
 2 ...  ...................... ةنديَك لة طرفتةكانى طةجنانه                                       
 

 يةندَيك 
 لة 

 طرفتةكانى طةجناى
 

 )ِمـْن ُمشِكالت الشَّـباب(
 

 ىووطيين : صاىاي ثايةبةسص
 حممد بن صاحل العثيمنيشيَخ 

  
 حمسن حممد أمحدوةسطيَشِاىى : 

 
 :  ثيَذاضووىةوة و ثيَؼةكي بؤ ىووطيين

 لطيفمامؤستا حممد عبد الرمحن 
 

  كؤضى 2341                                                           ضاثى سآيةم   
 



 3 ......................  ......................من مشكالت الشباب    

 . يةندَيك لة طرفتةكانى طةجناى:  ناوي ناميلكة
 . حممد بن صالـح العثيمنيػيَخ  : ناوى نووسةر

 . حمسن حممد أمحد:  ناوى وةرطيَرِ
 . حممد عبد الرمحن لطيف مامؤطتا:  ثيَداضوونةوةي

 )زجنريةي ئيسالم و الوان( . ( ثيَيذةو لة5)صجنريةي :  زجنرية
(ي وةصاسةتاي سِشػاييريي سوكوماةتي    304رمااسة ) :  ذمارةى سثاردن

 ٍةسيَني كوسدطتاىي ثيَذساوة .
 طآيةو .: نؤرةى ضاث 
 . 1022ك ـ  2341:  سالَى ضاث

 ضاثةمةىي صاىا ا طليَناىي ا ػةقامي مةولةوي .:  ضاثخانة
 :  بهكةى بالَوكردنةوة

 

 
 ثيَشةكى مامؤستا حممد عبد الرمحن : *

الـحمُد هلل وحده ، والصالة والسالم على َمْن ال َنيبَّ بعده ، وعلى آلـِو 
ين .  وأصحابو وأتباعو بإحسان إلـى يوم الدِّ

 دواي ئةوة :
 



 4 ...  ...................... ةنديَك لة طرفتةكانى طةجنانه                                       

 
حمسـن ( وةسطيَشِاىي مامؤطتا )يَك لة طرفتةكانى طةجنانةندهكتيَيب )
ة و و ثاااساو وةسطيَشِاىيَكااي صشس باااؾ(و خويَيااذةوة و بيياايه حممــد أمحــد

اٌ  ئااااةويؽ جنٍاااةولكيَكي مةصىااااة بااااؤ خضمااااةتكشدىي بااااواسي طااااة 
بةدةطتييؼاٌ كشدىاي كيَؼاة و طشةتاةكاىي طاةجناٌ و ديااسي كشدىاي       

 سِيَطاكاىي ضاسةطةس بؤياٌ .. 
لااةو كاتااةدا لااة ٍااةموو كاتيَاا  صياااتش   ضاايين طااةجناٌ بةسِاطاا  
ٍةية .. ضوىكة ضاةىذيً كاةغ و   اٌ طشىطي و بايةخ ثيَذثيَويظتياٌ بة 

طاةجناٌ  تاقه و خةلككي دؤساو دؤس ٍةٌ باىطةواص دةكةٌ بؤ السِيَكشدىي 
و بةسو ٍةلكذيَش و كةىاسةكاىي وىياووٌ   ي ئيظالمةتي(رِيَطاي رِاست)لة 

 .و تياضووٌ و ةةوتاٌ دةياىيةدٌ 
وةسطيَاشِ بذاتاةوة و    داىاةس و  داواكاسو لاة خاواي طاةوسة ثاداػا     

 كةؾ لة ىيَو خةلككيذا مةقيول بكات .ىوطيية
 

 
ُنُو َوَنْستَـْغِفرُُه َونـَُتوُب إِلِيِو َونـَُعْوًذ بِاهلِل ِمن  ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
ُشُرْوِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا ، َمْن يـَْهِدِه اهللُ َفال ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل 

 َىاِدَي َلُو . َفال
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َوَأْشَهُد أَْن ال إَِلَو ِإالّ اهللُ َوْحَدُه ال َشرِْيَك َلُو ، َوَأْشَهُد أَنَّ حُمَمَّداً َعْبُدُه 
َوَرُسْولُُو ، َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن َوَسلََّم َتْسِليَماً 

 ، َوبـَْعُد :
كة طشةتيَ  لة طشىطرتيً طشةتةكاٌ ىاة  تاةىَا   يَه خؤػة ليَشةدا ث

خبةماة   ى بةلككو لة ٍاةموو كؤمةلكطاةكاٌ   ةتلة كؤمةلكطةى ئيظالم
طشةااا  و كيَؼاااةى طةجناىاااة لاااةو  ئاااةويؽ  بشاياااا    سِوو باااؤ

و  (س طريوطشةتاى ٍاضسى )ةكاشي   بةسِاطتى طةجناٌ صش  طةسدةمةدا
وايااٌ  ئاةو طشةتاىاة   وة ٍةىذىَ داس    دةسوىى بةطةس دلكياىذا ديَ

دلكااة سِاوكااىَ لااة رياىياىااذا  وة ٍااةولَ دةدةٌ   ليَااذةكات بكةوىااة  
و دلَ  سِصطاسياٌ بيَ  لاةو دلكاة سِاوكايَ و دوودلكياة  وة ئاةو ثاةراسة      

ٌ يال ى كاة ٍةياىاة  توىذية ً   ياذة   باةلكاو ئةماةياٌ باؤ    و ىاةى ٍايَلك
ً ؤ با  بة طةسِاىاةوة  دةطتةبةس ىابيَ  تةىَا  و سِةوػا  ىاةبيَ     ديا

( كة ثالكجؼتى كؤمةلكطاو ضاا  كااسى   ئةو دوواىةى )ديً و سِةوػ 
دوىياااو دوا سِشرٌ  وة بااةٍؤى ئااةو دوواىااةوة ضاااكةو خؤػااى و   
بةٍشةوةسي ديَتةدي  وة بة ٍؤياىاةوة خشاثاةو باةلكاو ىةٍاماةتى     

 . الدةضىَ
ىيؼاتيناٌ ئااوةداٌ ىاكشيَتاةوة تاةىَا      ٍةسوة   ضؤٌ لة سِاطتيذا

  دييايؽ باةسثا ىابيَا  تاةىَا باة ٍاةلكطشاىى       بةداىيؼتواىى ىةبيَ 
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و ثيَاى   ديَ باةديَ كاشد   ٍةلكطشاىى ديً دييياٌ ىةبيَ   ٍةس كاتيَ 
ئااةوا خااواى طااةوسة طااةسياٌ دةخااات دورمياىياااٌ        ٍةلكظاااٌ

  .ٍةسضؤىيَ  بً
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ] ياااةتى:وخاااواى طاااةوسة ةةسمو 

 . مد[]حم [ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ             ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ئةى ئةو كةطاىةى كة باوةسِتاٌ ٍيَياوة ئةطةس ئيَاوة ئااييى    واتة:
بكاةٌ و  واتة ديَ بة ديَي بكاةٌ و باىطاةواصي باؤ    ) خوا طةسخةٌ

(وة مةبةطتيؽ تيَيذا تةىَا سِةصامةىذى تيَكؤػً لة دري دورمياىى
ئيَوة طةسكةوتوو دةكات  ى طةوسةؾخوا ئةوا  خواى طةوسة بيَ 
يَياااةكاىتاٌ دااايَطري دةكاااات )لاااة دةىطاااذا  ث بةطاااةس كاةشاىاااذاو
ٌ    (خؤسِاطشتاٌ دةكات ئاةوة   باة خاوا   ئةواىةؾ كة بىَ بااوةسِ باوو

 وة كشدةوةكاىياٌ بىَ ماية دةكات بةػياىة  وطةسػؤسِى ىةطيةتى
. 
  كاتيَ  ديً بةسثا ىةكشيَ  تةىَا لة اليةٌ ٍةلكطشاىياةوة ىاةبيَ    اد

لكناٌ و ٍااةلكطشاىي خااةلككى موطاائااةوا بةسِاطااتى لةطااةس ئيَنةيااة ) 
ئةوةي ػايظاتةى   يً بؤداس خؤماٌ ضا  بكة ( كة يةكةوىئالكاكة

  بني. سِيَيناكاسى خةلك  وثيَؼةوايى 
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كاة  كتيَيى خواى طةوسة باني   ػاسةصاى وة ثيَويظتة لةطةسماٌ كة
ى خاوا  ثيَغةمياةس ةةسموودةو طوىيةتةكاىى  ػاسةصاىوة   ةقوسئاى
لاة كاشداسو   باني   ػايظاتة  كة واماٌ ليَاذةكات كاة   ئةوةى بني 

و ثاةياو     باؤ ئاةوةى  دا كشدٌ ىطوةتاسو ئاساطتةكشدٌ و باىطةواص
 ٍةلكطشيً بؤ ٍةموو ئةواىةى سِاطتيياٌ دةويَ  و لة ثيَؼنيسِوىاكى 
 ٍةموو ئةواىةى ىاسةقى و ثوضياٌ دةويَ . بةساميةس

( )لة قوسئاٌ وطاوىيةت  ةيَشى بوويً ثاػاٌ لةطةسماىة ئةوةى كة
ػيَوةيةكى كشداسى كة لاة باشِواو دلكيياايى و     ى بكةيً بةدىَ بةديَ

 دلكظؤصى و بةدواداضوىوة ٍاتييَ . 
ضوىكة ئةطةس كااسوكشداس قظاة      با كاسو باسماٌ تةىَا قظة ىةبيَ 

ً      تاةىَا ) بةسِاط  ىةطيَشِيَ   (قظاةماٌ ٍاةبيَ  و كااسى ثايَ ىةكاةي
صيااد   ٍةيةا كة لة قظةو باىطةواصماىذئةوا ئةو بةسصى و سيََِضداسيةى 

 ى تةىَا بة ثيَضةواىةوة دةبيَ . ػجنامةكةئة و ىاكات
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ]:  خااواى طااةوسة دةةااةسموىَ 

 [ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ڻڻ  
 .  [الصف]
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ً دئةى ئةواىةى كة بشِواتاٌ ٍيَياوة بؤضاى ئاةوةى    واتة: لاة   ةيلكايَ
ٌ باؤي كةضاي   كاة ٍااىى خاةلككيؽ دةدة    وتةو كاسى خيَشو ضااكة 

صشس مايااةى سِو و  و كاااسى ثاايَ ىاكااةٌ  ئااةجنامى ىااادةٌ خؤتاااٌ
 . ىةكةٌ توسِةيية الى خوا كة قظةية  بلكيًَ و كشدةوةى ثيَ

ةية كة لةطةسةتاوة دةطا   لة سِاطتيذا لة ٍةمووى ػايظتةتش ئةو
لاااة طةجناااةكائاٌ و ئاااةوةى كاااة   وسدبيياااةوة باااا   ثيَيكاااةيً

ٌ لة ٍضسو  يًطةجنةكائاٌ لةطةس باؤ ئاةوةى طةػاة باةو        كاسياا
كاسو ٍضساىةياٌ بذةيً كاة باػاً  وة خشاثاةكاىياٌ بااؾ بكاةيً       
ضوىكة طةىر و الوى ئاةمشِش ثيااواىي دوا سِشرٌ  وة ضاوىكة ئاةواٌ     
ئةو بيضييةو بياغةيةٌ كة دوا سِشرو داٍاتووى طةىل لةطاةس بيياات   

  دةىشيَ .
ٍااتووٌ كاة   ٍةس لةبةس ئةوة ضةىذيً دةقى ػاةسىى لاةو بااسةوة    

اطااتةكشدىياٌ بااؤ ٍاىااذةسٌ بااؤ باااؾ ضاااوديَشى كااشدٌ و باااؾ ئاسِ
ئةطاةس ٍااتوو طةجناةكائاٌ       ئةوػتةى كة خيَشو ضاكةى تيَذاياة 

باؾ بووٌ كة بيضييةى طةلً و داٍاتووى لة طةس بييات دةىشيَ   
وة باؾ بوىى طةجناٌ لةطاةس ثالكجؼاتى باةٍيَضى دياً و سِةوػا       

ذة بااة باااؾ بااووىى ديااً و اٌ بةىااباااؾ بااووىى طااةجن) وةطااتاوة
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سِوَػً باؤ   ٌ وو  ئةمةؾ دةبيَتة ٍؤى داٍاتويةكى سِو (سِةوػتياٌ
ديَيؼاييى بااؾ و باة كاةلك  باؤ ثريةكاىيااٌ باة         دةبياة  طةل  وة

 (. ن شاء اهللإثؼتيواىى خوا ) 
 

 تَيِروانيهَيك لة طةجناى
ىني دةتوا  طةيشى طةجناٌ بكةيًتيَشِواىيييَكى ووسدةوة ئةطةس بة 

 ػيَوةيةكى طؼتى طةجناٌ دابةؾ بكةيً بؤ طىَ بةؾ: بة
 .سِاطنت يَ  كة لة طةس سِيَطاىطةجناى : يةكةم
 طةجناىى الدةس. : دووةم
  طةجناىيَ  طةسطةسداىً لةو ىيَوةىذةدا. : سيَيةم
: ئةواىةٌ كة بةتاةواوى  يَ  كة لةطةس سِيَطاى سِاطنتطةجناى :يةكةو

دييةكاةياٌ سِاصياً و    بشِواية  كة باة  ة ئيظالو ٍةي بةياٌ ماىا بشِوا
 ئيظاالو دةطاكةوتةو   دلكخؤػً ثيَي  وا دةبييً كاة باشِوا باوٌ باة    

 .بيَيةؾ بوٌ ليَى صياىيكى سِوٌ و ئاػكشايةوة   طةسكةوتية
خوا دةثةسطنت و ٍاوبةػى  بة تةىَا و بةدلكظؤصي : طةجنانيَك* 
 ى خاوا مياةس ثيَغةداىاىيًَ  ٍاةسوةٍا باةكشداس و طوةتااس ػاويًَ      بؤ
ى ثيَغةمياةس ضوىكة بشِواياٌ بةوة ٍةية كاة    دةكةوٌ ( حمنذ)
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ػايظاتةى ػاويًَ كاةوتً     كةوة تةىَا ثيَؼاةواية   خواى طةوسةية
 بيَ .
ىويَز دةكاةٌ   و سِيَ  و ثيَ  كة بةػيَوةيةكى تةواو : طةجنانيَك* 

ٍةموو ئةو ػتاىة  ضوىكة بشِواياٌ بة  تواىاياىذا بيَ  ئةوةىذةى لة
لةطاودو بةسرةوةىذيياة ديياى و     لة خاؤى دةطشيَا    كة ىويَز ٍةية

ٍةموو ئةو طضاو ضاسةىوطة  كؤمةالكيةتيةكاٌ  ٍةسوةٍا بشِواياٌ بة
دةط  داىاى ىويَازةوة باؤ تاا  تااكى       ثاىة ٍةية كة بةٍؤى لةاخش

 خةلككى و طةالٌ داىشاوة.
 و باةبىَ كاةو  باة تاةواوى و   كاة صةكاات دةدةٌ )   : طةجنانيَك* 
ً  كةطاااىيَ  كااة ة( بااسِىوكااو ضااوىكة   ػايظااتةى صةكااات ثيَااذاى

ثيَذاويظاااتى ئيظاااالو و  داٌ ٍةياااة كاااة صةكاااات باااةوة بشِوايااااٌ
 لة ثيَير ثايةكاىى ئيظالمة.يةكيَكة موطلكناىاىى تيَذاية  ٍةسوةٍا 

ــةجنانيَك*  و دةبااً  ئاااسةصوو   وسِشرو ماااىطى سِةمااةصاٌ بااة   :ط
ضاوىكة    صطتاٌاويً بيَ  ياٌ   ٍدةطشىةوةخؤػيةكاٌ لة خؤياٌ 

سِاصى باوىى خاواى طاةوسةى    بة سِشرووبوٌ بشِواياٌ ٍةية بةوةى كة 
ثيَوةيااة  بؤيااة سِةصامةىااذى ثااةسوةسدطاسياٌ ٍةلكذةباازيَشٌ بةطااةس  

 داواكاسيةكاىى دةسوىياٌ دا.
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ماالكى   ةاةسيضةى ساةز باةدىَ ديَايً و دةضاً باؤ       : طةجنانيَك* 
الكى مااو ئااةوةى خااواى طااةوسةياٌ خااؤؾ دةويَاا     لةبااةس  خااوا

ضً بؤ ػويَييَ  كة بةصةيى ب سةص دةكةٌ خواػياٌ خؤؾ دةويَ  
لةطااةلَ بكااةٌ و ليَيااوسدىى خااواى طااةوسةى ليَيااة  وة ٍاوبةػااى  

  ٍةموو ئةو موطلكناىاىةى كة دةضً بؤ ئةو ػويَية ثريشصاىة.
بشِواياٌ بةخوا ٍةية كة دسوط  كاسياىةو دسوطا    : طةجنانيَك* 

 ٌ ىكة ىيؼااااىةكاىى خاااواى  ضاااو  و صةوياااة كااااسى ئاةاىاااةكا
ثةسوةسدطاس دةبييً كة سِيطا ىادةٌ بة ٍاي  طومااٌ و دوو دلكياة     

ةو بوىاةوةسة  ئا  وة تيَذةطات كة بووىى خواى طةوسة  بةساميةس بة
ةشاواىااة بااةديَيَيشاوة لةػاايَوةو ئةىااذاصة بةلكطةيااةكى طوماااٌ بااشِة 

 يىوة بةلكطةية لةطةس تاةواو لةطةس بووىى داٍيَيةسى ئةو بوىةوةسة  
لةبةس ئةوةى ىاطوجنىَ   تواىاو داىايى ئةو داٍيَيةسة كة خواى طةوسةية

 وخوَيةوة ىاطوجنىَ لة وة  كشدبيَ  ئةو بوىةوةسة خوَى خوَى دسوط 
ثيَؽ باووٌ ىةبووىاة     ضوىكة  ( دسوط  بوبيَ صـدف )سِيَكةوت بة 

وة ىةبووٌ ىاطوجنىَ ٍةبيَ   لةبةس ئةوةى لة بووىذا ىية  وة ىااطوجنىَ  
ضااوىكة ئااةو بوىااةوةسة خاااوةٌ    بيَتااة بااووٌ (صــدف ةخوَيااةوة بااة )ل

ياطايةكى داٍيَيشاوو ياةكطرية  ئاةو سِيَطاياةى كاة خاواى طاةوسة باؤى        
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و ليَاى دياا ىابيَتاةوة  وة  خاواى      يَ داىاوة كة لةطةسى بشِوات ىاطؤسِ
 .  ]األحزاب[ [ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ ]طةوسة دةةةسمويَ : 

 .خوا طؤسِاىى بؤ ىيية يض طوىيةتى ٍةسط واتة:
ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ]وة خواى طةوسة دةةةسموىَ: 

ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  

 . ]الـملك[ [ڌ    ڎ  ڎ  
و كاةو   خواى ميَشةباىذا ٍي  ىااسِيَكي  اوةكاىىدسوط  كشلة  اتة:و

ضاااو بطيَااشِةو وسد بااةسةوةو بضاىااة ٍااي      ىابييشيَاا    و كووسِيااة
دووباسة ضاو بطيَشِة ية  لة دواى ية  ضاوت   ىاتةواوية  دةبييي 

و بيَ دةطةآلت  الى خؤت بة سِيظوايى و ىائوميَذى دةطةسِيَتةوة بؤ
 . دةبيَ  لةوةى كة ٍي  كةو و كووسِية  بييييَ 
كاى ياةكطرية  سِيَطاا    دا ئةطةس ئةو بوىةوةسة لةطةس ياطااو ىيضاميَ 

ٌ صدف دةطشيَ  كة ئةو بوىةوةسة بة )   (  لة خؤيةوة ٍاتييَتة باوو
( صــدف ( ياطاكاىيؼااى ٍااةس بااة )صــدف بااووٌ بااة ) ضااوىكة ٍاتيااة

 دةبيَ   ئةوكاتة ػايةىى طؤسِاٌ و تيَكضوىة لة ٍةس طاتيَكذا بيَ .
( خاواى طاةوسة   مالئكـ بشِواياٌ باة ةشيؼاتةكاىى )   : طةجنانيَك* 

ئاااىى ثااريشصدا باطااى لةبااةس ئااةوةى خااواى طااةوسة لااة قوس  ٍةيااة
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 ()ى خاوا  ثيَغةمياةس ٍةماٌ ػيَوة  ةشيؼتةكاىى كشدوة  وة بة
 لة ةةسموودةكاىيذا باطى ةشيؼتةكاىى كشدوة. 

وة لة قوسئااٌ و طاوىيةتذا وةطافى ةشيؼاتةكاٌ و ىييادةتيااٌ و      
رةوةىااذى بوىااةوةس   ئااةو كاساىااةى كااة ثيَااى ٍةلكذةطاانت بااؤ بةس 

 بشِة لةطةس بووىياٌ بةػيَوةيةكى سِاط . ىواةلكطةيةكى بيب
كتيَياىاة ٍةياة كاة خاواى      ئةو وٍةموباوةسِياٌ بة : طةجنانيَك* 

اىذةسى خةلككياة باؤ   ةكاىى ىاسدوٌ كة سِيَ ىيؼثيَغةميةسطةوسة بؤ 
ى خاةلككى ىاتواىيَا  ثاةى باة     لةباةس ئاةوةى ىاةقلك     سِيَطاى سِاطا  

ت و اليةىةكاىى تشدا ةسيَ كة لة ىييادٍةموو ئةو بةسرةوةىذياىة بة
 ٍةٌ.
اىى خاوا ٍةياة كاة    ثيَغةمياةس ٍاةموو   باوةسِياٌ بة : طةجنانيَك* 

خةلككى بؤ ئةوةى كة باىطيااٌ بكاةٌ باؤ     خواى طةوسة ىاسدوىى بؤ
ضاكةو قةدةغاةياٌ دةكاةٌ    دةكةٌ بة وة ةةسماىياٌ ثيَخيَشو ضاكة  

ى   لاة بةسامياةس خاوا     بؤ ئةوةى خةلككى بةلكطةياٌ ىاةبيَ لة خشاثة
ى خااودا )ئااادةو(ةو دوايااةمييياٌ ثيَغةميااةس  وة يةكااةو طااةوسةدا
 و طالكو لةطةس ٍةمووياٌ بيَ . (ة ضاكرتيً دسوود)حمنذ
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: بشِوايااٌ باة سِشرى دواياى ٍةياة  ئاةو سِشرةى كاة        طةجنانيَك *
خواى طةوسة صيياذووةكاٌ دواى مشدىيااٌ صيياذوو دةكاتاةوة  باؤ      

كةطيَ  بة  ٍةس  دةوةكاىياٌ ثاداػتياٌ بذاتةوةكش ئةوةى بة ثيَى
( ضاكة بكاات لاةو سِشرةدا   ذرة ثقـالم) ى كيَؼى طةسديلةية ئةىذاصة

 كيَؼاى طةسديلةياة    دةيييييَتةوة  وة ٍةس كةطيَ  باة ئةىاذاصةى  
ئاةوة طاةسةجنامى    ضاوىكة  ( خشاثة بكات دةييييَتةوة ذرة ثقـالم)

ذاية ئةطاةس  يضا  ا لاة ٍةموو رياىي دوىياية  طودو سيكناةتى دوىيا  
ضاااكةكاس ثاداػااتى ضاااكةى خااؤى وةسىةطشيَتااةوةو خشاثااةكاسيؽ 

 . ثاداػتى خشاثةى خؤى وةسىةطشيَتةوة 
 بااة باوةسِياااٌ بااة قااةدةسى خااواى طااةوسة ٍةيااة : طــةجنانيَك* 

ػايَوةية  بشِوايااٌ واياة كاة ٍاةموو       خؤػى و ىاخؤػيةكةى  باة 
ا باوةسِيااٌ باة   ػتيَ  بة قةصاو قةدةسى خوداياة  لةطاةلَ ئةوةػاذ   

ٍةيااة  وة بشِواياااٌ وايااة خؤػااى و  و كاسيطةسيااةكاىى ٍؤكاسةكاااٌ
 وة ىاخؤػى و ىاسِةسةتى ٍؤكاسى خؤياٌ ٍةية.  بةختةوةسى

خاواى   ثيَاي ئامؤرطاسياةكاىى   باة  دييذاسى دةكةٌ : طةجنانيَك* 
ئامؤرطااااسى و خاااوا ةكاىىثيَغةمياااةسطاااةوسةو قوسئااااىى ثاااريشصو 

ٍةلكظااوكةوتياٌ لةطااةلَ موطاالكناىاىذا    و موطاالكناىاٌ ثيَؼااةواياٌ
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باةو   خاةلككى كاة  وةكو ضؤٌ ساةص دةكاةٌ    سِاػكاواىةو سِووىة ٍةس
ٍةلكظاوكةوتياٌ لاة طةلكاذا بكاةٌ  باةبَى ةَياَة و تةلكةكاةو         ػيَوةية

 ػاسدىةوة .
بة بةسضاو سِشػيى باىطةواصى خةلككى دةكاةٌ باؤ    : طةجنانيَك* 

يَيةى كة خواى طةوسة لاة  الى خواى طةوسة  بةثيَي ئةو سِيَطةو ػو
ہ  ہ   ] و دةةااةسموويَ :قوسئاىااة ثريشصةكةيااذا سِوىااي كشدوَتااةوة

 [ۅ    ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ
 . ]النحل[
ثةسوةسدطاست بة ليَضاىاى   سِاطتى خةلككى باىط بكة بؤ سِيَطاى واتة:

وة لااة طااةلكياٌ بااذوىَ بااة   و داىااايى و ئامؤرطاااسى ضااا  و ػاارييً
و ٍةس يةكةياٌ بة ثيَي تيَطةيؼنت و باسي تايياةتى  وةضاكرتيً ػيَ

  .خؤي 
ةااةسماٌ بااة ضاااكة دةكااةٌ و قةدةغااةى خشاثااة  : طــةجنانيَك* 

 دةبيَتاة ٍاؤى   ئةو كاسةياٌ كة دةكةٌ  ضوىكة بشِواياٌ بةوة ٍةية
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ]: ليَ و طااة ٍاةموو ميللااةت بااؤ  بةختاةوةسى 

 [ڃ    ڤٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
 . مران[]آل ع



 07 ...  ...................... ةنديَك لة طرفتةكانى طةجنانه                                       

باؤ   كاة خاواى طاةوسة    ئوممةتً( باػرتيً اىاٌموطلكنواتة: ئيَوة )
ة دلكاةو طاريى   و ةٌ بةضااكةو كا ةاةسماٌ دة   ة دىوىا خةلككى ٍيَيا

 . ى طةوسةٍيَيً بة خوادة دةكةٌ لة خشاثة وة بشِوا
لااة ثيَياااوى طااؤسِييى خشاثااةدا تيَذةكؤػااً بااةو   : طــةجنانيَك* 

يةتى وٍاتووة كة ةةسمو () ثيَغةمةسى خواوة ػيَوةيةى كة لة
ًً ِْمن ُكمْ ْرََأىَْمنْ )):  ً  ُُْْمن َكر ر ِِ ِْْفَرل يُرَغيرِّ ِِ ْ ْلَرمْ ْفَرِِنْ ْبِيَر رََ ْفَرِِنْ ْفَِبِلَسرنِِ َِْْيس 
ِِ ْ َْلمْ  ََ   .(ٔ)((... فَِبَقل ِب َِْْيس 

ئةطةس ٍةس يةكيَ  لاة ئيَاوة خشاثةياةكى بيياى باا بةدةطا         واتة:
باة   واتاة ) صماىى بيطؤسِيَ  با بة ووؤسِيَ   ئةطةس لة تواىايذا ىةببيط

اىى باا باةدلَ ثيَاى ىااخؤؾ     (  ئةطةس بةماةؾ ىاةى تاو   ئامؤرطاسى
 بيَ ...

سِاطتى وةسدةطشٌ  ضاوىكة   تةىَا سِاطتى دةلكيًَ و : طةجنانيَك* 
دةكاات باؤ    يىسِاطتى سِيَينايى دةكات بؤ ضااكة  وة ضااكة سِييناا   

 واى سِاطتيذا ويَلكة تابةد مششظ بةسدةواو سِاطتى دةلكيَ  و بةٍةػ  
 طؤ دةىوطشيَ .تبةسِاط خواى طةوسة ئةو كاتةى الى

                                                 
 . ٜٗرواه مسلم/ (ٔ)
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ــةجنانيَك*  ٌ  ضاااكة : ط ويَاا  بااؤ ٍااةموو  دة و خيَااشو خؤػاايا
لةبااةس ئااةوةى بشِواياااٌ بااة ةااةسموودةى      موطاالكناىاٌ بةطؼااتى 

 :  ٍةية كة دةةةسمويَ  () ثيَغةميةس
ِمنُْْال)) ُُِكمْ ْيُرؤ  ِس ُِْْيِحبْ َْمنْأَلِخي ُِْْيِحبََّْْحَّىَْأَح   .(ٕ)((لِنَرف 

ئيناىتاٌ تةواو ىابيَ  تاوةكو ئةوةى بؤخؤتاٌ ثيَ خؤػة بؤ  واتة:
 . لة خيَشو ضاكةدا بشاكةػتاٌ ثيَخؤؾ ىةبيَ 

بة ليَجشطشاويَتى دةكةٌ بةساميةس بة خواى  ٍةط  : طةجنانيَك* 
ئاةوة   بةساميةس باة طاةل وىيؼاتناىةكةياٌ  ٍةميؼاة باؤ      و طةوسة

كة بةسرةوةىذي ديً و طةل و ىيؼتناىى تيَذاية دوس لة  تيَذةكؤػً
و سِةضاوكشدىى بةسرةوةىاذى تايياةتى خؤيااٌ لةطاةس      خؤ ويظ 

 . سظابى بةسرةوةىذى كةطاىى تش
خاوا تيَذةكؤػاً و    : بؤ خوا تيَذةكؤػً و ثؼ  بة طةجنانيَك* 

لة ثيَياوى خوا تيَذةكؤػاً  بةدلكظاؤصى تاةىَا لاة ثيَيااوى خاوادا       
و ىاوباااىط  ثؼاا   ي و وثلةوثايااةيػااً  دووس لااة سِوثامااا تيَذةكؤ

بااةبىَ ئااةوةى طةسطاااو بااً بااةخؤياٌ و ثؼاا     وبةطااتو بااةخوا
ٌ لاةثيَياوى خاوادا لاة    اىياتيَكؤػ وة  بةخؤياٌ و ٍيَضياٌ بيةطنت

                                                 
 . ٜٗومسلم/ ، ٖٔرواه البخاري/ (ٕ)
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بكاةٌ   صيَاذةسِةوي  ئةوةى بةبىَ ى دييى خواى طةوسةيةضواسضيَوة
ٌ وةت و صماٌ و دةط  و طاةس  بة تةسخةمى بكةٌ كةم ياٌ  طااماىيا

 كاىى ئيظالو و موطلكناىاٌ.ػً بة ثيَى داواكاسى و ثيَويظتيةتيَذةكؤ

 ىسِةوػات سِاصاوةٌ باة  خااوةٌ سِةوػا  و ديايً      : طةجنانيَك* 
  دياً و سِيَياصيااٌ   خؤياٌ لةسِةوػاتى خاشاخ ثاككشدشتاةوة   دواٌ و

طييط ةشاواىً  دلَ ودةسوٌ ثا  وئاسامطشٌ   سِاطتة  ىةسو وىياٌ و
 ةماٌ كاتذا دووسبييً و ٍةل لةدةط  ىادةٌ  الياةىى طاؤص و  لة ٍ

 كاسياىذا. ىابيَ  بةطةس ريشى و ىةقةَ و ضا  ىاتيفةياٌ صالَ
و بيَذةىطيةوة كاسدةكاةٌ    بةداىايى و سيَ  وثيَكً : طةجنانيَك* 

سدكاااسٌ و بةباػااى كاسةكاىياااٌ سِايااى دةكااةٌ  ٍااي   وٍااةسوةٍا و
كاتاةكاىياٌ لاة ثيَيااو طاودى      طاتيَكى تةمةىياٌ بةصاية ىاادةٌ و 

 خؤياٌ و طةلةكةياىذا بةكاس دةٍيَيً.
لةطةلَ ئةوةى كة ئةو دؤسة طةجناىة ثاسيَضطاسى لة ديً و سِةوػ  

صشس دوسٌ لااة  بةٍااةماٌ ػاايَوة و ٍةلكظااوكةوتى خؤياااٌ دةكااةٌ  
وةكو: كاوةشو بايَ بااوةسِى و     ديً وسِةوػ  ٍةلكوةػيَيةسةوةكاىى

و سِةوػااا  ىضماااى و  اى طاااةوسةخشاثاااةكاسى و طةسثيَضاااى خاااو 
 ٍةلكظوكةوتى خشاخ و ىاػرييً.
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 ... ةتنياٌ ديَطاى ػاىاصى ئوممةتى ئيظالم* ئةو دؤسةى طةجن
ديياااى ئاااةو  وة ئاااةو طةجناىاااة ٍيَنااااى ريااااٌ و بةختاااةوةسى و

 .  ئوممةتةٌ
خؤى بة ةةصلكى  طةوسةكة خواى  دةكةيً ئوميَذئةو طةجناىةٌ كة 

ئوممةتةى كة ػرياصةى تيَكضاوة   بياٌ كاتة ٍؤى ضاككشدىى ئةو 
وة بيية ٍؤى سِوىا  كشدىةوةى سيَطا بؤ سِيَيواساىى ئةو سِيَطاياة  وة  

 . ٍةس ئةو طةجناىةٌ كة دةطةٌ بة بةختةوةسى دوىياو دوا سِشر
 : طةجنانى الدةر : دووةم *

 و سِةوػا  سِوخااو   سِاط  الياىذاوة  لة بريو باوةسِي : يَكنطةجنان
 ً سِشضاااوٌ و سِاطاااتى لاااة   وػااا  خشاثاااى دا  ةلةسِ  لاااة خؤبااااي
ئةو ىاسةقى وىاسِاطاتيةى كاة ٍةياىاة      ٌوةسىاطش ياٌبةساميةسةكة

 ذا.اىٍةلكظوكةوتي لة ويظنت   خؤلةخؤياٌ دوسىاخةىةوة
ىةسو  يذاسةو و سِاطتلة بةساميةسٍةسطيض    ياخى:  ىطةجنانيَك* 

 ً.ٍيَيثشِو ثوضى خؤياٌ ىا ىاسِةوايى و وة واص لةىابً  
ىى خاواى  ةكاماةا  ثيَؼايَلكشدىى  طاويَ ىاادةٌ باة   :  ةجنانيَكط* 

ٌ   كااة طااةوسة  ىماااة طااويَ بااة  وة  ثيَويظااتة ديَيااة ديَااى بكااة
 ئادةميةكاىيؽ ىادةٌ.



 10 ...  ...................... ةنديَك لة طرفتةكانى طةجنانه                                       

ــةجنانيَك*  و ٍاوطاااةىطى  طيَاااشة ػااايَويًَ و ئااااراوةطيَشِ  :  طـ
ىااة  ٍااةس  بريكشدىااةوة و ٍاوطااةىطى سِةوػااتياٌ لةدةطاا  داوة 

كةوتياىذا ٍاوطااةىطياٌ لةدةطاا  ئةمااة بااةلككو لااة ٍااةموو ٍةلكظااو
 داوة.
ٌ  بؤضاوىى طةسطامً بة  : طةجنانيَك*  ٍاةسوة  ئاةوةى     خؤياا

  وا لااةخؤياٌ سِيَااذةكاتكااة سِاطااتى تااةىَا لةطااةس صماااىى ئااةواٌ  
بااةالكو بةساميااةسةكاىياٌ   و كااوسِيً ٍةلكااةو كااةودةسِواىااً كااة باايَ 

 ىً.ماداو ثيَضةواىةى تيَطةيؼتيى ئةوا ٌٍةميؼة ػايظتةى ٍةلكة
   ةكةياىاذا ديي لاة  رِيَطاى رِاستت كة الياىذاوة لة :  طةجنانيَك* 
لاااة  كاٌىةسيتاااة كؤمةالكيةتياااة داباااوو الياىاااذاوة لاااة ٍاااةموو وة

ٍةلكظوكةوتياىذا  بةالكو كاسة خشاثةكاٌ كة بؤياٌ سِاصيَيذساوةتاةوة  
كاة لاة ٍاةموو    اىاةٌ  ئاةو طةجناىاة لةو   بؤياة  تيَذةطةٌ  دواىى بة

ىذٌ لة كاسةكاىياىذا وة ٍةولَ و تيَكؤػااىياٌ  صةسةسمةكةغ صياتش 
وا طوماٌ دةبةٌ كة بةسِاطتى ئةواٌ كااسيَكى صشس   وة  بة ةريِشضوو

 ضا  دةكةٌ.                                     
ً  بؤ خودى خؤياٌ ومايةى ىةطيةتني :  كنطةجنانيَ * ة با  باسيؼا

اسطريى و كااةىئةوثااةسِى  بااؤ طةلةكااةياٌ   ةوةكةياىاااكؤمةلكط طااةس
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  وة كؤطجً لة ىيَواٌ  طةلةكةياٌ و تواىظ  و ةٌبدةدواكةوتويى 
كةواتة ميكششبيَكى ئااواو رييطةياةكى    ىى كؤمةلكطاكةياىذا بةٍيَضبو

ىَا خااواى كوػاايذة صشس ىاسةسةتااة ضاسةطااةسكشدىى مةطااةس تااة   
خواى طةوسةؾ تواىاى بةطةس ٍاةموو   طةوسة ويظتى لةطةس بيَ  

 ػتيَكذا ٍةية.
 

 : طةجنانى سةرطةرداى : ةمسَيي *
لةدوو دلكي و دةسواصةى ديابوىاةوةى دووسِيَ  ئةو دؤسةى طةجناٌ 

وة لااااة   يياٌ ىاطاااايوة و بةختةوةسيؼااااً ثىَااااى داٌ  سِاطاااات
  ٌ (دا رياااوٌ  بااةالكو طشةتةكااة   كؤمةلكطةيااةكى ثاااسيَضساو )موطاالكنا

 ياٌكةلااااة ٍااااةموو اليةكااااةوة دةسطاااااى خشاثااااة   : ليَشةدايااااة
ى الداٌ لة خاوو سِةوػات    وودلكى لة بريوباوةسِبةسِووداكشاوةتةوة )د

وىةسيتااة  داب   دةسضااوٌ لااة داكااشدةوة لااة خشاثااةكاسى دااواٌ 
   بؤيااةتااةورو و ػااةثؤىل خشاثااى دياديااا   طااباػااةكاىى كؤمةلكاا

لة ىيَو باصىةياةكى خاوالوةى باةسدةوامى ةكاشى و دةسوىاى      ئةواىة 
 .(داٌ

صاىً ئاياا: ئاةو   ىا ًطةسطةسداى وةطتاوٌ دااىةلةبةسدةو ئةو تةورم
  ًو ساةق  سِاطانت  ياىةى كة تاصةٌ و داٍيَيشاوٌو سِيَطا و سِيَياص ةكش
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كؤمااةلكطاى ثااا  و  ةى سِابااشدووى وياااٌ ئااةو سِيَياااصةى كااة ثيَؼاايي
 لةطةسي بووٌ   ىثاسيَضساو

(  بؤية داسيَا   داٌ سِاوكيَ دلكة لةلة ئةجنامذا دوودلَ و سِاسِاٌ ) بؤية
كي تش سِوو لةوى تشياٌ دةكات  بة ثيَاى  داسيَ و دةكا ياٌسِوو لةمة

 بةٍيَضى ئةو ػةثؤل و تةورماىةى كة سِووياٌ تيَذةكةٌ.
لة رياىياىذا ىالاةباسٌ  ثيَويظاتياٌ باة     * ئةو بةػةى طةجناٌ ...

بةٍيَض ٍةية بؤ ئةوةى بيطيَشِيَتةوة باؤ ػاوساو    ثالكجؼتيَكى و اليةٌ
طةسِاىاةوةى ئاةو    ثةسرييى سِاطتى و سِيَطاى ضاكة  ضاةىذة ئاطااىة  

خااواى طااةوسة باااىطخواصيَكى   اتيَاا كطةجناىااة بااؤ سِيَطاااى سِاطاا   
 و ىيةت ثاكى بؤ ئامادة بكات. اخيَشخواصو داىا و صاى

سِشػااييريى .. ٍةىااذىَ لااة  صشس دةبااً  ى طااةجناٌ* ئااةو ضاايية 
بااةالكو ئااةواٌ واىااة طااةليَكى صشسياااٌ       ياٌ ثيَطةيؼااتوةئيظااالم

 صشسداس ئةو صاىظتاىة لاة  ىةوةس كةخويَيذوة لةطةس صاىظتةكاىى بو
اٌ واتيَذةطاةٌ  طومااىى خؤيا   بةثيَضةواىةية لةطةلَ ديً ياٌ ذا واقع

 و باىَ ضاسةطاةس      بؤية بة طةسطاامى ىةية لةطةلَ دييذااكة ثيَضةو
 لةبةساميةس ئةو دوو سِشػييرييةدا ماوىةتةوة.
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وسدبووىاةوة   باة ئةماةؾ  سِصطاسياٌ بيَ  لةو طةسطةسداىية  دةتواىً
 ئةو سِشػييريى ية بةوةسطشتيى و ٍةسوةٍا ة سِشػييريى ئيظالمىل

طاوىيةت  لةطاةس    ئااٌ و : قوسوة  لة طةسضاوة سِاطتةكةى خاؤى 
وة ئاةوةؾ كااسيَكى قاوسغ ىياة باة       ى صاىاياىى دلكظاؤص ... دةطت

 .طةسياىةوة
 كَيشةكانياى الدانى طةجناى و

 ٌطشةااا  و كيَؼاااةى طاااةجناٌ صشس  الداٌ و لةسِاطاااتيذا ٍؤكااااسى 
قؤىااغى   ئةوةى كاة ماششظ لاة    ئةمةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ  وديادياٌ

دةطاتةيى و ةكاشى و    يَكى طةوسةىطةجنيذا لةبةسدةو طةػةكشدى
ضوىكة ئةو قؤىاغة قؤىااغى طةػاةكشدىة بؤياة باةسةو       ريشى داية

لاة   ى طاةىر وةسضاةسخاى  ثيَؽ ضوىيَكى خيَشا سِوودةدا لة طاؤسِاٌ و 
ئةوةى كة لةو قؤىاغةدا طشىطاة  ؤية ٍةس بباسيَكةوة بؤ باسيَكي تش  

بةطةس دةسوىيذا   وة  ةٍؤكاسةكاىى صالكيوى ئامادةبكشيَ  ياٌبؤ كة
كة  ياٌ ٍةبيَ و ثيَؼةىطيَكى داىا وئاسةصوياٌ ٍةوةغ دامشكاىذىى

 كات.دةبةسةو سِيَطاى سِاط  ئاساطتةياٌ 
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 طرنطرتيو يؤكارةكانى الدانى طةجناى 

 ئةمانةى خوارةوةى
 :  لكةيىبةتاا  1

 ٍةميؼة  ةبةتالكةيى دةسديَكى كوػيذةي ةكشو ريشى و ٍيَضى لةػ
ثيَويظتى بة دولكةو كاس ٍةية  بةالكو ئةطةس بيَكاسو بةتالَ   دةسووٌ

  و دولكاةى  ثشِ دةبيَ (ى ىةقةَ)و  اىةطةودبريوبؤضوىى بوو  ئةوا 
 خااشاخ و بؤضااوىىوةطوةطااة طوماااٌ و  دةسووٌ الواص دةبيَاا  

خاشاخ و صيااٌ بةخؼاى    ويظتى  ئةبيَ   وة لةواىةية بةطةسيذا صالَ
 خؤخواسدىةوةيةلةو ٍةموو ئةو كاسة خشاثاىةؾ بؤ دسوط  بيَ   

 ٍةىاطة ئةدات كة بةٍؤي بيَكاسيةوة توػى ٍاتوة.
 ذةٌيااٍةولك* وة ضاسةطااةسى ئااةو طشةتااة: ئةوةيااة كااة طااةجناٌ  

لااة   يَاايًبخؤياااٌ بةدةطاا   بااؤ  طوجناااو و ػايظااتة ىكاااسيَك
تاش  كاسيَكى ٍاةس  اىةؾدطة لةمو و باصسطاىى و ىوطني  ىةوةخويَيذ

تالكاةيي  ةوة لاة بيَكااسي و ب    بكاات  ياٌكة ضاسةطةسى بيَكاسيةكاة 
باايَ صياااٌ و  يَكىلاايَ بكااات كااة ئةىااذام  ياااٌبكااات و وا ياااٌصطاسسِ

بااؤ  ياااٌ وخؤ ياٌ بااؤلااةىاو كؤمةلكطةكااة ًكتااةسيَكي ضاااال  بااكاسا
 كةطاىي تش.
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كاااى  لااة كااةغ و ) طاالكضااواٌ بااة و ةجناٌطاالةيااة  دووسى  ا   2
 : ( كاسى خؤياٌ خؤياٌ ياٌ دطة لة كةغ و

صشسيَاا  لااة بةطاالكضااواٌ ئاطاااداسٌ بااةالداىى طةجنااةكاىى  دةبياايني
خؤياٌ و طةجناىى تشيؽ لة سِيَطاى سِاط   بةالكو دةطتةوةطتاٌ و 
 ٌ  و  طةسطةسداىً بةساميةس ضاسةطةسكشدٌ و سِيَكخظتيةوةى طاةجنا

بةساميةس ضاككشدىياٌ  ئةمةؾ ئةوةى ليَذةكةويَتاةوة   بىَ ئوميَذٌ
سِو و كيياةياٌ  ة و طةجناىا  لاةو  دووس بكةوىةوة ةكاٌكة بةطاالكضو

وة طشىطى ىةدةٌ باة ٍاي  باسيَا  لاة      ياٌبؤ دسوط  بيَ  بةساميةس
  لةواىةياة بطاتاة سِاددةياة  كاة باةو      خبً يا خشا باسةكاىياٌ ضا 

   ٌ ٌ   و ضاوة طةيشى ٍاةموو طاةجناٌ بكاة  وة  دياواصيااٌ ثيَيةكاة
ٌ باة ٍاةموو    بيَتة طشيَيةكى دةسووىى بةساميةسدةئةمةؾ    طاةجنا

ٍةسية  لاة   وة  لةبةس ية  ٍةلكذةوةػيَ  لة ئةجنامذا كؤمةلكطاؾ 
وة طاةيشى  يةبة ضاوى طوو  و بيَ سِيَض يؽطةجناٌ و بة طاالكضواى

كاة ضااوى بشِيوةتاة       ئةمةؾ طةوسةتشيً مةتشطاية دةكةٌيةكرت 
 . ةلكطاكاٌكؤم

 

: ئةوةية كة ٍةسية  لة طةجناٌ و  ضاسةطةسى ئةو كيَؼةيةوة * 
ىيَواىيااٌ   لاة  بةطاالكضواٌ ٍةولكيذةٌ ئةو كةليًَ و لةية  دووسياةى 
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ً  وة ٍةمووياٌ باوةسِياٌ وابيَ  كاة  ييَالى بوةَيَلكً و يدا ٍةية ىة
ئةطااةس  وايااة  وة وة  يااة  الػااة يااةكؤمةلكطااة بااة طااةىر و ثري  

كي توػااى خشاثااةو تيَكضااوٌ بيَاا  طةسدةكيَؼَاا  بااؤ      ئةىااذاميَ
 .تيَكضوىى ٍةموو الػة

 

بةطاالكضاااواٌ لةطاااةسياىة كاااة ٍةطااا  باااةو     ضاااؤٌ* ٍاااةسوة
ئةطاتؤياىذاية بةسامياةس بةطاةجناٌ وة     ليَجشطشاويَتية بكةٌ كة لاة 

دووس بكةوىةوة لةو ىائوميَذي و بيَ ٍيواييةى كة ٍةياىة بةسامياةس  
ىكة خاواى طاةوسة بةتواىاياة لةطاةس     ضا  باوىي طاةجناٌ  ضاو   بة 

طااومشِا ٍااةبووٌ خااواى طااةوسة  كةطاااىى ػااتيَ   ضااةىذيً ٍااةموو
ٍيذايةتى داٌ و بووٌ بة مةػاخةلكي ٍيذاياةت و سِيَيناوىى و بااىط     

 خواصى ضاكظاص.
ٌ  لاة  سِيَاض  لةطةس طةجناٌ ثيَويظتة كةئاواؾ  ٌ  طاةوسةكاىيا و  بطاش

ؼااتيياٌ بطااشٌ و ئةطااةس وة سِيَااض لااة تيَطةي  بااةسِيَضبً بةساميااةسياٌ
ضوىكة   قيولكى بكةٌو ٌ كشدٌ بؤ ضاكة ليَياٌ وةسبطشٌ ئاساطتةيا

واقعاااي ريااااٌ  و ٍاااؤى ئاااةصمووىى خؤيااااٌ ئاااةوةى  ئاااةواٌ باااة
  .ٌووطةجناٌ ثيَي ىةطةيؼتوٌ و ةيَشي ىةب  تيَطةيؼتوٌ
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و توىاي طةجناٌ بة ياة    ٍيَض و دا ٍةس كاتيَ  داىايي بةطاالكضواٌ
 .ة ئيضىي خوا بةلكطا دةطات بة بةختةوةسى طةيؼنت ئةوا كؤم

 : ثةيوةىذي و ٍاوةلكيَتى خةلككاىي الدةسو دووس لة ديً ا 3
ئاةو ثةيوةىاذى و ٍاوسِيَياةتي كشدىاة كاسيطةسياةكى صشسى دةبيَاا       

و ٍااةلكع و كااةوتى طااةجناٌ  وة    و بريكشدىااةوة لةطااةس ىااةقةَ 
ى: ٍااتووة كاة ةةسموياةت    ()لة ثيَغةمياةسةوة   طةباسةت بةمة

ً ءُْ)) ًْ َْخِليِل ِِْْدينَِْْعَلىْ ل َم ُُِكمْ ْفَرل يَرن ُظ  .(ٖ)((ُيَخنِللَُْْمنْ َْأَح
ئيَاوة   واتة: مششظ لةطاةس ديياى ٍاوِسيَكةياةتى باا ٍاةس ياةكيَ  لاة       

 و بضاىيَ ٍاوسِيَيةتى كىَ دةكات.  طةيشكا
ءِْْ ل َجِليسَِْْمَثلُْ))وة ٍةسوةٍا ةةسمويةتى:  ًَِْْكَننِفخِْْ لسَّو  َْأنْ ْمَّرنِإْْ:ْ ل ِكير

ًِقَْ ََِْْأنْ َْوِإمَّنْ،ْثَِينَبكَُْْيح   .(ٗ)((ةًْيهًَِْْكَْْةًْحَْ ئِْرَْْ ُْنْ مَِْْتِج
ئاطيطةس واية يااٌ داة    كوسةىواتة: ئوىةى ٍاوسِيَي خشاخ وةكو 

 و بةسط  دةطوتيَيىَ  ياٌ بؤىيَكى ىاخؤػ  بؤديَ .

                                                 
 ( .ٖ٘ٗ٘(، وصحيح جامع الصغري رقم : ) ٖٚٛٚ: )  لى الصحيحني للحاكماملستدرك ع (ٖ)
َـــاإِ هبـــاا اللفـــ  )) ٛٙٛٗرواه مســـلم رقـــم /  (ٗ) ـــاِلحِ  اْْلَلِـــي ِ  َمثَـــلُ  َّنَّ ـــْوءِ  َواْْلَلِـــي ِ  الصَّ  َكَحاِمـــلِ  السَّ

 رُيًـا ِمْنـوُ  دَ ـتَِـ َأنْ  َوِإمَّـا،  ِمْنـوُ  تـَْبَتاعَ  َأنْ  اَوِإمَّ ،  ُُيِْاَيكَ  َأنْ  ِإمَّا اْلِمْسكِ  َفَحاِملُ ،  اْلِكريِ  َونَاِفخِ  اْلِمْسكِ 
 (( .َخِبيَث ً  رًُِيا تَِدَ  َأنْ  َوِإمَّا ثَِياَبكَ  ُُيْرِقَ  َأنْ  ِإمَّا اْلِكريِ  َونَاِفخُ  ، طَيَِّب ً 
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كةطااىي بااؾ   كة طةجناٌ : ئةوةيةئةو كيَؼةية ضاسطةسةى وة* 
 ٍةلكيزيَشٌ بؤ ٍاوسِيَيةتى كشدىياٌ  بؤ ئةوةى لة خيَاش و ضا  و ريش 

ٌ    ريشيياٌو  و ضاكة   باا خاةلككي   *طودمةىذٌ باً و ليَيااٌ وةسطاش
لااة سِووى باااسودشخى رياااٌ و    ٍةلكظااةىطيَيً و ليَياااٌ بكؤلكيااةوة  

ثيَؽ ئاةوةى ٍاوسِيَياةتياٌ بكاةٌ  ئةطاةس خااوةىى       ىاوباىطياىةوة
ٌ سِةوػت ؾ باووٌ  باا ٍاوسِيَياةتياٌ    ىاوبااىطي باا   دياً و  و ى داوا
ٌ ىا اووىي ةثاسيَضساو ةدةطتكةوتو ئةواىة ئةو ٍاوسِيَ  و بكةٌ  ة باوو

دةطاتياٌ ثيَاوة بطاشٌ و ٍاوسِيَياةتياٌ     با كة بةدواياىذا دةطةسِاٌ  
ٌ ئةوا ثيَويظتة خؤيااٌ لايَ بجااسيَضٌ و    وبكةٌ  بةالكو ئةطةس واىةبو

ً باؤ ئاةوةى بةقظاةى     ليَياٌ دووس بً  وكااس داواىى   و باة سِ  ػاريي
كةطااىى  كاة   كاة يَضوىكة ئةوة ةيَةَ و طاومشِا كشدى  ٍةلكيةخةلكةتيًَ 

ثايَ   و طااويلكةى خشاخ دةيطشىة باةس  باؤ ئاةوةى خاةلككى طاادة     
خؤيااىى   صشسوباؤسى سِابكيَؼً و لةخؼتةى بةسٌ  بؤ ئةوةى سِيَزةو 

 ثيَ صياد بكةٌ و ئةو خشاثةكاسيةى كة توػياٌ بووة بيؼاسىةوة.

                                                 
لـة طـةك كيَـدا دادةنيشـي  و     ئامؤرطاسي خويَيةس دةكةيً بة خويَيذىاةوةي كتايَيب : )   *

 . )حممد عبد الرمحن لطيف(وةسطيَشِاىي مامؤطتا :  (كآ دةكةي ؟هاورِيَيةتي 
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 : (5)وتةى ػاىري كةدةلكيَضةىذ دواىة و
 وتومسن امورىم وتفقد   جال إذا اردت إخاءىم      ابل الر 
 فيو اليدين قرير عني فشدد    ظفرت باي اللباب  والتقى  فإذا 

: ثياواٌ تاقيكةسةوة ئةكةس ويظات  بشادةسيَتيااٌ بكاةي  ..     واتة
 وة ثيَؼييين كاسوباسياٌ بكة و بة دوايذا بطةسِآ ...

لة خوا تشطا  دةطاتكةوت ..   كةطيَكي خاوةٌ ريشي و  دا ئةطةس
كة ضاوةكاى  ثَياي ئاؤقشة بطشَيا  ئاةوا باة ٍاةسدوو دةطات  باة         

 تووىذي دةط  ثيَوة بطشة ..
 : خويَيذىةوةى ٍةىذىَ لة كتيَية سِوخيَيةسةكاٌ ا 4

وا لاة   وة  ىاميلكةو سِشرىامةو طؤظاسو دطة لةماىةؾ ٍةسػتيَ  كة
 يً و بريو باوةسِى خاؤى ثةياذا بكاات  وة   د مششظ بكات طوماٌ لة

ليَاا  تااشاصاٌ و دامالكييياااٌ لااة ٍااةموو     بااةسةوكيَؼاايَ  ياااٌ دةسِا
و باايَ  دةكةوىااة ىاااو كااوةش  ئةجناوطااةس  خووسِةوػااتيَكى دااواٌ

ئةطااةس ٍاااتوو طااةجناٌ تواىاااو  ئةمااة باااوةسِى و بااةد سِةةتاااسي   
و  بااةٍيَضياٌ ىااةبيَ  لااة سِشػااييرييةكى قااولكي دييااى    بةسطشيااةكى

                                                 
 مقنع الكندي .ـال (٘)
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 ةٌديااواصى بكا   ىًبؤ ئةوةى باةو ٍؤياةوة بتاوا    كاسيطةس يَكىشكة
 لةىيَواٌ سةو و ىاسةو و طودبةخؽ و صياٌ بةخؽ.

خويَيذىةوةى ئاةو داؤسة ثةستوكاىاة طاةجناٌ طاةسةو خاواس       بؤية 
طةجناٌ صةويةكى  وٍؤػىٍةلَ دةطيَشِىةوة  ضوىكة ىةقلكيةت و بري

 كاة  اميلكة خشاثاىةىى كتيَب و دؤسة ئةووةى خويَيذىة بةثيتة بؤ
ٍااي  بةسطشيااة   لااة ئةجنامااذا سِةطااةكاىى  ياٌ دةبيَاا  بااةبىَتوػاا
ئاويَياةى ىاةقةَ و    لاة و قةدةكاىى ثتةوو تؤكنة دةباً  وة   بةٍيَض
 ذا سِةىط دةداتةوة.ىياىريا

كة دووس بكةوىةوة لة خويَيذىةوةى ئةوةية : ضارةسةرى ئةم طرفتة
ةستوكاىاة خبويَيياةوة كاة    ئاةو ث لةبةسامياةسدا  ئةو دؤسة كتيَياىة  

لاة دلكاذا    ()ةكةى ثيَغةميةس و خؤػةويظتى خوا طودمةىذٌ و
وة  كاات  دة دةطاتةبةس  بؤ ياٌكشدةوةى ضاك ئيناٌ وو  دةسِويَيً

 س خويَيذىااةوةى ئااةو دااؤسة كتيَياىااة  ثيَويظااتة ئاااسمطشبً لةطااة
 دةكات ياٌتوىذ بةسبةسةكاىيةكى دةسوٌ بةسِاطتى ىةةع وضوىكة 

ٌ يذىةوةى ئةو دؤسة ثةستوكاىاةى كاة ثيَؼارت خو   لةطةس خويَ  وياا
دةكات لةطةس خويَيذىاةوةى كتيَياة    بىَ تاقةتىثيَوة طشتيوو  وة 

ى خوا بكاات   لكيةى كةطيَ  كة بيةويَ  طويَشِايةويَ بة بةطودةكاٌ 
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ػتى ثشِوثوض و بيَ  بة دةسوىى طةسثيَضى دةكات وىةةع و بةالكو 
 بايةخ طةسقالكي دةكات.

 ياة كتاييَب خاواى طةوسة   ةكاٌطود بةخؼا  يةكتيَ رتيين* وة طشىط
 لاة  بيَ دةسباسةى قوسئاٌ ىوطاشا  تةةظرييَكيؽ(  وة ٍةس سئاٌوق)

 ىاةقلكيَكى سِاطا  و   بةلكطاةى ثيَاي   بة اليةٌ صاىا ثاية بةسصةكاٌ وة
ةاةسموودةو طاوىيةتةكاىى      وة بةٍةماٌ ػيَوةىوطشابيَ  سِاػكاو

تيَياىةى كة صاىاياٌ لةو دوو   ثاػاٌ ئةو ك ()ثيَغةميةسى خوا 
وة ياااٌ ئااةو كتيَياىااةى كااة لااة     طةسضاااوةية وةسياااٌ طشتااووة 

 .ئةجنامى تيَطةيؼتيياٌ لةو دووطةسضاوةيةوة ىوطيوياىة
طةجناٌ بةوةى كة ئيظاالو كاؤت و بةىاذى     طوماىى ٍةىذىَ لة ا  5

 : و تواىاكاٌ كح دةكات ئاصاديةكاىة

 ٌا دةصاىً كاة ئيظاالو كاؤ   بؤية لة ئيظالو دووس دةكةوىةوة  وة و
سِيَياااٌ ىلَ دةطشيَاا    وة ٍااةلكطشاىى بااةسةو دواوة دةباااتو  خااواصة

 .لةوةى كة بةسةو ثيَؼكةوتً خواصى بشِشٌ
ئةوةياة كاة ثاةسدة ٍةلكنالكاذسيَ لةطاةس      :  يَشةيةكم ةى ئضارةسةر

و ىاػاااسةصاٌ  سِاطااتيَ  ئيظااالو بااؤ ئااةو طةجناىااةى كااة باايَ ئاطااا
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يااٌ  ٍؤى خشاخ بريكشدىاةوةياٌ    ئيظالو  بةبةساميةس بة سِاطتيَ 
 :ةوة ٍةسدوكياىبةٍؤى ياٌ   مي صاىظتياٌ بة ئيظالوٍؤى كة بة

 (ٙ)جيد مرا بو املاء الزالال        ّر مريضٍ ومن يك ذا فم مُ 
 ئةو كةطةي كة خاوةىي دةميَكي تاأل و ىةخؤػة ..واتة : 

 وا ٍةط  دةكات كة ئاوي طاصطاسيؽ ٍةس تالكة .
باةلككو   بةىاذى ئاصادياةكاٌ ىاكاات     ثريشصى ئيظاالو كاؤت و   ئاييى

دى اتاكو ئاص دةكات ياٌاطتةئاصاديةكاٌ سِيَ  دةخات و بةباػى ئاسِ
 واتاة ئااصادى تاكاة     تا  تيَ  ىةطرييَ لةطةلَ ئااصادى كةطااىى تاش   

بيَ  كاتيَاا  ئاااصادى سِةٍااا ىااة اىى تااشكااةغ لةطااةس سظااابى كةطاا
ئاصادى سِةٍااو باىَ طايوس بكاات     ضوىكة ٍةسكةطيَ  داواى   بذسيَ 

 ئةو كاتاة لاة   ئةوا ئاصاديةكةى لةطةس سظابى كةطاىى تش دةبيَ  
وة بااىَ طااةسو   ىيَااواٌ ئاصاديااةكاٌ يااةكطريبوىيَ  ثةيااذادةبيَ  لااة

 دةبيَ . صشسخ كاسى اخش بةسى بالكو دةبيَتةوة و
 وة وطيوس ىاو باشد  بةسوكنة ديييةكاىى  لةبةس ئةمة خواى طةوسة

ڑ  ] : ياةتى وسوكنةكة بؤ ساةسامكشدٌ بوبيَا  ةةسمو   ئةطةسدا 

 .[ البقرة] [ڱ      گک  ک  ک  ک
                                                 

 . يـمتنبـال (ٙ)
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 . خواى طةوسةٌ ىضيكياٌ مةكةوٌ ةكاىىئةماىةى كة باطكشاٌ طيوس : واتة

    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ] :ياةتى وبيَا  ةةسمو وبةالكو ئةطةس بؤ واداب بو 

 .[البقرة] [ىئ  
 . ى طةوسةٌ ليَياٌ دةس مةضًخواةكاىى : ئةماىةى كة باطكشاٌ طيوس واتة
 كاة ٍةىاذىَ كاةغ   ىيَواٌ ئةو طوماىةى  ليَشةدا دياواصى ٍةية لة *

ىيَاواٌ ئاةو    لاة ة و  بةىذ دةكات دةلكني ئيظالو ئاصاديةكاٌ كؤت و
و صشس ػااسةصا باؤ    ئاساطتة كشدٌ و سِيَكخظتيةى كة خواى صشس داىا

 بةىذةكاىى داىاوة.
 ةس ئاةو بابةتاة ىياة لاة    طا لة ٍاي  طشةتيَا   كة ئةمةت صاىى ئيرت * 

 وٍاااةمو لاااة ثيَويظاااتةسِيَكخظااانت كااااسيَكى ضاااوىكة   بيةسِةتاااذا
طشوػااتى خؤيااذا   لااة اشظااشم   وة ةو بوىااةوةسةداى ئاااليةىااةكاى

 ريَشباسة بؤ ئةو سِيَكخظتية.
 بشطايَتى وة باؤ   تييويَتى وو كاسيطةسى  تواىا بؤريَشباسة  اامششظ *

اسة بؤ سِيَكخظتيى خواسدٌ بؤية ىاض  خواسدىةوة ياطاى خواسدٌ و
 بااؤ ةىدؤسةكاا و ضااؤىيَتى ضااةىذيَتى ولااة سِووى  خواسدىااةوةى و

ةالمةتى خاؤى  طالػةى خؤى و  ئةوةى ثاسيَضطاسى لة تةىذسوطتى
 بكات.
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 باة  ثابةىاذة  ياطا كؤمةالكيةتياةكاٌ   بؤ ريَشباسة بةٍةماٌ ػيَوة *
 داة  ػاويَيى ىيؼاتةديَ باووٌ و    ىةسيتةكاىى والكتةكاةى لاة   داب و

 و ػايَوةى داة   ريَشبااسة باؤ   بؤ ئوىاة   ٍاتيى سِشيؼنت و وبةسط و
 وة  دؤسكااةى كااةى ووةى خاىوةػاايَ وة دؤسةكااةى  بااةسط و

لة  كةوة ئةطةس ريَشباسى ئةو ياطاياىة ىةبيَ   ضؤى  و ياطاى ٍات
ٍةسػااتيَ   وة ىااامؤ دادةىشيَاا    ئااةوا بااة كؤمةلكطةكةيااذا ٍةيااة  

ػاتى ئاطاايى    كاة دوسٌ لاة   و ئةواىةى خةلككى ىامؤ ية بةػايظتة
 ػايظتةى ئةواىيؽ دةبيَ .

 بؤ  ية بؤ طيوسة دياسى كشاوةكاٌيريَشباس ىكةواتة رياٌ ٍةموو *
ئةطاةس   ئوىة بؤ ئةوةى كاسةكاٌ بةو ػيَوةية بشِشٌ كة مةبةطتة 

   ٌ صشس ثيَويظا   ى ريَشبااسبوىيَك  ريَشباسبوٌ باؤ ياطاا كؤمةالكيةتياةكا
 وة بةسةيىةٍيَؼاتيى باىَ طاةسو   ى بيَ  باؤ ضااككشدىى كؤماةلطا و   

 ياطااا ريَشباااسبووٌ بااؤئااةوا  البااذات  يَااىىابيَاا  ٍااي  ٍاوالكتيااة  ل
 بةٍااةماٌ ػاايَوة كاسيَكااة ثيَويظااتة بكشيَاا  بااؤ   يؽ ػااةسىيةكاى

 دةبيَ  ئةى ضؤٌ  و ىةٍيَؼتيى بىَ طةسةوبةسى ضاكشدىي كؤمةلَ
ى ئةوةبةو بياىوةى كة  البذاتػةسىيةكاٌ  ياطا لةٍةىذيَ  كةغ 
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 ٍيضاى تاش   و بوختاىة ئةوة تةىَابةسِاطتى  بةىذى ئاصادية  و ؤتك
 كاساىةية.تاواى و بىَ بيةماطوماىيَكى ة و  ىية
تواىاكاااااٌ و  وصةٍااااةماٌ ػاااايَوة ئيظااااالو   بااااة ٍااااةسوةٍا *

 ةثاااىيَكى ةااشاواٌ و ئيظااالو طؤسِا ذيلااة سِاطاات  وة  تااةوةيَىاثوكيَي
 و( )ةكاشى  ضسيٍا  و تواىاى كاٌ وةكو ٍيَضتواىاٍةموو  كشاوةية بؤ

 .يىدةطتة وريشى 
 و بااؤ بريكشدىااةوة دةكااات باااىط خااةلككى ئاااييى ثااريشصى ئيظااالو

 بااريو ٍااؤؾ و طشيَاا  وبثةىااذ وةس اااابااؤ ئااةوةى مششظ  تيَااشِواىني
ۉ  ۉ  ] :طةػااة بكااات  خااواى طااةوسة دةةااةسموىَ  يةكااةىريش

 [ .سبأ] [یوئې ى  ىائ  ائەئ  ەئ ېې ې
طاسيتاٌ دةكةو كة دوو دوو ية  ػ  ئامؤر : بلكىَ مً تةىيا بة واتة

ٍةطنت بة طةسو و طاوسِي و ضااالكيةوة باؤ طويَشِاياةلكى     و ية  ية  
 . ثاػاٌ بري بكةىةوة خوا و بؤ ػويًَ كةوتيى سةو و

 .[يون ] [ڳ       کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ]
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ئااةى حمنااذ بلكااىَ: طااةسىر بااذة ضااى لااة ئاةاىااةكاٌ و صةوى    : واتااة
  .(7)داية
و  بؤ بريكشدىةو بشيتى ىية لة باىطةواصكشدٌ ةىَائيظالو تئاييى وة 

كاةموكوسِى   باري ىةكشدىاةوةى باة    تيَيةطةيؼانت و  بةلككو  تيَشِواىني
ً   بريىاكةىاةوة  تيَياطاةٌ و ئةواىاةى كاة    داىاوة بؤ خاواى    ىااسِواى

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ] : يَ طااةوسة دةةااةسمو 

 . [األعراف] [ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ۉ  
و ةشاواىااةى لااة  كااة طااةوسةلكوىاااسِواىً لااةو مواىااة ةواتااة: ئايااة ئ
ٍةية وة لةو ػتاىةى خواى طةوسة دسوطتى  ذايصةو ئاةاىةكاٌ و

  .كشدوٌ
ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ] :خاااواى طاااةوسة دةةاااةسموىَوة 

 .[الروم] [ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڇ  

                                                 
( سِةمحةتى خواى ليَ بيَ  دةسباسةى تةةظريي ئةو  عبدالرمحن بن ناصر السعديػيَخ )  (ٚ)

شى ئايةتة دةةةسمويَ : ) خواى طةوسة باىطى بةىذةكاىى دةكات و ثيَياٌ دةلكيَ : كة طةي
ٌ و صةوى و ئةوةى كة لة ىاوى داية بكةٌ  مةبةط  لةو طةيش كشدىةؾ بشيتية  ئاةاىةكا

 لة طةيش كشدىيَ  كة بؤ تيَشِواىني و تيَشِاماٌ و ثةىذ وةسطشتً بيَ (. وةسطيَشِ.
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برييَا  لاة    ى كاة ثيَغةمياةساٌ باة دسش دةخةىاةوة    واتة: ئايا ئةواىة
كة ئةو خوايةى لة ىةبووىةوة ٍيَياوىية بووٌ لاة   خؤياٌ ىاكةىةوة
و صةوى  ةكاٌخوا ئاةاىا  وة صييذووياٌ دةكاتةوة ثاؾ مشدىياٌ 

ٌ و ئةوةى لة ىيَواىيااٌ داياة دسوطاتى     خضماةتى ئيَاوة    باؤ  كاشدوو
 ٍةتا تاقيتاٌ بكاتةوة تابضاىً كامتاٌ كاسى ضاكة دةكةٌ.

 [ى  ى  ائ     ېې  ې  ې  ۉ  ۉ] :وة دةةاااةسمويَ 
 . [ي ]

ً   : وة تةمااةىى ٍااةس  واتااة ئااةوة الػااةكةى   كااةغ دسيَااز كااةي
ٍةسوة  ضاؤٌ لاة   دةطيَشِييةوة بةسةو الواصى و بضوكى و بىَ ٍيَضى 

  دةى ئايا ريش ىابً ميذالكيذا وا بووة  
 دةسةةتذاٌ بةدطة لة تيَشِواىني  و بريكشدىةوة ةةسماٌ كشدٌ بةوة 

   ىاطةياةىيَ   تاش  ماىاياةكى  ٍاي   مششظااا  ياةكاىى بري تواىا رياشى و 
كااٌ كاح   و وصة ئيظالو تواىاا  ىَ خةلككى دةلكيًَ:ذكةواتة ضؤٌ ٍةى

.. دةمياٌ دةسدةضيَ   لة ضةىذ طةوسةية ئةو وتةيةى كة  دةكات
 .يةتةىَا دسشدةيلكيًَ  ى كةئةوة

طاود  ٍاةموو ػاتيَكى بة   سِيَطةى باة  بؤ سِشلكةكاىى خؤى وة ئيظالو
 : ريشى مششظ ىةبيَ  صياىى بؤ لةؾ و ديً و داوة كة
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: خواسدىةوة لة ٍةموو ػتيَكي ثا   *سِيَطةى داوة بة خواسدٌ و
 [چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ژ  ]
 . [البقرة]

واتااة: ئااةى ئااةو كةطاااىةى كااة بِشواتاااٌ ٍيَياااوة خبااؤٌ لااةو         
 اخاود  ىخواسدةمةىية ثاكاىةى كشدوماىة باة سِشصيتااٌ وة طوثاطا   

 . (8)لةطةس ئةو ىيعنةتاىةى كة ثيَي بةخؼيوٌ بكةٌ
 [ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ] وة ةةسمويااااةتى:

 .[األعراف]
خواى طةوسة ثيَي بةخؼيوٌ و  )لةوةى كة واتة: خبؤٌ و خبؤىةوة

  ضاوىكة باة سِاطاتى خااواى    ى مةكااةٌشيو صياادةسِ  سةالكلكاة بؤتااٌ(  
 مششظى صيادةسِةوى خؤؾ ىاويَ  . طةوسة

ة صيادة سِشيي خواى طةوسة توسِة دةكات  وة صيااٌ باة مششظااا و    و
 . رياىى دةطةيةىيَ 

لةطاةلَ   ثيَياةى  باةو    داوةوة سِيَطةى بةٍةموو داؤسة ثؤػااكيَ   *
ڄ  ڄ  ]خواى طةوسة ةةسموياةتى:   بطوجنىَ  (دافطـرةداىايى و )

                                                 
وة طوثاغ كشدىى خواى طاةوسة بشيتياة لاة ئاةجناو داىاى كااسو كاشدةوةى ضاا  لاة بةسامياةس            (ٛ)

 (   وةسطيَشِ .تفسري السعدي طةوسةدا ) ىيعنةتةكاىى خواى 
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 [ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ
 .[األعراف]

 بة سِاطتى ٍيذايةتى دة و بةسط ثؤػييه ئادةو ةىىةو ئةى :واتة
خؤتااىي ثايَ   و  يَ داثؤػا  ةتتاٌتاا لاةؾ و ىاةوس    ثيَ بة خؼيوٌ

و  دواٌ بكةٌ  بةآلو داة و باةسطى ثاسيَضكااسي و سِوو كشدىاة خاوا     
 .  تشة و ثشِ خيَش بةديََيَياىى ةةسماىةكاىى ضاكرت

   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ]: دةةااةسمويَ طااةوسة خااواى وة

ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ   ڤ   ڤ

 . [األعراف] [ڇ  
 خااواي كاىىدواىيااة و ئاااسايؽ كااىَ بلكااىَ  حمنااذ ئااةى : واتااة

و خااواسدىى خااؤؾ و ثااا  كااة خااوا بةخؼاايويةتى بااة       طااةوسة
  وة بلكايَ: ٍاةموو ئاةو ػاتاىة خاوا لاة       كاشدوة  سةساو بةىذةكاىى

ضااي باايَ  يناىااذاساىً ئةطااةسرياااىى دوىيااادا دسوطااتى كااشووٌ بااؤ ئ
بشِواياىيؽ ليَياٌ بةٍشةمةىذ دةبً  بةآلو ئةو ىيعنةتاىاة لاة سِشري   

 .و تةىَا بؤ ئةواٌ تةسخاٌ كشاوٌ  ناىذاساٌيييةتً بة ئاقيامةتذا ت
ٌ  داوة باااة سِيَطااةى  وة *  باااة كاااة ضااايَز وةسطاااشتً لااة ئاةشةتاااا

 : خااواى طااةوسة ةةسموويااةتى بكااشيًَ ػااةسىى ماااسة ػاايَوةيةكى
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ڳ    ڳ       ڳ    گ   گ  گ گ  ک   ڑ  ک  ک  ک    ژ  ڑ    ژ]

 . [النساء] [ڻ 
ٍةس ية  لاة   بؤتاٌ سةالكلكة ئاةشةتاىةى لةو بكةٌ ماسة ئيَوة:  واتة
ٌ  ياٌ رٌ دوو ئيَوة ٌ  طايا ٌ  ئةطاةس  داا رٌ بَيَايً   ضاواس  ياا  تشطاا

 بكةٌ ماسة ئاةشةت ية تةىَا  وةئة ىةبًس ) ىادل ( دادطة لةوةى
. 

تواىاااى سِشلااةكاىى كااح  ئيظااالو ذاكاطاايى و بااواسى كاااس ةلاا *وة
كااة طاايية  داوة اٍااةموو كاااسو ك  ىااةكشدوة  بااةلككو سِيَطااةى بااة  

خااواى  ٍااةسدووال بيَاا  لةطااةس سِةصامةىااذى و بيَاا  دادثةسوةساىااة
 . [البقرة] [ڍ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ] :طةوسة دةةةسمويَ 

 طااووةو ى سااةآللَ كااشدووةششػااتي و كااشِيً ى طااةوسةخااوا: واتااة
 .سةساو كشدووة  (ػى)سِييا
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ]: ةةسموياااةتى وة

 .[ملكـال] [ڦ  ڄ    ڄ    ڦڦ  ڦ
ٌ سِا باؤ  صةوى كاة  صاتةية ئةو خوا: واتة ً  دةى   خظاتو  باة  بطاةسِيَ
 الى باؤ  ٍاةس ؾ طةسِاىاةوة  وة  خبؤٌ خوا سِشصى لة وة صةويذا طةس
  . ئةوة



 31 ......................  ......................من مشكالت الشباب    

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ] وة دةةااااةسمويَ :

 .[اْلمع ] [ڦ  ڦ  ڃ  
 بيياةوة  باالكو  ئايرت  باوو  تاةواو  ٍاةييى  ىويَازى  كاة  كاتيَ  دا: واتة

 . ًسِيَةطب داخوا سِشصى و سِصو داواىبة و صةويذا بةطةس
ةى ئةواىاةى  قظا  وطومااٌ   و بةلكطاىاة  ئاةو سِوىكشدىاةوة  ئايا دواى 

 !دةلكيًَ ئيظالو تواىاكاٌ كح دةكات سِاطتة 
 ( وطرفتانةي بة سةر دَلي طةجناندا دَي ئةو)  
 ثةسضاى  باةس ) كاة  ىايةت بةطةسدا (9)وةطوةطةى ٍي  مشدوو دلكى
 و تياضووة مشدوو دلكى ضوىكة بكاتةوة  سِةت ديً و (بذاتةوة ديً

 ٌ توػااى  كاة  ىاويَا   صيااتشى  لااةوة و دةويَا   ئاةوةى  ٍاةس  ػاةيتا
 بووة. 
: وتااشا (ىياااغ ابااً ياااٌ مظااعود ابااً) بااة ئةمةيااة لةبااةس ٍااةس

ً  دولةكةكاٌ) ٌ : دةلكايَ ٌ ا ىويَزةكاىياىاذ  لاة  ئاةوا  باؤ  وةطوةطاةيا
 ! ىابيَ  دسوط 
 (.بكات ويَشاىة و كاول يَكىدلك لةضى  ػةيتاٌ كشد سِاطتياٌ: ووتى

                                                 
 . طوماىاوى ى خشاخ وىادياس و ثةىَاٌ دةىطى (ٜ)
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 ئاةوا  تياابوو  ئينااىى  لاة  ػاتيَ   باوو  صيياذوو  دلَ كاة  كاتيَا   بةالكو
 باؤ  يَشػاى ٍ ثظااىةوة  داٌ وثؼوو بىَ بة و بةسدةوامى بة ػةيتاٌ
 سِىوكاو  كاةموو  كاة  دلكاةوة  ىاو دةخاتة واى وةطوةطةى دةكات 
 ئاةوةؾ    و ئينااىى ٍةلكيوةػايَييَتةوة   دييةكةياذا  لة بكات ثةيذا

ئااةو  ريَشباااسى خااوا بةىااذةى ٍاااتوو ئةطااةس تياضااووىة طااةوسةتشيً
 كاة  دلكى دةخاتة وةطوةطة ػيَوةية  بة ٍةتا بيَ   وةطوةطاىة

 ئةطاةس  بييَ   ثةيذا بريوباوةسِى و دييى وى ثةسوةسدطاس لة طوماٌ
 دةبيَا   صالَ بةطةسيذا ئةوا بييى يَكىسِوخاى ياٌ الواصية  دلكةدا ولة

 ٍيَاضوو  دلكيَكاذا  لاة  ئةطاةس  باةالكو  دةكاات   دةسى ديً لة ٍةتاوةكو
 ثااةسيَض دوسة و دةدشسِيَاا  ػااةيتاٌ ئااةوا بييااى بةسةىطاسبوىااةوةى

 .لكذةكاتٍة ثؼ  سِيظوايى و طو بة  وة دةبيَ  
 صياااٌ دةكااات ئاساطااتةياٌ ػااةيتاٌ كااة وةطوةطاااىةى ئااةو *

 لاة  كة بةكاسٍيَياضاسةطةساىةى  ئةو مششظاا ٍاتوو ئةطةس ىابةخؼً
 : ٍاتوٌ ()ةوة ثيَغةميةس

ْيَررن:ْْفَرَقرنلَْ () يِّْ لنَّبِررِْإلَرىْرَُجررلٌْْنءََْجر : قَـالَ  () َعبَّــاسٍ  ابْـنِ  نِ فـََعـ *
ِّررْ للَّرر َِْْرُسرولَْ ِِّْْيِإ ِسررْثُُْأَحر  ـ أي فحمــ  ـ ُحَمَمرةًَْْأُكررونَْْأَلنْ ْءِْيبِنلشَّررْيَِرف 
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ًُْْ للَّر ُْ:  () يْ  لنَّبِرْفَرَقرنلَْْ،ْبِر ِْْأََتَكلَّرمََْْأنْ ِْمرنْ ْيَِّْإلَرَْأَحربْ  بَرر ًُْْ للَّر َُْْأك  بَررر َْأك 
ًُْْ للَّ ُْ بَر َُِْْأك  َِ َُْْردَّْْي لَّذِِْْللَّ ِْْ ل َحم  َوَسةِِْْإَلى ـ  ي الشيطانـ أ َكي   .(ٓٔ)(( ل َوس 

لة ىااخى   مً ووتى () خوا ثيَغةميةسى الى ٍاتة ثياويَ واتة : 
 خااةلكوص بااة باايه   خؤمااذا كؤمةلكااة قظااةيةكه بااؤ دسوطاا  دةبيَاا 

 () ثيَغةمياةس   ئةو دؤسة قظاىة بكاةو  كة لةوةى الو خؤػرتة
كاة  طوثاغ بؤ ئةو خوايةى  َأْكبَــرُ  اللَّـوُ  َأْكبَـرُ  اللَّوُ  َأْكبَـرُ  اللَّوُ :  ةةسمووى
ةىَا تااا ثوضاااةلَ كشدوةتاااةوة و  ػاااةيتاىي ثالىاااةكاىى ةيَاااةَ و

و صياااىى  واتااة ئةطااةس ػااةسِ وةطوةطااةى بااة دةطااتةوة ماااوة ) 
و ةيَاااةَ و ىةخؼاااة  ػااةيتاٌ تاااةىَا باااة وةطوةطاااة ىةوةطاااتابا 

 طالكوةكاىيؼى كاسياٌ كشدبا ئةوة خةلككى صياتش طومشِا دةكشد(.
ًَ َْْيأَبِررَْعررنْ وَْ * ًَير رر ررَحن ِِْْمررنْ َِْررنسٌْْءََْجررن)) :ْقَررنلَْ () ُه ْ) لنَّبِررَْأص  (ْيِّ

َّنْ للَّ َِْْرُسولَْْيَنْ:ْفَرَقنُلو  ُِِْْإ َِنْيَرََرَعنَظمَُْْمنْأَِر ُفِسَننْيفَِِِْْج ُِ ـ  ِب ِْْيَرَََكلَّمََْْأنْ َْأَح
ُوهُ أَ  : () يْ  لنَّبِرَْقررنلَْفرَْ ـي يـراه عييمـًا أ ْ:ْقَررنلَْْ،َِْرَعررمْ ْ:ْقَرنُلو ْ؟ َوَجــْدُُ

ًِيحَُْْذ كَْ  . (ٔٔ)((نِْرَمني لَِْْص

                                                 
 . بنحوهِ  بو داودرواه أ (ٓٔ)
 .وأبوداود  رواه مسلم (ٔٔ)
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ٍاتً  وتياٌ  ()ىى ثيَغةميةس آلٍةىذىَ لة خةلككى لة ٍاوة واتة:
ئيَنة لة دةسوىى خؤماىاذا ٍةطا  باة ػاتيَ       ى خواثيَغةميةسئةى 

طاياكى دةصاىيَا    و تش دةكةيً  كة ٍةس يةكيَ  لة ئيَنة باة طاةوسة  
ةةسمووى : ئاياة ٍةطاتتاٌ    ()ثيَغةميةس  كة قظةى ثيَ بكات 

ئةوة ئيناىيَكى سِاػاكاواىةية  : ى ةةسمو   ووتياٌ بةلكىَ   ثيَكشدوة
. 
ًِيحَُْْذ كَْ))وة ماىاى ئةو وتةية *  : ئةوةية كة  ((نرَمن ِليَْص

و كتوثشِة و درايةتى كشدىاى ئيَاوة باؤى و     ئةو وةطوةطة لةىاكاو
صاىييى لاة سِووى تشطاياكيةوة ٍاي  صيااىيَكى ىابيَا  باؤ        بة طةوسة

كو ئااةوة ىيؼاااىةى ئةوةيااة كااة ئيناىةكااةتاٌ بااةلك  بريوباوةسِتاااٌ 
 سِووٌ و ئاػكشاية و كةو و كوسِى بةطةسدا ىايةت. 

َُِكمْ ْ لشَّري َِننُْْييَأ تِْ)):  ()وقال  * َْمرنْ ْ؟َْكرَذ َْخلَر ََْْمرنْ ْ:ْفَريَرُقرولَُْْأَحر
َذ ْ؟ْرَبَّكََْْخَل ََْْمنْ ْ:ْيَرُقولََْْحَّىْ؟َْكَذ َْخَل َْ اا ىل ىـإي وصـلو ــ أْبَرَلغَر ُْْفَِِ
ََِعذْ  ـاحلد   . (ٕٔ)((َول يَرن ََ ِْْ،ْبِنللَّ ِْْفَرل َيس 

     .(ٖٔ)((َوَرُسوِل ِْْبِنللَّ ِْْآَمن تُْْ:ْفَرل يَرُقلْ ))خر : ويف حديث آ

                                                 
 ( .ٕٗ٘ٔصحيح اْلامع رقم : ) (ٖٔ)رواه البخاري ومسلم .                  (ٕٔ)
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ػااةيتاٌ ديَتااة الى ٍااةس   ةةسموويااةتى:  ()ثيَغةميااةس  :واتااة
يةكيَ  لة ئيَوة  ثيَتاٌ دةليَ  كىَ ئيَوةى دسوطاتكشدوة   تاا ئاةو    

  ثااةسوةسدطاستى دسوطااتكشدوة  كاتيَاا ٌ دةلكيَاا  كاىَ كاتاةى ثيَتااا 
 . خوا بةسيَ  و كؤتايى ثيَ بيَييَ  طةيؼتة ئةو سِاددةية  با ثةىا بة

و  خاوا  باة  ٍةياة  باا بلكيَا  باشِواو   ة ةةسمودةيةكى تاشدا ٍااتوة :   ل
  ةكةى .ثيَغةميةس

 ()( طيَشِاويةتةوة ثيَغةمياةس  وة لة ةةسمودةيةكذا كة )أبو داود
ٌِْْ للَّ ُْ:ُْْقوُلو ))ةتى: ةةسمووي ُِْْ للَّ ُْْ،َْأَح ِْ َْلمْ ْ،ْ لصََّم ِْ َْوَلمْ ْيَِل َْوَلمْ ْ،ْيُوَل

ٌُِْْكُفرررررًو ْلَررررر َُْْيُكرررررنْ  ُفرررررلْ ْثُرررررمَّْْ،َْأَحررررر رررررََِعذْ ،َْْثالَثًرررررنَْيَسرررررنرِ َِْْعرررررنْ ْل َيَر  ِْمرررررنََْْول َيس 
 .(ٗٔ)(( لشَّي َِننِْ
 ئوميَاذة   و وة خوا ديَطااى ىيااص   تةىياية  بلكيًَ: خوا تا  و واتة :

و  وة ٍااي  كااةغ ٍاوتااا ةطااى لاايَ ىااةبوةو لااة كااةغ ىااةبووة  ك
وة ٍاوػيَوةى ىى ية  ثاػاٌ با طىَ داس تف بكاتاة الى ضاةثى    

 .ثةىا بطشيَ  بة خوا لة ػةيتاٌ

                                                 
 .ٕٛٔٛامع رقم/ رواه أبو داود وحسنو األلباين يف صحيح اْل (ٗٔ)
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 وةطاافى ة بااةسِيَضةكاٌٍاوةلكاا اطااكشاٌب ى كااةةةسموداىااة لااةو *
 ئاااةويؽ () خاااوا ثيَغةمياااةسى ؤبااا كاااشد ىةخؤػااايةكةياٌ

 : دا ضواسػ  لة داىاٌ بؤ ضاسةطةسى
 ثؼا   واتاا  باة  وةطوةطة ىةكشدىةوة لة  ال واصٍيَياٌ و :يةكةم

 ػايَوةية   باة  بشدىاةوةى  خاؤ  باري  لة وة يةكذاسى  بة كشدىى تىَ
ةكاشى   و ٍاضس  بة كشدىى خةسي  وة ٍةسىةبوبيَ   كة ئةوةى وةكو

 .طاغ و بيَطةسد
ً  ثااةىا :دووةم ى ػااةيتاى و لااة   وةطوةطااة  لااة  خااوا  بااة  طااشت
  سخشاوة لة سِةمحةتى خوا.دوو

  .ةكةىثيَغةميةس و خوا بة ةيةٍ بشِواو :بلكىَ كة :سيَيةم
ٌِْْ للَّر ُْ) :بلكاىَ  كة : ضوارةم ُِْْ للَّر ُْْ،َْأَحر ِْ ْلَرمْ ْ،ْ لصَّرَم ِْ َْولَرمْ ْيَِلر َْولَرمْ ْ،ْيُولَر

ٌُِْْكُفًو َْل َُْْيُكنْ   .( َأَح
   ةبووةليَيا  كةطاى    ئوميَاذة  و ىياص ديَطاى خوا  تاكة خوا واتة:
 . ىية ٍاوتاى و ٍاوػيَوة كةغ ٍي  وة ىةبووة  كةغ لة وة

 ( القدر) ِراماى  لة بابةتى 
  و ديَا  طةجناىاذا  دلكاى  بةطةس كة كاساىةى ئةو كؤى لة يةكيَكى تش

  القااذس بابااةتى لااة يااةى بشيتىطااةسطةسداىبااة  سِادةوةطاانت تيَيااذا
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 تةواو ئيناٌ كة كؤلكةكاىةى لةو يةكيَكة سةقةد بة بوٌ بشِوا ضوىكة
 باةوة  ئاةوةؾ   بووٌ بة قةدةسى لةطةلَ ىةبيَ   بشِوا ئةطةس بيَ ىا

 كاة  بةوةى صاىاية طةوسة خواى كة بةوةى ٍةبىَ بشِوات كة دةبيَ 
 خااوا ٍااةس وة دةدات سِوو و دةبيَاا  صةويااذا ء ئاةاىااةكاٌ لااة

 بيَطاةسد  ء ثاا   خاواى  ٍةسوة  دادةىيَ  ء دةكيَؼيَ بؤ ئةىذاصةى
ھ  ھ   ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ]: ةةسمويااااةتى

 .[حجـال] [ۓ       ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵    ےے
 ٍاةموو  باة  و ئاطاداسة صاىا خوا بةسِاطتىىةت صاىيوة كة  ئايا: واتة
 لاة  باطاكشا  ئةوةى بيَطوماٌ داية صةوى و ئاةاٌ لة ػتاىةى ئةو

 باةالى  (باطكشا صاىياسيةى) ئةو بةسِاطتى داية( احملفـو  لوح) كتيَيى
 . ئاطاىة خواوة

 ا لةطةس كشدوة قةدةغة مؼتومشِى و ملنالىىَ () ثيَغةميةس وة
 ا : قذس

ًَ َْْيأَبَِْْعنْ فرَْ ًَير  َننَْخًَجَْْ:ْقَنلَْ ()ُْه نُْ ()  للَّ َِْْرُسولَُْْعَلير  َِْرََرَننزَعَُْْوَِح 
رِْْيِفرر َِ ًََّْْحَّرررىْفَرَغِضررربَْْ،ْ ل َقررر َمررر ُهرر ُْْ ح  ََّمرررنَْحَّرررىَْوج  َنََري ررر ِْْيِفرررْيءَُْفِقرررَْكَأ َْوج 

ً مَّررننُْ ً ُتمْ ْأَِبَهررَذ ))ْ:ْفَرَقررنلَْ،ْْ ل ََّمررنْ؟ِْإلَرري ُكمْ ُْأر ِسررل تُِْْبَهررَذ َْأمْ ُْأِمرر َْمررنْ َْهلَرركَِْْإ
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َلُكمْ َْكررننَْ ًَِْْهررَذ ْيِفررَْننَزُعو رتَررِْحررينَْْقَررربر  رر ْتَرََرنَررنَزُعو َْأالَُّْكمْ رَعَلي ررَْعَزم ررتُْ،ْْ أَلم 
 .(٘ٔ)((ِفي ِْ

 كااة ىااةوةدةطيَشِ (بااىَ سِاصى ىلَ خااواى) وة (ىريــرة أبــوواتااة: لااة ) 
قظةماٌ  ئيَنة كاتةدا لةو الماٌ ٍاتة () ثيَغةميةس: ةةسمويةتى

و ىاكؤبويً )تيَطةيؼتيةكائاٌ وة  ياة    ا دةكشد سةدةق ا لةطةس
 ٍةلكطاةسِا  طاوس سِوومةتي  ٍةتا بوو سِةوتو( كة ئةوةى بييى ىةبووٌ

 باةو : ىوةاةسمو  طؤىاياذا و وةكو ئةوةي كة ٍةىاس تاةقيَيشابيَ  باة   
ٌ  ثيَكاشاوة  ةةسماىتاٌ ػيَوةية ً  ئاةوة  باؤ  ياا  الى باؤ ىيَاشدساوو   ما
 لااةو كااة تياضااووٌ كاتيَاا  ئيَااوة ثاايَؽ ئةواىااةى بةسِاطااتى  ئيَااوة
ٌ  توىاذى  باة  بوو ثةيذا ىاكؤكياٌ كاسةدا  توىاذى  باة  دةلكايَه   ثيَتاا
 . تيَيذا مةبً ىاكؤ  كة  دةلكيَه  ثيَتاٌ

ٌ   و دا(سةدةق) بابةتى طؤ لة طفتو لة سِشضووٌ *  لاة  ملنالىاىَ كاشد
صةوييَكاى   ىيَاو  بكةويَتاة  دةكاات  مششظاا وا لة ية مةطةلةطةس ئةو 

 سِيَطاااى بااةالكو دةسضاايَ   ليَااى ىاتواىيَاا  كااةو ثيَضااةوة  ثيَضااة
 لااة و ضاااكة لةطااةس طااوسبى كااة ئةوةيااة صياااٌ باايَ وطااةالمةت 
 خواى ضوىكة  وةكشاآث ةةسماى  ضؤٌ ٍةسوة  تيَيكؤػىَ ثيَياويذا

                                                 
 ( وحسنو األلباين. ٖٖٕٔرواه الرتماي )  (٘ٔ)
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 ىثيَغةميةس وة بةخؼيوى  ثيَ تيَطةيؼتيى وىةقةَ  بيَطةسد و ثا 
 ىااسدوى   بؤ ثةيامي و ثةستوو  اىةداثيَغةميةس بةو ى وةىاسدوو بؤ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ]: ياااةتىوةةسمو طاااةوسة خاااواى

 .[النساء] [ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 بااؤ ًبتشطاايَيةس و دةس ردةمااو كااة ىاااسدوة ثيَغةميااةسائاٌ :واتااة

( ىااسدىى ) دواى خاواوة  بةطاةس  بةلكطاة  ىاةبيَ   خاةلككى  باؤ  ئةوةى
و باة دةطاةآلت و كااس     ى طةوسة صشس بة تواىاا خوا وة ثيَغةميةساٌ
 بةديَية .

 كاة  سِاطةياىاذ  ىٍااوةالكى  باة  ()ى خواثيَغةميةس كة كاتيَ  وة* 
 و بةٍةػاا  لااة ػااويَييَكى كةطاايَ  ٍااةموو بااؤ طااةوسة خااواى

 ٍاوةلكااة : (وةطاايووى) كااشدوة دياااسى بااؤ دشصةخ لااة ػااويَييَكى
 ثؼاا  ئايااا ةكةواتاا :خااوا ىثيَغةميااةس ئااةى وتياااٌ بااةسِيَضةكاٌ
ً  ديااسى  باؤى  طاةوسة  خاواى  كاة  باةوةى  ىةبةطتني باؤى  ) كاشدوي
 () خااوا ثيَغةميااةسى بيَاايني كااشدٌ  كاااس لااة واص و (ىوطاايويً
 يَ كشذةئاطاى بؤ ماٌئةوة ٍةمووماٌ ضوىكة بكةٌ كاس :ةةسمووى

ٌ  كة كةطةى ئةو دا  كشاويً دسوط  بؤى كة  بيَا   لةبةختاةوةسا
 بكاات   بةختاةوةس  خاةلككاىى  كاشدةوةى  كاة  دةكشيَا   ئاطاٌ بؤى
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 بةدبةختةكاىى كشدةوةى ئةوا بيَ  بةدبةختةكاٌ لة كة ئةوةى بةالكو
 ئايةتاىااةى ئااةو () ثيَغةميااةس ثاػاااٌ  دةكشيَاا  ئاطاااٌ بااؤ

ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ   ہ  ہ  ہ  ] خويَياااذةوة

 . [الليل] [﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  

ة و  برتطايَ   خاوا  لاة  و بيةخؼاىَ  مالَ)  كةطةى ئةو ئييذا: واتة
ٌ    بي  ثاسيَضطاس  باشِواى  وة  لةو ػتاىةى كة خاوا قةدةغاةى كاشدو

ثةيوةىذياٌ باة  و ٍةموو ئةو ػتاىةى كة  ( اهلل الإ لوإ ال) بة  بييَ 
 وة ضاكة  كاسيَكى بؤ دةدةيً ياسمةتى ئةوة  باوةسِةوة ٍةيةبريو
 بااىَبااة  خااؤى و ماااأل ىةبةخؼاايَ  و بكااات ةصيلاايس كةطااةى ئااةو

 اهلل الإ لـوإ ال) بة ىةبيَ  بشِواى وة  لة خواى طةوسة بضاىىَثيَويظ  
و ٍااةموو ئااةو ػااتاىةى كااة خااواى طااةوسة لةطااةسى ثيَويظاا     (

ٌ  باؤ  لاة بةسدةماذا   سِيَى ئةوة  كشدووة كة بشِواى ثيَ ٍةبيَ   ئاطاا
 . بؤ كاسي خشاثة دةكةيً
ٌ  كة كشدٌ ثيَ ةةسماىى () ثيَغةميةس  ثايَ  سِيَطاةى  وة  كاسبكاة
 بؤياااٌ كااة بيةطاانت بااةوة ثؼاا و  ثالكيذةىااةوة ليَااى كااة ىااةداٌ

قااةدةسدا بؤماااٌ  واتااة بلكاايًَ ئااةوةى لااة لااة قااةدةسدا ) ىوطااشاوة
ً   ت كااس و ثيَويظ  ىاكا ىوطشاوة ٍةس ئةوةية (  و ىيياادةت بكاةي
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 لاة  كاٌ ىوطاشاوة  ييةتٍةػا لاة بة  كاة  كةطاةى  ئاةو  ئةوةى لةبةس
ٌ  كااسى  ئةطاةس  ىابيَا   بةٍةػا   ئةٍلى  وة ىاةكات   بةٍةػاتيةكا
ٌ  لة ىوطشاوة  دشصةخيةكاٌ لة ئةوةى  ئةطاةس   ىابيَا  دشصةخياةكا

 .ىةكات بةكشدةوةكاىياٌ كاس
 دةصاىيَا   خاؤي ششظاا م ضوىكة  ذايةمششظةكاى تواىاى لة كاسكشدٌ وة *
ثىَ بةخؼيوة لة طةس ئةجناماذاىى   ()ويظ  و تواىاى طةوسة خواى كة

كاسى ضا  دةكات وة ئةطةس سةصى كاشد   كشد سةصى ئةطةسٍةس كاسيَ   
 .و ىاياٌ كات دةبيَ  ياٌبةسداس دةط  ياٌ كاسى خشاخ دةكات 

 ياٌ دةكات  طةةةس  بكات طةةةس دةيةويَ  كةطيَ  ئووىة بؤ *
و طااااةةةس ىااااةكات طااااةةةس ىاكااااات و  مبيَييَتااااةوة ويَ دةيااااة

 ػاتيَ   وة سِادةكات  ليَى دةبيييَ  ئاطش كةطيَكى تش دةميَييَتةوة 
 ػايَوة  بةٍةماٌ  دةضيَ  ثريى بةسةو خؤػةويظتة الى دةبيييَ 

ويظاتى   بة طةوسة خواى بةساميةس مششظا ثيَضى طةس وى سِايةلك طويَ
 ئةطاةسىا  دةكاات  سِايةلكى خاوا  خؤيةتى ئةطةس ئاسةصوى ليَيوو طوىَ

 .طةسثيَضى دةكات
 :تة دوو ش طرفتى خةَلكى دةربارةى قةدةر

ٌ طشةتى  ٌ  لاة  ثؼاكة  طاةس  ااا مششظ كاة  ئةوةياة :  يةكاةميا  و كاشد
 ىاضاس كة ىبكات بةوة ٍةط  ئةوةى بيَ بة كاسيَ   ٍةس ىةكشدىى
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 ضااؤٌ لةطااةلَ ئةمااة يَ  سٍااةسكا ىااةكشدىى ياااٌ بااةكشدىى بكشيَاا 
باة   ػاتيَ   ٍاةموو  كاة  بةوةى وابيَ  بشِواماٌ كة ةطوجنيَد دائةوة
 و ئةو ضاسةىوطةية كة خوا دايياوة  خوا ى خواطتىثىَ

 و لاة كاااس  ووسدبيياةوة  ئيَناة  ئةطااةس كاة : ئةوةياة  ئاةوة  باؤ  وةالكو
دوو ػااتةوة  كااة لااة دةسدةكااةويَ  ماااٌبؤ ئااةوا بةىااذة  ىدولكااة

 يَ ػاات ٍااةس لااة طةسثؼااكى) واتااة ويظاا طةسضاااوةى طشتااووة: 
 ئةو ئةطةس وة  ()تواىاى ئةجنامذاىى كاس تواىا وة  (بتةوىَ بيكةى

 .ىةدةبوو دسوط  كشداسيَ  ٍي  ئةوا ووىايةىةب دوواىة
 و ثاا   خاواى  دسوطاتكشاوةكاىى  لة ٍةسدووكياٌ تواىا و ويظ  وة

 ٍيَااضى : تواىااا وة   ىةقلكااة ٍيَااضى :ويظاا  ضااوىكة بيَطااةسدٌ 
 لاة  ىاةقلكى  ئةوا لةطةس بوايةويظتى  سةصى خوا ئةطةس  دةطتةية

 ياااٌ ىااةبيَ   ويظااتى كااة دةٍااات لاايَ واى و ةطااةىذةوةد مششظااا
 دةبااوو ئاطااتةو كاااسكشدٌ كاتااةى ئااةو ةطااةىذةوةد لاايَ تواىاااى

 .(دةبوو  مةسالَ)
 كااشد بااةديَى داايَ و بكااات كاسيَاا  ويظااتى مااششظ كاتيَاا  دااا

 ةااةسماىى و ويظاا  طااةوسة خااواى كااة دةصاىااني بةدلكيياييااةوة
 كةطااةكةى ويظااتى ئااةوا ويظااتاية ىااةى ئةطااةس وة ووة لةطااةسب
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  ئاةو كاتاة كااس كشدىةكاة     ثايَؽ  دةٍيَياياة  سِيَطشيَكى ياٌ الدةبشد 
 ػتيَكى مةسالَ دةبوو.

  ىاطى  خوات ضى بةشاوة : ووت ىكابشايةكي دةػتةك بة ةو
 .مةبةطتةكاٌ البشدىى و ويظتةكاٌ ٍةلكوةػاىةوةى بة :ووتى

 ٍةىااذيَ  الى طشةاا  مايااةى دةبيَتااة كااة ئااةوةى : طشةتااى دووةو
ٌ  لةطاةس  ماششظ  كاة  :ئةوةياة  )قاةدةس(  ى لةطةس بابةتىخةلكك  تااوا
ٌ   دةدسيَا   طاضا  كشدٌ  باؤى  كاتيَكاذا  لاة   ذسيَبا  طاضا  دةباىَ  ضاؤ

 بيَا   سِصطااسى  كااسة  لةو ىاتواىيَ  وة بكات  تاواىةكة كة ىوطشاوة
 .ىوطشاوة لةطةسى كة

 :ئةوةية طشةتة ئةو بؤ وةالكو
ثاداػا   ماششظ  كة بلكىَ ئةوةؾ ووت ياى ئةوة ئةطةس: نيلكيَدة 

ٌ  بكات  طةوسة خواى طويَشِايةلكى كة كاسيَ  لةطةس دةدسيَتةوة  ضاؤ
 وة ىوطااشاوة  لةطااةسى كااة كاتيَكااذا لااة دةدسيَتااةوة ثاداػاا 
 ئاةوة  ىوطاشاوة   لةطاةسى  كاة  كااسةى  لاةو  بيَ  سِصطاسى ىاتواىيَ 

 طةسثيَضى اليةىى لةطةس طةبةلك بكةيية قةدةس كة ىية دادثةسوةسى
 اليااةىى لةطااةس بةلكطااة ىةيكةييااة بااةالكو  طااةوسة خااواى كشدىااى

 .طةوسة خواى كشدىى طويَشِايةلكى
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بااة وة ثوضااةلَ كشدشتااةوة   بةلكطةيااةى ئااةو طااةوسة خااواى 
 : يااةتىوةةسمو طااةوسة خااواى  داىاااوة( صاىياااسى بااىَ قظااةيةكى)
   ڤڤ   ڤ   ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ]

   چ   ڃ   ڃ  ڃ    ڃڄ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦ  ڦ ڦ  ڦ

 [ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڍ    ڇ  ڇ       ڍ    ڇ   ڇچ   چ   چ
 . [األنعام]

 خوا ئةطةس :دةلكيًَ يَيًىدةدا خوا بؤ ٍاوبةػياٌ كة ئةواىةى :واتة
( خااوا بااؤ) ٍاوبااةناٌ باثريائاااٌ و باااب و ئيَنااة بيويظااتاية
 ٍااي  ةطااةس خااوا ىااةي ويظااتياية ئيَنااة ٍااةسوةٍا ئ وة  داىااةدةىا
 ئةواىاةى  ػايَوةية  باةو  ٍةس  ىةدةكشد سةساو لة خؤماٌ ػتيَكناٌ

 و طضا ٍةتا و ٍةماٌ قظةياٌ دةوت كشددة دسشياٌ ئةماىيؽ ثيَؽ
 و بةلكطة ٍي  ئايا:  بلكىَ(  حمنذ ئةى)  ضةػ  ئيَنةياٌ ةىتؤلك

 ئيَااوة  باانٌِ دةسى و بؤماااٌ خبااةٌ دةسى تااا اليااة صاىياسيااةكتاٌ
ٌ  ػاتيَ   ٍي  ػويَيى ٌ  لاة  بيَذطاة  ىاكاةو  ئيَاوة  ة ئاةوةى و  طوماا

 .لة دسش صياتش ٍي  ػتيَكى تش ىية لكيًَيدة
 دةٍيَيااةوة بةلكطااة ئةواىااةى كااة كشدشتااةوة  سِوىااى طااةوسة خااواى
ٌ  كاشدوة  واى قاةدةس  كة ئةوةى لةطةس  خاواى  باؤ  ٍاوباةؾ  ئاةوا
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ٌ  كاة  ٍةياة  ثيَؼييةياٌ كةطاىة ئةو  دابييًَ طةوسة  وةكاشد  دسشياا
 طاضا  ٍاةتاوةكو  لةطةسى ٌوبو بةسدةواو وة ئةواىة  دسشكةى وة 
 بةلكطةكااةياٌ ٍاتياااو ئةطااةس ضةػاا   طااةوسةياٌ خااواى تؤلااةى و

 .ىةدةضةػنت ثىَ خؤى طضاى طةوسة خواى بواية سِاط 
 لةسِوياىذا كة كشد ثيَغةميةسةكةى بة ةةسماىى طةوسة خواى ثاػاٌ

كة  ظةمليَيًيبو  بيَيً خؤياٌ طةكاىىبةلك كة بةوةى  بوةطتيَتةوة
ٌ  ٍاي   كاة  كشدشتاةوة  وىىوِسخواى طةوسة  وة سِاطتة   بةلكطةياةكيا

 .ئةمة لةطةس ىية ثيَ
لاة  دطاة  ػااساوةية  و ىَيَيياة  خوا قةدةسي دةلكيَني كة ئةوةية 
 ئااةوكةواتااة   سِوىااةدات ٍااةتاوةكو  صاىيَاا ىاااى كااةغ ٍااي  خااوا

 كاويَى  لاة  دةكاات  طةوسة خواى ةةسماىى بيَ و طةسثيَضى كةطةى
 تاواىاة  ئاةو  تااوةكو  ىوطايوة  لةطةس تاواىى خواى طةوسة كة صاىى
  بكات
 بيَا   ىوطاى  لةطةس كشدىى طويَشِايةلكى طةوسة خواى ىاطوجنيَ  ئايا

يةلكى خوا بكات ىاة   اسِقةدةسدا واى بؤ ىوطيييَ  كة طوىَ  واتة لة
باة   ٍةطاتيَ   كاة  ئاةوةى  ديااتى  لاة ضاى   باؤ كةواتة   طةسثيَضى
 كشدىااى بااةدىَ دااىَ بااة يَ ٍةلكياطاات  خااواكشدىااى  طةسثيَضااى
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 طااةسى لااة طااةوسة خااواى يَاا بلك وة  طااةوسة خااواى ةةسماىااةكاىى
 !بكةو  سِايةلكى طويَ كة ىوطيوو
َلااااة  دياكشدشتااااةوة مششظااااى طااااةوسة خااااواى :نيدةلكااااي

 ثاااىَ تيَطةيؼاااتيى وىاااةقةَ  كاااة باااةوةى دسوطاااتكشاوةكاىى تاااش
 وة  ىااسدوة  باؤ  ثيَغةميةساىى و اسدوةى بؤ ثةيامي وة  بةخؼيوة 

 بةخؼةكاٌ  صياٌ ػتة لة دياكشدشتةوة بؤ بةخؼةكاىى طود ػتة
 باة  دةتاواىيَ كاة   ثيَيةخؼايوة  تواىاى و ويظ  لةٍةماٌ كاتذا وة

)سِيَطاةى ضاا  يااٌ     بطشيَتةباةس  سِيَطاياىاة  دوو لةو يةكيَ  ٍؤياىةوة
ٌ  يَطاةى سِ طةسثيَضاىكاسة  ئاةو  ضاى  باؤ  كةواتة (سِيَطةى خشاخ  صياا

  بةخؼذا  طود سِيَطةى بةطةس ٍةلكذةبزيَشيَ  بةخؽ
واتة: ئةو كةطاةى سِيَطاةى خاشاخ    كاسة )طةسثيَضى ئةو ئةطةس ئايا

 سِيَطااى  دوو وة  ػااسيَ   باؤ  بكاات  طاةةةس  ويظاتى  ٍةلكذةبزيَشيَ (
 سِيَطاكاةى  وة بيَا   ئاةمني  و ئاطاٌ سِيَطايةكياٌ دابووٌ  لةبةسدةو

ٌ  ئةوة بيَ   تشطيا  و قوسغ تشياٌ ٌ  سِيَطااى  بيَطوماا  ثاشِ  و ئاطاا
 و قااوسغ سِيَطااا ىااةوة  طااةةةسةكةى بااؤ ٍةلكذةباازيَشيَ  ئاطااايؽ

 واى قاةدةسدا  لاة  طةوسة خواى كة ئةوةى بةلكطةى بة تشطياكةكة 
 باؤ  ٍةلكيازاسد  قوسطةكةى و تشطيا  سِيَطا ئةطةس بةالكو  ىوطيوة بؤ
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 ىوطيوة ةطةسىل طةوسة خواىكة  ئةوةى بياىوى بة طةةةسةكةى
ٌ  لة بةدلكيياىيةوة ئةوة ة ئةو سِيَطة خشاثةى ٍةلكيزاسدوة بؤي  الياة

  .ئةرماسدةكشيَ  طةمزة و ػيَ  كةطيَكى بة خةلككيةوة
ى ئووىاة  ٍاةسوة   خشاثيؽ سِيَطاى و باؾ سِيَطاى بةٍةماٌ ػيَوة
 لة ةيَةَ وة  بطشيَتةبةس سِاط  و باؾ سِيَطاى مششظ با  طةةةسةكةية

 كاة  ئاةوةى  بةلكطةى بة  خشاخ سِيَطاى بةسى طشتية بة اتىةك خؤى
 ة.ىوطيو بؤ خشاثى سِيَطاى قةدةسدا لة طةوسة خواى
ً  ئةطاةس  ئيَنة وة  ىتواىاا  كاة  مششظيَا   ٍاةموو  دةبيايني  طاةيشكةي

 سِيَطايااة  ٍااةموو ى رياااى باازيَوى ٍيَياااىى بةدةطاا  بااؤٍااةبيَ  
 و داىيؼيَ خؤى مالكى لة ىاضيَ   ٍيَياىى بةدةط  بؤ بةس دةطشيَتة

 قاةدةسدا  لاة  طاةوسة  خاواى  بلكاىَ  يَا   وة بيَي كاطاجى  و كاس لة واص
 دياوصى كةواتة  دةىيَشىَ بؤو خوا ىاكةو كاطجى ىوطيوو بؤ سِصقى
 خاواى  طويَشِاياةلكى ٍةولكذاٌ باؤ   و دووىيا بؤ ٍةولكذاٌ ىيَواٌ لة ضية

  طةوسة 
 لاة  اٌٍيَيا  واص لةطاةس  بةلكطاة  باة  دةكاةى  قاةدةس  ضاى  باؤ  كةواتة
 لةطاةسى  طاةوسة  خاواى ) :دةلكيَاى  طاةوسة  خواى كشدىى ىطويَشِايةلك
 بةلكطاة  باة  ىاكاةى  قاةدةس  باةالكو ( بكةو خشاثاىة كاسة ئةو ىوطيوو



 49 ...  ...................... ةنديَك لة طرفتةكانى طةجنانه                                       

 لاة  واص يَىىاالك ) واتاة  دوىياا   باؤ  كاطجى و كاس لة واصٍيَياى  لةطةس
 ىوطاايوو بااؤى طااةوسة خااواى ئااةوةى لةبااةس ديَاايه كاطااجى و كاااس

 بااةالكو ووٌ و ئاػااكشايةسِ صشس و بابةتةكااة باااغ  (ىاكااةو كاطااجى
 .دةكات كويَش و كةسِ مششظا ئاسةصو ٍةواو
شةتااىط و كيَؼااة دةوسى لااة ئيَنااة وتاىااةىو ئااةو لةبةسئااةوةى 

 بااغ  ةةسمووداىاة  لاةو  ٍةىاذىَ  خؤػاة  ثيَه دةخوليَيةوة  طةجناٌ
 .دةكات طةجناٌ لة باغ كة بكةو

 ئةماىةى خواسةوةؾ ٍةىذيَكياىً :
َو ٌَْْل ُْْلَي َستْ ْ لشَّن ِِّْْمنَْْرَب كَْْع َجبُْيرَْ)) ـ  ٔ  .(ٙٔ)((َصبر 

 ىالداىا  ئااسةصوى  كاة  طةجناةى  باةو  موىذيياة  طةوسة خواى واتة:
 . يةىن لةسةو

َعةٌْ))ـ  ٕ مَِْْظلِّ ِْْيفِْْتَرَعنَلىْ للَّ ُْْيُِظل ُهمَُْْسبر  لٌِْْإَمرنمٌْْ:ِْظل ر ُِْْإالَِّْظرلَّْْالَْْيَررو   ِ ْ،َْعر
ِِْْيِفررُْمَعلَّرر ٌْْقَرل بُرر َُْْورَُجررلٌْْ،ْ للَّرر ِْْبَررنَد ِْعِْْيِفررََِْشررأََْْوَشررن ْ  َْورَُجرراَلنِْْ،ْ ل َمَسررنِج
َََمَعنْ للَّ ِْْيفَِْْتَحنبَّن ًَّقَنَْعَلي  ِْْ ج  ًََأ ٌَْْدَعَ ر َُْْورَُجرلٌْْ،َْعَلي  َِْْوتَرَف ر َْمن ِصربٍَْْذ تُْْ م 

                                                 
 . (ٛ٘ٙٔ، وضعفو الشيخ األلبانـي يف ضعيف اْلامع الصغري رقم : ) رواه أمحد (ٙٔ)
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َِّقََْْورَُجرلٌْْ،ْ للَّر ََْْأَخنفُْْيِإِّْ:ْفَرَقنلََْْوَجَمنلٍْ ََِْْتَصر َفنَهرنَْقةٍِْبَصر ْالََْْحَّرىْفََأخ 
ًََْْورَُجلٌْْ،ْيَِميُن ُْْتُرن ِف َُْْمنِْشَمنُل ُْْتَرع َلمَْ َنن ُْْفَرَفنَضتْ َْخنلًِينْ للَّ َْْذََك  . (ٚٔ)((َعير 
  طةوسة خواى ذااادوايي سِشرى لة ةٌاٍ ؤمةلَااك سةوت واتة:

   دادثاةسوةس  ثيَؼاةوايةكى  :خؤىىةسػي  طيَيةسي ريَش ئةياخناتة
 خاواى  كشدىاى  طويَشِاياةلكى  طاةس  لاة  تةمةىى طةجنيَتى  طةجنيَ وة

دلكاى ثةيوةطا  بيَا  باة     وة ثياويَا    دا طةػاةى كشدبيَا    طةوسة
 ياااةكرتياٌ خاااوا ثيَيااااوى لاااة موطااالكناٌ دوو وة مضطةوتاااةوة 

 لاة  ئاةودا  ثيَيااوى  لاة  و كؤبييةوة خوادا ثيَياوى لة وة خؤػيويَ 
ٌ  ئااةشةتيَكى  ٍااتوو  ئةطاةس  ثياويَا   وة ديابيةوة  يةكرتى  خااوة
ً  بلكاىَ  وةالكماذا  لة ليَكشد خشاثةى داواى ثاية و ثلة و دواىى  لاة  ما
 بااة بكااات ىَيَيااى بااة ضاااكة و خيَااش كةطاايَ  وة   ئةتشطاايَه خااوا

 ثيَااى ضااةثى دةطااتى بيةخؼااىَ سِاطااتى دةطااتى بااة ػاايَوةية 
 و بكاات  خاوا  يادى (بريبكاتةوة) لةتةىياييذا كةطيَ  وة ىةصاىيَ  
 . بيَ  اوىلةض ةشميَظ 

َِ َْو ل ُحَسي نُْْ ل َحَسنُْ))ـ  ٖ لَِْْشَبن َِْْسيِّ  . (ٛٔ)(( ل َجنَّةَِْْأه 

                                                 
واتة : لة ريَش طيَيةسى ىةسػى  ((يف ظل عرشو)): رواي   ( ، وجاء يفٓٗٙرواه البخاري : ) (ٚٔ)

 . داخواى طةوسة
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 .  يةكاىًابةٍةػت طةجناىى ةوسةىاط ٌةسوطي و ةٌاسةط واتة:
ًَُمو َْفالََْْتِشب و َْأنْ َْلُكمْ ِْإنَّْ)):  قال ألىل اْلن يُ  ـ ٗ َِْْتَره   .(ٜٔ)(( ًْأََب

 لااة ئيَااوة دةوتشيَاا  تيةكاٌبةٍةػاا بااة دواييااذا سِشرى لااة واتااة:
 . ىابً ثري ٍةسطيض وة طةجنً  ٍةميؼة بةٍةػتذا

ًَمََْْمرررن)) ـ 5 ررر ًُِمررر َُْْمرررنْ ْلَررر ُْْ للَّررر ُْْقَرررريَّ َِْْإالَِّْلِسرررنِّ َِْْشررري ًخنَْشرررن ْ َْأك  َُِْْيك  ِْعن ررر
 .(ٕٓ)((ِسنِّ ِْ

 ثرييَاا  لااة سِيَااض طةجنيَتيااذا تةمااةىى لااة طااةجنيَ  ٍااةس واتااة:
 طااةوسة خااواى ئااةوا تةمةىةكااةى  لةبااةس بطشيَاا  (يَ بةطاالكضااوو)

ئاةو   كاة  كاتيَا   بطشيَا   لايَ  سِيَاضى  كة دةكات ئامادة بؤ كةطيَكى
 . دةبيَ  ثري طةجنة

ــالَ  ـ ٙ ُــو َق ــعِ وَ  - َبْكــرٍ  أَب ــ رٌ ْمــعَ  هُ دَ ْن ــ دِ يْــزَ لِ  - ابِ طَّــالَْ  نُ ْب :  () تٍ ابِــثَ  نِ ْب
ِْ ْ،َِْرَِّهُمكَْْالََْْعنِقلٌَْْشن ْ ْرَُجلٌِْْإَّكَْ)) َُربُُْْكن تََْْق ًَُسرولِْْيَْ ل رَوحْ َْتك    للَّر ِِْْل
 ِْ َّآنَْْفَرََََب ً َمع  ُْْ ل ُق  . (ٕٔ)((فَنج 

                                                                                           
 (.ٖٛٙٚيف صحيح سنن الرتماي رقم : )صححو األلباين  (ٛٔ)
 (. ٘ٚٔ٘)  صحيح مسلم (ٜٔ)
 (.ٕٕٕٓرقم : ) سنن الرتماي( وضعفو األلباين يف ضعيف ٜٜ٘ٔرقم : ) سنن الرتماي (ٕٓ)
 ( .ٓٔٗٗرقم : ) صحيح البخاري (ٕٔ)
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ىناشى  ا    طاوت  ى(ثابـت كاوسِى  صياذى ) باة  الـاذي   باوبكش واتة: أ
ٌ  خاوا ) الباوو  يؼىا   خطـاب كوسِى  ثيَااويَكى  تاؤ ( بيَا   سِاصي ليَياا
ٌ قو)  ثاةيام  تؤ وة ثيَيابةيً خشاث  ىطوماى ريشي  و طةىر ( سئاا
 ىَ بااة دواى ئايةتااةكاىىةسِطا ب دةىوطاايةوة  () ثيَغةميااةس باؤ 

 . وةسةبكة كؤى ذا وقوسئاى
َْكي فَْ)) :ْفَرَقنلَْْ ل َمو تِْْيفِِْْسينقَِْْوُهوََْْشن ْ َْعَلى () يْ  لنَّبَِْْدَخلَْ ـ 7

ُِكَْ َْرُسرولُْْفَرَقرنلَْْ،ْيُذُِروبَِْْوَأَخرنفُْْ للَّر َِْْرُسرولَْْيَرنْ للَّر ََْْأر ُجرو:ْْقَرنلَْْ؟ ((َتِج
ََِمَعننِْْالَْ:  ()  للَّ ِْ ٍِْْقَرل بِْْيفَِْْيج  ِِنَِْْهرَذ ِْمث رلِْْيفَِْْعب  َْأع َِرن ُِْْإالَّْ ل َمرو 
ً ُجوَْمنْ للَّ ُْ  .(ٕٕ)((َيَخنفُِْْممَّنَْوآَمَن ُْْيَر

 كةطةجنة كاتيَكذا كة لة طةجنيَ  الى ضووة () ثيَغةميةسواتة: 
 بةضاى  ٍةطا   ةسمووةا  ثيَى () ثيَغةميةس بوو طةسةمةسطذا لة

 و خاواو  ئوميَاذى  بة: ووتى طةجنةكة ( داى سالكيَ  لةض)  دةكةي 
 كاتيَا   ٍاي   ىوةةسمو () ثيَغةميةس دةتشطه  تاواىةكاىيؼه لة

 لااةو   كؤىابيااةوة بةىااذةدا لااةدلكى تشطاااٌ و بااةخوا ٌوبااو ئوميَااذ
 ثيَااى ٍةيااةتى كااة ئوميَااذةى ئااةو طااةوسة خااواى ئاايال سالكااةدا

 . دةتشطىَ ليَى كة لةوةى دةكات ضساوىثاسيَ و دةبةخؼيَ

                                                 
 . يـوحسنو األلبان (ٕٔٙٗ) رقم :سنن ابن ماجو  (ٕٕ)
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ْ للَّر َِْْرُسرولَُْْولَّرىَْمرنَْو للَّر ِْْالَْ)):  ُحنَــنْيٍ  َغـْزَوةِ  يف   قـال الـءاء بـن عـازب ـ ٛ
() ُْ ًَجََْْوَلِكنَّررررر رررررَحنِب ُِْْشررررربَّننَُْْخررررر ًً َْوَأِخفَّرررررنُؤُهمْ َْأص  َْعلَررررري ِهمْ ْلَررررري سَُْْحسَّررررر

 . (ٖٕ)((ِساَلحٌْ
 ثيَغةميةسى خوا لة دةىطى )سيني(دا  خوا واتة : ىا طويَيذ بة

 و مةيذاىى دةىطى بةدىَ ىةٍيَؼ  باةلككو ٍةىاذيَ  لاةو    سِاى ىةكشد
ياىةوة كة لة مةككةوة ٍااتيوٌ و  طةجناىةى كة تاصة ٍاتيووىة ىاو

دةىط ئامادةىةكشد بوو بة لككو بؤ غةىيناةت و ئااةشةت    خؤياٌ بؤ
وٌ لااة ثةلااة بااو ٌ ئةواىااة سِاياااٌ كااشدوو بااةو مااالكى دوىيااا ٍاااتيوو
 صسيَياٌ ثىَ ىةبوو. سِاكشدىذا وة قةلكغاٌ و

ررنُْ () يِّْ لنَّبِررَْمرر ََِْْرغ ررُزوُْكنَّررن)) : قَــالَ  () َمْســُعودٍ  ابْــنِ  َعــنِ وَ  ـ ٜ َْوَِح 
 .(ٕٗ)((َشَبن ٌْ
 بيَا   سِاصى ليَ خواى  ٍاتوة مظعودةوة كوسِى ى ىيذاهلل لة واتة :
ٌ  () داثيَغةمياةس  لةطاةلَ  ئيَنة :ىوةةسمو  لاة  دةكاشد  ديَادماا
 . بويً طةىر ئيَنة كاتيَكذا

                                                 
(12)

 .( ٖٜٕٚرقم : )صحيح البخاري  
                                                  رواه أمحد . (ٕٗ)
 رواه أمحد . (ٕ٘)
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ِ َصرنرِِْْمرنََْْشرَبن ٌَْْكرننَْ)) : قَـالَ  () َمالِـكٍ  بْـنِ  أَنَـ ِ  نْ َوعَ  ـ 11 َْسرب ِعينَْْ أَل
ُونَْْ،ًَّْ ءُْر ل قَُْْلُهمْ ْيُرَقنلُْْرَُجالًْ ِِْْيفَِْْيُكِو ِج َذ ْ،ْ ل َمس  َََحو  َْأم َسُو ْفَِِ َِْنِحيَرةًْْ ِر 
يَنةِِْْمنَْ ِِ َِ َرُسونَْْ ل َم ِسربُْْ،َْوُيَصل ونَْْفَرَيََ لُروُهمْ َْيح  ِِْْيِفرْأَِرَُّهرمْ َْأه  رِج ْ،ْ ل َمس 

ِسررربُْ رررلَُْْوَيح  َِِْْأه  رررِج ِلررريِهمْ ْيِفرررْأَِرَُّهرررمْ ْ ل َمس  ررر ِْْيِفرررَْكرررنُِو ِْإَذ َْحَّرررى،َْْأه  َْوج 
رََرع َذبُو ْ لص ب حِْ َََِبُرو ْ ل َمرنءِِْْمرنَْْ س  ُِو ُْفَْْبِر َِْْفَجرنُءو ،ْْ ل َحَِربِِْْمرنََْْو ح  رَن َْأس 

ًَ ِِْْإَلى  .(ٕ٘)(( يِّْ لنَّبُِْْحج 
 ساةةتا  ةةسموياةتى  ئةطيَشِىاةوة  ةوة(مال  كوسِى ى ىعأ) لةواتة: 
 دةوتااشا ثيَياااٌ   كااة(نصــاراأل) ثؼااتيواىةكاٌ طااةجناىى لااة كااةغ

 ئيَااواسة يؽكاااتيَك  ماىااةوةدة مضطااةوت لااة خويَيااةكاٌ قوسئاااٌ
 دةسطااياٌ و ةوسد مةدييااة ىلةاليااةكاى اليااة  دةضااوىة دادةٍااات
 لااة دةصاىااى واياااٌ كاسياااٌ و كااةغ دةكااشد  ىويَاازياٌ و دةكااشد

 و كااةغ الى لاة  دةصاىاى  واياااٌ يؽمضطاةوت  ئاةٍلى  وة مضطاةوتً  
ئاويااااٌ    بةسةباااةياٌ ىضيكاااى تااااكو  و لاااة مالكاااةوةٌ كاسيااااىً

 خؤياااٌ لةطااةلَ دةكااشدةءة كااؤ ضاايلكةياٌ و داس ٍةلكااذةطؤصى و
 . () يَغةميةسث( مالكى) بؤ بشد دةياٌ دةٍيَيا
 ئااةٍلى  دةكااشِى( ةفةوؿاا) ئااةٍلى بااؤ خواسدىياااٌ ثاسةيااة بااةو
 و كااااس و كاااةغ باااووٌ ىاااةداسةكاٌ كؤضاااكشدوة:  (ةفةوؿااا)
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 ىضي  لة ياٌ مضطةوت طوضيَكى لة   مةديية لة ىةبوو ىةػريةتياٌ
 . دةماىةوةمضطةوت 

َِِْْم َْْيَأم شُِْْكن تُْ : قَالَ  ـ َمْسُعود بنـ أحد َأصحاب ا َعْلَقَم َ  َعنْ وَ   ـ ٔٔ َْعب 
ثُرر َُْْمَعرر ُْْفَرَقررنمَُْْعث َمررننُْْفَرَلِقيَرر ُِْْبِمنًررىْ للَّرر ِْ ِِّ ِِْْأَبَررنْيَررنْ:ُْعث َمررننُْْلَرر ُْْفَرَقررنلَُْْيَح َْعب رر

َمنِْ ًُكََْْلَعلََّهنَْشنبَّةًَْْجنرِيَةًُِْْرَزوُِّجكََْْأالَْْ لًَّح    . َزَمنِِكَِْْمنْ َْمَضىَْمنْبَرع  َُْْتذَكِّ
ُِْْفَرَقنلَْ ِْ َْذ كَْْقُرل تَْْلَِئنْ ْ:ْ للَّ َِْْعب  ًَْْيَنْ: ()ْ للَّ َِْْرُسولُْْلََننْقَنلََْْلَق َْمع َش

ََرَْمرنِْْ لشََّبن ِْ َّر ُْْ،ْفَرل َيََررَزوَّجْ ْ ل بَرنَء َِْْمرن ُكمَُِْْنعَْر س  ًِْْ ْ رَأغَرْفَِِ َصرنُِْْلل َبَصر َْوَأح 
ً جِْ ِِ ْ َْلمْ َْوَمنْ ،ِْْلل َف ََ مِْْفَرَعَلي  َِْْيس  َّ ُْْبِنلصَّو   .(ٕٙ)((ِوَجنءٌَْْل ُْْفَِِ
 ىياذاهلل   ٍااوةالكىى  لة يةكيَكة كة دةطيَشِىةوة ةوة(علقم ) لةواتة: 

 ىياذاهلل  طةلَ لة مً :ووتى (بيَ  سِاصى ليَياٌ خوا) مظعود كوسِى ى
( عفـان كوسِى ى عثمان) دةسِشيؼتني بوويً (اميي) لة كوسِى مظعود

 ثيَااى دةكااشدو دا( اهلل عبـد) لةطااةلَ قظااةى عثمـان بااوو  تااووؾ ى
 باةلككو  ىاةٍيَيني  باؤ  طاةجن   رىيَكاى  ىيذالشمحً باوكى ئةى: ووت

: توو ثيَاى  ىياذاهلل   بيَييَتاةوة  باري  سِاباشدووت  تةماةىى  لاة  بةػيَ 
 :يًوةاةسمو  ثيَاى  () ثيَغةمياةس  ئاةوة   يا دةلكيَ ئةوة تؤ ئةطةس
ٌ  كؤماةلكى  ئةى  واتاة ) تواىاياذا  ئيَاوة لاة   لاة  ياةكيَ   ٍاةس   طاةجنا

                                                 
 . (ٖٗٙٗ) مسلم رقم :صحيح  (ٕٙ)
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 رٌ ضاوىكة  بيَيىَ  رٌ با ٍةية (دةطتةيى ىاىتوا و ىدماد تواىاى
 ٍاةس  وة  يؼةداويَييَضةسى ثاس وة لة تاواٌ  دةثاسيَضيَ  ضاو ٍيَياٌ
 بؤى طشتً سِشرو ضوىكة بطشيَ  سِشروو با بيَيىَ رٌ ىةيتواىى كةطيَ 
 . قةلكغاٌ دةبيَتة
ُعوْثُررمَّْ)) : ()ويف حــديث الــدجال عــن النــيب  ـ ٕٔ  ِ ََِلئًررْرَُجررالًْْيَرر ْنُمم 

ًِبُ َُْْشرَبنبًن ر َُِعر ُْْبِنلسَّري فِْْفَرَيض  يَرةََْْجرز لَََري نِْْفَريَرق  ًَ َِْْرم  ُعو ُْْثُرمَّْْ،ْ ل غَر  ِ بِررلُْْيَر ْفَريُرق 
ُه َُْْويَرََرَهلَّلُْ  .(ٕٚ)((َيض َحكَُْْوج 

ر بااىط دةكاات و باة نؼايَشةكةى     واتة: دةدذال ثياويَكى طاةى 
ة و ليَكااى ديادةكاتااةو ى دةدات و دةيكااات بااةدوو كةستااةوةلاااآ

ثاػاٌ باىطى دةكات و ئةويؽ ٍةلكذةطيَتةو و باةسةو سِووى ديَا    
 بة ثيَكةىييةوة.

نَرن))قـال:  وعن مالك بـن احلـويرث  ـ 13 رنُْْ()ْيِّْ لنَّبِرِْإلَرىْأَتَرير  َْوَِح 
نَرررنْ،ُْمََرَقرررنرِبُونََْْشرررَبَبةٌْ َِ ُْْفََأَقم  ًِينَِْْعن ررر ررر ًمرررنِْعش  لَرررةًْْيَرو  ْ للَّررر َِْْرُسرررولُْْوََكرررننَْْ،َْولَير 
()ْررنْ،َْرِفيًقررنْرَِحيًمررن َّررنْظَررنَّْْفَرَلمَّ َننَْأ ررََرق  َلنَررنْ ش  نَررنَْعمَّررنْ َْسررأَلََننَْأه  ًَك  َِنْتَر َِ ْبَرع رر

ً َِن ُْ بَر ِليُكمْ ِْإَلىْ ر ِجُعو ْ:ْقَنلَْْفََأخ  ًُوُهمْ َْوَعلُِّموُهمْ ِْفيِهمْ ْفََأِقيُمو َْأه  ْْـَْوُم
ْ

                                                 
 .( ٖٖٛ٘رقم : ) صحيح مسلم (ٕٚ)
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ْ
ًَْ َينءََْْوذََك َُُموَِِْْكَمنَْوَصل و ْـَْأش  َذ ْ،ْيُأَصلِّْيرَأَير  ْفَرل يُرَؤذِّنْ ْ لصَّاَل َُْْحَضًَتِْْفَِِ
ُُِكمْ َْلُكمْ  ًُُكمْ َْول يَرُؤمَُّكمْ َْأَح بَر  .(ٕٛ)((َأك 

ضااويً بااؤ الى  كؤمااةلكيَ  طااةجنى ٍاوتةمااةٌ بااوويً  ئيَنااة واتااة:
صشس ىاةسو و ىيااٌ    بيظ  ػاةو سِشر الى مايياةوة    () ثيَغةميةس

ة سةصدةكاةيً بطةسِيَيياةوة   كاتيَ  ٍةطتى كشد كا  بوو لةطةلكناىذا 
ثشطياسى ليَكشديً دةسباسةى ئةواىاةى كاة    كاسماٌ بؤ الى كةغ و

 الكى ئاةوائاٌ ثايَ سِاطةياىاذ    ئيَناةؾ ٍاةو   بةديَناٌ ٍيَؼاتيوٌ وة 
ةاةسمووى: بطةسِيَياةوة باؤ     ثيَى سِاطةياىذيً و ()ثيَغةميةسيؽ 

ٌ و يااٌ بكاة  الى كةغ و كاستااٌ و لاة ىاوياىاذا مبيَيياةوة وة ةيَش    
وة ىويَااز بكااةٌ   (ةااةسماىياٌ ثاايَ بكااةٌ )ٍةىااذىَ ػااتى باطااكشد 

ٍةسوة  ضؤٌ ميتاٌ بيييوة ىويَز دةكةو  وة كاتيَ  ىويَاز باوو باا    
ةتشة باا ثايَؽ   ٍةمووتاٌ طةوس يةكيَكتاٌ باىط بذات وة ئةوةى لة

  ىويَزيتاٌ بؤ بكات .
 
 

                                                 
 .( ٖٔٙرقم : ) صحيح البخاري (ٕٛ)
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 كؤتايي

ئةوةى كة ويظتناٌ ثيَؼكةػى بكةيً ليَشةدا كؤتايى 
 ت.....ٍا

 . ٍؤيةوة طود بطةيةىىَ داوا لة خواى طةوسة دةكةيً بة
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