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  ثيَشةكى 
 

َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا, َمْن يَ ْهِدِه ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّو َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه, َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا 
لَ ُو َوَأْش َهُد َأنَّ اللَُّو َفاَل ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَى لَ ُو َوَأْش َهُد َأْن َ  ِإلَ َو ِإ َّ اللَّ ُو َوْه َدُه َ  َش رِيَ  

 ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُو.
 ژٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ  ڦڦژ

ٿ ٿڀڀٺ ٺٺٺٱٻ ٻٻ ٻ پپپپ ڀڀ ژ

  ژڤڤڦڦ ڤ ڤٹٹ ٹ ٿٿٹ

 . ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 َأمَّا بَ ْعُد:
ُمْح َدََا ُ َها وَُك لَّ َوَش رَّ اُُُم وِر  (,) فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَِّو, َوَأْهَسَن اْلَهْدِى َىْدُى ُمَحمَّ دٍ 

 .َضالََلٍة ِفى النَّارِ  وَُكلَّ  ُمْحَدٍََة ِبْدَعة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلة
ُ كاُِ خوىىّ ةوُروَرارار ةووُ ةوُيوُ      بًَطىًاْ باوَرِّ بُُدَ ُُودَ ُٓيوُ   ُواو باوَرِاىرىُودى ب   هو

رِقووِ هًًَووُ ِ   ُٓيعووُ ةووُروَرارار خدظووِ ُاويَوو ْ َويَوو   وَخووىىّ ةووُروَرارار خدظووِ ا
 شُرةًَضِ . ّ ُاةاريَسيَ  هُرىُآو و  اوىْْضىُلُ خد
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ْ ًُعٌوُ ًاْ  َويَو  ًَلِ كراووَ كُ خدظوًاُِ ا كُشاُ وَشفِةُروَرارار  اىؤزهُ قىرٓاُِ ةري
َرِيَووَيَ  هووُ اوًُووااى  وَ هووُ رِؤاّ اوىيوودى اَيوواْ خا ووُ بُُٓظووزُوَو هًًَوواْ رِىزّ   بُشووُراى ا
 اَفُرًىويَ : ةُروَرارار اَبًَ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ژ

 ٹٹٿٹٿ  ٿ   ڀٺٺٺٺٿ

 . [ٗٙ-ٕٙ: يونس]  ژڦڦڦڦڄ   ڤڤٹڤڤ
ةووُروَرارار ُووُ رطْ بووًٍ ٓارووااىربّ بووُ رِىشووزِ ضوواكُكارىْْ خدظُويصووزاُِ خووىىّ  واتةةة:

هُشُرًَُرطْ هُ رِؤاّ هٌَ ةرشًُِوَاى  ُُغَُْ ةُاىرَو ايَ  وُُطِ اىيواْ    اَكاترِووياْ  َِ َ
 هووُوَّ كووُ هووُ اوًُووااى بووُشًًَاْ ًَٓعووزىَ  ضووىُلُ ةووُروَرارار باظوو ياْ ةووَِ       اَرريَوو 

َ       ) اَبُخعًَ     ( ُوٌَ اًَُالًٓلُ ُكاْ بوُ رِوو خدظوًُوَ ًوَاَّ شوُر فورىزّْ خدظوًاْ ا
ياْ  وَ خدظوًاْ  كُ باوَرِّ رِىشزُقًُِو ةرِشدزياْ ًَِٓواوَ بوُ ةوُروَرارار    ُٓوىُُ كُشاًَُلّ

ُٓر بد ُٓوىُُ ًَاَّ كاًُرىُِْ بُخزُوَرّ هُ ايواُِ اوًُوااى   اَةاريَسْ هُ خُظٍْ قًِِ خىى 
ُ   وَ هووُ ًووابّ كووُ ٓووُو ب َِاُووُّ خووىىّ ةووُروَرارار ٓووُر ايَِووُ اّْ ٓووً     قًاًُ ًعوودى  اهِي هًي
   .ًَُلًاْ بُشُراى ُايُت  ٓا ُٓوَيُ شُرفرىزّْ كاًُرىُِ رُورَو ًُزْ ىردرِ

 (): ةًَغًُبووُرّ خووىى فووُرًىوٍ ()خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو  رَٓووُبى ٓووىرَيٓوواوَهيِ خدظُويصوو  
 ِجْبرِي   ُل, فَ ُيِحب    وُ  فََأْهِبْب   وُ  ُفالَنً   ا ُيِح       اللَّ   وَ  ِإنَّ  ِجْبرِي   لَ  نَ   اَدى اْلَعْب   دَ  لَّ   وُ ال َأَه    َّ  ِإَذا )فُرًىويوووُ ِ: 



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

4 

 اْلَقبُ و ُ  َلوُ  يُوَضعُ  َُمَّ  السََّماءِ  َأْىلُ  فَ ُيِحب وُ  فََأِهب وهُ  ُفالَنًا ُيِح    اللَّوَ  ِإنَّ  السََّماءِ  َأْىلِ  ِفى ِجْبرِيلُ  فَ يُ َناِدى
َُرْ  ِفى  . (ٔ)( ضِ ا

اَكواتْ ةًَوِ   شربيوى   ِر بُُدَيوُكِ خودػ ويصو  ٓوُوى بواُط     ُٓرُر خىىّ ةُروَرارا واتة:
اَفُرًىويَ : خىى فآلُُ كُشِ خدػ اَويَ   دػ خدظ  بىيَو   ِٓاوا شربيوى ٓوُو كُشوُّ      

ٓوُٓوِ ٓااواْ اَكواتْ اَفوُرًىويَ : بُرِىشوزِ خوىىّ        ِبواُط    وَ شوربيوًغ خدػ اَويَ 
ِاوا ٓوُٓوِ ٓااواًُغ ٓوُو     ًكُشِ خدػ اَويَ  ًَٓىَػ خدظزاْ بىيَ   ٓةُروَرارار  فآلُُ

   ةاظاْ هُشُر زَويغ رَِزىًُُدّ خُهيلِ بد اىاَُريَ  .كُشُياْ خدػ اَويَ 
: فوووُرًىوٍ  ()خوووىىّ  َ رِىزّ بًَووو  قوووُ ااَّ كوووىرِّ ُى ٌوووآْووواوَهيِ خدظُويصووو   ٓوووُروَٓا

نْ َيا َهَم  اهُ  َعْب  ًدا اللَّ  وُ  َأَه   َّ  ِإَذا ) فُرًىويووُ ِ: ()ةًَغًُبووُرّ خووىى   َأَه  دُُكمْ  َيظَ  ل   َكَم  ا ال  د 
 . (ٕ)( اْلَماءَ  َسِقيَموُ  َيْحِمى
ِ     ر خىىّ ةُروَرارار بُُدَيوُكِ خودػ ويصو    ُٓرُ واتة: اوًُوا   ٓوُوى هوُ كًَعوُو ُارَِىوُ 
زيواُِ   )هُكا ًَلدى كُ ٓواو خدظُكُّ هُ ٓاو اَةاريَسيَ  يَسيَ   ُٓروَن ضدْ يُكًَلزاْ ُُاَيثار

 .بدّ ُٓبًَ (
ٍ  )خوىىّ  َ رِىزّ بوَِ(   ُُُٓشوِ كوىرِّ ًاهًوم    ٓاوَهيِ خدظُويص  وَ : ةًَغًُبوُرّ خوىى   فوُرًىو
() :ِ ُوى وُ:  . (ٖ)(النَّ ارِ  ف ي َهِبيبَ وُ  اهلل يُ ْلِقي  َ  ؛َواهلل) فُرًىوي ِ   ةوُروَرارار  د بوُخىى شوىيَ

 ٓاررَوَ . ُاو ُاخا ُ ّخدظُويصزُكُ
                                                 

 ( .ٖٚٛٙ( ومسلم )ٜٕٖٓرواه البخاري )( ٔ)
 . (ٕٕٛصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو  الحاكمو  هبان ابنو  الترمذيو أهمد رواه  (صحيح) (ٕ)
 ( .ٜ٘ٓٚصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو  والحاكم منيع وابن يعلى وأبو أهمدرواه  (صحيح) (ٖ)
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هةموو خؤشةويستيةك كةة خؤشةت ويسةتووة    بةدَلنيايى  ويست: دارى خؤشةباوةِرلةكؤتايدا 
, تةةةاوا يةةةك خؤشةويسةةت اةةةبَيت, كةةة و بةةةوَيى بوَيَمةةىِرؤذَيةةد دَيةةت كةةة لَيةةى وياب يتةةةوة

لةطةَلتاية ئةطةر لة هةر شوَينَيد بيت, لةة ذيااتةدا وة لةة دواى ميداي ةت, طوَيِيايةةَلى ب ةة       
خؤشةةتى دةوَيةةت, وة اةةا ِرةوةةةتى دوايةةاو ِرؤذى دوايةةت   هةةةردوو ذيااةةت بةةؤ دةطوتَينَيةةت   

 واية .  الةسةر ئاسان دةكات, ئةويش خواى تاك و تة
باضووى كةضووانَي ياى بووؤ    ()خووواى ثووةزوةزدطازو ثَيةةةكةزةكووةى   

ثووةزوةزدطاز خؤشوويانى دةوَيووت  ويو كووة ضووةزوساشو بةخرووةوةزى  كووسدو
 ئةوانيض ئةم كةضانةى:

 

 ةسراو  باوةِردارى ممكةضء دام 1
 رَيك تةوبةكارو ثاكو خاوَيو بَيتباوةِردا 2
 بةِراصتى شوَيهى صونهةت كةوتبَيتباوةِردارَيك  3
 لة خواتزس بَيت رَيك خؤثارَيشوباوةِردا 4
 دارَيك ضاكةكارو خَيز خواسبَيتباوةِر 5
 بَيت  دادثةروةر لة طوفتارو كزداردا باوةِردارَيك  6
 باوةِردارَيك خؤِراطزو بةئارام بَيت 7
 ارَيك لة ثَيهاوى خوادا ظةنطَيتباوةِرد 8
 ببةصتَيتباوةِردارَيك ثصت بةخوا  9
 باوةِردارَيك صودو قاساجنى يةبَيت بؤ خةَلكى . 11
 باوةِردارَيك ِراصتطؤبَيت 11
 باوةِردارَيك ِرةوشتى جواى بَيت 12
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 باوةِردارَيك ئاساو بةيَيشو بةتوانا بَيت 13
 باوةِردارَيك لة خواتزسء دةوَلةمةندو شاراوة بَيت 14
 ةِردارَيك جواىء ثاك وخاوَيو بَيتباو 15
 بَيت نةرمء نياىباوةِردارَيك  16
 باوةِردارَيك ئاصانكار بَيت 17
 بَيت . دةصت كزاوةلةبةخصيهدا باوةِردارَيك  18
 (آِمينَ باوةِردارَيك لة نوَيذى جةماعةتدا بَمَيت ) 19
 باوةِردارَيك دونيا نةويضت بَيت 21
 باوةِردارَيك بةتةنًا خوا بجةرصتَيت 21
 ك لَيبوردة بَيتباوةِردارَي 22
 (ى خؤش بوَيتأَْنَصاريةر كةصَيك ثصتيواناى ) 23
 باوةِردارَيك كارةكانى بة ضاكى ئةجنام بدات 24

 باوةِردارَيك نَيواى خةَلكى ِرَيك خباتء ئاشتياى بكاتةوة 25
 باوةِردارَيك يَينوء لةصةر خؤبَيت   26
 فزمَيضك بةضاويدا بَيتة خوارَىباوةِردارَيك لة تزصى خوا  27
 ك فةرسةكاى جَي بةجَي بكاتباوةِردارَي 28
 باوةِردارَيك صونهةتةكاى جَي بةجَي بكات 29
 باوةِردارَيك بةشةرمء عةيب داثؤشةر بَيت   31
 باوةِردارَيك لةبةر خوا باوةِردارَيكى خؤش بوَيت 31
 باوةِردارَيك ئامانةت ثارَيش بَيت 32
 باوةِردارَيك ِراصتطؤ بَيت 33
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 راوصَيكةيدا  دِردارَيك ضاك بَيت لةطةَل باوة 34
 اوةِردارَيك جمايد بَيتب 35
 باوةِردارَيك لة كاتى ماندوَيتيدا شةونوَيذ بكات 36
 . خؤش بوَيت ىباوةِردارَيك ئينامى حوصَيه 37

 
 
 

 
 باوةِزدازى ةم ةض  داةةشزاو يةكةم:

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  َفووُرًىويَ :خووىىّ ةووُروَرارار ا 

 . [ٗ٘: لمائدةا] ژې  ہ    ہہ  

ُوىُُّ باوَرِ اْ ًَِٓاوَ  ُٓر كوُط هوًَُٓىَ هوُ ٓوايّْ بُرُاًُكوُّ وَرروُرِيَ ْ       ُّٓ ٓ واتة:
كُشواًَُم   ةوُروَرارار ةاظطُز ببًَزُوَ  ُٓوى ُٓر خدّ زَرَر اَكات  وَ هُ ٓايِودَاى خوىىّ   

 َ ّ   ْ خىىةُرشو  ُٓوَُودَ   )  آًًَََِزُ كايوُو ( خوىىّ ةوُروَرارار خدظوِ     بواوَرِ اىًوُزرىوب
 . خىىّ ةُروَرارارياْ خدػ اَويَ  اَويَّ  وَ ُٓوىًُغ

َ  اَفُرًىويَ :  (ًَ )رَِمحُ ِ خىىّ  َ ب سةعدىزاناى ثاية بةرز شيَخ   ةوُروَرارار رِىّ رُياُودوو
ٓوً  زيواٌَُ بوُ خوىىّ روُورَ       ُٓو كُشُ ُٓرُر ُٓركُشًَم ةاظطُز ببًَزُوَ هُ ايُِكُّ  ُٓوى

 لةقورئانى ثريؤزدا :
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يوُ ِ  بوُ اهيصودزّْ بُرِىشوزِ بُُدى    ُْٓ شاًَُمَاىت  وَ كُبُهيلى زياْ هُ خدّ ا   ُيًَُُُار
 .َكاتْ خدظًاُِ اَويَ  رِيٌَِىًُاْ اةُروَرارار َاَْ  شا ُٓوىُُ ةُروَرارار ُٓجناَ ابد 

وَ بًَطىًاْ خدػ ويصزِِ خىىّ رُورَ بد بُُدَكاُِ رُورَ ريّ ًُعٌُ وُ كوُ خوىىّ روُورَ     
ُوى ٓوًُىو كواريَلِ بود    اَيبُخعًَ   شا ٓوُركا ًَم خوىىّ روُورَ بُُدَكوُّ خودػ بىيَو  ٓو       

   َ اوريعِ اَخا ُوَ هُ خرىةُكارّ .ٓاشاْ اَكاتْ رِيٌَِىُِ اَكات بد كارّ خًَر  و
 

 : لةم ئايةتةدا سودو ئامؤذطارى
هَُ ٓايُ ُاى ٓاًااَّ ُٓوَّ  ًَدىيُ كُ هُ ُاو باوَرِاىرىُدى كُشاًَُم ةاظوطُز اَبِوُوَ هوُ    ( 1)

 باوَرًَِِٓاًُاْ بُخىىّ ةُروَرارار.
(2 )  ُ هوُ ٓوًُىو خوُهيلاْ  شوا ُٓرقوُوًًَم هوُ ٓوايّْ         خىىّ ةُروَرارار بَِ ًُازو بوَِ ةًَىيصوز

بُرُاًُكووُّ وَررووُرِيَ ْ ةاظووطُز ببًَزووُوَ  ٓووُوى هووُ ٓايِوودَاى خووىىّ ةووُروَرارار كُشوواًَُم 
 . آًًَََِزُ كايُوَ

ٍْ رِق هووٌَ ٓووُوى خُظووُٓركُشووًَم هووُ ٓووايّْ بُرُاًُكووُّ وَررووُرِيَ ْ ةاظووطُز ببًَزووُوَ  ( 3)
 رريىوَ .

(  ىىُاو اَشُآل ِ خىىّ رُورَ  ُٓروُر ٓوُر قوُوًًَم ةاظوطُز بًَزوُوَ ٓوُوى خوىىّ روُورَ         4)
 قُوًًَلِ  ر ايًََِزُ كايُوَ .

بوُوَّ   بَىراُوُ  ُٓهي (اْخِتَيارِيَّ ة)كراىرَكاُِ خوىىّ روُورَ    ُٓوَ اَشُملًًََِ   َُٓ ٓايُ ُ( 5)
  ژۀ  ۀ  ژ   هُبُر ٓوُوَّ اَفوُرًىويَ :  زِ خديُ ِكُ ُٓر كاريَم ُٓجناَ اَاىت بُ ويص

 . بد ٓايِدَ ژک   ژوَ 
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 ( خىىّ ةُروَرارار باوَرِاىرّ رِىشزُقًُِّ خدػ اَويَ  .6)
 خاوَيو بَيتباوةِزدازَيك تةوبةكازو ثاكو دووةم: 

البق   رة: ]   ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ     ژ َفوووُرًىويَ : خوووىىّ ةوووُروَرارار ا
ٕٕٕ] . 

خدياْ ةواكى خواويَّ    ْ ُوبُكارىْ ُٓوىُُّ خدػ اَويَ  كُ ةُروَرارارخىىّ  بُرِىشزِ واتة:
 . رِىاَررْ

 هوُ  ُفصوريّ ٓوَُ ٓايُ وُاى     (ًَو  )رَِمحوُ ِ خوىىّ  َ ب   اب ن ُع َ يِّم ين  زاناى ثايةبةةرز شةيَخ  
يوُ كوُ اَشو     َوَ  ُوبُ كراْ ُٓو  ُُْ كُ  ُوبُّ زؤر اَكُْفُرًىويُ ِ:  ُوبُكارىْ ُٓوى

ُ  ْهُ  اوىْ َ هيطري ْ بطُرِيًَزوُوَ بودالّ خوىى   شُرةًَضِ ٓو خاويَِواًُغ  ةاكى ٓوُروَٓا   ّ روُور
 . (ٔ)ُٓوىُُْ كُ خدياْ اَةاريَسْ هُةًصِ الظُيِ

 سودو ئامؤذطارى لةم ئايةتةدا: 
زِ خووىىّ ةووُروَرارار بوود بُُوودَكاُِ  وَ خوودػ  شًَطريبووىوْْ شووُملاُدُِ خدظُويصوو ( 1) 

بُوَّ كوُ خودػ ويصو ىوَ هوُ اهيوِ اؤشوزُكاًُدى  وَ       ويصنت شًفُ ًَلِ خىىّ ةُروَرارارَ 
و ؼاهيحُكاُِ خدػ اَويَ ْ هًًَاْ رِىزّ اَبًَو   وَ كراَوَيواْ قوُبىويَ اَكوات      بُُدَ ضان

. 
 . ُوبُكراْْ رُرِىُُوَ بد الّ خىىّ ةُروَرارار كاريَلِ فُرًاْ ةًَلرىوَ ( 2)
 . ةُروَرارارّ بد الّ خىى رُرِىُُوَْ  ُوبُكراْ ةااىظزِ رُورَيِ( 3)

                                                 

 ( سورة البقرة .ٕٕٕآية ) مين,يِّ ابن ُع  َ  فسير  (ٔ)
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 ُوبُكراْْ رُرِىُُوَ بد الّ خىىّ ةُروَرارار ٓدكارَ بد بُ اَشوزًَِٔاُِ خدظُويصوزِ   ( 4)
 خىىّ ةُروَرارار .

ّ   رُورَيِ ةواكى خواويَِِ   ( 5)   وَ ةًَىيصوزُ ًىشوويٌاْ ًًُٓعوُ ةواكى خواويَّ      خود ةوان رِىرور 
 . بًَ    ا خدظُويصزِ خىىّ ةُروَرارار بُاَش  بًًََِٔ 

ْ ةواكِ  رزيِْ شىىُِ رَِفزارّ قىرٓاُِ ةوريؤز  كدكراُوُوَو خصوزُِ ةوايَ يوُكِ      بُ( 6)  ُواخِ

ۆ ۈ ۈ ژ  ةووُروَرارار اَفووُرًىويَ :    ضووىُلُظووارىوَيِ هُرووُيَ ةوواكِ ايووارو ٓاظوولرى  

ُ   ژٴۇ  ةوواكِ ايووارو   ژۋ ۋ  ژ و ظووارىوَيُ  بووُآلَ  ةوواكِ ُوواةْ اَرووُوو
 . ٓاظلرىيُ

 
 
 
 
 

 وَيهى ضونهةت كةوتكَيتبةِزاضرى شضَييةم: باوةِزدازَيك 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ ژَفوُرًىويَ :  خىىّ ةوُروَرارار ا  

 .[ ٖٔآ  عمران: ]  ژچ چ چ چ
  واْ خودػ  ىْ بويَِ: ُٓرُر ًَٓىَ رِىشو  اَكوُْْ خىى  بُ باوَرِاىر () ًىىُممُآُّ  واتة:

  ضوىُلُ  هيِ كورامن كراُِ شىُُِ ُكامنْ رىيَرِىيُبُشٌَ  بُ شٌَ اَويَ   ُٓوى ظىيَِِ ًّ بلُوْ 



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

11 

ْ    ًَٓىَ ُٓرُر ْ ٓوُوى خوىىّ ةوُروَرارار خدظوزاُِ       ظوىيَِِ ًوّ بلوُو هُ اوىُوُكاُزاْ   اَويَو 
 . بُزَيًُ خدػ اَبًَ   وَ خىىّ ةُروَرارار زؤر هًَخدػ بىو بُ

 اَفُرًىويَ : ()رَِمحُ ِ خىىّ  َ بَِ سةعدى زاناى ثاية بةرز شيَخ
َهيوًَّ ةوُروَرارارًاْ خودػ اَويَو . وَ ًُعواُُيُ بود       َُٓ ٓايُ ُ ةًَىَرَ  بد ُٓوىُوُّ كوُ ا  
 ُٓوىُُّ ةُروَرارارياْ خدػ اَويَ  .

 ُٓروَٓا اَر ُٓجناًِ ُٓوىُُّ ةُروَرارارياْ خدػ اَويَ  .
 وَ بُروبىوًِ ُٓوىُُّ ةُروَرارارياْ خدػ اَويَ  .

بوُرزَ اَكوُْ    ضىُلُ خىىّ ةُروَرارار اَفُرًىويَ : ُٓرُر ًَٓىَ باُطُظُّ ُٓو ةوُو ةايُ 
َِ   ؤُُا ُٓوَُودَ بوُط ًًُوُ  كوُ باُطُظوُّ             ُٓو ةوُو ةايُيُّ كوُ ظوزًَلِ  ور ًًُوُ بًطوا 
خدظُويصزِ خىى بلُْ  بُهيلى اَبًَ  بُ رِىشزِ ُٓو باُطُظُيُ بلوُْْ ًُعواُُّ رِىشوزًَزًغ    

 بلُوْ هُ ًُٓىو ظزًَلدى . () ةًَغًُبُرّ خىىُٓوَيُ ظىيَِِ 
هُ ياشاو بُظُكاًُدى  ٓوُروَٓا هوُ ٓاظولرىو ًًَُِٔودى  شوا ُٓركُشوًَم        هُ رىفزارو كراىراى  وَ

بُو ظًَىَيُ ظىيَِِ بلُويَ  بُ رِىشزِ بًَ   ُٓوى ةُروَرارار خدظوِ اَويَو ْ هوُ  اوىُوُكاُِ     
خدػ اَبًَو ْ رَِىوٍْ بوُزَيِ بُشوُراى اَرِيَوَيَ   وَ ٓوًُىو  وُيو ْ كوًُىو كىرِيًوُكاُِ          

ُُكوووُويَ  ْ بويًَووو : ًوووّ  () ةًَغًُبوووُرّ خوووىىىيَِِ اىاَةدظوووًَ   بوووُآلَ ُٓركوووُط ظووو
ةووُروَرارارَ خوودػ اَويَوو   ٓووُوى ارؤ اَكووات ْ ةووُروَرارارّ خوودػ ُاويَوو   ُٓرووُر ضووِ   

 باُطُظُّ ُٓوَػ بلات ةُروَرارارّ خدػ اَويَ .
 سودو ئامؤذطارى لةم ئايةتةدا: 



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

12 

َو ُٓهيصوُُطاُدْ  ضوىُلُ   ُ ُ ُُٓديم هُ شُهُف ُاوياْ ُاوَ ٓايوُ ِ  اقًلراُوُو  ( َُٓ ٓاي1) 
اَكوُويَ   بديوُ    () ةًَغًُبوُرّ خوىى  ُٓركُشًَم ةُروَرارارّ خدػ بىيَ   ُٓوى ظوىيَِِ  

 بلُويَّ . () ةًَغًُبُرّ خىىةُروَرارار فُرًاُِ ةًَلراوويّ كُ ظىيَِِ 
 ُىُاىّ ُٓوىُُ بلوات  كوُ    ()ةًَغًُبُرّ خىى ( خىىّ ةُروَرارار فُرًاُِ كراووَ بُ 2)

ُظووُّ خدظُويصووزِ ةووُروَرارار اَكووُْ  بووُوَّ ُٓرووُر رِىشوو  اَكووُْ ٓووُوى ظووىيَِِ   باُط
 بلُوْ . ()ةًَغًُبُرّ خىى 

( خدظُويصووزِ خووىىّ ةووُروَرارار بًَصووِىورَو بوود ٓووًُىو خُهيلًووُ  هُبووُر ٓووُوَّ خووىىّ 3)

 . ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ژرُورَ فُرًىوّ: 
 
ْ ( َُٓ ٓايُ ُ ُٓوَ اَشُملًًََِ  كُ خدظُويصزِ ُٓيُ هو 4) ةوُروَرارارو بُُدَكاُودى     ُ ًَُوىى

  ٓوُروَٓا   اْ خودػ اَويَو   وى ُ: ُٓروُر ًَٓوىَ ةوُروَرارار    ژڦ ڄ ژ  ضىُلُ فُرًىوّ:

 اَويَ .ار خدظزاُِ ةُروَرار وى ُ: ژ ڄ ڄ ژفُرًىوّ:

( ُٓركُشًَم شىربًَ  هُشوُر زيِودو كراُوُوَّ شوىُُِتْ ظوىيَّ كوُو ِِ  ٓوُوى ًُعواُُّ         5)
 ُٓوَيُ ةُروَرارارّ خدظِ اَويَ  .

َو  ًوّ         6) (  ُُٔا ُٓوَُدَ بُط ًًُوُ بى ريَو  ًوّ ةوُروَرارارَ خدظودَويَ   ُٓركُشوًَم بوًي
ببًُِوَو بسىُني  وا ضوُُد فُرًاُوُكاُِ شوٌَ      ةُروَرارارَ خدظدَويَ   ُٓوى ةًَىيصزُ هًَِ ورا

قُاَغوُكرىوَكاُِ اوور اَكُويَزوُوَ  ُٓروُر ُوا ٓوُو كُشوُ ةوُروَرارارّ         بُشٌَ اَكاتْ هُ
 خدػ ُاويَ  .
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ٓدكوارَ بود بُاَشوزًَِٔاُِ خدظُويصوزِ خوىىّ       ()ةًَغًُبوُرّ خوىى   ( ظىيَّ كوُو ِِ  7)
 رُورَ .

 ة خواتسس بَيتزَيك خؤثازَيصوو لباوةِزدا ةم:ضواز

آ  ]  ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئژ  َفووُرًىويَ :خووىىّ ةووُروَرارار ا
   [ٙٚعمران: 
ْ  بوُشًٌَ كورا   ُ  ُٓركُط ُٓو ةُمياُُّ كُ اىويَزِ بُخىى شوٌَ ًُُخًَر وىًُ واتة: خودّ   بًَو 

 . خىى رشاُِ خدػ اَويَ  هُ ُرِىشزِ ةُروَرارار ةاريَسكارىْْةارىشزبًَ  هُىُرىَ  ُٓوَ ب
 اَفُرًىويَ : ()رَِمحُ ِ خىىّ  َ بَِ سةعدى ثاية بةرز شيَخزاناى 

ُ كووُ ٓووُوىْ اَيويووًَّ  بووُهيلى   ًووخووىىّ ةووُروَرارار اَفووُرًىويَ : ُووُخًَر بووُو ظووًَىَيُ ًُ   
ُٓركُشووًَم ُٓشووزًَ  بووُ ُٓجناًوودىْ ْ شووَِ بووُشًَلراُِ ًافووُكاُِ خووىىّ ةووُروَرارار  وَ    

هُ خىى رشُو خىىّ ةوُروَراراريغ ٓوُو كُشوُّ    ُٓو كُشُ ةاريَسكارو ُٓوى ًافُكاُِ خُهيلِ  
َ  ًغوَ ُٓركُشًَلخدػ اَويَ    و ٓوُيَ ُُشوزاوَ   ةًَضُوىُُّ ُٓوىُُ بًَ   ُٓوى وَفاّ ُوُبىو

ُو خوىىّ ةوُروَرارار  دهيوُّ  َ    ًو بُ شَِ بُشًَلراُِ ًٓ  ًافًَم  وَ خدةاريَسو هُ خىى رط ًُ
 .اَاىت شُخزِ اَشزًًََِزُوَو شسىّ

 لةم ئايةتةدا:  سودو ئامؤذطارى
هووَُ ٓايُ ووُ ةووريؤزَاى خووىىّ ةووُروَرارار ًووُاىِ ُٓوكُشوواُُ اَكووات كووُ ةووُمياْ           (1)

 اَبُُُشُرو شٌَ بُشًَِ اَكُْ .
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(2 ) ْ ٓدكوووارَ بووود بُاَشوووزًَِٔاُِ   بوووُوَفا بوووىوْ ةوووُمياْ براُُشوووُرو شوووٌَ بوووُشًَلراْ
 خدظُويصزِ خىىّ ةُروَرارار .

 زًَِٔاُِ خدظُويصزِ خىىّ ةُروَرارار . ُقُوىو خدةاريَسّ ٓدكارَ بد بُاَش (3)
َُٓ ٓايُ ُو ٓايُ ُكاُِ  ريغ وَآلًًَلّ بد ُٓوىُُّ كوُ ًِٓلوارّ هوُ شوًفُ ُكاُِ خوىىّ       (4)

ُ   خىىّ رُورَ  ُ بى ريَ ًْ اَهيًَّ: اروش  ًُةُروَرارار اَكُْ و شوًفُ ِ خدظُويصوزِ ُٓيو
 . بُُدَكاُِ خدػ اَويَ 

ةًَووِ  ًغٓووًُىو كُشووًَل  وَ ّ ةووُروَرارارقىىّ خووىىٓووَُ ٓايُ ووُ ٓادوواْ اَاىت بوود  ووُ( 5)
ّ   بديوُ ُٓركوُط ةًَوِ خدظوُ خوىى     خدظُو ىُزاَكات كُ خىىّ ةُروَرارار خدظوِ بىيَو   

 ُٓبًَ ْ خد ةاريَسبًَ  . خىىّ خدظِ بىيَ  ُٓوى ةًَىيصزُ  ُقىىّ رُورَ
 

 دازَيك ضاكةكازو خَيس خواشبَيتباوةِز ةم:ثَيهج

ھ  ھھ  ہڻ  ڻ ڻ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہژُرًىويَ : َفووخووىىّ ةووُروَرارار ا

 . [ٜ٘ٔالبقرة: ]   ژھے   ے ۓ

ًوايَْ شواًاُزاْ ببُخعوّ هوُ ةًَِواوّ خوىىّ روُورَاى  وَ بُاَشوزِ خد واْ خد واْ            واتة: 
ُ  ٓوُروَٓا ُُوَ  وًُخُُُ  ًاضوى  ْ     ًًُٓعو ّ ضواكُ   خًَورو ضواكُ ٓوُجناَ بودَْ   ضوىُلُ  كوارب

 . خًَر خىىزىُِ خدػ اَويَ ْ بُرِىشزِ ةُروَرارار ضاكُ كارىْ
 اَفُرًىويَ : ()رَِمحُ ِ خىىّ  َ بَِ سةعدى زاناى ثاية بةرز شيَخ
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وَ ًوايَْ شواًاْ ببخعوّ هوُ رِيَطوُّ خوىىاى         ار فُرًاُِ بُبُُدَكاُِ كراووَخىىّ ةُروَرار
ّ     ًغ ًُٓىورِيَطُيوُكِ خًَور اَرريَزوُوَ  خًَركو    ًُٓ  راْ بوُ ٓوُاىرىْْ خسًواُِ ُسيومْ ُٓوىُوُ
لِ فًَورّ زىُصو ْ   فُرًاْ بُ ضاكُو رِيَطرّ هُ خرىةوُ  وَ خوُهي   ُٓروَٓاًَرياْ ةَِ اَظًَ   خ

 ْ ْ البراُوِ ُارَِىوو  زىًُوارّ كووراْ شوُراىُِ كراُووِ ُووُخدػْ   ُ ِ هُشووُر رِيَطوُّ ًىشووويٌاُاْ
ّ   وَ هوُ ًُٓىوظوًاْ روُورَ ر ًوايَْ شواًاْ بُخ     ظىيَّ كوُو ِِ شوُُازَ...       عوني هوُ رِيَطوُ

ُٓويغ بًَُٓس كراُوِ ًىشوويٌاُاُُو الوىز كراُوِ     ًُؼويُىُ ِ رُورَّ  ًَدىيُ  ضىُلُ  شًٔااى
ةوُروَرارار خدظوِ   خوىىّ  ٓوُوى    بلوات  شا ُٓركُشوًَم ٓوُو كارىُوُ شوَِ بوُشٌَ     بَِ باوَرِىُُ  

 . اَويَ ْ ٓاوكاريِْ كدًُكِ اَكاتْ بُشُر زىهيٌدى شُرّ اَخات

ھ ھے    ژهوُ  ُفصوريّ    (ٔ) ( ِ خىىّ  َ بًَ  رَِمحُ ) ُع َ يِّم ين ابنُ ) زاناى ثايةبةرز شيَخ

فُرًىويُ ِ: ُٓرُر شطُ هَُ ٓايُ ُ ٓايُ ِ  ور ُُبىىيوُ باشوِ ضواكُو ًوايَ       ژے ۓ
 بُخعًِِ بلراىيُ  ُٓوى َُٓ ٓايُ ُ بُط بىو بد ُٓوَّ كُ باوَرِاىر ضاكُ كار ببىىيُ .

 سودو ئامؤذطارى لةم ئايةتةدا: 
(1 ) ْ خووىىّ ًاْ ببُخعووني هووُ ةًَِوواوّ  اكوورىوَ كووُ ًووايَْ شوو   ةووٌَ هووَُ ٓايُ ووُاى فووُرًادا

   اى .رُورَ

                                                 

 ( سورة البقرة .ٜ٘ٔآية ) مين,يِّ ابن ُع  َ  فسير  (ٔ)
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ڻ ڻ   ژاهيصووودزّ هوووُ كراَوَكاُووودى  هُبوووُر ٓوووُوَّ خوووىىّ روووُورَ اَفوووُرًىويَ :   (2)

وى ووُ: هووُ ةًَِوواوّ خووىىاى  بووُوَّ كووُ ًُبُشوو  هووُو بُخعووًُِاى  وؤُُا رَِزىًُُوودّ      ژڻ  
 بًَ  . خىىّ رُورَ

  اْ ةووووٌَ اَكووووات كووووُ ضوووواكُكار بووووني  هووووَُ ٓايُ ووووُاى خووووىىّ رووووُورَ فووووُرًاد   (3)

ضوووىُلُ ضووواكُكراْ هوووُةًَِاوّ خوووىىاى  وى وووُ: ضووواكُكار بوووّ  ژھژ اَفوووُرًىويَ : 
 . ةااىظزِ رُهًَم زؤرّ هُشُرَ

ٓدكوووارَ بووود بُاَشوووزًَِٔاُِ خدظُويصوووزِ خوووىىّ ةوووُروَرارار  ضوووىُلُ  ضووواكُكراْ ( 4)

 ژھ ھے   ے  ژ اَفُرًىويَ : 
(5)     ُ ُ    خووىىّ رووُورَ ىووُرىًِ كووراووَ هُشوو  رًاْ كووُ بُاَشووزِ خدًوواْ خدًوواْ  ُيِوو

شطووُرَ  بديووُ هًُووُوَ بدًوواْ اراَكووُويَ      يوواْ زيوواْ بووُخدًاْ بطُيووُُني     ًاضووىوُُوَ
و وووُّ  ًَلووورِىّ اكزووودرو  بُخعوووُ بوووُ كًَعووواْ ىُرىًوووُ  ضوووىُلُ شطوووُرَ كًَعووواْ زيووواْ  

َ ةسيعووولُكاْ    ةًَغًُبوووُرّ خوووىى   وَٓوووُروَٓا بوووُفريِؤاىُِ ًوووايَْ شووواًاُُ بوووُبَِ ٓوووىوا
() ًَّاهيٌاْ بُفريِؤ بدَيّ قُاَغُّ كراووَ هُ و (ٔ). 
 (6 )      ْ وَ ةااىظووزًاْ   خووىىّ ةووُروَرارار ًووَاَّ بووُو كُشوواُُ اىوَ كووُ ضوواكُكار

  َ وَ هًًَوواْ رِىزّ اَبًَوو ْ رِىزيعووًاْ    هووُ رِؤاّ اوىيًوودى  بووُ ضوواك يّ ظووًَىَ اَاى ووُو
 . بُُٓظزِ ةاْْ بُريّ اَكات بُ

                                                 

 ( .ٕٗٔٗصحيح البخاري ) (ٔ)
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 بَيت  دادثةزوةز ة طوورازو كسدازدالباوةِزدازَيك  م:شةشة

 . [ٜالحجرات: ]  ژۈڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ َفُرًىويَ :خىىّ ةُروَرارار ا

ُّ خودػ اَويَو    ًَُُىىْ خُهيلًدى  ضىُلُ بُرِىشزِ خىى ُٓوى اىاةُروَربّ هُبُراَوىَ  واتة: 
 . كُ اىا ةُروَرْ هُ رىفزارو كراىراى

 اَفُرًىويَ : ( َ بَِ )رَِمحُ ِ خىىّ سةعدى زاناى ثاية بةرز شيَخ
ُٓوىُووُْ كووُ اىا ةووُروَرْ هووُ ًَُووىىْ خُهيلًوودى  وَ هووُ ٓووًُىو كووارو كراىريَلًاُوودى كووُ ةًًَوواْ   
اُودى  هوُ بُشًَطُياُودُِ ًافوُكاًُاْ  هوُ            ًَراريَ    ُُاُوُت هوُ ُواو خًَوسىْْ ًوايَْ ًِدىهًي اَشث

وَرَكاْ هوُالّ خوىىّ   اىا ةوُر   كُ فُرًىويُ ِ:ٓا ىوَ  () اىةًَغًُبُرّ خىىفُرًىواَّ 
ًَلّ كُ هُ ُىورو رِووُواكِ اروشوزلرىوْ  ٓوُوىًُغ كُشواًَُلّ كوُ      ًًِبُرىُهُشُر ةُروَرارار 

هوُ ًَُوىىْ كوُطْ كارياُودى  ٓوُروَٓا هُوىُوُّ كوُ ةًًَوواْ           وَاىا ةوُروَرْ هوُ ىىكٌدىًُاُودى   
 . (ٔ)شثًَرارىوَ 

 سودو ئامؤذطارى لةم ئايةتةدا: 
هًَُُىىْ ًُٓىو خُهيلًدى  ضوىُلُ خوىىّ روُورَ     اىاةُروَربّ َكاَْرهُشُر اىاوًَىيصزُ ة (1)

 . ژڭژاَفُرًىويَ : 
ىُرىًُ هُشُر ًرؤظِ اىاوَر كُ فُرقْ شًاوىزّ بلوات هوُ ًَُوىىْ خوسَْ ٓواورَِّْ ٓوُاىرو        (2)

 .  .. ٓزد اَوهيًُُُدى

                                                 

 (.ٕ٘ٛٗرواه مسلم )( ٔ)
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ّ    ( َُٓ ٓاي3ُ) وَ هُوىُوُّ    لٌاُودى ريَةوُروَربني هوُ ٓوًُىو كا   اىا  وُ ٓادواْ اَاىت بود ٓوُوَ
 . كُةًٌَاْ اَشثًَراريَ 

 .  اىاةُروَرّ ٓدكارَ بد بُاَشزًَِٔاُِ خدظُويصزِ ةُروَرارار (4)
ةوُروَر  ًُٓىو باوكًَم اَرريَزوُوَ كوُ اىا  َُٓ ٓايُ ُ  ُُٔا اىاوَرَكاْ ُارريَزُوَ  بُهيلى ( 5)

ُروَٓا بازرراُووُكاْ ٓوو ىهيُكاًُوودى وَ هُرووُيَ خًَسىًُوودى  هووُ ًَُووىىْ ًِد   وَبًَوو  هووُ ًاهيُكُيوودى 
كراًُاُوودى  وَ ٓووًُىو بُرةرشووًَم ُاَرريَزووُوَ كووُ اىا ةووُروَربّ هووُ كوورِيّْ فرؤظوونتْ ًاًُهي 

ةوُروَربًَ  هُروُيَ   ةرشوُو بُرِيىَبوُرَ  ةًَىيصوزُ اىا   اَرريَزُوَ كُ هُ ظىيًََِلِ رعوزًدى بُر 
 .بُبَِ شًاوىزّ  ايَر اَشزُكاًُدى وَ بُيُكصاُِ ًاًُهيُياْ هُرُهيدى بلات

 
 

 بَيت باوةِزدازَيك خؤِزاطسو بةئازام م:حةوتة

ھ ے ے  ۓ ۓ  ﮲ ﮳﮴﮵﮶ ژ   َفووووُرًىويَ :خووووىىّ ةووووُروَرارار ا

 .[ ٙٗٔ آ  عمران:]  ژ﯀ ﯁ ﮿﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ﮽ ﮾

بووىوْْ اا بووُ ةًاوضوواكاُِ زؤريوواْ هُرُهيوودى  خىىُوواطْ ضووُُدَٓا ةًَغًُبووُر ٓووُبىوْْ واتةةة:
اووْ  بوُٓدّ  كات شصزِْ بًَسىرّْ بًَزاقُ ِ رِووّ  ًَِوُكر  اواًِاْ شُُطاوْ  شا ُٓوىُُ ًٓ 
ٌَ ًَٓوسو شوُر ظودِر ُوُبىوْ بود          ُٓوَّ كُ  ىوظًاْ بىوَ هُ ةًَِاو رِيَبوازّ خوىىاى  وَ الوىزو بو

 . ِ خدػ اَويَ بُٓارىً رِىرروخد كُشاُِ ةُروَرارارخىىّ  بُرِىشزِاواًِاْ  
 اَفُرًىويَ : ( َ بَِ)رَِمحُ ِ خىىّ  سةعدى زاناى ثاية بةرز شيَخ
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ُوىيًووُ بوود ًىشووويٌاُاْ  و  ) ةًَغًُبووُرىَْ ٓاُدىًُعووُ بوود ٓووُوَّ ظووىيَِِ ًُٓووُ اهيدىُووُوَو اهِي
كراَوَكادواْ   ٓوُروَٓا يّْ ةوُيرَِوّ بُرُاًوُكاًُاْ بلوُيّ     بلُو ( َوالسَّ اَل  الصَّ اَلةُ  َلْيِهمُ عَ 

 ةًَغًُبوُر رارارَ كُ ضوُُديّ  وَكى كراَوَّ ُٓوىْ بًَ   بديُ ًُُٓػ شىُُِ ِ خىىّ ةُروَ
شوا  ُٓبىوْْ خُهيلًَلِ زؤرياْ هُرُهيدى بىوْ هُ ظىيَّ كوُو ىىًُاْ    ( َوالسَّاَل ُ  الصَّاَلةُ  َعَلْيِهمُ  )

كا ًَوم   وَُٓو خُهيلُياْ ةُروَراَ اَكرا هُشُر باوَرِّ رِىشزُقًُِو كراَوَّ ضوانْ بواػ    
 ِ سىرّْ بًَزاقوُ ِ رِووّ  ًَِوُكراووْ    شصوزِْ بًَو  اَبوىوْ بوًُٓ  ظوًَىَيُن      ىظِ ُُٓاًوُ 
  بُهيلى ٓارىًًاْ اَرورتْ هُشوُر ايوّ    رِيَبازّ خىىاى  ىوظًاْ بىوَ هُ ةًَِاوبُٓدّ ُٓوَّ كُ 

بووُراَوىَ اَبووىوْْ ضوواو ُُ رشوواُُ هووُ بُرىًبووُر اواًِاًُوواْ اَوَشووزاْ  ٓووُر بديووُ خووىىّ   
 ةُروَرارار ٓارىًطرىُِ خدػ اَويَ  .

 

 ايةتةدا: دو ئامؤذطارى لةم ئسو
ّ  ٓاشواُلارّ زؤر بود     وَ( خىىّ رُورَ َُٓ ٓىممُ ُّ ةارىشزىوَ هوُ زؤر ظو   1) بوُ   كوراووي

  . بُرىورا هُ رُيَ ٓىممُ اُِ ةًَعىو  ر
 . ِ ةًَغ َُٓ ٓىممُ ُػ ُٓر ُٓبىوَُ اُكراْ هُ ظُر ِ ٓىمم ( شًٔاا2)
ًبوُر بوُ اواًوّ  ُابًَو      بًَو  بُرى  ْ ضاو ُوُ رط  ةًَىيصزُ ًرؤظِ ًىشويٌاْ ٓازىو بُشُرط( 3)

 ژ﮿﮽ ﮾  ژخدّ شُر ظدرِو بًَزاقُت اَر ات  ضوىُلُ خوىىّ روُورَ اَفوُرًىويَ :      
 وى ُ: ُٓررًس شُرياْ ظدرِ ُُكراووَ بد اواًِاْ .

 لٌاُدى ٓارىًطرو هُشُر خدبني .َُٓ ٓايُ ُ ٓاداْ اَاىت بد ُٓوَّ هُ ًُٓىو كاريَ  (4)
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﯀ ﯁ ژ ِاُِ خدظُويصووزِ خووىىّ ةووُروَرارار   ٓووارىًطر ّ ٓدكووارَ بوود بُاَشووزًَٔ ( 5)

 . ژ
خوىىّ  ُُ كُ بواوَرِاىر اَرِىزيًََِزوُوَو بود بُُٓظوزِ     ( ٓارىًطر ّ هُ ٓاكارو رَِوظزُ شىىُُكا6)

 اَبات .رُورَّ 
 :رامطرتو سىَ جؤرةئا

 ٓارىًطر ّ هُشُر شٌَ بُشًَلراُِ فُرزَكاْ . يةكةم:
 ْ شُرةًَضًُكاْ .هًَلرىوَكاْ ٓارىًطر ّ هُشُر قُاَغُ دووةم:

ّ  سةةةيَيةم: ْ  ٓوووارىًطر ّ هُشوووُر قوووُزىو قوووُاَر شوووا   خوووىىّ روووُورَو رِىزّ بوووىوْ ةًًَوووا
    ّ ٓووُوى ٓووُو كُشووُ هووُ رِووّ ٓارىًطر ِووُوَ       ُٓركُشووًَم ٓووَُ شووَِ بُظووُّ  ًَوودى بًَزووُ ا

 ووُوىو كاًويووُ  وَ خدظووِ اوًُوواو قًاًووُ ِ بُاَشوو  ًَِٓوواوَ  وَ ٓووً  كُشووًَلًغ ةًَووِ        
طووُو ةووراّ ٓارىًطر ِووُوَ ُووُبًَ   ٓووُروَن ضوودْ ًُٓىوكُشووًَم هووُ        ُارووات  وؤُُا هووُ رِيَ  

 رِيَطُّ ةراّ شريى ُوَ اَرا ُ بُُٓظزِ خىىّ ةُروَرارار .  
 ازَيك لة ثَيهاوى خوادا ظةنطَيتباوةِزد  رةم:يةش

   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶         ےژ  َفوُرًىويَ : خىىّ ةوُروَرارار ا  

 . [ٗ]الصف:   ژ﮷  ﮸ ﮹

رِيَبوازو     كُ اَشُُطّ هُ ةًَِواو ُٓوكُشاُُّ خدػ اَويَ  ّ ةُروَراراربُرِىشزِ خىى :واتة 
 بُيُن رِيسو يُن ايَْ يُن ةارضُ  ٓوُروَن ايوىىريَلِ بوُرزّ قوايٍْ اىرِيَوَرىو      بُرُاًُّ خىىاى 
 . بُ قىرِقدظٍ



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

21 

 اَفُرًىويَ : ()رَِمحُ ِ خىىّ  َ بَِ سةعدى زاناى ثاية بةرز شيَخ
كُ شًٔاا بلُْ هوُ ةًَِواوّ رِيَبوازو      ُُ هُاليُْ خىىّ ةُروَرارارَوَ بد بُُدَكآًُُُِ ٓاُدى

ُٓروَٓا فًَركراًُاْ هُ ضدًَُزِ شًٔاا كراْ  بُوَّ كُ اَبًَ  بُيوُن رِيوسو   بُرُاًُّ خىىاى  
    ُ ُ يُن ايَْ يُن ةارضُ بُبَِ شًاوىزّ  هُ ااّ بَِ باوَرِىْْ اواًِواُِ خوىى  ٓوُر هُبوُر ًُٓ  يو

و كووارو ُٓرووُر ٓاًووااَّ شووُُي ببىىيووُ  ٓاوَهيووُكاُِ رِيووس اَكوورا     () ًبووُرّ خووىى ةًَغُ
كُ ًٓ  كُشًَلًاْ ةع  بُوّ  ريواْ ُُبُشوزًَ   بوُهيلى     بُظًَىَيُن ةًعُياُِ ايارّ اَكرا

ُٓر كدًوُيَْ  اقًٌَلًواْ ةُيىَشو  بوّ بوُ كوارو ةًعوُّ خدياُوُوَ  بوَُ رِيَطُيوُػ ٓوًُىو            
  لِ باػ كد ايِ ةٌَ آَات .  ظزًَم بُ رِيَلِْ ُٓجناًًَ

 
 

 سودو ئامؤذطارى لةم ئايةتةدا: 
زو بُرُاًووووُّ خووووىىّ  شووووُُي و خووووُباتْ  ًَلدظوووواْ هووووُ ةًَِوووواوّ رِيَبووووا   ( بووووُٓدّ 1)

 هُالّ خىىّ ةُروَرارار.كُشًَلِ خدظُويص  زُ اَبً ةُروَراراراى 
ىو خوووُباتْ  ًَلدظووواْ هوووُةًَِاوّ خوووىىاى بريزًوووُ هوووُ بُخعووونيْ شوووُرف كراُوووِ ٓوووًُ (2)

(  ايَْ زوبوواْْ اَشوو ْ الظووُو ًووايَ ٓووُو  ىىُايووُّ كووُ بُُوودَكاْ ُٓياُووُ كووُ ٓووُويغ بووُ)    
ْ  بووود هوووُ ةًَِووواوّ خوووىىاى    شوووُركُو ّ بُشوووُر ُوووُفضْ ظوووُيزاْْ     شُرخصوووزِِ ايوووّ

اواًِوواُِ خووىى   وواكى بُ وؤُُا خووىى بثُرشوو يَ ْ ُوواوّ ٓووُو بووُرز رِىبطرييَوو   وَ ىووىكٌِ       
بووود ٓوووُو اىُوووُُريَ  هوووُ بوووىىرّ بُُدىيوووُ ِْ  ٓاوبوووُػ ٓوووُروَٓآوووُو شوووُقاًطري بلريَووو   



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

22 

ةُرشووزِدى  وَ هووُبىىرّ ىووىكٍ كراُوودى  وَ هووُ بووىىرّ بُرووُورَاىُاْْ وَشوو  كرُوودى  وَ        
 . اَبًَ  هَُ خُباتْ  ًَلدظاُُاى هُ هدًُّ هدًُكارىْ ُُ رشًَ 

 بكةضرَيت باوةِزدازَيك ثصت بةخوا ةم:نؤي

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ     ڦ ڄژ :َفوووووووُرًىويَ خوووووووىىّ ةوووووووُروَرارار ا 

  . [ ٜ٘ٔ: آ  عمران ] ژچ
 ُٓروووُر ويصوووز  كاريَوووم ٓوووُجناَ بووودَي   ٓوووُوى ٓوووُجناًِ بووودَو ةعووو  بوووُخىى    واتةةةة:
 كاًُاُوودى ةعوو  بووُ خووىى َهووُ كار َويَوو ُٓوىُووُّ خوودػ ا ّ رووُورَ  بُرِىشووزِ خووىىُببُشووز
 . اَبُشنت

 

ركا ًَم ٓووُ اَفووُرًىويَ : ()رَِمحووُ ِ خووىىّ  َ بووَِ   زانةةاى ثايةةة بةةةرز شةةيَخ سةةةعدى   
كووراْ اَكوورا  ٓووُوى ةعوو     ويَووَىرِةًَىيصووزِ بووُ  وَ   ويصووزِ ُٓجناًوودىُِ كاريَلوو  ٓووُبىو  

َ   ّ روووُورَبوووُ خوووىى ةوووُروَرارار  ورو بوووُر  ضوووىُلُببُشوووزُو بوووٌَ ةًَىيصووو  ببوووُ هوووُ ا
ْ ةووُُا اَبُُووُ بووُر   هووُ كارَكاًُاُوودى ةعوو  بووُ خووىى اَبُشوونت     ُٓوىُووُّ خوودػ اَويَوو   

 .ُٓو
 دا: سودو ئامؤذطارى لةم ئايةتة

اْ هووُكا ِ ُٓجناًوودىُِ ٓووًُىو كاريَلوودى ةعوو  بووُ          ( 1) ةًَىيصووزُ هُشووُر ًرؤظووِ ًىشوووٌي
 . خىىّ ةُروَرارار ببُشزًَ 

اهيوووِ ًووورؤظ   ُبًَ   ضوووىُلُ اووُابًَووو  ًرؤظوووِ ًىشوووويٌاْ هوووُ كارَكاًُووودى اوواهيوووِ ٓووو  (2)
 اهيُ رِىوكَِ اَكات . ىوظِ  َْكاتُٓرىشاْ ا
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ٓدكوووارَ بووود بُاَشوووزًَِٔاُِ خدظُويصوووزِ   ر ةعووو  بُشووونت بوووُ خوووىىّ ةوووُروَرارا   (3)
 .خىىّ ةُروَرارار 

ًايِبوووُ بوووُخىى بُشووونت  ةااىظوووزِ ةعووو  ِْروووُورَي( 4) ُٓركُشوووًَم ةعووو  بوووُخىىّ  اهِي
 . فُرىًدظِ ُاكات ُٓررًس رُورَ ببُشزًَ   ُٓوى ةُروَرارار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضودو قاشاجنى يةبَيت بؤ خةَل ىيةكةم: باوةِزدازَيك 
ةًاويَوم ةرشوًارّ    :ّفوُرًىو  (ًَو  خىىياْ  َ رِىزّ ب)  ُبدهيآلّ كىرِّ  ىًُر دظُويص ٓاوَهيِ خ
 ُ شووُبارَت بووُ خدظُويصوو   ووريّ بُُوودَ بووُالّ خووىىّ       () ةًَغًُبووُرّ خووىى  كوورا هوو

 . (ٔ)( لِلنَّاس َأنْ َفُعُهمْ   َ َعاَلى اللَّوِ  ِإَلى النَّاسِ  َأَه    ) ّ:ةُروَرارارَوَ  ُٓويغ فُرًىو
                                                 

 .( ٖٕٕٙ) والترىي  الترغي صحيح  في اُلباني وهسنو  لطبراني,ا أخرجو (هسن) (ٔ)

 ()لة فةرموودة ِراستةكانى ثَيغةمبةردا
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ظُويص يّ بُُدَ بُالّ خىىّ ةُروَرارارَوَ ُٓوىُُْ كوُ شوىاو قازىجنًواْ ُٓيوُ     خد واتة:
 بد بُُدَكاُِ خىىّ ةُروَرارار .

 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا:  
ُ ُبو  ٓادواْ اَاىت  ْ ٓاًدارارميواْ اَكوات   () هَُ فُرًىواَيوُ ةًَغًُبوُرّ خوىى     وَّ كو

ُلُ بُٓدّ ُٓو كوارَوَ خدظُويصوزِ خوىىّ      ضىشىربني هُشُر شىا رُياُدْ بُ ًىشويٌاُاْ
 ِني ةُروَرارار بُاَش  آًََ

ْ َُٓ فُرًىواَيُ بُزؤرّ ُٓو كُشاُُ اَرريَزُوَ كُ بُ كوارو بوارّ   ُٓروَٓا  ٓوُيَ   ًىشوويٌاُا
ِ بوواوَرِاىرىْ  ضووىُلُ ٓووُر ٓووُوىْ ٓووُيَ اَشوونت بووُ ياُةًَعووُوى زىُاكوواْْ بُ ايبووُت اَشوونت 

 . وَّ ايّْ بُرُاًُّ خىىّ ةُروَرارارضاكصازّْ ةارىشنتْ بآلو كراُُ
 
 ووةم: باوةِزدازَيك ِزاضرطؤبَيتد
ةًَغًُبوُرّ   فوُرًىوٍ:  (ًَو  خىىيواْ  َ رِىزّ ب )  وُبباط  ُبودهيآلّ كوىرِّ   ٓاوَهيِ خدظُويصو    

 . (ٔ)( َهِديَ وُ  فَ ْلَيْصُدقْ  َوَرُسولُوُ  اهللُ  ُيِحبَّوُ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ  ) :يُ ِفُرًىو () خىى
خدظوًاْ بىيَو   ٓوُوى بوا      () ُٓركُشًَم ةًَِ خدظُ خىىّ رُورَو ةًَغًُبُرّ خىى واتة:

 . هُ كارو رىفزاراى رِىشطد بًَ 
 ودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .س
ٓ       يرِىشزطد( 1) ظو ْ  ُِ رَِوظزًَلِ شوىىْْ ًوُاك كورىوَو ًرؤظوِ بواوَرِاىر اَرُيوًَُُ  بوُ بُ
 ار .خىىّ ةُروَرارخعِدَيِْ رِىزّ بىوُِ بُ

                                                 

 ( .ٜٜٔٗ) المصابيح مشكاة في اُلباني وهسنو , اإليمان شع  في البيهقي رواه (هسن) (ٔ)
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 . ( رِىشزطديِ ٓدكارَ بد بُاَشزًَِٔاُِ خدظُويصزِ ةُروَرارار1)
 فُرًاُِ ةًَلراوويّ كُ هُرُيَ رِىشزطدياُدىبني .خىىّ ةُروَرارارَ  (2)
 .رِىزيًُ  خىىّ ةُروَرارار هًَِباوَرِاىرّ رِىشزطد ( 3)
 بُٓدّ رِىشزطديًُوَ خًَرو بُرَكُت اَكُويَزُ ُاو رِزقْ رِؤزمياُُوَ (4)
ٓووُوى ُوواوّ  دًووار اَكريَوو  الّ ةووُروَرارار بووُ    ًرؤظووِ بوواوَرِاىر ُٓرووُر رِىشووزطد بًَوو  ( 5)

 رِىشزطد .
( رِىشزطدّ ٓدكارَ بود ٓوارىًبىوُِ ايَْ اَرووْ  وَ ًورؤظ ٓاشوىاَو شوُرفرىزو بُخزوُوَر       6)

 اَكات .
 

 تباوةِزدازَيك ِزةوشرى جواى بَي ضَييةم:
ٍ  (ًَو  خىىيواْ  َ رِىزّ ب ) ًُر ُبدهيآلّ كىرِّ  ىٓاوَهيِ خدظُويص    : ةًَغًُبوُرّ خوىى  فوُرًىو

() :ِ ُ( ُخُلقاً  أْهَسنُ ُهمْ  اهلل ِإَلى اهلل ِعبادِ  أَه    ) فُرًىوي(ٔ) . 
 . الّ خىىّ ةُروَرارار ُٓوكُشُيُ كُ رَِوظزِ شىىُُ هُ خدظُويص يّ بُُدَ تة:وا

 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .
َ  بُُد بوىوْ بُشوِىرَ ظوُر ًُكاُُوَ بِضوًِ    هُ خىى رشاْْ ةا( 1)  ُّ كوارّ ضواكُيُ  و

َ   ْ رَِوظوزِ شوىىًُغ هُروُيَ خُهيل    ُٓهيصى كُوت ْ    ًودى فوُرًاْ ةًَلورىو خوىىّ   هوُ اليوُ

                                                 

 ( .ٜٚٔ)صحيح الجامع  في اُلباني وححصو  الكبير, المعجم في الطبراني أخرجو (صحيح( )ٔ)
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ُ   ةُروَرارارَوَ ُ   () وَرَةاظاْ هُاليُْ ةًَغًُبو بواوَرِاىر رَِوظوزِ    بديوُ ةًَىيصوز
 . شىىْ بًَ 

 ى زؤرى هةية لةوااة:بَيطومان ِرةوشت ووااى سودو بةروبووم
 . () باوَرِاىرّ رَِوظ  شىىْ ةاةُُدّ فُرًاُِ ةًَغًُبُرَ( 1)
 . باوَرِاىرّ رَِوظ  شىىْ خدظُويص   ريّ كُشُ الّ ةُروَرارار (2)
هووُ رِؤاّ  () هووُ ةًَغًُبووُرّ خووىىوَرَِوظو  شووىىُِ ٓدكووارَ بوود ُسيووم بىوُووُوَ  ( 3)

 اوىيًدى .
 . ُُ بُُٓظ ٓدكارَ بد ضىورَِوظ  شىىٌُ ( 4)
 . كراَوَكاُدىقىرش يّ كراَوَيُ هُ ُرىزووّ ( رَِوظ  شىىُِ 5)
ُىيَوَ   ( باوَرِاىر بُٓدّ رَِوظ  شىىًًُُوَ اَرات بُ ةوُّ ُٓوىُُّ كُ بُظوُو ظوُو  6)

 . ْ بُرِؤايغ بُرِؤاوو اَبّ اَكُْ
 رَِوظ  شىىُِ خًَر ريّْ باظ يّ بُخععُ .( 7)
ِ   ْ بريِىزيًََِزُوَ اىر شىىْ بلاتًُ باوَرِ( ًٓ  كراَوَيُن 8ًُ)  بُويَُِّ رَِوظو  شوىىُ
. 
 . َكريَ وش  اباوَرِاىرّ رَِوظ  شىىْ هُ بُرز ريّ ظىيَِِ بُُٓظ  كدظلِ بدار( 9)
 . ( باوَرِاىرّ رَِوظ  شىىْ ضاك يّْ باظ يّ كُش11ُ)
 .  ِْ بُرةابىوُِ اؤشزايُ ضىوُِ اواًِايُ ِ رَِوظ  شىىٌُ ٓدكارَ بد هُُاو( 11)
 شرِيُِوَو ًُُاُِ  اوىْ . رَِوظ  شىىٌُ ٓدكارَ بد( 12)
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 بُاَش  ًَِٓاُِ خدظُويصزِ خُهيم رَِوظ  شىىٌُ ٓدكارَ بد( 13)
 ةارىشزِِ ًرؤظ هُ ٓاررّ اؤزَة . رَِوظ  شىىٌُ ٓدكارَ بد( 14)

 باوةِزدازَيك ئاشاو بةيَيصو بةتوانا بَيت  ضوازةم:
: ةًَغًُبوووُرّ خوووىى فوووُرًىوّ (خوووىىّ  َ رِىزّ بًَووو ) َٓوووُبى ٓوووىرَيرٓووواوَهيِ خدظُويصووو  

() ِ َُوِف     ى الضَّ     ِعيفِ  اْلُم    ْ ِمنِ  ِم     نَ  اللَّ    وِ  ِإلَ     ى َوَأَه        َخي ْ     رٌ  اْلَق    ِوى   اْلُم     ْ ِمنُ  ): فُرًىويووووو 
 . (ٔ)( َخْير ُكل  

   ٓوووُوىكاُووودى ًبااَ ُُٓجناًووودىُِ هوووُ  بًَووو  بوووُ ىىُا وباوَرِاىريَوووم ٓوووازىو بوووًَُٓس واتةةةة:
 بًَوو  باوَرِاىريَووم كووُ الوىزو بووٌَ ًَٓووس الّ خووىىّ ةووُروَرارار هووُ   هووُ  و خدظُويصوو َضوواك

 . راووكًعًاْ ضان ْ باظُّٓ وَ  كاُدى ًبااَ ُهُ ُٓجناًدىُِ 
 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .

 وٓووايِِ ةووريؤزّ ًٓصووََ ِرَيٌِووىوٌُ بوواوَرِاىر اَكووات بووُوَّ كووُ ٓووازىو بووًَُٓس        ( 1)
 .   هُ ُٓجناًدىُِ  ًبااَ ُكاُدىبُ ىىُا بًَ

ْ  ةًَىيصووزُ بوواوَرِاىرّ بووًَُٓسو بووُ ىىُا ٓووًُىو  ىىُوواو ًَٓووسّ خوودّ هووُ  ًبووااَت    (2)
 . كارَ خًَرو باظُكاُدى بُشُر بُريَ 

ُ هوووُالّ ضوووان ْ باظووو  ٓوووُر بًَووو  رِاىر ُٓرضوووُُدَ الوىزو بوووٌَ ًَٓوووسبووواوًَرؤظوووِ  (3)
 . خىىّ ةُروَرارار

 لة خواتسس  دةوَلةةةندو شازاوة بَيت باوةِزدازَيك ثَيهجةم:

                                                 

 ( .ٙٔٚٙرواه مسلم )( ٔ)
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: فوووُرًىوٍ )خوووىىّ  َ رِىزّ بًَووو ( شوووُ دّ كوووىرِّ ٓوووُبِ وقوووا   ٓووواوَهيِ خدظُويصووو 
 يَّ اْلَغنِ    يَّ التَِّق    اْلَعْب   دَ  ُيِح       اللَّ   وَ  ِإنَّ  ) َيفوووُرًىو:ا ()روووىيٍَ هوووُ ةًَغًُبوووُرّ خوووىى بوووىو    

 . (ٔ)( يَّ اْلَخفِ 
ُُدَيووُكِ هووُ خىى رشووِ اَوهيًُُُوودّ ظووارىوَّ     خووىىّ ةووُروَرارار ب بُرِىشووزِ  واتةةة:

ُ   خووودػ اَويَووو   َ  ايَْ  اَوهيًُُُووود هووو  اَرووُووودى  وَ ظوووارىوَ هوووُ ُٓجناًووودىُِ كوووراَو
 . بًَُُِِٔ ضاكُكاْ

 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .
(1 ) ْ شوووٌَ بوووُشٌَ   ةوووُروَرارارفُرًاُوووُكاُِ ُٓوَيوووُ كوووُ     وووُقىى ْهوووُخىى  رشوووا

 ًَلرىوَكاُِ .ُ قُاَغُ هاوور بلُويزُوَ ه ْ بلُي 
(2)    ِ ْ  ووؤُُا  اَوهيًُُُووودّ ُٓوَيوووُ كوووُ خووودت بوووٌَ ةًَىيصووو  بلوووُي  هوووُ خوووُهيل

 بُ خىىّ رُورَ ُٓبًَ  .ةًَىيصز  
 . َوَيِ ُٓوَيُ كُ ررُطِ ُُاَّ بُ خد اَرخصنتىظار (3)
ضوووىُلُ  ( زؤر ُٓجناًووودىُِ ةُرشوووزُِكاْْ كوووراَوَ خًَووورو ضووواكُكاْ بووؤًَُُِِ     4)

ِ  بًَ ظووووارىوَ  ر بُُدَيووووُكِ خوووودػ اَويَوووو  خووووىىّ ةووووُروَرارا   هووووُ ُٓجناًوووودىُ
 . ضاكُكاْخًَرو كراَوَ  ْ ةُرشزُِكاْ
 ثاك وخاوَيو بَيتباوةِزدازَيك جواى   شةشةم:

                                                 

 . (ٕٔٙٚم )رواه مسل( ٔ)



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

29 

ٍ  (خىىيواْ  َ رِىزّ بًَو   )  ُبدهيآلّ كىرِّ ًُشعىآاوَهيِ خدظُويص    : ةًَغًُبوُرّ  فوُرًىو
 :فُرًىويُ ِ ()خىى 

 . (ٔ)( اْلَجَما  ُيِح    ,َجِميلٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  )
 وو شفُ ًَلِ شىىْْ ةريؤزَ  ُٓروَٓاخىىّ ةُروَرارار شىىُُو خاوَُِ ًُٓىو ُا واتة:

 ٓوُروَٓا شِىرَ هُ ُاوو شًفُ دى  شىىُِ بٌَ  وةريؤزَ ًُْٓىو كارَكاُِ شىىْْ ةرِبايُة
 ُٓو كُشاُُظِ خدػ اَويَ  كُ خدياْ اَرِىزيَُِِوَ بُ كارو كراَوَّ شىىْ .

 
 ودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .س

ُّ ىهكًٍ ( اَفُرًىويَ : فرىوىُ يّ شودرّ خوىى ُاشوِ     )رَِمحُ ِ خىىّ  َ بًَ  ةًَعُوى ىب
َِ وَيِوُ بًِاشوً   بوُآلَ ضواك يًِاْ ُٓوَيوُ كوُ          بريزًُ هُوَّ بُشًفُ ًَلِ شوىىْْ بو

ْ  خىىّ ةُروَرارار بُ ظلداىريِْ بَِ كَُْ كوىرِّ بِاشوً     شوىىُِ خوىىّ    وَ بًَطىًوا
وَ يوُكًَم هوُ ُواوَ شىىُوُكاُِ ةوُروَرارار        ارار ويَُِّ ًًُُو هوُ ٓوً  ُاضوًَ    ةُروَر

 ةُروَرارار ضىىر ةوُيُ:   وَ شىىُِ(اْلَجِميل)
 ( شىىُِ زى ِ خىىّ ةُروَرارار .1)
 ( شىىُِ شًفُ ُكاُِ خىىّ ةُروَرارار .2)
 ( شىىُِ كارَكاُِ خىىّ ةُروَرارار .3)
 وَكاُِ خىىّ ةُروَرارار .( شىىُِ ُا4)

                                                 

 (.ٕ٘ٚرواه مسلم )( ٔ)
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ِ وُاوَ  ةووُروَرارار ٓووًُىوّ شىىُووُ  ٓووُروَٓا شًفُ ُكاًُعووِ ٓووًُىوّ شووىىْْ  َكواُ
 ووُوىو بووَِ كووَُ ْ كىرِيًووُ  وَ كارَكوواُِ ٓووًُىوّ شووىىْْ بُىًلٌووُتْ اىاةُروَرىُووُو 
رَِمحُ ووُ  بووُآلَ شووىىُِ خووىىّ ةووُروَرارار شطُهووُ زى ووِ خوودّ ٓووً  كُشووًَم هووُ        

ىًَُ   شطُهُو ةًَِاشاُُ ُُبًَ  كُ خىىّ ةُروَرارار بُو كُشاُُّ اروشزلرىوَكاُِ ُايس
ٓاظِاكراووَ كُ رِيَسّ هٌَ ُاوْ  ُٓرُر ُا شىىُِ خىىّ ةُروَرارار رُورَو ةاريَسرىوَ هوُ  

 خُهيلِْ ُاايارو ظارىوَيُ .
خوىىّ  زى وِ   :اَفوُرًىويَ   (ًَ خىىياْ  َ رِىزّ ب)  ُبباط ُبدهيآلّ كىرِّ ٓاوَهيِ خدظُويص   

رُورَ اىةدظورىوَ بوُ شوًفُ ِ شوىىْ  وَ شًفُ ُكاًُعوِ اىةدظورىوَ بوُ كوارَ شىىُوُكاُِ           
          َِ كُوى بىو رىًاُ  ضًًُ بُرىًبُر شىىًًُوُن كوُ اىةدظورىو بًَو  بوُ وَشوفِ  وُوىو كاًوىَْ بو

 . (ٔ)كَُْ كىرِّ ْ شًفُ ِ رُورَيِْ ظلداىرّ
شىىْ ْ بوَِ ويَُِيوُ  ٓوُر بديوُ     كُوى ُ: خىىّ ةُروَرارار خاوَُِ ًُٓىو ُاوشًفُ ًَلِ 

 ِ بلريَ  .ْ شزايع ْ شىةاط ظايصزُّ ُٓوَيُ بثُرش يَ   وَ خدػ بىيص يَ 
 بَيت نةزم  نياىباوةِزدازَيك  حةوتةم:

 ْ  : ةًَغًُبوووُرّ خوووىى فوووُرًىوٍ (خوووىىّ  َ رِىزّ بًَووو  ) عَائِشَةةة  خوووا ىو اىيلوووِ بووواوَرِاىرى
() ِ ُيُ ْعِط     ى  َ  َم     ا الرِّفْ      ِ  َعلَ     ى َويُ ْعِط     ى ,الرِّفْ      َ  ِح        يُ  رَِفي      ٌ  اللَّ     وَ  ِإنَّ  ) :فُرًىويووووو 

 . (ٕ)( ِسَواهُ  َما َعَلى يُ ْعِطى  َ  َوَما ,اْلُعْنفِ  َعَلى

                                                 

 ( .ٕٛٔ)الفوائد ص  برِوىُُ: ةُر ىوكِ (ٔ)
 (.ٙٙٚٙرواه مسلم )( ٕ)
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بُظووًَىَيُن كُظووًاو رىجنوواو بًَوو     ) ًُُاُووْ  ُووُرَبُرِىشووزِ خووىىّ ةووُروَرارار   ة:واتةة
كًعوووِ خووودػ  بُُدَيُ ٓوووُروَٓا  ( بوووُ ةوووُروَرارار  وَ هوووُ ٓوووً  بُُدَيوووُكِ ُاضوووًَ   

ٓووُوَّ هُشووُر ُووُرَ ْ ًُوواُِ    وَ بًَوو  خوودرشووُهُ ْ ْ ٓووًٌَّ ْ ًُوواْ   كووُ ُووُرَاَويَوو
ٓووُروَٓا هووُ ٓووً  بووارو اؤخًَلووِ  ووراى     ُخعووًَ   هُشووُر  ىُوودو  ًووَّ ُايوودىت   اَيب

 . ُايبُخعًَ 
 

 
 
 
 

 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .
 ةُروَرارار. ىّْ ةريؤزَكاُِ خىىىْشًفُ ًَلُ هُ شًفُ ُ ش ًُِاُْ ُُرَ( 1)
(2 )   ُ ُِْ ٓاشووواُِ هُروووُيَ بُُووودَكا  بُبُزَيًوووُ وخوووىىّ ةوووُروَرارار ُوووُرَْ ًُاُووو

ّ ْ ُوووُ ىىُ هُشوووُرو  ىىُاياُوووُوَبًَ  يوووُكًاْ هوووٌَ ُاكوووات كوووُاَويَووو  بديووواْ  وَ اىوى
 شَِ بُشًَِ بلُْ .

َ خووىىّ ةووُروَرارار   (3) ُخعووًَ   هُشووُر  ىُوودو  ْ ًُوواُِ اَيب ٓووُوَّ هُشووُر ُووُر
 . ًَّ ُايدىت 

َ   ةووُروَراراربُُدَيووُن خدظُويصووزُ الّ   (4) ًُوواْْ هُشووُر خوود بًَوو      ْكووُ ُووُر
 هُرُيَ خُهيلًدى . ُٓهيصىكُوتهُ باُطُوىزو 
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ِ  ُووُرَْ ًُوواْةًَىيصووزُ ًرؤظووِ ًىشووويٌاْ ( 5) ٓدكووارَ بوود  بًَوو   ضووىُلُ ُووُرَْ ًُوواُ
 ىَعلَ    ُه   رِّ َ ) :فُرًىويوووُ ِ ()ةًَغًُبوووُرّ خوووىى  رِزروووار بوووىوْ هوووُ ٓووواررّ اؤزَة    

 . (ٔ) (َسْهلٍ  لَيِّنٍ  َىيِّنٍ  ُكل   النَّارِ 
ٓووًٌَّْ ُووُرَْ ًُوواْ  وى ووُ: ىووُرىًلرىوَ هُشووُر ٓووارر ٓووًُىو ًىشووويٌاًَُلِ ٓاشوواُلارو   

. 
ُّ ىهكووًٍ )رَِمحووُ ِ خووىىّ  َ بًَوو ( هووُ ُىًُُكُيوودى        (6)  )اَفووُرًىويَ : ةًَعووُوى ىبوو

 . (ٕ) ( أَمانِ  فَ ْوق بالرِّف ِ  يُعطيهمُ  ... َبلْ  الرِّْف ِ  أىل ُيح    الرَِّفي ُ  وُىوَ 
وَ ٓووُو ًىشووويٌاُاُُّ خوودػ    وى ووُ: خووىىّ ةووُروَرارار ُووُرَْ ًُوواُِ بووَِ شووِىرَ      

اَويَوو  كووُ ُووُرَْ ًُوواُّ  بووُهيلى ةًًَوواْ اَبُخعووًَ  هُشووُر ُووُرَْ ًُوواُِ هُشووُرو      
... 

 بَيت باوةِزدازَيك ئاضان از يةشرةم:
ةًَغًُبوووُرّ خوووىى : فوووُرًىوّ( ىزّ بًَووو خوووىىّ  َ رِ) ٓوووُبى ٓوووىرَيرَٓووواوَهيِ خدظُويصووو  

() :ِ ُ( اْلَقَضاءِ  َسْمحَ  الشَِّراءِ  َسْمحَ  اْلبَ ْيعِ  َسْمحَ  ُيِح    اللَّوَ  ِإنَّ  ) فُرًىوي(ٖ) . 
هوووُ  كوووُ  خووودػ اَويَووو  بووواوَرِاىرّ بُُدَيوووُكِ خوووىىّ ةوووُروَراراربُرِىشوووزِ  واتةةةة:
ْ  فرؤظوووزِدى ٓاشوووواُلار كووورِيّْ   َاىْْ ةارَوَررر ِوووودى ةوووار هوووُ    وَ بًَوووو  و ُوووُرَْ ًُوووا

 .   ٓاشاُلار بًَ 
                                                 

 . (ٖٖ٘ٔصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو  يح( رواه اهمد والترمذي)صح( ٔ)
 ( .ٕٛٔ)الفوائد ص  برِوىُُ: ةُر ىوكِ (ٕ)
 ( .ٜٜٛة )الصحيح السلسلة في ياُلبان وححصو ( ٜٖٔٔ)صحيح( رواه الترمذي في السنن )( ٖ)
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 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .
ِ شوووىىُِ ًٓصوووََ  ٓوووُويغ   ٓادووواْ اَاىت بووود رَِوظوووزًَل  ٓوووَُ فُرًىواَيوووُ  ( 1)

ضووىُلُ بُٓديووُوَ اَبًِووُ خدظُويصووزِ خووىىّ     هووُ كوورِيّْ فرؤظووزِدى    ٓاشوواُلاريًُ
 . ةُروَرارار

ُاَشوو  ًَِٓوواُِ خدظُويصووزِ  ٓدكووارَ بوود ب   هووُ كوورِيّْ فرؤظووزِدى  ٓاشوواُلاريًُ (2)
 خُهيلِ .

خووُهيلِ هُبووُر ٓووُوَّ ُٓركُشووًَم رووري بًَوو  هووُ ًاًُهيووُو كوورِيّْ فرؤظووزِدى  ٓووُوى   ( 3)
 . ْ فرؤظنت ُُكات هُرُهيًدى كرِيّ ىُز بُ

(5 ) َ  َأْدَخ   لَ  ) فُرًىويوووُ ِ: ()ةًَغًُبوووُرّ خوووىى كوووُ   هوووُ فُرًىاَيُكووودى ٓوووا ىو
 . (ٔ)( َوُمْقَتِضياً  َوقَاِضياً  َوبَائِعاً  ُمْشَترِياً  َسْهالً  َكانَ  رَُجالً  اْلَجنَّةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ 

يووووُكِ خصووووزُ بُُٓظووووزُوَ  هُبووووُر ٓووووُوَّ َخووووىىّ ةووووُروَرارار بُُد واتةةةةة:
ْ ارو ُووُرَْ ًُوواْ بووىو   ٓاشوواُل ِ  فرؤظووزِدى هووُ كوورِيّ برِيوواراىْْ    ٓووُروَٓا هووُ كووا 

 . برِيار بداىُدى
 بَيت باوةِزدازَيك لةبةخصيهدا دةضت كساوة نؤيةم:

ٍ  (خىىيواْ  َ رِىزّ بًَو   )  وُبباط  ُبدهيآلّ كوىرِّ  ٓاوَهيِ خدظُويص    : ةًَغًُبوُرّ خوىى  فوُرًىو

() :ِ ُ(اْلُجودَ  ُيِح    َجَوادٌ َ عالى  اللَّوَ  ِإنَّ  ) فُرًىوي(ٕ) 

                                                 

 ( .ٖٕٗصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو )صحيح( رواه اهمد وابن ماجو والنسائي ( ٔ)
 ( .ٗٗٚٔصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو )صحيح( رواه البيهقي ( ٕ)
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ُ خوىىّ ةوُروَرارار زؤر    تة:وا ِ ىو ظوزًَلِ ضواكِ بُخعوً   ٓوًُ   بُخعوِدَي   وَ ىَو اىويوُ 
باوَرِاىريَلِ خدػ اَويَ  كُ اَش  كرىوَو اَش  بآلوبًَو  هوُ خًَورو ضواكُكارٍ وبُخعوني      

 . هُ ةًَِاوّ خىىاى
 ودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةداس
هُ شًفُ ُ شىىْْ ةريؤزَكواُِ ةوُروَرارار  وَ ةًَىيصوزُ ًرؤظوِ      ِ شًفُ ًَلُبُخعِدَي( 1)

 دّ برِىزيًََِزُوَ .شًفُ ُ شىىُُ خباوَرِاىر بُو 
ِ ًَلرىًواُ  ًٓ  وَةُروَرارار  خىىّ خدظُويصزِ  اَبًزُ ُوًَايَ بُخعًِبُٓدّ  (2)

 ُ ّ     ًَدى ًًُو ّ   ًُٓاُوُ   ٓوُو ًوايَْ شواًاُُ شُريعوِ  هُ َْ  ةوُروَرارارَ ةًَوِ بُخعوًىي
بد  ػ بُخزِضدْ ةُيدىًاْ كراووَو ضدًُغ بُخعًىًاُُ  شا خد  هًٌَاْ اَةرشًَزُوَ

   ضىُلُ ُٓوَّ بد اوًُاّ بًَو   ًايَْ شاًاُُكُّ اَبُخعًَ بد ضاكُكارُّٓو كُشُّ 
هُبووُر خووا رّ ٓووُو  ُآلَ ٓووُوَّ بوود ةووُروَرارارّ بًَوو  ْ  بووّىاّ ًًُووُ بوود اوى رِؤاشوو

 . ىاّ ةٌَ اَرُيًََِ ُرِؤاّ اوىيًدى شه  بًبُخعًَ 
 (آمِنيَ) لة نوَيرى جةةاعةتدا بَمَيتدةيةم: باوةِزدازَيك 

ّ  ظُويص  ٓاوَهيِ خد ٍ  (خوىىٍ  َ رِىزّ بًَو   ) ُٓبى ًىشواّ ُٓظوعُر ةًَغًُبوُرّ خوىى   : فوُرًىو
() :ِ َُوِإَذا َفَكب ِّ ُروا َكب َّرَ  فَِإَذا َأَهدُُكمْ  ْليَ ُ مَُّكمْ  َُمَّ  ُصُفوَفُكمْ  فََأِقيُموا َصلَّْيُتمْ  ِإَذا ) فُرًىوي 



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

35 

 ِرَوايَ    ة َوِف    ي (ٔ)اللَّ    و مْ كُ ُيِح    ب  . آِم    ينَ  فَ ُقولُ    وا ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ  قَ    ا َ 
 .(ٕ)( اللَّوُ  ُيِجْبُكمُ 
ْ   ُٓرُر ُىيََ اْ كرا واتة: ْ  ُٓوى رِيسَكاُزاْ رِيَم  وُْ يوُكًَلزاْ ةوًَغ ُىيَوَيزاْ     بوا  ةاظوا

 و وِ:  ( بلوُْ  وَ ُٓروُر   اهللُ َأْكبَ ر ) ٓوُوى ًَٓوىَػ    ّ كرا( اهللُ َأْكبَ ر ) ِاا ُٓرُرًبدبلات  ٓ

  ضوووىُلُ خوووىىّ   (آمِييينيَ)ٓوووُوى ًَٓوووىَػ بويوووًَّ:     ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ژ 
 . ةُروَرارار وَآلًزاْ اَاى ُوَ ُ ريىىيُ ًَلِ  راى  هةُروَرارار خدظزاُِ اَويَ 

 
 ارى لةم فةرموودةيةداودو ئامؤذطس
ةًَىيصوزُ هُشوُر ًرؤظوِ بواوَرِاىر      َُٓ فُرًىواَيُ شىاّ ُٓوَّ  َ وَراَرريّ كُ( 1)

 ُ ًسرُو دى هُرُيَ باوَرِاىرىُدىَ بدىت هُىيَََكاُِ بُشًُا ُت ُٓجنا
  بدظوايِ هوُ ًَُوىىْ باوَرِاىرىُودى ُوُبًَ       ريَ ْ  رِيسَكاْ رِيم يََاىاَبًَ  هُكا ِ ُى (2)
 . ُىيََ ُِٓجناًدىُبُشىىُِ بىَشنت بد  َْ
ُابًَ  ةًَغ ًٌٓاَ بلوُويّ هوُ ٓوً  رِوكوّْ ًوُر ْ       شىاّ ُٓوَّ  َ وَراَرريّ كُ (3)

: ٓواًني هوُ   و ِِفُزيَْ رُورَيِ  (4) .ىيََاى  بُهيلى اَبًَ  ظىيَِِ بلُويّشىُُِ ًَلِ ُ
 ِاُِ خدظُويصزِ خىىّ ةُروَرارار .ٓدكاريَلُ بد بُاَش  ًَٓ اوىّ ُىيَََكاُُوَو

                                                 

 ( .ٕٚٙصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو )صحيح( رواه أبُو داود ( ٔ)
 ( .ٖٜٔرواه مسلم )( ٕ)
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ىُشااَ زاْ  كاْشىوهُكُ (ٔ) فُرًىويُ ِ ()ةًَغًُبُرّ خىى ( هُ فُرًىواَيُكدى5) 
 . (ٕ)ًٌٓاَُزاْ هُ اوىّ كرا ٓاًني كراْْ اَبُْ هُ شُالَ ةآ

 و ِ: ًٌٓاَ ُٓرُر ُٓروَٓا هُ فُرًىواَيُكدى فُرًىويُ ِ: 

ٓوووُوى ًَٓوووىَػ بويوووًَّ: ٓووواًني  ضوووىُلُ بُرِىشوووزِ   ژڄ ڄ ڦ  ڦ ڦژ 
ُٓركُشًَم ٓاًني كراُُكوُّ هُروَُي ٓواًًِِ ًُالًٓلُ ُكاُودى يوُن بطريَو   ٓوُوى خوىىّ         

 . (ٖ)اَبًَ  ةُروَرارار هُ رىُآى  اوىُُكاُِ ةًَعىوّ خدػ
 

 دونيا نةويطت بَيتيانصةيةم: باوةِزدازَيك 
ٍ  )خوىىٍ  َ رِىزّ بًَو (   شوُ د كىرِّ  شُٓوِٓاوَهيِ خدظُويص   ةًاويَوم ٓوات بودالّ    : فوُرًىو
خوُهيلِ   ةوُروَرارارو  ًُعاْ بودَ ُٓروُر ٓوُجناًٍ اى    و ِ: كاريَلٍ ةٌَ ()ةًَغًُبُرّ خىى 
نْ َيا ِف ي اْزَى دْ  ) ًىويوُ ِ: فُر ()ةًَغًُبوُرّ خوىى    خدظوًاْ بوىيٍَ     َواْزَى دْ  اللَّ ُو, ُيِحبَّ  َ  ال د 

 . (ٗ)( النَّاسُ  ُيِحبَّ َ  النَّاسِ  َأْيِدي ِفي ِفيَما

                                                 

 ( . ٖٔٙ٘) الجامع صحيح في اُلباني وصححو وماج ابناهمد و  رواه)صحيح( (ٔ)
 زؤريَم هُ خُهيلِ  ىظِ ُٓهيُ اَبّ هُرُيَ ًٌٓاَ ياْ ةًَغ ًٌٓاَ ٓاًني اَكُْ  بًَطىًاْ  (2)
َ  ٓاًني ًِٓاا ٓاًني اَكُْ    .ًًُٓغ ُٓهيُيُ  ضىُلُ ًُالًٓلُت هُاوىّ ُٓوَّ ًٌٓاَ اَهًي
 ( .ٜ٘ٗ-ٜٗٗ( ومسلم )ٔٛٚاري )رواه البخ (ٖ)
 ( .ٜٗٗ( وفي الصحيحة )ٕٕٜصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو )صحيح( رواه الطبرانى وابن ماجو  (ٗ)
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 خووىىّ ةووُروَرارار خدظووِ اَويَووِ  ( اوًُووا ُُويصوو  بووُ هووُ اوًُوواو ) وَطوورَخوود ب واتةةة:
   ٓووُوىووّ ُووُبًَ و ضوواوت هووُ اوىز هووُو ظووزاُُ بًَِووُ كووُ هووُ بُراَشووزِ خُهيلًدىيووُ ٓووُروَٓا

 . خُهيلِ خدظِ اَويًَ 
 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .

َُٓ فُرًىواَيُ ٓاداْ اَاىت بد رَِوظزًَلِ شىىُِ ًٓصََ  كُ ُٓويغ بريزًوُ هوُ   ( 1)
 . اوًُا ُُويصزِ

 . ةُروَرارار خدظِ اَويَ  ُوىُٓركُشًَم اوًُا ُُويص  بًَ   ٓ (2)
 ْ ةُيىَُدّ بُ  دوَ ًًُُ.راَشزِ خُهيلًدىيُبُهُ هُوَّوىز ًَِٓاْ  (3)
ًَِواُِ خدظوِْ كاًوُرىُِ هوُ اوًُوااى  وَ هوُ         (4) اوًُا ُُويصزِ ٓدكارَ بد بُاَشو  ٓ

 اوىرِؤااى .
 . ()ةًَغًُبُرّ خىىوَ َ بُ ةابُُدًرؤظِ اوًُا ُُويص  ( 5)

ُّ ىهكًٍ  ُ اوًُا ضُُد شدريَلُ:اَفُرًىويَ : وىزًَِٓاْ ه)رَِمحُ ِ خىىّ  َ بًَ (  ةًَعُوى  ىب
 

 . ُوىزًَِٓاْ هُ ىُرىًُكاْ  ًُُٓياْ وىشب 
    ُْكوُ  رىًاُبوُ ةًَوِ   وىزًَِٓاْ هُ ظزِ رىًاْ هًَلورىو  ًًُٓعوًا ُ شوا ُٓروُر     يو

رىًاُُكُ زؤر بىو  ُٓوى وىزهٌَ ًَِٓاُِ وىشبُ  بُآلَ ُٓرُر رىًاُُكوُ كوَُ بوىو  ٓوُوى     
 ىز هًًََِٔاُِ شىُُِ ُ .و
 يااًَُشرَفوىزيَِاْ هُ ظزِ ز. ِ 



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

38 

 َشوُير كوراْ ْ    ُدّ بُوَوَ ًًُُ  وَكى قصُكراْ ْوىزًَِٓاْ هُو ظزاُُّ ةُيى
 ةرشًاركراْ هُ ظزًَم ةُيىَُدّ بُوَوَ ُُبًَ  .

 . ِوىزًَِٓاْ هُ خُهيل 
     وىزًَِٓوواْ هووُ ُووُفض  بُظووًَىَيُن هُبووُر رَِزىًُُوودّ خووىىّ ةووُروَرارار ٓووب

 بايُخًَم بد ُُفصِ خدّ اىًَُُُ  .
 هُ ًُٓىوياْ رُورَ ر  ُٓوَيُ كوُ وىز هوُ ٓوًُىو ظوزًَم بًًَِٔو   شطُهوُ        ًِٓاا

خىىّ ةُروَرارار  ُٓروَٓا وىزبًًَِٔ  هُ ًُٓىو ُٓو ظزاُُّ كُ اوورت اَخا وُوَ  
 .(ٔ)هُ خىىّ ةُروَرارار 

 
 
 
 
 
 

 باوةِزدازَيك بةتةنًا خوا بجةزضرَيت دوانصةيةم:
 (): ةًَغًُبووُرّ خووىى فووُرًىوٍ (ًَوو خووىىّ  َ رِىزّ ب) ىلةةع ًٌٓوواًِ ٓوواوَهيِ خدظُويصوو 

 اْلَجنَّ  َة, َدَخ  لَ  ِإ َّ  َأَه  دٌ  َيْحَفظَُه  ا  َ  َواِه  ًدا, ِإ َّ  ِمائَ  ةٌ  اْس  ًما, َوِ ْس  ُعونَ  ِ ْس  َعةٌ  لِلَّ  وِ )  فُرًىويووُ ِ:
  . (ٔ)( اْلَو ْ رَ  ُيِح    َو ْ رٌ  َوْىوَ 

                                                 

 (  .ٛٔٔ)الفوائد ص  برِوىُُ: ةُر ىوكِ (ٔ)
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ُ  كُشوًَم  ٓوً  شوا  ُ  هُ شُا يوُكِ كًُو    ُُوَاو ُد ُاوّ ُٓيُ ةُروَرارارخىىّ  واتة:  ًًُو
 ْيووُ وؤُُا ةووُروَرارار  وواكى  اَخيا ووُ بُُٓظووزُوَ  وَ ةووُروَرارارٓووًوَ   هُبووُرّ بلووات

ثةروةردطار تااك  تةنًاياةو    واتايةكى تز  (ٕ)اَّ ةُرشنت يُِٓوىُُّ خدػ اَويَ  كُ بُ ُُٔا
 . ى خؤش دةويَتيغتاك

 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .
 زُ بُُٓظزُوَاَضًَ  بلات هُبُر ةُروَرارار َ كاُُِاو ُٓر كُشًَم( 1)
 يصوزُ هُروُيَ هُبوُر كراًُودى     ُُٔا هُبُر كراْْ اًواراْ ٓوً  شوىايَلِ ًًُوُ  بوُهيلى ةًَى      (2)

ّ ةوٌَ  ْ كوار    بُوَّ باوَرِت ةًَِ ُٓبًَ ْ هُ ًاُاكُّ ظارَزىبً ًافُكاُِ شَِ بُشَِ بلُي 
  . ْ ةًَِ بثارِيًَزُوَ بلُي 

ُ ٔايُ ُُروَرارار  اكى  ُخىىّ ة (3) ِ     ٓوًُىو  بو ى  ُُٔايوُ    وَ  واك ُواويَلِ شوىىْ كوُ ُٓيوُ 
 ى  ُُٔايوُ بوُ ٓوًُىو    واك  ٓوُروَٓا ةوريؤزو شوىىْ     روُورَو  ًىو شًفا ًَلِ  وُوىوو بوُرزو  بُُٓ

 . شدرَكاُِ ةُرشنت
 . يةية ةردطار جطة لةو نةوةودو نؤ ناوة, ناوى تزيغىخ اى ثةرو تيَبيهى/

                                                                                                                                   

 ( .ٜ٘ٛٙ( ومسلم )ٓٔٗٙرواه البخاري )( ٔ)
 فتح( الت َّْوِهيد َوُيِح ّ  َواِهد َوَأفْ َعالو وََكَمالو َذا و ِفي اللَّو َأنَّ  اْلَمْعَنى فَ َيُكون دالت َّْوِهي ِبوِ  يُ َراد اْلِوْ ر َأنَّ ابُن هجر )  قا : (ٕ)

 ( .ٕ٘ٔ/ٛٔ) البخاري صحيح شرح الباري
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ّ     اَفوُرًىويَ :  رَِمحُ ِ خىىّ  َ بًَ ( ) ةًَعُوى  ُُوَوّ كوُ   زىُايواْ هُشوُر ٓوُوَ يوُن اَُطو
خىىّ ةُروَرارار شطُهوُو ُوُوَاو ُود ُواوَّ ُٓيوُ  وَ ًُبُشو  هوُو فُرًىواَيوُػ ُٓوَيوُ كوُ           

 .(ٔ)وَُٓركُشًَم هُبُرّ بلات  ُٓوى اَضًَزُ بُُٓظزُ
ُّ ىهكًٍ ُٓروَٓا ةًَعُوى ةوُروَرارارّ كوراووَ بوُ    خوىىّ  كواُِ  ُاوَ )رَِمحُ ِ خىىّ  َ بًَو (  ىب
 شَِ بُظُوَ:

َ  لة خؤى نةاوة ناوى خؤى  ثةروةردطار بةشيَكياى و ٓوُوىهيِ بوُ ًُالًٓلُ وُكاْ    : وَ ٓاظولرىّ كوراوو
 .بُزىُدووَدى اىّ اىوَ  بُآلَ هُ كزًَبُكُي

 و بديوواُِوَ بووُ بُُوودَكاُِ ُاشوواُدووَ بةشةةيَكياى ثةةةروةردطار لةةة كةيَبةكةيةةدا دايبةزانةةدووة: 
 . باشلراووَ

ِ    الى خؤى دايثؤشيووة:  بةشيَكياى ثةروةردطار   ضوىُلُ  وَ ًٓ  كوُط ُايسىًَُو  هوُ اروشوزلرىوَكاُ
ٓوُوَ بوىو اَيفوُرًىو: ةوُروَرارار اىوىت  َ اَكوَُ بوُ        () ةًَغًُبوُر يُكًَم هُ ةارِىُُوَكاُِ 

ُودووَ  يواْ فًَورّ يوُكًَم هوُ      ًُٓىو ُاويَم كُ ُٓ ُو خد   ةَِ ُاو ُاوَ  ياْ هُ كزًَبُكُ دى اىا بُزى
اروش  كرىوَكاُ  كراووَ  ياْ هوُ  ًوٌوِ غُيبودى الّ خودت ٓوُهي  رر وىوَو ٓوً  كوُط ُايسىًَُو           

   .(ٕ)شطُ هُ خدت 
 لَيكوزدة بَيتضيانصةيةم: باوةِزدازَيك 

                                                 

 ( . ٘/ٚٔ)شرح صحيح مسلم( ) برِوىُُ: ةُر ىوكِ (1)
 ( .ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٔ)بدائع الفوائد ) برِوىُُ: ةُر ىوكِ (2)
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: فوووووُرًىوٍ ( َ رِىزّ بًَووووو  خوووووىىٍ) ًُشوووووعىا ُبووووودهيآلّ كوووووىرِّ ٓووووواوَهيِ خدظُويصووووو  
 . (ٔ)( العْفوَ  يح    َعُفو    عالى اللَّوَ  إنّ  ) فُرًىويُ ِ: ()ةًَغًُبُرّ خىى 

َ  خووىىّ ةووُروَرارار هًَبوو    واتةةة:  خوودػ  ًىشووويٌاُِ  بُُدَيووُكِ   ىراَّ بووٌَ شووِىورَ  و
 هًَبىراَبًَ  . كُ اَويَ 

 سودو ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .
  ىىُُ كاُِ خىىّ ةُروَرارار.هُ شًفُ ُ ش ُشًفُ ًَلهًَبىراَيِ  (1)
بُُدَكاُِ  زيا ر هوُوَّ كوُ بُُودَكاُِ     هًَبىراَيُ بُرىًبُر خىىّ ةُروَرارار زؤر (2)

 اوىُُكاًُاْ بُُُٓدىزَّ كُفِ  ُٓهيُو رىُآو ْ ِبريّ  َ اَكُُُوَ  ُٓرُر ضِ بُُدَكاُ
 م  ُوبُ بلُْْ بطُرِيَُِوَ بدالّ .ًُرشًَ شُر اَريا بًَ   بُ

ّ  ْايَ رَِقْ ةًصلُ ( ُٓو بُُدىُُّ ك3ُ) خوىىّ ةوُروَرارار    هًَبىراَيًواْ ًًُوُ    ضوروك
 .ى رِقًعِ هًًَاُُلبُهي خدظًاُِ ُاويَ 

( خدرِىزىُدُووُوَ بووُو ُوواوَ  ٓووُويغ بووُوَ اَبًَوو  كووُ ًرؤظووِ ًىشووويٌاْ هًَبووىراُِ ٓووُبًَ   4)
 . بُرىًبُر بُ خُهيلِ  وَ ُابًَ  بري هُ  دهيُ شُُدُُوَ بلا ُوَ

 
 

 (ى خؤط بوَيتَأْنَصار)يةز كةضَيك ثصريواناى ضوازدةيةم: 

                                                 

 ( .ٜٚٚٔصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو  ,الحاكمو  أهمد ه)صحيح( روا( ٔ)
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ّ ٓاوَهيِ خدظُويصو    ٍ ) ؼواً  كوىرِّ    ىبوااَ ٍ  ( َ رِىزّ بًَو   خوىى ةًَغًُبوُرّ خوىى   : فوُرًىو
()  :ِ ُٓووُر كُشووًَم ةعووزًىىُاْ   واتةةة: (ٔ)( اللَّ  وُ  َأَهبَّ  وُ  اَُْنَص  ارَ  َأَه   َّ  َم  نْ  )فُرًىويوو
 َويَ  .  ُٓوى خىىّ ةُروَرارار ُٓو كُشُّ خدػ اّ خدػ بىيَ (َأْنَصار)

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
و اَكوورا () ُُٓؽوواريُكاْ ُٓوىُووُ بووىوْ كووُ ةعووزًىىًُاْ هووُ ةًَغًُبووُرّ خووىى  ( 1)

 خدػ ويصزًِاْ بد ةًَغًُبُرّ خوىى  َْ بد شُر خصزِِ ايُِكُّ  يارًُ ِ اَرّ بىوْ
() ُايَْ ًو  اُْْفصوِ خديو   بُظًَىَيُن بىو كُ ىُزياْ اَكراو ٓاوى ًاْ اَخىىش  ب

  هُبووُر ٓووُوَ خووىىّ  () ببِووُ قىربوواُِ هووُ ةًَِوواوّ ةًَغًُبووُرّ خووىىاى   شوواًاًُاْ 
 . وَ هًًَاْ خدػ بىو  هًًَاْ رِىزّ بىو ةُروَرارار

 ُٓركُشًَم ُُٓؽاريًُكاُِ خدػ بىيَ   ُٓوى خىىّ ةُروَرارار خدظِ اَويَ  . (2)
ٓوُوى بواوَرِّ     بىيَو  خدػ ويصزِِ ُُٓؽار هُ باوَرَِوَيُو ُٓركُشًَم خدظوًاُِ  ( 3)

ُ  ُوىو اىًُزرىوَ   ْ ظوىيًَِاْ  ةًَىيصوزُ هُشوُر بواوَرِاىرىْ ٓوُوىًُاْ خودػ بىويَو        بديو
 بلُويَ  بُ ضاكُ .

 
 
 
 

 باوةِزدازَيك كازةكانى بة ضاكى ئةجنام بداتثانصةيةم: 
                                                 

 (.ٜٜٔالصحيحة ) وفي( ٖٜ٘٘صحيح الجامع) في اُلباني وححصو رواه اهمد وابن ماجو ( ٔ)



 ...................     خواى ثةروةردطار خؤشيانى دةويَت ؟ كة كيَو ئةوانةى 
                                  

 
 

43 

ّ  خدظُويصوووو   ٓوووواوَهيِ : فووووُرًىوٍ (خووووىىّ  َ رِىزّ بًَوووو  ) ظوووؤًا  كىهووووُيبِ كووووىرِ
 . (ٔ)( ُيْحِسنَ  َأنْ  َعِملَ  ِإَذا اْلَعاِملَ  اهلل ُيِح    ( فُرًىويُ ِ: ()ةًَغًُبُرّ خىى 

) ٓووُو  ُٓرووُر كوواريَلِ ُٓجناًوودى   خوودػ اَويَوو   بوواوَرِاىريَلِخووىىّ ةووُروَرارار   واتةةة:
كوووار ةُرشوووزغ بًَووو   وَكوووى: ُىيَوووَو رِؤاوو رووور ّْ ىوووُ  كوووراْْ ...ٓزووود  يووواْ كووواريَلِ 

  ٓ ةًَىيصووزُ ٓووُوى   ُرظووزًَم يوواْ ضووان كراُووُوَّ ( اوًُووايِ بًَوو   وَكووى: اروشوو  كراُووِ 
 ُٓجناًِ بدىت . ةًَلِ ىبُ رِيَل ْبُ ضاكِ

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو
ٓووُبىو  ٓووُوى ةًَىيصووزُ بووُ ضوواكِ ٓووُجناًِ       كوواريَلِ ويصووزِ ٓووُر باوَرِاىريَووم  (1)

ُو اهيصوودز بًَوو  هوو ٓووُروَٓا     بووُ ًًُووُ ِ ٓووُوَّ شووىا بووُ خووُهيلِ بطُيووًَُُ    بوودىت
 . ضىُلُ بُٓدّ ُٓوَوَ اَبًَزُ خدظُويصزِ خىىّ ةُروَراراركارَيدى .

 ياى ب اتةوةئاشر نَيواى خةَل ى ِزَيك خبات باوةِزدازَيك شانصةيةم: 
 () ّ خوىى ةًَغًُبوُر فوُرًىوٍ:   (خىىّ  َ رِىزّ بًَو  ) ُٓبى ُٓيى  ٓاوَهيِ خدظُويص 

  َ َباَغُض وا, ِإَذا النَّ اسِ  بَ  ْينَ  ُ ْص ِلحُ  ؟ َوَرُس ولُوُ  اللَّوُ  ُيِحب  َها ةٍ َصَدقَ  َعَلى َأُدل  َ  َأ  ) :فُرًىو ةًٌَِ
 . (ٕ)(و َ َفاَسُدوا

ّ ةًَغًُبُر خىىّ رُورَو ةٌَ ًُعاْ بدََٓايا خًَرو ضاكُيُك   واتة: اليواْ   () َكوُ
 ؟ةًَاْ خدظُخدظُويصزُو 

                                                 

 ( .ٖٚٓٛصحيح الجامع ) في اُلباني وهسنو الكبير المعجمفي  للطبراني)هسن( رواه ( ٔ)
 . (ٕٕٓٛ)لترغي  والترىي  رواه الطبراني وصححو اُلباني في صحيح ا  (صحيح)( ٕ)
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هُيوُن بوىو يواْ ًَُىىًُواْ      اًْو رِيَلخصنتْ ٓاظزلراُُوَّ ًَُىىْ خُهيلِ  ُٓروُر رِقْ قًِ 
 خرىث بىو .

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
ِ   () ّ خىىةًَغًُبُرخدظُويصزِ ( 1) )خوىىّ  َ   ٓوُبى ٓوُيى    خدظُويصو   بود ٓواوَهي

 . رِىزّ بًَ (
كوواريَلِ   فووُزيَْ رووُورَيِْ ةااىظووزِ ضووان شووازيِْ ٓاظووزلراُُوَّ ًَُووىىْ خووُهيم( 2)

 . وىشبُ هُشُر ًىشويٌاُاْ
 . يُخًَرو ؼُاَقُ ِٓاظزلراُُوَّ ًَُىىْ خُهيل( 3)
رِيَلخصوونتْ ٓاظووزلراُُوَّ ًَُووىىْ خووُهيلِ ُٓوَُوودَ رُورَيووُ ُٓرووُر ٓووُو كُشووُّ ( 4)

 .   ارؤػ بلات هُشُرّ ُاُىشريَ و خُهيلِ ٓاظ  اَكا ُوَاَكُويَزُ بُيُِوَ
  يَيمو  لةضةز خؤبَيتباوةِزدازَيك  حةظدةيةم:

: فووووُرًىوّ (خىىيوووواْ  َ رِىزّ بًَوووو )  ووووُبباطبوووودهيآلّ كووووىرِّ  ُٓوووواوَهيِ خدظُويصوووو  
   :فُرًىو شِبُ ُٓظُ ()ةًَغًُبُرّ خىى 

 . (ٔ)( َواَُنَاةُ  اْلِحْلمُ  ,اللَّوُ  ُيِحب  ُهَما َخْصَلتَ ْينِ  ِفي َ  ِإنَّ  )
ُ  د اوو رَِوظوز  بُرِىشزِ  و  واتة: ّ   ةوُروَرارار   ًَدىيو ْ   َْ  خدظوِ اَويَو   رِىزيًوُ هُشوُريا
 . ْ ظًَُِيًُ ْ هُشُر خديٌ ىًُغ: ًٌَُِِٓٓو

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 

                                                 

 ( . ٕٙٔرواه مسلم )( ٔ)
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 شُر خديٌ .ًٌَِِْٓ هُرُورَيِْ ةااىظزِ  (1)
(2 ) ُ ٌ ًٌَِٓووِْ ه ٓدكووارَ بووود بُاَشوو  ًَِٓووواُِ خوودػ ويصوووزِِ      شوووُر خووديٌْ ظوووًَُِي

 . ىُُ بُُٓظزُكُّو ضخىىّ ةُروَرارار
 ُر كُو ّ بُشُر اواًِدى .ًٌَِِْٓ هُشُر خديٌ ٓدكاريَلُ بد ش( 3)
ِ خوووُهيلِ  ِيَلوووُ بووود بُاَشووو  ًَِٓووواُِ خووودػ ويصوووزًٌَِٓوووِْ هُشوووُر خوووديٌ ٓدكار( 4)

 خُهيلِ خدظًاْ اَويَ  . لُ ُٓر كُشًَم هُشُر خدبًَ ضىُ
ًٌَِٓوووِْ هُشوووُر خوووديٌ هوووُ خوووىو رَِوظوووزِ ةًَغًُبُرىُوووُ بديوووُ ةًَىيصوووزُ ًرؤظوووِ     ( 5)

 ظزُ شىىُُ .باوَرِاىر خدّ برِىزيًََِزُوَ بُو رَِو
 خوا وسةَيطك بةضاويدا بَيرة خوازَىتسضى لة دةيةم: باوةِزدازَيكيةذ

ُ  خدظُويصوو  ٓوواوَهيِ  () خووىى : ةًَغًُبووُرّفووُرًىوٍ( خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو  ) ٓووُبى ٓىًاًوو
 َد ٍ  َوَقطْ َرةُ  ,اللَّ وِ  َخْش َيةِ  ِفى ُدُموعٍ  ِمنْ  َقْطَرةٌ  َقْطَر َ ْينِ  ِمنْ  اللَّوِ  ِإَلى َأَه َّ  َشْىءٌ  لَْيسَ  ) فُرًىويُ ِ:

 . (ٔ)( اللَّو َسِبيلِ  ِفى  ُ َهَراقُ 
هُ رشووِ  فرًًَصووم   اهيدةُيووُناهيدةووُ ُ خدظُويصوو بًَ  هووُ اوو ًووٓووً  ظووزًَم ًُ  واتةةة:

ّ خوووىيَّ هوووُ رِيَطوووُّ خوووىى    اهيدةُيوووُن ٓوووُروَٓاخوووىىّ روووُورَ ٓا بًَزوووُ خوووىىرَوَ     
 اى برِيََريَ  .ةُروَرارار

 وودةيةدا .ئامؤذطارى لةم فةرمسودو 

                                                 

 ( .ٕٖٙٔ) والترىي  الترغي  صحيحفي  اُلباني وصححو  , الترمذي رواه)صحيح( ( ٔ)
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ًٓ  كُشًَم ُا ىىًَُ  ُٓجناًِ وَ ةُروَرارار ةُرشزعًَلِ زؤر رُورَيُ    رشاْ هُ (1)
ُٓركُشووًَم هووُ   طدوّ ًٌٓوواْ كوواًويِ اىًووُزرىو  شووا  بوودىت شطُهووُ بوواوَرِاىريَلِ رِىشووز  

 وَرارار .ةُروَرارار ب شًَ   ُٓوى اَرات بُ رَِزىًُُدّ ةُر
ًدىُِ كراَوَّ ٓاْ بدىت بد ُٓجنا ُٓوَيُ كُ ًرؤظ هُ ةُروَرارار  رشِ رِىشزُقًُِ (2)

 بلات هُ ًُٓىو كراىريَلِ خرىث . هٌَ  وَ رِيَطريعِ ضان
 ظنت هُ رِيَطُّ خىىّ ةُروَراراراى .خىيَّ رِ( رُورَيِْ ةااىظزِ خد بُخ  كراْْ 3)

 شةكاى جَي بةجَي ب اتوةزباوةِزدازَيك  نؤشدةيةم:
َ   خدظُويصوو   ٓوواوَهيِ ٍ  (خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو   ) ٓووُبى ٓووىرَير : ةًَغًُبووُرّ خووىى   فووُرًىو

() :ِ َُعَلْي    وِ  افْ تَ َرْض     ُ  ِممَّ    ا ِإلَ    ىَّ  َأَه     َّ  ِبَش    ْىءٍ  َعْب    ِدى ِإلَ    ىَّ   َ َق    رَّبَ  َوَم    ا ) فُرًىويوووو 
)(ٔ) . 

الَ  ًووووّ ةووووٌَ ُسيووووم بلا ووووُوَ   ُ بُُوووودَكامن خوووودّ هووووًُووووم ًُٓووووً  ظووووزًَ واتةةةةة:
 اووَ .خدظُويص بًَ  هُوَّ كُ هُشُريٍ فُرز كر

 
 

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
ُٓجناًدىُِ  ًبااَ ُ فُرزَكاْ ٓدكارْ بود بُاَشو  ًَِٓواُِ خدظُويصوزِ خوىىّ      ( 1)

 . و ُسيم بىوُُوَ هًَِةُروَرارار

                                                 

 . (ٕٓ٘ٙرواه البخاري )( ٔ)
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الّ خووىىّ ةووُروَرارار هووُ  ًبووااَتْ ااَتْ ةُرشزعووِ فووُرز خدظُويصوو َ  ًبوو( 2)
خووىىّ الّ ُرزَكاْ خدظُويصوو َ ُِ ُىيَووََ فوو ةُرشزعووِ شووىُُِت  وى ووُ: ُٓجناًوودى  

رِؤاوورر ِِ ًاُطِ رًَُِزىْ خدظُويص َ هُ رِؤاوو رر ِِ  ةُروَرارار هُ ظُو ُىيََ  وَ
ًًُٓغ هُبُر ُٓوَيُ كُ خىىّ   ُدًًُِّ ىاشًاْ رِؤاووّ  ُرَفُْ  اظىرىوظُظُآلْْ 

  َ َ   ةُروَرارار  ُٓلًدّ هُشُر ُٓجناًودىُِ كراؤ وُو ُ  و ٓوُو كُشُظوِ خودػ ا  ويَو  كو
 بُشىىُِ ُٓجناًًاْ اَاىت .

 جَي بةجَي ب ات ضونهةتةكاى: باوةِزدازَيك بيطرةم
َ   خدظُويصوو   ٓوواوَهيِ ةًَغًُبووُرّ خووىى   فووُرًىوّ:   (خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو   ) ٓووُبى ٓووىرَير

() :ِ ُ( ُُ ُأِهبَّو َهتَّى بِالن ََّواِفلِ  ِإَلىَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعْبِدى يَ َزا ُ  َوَما ) فُرًىوي(ٔ) . 
بوووووُٓدّ ٓوووووُجناَ اىُوووووِ  اَبًَزوووووُوَ  بوووووُراَوىَ بُُدَكوووووَُ هوووووًٍَ ُسيوووووم واتةةةةةة:

 . كى خدظٍ اَويَ وَ ا  شىُُِ ُكاُُوَ
 
 
 

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
ُ   شوووىُُِ ُكاْ ًبوووااَتْ ةُرشزعوووُ اًووودىُِ ُٓجن (1)  ٓدكوووارْ بووود ُسيوووم بىوُوووُوَ هووو

ّ  خووووىىّ ةووووُروَرارار  صووووزِ بوووود بُاَشوووو  ًَِٓوووواُِ خدظُوي    ٓووووُروَٓا ٓدكاريعوووو
                                                 

  . (ٕٓ٘ٙرواه البخاري ) (ٔ)
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بديوووُ ُٓركُشوووًَم ةًَوووِ خدظوووُ خوووىىّ ةوووُروَرارار خدظوووِ بىيَووو   ٓوووُوى    ةوووُروَرارار
ُىيَوووَو رِؤاوو خًَووورو ؼوووُاَقُو  ةًَىيصوووزُ  ًبوووااَ ِ شوووىُُِت زؤر ٓوووُجناَ بووودىت  هوووُ    

 ٓزد.
  بةشةزم  عةيب داثؤشةز بَيتباوةِزدازَيك : يةكةم بيطرو
ُ   خدظُويصوووو  ٓوووواوَهيِ : فووووُرًىوٍ (رِىزّ بًَوووو  خووووىىّ  َ) يووووُ َّ كووووىرِّ ٓىًُيوووو

 اْلَحيَ    اءَ  ُيِح        ِس    تِّيرٌ  َهيِ    ى   َوَج    لَّ  َع    زَّ  اللَّ    وَ  ِإنَّ  ) فُرًىويووووُ ِ: ()ةًَغًُبووووُرّ خووووىى 
رَ   . (ٔ)( َوالسَّت ْ
بوُشدريَم ٓاو واّ    )             بُظُرَْ بُكُرًَُِ بُظلدو بُرِىشزِ خىىّ ةُروَرارار واتة:

بُُدَيُكِ خودػ اَويَو  كوُ     ُٓروَٓا ْ رىُآُ  ّ  ُيو(  وَ اىةدظُر ًُُو هُ ًٓ  ُاضًَ 
   .بًَ ْ  ُيو اىةدظُر بُظُرَ

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
 .ةُروَرارار خىىّ ِشًفُ ِ شىىُ اوو  ظُرَ ْ  ُيو اىةدظُر( 1)
 .ظُرًلراْ هُ خىو رَِوظزِ ةًَغًُبُرىُُ  (2)
 . ًرؤظ اَرِىزيًََِزُوَ   وَْ باوَرِ هُ ًٌٓاْ بُظًَلُ لراْظُرً( 3)
  ُُٔا خًَرّ ةًَىَيُ . ْ خًَرّ بُاوىاى ايَ ُٓر ظُرَ( 4)
 . ًرؤظ هُ رىُاه و اوىْ اَةاريَسيَ  ظُرَ( 5)
 اُِ رَِزىًُُدّ ةُروَرارار .بد بُاَش  ًَِٓ ظُرَ ٓدكارَ( 6)

                                                 

 ( .ٙ٘ٚٔالجامع ) صحيحفي  اُلباني وهسنو والنسائي داود أبو رواه)هسن( ( ٔ)
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 بد بُاَش  ًَِٓاُِ خدظُويصزِ ةُروَرارار . ظُرَ ٓدكارَ( 8)
 بُاَشزًَِٔاُِ خدظُويصزِ خُهيم . بد ( ظُرَ ٓدكار9َ)
 . ضىوُُ بُُٓظ بد  ظُرَ ٓدكارَ( 11)

 لةبةز خوا باوةِزدازَي ى خؤط بوَيتباوةِزدازَيك  ةم:دوو بيطرو
 َمَحبَّتِ     ي َوَجبَ      ْ  ) فُرًىويوووووُ ِ: ةوووووُروَرارار هُفوووووُرًىواَّ قىاشوووووًدى خوووووىىّ 
 . (ٔ)( ِفيَّ  لِْلُمَتَحابِّينَ 

بوود ٓووُو كُشوواُُّ كووُ هُبووُر    كووراووَ شووًَطري ْخدظُويصووزِ خوودَ ةًَىيصوو   واتةةة:
 .ًّ يُك ياْ خدػ اَويَ 

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
ًَِوواُِ خدظُويصووزِ        ( 1) خدظُويصووزِ هُبووُر خووا رّ خووىى ٓدكووارَ بوود بُاَشوو  ٓ

 خىىّ ةُروَرارار .
خووىى  خووا رّ ًُالًٓلووُت اىوىّ هًَخوودػ بووىوْ بوود ٓووُو كُشوواُُ اَكووُْ كووُ هُبووُر  ( 2)

  ياْ خدػ اَويَ  .يُك 
ٓدكووارَ بوود رِزرووار بووىوْ هووُ      ّ ةووُروَرارارخدظُويصووزِ هُبووُر خووا رّ خووىى   ( 3)

 ُارَِىُ ِ قًاًُت .
ٓدكووووارَ بوووود ٓووووُوَّ    ّ ةووووُروَرارارخدظُويصووووزِ هُبووووُر خووووا رّ خووووىى   ( 4)

 ةُروَرارار خدمشاُِ بىيَ  .

                                                 

 ( .ٖٖٔٗصحيح الجامع ) في اُلباني وححصو  هبان وابنح( رواه اهمد والطبراني والحاكم )صحي( ٔ)
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خدظُويصوووزِ هُبوووُر خوووا رّ خوووىى ًُعووواُُيُ بووود ضوووًََ وَررووور ّْ اىًوووُزرىوّ   ( 5)
 باوَرِ .

اًَُلِ خوودػ بىويَوو  هُبووُر خووا رّ خووىىّ          ( 6) اًَُم ًًُووُ كووُ ًىشوووٌي ٓووً  ًىشوووٌي
 ةُروَرارار  ُٓوى ُٓو كُشُ رِيَسّ هُ خىىّ ةُروَرارار رر ىوَ .

ةااىظزِ رُورَو بوٌَ شوِىورّ ُٓيوُْ      ّ ةُروَرارارخدظُويصزِ هُبُر خا رّ خىى( 7) 
ْْ ظوووًُٓدَكاْ خدزروووُياْ ًَغًُبوووُرىهوووُرِؤاّ اوىيًووودى ًًِبوووُرّ ُىريووواْ بووود ُٓيوووُ  ة

 .بداَخىىزْ
 ( خدظُويصزِ هُبُر خا رّ خىى  ٓدكارَ بد ضىوُُ بُُٓظ  .8)

 ئاةانةت ثازَيص بَيتباوةِزدازَيك  يةم:ضَي بيطرو
: فووُرًىوٍ (خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو  ) رَِمحوواُِ كووىرِّ ٓووُبى قووريىا    ُبوودوي خدظُويصوو  ٓوواوَهيِ

 :فُرًىويُ ِ ()ةًَغًُبُرّ خىى 
 . (ٔ)( ائْ ُتمْنُتمْ  إذا فأد وا وَرُسولُوُ   عالى اللَّوُ  ُيِحبَُّكمُ  أنْ  أْهَبْبُتمْ  إنْ  )

 كوووُ خوووىىّ ةوووُروَرارارو ةًَغًُبُرَكوووُّ و ىوووُز اَكوووُْةًَزووواْ خدظوووُُٓروووُر  واتةةةة:
()  . َُِخدظِ بىيَّ  ُٓوى ُٓرُر ًُٓاُُ ًاْ ال اىُاْ بًطًَرُُِوَ بد خاو 

 ارى لةم فةرموودةيةدا .ئامؤذطسودو 
ِ ًُٓاُُت ةارىشنتْ رُرِىُُوَّ بد خاوَُِ ( 1)  َ  ةوُروَرارار  شَِ بُشًَلراُِ فوُرًاُ
 ةًَلراوويّ ًُٓاُُ ُكاْ بطًَرِيُِوَ بد خاوَُُكاًُاْ . ُلُ فُرًاُِضى

                                                 

 ( .ٜٓٗٔالجامع ) صحيحفي  اُلباني وهسنوالطبرانى  رواه)هسن( ( ٔ)
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 ُّ كراووَ كُ ًُٓاُُت اَةاريَسْةُروَرارار ًُاىِ ُٓو كُشاُ (2)
 ةُروَرارار .خىىّ ُِ خدظُويصزِ ٓدكارَ بد بُاَش  ًَِٓا( 3)
 .  ()ًبُرّ خىىيُ هُ خىو رَِوظزِ ةًَغُ ةارىشزِِ ًُٓاُُت( 4)
 ُٓر باوَرِاىريَم ًُٓاُُت بثاريَسيَ   ُٓوى ًٌٓاُِ  ُوىو اىًُزرىوَ .( 5)
ْ  ةًَىيصزُ هُشُر ًىشويٌاُاْ( 6) بوُ وَفوا بوّ بُرىًبوُر بوُ خواوَْ        ًُٓاُُت ببثواريَسيَّ

 . ًُٓاُُ ُكاْ
 بَيت ِزاضرطؤباوةِزدازَيك  بيطرو ضوازةم:

: فووُرًىوٍ (خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو  ) رَِمحوواُِ كووىرِّ ٓووُبى قووريىا    ُبوودوي خدظُويصوو  ٓوواوَهيِ
 :فُرًىويُ ِ ()ةًَغًُبُرّ خىى 

َْ ُتمْ  إذا واْصُدقوا...وَرُسولُوُ   عالى اللَّوُ  ُيِحبَُّكمُ  أنْ  أْهَبْبُتمْ  إنْ  )  . (ٔ)( َهدَّ
 () كووُ خووىىّ ةووُروَرارارو ةًَغًُبُرَكووُّ و ىووُز اَكووُْةًَزوواْ خدظووُر ُٓرووُ واتةةة:

 كا ًَم قصُ اْ كرا رِىشزطدبّ. خدظِ بىيَّ  ُٓوى
 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
 . رِىشزطديِ ٓدكارَ بد بُاَشزًَِٔاُِ خدظُويصزِ ةُروَرارار( 1)
ُرًاُِ ةًَلراوويّ كُ هُرُيَ ف شَِ بُشًَلراُِ فُرًاُِ خىىّ ةُروَرارارَ  ضىُلُ( 2)

 . رِىشزطدياُدىبني
 خىىّ ةُروَرارار هُ باوَرِاىرّ رِىشزطد رِىزيًُ .( 3)

                                                 

 ( .ٜٓٗٔالجامع ) صحيحفي  اُلباني وهسنوالطبرانى  رواه)هسن( ( ٔ)
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 ًرؤظِ رِىشزطد ًُاك كرىوَ هُ اليُْ خىىّ ةُروَرارارَ .( 4)
 رِىشزطدّ ٓدكارَ بد ضىوُُ بُُٓظ  .( 5)
 ُوَرِزقْ رِؤزيً ُاو كُت اَكُويَزُرَخًَرو بُ رِىشزطديًُوَ بُٓدّ (6)
 ٓارىَْ ٓاشىاَ اَبًَ  .ًرؤظ  ِايَْ اَرووُ يًُوَرِىشزطدبُٓدّ ( 7)
 رِىشزطدّ رِيًَِعاُدَرَ بد كارّ خًَرو ضانْ باػ . (8)
 ( ًرؤظِ رِىشزطد اوورَ هُ ًُعاُُّ اوو رِويِ .9)

  زاوضَي ةيداضاك بَيت لةطةَل دباوةِزدازَيك : ةمثَيهج بيطرو
: فووُرًىوٍ (خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو  ) ِ كووىرِّ ٓووُبى قووريىا رَِمحوواُ  ُبوودوي خدظُويصوو  ٓوواوَهيِ

 :فُرًىويُ ِ ()ةًَغًُبُرّ خىى 
 . (ٔ)( جاَورَُكمْ  َمنْ  ِجوارَ  وأْهِسُنوا ... وَرُسولُوُ   عالى اللَّوُ  ُيِحبَُّكمُ  أنْ  أْهَبْبُتمْ  إنْ  )

ّ ُٓرُر  واتة:  ّ  ٓوُوى خدظوِ بوىيَ   () ةًَزاْ خدظُ كُ خىىّ ةُروَرارارو ةًَغًُبُرَكوُ
 رَِفزار اْ شىىْْ ضان بًَ  هُرُيَ ارىوشًَلاُزاُدى .

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
يووُكًَم هووُ ًافووُ ررُطووُكاْ  بريزًووُ هووُ ًووافِ ارىوشووَِ  وَ ضووان رَِفزووار كووراْ      ( 1)

هُرووُيَ ارىوشووًَدى ةًَىيصووزُ هُشووُر ٓووًُىو كُشووًَم  وَ بًَطىًوواْ هووُ ٓووايِِ ةووريؤزّ      
   .ؤر ارىوَ بُ ضاكبىوْْ رَِفزارّ ضان و باػ هُرُيَ ارىوشًَدىًٓصًَدى ررُطِ ز

                                                 

 ( .ٜٓٗٔامع )الج صحيحفي  اُلباني وهسنوالطبرانى  رواه)هسن( ( ٔ)
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َِ بوووُشًَلراُِ فوووُرًاُِ خوووىىّ         2) ًَدى شووو ( ضوووان رَِفزوووار كوووراْ هُروووَُي ارىوشووو
 ةُروَرارارَ .

( ٓدكوووارَ بووود بُاَشوووزًَِٔاُِ خدظُويصوووزِ خوووىىّ ةوووُروَرارارو ةًَغًُبُركوووُّ  3)
(. ) 
 . عاُُّ  ُوىويَزِ باوَرَِضان هُرُيَ ارىوشًَدى ًُ رَِفزارّ باػْ (4)
َرْ شووُرفرىزّ بُخزووُو ايوواًَُلِ ( رَِفزووارّ بوواػ هُرووُيَ ارىوشووًَدى ٓدكووارَ بوود     3)

 هُ اوًُااى .
بوود خاوَُُكووُّ  ( رَِفزووارّ بوواػ ْ ضووان هُرووُيَ ارىوشووًَدى بووُ خًَوورو ؼووُاَقُ       4)

 اَُىشريَ  .
ظووووايُ ِ اىُووووِ ارىوشووووٌَ بوووود ارىوشووووٌَ الّ خووووىىّ ةووووُروَرارار قُبىهيووووُو     ( 6)

 وَراَررييَ  .
كوووُّ ًصووودرُر  ُضوووان رَِفزوووار كوووراْ هُروووُيَ ارىوشوووًَدى بُُٓظووو  بووود خاوَُ   ( 7)

 اَكات .
(8 )   ْ ّ   رَِفزارّ باػْ ضان هُرُيَ ارىوشًَدى اَبًَزُ ٓودّ ٓواوَاىُِ ًواآل )  ْ  ًُوُْ اريَوَ

ئةوةية كة خ اى ثةروةردطار بةرةكةت دةخاتة ناو كارةكانياةوةو لاة   وةبةصت لة تةوةى دريَذى 
ل وح وةيةكى كةودا كارى طةورةو دريَذ خايةى ئةجنام ئةدات, نةك بةواناى ئاةوةى كاة لاة     وا

خغي ة باة خؤعاى   خ اى ثةروةردطار ثيَى بة ( بؤى ديارى كزاوة. بةَلك  ئةو تةوةنةىالمحف و 
 ( . بةصةر دةبات
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 لة ثَيهاوى خوادا ظةنطَيتباوةِزدازَيك ةم: شةش بيطرو
: ةًَغًُبووُرّ خووىى فووُرًىوٍ (خووىىّ  َ رِىزّ بًَوو ) غًفووارّ ىذرٓووُبىخدظُويصوو   ٓوواوَهيِ

() ِ َُنْح َرهُ  َلُه مْ  فَ يَ ْنِص  ُ  اْلِفئَ ةِ  ِف ى اْلَع ُدوَّ  يَ ْلَق ى الرَُّج لُ . ..اللَّ وُ  ُيِح ب  ُهمُ  ََالَََةٌ  ) :فُرًىوي 
 . (ٔ)( َُْصَحابِوِ  يُ ْفَتحَ  َأوْ  يُ ْقَتلَ  َهتَّى

ةًاويَوم كوُ رِووبوُرِوّ     يُكًَم هُوىُوُ   ارار خدظِ اَويَّ ...ةُروَر شٌَ شدر باوَرِاىر واتة:
َلوودى رووُراُِ خديوواُِ بوود اىاًََُوو  ٓووُ ا اَكىاريَوو  يوواْ      اواًووّ اَبًَزووُوَ هُرووُيَ كدًُهًي

 يَلاُِ شُركُو ّ بُاَش  آًََِّ.ٓاورِ
 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
 ةُروَراراراى .( فُزيَْ رُورَيِ خد بُخزلراْ هُ ةًَِاوّ خىىّ 1)

اْ اَبًَ  ٓوازىو ضواو ُوُ رطْ بُشوُرط بًَو  بُ ايبوُ ِ بود شوُر خصوزِِ          ( 2) ًرؤظِ ًىشوٌي
 ايِِ خىىّ رُورَ .

( ًىشووويٌاْ هووُ كووا ِ رِوو بووُرِوو بىوُووُوَّ بووَِ باوَرِىُوودى يوواْ اَكىاريَوو ْ ةوووُّ بووُرزّ   3)
 ظًُٓدّ بُاَش  آًًَََِ   ياْ شُر اَكُويَ  بُشُر اواًِدى .

ًىشويٌاُِ رِىشزُقًُِ ٓاوى ُ خىىزّ رِوو بُرِوو بىوُُوَّ اواًّ ًًُُ  بوُآلَ ُٓروُر ُٓروُر    ( 4)
 رِوو بُرِوو بىوَوَ  ُٓوى اىًُزرىو اَبًَ ْ رِىُاكاتْ ُٓيَ ُايات .

 شةونوَير ب ات لة كاتى ةاندوَيريداباوةِزدازَيك تةم:حةو بيطرو

                                                 

 ( .ٖٗٚٓالجامع ) صحيحفي  اُلباني وصححو  همدا رواه)صحيح(  (ٔ)
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: ةًَغًُبووُرّ خووىى فووُرًىوٍ ّ بًَوو (غًفووارّ )خووىىّ  َ رِىز ىذرٓووُبىخدظُويصوو   ٓوواوَهيِ
() ِ َُأنْ  ُيِحب   وا َهتَّ  ى َس  َراُىمْ  فَ َيطُ  و ُ  ُيَس  اِفُرونَ  َواْلَق  ْو ُ . ..اللَّ  وُ  ُيِح  ب  ُهمُ  ََالَََ  ةٌ  ) :فُرًىويوو 

َُْرضَ  يََمس وا  . (ٔ)( ِلَرِهيِلِهمْ  يُوِقَظُهمْ  َهتَّى فَ ُيَصلِّى َأَهُدُىمْ  فَ َيتَ َنحَّى فَ يَ ْنزُِلونَ  ا
يووُكًَم هُوىُووُ    خووىىّ ةووُروَرارار خدظووِ اَويَووّ ...   هووُ خووُهيلِ  شووٌَ شوودر   واتةةة:

          ٌَ َم شووُفُر اَكووُْْ ظووُو رِؤظووزًِاْ اريَووََ اَخايووًَُُ   وواكى وىيوواْ هوو كا ًَووم كدًووُهًي
ًَم ىروورْْ بًوودَْ هووُزَوّ )بوود ٓووُوَّ كووًُ     ايَوو  ىووُز اَكووُْ ةووَِ هووُ وآلخووُكاًُاْ ا     
شوووا كا ًَوووم كوووُ اىاَبوووُزْ يوووُكًَلًاْ كوووُُار  ةعوووىو بووودَْْ  وووُوْ هُبوووُر ًاُووودويَزِ(  

 ْ بدٓووووُوَّ اوى وووور ٓاورِيَلوووواُِ هووووُ خووووُو   اَرريَوووو ْ اَشوووو  اَكووووات بووووُ ُىيَووووَكرا
 . ُٓهيصًًََِ ْ بلُوُُ رَِّ

 ئامؤذطارى لةم فةرموودةيةدا .سودو 
 ةُروَرارار.خىىّ   ًَِٓاُِ خدظُويصزِ ٓدكارَ بد بُاَشظُو ُىيََ ( 1)
 ىُُ بُُٓظ  .ظُو ُىيََ ٓدكارَ بد ض( 2)
 ُىيَََ هُ اوىّ ُىيَََ فُرزَكاْ . باظ يّ ْ خًَر  ريّظُو ُىيََ ( 3)
 ( ظُو ُىيََ ٓدكارَ بد ُسيم بىوُُوَيُ هُ خىىّ رُورَ .4)
(5 )        ٌَ ةووُروَرارار ًووُاىِ ٓووُو كُشوواُُّ كووراووَ كووُ ظووُوىْ شًَطاكاًُوواْ بووُ شوو

ْ ُٓيَ اَشنت بد ظُو ُىيََآَ  ًَوّي
 . ًُِاى  و ُُريزِ ةًاو ضاكاُِ ةًَعهُ  ُىيَََوَ  ّ بُظُوراَش  ر( 6)

                                                 

 ( .ٖٗٚٓالجامع ) صحيحفي  اُلباني وصححو  همدا رواه)صحيح(  (ٔ)
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 ظُو ُىيََ ٓدكارَ بد رَِّ ررّ هُ  اوىْ و خرىةُكارّ .( 7)
 ْ . اوىُُكا شرِيُِرَوٍَ ظُو ُىيََ ٓدكارَ بد( 8)

 )خووواى َ  ِزاشى بَيووت( ىئيموواةى حوضووَيهباوةِزدازَيووك : يةشوورةمبيطرو
  خؤط بوَيت

: ةًَغًُبوووُرّ فوووُرًىوٍ( خوووىىّ  َ رِىزّ بًَووو )  َّ كوووىرِّ ًوووىرَِيوووُخدظُويصووو   ٓووواوَهيِ
 ُهَس   ْيناً  َأَه    َّ  َم   نْ  اللَّ   وُ  َأَه    َّ  ُهَس   ْينٍ  ِم   نْ  َوَأنَ   ا ِمنِّ   ى ُهَس   ْينٌ  ): فُرًىويوووُ ِ ()خوووىى 

)(ٔ) . 
   ٓووُوىيَوو ىبىىشووًَّ هووُ ًِووُو ًِووًغ هووُ ىىشووًٍَِ  ُٓركُشووًَم ىىشووًَِِ خوودػ     واتةةة:

 ويَ  .ِ اَخىىّ ةُروَرارار خدظ
 

و ويًزةباى مباى طيَزِيَت لةو كةصانةى كة خؤعى دةويَء لة خ اي طةورة لة ك َتايدا داواكارم
بيَت و بةعاي  يةو و واندوب وى و تيَك َعانيَكىاى تةنًا لةبةر ساتي خ َي  ليَياى رِاسيية, وة

ببةخغايَت   بةردةواويىاى ثايَ يةروةيا ي تيَدا نةبيَت, يَكو ييض كةص نةفط و يةواو ئارةسو
 . لةصةر رِيَطا رِاصتةكةى ئيضالم

 

َنا َعَلى َوسلم اللَّوُ  َوَصلَّى  أجمعين. َوالتَّاِبِعينَ  َوَأْصَحاِبوِ  آِلوِ  َوَعَلى اُُمِّىِّ  النَِّبىِّ  ُمَحمَّدٍ  نَِبي ِّ

 ضةزضاوةكاىطسنطرتيو 
 

                                                 

 ( .ٖٙٗٔالجامع ) صحيحفي  اُلباني وهسنو)هسن( رواه اهمد والترمذي وابن ماجة وابن هبان ( ٔ)
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 .    القرآن الكريم( ٔ)
 (.رهمو اهلل) ك ير بن إسماعيل الفداء أبي للحافظ العظيم القرآن  فسير( ٕ)
 .(رهمو اهلل)السعدي ناصر بن عبدالرهمن خللشي ,المنان الكال   فسير في الرهمن الكريم  يسير( ٖ)
 .(رهمو اهلل)للشيخ العالمة محمد بن صالح الع يمين  فسير ال مين,  (ٗ)
 .(رهمو اهلل) البخاري اسماعيل بن محمد ,البخاري صحيح( ٘)
 .(رهمو اهلل) النيسابوري الحجاج بن مسلم , مسلم صحيح( ٙ)
 .(رهمو اهلل)صحيح سنن أبي داود  حقي  الشيخ العالمة محمد ناصر الدين اُلباني ( ٚ)
 .(رهمو اهلل)صحيح سنن الترمذي  حقي  الشيخ العالمة محمد ناصر الدين اُلباني  (ٛ)
 .(رهمو اهلل)ين اُلباني صحيح سنن ابن ماجة  حقي  الشيخ العالمة محمد ناصر الد (ٜ)
 .(رهمو اهلل)صحيح سنن النسائي  حقي  الشيخ العالمة محمد ناصر الدين اُلباني ( ٓٔ)
 .(رهمو اهلل)صحيح الجامع الصغير وزياد و للشيخ العالمة محمد ناصر الدين اُلباني  (ٔٔ)
 .(رهمو اهلل)للشيخ العالمة محمد ناصر الدين اُلباني  /والترىي  الترغي  صحيح( ٕٔ)

 .(رهمو اهلل)للشيخ العالمة محمد ناصر الدين اُلباني  , الصحيحة اُهاديث سلسلة (ٖٔ)
 .(رهمو اهلل) العسقالني هجر ابن لإلما  البخاري, صحيح شرح الباري, فتح( ٗٔ)

 .(رهمو اهلل) النووي الدين شرف بن يحيى لإلما  ,مسلم صحيح على النووي شرح( ٘ٔ)
 .(رهمو اهلل) آبادي الح  شمس الطي  أبي للعالمة داود أبي سنن شرح عبودالم عون( ٙٔ)
 .(رهمو اهلل)المباركفوري الرهمن عبد محمد لإلما  الترمذي, جامع بشرح اُهوذي  حفة( ٚٔ)
 (.اللَّو رَِهَموُ ) المناوي الرؤوف عبد لإلما  الصغير الجامع شرح القدير فيض( ٛٔ)
 .شيخ العالمة محمد بن صالح الع يمين رهمو اهللشرح رياض الصالحين لل( ٜٔ)
 
 
 

 ناوةِزؤك
 4ثيَغةكى .........................................................................................
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