜو بّٛ زاْٝؿتبّٛ ٠ٚ  ,ىلَ ز٠ن١ٚت ز٠ٜجطخإ( ناتَٝو ن١ خ٣ٚ١ )خٛا 
١ٖضخٛا  ,ز٠بِٝٓ ثٝاٚاَْٝو ثؤؾان٢ غجٝٝإ ي١ب١ضزا١ٜ ,( ضِانؿابٛ ي١غ١ض ضِامن)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

نؤ١َيََٝهٝإ زاْٝؿنت ي١ال٣ غ١ض٣ ثَٝػ١َب١ض٣  ,ط١ٜؿنت ثَِٝ ,خؤ٣ ز٠ظا٢َْ ن١ ض١ْس٠ دٛإ بٕٛ
١َُٝ٥ ٖٝض ب١ْس١ٜ٠نُإ  :تٝإاٚثاؾإ ي١ َْٝٛإ خؤٜاْس ,ٝإ ي١ال٣ قاض٠ٚ١ٝ( ٠ٚ نؤ١َيََٝه)خٛا٠ٚ 

ز٠خ١ٕٚ  ٢ضا٠ٚناْ :١ْب٠ٛٝٓٝ ن١ ؾت٢ ث٢َ ب١خؿطابَٝت ب٣١َٜٓٚ١ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ زضا٠ٚ ب١ّ ثَٝػ١َب١ض٠
 ,٣١َٜٓ ثازؾا١ٜى ن١ نؤؾهَٝه٢ زضٚغت نطز١ٚمن١ٜ١ْٛن٢ بؤ ب٠ٚ١َٓٓٝٗ ب ,٠ٚ ب١الَّ زي٢َ ب١خ١ب١ض٠

١ٖضن١غَٝو ٠ٚال٢ََ زا٠ٚ١ٜ  ,بؤ خٛاضزٕ ٚ خٛاضز٠ٚ١ْن٣١نطز ٠ خ١يَه٢ باْط ٠ٕٚ غفط٣٠ ضِاظاْس٠ٚثاؾا
 ,١ْزا٠ٚ١ٜ غعا٣ زا ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ٠ٚال٢ََ ,خٛاضز٠ٚ٠ خٛاضز٠ٚ١ْن١ؾ٢ ي١ ٠ٚ ,ي١خٛاضز١ْن٣١ خٛاضز

نات١زا ( ي١ٚ )٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,ْا٠ٜٚإ ب١دََٝٗٝؿت ثاؾإ ١٥ٚ .: ٥اظاض٣ زاٜإ ف١ض٣َٛ
خٛاٚ  :ٚمت ؟٠ٚ ز٠ظا٢ْ ١٥ٚا١ْ ن٢َ بٕٛ ؟طَٜٛت ىلَ بٛ ١٥ٚا١ْ ضٝإ ٚت :٠ ف١ض٠٣َٛٚخ١ب١ض٣ ب١ٜٛٚ

 .( ظاْاتطٕ)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 
خٛاٚ  :ٚمت ؟ز٠ظا٢ْ ١٥ٚ من٣١ٜ١ْٛ ن١َٖٝٓاٜا٠ٚ١ْ ض٢ بٛ .١٥ٚا١ْ ١َال٥ٝه١ت بٕٛ :ف١ض٣َٛ

ثاى ٚ  –: خٛا٣ َٝٗط٠بإ َٝٓاٜا١٥٠ٚ١ْٚ من٣١ٜ١ْٛ ن١ ٖ :٣ف١ضَٛ .( ظاْاتطٕ)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 

                                                 
1
 ق١ََٚٝهٔ ي١ غٛزا١ْٝنإ ٜاخٛز س١ب١ؾ١ٜٝ١نإ ي١ ض٠ِؾتَٝتٝسا ي١ غ١ضٚ قص ٚ الؾ١ٜاْسا 
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١ٖضن١غَٝو ٠ٚال٢ََ زا٠ٚ١ٜ  ,٠ٚ ب١ْس٠نا٢ْ باْط نطز بؤ٣ ,ب١ٖ١ؾت٢ زضٚغت نطز –ب١ز٠غ١الَت 
  .9(٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ٠ٚال٢ََ ١ْزا٠ٚ١ٜ غعا٣ زا ٜاخٛز ٥اظاض٣ زا ,ز٠ضَٝت١ ب١ٖ١ؾت٠ٚ١

( ناتَٝو ن١ )ؤ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٠ٚ١٥تا ز٠ب٢ٓٝ ي١ّ ضريؤن١ ط١ٚض١ٜ٠زا طَٜٛطِا١ٜي٢َ ٥ٝنب ١َغعٛز ب
ف١ضَا٢ْ ث٢َ نطز ب١ َا٠ٚ١ْ ي١ ؾ٢َٜٓٛ خؤٜسا ن١ ب١زٚض٣ ططت ي١ خطاث٣١ ق١ََٚٝو ن١ ٖاتٔ بؤال٣ ي١ 

ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ي١ َْٝٛإ ١٥ّ ٚ ١٥ٚاْسا ت١ْٗا خ١تَٝو ١ٖبٛ ١٥ط١ض با٣ بٗاتا١ٜ  ,ْاؾطٜٔ تطٜٔ ؾ٠َٛٝزا
١ٖضن١غَٝو  ,خ١ت٢ غ١ْٓٛت١ ١٥٠ٚ ,١ْٝٛ خ١تانا٢ْ تط ٠ن١ّٚ ١٥ّ خ١تب١الَ ,ؾ١َٜٓٛٚاض٠ن٣١ ١ْز٠َا

 .ث٠ٜٛ١غت بَٝت ث٣٠َٛٝ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ٜجاضَٜعَٜت ي١ٚ ؾتا٣١ْ زَٜت١ ض٢َِٜ
زٚاب١زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١يَط١نامن ضِٕٚ نطز٠ٚت٠ٚ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥ٛمم١ت٢ ؾَٜٛٔ ن١ٚت١ 

بَِٗٝٓ ن١ ؾا١ٜت٢ بؤ ١ٖضزٚ ناض٠ن١ ز٠زات  ١٥ٚا ز٠نط٣َ يَٝط٠زا ضِٚزاَٜٚو ,دَٝطريٚ غ١ضفطاظ ز٠نات
٠ٚ باغ٢ ث١ًٚ ثا١ٜ١ٜن٢ ط١ٚض٣٠ ي١خؤ ططت٠ٛ بؤ ١٥بٛ ب١نط ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز١ٜٓن٣١  ,ب١ٜ١ن٠ٚ١

١ٖتا ١٥بٛ ٖٛض٠ٜط٠ ز٠ف١ضََٜٛت  ,()ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ثاضاغت ٚ غ١ض٣ خػت ي١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 
١ضغرتاَٜٚو ١ْٝ ت١ْٗا ١٥ٚ ١ْبَٝت ١٥ط١ض ١٥بٛ ب١نط غَٜٛٓس ب١ٚ خٛا٣١ٜ ن١ ٖٝض ث) :ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت
ثاؾإ بؤ داض٣  ,تط ١٥ّ قػ٣١ نطز٠ٚ٠ ثاؾإ داضَٜه٢ .خٛا ١ْز٠ث١ضغرتا ١ْبٛا١ٜ ب١ خ١يٝف١
( )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :١٥ٜٚـ ف١ض٣َٛ .!ب١غ١ ٣١٥ ١٥بٛ ٖٛض٠ٜط٠ ,ثَٝٝإ ٚت ,غ١ََٝٝٝـ ٚت٠ٚ١ٝ

شٟ )نات٢َ د١ٜؿ١ن١ ط١ٜؿت١  ,١ط١ٍَ س١ٚت غ١ز ن١ؽ٥ٛغا٣١َ نٛض٣ِ ظ٠ٜس٣ ض٠ِٚا١ْ نطز بؤ ؾاّ ي
٠ ي١ٚ نات١زا ع١ض٠ب١نا٢ْ ضٛاض ز٠ٚض٣ ١َز١ٜٓ ثاف ط١ظ زٚ( ٠ٚفات٢ نط)( ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا خؿب

٣١٥ ١٥بٛ  :تٝا٠ٕٚ( نؤب٠ٚ١ْٛ ي١ال٣ ٚ)١ٖضبؤ١ٜ ٖا٠ٚال٢َْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,ب٠ٚ١ْٛ ي١ ٥ٝػالّ
٠ٚ ز٠ؾعا٢ْ  ,ب١ض٠ٚ ال٣ ضِؤّ , ١٥ٚا١ْف ضِٜٚإ نطز٠ّٚػٝال١٥ٝ٥ٚا١ْ ثاؾط١ظ ب١ْٛت٠ٚ١ ي١  !ب١نط

غَٜٛٓس ب١ٚ خٛا٣١ٜ ن١  :! ف١ض٣َٛ؟ع١ض٠ب١نا٢ْ ضٛاض ز٠ٚض٣ ١َز١ٜٓ ثاف ط١ظ ب١ْٛت٠ٚ١ ي١ ٥ٝػالّ
( بسات ٚ ث١ٍ )ث١الَاض٣ قاض٢ خَٝعا١ْنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض  ١٥ط١ض غ١ط ,َٜٚو ١ْٝ دط١ ي١ٖٚٝض ث١ضغرتا

٠ٚ ٥اال١َٜى زاْاططّ  ,( ض٠ِٚا٣١ْ نطزبَ٢)ط٠ٚ١َِ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ث١يٝإ  به١ٕ َٔ غٛثا١ٜى ْاطَٝ
                                                 

1
 .(2296)صشٝح غٓٔ ايرتَصٟ يأليباْٞ ضقِ  
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٠ٚ  ,١ٖضبؤ١ٜ ٥ٛغا١َ ب١ض٠ٚ ٣ٚ١٥َ ضِؤٜؿت .ض١قاْسبَٝت٢ ٠ٚ( ب١ضظ٣ نطزبَٝتٚ١)ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
١٥ط١ض  :ب١ال٣ ٖٝض ٖؤظَٜهسا ت١َٓٝز٠ث١ض٣ِ ن١ بٝاْٜٛػتا١ٜ ثاؾط١ظ بب٠ٚ١ٓ ي١ ٥ٝػالّ ٥ٝال ز٠ٜاْٛت

٠ٚ ب١الَّ يَٝٝإ زط١ضَِٜني ١ٖتا  ,ز٠غ١الَتٝإ ١ْبٛا١ٜ ١٥َا١ْ ١ْز٠ٖات١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ ي١ الٜإ اٚتٛا١٥َْا١ْ 
هطزٕ ٠ٚ ٠ٚ ط١ؾنت ب١ ضِؤ١َنإ ٠ٚ تَٝهٝإ ؾهاْسٕ ٠ٚ نٛؾتاض٣ باؾٝإ يَٝ .ز٠ط١ٕ ب١ ضِؤ١َنإ

  .9(٠ٚ زا١َظضاٚ بٕٛ ي١غ١ض ٥ٝػالّ ,ط١ضِا٠ٚ١ْ ب١ غ١ال١َت٢

ب١ ٥َٝؿ٣١ ٠ٚفات٢ ثَٝػ١َب١ض٣ غ١ْٓٛت٠ٚ١ غ١ض٠ضِا٣ ١٥ٚ ٥اظاض٠  ١٥بٛ ب١نط٠ ب٥١ا٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١غت ب٢ْٛ 
ظٜاز ي٠ٚ١ف ٚض٠ ب١ضزا٢ْ خ١يَه٢ بؤ٣  ,( ٠ٚ ١ٜٓ١َت٢ ثاؾط١ظ ب٣٠ٚ١ْٛ ع١ض٠ب ي١ ٥ٝػالّ)خٛا 

٠ٚ ب١الَّ ١٥ٚ ؾ١ضع٣١  ,٠ٚى ز٠غتجَٝهَٝو ي١ٚ ١٥ق٣١ًَ ن١ بطِٜاض ز٠زات ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ ١٥ٚإ بطِٜاضٜإ زا
( ٠ٚ١٥ بٛ ن١ ضَُِٜٓا٣ نطز بؤ ناضَٜو ن١ ثَٝؿٓٝاض٠نا٢ْ )١ ١٥بٛ ب١نط فَٝط٣ بٛ بٛ ي١ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ ن

( )ن١ ١٥ٜٚـ تطغا٢ْ بٛ ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ي١ زٚاخػت٢ٓ ؾتَٝو ن١ ثَٝػ١َب١ض  ,١٥ٚا٢ْ ض٠ِظٌٜ نطز
 اٚب١غ١ض زٚشَٓس٠ٚ غ١ض١٥جنا٢َ ث٠ٜٛ١غت ب١ْٛن٣١ ب١ غ١ْٓٛت٠ٚ١ غ١ضن١ٚتٔ بٛ  ,ثَٝؿ٢ خػت٠ٛ

 .زا١َظا٣٠ٚ بٛ ي١غ١ض ٥ٝػالّ
 :٢ نطز١ٜ٠ٚ١ْىٜٚضٜا

ظاْاٜإ ضِْٚٝإ نطز٠ٚت٠ٚ١ ن١ ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ؾٓكٝطٞ حمُس ١٥َنيَاَؤغتا 
٠ٚ  ,٠ٚ ١َ١٥ف بؤ ١َٖٜٛا١ْ ,ضِْٚهطز٠ٚ١ْ ١ٚغ١ضن١ٚتَٓٝو ب١ ب١يَط :غ١ضن١ٚت٢ٓ ثَٝػ١َب١ضإ زٚدؤض٠

٠ٚ ١َ١٥ف بؤ ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ ب١تاٜب١ت٢ ف١ضَاْٝإ ثَٝهطا٠ٚ ي١ْاٜٚاْسا  ,غ١ض٠ ضِّ طٚمشؿَٝ غ١ضن١ٚتَٓٝو ب١
  .0(...ب١ د١ْطني ي١ ثَٝٓا٣ٚ خٛازا

 ,١ٖضبؤ١ٜ بطِٜاضٜإ زا٠ٚ ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ با٠ٚضِزاضا٣١ْ ن١ ب٢َ ز٠غ١الَتٔ ي١ْاٚ نؤ١َيَطاناْٝاْسا ١٥َطِؤ
غ١ضن١ٚتٕٛ ب١ ب١يَط٣١ ظاْػت٢ ن١ ١َٖٛ ب١تاٍَ ٚ  ,طز١٥ٕٚا٣١ْ ن١ ف١ضَاْٝإ ث٢َ ْانط٣َ ب١ ؾ١ضِ ن

                                                 
1
ٜـ    ,(64:ص)ايعٛاقِ َٔ ايكٛاقـِ البـٔ ايعطبـٞ      ٟ   :اتط بعاْـ٢ بطِٚاْـ١  ٠ٚ ١٥طـ١ض ز٠تـ٣ٚ١َ ظ ّ    ،تااضٜذ ايطارب ٚ االَتااع   ،ٚ غاري٠ ابأ ٖؿاا

 .يًُكطٜعٟ
2
 .( ٠ٚ ٠ٚ١٥ف ن١ ي١زٚا٣ زَٜت9454) أضٛا٤ ايبٝإ :بطِٚا١ْ 
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ز٠غ١الَتٝإ ١ٜ١ٖ ١٥ٚا ف١ضَاْٝإ ثَٝس٠نط٣َ ب١  ا٠ٚٚ ب١الَّ ١٥ٚا٣١ْ ن١ تٛاْ ,َؿت ٚ َطَِٜو ي١ْاٚ ز٠بات
٠ٚ ي١َ١ؾ٠ٚ١ ز٠ضز٠ن٣ٚ١َ ن١ ب١يَط٣١  ,ؾ١ضِ نطزٕ بؤ ثايَجؿت٢ نطز٢ْ ب١يَط١نإ ب١ غ١ض٠ ض١َِنإ

 .٠ٚ غٛثاؽ بؤ خٛا ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ,١ ١َٖٛ ناتَٝهساظاْػت٢ غ١ضن١ٚت٠ٛ ي
ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظاْاتطٜٔ ن١غٔ ب١  ,٠ٚ ب١ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ٢ًٖ١٥ ف١ضَٛز٠ ب١َٖٝعتط٢ٜٓ خ١يَهني ي١ ب١يَط١زا

خ١يَهاَْٝو َؿت ٚ َطِتإ ي١ط١ٍَ ز٠ن١ٕ ب١ٚ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تتابقٛض٥إ ١ٖض٠ٚى 
ضْٛه١ ٖا٠ٚال٢َْ غ١ْٓٛت ظاْاتطٜٔ  ,٠َٛٝ٥ بٝإ ططٕ ب١ غ١ْٓٛت ,اتا١ٜنٝإ ١ٜ١ٖس٥ٚا١ٜتا٣١ْ ن١ ض١ْ

  .9(ن١غٔ ب١ قٛض٥ا١ْن٣١ خٛا
( ي١ ١َٖٛ خ١يَه٢ ظٜاتط ؾَٜٛٔ )٠ٚ ب١ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ظاْاتطٜٔ ن١ؽ بٕٛ ب١ ضَِٜباظ٣ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ 

١ْبَٝت ١ٜى ب١ال٠ٚ١ٜ دَٝطا٣ غ١ضغٛضَِإ (خًف)١ٖضبؤ١ٜ با ٖٝض ثاؾني  ,قٛض٥إ غ١ْٓٛت ن١ٚتٕٛ
ي١ٚ ت٣١ ٢ًٖ١٥ عًِٝ نؤى بَٝت ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ نؤ١َي٢َ ضِظطاض بٛ ب١ ٢ًٖ١٥ ف١ضَٛز٠ يَٝو بس٠ٚ١ْ٠ ١ٚن

.. ٠ٚ .١ٖضن١غَٝو خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١َٜٝٚت تٛؾ٢ خ١ٜط٣ بهات ؾاض٠ظا٣ ز٠نات ي١ زٜٔ) :ف١ضَٛز١ٜ٠ٜسا
ٚ َػًِ  ،(71)بداضٟ ضٚاٙ اي.. .ب١ضز٠ٚاّ نؤ١َيََٝو ي١ ٥ٛمم١ت١ن١ّ غ١ضن١ٚتٛ زٜاضٕ ي١غ١ض س١م

(1037).)0.  
 –ن١ بطٜت١ٝ ي١ ؾاض٠ظا بٕٛ ي١ زٜٔ  –ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ؾاضا٠ٚ ١ْٝ ي١ احلكٝف ث٠ٜٛ١ْس٣ ضِغت٣١ ١ٜن١ّ 

ت١ نؤن١ض٠ٚ٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ ٠ٚٚ١ ١َ١٥ف ي –ن١ بطٜت١ٝ ي١ غ١ضن١ٚت٣ٛ ١٥ّ نؤ١َي١َ  –ب٣٠ٚ١ تط٠ٚ٠ 
  .4()خٛا١ٜ 

                                                 
1
 ٚ غريِٖ. ،(83)اإل إ  \ٚ ابٔ بط١ يف االبا١ْ  ،(93)ٚ االدطٟ يف ايؿطٜع١  ،(49\1)ضٚاٙ ايساضَٞ  
2
 .(180\2)ادتٛاب ايضشٝح  :بطِٚا١ْ 
3
ٚ أٌٖ اذتسٜح ِٖ ايطا٥ف١ املٓضٛض٠ ايٓاد١ٝ يًؿٝذ ضبٝع  ،(270)ٚ ايضشٝش١ يأليباْٞ  ،يًدطٝب ايبػسازٟ (ؾطف أصشاب اذتسٜح) :بطِٚا١ْ 

 .بٔ ٖازٟ املسخًٞ
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 ,()ازاّ خٛا٣ ط١ٚض٠ بطِٜاض٣ زا٠ٚ ب١ زا١َظضا٣٠ٚ ي١غ١ض زٜٔ بؤ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ َ

٠ ا١٥ٚٚا ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ثَٝط١ٚا٣١ْ ز٠ن١ٕ ب١ض٠ٚ تطغٓان٢ ز٠ٜإ بات ي١ ز١ٜٓن١ٜاْس

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ  :ز٠ف١ضََٜٛت

ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  

ئةطةض ثيَياْ بوتطىَ وةضْ بؤ جيَبةجىَ كطزْ و طويَطِايةَهى  :واتة٦٤ – ٦٢النساء:  چک  ک
( )غوُِةتةكاُى ثيَغةًبةض ة ؾويَّ كةوتِى ةوكطزُى ئةو قوضئاُةى كةخواى طةضوة ُاضزويةتة خواضةو

ئةى باؾة ضؤْ هة ضِوياْ ٓةَهسيَت كاتيَم  ،ةْ و وةالًت ُازةُةوةٓةَهسةك زةبيِى ئةو زوضِواُة ثؿتت ىلَ
ة ثاؾاْ زيَّ بؤالت و ةوُاضِةحةتيةن زةبّ بة ٓؤى كاضو كطزةوةى خطاثى خؤياُةو وكة توؾى بةال

باؾةًاْ زةويَت وة زةًاُةويَت يةكيَم بني  ةوغويَِست بؤ زةخؤْ بة اهلل وة زةَهيَّ ئيٌَة تةُٔا ضاك
 .اى طةوضة ياضًةتياْ زةزات بؤ ضاكة كطزْهةواُةى كة خو

خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ٖض٠ِؾ١ٜإ ىلَ ز٠نات ب٣٠ٚ١ ن١ ناتَٝو ١٥ٚإ تٛؾ٢ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ
ي١ زٜٔ ٚ بٝٓا٣ ٚ الؾ١ٜإ ٚ َاٍَ ٚ غاَاْٝإ ب١ٖؤ٣ ثؿت ١ٖيَهطزْٝإ  اْٚاض٠ِس١ت١ٝى ز٠بٔ ي١ ١٥قًَٝاْس

طَٝطِا٣٠ٚ١ْ سٛنِ ٠ٚ  ,٠ٚ سٛنِ نطزٕ ي١ال٣ غ١ٜط٣ ١٥ٚ ,()ي١ٚ ضَِٜباظ٣٠ ن١ ثَٝػ١َب١ض َٖٝٓا١ٜٚت٢ 

 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئچ  :١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,بؤال٣
 وى بةالئةوا ضان بعاُة كة خواى طةوضة زةيةويَت توؾ ،ئةطةض يؿتياْ هيَلطزيت :واتة٥٥المائدة: 

 .ةكاُياُةوةٓةُسيَم هة تاواُ ُاضِةحةتياْ بلات بةٓؤى

يةِرةشةكزدى لة 
ثَيضةوانةكارى ثَيغةمبةر 

(بة طومِزا )ود ى بوى ياخي
 باوةِرى بَي
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 .9(...ْٗا ١َب١غتٝإ ضان١ٚ ٜاض١َت٢ ب٠ٚ٠ٛ ثؤظف ز٠ٚ١َٖٓٓٝ٠ ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚإ ت١
ا٣ يَٝبهات ١ٖتا بَٝبا٠ٚضِ ٠ٚٚ٠ زاخ٢ غ١َّٝٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ ب١ال١َٜ ي١ٚا١ٜ١ْ تٛؾ٢ ز٢ٜٓ َطؤظ ببَٝت ٚ

گ   ڑ  ک    ک  ک  ک  چ :١ضَاٜؿت٣١ خٛا٣ ط١ٚض٠ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ف ٥ٝنب ت١مي١ٝ ,ز٠بَٝت

با ئةواُةى كة ثيَطةواُةى فةضًاُةكاُى ثيَغةًبةض  :واتة٦٣النور:  چگ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ
( زةكةْ برتغّ هةوةى كة خواى طةوضة توؾى فيتِةو ُاضِةحةتياْ بلات ياخوز توؾى غعايةكى )

ت ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚ ب١ٚ ن١غ٣١ ن١ غ١ضثَٝط٢ ف١ضَا١ْنا٢ْ ز٠نا) :ز٠ف١ضََٜٛت.ظؤض غةختياْ بلات
خٛا٣ ط١ٚض٠  ,بطٜت١ٝ ي١ ثاؾط١ظب٠ٚ١ْٛ ي١ زٜٔ ٚ بَٝبا٠ٚض٣ِ :٠ٚ فٝت١ٓ :ضٜا بَٝت ي١ فٝت١١ٓٚن

 ةوظةُطّ هةطةَهياْ ٓةتا فيتِ :واتة........٢٥٣البقرة:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  :ز٠ف١ضََٜٛت
ت١َاؾا٣ ْاٚ ) :ضََٜٛتٛض٣ِ ظٜاززا ز٠ف١ي١ ضِٜٛا١ٜت٢ ف١ظي٢َ ن ٥ُٝاّ ١٥مح١ز .ئاشاوةياْ بةضباَلو ُةبيَتةوة

ثاؾإ ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١  ,( ي١ غ٢ ٚ غ٢َ ؾَٜٛٓسا ٖات٠ٛ)قٛض٥امن نطز بِٝٓٝ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ ثَٝػ١َب١ض 

 .٦٣النور:  چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ  :٠ٚ٠ز٠خَٜٛٓس
ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ط١ض ١ْٖسَٜو  ,ٖا٠ٍَٚ زاْا١ْ ؟٣١٥ فٝت١ٓ ض١ٝ :٠ ز٠ٜٛت٠ٚٚ٠ ب١ضز٠ٚاّ زٚباض٣٠ ز٠نطز٠ٚ

٠ٚ زي١َن٣١  ,( ض٠ِت بهات٠ٚ١ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ؾتَٝو ي١ طَٛطِا٣ به١َٜٚت١ ْاٚ زي٠ٚ١َٝ)ت١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض ١ٚي

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   چ  :٠ٚ خ١ضٜو بٛ ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ ز٠خَٜٛٓس٠ٚ٠ ,٠ ي١ْا٣ٚ ببات٠ٚض٠ِف ببَٝت١ٚ

تؤ ئيٌاُياْ زاُاًةظضيَت  غويَِس بة ثةضوةضزطاضى :واتة٦٤النساء:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
ٓةتا هةٓةًو ئةو كاضوباضاُةى كة ضِوو زةزات هةُيَواُياُسا ُةطةضِيَِةوة بؤالى تؤ وة تؤ ُةكةْ بة حاكٍ هة 

 .ُيَواْ خؤياُسا

                                                 
 .(50\1)إعالّ املٛقعني 1
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 ,خ١يَهاَْٝو ١ٖٕ ٚاظ ي١ ف١ضَٛز٠ ز٠َٖٝٓٔ :ناتَٝو ثَٝٝإ ٚت :ز٠ف١ضََٜٛت ١٥بٛ تايَٝب ١٥ٍ َٝؿها٠ٚ٢ْ 
 ,غ١ضت بػٛض٢ََِ ي١ خ١يَهَٝو ط٣َٛ بٝػت٢ ف١ضَٛز٠ بٕٛ) :ف١ض٣َٛ ؟ض٢ْٛ غٛفٝا٠ٕٚ ز٠ضِؤٕ بؤال٣ بؤ

اظ٣ يَٝس٠َٖٝٓٔ ٚ ز٠ضٔ بؤال٣ بؤض٢ْٛ ٠ٚٚ ,ضِاغيت غ١ْ١ز٠ن١ف ز٠ظأْ ٠ٚ غ١ْ١ز٠ن١ؾ٢ ز٠ظأْ ٠ٚ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ف ز٠ف١ضََٜٛت ,غٛفٝإ ٚ غ١ٜط٣ ١٥ٚ

خٛا٣ ط١ٚض٠  ,بَٝبا٠ٚض٣ِ ؟ز٠ظا٢ْ فٝت١ٓ ض١ٝ !.   ٦٣ر: النو چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    

 .فيتِة طةوضة تطة هة كوؾتاض :واتة٤٢7البقرة: چڈ  ژ  ژ  ڑچ :ز٠ف١ضََٜٛت

 اٚ( ٠ٚ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظ٠ٚناْٝإ ظاٍَ ز٠بَٝت ب١ غ١ضٜاْس)ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ  ٚاظ ز٠َٖٝٓٔ ي١ ف١ضَٛز٠
١ضثَٝط٢ ناض٣ ف١ضَا١ْنا٢ْ ٚضٜا نطابَٝت٠ٚ١ ي١ بَٝبا٠ٚض٣ٍِِ ٚ ١٥ط١ض غ٠ٚ  ,ضِاٚبؤضٕٛال٣  ٠ٚز٠ٜاْبات ب١ض

, ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ٚا١ْؾ١ غ١ضبهَٝؿَٝت بؤ بَٝبا٠ٚض٣ِ ٚ ٠ٍَ زاْإ ٜاخٛز ي١ غعا١ٜن٢ غ١ختٖاٚ
خَٝطاتط٢ٜٓ خ١يَه٢ بؤ ثاؾط١ظ ) :ٚت١ٜا٠ٚٚ١ْ ي١ٚ ٚت١ ب١ضبالَٚا٣١ْ ثَٝؿني ١٥ٚ  .9(...غعا٣ غ١خت
٠ٚ ب١ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ بٓط٣١ٓٝ بَٝبا٠ٚض٣ِ ٢ًٖ١٥  .0(الّ خ١يَها٢ْ خا٠ٕٚ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظٕٚب٠ٚ١ْٛ ي١ ٥ٝػ

ۇ  چ  :نٝتاب ي١ ضِٚاْط٣١ غ١ضثَٝط٢ نطز٢ْ ثَٝػ١َب١ضا١ٜ٠ٚ١ْ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ئةٓوى  :واتة ٣٢التوبة:  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
ة طويَطِايةَهى ئةواُياْ زةكطز هةباتى ةوخؤياُةوضِآيبةكاُياْ كطزبوْ بةخوا بةغةض  اوكيتاب ظاُ

 .وة عيػاى كوضِى ًةضيةًياْ زةثةضغت و كطزبوياْ بة خوا ،طويَطِايةَهى كطزُى خواى طةوضة
 :زٚٚ غٛز ب١ضضاٚ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ ي١ ز٠ق٢ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ ثريؤظ٠ٚ٠ 

                                                 
 .(97)( ٚ االثط األٍٚ عٔ أمحس جتسٙ يف اإلبا١ْ البٔ بط١ ضقِ 57-56:ص)ايضاضّ املػًٍٛ  1
ٚ ؾاطح أصاٍٛ    ،(353)( ٚ االبا١ْ البٔ بط١ 3889-388\3)ايتاضٜذ يًفػٟٛ  ١ٚاملعطف ب١ ق١سٝش٢ ٖات٠ٛ ١ٖض٠ٚى ي١ ٥ٝنب غري٠ٚ١ٜٓي١ 2

 .(234)االعتكاز ياليها٥ٞ 
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١تا ضاٚثؤؾٝإ نطز ي١ َاف٢ ط١ٚض٠ ظا٢ْٓٝ ظاْاناْٝإ ٖ ب١ ٖؤناض٣ بَٝبا٠ٚضِٜإ بطٜت٢ ب٠ٛ ي١ :١ٜن١َٝإ
 عٛز٣٠ نٛض٣ِ سات٠ٚ١َ١ي١  ,ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ي٠ٚ١زا ن١ بؤ سٛنِ نطزٕ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤالٜإ اٚخٛ

 !٣١٥ عٛز٣٠) :ف١ض٣َٛ ,( ٠ٚ ي١ ًَُسا خاضَٝو ١ٖبٛ ي١ ٥ايَتٕٛ)ٖامت بؤال٣ ثَٝػ١َب١ض  :ز٠ف١ضََٜٛت

ۇ  ۆ   چ :١ضِا٣١٥ ز٠خَٜٛٓس٠ٚ٠ٚ٠ طَِٜٛ يَٝبٛ ي١ غٛض٠ت٢ ب .(١٥ٚ بت١ ي١خؤت به١ض٠ٚ٠

 ,ا١ْ ن١ ١٥ٚإ ١ْٜإ ز٠ث١ضغنتضاى بع) :٠ٚ ف١ض٣َٛ ٣٢التوبة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
٠ٚ ١٥ط١ض ؾتَٝهٝإ  ,ب١الَّ ١٥ٚإ ١٥ط١ض ؾتَٝهٝإ بؤ س١الٍََ بهطزْا١ٜ ١٥ٚاْٝـ ب١ س١الَيَٝإ ز٠ظا٢ْ

  .9(ي١غ١ض س١ضاّ بهطزْا١ٜ ١٥ٚاْٝـ ب١ س١ضاَٝإ ز٠ظا٢ْ
٥اطازاض نطز١ٜ٠ٚ١ْ  ضٚطاٚ ١ٚقاٍَ نطز٣٠ٚ١ْ ١ٖض٠ِؾ١نطزٕ ي١ ناضٚنطز٣٠ٚ٠ دٛي١ن :َٝا٠ٕٚ ز٠ٚ

 :٠ٚ ١٥ٚ زٚا١ْف ,ي١غ١ض ١ٖضزٚ دؤض٠ن٣١ غ١ضثَٝط٢ بؤ ثَٝػ١َب١ضإ ن١ غ٢َ١َٝٝ ١ْٝ
 .ظاض ز٠ضإ ٚ بهٛشا٢ْ ثَٝػ١َب١ضإظؤضتطٜٔ ب١ف بؤ دٛي١ن١ ٥ان١ بطٜت١ٝ ي١  :نطضٛناي٢َ-
 .١ ظؤضتطٜٔ ب١ف بؤ طاٚض٠نإ ن١ ضِؤ ز٠ضٔن١ بطٜت١ٝ ي :ضِؤضٕٛ-

ضٜا٣ زإ ي١ ١ٖضزٚ ناض٠ن١ ٖات٠ٛ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ي١ ١ٜى ٠ٚٚ ,٠ٚ ١َ١٥ف ي١ ٥ٝعذاظ٣ قٛض٥ا٢ْ ط١ٚض١ٜ٠ٚ٠
 ,يَِٝ ط١ضَِٜٔ ٠ٚ١٥تإ ب١غ١ ن١ بؤّ َٖٝٓإٚ): ()٠ٚ ١٥ٜٚـ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣٠ ثَٝػ١َب١ض٠  ,ف١ضَٛز٠زا

١٥ط١ض  ,بؤ ثَٝػ١َب١ض٠ناْٝإ غ١ضثَٝطٝإ ضٚب١ٖؤ٣ ظؤض٣ ثطغٝا ضاى بعأْ ١٥ٚا٣١ْ ثَٝـ ٠َٛٝ٥ تٝا ضٕٛ
٠ٚ ١٥ط١ض ف١ضَامن ثَٝهطزٕ ب١ ناضَٜو ١٥ٚا ٠ٚ١٥ْس٣٠  ,ز٠غ١ّ يَٝهطزٕ ي١ ناضَٜو ١٥ٚا ي٢َٝ زٚض به٠ٚ١ْٚ١ق١

  .0(ن١ ز٠تٛأْ دَٝب١د٢َٝ به١ٕ
 .١ ضِؤضٕٛ ٚ قٍَٛ ب١ٜ٠ٚ١ْٛي .(ب١ ظؤض٣ ثطغٝاض٠ناْٝإ) :١٥ٚ ٚت٣١ٜ١

ي١ نطضٛناي٢َ ٚ  .(غ١ضثَٝط٢ نطزْٝإ ي١ ف١ضَا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٠ناْٝإ) :ٚ ٚت٠ٚ٣١ٜ١ ١٥
 .ن١َت١ضخ١ٜ٠ٚ١َٝٝ١

                                                 
1
 .(2471)صشٝح غٓٔ ايرتَصٟ يأليباْٞ ضقِ  
2
 .(1337)ٚ َػًِ  ،(7288)ايبداضٟ  



www.fermude.com 1432 

 

 

ت١ ٠ٚٚ١ٚ ٠ٚ١٥ف ي ,َٖٝٓا١ٜٚت٢ (ز٠غت ططتٔ ب١ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت٠ٚ١)ي١ نٝتاب٢  بٛخاض١ٖ٣ضبؤ١ٜ 
 .()نؤن١ض٠ٚ٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٠ 

ا٣ ط١ٚض٠ غتاٜؿ٢ با٠ٚضِزاضإ ْانات ت١ْٗا ٠ٚ ب١ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٔ ب١ٚ ٚضز٠ناض١ٜ١ٜٝ خٛ

چ  :٠ ز٠ف١ضََٜٛت١ٚب١ٖؤ٣ ؾَٜٛٔ  ن١ٚت٠ٚ١ٓ, ب١يَهٛ غتاٜؿ٢ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٔ ز٠نات ب١ ضان

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ٚابَٝت ٠ٚ ؾ١ٜتإ  ,ٚات١ بطٜت١ٝ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتَٓٝو ي١ ضِٚن١ف ٚ ْاخسا.  ٢٣٣التوبة: 
١ٖض ب١ٚ ؾ٣١ٜ٠َٛٝ  ,ٝـ غٛز٣ ز٠بَٝت بؤ٠٣ ت١ٚب١ نطز٠ْٚظٚ ز٠ط١ضَِٜت١ٚ ,١ٜي٢َ يَٝجطط٣ِب١ؾَٝو ي١ طَٜٛطِا

ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ غ١ضثَٝط٢ نطز٢ْ ١٥ٚإ ي١ْاٚ  ,نؤض نطزٚإ ٚ ثؿتٝٛاْا٢ْ نطز٠ٚ ٠٢قف٠ٚخٛا٣ ط١ٚض ن١
١ٜ ن١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت١ٓ ت١ٚا٠ٚ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ بؤٜإ ٠ٚ ٢َْٓٝٗ ١٥ّ ضاٚزَٜط١ٜ خٛا١ٜٝ ,ناْطا٣ زيَٝا٠ٚ١ْ ١ْب٠ٛ

 .ث٢َٝ ْاغطإٚ

١ٚض٠ ي١ ثاضاغت٢ٓ زي١َناْٝإ ي١ طَٛطِا٣ ب١ٖؤ٣ طدٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ ١ٖٚاٍَ  ثَٝسا٢ْ خٛا٣ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ : ض٠ِس١تٝسا خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛتضِاغتطؤٜٝإ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٓسا ي١ نات٢ ْا

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ 

ة هيَدؤف زوبة ضِاغتى خواى طةوضة تةوبةى ثيَغةًبةضةكةى قةبويَ كط :واتة ٢٢7التوبة:  چائ   ەئ     
( كةوتّ وة )ئةواُةى كة ؾويَّ ثيَغةًبةض  ،بوُى خؤى ئاؾلطا كطز بؤ كؤض كطزواْ و ثؿتيواُةكاْ

و زَهى تاقٌيَم هةواْ غةضياْ خػت هةو كاتة ُاضِةحةتةزا كة ثيَيسا تيَجةضِيّ هةزواى ئةوةى خةضيم بو
 .توؾة طوًطِاى و غةضهيَؿيَواْ ببيَت

٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝف  ,ٚضٜابٔ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١غ١ض ضِٚن١ؾ٢ غ١ْٓٛتٔ ب١ب٢َ ْا٠ٚضِؤن١ن٣١ ضٚز٠با ٥اطازا
 .ب١ ثَٝط١ٚا٠ٚ١ْ
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يَٓٝٝا٠ٚ١ٜ ثَٝط١ٚا١ْناضاْٝإ ب١ ز ,١ٖضب١ٚ ؾ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛا٢ْ ثَٝػ١َب١ضإ غ١ضن١ٚتٕٛ

 ٤٣المجادلة:  چيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جثچ  :غ١ضؾؤضِٕ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
ئةواُة هة ثيَطِى غةضؾؤضِاْ و  ئا ،( زةكةْ)ثيَغةًبةضةكةى  اوبة زَهِياى ئةواُةى كة زشايةتى خو :واتة

 .ظةهيوةكاُّ
ط١ٚض٠ غ١ضؾؤض٣ِ ٚ ظ٠ي٢ًٝ بطِٜاض زا٠ٚ بؤ  .. ٠ٚ خٛا٣.) :( ز٠ف١ضََٜٛت)٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

  .9(١٥ٚا٣١ْ ن١ غ١ضثَٝط٢ ف١ضَا١ْنامن ز٠ن١ٕ
 ,٠ٚ بٝسع١ ٖاٚتا١ٜ ي١ط١ٍَ زٚب١ض٠ن٢) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٜ١ٝ ن١ ٠ٚ٠ يَٝهسا٠ٚ١ْن١ٜؿ٢ ١٥ٚ

٢ ١٥ًٖ :١ٖض٠ٚى ز٠ٚتط٣َ .د١َاع١ ٢ًٖ١٥ٚ١ غْٛٓ :٠ ١٥ٚتط١ٖٚ١َ٣ض٠ٚى ضؤٕ غ١ْٓٛت ٖاٚتا٣ د١َاع١ت
  .0(زٚب١ض٠ن٢ ١ٚبٝسع

٠ٚ  ,٠ٚ خ١يَها٢ْ شٜط ١ٜى ز٠ْطٔ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ط١ٚض٠تطٜٔ ٖؤناض٣ ب١ظٜٔ بطٜت١ٝ ي١ زٚب١ض٠ن٢
٠ٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ دٝاٚاظ٣ ب١ض٢َ١ٖ ن١َت١ضخ١َٝ١  ,زٚب١ض٠ن١ٝ ي١ زٜٓسا –ب١ ب٢َ طَٛإ  –ط١ٚض٠تط٢ٜٓ 

٠ٚ  ,١ٜ١ن٠ٚ١ َٖٝٓا٢ْٚ ي١ ١ٜى ٥ا١ٜتسا( خٛا٣ ط١ٚض٠ ب)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١  اٚي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ خٛ

طويَطِايةَهى  :واتة٥٦األنفال:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :ز٠ف١ضََٜٛت
ثةضتةواظة ًةبّ ضوُلة زةبيَتة ٓؤى هةُاو ضوْ و ضِؤيؿتِى  ظو( بلةْ وة جياوا)ثيَغةًبةضةكةى  اوخو

                                                 
  .(98\6)ٚ ايفتح البٔ سذط  ،(15509)ايػري يًصٖيب  :بطِٚا١ْ ،ٖٚٛ سػٔ ،ٚ غريُٖا ،(322\5)ٚ ابٔ أبٞ ؾٝب١  ،(50\2)ضٚاٙ أمحس 1

 .(6ص: )ادتُاع ادتٝٛش اإلغال١َٝ البٔ ايكِٝ  :٠ٚ بطِٚا١ْ ١٥ط١ض ز٠ت٣ٚ١َ( 42\1)االغتكا١َ  2

سةرثَيضيكارانى ثَيغةمبةراى بة 
 سووى دةدؤِرَيو
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بطٜت١ٝ ي١ ن١ؾت٢ ضِظطاض بٕٛ ي١ ٠ ٠ٚ ب١ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١غت بٕٛ ب١ غ١ْٓٛت١ٚ.تواُاتاْ عوٓيَ
( ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚ ب١ ث٠ٜٛ١غت بٕٛ ث٣٠َٛٝ ي١ نات٢ ضِٚزا٢ْ )ثَٝػ١َب١ض  ,ز٠ضٜا٣ ث١ضت١ٚاظ١ٜ٠تٝسا
.. ٠ٚ ١ٖضن١غَٝو بص٣ ي١ ٠َٛٝ٥ ي١ زٚا٣ َٔ ١٥ٚا ب١زيَٓٝٝا٠ٚ١ٜٝ دٝاٚاظ١ٜن٢ .) :دٝاٚاظ٣ ٠ٚ ف١ض١َٜٛت٢

ب١  ,٠ ب١ غ١ْٓٛت٢ دَٝٓؿ١ٓٝ ضََِٜٓٛا٣ نطاٚ شٜط٠نا٠٠ٚ١ْٚز٠غت بططٕ ب١ غ١ْٓٛت١ن١َ١ٚ ,ظؤض ز٠بَٝٓٝت
  .9(ضٜابٔ ي١ ؾت١ زاَٖٝٓطا٠ٚنا٠ٕٚٚ ,٠ٚ ب١ نان١ًٝناْتإ ق١ثاي٢َ ثَٝسا به١ٕ ,ضان٢ ث٠ٜٛ١غت بٔ ث٠ٚ١َٝٝ

  .9(زاَٖٝٓطا٠ٚنإ

آل عمران:  چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ   :٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

٢٣٤  
ضة ثاضضة بوْ و زوبةضةكى كةوتة ُاوياُةوة هةزواى ئةوةى بةَهطةى ضِوْ وةكو ئةواُة ًةبّ كة ثاض :واتة

 .و ئاؾلطاياْ بؤ ٓات
 .اظٜإ يََٝٗٝٓا ث١ضت١ٚاظ٠ ب١ٕٛٚناتَٝو ن ,بؤ ٖات ن١ َا٣١ٜ نؤب٠ٚ١ْٜٛا١ْ ٚات١ ١٥ٚ ٠ٚس١ٜٝإ

ؾَٜٛٔ  طاٚض٠نإ ,طاٚضزا ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٠ناْٝإ ٥ٚ١اؾهطا١ٜ ي١ ََٝص٣ٚ دٛي١ن ض٠ٚٚ ١َ١٥ف زٜا
اظٜإ َٖٝٓا ي١ ١ْٖسَٜو ي١ٚ ف١ضَاْا٣١ْ ن١ ف١ضَاْٝإ ٠ٚض٠ِٖبا١ْٝتَٝو ن١ٚتبٕٛ ن١ خؤٜإ زاٜإ َٖٝٓابٛ ٚ

١ٖض٠ٚنٛ خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ثَٝهطا بٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ف زٚشَٓا١ٜت٢ ٚ ضِم ٚ ن٣١ٓٝ خػت١ َْٝٛاْٝا٠ٚ١ْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :ز٠ف١ضََٜٛت

تياْ ئيٌَة طاوضيّ ةووة هةواُةى ك :واتة٢٥المائدة:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ 
 ،كطز ياْهةيازكةضى ئةواْ بةؾيَم هةو ؾتاُةى كة ئيٌَة فةضًامناْ ثيَلطز بوْ  ،ئيٌَة ثةميامناْ ىلَ وةضططتّ

 .هة بةضاًبةضزا ئيٌَةف زوبةضةكى و ضِق و كيِةًاْ خػتة ُيَواُياُةوة ٓةتاوةكو ضِؤشى زواى
١َ١٥ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚإ ٚاظٜإ َٖٝٓا ي١ ١ْٖسَٜو ي١ٚ ؾتا٣١ْ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ت١مي١ٝ ٥ٝنب

ن١ ف١ضَاْٝإ ثَٝهطابٛ ث٢َٝ ٠ٚ ١٥ٚ ٚاظ َٖٝٓا١ْ ي٢َٝ ٖؤناض بٛ بؤ ن١ٚت٣٠ٚ١ٓ زٚشَٓا١ٜت٢ ٚ ضِم ٚ ن١ٓٝ ن١ 
                                                 

1
 .ٖٚٛ صشٝح ،(44,45\1)ٚ ايساضَٞ  ،(44-42)ٚ ابٔ َاد١  ،(2678)ٚ ايرتَصٟ  ،(4607)ٚ أبٛزاٚز  ،(127-126\4)ضٚاٙ أمحس  
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ن١ ف١ضَاْٝإ ١ْسَٜو ي١ٚ ؾتا٣١ْ ٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ دٛي١ن١نإ ٚاظٜإ َٖٝٓا ي١ ٖ .9(١ٖضزٚنٝإ س١ضا١َ

﮴     چ  :ثَٝهطا بٛ ١ٖض٠ٚنٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ﮳   ﮲   ھ  ے    ے  ۓۓ 

﮶  ئةو جوهةكاُة ٓةَهسةغنت بة الزاُى وتةكاْ هة ؾويَِى خؤيسا ئةويـ بة  :واتة ٢٣المائدة:  چ﮵ 
وة ٓةُسيَم هةو  ،طةوضةطؤضِيّ و زةغتلاضى كطزْ و هيَلساُةوى ُابةجىَ بؤ فةضًايؿتةكاُى خواى 

 .هة يازياْ كطزو ثؿت طويَياْ خػت ؾتاُةى كة بؤياْ باؽ كطابو
ب١الَّ ٚاظَٖٝٓا٢ْ ١٥ٚإ بؤ ١٥ٚ ب١ؾ٣١ ن١ ف١ضَاْٝإ ثَٝهطا بٛ غ١ضضا٣٠ٚ ططتبٛ ي١ٚ ن١ت١ضخ٣١َٝ١ ن١ 

 ,اض٠ٚ٠ث٢َٝ ْاغطاٚ بٕٛ ب١ٖؤ٣ ضِم يَٝب٠ٚ١ْٜٛإ بؤ ١٥ٚ ٥ا١ٜتا٣١ْ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْاضز١ٜٚت١ خٛ

ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ېئ  ېئ    چ :١ٖض٠ٚى  خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

هةو قوضئاُةى كة ظؤضبةى ئةو جوهةكاُة ضِقياْ زةبيَتةوة  :واتة  ٦٥0المائدة:  چىئ     يئ  جب      حب  خب
ًِايةتى و ضِق و وة زوش ،خواى طةوضة ُاضزويةتة خواضةوة بؤت ئةويـ بةٓؤى ياخى بوْ و بيَباوةضِياُةوة

 .كيِةًاْ خػتة ُاوياُةوة ٓةتاوةكو ضِؤشى زواى
٠ٚ ١٥ٚ دٝاٚاظ٣١ٜٝ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ ١٥ٚ ١ْت١ٚا٣١ْ ن١ ٥آٜٝإ ١ْٝ ظؤض ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي٠ٚ١ُٝ 

٠ٚ ١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ْعٜهرت بٔ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ  ,ظٜاتط٠ ي١ٚ ١ْت١ٚا٣١ْ ن١ ٥آَٜٝهٝإ ١ٜ١ٖ
 ٣١ ن١ ْكٌَ نطا٠ٚ ي١ ف١الغٝف١نا٠ٚ٢ْ ١٥ٚ دٝاٚاظٜ ,١ٚا١ْ ن١َرت دٝاٚاظٜإ ي١ َْٝٛاْسا١ٜثَٝػ١َب١ضا٠ٚ١ْ ٥

٠ٚ ي١زٚا٣  ,ٖاٚؾ٠َٜٛٝإ ؾتَٝه١ ي١ شَاضزٕ ْا١ٜت ١َط١ض ١ٖض خٛا خؤ٣ بعاَْٝت ض١ْس٠ سٜٚؤْإ ٚ ٖٓ
نأْ, ٠ٚ زٚا٣ ١٥َاْٝـ ١٥ٚ دٝاٚاظ٣١ٜٝ ن١ ي١ال٣ ط١ٚض٠ تطٜٔ ١ْت٠ٚ١ ي١ بٝسع١ نطزْسا ١ٜ١ٖ ن١ ضِافٝع٠

٠ٚ زٚا٣ ١٥َاْٝـ دٝاٚاظ٣  ,ٖاٚؾ٠َٜٛٝإ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ١َاْٝـ ١٥ٚ زٚب١ض٠ن٣١ٝٝ ن١ ي١ َْٝٛإ َٛعت١ظًٜ
٠ ١٥ٍ ٠ٚ١ ١٥ٍ ن١ضا١َٝٚ, ٠ٚنٛ نٝالبَٝاع١د١ ١٥ٚ١ٚ تاقُا٣١ْ ن١ ز٠زض١َٜٓ ثاٍَ ٢ًٖ١٥ غْٛٓ

٢ًٖ ف١ضَٛز٠ ن١َرت٢ٜٓ ٠ٚ ١٥ ,٠ٚ زٚا٣ ١٥َاْٝـ دٝاٚاظ٣ ٢ًٖ١٥ ف١ضَٛز٠ ,٠ ٖاٚؾ٠َٜٛٝا١٥ٚ١ٕؾع١ضٜ
                                                 

1
 .(109\20)زتُٛع ايفتا٣ٚ  
  .(007\94)جمُٛع ايفتا٣ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ  :بطِٚا2١ْ
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ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ َريات٢ ١٥ٚإ ي١ َريات٢  ,١ناْٝاْسا١ْٕ ن١ دٝاٚاظٜإ ١ٖبَٝت ي١ بٓط١٥ٓٝٚ تاقُا
١ٖضبؤ١ٜ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثاضاغت٢ٓ ب١ٚ ثطز٠ ب١ت٣١ٓٝ  ,ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ ظؤض ظٜاتط٠ ي١ َريات٢ غ١ٜط٣ ١٥ٚإ

   ٢٣٣ران: آل عم چڦ  ڄ  ڄ  ڄچ :٠ٚ ف١ض١َٜٛت٢ ,ن١ ز٠غتٝإ ث٠َٛٝ ططت

 .ٓةًو زةغت بططْ بةو ثطزة بةتيِةى كة خواى طةوضة بؤى زاُاوْ كة ئةويـ قوضئاُةكةيةتى :واتة
 :١٥ٚ ٚت١ٜ١ٜ١ت٢ ١٥ب٢ َٛظ٠ف١ض٣ غ١َعا٠ٚ٢ْ ١ٜنَٝو ي١ ط١ٖٚ١ض٠ ب١ْطخ١نا٢ْ 

ض ٠ٚ ١ٜنَٝو ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٢ًٖ١٥ ف١ضَٛز٠ ي١غ١ض  س١قٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ط١)
١٥ٚا٣١ْ ظٚ ٠ٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١  ,بَٝت ٚ بطِٚاْٝت١ ١َٖٛ  ْٛغطا٠ٚناْٝإ ي١ غ١ض٠تاٜا٠ٚ١ْ ١ٖتا نؤتاٜإ

٠ٚ ْٝؿت١ دَٝب٢ْٛ ١ٖض١ٜن١ٜإ ي١ ثاضض١ٜ١ى  ,نات ٚ زٚضٜإ ي١ ١ٜنرت٠ٚ١ٜ ضٚتاظ٠ٕ ي١ط١ٍَ دٝاٚاظ٣ ؾا
 ٠ٕٚ ي١غ١ض ١ٜى ؾ١ََٖٜٛٝٛاز٠ٜاْب٢ٓٝ ي١ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ بريٚ با٠ٚضِزا  ,ي١ ثاضض١نا٢ْ غ١ض ظ٣ٚ٠

ٚت١ٜإ ي٠ٚ١زا  ,ي١غ١ض٣ ز٠ضِؤٕ ب١دؤضَٜو ن١ ي٢َٝ الْاز٠ٕ ٠ٚ ب١ ضِاغت ٚ ض١ثسا ْاضِؤٕ ,٥اضِاغت١ ز٠ضِؤٕ
ْاب٢ٓٝ دٝاٚاظ٣ ٚ ثاضض١ ثاضض١ بٕٛ ١ٖبَٝت ي١  ,٠ ٠ٚ١٥ف ن١ ْك٢ًَ ز٠ن١ٕ ١ٖض ١ٜى ؾت١ٜٚ١١نَٝه

١٥ط١ض ١َٖٛ ١٥ٚؾتا٣١ْ ن١ ي١غ١ض ظٚباْٝإ ب١يَهٛ  ,َْٝٛاْٝاْسا ي١ ٖٝض ؾتَٝهسا ١٥ط١ض ن١َٝـ بَٝت
٠ ْكًَٝإ نطز٠ٚ ي١ ثَٝؿٝٓٝا٠ٚ١ْ نؤبه١ٜت٠ٚ١ ز٠ب٢ٓٝ ١ٖض ز٠ي٢ََٝ ي١ْاٚ ناْطا٣ ١ٜى زي٠ٚ١َ ٠ٖٚاتٛ

 ؟٥اٜا بؤ ي١غ١ض س١م ب٢ْٛ ١٥ٚإ ب١يَط١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ي١َ١ ضِٕٚ تط ,٠ٚ ي١غ١ض ١ٜى ظٚبا٠ٚ١ْ ٖات٠ٛ ,ٖات٠ٛ

 چچڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ  چ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ئايا بؤ بةجواُى وضز ُابِةوة هة ئايةتةكاُى قوضئاْ كة ضةُسة ضِيَم و ثيَم و تةواوة ٓيض  :واتة  ٥٤النساء: 
خؤ ئةطةض بٔاتايةو ئةَ  ،ُاتةواوى و زشواضييةن هةُيَواْ ئايةت وحوكٍ و ظاُياضى و ٓةواَهةكاُيسا ُية

ْ غةيطى خواى طةوضةوة بٔاتاية ئةوا بة زَهِيياييةوة جياواظى و ُاتةواوييةكى ظؤضتاْ تيَسا قوضئاُة هةالية
 .زةبيِى

    ٢٣٣آل عمران:  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
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٠ٚ ب١الَّ ١٥ط١ض بطِٚاْٝت١ ٢ًٖ١٥ ١ٖٚاٚ ٥اض٠ظ٠ٚنإ ٚ ٢ًٖ١٥ بٝس٠ع ز٠ٜاْب٢ٓٝ ثاضض١ ثاضض١ٚ دٝاٚاظٕ 
١ْٖسَٜهٝإ  ,ْاب٢ٓٝ زٚاْٝإ ي١غ١ض ١ٜى ضَِٜباظ بٔ ي١ بريٚ با٠ٚضِزا ,س تاقِ ٚ سعبَٝه٠ٚ١ٜاخٛز بٕٛ ب١ض١ْ

زإ ب١غ١ض  ب١يَهٛ غ١ضز٠نَٝؿٔ بؤ سٛن٢ُ بَٝبا٠ٚض٣ِ ,سٛن٢ُ بٝسع١ ١٥ز٠ٕ ب١غ١ض ١ْٖسَٜهٝاْسا
٢ٓ ز٠ٜاْبٝ ,٠ٚ زضاٚغ٢َ زضاٚغَٝه٣١ ,٠ٚ ثٝاٚ بطا٣ خؤ٣ ,خؤ٣ نافط ز٠نات نٛضِ باٚن٢ ,١ٜنرتٜسا

ٝع ١ٜى ت١َ١ْٝإ نؤتا٣ ثَٞ زَٜت ن١ض٢ ٚت١ٜإ ١ٖضط ,١َٖٝؿ١ ي١ ًَُال٢َْ ٚ زٚب١ض٠ن٢ ٚ دٝاٚاظٜسإ

 ٢٥الحشر:  چۇ      ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅچ  :ْاططَٜت
كة زةياْ  :واتة 9

هة ضِوكةؾسا ئةًة  ،ةن ئةوةى كة بَويَى يةن زَهياْ ٓةيةةوبيِى وازةظاُى زَهةكاُياْ ٓةضٓةًوى بةيةكةوةي
لاُيَلّ كة ٓةضطيع ئةًةف هةبةض ئةوةية كة ئةواُة خةَه ،بةاَلَ هة ضِاغتيسا زَهةكاُياْ ظؤض هة يةكةوة زوضة

٠ٚ ١َب١غت ي١َا١ْ ٣َٛ١ٖ بطٜت١ٝ ي١ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ تَٝو ؾهإ ١ٜخ٣١ ١٥ٚا١ْ .بري ُاكةُةوة
ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ زٚب١ض٠ن٣١ٝ ن١  ,ز٠زؤضَِٜٔ( ز٠ن١ٕ ٠ٚ ظٚب١ظ٣ٚ )ز٠ططَٜت ن١ غ١ضثَٝط٢ ثَٝػ١َب١ض 

ب١ ب١ٜٗ١ق٢ ٚ غ١ٜط٣ ١٥ٚاْٝـ ضِٜٛا١ٜتٝإ نطز٠ٚ  ز١٥ٚمح١ س٠ٚٚ ٥ٝنب غ١ع ,باي٢َ نَٝؿا٠ٚ ب١غ١ضٜاْسا
ض١ْس غ١ْ١زَٜو ي١ نؤ١َيََٝو ي١ ٖا٠ٚال٠ٚ١َْ ن١ ف١ضَٛز٣٠ ١ْٖسَٜهٝإ تَٝو ١ٖيَهَٝـ ب٠ٛ ب١ ف١ضَٛز٣٠ 

ن١  –( ع١بسٚياَل٣َ نٛض٣ِ سٛظاف٣١ غ٢ُٖ١ ْاضز )١ض٣ خٛا ثَٝػ١َب :٠ٚ ف١ضَٜٛا١ْ ,١ْٖسَٜهٝإ
 ,بؤال٣ نٝػطا باْط١ٚاظ٣ بهات بؤ ال٣ ٥ٝػالّ ٠ٚ ْٛغطاَٜٚه٢ ي١ط١يَسا ْاضز –١ٜنَٝه١ ي١ٚ ؾ١ف ن١غ١ 

ثاؾإ ٠ٚض٣ ططت ٚ  ,( زا١ٜ ز٠غت٢)َٓٝـ ْٛغطا٠ٚن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاّ  :ز٠ي٢ََ ع١بسٚيَالَ
خٛا١ٜطٝإ َٛيَو ٚ ) :( ف١ض٣َٛ)ٚاي١َ ط١ٜؿت٠ٚ١ ب١ ثَٝػ١َب١ض ناتَٝو ن١ ١٥ّ ١ٖ ,زضِاْس٣

  .0(ز٠غ١الَت١ن٣١ ي١ْاٚ ب١ضٜت
٠ٚ نٝػطا ْٛغطاَٜٚه٢ ْٛغ٢ بؤ باظإ ن١ ناضب١ز٠غت٢ ١٥ٚ بٛ ي١َ١ٜ١ٕ ٠ٚ ث٢َٝ ٚت ن١ زٚ ثٝا٣ٚ ب١َٖٝع 

باظاْٝـ قاض٠َإ  ,٠ٚ١ٓٓي١ال١ٜٕ خؤت٠ٚ١ بَٓٝط٠ بؤال٣ ١٥ٚ ثٝا٣٠ٚ ن١ ي١ سٝذاظ٠ با ١ٖٚاي٢َ ١٥ّٚ بؤ بَٗٝ
٠ٚ ْٛغطا٠ٚن٣١ باظاْٝإ  ,٠ٚ ط١ٜؿت١ٓ ١َز١ٜٓ ,٠ٚ ْٛغطاَٜٚه٢ ي١ط١يَسا ْاضزٕ ,ٚ ثٝاَٜٚه٢ تط٣ ْاضز

                                                 
1
 .(225\2)َٔ اذتذ١ يكٛاّ ايػ١ٓ  
2
 .ٙ)َطغ١ً( ( ب١الَّ ظٜاز٣٠ زٚعان١ ي١ال٣ ١ٖ63ٚ١٥تا ٥َٝط٠ ضِٜٛا١ٜت٢ بٛخاض١ٜ ي١ ق١سٝش١ن١ٜسا ) 
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ي١ٚ نات١زا  ٠ٚ باْط١ٚاظ٣ نطزٕ بؤ ٥ٝػالّ ,( ثَٝه٢ْ١)٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,()زا١ٜ ثَٝػ١َب١ض 
 .١٥ٚإ ١ٖض ضٛاض ث١يٝإ ز٠ي١ضظ٣

زٚضن١ٚت٠ٚ١  ,ض١َِٚت١ناْٝإ تاؾطا٠ٚ ٠ٚنات٢َ ن١ ب٢ٓٝ مس١ًََٝناْٝإ ؾؤضِ ب٠ٛت١ٚ :٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝهسا
١َب١غتٝإ  – ط١ٚض٠ن١َإ :ٚتٝإ .(ٖاٚاض بؤ ٠َٛٝ٥ ن٢َ ف١ضَا٢ْ ثَٝهطزٕٚ ب١َ١) :يَٝٝإ ٠ٚ ف١ض٣َٛ

 ,٠ٚ١ًَُب١الَّ َٔ ث١ض٠ٚضزطاضّ ف١ضَا٢ْ ثَٝهطزّٚ ن١ ضِٜؿِ بَٗٝ) :( ف١ض٣َٛ)ثَٝػ١َب١ض  .-نٝػطا بٛ 
١ٖٚايَتإ  ,١٥َطِؤ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ ي١ال٣ َٔ ٠ٚ غب٢ٜٓ١َ ٠ٚض٠ٚ١ْ بؤالّ :٠ ف١ض٠ٚٚ٠٣َٛ مسًََِٝ نٛضت به١َ١ٚ

١ٖٚاٍَ بس٠ٕ ب١  :١٥ٚاْٝـ بؤ غب٢ٜٓ١َ ٖات٠ٚ١ٓ بؤال٣ ٠ٚ ثَٝٝا٢ْ ف١ضَٛ .ز٠ز٢َ٠َ ب٣٠ٚ١ ن١ ز١َ٠َٜٚت
 ٕضٜاثطغٝا زٚا٣ (بطز ٥ا ي١ّ ؾ١ٚزا ي١ْاٚ (نٝػطا٣) ط١ٚض٣٠ ١٥ٖٚا٠ٚي١َن١تإ ن١ ث١ض٠ٚضزطاض٣ َٔ 

عا٢ْ تٝاض٢ْٛ نٝػطا ز٠ٜ( )٠ٚ ي١ّ ضريؤن١زا ٣٠ٚ١٥ تَٝسا١ٜ ن١ ثَٝػ١َب١ض  .9نطز بٝٓٝإ ن١ٚا١ٜ
١ خٛا٣ ضْٛه ,١٥ٚ ث١ٜا٣١َ ض٠ِضاٚ ١ْنطز٠ٚ سٛض١َت٢  ,نات٢َ ن١ ب١ضب١ض٠نا٣١ْ ث١ٜا١َن٣١ نطز

١ٚ ن١غ٣١ قػ١ ب١ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ز٠يََٝت ٚ ظٚ ي١ْاٚ ٥ؾ١َٜٓٛٚاض٣ ط١ٚض٠ بطِٜاض٣ زا٠ٚ ب١ ب١ٓبطِ نطز٢ْ 

ئةوةى زوشًِايةتى تؤ زةكات  :واتة     ٣الكوثر:  چک     ک  ک  کچ :بطز٢ْ ٠ٚ ف١ض١َٜٛت٢
٠ٚ ي١ دٛا٢ْ ت١ٚاَٜٚت٢ ١ٖٚاي١َن١ ٠ٚ١٥ بٛ ن١  .خوا هةُاوى زةبات ةووة ضِقى هيَتة ئةو وةجاخى كويَط

, ٠ٚ ٠ٚ١٥ف ي١ ت١ٚاَٜٚت٢ 0زا(ايفتض)باغ٢ نطز٠ٚ ي١  ٥ٝنب س١د١ضى ١ٖض٠ٚ ,بهٛش٣ نٝػطا نٛض٠ِن٣١ بٛ
ضؤٕ ْا ن١ ١َ١٥ٜإ  ,ط١ٚض٣٠ خٛا١ٜ ي١ ْا٣٠ٚ١ْ زٚشَٓا١ٜت٢ ي١َْٝٛا٢ْ تان١نا٢ْ ١ٜى ٥ٛمم١ت١تسا

! ن١ ثؿت ضِاغت نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ف١ضَاٜؿت٣١ خٛا٣ ؟زٚشَٓا١ٜت١ٝ ي١ َْٝٛإ ٢ًٖ١٥ ١ٜى َايَسا

  ٦٥المائدة:  چحئمئ  ىئيئ  جب حبخبچ :ط١ٚض١ٜ٠

٠ٚ ١٥ّ ضريؤن٣١ نٝػطا ب١ضاٚضز به١ ب١ ضريؤن٢ ق١ٜك١ض ن١ بٛخاض٣ ٚ غ١ٜط٣ ١٥ٜٚـ ضِٜٛا١ٜتٝإ 
.. .) :()٠ٚ تَٝٝسا١ٜت٢ ١٥ٚ ٚت٣١ٜ١ ق١ٜك١ض بؤ ١٥بٛ غٛفٝإ ز٠ضباض٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,نطز٠ٚ

                                                 
1
 .(394-387\4)ٚ ايبٝٗكٞ يف زال٥ٌ ايٓب٠ٛ  ،(43\5)ٚ أمحس  ،(260-159\1)ضٚاٙ ابٔ غعس  

 .(389-388 :ص)ٚ ختطجي٘ ع٢ً فك٘ ايػري٠ يًػعايٞ  ،(1429)ايضشٝش١ يأليباْٞ  :٠ٚ بطِٚا١ْ
2
 (743-744\7) :بطِٚا١ْ 
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٠ٚ َٔ  ,ب١ز٠غت ز١٥َ٢َٖٓٝ٠ط١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ تؤ ز٠ًََٜٝٝت ضِاغت بَٝت ١٥ٚا ١٥ّ ت١خت٢ ثازؾا١ٜت٣١ٝ َٔ 
 ١٥تٛامن ث٢َٝ بط١ّ ٠ٚ ١٥ط١ض َٔ بعامن ,ب١الَّ ١َْس٠ظا٢ْ ن١ ي١ ١ٜ٠َٛٝ٥ ,ي١ضِاغتٝسا ز٠َعا٢ْ ن١ ١٥ٚ زَٜت

  .9(...٠ٚ ١٥ط١ض ي١ال٣ بَٛا١ٜ ١٥ٚا قاض١ناِْٝ ز٠ؾنت ,١٥ٚا ١ٖٚي٢َ بِٝٓٝٓٝ ز٠زا
٠ٚ ٖٝض ناَٝإ  ,ق١ٜك١ض اٚبؤ نٝػط( ْٛغطا٣ٚ ْاضز٠ٚ )٠ٚ ثَٝػ١َب١ض ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٝ

١ٖضبؤ١ٜ  ,( ٚ َْٝطزضا٠ٚن٣١ ططت)ب١الَّ ق١ٜك١ض ضَِٜع٣ ي١ ْٛغطا٠ٚن٣١ ثَٝػ١َب١ض  ,َٛغٛيَُإ ١ْبٕٛ
٠ٚ  ,: َٛيَو ٚ ز٠غ١الَت َا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ْاٚ ٠ٚ١ْناْٝسا ١ٖتا ١٥َطِؤبؤ١ٜ ١٥ٚتطَٜت ,ٛيَه١ن٣١ َا٠ٚ١َٜ

 ,()ط١ث٢ نطز ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١ٚايَتط٠ٚ  ,زضِاْس( )نٝػطا ْٛغطا٠ٚن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ 
٠ٚ  ,٠ٚ َٛيَو ٚ ز٠غ١الَت١ن٣١ ي١ت ٚ ث١ت نطز ,١ٖضبؤ١ٜ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ْا٣ٚ بطز زٚا٣ ن١ََٝو

غ١ملاْس٢ْ ١٥ٚ  –٠ٚ خٛا ظاْاتط٠  –٠ٚ ١َ١٥ف  ,ي٣٠ٚ١ْ١ نٝػطا ز٠غ١الَت ٚ َٛيَهٝإ بؤ ١َْا٠ٚ١ٜ

١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ضِقٝإ ي١َٝٝت٢ ٠ٚ  .٣الكوثر:  چک ک     ک  ک چ  :ف١ضَاٜؿت٣١ خٛا١ٜ
زٚشَٓا١ٜت٢ ز٠ن١ٕ ١٥ٚا ب١ب٢َ طَٛإ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثؿت٢ ز٠ؾه٢ََٓٝ ٚ ؾ١َٜٓٛٚضاض٣ نَٜٛط ز٠نات٠ٚ١ٚ 

١٥ّ ٥ا١ٜت١ زاب١ظ٠ٜٛ ي١ س١ق٢ عاق٢ نٛض٣ِ ٚا٥ٌٝ ٜاخٛز عٛقب٣١ نٛض٣ِ ١٥ب٢  :تطا٠٠ٚٚٚ ,١٥ٜػطَِٜت٠ٚ١
٠ٚ ١ٜنَٝو  ,٠ٚ ز٠ؾعا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠ ض٢ ب١غ١ض ١٥ٚا١ْزا َٖٝٓا ,١٥ؾط٠ف ٜاخٛز ن١عب٢ نٛض٣ِ ,َٛطٝع

٣١٥ ضؤٕ ز٠ضباض٣٠ طؤؾت٢ ثَٝػ١َب١ضإ  (طؤؾت٢ ظاْاٜإ ش٠ٖطا١ٜٚ) :ي١ٚ قػ١ ب١ضبالَٚا١ْ ١ٜ٠ٚ١٥
  .0(!؟غ١ال٢َ خٛاٜإ ي١غ١ض بَٝت

 .(١ْاٚ ٠ٚ١ْناْٝسا ١ٖتا ١٥َطِؤ٠ٚ َٛيَو ٚ ز٠غ١الَت َا٠ٚت٠ٚ١ ي) :ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ٚ ٚت٣١ٜ١ :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ
( ي١ ضِٜٛا١ٜت١ن٣١ )ي١ط١ٍَ ٚت١ن٣١ ٖطقٌ ي١زٚا٣ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ْٛغطا٠ٚن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

٥اٜا ْاتا١َْٜٚت غ١ضن١تٛ غ١ضفطاظ بٔ ٠ٚ َٛيَو ٚ ز٠غ١الَتتإ ثاضَٜعضاٚ  !٣١٥ نؤ١َي٢َ ضِؤّ) :ثَٝؿرتزا
  .(...؟()بَٝت ٠ٚ ب١ٜع١ت بس٠ٕ ب١ّ ثَٝػ١َب١ض٠ 

                                                 
1
 .(7)قشٝض ايبداضٟ  
 
2
 .(44\1)ايفتح البٔ سذط  :٠ٚبطِٚا١ْ ،(165-164 :ص)ايضاضّ املػًٍٛ  
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٢ًٖ١٥  ٠ٚٚ٠ ٖاٚ ؾ٣٠َٛٝ ١َ١٥ ن١ شَاض١ٜ٠ى ي١ َٛغٛيَُاْا٢ْ زازث١ضٚ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي٠ٚ١ٝ 
فٝكٗٛ ؾاض٠ظا ثَٝٝإ ضِاط١ٜاْسٜٚٔ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ١٥ظ٣١َْٛ ن١ بٜٝٓٝٛا١ْ ض١ْس٠ٖا داض ي١ ط١َاضؤ زا٢ْ 

٣ ب٢ْ١ ١٥قف١ضٜإ زا ناتَٝو َٛغٛيَُاْإ ط١َاضؤ ,ؾاض٠نإ ن١ ز٠ن١ْٚ١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾا٠ٚ١َ ٚق١ال
ق١ال١َٜنُإ ز٠زا ٜاخٛز ؾاضَٜو َاْطَٝو ٜاخٛز ظٜاتط ي١ ١َُٝ٥ ط١َاضؤ٣  :ٚتٝإ ,٠خت٢ ١٥ٚاْسا١ٚتَٝٝسا ي

١ٖتا خ١يَه١ن٣١ ز٠ن١ٚت١ٓ دَٓٝٛزإ ب١  ,َاْطَٝو ٠ٚ بؤَإ ١ْز٠طريا ١ٖتا خ١ضٜو بٛ ْا٥ََٛٝس ز٠بٜٛٔ
٢ ١ٖضبؤ١ٜ ضِظطاضنطز٢ْ ٥اغإ ز٠بٛ ٠ٚ ظٚ خؤٜإ ( ٚ ن١ٚت١ٓ دَٓٝٛزإ ب١زآَٜٚ)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ثاؾإ  ,٠ٚ ضِظطاض نطز٢ْ زٚا ١ْز٠ن١ٚت ت١ْٗا ضِؤشَٜو ٜإ زٚ ضِؤش ٜإ ض١ْس ضِؤشَٜو ,ز٠زا ب١ز٠غت٠ٚ١

١ٖتا  :تٝا٠ٕٚٚ ,زاغتاَْٝه٢ ط١ٚض٠ٜإ ثَٝس٠ طَٝطِزضا س٠ٚٚ ز٠ب١ْٛ ث١ْ ,ؾ١َٜٓٛن١ ضِظطاض ز٠نطا ب١خَٝطا٣
ٕ ب١خؤَإ ز٠زا ب١ ظ٣ٚ ضِظطاض نطز٢ْ ١٥ٚ ؾ١َٜٓٛ ناتَٝو ن١ طَُٜٛإ يَٝس٠بٛ ١َُٝ٥ َصز٣٠ ٠ٚ١٥َا

ي١ط١ٍَ ثطِب٢ْٛ زي١َنإ ي١ تٛض٣٠ِ ي١ب١ضاَب١ضٜإ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ  ,( ز٠ٚت)قػ١ٜإ ب١ ثَٝػ١َب١ض 
١ٖض٠ٚى ث٢َٝ ضِاط١ٜاْسّٚ ١ْٖسَٜو ي١ خ١يَها٢ْ َتُا١ْ ن١ َٛغٛيَُاْا٢ْ ضِؤش٥اٚا سايَٝإ  ,دَٓٝٛا١ْٜإ

٠ٚ ي١ غ١ْٓٛت٢ خٛا٣ ط١ٚض١ٜ٠ ن١ غعا٣ زٚش١َٓنا٢ْ بسات  ,ي١ط١ٍَ طاٚض٠ناْسا ب١ٖ١َإ ؾ١ٜ٠َٛٝ
  .9(٠ٚ داضَٜو ب١ ز٠غت٢ ب١ْس٠ با٠ٚضِزاض٠نا٢ْ ,داضَٜو ب١ غعا١ٜى ي١ال١ٜٕ خؤ٠ٚ١ٜ

ض١ْس٠ ثط١ِٜت٢  !ض١ْس٠ غٛض٠تَٝه٢ ط١ٚض١ٜ٠ ,غٛض٠ت٢ ن١ٚغ١ض) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٖ١ٝض٠ٖٚا 
 ,٠ٚ س١قٝك١ت٢ ٚاتان٣١ ي١ نؤتا١ٜن١ٜسا ز٠ضز٠ن٣ٚ١َ !٥اَؤشطاض٣ ي١ط١ٍَ نٛضت٢ ٥ا١ٜت١ناْٝسا ٚزي١ غٛ

١ٖضبؤ١ٜ ْا٣ٚ خؤ٣ ٚ  ,( ي١ٖ١َٛ ضان١ٜ١ى)خٛا٣ ط١ٚض٠ ب٢َ ب١ؾ٢ نطز٠ٚ زٚش٢َٓ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ 
 ٠ٚط ز٠نات٠ٚٚ١ شٜا٢ْ نَٜٛ ,١َْس ز٠بَٝت ي١ ضِؤش٣ زٚاٜسا ٠ٚٚ٠ خ١غاض ٠َٚاي٢َ نَٜٛط ز٠نات١ٚ ٠ٚخا١ْٚاز

٠ زٍَ ٠ٚ, ٠ٚ زي٢َ ض٠ِف ز٠نات١ٚان٢ ىلَ زضٚغت ْانات بؤ زٚاضؤِش٠ٚ٣ تَٜٛؿ٢ ض ,غٛز٣ يَٝٓابَٝٓٝت
٠ٚ غاظٚ ٥اَاز٣٠ ْانات بؤ ْاغ٢ٓٝ خؤ٣ ٠ٚ خؤؾ١ٜٚػت٢ ٠ٚ با٠ٚضَِٖٝٓإ ب١  ,ضان١ طْٚازات١ خَٝ

٠ٚ زاٜس٠بط٣َِ  ,ت ي١ طَٜٛطِا١ٜيَٝسا٠ٚ نطز٠ٚ٠نا٢ْ نَٜٛط ز٠نات٠ٚ١ ١ٖضبؤ١ٜ ب١ناض٣ ْاََٖٝٓٝ ,َْٝطزضا٠ٚنا٢ْ
, ٠ٚ زاٜس٠بطَِٜت ي١ ١َٖٛ ْعٜو ز٠ضٚ ثاٍَ ثؿتَٝه٢ ز٠غت ْان١َٜٚتي١ ٜاض١َتٝس٠ضإ ١ٖضبؤ١ٜ ٖٝض ٜا١َت٢ 

                                                 
  .(117 :ص)ايضاضّ املػًٍٛ 1
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٠ٚ  ,نطز٣٠ٚ٠ ضان١ ١ٖضبؤ١ٜ ٖٝض ضَٝصَٜه٢ ىلَ ْابَٝٓٝت ٠ٚ ٖٝض تاََٝه٢ ؾري٢ٜٓ ىلَ ْابَٝٓٝت ٠ٚب١ْٛٚ
٠ٚ ١َ١٥ غعا٣ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١  ,ب١د٢َٝ بهات ١٥ٚا زي٢َ ظؤض زٚض٠ ي٢َٝدَٝنطز٣٠ٚ٠ ضاى ١٥ط١ض ب١ ضِٚن١ف 

٠ٚ ب١ٖؤ٣ ( َٖٝٓا١ٜٚت٢ ٠ٚ ٜإ ض٠ِت٢ ز٠نات١)ن١ ثَٝػ١َب١ض  ي١ٚ ؾتا١ْ ز٠ناتن١ زشا١ٜت٢ ب١ؾَٝو 
ٜإ َاَؤغتان٣١ ٜاخٛز ١٥َري٠ن٣١  ,٥اض٠ظ٠ٚ١ٜٚ ٜإ ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ؾ٢َٜٓٛ ز٠ن١َٜٚت ا١ٖٚٚ

 قٝفاتٚ ف١ضَٛز٠نا٢ْ  قٝفات ١٥ٚا٣١ْ ن١ زشا١ٜت٢ ٥ا١ٜت١نا١ٖ٢ْض٠ٚنٛ  ,ٜإ غ١ضط١ٚض٠ن٣١
 ,()ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١  ٠ٚيَٝه٢ ز٠زات٠ٚ١ ب١ ثَٝط١ٚا٣١ْ ٜٚػت ٚ ١َب١غت٢ خٛا٣ ط١ٚض ٠ٚ ,ز٠نات

ٜاخٛز  ,ٜاخٛز يَٝهسا٣٠ٚ١ْ ب١ٚ دؤض٣٠ ن١ ضَِٜو ز٠ن١َٜٚت ي١ط١ٍَ ١َظ١ٖب١ن٣١ ٠ٚ ١َظ١ٖب٢ تاق١ُن٣١
( )ثَٝػ١َب١ض  قٝفات٠ٚ ف١ضَٛز٠نا٢ْ  ,زا١ْب١ظٜا١ٜ قٝفات٠نات ن١ ٥ا١ٜت١نا٢ْ ت١َ١ْٓا٣ ٠ٚ١٥ ز

.. ٠ٚ ي١ ب١َٖٝعتط٢ٜٓ ْٝؿا١ْنا٢ْ زشا١ٜت٢ نطزٕ ٚ ضِم يَٝب٣٠ٚ١ْٛ ي٢َٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ناتَٝو .١ْٜف١ضَٛبا١ٜ
ي١ س١م  ب١يَط١ ز٠ٚ١َٜٓٓٝٗ٠ ي١غ١ض ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض٣ت٢ ز٠بَٝت ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛ ب١ طَٜٛبٝػ

ب١ٖؤ٣ ١٥ٚ ضِق٣١ ن١ ي١ْاٚ زيَٝا١ٜت٢  ,ضِاز٠نات ي٠ٚ١ ٠ٚٚ٠ زٚضز٠ن١َٜٚت١ٚ ,بَٝتاق١ت ز٠بَٝت ث٢َٝ
... .( زٚشْا١ٜت٢ ط١ٚض٠تط٠ ي١َ١)ن١ٚات١ ض زٚشََٓٝو بؤ ثَٝػ١َب١ض  ,٠ زٚض٣ ي٠ٚ١َٝٝاٚي١ب١ضاَب١ضٜس

٠ٚ  ,غ١ض قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛتسا٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ١٥ٚا٣١ْ ن١ قػ٣١ خ١يَه٢ ٚ ظاْػتٝإ ثَٝـ ز٠خ١ٕ ب١
١ٖتا  ,َٖٝٓا١ٜٚت٢ ٣٠ٚ١٥ ١ْز٠نطز( )١٥ط١ض ١٥ٚ ن١غ١ ضِق١ ب١ضا١ٜت٢ ٠ٚ١٥ ١ْنات ن١ ثَٝػ١َب١ض 

ت٣١ ٠ٚٚ١ خ١ضٜو ز٠بَٝت ب ,١ْٖسَٜهٝإ قٛض٥اْٝإ ي١بري ز٠ضَٝت٠ٚ١ ي١زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ب١ضٜإ نطز٠ٚ
 ...فالَٕ ٚ فالَٕ

( )٣ ثٝاٚ ي٣٠ٚ١ ن١ ضِقت ي١ ؾتَٝو بَٝت ن١ ثَٝػ١َب١ض ١٥ !ز٣٠ ن١ٚات١ ٥اطازاض ب١ ٥اطازاض
ٜاخٛز بؤ غ١ضخػت٢ٓ ١َظ١ٖب١ن١ت ٜإ  ,َٖٝٓا١ٜٚت٢ ٜاخٛز ض٠ِت٢ به١ٜت٠ٚ١ ي١ب١ض خاتط٣ ٥اض٠ظ٠ٚناْت

ضْٛه١ ب١ضِاغت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ٜاخٛز ب١ٖؤ٣ خ١ضٜو بْٛت ب١ خؤؾ١ٝنإ ٜإ زْٚٝا ,َاَؤغتان١ت
دط١ ي١ طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ َٝو طَٜٛطِا١ٜي٢َ نطز٢ْ ن١غَٝو ثَٜٝٛػت٢ ١ْنطز٠ٚ ي١غ١ض ٖٝض ن١غ

ب١دؤضَٜو ن١ ١٥ط١ض ب١ْس٠ غ١ضثَٝط٢ ١َٖٛ زضٚغت  ,ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ٚ ٠ٚضططت٢ٓ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٖٝٓا١ٜٚت٢
( ن١ٚت خٛا٣ ط١ٚض٠ ثطغٝاض٣ ىلَ ْانات ز٠ضباض٣٠ غ١ضثَٝط٢ )نطا٠ٚنإ بهات ٠ٚ ؾَٜٛٔ ثَٝػ١َب١ض 
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١ ب١ زيَٓٝٝا٠ٚ١ٜ ٣٠ٚ١٥ ن١ طَٜٛطِا١ٍَٜ ز٠بَٝت ٜاخٛز طَٜٛطِا١ٜي٢َ ز٠نطَٜت ت١ْٗا ضْٛه ,نطز٢ْ ن١غا٢ْ تط
٠ٚ ٥ًٝال ١٥ط١ض ف١ضَإ بسات ب١  ,( طَٜٛطِا١ٜي٢َ ز٠نطَٜت)ي١ب١ض ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ بؤ ثَٝػ١َب١ض 

 .( ف١ضَا٢ْ زا٠ٚ طَٜٛطِا١ٜي٢َ ْانطَٜت)ثَٝط١ٚا٣١ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٝػ١َب١ض 
 ,٠ ؾت ي١خؤت٠ٚ١ زا٠ٚٚ١١َٖٓٝ١َ ؾَٜٛٔ ن١ٚت١ ب ,٠ طَٜٛطِا١ٍَٜ ب١١َٜٚبٝػت ب٠ٚ طٛ ,٠ٚ١٥ باف بعا١ْ

ب١يَهٛ ٖٝض خَٝطَٜو ي١ نطز١ٜ٠ٚ٠نسا  ,٠دار نَٜٛط ز٠بٝت ٠ٚ نطز٠ٚ٠ناْت ب١غ١ضتسا ز٠زضَٜت١٠ٚ١ٚضْٛه
َٛإ ٠ٚ خٛاف ي١ٖ١ ,٠ٚ ٖٝض خَٝطَٜو ي١ به١ض٠ن١ٜسا ١ْٝ ,١ْٝ ن١ نَٜٛط بَٝت٠ٚ١ ي١ب١ضاَب١ض ؾَٜٛٔ ن١ٚتٓسا

 .9(ظاْاتط٠
                                                 

     .(529-526\16)زتُٛع فتا٣ٚ 1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهضيهةى ثَيهجةم
وةاَلمدانةوةى كةسى 
سةرثَيضى كار بةشَيكة 

لة فةرمانكزدى بة 
ضاكةو قةدةغةكزدى لة 

 خزاثة
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ن١ّ  ظٚالٚا ضْٛه١ ١ْٖسَٜو ي١ ن١غا٢ْ ز٠ضٕٚ ,ّن١ بؤ تَٜٛص٠ٚ١ٜٓن١ّ ١٥ّ ب١ؾ١ زابطَِٜصب١ثَٜٝٛػتِ ظا٢ْ 

ب١طَٛا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚ١٥  ,ظاْػت زيَٝإ ت١ْط ز٠بَٝت ي١نات٢ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ب١ضث١ضض زا٠ٚ١ْنإ
 .ٚ ثاضاغت٢ٓ زا٢َٜٓٚ َٛغٛيَُاْإ ٠ضع ٚ خؤثاضاغنت١ْٚعٜهرت٠ ي

٠ٚ ب١ضاٚطَٝطِاَْٝه٢ خَٝطا ب١ ََٝص٣ٚ ظاْاٜاْسا ٠ٚ١٥ت بؤ ز٠ضز٠خات ن١ ٖٝض غ١ز١ٜ٠ى ي١ غ١ز٠نإ 
١٥ط١ض ١٥ٚ ن١غ١ ي١باؾرت٢ٜٓ َٛغٛيَُاْاْٝـ  ,بَٝب١ف ١ْب٠ٛ ي١ ب١ضث١ضض زا٣٠ٚ١ْ ن١غا٢ْ ثَٝط١ٚا١ْناض

 .َٝتٛبب
١َٝنإ ناضز٠ن١ٕ ي١غ١ض ظٜٓس٠ب١ضاٍَ نطز٢ْ ١٥ٚ ؾت٣١ ن١ ْاٚ ٠ٚي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظؤض٣١ٜٓ سعب١ ٥ٝػال

٠ ضؤٍَ ٠ٚٚ١ ي١باض بطز٢ْ ف١ضَإ نطزٕ ب١ضان١ٚ ضَِٜطط٣ نطزٕ ي١ خطاث ,(ض٠ِخ٣١ٓ خؤ١ٜت٢) :ز٠بطَٜت ب١
ب١ بٝا٣ْٛ ضاٚثؤؾني  ,ز٢ْ ط١ٚض٠تطٜٔ ن١ي٢َٓٝ َٛغٛيَُاْإ ي١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ثط٣ِ ز٠ن٠ٚ١ْ١نط

 ٠ٚٚ دط١ ي١ٚا١ْف ي١ ,٠ٚ نؤنطز٣٠ٚ١ْ َٖٝعٚ تٛاْا ي١زش٣ بَٝبا٠ٚضِإ داضَٜه٢ تط ,ي١َٛغٛيَُاْإ داضَٜو
 ,از٠نات بريٖٚؤؾ١نإ بفطََِٜٓٝت ي١ خا١ْ٠ٚناْٝإ ي١ غ١ضز٢َ٠ الٚاظ٣ ظاْػتٝسا١ٚغؤظاٜٚا٣١ْ نبٝا٠ْٛ 

ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  :ن١ ثَٜٝٛػت٢ ز٠نات طَٝطِا٣٠ٚ١ْ س١م بؤ زؤخ٢ خؤ٣

وة  ،با ئةواُةى كة تيا زةضّ هةغةض ضاوضِؤؾِى و ظاُيِى ضِاغتيةكاْ تيابطّ :واتة  ٥٤فال: األن چگ  گ
 .هةغةض ضاوضِؤؾِى و ظاُػتةوة بصيّئةواُةؾى كة زةشيّ هةغةض ئةو ئيػالًة ضِاغتة 

                                                                                                                                                         
 

 

 بهةماى ثَيهجةم
وةاَلمدانةوةى كةسى سةرثَيضيكار بةشَيكة لة فةرماى 

 خزاثة لة ِرَيطزتوكزدى بة ضاكةو 
 



www.fermude.com 1432 

 

 

ظَاْٝإ ب١ناضز٠َٖٝٓٔ بؤ طؤضِٜٔ ٚ ْهؤي٢َ نطزٕ ي١ ض٠ِخ١ٓططت٢ٓ ب١تاٍَ با ٠ٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ )
 ,ب١الَّ ٠ٚ١٥ بَٝتٛاْاٟ ٚ ٚ الٚاظ١ٜ ي١ ١ٍَٖٚ ٚ ١ُُٖٝتسا ١ْٖسَٜو داض ,ٝؿٝاْسا خَٝطٚ ضان١ ١ٖبَٝتي١ٖ١ْسَٜه

ب١يَهٛ ي١ ضِاغتٝسا ٠ٚ١٥ بطٜت١ٝ ي١  ,٠ٚ الٚاظٟ تَٝط١ٜؿت١ٓ ي١ ب١يَط١نا٢ْ س١م ٚ ضِاغت٢ ١ْٖس٣َ داض٣ تط
٢ٓ ١٥ٚ ؾَٜٛٓا٣١ْ ن١ ثاغ١ٚا٢ْ ثؿت ١ٖيَهطزٕ ٚ ضِانطزٕ ي١ نات٢ ب١ض٠ْطاضب٣ٚ١ْٛ زٚشَٔ ٚ ب١دََٝٗٝؿت

ت٢ٓ س١م ٠ٚنٛ ٠ٚٚ١ ي١ٚنات١ؾسا ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ بَٝس٠ْط١ ي ,٠ٚ ثاضاغت٢ٓ ,تَٝسا ز٠نطَٜت ي١ ز٢ٜٓ خٛا
 .ا١ٜ ن١ قػ١ ز٠نات ب١ ب١تاٍَ ي١ تاٚاْسا١٥ٚ١ٚ  ن١غ

ب١  ٠ٚ ن١غ٢ قػ١ن١ض ,ت٢ٓ س١م ؾ١ٜتاَْٝه٢ الي١١َٚن١غ٢ بَٝس٠ْط ي) :ز٠ف١ضََٜٛت ١٥بٛ ع١ىل ز٠قكام
 . (ب١تاٍَ ؾ١ٜتاَْٝه٢ قػ١ن١ض٠

٠ٚ  ,( ١ٖٚاٍَ ز٠زات ب١ ثاضض١ثاضض١ ب٢ْٛ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ بؤ س١فتاٚ غ٢ََ تاقِ)٠ٚ ثَٝػ١َب١ض 
٥اٜا ١٥ٚا١ْ ز٠ٜا١َْٜٚت ٥ٛمم١ت نٛضت  ,تاق١ُ ن١ي١غ١ض ضَِٜباظ٣ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت١ٝضِظطاضبٕٛ ت١ْٗا بؤ ١ٜى 

 .!؟دٝاٚاظ١ٜ بريٚبا٠ٚض١ِٜ ثؿَٝٛا٣١ْ ن١ ١ٖ١ٜ١َٖٛ ٢ ١٥ٚ به٠ٚ١ْ١ ي١ٜ١ى تاقِ ٚ نؤ١َيَسا ي١ط١ٍَ بْٛ
 .!!! ٥اطازاضبٔ؟ٜإ ١َ١٥ باْط١ٚاظ٠ بؤ ١ٜن١ٝت٢ تَٝو ؾهاْس٢ْ ٚؾ٣١ ت١ٚسٝس

 :ضا١ْٜا١ْ ن١ ز٠ي٢ََط١ناْٝؿٝإ ت١ْٗا ١٥ٚ قػ١ ثطِٚث٠ٚٛ ب١يَ
 .!ضِٜع٠نإ تَٝو ١َؾهَٝٓٔ ي١ ْا٠ٚ٠ٚ

 .!ت١ثٛتؤظ ١ٖي١َُغَٝٓٔ ي١ ز٠ض٠ٚ٠
 .!٢ ٚ دٝاٚاظ٣ ١َدٛيََٝٓٔ ي١َْٝٛإ َٛغٛيَُاْاْسازٚب١ض٠ن

٠ٚ ١ْٖسَٜهُإ ثؤظف بؤ ١ْٖسَٜهُإ  ,نؤى ز٠بني ي١غ١ض ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ي١غ١ض٣ ضَِٜه١ٚتٜٛٔ)
 .٠ٚ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ (!ز٠ٚ١َٖٓٝٓٝ٠ ي١ٚ ؾتا١ْزا ن١ دٝاٚاظٜٔ ي١غ١ض٣
 ,١َُٝ بَٝس٠ْط بنيإ بَٝس٠ْط بٕٛ ١ٖتا ١٥تاٍَ ض١ٝن٥اٜا ب :٠ٚ الٚاظتط٢ٜٓ با٠ٚضِ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ٚا١ْ بٛتطَٜت

٠ٚ زاٚاف ز٠نطَٜت بَٝس٠ْط  ,ٜإ ١٥ٚا١ْ َٖٝطف ز٠ن١ْ١ غ١ض بريٚبا٠ٚضِ ي١ ثَٝـ ضاٚ ٚ ط٢َٜٛ خ١يَهٝسا
 .. .خٛا١ٜطٝإ ب١ؾا١ٜت ب١ ْا ؟بني
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ضْٛه١ ١٥ٚإ دٝاٚاظٕ  ,ز٠ز٠ٜٔ ب١خٛا ن١ تٛف بَٝت ب١ٚ ب١يَط٣١ ١ٜٖٛز ٠ٚ ث١ْا٣ ١َٖٛ َٛغًَُاَْٝو
 ,اٜس٠ضز٠خ١ٕ ن١ نؤى ٚ ت١بإاٚي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾس ,٠ٚ غ١ضثَٝط٢ قٛض٥اْٝـ ز٠ن١ٕ ,ز٠ضباض٣٠ قٛض٥إ

  ٢٥الحشر:  چۇ      ۇ  ۆ  ۆچ  :٠ ز٠ف١ضََٜٛت٠ٚٚ٠ خٛا٣ ط١ٚض٠ف ب١زضؤٜإ ز٠خات١ٚ
 ةوْ زَهةكاُياْ ظؤض هةيةكةوة زوضكةضى هةضِاغتيسا ئةوا ،وا طوًاْ زةبةيت كة كؤن و تةباْ :واتة

٠ٚ ٖؤناضَٜو ي١ ٖؤناض٠نا٢ْ ي١ع١ٓت يَٝهطزْٝإ ٠ٚ١٥بٛ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ باغ٢ نطز٠ٚ ي١ٚ .ضتةواظةيةثة

اْ قةزةغة يجوهةكة يةكرتي :واتة  7٥المائدة:  چچ  چ  ڇڇ ڇڇچ  :٥ا١ٜ٠ت١زا
٠ال٢ََ ن١غَٝه٢ ١ٖٚ١ضبؤ١ٜ ١٥ط١ض ن١غَٝهت ب٢ٓٝ ن).ُةزةكطز هة كاتيَلسا يةكيَلياْ تاواُيَلى بلطزاية

١٥ٚا  ,ثَٝط١ٚا١ْناض ز٠زات٠ٚ١ ي١ باب١تَٝه٢ فٝكٗٝسا ن١ ف١تٛا١ٜن٢ ْاَؤ٣ زا٠ٚ ٜإ ي١ قػ١ٜ١ن٢ بٝسعٝسا
 .ؾاٜػت١ٜ١ت٢غٛثاغ٢ ١٥ٚ ب١ضطط٣ نطز٣١ْ يَٝبه١ ب١٥١ْساظ٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ 

ضْٛه١  ,(!؟بؤض٢ ٠ٚال٢ََ عًُٝا١ْٝنإ ْازات٠ٚ١)٠ٚ ضِٚؾه٢َٓٝ ١َن١ ب١ٚ قػ١ بَٝعضا٣٠ٚ ن١ ز٠ي٢ََ 
٠ٚ ب١ضث١ضض زا٣٠ٚ١ْ ب١تاٍَ ثَٜٝٛػت١ خا١ْ٠ٚن٣١ ث٣١ً ١ٖضض١ْسَٜو  ,٢ دؤض٠ٖا تٛاْاٚ ب١ٖط٠ٕخ١يَه
 . 9(ََٝٓٝو ي١ ن١ي١َٓٝنا٢ْ ز١ٜٓن١ٜ١ت٠ٚ٢ ١َٖٛ َٛغٛيَُاَْٝو ي١غ١ض ن١ي ,بَٝت

٠ٚ بٓط٣١ٓٝ ١٥ّ باغ١ بطٜت١ٝ ي١ٚ ز٠قا٣١ْ ن١ ٖات٠ٛ ز٠ضباض٣٠ ف١ضَإ نطزٕ ب١ ضان١ٚ ٢ٖ١ْ نطزٕ ي١ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ  :ى ١٥ٚ ف١ضَٛز٣٠ خٛا٣ ط١ٚض١٠٠ٚخطاث

با هةُاو ئيَوةزا كؤًةَهيَم ٓةبّ كة فةضًاْ  :واتة ٢٣٥آل عمران:  چں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ
ضوُلة ٓةَهػاوْ  ،وة تةُٔا ئةواُة غةضكةوتو غةضفطاظْ  ،بلةْ بةضاكةو ضِيَططى بلةْ هة خطاثة

  .ثيَياْ غجيَطزضاوة بةجيَبةجيَلطزُى ئةو كاضةى كة
٢ٖ١ْ نطزٕ ي١ بٝسع١ بطٜت١ٝ ي١ ف١ضَإ ٚ ٠ٚ ف١ضَإ نطزٕ ب١ غ١ْٓٛت ) :ََٜٛتز٠ف١ض ٥ٝنب ت١مي١ٝ

  .9(...٠ٚ بطٜت١ٝ ي١ ١ٜنَٝو ي١ باؾرت٢ٜٓ نطز٠ٚ٠ ضان١نإ  ,نطزٕ ب١ضان١ٚ ٢ٖ١ْ نطزٕ ي١ خطاث١

                                                 
1
 .(76-75 :ص)نتب٘ ايؿٝذ بهط أبٛ ظٜس يف ايطز ع٢ً املدايف َٔ أصٍٛ اإلغالّ  
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ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ض٠ِخ١ٓططتٔ  ,٠خ١ٓططتٔزيَٝإ ت١ْط بَٝت ب١ ضِ ٠ٚ ْابَٝت نؤ١َي١َ ٥ٝػال١َٝنا٢ْ ١٥َطِؤ
بطٜت١ٝ ي١ ب١ضثانطز٢ْ زازث١ض٠ٚض٣ ٚ ؾا١ٜت٢ زإ ي١ب١ض خٛا ١٥ط١ض ي١ط١ٍَ خؤمشإ ٚ ٢ًٖ١٥ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :ز١ٜٓن١مشاْسا بَٝت ١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ئةى ئةواُةى كة  :واتة   ٢٣٤النساء:  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ڤ  ڦڦ  ڦ   
ئيٌاُتاْ ٓيَِاوة هةٓةًو كاضةكاُتاُسا زازثةضوةضبّ و ؾايةتى زاُتاْ با تةُٔا هةبةض خاتطى خوا بيَت و 

و باون و وة ياخوز بة زايم ةتى زاُةكة ثةيوةُسى ٓةبو بةخؤتاُةؾايةتى ُاحةقى ًةزةْ تاُاُةت ئةطةض ؾاي
وة كاتيَم ؾايةتى هةغةض زةوَهةًةُسيَم زةزةْ زازثةضوةضبّ ُةن زضؤى بؤ بلةْ  ،خعًة ُعيلةكاُتاُةوة

وة ؾويَّ ٓةواو ئاضةظوتاْ ًةكةوْ  ،ٓةضوةٓا ئةطةض ٓةشاضيـ بو بةٓةًاْ ؾيَوة ،هةبةضئةوةى زةوَهةًةُسة
ًةكةْ هة ؾايةتى زاُسا بةوةى  وة بة ظوباُتاْ طؤضِاُلاضى ،ضوُلة التاْ زةزات هة زازثةضوةضى

ٓةضوةٓا ُةكةْ ثؿت ٓةَهلةْ  ،زةغتلاضى بلةْ ياخوز بةتةواوى ُةيَويَّ ياْ هيَلساُةوةى تطى بؤ بلةْ
وة ضان بعاُّ كة خواى  ،هةو كاضةى كة ثيَتاْ غجيَطزضاوة ئةطةض ؾايةتى زاْ بيَت ياْ حوكٍ كطزْ

ًةف ٓةضِةؾةيةكى طةوضةى تيَساية بؤ ٓةًو ئةواُةى كة ظاُاية بةٓةًو كاضةكاُتاْ وة ئة ضوطةوضة ئاطازا
 .ُازازثةضوةضْ

بطٜت١ٝ ي١ ؾاضز٣٠ٚ١ْ س١م ١ٖض٠ٚى  :(اإلعطاض) ثؿت ١ٖيَهطز٠ٕٚ  .بطٜت١ٝ ي١ زضؤنطزٕ :(ايًٞ)٠ٚ 
٣١٥ ضؤٕ با٠ٚضِزاض زي٢َ ب١ باْط١ٚاظَٜو خؤف ز٠بَٝت ي١ط١ٍَ ؾاضز٣٠ٚ١ْ  .٥0ٝنب ت١مي١ٝ ز٠ف١ضََٜٛت

 ! ؟تَٜٛٚص٣ غٝاغ٢ ي١زٚا٣ ١َ١٥طٜٚـ ب١خؤؾاضز٠ٚ١ْ ي١ش١َٖٜي١َنإ ١٥ٚ
٠ٚ طَٛا٢ْ تَٝسا ١ْٝ ن١ ١٥ٚ غري٠ت٣١ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ زآٜا٠ٚ ي١ْاٚ زي٢َ ١َٖٛ با٠ٚضِزاضَٜهسا ي١ب١ضاَب١ض 

١ٖض٠ٚى ثَٝػ١َب١ض  ,ا ز٠جيٛيَََٝٓٝت بؤ ١ٖغتإ ب١ٚ ١٥ضن١٥ٚ١١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ س١ضا٢َ نطز٠ٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن
                                                                                                                                                         

1
 .(253\5)َٓٗاز ايػ١ٓ  
2
 .(235\28)زتُٛع فتا٣ٚ  
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(ز٠ف١ضََٜٛت ): ( خٛا ي١ ب١ضاَب١ض  ٠ٚ غري٣٠ ,٠ٚ با٠ٚضِزاض غري٠ ز٠نات ,غري٠ ز٠ناتخٛا٣ ط١ٚض٠
  9(١٥ٚ با٠ٚضِزاض١ٜ٠ ن١ ١ٖيَس٠غَٝت ب١ ١٥جناَسا٢ْ ١٥ٚ ناضا٣١ْ ن١ س١ضا٢َ نطز٠ٚ
٠ ٥ٚ١َٝػتا نات٢ ٠ٚ١٥ ْٝ :٠ٚ ١٥ط١ض ١َٖٛ داضَٜو با٠ٚضِزاض ب١َٜٝٚت ١٥ٚ ضَٜط١ٜ١ ضَِٜو بهات٠ٚ١ ث٢َٝ ز٠يََٝٔ

 .!با٠ٚضِإ ضاٜٚإ تَٝربِٜٜٛٔبَٝ
٠ ٠ٚٚ٠ ن٣١ ١ْخؤف ضاى ز٠بَٝت١ٚ ؟٠ٚ ن٣١ ضَِٜطط٣ ز٠نطَٜت ي٢َٝ ؟٣١٥ ن٣١ ب١ ١ٖي١َنا٢ْ ز٠ظاَْٝت

 :( ن١ ز٠ف١ضََٜٛت)٠ٚ ١٥بٛ ٖٛض٠ٜط٠ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ  ؟الٚاظ ب١َٖٝع ز٠بَٝت
٠ٚ ثؿت٢ ز٠ططَٜت ٚ  ،ٜهف عًٝ٘ ضٝعت٘ ,ا٣ با٠ٚضِزاض٠ٚ٠ با٠ٚضِزاض بط ,با٠ٚضِزاض ٥ا٣١َٜٓٚ با٠ٚضِزاض٠)

 . 0(ز٠ٜجاضَٜعَٜت
٠ٚ ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ٠ٚ١٥ زؤغتا١ٜت٢ ١ْٝ بؤ با٠ٚضِزاضإ ن١ بطان١ت غ١ضخب٣١ ي١ٚ ب١تاي٣١َ ن١ 

ي١ ١ْ١٥غ٠ٚ١ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ي١  ,ي١غ١ض١ٜت٢ ب١ب١يَط٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ضِٚب١ض٣ِٚ ؾٜٛع١ٝنإ ب٠ٛت٠ٚ١
بطان١ت غ١ضخب١ نات٢َ ن١ غت١ّ ز٠نات ٠ٚ نات٢َ ن١ غت٢َ١ ):( ن١ ز٠ف١ضََٜٛت)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ 

٣١٥ ضؤٕ  ,٠ٚ١٥ غ١ض٣ ز٠خ١ٜٔ ن١ غت٢َ١ يَٝهطا !() ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا :ٚتٝإ .يَٝس٠نطَٜت
  .4(ْاًََٜٗٝٝت ٠ٚ ضَِٜطط٣ يَٝس٠ن١ٜت ن١ غت١ّ بهات :ف١ض٣َٛ ؟غ١ض٣ خب١ٜٔ ن١ غت١ّ ز٠نات

١٥ط١ض غت١َهاض بٛ با ق١ز٠غ٣١ )٢ َٛغًُٝسا ي١ ضَِٜط٣١ دابط٠ٚ٠ ٖات٠ٛ ب١ ي١فع٣ ٠ٚ ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه
  .3(٥ا٠ٚ١٥ غ١ضخػت١ٝٓت٢ ,يَٝبهات

٠ٚ ثَٜٝٛػت١ غعازا٢ْ ١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ خؤٜاْس٠ز١ْ٠ ثايَٝإ ) :ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٝ
ٛغطا٠ٚناْٝإ ب١ط١ٚض٠ ز٠ظأْ ٜاخٛز ْٜإ ثاضَٜعطاض٣ ز٠ن١ٕ يَٝٝإ ٜاخٛز غتاٜؿٝإ ز٠ن١ٕ ٜاخٛز 

ب١ ٜاض١َتٝساْٝإ ٚ ٖاضٜهاضٜإ ٜاخٛز ث٢َٝ ْاخؤف بٛ باغٝإ بهطَٜت ٜإ خ١ضٜو بٛ ثؤظؾ٢  ْٕاغطاٚ بٛ

                                                 
1
 .(2761)ٚ َػًِ  ،(5223)ضٚاٙ ايبداضٟ  
 .ٖٚٛ صشٝح( 304\2)ضٚاٙ أبٛزاٚز  2
3
 .(444,6952)ضٚاٙ ايبداضٟ  
4
 .(2584)صشٝح َػًِ  
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١٥ٚ  ي٢ََ ١٥ٚ ٜإ ن٢َ ز٠ ؟ب٣٠ٚ١ ن١ ب٢ًََ ١٥ٚ قػا١ْ ْاظاْطَٜت ن١ باغ٢ ض٢ ز٠نات ,ؤ ز٠َٖٝٓا٠ٚ١ْب
 ؟نتاب٣١ ْٛغ٠ٛٝ

ب١يَهٛ ثَٜٝٛػت١ غعازا٢ْ  ,ض٠ ثؤظؾا١ْ ن١ ْاًََٜٝت ١َط١ض ن١غَٝه٢ ١ْظإ ٜإ زٚض٠ِٚٚ ٖاٚ ٣١َٜٓٚ ١٥ّ دؤ
ضْٛه١  ,١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ سايَٝإ ز٠ظأْ ٚ ٜاض١َت٢ ثَٝؿه١ف ْانات ي١غ١ض يَٝجَٝط٠ٚ١ٜٓٝإ

 ع١قٌَ ٚ زٜٓٝإ  خطاخ نطز ي١ٚي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚا١ْ  ,يَٝجَٝط٠ٚ١ٓٝ ي١ٚا١ْ ي١ط١ٚض٠تط٢ٜٓ ثَٜٝٛػت١ٝنا١ْ
٠ٚ ١٥ٚا١ْ ١ٖٚي٢َ بالَٚنطز٣٠ٚ١ْ خطاث١ ز٠ز٠ٕ  ,ناضب١ز٠غتإ اٚخ١يَه١ ي١ َاَؤغتاٜإ ٚ ظاْاٜإ ٚ ثازؾ

  .9(ي١غ١ض ض٣ِٚ ظ٣ٚ٠ ٚ ٠ٚ ضَِٜطط٣ ز٠ن١ٕ ي١ ضَِٜباظ٣ خٛا
 :٠ٚ ي١ ب١ضث١ضض زا٣٠ٚ١ْ ن١غ٢ ثَٝط١ٚا١ْناض ب١ضطط٣ نطز١ْ ي١ ٥ٝػالّ ي١ زٚٚ غ١ْط١ض٠ٚ٠

ب١ٚ فٌََٝ  ,ن١ ضِْٚان٢ ٥ٝػال٢َ ١ْْاغ٠ٛٝ ,ت١ٚاٚبَٝبا٠ٚض٣ِ ٠ن٢ ن١ بطٜت١ٝ ي١ ١َتطغ٢ ز٠ض :١ٜن١َٝٓٝإ)
ٚ ت١ي١َنا٣١ْ ن١ ١٥َٜٓٝت٠ٚ١ ي١ ض٢َِٜ ٥ٝػالّ ٚ َٛغٛيَُاْاْسا ي١ د١ْطني ن١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ تَٝهؿهاْس٢ْ 

 ...ب١ٖازاض٣ بريٚبا٠ٚض٣ِ ٚ ١ٖيَػٛن١ٚت ٚ  غٝاغ١ت ٚ سٛنُهطزْٝإ
٣ تَٝهؿهاْس٢ْ ْا٠ٚن٢ ي١ْاٚ ٥ٛمم١تسا ب١ ٖؤ٣ بالَٚب٣٠ٚ١ْٛ ز٠غت١ٚ ضِٚب١ضِٚب٠ٚ١ْٛ :ز٠َٚٝٓٝإ

.. ضْٛه١ تَٝهؿهاْس٢ْ ْا٠ٚن٢ ي١شَٜط .ي١ْاٚ زي٢َ ط١جنا٢ْ ٥ٛمم١تساز٠ٚضإ ز٠ٚض ز٠نات  تاقُاَْٝو ن١
٠ٚ ب١ضز٠ٚاّ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ز٠ضِؤٕ ي١  ,٣١َٜٓٚ١ تَٝو ؾها١ْ ي١ ز٠مسا٣١ٜ َٛغٛيَُاْاْساثؤؾان٢ زٜٓسا ب

ظؤضتطٜٔ ب١ف ٚ ط١ٚض٠تطٜٔ ث١ًٜإ ١ٖب٠ٛ  –ن١ نؤ١َي٢َ ضِظطاضبٛأْ  –ؤؾٓا٣ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت شَٜط ضِ
١٥ٜٚـ ب١ تَٝو  ,ي١ ثطِنطز٣٠ٚ١ْ ْات١ٚا٣ٚ َٛغٛيَُاْإ ١٥ٜٚـ ب١ طَٝطِا٠ٚ١ْٜإ بؤال٣ قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت

ط٣١ ٚثٛض ي١ ضِٚاْي١ ؾتاَْٝه٢ ثطِؾهاْس٢ْ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ي١غ١ض٣ زضٚغت بٕٛ ١٥ٚ تاق١ُ دٝاٚاظا١ْ 
  .0(ت١ضاظ٣ٚ ؾ١ضع٠ٚ١

ي١باغ٢ دٝاٚاظ٣ ٥ٝنب ت١مي١ٝ ٠ٚ ي١ٚ ؾت١ ب١ْطخا٣١ْ ظاْػت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خَٜٛٓس١َٚت٠ٚ١ ي١ ْٛغطاَٜٚه٢ 
ن١ ١٥ٚ تَٝه١ٍَ نطزٕ ٚ ٥ايَؤظ١ٜ الز٠بات ن١  ,نطزٕ ي١ ١ٖيَػٛن١ٚتسا ي١َْٝٛإ خ١ٚاضٜر ٚ بَٝبا٠ٚضِاْسا

                                                 
1
 .(132\2)زتُٛع ايفتا٣ٚ  
 .(54-53 :ص) (سهِ االْتُا٤ اىل االسعاب)اختضاض ملا نتب٘ ايؿٝذ بهط يف نتاب٘  2
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ز٠ضباض٣٠ ١ْٖسَٜو ف١ضَٛز٠ ن١ ٣٠ٚ١٥  ْات١ٚاٚ ٚ ٖؤؾ٢ال٣ ١ْٖسَٜو بريزضٚغت ز٠بَٝت ي١
ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ٖا٠ٚالَٕ سٛن٢ُ  ,يَٝس٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ خ١ٚاضٜر خطاثرتٕ ي١ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ ب١ ض٠ِٖا٣

 .نٛفطٜإ ١ْزا٠ٚ ب١غ١ضٜاْسا
ا٠ٜٚإ ب١ ١ٖيَط١ضِ ,ب١ضز٠ٚاّ ََٝص٣ٚ َٛغٛيَُاْإ ي١غ١ض ١َ١٥ ب٠ٛ) :١٥ف١ضََٜٛت ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت

١َ١٥ ي١ط١ٍَ  ,١ْظإْٝٛ ٠ٚنٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ١٥بٛب١نط٣ قسٜل ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت ؾ١ض٣ِ ي١ط١ٍَ نطزٕ
٠ ٚ ,( ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚ ب١ ؾ١ضِنطزٕ ي١ط١يَٝإ ي١ ف١ضَٛز٠ ضِاغت١ناْسا)٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

٠ٚ  ,َٜط ثاْتا٣ ٥امساْساخطاثرتٜٔ ؾ١ضِن١ضٕ ي١ش) :ٚإ ٚات١ خ١ٚاضٜض٠ٚ١٥ف ن١ ضِٜٛا١ٜت نطا٠ٚ ن١ ١٥
 ٠ٚ ,ي١ٚ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ ن١ ١٥بٛ ٥َٛا١َ ضِٜٛا١ٜت٢ ز٠نات .(ضانرتٜٔ نٛشضاٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚإ ز٠ٜهٛشٕ

ٚات١ ١٥ٚإ ز٠ضباض٣ َٛغٛيَُاْإ ظؤض خطاثرتٕ ي١ غ١ٜط٣  , 9ٚ دط١ ي١ٜٚـ ضِٜٛا١ٜتٝإ نطز٠ٚ تطَص٣
ضْٛه١  ,١ْ طاٚضٜـ ١ْٚ١ دٛي١ن :ٛيَُاْا٠ٕٚ ٖٝض ن١ؽ ب١ق١ز ١٥ٚإ خطاخ ١ْب٠ٛ ي١غ١ض َٛغ ,خؤٜإ

٠ٚ خ٢َٜٓٛ َٛغٛيَُاْإ  ١٥0ٚإ غٛضبٕٛ ي١غ١ض نٛؾت٢ٓ ١َٖٛ َٛغٛيَُاَْٝو ن١ ٖاٚضِا ١ْبٛبَٝت ي١ط١يَٝإ
٠ٚ سٛن٢ُ  ,س١الٍََ ز٠ن١ٕ ١ٖض٠ٖٚا َاٍَ ٚ غاَاْٝإ ٚ ٠ٚ نٛؾت٢ٓ َٓساي١َناْٝؿٝإ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ

٠ ١٥ٚ ناض ٠ٚإ ب١زٜٓساض٣ ز٠ظا٢ْ ب١ٖؤ٣ ط١ٚض٣٠ ١ْظاْٝٓٝا٠ٚٚ١ْ ٠ٚ١٥ؾٝ ,نٛفط ز٠ز٠ٕ ب١غ١ضٜاْسا
  .4(...زاَٖٝٓطاٚا١ْٜإ ن١ طَٛطِان١ض٠

                                                 
1
ضٚاٜتا٘ يا٘ بااملع٢ٓ نُاا     ٚ يعٌ غبب تضسٜط ابٔ ت١ُٝٝ ي٘ بضٝػ١ ايتُطٜض ٖاٛ   ،(2398)يباْٞ يف حتكٝك٘ يػٓٔ ايرتَصٟ بطقِ صشش٘ األ 

 .تطاعٝف اذتاسٜح   –س٦ٓٝص  –ٚال ٜعٕٓٛ ب٘  ،ٖٚٛ َػًو َعطٚف عٓس بعض املتكسَني َٔ احملسثني نايبداضٟ يف صشٝش٘ ،ٜعٗط َٔ غٝاق٘
 :ٛ اَاَا١ فكاٍ ابا  ،ضأ٣ ابٛ اَا١َ ض٤ٚغا َٓضٛب١ ع٢ً زضز زَؿل :ٚ يفع٘ عٓس ايرتَصٟ َٔ ضٚا١ٜ ابٞ غايب قاٍ .(205 ،46\2)ايفتح  :بطِٚا١ْ

 ،اىل اخاط االٜا١   ٢٣٦آل عمران: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ  :ثِ قطأ (.خري قت٢ً َٔ قتًٛٙ ،ؾط قت٢ً حتت ازِٜ ايػُا٤ ،نالب ايٓاض)
ٙ   ) :قاٍ ؟()اْت مسعت٘ َٔ ضغٍٛ اهلل  :قًت البٞ اَا١َ ٚ  (.يٛ مل امسع٘ اال َط٠ أٚ َطتني أٚ ثالثا أٚ اضبعا ست٢ عس غابعا َاا ساسثتهُٛ

 (.ٚخري قتٌٝ َٔ قتًٛا) :( بًفغ62\1)َاد١  عٓس ابٔ
2
 .تَٝس٠نؤؾٔ ي١ نٛؾت٢ٓ َٛغٛيَُاْاْسا ١ٖض٠ٚى زَٜت :ٚات١ 
3
 .(248\5)َٓٗاز ايػ١ٓ  
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ي١ )ب١غ١ ن١ ١٥ٚإ  ,ٚات١ خ١ٚاضٜر ن١َرت تاٚإ باضٕ ي١ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ ي١ ت١ضاظ٣ٚ طؿت٢ نؤتاٜسا
٠ٚ ١٥ٚ  ,يََٝٓٔ ب١ز٠غتٝا٠ٚ١ْ, ب١الَّ ب١ ب١ضاٚضز٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛغٛيَُاْإ ز٠ٜٓا9(بَٝبا٠ٚض٣ِ ضِاٜإ نطز٠ٚ

 ,ْاض٠ِس١تٝا٣١ْ ن١ ز٠َٜٗٝٓٔ ب١غ١ضٜاْسا ١٥ٚا خ١ٚاضٜر ؾ١ض٠ِْطَٝعٜإ ظؤض ظٜاتط٠ ي١ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ ٚب١ال
ب١يَهٛ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ ١ٖٚي٢َ ي١ْاٚ بطز٢ْ َٛغٛيَُاْإ ْاز٠ٕ ١ٖض٠ٚى ضؤٕ ١٥ٚإ ١ٖٚي٢َ ي١ْاٚ بطزْٝإ 

 .٠ ١ٖض ي١ زْٚٝازا ي١ ثَٝـ خ١يَها٢ْ تط١ٖ٠ٚ٠ضبؤ١ٜ غعازاْٝإ ثَٝـ خطاٚ ,ز٠زٕ
ن١ ز٠ي٢ََ ي١ زٚا٣ قػ١نا٢ْ ثَٝؿ٣ٛ ب١ زٚ ٠ٚ دٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ٥ٝنب ت١مي١ٝ نات٢َ 

با ي١  ,٠ٚ غعازاْٝإ ١ٖض ي١ زْٚٝازا بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ظٜاْٝإ زٚض خبطَٜت٠ٚ١ ي١ َٛغٛيَُاْإ) :الث١ض٠ِ
غعا ١ْزضإٚ ١ٖض٠ٚى ضؤٕ غعا٣ ١٥ٚ َٛغٛيَُا١ْ ز٠زضَٜت ن١ ز٠غت  زٚاضِؤشٜؿسا باؾرتبٔ ي١ٚا٣١ْ ن١

٠ٚ  ,زضَٜص٣ ز٠نات١ غ١ض غٓٛضَٜو ي١ غٓٛض٠نإ ٠ٚ ٢ًٖ١٥ ظمي١ُ ي١ دٛي١ن١ٚ طاٚض  غعا ْازضَٜت
 .(َٛغٛيَُإ ي١ زٚاضِؤشزا ظؤض باؾرت٠ ي١ٚإ

غ١ضباظط١نا٢ْ ب١تاٍَ ي١ب١ض  ٠ٚ ب١ نان١ًٝناْت ق١ث٢ ثَٝسا به١ ١٥ٚ نات١ ١َٖٛ ,١َ١٥ت دٛإ ي١بري بَٝت
٠ٚنٛ ١٥ٚا٣١ْ  ,ضاٚتسا ز٠ضِٚخَٝت  ن١ زشا١ٜت٢ نطزٕ ٚ تَٝهؤؾإ ي١ زش٣ ٢ًٖ١٥ بٝس٠ع ي١ناض ز٠خ١ٕ

٠ٚ عًُٝا١ْٝنإ ٚ ؾٝٛع١ٝنإ ظؤض ي٠ٚ١ ضاالنرتٕ ي١  ,تري٠ناْتإ ضِٚز٠ن١ْ١ بطاناْتإ) :ن١ ز٠يََٝٔ
 .(!؟بالَٚنطز٣٠ٚ١ْ زٚب١ض٠ن٢ ي١ َْٝٛاْتاْسا

ضْٛه١ ثاى نطز٣٠ٚ١ْ ضَِٜباظ٣ خٛاٚ زٜٔ ٚ ١ْٗ١َز ٚ ؾ١ضع١ن٣١ ٚ الزا٢ْ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ت١مي١ٝ ٥ٝنب
٠ٚ ١٥ط١ض خٛا٣  ,ؾ١ض٠ِْطَٝعٜإ ٚادب٢ نٝفا١ٜت١ ب١ تَٝهطِا٣ َٛغٛيَُاْإ ١ٚغت١ّ ٚ خطاث٣١ ١٥ٚاْ

١٥ٚا زٜٔ خطاخ ٜاض١َت٢ ١ْزاْا١ٜ بؤ ٠ٚالْا٢ْ خطاث٣١ ١٥ٚا١ْ  ١ٚط١ٚض٠ ١ْٖسَٜو ن١غ٢ ٥اَاز٠ ١ْنطزاٜ
ظؤض ظٜاتط  (١٥ٚا٣١ْ ن١ ؾ١ضِن١ضٕ)٠ٚ خطاث٣١ ١٥ٚإ ي١ خطاث٣١ ز٠غت ب١غ١ضاططت٢ٓ زٚشَٔ  ,ز٠بٛ
١٥ط١ض ز٠غتٝإ ططت ب١غ١ض ؾََٜٛٓٝهسا ْاتٛأْ زي١َنإ  (بَٝبا٠ٚضِا٢ْ ؾ١ضِن١ض)ضْٛه١ ١٥ٚإ  ,ز٠بٛ

 (٢ًٖ١٥ بٝس٠ع)١الَّ ١٥ٚا٢ْ تط ب ,ضز٠ ١ْب٠َ٢ٚخطاخ به١ٕ ٚ ١٥ٚ زي٣١َ ز٢ٜٓ تَٝسا١ٜ خطاث٢ به١ٕ ٚضز
خٛا٣ ط١ٚض٠ ) :( ز٠ف١ضََٜٛت)٠ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ,١ٜن١ّ ؾت ي١غ١ض٠تا٠ٚ زي١َنإ خطاخ ز٠ن١ٕ

                                                 
1
 .(943\95)ٚ قشٝض ابٔ سبإ  ,(959\99)ٚ عبسايطظام  ,(440\95)َكٓف ابٔ ابٞ ؾٝب١  :بطِٚا١ْ 
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ب١يَهٛ ت١ْٗا ت١َاؾا٣ زي١َناْتإ ٚ نطز٠ٚ٠ناْتإ  ,ت١َاؾا٣ ؾ٠َٛٝتإ ْانات ١ٖض٠ٖٚا َاٍَ ٚ غاَاْتإ
  .9(....(2564)ضٚاٙ َػًِ  (ز٠نات
 

 
  

١٥ّ طَٛا١ْ ظؤضزَٜت ب١غ١ض ظٚبا٢ْ ١٥ٚا٣١ْ ن١ خؤٜإ تَٝطٚت١غ١ٍ ١ْنطز٠ٚ ب١ ١ْٗ١َد٢ ثَٝؿني ٠ٚ 
٠ٚ ) :ز٠زات٠ٚ١ ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ٠ٚ ز٠يََٝت ٠ٚ٣ال٢ََ ١٥ّ طَٛا١ْ اإلبطا٢ُٖٝحمُس ايبؿري ؾَٝذ 

٣٠ٚ١ْٛ خٛضِافات ٚ ضَِٜطا طَٛطِانإ ي١َْٝٛإ ي١ ضِاغتٝسا بالَٚب :تؤ زٚض١ْن١ٚتٜٛت٠ٚ١ ١٥ط١ض بًََٝٝت
ٚاض٣ ب١ خَٜٛٓس٠ ٢ٓ ي١ ْاٚ ضِؤي١َ خَٜٛٓس٠ٚاض٠نا٥ٕٛمم١تسا ناضٜط١ض٣ ظؤض٣ ١ٖبٛ ي١ بالَٚب٣٠ٚ١ْٛ بَٝسٜ

ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚإ ١ٖضي١ َٓساي٠ٚ١َٝ ١٥ٚ بريٚبؤض١ْٛ  ,٥ا١ٜٓن١ٜإ ١٥ٚضٚث٢ ن١ ١ْظأْ ب١ س١قٝك١ت٢
ثَٝـ  ٠ٚ ناتَٝو ن١ ز٠ض١ٓ ,٠ٚ ١ًٖ١٥ن٣١ ١ٖيَطط٣ ١٥ٚ ز١ٜٕٓ ,طَٛطِاٜا١ْ ز١ٜٓ ١ٖيَس٠ططٕ ن١ ٥ا١٥ّ ضَِٜطا
١ٖضبؤ١ٜ ٥ٝٓهاض٣ ز٠ن١ٕ  ,١ْ ظاْػت ٚ ١ْ ع١قٌَ ١٥ٚ ؾت١ٜإ يَٞ ق١بٍَٛ ْاناتي١ ظاْػت ٚ ع١قًَسا ١٥ٚا 

ٕ ٠ٚ ي١ط١يَٝؿٝا ٥ٝٓهاض٣ زٜٔ ز٠ن١ ,(واتة ئيِلاضى ئةو ؾتة ثطِوثوضاُة زةكةْ) ضِاغت١ ١ٚن١ س١قك
 .٠ٚ ١َ١٥ف ١ٜنَٝه١ ي١ تاٚاْهاض١ٜنا٢ْ ت١ضٜك١ت١نإ ي١غ١ض ١٥ّ ٥ا١ٜٓ ,ب١غت١ّ ٚ ١ْظا٢ْ

١ٜنالٜهطز٣٠ٚ١ْ  ٥ٚ٠اٜا ْاب٢ٓٝ ن١ ي١ْاٚبطز٢ْ ت١ضٜك١ت١نإ ي١ْاٚبطز٢ْ بَٝس١ٜٝٓ ي١ ١ْٖسَٜو ي١ ض٠ِٚنا١ْٝٚ
 !؟١ْٖسَٜو ي١ ٖؤناض٠نا١ْٝت٢

                                                 
1
     .(232\28)زتُٛع ايفتا٣ٚ  

بؤضى كؤمةَلةى سانايانى 
موسوَلنانانى جةسائريى طزنطى دا بة 

بةرثةرضدانةوةى تاقنة الدةرةكاى وةك 
تةريكةتةكانى تةصةوف سياتز لة طزنطى 
دانى بة بةرثةرضدانةوةى بَيديهةكاى 

 لةطةَل بونى داطريكارى فةرةنسى؟
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ن١ باْط ز٠نات ٚ ٖاٚاض ز٠نات ي١ نؤ١َي٣١َ َٜٛٓس٠ٚ٠ تاضَٜه٢ ْٛغ١ضَٜه٢ تْٛػِٝ خا٠ٚٚ َٔ ي١ّ ضِؤشا١ْز
٠ٚ ثؤظؾ٢ بؤ  ,ظاْاٜإ ن١ ١٥ّ ال١ْ١ٜٜإ ف١ضاَؤف نطز٠ٚ ي١ ال١ْ١ٜنا٢ْ ط١ْس٠ي٢َ ن١ بطٜت١ٝ ي١ بَٝس٢ٜٓ

با ثايَٝإ زابَٝت٠ٚ١ ي١ ال١ْ١ٜنا٢ْ ضانػاظ٣ ن١  –ظاْاٜا٢ْ َعط١ٚت٢ ظ٠ٜت١ْٛ َٖٝٓا٠ٚت٠ٚ١ ب٣٠ٚ١ ١٥ٚإ 
١ٖغتإٚ ب١ زشا١ٜت٢ نطز٢ْ بَٝس٢ٜٓ ب١ دؤضَٜو ن١ غٛثاؽ  –إ غ١ضٚشَٜط٣ تٝاز٠ن١ٕ نؤ١َي٣١َ ظاْاٜ
تاض٣ دَٛع١ناْسا ن١ ١ٚب١الَّ ١٥ٚ ْٛغ١ض٠ ناض٠ن٣١ ق١تٝؼ نطزٕٚ ي١ٚ ثَٝٓا٠ٚزا ت١ْٗا ي ,نطإٚ ي١غ١ض٣

از٣ ض٠ٛ ن١ ٠ٚ ١٥ّ ْٛغ١ض٠ ب١ضَِٜع٠ ي١ ٜ ,تَٝٝسا ٥ٝسا٣١ْ بَٝس٢ٜٓ ز٠ن١ٕ ٚ خ١يَه٢ ي٦َٝاطازاض ز٠ن٠ٚ١ْ١
ب١يَهٛ ث١الَاض٣ زا٠ٚ ي١ ب١ضب١غرتٜٔ  ,نؤ١َي٣١َ ظاْاٜإ ١ٖضطٝع بَٝس٠ْط ١ْب٠ٛ ي١ب١ضاَب١ض بَٝسٜٓٝسا

ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ي١ٜاز٣ ض٠ٛ ن١  ,٠ٚ ب١ضب١ض٠نا٣١ْ نطز٠ٚ ي١ ت١غهرتٜٔ طؤض٠ِثاْٝسا ,ؾ١َٜٓٛناْٝسا
١ٚات١ ض ناضٜط١ضٟ ١ٜن٢ ن ,١٥ٚا٣١ْ ن١ ب١ٖؤ٣ بَٝس٠ٚ١ٜٝٓ تَٝو ضٕٛ ْا١ْ١ٜ َعط١ٚت١نا٠ٚ١ْ

 !.؟تاض٠نا٢ْ دَٛع١ ن١ بؤ َْٜٛصخَٜٛٓإ ز٠خَٜٛٓطَٜت١ٖٚ١٠ٚ١ٜ
٠ٚ ٥اٜا ١ْخؤف ضاغ١ض ز٠بَٝت ب١ ٥اطازاضنطز٣٠ٚ١ْ ي١ف غاغ١نإ ي١ ١ْخؤؾ٢ ٜإ ي١ ٖؤناض٠نا٢ْ 

  ؟١ْخؤؾ٢
١ْخؤف ي١ َطزٕ ٠نٛ ثعٜؿو ٚا١ٜ غ١ضن١ٚتٛ ْابَٝت ي١ ضِظطاضنطز٢ْ ض٠ٚ١٥ٚ ١ْبَٝت ن١ ظاْا٣ ض٢ََُِْٜٛٓ نا

١٥ٚ ؾَٜٛٓا١ْ ١ْبَٝت ن١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ َطزٕ ٚ ٠ٚ ضاض٠غ١ض٣ ضِاغت١ٚخؤ٣  ١٥ٚ ب١ ضاض٠غ١ضنطز٢ْ 
 . 9(َٝهطؤبا٣١ْ ن١ ز٠ب١ٓ ٖؤ٣ َطزٕ

 !ْس٠ بَٝٓطخ١ ق١زض٣ ي١ال٣ سعب١نا٠ٕٚ ض١ !اهلل أنرب ١ْٗ١َد٢ ثَٝؿني ض١ْس٠ ب١ َٖٝع٠
اغت٢ٓ ٚالَت٢ َٛغٛيَُاْإ ي٣٠ٚ١ ن١ ي١ شَٜط٠ٚ٠ خٝا١ْت٢ ٖؤ٣ ثاض ١ضِب٣٠ٚ١ْٛ ١٥ٚا١ْ ز٠بَٝتن١ٚات١ ضِٚب١

١٥ٜٚـ ب١ دٝٗاز نطزٕ ي١ زش٣ زٚض٠ِٚنإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ خؤٜإ ١َالَؽ ز٠ز٠ٕ ي١ْاٚ ثؤىل  ,يَٝبهطَٜت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,خؤٜإ ز٠ؾاض٠ٚ١ْ اَٚٛغٛيَُاْاْس

   7٣التوبة:  چٻ  پ  پ
                                                 

1
 .(133-132\1)إلبطا٢ُٖٝ اثاض ستُس ايبؿري ا 
 



www.fermude.com 1432 

 

 

 .توُسبة هةغةضياْ ةوظةُطىَ هةزشى ئةو زوضِواُ ()ئةى ثيَغةًبةض  :واتة
٠ٚ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ دٝٗاز٣ زٚض٠ِٚنإ ن١ت١ْٗا ب٠ٚ١ ز٠بَٝت ن١ ب١يَط١نإ ضِٕٚ ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق١ِٜ

 .(...بط١ٜ١ْطَٜت ٠ٚبهطَٜت١ٚ
٠ٚ ٠ٚ١٥ف دٝٗاز٣  ,٠ٚ دٝٗاز٣ زٚض٠ِٚنإ ظؤض قٛضغرت٠ ي١ دٝٗاز٣ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ) :١ٖتا ز٠ي٢ََ

ي١ ٠ٚ ١٥ٚا٣١ْ ث٢َٝ ١ٖيَس٠غٔ ض١ْس ن١غَٝهٔ  ,١يَها٢ْ تاٜب١ت٢ ْاٚ ٥ٛمم١ت ٚ َرياتططا٢ْ ثَٝػ١َب١ضأْخ
١٥ٚا  –با ن١َٝـ بٔ ي١ ض٣ِٚ شَاض٠ٚ٠  –٠ٚ ١٥ٚا٣١ْ ب١شزاض٣ ز٠ن١ٕ ٚ ٜاض١َت٢ ز٠ز٠ٕ تَٝٝسا  ,دٝٗاْسا

  .9(...ظؤض ب١ضَِٜعٕ ي١ال٣ خٛا
ي١ٚا١ٜ١ْ سايَٝإ ؾاضا٠ٚ بَٝت ي١ال٣  ,ي١ ْاٚ ثؤىل َٛغٛيَُاْاْسا٠ٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚا١ْ خؤٜإ ؾاضزؤت٠ٚ١ 

بؤ ١٥ٚا٣١ْ خؤؾ١ٜٚػتٝإ ف١ضظ٠ ي١غ١ضَإ  –ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ سايَٝا١ٖٕض ,ظؤضَٜو ي١ خ١يَه٢
ب١الَّ طَٜٛٝإ  ,١٥ط١ض خ١يَهاَْٝو ي١ زٚض٠ِٚنإ ١ْبٔ) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ت١مي١ٖ١ٝضبؤ١ٜ  ,ظؤض ثَٜٝٛػت١ –
ي١ط١ٍَ  ,ناْٝإ ضِاغنتاطَٛاْٝإ ز٠بطز ن١ قػ١ا٠ٚٚ ساي٢َ ١٥ٚ زٚضِٚا١ْٜإ يَٞ ؾَٝٛا ١ٖت ,ٔتز٠ططبؤ

 ,٠ٚ بٕٛ ب١ باْط١ٚاظ ناض بؤ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ زٚض٠ِٚنإ زاٜإ ز٠َٖٝٓا ,٣٠ٚ١٥ ثَٝط١ٚا٣١ْ قٛض٥ا١ْ

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

ئةو زوضِاُة ئةطةض هةطةَهتاْ بطِة زةضةوة بؤ  :واتة  ٥7التوبة:  چې  ېۉ    ې  ې  
ى زةزةْ كة توؾ ةوة ٓةوَهى ئةو ،جئاز ئةوا ُابِة ٓؤى ظؤض كطزُى شًاضةتاْ بةَهلو كةًرتتاْ زةكةُةوة

بؤ وة هةُاويؿتاُسا كةغاُيَم ٓةْ كة طويَياْ  ،ضةكى خبةُة ُيَواُتاُةوةئاشاوةتاْ بلةْ و زوبة ةوفيتِ
 .زةططْ و بةزةَ زاواكاُياُةوة زةضّ و ثيَياْ ٓةَهسةخةَهةتيَّ

ضْٛه١  ,ب١يَهٛ تٛف بٕٛ ب١ فٝت٣١ٓ ١٥ٚا١ْ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ,ن١ٚات١ ثَٜٝٛػت١ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ساي٢َ ١٥ٚا١ْ
٠ٚ  ,١٥ٚا٣١ْ ن١ تٛؾ٢ فٝت٣١ٓ ١٥ٚإ ز٠بٔ ٥ُٝاَْٝهٝإ تَٝسا١ٜ ن١ ثَٜٝٛػت٢ ز٠نات زؤغتا١ٜت٢ بهطَٜٔ

١ٖضبؤ١ٜ  ,ْاٚ بٝسع١ٜ١ى ي١ بٝسع١نا٢ْ زٚض٠ِٚنإ ن١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ خطاخ نطز٢ْ زٜٔض١ْٛت١ 

                                                 
1
 .(5\3)ظاز املعاز  
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٢ نطز ن١ باؽ بهطَٜٔ ٚ ١٥ط١ض ثَٜٝٛػتٝؿ ,٥اطازاضنطز٠ٚ١ْ ي١ ؾت١ زاَٖٝٓطا٠ٚنإ ناضَٜه٢ ثَٜٝٛػت١
ٚ ب١طَٛا٢ْ  ب١الَّ بًََٝٝٔ ,٠ض١ْططتبَٝت٠ٚ, ب١يَهٛ ١٥ط١ض ١٥ٚإ ١٥ٚ بٝسعا١ْٜإ ي١ زٚض٠ِٚناْٝؿ١ْٚاٚبربَٜٔ

  .9(اف ١ْبَٝت ١ٖضثَٜٝٛػت١ ضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ سايَٝإض١٥ٚط١ ,٠ٚ ز١ٜٓ ,٠ٚ ضان١ ,خؤٜإ ٚابعأْ ن١ ضِاغت١
ي١ب١ض١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زٚشَٔ ْا١ٜت١ ْاٚ َاي١َن١ت٠ٚ١ ١َط١ض ناتَٝو ن١  ,٠ٚ ب١الَّ ضِٚب١ضِٚب٠ٚ١ْٜٛإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠

تاق١ُ ضِظطاضب٠ٛن١ ب١ضاَب١ض ٝػال١َٝ الز٠ض٠نإ ي١ ٠ٚ تاق١ُ ٥ ,ث١جن١ض٠نا٢ْ نطابَٝت٠ٚ١ ٜإ الٚاظ بَٝت
٥اٜا َٛغٛيَُاْإ ْاظأْ ن١ ناضٜط١ض٣ قؤف١ٝنإ  ,بطٜتني ي١ ؾ٢َٜٓٛ ٖات١ٓ شٚض٠ٚ٠ بؤ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ

 .!؟ثَٝٓا٠ٚزا ٚض١ْسبٛ ي١ زاطرينطز٢ْ ٚالَتا٢ْ ٥ٝػالّ ٠ٚ ٜاض١َتٝإ بؤ بَٝبا٠ٚضِإ ي١
ي١ ٠ٚ ١٥ٚإ ٜاض١َت٢ ٠ٚضز٠ططٕ ي١ بَٝبا٠ٚضِإ ) :٣ ؾٝع٣١ ضِافٝع٠ز٠ف١ضََٜٛت ز٠ضباض٠ ٥ٝنب ت١مي٠ٚ١ٝ 

َٛغٛيَُاْإ تٛؾ٢ ْاض٠ِس١ت٢  اتَٝو ن٠ٚ١ بُٝٓٝإ ٠ٚ َٛغٛيَُاْاْٝـ بٝٓٝإ ن١ ن ,زش٣ َٛغٛيَُاْإ
١ٖض٠ٚى ضِٜٚسا ي١ط١ٍَ  ,ٖاتٔ ب١ز٠ؽ زٚشََٓٝه٢ بَٝبا٠ٚض٠ٚ٠ِ ١٥ٚا ي١ط١ي٢َ ز٠بٔ ي١زش٣ َٛغٛيَُاْإ

 .ن١ ضِافٝع٠ ٜاض١َتٝإ زا ي١زش٣ َٛغٛيَُا١ْنإ ,ثازؾا٣ بَٝبا٠ٚض٣ِ ت١ت١ض٠نإد١ْطٝعخإ 
نٛض٣ِ نٛض٠ِن٣١ ناتَٝو ن١ ٖات بؤ خٛضِاغإ ٚ عَٝطام ٚ ؾاّ ٠ٚ١٥ ظؤض ي٠ٚ١  ٠ٚ٣ ٜاض١َتٝإ بؤ ٖؤالنؤ

١ْنا٢ْ خٛضِاغإ ي١ ط١ٚض٠تطٜٔ ثؿتٝٛاْا٠ٚ ١٥ٚإ ي١ عَٝطام ٚ  ,ضِٕٚ ٚ زٜاضتط٠ ن١ ؾاضا٠ٚ بَٝت ي١ن١ؽ
 ,٥ٝنب ع١يك٢َ١ ي١ٚإ بٛ :ب١غساز ن١ ث٢َٝ ز٠ٚتطا٠ٚ ١٥ٚ ٠ٚظٜط٣٠ خ١يٝف٣١  ,٢َْٓٗٝ اٚبٕٛ ب١ ٥اؾهط

٠ٚ ١ٖٚي٢َ ز٠زا بؤ بط٢ِٜٓ ٥اظٚق٣١  ,َٛغٛيَُاْإ ١ٖٚ١ضبؤ١ٜ ب١ضز٠ٚاّ بٛ ي١ فٌََٝ نطزٕ ي١ خ١يٝف
ضٜإ ٚ ض١ْس٠ٖا فٌََٝ ٚ ت١ي١َن٣١ غ١ضباظط١نا٢ْ َٛغٛيَُاْإ ٚ الٚاظ نطزْٝإ ٠ٚ ضَِٜطط٣ ز٠نطز ي١ نٛؾتا

 ضٚز١ٖ٠ظا :٠ى ز٠ٚتط٠ٚٚ١َ٣ ن١ٚت١ٓ نٛؾت٢ٓ َٛغٛيَُاْإ ب١دؤضَٜو ن ١ٖٚ٠تا ٖات١ٓ ْا٠ٚٚ ,ز٠نطز
َٛغٛيَُاْإ تَٝو ؾهإ ي١ غاي٢َ غاظاْسا ١ٖغتإ ب١ .. ٠ٚ ناتَٝو .١٥ْٚس٠ َطؤظ ٜإ ظٜاتط ٜإ ن١َرت

٠ٚ ١َٖٛ ١٥ٚ  ,١ طاٚض٠ بَٝبا٠ٚض٠ِنا٢ْ قٛبطٚصبطز٢ْ ١٥غح ٚ ض١ى ٚ ز١ًٜنإ ٚ فطؤؾتٝا٠ٚ١ْ ب

                                                 
1
 .(233\28)زتُٛع ايفتا٣ٚ  



www.fermude.com 1432 

 

 

١َٖٛ  ٠ٚ١ ظٜاْٝإ ي١غ١ض َٛغٛيَُاْإ ظؤض ظٜاتط بٛ ي ,غ١ضباظا١ْٜإ بطز ن١ تَٝس٠ث١ضِٜٔ ب١الٜاْسا
  .9(...زٚش١َٓنإ

٢ به١ٕ بؤ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ١َٜضا١ٖضبؤ١ٜ ثَٝؿ١ٚانامنإ ب١ضز٠ٚاّ ظؤض ي٠ٚ١ ظٜط٠نرت بٕٛ ن١  :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ
 ,١٥ٚا١ْ ط١ٚض٠تطٜٔ دٝٗاز٠ ٣ب١يَهٛ ٚاٜإ ز٠ب٢ٓٝ ن١ دٝٗاز نطزٕ ي١زش ,زا٠ٚ ي١ ضَِٜباظ٣ ثَٝؿني الٜإ

ثاضَٜعطاض٣ نطزٕ ي١ غ١ْٓٛت ) :َاَؤغتا٣ بٛخاض٣ ٚ َٛغًِٝ ز٠يََٝت ١ٜسٝا٣ نٛض٣ِ ١ٜسٝا١ٖ٣ض٠ٚى 
 . 0(باؾرت٠ ي١ دٝٗاز نطزٕ

: طَِٜٛ ي١ ٣ ظ٠ن١ضٜا ن١ ز٠ف١ضََٜٛتقط٣ نٛضِضِٜٛا١ٜت ز٠نات ب١غ١ْ١ز٠ن٠ٚ١ٜ١ ١ٖتا ١ْ اهلطٟٚ
 :بٛ ز٠ٜٛت ١ٜسٝا٣ نٛض٣ِ ١ٜسٝاطَِٜٛ ي١  :َٛس١مم١ز٣ نٛض٣ِ ١ٜسٝا٣ ١٥ٍ ظ٢ًٖٚ بٛ ز٠ٜٛت

ب١ ١ٜسٝاّ  :َٛس١مم١ز ز٠يََٝت ,ثاضَٜعطاض٣ نطزٕ ي١ غ١ْٓٛت ظؤض ضانرت٠ ي١ تَٝهؤؾإ ي١ ض٢َِٜ خٛازا)
ن١ض٢ ١َ١٥  ,ٖٝالى ز٠نات ٚ تَٝس٠نؤؾَٝت ثٝا٣ٚ ٚا ١ٜ١ٖ غ١ض٠ٚت١ن٣١ ز٠ب١خؿَٝت ٚ ٠ٚ خؤ٣ :ٚت

  .4(!ب١ي٢ََ ظؤضٜـ :! ٚت٢؟باؾرت٠ ي٠ٚ١
غ١ظا به١ّ ي١زش٣ ١٥ٚا٣١ْ ن١  !غَٜٛٓس ب١خٛا) :َاَؤغتا٣ بٛخاض٣ ز٠ف١ضََٜٛت س١َٜٛس٠ٚ٣ 

( ض٠ِت ز٠ن٠ٚ١ْ١ خؤؾ١ٜٚػت تط٠ ي١الّ ي٣٠ٚ١ ن١ غ١ظا٣ )ف١ضَٛز٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
 .ٚات١ بَٝبا٠ٚض٠ِنإ :١َب١غت٢ ي١ تٛضن١نإ .3(ٛضن١نإٖاٚشَاض٠ٜإ به١ّ ي١ ت

عاق٢ُ نٛض٣ِ  ,ب١ضظتط٠ ي١ س١َٜٛس٣ ١٣ ت١ب١ق٣١َٜٓ١ ١َ١٥ّ ب١ضضاٚ ن١ٚت ي١ ال٣ ن١غَٝو ن٠ٚٚ
ي١زٚا ٣٠ٚ١٥ ن١ ط١ٚض٠ بٛ بٛ ٠ٚ ز٠غت١نا٢ْ  –خٛزض٣  :ٚات١  –١٥بٛ غ١عٝسّ ب٢ٓٝ  :ؾ١َٜٛذ ز٠يََٝت

                                                 
1
 .(72\1)َساضز ايػايهني البٔ ايكِٝ  :٠ٚ بطِٚا١ْ ،(159-155\5)َٓٗاز ايػ١ٓ  
2
 .(13\4)زتُٛع ايفتا٣ٚ  
3
  (.أ -111م )شّ ايهالّ  
4
 (.ايؿبٌ -228)ضٚاٙ اهلط٣ٚ بػٓسٙ يف شّ ايهالّ  
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ط١ٚض٠ تط٠ ي١الّ ي١ نٛؾتاض٣  –خ١ٚاضجي١نإ  :ٚات١ –ٕ نٛؾتاضٜا) :ز٠ي١ضظ٣ ٠ٚ ز٠ٜف١ضَٛ
  .9(ٖاٚشَاض٠ٜإ ي١ تٛضن١نإ

ز٠ف١ضََٜٛت ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ف١ضَٛز٣٠ ١٥بٛ غ١عٝس ز٠ضباض٣٠  ٥ٝنب ١ٖبري١ٖ٠ضبؤ١ٜ  :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ
نطزٕ ثَٝؿرت٠ ي١ ؾ١ضِ ٠ٚ ي١ ف١ضَٛز٠ زا ٖات٠ٛ ن١ ؾ١ضِ نطزٕ ي١ط١ٍَ خ١ٚاضٜر ي١) :نٛؾتاض٣ خ١ٚاضٜر

٠ٚ سٝه١ُت تَٝٝسا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ؾ١ضِنطزٕ ي١ط١ٍَ خ١ٚاضٜر ثاضاغت٢ٓ  ,ي١ط١ٍَ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض٠نإ
٠ٚ ثاضاغت٢ٓ  ,٠ٚ ؾ١ضِنطزٕ ي١ط١ٍَ ٖا٠ٍَٚ زا١ْض٠نإ ب١ز٠غت َٖٝٓا٢ْ قاظاجن١ ,ز٠غتُا٣١ٜ ٥ٝػال١َ
  .0(ز٠غتُا١ٜ ي١ ثَٝؿرت٠

١غ٣١ ن١ ؾَٜٛٔ غ١ْٓٛت ز٠ن١َٜٚت ٠ٚى ١٥ٚ ن) :ز٠ف١ضََٜٛت عٛب١ٜس قامس٢ نٛض٣ِ غ١ال٠ّٚ ١٥بٛ 
٠ ي١ ن١غَٝو ن١ ب١ ٠ٚ ١٥ٚ ن١غ١ ١٥َطِؤ ي١ال٣ َٔ ب١ضَِٜع تط ,ن١غَٝو ٚا١ٜ ن١ ثؿهؤ٣ ي١ز٠غتسا بَٝت

 .4(ي١ ثَٝٓا٣ٚ خٛازا مشؿَٝط ؾ١ضِ بهات

                                                 
1
ٚقاس ضٚاٙ ابٓا٘ عباساهلل يف نتااب      ،عاصِ بٔ مشٝذ بارتاا٤ ٖٚاٛ صاشٝح    :قع عٓسٙاٖٚهص ،(33\3)ٚ أمحس  ،(303\15)ب١ ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝ 

ِ  بٔ غعٝس ايكشطاْٞ: عاصِ بٔ مشاٝر  ( باغٓاز أبٝ٘ ْفػ٘ إال أْ٘ دا٤ يف املطبٛع بتشكٝل ستُس635\2)ايػ١ٓ  ٚقاس نٓات سػابت٘     ،باادتٝ
ِ   اٚذُتني َضػطعمب !عاصِ بٔ مشٝر) :(634\2)قاٍ ستكك٘ يف أٚالُٖا  !و َطتنيخطأ َطبعٝا يٛال أْٞ ٚدست٘ َجبتا نصي ! !تؿاسٜس ادتاٝ

أبٛ ايفطدٌ بفتح ايفا٤ ٚ ايطا٤ ٚ تؿسٜس  ،عاصِ بٔ مشٝذ مبعذُتني َضػطا) :فطدعت اىل ايتكطٜب فإشا فٝ٘ (.!!!(384\1)ايػٝالْٞ ايتكطٜب 
َع إٔ قطا٤ت مشٝر ظِٝ َؿاسز٠   ، اْكًبت عًٝ٘ خا٤ اغِ أبٞ عاصِ اىل دِٝ نٓٝت٘فعطفت إٔ ٖصا ارتطأ َٔ تضطف احملكل سني (...ادتِٝ
 !َتعصض٠

( َٔ ططٜل ٜعٜس بأ ٖااضٕٚ   331\15)إال أْ  ٚدست هلا َتابعا عٓس ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف املضٓف  ،ٚ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أعًٗا احملكل بعهط١َ بٔ عُاض
ِ ) :غعٝس ارتسضٟ ٜكٍٛ يف قتاٍ ارتٛاضز مسع أبا ا ايعٛاّ بٔ سٛؾب قاٍ: سسث  َٔأخربْ :قاٍ ٚ َجاٌ ٖاصٙ    (.هلٛ أسب إيٞ َٔ قتاٍ اياسًٜ

ٚ ضبٝاع املاسخًٞ    ،عبساحملػأ ايعبااز   :نُا أداب  ب٘ ؾٝداٟ ايفاضالٕ ،املتابع١ تٓفع ع٢ً ايطغِ َٔ دٗاي١ َٔ ض٣ٚ عٓ٘ ايعٛاّ بٔ سٛؾب
 :ص)ٌ ايكطٕٚ املؿٗٛز هلا بارتري١ٜ نُا ْب٘ عًٝ٘ ابٔ نجري يف ايباعح اذتجٝح إٔ اجملٍٗٛ َٔ أٖ اٚٚال غُٝ ،إشا مل ٜهٔ يف اإلغٓاز َكاٍ اخط

 ،الْ٘ يٝؼ يف ؾٝٛر ايعٛاّ ،ٚ يٝؼ ٖٛ عاصِ بٔ مشٝذ ايصٟ يف إغٓاز أمحس –نُا َط  –َع ايعًِ أْ٘ ممٔ ثبت مساع٘ َٔ أبٞ غعٝس  (97
 .ٚاهلل أعًِ (صسٚم ٜػًط) :(276)ب ضقِ فكس قاٍ فٝ٘ اذتافغ يف ايتكطٜ ،الٕ ضعف٘ ٜػري ،ٚسسٜح عهط١َ ٜٓذرب

   .عٔ ابٔ غٝسٙ إٔ ايسيِٝ دٌٝ َٔ ايٓاؽ َٔ ايرتى (زمل) :ْكٌ ابٔ َٓعٛض يف يػإ ايعطب يف َاز٠ :فا٥س٠
2
 .(301\12)فتح ايباضٟ البٔ سذط  
 .(79\49)ٚ ابٔ عػانط يف تاضٜذ زَؿل  ،(410\12)ضٚاٙ ارتطٝب يف تاضٜذ بػساز  3
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 طٚظٚبإ ي١ ثَٝؿرت٠ ي١ دٝٗاز نطزٕ ب١ مشؿَٝ ٠ٚٚ١ دٝٗاز نطزٕ ب١ ب١يَط) :ز٠ف١ضََٜٛت ٥ٝنب ق٠ِٜٚ١ 
  .9(غ١ض٠ َْٝع٠ن١نإ

 

 ي١ ضِاغتٝسا
١ْضَْٛٝا٢ْ ١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠  ٢ٖ١ْ نطزٕ ي١ خطاث١ بطٜت١ٝ ي١ ١ٚب١ٓٚا١ْ ي١ ف١ضَإ نطزٕ ب١ ضان

النحل:  چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓچ  :ز٠ف١ضََٜٛت

٢٤٤   
وة  ةوضوةضزطاضةكةت بة بةكاضٓيَِاُى زاُاى و ئاًؤشطاضى ضاكئايِى ثة ظوباُطةواظ بلة بؤ ضِيَبا :واتة

 .طفتوطؤياْ هةطةَهسا بلة بة باؾرتيّ و ضاكرتيّ ؾيَوة ظوباُطةوا

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ       ہ  چ  :ف١ضَٛ –غًِ اٚق٢ً اهلل عًُٝٗ –ٖاض٢ْٚ  ا٠ٚٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ َٛغ

ضوُلة ئةو بةضِاغتى هةغِوض  ،بطِؤْ بؤالى فريعةوْ :واتة ٥٥ - ٥٣طه:   چ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے
وة ئيَوة  ،كة خواية ’ضوُلة باُطةؾةى ئةوةى زةكطز  ،ئةو ثةضِى غتةًلاضى بةكاضزةٓيَِىَ ةواليساو

بدةُةوة كة يئاًؤشطاضى بلةْ و بة ؾيَوةيةكى هةغةضخؤ و ُةضًوُياْ طفتوطؤى هةطةيَ بلةْ و بري
برتغيَت و  ةوةغةالتيَلى ُية هةوة ظياتط كة خوا ثيَى زاوة بةَهلو بطةضِيَتةوٓيض ز ةوئةويـ ًطؤظ

 .واظبٔيَِيَت هةو غةضكيَؿيةى

                                                 
1
 .(047\9)اجلٛاب ايكشٝض البٔ ت١ُٝٝ  :٠ٚ بطِٚا١ْ ,(90\9)١ْٝٛٓ يًؿٝذ حمُس خًٌٝ ٖطاؽ ؾطح ايككٝس٠ اي 
 

بةكاريَيهانى توندو تيذى لة نكؤَلى كزدى لة 
 واتاى دؤستايةتى نية بؤ بَيباوةِرةكاى بيدعةضيةكاى
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ب١ضِاغت٢ ): ( ن١ ف١ض١َٜٛت٢)( ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ )خَٝعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض  عا٥ٝؿ٠ٚ٠ٚ١ ي١ 
٠ٚ ي١ٖ١ض  ,ظََٜٓٝت٠ٚ١ي١غ١ض خؤ٣ ٚ ١ْضَْٛٝا٢ْ ي١ٖ١ض ؾتَٝهسا بَٝت ١٥ٚ ؾت١ دٛإ ز٠نات ٚ ز٠ٜطِا

  .9(ؾتَٝهسا ز٠ضبَٗٝٓط٣َ ٚ البربَٜت ١٥ٚ ؾت١ ْاؾطٜٔ ز٠بَٝت
ب١الَّ ١٥ط١ض خطاث١ناض٣ ال١ْبطا ١َط١ض ب١ ب١ناضَٖٝٓا٢ْ دؤضَٜو ي١ ظبط٣ ١ْبَٝت ١٥ٚا ق٣١ ْانات ب١ 

١ٚؾت١ ٥اٜا ْابٝٓٝت ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ بؤ  ٥ ,١٥ط١ض ي١ب١ضاَب١ض َٛغٛيَُاْاْٝؿسا بَٝت ,ب١ناضَٖٝٓا٢ْ

ڳ  ڱ   ڱ  چ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت ,٠ٚ ي١غ١ضٚ ؾ١ض٠ٚ٠ِ ي٠ٚ١ ظبطتط ١ْٝ ,ؾ١ضِنطزْٝؿ٢ س١الٍََ نطز٠ٚ

 چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ
ًوغوَهٌاُاْ  ئةطةض زو كؤًةيَ هة باوةضِزاضاْ بوبة ؾةضِياْ ئةوا با كؤًةَهى طةوضةى :واتة  ٥الحجرات: 

ى زايم بةغةضثةضؾتى ثيَؿةواى ًوغوَهٌاُاْ ٓةغنت بة ئاؾت كطزُةوةياْ و ُيَواُياْ ةبطيتني هة كؤًةَهك
واظى ُةٓيَِا بةَهلو ثةالًاضى ئةوى تطيساو  اوئةطةض ٓةضزاُةيةكياْ ًوى ُةزا بؤ حوكٌى خو ،ضان بلةْ

بسةْ و بطّ بةطص  كةلطاوةًةتى غتةَ هيَضئةوا ئيَوة زةغتةوغاْ زاًةُيؿّ بةَهلو يا ’غتةًى هيَلطز 
ُةوة غةض ضِاغتة ؾةقاًى زازثةضوةضى و ًةئيََوّ ظوَهٍ بلات وة ٓةتا ًى زةزات بؤ ةبيد اوئةوةى تطز

وة  ،زةبيِني ئايةتةكة باغى ضِوزاُى ثؿيَوى زةكات هةُيَواْ زو عةؾطةتسا كة باوةضِزاضْ ،حوكٌى خوا
كؤًةَهّ ٓةغنت بة ضاضةغةض كطزُى ئةو كيَؿةية َهٌاُاْ كة يةن وباغى ئةوة زةكات كة كؤًةَهى ًوغ

كةضى زةبيِى كؤهلة خويَِةواضةكاُى ئةَ غةضزةًة زةيلةْ  ،ئةويـ بةغةضثةضؾتى ثيَؿةواى ًوغوَهٌاُاْ
 .انا هلل و انا اليى راجعونٓةضبؤية زةَهيٍَ  ،بة بةَهطة بؤ زضوغتيَتى حعبايةتى و ثاضضة ثاضضة بوْ

ظٜاتط ي١ ب١ناضَٖٝٓا٢ْ تْٛس٣ ي١ط١ٍَ َٝت ي١ ْهؤي٢َ نطز٢ْ ي١ ب١ضاَب١ض بطان١ٜسا ٠ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ با٠ٚضِزاض تْٛسب
٠ٚ ظؤض تْٛس بٛ ي١غ١ض بطان٣١  ,( ض١ْس ١ْضّ بٛ ي١ط١ٍَ فريعٕٚ١)٥اٜا ْاب٢ٓٝ َٛغا  ,زٚش١َٓن١ٜسا

                                                 
1
 .(2594)ضٚاٙ َػًِ  
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ٿ  ٿ    چ  :سا١ٖٜ١تا ب١دؤضَٜو بٛ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ بؤَإ باؽ ز٠نات ي١ٚ ف١ضَٛز٠ٜ ,()ٖاضٕٚ 

 .الى خؤى ةوغةضى بطاكةى ططت و قصى ضِازةكيَؿا بةض :واتة ٢٤٣األعراف:  چٹ  ٹٹ  
٠ٚ تؤ١َتباض٣ بهات ب٣٠ٚ١  ,٥اٜا بؤن١ؽ ١ٜ١ٖ ن١ زؤغتا١ٜت٢ ٚ زٚشَٓا١ٜت٢ بهات ب١ ب١يَط١ ي١غ١ض٣

 !؟ي١ط١ٍَ تاغٛت١ناْسا نطز٠ٚ ي١ بطان٣١ ٚ ٠ٚ ١ْضَْٛٝإ ب٠ٛ ن١ ظٚبإ ٚ ز٠غت٢ زضَٜص
( تْٛسٚ تٝص٣ ب١ناض ز٠َٖٝٓا ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ٖا٠ٚال٣١َْ ن١ )١ٜ١ٖ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ب١يَهٛ داض٣ ٚا

١ٜ١ْى ٠ٚض٣ بطط٠ ١٥ٚ ٠ٛنٛ من٠ٚٚ ,ؾاض٠ظابٕٛ ناتَٝو ن١ ١ٖي١ٜ١َنٝإ ز٠نطز ظٜاتط ي١ن١غا٢ْ تط
٥اٜا تؤ ز٠ت١َٜٚت خ١يَه٢ ) :ٚت٣١ٜ١ ن١ ب١ َٛعاظ٣ ف١ضَٛ ناتَٝو ن١ َْٜٛص٠ن٣١ زضَٜص نطز٠ٚ٠ ب١خ١يَه٢

  .9(!؟ٛؾ٢ فٝت١ٓ به١ٜتت
٠ٚ ي١ب١ضاَب١ضٜسا ز٠ٚ٠غتَٝت٠ٚ١ ١٥ٚ ي١غ١ضخؤ٣١ٜٝ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ نابطا ز٠ؾت١ن٣١ٝ ن١ َٝع٣ نطز ي١ 

 . 0ساَعط١ٚت١ن١ٜسا ١ٖض٠ٚى باؽ نطا٠ٚ ي١ ق١سٝش٢ بٛخاض٣ ٚ دط١ ي١ٜٚؿ
٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚ ب١ ٥ٛغا٣١َ نٛض٣ِ ظ٠ٜس٣ ف١ضَٛ ناتَٝو ن١ ي١ ؾ١ضَِٜهسا ٖا٠ٍَٚ زا١ْضَٜه٢ نٛؾت ي١زٚا

٥ٛغا١َ  .!؟ال اي٘ اال اهلل :ت٣١٥ٚ١٢ ٥ٛغا١َ ٥اٜا نٛؾتت ي١زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن) :ف١ض٣َٛ :ؾا١ٜتَٛا٢ْ َٖٝٓا
ب١ضز٠ٚاّ ١٥ٚ قػ٣١ٜ١ ز٠ٚت٠ٚ١ ١ٖتا خؤظط٣١ ٠ٚ١٥ّ خٛاغت ن١ َٛغٛيَُإ ١ْبَٛا١ٜ ثَٝـ ١٥ٚ  :ز٠ي٢ََ
  .4(ضِؤش٠

ضِؤشا٢ْ ١٥ٚ فٝتٓا٣١ْ ن١ ضِٜٚسا ي١زٚا٣ نٛؾت٢ٓ  ي٠١ضططت ي١ ٥اَؤشطاضٜسا ٠ٚٚ١ ٥ٛغا١َ غٛز٣ ي١ّ تْٛسٜ
 .١ٖضبؤ١ٜ فَٝط٣ خؤثاضاغت٢ٓ نطز ي١ب١ضاَب١ض خ٢َٜٓٛ َٛغٛيَُاْاْسا ,عٛمسإ ض٠ِظا٣ خٛا٣ يَٝبَٝت

                                                 
 .(465)( ٚ َػًِ 6106)ضٚاٙ ايبداضٟ  1
 .(220)ايبداضٟ  2
3
 .(96)ٚ َػًِ  ،(4269)ضٚاٙ ايبداضٟ  
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٥ٛغا١َ غٛز٣ ٠ٚضططت ي١ٚ ضِؤش٣٠ٚ٠ ن١ ثَٝػ١َب١ض ) :ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ز٠ف١ضََٜٛت ظ١ٖ٠ب٢
(َٛث٢َٝ ف١ض ): (؟ب٠ٛغتِ ال اي٘ اال اهلل١ض ٣١٥ ضؤٕ ي١ب١ضاَب!) ٠ٚ ي١  ,١ٖضبؤ١ٜ ز٠غت٢ ططت٠ٚ١

  .9(٠ٚ ضانٝؿ٢ نطز ,َاي٠ٚ١َ َا٠ٚ١ٜ
طَِٜع٠ ث١ض٠ٚضز٣٠ ٠ٚ ض١ْس٠ بَٝ !ض١ْس٠ ط١ٚض١ٜ٠ ث١ض٠ٚضز٣٠ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ !اهلل انرب :يَٝط٠زا ز٠يََِٝ

نطز ضِؤي١َناْٝإ ز٠غت  س١ضاّ (٠ٚالََسا٣٠ٚ١ْ غ١ضثَٝط٢ ناضٜإ)ي١ٚ ضِؤش٣٠ٚ٠ بٓط٣١ٓٝ  !سعبا١ٜت٢
٠ٚ ٖٝض فٝت١ٜ١ٓى  ,خَٜٛٓٝاْٝإ ب١ فريِؤ ضِؾت ب١ْا٣ٚ دٝٗاز٠ٚ٠ب١يَهٛ  ,ْاثاضَٜعٕ ي١ خ٢َٜٓٛ َٛغٛيَُاْإ

 .ب١ضثا ْابَٝت ٥ًٝال ١٥ٚإ غٛت٢ْ١َ١ ١٥ٚ فٝت١ٜ١ٕٓ ٜإ ١ٖيَطريغ١َٓٝض٢ٜٓ
غ١ضقاٍَ بٕٛ ب١  ١َ١٥ غ١ض١٥جنا٢َ ١َضا٢ٜ نطز٢ْ ١ْٖسَٜهٝا١ْ بؤ ١ْٖسَٜهٝإ ب١ خ١ٜاي٢َ

٠نٛ زٚ ز٠غت١نإ ٚا١ٜ ضٚبا٠ٚضِزاض بؤ با٠ٚضِزا) :ز٠ف١ضََٜٛت٥ٝنب ت١مي١ٝٝ ! ١ٖضبؤ١ٜ !بَٝبا٠ٚض٠ِنا٠ٚ١ْ
٠ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ ضًَو ٚ ثٝػ١ٝ ال١ْضَٝت ١َط١ض ب١ دؤضَٜو ي١ ظبط٣  ,١ٜنَٝهٝإ ٣٠ٚ١٥ تطٜإ ز٠ؾٛات

خؤ٣ ز٢َٖٓٝ٠َ ن١ غٛثاغ٢ ١٥ٚ ظبطٜؿ١ف ز٠ن١ٜٔ ب١الَّ ١َ١٥ ثاى ٚ خا٢َٜٓٚ ٚ ١ْض١َٝى ي١ط١ٍَ  ,١ْبَٝت
  .0(ي١ط١يَٝسا

ن١ٚات١ ١٥ّ ١ْضَْٛٝا٣١ْٝ ن١ ظؤضَٜو ي١ سعب١ ٥ٝػال١َٝنإ ب١ناض٣ ز٠َٖٝٓٔ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ تاى ٚ نؤ١َي١َ 
  –زٚشَٓإ ي١غ١ض َٛغٛيَُاْإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ظؤضداض ز٠ب١ٓ ٖؤ٣ زٚشَٓهاض٣  – ٣ب١٦َٝقٌَ ٚ غ١ضنَٝؿا١ْ

ٕ ي١ ٛضْٛه١ ٠ٚ١٥ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ظٜاتط ْكّٛ ب ,١ زؤغتا١ٜت٠ٚ١ٝ ١ْٖٝٝض ث٠ٜٛ١ْس٣ ب
 .ْٝاْسا ي١ب١ض ١ٖغت ١ْنطزْٝإ ب١ط١ٚض٣٠ تاٚإ ناضٜإاطَٛطِا١ٜٝن

غ١ضضا٠ٚن٣١ ث١ضؤؾ١ٝ  ,ثاؾإ ١٥ٚ تْٛس١ٜ ثٝاز٠نطا٣٠ٚ ب١ناض زَٜت ي١ط١ٍَ َٛغٛيَُاْاْسا ١ْٖسَٜو داض
٠ٚ ١ٍَٖٚ زا١ْ بؤ تْٛسٚتؤٍَ نطز٢ْ ضِٜع٠نإ ٚ ٠ٚ  ,ٕٛ ب١ ثٝػ١ٝنإبؤٜإ ب٣٠ٚ١ ن١ ببٝٓطَٜٔ ت٠َٛٝ ض

                                                 
1
 .(501-500\2)ايػري  
2
 .(54-53\28)زتُٛع ايفتا٣ٚ  
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١َ١٥ با ضاى  ,ْات١ٚاٟٚ ٚ زضظا١ْ بؤ٣٠ٚ١٥ ن١ زٚشَٔ ي٣٠َٛٝ ١ٜ١ْتزضٚغت نطز٢ْ ب١ضب١غت ي١ض٢َِٜ ١٥ٚ 
 .بعاْطَٜت

١ٖي٣١َ  ١٥ٚ ب١يَطا٣١ْ ن١ ز٠ضٜس٠خ١ٕ)ي١ شَٜط ْاْٚٝؿا٢ْ  ؾَٝذ عبسايععٜع بٔ باظؾاض٠ظا  ض١ٖٚضبؤ١ٜ ْاٚزا
٠ٚ طَٛا٢ْ تَٝسا ١ْٝ ن١ ؾ١ضٜع١ت٢ ٥ٝػال١َت٢ ت١ٚا٠ٚت٢ بؤ ٠ٚ١٥ ٖات٠ٛ ) :ز٠ف١ضََٜٛت (١ْٖسَٜو ْٛغ١ض

٠ٚ ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚ ب١ باْط١ٚاظ نطزٕ بؤ ضَِٜطا٣ ضِاغت ب١ زاْا٣ ٚ  ,ؾٝاض٣ بسات ي١ ضِؤضٕٛ ي١ ٥آٜسا١ٚن
ؾ١ضٜع١ت١ ال٢ْ١ٜ تْٛسٚ تٝص٣ ٚ تٛض٣٠ِ ب١الَّ ١٥ّ  ,طفتٛطؤ نطزٕ ب١ دٛاْرتٜٔ ؾ٠َٛٝ ٥ٚ١اَؤشطاض٣ ضان

١ٖض٠ٚى  ,١ْضَْٛٝا٢ْ ٚ طفتٛطؤ٣ دٛإ غٛز٣ ١ْٝن١ ناتَٝو اَؤف ١ْنطز٠ٚ ي١ ؾ٢َٜٓٛ خؤٜسا ف١ض

  7٣التوبة:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
ق و توُسو تيصبة ةة ضِجئاز بلة هة زشى بيَباوةضِاْ و زوضِوةكاْ و ةو( تيَبلؤؾ)ئةى ثيَغةًبةض  :واتة

 .هةطةَهياْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  چ  :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت

ئةى ئةواُةى كة باوةضِتاْ ٓيَِاوة ٓةغنت بة جةُطني و كوؾتاض  :واتة ٢٤٣التوبة:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
اْ بسةْ و ئاظاى و هةزشى ئةو بيَباوةضِاُةى كة هيَتاُةوة ُعيلّ وة توُسو تيصى و ضِةقى خؤتاُياْ ُيؿ

وة بةثيَى ٓةبوُى تةقواتاْ  ،ياضًةتى تةُٔا هة خواوةيةوة ضان بعاُّ كة  ،بةتوُاى خؤتاُياْ بؤ بػةمليَِّ
وة ئةَ فةضًاُة بةؾةضِ كطزْ  ،ٓةضبؤية تةقواى خواتاْ ٓةبيَت خواف غةضتاْ زةخات ،بؤتاْ زازةبةظيَت

وة  ،َهياْ بةضشةوُسى ئيػالَ و ًوغةَهٌاُاُى تيَسا بيَتهةطةيَ زوشًِى ُعيلسا كاتيَلة كة ؾةضِ كطزْ هةطة
 .ئةوةف تةُٔا ظاُاياْ بطِياضى هةغةض زةزةْ

   ٥٦العنكبوت:  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  چ :٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت
ًةطةض  ،تبة باؾرتيّ ؾيَوة ُةبيَ (طاوض ةوجوهةك)طفتوطؤ و وتوويَص ًةكةْ هةطةيَ ئةٓوى كيتابسا  :واتة

 .ئةواُةياْ ُةبيَت كة غتةَ زةكةْ و غتةًلاضْ
ب١الَّ ١٥ط١ض غٛز٣ ١ْبٛ ٠ٚ غت١َهاض ٜإ بَٝبا٠ٚضِ ٜإ ن١غ٢ فاغل ب١ضز٠ٚاّ بٛ ي١غ١ض ناض٠ن٣١ ٠ٚ 

١٥ٚا ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٜٝٛػت١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ز٠غت٢ بطريَٜت ٚ  ,بريخ١ض٠ٚ٠ ضٚط٢َٜٛ ١ْزا ب١ ن١غ٢ ٥اَؤشطاضٜها
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ي١ط١ٍَ بهطَٜت ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثَٜٝٛػت١ ب١غ١ضٜسا دَٝب١دَٞ بهطَٜت ي١  ب١تْٛس٣ ١ٖيَػٛن١ٚت٢
( ٜإ غعازإ ٚ يَٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ٜإ ١ٖض٠ِؾ١ نطزٕ ٜاخٛز غ١ضظ٠ْؿت إقا١َ احلس)دَٝب١دَٝهطز٢ْ غٓٛض 

  .9(نطزٕ ١ٖتا ي١ ٥اغت٢ خؤٜسا ب٠ٛغتَٝت ٚ ٚاظبََٗٝٓٝت ي١ٚ ؾت١ ثطِٚثٛضا٣١ْ
ت ي١ َٝا٣١ْ ظَإ ؾري٢ٜٓ سعب١ ٥ٝػال١َٝنإ ي١ط١ٍَ ٢ًٖ١٥ ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٣٠ٚ١٥ ز٠ضز٠ن١َٜٚ

بٝس٠ع ٚ بَٝس٠ْط٢ ي١ ١ٖي١َناْٝإ بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚإ ناتَٝو  ضَِٜطا٣ ب١ز٠ؽ َٖٝٓا٣٠ٚ١ْ غ١ضب١ضظ٣ 
 ,ٚ ز٠غ١الَتٝإ بؤ َٛغٛيَُاْإ ت١غو نطز٠ٚ٠ ي١ غٓسٚق١نا٢ْ ١ٖيَبصاضزٕ ضِقٝإ ي١ ض٠ِخ١ٓ ١ٖيَططت

٢ْ ١ٜى ي١زٚا٣ ١ٜى ٠ٚ ٥ا ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ خطاث١ خٛؾه١نا ,ز٠ْط١ناْٝإ ي١نٝؼ بسات ضْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ
 .ؾ٢َٜٓٛ ز٠ن١ٕٚ

٠ٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثَٜٝٛػت٢ نطز٠ٚ ي١غ١ضَإ ي١ ضاض٠ْٛغسا ب٢ْٛ ن١غا٢ْ  ١٥ٚ١َ
ف١ضظ٣  ضْٛه١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ,ضَِٜطا٣ ثايَفت١نطزمنإ ططت١ب١ض –ن١ ي١غ١ض ٥ٝػالّ َائَ  –ثَٝط١ٚا١ْناض 

 .١ٖض٠ٚى ضِٚمنهطز٠ٚ٠ ي١ّ بٓط١ٜ١ٓٝزا ,نطز٣٠ٚ ي١غ١ضَإ ؾ١ضع١ٕ ٠ٚالََسا٣٠ٚ١ْ
١ٖض٠ٚى  –٠ٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ خٛا٣ ط١ٚض٠ غ١ضفطاظ٣ بطِٜاض زا٠ٚ بؤ ٢ًٖ١٥ ظاْػت ٚ فَٝطناض٣ ظاْػت 

ٚ ٠ٚ باؽ نطزٕ  ,ضَِٜطا٣ ث١ض٠ٚضز٠نطزمنإ ططت١ب١ض –ضِٚمنهطز٠ٚت٠ٚ١ ي١ٚ زٚ بٓط٣١ٜ١ٓٝ ثَٝـ ١َ١٥ 
 .ا زَٜت١ٚضِْٚهطز٣٠ٚ١ْ ي١ّ ض١ْس الث١ض١ٜ١ٜ٠ِزا ز٠بَٝت ن

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .(203-202\3)ٚ َكاالت َتٓٛع١ يًؿٝذ عبسايععٜع بٔ باظ فتا٣ٚ زتُٛع  
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 ظاُْٝإ ن١ ٠ٚ ,٠ٚ١ضِٚمنإ نطز٠ٚ٠ ن١ غ١ضب١ضظ٣ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ظاْػت ٚ ناضنطزْ ١٥ط١ض

٠ٚ ؾتاَْٝو ١ٖيَٛاغطا٠ٚ ب١ ٥ٝػال٠ٚ١َ  ,ظؤض ٖات٠ٛ تَٝٝسان٢ ٚ دٝاٚاظ١ٜن٢ ١٥ّ ٥ٛمم١ت١ تٛؾ٢ زٚب١ض٠
٠ٚ ٖٝض ضَِٜط١ٜ١نٝـ ١ْٝ بؤ ضِظطاضبٕٛ ي١ٚ ظ٠ي١ًٝٝ غ١ثَٝٓطا٣٠ٚ ن١ باي٢َ نَٝؿا٠ٚ  ,ن١ ي١ ٥ٝػالَسا ١ْٝ

ي١  ٥ٝنب ع١َٛض١ٖض٠ٚى  ,ب١غ١ضَاْسا ض١ْس غ١ز١ٜ٠ى ت١ْٗا ب١ ط١ضِا٠ٚ١ْ ١ْبَٝت بؤ ٥ا٢ٜٓ ضِاغت١ق١ٓٝ
 ١٥ط١ض خ١ضٜه٢ نطِٜٔ ٚ فطؤؾت٢ٓ ع١ٓٝ بٕٛ) :( بؤَإ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ ف١ض١َٜٛت٢)ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ 

ة زواى فطؤؾتِةوةى بةكةغى فطؤؾياضى ظوِى ؾتيَم بة بطِيَم ثاضة بة فةضكة ؾيَواظةكةى بطيتية هة كطِي)
ناي٠ٚ١َ ٠ٚ خؤتإ ب١ نؿتٛ ,٠ٚ ؾَٜٛٔ نًه٢ َاْطا ن١ٚتٔ ،(بة بطِيَلى كةًرت بةاَلَ بة ُةقسى يةكةَ

 بهةماى شةشةم
ثااَلوتة كزدى و ثةروةردة 

 كزدى
 

 

 بهضيهةى شةشةم
ثااَلوتة كزدى و 
 ثةروةردة كزدى
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ظاٍَ ز٠نات ١٥ٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ غ١ضؾؤض٣ِ ٚ ظ٠ي١ًٝٝى  ,اظتإ ي١ دٝٗاز َٖٝٓا٠ٚٚ ,خ١ضٜو نطز
  .9(٠ ال٣ ْابات ي١غ١ضتإ ١ٖتا ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤال٣ ٥ا١ٜٓن١تإاٚب١غ١ضتاْس

ن١  ,١٥ٚا ثَٜٝٛػت١ خَٝطا٣ نطزٕ بؤ دَٝب١دَٝهطز٢ْ ١٥ٚؾتا٣١ْ ن١ ١٥ٚ ظ٠ي١ًَٝٝإ ي١غ١ض الز٠بات
قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛت ب١ تَٝط١ٜؿت٢ٓ ثَٝؿني ضاى ١٥ٚا٣١ْ  :ط١ضِا١ٜ٠ٚ١ْ بؤال٣ زٚٚ ٠ٚس١ٝ ثان١ن١ ١٥ٜٚـ

 .ن١ بطٜتني خ١يَه٢ غ٢َ غ١ز٠ن٣١ ١ٜن١ّ
٠ٚ بؤ دٛا١ْٝن٣١ ١ٖتا  ,٠ٚ َازاّ ز٠غت٢ تَٝو زإ ٚ طؤضِٜٔ زضَٜصبٛ بؤ ثان٢ ٥ٝػالّ ١ٖتا ث١ال٣َٚ نطز

 ,١٥ٚا٣١ْ ن١ ٖات١ْٛت١ ْا٣ٚ ١ٜنَٝه١ ي١ ناض٠ ١ٖض٠ ثَٜٝٛػت١نا١ٖٕضبؤ١ٜ ثاالَٚت١نطز٢ْ ي١ ١َٖٛ  ,تَٝهٝسا
ظآَهطا٠ٚ َا٣٠ٚ١ْ ١ٖتا ١٥ٚ ( ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ْاضز )َازاّ ١٥ٚ س١قك٣١ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثَٝػ١َب١ض٣ 

 :١٥ٚ خٛا٣١ٜ ن١ ز٠ف١ضََٜٛت ي١ال١ٜٕ ١٥ٜٚـ ب١ ثاضاغت٢ٓ ,ضِؤش٣٠ ن١ ظ٣ٚ٠ ٚ ٥امسا١ْنإ ز٠طؤضَِٜٔ

ئيٌَة كة ًةبةغت هة طةوضةى ئةو خوايةية كة  :واتة ٥الحجر:  چ    ڱ  ڱ   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ      چ 
ُاضزوًاُةتة خواضةوة ئةَ قوضئاُة كةئةًةف زةضى زةخات كة قوضئاْ كةالًى  ،خاوةُى ٓةًو ؾتةكاُة

وة بة ظيلط ُاوى بطزوة كة ًةبةغت تيَيسا ئةوةية كة ٓةًو ئةو باؽ و  ،خواية ُةن زضوغتلطاو بيَت
ٓيطى هيَِايةت وة كةؽ ُاتواُيَت بطوكرتيّ ؾتى تيَسا  ةوحوكٌاُةى كة هةخؤى ططتوة زةًيَِيَتةوياغاو 

كة ئةًةف طةوضةى ئةو  ،زةئيََويِةوة ةووة ئيٌَة ٓةضخؤًاْ ٓةَهسةغني بة ثاضاغتِى ئةو قوضئاُ ،بطؤضِيَت
 .قوضئاُة زةضزةخات وة ضِاغتيَتى زةضزةخات كة كةالًى خواية

٠ٚ ١ْٗ١َد١ناْٝإ زٚضبٛ ي١ ثاالَٚت١  ,ٜٔ ض٠ٛ ْاٚ ط١يَٝه٢٠ٚ١ ز٠غتهاض٣ نطزٕ ٚ طؤض٠ِٚ ١٥ط١ض ١ْخؤؾ
١ٖض٠ٚى  ,١ضاَسا١٥ٚا تٛؾ٢ غ١ضط١ضزا٢ْ ز٠بٔ ٚ ي١ط١يَٝسا دٝاٚاظ٣ ْان١ٕ ي١ َْٝٛإ س١الٍََ ٚ س ,نطزٕ

سا تاضَٜه١ٝٚ( ي)نٛض٣ِ محاض٣ اجملاؾعٞ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  عٝاض٢ي١ َٛغًِٝ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ 
٥اطازاضبٔ ن١ ث١ض٠ٚضزطاضّ ف١ضَا٢ْ ثَٝهطزّ ن١ ١٥ٚ ؾتا١ْتإ فَٝط به١ّ ن١ ْاٜعأْ ن١ فَٝط٣ ) :ف١ض٣َٛ

٠ٚ َٔ  ,١َٖٛ غ١ض٠ٚتَٝو ن١ زا١َٚ ب١ ١ٖض ب١ْس١ٜ٠ى ٠ٚ١٥ س١الَي٢َ خؤ١ٜت٢ :نطزّٚ ٥ا ي١ّ ضؤش٠َسا
                                                 

1
 .(99) ايضشٝش١ يأليباْٞ ضقِ :بطِٚا١ْ :ٖٚٛ قشٝض ,(4360) ضٚاٙ أبٛزاٚز 
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تا١ْنإ ٖاتٔ بؤالٜإ ٚ ٠ٚ ب١الَّ ؾ١ٜ ,ب١ْس٠نامن زضٚغت نطز٠ٚ ١ٖض١َٖٜٛإ ي١غ١ض ١ٜى خٛاث١ضغت٢
٠ٚ  ,٠ٚ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١َٔ بؤّ س١الَ نطزبٕٛ ١٥ٚإ يَٝٝإ س١ضاّ نطزٕ ,الٜاْسإ ي١ ٥ا١ٜٓن١ٜإ
٠ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ض ناتَٝو ؾت٢ ٚاّ ١ْٚت٠ٖٛا٠ٚيَِ بؤ بطِٜاض بس٠ٕ ن١ َٔ ٖٝ ف١ضَاْٝإ ثَٝهطزٕ ن١

ت١ْٗا ض١ْس ن١غاَْٝو  ,ض٠ب ٚ ع١د١َٝإع١ :٠ ضِق٢ يَٝٝإ ز٠ب٠ٚ١ٜٛزٚت١َاؾا٣ خ١يَه٢ غ١ض ظ٣ٚ٠ نط
  .9(١ْبَٝت ي١ ٢ًٖ١٥ نٝتاب

خٛا٣ ط١ٚض٠  ,ؾ١ٜ٠َٛٝ بٕٛ ن١ ي١ ف١ضَٛز٠ن١زا ٖات٠ٛ ٠ٚ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ غ١ضز٢َ٠ ١ْفا٢َ ٥ا ب١ٚ
٠ٚ بؤ ٣٠ٚ١٥  ,( ْاضز بؤ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٥ا١ٜٓن٣١ ي١ خًَت١ٚ ثٝػ٢)ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ َٛس١مم١ز٣ 

٠ٚ ي١غ١ض بٓط٣١ٓٝ  ,٥ٝػال٣١َ ن١ ث١ض٠ٚضزطاض٠ن٣١ ضِاظ٣ ب٠ٛ ي٢َٝ بؤ١٥٣ٚ  ث١ض٠ٚضز٠ٜإ بهات ي١غ١ض
باْط١ٚاظ٣  .(ضَِٜهٛثَٝو نطزٕ ٚ ضِاظاْس٠ٚ١ْ) :٠ٚ ١٥ط١ض س١ظت ي١َٝٝ ب٢ًََ (ثاالَٚت١ نطزٕ ٚ ث١ض٠ٚضز٠نطزٕ)

 .٥ٝػالّ ضِا٠ٚغتا
ي١ ثامشا٣٠ٚ ْٝؿت٣ٛ  زا َطؤظ ث١ض٠ٚضز٠ ْابَٝت ي١غ١ض٣ ب١ ت١ٚا٣ٚ ١ٖتا ضِظطاض٣ ١ْبَٝتسي١ ت١ٚسٝ

يب  جت  حت  خت  مت  چ :١ٖضبؤ١ٜ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت ,ٖا٠ٍَٚ بؤ خٛا زاْإ

ٓةضكةغيَم بةضائةت و بيَباوةضِى خؤى  :واتة  ٤٤٦البقرة:  چىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج
يَِى ضِابطةيةُىَ هةبةضاًبةض ٓةًو ئةو ؾتاُةى كة تاغوتّ واتة ئةو ؾتاُةى كة خةَهلى زةيجةضغنت ياْ ؾو

وة باوةضِى خؤى ضِابطةيةُيَت بةوةى كة خوا  ،زةكةوْ ياْ طويَطِايةَهى زةكةْ هة غةيطى خوا
وُسو ضيَلى ضان و تئةوا ئةو كةغة زةغتى ططتوة بة ضِظطاضكا ،ثةضوةضزطاضو ثةضغرتاوى بةتةُٔاية بة حةق

ا ضِؤشى قياًةت وة هيَى جيا اغتة ٓةتطايةكى ضِة ئةو كةغة هةغةض ضِيَةوتؤََهةوة كة ؾايةُى ثؿت ثيَبةغتِ
 .ُابيَتةوة

١ٖضبؤ١ٜ  ,٠ٚ ي١ ؾ١ضعسا َطؤظ ث١ض٠ٚضز٠ ْابَٝت ي١غ١ض٣ ب١ ضان٢ ١ٖتا ضِظطاض٣ ١ْبَٝت ي١ بٝسع١نإ
( ب١ضز٠ٚاّ ي١ ١َٖٛ ٚتاضَٜه٢ دَٛع١زا ف١ضَا٢ْ ز٠نطز ب١ ث٠ٜٛ١غت بٕٛ ب١ ٥ا٢ٜٓ )ثَٝػ١َب١ض 

                                                 
1
 .(2865)صشٝح َػًِ  



www.fermude.com 1432 

 

 

ضٜا٣ ز٠زا ي١ ١َٖٛ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ تَٝه٢ ٠ٚاٚغ١ْٓٛتسضِاغت١ق١ٓٝ ن١ خؤ٣ ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١ ي١ قٛض٥إ ٚ 
ن١ َٛغًِٝ ضِٜٛا١ٜت ز٠نات ي١ دابط٠ٚ٠  ,١ْٝٚن٣١ يٌََٝ ز٠نات ن١ بطٜت١ٝ ي١ بٝسع١نإز٠زات ٚ ضِ

٠ٚ ز٠ْط٢ ب١ضظ  ,تاض٣ ز٠زا ضا٠ٚنا٢ْ غٛض ز٠ب١٠ٚ١ٜٛٚ( ناتَٝو ن)ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :ف١ض٣َٛ
ب١ٜا٢ْ ) :٠ٚ ز٠ٜف١ضَٛ ,١ض ز٠تٛت ٥اطازاضن١ض٣٠ٚ٠ غٛثا١ٜٖ ,٠ٚ تٛض٣٠ِ ظٜاز٣ ز٠نطز ,ز٠ب٠ٚ١ٜٛ

 .(٥َٝٛاض٠ ز٠ٜسات ب١غ١ضتاْسا ,زٚشَٔ ز٠ٜسات ب١غ١ضتاْسا
٠ٚ ث١جن٣١ ؾا١ٜتَٛإ ٚ ْا٠ٚضِاغت٢  .(ا١١ٜٖٚات٢ٓ َٔ ٚ ضِؤش٣ زٚا٣ ٠ٚى ١٥ّ زٚاْ) :٠ٚ ز٠ٜف١ضَٛ

انرتٜٔ ٥اَؤشطاض٣ نتاب١ن٣١ ضاى بعأْ ن١ ض ,ي١ ثاؾاْسا) :٠ٚ ز٠ٜف١ضَٛ ,ي١ٜ١ى ْعٜو ز٠خػت٠ٚ١
 ,٠ٚ خطاثرتٜٔ ناض ؾت١ زاَٖٝٓطا٠ٚنا١ْ ,مم١ز١٠ٖٝسا١ٜت ب١ضْا٣١َ َٛس ١ٚب١ضْا٠َٚ ضانرتٜٔ  ,خٛا١ٜ

٠ٚ زٚباض٠نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ضِغت١ٜ١ ب١يَط٣١ زاضِؾت١ٝٓت٢ ٚ ب١يَط٣١  .9(٠ٚ ١َٖٛ ؾتَٝه٢ زاَٖٝٓطاٚ طَٛطِا١ٜٝ
 .ظؤض غٛض ب١ْٛ ي١غ١ض٣

 ,بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ ن١ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٥ٝػالّ ي١ ١َٖٛ ؾتَٝو ن١ ٖات٠ٛت١ ْا٠ٚ١ٜٚ) :٠ٚ ثٛخت٣١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ
 ,ثايَفت١نطز٢ْ ت١ٚسٝس ي١ ٖا٠ٍَٚ زاْإ :ٚات١ ,٠ٚ ث١ض٠ٚضز٠نطز٢ْ خ١يَه٢ ي١غ١ض ١٥ٚ ٥ٝػال١َ ض٠ِغ١ْ١

٠ٚ خٛض٠ِٚؾت ي١ ١ٖيَػٛن١ٚت٢  ,٠ٚ فٝك٘ ي١ بريٚ بؤض١ْٛ تاظ٠ ١ْؾٝا٠ٚنإ ,٠ٚ غ١ْٓٛت ي١ بٝسع١
١ٖيَب١غرتا٠ٚ ( ي١ ف١ضَٛز٠ زضؤ ٚ )٠ٚ ف١ضَٛز٠ ضِاغت١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض  ,٢ْ تٝاض٣ٛ زظَٜٛط١ال

  0(.. ٠ٚ ب١ّ ؾ٥.١ٜ٠َٛٝاؾهطانإ

 :دَٝب١ دَٝهطزٕ
٠ٚ ؾَٝذ  ,نؤب٠ٚ١ٜٛ ي١ط١ٍَ ١ٜنَٝو ي١ غ١ضنطز٠نا٢ْ سعب١ ٥ٝػال١َٝنإ يباْٞاألحمُس ْاقط ايسٜٔ ؾَٝذ 

٠ٚ ثَٝٝط١ٜؿتب٠ٚ١ٜٛ ن١ ال١ْٜططا٢ْ ١٥ٚ سعب١ ب١ ًََٝؤ١ْٖا  ,ٝإؾاض٠ظا١ٜٝن٢ ٚضز٣ ١ٖبٛ ب١ ناض٠ناْ
 .ن١ؽ ز٠شََٝطَٜٔ

                                                 
1
 .(867)صشٝح َػًِ  
2
ن١ زاْطا٣ٚ بطاَإ عًـٞ بـٔ    (ايرتب١ٝ ١ٚفٝايتك)٠ٚ ١ٖضن١غَٝو ١ٜ١٥َٜٚت ظٜاتط بعاَْٝت ب١زٚضٚ زضَٜص٣ ي١ّ باب١ت١زا با بط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ نتاب٢  

 .(9395)سػٔ بٔ عبساحلُٝس ي١ ضاث١ تاظ٠ن١ٜسا بؤ غاي٢َ 
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٠ٚ ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ثطغٝاض٣ يَٝهطز ز٠ضباض٣٠ ن١ َٔ يَٝط٠زا ٥اَاش٣٠ ثَٝس٠ن١ّ ب١ نٛضت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ 
  .(؟١َٖٛ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ط١يَنت ١٥ظأْ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠  ي١غ١ضٚ ع١ضؾ١ن١ٜ٠ٚ١ت٢) :ؾَٝذ ث٢َٝ ٚت

ب١ٖٝٛا٣  :ت٢ٚ ا٣٠ٚ١٥ ثطغٝاض٠ن٣١ يَٝهط ,٠ٚ ضِانطزٕ ٚ خؤالزإ ,ي١ زٚا٣ ب١َٓٝٚ ب١ضز١ٜ٠ن٢ ظؤض ٠ٚ
ٜٔ٠ٚ١٥! 

 .١ْخَٝط ١٥ٜٚـ ٠ٚال٢ََ زا٠ٚ١ٜ ب١ ,(!٠ال٢ََ غٝاغ١٢ٚٚاظب١َٓٝٗ ي) :ؾَٝدٝـ ث٢َٝ ٚت
  .9(!٠ٚ١٥ّ ب١غ١ يَٝت) :ؾَٝدٝـ ث٢َٝ ز٠يََٝت

ضزتطٜٔ ت١ضاظٚ ن١ ٠ٚ١ضز٠نطزٕ ز٠ٜػ١ثََٝٓٝت ن١ بطٜت١ٝ ي١٥ّ ثطغٝاض٠ ٜاغا٣ ثاالَٚت١نطزٕ ٚ ث١ضٚ
ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١ٖضن١غَٝو ١ْٜتٛا٢ْ بريٚبا٠ٚض٣ِ ال١ْٜططإ ٚ  ,باْط١ؾ١ دٝٗاز١ٜنا٢ْ ١٥َطِؤ٣ ثَٝس٠ْاغطَٜت

١٥ٚا ظؤض ي٠ٚ١ بَٝتٛاْاتط٠  ,ث١ض٠ٚضز٠ٜإ بهات ي١غ١ض بريٚبا٠ٚضَِٜه٢ غاغ ٠ٚخؤؾ١ٜٚػتا٢ْ ثاى بهات١ٚ
 (واتة بةضٓةًى باُطةواظةكةى كة بطيتني هة خةَهلاُيَلى تط جطة هة اليةُططاُى) ١َ١ٖنا٢ْن١ بتٛا٢َْ ب١ض

ن١ تَٝٝاْسا١ٜ ن١ ضِق٢ ي١َٝٝت٢ ٠ٚ زشا١ٜت٢  ,١ خٛض٠ِٚؾت ٚ غ١ضد١ّ نطز٠ٚ٠ناْٝإثاى بهات٠ٚ١ ي

ھ  ھے   ے  چ  :٠ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت٣١٥ٚ٠ ضؤٕ بؤ ث١ض٠ٚضز٠نطزْٝإ ي١ زٚا٣ ١٥ٚ ,ز٠نات

﮵  ﮴  ﮳   ﮲   خواى طةوضةة ٓيض قةوًيَم ُاطؤضِيَت ٓةتا خؤياْ بة  :واتة  ٢٢الرعد:  چۓ  ۓ
وة  ،هة بيَباوةضِيةوة بؤ باوةضِٓيَِاْ ،هة خطاثةوة بؤ ضاكة ،كطزةوة ُةيػةمليَِّ كة زةياُةويَت خؤياْ بطؤضِْ

وة بةو  ،خوضِةوؾتى بةضظوة هة بةزضِةوؾتيةوة بؤ  ،وة هة بيسعةوة بؤ غوُِةت ،هة ؾريكةوة بؤ تةوحيس
 .ؾيَوةية

ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  ,٠ٚ ثاؾإ دٝٗاز خؤ٣ بؤخؤ٣ ْابَٝت ١َط١ض ٥ٛمم١تَٝه٢ زٍَ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ث٠ٜٛ١غت ١ٖبَٝت

پ  ڀ  ڀ   ڀ   چ  :ثؿتطري٣ غ١ضن١ٚت١ٓ ١ٖض٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت١ٜنططتٔ 

ياضًةتى زايت و  كة يةئةو خواية ئةو خواية :واتة   ٦٣ – ٦٤األنفال:  چڀٺ  ٺ     ٺ

                                                 
1
 .(1\476)( ٚ 1\475)ؾطٜط َػذٌ َٔ غًػ١ً اهلس٣ ٚ ايٓٛض ضقِ  
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كطز بة ياضًةتي زةضت و  ىوة باوةضِزاضاُيؿ ،بة جؤضيَم غةضخيػتيت كة كةؽ ُةيتواُى ضِوبةضِوت ببيَتةوة
زَهةكاُى يةن خػنت كة بوة ٓؤى  ةووة ٓةًوياُى هةطةيَ يةكرت كؤكطزةو ،كطزُى بةٓؤى غةضخػتِت

ويػت و تواُاى خواى طةوضة  عوبة ٓيَ ظيازبوُى تواُاياْ كة ئةًةف بة ٓةوَهى كةؽ ُةبو بةَهلو تةُٔا
٠ٚ زي١َنإ ١٥ط١ض نؤ١ْبَٝت٠ٚ١ ي١غ١ض بريٚبا٠ٚضَِٜه٢ غ١ي١ف٢ ١٥ٚا خا١ْ٠ٚنا٢ْ ي١ ث١ضت١ٚاظ٠ٜسإ ٠ٚ .بو

خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت  ,ْانات٠ٚ١ثطِنؤب٠ٚ١ْٜٛإ ي١ غٓسٚق١نا٢ْ ز٠ْطسإ ١٥ٚ ث١ضت١ٚاظ١ٜ٠ٜإ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ :()ي١ب١ضاَب١ض ٖا٠ٚي١َنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض 

ئيٌاُياْ ٓيَِا بةو ؾتاُةى كة ئيَوة ئيٌاُتاْ ٓيَِاوة  ةكاْطاوض ةوئةطةض جوهةك :واتة  ٢٣7البقرة: چک
كة ئةويـ باوةضِٓيَِاُة بة غةضجةَ ثيَغةًبةضاْ غةالًى خواياْ هةغةض بيَت  ،ثيَى ئةى كؤًةَهى باوةضِزاضاْ

وة بةٓةًو ثةياًة ئامساُيةكاْ وة ًى كةضى خوابوْ وة جياواظياْ هةُيَواْ ٓيض  ،تا خاتةَ ٓةض هة ئازةًةوة
 ،كة زةياُطةيةُيَتة بةٓةؾتى ُةبطِاوةكاَ هة ثيَغةًبةضاُسا ُةكطز ئةوا ضِيٌَِوُى كطاوْ بؤ ضِيَطاى ضِاغت 

ة ئةو كاضةياْ زةبيَتة ٓؤى اوى خواياْ ُةكطز ئةوا ثيَياْ ضِابطةيةُة كة ئةواْ زوضْ هة ضِةمحةتضوبةاَلَ ئةطة
 .()ئةوةى كة ببِة زوشًِى خواو ثيَغةًبةضةكةى 

١٥ٚا  ,٠ٚ ١ٖضض١ْس٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١غ١ض٣ بَٝت ٚ ناض٣ بؤ بهات ن١ف ٚ نٛي٢َ غٝاغ١ت ي١ نؤنطز٠ٚ١ْ
٠ٚ نؤتا٣ نؤب٠ٚ١ْٛن٣١ ب١ض٠ٚ زٚب١ض٠ن٢  ,١َْا١ْ ٠ٚناضٚباض٣ بريٚبا٠ٚض٠ِن٣١ ب١ض٠ٚ تٛا١ْٚغ١ض٠تا٣ 

 ,ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ نؤب٣٠ٚ١ْٛ الؾ١نإ ضِْٚازات ت١ْٗا بؤ َا١ٜ٠ٚن٢ نات٢ ١ْبَٝت ,١ٜنرت٣ تاٚإ باض نطز١ْٚ 
ضِاغتِ ضٓط ١ْن١ٚت ٚ  َٚٝه٢ ت١ٚا٠ٚقف٠ٚ ٖٝض  ,ي١ناتَٝهسا ٣٠ٚ١٥ ي١ْاٚ زي١َناْسا بَٝت ث١ضت ٚ بالَٚ بَٝت

ڭ  ڭ      چ :ف١ضََٜٛتبؤ ١٥ٚا١ْ ي١ٚ ف١ضَٛز٣١ٜ٠ خٛا٣ ط١ٚض٠ ١ْبَٝت ن١ ز٠ضباض٣٠ دٛي١ن١ ز٠

ٓيض  ،هةُيَواْ يةكرتيسا ظؤض ضِقياْ هةيةكرتية :واتة   ٢٥الحشر:  چڭڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ
 ،، بةاَلَ زةضزةكة هة الواظى ئيٌاْ و كؤُةبوُةوةياُة هةغةض يةن ؾتزةضزيَم هة الؾةو تواُاياُسا ُية

واَهةتسا بةاَلَ هةُاخسا زَهةكاُياْ زوضة كاتيَم كة زةياُبيِى كؤن و تةباْ هة ضِ :ٓةضبؤية زةفةضًويَت
 .ثةضتةواظةْ ةوضِقياْ هةيةكرتى زةبيَتةو ةوهةيةكرتيةو
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خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ي٢ََٓٝ زا٠ٚ ب١ زا١َظضاْسٕ ٚ ثَٝسا٢ْ ز٠غ١الَت٢ ضاى  :٠ٚ نؤ٣ ١َٖٛ باغ١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١

ڤ  ڤ  چ   :٠ٚ ف١ض١َٜٛت٢ب١ بَٞ ٣٠ٚ١٥ ٖا٠ٚي٢َ بؤ بطِٜاض بسات  اٚب١ٖ١ضن١غَٝو ن١ بٝج١ضغتَٝت ب١ت١ْٗ

ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

   ٤٤النور: چ چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ
خواى طةوضة بةَهيَِى زاوة بةواُةى كة باوةضِزةٓيَِّ و كطزةوةى ضان زةكةْ بةوةى كة زةياُلات  :واتة

ةْ ٓيَعو تواُا ٓةضوةن ضؤْ ئةواُةى ثيَـ ئةواُيؿى كطزة خاوةُى ٓيَعو تواُا بة زةغةالت زاضو خاو
وة ٓةضوةٓا ئايِةكةياْ بؤ غةضزةخات و ظاَهى زةكات بةغةض ٓةًو ئايِة بةتاَهةكاُى تطو  ،هةغةض ظةويسا

، غّةْ بة بيَئةوةى هة ٓيض كةؽ برتبةجؤضيَم كة بتواُّ ؾيعاضةكاُى ئايِةكةياْ زةضخبةْ و ئاؾلطاى بل
وة ئةو ئايِةف كة خواى طةوضة ًِةتى خؤى ضِؾتوة بةغةض ئةو بةُسة ئيٌاُساضاُةيسا بةوةى كة غةضى 

وة زةفةضًويَت ٓةضوةٓا  ،زةخات بؤياْ بطيتية هة ئايِى ئيػالَ كة خواى طةوضة ثيَى ضِاظيةو هيَى ضِاظية
ئةويـ  ،الت و ؾاضياُةوةُاووهةو تطؽ و ُاضِةحةتياُةف ضِظطاضياْ زةكةَ و ئاضاَ و ئاغايـ زةخةًة 

اياْ كطز ئةوا خواى طةوضة ضوئةطة ،بةوًةضجةى كة بةتةُٔا ًّ بجةضغنت و ٓاوةَهٍ بؤ بطِياض ُةزةْ
٠ٚ زضٚغت ١ْٝ ن١ ثاٍَ ب١ّ ز٠ق٠ٚ١ بٓطَٜت ب١ َٖٝٓا٣٠ٚ١ْ .بةَهيَِةكةى خؤى جيَبةجيَ زةكات

٠ٚ  ,ٛيَُإ ضِاز٠ٚ٠غتَٝت ي١ ٥اغت٢ ز٠قساي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َٛغ ,من١ْٛط١يَٝه٢ ََٝص٣ٚ بؤ ب١ضث١ضضسا٣٠ٚ١ْ

  7٥النحل:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤچ  :خٛا٣ ط١ٚض٠ف ف١ض١َٜٛت٢
خواى طةوضة ٓةض خؤى  ،ئيَوة منوُة بؤ خوا ًةٓيَِِةوة بؤ ئةوةى بيؿوبٔيَِّ بة زضوغتلطاوةكاُيةوة :واتة

ابيَت ٓةضهةخؤًاُةوة قػة بلةيّ بة بىَ بوُى ظاُػت ٓةضبؤية ُ ،ظاُاية بة ٓةًو ؾتةكاْ وة ئيَوة ُاظاُّ
 .بةَهلو زةبيَت طوىَ بؤ ئةو منوُاُة بططيّ كة خواى طةوضة باغى كطزوة

ي١ب١ض١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ  ,ي١ باب١ت٢ ب٢ْٛ خٛا ي١غ١ضٚ ع١ضؾ٠ٚ١ ب١الَّ زٜاض٣ نطز٢ْ ثطغٝاض٠ن١ٟ ؾَٝذ٠ٚ 
٠ٚ ي١ب١ض١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ثطغٝاض٠  ,اض٠ظ٠ٚنإثطغٝاض٠ ١٥ٚ زٚضِٜا١ٜ١ْ ي١ َْٝٛإ ٢ًٖ١٥ غ١ْٓٛٚ خا٠ٕٚ ٥
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 زٜٚاْعا٢ْ ١٥ٚ نؤ١َيَط٣١ٜ١ ن١ زْٚٝا٣ ضِظطاض نط٠( ز)بريٚبا٠ٚضَِٜه٢ ٥اغا١ْ ن١ نؤ١َيَطا٣ ثَٝػ١َب١ض 
 .١ٖتا ن١ْٝع٠ن١ناْٝـ ز٠ٜاْعا٢ْ ي١ٚا٣١ْ ن١ ؾٛا٢ْ ١َضَِٚاالَت بٕٛ ,ثَٝؿ١ْط٢ ٥ٛمم١ت١نا٢ْ نطز

اطَٛإ ز٠بات ن١ ت١ٚا٠ٚ ي١  ١ٚاض٠ بؤ ١٥ٚ سعب١ غٝاغ١ٝ ن٠ٚ تاقٝهطز٣٠ٚ١ْ ؾَٝذ ب١ٚ ثطغٝ
با ١ٖضض٢  ,١٥١ّٜ تاقٝهطز١ٜ٠ٚ١ْ ضَِٜباظَٜه٢ غ١ي١فٝا١ْ ,٠ ي١ض٣ِٚ ٥اغت٢ ١ْظا٢ْ ١٥ٚ نات٣١ا٥ٚا١ٜٓن١ٜس

٢َ تا َٛغًِٝ ٚ دط١ ي١ٜٚـ ز٠طَٝط٠ٚ١ِْ ي١ َٛعا٣١ٜٚ نٛض٣ِ س١ن١٥٠١ٚ ,خ١ي١فٝؿ١ ث٢َٝ ْاخؤف بَٝت
٠ ن١ْٝع٠نَٝه٢ُ ي١البٛ ١ٚدٛاْٝ زٚي١َْٝٛإ ٥ٛسٛ ١ْٖٛسَٜو ١َضِٚ َاالَمت ١ٖب) :ََٜٛتغٛي٠ٚ١َٝ١ ن١ ز٠ف١ض

٠ٚ َٓٝـ ثٝاَٜٚهِ ي٣٠ٚ١ْ١  ,, ضِؤشَٜو ضّٛ بؤالٜإ ت١َاؾاّ نطز طٛضط زا١ٜ١ْن٢ بطز٠ٚ ي٢َٝي٣ٚ١َ
٠ٚن١ّ ( ٠ٚ ضِٚزا)٠ٚ ضِؤؾتِ بؤال٣ ثَٝػ١َب١ض  ,٠ٚ ظي١ٜ١ًنِ يَٝسا ,٠ٚ٢ بَٝتاق١ت بّٛ ثَٝ ,٥از٠ّ

واتة ضِوُى كطزةوة بؤَ كةًّ كاضيَلى خطاثٍ ١٥ٜٚـ ناض٠ن٣١ ب١ ط١ٚض٠ ظا٢ْ ي١غ١ضّ  ,بؤباؽ نطز
َٓٝـ باْطِ  .باْط٢ به١ :ف١ض٣َٛ ؟( ٥اٜا ٥اظاز٣ ١ْنّ١)٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  :َٓٝـ ٚمت ,كطزوة

 .ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜت تؤ: ٚت٢ ؟َٔ نَِٝ :ف١ض٣َٛ .ي١ ٥امسا١ْ :ٚت٢ ؟خٛا ي١ ن١َٜٝٛ :٠ ث٢َٝ ف١ضَٛزٚنط
  .9(٥اظاز٣ به١ ب١ضِاغت٢ ١٥ٚ ٥ُٝاْساض٠ :ف١ض٣َٛ

( دٝٗاز٣ )ي١ّ نؤ١َيَط٣١ٜ١ ن١ ثَٝػ١َب١ض  –يَٝبَٝت  خٛاتض٠ِمح١ت٢  –دٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ 
١٥ٚ ١َضَِٚاالَتا٣١ْ ن١ ٖا٠ٚيَٞ ٚ ز٠ب٢ٓٝ بريٚبا٠ٚض٣ِ تَٝطٚ ت١ٚاٚ بٛبٛ ١ٖتا ي١ال٣ ؾٛا٢ْ  ,ثَٝس٠نطزٕ

  !( ١ٖض٠ٚى ١٥ّ ن١ْٝع٠ن١)ّ بٛ ي١ خع١َت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛازا ٖاٚز٠َٝإ ن١
٠ٚ دٛإ ٚضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ س١قٝك١ت٢ نؤ١َيَطانا٢ْ ٥ٝػال١َت٢ ١٥َطِؤ ن١ ز١ٜ٠َٜٚت ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ 

١٥ٚ نات١ ب١ دٛا٢ْ بؤت ز٠ضز٠ن١َٜٚت ١٥ٚ بؤؾا١ٜٝ  ,غ١ضبه١َٜٚت بؤ ب١ز٠غت َٖٝٓا٢ْ ت١خت٢ ز٠غ١الَت
 .َا١ْدٝٗاز٣ ١٥ٚإ ٚ دٝٗاز٣ ١٥ فطاٚا٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ ي١َْٝٛإ

ي١غ١ض  –ض دا٣ ؾٛا١ْنإ   - ز١ٜنإ تٛاْٝإ ن١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛاْٝإ نؤبه٥٠ٚ١ْ١اٜا باْط١ؾ١ دٝٗا
 .(؟خٛا ي١ ن١َٜٝٛ)

                                                 
1
 .(537)ٚ َػًِ  ،(447\5)ضٚاٙ أمحس  
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ي١ ظ٢ْ١َ٠ ناضٜط١ض٣ ثَٝه١َْٝٓٝو ن١ ت١ْٗا سعب١ٝنإ ٚاٜس٠ظأْ ٜإ ٠ٚ١٥ ثطغٝاضَٜه١ ن١ ب٠ٛ ب١ دَٝطا٣ 
 ؟زانؤن٢ ناض٣ تاق١ُنإطايَت١ ثَٝهطز١ْ ي١ال٣  ٠ٚ دَٝطا٣ ,ؾاضغتا١ْٝنإ

ٜإ ١٥ٚإ تَٝط١ٜؿتٕٛ ي١ ثَٜٝٛػت٢ سٛنِ نطزٕ ب١ٚ ب١ضْا٣١ٜ١َ ن١ خٛا ْاضز١ٜٚت١ خٛاض٠ٚ٠ ١٥ط١ض 
 ! ؟خٛاف ي١ز٠ؽ بس٠ٕ

 ,ن١ٚات١ ن٣١ خٛا٣ ط١ٚض٠ بطِٜاض ز٠زات ب١ ٥اظاز نطز٢ْ ط١ضزْٝإ ي١ز٠غت ١٥ٚا٣١ْ ن١ ظ٠يًٝٝإ نطزٕٚ

ائ  ەئ  ەئ     چ ؟١٥ٚ ن١ْٝع٠ن٣١ ٥اظاز نطز ي١زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ خٛا٣ ب١ ضان٢ ْاغ٢ ١ٖض٠ٚى ضؤٕ

خواى طةوضة فةضًاُةكاُى ٓةضٓةًوى  :واتة  ٤٢یوسف:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  
بةاَلَ ظؤضبةى خةَهلى ُةظاُّ  ،ٓيض كةغيَم ُاتواُيَت ضِيَططى هيَبلاتجيَبةجىَ زةبيَت و 

 .الواظ تطْ طوةضةُطاضى فةضًاُةكاُى ببِةوة بةاَلَ ئةواْ ظؤض هةوة بيَتواُاتازةظاُّ كة زةتواُّ بةوٓةضبؤي
٠ٚ ٥اؾهطا نطز٢ْ ضِاز٣٠  ,ب١الَّ س١قٝك١ت٢ ١٥ّ ثطغٝاض٠ بطٜت١ٝ ي١ ز٠ضَٖٝٓا٢ْ ضِاغت٢ باْط١ٚاظ٠نإ

٠ٚ ي١ ططْط٢ زإ ب١  ,ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١ ططْط٢ زإ ب١ سٛنِ نطزٕ ب١ ؾ١ضٜع١ت ,٥ٝدالق٢ ١ْٝت١نإ
ب١الَّ ي١ َْٝٛإ ١ٜن١ّ ٚ ز٠َٚسا  ,ت٢ ضِا٠ٚغتا٢ْ خٛا ي١غ١ضٚ ع١ضؾ٠ٚ١ ططْط٢ زا١ْ ب١ َاف٢ خٛاباب١

١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥  ,١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ٜ١ن١َسا ب١ْس٠ ب١ؾَٝه٢ بؤ ١ْفػ٢ خؤ٣ تَٝسا١ٜ ,دٝاٚاظ١ٜى ١ٜ١ٖ
ت َٖٝٓا٣٠ٚ١ْ ن١ ي١غ١ض ظٚبا١ْنإ زٚباض٠ ز٠بَٝت٠ٚ١ ي١ طَٝطِا٣٠ٚ١ْ َاف١ خٛضا٠ٚنإ ٚ ٠ٚ ب١ز٠غ

ٱ   ٻ  چ  :٠ٚ طٛظ٠ضا٢ْ خؤف ن١ ب١ي٢ََٓٝ ثَٝسضا٠ٚ ب١ ضِاغت٢ ي١ٚ ف١ضَٛز٣٠ خٛا٣ ط١ٚض٠زا ,َاف١نإ

ئةطةض خةَهلى  :واتة  ٥٦األعراف:  چٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
  ةقواى خواياْى ثيَبٔيَِّ و وة تزاُيؿتوى ؾاضو الزيَلاْ باوةضِبٔيَِّ بةو ؾتاُةى كة ثيَويػتة باوةضِ

اياْ كطز ئةوا ئيٌَةف ضوئةطة ،ٓةبيَت هة جيَبةجيَلطزُى فةضًاُةكاْ و زوضكةوتِةوة هة قةزةغة كطاوةكاْ
 .ب١ؾ٢ ب١ْس٠ تَٝه١الَٚ ب٠ٛ ب١ َاف٢ خٛا :ٚات١.بةضةكةتى ئامساْ و ظةوياْ بةغةضزا زةضِشيَِني

ن١ ١٥ٚ  ,زإ ب١ َاف٢ خٛا ب١ ت١ٚا٠ٚ٣ٚ ب١الَّ ططْط٢ زإ ب١ غٝف١ت٢ بًَٓس٣ خٛا بطٜت١ٝ ي١ ططْط٢ 
 .ن١غ٣١ ن١ باْط١ٚاظ٣ بؤ ز٠نات ٖٝض ب١ؾَٝه٢ تَٝسا ١ْٝ بؤ ١ْفػ٢ خؤ٣
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طٝع٠طٝع ي١ ضٛاض ز٠ٚض٣ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  ,ضز ب١ض٠ٚ٠ ي١ّ دٝاٚاظ١ٜ بؤت ز٠ضز٠ن١َٜٚت قٛضغ٢ ٥ٝدالص٠ٚٚ
نطز٢ْ ١َغ١ي١نا٢ْ ي١ط١ٍَ ف١ضاَؤف  ,١َغ١ي٣١ سٛنِ نطزٕ ب١ٚ ب١ضْا٣١َ ن١ خٛا ْاضز١ٜٚت١ خٛاض

ن١ ١٥ٜٚـ ب١ضَِٜعتطٜٔ ؾت١  –١ بَٝط١ضز٠نا٢ْ ث١ض٠ٚضزطاض ٜإ زٚاخػت٢ٓ ٜاخٛز ث١ضاَٜٚع خػت٢ٓ قٝفات
٠ى ثَٝؿرت بامسإ ١ٚضْٛه١ ب١ضَِٜع٣ ظاْػت ب١ ٖؤ٣ ب١ضَِٜع٣ ظاْطا٠ٚن٠ٚ١ٜ ,ن١ خٛا ْاضز١ٜٚت١ خٛاض٠ٚ٠

ن١ د١خت ز٠نات٠ٚ١ ي١  ,ت١ٜ١ن٢ تَٝسا١ٜط١ٚض٠تطٜٔ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ باب١ت١ خًَ –نطز 
 :ن١ ب١ ١ًًَٝت١ناْٝإ ٚت غ١ال٢َ خٛاٜإ ي١غ١ض بَٝت ثَٜٝٛػت٢ ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤال٣ باْط١ٚاظ٣ ثَٝػ١َب١ضإ

   ٤٥األعراف:  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄچ 
ؾايةُى ةضِاغتى ضوُلة ٓيض خوايةكى تط ُية كة ب ،بةتةُٔا خوا بجةضغنت و ٓاوةَهى بؤ بطِياض ًةزةْ :واتة

 .ثةضغنت بيَت جطة هة ظاتى اهلل
 –١ٖضبؤ١ٜ ططْط٢ زاْٝإ ب١ ؾرين٢ طؤض٠ِنإ ثَٝـ خػت ب١غ١ض ططْط٢ زإ ب١ ؾرين٢ نؤؾه١نإ 

١ٖضبؤ١ٜ ثَٝؿ١ٚا١ٜت٢ نطزٕ ٖٝض نات بٓط١ٜ١ٓٝى ١ْب٠ٛ ي١  –١٥ط١ض ١٥ّ ز٠ضبط١ِٜٓ ضِاغت بَٝت 
 . 9!بٓط١ٓٝنا٢ْ با٠ٚضِ دٛإ ي٢َٝ ٚضز ب١ض٠ٚ٠

 
 
 

٠ٚ باْط١ٚاظ ناضاْٝإ  ,زاٚا ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ن١ّ ن١ زي٢َ ت١ٚا٣ٚ َٛغٛيَُاْإ بهات٠ٚ١ ,ي١ط١ٍَ ١َ١٥زا
 ,ب١ تاٜب١ت٢ بؤ ٣٠ٚ١٥ ؾَٜٛٔ ضَِٜطا٣ ثَٝؿ٢ٓٝ ضانٝإ به١ٕٚ ي١ نطز٠ٚ٠ نطزٕ ب١ّ ؾ١ف بٓط١ٜ١ٓٝ

ؤش ت١ْٗا ب١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ زٚاضِ اٚضان٣١ زْٚٝ طٚي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٖٝض ضَِٜط١ٜ١ى ١ْٝ بؤ ط١ٜؿنت ب١ خَٝ

                                                 
1
٠ٚ ز٠ضبـاض٣٠ ؾـ١ضِنطزٕ    ,( بطـ١ضَِٜط٠ٚ٠ بـؤ٣  999-996\9)٠ٚ ٥ٝنب ت١مي١ٝ نؤ١َي٢ََ قػ٣١ ب١ْطخ٢ ١ٜ١ٖ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ي١ َٓٗاز ايػـ١ٓ   

َٜٓـ٣١ ٥ـ٠ٚ١   ٠ٚٚ ,(950\5)تَٝه١ٍَ نطز٢ْ ب١ ف١ضَإ نطزٕ ب١ ضان١ٚ ٢ٖ١ْ نطزٕ ي١ خطاث١ يـ١   اٚي١ط١ٍَ غ١ضث١ضؾتٝاضإ ي١ ب١ضخاتط٣ زْٚٝ
  .(937 :ص)ي١ ايعكٛز ايسض١ٜ ن١ ٢ٖ ابٔ عبس اهلازٟ ١ٜ 

 

 كؤتايى
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ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ؾ١ف بٓط١ٜ١ٓٝ  ,١ٖض٠ٖٚا ٖٝض ١َداىل تَٝسا ١ْٝ بؤ تَٝج١ضِاْس٢ْ بؤ ؾت٢ تط ,١ْبَٝت
٠ ب١ زٚض١ْس نؤي١َن١ٜ١ن١ ن١ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ ثَٝـ ٠ٚ١َُٝ٥ٕ ي١ ز١ٜٓن١ٜاْسا ي١غ١ض٣ بٝٓاٜإ زضٚغت نط

٠ٚ ٠ٚ١٥ف  ,٠ٚ ز٠غ١الَتٝإ ب١تٛاْا بٛ ,ٝإ قاِٜ ب٠ٚٛ بَٝد ,ٖؤ٠ٚ١ٜ بٝٓان١ٜإ زضٚغت بٛ ٠ٚ ضِا٠ٚغتا
٠ٚ  ,نات٢َ ن١ ب٢ٓٝ زي١َناْٝإ ض١غجا٠ٚ ي١غ١ض ضِاغتطؤ٣ ٚ ٥ٝدالص ,ي١ ٜاض١َت٢ خٛا١ٜ٠ٚ بؤٜإ

 .ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ١٥ّ ٥ا١ٜٜٓإ بؤ ١َُٝ٥ ثاضاغت ب١ ثان٢ ٚ قاف٢ ١ٖض٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ١٥َطِؤ زاب١ظ٠ٜٛ
ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ن١ َايٝه٢ نٛض٣ِ ١ْ١٥ؽ ٚ ٠ٚ ضِاغت٢ ف١ضَٛ ٥ُٝا٢َ ؾاض٣ نؤض بؤنطا

٠ٚ ثَٝؿرت  .(١ت١ ٠ٚ١٥ ١ْبَٝت ن١ غ١ض٠تان٣١ ضاى نطزممضان٢ ْانات نؤتا٣ ١٥ّ ٥ٛ) :ز٠ف١ضََٜٛت

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ  :٠ٚ ضِاغت٢ ف١ضَٛ ضِاغرت٢ٜٓ ضِاغت بَٝصإ ن١ ز٠ف١ضََٜٛت ,بامسإ نطز

 7٣األنفال:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
( ثيَياْ ضِابطةيةُة ئةطةض زَهةكاُتات خيَطو ضاكةى تيَسا بيَت ئةوا زَهِيا بّ كة )ض تؤ ئةى ثيَغةًبة :تةوا

خواى طةوضة ظؤض هةوة ظياتط ًايَ و غاًاْ و ُيعٌةتةكاُى خؤيتاْ بةغةضزا زةضِشيَِيَت كة هيَتاْ زاوا 
 .هيَتاْ وةضطرياوة ةوكطاو

 
 ....صدايلة كؤتاي و بؤ خوا لة سةرةتاوتةنًا وة سوثاس 

 
          
 
 
 

 

 ثَيِزستى بابةتةكاى
                                   الثةِرة                                                                       بابةت

 ثَيِزستى بابةتةكاى.
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