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 ثيَناسي ئةم كتيَبة

 وةالَمى طومان و ضةواشةكارى ناحةزانى ئيسالم.ناوى كتيَب: 

 مامؤستا مةال ئةحمةد كاكة مةحموود )رةحمةتى خوداى ليَبيَت(.نووسينى: 

 عيرفان ئةحمةد كاكة مةحموود.كؤكردنةوةو خويَندنةوةو ليَكؤلَينةوةى: 

 ى زايينى.2018 –ى كؤضيي 1439ضاثي يةكةم/ نؤرةى ضاث و سالَى ضاث: 

 دانة 1000تيراذ: 

 ديزاينى بةرط: ناوةندى رِيَنويَن

نوخشةسازى ناوةوة: مةهرين ديزاين

 ى ثيَدراوة.2017شتييةكانى سالَى (ى كتيَبخانة ط200) ذمارةى سثاردن

رِيَنويَن.ضاثخانة:  ناوةندى  
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 وودبانطةوازييةكانى مامؤستا ئةحمةد كاكة مةحم وكراوةكانى ثرؤذةابلَلة 

1- 
 تةفسيرى رِامان

 لة ماناو مةبةستى قورئان
 ئةحمةد كاكة مةحموود

ضاثي 

 ثيَنجةم

2- 
ذيان و بةرهةم و تيَكؤشانى 

مامؤستائةحمةد كاكة 

 مةحموود

 عيرفان

 ئةحمةد كاكة مةحموود

ضاثي 

 يةكةم

3- 
 كيَشة كؤمةالَيةتيةكان و

 ضارةسةريان لة ئيسالمدا
 ئةحمةد كاكة مةحموود

ضاثي 

 يةكةم

4- 
 ذنان و كاروبارى ذنان

 لة ئيسالمدا
 ئةحمةد كاكة مةحموود

ضاثي 

 يةكةم

5- 
ثرسيارو وةالَمى  700

 شةرعى

 تايبةت بةئافرةتان

 كاكة مةحموودئةحمةد 
ضاثي 

 يةكةم

6- 
وةالَمى طومان و 

 ضةواشةكارى

 ناحةزانى ئيسالم

 ئةحمةد كاكة مةحموود
ضاثي 

 يةكةم

 ئةحمةد كاكة مةحموود وتةى زاناكان و باوةرِ بةخوا -7
ضاثي 

 يةكةم

 ئةحمةد كاكة مةحموود سياسةت لة ئيسالمدا -8
ضاثي 

 دووةم

9- 
 بؤضوون و فةتواكانى

مامؤستا ئةحمةد كاكة 

 مةحموود

 ئةحمةد كاكة مةحموود
ئامادةى 

 ضاثة

 التربية بالعقيدة وأثرها التربوي -10
 عرفان أحمد كاكه

 محمود

الطبعة 
 األولى
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 ثةرتووكة ثيَشةكى ئةم
 

 نيب بعده.. احلمدهلل، والصالة والسالم على من ال 
 

ى بةرهةة    وو رةوة ةنىوى مىمترةمى مةة      ثيَنجةم (5خويَنةرى بةريَز: لة زجنريةى )  
بة خزمةتىن دةطةينة ة لة طووطرتين ةمحةتى خوةى ليَبيَت( )رِئةمحةد نىنة مةمحو د 

ةر دةرممىن لة ضةود بىبةت    ة َميَكةى  بىبةت   وو روة ى مىمترمىدة، ئة  بىبةتةى ب
ثيَكهةةىتو ة  جةةةوىبم مىمترةةمى ئةمحةةةد )بةرةمحةةةت بيَةةت( بةةةثيَم نةةىت   جيةةى جيةةى 

ثيَويسمى رؤذ، بت هةر ثوريىر   ر ذةودويَكى طومىن   ضة ةشةنىريم وىحةزةوى ئيسال ، 
وتى ردة    نةىتى خةتث ثةوِ بةة ثةوِ دةمكة       ة َمى ئةة  طومىوىوةةى دة ةتةة ة  بةت رةة     

بةت   1980وىحةزةوى نود  ة   بةثيَم رةرضى ة  دةركة تنةنىوى ئة نىت، رىلَةنىوى )
ز( مىمترمى توةويويةتى  ةك ثيَويست  ة َمى ئة  شوبهىوة بدةتة ة، ئيَمةش بةة   2000

ثيَويسةةةممىن زةوةةةى ئةةةة   ة َمىوةةةة نةةةت بكةينةةةة ة  د ةى خويَندوةةةة ة   ردبيينةةةى    
خويَنةةرةن     دةرةت د   تويَم ئة  نميَبةدة بيخةينة بةر لةليَكتلَينة ةى فةرمو دةنىن 

دلَستزةوى ئيسال ، هةرضةود لة  رةردةمةى ئيَسمىمىودة  ة َ  طةةليَكى زؤرى وىحةةزةن   
 بةلَطةةة طةةةليَكى بةةةهيَزتو  بةشةةيَوةيةنى ئةةةنىد يم    د ذمنةةىوى ئيسةةال  درة ةتةةة ة

ئةمحةةد نىنةة   ميَوث مىمترةمى  دةمكوتى وىحةزةن نوة ة، بةة َ   ةك هةلَويَسةت   جةوة   
ئة  بةرهةمة دةخةينة بةةر   ،مةمحو د لة  بوةرةدة  ثىرةرمنى بةرهة    وو روة ةنىوى

ثةر ةر ئة  بةرهةمةى مىمترةمى بكةوةة   هيوةيةى طةجنىن     ةوى ئيسالمدةرممىن بة  
وىحةةةةزةن   د ذمنةةةىوى ئيسةةةال    نةةةةلَ    رةةةو دى ديبىجةيةةةةك بةةةت  ة َمدةوةةةة ةى 

ون.. خوةى طة رة بيكىتة تويَشو  بت قيىمةتى مىمترمى  دةر ةزةيةةني  بيَةت   ليَوةربط
 بت رو د  ةرطوتن لة ضتويةتى  ة َمدةوة ةى وىحةزةوى ئيسال ..

 
 

 عيرفان ئةحمةد كاكة مةحموود
 

 سةرثةرشتيارى ثرؤذةكانى مامؤستا ئةحمةد كاكة مةحموود


 زاييني 2018/  6/  27 –ك  1439ى شةوالى  13سليَمانى / 
www.ahmadkaka.org 

erfankaka77@gmail.com 
 سليَمانى - 07501115990/  07702493755
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 الدانى طومان لةسةر

 داـالمـئيس ةــل ؤظـئازادي مر
 

 بؤضووندا . لة بيرو  - 

 لة هةلَبذادرنى ئايين و مةزهةبدا .  - 

 ةخنةطرتندا .لة نةياريى و رِ  - 

 ةدا .لة نيشتةجيَبوون و طواستنةو  - 
 

 

بؤ يةكةم كؤنطرةي زانستيي كؤليجي خويَندني ئـاييني  ئةم بابةتة  

)ئـاييني ئيسـالم هـةمووي مرؤظايةتييـة(  لـةذيَر دروشـمي كؤية

مامؤسـتا مـةال  ئيسالمدا( لة اليةن بةرِيَز لة دةربارةي )مافي مرؤظ

 زاييني ئامادة كراوة. (20/10/2005) ئةحمةد كاكة مةحموود لة

 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چ

 .( ٧٠ :اإلسراء) چں ں ڱ ڱ
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 :دةسثيَك
زؤر بةة   طووطةة،   موؤظ خى ةن رؤحيَكى زؤر مةةزن   لة ديدى ئىيينى ثريؤزى ئيسالمدة، 

 :ضووكة ،ريَز  بة حورمةتة
هةرئى ة بتختيشى  ،دةرت بتختى بةديهيَنى ةخوةى بةتوةوىى بى َ هةر  ةنو :ةميةك 

عةدةلةت لةة    وة ة د ةى وة ة ديَنىَ بت ثيىدةنودوى عةدل   ، نود  يةتى بة جيَنشني 
 .  (٣٠ :البقرة) چ...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :دويىيةدة

 -لة هةمو  رؤذ طىريَكدة  -ئى ةدةوكودوة ةى ر  ى زة يى  بىرى زة يى  نىر  :دووةم 
ثىتةىلَ      مةةرِ   ،بىخةدةريى   بةى     ،ونىلَ  نشم ،تةننةلتجيى  م  يلة ر  ى ثيَشةرىز

، خسةمتتة رةرشةىوى ئةة     -رةرجة  ثيَدة يسةميةنىوى ذيةىوى مةوؤظ    بطوة ئىذةلَدةريى، 
 چ.... جئ ی ی ی ی ىئ....چ :دة دةفةةةرموىَ (هةةو د)بتيةةة لةةة رةةو رةتى 

ئى ةدةوكودوة ةيشةى لةة ئيَةوة    ، ئةة  خةتى ئيَةوةى لةة زة ى بةةديهيَنى       : ةتة (٦١ :هود)
، هةة لَى بةت بةدةن   ، ةون بذيَويمىن لةة ضةيدةية  دةبىَ ئيَوةش ختتىن بكتشن   بز ، يست

ضةتن بةةر  بو ى   ، ثيَويسمى بةة   نشةميَ        َت   ويشممىن   رؤلَةنىوى ويشممىومىن
، ئة ة بةرهة  بيَنن   بة  جترةش ثةر ةردةى بكةةن ، خى ةن ثيت دةبىَ زؤر دةبىَ  

 :دة دةفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرموىَ (مولةةةةةةةةةةةةةةةةةة ) ة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رةةةةةةةةةةةةةةةةةةو رةتى  
 : ةتةةةة .(15:امللكك  ) چڦڄڦٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ

زؤر بة جيةددى   -جى ئيَوةش ، ى   رةمكود نيهةر خوةى طة رةية ئة  زة ييةى بت نة 
، لةةةةة رؤزيةةةةى   بذيَوييةنةةةةةى  ةةةةتن، نةةةةون   قةةةةوذبنى بطةةةةةرِيَن   -  ليَربِة ةوةةةةة 

ئة رةةىش لةةة  رد   درشةةمى  ، هةةةر بةةت ى ئةةة ة  -ثةةىش مةةودن   -هةرمىوة ةشةةمىن 
 .  نودةتىن دةثورىَنىر 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئچ :ةةةى خةتى وةةبىَ بزةوةىَ ضةيية     (حرؤ) لة  :سيَيةم 

 ہ ۀچ :ئىيةةتى ، ىوى بةة بةةرة نةود  ة   دةيذييةةوىَ    طي (٨٥ :اإلسراء) چ...ېئ ۈئ

  ئة ةمىن ثيَدةلَيَت. .(٧٢:ص) چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
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فةرمىوى بة فويشمة وةنود  ة ريَكةى  ، هةر بةدةرمى ختى در رميكود  ة :ضوارةم 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ  :ئىيةةتى  هةر بةدةرمى خةتى  ى  يلَكو هةر ختبة،  ةن

 ئة  رةرمييةمىن بت دةخةملَيَنىَ. .(٧٥ :ص) چ ائ ى  ى ې ې ېې ۉ
 :ئىيةتى، لة ر  ى جىَ   ريَى ئةووة  حة ةوة ة بت بةهةشمى در رمكود  ة :ثيَنجةم 

  ئة ة دةلَيَت.. (٣٥ :البقرة) چ ....ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ
رةوذدةى ريَةز    ، يةة  (فويشةمة )مكوة ةنىوى خوة نة ثىنرتين جترى در  ر :شةشةم 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ  :حورمةةتيىن بةةت بةةود 

 .(٣٤ :البقرة) چ ڭ
 چ ....ڄ ڄ ڦ ڦچ  :خوة بتختى وى ث هةمو شميَكى فيَو نةود  :حةوتةم 

 .(٣١ :البقرة)
ىن بةة  ليَة  بكىتةة ة   يةةنيَكي    (شةةرِ )  (خيَو) ةى در رمكود  ة بموةوىَ  :هةشتةم 

 چىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ  : ةنو دةفةةرموىَ ، ئىرةز  ى ختى هةلَبذيَوىَ

  .(٣ :اإلنسان)
ثشةكنينى ئىاىوةةنىوى    تيَوِ ةوني   ،بة تة ةوىى در رمكود  ة ئة ةودة ذيو  :نؤيةم 

 .(٦ :ق) چ .... ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ  :لة ئةرمت وى ة
 چ...ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ :فةةةةةةرموىَيةةةةةىن دة 

نة ةبو   ،رةد ئة ةودةى توي  ،  بتضووى ئيسالمدة ئة ةية موؤظ لة ديد .(٥٣ :فصلت)
صةىلَ   ضةىك  ثىنةة.. وةةك      ،هةر لة بنةرِةتدة  ةضىخزةدة   ةضة  وة ةى ثيَغةمبةرة 

شةة  هةةةرطيز   ةنةةو موديةةد   خوةوةوىرةةةنىن نةةة ثيَيةةىن  ةيةةة مة و وزةدةيةةة . بةةىَ 
طشميشيىن لة  مىف  هةق  هقوق وىبىَ   بىَ ،خوةدةرمى  موؤظيَكى در رمكوة ى ئى ةى

موؤظةم رةثم ثَيسةت   رةش ثَيسةت   طشةت جترةنةىوم تةوث  ةنةو         ، مىفدة يةنسىون
لةبةةردة   ، نورد رةطةةز  رةةرجة  رةطةةزةنىوم تةو     ،، موؤظم عةرةبيم رةطةز يةنن
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دة  ةررةرؤنم   َتيَكم ئيمثوةتتر  تةىنيَكم ئةة    َتةة لةبة    ، ئةرك   مىفدة ضو ن يةنن
 يةن وةتةة ة يةنطوتو ةنىوةة ة   لة  (1948) ئةطةر مىفى موؤظ رىلَى ،يىرىدة يةنسىون

 ،رةىلَ  (1425) بةةر لةة   (حممك  )خت ثيَغةمبةرى ئيسةال    ،ثةرةودنوةبىَ   رةطةيةووةبىَ
ُُ     :املسلم حكرا   ىكل املسلم عل)) :ةطةيىود  ة  فةرمو يةتىمىفى موؤظى رِ ُُ  ممالهك دَُمك

 ،مىفىوةةى لةمَ زة ت بكةىت   ريَطىيشى ثيَدة ة نة هةر نةريَ  بيةة ىَ ئةة     . (١)((ُُضمعِْر
ممكن   (٢) من قاتل دمن مالُ فهو شكهد  )) :ئةطةر بطىتة نوشمني  ،طةلَ بكىتجةوطى لة

تكل دمن مللمتكُ   ممن ق (٤) من قاتل دمن عرضُ فهو شهد م (٣) فهو شهد  قاتل دمن دمُ
 بةةة َ  بةىَ شةة   ،مورةلَمىوىوة ة  ىيبةتةةة بةة ئةةة  فةةرمو دة ئةطةرضةى ت   (((٥)فهكو شكهد   

 ،رىمىويى   خوةردوى مىلَ   ،نو شمنى هةر موؤظيَكى توى غةيوة مورلَمىن بة وىهةق  
    :ئة ةية نةخوةى ميهوةبىن دةفةرموىَ ،قةدةغةية حةرة    ،ى بت وىمو رىيدةرمدريَذ

      ٺ      ٺ      ٺ    ڀ        ڀ       ڀ          ڀ      پ        پ    پ        پ        ٻ    ٻ    ٻ      ٻ        ٱچ 

 چ....ڤ     ڤ    ٹ ٹ    ٹ    ٹ     ٿ       ٿ ٿ     ٿ     ٺ

  .(٣٢ :املائ ة)
  ة ،ود  ةئةةىيينى ثةةريؤزى ئيسةةال  هةةةمو  مةةىفيَكى موؤظةةى دةبينكةة   :نةةورترت بلَةةيَني  

  ةنىوى يةةتىيبةمتةودي جةرةةمةيى   خةةودى ئينسةةىن خةةتيى     ،بةرطويشةةى ليَةةدةنىت 
 ةلة  ،ى  ييَنشةو  هةةر ة رثَ    ،ى  ينةرةمةةت  ى  يشةرةفيى   مىلَ   رةىمىو  ،خيَزةويى  

 همد. ويشمةجىَ دةبىَ...جيَطىيةك  هةر
ئةىزةدى   مةىفى ) :  ئةمة دةرثيَكيَ  بو  بت ضو وة وى  تة ةرةى بىرةنةمىوة ةبةرِيَزةن 

  :موؤظ لة ر  ى
                                                 

 .4755ح يث :  -كتاب الرب مالصلة ماآلداب  باب حتريم ظلم املسلم   -صحدح مسلم   ( 1)
 .4091صحدح  صححُ األلباني يف سنن النسائي برقم: ( 2)
 .4094صحدح  صححُ األلباني يف سنن النسائي برقم:  ( 3)
 : هكك اوةةةهىتو ة، بةةة َ  بةةة لةةةفزى هد ن تهلةة ه هةةىتو ة، تريميةةزى ريوةيةةةتى نةةود  ة  دةشةة ةرموثَ    "دمن عرضككُ"  بةةة  لةةةفزة ( 4)

 .1421 فهو شهد (  مصححُ االلباني فى اجلامع الصحدح لسنن الرتم ي برقم: ممن قتل دمن أهلُح يث حسن صحدح  )   
 .6447م: صحدح  صححُ األلباني فى صحدح اجلامع برق( 5)
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مةةىفى وةةةيىريى    ،مةزهةةةو     هةلَبةةذةردوى ئةةىيني   دةر بوِينةةى بةةري   بتضةةو ن -1
 رةخنةطوتن.

 -تشةكودويَ   ةنةو ريَخ  -طوةرمنة ة. هيوةدةر  توةويبيممةىن  مىفى ويشمةجيَبو ن   -2 
 .ةمىنليَوة ة بضينة وى  بىرةن ،تة ةرةى بىرةنةمىن  ة َ بكةين  دةرطى لة 

 

 :ة بيرو بؤضوونداـل ئازادى مرؤظ 
بةةبىَ دةوةىوى    ،ضى ثتشةيية  ئةىزةديم    ئىيينى رةربةرميى   ،ئيسال ى ئىيينى ثريؤز  

ئةة    ،بة ئىزةدةوة بريبكىتة ة  -لة هةمو  بوةريَكدة  -هيض لةمثةريَ  موؤظى ئىزةد نود  ة
ن بة دلَنيىيم   ثىشى ،بو وة ةرة هةلَسةوطيَنىَ   بطةرِىَ بت دؤزينة ةى بةديهيَنةرةنةى

 ،بكةةىت بةةة خى ةوةنةةةى   خةةت تةرةةلي هةةةر طوشةةىريَ  ة د  ر لةةة ،بةةةدلَ ئىرةةو دةيم
 ى وىبيَت.يى     ةنيتةرلي  بة هيض هيَزيَكى دةرةن ئة رىش لة ثيَنى يى تيَدةنتشىَ  

تمةةلَ بةو  لةة    ن تةىك    ئةىزةدنودوى  ،هةةوطى يَ  دينةى ئيسةال  هى يشةمى     بةلَىَ يةنةة   
ن ثيَيطوتن هةةمو تىن لةة   ثىشى ،وى دويى خترةنبت دةرة َتدةرة بةودةيةتيى   نتيلةيةتى

كى  ةنىويةدة هةوةديَ  نةة ةبو  لةة ويَةوةن  ةضةة  وة     ،لةة طلَةة   ي  (ئىدة ) ،ئىدةمن  
يىن  ،رهةودىَ وتنة ،يىن هةودىَ ئىغى  ،هيَنديَكيشى ذيَو دةرمة  رةعيةت ،نويَخى ويية 

نةةل   نةرِةتةدة نةةل لةة   لةة ب  بةةلَكو ..  وةى  ،هيَنةدىَ بةىَ شةيو   بةوةدة     ،ثىشى هةودىَ 
زمةةتكودوى ديةن     َت   خ ،بة رة شمى بةرز  ئةخالقى شريين   مةطةر ،طة رةتو ويية

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ :ئةة  ئىيةتةةى بةردةرةممىن نةة دةفةةرموىَ      ويشةممىن،   

 .(١٣ :احلجكككككرا ) چژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ
  هةميشةة خةلَكةة بينةى   قورئةىوى ثةريؤز    . بةةلَى .جةخت لةرةر ئة  رةرميية دةنىتة ة

لةة در رةمكوة ةنىوى    –بةة ئىزةدةوةة    –نودوةة ة  دوةة دةدةت بةت بري   ،خى ةن هتشةنىن
وىتة ة ييةةنيىن تيَةدة    ئةىخت هةيض نةة   نةورتيم       :خوةى طة رة  رةرجندةن ليَيىن نة

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :بتيةةة دةفةةةرموىَ ،دةبيةةنند ديةةىرة وةةىبينن
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د  بىرة بت تةحةددث نةىفوةن     .(3:مول ) چ        ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ   ڄڄ  ڄ   ڄ
 (٣- ٤ :امللك  ) چ ڇ  ڇ ڇ چ  چ  چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  :خوة وةوىرىن دةفةرموىَ

ئةىخت قلَيشةيَكى    ،و  جةىريَكى تةو بةة ردى تةمىشةى بكةة     حةزدةنةةيت جةىريَكى تة    : ةتة
ئىزةدةوةة  ثىشةىوي  هةةر بةة     ،بةة ئىزةدةوةة بريبكةة ة  تةمىشةىنة     دةرةى بضةت   دتيَدةية..

ةوةة دةنةىت نةة بةري  هتشةى ختيةىن        ةك رةةرنتوةى ئة   هةةر    ة َمى ختت بدة ة.
تةمىشةىى ئة ةوةة    ،بةري وىنةوةة ة   -بةر هةر هتيةك بيَةت لة–دةخةن   بة ئىزةدةوة  نىرلة

ضةتن لةة قيىمةتةدة     ،دةرة َتدةرةن دةنةن نة لة دويىدة ختيىن زةليلى ذيَو دةرمى بكة
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  :ى ختيىن دةنةةن   دةلَةيَن  بةيىوى هتنىرى تو شبو و

ضةةو وى   ئيَمةةة بةةري  بتى ثةةةر ةردطىرمىنئةةة : ةتةةة .(٦٧ :األحككباب) چڈ ڎ
د ةى ئىغةى    - وةة بةةلَكو بةنويَوة  - ينة ةى هةق  رةرميىختمىمنىن وةخسمةطةرِ بت دؤز

ن ئةة ةوي  بةة  شةيَوةية طةوموِة  رةرليَشةيَوة يى      دةرةجنةى   ،زلةةنىمنىن نةة تني   رةر
 :رةر هةةمىن مةبةرةت دةفةةرموىَ   شدة بت جةخت لة(مىئيدة) نودين.  ة لة رو رةتى

       ٿ    ٿ       ٺٺ     ٺ     ٺ     ڀ    ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 بةرة  ئة  :نىتىَ ثيَيىن بطوتوثَ : ةتة .(١٠٤ :املائ ة) چ ٹ ٹ    ٹ    ٹ     ٿ ٿ
هيض برينودوة ةيةةك   بىَ ،ةرة  ثيَغةمبةر  ةرن ة ب ،ثةيىمة  ةرن نةخوة دةيبةزةود  ة

خةت   ،ئيَمة هةر ئة  دين   ئىيينةمىن بةرة نة بى   بىثريةمنىن لةة رةةرى بةو ن    :دةلَيَن
ريَطةةةى هةةةقيىن دةر  ،ى  يبىثريةويةةىن هيضةةيىن لةةة رةرةةميى وةةةدةزةو  بيَطومةةىن بةةىو  

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :يشةةدة هةةىتو ة (ئةةةعوةف)وةةدةنود   ة لةةة رةةو رةتى 

     ٹ     ٹ    ٹ      ٹ    ٿ       ٿ      ٿ      ٿ    ٺ     ٺ    ٺ   ٺ    ڀ    ڀ ڀ ڀ   پ    پپ پ

  .(١٧٩ :األعراف) چڦ ڦ     ڦ      ڦڤ      ڤ  ڤ     ڤ
 ،ثيَةم تيَنىطةةن   دلَيىن هةية ثيَةى بةري وىنةوةة ة     ضووكة ،ئة ةوة بو وة جةحةونةميى  

 . مةبةرت لة  نتطويَيىن هةية هةقيى ثيَنىبيس ،يننوىب رةرمييةنىوى ثمَضى يىن هةية 
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دةبةىَ مةوؤظ بةة ذيوةوةة بتخةتى       :نةة  ئىيةتة  دةيىن ئىيةتى ديكةة  فةةرمو دة ئةمةيةة   
دةرةجنىمى خةتى ديةىرى بكةى  وةةهيَلََى  ةنةو ئة ةوةة طةريؤدةى دةرةمى          ،برينىتة ة 

بة  ةويَت نة زؤرهةمو  موؤظيَ  هةلَد نىرى ضة تى ختى ببيَت. خوةى دةهندة  دلتظىن
بري بكىتة ة  بةرةشكى ى ط ت  طتى جيددى  ،ى   د  ر لة هة ة  هة ةرى وةفسيقو لَ

قورئىن  جى ،ى   ش   طومىويَكى تيَيدة هةبىَيبكىت لة هةر مةرةلةيةندة بيَمة بةردةرم
 ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ چ :بةةت منو وةةة  ،ثةةوِة لةةة  بىبةتةةة 

 ،من هةر ئىمتذطىرييةنمىن دةنة  : ةتة ،(٤٦ :سبأ) چ .... ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ
 ،كةةة ة بةةري بكةوةةة ةةرةةمة ةبن   ثيَبةةةر خةةوة رِبةةيَن لةئيَةةوة يةنةةة يةنةةة  د ةن د ةن 

هيض شيَمى تيَدة وية. ئة  ئىيةتة موؤظةنىن بة  (موحةممةد)لَةنةتىن ضىني  بزةون هى ة
 ر لةة ذيَةو  بةة ئىزةدةوةة  د     ،يدة رةرةم  ةشكى ى بىوط دةنةى بةت طةةرِةن بةةد ةى هةةق       رِ
ج   بةري بكةوةة ة  رةرةة هةَلبةذيَون   بكة وةة شةويَن مةوهةة        ،شىرى هةر لةمثةريَكةدة ف

ومةةىوني طبيَ ،لَةنةتىوةةة ة بةةدةنمةةةرِ هى ةختتةةىن لة يةةىرىبوِ ،ثةةةيىمى ئةةةق َ   ذيويةةى  
 ذيويم هى ةلَةنةتىن. ى  يهو شيىر نةريَ  ويية د  دلَ بيَت لة فى   

 : ةتةةةة (٢٣ :اجلاثدكككة) چ .... پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  : ة دةفةةةةرموىَ 
ت ديمو ة نة ئىرةز  ى خةتى دةثةررةمىَد  ئةيرت    ةئىخت تت ئةى ثيَغةمبةر  ئة  نةر

 ،دلَيةى  ليَالَييشةى خسةمة رةةر ضةى ى     رةةر  بة مترى وةى  ى  يةرمى ليَطترِخوةي  ريَى رِ
تةودة خةوةى   ديىرة ئةطةر هةر ئى ة بري بكىتة ة قةت رةرميى وىدؤزيَمة ة. لةة ئىيةةتيَكى   

بتضو وى ختيىن   بةشةيَوةيةنى  ةرةن دةنىت نة بة ئىزةديى   بري دونىرزةن دة ة لة ئيمى
، طةةةلَ بةرةمبةرةنةةةةيىن بكةةةةن   ةرةةةت مووىقةشةةة  ليَكتلَينةةةة ة لة ىوةةةى رِ يمةوهةجي

 ہچ  :ريَبىزيةىن دة ىَ هةلَيبةذيون   دةرفةتيىن بدةوىَ تى بة ئىزةدةوة بري بكةوة ة  نى 

 : ةتةةة .(١٢٥ :النحككل) چ ....ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ
مةةرد  بةةرة  ريَطةىى ثةةر ةردطىرت     ، ثةرةةود  بة شيَوةى ذيوةوةة  ئىمتذطةىرى ضةىك     

  ة بة جوةورتين شيَوة لة طةلَيىن بة ئىخ مة.. ضةووكة بةة هيَةوةش   وةةر       ، بىوط بكة
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  بىشةرتي  بةرةنةت هةرت بة حورمةت   ريَزى ختى دةنىت  بةرةم، رةرختلة ويىن  
 ثىش مووىقةشةة    -ئة رىش بة ئىزةدةوة ، ئىرىورت ديَمة رةر رِيى هةق طوثَ دةطويَت  

رةةةةرةرِةى ئةمىوةةةةش هةةةةرطيز ، بتضةةةو وى خةةةتى هةلَدةبةةةذيَوىَ ة رِ  - ةنةةةة تتيذينة
رةةةر نةرةةيَكدة بةةة ئىزةدةوةةة بويةةىرى خةةتى وىرةةةثيَنىَ بة شةةةريتةتى ئيسةةال  حةةون   

 ة ، تةوىوةتى نىبوةى تتمةتبىر لة بةردة  دةدطىدة، وىبىَثيَى ىلَ وة ى وةنودبىَ  (ئدقرار)
هةيض بويةىريَكى   ، هىتبىَ بة قة لةدة ، دةثلَترىن   تتقىودن  ةشةيىن ثيَشرت ئةطةر بة هةرِ

مال يصكح  ) :دةلَىَ  ة طشت نميَبة فيقهيةنىودة هىتو ةرةر بنيىت وىووىَ. ئةمةية نة للة
 -ئةطةرضةى لةة رةةر نةوفوي  بيَةت       -ليَكةوة   قسة  ثىَ ليَنىوى زؤر  : ةتة (إقرار مكره

ئةىزةدى ىلَ رةةووة ة.    ئةريةدة   ضةووكة خوةرةت    ، وىرِة ةية وىدر رت   - ةنو عةممىر 
يةىن بةة   ، نىبوةيةةنى تتمةةتبىر بةة دزيةى    ، دةرة َتدةرةوى ئةموؤ :ي  دةلَيَت(ئة زةعى)

ىرييةةنى زؤرى  دةرن، ئة رى بت ئة ةى ئيقوةر بكىت، دةطون نوشنت قتلَبةرت دةنةن  
هةيض  ،  يَنىوةدة ئة ةية نة  ةروةىطريدرىَ  دةنةن.. قسةى رةرت   رة ة لة  جترة ثمَ ل

رِة  بتضةو وى خةتى لةة    ، ضةووكة ئةىزةدى ىلَ زة ت نةوة ة    ، بويىريَكى فيقهى بةت وةىدرىَ  
بىريَة  هةلَبةذيَوىَ.    وىتوةوىَ بةة در رةمى رة  بتضةو وى خةتى دةربةوىَ       ، دةرت دة ة 
ةمى ةرى زةوىنةىوى لةرةةر   جة ، رةتكودوة ةى قسة  ئيقوةرى زؤرليَكةوة   :يَنيدةتوةوني بلَ
 .  يةندةوطة

  مالشافعدة  املالكدة -اتفق اجلمهور ) :ييدة هىتو ة(زةلَ )ى دنمتر (الطالق)نميَبى  لة 
علكى أن الكالق املككره اليقكع..      -ماإلباضكدة    ماللاهرية  مالبي ية  ماجلعفرية  ماحلنابلة

نة جةةمى ةرى زةوىنةىن يةنةدةوطن     (من العوارض الفاس ة التى تفس  اإلرادة ألن اإلكراه
ضووكة زؤرنودن هتيةنةة لةة  هتيىوةة ئةريةدة       ،لةرةر ئة ة تة َقى زؤر ليَكوة  وىنة ىَ

ضةةو ن مةةوؤظي  خةةوة بةةة خةةى ةن ئةةريةدة  بت  خةةت ، يسةةمى مةةوؤظ لةةة دةرةةت دةدةت 
سةىبيَكي  بةت قسةة     حي   ويشى وةىميَنىَ ة  بت ضو هةرنىت ليَى زة تكوة رِ ،بةديهيَنى ة

 .فمنى وىنوىَىئىخ
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ينب ئة  ((فكى إالكالق   مال عتكاق  ال الكالق )) :طةشيىن ئة  فةرمو دةيةة نةة دةفةةرموىَ   بةلَ 
اخلطككأ مالنسككدان ممككا اسككتكرهوا  إن اهلل مضككع عككن أمككي)) :دةفةةةرموىَ . يةةىن(٦)مىجةةة 
 -وةدة تةة َقى ثيةى ى زؤر ليَكةوة     هةر ئةمةية نة ئةموِؤ لة دةدطىنى .(٧) ئينب مىجة ((علدُ

ككان    إذا أكرهُ بغك  حكق فكأقر   ) :يشدة هىتو ة(جمموعة الفتامى)وىخةن. لة  -بةوىهةق
ُ     إقراره باالال  ل يوجك  عقوبكة اللكامل املعتك ى الك ي     بك   مإشهاده علكى اإلقكرار ال ينفعك

 نةىن جةةمى ةرى زةوى  :. ديةىريكودوى خةلي ةةنىوي   (اعت ى علكى هك ا املللكو  بكاإلكراه    
 نىت ثيَويسةةمة نةةةش   ضةةووكة هةةةمو   ،بةةذيَودرة ندةلَةةيَن لةةة ريَطةةىى ئةةىزةدة ة هةلَ  

هة ةيةنى رىزطىر  ئىزةد رىز بدريَت بت موؤظةنىن هةتى بموةون بةة ئىزةدةوةة بريبكةوةة ة    
 :دةلَيَةت  (ئينب تة ييةة ) بتية ،يىن بلَيَني خةلي ةنىن ،ثيَشة ة بت هةلَبذةردوى رةرؤك  

  ماألشككعرية  كاملعتبلككة  ماملككتكلمن  مأهككل احلكك يث   مالفقهككاء  ءممجهككور العلمككا )
  ئةبوبةةنو  ثيَشةة ة  :دةلَةيَن  ،همةد فوقةةهىنىن  ..  ،جةةمى ةرى زةوىنةىن   :واتة (مال هم..
نوةية خةلي ة. بة هةلَبذةردن 
ة بةروةة    ،هة ةيةنى ئىزةد  د  ر لةة هةةمو  طوشةىريَكى ريىرةيى       رىزدةوى نةش   

تةى   ،وةة ةردوةنىزةر  رةتيَكةى هةلَبذ  ،ىددة  نورريى   ثلة  ثىيةى دويىوىوى تةمةح   م
ى طوشةىر  ترة شةمىوة موؤظ بموةوىَ نةريَمى   موؤظىيةتى ختى لة نيس وةدةت   ئة  جة 

 شى هةلَةى بكةن.  بت وةهيَنن   تو
بةة هيَةزى   ،   تتقىوةدن   ئةة  ثىشةىيىوة نةة بةة زؤر     يةىن بلَةيَني   ،نة ةبو  ئة  خةلي ىوةة  

ئىزةدى لةة مةةرد  دةرةيَنن   رةنىويةىن بةت ختيةىن       ، ئىبو ريى،   رةربىزيى   ريىريى
دةنةن  (ري وةودؤ ) -ليَوة  لة ىَ-ة َت   رولَمةدة يىن لة ذيَو ريَبةرى دةر، دةثضوِيَنن

  ةدة رةةدى دةوطةةنىن بةة دةرةت ديَةنن  هةيض ئيتمبةىر       بت ختيىن   دةرةجنى  لةة رة  

                                                 
 .2046حسن  حسنُ األلباني فى سنن إبن ماجة برقم:  (6)

2045صحدح  صححُ األلباني يف سنن إبن ماجة برقم:  7 . (7)  
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  بةة نةةلَكى دةوطةدةن    هةة ةى ئةى ة ئةىزةد ويةة    ووكة نةةش    ضة ، شةرعييةتيةنيىن ويةة 
 وىيةت.

،   ئىرةن بةة زؤرى ئةىطو    دةرة َت لة ئيسالمدة بت ئة ة ويةة نةة ئةة  ميللةتةة     رولَمة 
ئة ةيةة ئةة     .. بةةلَكو رةولَمة بةت   يىن رة بتضو وى خةلَكى بكةوىَ ،  يَنىَ  ةثيَدةو ىرةر

، ىمنةةىلَمَ   وةةةيىوهيَلَىَشةةمىوة نةةة دةبنةةة لةمثةةةر  ئةرةةمة  بةةت ئةةىزةدى دةوطةةةنىن رةي   
دةوطدةوةة دةبنةة لةمثةةر     نوة ة نةة ئةة  جةترة دةرةة َت      جيهىدي  بةت ئةة ة فةةرز   

نةةة ميَةةذ     :بالزيةةوى)نةةب بكويَنةةة ة   ة وةةويَن.  ، لةبةةةردة  ئةةىزةدى بري بتضةةو ودة 
 بةةت د  ثىتكودوةةة ةى ئةةة  قسةةةية نةةة وةةىبىَ رةةولَمة ئةةىزةدى    (وو رةةيَكى ئيسةةالميية

نةة   :طةوتى  (ئةةبو  عوبةيةدة  ) :لة نميَبةنةيةدة دةلَةىَ  ، رد  زة ت بكىترةربةختيى مة
 ى خةةةةةلَكى لةةةةة -شةةةةىوديَ ، نوةيةةةةة خةلي ةةةةة (تةةةةةزيزةبد لععومةةةةةرى نةةةةورِى )
 رةر لةشكوى ئة  رةةردةمة  :قوتةيبة)ركى َيىن لة  ى  ي  هىتنة – ةة ة(رةمةرقةود)
، بةة بةىَ رةزةمةوةدى ئةة ةن    ، نود نة طوةيى بىَ ئىطىدةريى هىتتتة وةى  شةىرةنةيىوة ة    -

ي  خيَةوة وىمةيةةنى بةت دةرةة َتدةرث ئةة ىَ      (عومةر)، خةلَكى تيَدة ويشمةجىَ نود  ة
ئينجةى  ، وىمةنةيىنرةكى َ  دةبةََ   بكتلَيَمةة ة لةة    (دةدثةةر ةريَ  )ثةلةة   بةة  :وو رى نة

ئةةة ي  بةطةيشةةمنى ، دةبةةمَ دةرضةةن، دة بةدةرضةةو وم مورةةولَمىوةنىنئةطةةةر بويىريةة
ئة رى بويةىرى دةرضةو وم   ، كود بو ةويَمة دة ةنةيىنديىريي (بىجى)ث (جومةيع)، ةنةوىم

 -ئة ةن هيَةوش بيَةنن  –لة ة  دةبمَ خةلَكى شىرةنةي  بةر مورولَمىوةنىوم دةرنود نة
 (رةمةرقةود)د ةيم خةلَكم  جى بت، جةوط ئىمىدة بكةن هةتى ختيىن بت، ئىطىدةر بكويَن

هةةةر ئةةى ة  ، رةزةمةوةةدييىن دةربةةوِث ضةةتن هةةىتو ن   بتيةةة، ئةةة ةيىن ثيَنةةىختش بةةو   
  .ة ةلةشىرةنةدة مبيَنن

  طةووط لةة   و، بنةمىيةةنى زؤر ثةريؤز    دةيةىن ئىيةةتى تة   رةربىرى ئة  هةمو  ئىيةتىوة 
 ةرطوتنةةى ،   ثيَشةةهىتدة نةةىريَكى طةةووط هةةةر  رة يَةةذة، لةةة (شةةورة)دينةةى ئيسةةالمدة 

ئةة  شةمىوةى نةة     -طشةت ثيَشةهىتةنىوة   هةلَسةوطيَنةرى ، ضووى ئة  ئةجنومةوةيةرة بت
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بتضةوويىوة بةة ئىزةدةوةة      ئة رةىش دةربوِينةى رة    -وةهىتو ةدةقيَ  لة بةرةمبةريىوة ة 
لةة   (خةوة ليَيةىن رةزى بةىَ   )هةر لةمةيشة ة رةرضةى ةى طوتبةو  نةة هةى ة َن     ، بويَوةوة

دةوطى ختيىويةىن   يىن بة بىشرتيىن زةويبى بة دليَوةوة، هةرشميَكدة ئيشكىليَكيىن هةبو بى
نىتىَ ثيَغةمبةر  :بت منو وة، دةردةبوِيى   بىرة ضىك   ثةرةودةنةيىن ر  ن دةنودة ة

  دة لةشكوةنةى بودة رةر بةشى خةوةر  ى ئى ةنةىوى بةةدر   (بةدر)ةنةى لة ر  دة ،
ئةةى ثيَغةمبةةةرى   :ليَةى ديَمةةة دةوةط   دةلَةةىَ   -هى ةلَيَة   ةنةةو ثسةثتريَكى رةةةربىزى   

رة بتضةو ن     يةىن  دنة ئيَمة لة  جيَطىيةةدة بةني   ة ةحيى   رو شةمة ئخودة  مةطةر 
، وةةخيَو  :مو ىرفةة   ثيَغةمبةري  د قسةى تيى بكةيننيدةتوةو،  يَكى رةربىزييةفيَلَ

ئةةة جى ، ى   رةةةربىزيية  ثالوةةى شةةةرِة  ي  رة بتضةةو وى تةةةننيك  ةحيةةى وةةةهىتو ة 
جةةوطي  بةة   ،  دة   ةحيةى ويةة  دةرةى مةى   :طوتى   (خوة رةزيى بيَت ليَى)هى ةلَةنةش 

مةن ئةة  شةويَنة بةة طوجنةى        ،ثالن   دؤزينة ةى بىرى رةرت   شةيى ة بةت رةةرنة تن   
وزي  بة ئى ةنةة ة لةة ىَ دةبةةزين       ب ةرمو  بة خةلَكةنة تى دةرِؤوة جيَطىيةنى، وىزةمن

ختيشةمىن  ، وةةطون   ةر هةمو  ضى طةنىوى تو ثوِ دةنةينة ة تى قورةي  رو ديىن لةمَ 
لةةنىتى ثيَويسميشةدة    ،ن   ئينجى شةرِيىن لةطةلَ دةنةينرميَلَيَكى ىلَ در رت دةنةيئة
 ثيَغةمبةةةرى خةةوة ،   تينةةو  دةبةةنى ةنةةة  ةردةطةةوين   ئةةة ةن بةةىَ ئةةى  د لةةة ئورةة

بتيةة ثيَغةمبةةرى خةوة رةوثىنةى     ، ئىمىذةت بت رةيةنى بىش   ثةرةود نةود  :فةرمو ى
ئةيرت لةة ويوةشةة دة لةة ىَ     ، ضةى َ  لةة د ذمنةة ة    لة ىَ هةلَسىود  بودية رةر وزيكرتين

، هةةمو  ضةى طةنىوى تويةىن ثةوِ نةودة ة     ، كود ين   ثىشىن ئةرميَلَةنةيىن در رمدةبةز
لةة ضةةود جيَطىيةةنى تةودة رة  بتضةو وى       ،جطةة لةة بةةدر    ثيَغةمبةرمىن موحةممةد 

ىن دةر بوِيةوة   ضةو وى ختيىوية  ئةة ةوي  زؤر بةة ئىزةدةوةة رة  بت    ،هى ة َوى  ةرطوتةو ة 
 :جةى بةت منو وةة    ،  لة هةر بوةريَكى تةودة  ،بىرث رةربىزيدة  لة نىر  ،ثيَكوة ةنىريشى 

ئة ةوي  بةة   ،وى ى ضةود جيَطىيةك ديَنني نة ثيَغةمبةر رة يَذى تيَدة بة هى ة َن نود  ة
 :بويَوةوة دةوطى ختيىويىن لة رةر دة ة
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 :جةنطى ئوحود -1

نةة قةورةي  لةة مةىلَ      ،ىيى شةشة َوى رىلَى ريَى نتض(6)رؤذى هةيَ  ئة  جةوطة 
 ،بكةةن طةةلَ مورةلَمىوةنىودة جةةوط    بو وة ة   يسميىن لة (مةدينة)دةرضو ن   وزيكى 

هةر نةرة بة ز  يةى رة بتضةو وى    :بة خةلَكةنةى فةرمو  ،جى نة ثيَغةمبةر بة ةيزةوى
 ين.ختى دةربوِىَ لة مةرِ ضتويةتى ئة  جةوطة دةرطىى ثيَطوتو 

 
 :(حمراء األسد) جةنطى -2

 (ئوحةود ) لةة  نةة  ،ىيى شةشةة َوى رةىلَى نتضة   (8)رؤذى شةممة  ثيَغةمبةرى خوة  
ئة رةى   ،شةةهيدةنىوى طترِةثةىوى جةةوطى خسةمة طةترِ      ثىش ئةة ة  (مةدينة) طةرِةية ة
 بةشةكو دةوةط     ،ى وةىرد (عةبدةللةةى نةورِى عةةموى نةورِى عةة ف     )شةممة رؤذى يةن

 ةةة ة (ئةةبو  رةوفيىن  ) طةويَ  لةة   :جى نة طةرِةية ة طةوتى  ،ى بت بزةوىَبىريََكى قورةيش
 ،ةد رةرمى شةة نةمتىن شةكىودن لةة ئوحةود    بة :بة دة ر  بةرةنةى ختى دةطوت ،بو 

   (ئةبو بةةنو )بة َ  هيَشمىى مى يةتى  مةرج بيَت لة ريشةيىن بيَنني. ئينجى ثيَغةمبةر 
ئةة ةوي    كةن بةرةمبةر ئةة  ثيَشةهىتةد  رةى  ةرطوتن نةضى ب ى بىوط نودن  (عومةر)

 دةرت بت مىلَ   مندةلَيىن وةبوىَ. طوتيىن ثة مىرى د ذمن بدرىَ  
 

 :(بئةحزا) جةنطى -3
 ثيَغةمبةةر   زيقةعةةدة  (8) رؤذى رةىَ شةةممة   ،ىيثيَنجةمى نتضئة  جةوطة رىلَى  

مىرؤى خةوة  بو  لةة طةة   رؤذ (15)شيى ى بىرة  روثىى نتنودة ة بت بةرهةلَست ليَيىن.
بةة رةى ئيَةوة    :ثىشىن مةشترةتى بة مورلَمىوةنىن نةود  فةةرمو ى   ،نوةوىرةنىودة بو 
يةىن   ،بة دة ريى ضةىلَ ليَةدةين   يىن هةر لة شىردةبني   بتيىن (مةدينة)بضينة دةرة ةى 

 لة وزي  شىردة بني   ثشت بكةينة ضيىنةد.
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 :(حودةيبية) -4
ئةة ةبو    ،مةىوطى زيقةعةةدة بةو     ،ى  ير  دة ى حودةيبيةش رةىلَى شةشةةمى نتضة    

ديىرييةةنى بىشةة ة    دةرةت   نةردة لة هى ة َوى بة (600)طةلَ لة ثيَغةمبةرى خوة 
يةةك دةوةط   بة ،ن بةمةةيىن زةوةى  جةى نةة موشةويكةنى    ،عةوموة  بة مةبةرمىهىتن تةويى 

هة ةلَة بة  ئينجى نة ئة  ،ةة ة(حةرة )وةهيَلَن بيَنة مزطة تى  بوِيىريىودة ريَيىن ليَبطون  
دةبةىَ ضةى بكةةن     :هى ة َوى نةت نةودة ة مةشةترةتى ثيَكةودن     ،طةيشت ثيَغةمبةر 
 بىشةد.

 
 :جةنطى خةيبةر -5

ضةووكة جو لةةنىوى    ،هىتة ثةيَ   (صةفةر)مىوطى  ،ىيى نتض(7)ئة  جةوطةش رىلَى  
ى لة تتلَةى بةوى وةةزيو  بةةو   –ريَكة تبو ن  ،خةيبةر لة طةلَ عةرةبة دةشمةنييةنىودة

هةةةزةر  (10000) بةةت ئةةة  جةوطةةةش ،هيَةةوش بكةوةةة رةةةر مورةةلَمىوةنىن -قةةورةيزة
ئةةة  شةةة ة لةةة خةيبةةةر بنةةة  بىرخىوةةةى   ثيَغةمبةةةري   ،نةرةةيىن ئىمةةىدة نودبةةو 

ة  ةحةم لةة    ئةةر بة   :هىت   طوتى (حةببىو) جى نة رؤذة ة بو  ، ةوة ةةثيَخسنت   ح
رةت بةة   ىبة ضةةود تيَبينييةةن  رةة   ئةطينة  ،قسةةيةن  ويةة   ،مَجيَطىيةدة بنةتىن خسمبة

هةةر ئةة  شةة ة     ئة ةبو  ضةود تيَبينييةنى بىرةكود  ثيَغةمبةةري     ،هةية جيَطىية
 هيَشت. طوةرمية ة  شويَنةنةى بةجىَ

 

 :غةزاى حونةين -6
ثةىش ئةة ة نةة فةة ى      : ةتةة )نتضيدة بةو   ى (8) ئة  غةزةيةش لة شةشة َوى رىلَى 

جةى   ،دةركة تيَكى زؤريشيىن بو  وبو ن  رةرنة ت  ريؤزمورلَمىوةنىن ث  (نوة مةنكة
نةة ئيمىويةىن هيَنةىبو      (هةة ةزن )وويَنةةرى هةتزى    ،(جةعوةوةة ) نة طةرِةوة ة  طةيشمنة
 ،جةةى نةةة وويَةةذى ويوةرِؤيةةىوكود  ،  دة ةى ديلةةةنىويىن ليَكةةود  هىتنةةة  ى ثيَغةمبةةةر

 ى  ى مةةن  تبيَمةةة  هةرضةةى نة  :فةةةرمو ى ئةةةمي   ،بىرةةةنةيىن هيَنىيةةة وةةى ة 
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بةت ئة يديكةةش دةى بةة طةويَى      ،وةة ئةة ة مسةتطةرة  هةى ختتى    ،(عب املطل )نورِةوى 
 ئة ةوي  رةزةمةودييىن لة رةردة. ،نىويدةةلَهى ة

 

 :تائيف جةنطى -7
ئةةة ةبو  لةةة  ،ى نتضةةيدة بةةو (8) ئةةة  جةوطةةةش هةةةر لةةة مةةىوطى شةشةةة َوى رةةىلَى  

ى (حةةةببىو) ثىشةةىن نةةة ،كيىن ىلَ شةةةهيد نةةوةرةةةرةتى ة مورةةلَمىوةنىن ضةةةود نةرةةيَ
بةةر  مةطةةر لة  :، طةوتى بىرى رةربىزيى هىت   شةويَنةنةى ثيَبةىش وةةبو    ثسثترِى نىر 

 ، ةحةى وةةبىَ   ةحية لة  جيَطىيةدة بنةتىن خسمو ة ئةى ثيَغةمبةرى خوةد ئةر لةبةةر  
لةةة  ثيَغةمبةةةري   ،ة لةةة قة َنةيىوةةة ة د  رة ةنةةة ين ثيَمضةةىن ،مةةن قسةةة  هةيةةة 

 دة.رةزةمةودى لةرةر  : ةتة ،بةرةمبةر  تةنةية ة بيَدةوطبو 
 

 :خةزاى تةبووك -8
 ئةة ةبو  ثيَغةمبةةر    ،خةزةى تةبو ك لةمىوطى رةجةبى رىلَى وتيةمى نتضةيدة بةو    

يى ى ئىمىذة بتنودوة نىتةنةى ش ،ىمىدة بكةن   بضنة رةر رؤمةنىنفةرمىويدة ختيىن ئ
لة  يشة ة ميوة وتبةرةى ثيَطةيشمبو ..  ،شكة رىلَ بو جطىر طةر    وىرةحةت    ئيَ

يةةك بطووةة   ترةتى بة هةى ة َوى نةود نةة   ريَطة    ةك بى ى ختى مةش ثيَغةمبةري  
ى خةت  ية ة رِ موؤظيَكةى خةود   بةر  ضتن دةرت ثمَ بكةند. بةةلَىَ ثيَغةمبةةرى خةوة    

 ة ثةةىش  ،و ةبةةةلَكو رة  بتضةةو وى هةةى ة َوى زؤر   مةبةرةةت بةة    ،ثةرةةةود وةةةبو ة 
رةى هةى ة َن   وةةوط وةةبو ة لةرةنةةى خةتى بيَمةة خةوةرىَ         ثيَةى لةةوط     ،مةشترةت

هةةى ة َوى تةةوى    (حةةةببىو)ة  بو ضةةو وى ئةةة ةبو  ضةةةود جىريَةة  رِ  ،قةةةبو لَ بكةةىت
  ةرطوت.  

مةىرةيى ذوةىن    (-عومةةرى نةورِى خةةتمىو   )* لة رةردةمى خةلي ةى مورةلَمىوىودة   
ى   بةة ثيَويسةمى نتمةلَطةةى    يبتية ختى بة بةرثورةزةو  ،تيَدة نوة يةنى زؤرىزيَدة رؤي
ئة ة ضةو ة رةةر ميمبةةر  ئىمتذطةىريى      تب ،ة بةرهةلَسمى ئة نىرةية بو ةرمىَزةوى ن
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ثىشةةىن ئىفوةتيَةة  ، ثىشةةىن ريَةةى ليَطةةوت   رةةنو ريَكى بةةت مةةىرةيى ديةةىريكود ،نةةودن  
آَتْيتتْمْ  ْحْدتتَداْ ن  َو...] :ىَمةةىدة  خةةوةى طةةة رة دةفةةةرمو : ى  ةرةةمى  طةةوتى بةةةر رِ

وةىبىَ  ، ئةر نلو ريَ  زيَوِتىن نودبو ية مىرةيى هةرنىميَكيىن : ةتة 20النستا/   [..ِقنَطاًرا
نةة ةبو  تةت بةتت وييةة رةنو رى بةت       ، بيىوو يةنة ة بةىَ ليَيةىن بسةيَننة ة    هةر بوِ  بة

ضةو وى ذوةنةةى   بت ئينجةى عومةةر طةرِةيةة ة رةةر ميمبةةر  قسةة  رة        ،ديىرى بكةيت.
لةة ة نةة عومةةر    ، خوةيةة  دة ةى ليَبوردوةت ليَدةنةة     :ثةرةود نود  بت ختشى طوتى

بةةىَ لةمىوةةةش ئةطةةةر رةةةيويَكى ، نةةودة ة ذويَةة  هةلَةنةةةى بةةت رةرةةت، هةلَةةةى نةةود  
 بةةة ئىزةدةوةةة برييةةىن لةةة مةرةةةلة زةوسةةمة ةةةى زةوىنىمنةةىن بكةةةين نةةة ضةةتن (ئيجميهةةىد)

كةى تةو ببيَمةة بةرهةلَسةت     يىن هةر هيَزيَ، دة لَةت ى ئة ةبىَ، ىنىويىن نودؤتة ةجيىجي
 -كةةن   لةة هةةمو  بوةريَكةدة     يىن فيقهى ئيسالميم دة لَةمةود بدةرةجنى  توةوي بتيىن،

ئيَسةةمىش لةةة ،   رة بتضةةو وى ختيةةىن دةربةةوِن –نتمة َيةةةتيى ، ئةةىبو ريى، ريىرةةيى
 ديسةىن بة ةوةة  ، نمورةلَمىوىو   حورمةةت   ئيتميبةىرى   جيهىوى ئيسالمةتيدة جيَطةى ريَز

 ر  ن دةبيَمة ة  بىَ د   دلَى دةرةمليَنويَت. (بتضو ودة ئىزةدى لة بري )ثرت 
  ببيسةةن   مورةةلَمىوةنىن :ة طةةوتىلةةة  تىريَكةةد * ديسةةىن هةةةر ثيَشةةة ة عومةةةر   

وىبيسةني   بةرفةةرمىن    :ةى فىررى هةلَسىية ة  طةوتى (رةملىن)ئة رى ، بةرفةرمىن بن
ضةووكة لةة شةيَوةى     :بتوىبيسن   طوىَ وىطوند طةوتى  :ة ة عومةر فةرمو ىوىبني  ثيَش

، ةة ة هىتبو  بت مورلَمىوىن ئيشةكىملىن هةيةة  (يةمةن)دةبةشكودوى ئة  قومىشة نة لة 
بةة َ  هةى مورةلَمىوةنىوى تةو     ، ثةىن   ثةترِ  تةة ة ة لةة بةرتةدة      دةبينني نوةرةنةى تت

شةىيةتةنة   ج شةىيةتيَكى بةت رةرةمكودوة ة      طةور ئةة ي  نورت   وىتة ة ة لةبةريىودة..
من بةشة قومىشةنةى ختم  بةة عومةةر بةخشةيوة  نوةرةةنةى      :طوتى ة ة يكودر  و

 دةرةى  :طةوتى  (رةةملىن )ئة رةى  ، د رة ة خةتى  لة بةشةنةى مةن   بةشةةنةى   عومةر
 .فةرمو  ئيَسمى طويَوِةيةلَ دةبني
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هةةةمو  مىوةةىى  -ىودة هةةةبو ة نةةة لةةةوى  مورةةلَمىو -  بةرةةةدةن  ةك ئةمىوةةة * ئةمىوةةة 
بةىَ ئةة ة هةيض    ، رةربةرمى   ئىزةدى موؤظ دةطةيةون لة دةربوِينى رة بتضو وى ختيةدة 

 ريَ .نةريَ  طوشىرى خسمبيَمة رةر هيض نة
، بتضةو ن  ى طةويَطوةن   خويَنةةرةوى بةةريَز     ة هيوةدةر  ئةمىوة ببنة بةلَطةى ئىزةدى رِ 

يةىن رِ  دة يَكةى ميَةذ  يى بةةل     ، يةىن فةرمو دةيةةك  ، خت من دلَنيى  نة تىنة ئىيةةتيَ  
 ئة ةودة دريَذة  دةية.بة َ  لةبةر زيىدة شيكودوة ة بو  ، بو 

 

 :ئازاديش سنوورى هةية
 

ضةةةودة بةةة   -هةةةمو  يىرةةى  رِيَسةةىيةك    :دةمةةة ىَ بلَةةيَ  ، ثةةىش ئةةة  ليَكتلَينة ةيةةة   
وةىبىَ لةة  هيَلَةة    ،  ىريكود  ةىوةة هيَلَيَكةى رةو رى دية    بيَطوم -رة بتضو ن ئىزةدى دةبىَ 

نةة ةبو  دةوةىوى   ،   ريَسى وىطوجنىَ   وىبيَت ة هةرطيز موؤظى بىَ يىرى، نيَرو رة تيَثةرِ
مىوةةىى ، نةةة ةنىنذينةةة ة  ليَكتلَييىرةةى  رةةنو ر بةةت هةوةةدىَ قسةةة  بتضةةو ن   تويَ    

 ة نةرةيَ  بةة وةى ى ئىزةدييةة    ، زة تكودوى ئىزةديى   رةربةرمى ئىزةدخيوةزةنةىن ويةة  
حورمةةةت   رةةومتةى نةرةةيَمى هةلَكةةة تو ةنىن  ، طشةةت ثريؤزييةةةنىن بةةىَ ريَةةز بكةةى  

، نةريَ  بية ىَ بىرةة ئيسةالمييةنىن بشةيَويَنىَ   خةةلَكي  ضة ةشةة بكةىت      ، ببةزيَنىَ
نةريَ  بية ىَ خودى ئيسال  بة نتوة ثةررت   شويَنكة تو ةنىويشةى بةة رةجتيةى      

بةة َ  لةطةةلَ   ، ة ئةىزةدى ويةة  قبةولَي  وةىنوىَ    بةىَ شة  ئةة    ، د ةنة تو  بدةتةة قةلَةة   
بةى  ، هةةر رةخنةيةة دةطةوىَ   دةلَةىَ    ، (مووىقةشةة )   (مووةىزةرة )رةضى نودوى يىرةىى  

 بةبىَ هيض رىوستريَ  بيطوىَ   بيلَىَ . 
نةة بةىَ ثةةردة دةدةبةزيَمةة رةةر مةرةةلة        –ئيَسمى طةىلَ نةل هةيةة   -رةد مةخىبن  

تيَكةلَى ذن   ثيةى    :حةرةمكوة ةنىن حة َلَ بكويَنة ة ية ىَدة، بةهىدةرةنىوى ئيسال   
، قومىربىزيى .. همد . بة ثيَشكة تن حسىبيىن بت بكويَةت ، شةرة تريى، رنو رى وةبىَ

 زة ن   زيىن بةخ  خوة وةتة رِ  .نتمة َيةتييةنىن ئة ةوة بة قيَ نة  ى طشت زةوى
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رىَ بة ثزيش  وةدة ضىرةرةةرى   -ة ة ى   تورنتنى ختييبة وى ى ئىزةد -* وةختشيَ  
ثةو ىل خةتى لةة    ثةىرة   ، موؤظيَة  بةةوى ى ئىزةدييةة ة مةىلَى خةتى بسةو تيَنىَ        ، بكىت

رضةةةودة طلةةةيى    هة، .. ثيَويسةةمة ئةمىوةةة يىرةةى ريَيةةىن ليَبطويَةةت   قومةةىردة بةةدؤرِيَنىَ 
 رةةر منةدةلَ   موؤظةى بةىَ    ى لة(حةةجو )بتيةة شةةريتةتى ئيسةال      ،طىزودةشيىن هةبىَ

  ى ةزى خةرج   رةةرفى مىلَيةىن وييةة   ئة ةوةى ئ ،ى دةوى ة(ر شد)ئى ةز   شيَت   بىَ 
مىوةىى   (٥ :النسكاء ) چ ... ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  :نىتىَ خوة دةفةةرموىَ 

 وةضىَ   بثىريَزريَت.  دةية ىَ رةر  مىلَيىن تيى بةلَكو ،زة تكودوى ئىزةديىن ويية
 –نورتييةةنىوى هةةر موؤظيَة       ةدةضةو وى نةة     بةد ى عة رةت  (تمبع)لة ئيسالمدة   
 ديسةىن هةةر بةىل      ،ثيَنةةدرة ة  قةدةغةةنوة ة   رثَ –بةر وىضىرى زةر  رةت وةبىَ لة

تةى وةطةوةة رةدةى يةةقني     ،دةيىوكةوة هةرة  نيَشةة  خوةريَكي  لة ةوة ليَيىن دةد يَن  
  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ   :وةةىبىَ بةةة د ةيىوةةدة بضةةني 

 .(٣٦ :اإلسراء) چی ی
 

 ئازادى مرؤظ لة هةلَبذاردنى ئايين و مةزهةبدا
 

ثيَويسمة ئة  رةرميية بزةوني نة غةيوةز ئة  ديةن    ، بةر لة ة بضينة وى  ئة  بىرة ة  
دةوةىووىَ   بةةر ئةىزةدى     (ديةن )هيض بةروىمة   بتضو ويَكى تو بةة  ، بةروىمىوةى ئىاىوني

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ  :هةلَبذةردوى ديةن   مةزهةةو وىنةة ن   

دينةةةةى ئيسةةةةال  نتتةةةةى  . (٨٣ :عمككككران آل) چېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
ئىيينةنىوى توة  ثيَويسمة طشت ثةيوة ةويىن ثةيوة يى لةة ئيسةال  بكةةن   تةوىوةةتى     

دةبةو  بةى ةرِ   ، ئةر ئيَسمى لةة ذيىوةدة بو بةىن    (رالَ يىن لةرةر بىَ)ثيَغةمبةرةنىويشيىن 
چ  :بكةن   هةةوطى ي  بةةد  ى ئةة دة هةةلَطون       دينةنةى (حممد )بة  ثيَغةمبةرة 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں    ڱ ڱ ڱ
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     ۈ    ۈ    ۆ    ۆۇ    ۇ     ڭڭ     ڭ    ڭ     ۓ    ۓ    ے    ےھ    ھ ھ

ئة نىتة  ةبري بيَنة نة خوةى ميهوةبىن لةطةلَ  : ةتة .(٨١ :عمران آل) چ ۋ ۋ   ٴۇ
من هةر نميَبيَكةى زةوسةميى   ثوِحيكمةة      :ت   ثيَيطوتنرةنىودة ثة ىوى بةرثيَغةمبة

ثىشةىن نةة ثيَغةمبةةريَ  هىتةة وى تةىن   ئة ةوةةى  ى ئيَوةشةى بةة رةرةت          ، بة ئيَةوةدة 
خوةى طةة رة  ، يىريدةى بدةن   هى نىرى بكةن دةبىَ ئيَوةش بوِ ةى ثيَبيَنن  ، دةزةوى

رمت دةطون د  تيىن بةلَىَ ثةة ىن  فةرمو ى قةبو لَمىوةد ئةرىَ ئيَوة ئة  ئةرنة  لة ئة
 ئة ة مني  لةطةلَمىمن. ، دةرى بةشىيةت بن :طوتى، بيَت
  ى ئةة  طشةت هةلَةة  ثة َوةة دة ةرةمىَ نةة       ديسةىن ئيسةال  بةة رةشةكى ةوة ر  بةةرِ       
بةةة َ  ئةلَبةةةت بةشةةيَوةيةنى ، تيَكةةةلَى نميَبةةةنىوى خوةيةةىن نةةود  ة (ئةةةهلى نيمةةىو)

هةلَة بة هةلَة ضىرةرةةر  ، هيض زؤر  زةوطيَ  بةنىر وىهيَنيَت    يى   مةوهةجييىوةزةوسم
ئىزةديشن لةة  ، بةلَكو رةرزةوشميىن دةنىت لةبري  بتضو وى مةزهةبى ختيىودة ، وىنىت

بةة مةةرجىَ   ، دةبيَمة دةرمةبةرى طشت مىفةنىويشةيىن ، مومىرةرةى در  مشةنىويىودة
ئةمىوةةةش هةوةةديَ  لةةة ، نىويةةىندةرةةمدريَذى وةنةوةةة رةةةر مورةةلَمىوىن   بةةةهى ثريؤزة 

 :هةلَةنىويىن نة قورئىوى ثريؤز بتمىوى بىل دةنىت   دةفةرمو ىَ
 ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  

   ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ   ڄ

 ں     ں ڱ ڱ ڱ ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ

     ې ۉ   ۉ    ۅ    ۅ ۋ    ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

يةةةةةةةةةىن  .(١٦١ – ١٥٥ :النسكككككككككاء)چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې
 چ ...ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :دةفةةةةةةرمو ىَ

  .رئىودةتو لة قوى چٻ ٱچ هى رِىَ لةطةلَ دةيىن  (١٧١ :النساء)
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هيَمةىن ئيسةال  هةةر بةى ةرِى بةة      ، جى لةطةلَ دةرخسمنى بري  بتضو وة هةلَةنىويشيىن 
 :ط موطت  ديىلتك   ليَكتلَينة ةيةنى رةشكى ةوةية

    ٿ   ٺ   ٺ    ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ  ٻچ  

 ڤ ڤچ .  (٤٦ :العنكبككككككو ) چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ   ٿ       ٿ   ٿ

     چ    چ     چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

  .(٦٤ :عمران آل) چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ    ڇ    ڇ   ڇ
 بيةىوهيَنني   لةة    -لة بىرةى خى ةونىمةنىوة ةن -ئيَمة وىمىوة ىَ هةمو  ئة  ئىيةتىوة   

ئىشكوةيشةةة مشةةميَ  ، ضةةووكة ئةةة ة زؤرى دة ىَ، جيَطىيةةةدة هةلَةةةنىويىن  ةينةةة رِ   
 ،دينيَةة  ئة ةوةةدة خةةى ةوى ضى ثتشةةيى   رةةةمىحةت بةةىَ  جةةى، منو وةةةى خةرمىويَكةةة

رلَمىوىن نة خى ةن دينيَكى ئى ةن ريَةز  حورمةةت لةة هةةمو      وجيَطةى شىوىزى وية بت م
 ة ئةىزةدى  ، ريَطة وىدةت تتزقىلَةيةني  رمة  لة هيض نةريَ  بكةوىَ ، موؤظيَ  دةطوىَ  

ةنةوة ة  ضةتن خوةثةررةمى   خى ةن دينةنىوي  دةثىريَزىَ   ريَطةيىن دةدة ضتن بري د
  وى   وىتترة بة بةهى ن وةدةن   قسةى تةوزختيىن دةنةن بة مةرجىَ ئىزةرى مورلَمىوى

، دينةنةةيىن نةود    بةرةرمى مورةلَمىوىوي  ضةىك ثةةيوِة ييىن لةة    ، ثريؤزةنىويىن وةلَيَن
لَ ئةة   طةة لة،  ةنو ئة  دة ةى نود لةطةلَ بةرةمبةريىن رةفمىريىن نود بة دريَذةيى ميَذ  

جو لةنةةنىن دةضةو ن    طةةىلَ جةىر  ، رةطةزثةررمييةدة هةيىن بو  هةمو  دةمىرطرييى  
بةة َ  رةةمىحةت      ،بة طذ طى رةنىودة طةىلَ جىر ئة ةوي  دةرميىن لةةمىن دة ةشةىود  

 ضى ثتشيىن بةرةمبةر بة ئىيني   ئىيندةرةنىن لة بىل وىيةت.
تيَيدة ثورةيىرى   :نةةى ثيَدةية ة (ةشيدرِ ةهىر و)لة  وىمةيةدة  ة َمى  (ئةبو  يورف) 

 -ىومىن ديَةو  نةويشةمة  شةىرى خى ةونىمةةن     رةر   بنةمىيةنى ئيسالميىنودبو  نة لة
ضةتن   ئىيةى  كىرى لة دةرمى خى ةن وىمةنىوةدة هيَشةمتتة ةد  بىَ دةرم -ثىش ئىزةدنون 

 :ىةةةةنىويىن دةوةةويَنند لةةة  ة َمةةدة طةةوت  (صةةةلي ) لةةة هةةىتو  ضةةتدة بةةة رؤذدة ضةةى   
ة رةةةر ئةةة ة ثيَكهةةىتو ن نةةة خى ةونىمةةةنىن رةةةرةوخى ةونىمةةةنىن لة مورةةلَمىوةنىن  
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ثىشةىن  ، تطوزةريةنىوةة ة خزمة بدةن بة مورلَمىوةنىن لةة بةرةمبةةر ثىرةرةنت      (جزية)
ئيَسةةمىش بةةة ئىزةدةوةةة نةةىرى  طووةةد  شةةىرةنىويىن ثةةىريَزرة  دةبةن، ديَةو  نةوشةةمة  ديَو  

 .ختيىن تيىيىودة ئةجنى  دةدةن
لة رىلَيَكدة رؤذيَكمىن بت ديىرى بكة نة ضةىخةنىمنىن   :شيىن طوت(ئةبو  عوبةيدة)بة   

... هةةر  ةوةة ة  دةخوةزييةنةةيىوى جيَبةةجيَكود   ئةة ي   ة َمةى د  ، دةرخةين   بنويَنني
ئةمةةةش بةةو  خةةى ةن وىمةةةنىن بةةت د ةيةةى بو وةةة ثىلَثشةةميَكى ضةةىك   بةةة ئةمةةةك بةةت     

 يسمدة هى نىرييىن دةنودن. ة لةنىتى ثيَو، مورلَمىوةنىن
 ة لةةة ديةةن   مةزهةةةبيىن هةةةر لةةة ذيةةىوى ، ريَةةز  حورمةةةت طةةوتن لةةة خةةى ةن وىمةةةنىن

هىتة مةدينة مو رىييةنى ئة ة بو  نىتىَ ، نوة  رةوطى دةية ةثوةنمي   ثيَغةمبةردة 
ثةةة ىن وىمةيةةةنى لةطةةةلَ مةةتر نةةودن نةةة دةبةةىَ مورةةلَمىوةنىن لةةة      ، زؤرى تيَةةدةبو 

ر  يةىن   –ليَوة  لة ىَ  -ى  دين   مةزهةبيىن ريَز بطون هةر ئىزةر  بيَزةريَكي  ئىيدؤلتذي
دة لَةةةت دي ىعيةةىن ليَبكةةىت ئةةةمىوي  لةطةةةلَ مورةةلَمىوةنىودة بةةت ثىرةرةةمنى  ، تيَبكةةىت

 مةدينة بو وة دةرميَكى ثت َيني . 
ةتى هةميشةة ضةىنة  ثيةى    ، هةةبو   (ئةهلى نيمةىبى )هةودىَ درة ريَى  * ثيَغةمبةر  

ئة ةوي  دةرت   ديىرييىن بت ئة  دةوىرد ، هةدية  ديىرى بت دةوىردن، لةطةلَ دةنودن
ى مو رةىيى ئةمةةى بةة هةةل قترةمة ة  رةوةة طتشةميَكى ذةهةوة ى         كهةتى لةمة ة ذويَ

 وىرد  .  نوة ى بت ثيَغةمبةر 
، خةتى هةرةمى خزمةةتى نةودن     ثيَغةمبةةر  ، ش هةىتن (حةبةشةة )* نة شةىودةنةى   

ضةووكة ئةة ةن لةة هى ةلَةةنىمنىن زؤر ريَزيةىن طةوت نةىتَى لةة َى ثةوىهةوةدة           :فةرمو ى
 .   بة دةرمى خت  ميوةودةرييىن بكة ئيَسمى ثيَ  ختشة خت، بو ين

لةةة مزطة تةنةةةى خةةتى  هةةىت ثيَغةمبةةةر ، (وةةةجوةن)* نةةة وويَنةةةرى عيسةةىييةنىن  
ةلَ مورةةلَمىوةنىودة لةطةة ثيَغةمبةةةر ، هةرلةةة يَ  وويَةةذى ختيىويةةىن نةةود  ، دةينةةىن  

 بةت ، ية  لة نةةى تويةى   (وةةجوةن )  شةىودةنةى  يةنى مزطة تةنةدة وويَذيىن دةنةود لة 
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نة تنةةة مووىقةشةةة ة   د ةيةي  نة تنةةة دي ةةىد لةةة دينةنةةيىن   لةطةةةلَ ثيَغةمبةةةر   
 بة ئة ثةرِى ضى ثتشيية ة ريَطىى ثيَدةن   طويَى بت طوتن.   ئةمي  

ئةة ي   ، وةىرد  بة هةدية بت ثيَغةمبةر  (مىرية)ةوى ى نةويزةيةنى ب (قيس موقة)*  
ةةى  (ئيةربةهي  )ى   ثىشةىن  يخيَزةوةى خةت    ة ليَى قبو لَ نود  نوديةبة رنطيَكى فوة ةوة

د ةيةي    بةت ،   نتضةى د ةيةى نةود   ئةة ةبو  ضةةود مىوطيَة  تةمةةوى نةود     ، نورِى ليَبو 
رةلَمىوةنىن نةة لةطةةلَ    ئةمةةك بةو  رةثىردية  ى مو     ةفى  بةة  ئة ةود بة  ثيَغةمبةر

مةبةرمى ذن هيَنىوةنةةى ختيةةتى نةة    )ضووكة خةز  رةومىون ، ةةنىودة ضىك بن(ىقيبم)
 .(ى   ئيربةهيمى ليَبو يمىرية خىن موقة قيس نودية خة َت

تشةيى   ليَبوردوةة ة   رةردةمى خةلي ةنىويشدة هةر بة  ثيَية بة ئة ثةةرِى ضى ث  * لة 
تةمىشةىى عومةةرى نةورى خةةتىو بكةة نةىتىَ       ، دةنةوة  نىمةنىوةدة رةفمةىر  لةطةلَ خى ةو

وويَذى عةرو لةة نةويشةمةى قودرةى طةة رة     ،   ئىزةدى نودةة ة(بيت ةملقدل)ضو ية 
وةة ةك د ةى خةتى مورةلَمىوةنىن    ، ريَى بة ختى وةدة وويَذى عةروى تيةى بكةىت  ، دةبىَ

 بة  بيىوو ة ة نة عومةر وويَذى تيى نود  ة بيكةوة مزطة ت  .
 (ميصةةو)رةةةردةمى عومةةةردة رةرثةررةةميىرى   َتةةى  لةةة (وى نةةورى عةةى عةةةم)*  

ثيَويسةةةمى بةةةة  لةبةةةةر طةةةة رة بةةةو وى شةةىرةنة  زؤرى وويَةةةذ خويَنةةةةنىن ، دةبيَةةت   
،  ةي  دةبىَ ئةة  خةىوو ةى بةة تةويشةمى مزطة تة ةيةة     ، نودوى مزطة ت دةبىَطة رة

، دةبةىَ  (عيسةىيى )كةى  خىوو ةنةش مىلَى ذويَ، طوجنى ة بتئة ةى  ويَمة رةر مزطة ت
عةموي  تةنلي ى زؤرى ليَدةنى  ثىرةيةنى زيىد لةة ووخةى خةتى دةدةتةىَ وىي وؤشةىَ        

بتيةة لةة ريَةى شةةرد       ، لة  يشة ة بةرذة ةودى طشمى ئةة  نةىرة دةخةوةزىَ   ، وىيدةت
بيةت  )ئينجى هةلَسى ثىرةنةى لةة  ، يىرىيشة ة دةيموةوى بة زؤر بيخىتة رةر مزطة تة ة

ثىشةىن ذوةنةة هة ةلَةنةةى    ، خىوو ةنةى خسةمة رةةر مزطةة ت   ، بت ذوةنة  دةوى (ةملىل
نة مزطة تةنة بو خيَنة  خةىوو ى   (عةمو)ئة ي  بة ثةلة نودية رةر ، طةيىودة عومةر

 ئة  ذوة ضىك بكة ة.
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نىودة مورةلَمىوةنىن   خةى ةن وىمةةنىن    (عةبىرية)   (ئةمة ى)* بت د ةتوي  لةنىتى  
بةةة ئىزةدةوةةة ثيةةى ة ئىيينيةةةنىويىن ، نةويشةةمةيىن هةةةبو  لةةة وزيةة  يةنةةة ة مزطةةة ت  

مكن رمائكع حرككارتنا     )نىر بةىرى دينةى ختيىويةىن بةة جةمى ةرةنةةةيىن رةدةطةيىوةد .      
   .(سباعى دكتور

 

* بيَطومىن ميَذ  ى زيَوِينى مورلَمىوىن ثةوِة لةة مورةىمةحة  ضى ثتشةى بةرةمبةةر بةة        
ةةةنىن  (تةةتىر )نةىتىَ   :. بةت منو وةة  ثيَويسمدة ةرة ةوى ليَيىن لةنىتىخى ةن وىمةنىن   ب

ثىشىن يةةنىَ لةة طةة رةنىويىن  يسةمى ديلةة مورةلَمىوةنىن       ، هىتن     َتيىن دةطري نود
لةة   ة زةوىيةةنى ديةن ثةةر ةر      ، عيسىييةنىن بهيَلَيَمة ة  ئىزةديىن وةةنىت ، ئىزةد بكى 

ضةةى بةةت  ، وىوةرةةةر مورةةلَمى مةةىفى خةةى ةن وىمةةةنىن لة   :ئةةةت طةةوتى ئةةىزة  بةةة جور 
بتيةة ئةطةةر ديلةةنىوى ئةة ةوي  ئةىزةد      ، مورلَمىوةنىن دةنوىَ دةبىَ بت ئة ةوي  بكوىَ

ثيَنةى  ئةىزةدنودوى    لةة ، ئة ة مورلَمىوةنىن دةرت بة جةوط دةنةن لةطةلَمىوةدة ، وةنةن
 .ئة  ديالوةدة

رةةةبىرةت بةةة ئةةىزةدى  (أبككو األعلككى املككودمدى)* لةةة  د ةييةشةةدة زةوةةىى ثىيةةة بةةةرز   
 :المييةنىودة دةذيةن طةوتى  وةى لة ذيَو رنيَ ى دة لَةتة ئيسة ة بتضو وى ئة  غةيوة دينىر

خويَنةدوى ختيىويةىن   ، دةتوةون بة ئىزةدةوة مىلَ   مندةلَيىن لة دينى ختيىن تيَبطةيةةون   
لةة بةىرةى ويكةىح   ذن   ميَوديشةدة بةة ثيَةى شةةريتةتى ختيةىن مىمةلَةة          ، فيَو بكةن  

 ة لة ، ىَ دةتوةون خةلَكىوى وىمورلَمىن بىوط بكةن بت دينى ختيىنهةر ةهى دةلَ، بكةن
مةبةرةت ئة ةيةة هةةر رةخنةيةةنى هةةبىَ      ، رنو رى يىرىشدة رةخنة لة ئيسال  بطون

دةتوةوىَ بيخىتة رِ   بىَ هيض رىوستريَ  تى زةوىيةةك بةتى شةى بكىتةة ة  تيَيبطةيةةويَت      
 .(مقرتحا  ال ستور اإلسالمى للباكستان  مودمدى)
ئةةر شةميَ  بطةيةةون ئةة ة دةطةيةةون نةة ديةن          ، * ئة  هةةمو  ر  دة ة ميَذ  ييىوةة   

ئةطةةر  ةوةةبىَ    خةت ، بةة ئيخميةىر  هةلَبذةردوةة   ، ى   قبولَكودوى ئىين   مةزهةةو يديندةر
ضتن ئة  هةمو  لوت ةى لةطةةلَ خةى ةن وىمةنىوةدة دةووةوةدد ئةةى ضةتن        ثيَغةمبةر 
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، لة يةنى مزطة تةنةيةدة وويَةذى ختيةىن بكةةن       (ةجوةنو)دةنةى فريَطةى دةدة بة  ة
رةةرى لةة   ،   (قةودل )ختيشى لة  نةى توىد ئةى ئةطةر  ةوةبىَ نة عومةةر ضةو ية   

 وةة ، وويَذى تيى وىنة  :ئة ي  طوتى، نةويشمةنةيىن دة  دة ةى ليَكوة وويَذيَكى تيى بكىت
ش هةةر ئةىزةدى دينةدةرى    بيَطومةىن ئةمةة  ،  ةك مورلَمىوةنىن ثىش من بيكةوة مزطة ت

 ة ، ئةطينة عومةر ليَى قبو لَ وةدةنودن لةرةةر دينةى ختيةىن مبيَننةة ة    ، دةطةيةويَت
 نةويشمةنةشى دةنودة مزطة ت .

 :البقرة) چ ... ىئمئ حئ جئ یچ  :* رةربىرى طشت ئةمىوةش قورئىوى ثريؤز دةفةمو ىَ 
ردمةةة بيَنيةةتد. يةةىن  ئةةىخت تةةت دةتةةة ىَ بةةة زؤر ئيمةةىن   بةةى ةرِ بةةة  مة   : ةتةةة .(٢٥٦

لةةة  دينةةى  : ةتةةة  (٩٩ :يككون ) چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ...چ :ئةفةةةرمو ىَ
ه خةوةى ىلَ رةزى بةىَ  هئيسالمةدة بة هيض جتريَ  زؤر   خترةثىودن وية. ئةينب عةةبىل   

دةلَى بت مبيَنةىَ بيكىتةة   دة نة ئةطةر منبويىري، ئىفوةتيَ  هةبو  مندةلَى بت وةدةمى :دةلَىَ
رةةىلَى ضةةوةرةمى نتضةةى بةةة هةةتى    (بةةةوو  وةةةزيو )  دةمةةة   جةةى نةةة ئةةة مو رةةىيى

قبو لَ وىنةين  :هةودىَ مندةلَة ئةوصىرييىن تيَدة بو  طوتيىن، خيىوةتةنةيىوة ة دةرنوةن
،  يسميىن طليىن بدةوة ة  بة زؤر مورةلَمىويىن بكةةن   : ةتة، مندةلَةنىمنىن مو رىيى بن

 چ ... ىئمئ حئ جئ یچ :ئىيةةتى جى بت رةرمكودوة ةى ئةة  هةلَةيةة خةوةى طةة رة ئةة       
ضةو ية  ، ى هةةبو  لة ئةوصىر د   نةورِى عيسةىي  ثيى يَ   :دةبةزةود. ريوةيةتيَكى تو دةلَىَ

ريَ  دةدةيت زؤريةىن ليَبكةة  بةت     ئةى ثيَغةمبةرى خوة  :طوتى خزمةت ثيَغةمبةر 
 . كث مورلَمىن بو ند ئة رى ئة  ئىيةتة هىت   ريَى ليَطوتن . ت سري إبن 

ة لة  يشةة  ،   مةرةلةى زؤر وةنودوة لةة هةيض نةرةيَ  بةت مورةلَمىن بةو ن      ةىَ ئبةلَ  
  :  ئةةةةةةةةةةة  ئىيةتةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةة دةفةةةةةةةةةةةرمو ىَ   فةةةةةةةةةةةرزبو وى جيهةةةةةةةةةةىد 

لةطةلَ دةيةىن ئىيةةت   فةةرمو دة     (١٩٣ :البقرة) چ..چڃڃڃڃچچچچ
 ئةطةةر ضةى هةوةدىَ وةةيىر  وىحةةزةوى     ، بىرةية ة ئيشكىلطةليَكى در رت وةةنود  ة  لة

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ    چ ... ىئمئ حئ جئ یچ  :يَن ئةةة  د   بوِيةةىرةئيسةةال  دةلَةة
، رةةةثىودن لةةة ئيسةةالمدة ويةةة وةةىنتك   دذى يةةةنن   ضةةووكة ئةةة يىن دةلَةةىَ زؤر  خةةت 
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عةمةةىل ضةةودين جةىر ضةو وةتة     ئةميشيىن بويةىرى جيهةىد دةدة  مورةلَمىوةنىوي  بةة     
يَكى تةةو بةةري    هةوةةديَكي  مورةةلَمىون بةةة َ  بةةة جةةتر   جيهةةىد  نوشةةمىريىن نةةود  ة  

ئةطةر لةةنىتى ختيشةيدة جيهةىد بةو بَى ئةة ة بيَطومةىن بةت ئةةموؤ           :دةنةوة ة  دةلَيَن
نودوى ربةينىَ ثيَويست بة ضةك   تةقةمةوى وية    ة قسة دةنةن نة ئيسال  بة فةرز

   ئة ةوي  دي ىعيىن ليَدةنةن .جيهىد لة قةفةرى تتمةتدةية
 

 

    هةلَوةشةةىوة ةى بويىرةنةةىوى ئيسةةال   * بةةىَ شةة  هةةةرد    بةةت دذةيةةةتى ئيسةةال    
ئة ةوةة بةىَ   ، ئةموِؤ جيهىد ثيَويسةت ويةة   :ىوة نة مورلَمىون دةلَيَنضووكة ئةم، هى نىرن

لة  يشةة ة  ة  ،   دي ىد ليَى دةنوذيَننةة ة يىن بزةون بلَيَسة  ئىطوى ئةقيدةئة ة بة خت
رينةرةن نود  يىوة هيضةى  دةبةوة ميَشكيىوة ة نة ئة  جةوطىوةى مورلَمىوىن لةطةلَ دةط

بتية ، جةوطى ئةقيدة  ئيمىن وةبو ة  بةلَكو تةويى جةوطى بىزةرِ  ملمالويَى نوررى بو 
 جيهىد ثيَويست وية . 

 دةيى ميَذ  ي  مورةلَمىوىن لةة جيهةىد   بة دريَذة، ىَ ئيسال  جيهىدى فةرز نود  ة بةلَ   
 ة بةرةمبةر بة نةريَ  مورةلَمىن  زؤر وةبو بة َ  ئة  جةوطىوة هيضيىن بت زةبو  ، بو ن
هتيةةةك ثةةىلَى وةةى ة بةةة   ،  ىمةةىوو   مةبةرةةميَكى بةةو ة  بةةةلَكو هةةةر جةةةوطىَ ئ  ، ببةةىَ

. لة  بكةن بت بى ةرِ هيَنةىن  وةك زؤر لة   ، مورلَمىوةنىوة ة دةرت بدةوة ضةك   شري
ى نة لة مةنكةدة تةشوي ى هىت   دةرمى نود بة بالَ نودوة ةى دةرة َت ثيَغةمبةر 

، بةَى ئةة ة بةة خوةثةة بىرةى شةميَكى ئة ةوةة بكةىت        ، خوة  تىك   تةويىيى خوةى طة رة
جةى نةة دةرةة َتدةرةوى    ، ئة ةبو  نتمةلَةة خةةلَكيَ  مورةلَمىن بةو ن   د ةى نةة تو ن     

 دةوى مورةلَمىوةنىن   ئةشةكةجنة  قبو لَ وةنوة دةرميىن دةية ئةىزةر مةنكة ئة ةيىن ثىَ 
بىرةيَكى لةة جيهةىد نودبةَى زؤريَكةى بةو بَى تةى بةة زؤر           بىَ ئة ة ثيَغةمبةةر ، دةويىن

  رةش   ر  تىوة  بةت بةةرطوى لةة    جى بت دي ىد   بةرة ةوى لة، نةريَ  مورلَمىن بكىت
بةت رةةر   ضةووكة دةرةت دريَةذى    ، دة جيهةىد بكةىت    منةدةلَيىن بويىرية   دين   رةر  مةىلَ 

 :بت رةر طيىوى موؤظةنىن ييةئىيدؤلتذيى  ئةقيدة  ئىزةردةوى خةلَكةنةى لة دةرت دريَذ
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جى نة مورلَمىن ريَى ثيَبدرىَ بةرطوى لةة ذيةن      (١٩١ :البقرة)چ ... ڀڀ ڀ ڀ پ ...چ
، ئىيةدؤلتذيىى بكةىت   بىَ ش  ضةىنرت ريَةى ثيَةدةدرىَ بةةرطوى لةة ديةن        ، لة مىلَى بكىت

 ضووكة ئىيني   مةزهةو دةبىَ ئىزةد بىَ . 
هةةر ةهى  ، نودجيهىدى فةرز ىبىوطة ةز ،ىيربةرمى   رةيئيسال  بت بةرطوى لة ئىزةد  
ة وةى   بيَويَكةى زؤرة ة هىتة   ئيسال  بةة خيَةو     ئىيدؤلتذيى.. بةرطوى لة ئىزةدى دين   بت

 ڃ ...چ :ثىش ئة ة ثيَيىن دةلَىَ ةلى   .. ئينجنتمةلَطة .. هىت بت ريَنمىيى ئىدةميزةد

ئيمىن وىهيَنىَ خةتى  نيَ   ،نىَ ئيمىن ديَنىَ (٢٩ :الكهف) چ...چچ چ چ ڃ ڃ
بة َ  دةبيَت نةش   هة ةيةنى رىزطىري  هةبيَت بةت رةطةيىوةدوى ئةة      ،رةرثش  بيَت

وةىبىَ  ،  ةنو لة ى خوة ة بت تة ة ى مةةرد  هةىتو ة   هةر، بةروىمةية بة تة ة ى مةرد 
 ة ئةطةةر زييَزيَة  يةىن نةرةيَكى     ، هيض نةريَ  ببيَمة لةمثةةر لةبةةردة  رةطةيىودويةدة   

هةةتى  ، ريَى وةدة بةيىن بكويَت ئة ة ئيسال  لة  حةلةدة رىَ بةة جيهةىد دةدةت   (و الاال)
وةك بةت ئةة  مةرد مةةى نةة بةة      ، نةش   هة ةيةنى ئىزةد بةرهة  ديَنيَت بت رةطةيىودوى

زؤر بيكةوة دين   ئىيدؤلتذيىى ختيىن .. ديسىن بت ئةمةش هةتى قيىمةةت ديَةت جيهةىد    
 هةر دةبىَ .

هةةىتو ة بةةت نةةة دةنةةىت بةةت ثىرةرةةمنى ئةةة  رذيَةة    يىرةةى خوةييةةة  * ئيسةةال  جيهةةىد  
بةةلَكو تةةويى  تةةويى      وةيىر  دذةنةىوى تتمةةتبىرى دةنةةن    ةموؤظ وةك  ةك، ئىدةمزةد

  يندةرةنىوى لة ذيَويى حبة يَنة ةد :جيهىد دةنةن بت فةرةهة  هيَنىوى يىرى  رذيَميَ  نة
.. ديةىرة  ي  بةى ةرِى ثيَنةنةةن  (دين)و ئةطةرضى  ةن، ملكةضى ئة  يىرى  رذيَمةية بن

هيَةز  توةوةى  دةرةة َتى    ، هةةتى دويىدويةى بيَةت   ، ثىرةرمنى نةشى هة ةيةنى ئىزةدى ئى ة
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  :بت ئةمةيةة نةة دةفةةرمو ىَ   ، دة ىَ

 (٦٠ :األنفال) چ .... ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
  توةوىى ختى هةبيَت لةة  هيَز، ليَبكىتنة ةبو  ئيسال  دةبىَ يىرىى هةبىَ   بةرطويشى 

يسالميَكى بىَ يىرةى  ريَسةى  بةىَ هيَةز  توةوةى ئيسةال        ديىرة ئ، جيهىدي  بكىت ثيَنى يدة
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  وىشةموةوىَ ختشةيى     وة ةى رةرنودةيةتى ئىدةمزةدى ويةهةرطيزي  توةوىى مى،  وية
 . ئىرو دةيى فةرةهة  بيَنىَ، ى  يختشطوزةرةو

لةة جيهىدةنةىوى   ، لة ئىزةدى دين   ئىيةدؤلتذيى  ، ة شيكودوة ةيةئوميَدة ةر  بة  نورت 
 .بةرطوى لة بو ن   شةرِفوؤشى ليَ  بكةينة ة، ئيسال  تيَبطةين  

بىىَ ، ئيسالميَكى بىَ ياساو ريَساو بىَ هيَزو بىىَ دسسىَتَو و دوذمنانى دينى خوا)  

، كى كرابىىَ وس نينى ولََ! ئيسىالميَكيان ثَسىَن ئابووريى و بىَ ثارسو ثوولَيان قبو

ئيسالميَكيان دسوىَ لىَ وواروىيَوسى ، ئيسالميَكيان دسوىَ هَميشَ شويَنكَوتَ بيَت

بىَثيَى ، رؤشنبير كرابىىَ موسلَمانيَكيان دسوىَ بَ بَرنامَ، مزطَوو نَويَتَ دسرسوس

  (!نَخشَو ثيالنى ئَوان بجوولَىَ و بلَىَ.
بكةين نة طةليَ  نةل لة زةوىى ئىيينى    لة نتتىيى ئة  بىرةدة ثيَويسمة ئىمىذة بةمة 

يةىن بةة   چ ... ىئمئ حئ جئ یچ  :ى   خى ةوى جترة جترى بوِ ةوىمة ئة  ئىيةتىيئةنىد 
هةل قترمتتة ة  ثيَيىن  ةية بىَ دةوىوى هيض جترة يىرى  رىوستريَ  دةبىَ بة ئىزةدةوةة  

بكويَةت   بةة َ       خةةلَكى بةت بةىوط   بةالَ  بكويَمةة ة   –ليَوة  لةة ىَ   - طشت ريَضكةيةك
 :دة دةلَيَةت (رسكالة اجلهكاد  )لة نميَبى  هخوة ليَى ختش بىَه (مة د دى)زةوىى خوة وىل 

لةبةر ئة  هتيىوةة لةة ئيسةالمدة رىَ بةة جيهةىد       ،مورلَمىوىن دةرميىن دةية جيهىدنىتىَ 
بتيىن وية دةرمكىرى ئىقيدة  ئىيدؤلتذيى  بةروىمة نتمة َيةتييةةنىوى مةةرد       دةدةن

بةروىمةةةى نتمةلَطةةةيىن ضةةتن بنيةةىد  ، دةتةةوةون   جةةترة ديندةرييةةةك دةنةةةن ، ةنبكةة
دةويَند بة َ  وىبىَ ئة ةود ئىزةد بكويَن تى حونمى   َت بةدةرةت بطةون   بةة  ريَضةكة     

وةىبىَ لةة    ، هةلَديَوةوةدة خةلَكى ببةن     َت بطيَووة ة بت ذيَو ئى َى نةوفو  خوةوةوىرةى  
  تلَ بكويَت . ريَطىية ة بةريىن بت ض

ئة ة وية نة هةمو  مىرنسيى   خوةوةوىل   لةة ديةن    چ ...مئىئ  حئ جئ یچ * مىوىى  
مدة بةة ئىزةدةوةة   ئة ة بة هةل بزةوىَ   بيَت لة ذيَو ريَبةرى دة لَةتى ئيسال، دةرضو يةك

بةةدةر لةة دينةى     :ضووكة لة ثيَشةة ة طومتةىن  ، بت ريَضكة ئيلحىدييةنةىبىوطة ةز بكىت 
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هيض بةروىمة  بري  بتضةو ويَ   ، ةنىن لةطةلَ ئة ةشدة نة ثوِة لة هةلَة  ثةلَةخى ةن وىم
 بةدين   ئىيدؤلتذيى دةوىوويَت . 

ئة ة وية نة خةلَكىويَ  بة ئىرةز  ى ختيىن لة  تةىر    چ ...مئىئ  حئ جئ یچ * مىوىى  
دينةى  لة ريمينىر  لة رؤذوىمة  تةلةفزيتن   بةشةنىوى توى رةطةيىودودة دةبةزيَنة رةةر  

ئيسال    بة نتوةة ثةررةت   رةجتةى بدرَينةة قةلَةة    مةةرد  هةةَلنيَن بةت  ةرطوتنةى          
ريَضكةنةى ختيىن    ةز لة ئيسال  بيَةنن  مةةرد  بةىوط بكةةن بةت ثةررةمنى وةتةة ة         

 همد . …ى   د ونوةريى يويشممىن   رتريىليسم
بكويَةت بةت    (ةودؤ ري و)ئة ة وية نة لةوى  جةمى ةردة  چ ...مئىئ  حئ جئ یچ * مىوىى  

 يىن عةملىويةت  . ، هةلَبذةردوى ئيسال 
يَ  لةة  (ثةرلةمىن)ئة ة وية نة لة دة لَةتى ئيسالميدة  چ ...مئىئ  حئ جئ یچ * مىوىى  

ية نة رةرضى ةى حون  بة  مىوى -لة د ونوةريى خوةز ،   ىيلة ئيشمريةن، شيوعيى  
 ثيَكبهيَنويَت . -   بويىر هطةل بيَته

، ئة ةية نة دةبةىَ ئيسةال  بتخةتى حةىن  بةىَ      چ ...مئىئ  حئ جئ یچ ىوىى * بةلَكو م 
بةة ئىزةدةوةة  د  ر   ، لة ذيَو ريَبةريدة بة ختشيى   -ديندةر  غةيوة دين  –خةلَكىوى تو 

 مىفيَكيىن مستطةر بيَت.هةمو ، لةهةر تول   تتقىودويَ  بذين  
 :ضثةيةك

  لة ذيَو ريَبةرى شةةريتةتى خةوةى     ئة ة ئىزةدى موؤظى غةيوة دين بوخويَنةرى هيَذة
    َتةة   (ئيسةثىويى )   (ئةوةدةوو ل )حةز دةنة  ئى رِيَة  بدةوةة ة بةة ى    ، ميهوةبىودة

بة تىيبةتى ئة  ، ثةررت   زةيتويز    خى  ثةررمةنىودة ةى طى(هيند)نتموويسمةنىن   
بةةذيَويى    ى  يتةةى بةةزةون بةةىرى نتمة َيةةةت  ، مينةةةى مورةةلَمىويىن تيَدةيةةة   َتىوةةةى نة

ى   ئىزةدى لة بري بتضو ن   مىفى طوةرمنة ة  ويشمةجىَ يى   مةزهةبيريىريى   دين
د ئىيةى  ثريؤز  بة بةهىنىويىن لة ضيدةية بو ويىن ضتوة..د ثةررمطى  مزطة ت   در مشة

سالميىن بة مورةلَمىوةنىن وةةطترِيوة د رةةرثتش   بى َثتشةيىن لةبةةر      يرةر ريمىى ئ
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بيَبةةش وةةنوةن د    -لةة  رةدةيةشةدة    -ى   لة خويَندن   بوِ ةوىمة يىلَوةم نيذةنىودة دة
ى مندةلَةةةةنىويىن ثيَنةةةةطترِين د لةةةة دة    دةزطةةةى يئةةةةى رةطةزوىمةةةة  وةةةى ى ئيسةةةالم

 ة    -ى   ثةيَالَ  بتيةى  نةودن وةةبىَ     يضيَشمخىوة   ئوتيَة    نةوىرة   -دة لَةتييةنىودة 
، دةبةىَ  ةنةو مةوؤظ تةمىشةى بكةوىَ     ، ةك بيَةت د  ثيَويسمة موؤظ لةهةر جيَطىية  وةخوة ن

بةة موؤظةى رةرةمةقينة دةبنةوَى   مةىف   حةةقم خةتى بةت         ، ريَز  حورمةتى ليَبطريدرىَ
  ظرمفهكا املعاصكرة   :العامل األقلدا  املسلمة يف :رةيوى هةر رىَ بةرطى)دةبني بكوىَ.. 

 . (ز بكة 1986رىلَى  - آماهلاآالمها م
 
 

 و رِةخنة طرتندا لة نةياريى ئازادى مرؤظ 
 

ش لةة  (خةلي ةة )هةةتى دةطىتةة   ، هةر مورولَمىويَ   رِةخنةطوتن لة مةرةلةى وةيىريى  
لةة ئيسةالمدة   ، بة مةبةرمى دةرنة تنى بةىرى رِةرةمى لةة  مةرةةلةيةدة    ، هةر بىبةتيَكدة

بةلَكو طةةىلَ جةىر   ، خويَندة ةر  وةخويَندة ةر، ذن   ثيى ، بضوك دةرطى  ةآلية بت طة رة 
، ضةيمىن ثيَبةىش وييةة    (٨)((النكا   أيهكا  أشك ما علكيَ  )) :دةي ةرمو  غةمبةرى خوة ثيَ

هةر شميَكيىن بة خزمةتى دين   لةة  هى ةآلوي  ، فةرمو ن بةيىوى بكةن   رِةخنة بطون
طةةويَى بةةت  ئةةة ي  ، بةةة رِةشةةكى ى دةيةةىن درنةةىن، بةرذة ةوةةدى نتمةلَطةةةدة زةويبةةى

  لة ضةود جيَطىيةةنى   (بةدر)لة ، ن   نىرى ثيَدةنوددةطوتن   بري  رِةنةى ليَوةردةطوت
مةطةةر بةة    :ى ثسثترِ لة نىر بىرى رةربىزيدة بة ثيَغةمبةرى دةطةوت  (حةبىو)تودة نة 

ئةطةر وى ، ئة ة قسةيةنمىن وية،  ةحية ئة  لةشكوة لة  جيَطىيةدة بىَ ..د ئةطةر  ةبىَ
 ئة  جيَطىية بة بىش وىزةمن... 

رةر بنةةمىى رةخنةة  ئةىزةديى لةة بةري       هةر لة آلوى ثيَغةمبةر د ةيي  هى ة جى بت  
   (رةةىعيدة بةةةوى)   (رةةةقي ة)نىريةةىن دةنةةود.. خةةت دويةةى دةزةوةةىَ نةةة    بتضةةو ودة

                                                 
 .3952البخاري برقم :  ممن ح يث عب اهلل بن مسعود عن   1779جاء من ح يث أن  مأخرجُ مسلم برقم :  (8) 
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 -بةتىيبةةتى – (موهةىجري )  (ئةوصىر)بت رِةخنة  رِةطترِينة ةى ، ميمبةريَكى ئىزةد بو ن
 لة دةوىوى خةلي ةدة.

ر رةة هةةتى لة  :فةةرموى ، ى خة فةةتى  ةرطةوت  ثترةم  هةةر نةة   ية   (ئةبو بةنو)  
وةة ة  مبخة،   ةخت ئةر ديمىن هةقوِة  وي    ريَطة  هةلَةة نةود  ، هى نىري  بكةن، هةقب 

 رةر رِيَى رةرت.
هةةر  ، دةخيلمةىمن  :وةي ةةرمو  ، هةر نةة ثترةمى خة فةةتى  ةرطةوت     (عومةر) ئةى 

ئة رةىش يةةنىَ لةة طةويَطوةن      بت خوة رِةرةمى بكىتةة ة د  ، ديم  نىميَكمىن هةلَةيةنى ىلَ
، بةة شةري رةرةمى دةنةينةة ة      بينيةت  رويَندبىَ بة خوة   هةر هةلَةيةةنمىن ىلَ  :طوتى

 يسمى رنوريَ  ديىرى بكىت بت ، ضو ية رةر ميمبةر  ( عومةر)ئةى ئةمة نة رؤذىَ 
،  يَةدة رِؤيةةنى زؤر لةة مةىرةيى ذوىوةدة دةنةوة      ضووكة لةة  رةةردةمةدة ز  ، مىرةيى ذوىن

لة ر  ى ئةة ة ة   –ئةمي  ، ن   نورِةن وةيىن دةتوةوى بة ئىرىوى هى رةرى بكةننضى
لةةة رةةةر  –دةبةةىَ هةميشةةة بةرذة ةوديةةةنىوى طةةةل لةةة بةةري وةةةنىت  ،  خةلي ةيةةةنةةة 

نةضةى ذوةةة  ، ميمبةةرى وويَةذى هةةينى ئةة  مةرةةلةية خسةمة ثةَي  ضةى    ر  ذةوةدى         
 ..پ پ پ..چةتى مةطةر ئةة  ئىية   :طوتى   ىتة دةوطقورةيشييةنى ليَه

ئةر نلو رىَ مىلَمىن نودبو ية مىرةيى ذوةةنىومىن وةىبىَ هيضةيىن ىلَ     : ةتة (٢٠ :النساء) چ
 (عومةةر )بت ذوىن لة دةوىوى مىرةيى ختيىودةد ئة رى ثيَشة ة بةلَطةى ئىزةدية، بسيَننة ة

 ومةةر ع، ذويَ  هةقى ثيَكةى   : ةتة (٩)((ة مأخطأ عمر..)أصابت إمرأ) :تةرلي  بو   طوتى
 هةلَةى نود  وةى ثيَكى.

خةلَكينةةة  ببيسةةن    :رةةةر ميمبةةةرى وويَةةذى هةينيةةدة طةةوتى لة يةةىن ئةةة  رِؤذة نةةة  
وىبيسةةةني    :هةلَدةرةةةيَمة ة  دةلَةةةىَ  (رةةةةملىوى فىررةةةى )نةضةةةى ، فةرمىوبةةةةربن

لةة نىتيَكةدة   ، ضووكة جلكةنىوى تت تيَو تةرةل   رةرىية لة بةرتى، فةرمىوبةري  وىبني
                                                 

 ا مقك  ضكعف    يث نلكر..  هك  احلمقع يف سن ها كال  ماألقرب ضعفها.  مقال البخاري يف ه ه القصة عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنُ   (9)
ا األثكر مضكعفُ بشك ة يف ))    (. مق  شنع الشدخ أبو إسحاق احلكوي  ككث ا علكى هك     348 6ه ا األثر ) -رمحُ اهلل  -الشدخ ناصر األلباني 

 . ملتقى أهل احل يث.ماهلل تعاىل أعلم((. االنشراح



 

34 

دةبةةىَ ئةمةةةمىن بةةت رِ  ن ، نةةورت   وىتةةة ة   وىرِةرةةىية لةةة بةرمىوةةدة ، مةةةئةمىوةةةى ئيَ
بوةيةة بةشةة    ئةة   :ئة ي  شىيةتى رةرةمة ة نةود نةة   ، دةطوين ئة جى طوىَ، بكةيمة ة

ئةة      ىيجلكةنىوى لة بة شةةنةى خةت   : ةتة، قومىشةنةى ختى بةخشيوة بة خةلي ة
دةرةى فةةرمو  دريَةذة بةة      :طوتيةىن ، ئينجى نةة خةلَكةة قةوىعةةتى نةود     ..بوةية در   ة

   قسةنىوت بدة   تىرةنةت تة ة  بكةة.. بىشةة  ئةةى ئةمىوةة مىوةىى ئةىزةدى وةةيىريى       
 يسالمدةد ئلة  رِةخنة طوتن وني

ى (ثىنسةمىن )لة  رِةشنو رةةدة بةت دةرةمورى     (  –مة د  دى ) ئةى زةوىى ثىيةبةرز 
ئة ةوةى لة ذيَو ضى ديَوى  –يةنىن تيَيدة وةينو ريبو  نة بت غةيوة دين، بو ئىمىدة نود
لةةبىرةى ئىيةدؤلتذيىى ئيسةال       ، ة ةية هةةر شة    طومىويَكيةىن هةةبىَ    رِ –دة لَةتدةن 

 .دةتوةون  ةنو رةخنة  ئيشكىل ثيَشنيىرى بكةةن  : ةتة، دةرى بربِن، در مشةنىوية ة
بةةرمىن  ثيَغةم، .. رةةربىرى ئةمىوةة هةةمو    (اكستانللب –مقرتحا  ال ستور االسالمى )
ثىيةةى   : ةتةة  ((قلنكا ملكن يكا رسكول اهلل      إن ال ين النصكدحة )) :دةفةرموىَ (حممد )

ى يئىمتذطةىر  بة ثيَغةمبةريىن طوت ، رةخنة  ئىمتذطىريية، طووطى ئة  دينى ئيسالمة
رسكولُ ملكتابكُ مألئمكة املسكلمن     هلل مل)) :  ر وكودوة ة دةربةىرةى نةىَ..د فةةرمو ى   

تةةىك   ، بىرةةى بةةو ن    جةةودى خةةوة ، خةةوة  ثيَغةمبةرةنةيةةة ة . لةمةةةرِ(١٠)((عككامتهمم
،  ثيَغةمبةةر  ئة جى طة رةيى مةزوى، رةرت   در رمى بةروىمةنةى خوة، تةوهىيى خوة 

ى   رةخنةة  فةرمىوبةةرى   يهةر ةهى ئىمتذطىر، درنىودوى هةر نىر بىريَ   ت ر  ن وةبىَ
 ودوة ة بت رةرجة  مورلَمىوىن . خةت ى   ر وكيد ةتو ئىمتذطىر، ثيَشة ةيىوى مورلَمىوىن

لةة   –دةبيةنني لةة بةىرةى رةخنةة طوتنةة ة      ، ئةطةر ضى يَكي  بةة قورئىوةدة  شةيَنني   
 :بت منووة، ئىيةت طةليَكى تيَدةية –هةمو  بوةريَكدة 

ئةةىخت لةةة قورئةةىن    :تةةة  ة .(٢٤ :حممكك ) چ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ   * 
 يىن دلَيىن دةخوة ةد.، رةوىميَنن

                                                 
. مسن  على شرط مسلم ح: إسناده صحد. مقال شعد  األرنأممط1776صححُ األلباني يف صحدح الرتالد  مالرتهد  برقم:  صحدح  (10)
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 : ةتةةة (٨٢ :النسكاء ) چڌڌڎڎڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچچچچ*  
 ةئيَسةمى بةة شة       ، بةة  ردى رةةرجنى وةىدةن   ، مةطةر ئة ةوة لة قورئىن  رد وىبنة ة 

 –ش  ئةطةر نىر  بةروىمةةى نةرةيَكى تةو بوةيةة      رةخنة دةطوند  بىَ،   طومىون ليَى
   وىنتنيةنى زؤريىن تيَدة دةديت. بيَطومىن دذةيةتى –بيَجطة لة خوة 

  بتضى  ة بوِيىر دةدةن   بريدةنةوة ة د .(١٥٤ :الصافا ) چ ٻ ٻ ٻ ٱچ *  
 

 نيشتةجيَبوون و طواستنةوةلة  ئازادى مرؤظ 
بةىرةى ريَةز  حورمةةتى    رة ة ثيَويسةمة نورتةة بىرةمَ دةر   بةر لة ة بضينة وى  ئة  بى  

 ،نينو رة ب -بةة مورةلَمىن  غةةيوة دينةة ة      -موؤظيَة   مةركةن   خىوو   بةةرةى هةةر  
خةىوو   بةةرة لةة ئيسةالمى      بيَت لة دةشميَكدة در رمى نودبمَ،رضى رىبىتيَكي  ئةطة

بةت   ،بت هيض نةريَ  وية بىَ متلَةةت بضةيَمة ذ  رة ة   ،ريَزى تىيبةتى ختى هةية ثريؤزدة
هةيض نةرةيَ  بةىَ متلَةةتى ئةة  ثيَةى        ئة ة ئةروةر  وهيَنيم خى ةن مىلَ ثىريَزرة  بيَت  

 ،عةةة رةتى ريىرةةيى  ،خةفلَةتةةدة عةةة رةتيىن دةروةنةةة ىَ لةةة حىلَةةةتى    ة ،وةةةزةويَت
ئةةة  جةة    بةرطةةةى لةةة  ،خوةردوةةةى ئةةةخيوةت ئةةة  خةةورةك   ،ئةةىبو ريى ،نتمة َيةةةتى
حةةزوىنىت خةةلَكيَ  بيبينيَةت.     ئة  فةرش   رةية    وى  مىلَةى هةيةةتى    ،بةريدةنىت

 مندةلَ لة دةية     ،روة ةلة يةنرتى دةيشى ،ميَود ذن   -تةوىوةتى  –طةىلَ حىلَةت هةية 
 هةر ةهى..  ة ،بىبى ثةوهىوى دةنىت

 بةىَ  ريَ  حورمةةت   ريَةزى بشةكيَنوىَ  ،   ئيسال  رةزيى وية نة خىوو   بةرةى هيض نة 
ئةطةرضةى   ،بكوتيمةة رةةريى  رة هةلَ   بىَ ثول  ىوةبةرم رةرقىيةلبو ن بة ريَزيىن   بة

عومةةرى نةورِى   )خةت دةرةمىوةنةى    ،بةزيَنةش خةلي ةى مورةلَمىوىن بيَةت.   ئة  رنو ر
تةى بةضةى ى خةتى     ،تىن بيسمو ة نىتىَ بةة رةةر ديةوةرى مىلَيَكةدة رةةرنة ت     (خةتمىو
طةةلَ ئةة ةش   خوةردوةة ةند ئة رةى لة   ئىخت رةرمة ئة  مىلَة خةريكى مةشو و :ببينىَ

خترةنةىن رةخنةةيىن لةة     مةشةو  و  ،بة ضةى ى خةتى ديمةى مةشةو و دةختوةة ة      نة
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عومةةري  بةة ريَةزة ة رةةرنتوةنةى  ةرطةوتن         عومةةر طةوت     شيَوة بشةكنينةنةى 
ې   ...چ :لةةةة دةرطةةةى ة بضةةةنة ذ  رىَ :خةةةوة دةفةةةةرموىَ :طةرِةيةةةة ة   ثيَيةةةىوطوت

نةضى تت لة رةر ديوةرةنة ة رةةرنة تيت .   (١٨٩ :البقكرة ) چ  ...ىې  ې  ى
  :[  ةتة]   جتسسوة.. :فةرموىَةخوة د

  : . خوة دةفةرموىَنةضى تت نولَةت ليَطوتني ،مةضن ةبة د ةى وهيَنيةنىوى يةنرتد  
ی  ی    یوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئچ 

رالَ   هةتى ختتىن وةوىريَنن بة خى ةن مىلَ   : ةتة (٢٧ :النور)چی  جئ  حئ    
ة ت هيضيَكت لةمىوة وةنود  هىتو يمنةضى ت ،وةضنة ذ رىَ ،  متلَةت  ةر وةطونوةنةن 
ختيىن دةنود بة ذ  ردة  -ةت بىَ ثول   متلَ -ة   لةرةردةمى جىهيليةتدة ذ  رة 

ليَوةند  طةىلَ جىر خى ةن مىلَةنةى لة حىلَةتيَكى وىثةرةود   :رى دةيطوتئة 
ئة ةش ئىزةرى ، يىن يةنيَكيىن ر  ت دةبو ،  ة دةبو  ذن   ثيى ةنة، وةشيى دة دةديت
خوةى ، شمى توى بيَزرة    وةشيى    بة دةيىن، جى لةبةر ئة ةدةر  وى دةدةن

 :ميهوةبىن  يَلَى مورلَمىوىوى دةدة  فةرمو ى
 ی ی   یىئ ىئ    ىئ    ېئ    ېئ    ېئ  ۈئ   ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ     

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ   جئ ی

 .(٢٨ - ٢٧ :النور) چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ
رةةر بةةهيض مىلَيَكةدة    ، لَى ختتةىن ئةى خةةلَكىوى خةى ةن بةى ةرِ   بةةدةر لةةمى      : ةتة  

مةنةن هةتى ئيزن وةخوةزن   رالَ  بت ئىمىدة بةوةوى مىلَةنةة وةنةةن . ديةىرة ئةمةة بةت       
، ئةطةةر نةرةيَكمىن تيَةدة وةةديت     خةت ، بةشةكو  ثةوديشةى ليَةوةرطون   ، ئيَوة بىشرتة  

دةبةةىَ ، بطةريَنةةة ة :ئةطةةةر طوتيشةةيىن، تةةى خةةى ةوى ئيزومةةىن دةدةت وةضةةنة ذ  رة ة
خةةوة لةةة هةةةرنىرىَ دةيكةةةن ئىطةةىدةرة . ئةةة     ، ئةمةةة بةةت ئيَةةوة بىشةةرتة ، بطةريَنةةة ة

ددى طوتيةىن  ية زؤر بة ج،  ردةنىرييىوة طشت لة مورلَمىوىوى ثيَشو دة رةوطيىن دةية ة 
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لةة ختيةدة    حممةد  )بةةر لةة هةةمو  نةةل ثيَغةمبةةرى مةةزمنىن       ،   نىريةىن ثيَكةودن  
بةة مةبةرةمى رةةردةمنىن     ثيَغةمبةةر   :لَىَدة (قةيسى نورى رةعد). جيَبةجيَى نود

رةةعدي  ئة ةوةد بةة     (رمحكة اهلل السال  علدكم م) :تةشوي ى هىت بت مىلَة ة  فةرمو ى
   :بة رةعدى طوت (قةيس)، هيَوةش  ة َمى دةية ة طويَى ليَوة وةبو 

حةةز دةنةة     :ئة ة بةت بةة هيَةوةش  ة َمةى ثيَغةمبةةر دةدةيمةة ةد  رةةعد طةوتى          
جةى   (مىيةةى ليَبةوردوى خوةيةة    ،ضووكة رالَ ى ئةة  )رالَ ى زؤر  ليَبكىت  ةر ثيَغةمب

ديسةىن رةةعد بةة هيَةوةش      (رمحة اهللالسال  علدكم م) :فةرمو ى  د  بىرة ثيَغةمبةر
ئةيرت طةرِةيةة د ة ة    ، بتية بت جىرى ريَية  رالَ ى نودة ة،  ة َمى دةية ة  وةيبيست

ئةى ثيَغةمبةةرى خةوة ئةة ةى رةرةمى      :  طوتى رةعدي  بة ثةلة د ةى نة ت، رؤشت
ئةة ة نةة رةة مى زؤر      بة َ  لةبةر، بىَ هةر رىَ جىرةنة طويَ  لة رة مةنةتة ة بو 

لَ رةةعدة طةرةيةة ة بةت مةىلَى     لةطةة  ثيَغةمبةةر  ، ليَبكةيت بة هيَوةش  ة َم  دةيمةة ة 
اللكهم  )) :ةرمو ىفة    ثىشىن ثيَغةمبةر ئة ي  ضةودةى ثيَكوة خزمةتى نود،  رةعد

خوةية ليَبةوردن   دلتظىويةت    :.  ةتة(١١)((..رمحت  على آل سع  بن عبادةم اجعل صالت 
  .بةرةمبةر بة ئىلوبةيمى رةعد هةبيَت

دةضةو ية   ةنة  ثيَغةمبةةر   :ةةة ة دةلَةىَ  (بةشري)ةى نورى (عةبدةهلل)لة  (ئةبو  دة د) 
رمى  ةية ة دة يىن لة ى ضةث،  ةيىن لة  ى رةرمى دةرطىنة ،بةر دةرطىى هةر مىلَيَ 

، ةنود رة ةى دثىشىن دة ةى متلَةتى ضو وة ذ  (اهلل السال  علدكم مرمحة) :دةي ةرمو 
ة بتيةة، ئة رةةى متلَةةةت  ةةوةزىَ  ،وةدةضةةو  ر   لةةة وةةى  حة شةةة  مىلَةنةةة بكةةى   : ةتةةة

بةةر  مثيَغة،   ر  ى لة وى  مةىلَ   حة شةة نودبةىَ    بىَهةرنةرىَ لة دة  دةرطىدة  ةرمى
 ة  متلَةةت ضةووكة قةىزةجنى ئة   ، لة رةرت يىن لة ى ضةثة ة بوةرمة :ثيَى فةرمو ة 

 يَت . ةرطوتنة ئة ةية نة ئىطىدةرى عة رةت   وىتة ة ييةنىوى ئة  مىلَة وةب

                                                 
ط : إسكناده  شكعد  األرنك م    قكال  15178حك يث :   -ح يث قد  بكن سكع  بكن عبكادة        مسن  املكدن -مسن  أمح  بن حنبل   (11)

 . عب  الرمحن بن أسع  بن زرارة مل يثبت لُ مساع من قد  بن عبادة م  بنضعدف النقطاعُ حم
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ئةطةر نةرىَ بة ئيزن   متلَةت لة دةرطةى ة يةىن    :دة هىتو ة(مورلي )   (بوخىريى)لة  
لةبةرةمبةةر   -تةتش   ،تريَكى تو ئىطىدةرى وى  مىلَت بةو  لة درزى دةرطى ة يىن بة هةر ج

هةيض طووىخيَكةت لةرةةر    ، زخييَكت بت هةلَدة  ضى ى دةرهيَنةى  -ئة  رنو ر شكيَنةية ة 
 وية   

 (عومةةر ) :حة ةوة ةيةة نةة   نى حورمةت   ريَزى مةركةن   جيَم ة هةر بت رةطوت  
متلَةةت هةيةة    (السال  علكدكم ) :وتى يدةية  ى ذويَكى قورةيشى نة لة ضىدريَكدة بو  ط

مىفى بةختى وةدة  ،رةشكى ى متلَةتى عومةرى وةدة د ئة ة بو  تى ذوةنة بةبيَمة ذ  رىَ
تةوىوةتى ئيسال  رىَ لة خةى ةن مةىلَي  دةطةوىَ خةتى بكىتةة ة بةة         .بضيَمة ذ  رة ة

ر فةرةة  ةئةمةي  بت ئة ةيةة ضةووكة لة   ، بة تىيبةتى ئةطةر لةرةفةر بطةريَمة ة، مىلَدة
 ريتىيةةتى ثىنوخةى يَنى وةةنودبىَ،     ئةطةرى ئة ةى هةية خيَزةوةنةةى وىتةةميز    ،بو ة

لة وزيكى  -بو بى  ئةطةر هيَمىن رؤذ -فةر دةطةرةية ة نة لة رة هةر بتية ثيَغةمبةر 
 :مةدينة ة ثشو يةنيىن دةدة هةةتى بةشةَى لةة شةة  دةضةو  بةة هى ة َويشةى دةطةوت        

 ن قذيىن شىوة دةنةن   خت ثىنو خى يَن دةنةن . ضى ةرِ ةن بن هةتى ذوى
لةمةةرِ مةرةكةن   جةىَ حة ةوةة ةى     ، و    يَلَةى ئةىيينى ثةريؤزى ئيسةال     ئةمةية ئةىدة  

 - وةىبىَ هةيض نةرةيَ    ،   شكتمةود رةيطوتو ةئة ةود بةرز ،مىشى بكةتة، هةمو  موؤظيَ 
  بةدةخةة ة دةبةىَ   ةةى ببةةزيَنىَ . بةة َ   (حةةري  )رةنو ر    - ئةطةر ثيَغةمبةري  بىَ 

وو  بةرة  مةركةن لة نةوىَ بيَةتد    يَلَة ئيسالميية بةرةمبةر بة خىئيَسمى ئة  ئةدةو   
نة بة خةيىلَيى دثَ بضيَت بةت   نوة مورلَمىوىن ثةيوِة يى ليَدةنةند. طةىلَ موؤظ هةية هةر

ت   ةو    يَلَةى زيةىر  ئةيرت بةىَ رةضةى نودوى ئةىدة     –رؤذ    بة بة شة – ى هةرنةريَ  
 رةةر دؤرةمةنةى  زؤر جةىرةوي  ئة ةوةد لةة دةرطةى دةدةت         هةلَدةنوتيَمةة  ،رةردةن

ىريىن هةتى وىض ،وىرةحةت دةنىت دةر   درةريَكىوي  بيَمىقةت   ،دةرطىى ليَنىنويَمة ة
دة نةلَكى لة  نىتة ئةطةرضى ختيىن   وى  مىلَيشيىن ،نودوة ةدةنىت بة فةرمو   دةرطى

دةتوةوىَ نةىت   ذ ةن   ،ن هةيةيَت   خت زؤر جىري  هيَلَى تةلةفتميوةن دةرى ثيَوة وةب
خت ديىرة ئةمىوة هيضيىن وىنةى    ،بة  شيَوةية هيَوش بكىتة رةريىن طويَت بةر لة ة ةر
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يَبةوردن دةنةة    دة ةى ل :ةهىتو ة بموةوى بةنةرةيَ  بلَيَيةت  تىئيَسمىش نتمةلَطة  ةى ليَن
 :ئةمة ئىدةبيَكى ئيسالميية  هةقة رةضى  بكويَت نة ،  بت نىتيَكى توئيَسمى نىمتىن وية

هةلَدةنوتيَمة رةةريىن ثيةى     (٢٨ :النور) چ ... ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ...چ 
ةى رةةرة ر  دن   وةىن خةوةردن بيَةت يةىن وةى     نىتى حة ةوة  ثشو  دة يىن وىدلة ىَ بيَت 

 ت  ةيطويَدى غةزةو   تو رِةي ،نو ثيَويست وةتوةووة خزمةت بكوىَئةمىوةش ئةطةر  ة
 ،   ريَةةدةطوىَ لةة شةةويَنكة تنى عةةة ية    عةةىرى ئةةة    ئةةة     ثيَغةمبةةرمىن حممةةد  

يَكا مَْعشَكرَ مَكْن    )):ة دةفةةرموىَ ديةنية لةة فةرمو دة  ئة ةتة ،بالَ نودوة ةيىن ليَوة  لة ىَ
لَكا تَتببُِعكوا   ؤلَكا ُتعَدركُرمُهْم   ؤ لَْم ُيْفضِ اإلِميَاُن إِلَى قَْلبُِِ  لَكا ُتكْ ُذما املهْسكلِمِنَ   ؤأَْسلَمَ بِلِسَانُِِ 

        ُُ ُُ عَْورَتَك ُُ مَْن تَتَببعَ عَكْورَةَ أَخِدكُِ املهْسكلِمِ تَتَببكعَ اللعك ُُ     ؤعَْورَاتِهِْم  فَإِنب ُُ عَْورَتَك مَكْن تَتَببكعَ اللعك
 ُُ ةرِتةىن  ئةى ئة  نتمةلَةة نةرةة   بةة زمةىن بى      :.  ةتة(١٢)((لَْو فِي جَْوفِ رَْحلُِِؤيَْفرَْح

وىشريين وى ى مورةلَمىوىن مةةهيَنن   بةة     هةرطيز بة ،هيَنى ة  وةطةيشمتتة وىخى دلَمىن
 ،بيَشةة  هةرنةرةةيَ  بةةةد ةى عةةة رةتى بةةوةى ختيةةدة بضةةيَت ،ندة مةضةةد ةى عة رةتيىوةة

خةت هةةر نةرةيَكي  خةوة بيةة ىَ       ، ى دةبىبة د ةى عة رةتيى دةضىَ   ئى بوِ  خوةي 
   جةرطةى مىلَةنةى ختيدة ئىبوِ  ى دةبىت. ئة ة لة وى ، ىت وهيَنيةنىوى دةروةر  رئة
بةة  وي  هةةموة  ،سةالمدة لةة مةىف   حقو قةدة يةنسةىوة     لة ديةدى ئي  -رةرجة   -موؤظ  

 ،بت هةةموةوي  مةىفى زمةىن   نةةلمو ر  فةرهةةوط        ،بةودةى خوةى دلتظىن دةدةوويَن
 ،ويشةةمةجيَبو ن هةيةةة ، طةةوزةرةن   ختشةةطوزةرةيى  ،فيَوبةةو وى زةوسةةت   زةويةةىريى  

بنةمىيةة   رةر ئة  هةقيقةت  جةخت لة (١٠ :الرمحن) چ ڱ ڱ ڱچ  :ئىيةتى
ةقى هةة خةى ةن ئةةى   خةىك     ضةووكة خةةوةى طةة رة  ميهوةبةةىن موؤظةى بةةة    ،دةنىتةة ة 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ...چ :ئىيةةةتى ،ويشةةمةجيَبو ن در رةةت وةةةنود  ة

 ڻ ڻ ڻ ںچ  :يةةةىن ئىيةةةةتى  .(١٢٨ :األعكككراف) چ ۆ ۆ ۇۇ

                                                 
 . مقال األلباني حسن صحدح.2032صححُ أمح  شاكر يف سنن الرتم ي: ( 12) 
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 ڃ ڃ ڄچ  : ة ئىيةةةةةةتى .(٢٢ :الكككككرم ) چ .... ہہ ۀ ۀ ڻ

 ٻ ٱچ  : ة ئىيةتى (١٣ :احلجرا ) چ ...ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .(١ :النساء)چٿٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ئةىيني   رةةر بنةةمىى ديةن       ئة  مةرةلةى ويشمةجيَبو وةى لةبة تىيبةتى نة ئيسال  

ىيةةك ثةةرةى   بتيةة لةة هةةر جيَط    ،  جيهىويةة ضووكة ئةىيينيَكى طشةمطري   ،دةمةزرةود  ة
جطةة   ،ئة  جيَطىية دةبيَمة ويشممىن بت ئة  ئيمىودةرةوةة بى ةرِيةىن ثيَةى هيَنةى ة     ،رةود

 بةت ئةة ةش وةىبىَ لةة     ،لة ةش لة هةمو   يةنة ة دةتوةون بتى بطويَزوة ة  بتى بضةن 
  لةة هةةر   رةةر بةىرى ئةة ةش هةةر مورةلَمىويَ      هيض  يةنةة ة طوفةت در رةت بكويَةت،    

لةة رةةرى فةةرزة لةة ىَ      ،وةتوةوىَ بة ئىزةدةوةة دينةدةرى خةتى بكةىت     ،ى  يجيَطىيةك بذ
 لة  رةمة     بطويَزيَمة ة  نت  بكى بت جيَطىيةنى تو بموةوىَ تيَيدة خوةثةررميى بكىت  

بت ضةرثىودوى ئة  رةرميية ضةةودين ئىيةةت هةىتو ة لةة      ،بكىتوىهةقيةش ختى رزطىر 
 :ئةمىوة هةوديَكيىون ،وى ثريؤزدةقورئى

 گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ 

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ  (٩٧ :النساء) چ.. ڳڳ ڳ گ گ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ چ .(١٠٠ :النساء) چ ...وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

  (٧٢ :األنفال) چ ... گ گ
بة ئىزةدةوةش ، ةيدة بكىبة ئىزةدةوة وىن   خترةك ث، بةلَىَ .. دةبىَ موؤظ بة ئىزةدةوة بذى 

دةبنيشةىَ   خىوو بةةرةى ىلَ در رةت     -ئةطةةر بيةة ىَ    -لة هةةمو  رو ضةيَكى زة يةدة    
يينى ثةةريؤزى هةةةر ةهى ئةةى، ئةةىرةز  ى خةةتى لةةة ىَ بطويَزيَمةةة ةثىشةةىوي  بةةة ، بكةةىت

نود  ة لة  نةرىوة دةيىوة ىَ بيَنة وى  جيهىوى ئيسالميية ة  ةنو ئيسال  دةرطىى  ة َ
نودوى ئةة  بةرذة ةودييىوةة   لةطةةلَ رةضةى    -ئةطةر نىفو  شةرِ فوؤش بةن   -نىن ثةوىهيَ
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 ائ ى ى ې ېچ  :ةنة ىَ ةك لة  ئىيةتة ة دةر د، بتيىن دةوورويَت

 .(٦ :التوبة) چ ... ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
ثةةوىى   ئةطةر يةنيَ  لة بمثةررمىن ختى خسةمة دةلَدةتةة ة ئةةى ثيَغةمبةةر      : ةتة 

ئةىيينى ثةريؤزى    ،وةتورةىَ تى ئة رى بينيَوة شويَنىَ ، ىَم دةى خوة دةبيسبدة تى فةرمو
ئيسال  لةطةلَ ئة ةشدة جيهىدى رةطةيىود لةة ر  ى طشةت ئة ةوةةدة دةبنةة بةرهةلَسةت      

جةةوطى ئيبةىدة  لةة بةن     ، ئة  جترة جةوطىوةة  بة َ  ،لةبةردة  رةطةيىودوى دينى خوةدة
بةت تيَطةيىوةدوى ئةة  نةرةىوةية لةة ئيسةال        ، ىييةة بةلَكو بت هيدةيةت   ريَنم ،هيَنىن وية

بتية لة  ئىيةتةشدة ئة  موشويكىوة دةيىوة ىَ بيَنة   َتةى ئيسةالميية ة   ، حىلَى وةبو ن
، يىن  ةنو ثةوىهةودةى ريىريى، يىن بت بىزرطىوى، ئة ةى شمىَ لة قورئىن تيَبطةن بت

رىَ   شةويَنى حة ةوةة ةيىن بةت    دةبىَ ثيَشوةزى بكةويَن    ، يىن .. يىن، يىن بت خويَندن
ئينجةى  ،  ة لة هةةر خوةثةة  دةرةمدريَذييةني  رةةر  مىلَيةىن بثةىريَزرىَ      ، ئىمىدة بكوىَ

دةبةىَ بةة   ، هةةر جيَطىيةةنى تةو    يةىن بةت   ،ئةطةر  يسميىن بطةريَنة ة بت   َتةى ختيةىن  
  ة هةةيض نةرةةيَ  بةةتى ويةةة، رةةة مةتى رة ةوةةة بكةةويَن   بطةيةوويَنةةة ة   َتةةى ختيةةىن

بن   بى ةرِ بة ئةطةرضى مورلَمىوي  وة، يةتيىن ثيَبكى  بة دذةيةتى رةيويىن بكىرو نى
 .ئيسالمي  وةهيَنن

نودوى زؤر رةةو رة بةةت ريَنمةةىيى   شةةىرةزة   ئةمةةةش ئةةة ة دةطةيةةةويَت نةةة ئيسةةال     
  ة هةرطيزي  حةزى لة موؤظ نوشةنت   ، موؤظةنىن بت ريَطىى رةرفوةزيى   بةخميىريى

 نةرةيَ   مةطةةر  ،بكةوذىَ  نةرىَ بيَمى ةن وىدة نةل بة ريَطةش، ة بةوىهةقخويَن رشنت وي
 بةةةردة  لةةة ئيسةةال  ،بكةةى ئيسةةال  دينةةى   ئيسةةال  بىوطبةةةرةنىوى دذةيةةةتى خةةتى بةةت

 رةنو رةنىوى  طشةت  ،ئيسالميية ة جيهىوى بيَنة دةيىوة ىَ نةرىوةشدة ئة    بى ةردةرةن
   ئةةمن  لةة يَن  هةةتى  مةةرجىَ  بةة  ،مييةنىوة ةئيسال وى ضة بيَنة ئىزةدةوة بة نة نودؤتة ة
 شةةةريتةتى يىرةةى  رةضةةى ى  ة ،وةنةةةن جىرو رةةى   ىيرةةيخورِ   بثةةىريَزن ئىرةةىي 
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 تةى  ئةطةرضى ،هى ةرةوة ثةوى ثةوىطىى ،وةزةوة خةلَكىوى مىمترمىى ئيسال  ،بكةن ئيسال 
  . هةلَطوتبىَ بةرةمبةر شريى   بو بىَ دذى د يَنيَ 

 
   جةمَ  هةةر  لةة  ،بةذيى  ختىبت ةوئىزةدة بة هةقيةتى موؤظ :بلَيَين رثوختت دةتوانين 

 لةة  ئة ة بىَ ،تو   َتيَكى هةر بضيَمة يىن ،بكىت خىوو   يةك هةر لة  ة ،بكىت حةز ريَيةك
 بتيةة  ،بكويَةت  حةة َلَ  خةويَنى  يةىن  ،بكويَت در رت بت لةمثةريَكى هيض دة لَةتة ة  يةن

 شةىيةتى  تةت  مةطةةر  :ثورةى  ليَةى   ثيَغةمبةةر   ى هىتةة  (مورةيلةمة) وويَنةرةنةى نىتىَ

    بةلَىَ :طوتى د بيَت ثيَغةمبةر (مورةيلةمة) دةدةيت
 ئةينب )   هةةبو   نوشةمنت  هةةقى  تةت  ،بةى  نةوذرة  وويَنةر ئةر :فةرمو ى ثيَغةمبةر ئة رى 

 ئةمةيةة  [ةملشةونني..  مةن  تحةد   إن] :ئىيةتةنة ىثةوىدةوة لة  مةبةرت :دةلَىَ (نةرري

 ،  َتيَة   هةر وويَنةرةيةتى بة  ةئيسالمية   َتى هىتة  ةةة(احلرب دار) لة نةريَ  هةر ةن
 لةبةةر  يةىن  ،نةود  ثةة ىوى  طويَدةوى دة ةى يىن ،ئىشمى   صولَ  بت يىن ،بىزرطىويى بت يىن
 ىثةةوى  دةبةىَ  ،بةدةن  ثةوىى نود دة لَةت تدةرةوىدةرة َ لة دة ةى   هىت تو هتيةنى هةر

 نةىتيَكي   هةةر   ة ،بيثةىريَزن  – لة يَيةة  هةةتى  – ثي خةوة  ثيَشةهىتيَكى  هةةر  لةة    بدةن
 ،.بكويَةت  بةةرِى  ثةرةود   جوةن شيَوةيةنى بة دةبىَ ،ختى زيَدى بت بطةرِيَمة ة  يسمى

 ة ةرِ – شةةرعيى  هةتى  بةةبىَ  – نةرةيَ   هةيض  د  رخسةمنة ةى    بةودنودن ئيسالمدة لة
 ئةمةةش  ديةىرة  ،نىنموؤظةة  نةرةيَمى    ىزةديىئة  رةةر  بةت  دريَذييةة  دةرةت  ضووكة ،ويية

 ويةة  بةتى  نةرةيَ   هةيض  نودةنىودة دةرت رذيَمة لة بة َ  دةدطةريية،   عةدل ثيَضة ةوةى
 رة ثةىريَز  نةرةيَ   هةيض  مىلَى رةر   ة ،بدةت هةوىرة ئة ةن ضو وةنىوىبت ة رِ ثيَضة ةوةى

  . وية
 نةة  ميىوةطشة  بنةةمى  لةة   هةوةدىَ  مندةزة ثيَويسمى بة نتتىييدة لة   هيَذا خويَنةرى   

 – ديَةت  بةدةرةت  تيى مىفىوةى   ئىزةديى ئة  ،  دةدةمةزرثَ رةرلة ئيسالمييىن دة لَةتى
   :خوةرة ة شيَوةيةى بة  ، بكة  بىل بةريَز ئيَوةى بت - بةنورتةيةك
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 نخةى يَ    ثةىك  ئىيديتلتذييىيةنى ئىقيدة  بنضينةى رةرلة ئيسالمدة لة دة لَةت :يةكةم  
 رةةوونةت   قورئةةىن لةةة هةةةلَطتزرة    ميهوةبةةىن خةةوةى تةةةويىيى   تةةىك بةةة قىيةةةلبو ن ، 

 رةةر لة كوةة  ،دةطويَةت  رةرضةى ة  لةة ة ة  مىفىوةةش    ئةىزةديى  ة ئة  ديىرة ،دةدةمةزرثَ
 ميَةةةذ  يى   جوطوةفيةةةىيى بنىغةةةةى رةةةةرلة يةةةىن ،(لتذىئةرةةةنت)   عريقيةةةى بنةةةةمىى

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  :ىَدةفةةةةرمو خةةةوة نةةةة ئةمةيةةةة ،(تيَكىجيبولةةةت)

چ  :دةفةةةرموىَيةةىن  .(١١٠ :عمككران آل) چ ...ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ ... ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 بةة  ىَمهةلَدةرة  طشمطري  دؤرمىوة موؤظ شيَوةيةنى بة دة لَةتة ئة  ثىشىن . (١٤٣ :البقرة)

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ  :دةفةةةةرموىَ نةةةة ئة ةيةةةة :نىرةنةةةىوى ئةجنىمةةةدةوى

 گ  گ ک کچ  :دةفةةةرموىَ يةةىن ،(١٣ :احلجككرا ) چ ...ڇڇ ڇ چ چ

   دةزةوةةىَ حةةةرة  شةةميَكى بةةة زؤردةرى زؤر  ئةمةشةةدة لةطةةةلَ .(١٠٧ :األنبدككاء) چ گ
 نةرةةنىن  كوبةةلَ  ئةة ةى  بيةىوو ى  بةة  ،بةدرىَ  ئةةجنى   نةريَ  هيض بة مبةربةرة ريَنىدةت

 ئةة   يىن ،(٢٥٦ :رةالبق) چ ... ىئمئ حئ جئ یچ  :دةفةرموىَ ئىيةتة ئة   ةنو ،بيَنن ئيمىن
لككد  منككا مككن دعككا إىل عصككبدة ملككد  منككا مككن قاتككل علككى   )) :دةفةةةرموىَ فةةةرمو دة

 ئةة   تبة  شةىيةتة  ،مورةلَمىوىن  زيَوِينى   ديَوين  ىميَذ  ئةمىوةش رةربىرى (١٣)((..عصبدة
 . رةرمييىوة   هةقيقةت

 
 خةوة   ةتىشةةريت    ئةةحكى   لةة  زطةوتن ريَ ئةرىرى لةرةر ئيسالميى دة لَةتى :دووةم  

 نةىر  رةوونةت    قورئةىن  بة دةبىَ ،دةمةزرة ة خوة رةنىوىبوِيى بت يةلَىطويَوِة   رةر ةريى
 ثيَويسةةمة  يشةةة ةلة  ،بكةةىت حةىلَى  لةةمَ مةةةردمى ئىرةةىن ةنىشةيَوةي  بةةة دةبةةىَ ،بكةىت 

 جةةخت  ،رةطةيىوةدن  دةزطىنةىوى    وطىنىنخويَنةد    خويَنةدن  رةةرجة     خيَزةن ئوروة 
 ئيسةال   ريَنمىييةةنىوى    ئيسةال   بةةرة     ئةةق َ    وةةفس  ر ةردةىثةة  رةةر لة بكةوة ة

                                                 
 داممد  سنن أبيأللباني يفاضعدف  ضعفُ الشدخ ..  بة  لةفزة  بة  رِيوةيةتة   ةزة، هةر ضةود مىوىنةى صةحي    در  رمة (13) 

5121.  
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 ئينسةىوةنىودة  هةةمو   دةر  وةى    دلَ لة هىريكىريى   هى نىريى دةبىَ  ة ،بكويَن ئىرةرمة
 وئ ەئ...چ   :بنةةمىى    ئةرةىل  رةةر لة خيَو نىريَكى طشت ئةجنىمدةوى بت بوِ يَنوىَ

 فةةرمىن  ،  رةرةميى    هةق ريَطىى بةرىطوتنة بت ثيَويسمة .(٢ :املائ ة) چ ...ۇئۇئ وئ
  رةطوبن. خت   بةئىرة    رةرثيَون يةنرت ،خوةثة لة ريَطوتن  ضىنة بة

   ٱچ )١٩ :األنعكككا ( چ ...ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ...چ  :دةفةةةةرموىَ خةةةوة

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ   پ   ٻ  ٻ ٻ     ٻ

   رةةةةةرؤك بةةةةة - مورةةةةلَمىوىن طشةةةةت رة شةةةةمى   رةةةةلو ك .(٣-١:العصككككر) چٺ
 ثيَغةمبةةردة  رةوونةتى    قورئةىن  لةة  نة ئة ةية هةر ،جيى ةزيى بىَ - فةرمىودةنىويشة ة

 ر  وكوة ةتة ة .  
 بةت  (دةرةمو ر ) دةرشةمنى  ،  وىرةةنىن  يىرى  زةوى ليَكدةوة ةى  ئيجميهىد   بتضو نبري  

 خةوة  بويةىرى    فةةرمىن  ثيَةى  بةة  ئة ى نة ةبو  ،روونةتة   قورئىن بنةمىى لةرةر ،  َت
 طشةةت خةوةدة  شةةةرعى لةبةةردة   مةةرد   ،د ة ة بدريَمةةة دةبةىَ    ثيَنةةىنوىَ نةىرى  ،وةةبىَ 

 ۉ ۉ ۅ...چ  :دةبىَ جموؤ ثيَى   دةنة ىَ تى ةوكىر شىوى لةرةر تةوهى تى ةوي  ،يةنسىوة 

 .(١٥ :اإلسراء)   چ ... ېې ې ې
 و ةنة  - وىنةة ىَ  تىزةيةة  ةقةد بويىر  ئة  بةر ،نوةبىَ دةقيَ  بويىر  هةر ثيَ  هةرضي  

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ  :ئىيةةةتى دةلَةةىَ وةةويَ  يىرةةىى بريؤنةةةى

 چەئ ەئ ائ ائ ى ى ...چ :ئىيةةةتى  ة .(١١٥ :التوبككة) چ...ڱڱ  ڱ ڱ ڳ

  .رةرميةن ئة  بةلَطةى  (٩٥ :املائ ة) چ .... يئجب ىئ مئ حئ ....چ          .(١٥ :اإلسراء)
 

 - دةدةمةةزريَنىَ  خةتى  ،ئيسةال   بنضةينةى  لةرةةر  نةة  – ئيسةالميى  دة لَةتى :سيَيةم  
   دة ةريةى   ئيةدةرة    ريىرةةت  بةوةرى  لةة    يىفوة ةوةنةة  مىوةى  بة (دةدطةريى) ثيَويسمة

 يةنسةىوى    ئىزةديى   موؤظ مىفةنىوى بموةوىَ هةتى ،  َتدة لة بيَنىَ فةرةهة  نتمة َيةتييدة
 . بضةرثيَنىَ نتمةلَ   تىك بت

 ،دةنةىت  رؤذةوةى نىرى مومىرةرةى ،رة يَذ  (شو رة) بنةمىى لةرةر ئيسالميى دة لَةتى
 .يةمةزوة بنضينة ئة  وىضةرثىود بت (شورى) ةى(38)   (عيموةن ئىىل) ةى(159) :ئىيةتى
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  ة َ ى  َتيةىن ه لةة  رطىيةىن دة هةميشة ،ئيسالميى دة لَةتى نىرطيَوةوى  فةرمىوبةر دةبىَ  
 ثيَةوة  وةدييىن ثةيوة نيَشةةنىويىن  ضىرةرةةرى  بت ئىرىوى بة بموةون هى  َتيىن هةتى ،بيَت
  . بكةن بىل بتيىن   بكةن

 بةت  ختشةطوزةرةوية ة  دةرةمهيَنىوى  بةة    ئةىبو ريى  ر  ى لة دةبىَ ،ئيسالميى دة لَةتى
 لةة  ،بةةر   بدةتةة  رةةرنة توةوة  نشةمونىلَيَكى  ريَطةىى   بكىتةة ة  ئةى ةدةن  زة ى - مةرد 

 ،بكةىت  (عةدةلةةت ) رةضى ى ،خزمةتطوزةرةوييةنىودة رةنى طةيىودوى موضة  دةبةشكودوى
 رةرةميية  ئة  لةرةر جةخت .(٧ :احلشكر ) چ ... ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ....چ:ئىيةتى

 رةةر  دةخىتةة  طوزةرةويةىن    مةةرد   بةىرى نىر  بةرثوريَمى  ثيَغةمبةري  .دةنىتة ة

 مكن  بكامل منن  ىلأم أنكا )) :دةفةرموىَ بتية ،نةدةب بةريَوة دة لَةت ئة نةرىوة ئةرمتى

ُ  مكاال  تكرك  ممن قراؤه  فعلدنا مفاء يرتك ممل دين معلدُ ما  فمن أنفسهم   .(١٤)((فلورثتك
 ختيىن بت ختيىن وةفسى لة ،مورلَمىن ثيى يَكى   ذن هةمو  بت  خوة ىثيَغةمبةر : ةتة

 ،ديَلَةةىَ جىَبةةة رةةىمىويَ    رةةةر ةت   دةمةةوىَ ىنةرةةة ئةةة  نةةة ةبو  ،بىشةةرتة وةةزيكرت 
 بةىَ  منةدةلَيَكى    مةىلَ  مةود   قةرزةرى بة ئةطةر خت ،مريةتبةرةنىوى نىرة   نةل ريَمةدةد

 دةبةىَ  ،رةرثةررةميىريىوة   ئةة   ضةووكة  ، ثيَغةمبةةر   ى بضنة بى جيَهيَشت دةرةمةتى
 طووطةة،  زؤر بنةةمى  ئةة   بةلَطةةى  بةت  جةى  ،بكةىت  تةة ة   بةت  نورتيةةنىويىن    نةة   ئة ي 

 (٦ :األحكككباب) چ .. ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  :ئىيةةةةتى دةنةةةةن حةةةةز :فةةةةرمو ى
     . ويَنة ة

 رقفةة  بةىَ  دةبىَ ،رنيَ يدةن ذيَو لة موؤظىوةية ئة  رةرجة  دةلَدةدةرى دة لَةت نة ةبو   
  نةريَ هيض - وىتوة ثيَى بة - وةهيَلَىَ ، بكى بةرذة ةودييةنىن هةمو  رةضى ى جيى ةزى  

 ئةة   يىىئىيةدؤلتذ    ديةن  بةة  ىبةى ةرِ  شنةرة ئة  ئةطةرضى ،ببىَ بورى  طةرمى رةرمى 
  . وةبىَ

                                                 
 .6361ح يث :  -صلى اهلل علدُ مسلم : " من ترك "ي كباب قول النب  كتاب الفرائض -صحدح البخاري  (14)
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 لةة  نةرةىَ  ،بةىَ  رويَندى بةخوة :طوتى طووطةنةيدة  تىرة لة  خةتمىو نورى عومةرى

 بدت) لة  موؤظيَ  هةمو   بةخوة رويَند ،ةوي هةقدةرتو دةةة(املال بدت) لة  ،تو نةريَكى

 هةةر  ( ةت   بىشةرت   زيىتو يةو بت ) ئيَوة  تىنيَكى  ةنو مني  ،مىفة خى ةن ةةدة(املال
 بةةثيَى  موؤظةىَ  هةةر  ،هةقةة  خى ةن ئيسالمدة لة بو وىتو ش   يىتيَكتشىو بةثيَى موؤظىَ
 ئةوةدةزةى  بةة  موؤظيَة    هةةمو  ،دةنويَةت  لةطةةلَ  رةفمةىرى  بو وىمورةلَمىو  ىتىزة   نتن

  . دةنويَت هى نىرى ثيَويسمى
  ثيى يَة  هةةر  :طةوتى  ريَكةة تن  دة(حك ة ) خةةلَكى  لةطةةلَ  نةىتىَ  ( ةليةد  نورى خىليدى) 

 لةرةةةر رةةةرةوةنةى ،ثيَبكةةةن خيَةةوى   نةةة تبىَ ةرهةةةذ ئيَسةةمى ،  بةةو بىَ دة لَةمةوةةد

 .دةبويَمة ة بت جريةيىن (املال بدت) لة مندةلَيشى   مىلَ   ىيخت ،  هةلَدةطريدرىَ
 وتةة خةةةلَكىوى بةةة زيةةىن مةةةرجىَ بةةة ،وةةوة ة خى ةودةرييةتيةةدة بةةة ددةن ئيسةةالمدة لةةة 

 ۉ ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ ۈ   ۈ    ۆ    ۆ   ۇ   ۇ    ڭ    ڭ     ڭچ  :وةطةيةويَت

 ريَطةىى  لة دةرةيى   رىمىن   رةر ةت نتنودوة ةى .(٢٧٩ :البقرة) چې ې ۉ
 لةطةةةةلَ ئةلَبةةةةت ،ثةرةةةةودنوة ة ئيسةةةال  ثةةةريؤزى ئةةةىيينى  ى ،ختيةةةة ة ثةرةةةةودى

 دة لَةةت  لةرةةر  هةقةة  ،هةةن  تيَيةدة  تةو  مىفىوةةى  ئة    ىيزةنىتةنة بةشة نودوىرةضى 
 دزيى لة بثىريَزىَ مىلَيشم رةر    بكىت بت ئىرىوكىريشم   بىزرطىويى بت بدةت موؤظ وةىد
 دةغةلَى.  
 

 ةبة  – دينةنىويةدة  غةيوة هى  َتة رةرجة  طةلَلة ثيَويسمة ئيسالمى دة لَةتى :ضوارةم 
 رةفمةىر  ثةريؤزة  ئىيةتةة  ئة  بنةمىى رةرلة – ئة دةن ديَوىضى  ذيَو لة ئة ةوةيىن تىبيةتى

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ  :دةفةةةةرموىَ نةةةة بكةةةىت

 ئة ةوةدة طةلَلة ليَنىطوىَ ريَمىن خوة : ةتة .(٨ :املمتحنة) چ ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ
 لةة  دطةرةوةة بةدة   بةن  ضةىك  ،وةثةرِةوةد  ن  دةريىن ختتىن زيَدى لة ، بةطذتىودة وةهىتو ن
 خةى ةن    ئينسةىف  خةى ةن  موؤظةة  هةةقي   بة خوةى نة ديىرة خت ، ةجبو لَيَنة طةلَيىن
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 - بةنب  هةرضى – دينىوة غةيوة ئة  نة دةرنة ت ئىيةتةدة لة  دة ىَ. ختش  يذدةوةنىوى
 طةةلَ لة ضةىنةيىن  مورلَمىوىن دةبىَ ،وةنةن مورلَمىوىن دذةيةتى   وةبن فوؤش شةرِ مىدة 
 ئةةىزةديى مىوةةىى ئةمةيةةة بيَطومةةىن ىوةةدة..طةلَي لةةة بةةن ئينسةةىف بةةة    يةةذدةن بةةة   بكةةةن

 خةى ةن  ئةة   ةلَطة لة ئيسةال   ،ئينسىوةنىن طشت بت موؤظ مىفى دةبينكودوى ، رةرمةقينة
 نةة  ئةة ة  لةبةةر  هةةر  ،وى ةرةمىَ  دذيةىن    وىهيَنىَ بةنىر ئىطو هيَز  وية  وةيىر دذ  دينىوة

 ئةىذة ة    دة ةرةنت  ذيةى د ،دة رةمىَ   ةوةة  بة دذ تةويى تةويى  بةلَكو ،ويية ثيَى بى ةرِيىن
 دةتةوةون  ئىزةدةوةة  بةة  دينةنىن غةيوة ئةطينة بن، ئيمىودةري  ئةطةر ،  َتدة ةل دةويَنة ة

 ثةةريؤز قورئةىوى  بةردةميىوةدة.  لةة  لةمثةةريَ   هةةيض دةوةىوى  بةىَ  ،بكةةن  ذيةىن  رةرةةى ىموم
 نةة  ةيةة ئةم هةةر   ةنوهةةم  بةت  هةية بتضو وى رة  يةك ، وىحةز دذ  خةلَكىوى بة بةرةمبةر

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ  :دةفةرموىَ

 - وىنتنةة  دةرمة د   لة  يةنىَ ئةطةر : ةتة .(٩ :احلجرا ) چ ... ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 بةت  دريَةذى  دةرةت  نىرى رةرلة بو  رو ر هةر – ويَوةويىن رىزشى   صولَ  هة لَى ثىش
 ،طذيىوةدة  بةة  بضةن  ،خةوة  بوِيةىرى    حةون   بةة  دةبن تةرلي  هةتى دةبىَ ،تويىن ئة ى رةر

 رةةةولَمة  طةةةةلَلة ملمالوةةةىَ ئة ةوةةةةى هةةةةمو  ،بو ةرةةةنت ر بةر  شةةةيىن تىتةوىوةةةة
 بتضةووى  رة  ئة ةيةة  هةةر  ،بىر دؤخةنةة  هيَورنودوةة ةى  بةت  جى ،دةنةن دةرة َتدةرةودة

 گ گ گ ک کچ  :رموىَةفة دة خةودة  خةلَكىويَكنب.   تىق  دةرمة  هةر ئيرت ،ئيسال 

 چ ۀ ۀ  ڻ    ڻ  ڻ    ڻں    ں    ڱ     ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 دذةيةتى نة ،بكةن رمىيةتىدؤ ضىنة  ليَدةطوىَ ريَمىن لة ةوة هةر خوة : ةتة .(٩ :املمتحنة)
 بةةت  ة ،دةثةةةريَنن دةرتةةىن ختتةةىن زيَةةدى     َت لةةة ،  دةنةةةن دينةنةةةتىن بىوطةةة ةز 

 دةبنةةة   دةنةةةن كةةةلَتيَ ةرةةتد   دؤرةةت دةبنةةة تةةو خةةةلَكىوى طةةةلَلة دةرثةرِةوةةدومىن
   وىهةةق  شةرينة نىريَكى  مىيةةى  ،ئةى ةدة  خةةلَكىوى  لةطةلَ دؤرمىيةتى ديىرة ،هى ثة ىن

 .وىنىت قةبو لَى خوةش ،  رمةمة
 ىئىيةتةة  دة ئةة   هةىتنى  ،بةو   ديةن  غةةيوة  خةةلَكىوى  لة ة ةوىبةر   دي ىد بت هةر بةلَىَ  

 وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  :دةفةةرموىَ  نةة  ،ندسكاء  رو رةتى
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 ڀ ڀ ڀ پ پ ...چ :دةطىتةةةةة هةةةةةتى (١٠٥ :النسككككاء) چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

 ثيَغةمبةةر  رةر هىتنة نىتىَ ئىيةتىوة ئة  (١١٤ :النساء) چ ... ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 دةربةىز  بت دةيىوة ىَ   دةبن دزيةك تو شى يةنىن(ئةوصىر) مىوةلَمور لة نتمةلَىَ نة 

 مىلَةةة – شةةة بة – ىنمرةةهة  ةئةةة بةةت جةةى ،يةندةمورةةىي رةةةربة بيسةةةثيَنن ليَةةى بةةو ن
 بةشةكو  ،نةىرة  لةة   خةبةةر  بةىَ  ئىطةى   بةىَ  مورةىيى  نةىبوةى  مةىلَى  دةية فوِة دزرة ةنةيىن

  ثيَغةمبةةةر  ى ضةةو وة ئةةة ة ثةةىش جةةى ،نتمةلَطةةةدة ئةةة  وةةى  لةةة وةضةةيَت ىنئىبو  يةة
 جةى    ويةة  شمة  لة ئىطىيىن ئة ةن نة ثشميوةويىن ببيَمة   بكةن ثمَ قةوىعةتى ريكبو ةخ
   هةىتن  ئىيةتىوة ئة  ،مورىيى نىبوةى تى ةوى بىَ لة  ىددي هةلَةية  ئة  رةرمكودوة ةى بت

 ،رةرةت    هةةق  بةة  (   ثيَغةمبةةر  ئةةى ) دةبةزةوةد  تةت  بةت  قورئىوةمىن ئة  :فةرمو يىن
 تيَكةوِة  بةة  مةةرد   ىرىن هةرمة – دةيبةزةود  ة خوة بة شيَوة – قورئىوة بة  تتش رىدة

 نيَةي   – بيَةت  مورةىيي   ئةطةةر  – بةدةرىَ  هةقى ،هةقة خى ةن نىَ :تة ة ،بدة ئةجنى 
 . - بيَت ئةوصىري  لة ئةطةر – طوىَ ةر ختى جةزرةبةى وىرةرمة ةوبىر تى 

 دةزةمن  ة ،رةةرة ة  لةة  بوِطةيةة    خةىلَ  ضةةود  ئةة   هيَنةىوى  ثةىش    بةريَز خويَنةرى
 ئيسةالمدة  دينةى  دةدطةةرى    ىرةرم بة ددةن هةقة ،هةبىَ  يذدةن   ئينسىف نةمىَ طةرئة

 بى  دينى ارسكاني  ،و ئىااادن دينىَكان هىَموو ئيسىالم ا لَ) :بطوتوىَ هةقة ،بنويَت

 طىىَ َلَ وس ،دسكىىَن خ يىىان دينيىىَكانى دروشىىمَ َىمومارسسىى ئااادانىىَ بىىَ خ يىىان

 دينىى ئىَ  .يَكسىان  خىوادا شىَريةَتى ياسىاو بىَردس  لىَ طشت سلَمانانيش امو

 انسىريي (ئَنصىاريى) موسىلَمانى كىابراى دسبوو ،نَبووبا خوا دينى ئَطَر ،ئيسالمَ

 وىونكَ ،جوولَكىَ ب  طَريابان هَليَك ب  دسبوو وس ،نَكرابان يَ رووشك و داث شرايَ

 ئىَ  ديىارس بىَتَ  ،هَيىَ موسىلَمانَكان ا لَطىَ َ تفتيان و تا َ ميَذوويَكى جوولَكَ

 نيَىو لىَ هاتووس ىيَكسان دادو ىوَسثان ن ب  ،مَانترس شتيَك هَموو لَ خوا يامىثَ

 رةرةميى    ريَة   بةة  هةةتى  مورةلَمىوىن  بيَطومىن ،(دي  غَيرس و موسلَمان) مرؤظ ا هَموو
 . ببيَت تة ة  ختيشيىن زيىوى بة ئةطةرضى ،وىبن نال هةق لة هةرطيز ،بكةن مَث نىرى
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 لةة  ظمةوؤ  ئةىزةدى ) مةرةةلةى  بةت  بةو   ة َميَة     بىبةتةة  ئةة     هةقرِةو خوينةرى  
 ويشةةةمةجيَبو ن ،  طةةةوتن رةخنةةةة ..  وةةةةيىر هةلَبةةةذةردوى ..   بتضةةةو ن  بةةةري   ى..رِ

  ةنةو  ئةر - هيوةدةر  ،ليَنو رى بىريَكمىن نورتة طوجنىن توةوى  ثيَى بة ( طوةرمنة ة..
  خويَنةرةن.   طويَطوةن بت بكةمة ة ر  وى   شيمةلَ م توةويبيَ – وةبىَ ثيَويسمي 

 

 هـةموان ضـاوديَرى ئاطادارو خواش وة ، بن بةختيار و فراز سةر ئيتر

 بيَت.

 
 

   الطاهرا  أزماجُ م  األفاضل آلُ م  حمم  سد نا على بارك م سلمم اهلل صلى م
 . اللقاء يو  إىل ب عوتُ دعا من كل على م  املدامن أصحابُ م
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 الدانى طومان لةسةر

 كارى سياسيى..! وي ى ئيسالمنازاناي


 
 
 

 ليَكؤلَينةوةيةكة لةمةرِ عةلمانيةت و دةرخستنى 

 ! واقيعيى زاناكانى ئيسالم كارى
 
 

 ز2003 ئابى –ك  1423جومادى دووةمى 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نةة ديينةةى ئيسةال    زةوىيةىوى ئيسةةال      -  ليَةةوة    لةة ىَ  –ميَةذة هةة لَ دةدرىَ    لةة  

 جترةهةى شةيَوة لةة    بةة   ة، يَطةى عةملىويةت بدريَمة بةرلةطترِةثىوى ذيىن  ة وويَن   رِ
دةرة ة  وى ة ة بىوطيَشةى بت دةنويَت   بتتة جيَطةةى مشةت   مةوِى ئيسةالميةنىن       

دةيىن بىبةت   نميَة    -ئيسالمييةنىن   ئة ر ثى-هةرد   شيىن ، ئة ر ثىى ئة  رؤذة 
ى بسةمليَنن نة هةرطيز ديةن  ئة ر ثى دةيىوويست بةدويى،   وىميلكةيىن لةرةر وو ريى

دينى ئيسةال  زؤر   -بةتىيبةتى-  دة لَةت ثيَكة ة وىيىوكوىَ   دذ بةيةنن  دةيىوويست 
ى مزطة تةنىوةدة جيَةى   (زة يةة )بةرِةدةيةةك لةةوى  قةوذبن      ، زؤر بضوك   نورت بكةوة ة

ثةىَ   (ثةةر ةردطىرى )نىر بىرى هةر ئة ةودةبىَ نة ثةيوةودى ويَوةن مةوؤظ    ، بكةوة ة 
  وةشةيد  رةو  دى ئةىيينى     (رموز)   (القو )هةر خةريكى هةودىَ ، توود تتلَ بكويَت

، وةةىبىَ هةةةقى بةةةدةرة ةى دةرطةةىى مزطة تيشةةة ة هةةةبيَت -ثةةىش ئةةة ة-ئةةيرت ، بيَةةت
، ى  يوىن ثةيدةنودن   ئىبو رى   رِةميىر، شريةزةى نتمةآليةتى   ثيَكة ةوىوى خيَزةن  

ةآلت بةدةرةت نةىَ بيَةت   نةرةيَ  رةةرؤنى  آلت بيَةتد       دةمةزرةودوى دة لَةت   دةر
ديةن بةتى ويةة    ، نىر بىرى دةرة ة  ويَوختيى.. ئةمىوة طشةت بنةةمى بةةهىدةرةنىوى تةو    

ضووكة بةبتضو وى ئة ةن دةبىَ دين هةر ، لةبىرةيىوة ة فزة بكى  رِةخنةيةني  بطويَت
 ى ئةخالق وةنى لة  ضوةرضيَوةيةدة زيندةن بكوىَ   رةر وةهيَنيَمة دةر  بىر

بةلَىَ بىوطيَشةى ئة  رةردةمة   رىيى نودوة ةى ختيشمىن ئيَسةمى زةمينةة رةىزيى      
بطوة هةودىَ جىري   ر ذةوةدوى  ، بتى لةرةر شىشةى تةلةفزيتن   رِةديت  رِؤذوىمةنىودة

يةةةك   فةةةتوةدةوى بةةت شةةةرعيةت   در رةةميى   ثيَكةةة ة ذيةةىوى       (مةةة  )بةةةهيَنىوى 
ثةوِ بةةثوِ    -بةة ى ئةة ة ة  -عةملىويةةت   : ةيةىن طةوتنى  ،  ئيسالمدةلةطةلَ (عةملىويةت)

لةخزمةت   بةرذة ةودى دينى ئيسالمدةية  دةيىوةة ىَ نةمةة نةمةة رِيَطةىى بةت ثىنةذة       
 :بكةن   بةيىوم   د   بةيىوي  رِةثورى بةت بكةةن لةةوى  جةةمى ةريَكى ضة ةشةةنوة دة     

جيىنودوةةة ةى رةةولَمة   : ةتةةة، يةةىن ئيسةةالمييةت، ئةةىخت ئيَةةوة عةملىويةةةتمىن دة ىَ 
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دةخسةةةمنى دةرطةةةىى مزطة تةةةةنىن لةرةةةةر وويَةةةذ خويَنةةةةنىن   ، دةرةةةةآلت لةةةةدين  
ئيمىمةنةشيىن   طةةمىرؤدةوى لةضوةرضةيَوةى مزطة تةنةةدة   ةيةىن بةشةيَوةيةنى تةو       

بوِؤ ديندةرى ختت بكة  وويَةذ  رِؤذ  حةةج      :ثيَشنيىزى دةنةن   دةيور ذيَنن   دةلَيَن
ضةووكة ئةة  نةة رِىَ    ، بةآل  هةقت بةرةر دة لَةتةة ة وةةبيَت  ، ت زةنىت  .. بدةتةوىوة

 ئيرت تتش ضيت دة ىَ لة ..د ، لةوويَذى تت وةطوىَ
بةلَىَ.. ئةطةر عةملىويةت ئى ة بت ختى نويَخىى  آلت بيَت   بةةئىرةز  ى خةتى طةةز       

قومىربةىزى  موبةىح    مةشةو بىت   عةىرةق    ، ثيَوةوة بكى  ئةخالق   مةةخالق وةةميَنىَ    
هيض فةرقيىن وةبىَ   بةمىوى ، نض   نورِ ثيَكة ة بذين   ثيَكة ة  ويَنن  ، ويَو  مىَ، بىَ

دةبةىَ بتضةى رِةزى وةةبىَ   مةةمنو وى ئةة       ، ئىزةد بةن  (رنو ر ئىزةديى بىَ)فوة ةوةنةى 
يةةىن  ة، مةةة  هةةةر دةبةةىَ لةثةوىطىيةةةنى ) :وو رةةةر  مة يىوةةة وةةةبىَ نةةة ثيَيةةىن  ةيةةة  

، هةر خةريكى  ةعز  وةريحةتى ختى بيَةت لةطةةلَ رِيشسةثى طةرِةنةدة     (لةمزطة تيَكدة
بى  ةنةةىوي  لةهى يَنةةة هةةة ةرةنىن   مةخيىوةنىوةةدة مةرةةت   رةرختشةةنب  دةبةةىَ      
ئىمتذطىريى مة ى ثةرِ  بىلَشكى  بت نويَخىيةنى ئةى ة   نةةلَكيَكى هةةبىَد  ةيةىن نةةى      

ئة  رِةفمىر  نودةرةوة حةرةمن  خت هةمو مشىن دةزةوةني   :دةوطى دةيطىتىَ تى ثيَى بلَىَ
، وةني  (هىر  وة رِةشةيد )   (مةوسو ر)نىربةدةرمىن   فةرمىودةرةوى ئةموِؤ  ةك خةلي ة 

 تى زةوىيةك بةروة  ى ختيىن   طويَى بت بطون   ئىمتذطىرييىن بكى..  
 ةيىن رِةضى نودوى ، و ةعةملىويةت لة فةرهةوطى ئينطليزيدة بةمىوىى دويى طةرةيى هىت 

يىن مةبةرةت ثيَةى د  رنة تنة ةيةة لةةمىوىى     ، مةبةرت ثيَى بىَ دينية،  ةيىن، مىددة
إن  :هكي النلريكة التكى تقكول     :العلماندكة ) :خوةثةررمى  هةةر هةةمىن فةرهةةوط دةلَةىَ    

 .(االخالق مالتعلدم جي  أن ال يكونا مبندن على أس  ديندة
تهك ف    حركة إجتماعدكة  :العلماندة) :دة هىتو ة دةلَىَ(طاندةدائرة املعارف الربي) ة ة ل 

  .(إىل نقل النا  من العناية باآلخرة إىل العناية بال ار ال ندا فحس 
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ئيلحىديى تيترى  :د   بةشة (إدىد) :دةنى  دةلَىَ (إدىد)هةر هةمىن فةرهةوط بىرى  
ملىويةةت بةبةشةيَكى   ديةىرة ئةة  فةرهةوطةة عة   ، نودةيةى (عةمةةليى )ئيلحىديى  (نلرى)

يةنيَكة لة مةزهةبة خةوة وةوىرةةنىن    :ئيلحىدى عةمةليى دةدةويَت. نة ةبو  عةملىويةت
 ة دةية ىَ جلَة ى دويى لةةدين دةمةىلَىَ      ئة ةوةى وكولَى بو وى خوةى طة رة دةنةن 

  بةةةئىرةز  ى خةةتى   بةةىَ رةةنو ر لةةةبوةرةنىوى ريىرةةةت   ئيقميصةةىد  ئيجميمةةىد   
ببةز ىَ  لة  يشةة ة    (دين)ىرىدة نىر بكى  د  ر لة هة ةوةت   دةرةآلتى ئةخالق   ي

 ةك هةوةةدىَ نةرةةى ،   زةوسةةمة ة ويةةة (عةةيل )هةةيض ثةيوةودييةةةنى بةةة  (عةملىويةةةت)
طوةيى مةبةرت بة عةملىويةت ئة ةية نة لةرِيَى زةوسةمة ة هةةوطى     :ضة ةشةنوة  دةلَيَن

ن هةمو  لةرِ  ى زةوسمة ةبىَ  نةة ةبو  نةورتو    بت ذيىن   بز  تن هةلَنوىَ   نىرةنىمنى
 .(هي الالديندة :العلماندة) :بىشرت هةر ئة ةية لةثيَنىرةى عةملىويةتدة بطوتوىَ

 

 :هَركاميَكيان بطرى لَوى ديكَيان ناشيرينترو خراثترس :دوو بَشَ :عَلمانييَو
 

ة  شةةيَوةية زةوىنةةىن ئةةة  بىبةتةةة بةة ،ى   بةةىَ ديينةةىيعةملىويةةةتى ئيلحةةىد :يةكــةم 
   (مةةةبىد )رةةةرجة  ئينكةةىريى   وكةةولَى لةةةدين   طشةةت     :ثيَنىرةةةى دةنةةةن نةةة  

بةر لةهةمو  شميَكي  حىشةى لةةبو وى خةوةى بةديهيَنةةر      ، ةةنىوى دين دةنى (قيية )
بةةةدةر لةةة ةش هةةةر نةرةةيَ  بىرةةى ئيمةةىن   بةةى ةرِ   ، در رةةمكةر  وةخشةةةطو دةنةةى

ةتى   ملمالويَةةى لةطةةةلَ دةنةةى  ئةةة  جةةترة ئةةة  بةةىَ ثةةةردة دذةيةة، ئةةةخالقييىت بكةةىت
بةآل   ى ، ئةطةرضى زؤر خوةث   ريمى  د ةويَكى تة ة  وىشريينى هةية –عةملىويةتة 

خةلَ  بةئىرىوى نىفو دةنوىَ   حونمى هةلَطوةوى ئة  ثةرضةةمةش  ى مورةلَمىوىن زؤر   
ة ىَ لةبىزوةى دين مةطةر نةرىَ بي، ئىشكوة  رِ  وة   هيض نةريَكيشيىن قبو لَى وىنىت

 دةرضىَ   ئىزةدييةنى بىَ رنو ر بةختى بدةت 
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زؤري  بةىَ  ، دة (دين)خةلَكىوى ئة  جترة عةملىويةتة زؤر توودرِة ن لةدذةيةتى نودوى 
هةتى بتشيىن بلةوىَ رةةرنوتيىن دةنةةن      ، بةزةييىوة مورلَمىوىن ئةشكةجنة دةدةن  

 .وىهيَلَن لةهيض شميَكى دةوط   رةوطيىن هةبىَ
 

ئةطةرضةةى عةملىويةةةت طشةةت د ةةةن      -عةملىويةةةتى غةةةيوة ئيلحىدييةةة    :دووةم 
بةةآل  ئةة  بةشةةيىن ضةووكة حىشةى لةة بةووى خةوة وىنةىت             -ريمىيةنى هةر ئيلحةىدة 

خةت   (العلماندكة الك  امللحك ة   ) :ئيمىويَكى تيورةوةية بة  وى ة ثيَنىرةى دةنةن   دةلَيَن
ى خوة دةرةت  ىتةة ويَةو نىر بةىرى     (دين)ى وىدة ئةطةرضى ئى ةش بيَت ئةمي  هةر رِيَط
  هةةرطيز رِةزى  ثةةرة يَزوىوى ئىيينةة     لة (تةهمي )دويىى مةردمة ة   هة لَى جديشى 

وىبيَت بةروىمةى ذيىن تيَكةلَى بةروىمة  شةريتةتى خوة بكويَت   دة لَةتي  ئىزةد دةنةى  
ةة بةت  (عةملىويةت)ةشكودوى مةبةرمي  لة  دةب، لة دةوىوى يىرى  شيَوةى بةرِيَوةبودن

هةةر ئةة ةيىن يىرةى        (عةملىويةةت )ئة  د   بةشة ئة ةية نة  ى زؤرينةةى خةةلَكى   
ئيَمةة هةةرد   بةشةةنة ىن شةيمةلَكود تةى خةةلَكىن       ، حةرةمة نة وكولَى بو وى خوة بكى

ئة ةوةةش بةترة ئيمىويَكيةىن    ،  ريى   شيىربن نة ئة ةوةى حىشى لة بو وى خوة دةنةن  
لةة دة لَةةت جةودةبىَ   بةتى ويةة       (ديةن )بةآل  ئةمي  هةةر ثيَةى  ةيةة نةة     ، ى هةيةثيَ

ئة ة هةرد   بىرةنةى بةىَ بةى ةرِى   نةوفوة     ، دةرت  ىتة ويَو نىر بىرى دة لَةتة ة
   خوةوةوىل دةدةوويَت.   (ملحد)هةرنةري  ثيَى بىش بيَت بة 

ة ة لةبةشةةى يةنةةةمى ةةةة لةةةرِ  ى ضة ةشةةةنودو(عةملىويةةةت)ئةةة  بةشةةى د  ةمةةى   
بو وى خوة دةنى  خةلَكي   (وةفى)ضووكة بةشى يةنة  بةئىشكوة ، خوةثرت  خةتةرتوة

 ةدةبةىَ هةةلَطوةوى ئىآلنةةى    ، بةةآل  بةشةى د  ة   ، بةئىرىن دةينىرن   ليَى تيَدةطةةن 
بةةةةآل  ، وويَةةةذ  رِؤذ  ش دةطةةةون   هةوةةةدىَ  ةجيبةةةىتى ئيسةةةالمي  ئةةةةجنى  دةدةن  

 وىبىَ دةرت  ةربدة لة نىر بىرى دة لَةت   مةرد   (دين) :نة رِة بتضو وى ئةمةية
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بةشةةةنةى عةملىويةةةت دةبينةةى زؤربةةةى   لةبةةةر نةةة  زةوسةةمى   ئىطةةىدةرى بةهةةةرد    
يىرىيةنى عةةملىويىن هةيةة   ، يىرىنىوى حكو مةتة دةرةآلتدةرةنىن لةجيهىوى ئيسالمدة
  يةىن دةنةة ن  هةةر بتيةة       زؤرينةى مورلَمىوىوي  بةة  رِةرةمية بةةئىطى وةني    ة د    

، جةةوط لةطةةلَ دينةدة دةنةةن     -لةة بنةةرِةتى  -زؤريَكى ئة  دة لَةتة بةةوى  ئيسةالمييىوة   
بةتىيبةةةتى ئةةة  بىوطخوةزةوةةة نةةة ئةةة   ، دذةيةةةتى لةتةةةك بةةىوطخوةزةوى ئيسةةال  دةنةةةن 

دةبةةةةىَ ديينةةةةى خةةةةوة لةنتشةةةةكى ثىشةةةةى    :رِةرةةةةميىوة رِ  ن دةنةوةةةةة ة  دةلَةةةةيَن
ضوةرضةةيَوةى مزطة تةةدة حىنمةةة     ةنةةو لةةة هةةةر، بيَةةت (حةةىن )رةرنتمىرةنىويشةةدة 
هةةةر ئةةة  تيَنةطةيشةةمنةية نةةة طةةةىلَ جةةىر ئةةة  خةةى ةن فيكةةوة  ، ثةةةيوِة ى ليَةةدةنويَت

ئةطةر -هةودىَ جىري  ، بتضو وىوة لة تىر  اينىر  وو رينةنىويىودة وى ى خوة ديَنن  
ئةيرت دة  ، ىويةىن دةرِةزيَننةة ة  بةئىيةتى قورئةىن   فةةرمو دةنىن  تىرةن   -ثيَويست بيَت

ئة ةودةى تو خةلَكى رىدةيىن ثمَ ضة ةشة دةبيَت   بةفةرمىودة  حةىنميَكى خوةوةىل   
 دةدريَنة قةلَة .

 
، عةملىويةت بةهةرد   بةشةنةية ة نوفويَكى ئىشكوة  منىيىوةة  :با ثوختةتر بلَيَين 

نىميَ  لةة  د   بةشةةية   بتية هةر نةرةيَ  بةوِ ةى بةهةةر   ، بىَ هيض طومىن   د   دلَييةك
ضووكة ديينى ئيسال  بتخةتى دينيَكةى   ، بىَ رت لةديينى ئيسال  ضو ةتة دةرىَ، هةبىَ

رؤحةى    ،  ة نىم َ   طشمطرية   هةمو   يةوةنىوى ذيىوى لةخت طوتةو ة ، تيَو  تةرةلة
 ة رة شت   قيية ..  ة هةر ةهى.. جى لةبةةر ئةة ة   ، ريىرةت   ئىبو رى، جةرمةيى
ةوهةةةج   رِيَوِة يَكةةى تةةوى ئىميَمةةة بكةةوىَ هةةةر بةةت ئة ةيةةة نةةة خةةوةى طةةة رة     وةةىبىَ م

 :دةفةرمو ىَ
  يةةةةةىن لتمةةةةةة    (٢٠٨ :البقكككككرة) چ ... ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  

   :بوِيَكي   ة  دةويَن، رةرنتوةى ئة ةوة دةنى نة بوِيَكى قبو لَ دةنةن  
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ..چ

  (٨٥ :البقرة) چ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ
دينةةةى ختيىويةةةىن  -ئةطةةةةر بوِ ةشةةةيىن بةةةةخوة هةةةةبىَ -عةملىويةةةةنىن بةةةة  نىرةيةةةىن 

ضووكة ثَييةىن  ةيةة نةة بةروىمةة  يىرةىنىوى زة ى تيَةو  تةرةةلرتة        ، هةلَوةشىودؤتة ة
بتيةةة طشةةت زةوىيةةىوى ئيسةةال  يةنةةدةوطن    ، مىييةةةنىوى دينةةى ئيسةةال يَنلةبةروىمةةة  رِ

ام     أن األنلمة مالقوانن التى يسنها النا  أفرل من شريعة اإلسكال  من اعتق) :دةلَيَن
ام   أم أنُ كان سببا يف ختلف املسلمن  يصلح تطبدقُ فى ه ا القرنأن نلا  اإلسال  ال

هةر نةريَ   ة  (دمن أن يت خل فى ش ن احلداة األخرى  أنُ حيصر يف عالقة املرء بربُ
مةود  دةبةىن دةهيَةنن بىشةرت  قةشةنطرتن لةة شةةريتةتى        بزةوىَ ئة  رِذيَة    يىرةىيىوةى   

،  ة(ثةر ةريَنةة )دينى ئيسال  هةرتةويى بتثمة  نودوى ثةيوةوةدى موؤظةبةة   ، ئيسال   
ن وىطوجنىَ لة  رةدةوةدة يى، بىرى ذيىنلةنىر  جىَ دةرميَوةردةتوىبىَ دين بة هيض نل  ة

د ةنةةة تن   بةةةجيَمىوى   ةيةةىن دينةةى ئيسةةالمة بتتةةة هةةتى، وةنميةة  بكويَةةتثئيسةةال  
 لة دين توةزة ة.، ئة ة بةهةر يةنىَ لة  بتضو وىوة دين لة دةرت دةدة …مورلَمىوىن

 آلت   وى ضةنىوى دويىى ئيسةالمدة لةة وةى      بتية ئيَسمى بةدة   نةرةريَكى زؤرة ة لة  
 ،عةملىويةةنى زؤر هةلَكةة تو ة   دةرةةر   ةذة ةوةىن   رؤذوىمةة وو رةىو    جي    ثيَوِى وو 

خةريكة  ةى ىلَ   ، يىن …يىن مىمترمىى زةوكت  يىن، زؤريَكيشيىن ثيَيىن دةلَيَن برييىر
ى   رؤشةن كوى  يبيَمة مىيةى بريتيةذ  بكويَت    ةبىَ ثةردة ئىآلى عةملىويةت بةرزةبيَت 

 رةردة     
 :ئَنجا  طَيشتَ ئَوس كَ ..وسهَر لَوس

شةةريتةتى  ، رةر ويَن   ويَت   ثشمةرةفز بك (ما أنبل اهلل)بوِيىرةنىن بة  حون    -1 
ويطةةىى خةةوة بةةت  ( حةةم)لةةةبىتى ،  ة  بنويَةةت   ئيسةةال  لةتةةة ة ى بوةرةنةةىوى ذيىوةةدة 

يىرةةىنىوى  قةةىوو ن   ،   در  دى هةتىهةةةتىيى لةرةةةربيَترةةآ (حممةةد)ثيَغةمبةةةرمىن 
بىوطةة ةزي  بةت طةرِةوةة ةى شةةريتةت   هة ةوةةى      ، خورهةآلت   خترئى ة رة ةبيَت  
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بدريَمةةة قةلَةةة     ى رةةولَمةى   (ئريهةةىو)دة    دةزطىنىوةةدة بةةة د ةنةةة تن     بةرةةةر
تةوىوةت لة ذيىوى رةةرةتىيي  بيَبةةش   ، رةردة  حيسىبى تىيبةتى ختى بتدةنويَت  

 ى طةل   جةمى ةري  بة ثيى ى  دةنوىَ   هيض نىريَكى دة لَةتيشى ثىَ وىرثيَودرىَ  
 ى قسةيىن تني   نىريطةرى وةبىَ بةرةريىوة ة.بت ئة ة، بيَطىوة ويشىودةدةرىَ

 ى خويَنكةىرةن   خةةلَكىوى دويةى     لة رةر ةرى ئيسال  هةلَوةشيَنة ة  ميَذ  ى ثوِ -2 
بةرةةةردةميَكى ، رةةةردةمى رِ وةةىك   زيَوِينةةى ئيسةةال  ، طةمةةة  طىلَمةةةى ثةةىَ بكويَةةت  

ة ئةىرةز  ى مىمترةمىى   لةة ثةة ىوطى  زةوكتنىوةدة بة    ، تىريكى   د ةنة توةوة دةبنويَةت   
  ..بكوىَ   بطوتويَمة  ة(تةقيي )ثتلةنة 

لةةةةذيَو رةةةىيةى  -ئةطينةةةة ، وةةةىبىَ هةةةيض خويَنةةةدنىريَكى مورةةةلَمىوي  فةةةزة بكةةةى      
، هةرِةشةةةى هةمةةة جترةيشةةى ليَةةدةنويَت  ، بةةةئريهىبى دةدةوةةوىَ    -د ونوةرةةييدة 

 جيَى وىبيَمة ة  ربةينيَ  لة هيض دةزطىيةنى دة لَةتييدة، بضونةنةيىن دةرنودوة 
ببيَمةةة خزمةةةتطوزةرى  ، ثةةةر ةردة  تيَطةيىوةةدن   ثيَطةيىوةةدن ضة ةشةةة بكةةوىَ      -3 

 :ئة رى لةمةشة ة، بآ نودوة ةى بريؤنةى عةملىويةت
طشةةت قتوىغةةةنىوى خويَنةةدن   قوتى ىوةنىوةةدة بريؤنةةةى عةملىويةةةت رة ةجةةى    لةةة -ت 

 بدريَمىَ   بةويشىوةى ثيَشكة تن دةبنويَت. 
يةىن  ، نة  رةيونودوى مىددة دينييةنىن   نةمكودوة ةى فةةتوةى نىتةنةة بتيةىن    -و 

وةة خويَنةدنىري    ، ئة نىتة نةة وةة مىمترةمى توةوةىى   مةى ة     ، هةر  ويَمة د ةى د ة ة
يةةةىن لة ةوةةةةى ئىيينةةةدة دةرضةةةىَ   دةر وةضةةةىَ هةةةةر ،  زةى ثيَمةةةى ة بةةةت  ةرطوتنةةةى

 دةرضو ة.. 
هةةتى   ةزى بريؤنةةى ئةة ةن    ، ةغةنودوى هيَنىويةىن رِةطوتنى طشت دةقةنىن   قةد -ج 

 ثةردةى لةرةر  وةبوىَ.  
بةةجترىَ شةيمةلَ   ، لةرِيَطةةى رِةظةنودويىوةة ة  ، تيَكدةوى طشةت دةقةة شةةرعييةنىن    -د 

 لةبىتى ئىمىجنة دينييةنىن ، بكويَن خزمةت بة عةملىويةت بكةن
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ت شةةةويَن   جيَطةةةى د  رخسةةةمنة ةى مىمترةةةمى دينةةةدةرةنىن   طوةرةةةمنة ةيىن بةةة -ه 
 يىن خىوة وشني نودويىن ، ئيدةرييةنىن

بةشةةةيَوةيةك وةةةةتوةون لةطةةةةلَ  ، نودوى خويَنةةةدنىرة دينةةةدةرةنىن نةةةة  تةمىشةةةى  -  
بكةن بت دةرنة تنى رِةرميةنىن   د  ري  وية رةرى رةىلَ   (مووىقةشة)مىمترمىنىودة 

 جةزرةبةى ختى  ةرطوىَ   ذيوى بكةن 
الوح ة )دذى يةنوِيزى ويشممىوى ، ىويةتى لةطريفىودة وةبىَهةرنةريَ  بريؤنةى عةمل -ز

 تةوهى هةر عةملىوى هى آلتى دلَستز  رةرةوة ، دةبنويَت   (الوالندة
رِ  خىودوى بينىى خيَةزةن  ، ى بىَ رنو ر  بةدرِة شمى  (ئيبىحييةت)بآ بو وة ةى  -5
  طةجنةةنىن بةةت    دوةدوةةى هى آلتيةىن    -لةيىرةىى نتمةآليةتيةدة   تةة نةة يةنةة  تتمة   -

  .ئيبىحييةت
 

   :ئة ةش لةرِيَى -
ئةةة  يىرةةىيىوةى نةةىرة زؤر خةةوةث   دزيَوةنةةىن رىَ ثيَةةدةدةن   هةةيض تتلَةيةةةنيىن    -ت 

 زينةى  دة يَةن وةىثوخمى   مومىرةرةةى نةىرى      -ديةىرة ئة نىتةة  ، لةبةرةمبةرة ة دةوىويَن
 ةديةش بثىريَزرىَ جينسى لةثوؤرةى ئىزةديى نةريَمى طشت نةريَكة ة دةبىَ ئة  ئىز

رِؤذوىمةنىن   طتظةىر  رِةديةت  تةلةفزيتوةةنىن     :رِةطةيىودوة جيى ةز  جترة جترةنىن -و 
  بةهىنىن   موؤظىيةتى   نودوة ة   (فةزيلة)نة شة ةوة   رِؤذةوة مىود  وىبن لةدذةيةتى 

رِةزةوةةة ةى رةةةدةن هى ينةهةةة ةر  جيَطةةى طةشةةت   طةةةرِةنىن بةشةةيَوةيةك ببيَمةةة هةةتى 
ئة جىر تيَوِذةوةدوى رةةدةن   هةةزةرةن نةض       ، ى جينسى   ةنىن  (غةريزة) ر ذةودوى 

 نورِى     ميَومندةلَ   طترةوى   هةلَثةرِنىَ   رةمى  رو رِدةن لةبةردة  يةنرتدة. 
نةةة لةطةةةلَ ثتشةةىنة  -  لةضةة    جةة    بةةةرطى نةةورديى  (حيجةةىو)دذ  ةرةةمىوى  -ج 

   (رةةة و رى)رةةةةثىودوى خةةةت دةرخسةةةنت   ،  ئيسةةةالمييةنةمىودة يةةةةك دةطويَمةةةة ة
 تيَكةلَكودوى نض   نورِ لة ثة ىوطى  دةوشطىنىودة. 

  :دذةيةتيكودوى بىوطة ةزى ئيسالمى لةرِيَطىى -6
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هى نةىت لةطةةلَ  ةآلنودوةى    ، ضى ديَوييةنى توود  تيذ لةرةر بآ نوة ة ئيسةالميةنىن  -ت
ةر  فويودةر   دةر لةرِيَبىزى ئيسال  دةرطىى رِؤذوىمة  طتظىر  هةر نميَبيَكى ضة ةشةن

   شةريتةتى ئيسال . 
تةى بىشةرت  زيةىتو    ، فوة ةوكودوى دةرفةت لةبةردة  هتنىوى رِةطةيىودوة عةملىويةنىن -و

دةوط   رِةوطيىن بطىت بةجةمى ةر  طةةل   مةبةرةمة مىدييةةنىوى ختيىويةىن بةت رِةظةة       
بةتىيبةةتى ئىفوةتةىن   ، رى مىفى موؤظبكةن   ئيسالمي  بةدينيَكى د ةنة تة  ثيَشيَلكة

 بنويَنوىَ. 
تةةةفو  تو وةةىنودوى بىوطبةةةرةوى دينةةى خةةوة  دذةيةةةتيكودويىن   تتمةةةتبىر نودويةةىن   -7

تى ةوبىرنودويةىن  ، بةجترةهى درؤ  دةلةرة  قسةى وىبةجىَ   وىثةرةةود بةرةمبةةريىن    
خةةى ةن ، يةنىن  د ةنة تةةة لةةةنىر ةوى تةننةةةلتذيى  بىرةةة زةوسةةم  ، بةةةثيى ى بيَطىوةةة 

 نتوة ثةررت ، عةقلَيَكى د ةنة تة  طوشوة  
لةةرِثَ طةوتن   نوشةنت      ، طوشىر خسمنة رةر ئة  مورةلَمىوىوةى دذى عةملىويةةتن   -8

 وةفى   شىر بةدةرنودويىن. 
ى   ية دةوةىوى بةةنىريَكى رِيَطو  ، ى  ي  هيَوشةكودوة رةةر   (جيهىد)بيَزةريى   حىشى لة  -9

بةةت ، ضةةووكة جيهةةىد بةةت رةرخسةةمنى دينةةى خوةيةةة  ، ة جيىوةةةوىهةةةق   وةةىرِة ة  هةمةة
يىن لةنىر بىرى دويةى  (دين)ديىرة عةملىويةت ، رةرخسمنى فةرمىن   بوِيىرةنىوى خوةية

-دةبوِيوة  هةر ئة  قسةية دةنةن نة دين ثةيوةوديية لةة ويَةوةن خةتى   خوة ةوديةدة     
هةىد قبةو لَ دةنةةن      دةرى ئةيرت ضةتن جي  ، -ئة ي  ئةطةر حىشى لةبو وى خوة وةنةن

 دةرفةت دةدةن جيهىد بكويَتد 
نتنودوة ةى طشت هى زمىوةىن   :بىوطيَشة بت وةتة ةيةتى   ويشممىوثةر ةرى..  ةتة -10

  طوىَ وةدةن بةبنةمى بةةهىدةرةنىوى ديةن    (دين)لةرةر بنةمىى وةتة ةيةتى    ة وىوى 
بةت ئيسةال    نتمةلَطةةى     ئةمىوة  دة ئة ةودةى توي  عةملىويةةت زيةىوى ليَدةبيَمةة ة   
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بتية بةهيض جتر رِة ةوية ثةوِ  ثىطةوةدةى بةت بكويَةت   لةة آلتى مورةلَمىوىودة       ، بنيىدة 
 ثشميوةوى ليَبكويَت.

 

 ؟! دسروونى موسلَمانان ا لَ عَلمانيَو و ن دي  دسط ريىَ و توااى دسكاو

مى بةةهىدةرةنىوى  بةلَىَ عةملىويةةت رِيَطةةى زؤرة بةت تيَكةدةن   هةلَوةشةىودوة ةى بنةة       
   :لة ةوة، دينى ئيسال  لةميَش    دةر  وى مورلَمىوىودة

خةلَةتىودن   لةخشمة بودوى بوِىَ خةلَكى ئيمةىن نةز    ةز بةةمىلَ   رةىمىوى دويةى        -1
هةةتى ليَةوة  لةة ىَ    ،  ةيىن هةوةدىَ ذوةى   ةز بةةنوىَ دةطةون    ،   ثلة  ثىية (مةوصةو)

، ئةلَبةتة بةر لة ة ئة  ئةرنةيىن ثةمَ بسةثيَون  ، ىويةتبوة   رِة ةج بدةن بة ئىآلى عةمل
، يةىن دةنةةن لةبةةردة  جةةمى ةردة    (منةىي  )بةهةودىَ وى ى زلة  ج    بةرطى فشتلَة 

 هةتى طوتىر  قسةيىن قبو لَ بيَت   بىيةخيىن بدريَمىَ. 
 

ون   طتشةدةنةن   ثيَيىودةطةيةة   -لة خترئةى ة -هيَندىَ لة ةوة لةمةلَبةودى تىيبةتيدة  -2
، يةىن مىمترةمىى زةوكةت    (دنمةترة )وى   وىزوةى ى بةةرزيىن ثيَدةبةخشةن  ةك بوِ ةوىمةةى     

ثىشىن دةيىوطيَوِوة ة بت زةوكتنىن هةتى لة يَوة  ردة  ردة دةرت ثمَ بكةةن   ذةهةوى   
ضةووكة بوِ ةوىمةةى   )ختيىن بوِيَذن   نةريَكي  وةتوةوىَ لةبةردةميىودة هيض شميَ  بلَيَت 

هةةر ئةمةيشةة ئةةموِؤ لةزةوكتنىوةدة ثةرت ثةرضةةمى        (ةتة ة  برييىرة  دنمترةى هيَنى 
 عةملىويةت بلَندة  بىزةرِى طةرمة  خويَندنىرةوي  هيضيىن ثيَنىطوتوىَ 

 ر ذةوةةدوى بةةىل   خوةرةةى بةةوِىَ لةةة مةرةةةلةنىن   ئىلَتزنودويةةىن   رةةةرقىلَكودوى   -3
بةت  ، ةوةة وةى  بةروىمةة ة   بةت منو وةة مةرةةلةى ذوةىن   مىفيةىن دةخ     ، مةرد  ثيَيىوةة ة 

مى ةيةنى زؤر لةطشت بتوة  جيَطىنىودة دي ةىد   بةةرطوى ليَةدةنوىَ   دةبيَمةة نيَشةة       
نةةترِ  رةةيمينىرى زؤرى بةةت  ، مشةةت   مةةوِى وةةى  خويَنةةدنىرةوى زةوكةةت  ثةةة ىوطىنىن    

نميَ    ووروة ى لةرةةر بةآ  دةنوَيمةة ة  زؤريَكةى زؤرينةة ذوةىوى ثةَى        ، دةبةررتىَ  
بةةة ة دةتةةوةون دةوةةط   رِةوطيةةىن بكةةوِن   مةة  بةيىرةةى طووطةةة     ، دةبةةةن   لةخشةةمة

 ئيسالميةنىن وةدةن   يىخى بنب. 
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لةرِةطةيىودوةنىوةةدة -ويشةةىودةوى زةوةةى بةةةرِيَزةنىوى ئيسةةال    بىوطبةةةرةوى ئيسةةال        -4
بةضةةينيَكى زؤر د ةنة تةةة  وةةةزةن   لةةةنىر ةوى رِؤشةةنبريى بةةةجيَمى   بةةىَ     -بةطشةةمى

مىددةثةررت ، ة  ئىطى لةطترِةوكىريية وويَكىوى دويى  نىر ةوى ثيَشكة تن  ريىرةت   ن
ئةةة جترة تتمةتىوةةة  ،   خةةتفوؤش   خةةىئني   لةمثةةةر لةبةةةردة  ئةةىزةدى   رِزطىريةةدة  

بت ئة ةية نة  ى جةمى ةر  طةل ئيتميبىر  مممىوةيىن وةميَنىَ   نةرىَ ، دةيىوى توي 
 ة طترِةثىوةنةةة تةةةخمرت ببةةىَ بةةت فيَوخةةوةزةوى لة  يشةةة، بةةت قسةةةيىن طةةوىَ وةةةطوىَ  

 عةملىوييةت   تةويى ختيىن بت ختيىن نويَخى  دةموِةرى طةل بن 
بةةةجتريَكى  ة ،  ر ذةوةدوى نيَشةةة  ئيخمالفةىتى وةةى  زةوىنةىن لةمةرةةةلة بىبةتيةةنىن     -5

هةر هةمو ى جيَطةى نيَشةة  ئيخميالفىتةة  بةدةطمةةن     (دين)مةرد   ة ليَى تمَ بطى نة 
مةبةرمي  هةةر ئة ةيةة نةة    ، شميَ  دةرمكة ىَ زةوىنىن يةندةوط   يةنوِةبن لةرةرى

شميَكى  ة يةةقني ويةة هةةتى زةوىنةىن بمةوةون لةرةةرى ِريَة  بكةة ن   بيَةدةوطنب           (دين)
 بةرةمبةرى.  

دةهَينةةىوى قوتى ىوةةة  زةوكةةت  ضةةةود مةَلبةوةةديَكى تةةوى رِؤشةةنبريى طتشةةكوة           -6
، يَطىوةة  خةةلَكىوى دةرة ة  وةةيىر بةنتمةلَطةة رةرةةوةنةمىن     ثةر ةردةنوة  بةشريى ب

هةتى زؤر بةجيدييىوة هةلَسن بت بوة  ثيَدةن بةعةملىويةةت     ةزنودوةى ثةيوةوةدى بةة     
بةدينةة ة  جورئةةت  ةوةة بةةر نةض   نةورِة تةىزة         (ةلمزةمىت)ئيسالمة ة  وةهيَشمنى 

، نيَ ةى ئيسةال  خةت ئةىزةد بكةةن       ثيَطةيشمو ةنىن نة ئة ةن ثرت هة لَ بةدةن لةةذيَو رِ  
ئةةةخالق   قييةةة  شةةميَكة ئيسةةال  دةيهيَنةةى ة بةةت زة تكودوةةى رةربةرةةميى   ئةةىزةديى  

 لةبنيىد  
،   ئىرةةة ةرة شةةةرِ خوةثةنىوى (عةملىوييةةةت)ئةمةةة نورتةيةةةنبو  لةةةمىوى  مةبةرةةمى  

بةة   ، ىنخوةوة بةر ضى ى ئيَوةى بةرِيَز  دلَسةتز بةة ئيسةال    ويشةممىوى ختشة يسةمم     
ثىشةةىوي  ديينةةى خةةوة تيَكةةةلَ بةةة عةملىويةةةت ، هيوةيةةة بةزيند  يىوةةة  ةريةةىن طةةوين  

ئيسةالمي   ، عةملىويةت  ةك مىوى  مةبةرةمة ئةرةلَةنةى خةتى  ةرطةوين      ، وةنةين  
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بةةلَىَ رِةرةمة نةة ئيسةال  نتمةةلَىَ      ، بةمىوى فةوة ةن   رِةرةميةنةى خةتى قبةو لَ بكةةين     
وويَةذ  رِؤذ   حةةج   زةنةىت... بةةآل       :رمى لةخت طوتةو ة   بنةمىى خوةثةر (مةبىد )

لةهةمىوكىتةةدة ريىرةةةت   ئةةىبو رث   عةةة قىت   ثةيوةوةةدى دةرة ة  وةةى ة لةطةةةلَ     
لةطةةلَ هةمسةىيىوى    (تةةعىمول )رِيَككة تننىمة  يىرىى جةوط   ئىشميى   ، دة لَةتىن  

،   حكو مةةةتى  ئةةة جى هيَةةز  دةرةةةآلت   رةةوثى  لةشةةكو  ئيةةدةرةى  آلت    ، ختيةةدة
بةثيَغةمبةةرةن    ، رةرةرِةى ئةمىوةش هةمو  ئيمىن   بى ةرِة بةخوة  بةةرِؤذى د ةيةى    

  حةةون     (ى   شةةةرِىيةةخيَو)بةنميَبةةةنىن   بةطشةةت بوِيةةىرة ئةزةلييةةةنىوى خةةوة     
، هةةر بةة بةروىمةة  يىرةىنىوى خةوةى طةة رة       -طة رة  بضةوك ، رةرجة -بوِيىرةنىوي  

-هةر فيكوة  بتضو ويَكى وويَى ، ئةطينة هةر شميَ ، قبو لَ بيَت دةبىَ ئى ة ئيسالممىن
رةةةر هةلَبةةدة  رِةنيَشةةويَمة  آلتةةى ئيسةةالميية ة  مورةةلَمىوىوي     -بةةةدةر لةةة ئيسةةال  

بيَطومىونب هةرطيز دينى ئةى ة  ى  ، بةخيَوةيى شىن بدةوة بةرى   ببنة رةربىز  وتنةرى
، مورةةلَمىوى د ونوةرةةيخوةز ، ةملىوىمورةةلَمىوى عةة  :بةةت منو وةةة ، خةةوة  ةروةةىطريدرىَ 

دةدريَنةة د ة ة    ئةمىوةة  ،مىرنسى.. همةد ، ليربةلَى، بةعسى، رتشيىليسمى، ويشممىوى
مكن أحك يف يف أمرنكا هك ا مكا لكد        ))هةلَطوى فيكوةنةشى بة مورلَمىن حسيَ  وةىنوىَ  

هو مساكم ) :ئيَمة خوة وى ى وى ين مورلَمىن، ئة  رِةرميةمىن ثيَدةلَيَت (١٥)((رد   فهوفدُ
 :يَةة ( ةصةةف)  (ئيزةفةةة)بةةىَ هةةيض ، تةةةوهى مورةةلَمىن (هكك ا.. املسككلمن مككن قبككل ميف

دينةنةةمشىوى وةى    ، يىن.. يىن.. خةوة  ةرى وةىطوىَ  ، يىن مىرنسى، مورلَمىوى عةملىوى
 ڍ ڍ....چ( ١٩ :عمكككران آل) چ ... چچ چ چ ڃ ڃچ  :(ئيسةةةال )وةةةى ة 

  (٨٥ :عمران آل) چ...ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ (3 :املائ ة) چ ... ڎڌ ڌ
 (23)، بةت طشةت بةوةر   يةوةةنىوى ذيةىن     ، ديىرة دينيَكى  ة بةروىمةى ضوِ ثوِيشى هةية

  ثةىش ئةة ي  خةلي ةةنىوى   بةهةةمو  دةرةةآلت   دة          رىلَ ذيةىوى ثيَغةمبةةر   
رةةربىزيى   ئةة  هةةمو  جةةوط       ، رِيَكخسةنت ، دةرةيةى ، رِةطةيىودن :دةزطىية ة بو يىن

ئىخت ئةة  شةيَوة جة       ، رِيَككة تن   ثة ىن لةطةلَ جولةنة  وةيىرةنىوى،  (فموحىت)
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جو َل   بةدةرمطوتنى دةرةآلتة لةطةَل ئةة  هةةمو  تورةة لةة خةوة مىوةىى جتشةدةوى        
  دة لَةت ثيَكة ة ويةد مىوىى بةرِيَكودوى دين   دويى ثيَكة ة ويةة..د دةرةى بةت     (دين)

، ثوِ  ثىطةودةى ليَكربِةوى دين   دة لَةت بكويَةت  ،ئيرت ثىش ئة  تةجو بة رةرنة تو ة
 (عةملىويةةةت)دة  ئةةة  دةخةيةةة ئةةةموِؤش دةيىوةةة ىَ بةفةةةتوةى هةوةةدىَ مىمترةةمىنىن   

حكو مةةت       بيكةوة بةةديلى ئةة  ئيسةالمةى رةةدةن رةىلَ      (بيقة لَيَنن)بشةرعيَنن   
 دةرةآلتدةرى نود  ة.  

ئة رى دةضمة ة وى  بىل   مةبةرمةنةى  (عةملىويةت)ثىش ئة  نورتة بىرة لةرةر   
 :ختمة ة

نةة بةدةخةة ة هةوةدىَ نةةل دة ةى     ، كـارى سياسـةت زانايانى ئيسـالم و 
يةةىن دةنةةى لةريىرةةةت   ئةةتقوة طوتنيةةىن لةضوةرضةةيَوةى      (مةةة )د  رنة تنةةة ةى 

 مزطة تةنىودة 
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ  :خوةى طة رةش لة قورئىوى ثةريؤزدة دةفةةرمو ىَ  

 يت ىت متخت حت جت يب  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی

 .(٥٩ :النساء) چمث جث
 چیی ی ی چ :عكن ابكن عبكا      مقال علكى بكن ابكي اللحكة    ) :دةلَىَ (ئينب نةرري)  

خوةى طة رة نة  :دة دةلَيَتچ یی ی ی چئينب عةبىل لة تةفسريى  العلماء. :يع 
ئةةة   ئةةةى خةةةلَكىوى خةةى ةن بةةى ةرِ  بةرفةةةرمىوى خةةوة  ثيَغةمبةةةرى     :دةفةةةرمو ىَ

مةبةرت بةة  نىربةدةرةمىوة خةةلَكىوى فيقهةزةن   دينةدةرن      ، نىربةدةرمىوى ختتىن بن
ش تةفسةريى بةةزةوىيىوى ديينةى    (موجىهيد  عةةتى  حةرةةوى بةصةوى   ئةةبو ةلتىليةة     )

ئةطةرضى دةشكوىَ طشت نىربةدةرمة صىلَ    زةوى بةرجةرةمةنىن  ، ئيسال  دةنةوة ة
ضةووكة  ، دةرمىوى مورلَمىوىن شةرعزةن   ديندةر بةن نة ةبو  ثيَويسمة نىربة، بطويَمة ة

قورئةىن    )ئة ةن دةزةوةن لةةنىتى ثيَشةهىتنى ر  دة   نيَشةةيةك ضةتن بيطيَوِوةة ة  ى       
 نىن   بةثيَى بوِيىرى ئة ةن ضىرةرةرى بكةن.  (فةرمو دة
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زؤر ، ئةطةر ئيَمة بة يذدةوة ة رةةيويَكى ميَةذ  ى ثةىك   خةى يَنى مورةلَمىوىن بكةةين        
 :بةوةةدى وةةةبو ة لةوى يىوةةدة  (تةقسةةي )بىشةةى بتمةةىن دةردةنةةة ىَ نةةة هةةيض نةةىتىَ   بة

زةوىنةةىوي  هةةةلَبويَودريَن   نةةىر   ةزي ةةةى ، دةرةةمةى نىربةدةرةةمىن جيةةى بكويَمةةة ة 
لةذيىوةدة بةو ة    ئة  دةمةى نة ثيَغةمبةرى خوة ، رةرةنى   طووطيةنىويىن ثيَنةدرىَ

يَكى تةوي  ثيةى ى طوجنةى   شةيى ى ديةىرى      بت هةةر ئةي    نةىر   ، فةرمىن بةرىكوة ة 
بةت   ( ةىل)هةةر لةةدةوىوى   ، (الرجل املناس  للمككان املناسك   ) :نود  ة  ةنو دةطوتوىَ

، هةتى ديىريكودوى ئىمري هيَز  رةر لةشكو  فةرمىودة رةةربىزييةنىن ،  آلت   وى ضةنىن
، ةنىن هةةر ة ثىشىوي  رةةردةمى خةلي ة  ،  ةيىن وىردوى شىوديَ  بت ى دةرمةآلتدةريَ 

زؤريَكةةى زؤرينةةةى  -بةتىيبةةةتى رةةةردةمى ئةمةةة يى   عةببىرةةيةنىن-د ةى ئةةة ةوي  
دويةىدةرى زةلَبةو     -بةدةخةة ة -ئةطةرضى لة  د ةييةدة ، نىربةدةرمىن زةوى  ديندةر بو ن

بةرةةةةر ديندةريةةةدة  ئيَسةةةمىش د ذمنةةةىوى ديينةةةى خةةةوة ميَذ  ةنةةةةيىن شةةةيَوةود  ن   
هةةرطيز ئةة  بةري   بتضةو وة رِة ةجةى      ، بينيةىن نة تتتةة رةةر   هةريةنةيىن نتمةلَىَ تيَ

وةبو ة نة زةوىنىن لةنىرة طووطةنىن  ةدةرويَن   خةلَكىوى وةزةن نىرة رةرةنيةنىويىن 
ئيمةىمى شةىفيتى   ، بتتةة خةلي ةة    (هىر وةة رةشةيد  )بةةآل  رِيَككةة تو ة   ، ثىَ بسةثيَوىَ 

خةةت ئىشةةكوةية يةةةنىَ   ، كىرئةةيرت هةةةر هةةت  رةةةبةبيَ  بةةو بىَ بةبةرهةلَسةة     ، وةةةبو ة
، يىن غةيوة مةة بىَ ، ئيرت مة بيَت، ئة ةية ليَزةن   ريىرى بىَ (خةلي ة)لةمةرجةنىوى 

جيَبةةجمَ بةو ن   ئةمةةش     (خة فةةت )يىن بلَيَني  ( ياليةت)هةر نىت مةرجةنىوى توى 
، يشةى نةة  بةىَ   (تةةقوة )تةوىوةت ئةطةرضةى  ، هةر دةبىَ نىر بىر بة  بسثيَودرثَ، هةبو 

ضةووكة لةةة  جةةترة نىرةوةةةدة ليَزةوةةى   ليَةربِةن طةةووطرتة  بةرذة ةوةةدى طشةةميى رِةضةةى    
،   وةشةةىرةزة لةةة رِة تةةى دويةةىى رةةةردة  (ز هةةد)   ( ةرد)  (تةةةقوة)وةةةك ، دةنويَةةت

 ةدةبىَ مىمترمىيةك زةوىى ئىيينى زؤر رةةر ليَدةرضةو   رةةليقةدةرة لةة بةةرِيَوةبودوى      
ديةىرة هةيض نةرةيَ  وىلَيَةت ئةمةةى      ، رةةرى ليَةدةر وىنةى   هةيشةيىوة  ، ئي    نىرةنىودة

لة  يشةةةة ة دةشةةةىَ ، ى طشةةةمى ثيَبسةةةثيَودرىَ( ياليةةةةت)د  ةميةةةىن هةةةةر دةبةةةىَ  
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ش (مةة  )ئةطةرضةى  ، مورلَمىويَكى رةىدة  نةمزةوسةت زؤر ذيةو  بةئيةدةرة  بةةتوةوىبىَ     
بةةآل   ، يَوين ةيةىن وى ضةةيى بةة  دةرةث    ، بيَطومىوة ئيَمة نىر بىرى طشةمى  آلت ، وةبىَ

دةبَى هةةمو مشىن ئةة  رِةرةة   حةقيقةتةة بةزةوني نةة مىمترةمىنىن زؤر حةةزيىن لةة          
رِيَز  حورمةتى ختيةىن   -لة هةرنىريَكدة-نىتىَ زةويبيَميىن ، ملمالومَ   ضةلةحىوىَ وةبو ة

ئيةدى  ،  ةيىن هةر لةرةرةتى ة زةويبيَميىن حةق   عةدةلَةتيىن بت وىضةرةثىَ ، وىطريدرىَ
وةةة ةنو ،  ةيةةىن  ةريةةىن وةةةطوتو ة لةتورةةى خةةوة، ىرة ثىشةنشةةيَيىن نةةود  ةلةةة  نةة

دةرفةت وةدرىَ بوِيىرى دةدطةرةوة بدةن.. نىتى ختيشى رِةنودن لةقةزة ةت هةةر ئةة ة   
بةتىيبةتى رةردةميَ  نة بةةزؤر  وىهةةق دةرةمةيةك بضةنة     ، وةك ليَيىن وةزةويبىَ، بو ة

،  ةيةىن نةة  ديةننب   ، بيَدينيشةنب ، رى  آلتةدة  ثيَشىَ   بةزؤر دةرمبطون بةرةر نىر بى
ئىشكوةية نىربةدةرمى ئى ة بةطةةز  ثيَوةوةةى خةتى دةيكةى  بةرذة ةوةدى خةلَكةةنىوى       

نىتيَكي  دويةىى ئيسةال  طةة رة  فةوة ةن     ، ختى ثيَشدةخىت وةك  يةوة شةرعييةنةى
، و نئةطةرضى طشةميىن مورةلَمىن بة   -بو  نىر نة تة دةرمى ئةمة يى   عةبىرييةنىن 

زةوى ثسثترِة مورةلَمىوةنىن  ردة  ردة خوةوةة ئةة    ة      -بةآل  بىزةرِى دويى زةلَبو  بو 
، تةمةحى ئيدةرةى  آلتيىن وةمى  بىَ هيوةشةبو ن ئة نىربةدةرةمىوة طويَيةىن بةت بطةون     

بتيةةة بةوىضةةىرى هةريةنةةة ضةةو ية قوذبنيَكةةة ة  دةرةةمى دةيةةة نميَةة  وو رةةني           
بةةىل   مةرةةة وةى بىرةةى ريىرةةةت   شةةيَوةى حةةونموِةوى ليَكتلَينةةة ة  لةرةةةر ئةةة  

ئةطةر نةريَكيشةىن شةميَكى ئةى ة    ، وىنةن   زيىن بةئيدةرةى نىربةدةرمةنىن وىطةيةون
ئيمةىمى  ،   ةوةشة لةريَدةرة درةبىَ، خيَوة بوِيىر دةرضو ة بت طوتنى  ، لةميَشكى بو بىَ

 شىفيتى يةنيَ  بو  لة ةوة نة رِزطىرى بو .
ية   يَكى نىلَ   نو    دويةى  يسةت بةو بىَ   حةةزى لةة      ( ةىل)بوِثَ نىت ئة   دةشكوة  

بةتىيبةت لة  رةردةمىوةدة نة منةدةلَى  ، بىركودوى حةآللَ   حةرةمى مة يىن وةنودبيَت
رةربيَشكةش دةنوة بة ةليتةهد  جيَنشني   هيَز  دةرةآلتى رةربىزيشةيىن بةدةرةت   

ى ئةةى ة   بكةةةن     بلَةةيَن لةطةةةلَ ئةةة  جةةةترة      ئةةيرت زةوىيةةىن لةةةبىر دؤخيَك   ، بةةو ة 
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بنيىدةمىوةدةد  ئة رى ئة  طوشةىر  زؤرة مليَيةة  ةى لةةزةوىيىن نةود هةرنةرةة بوِ ةتةة       
مزطة تيَكةةة ة  دةرطةةىى حوجوةنةةةش تووةةد تووةةد ثيَةةوة بةةدة لةةةدة    حةرةةوةتى       

ةوى بىَ رِةضةى نودوى  ية  –نىربةدةرمىوي  بةئىرةز  ى ختيىن ، نىربةدةرمىوى زةمىن
، دةرميىن دةية بةرِيَوةبودوى  آلت   بو وة ثيَشةوطى رةرفوةزيى   بةخميىرى -شةرعى

مة ش جطة لة ة نة جيَطةى ثيَغةمبةرة  دةبىَ ئة  حىن  بىَ   جلَة ى  آلت بةدةرت 
ئةيرت  ، هيَشمى دةشرترى بينيَون لةحوجوةنةيدة بىلَبةرمى بكةن   بيطةون ، ئة ة ة بيَت

ةيىن نود نة زةوةى بةةرِيَزةنىمنىن لةئيةدةرةى  آلت بةشةربِة  بةنب        ئة  جترة نودة ةوة  
 ،بيَجطةة لةهةوةدىَ مةرةةلةى دةرةمنويَذ  رِؤذ  .. همةد     ، لةرِة تى دويىش بىَ ئىطةىبن   
 ةيةىن لةة دىَ   طةرِةنةةنىوى شةىردة ثيَشةى ختيىويةىن       ، هيض ثوريىريَكيىن ليَنةةنويَت 

ة ةيى خةةلَكىوى نيَشةةدةر  هةوةدىَ    بدةن بةت رةرةختشةى وةةختش   تةعزييةة  ئىشةم     
نىرى زؤر بضو نرت..  بةآل  لة   ة نىَ بةرِيَوةبةرى  آلتةد نةىَ  ةزيةوى دةرة ةيةةد    
دةرةيى بةدةرت نيَوةيةد مةوهةج   بةروىمةى  ةزةرةتى ثةر ةردة ضةتن دةوو رةوىَد   

 ئة ةوة نىرى ريىرةتن وىبىَ برييىن ليَبكىتة ة  
ىن دةبىَ هةر لةمزطة تةنىودة نىرى ختيةىن بكةةن   وةىبىَ بضةنة     مة  ي :هيَندىَ دةلَيَن  

رِةزى وةةني لةةةحيزبيَكى ، تةوىوةةةت حيزبىيةتيشةةيىن ثةةىَ رِة ة وةةىدةن ، وةةى  ريىرةةةتة ة
نىر بكةن  -ثةررت  نة تتمةتبىرة بةئريهىبى    ةهىبى   نتوة-ضكتلةى ئيسالميشدة 

ئة ةوة ، دةرة  خيَو  خيَوةتى  آلتلةطةلَ ئة  هةمو  مةحو  ميةتة  بيَبةشبو وةيىن لةئي
دةبىَ زةوىنىن لةمزطة تةنىوةة ة هةةر خةةريكى ئىمتذطةىريى   وةرةيحةتى نةىر        :دةلَيَن

ى   يبةدةرمةنىن بن   وىبىَ بري لةريىرةت بكةوة ة  ببنةة ئةوةدةمى مةنمةةبى ريىرة    
شورة  رِةبةر  ضةووكة ثسةثتِر وةني   وةىزةون ضةتن ئيةدةرةى  آلت بكةةند رةةر  رةوِر          
دةمَينَى لة  نةرةةية نةة رِةزى وةىبَى مة يةةك بةة  هةةمو  خوَينةدن   طةشةت   طةةرِ           

بةةةآل  نىر بةةىر  ، وةةةك رِةبةرةيةةةتى  آلت ، ئةخالقيىتةةة ة ببيَمةةة ئةوةةدةمى حيةةزبيَكي    
مةن  ةدةزةمن  ، دةرثيَوىَ بةخةلَكىوىَ نة زؤربةيىن بوِ ةوىمةيىن هةر وية  بىَ تةجو بةشن
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يى خزمةةتم فيكةوة  بتضةو وى عةملىويةةنىوى ئةةموِؤى دويةى       ئة  فيكوة  بتضةو وة تةةو  
زةوىيةىن دةبةَى هةةر لةة مزطة تةنىوةدة خزمةةتى خةةلَكى         :ضووكة ئةة ةون دةلَةيَن  ، دةنى

جةوىبيشيىن بتختيةىن دةمةوِةل   رةةرؤنى  آلتةنب هةةر لةمةيشةة ة       ، طةرِةك بكةن  
 لةدويى رةرى هةلَدة ة.  (دين)دةبوِينى 

وىوة دةبىَ بة ئىشكوة تة بة  ثةشةيمىويةنى ضةىك   ثةىك بكةةن       خى ةوىوى ئة  بتضو  
 ةيةىن لةرةيمينىريَكدة   ، جىريَكى تةو ئةة ةى عةملىويةةنىن شةةرميىن دةنةود بينو رةن      

زةوىيةةىن   شةةىرةزةيىوى دينةةى خةةوة مريةتطةةو  جيَنشةةينى    ..،بيلَةةيَن بةةريى ىلَ وةنةوةةة ة
، ت بت رةرخسةمنى ئةة  دينةيةة   دةبىَ ثيَغةمبةرى خوة ضتن نىرى نودبيَ، ثيَغةمبةرةون

 ديةىرة نةة ثيَغةمبةةرى خةوة     ، ئةمىوي  هةر لة  رِيَبىزة ة هة لَ بةدةن   تيَبكتشةن  
 وئچ  :بةت ئةمةةش ئىيةةتى   ، بةتىيبةتى زةوىنىويةىن ، ى مورلَمىوىوة(ئوروة)   (قود ة)

 .(21 :األحككككككباب) چی ی یی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
ختى قيىدة  ريىدةى طشت مورةلَمىوىوى   ثيَغةمبةر  ،بىشرتين بةلَطةى ئة  رِةرميةية

هةةر ختيشةى   ، نىر بىرى رةربىزى طةىلَ جىري  خةتى وةخشةةى بةت دة دةوةى     ، دةنود
ثةيوةوةةدى بةةةدةرة ة  وةةى ة ة هةةةر خةةتى ، رةةةرنودةى بةةةرةى جةوطةةةنىوى دةنةةود

وىمةةة  شةةىود وةةىردن بةةت ى ثىشةةىنىن   رةةةرؤك عةشةةريةت   قسةةة    ، هةلَيدةرةةو رِةن
لة يةنةة ة  ةحيةى   ويطةىى  ةر    ، يشنت لةطةلَ خى ةن وىمةنىودة هةر بت ختى بو دةو

ئيمةى     ، لة يةنى توة ة رةرثةرشمى بىر   حىلَى طشمى مورلَمىوىوى دةنود، دةطوت
مةبةرةت ئة ةيةة نةة    ، هةر ةنو دة ةريى خةلَكيشةى دةنةود  ، خةتيبى مورلَمىوىن بو 

وى ئيسال  دةبةىَ لةتةة ة ى نىر بةىرى ذيةىوى  آلتةدة       ةيىن بلَيَني زةوى  شىرةزةيى، (دين)
 ةيىن ئة ةودة د  ر  ويَنةة ة  ، وىبىَ ئة ةودة بةنة  تةمىشى بكويَن، دةرميىن هةبيَت

ئيَمةة رِةمةىن  ةيةة دةبةىَ     ، لةرِة تى دويةىى ريىرةةت   ئىطىيةىن لةةهيض شةميَ  وةةميَنىَ      
ضووكة ئة نىتةة  ، ئىيني   دويىبن زةوىنىن ثيَشةوط   رةرقىفلَةى بةرِيَوةبودوى نىر بىرى

لةهةمىوكىتةدة دةهىتةة بةىزةرِي     ، ثيَغةمبةر بو   ةحيى بت دةهىت، نة ثيَغةمبةرى خوة
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تى بزةوَى   بىرة  خةلَكى ضى دةنةىد بتيةة دةرةت دةخىتةة وةى  طةمنةة خورةى ةنةى        
أخرجُ مسلم مكن حك يث سكهدل عكن     . ((من الشنا فلد  منا..)):دةفةرموىَ نىبوة  ثيَم

قال: "من الشنا فلد  منا" مأما شرح احلكال يف هك ا    ُ عن أبي هريرة أن النبكي أبد
مكلها صحدحة على شكرط مسكلم". ممافقكُ ال هبككيد مقك  مهكم         األحاديث فلم خيرجاه

احلاكم يف ه ا منسكى. تعلدكق أمحك  شكاكر يف كتكاب مسكن  االمكا  امحك  رقكم احلك يث:           
 / ( دةدةوةمَ ةةرمو دةيةةنى )حسةن لغةري    ةشيَخى ئةلبىوى ئةة  ر  دة ة بةة ف   .7290

   .1766صحي  ةلرتغي   ةلرتهي  
ئيَمةةة ئةةة  ريىرةةةتةى د  رخسةةمنة ةى زةوىيةةىن لةةة طترِةثةةىوى ذيةةىن   رِةبةرةيةةةتى     

مة يةةك   بتضةى ئةطةةر مة يةةك   وةى    ، ريىرةةتيَكى طةوةدةلَى دةدةوةيَني    بةة ، ئوممةت
ويةةة نةةة مة نةةة زؤر زروطةةرت    طومةةىوي –خةةت ، لةيةةةك نتليَةةذدة  ةةويَنن   دةربضةةن 

نةضى وى مة نة نىر   ةزي ةةى شةيى   بةةرزى دةدريَمةىَ   بةرِؤشةنبريي        -دلَستزتوة
وةة بوِ ةوىمةنةةى رِة ةج   بةىزةرِى وةىبىَ  مةة ش      ، ى  يبةآل  مة نةة وةةخت  ، دةدةوويَت

   ةك ئة  خةلَكىوةى تةوة بةةهى آلتى ثلةة يةنةة     ،ئةطةر بىرى ريىرةت بظة وةبىَ بتى
دةبةةىَ ضةةى نةةةمرت بةةمَ لةةة  خةلَكىوةةةى  ، دةبنويَةةت   رةةةر  رةةيمى  بوِ ةوىمةةةى  ةةوةت 

 -هةةر هةيض وةةبىَ   -توة..د  خت بيَجطة لة ةش ئةطةر  يذدةن هةبيَت ضةى يَ  بطيَةوِدرىَ   
ضىك دةزةووىَ نة هةر مة  بو ة جةمى ةرى بيَدةر   شةيىر  ، بةشترِشةنىوى طةىل نورددة

 :ىدةى رِةثةةةرِين   شترِشةةيَكى د  ر  دريَةةذى نةةود  ة نودؤتةةة ة  ثىشةةىوي  خةةتى قيةة 
، شةيَ  مةةمحو د  ، لةنوردرمىوى عيَوةقدة رةرنودة  فةرمىودةى زؤر ديةىرى وةى  ميَةذ     

، لةة نوردرةمىوى تورنيةةي  شةيَ  رةةعيدى ثةريةن      ، د ةتوي  مة  مسمةفىى بةىرزةوى 
، يدةيةديةةىرة نةةة جوةميَوةوةةة هةَلسةةى  بةةو ة بةةة خةةةتترى ئةةة  ميللةتةةة رةةمةمد        

، لةنوردرةةمىوى ئيَةةوةوي  ثيةةى ى  ةنةةو قةةىزى حممةةد ريةةىدةى ئةةة  شترِشةةةى نةةود  ة 
بةشىيةتى ميَذ  ش زؤر رةرنة توةوة خزمةتى شترِشةنةيىن نود  ة   وزي  بةئةةجنى   

بةةآل  بةدةخةة ة   ، ئةطةر ريىرةةتى ويَودة لَةةتى هيَشةمبىى   ، بةدةرمهيَنىن بو وةتة ة
ة هةدةف   ئىمىجنى ختى نوة ةتة قوربةىوى ريىرةةتة   نورد هةرنىت وزي  بو بيَمة ة ل
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 ة دةزةمن ، طةودةلَةةةنىويىن   بةةةزةييىن ثيَيةةى وةهىتو ةتةةة ة  هةرةرةةيىن ثةةمَ هيَنةةى ة 
بةةلَكو  ، يى زةوىنة ليَى وةزةويبىَ، هةرةل هيَنىوةنةى هى ئة ة وةبو ة ثيى ة ديندةرةنة

ش بةةئىرةز  ى ئةة ةن ملةى    لة ةوةية ختى   طةلةنةةى تةرةلي  بةة ةن وةةنودبيَت   بةى     
ئة ةتة ئيَسمىش ثىش ئة  هةمو  تةرلي  بو وةية ئىييندةى نةورد هةةر   ، رِةوةنيَشىبيَت

وىديىرة  نةل وىزةوىَ ضىرةوو ل ضتن دةبىَد ئوميَدة ةرين ئةجمىرةش  ةنةو جةىرةوى   
 . ةنو شترِشةنىوى تو، ثيَشو مىن ثيَنةنةن   وةمىودةوة بةيتى نوِين   فوؤشمنيَ 

طةةةر ئىمىذةيةةةني  بةةت رةةةرهةلَدةوى بز  تنةةة ةى ئيسةةالمى لةنوردرةةمىن/ عيَةةوةق ئة  
لةةة ، د  بةةىرة دةبيةةنني لةةةذيَو ريةةىدةى مىمترةةمى مةةة  عواةةىوى رِةمحةتيةةدة ، بكةةةين

زؤر رةةةرنة توةوة لةةةدةرة ة  وةةى ة ةى ، مى ةيةةةنى زؤر نةمةةدة قتوةةىغى زؤرى بةةوِى  
 ةشةىن بةشةىوى   ، مى ةر  طةةل بةو   نوردرمىودة بةثةلةة طةشةةى دةنةود  قبةو لَى جةة     

رِ  دة ة وويَيةنىن رةرنة توةوة هةةوطى ى دةوةى  تو شةى تةةوهى هةلَةيةةنى ريىرةي        
يةنىوى بطةةةوة  ى ريىرةةةى    يةوةةةة ريىرةةة  ،  ى جةةةةمى ةرى نوردرةةةمىن ، وةةةةبو 

 ى درة رةيَكىمنىن ريىرةةتى رِؤشةن   ثةرةةودى     ، نوردرمىوي  جيَى رِةزةمةودى بو 
ت د ةيى نة وىحةزةن وةيىوويست ئةة  بز  تنة ةيةة ئةى بةة  ثيَيةة طةشةة       بةآل  ب، هةبو 

بضةونةنةيىن  ، هةلَسىن دةيىن طري  طوفميىن بةت وىيةة ة  ، بكى  نتورتؤلَى نوردرمىن بكى
دةرةجنةةىمي  بةةة  شةةيَوةية ديممةةىن ضةةى  ، تةفوةقةةة  مةةىلَ مةةىلَتنىَ   منةةو  تةةتيى   

خت ديةىرة بةىَ هةلَةةش    ، دى ليَهىتهةر ةنو شترِشةنىوى توى طةىل نور، بةرةردة هىت
، ديسىوة ة ئةطةر رةةرجنيَكى شترِشةى نتمةىرى ئيسةالمى ئيَةوةن بةدريَت      ، هةر وةبو ة

ضةىك   ،بةقيىدةى ئيمى  خومةةينى ، رىلَةى رِذيَمى شىهنشىيى (2500)ثىش لةبنهيَنىوى 
ةلَكو بة ، ضىك دةزةووَى نة زةوىيةىن وةةك هةةر ئةوةدةمَيمى حيزبيَكيةىن ثةَى رِة ة وةةبينوَى       

لةةجيَى ئة يشةدة   ، توةويويىوة طة رةتوين زييَةزى دويةىى رةةردةمى خةتى لةةبنبيَنىَ       
ثةىش  –ثىشىوي  جيَطى زؤر طووطةنىوى ئيَسةمىش  ، دةرمو رى ئيسالميى رِةبطةيةويَت  

رةةرؤنىيةتى هةةر   ، رةبةرةيةةتى هةةر مةة    ، نىوة ةيةة (مةة  )رىلَ هةر بةدةرمى  (24)
 ةزيةوى وةى خت هةةر    ، عىت هةةر مةة   الال ةزيوى ة، ةر مة  ةزةرةتة طووطةنىن ه، مة 
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لةطةلَ ئة  ملمالويَيةدة لةطةلَيىوةدة دةنويَةت   ، مة  هيَزى قةزةيى هةر مة ..  ة هةر ةهى
، لة يةن زييَزةنىوةة ة توةويويىوةة ختيةىن   جةمى ةرةنةةيىن لةة  هةَلديَوةوةة بثةىريَزن       

هةمو  ضةنيَكى حةرة    نت نةوذيى هةةبو    نة ، رىلَةى عيَوةق (8) جةوطى رةثيَنوة ى
ثةةةىش -بةةةةآل  زؤر بةذيوةوةةةة  بةرثورةةةىوة  ، (صةةةدة )لةبةرةمبةةةةر ئيَوةوةةةة ة درةيةةةة  

، ختيىويةةىن هيَنىيةةة دةرىَ   -رِ  بةرِ  بو وةةة ة لةطةةةلَ هةةةمو  دةرةةةآلتدةرةوى دويةةىدة 
تةى  ، يةدة هةةر دريَةذةى بةتى ةوةةنىوى خت   ، رةدةمى وتنةر  بةنويَطرية ى ئة     ئة  ش

دةرةجنى  خةيىوةتى بة ختيى   روثىى دليَوى عيَوةق   طةىل عيَةوةق   خةىنى عيَةوةق      
يةةى تةرةليمى بيَطىوةة نةود  ئةة  هةةمو        (دةر ةخلالفةة )ئةة   آلتةة   ، دينى عيَوةق نةود  

بةى  )   (51بةى  )رةربىزة بىَ دي ىعىوةى خسمة بةر نةوؤز  هةتك   فوِؤنةةى شةةبةح       
يةىن ريىرةةتى ئةة     ، دة ئىخت ريىرةتى ئة  مة يىوة بىشةبو   ،ئينطليز  ئةمويكى (52
 ..د(عةميلة)
   

ريىرةةتى مةة يىن بةنةةلَ      :دةنة ةبو  ئة  قسةية زؤر هةلَةية نة بةطشمى بطةوتوىَ   
يةىن  ، ئة ةش هةر هةلَةية نةرىَ ثيَةى  ةبةىَ هةرنةرةيَ  لةةزةوكتنىوى خترئةى ة     ، وىيةت

 -ئةطةرضةى بوِ ةوىمةشةى وةةبىَ   –ويَى ئةة ةن بيَةت    ةيىن ئةلَقة لةط، خترهةآلت دةرضىَ
ريىرةتى رةرنة تو ة  دةتوةوىَ رةرنة توةوة  آلتةنةى  ةثةيَ  بةةرثَ..  دةنويَةت    

ضووكة عةمىلةت   خت فوؤشى   دين ةوؤش   ويشممىو وؤشةى    (مة )نة  :ئةمة بطوتوىَ
وىَ   بوِىَ جىر ز   لةوى  ليَى قبو لَ وةن، ثيَنىنوىَ   وىتوةوىَ تةرليمى ئة  زييَزةوة ببىَ

ضةووكة   -ئةطةرضى زيىوي  بة هةمو  خةلَكىوى دويةى بطةيةةويَت  –بةآل  عةميليَ  ، بربىَ
جيَطىى رةزةمةودى ئة ةوة هةر مبيَنيَمة ة هةتى بةرذة ةوةدييىن تةة ة  دةبةىَ  ئةمةةش     

ت   زؤر جيَطةى خة    خةفةتة نة لة يةن ئيسالميةنىويشة ة هةر ئة  رِيَةزةث بطرييَة  
زؤر بةةزةقي  لةةوى  هةوةدىَ    ، زةوىيىن مىفى بةشدةربووى ريىرةةتيىن ويةة   :بطوتوىَ نة

مة يةةنى زؤر بةىش   بةتةمةةن      ، حيزبى ئيسالميشدة ئة  ريىرةةتة ثيةىدة دةنويَةت   
بةعيل    بةتةقوة   ريى  شىرةزة لةمزطة تيَكدة هةر نىر   ةزي ةى ثيَ  وويَذى    تىرى 
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، بةةةةآل  خةةةةلَكىويَكى زؤر لةةةةخوةرى ئةةةة ة ة، ثةةةىَ دةدرةهةةةةينى    ةوةةةة  تنةةةة ةى 
وةوىرةوة  دةبوةيةة رةةرى رةةرة ة  ريىرةتيشةى قبةو لَ       ، نة  تةجو بة، نةمزةوست

لة  يشة ة عةملىويةنىن هةرطيز رِةزى وىبن مةة نىن لةةذيَو رةيَبةرى ختيىوةدة بةت      ، بو 
ت ختيىن   لةذيَو ريَبةرى بةآل  ب، ختيىن نىر بكةن    ةزي ةى طووط   بةرزيىن بدريَمىَ

ي  هةر (ثةرلةمىن)ختيىودة هةمو  نىريَكى ريىرييىوة بةمة نىن دةنةن   تةوىوةت بت 
ئةطةةر مةة  بةت    ، ثيَوةوةة دةنويَةت   (نةةي  )ئة ةية بةة د    ، شيى ن   رةيىن  ةر دةطون

ىَ هةرطيز ليَى قبو لَ وةىنو –حيزبيَ  دةمبةزريَنىَ  -رةربةخت-بت ئيسالمةنةى ، ختى  
 ةيةىن بةت   ، نةضى ئةطةر بت حيزبيَكةى عةةملىوى  ، ريىرةتى جيَطةى رةزةمةودى وية،  

 زؤر بليمةت   زروط   ريىرةمتةدةرة..  ، حكومةتيَكى عةملىوى نىر بكى
   

ئةةةرنى مزطةةة ت   دةرة ةى مزطةةة ت هةةةر لةرةرشةةىوى ئيمةةىمى ئةةةبو  بةةةنوة        
لةبةةر ئةة ة ئةة  حورمةةت   رِيَةزةى       :مةبةرم  ئة ةية دةبو  بة ئةبو  بةنويىن طوتبى

ثيَشةةنويَذى مزطة تةةةت لةدةرةةت وةةةدةيت دةخيةة  رةةةد دةخيةة  لةبىزوةةةى مزطةةة ت   
بةةر لةة ة   -ئةطينى مةرد   ةك جىرى جةىرةن  ، مةضترة دةرىَ   تيَكةلَى ريىرةت مةنة

ضووكة ثيَشنويَذ هةر دةبىَ لة ميمبةرى ، طويَبيسمى قسة  طوتىرت وىبن -ببيمة خةلي ة
لةة ة بةة   ة ئةطةةر خةتى     ، رىَ لةخوةثة بطويَت،  تةنىوة ة فةرمىن بةضىنة بدة مزطة

 ةيةىن  ، ةةنةى(خة فةت)ة ة بت دةمةزرةودوى (مهىجو)   (ئةوصىر) ىتة وى  ملمالويَى 
،   رِ  بةرِ  ى عةرةبةة هةلَطةةرِة ةنىن رِة ةرةمىَ   (روثى)د ةتو ئةطةر ببيَمة رةرنودةى 

جيَطةةة  ثيَطةةةى خةةتى  ى  ، وةوةةةدة خةةةلَكيَكي  بكوذريَةةت بةتىيبةةةتى ئةطةةةر لةةة  ويَ 
بةر ، جةمى ةر لةدةرت دةدة   ى خةلَكى بةثيى يَكى ريىرى   دلَوِةق دةدريَمة قةلَة 

ضةووكة ئةطةةر جةةمى ةر    ، لة ة بةثيى يَكى رِؤحةى   ثةثو لةةى وةى  مزطةة ت دةبنويَةت     
طةة ت   طترِةثةىوى جيهةىد هةةر     تيَطةيةووةبىَ   ثيَطةيةووةبيَت نة ئيسالمى ميحوةبةى مز 

يةك ئيسالمة ئيرت هةرطيز هةلَةى ئى ة وىنى  د يَنىَ   ئةموِؤى ئة  ثيَشنويَذة بةد  ضةى   
بةةدةر  ، ئة  بري  بتضو وىوة هى ثةجنى رىلَ لةمة  ثيَشة  ئيَكسثىيةر بةو ن ، رةيو وىنى
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توةوىَ بىريَكى ى بتضييةد مة  وة(موزةييةفى)لة ةش مة  رِيَز  حورمةتى بت يةنوة   
دةبةىَ   رِيَزيَكةى   ، حىنميةتى خوة  ىتةة ة طةةرِ  ، نىر بىرى ويَودة لَةتى رةردة  بكى 

   هة  بري  بى ةرِةنةىد، مىبىَ هة  ختى  
نة ةبو  ضةىر ئة ةيةة نةة طةةل   جةةمى ةر ئىرةمى رِؤشةنبريى ئيسةالمييىوةى ثةةرة            

  بةرثورةى   (يَشةنويَذى مزطةة ت  ث)ثيَبدريَت   مة   ويَمة ة جيَطة ئةرلَةنةى خةتى  
  ة رِةزى وني مة  ة دةزةمن بةتةوهى د ذمنىوى دينى خو، نىر بىرى دة لَةت لة  وى ضةيةدة

مزطة ت بيَمة دةرىَ   ختى بدةت بةةدة  ريىرةةتى دويةىى ئةةموِؤ ة       زةوىى ئىيينى لة
يينةى خةوة   ئةطةةر د ، وةهيَلَىَ نىرة رةرةنية ئيسالمييةنىن بكة وة ذيَو دةرةمى ئةة ةن  

، ئةطةر مةة  وةيةتةة دةر  ، درةية زة يةيةنى مزطة تة ة ةيىن فوِيَ، رِيسوة  نةمقةدر بو 
لة يةةنى  ، دةبىَ نىَ بيَمة دةر  دةوطى ئة  شمة وىثةرةودةوة بدةد ئةمةة لةة  يةنةة ة   

نةئيسةالمةنة رِيَةزى   ، ديكةشة ة رِيَز  حورمةت تةوهى لةثىلَ رِيَز  حورمةتى ئيسالمدةية
دةبَى نَى ِريَز لةة  مةة   زةوىيىوةة بنةىَ..د خةت بةطذةضةو وى نةىرى وىشةةرعيى           ، وةمى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ...چ :جيهةىدة لةةرِيَى خةوةدة   ، ثيَضة ةوة ةى ديينةى خةوة  

  .(٥٤ :املائ ة) چۆۇ
 

 

 بةرةو ئاسؤيةكى ِرؤشن، هيوادارم بةرةو تيَطةيةشتنيَكى لووتكةو

  بطرينة بةرطشتمان بىَ وضان و بيَماندووبوون رِىَ

 دةبين. ثيرؤز هةتا دةطةينة ثيرؤزيى و

 ز2003ئىبى  –ك 1423جومىدى د  ةمى 
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 .(٧٨: النساء) چی ی ی جئ حئ مئ ىئ ...چ*

 .(٧: الرم ) چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ *

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ *

 چڦ ڦ ڦ ڦٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .(١٧٩: األعراف)
 

 ه احلم هلل  حنم ه  منستعدنُ  مأؤمن بُ  مأتوككل علدكُ  مأشكه  ان الالكُ اال اهلل محك       
لكدعلمهم شكنون حدكاتهم     –اإلن  ماجلكن   –الشري  لُ  مأن حمم ا رسول اهلل اىل الثقلن 

ال يندة ماالجتماعدة  مالسداسدة مال  ذل   فصلوا  اهلل مسالمُ على مكن سكعى محكامل    
 الوال س  حداتُ إلنقاذ البشرية من األساال  ماخلرافا  مالرتها .

 

 :ثاشان 
ز، وو رةةينيَك  بةرضةةى نة ت لةةةذيَو  22/4/1998ر بةةة ك، بةرةمبةةة25/12/1418ذى ؤرِ

. لة خوةر ئةة  وو رةينة ة وو رةوة ة    (ن لة ذوىن دةرِ  ةونتمةزهةبةنىن ض)وى ويشىوى 
دةزطةةىى ضةةىث   ). لةةة بةرطةنةةةى دةلَيَةةت:  (رويسةةوة –وو رةةينى: رةةىمىن وةةو رى  )

 .(بالَ نودوة ةى نوردى رويسوة
 :وس ئَو نووسينَ كراوس بَ دوو تَوسرسوس

 : ضتوييةتى رةرهةلَدةوى ئىيينى ئيسال .تةوةرةى يةكةم
يىن زجنريى نتياليةتى  (جو لةنة  مةري    ئيسال )ئىيينةنىوى  تةوةرةى دووةم:

 ز بالَ نوةتة ة.15/10/1997لة دذى مىفةنىوى ذوىن،  ة لة 
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ت دلَ  ثمَ ختش بو .  بةلَكو دةرمةيةك لة رِؤشنبريةوى طةلةنةةمىن لةة دةرة ةى   َ   
دة لةرةةر مةرةةلة  نَيشةةى طةةىل نةورد د ةبةن   خىمةةيىن  ةدةرةت         (غوربةةت )  لة 

طوتبةةىَ،  ة  يسةةمبيَميىن ئةةة  قةزيةةة ثةةرت بةةة قةلَةةة  لةةة ئةةة ر ثىدة بنىرةةيَنن   بىرةةى   
 (13)مليتوى تيى نةةةةوة بيَت، نةة ضةتن ثةىش     (40 – 30)ييةتى وةتة ةيةنى (مللو )

يَةو  بةةر  بو مى دةرِفيَنةوىَ بةت ئيَةوة  ئةة ىَ،       رةدة ئة  طةلةية بةش بةش نوة ة  خ
 (رِةفةةة)زمةةىن   نةةى َ  بةةى َى يىرةةى  نةةوة ة، فةرهةةةوط   نلمةةو رى ثيَضةةوة ةتة ة  لةةة  

 ووة ة...د   
ثيَ   ةبو  دةلَيَن بتضى وةتة ةيةنى رِةرةوى ئى ة خى ةوى تةوهى بورميَ  خىك وةبيَت   

بكةوةة ة..  ة  ثةىَ    يةىوى تيةى بةالَ    تخ  ، نوةبيَت بة شةةرِطةى ئةة    ئةة   ريىرةةتى    
 بو  ركى َى ئة ة بكةن.ضىن

رةةيو ئةنةة     – ةك بةى ى بةىَ وى ضةى ى نةورد     –بة َ .... بة َ .... بة َ  بةدةخة ة  
شةيَكيىن ئةىزةدنودوى ذوةىن      تثةررةت، هةةمو  فيكةو  بةري  ه     (ئةىرةز   )دةرمةيةنى 

بىَ  (جينسى)يَ  لةبةردة  ئىرةز  ى (يدشةرت   قة)حة َلَ نودوييةتى بىَ دةوىوى هيض 
رنو ريىودة... ويَو  مىَ بة يةنة ة بىَ رةنو ر، لةرةةر شةةرةفى ئةة    ئةة  رِةبةويَون،       

   ةضةة   يىوى تىَ فوِىَ بةدةن، تةرية  وةة ة   ت ةك طتمى مةلةنودن هةرنىت  يسميىن خ
 بنةرِةت وةوىرويَمة ة...

ة خةلَكيَكى ئى ة بةوو نوة  لةة ئىرةمى   زؤر جيَطةى رةررورِمىوي  ويية ضووكة نتمةلَ  
ة. بةةة هةةةرحىلَ لةةة  قةزييةةةى رةةةرةنى ختيةةىن لةةةوى  هةةةمو  وةتةةة ة  طةليَكةةدة هةيةة 

ةدةن خةةىلَى ذةهةةوة ى وو رةةوة ة  تتمةةىر نةةوة ة لةرةةةر ئيسةةالمى    وو رةةينةدة بةةة رةة 
 ثيةةوؤز.. 

ةمو  ئةةىيينى ئيسةةال   ةك هةة )وةةة هةةةر ئة ةوةةدة بةةةلَكو زؤر بةةة رِةشةةكى ى دةلَيَةةت:     
مةلَطى  ةرطوت تئىيينةنىوى ثيَ  ختى رو دى لة هةل   مةرجى مىدديى   مة ز عى ن

بةةت بالَ نودوةةة ة  فوة ةوبةةو وى، دةرةةت بةةودن بةةت نيَشةةة نتمة َيةتييةةةنىن فىنمةةةرى   
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خةتى نةودة ئةة      (حممةد )بو ، لةطةةلَ ئةة ةى    (حممد)رةرةنى بالَ بو وة ةى ئىيينى 
 .(ويوة د  رطةى عةرةو خة وى ثيَوة دةدى فويى طوزةرة ضى ةرِ ةوكوة ةى نة

يةىن نةود  ة نةة بىرةى     تمني  دةلَيَ : بةرِةرمى ئة ةوة رمةميَكى زؤر طة رةيىن لة خ 
ضةووكة رِةخنةة     يَ  لة  رطيىودة بيَةت..  (رةرة  ة )دةنةن بىَ ئة ةى  (حممد)ئىيينى 

ةريى   ئةة جى  رِةخنة رىزى لة هةةر بىبةةتيَ  دةبةَى شةىرةزةييةنى قو لَةت هةةبَى لةرة       
دةبيَت بوِيىر بدةيت، هةر ةك دةبيَت ثسثترِ بيَت لةة  بةوةرةدة.. ئةطينةة دةشةكيَمة ة     
 رةر خى ةوةنةيى   بيةةو تيذةن بةرثةرضى دةدةوة ة  خةلَكي  نويَوةوة  ةرى وىطون.  

وىزةمن مةبةرت لة نى  نيَشةى نتمة َيةتيية نة بة ى وو رةرة ة دةرةت بةودن بةت      
مة َيةتييةنىن عةي    وةوطيَكى ئىبوِ   بةرة.. نىتيَ  دةلَيَةت  توى نيَشة نضىرةرةرنود

فىنمةرى رةرةنى بالَ  بو وة ةى...همد، خةت بةة  ى هةةمو  جيهىويىوةة ة ضىنمةةةوين      
ى طيَة  وةةنىت لةة ئىرةمى طري طوفمةةنىوى جةةمى ةر، ميَةذ          تظ   رِيَبىز ئة ةية خة ؤمو

مةةةلَ   تن نةةود  ة بةةة بى َطةةةردةوى نةةترِ  ن هةةةمو  نةةىت بةةت ئة ةوةةة وو رةةوة ة ختيةةى 
مةلَطةةة  خةةةبىتيىن نةةود  ة بةةت رِزطةةىرنودن   وةهيَشةةمنى بةةىرى  رى نتمةةةلَ، ئةةة    تن

 -شمىوةى دةبنة هتى جيى ةزى ويَوةن ئىدةميزةدةنىن...   عةيبيَكى تيىية نةةة ثيى يَ  
ودبيَةةت   بةةىَ   نيَشةةة نتمة َيةتييةةةنىوى ئةةة  رةةةر دةمةةةى ضةةىرة ن    ةك حممةةد 

 وةخشةيشى بت ئيَسمى دةوىبيَت..د  
ئةة ل  )رىلَةى د   تيةةوةى دةرة َتدةرى مةدينةة   (120)  عةيبيَكى تيىية ئىذة ةى   

 بكوذيَنيَمة ة..د  (  خةزرةج
  عةيبيَكة بكة َيمة ويَوةن تريةنةىوى عةةرةبى ئةة  رةةردةمة نةة لة ةوةة بةو  خةويَن           

 ...د  (حجر األسودش = بةردة رِة)هةلَسىَ لةرةر دةوىوى 
جةىرىَ  يلةنىن، جىرىَ بة ثةىرة ،  ترِزطىرنودوى بةودة  ن   عةيبيَكى تيىية هة لَدةن بت  

 وةخويَندة ةرةن..د   ى بترِةيى   منةت، جىريَكى تو بة فيَونودوى خويَندة ةريبة خت
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ت نةة  ظةنىن بكىت بة هى بةشى ذيةىن  ، تيَيةىن بطةيةةويَ   ؤ  عةيبيَكى تيىية هةمو  مو  
ڄ ڃ چ نةل لة نةل طة رةتو ويية بة دةرت ثىنى   دة يَةن ثةىنى وةةبيَت..د     

 چڎ ڈ ڈ ژ  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڇ    ڇ    چ   چ چ     ڃ ڃ ڃ چ

 .(١٣: احلجرا )
مة َيةةتيى    ت  عةيبيَكة بلَيَت: نةل  قوتىَ بة نةةل وةةنىت   مةىفى ريىرةيى   ن      

 ئىبو ريى  ... همد. ثيَشيَ  وةنىت...د  
     ی     ىئ     ىئ    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ 

حت خت مت ىت يت  جتحب خب مب ىب يب جبحئ مئ ىئ يئ ی جئ ی   ی

 .(١١: احلجرا ) چجث
 .(١٢: احلجرا ) چڀ ٺ چ   عةيبيَكة بلَيَت: جىرو رى   ريخو رِى مةنةن   
ة   عةيبيَكةةة بلَيَةةت: هى نةةىرى يةةةنرت بكةةةن   بةةة هةةةرة ةزى طوفمةةةنىومىن ضةةىر        

 .(٢: املائ ة) چ..ەئ وئ وئ ۇئ..چبكةن..د  
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ...  چ  عةيبيَكةةة بلَيَةةت: هى نةةىرى شةةةرِ  خوةثةةة  ئةةىذة ة مةنةةةن:    

 .(٢: املائ ة) چ ېئ...ېئ
   عةيبيَكة بلَيَت: لةطةلَ دةي    بى نمىودة ثيةى بن   نةىرى جوةميَويةىن لةطةةلَ بكةةن:       

 .(٨٣: البقرة) چۅ ۅ چ 

ۉ ۉ ې ...چ   عةيبيَكة بلَيَت: نضتلةنىومىن زيندة بة ضةىلَ مةنةةن..د      

 .(١٥١: األنعا ) چ... ېې ې
 .د.(١٥١: األنعا ) چ ...ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی...چ  عةيبيَكة بلَيَت:   
ن   نةةةل     عةيبيَكةةة بلَيَةةت: هةةةمو  نةةىت هةةةق بيَةةذ بةةن ئةطةةةر بةةة زيةةىوى ختتةةى    

 .(١٥٢: األنعا ) چ....ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ...چ  نىريشمىن تة ة  بيَت:
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  عةيبيَكة بَليَةت: ئةة  خزمىوةةى ئةطةرضةى بةشةة مريةتيشةيىن وةةبيَت بةَى بةشةيىن            
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ مةنةةةةةن: 

    .(٨: النساء) چڄ 
دوةةى يبةةةت ثةةىش مو  عةيبيَكةةة بلَيَةةت: ذوةةىن  ةك نةةةل   ثةةةل رةةةيو مةنةةةن، بةتى   

ھ    ھ     ھ    ھچ  ش بةو ن دةطيةةةويىن مةنةةن:   تر  ثةمَ وةىخ  ميَودةنىويىن بة زؤ

 .(١٩: النساء) چ...ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
وىضةةىريىن بكةةةن دةرةةت لةةة ئةةة ةى  بةةت  عةيبيَكةةة بلَيَةةت: ذوةةىن تةوطةةةتى  مةنةةةن،   

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ..چ يةةىن هةةةلَطون   دة ةى تةةة َق بكةةةن ..د    مةةىرةيى خت

 .(١٩: النساء) چ..ۈ
لَ وشةة    دةيةة    خوشةةكةزة  بةةوةزة  نةةت      عةيبيَكةةة بلَيَةةت: بةةى ةذن   ثةةو ر  خ     

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ بةرةةةنىومىن مةةىرة مةنةةةن.د    

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چچ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 چک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .(٢٣ -٢٢: النساء)
 تيةةى بةةن، وةةة ةك د ذمةةن هيَوشةةمىن بةة  شةةيىر   رتهةةةمو  نةةىت ه  عةيبيَكةةة بلَيَةةت:   

  .(٧١: النساء) چ ...ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ     بيَنيَت..د  
 ت  عةيبيَكة بَليَت   رةرزةوشميىن بكةىت لةرةةر ئةة ةى جيهةىد  خةةبىت وةنةةن بة         

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  رِزطىرنودوى ضينى ضة رى ة    ةز لة ثيى ةن   ذوىن   منى َن..د 

 .(٧٥: اءالنس) چ ...پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ   عةيبيَكة بلَيَت: لة ذيَو ريسةمةمى رةمةمكىرةودة دةمةويشةة..د      

 .(١٠٠: النساء) چ ... ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
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دي ىد   بةرطوى لة مةىفى مةىف خةورة ةن،     تر بكوىَ بت  عةيبيَكة: ثة ىن وىمةيةك م  
رِةخنةة بيَةت هةة لَ     ضى جيَطةىتوى بوة ة..د  ئةبىَ ب (حلف الفرول)نة ئة  نىتة بة 

شوة بة بةهىيةةنى  ؤظ بطةرِيَمة ة، ثىش ئة ة لة بىزةرِةنىودة دةفوؤى مو(نةرةمةت)بدرىَ 
لةةة  .(١٣ - ١١: البلكك ) چھ ھ    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ رةةو ك   نةةة ..د  

ياليةتى هحممده دةى وةهيَنى ة، بةلَكو ئة  دةية يَت لة رِيشةى بيَنيَت..د  تنىتيَكدة ن
 (٨: اإلنسكان ) چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچرِةخنةة بطريريَةت لةة     ضىتئةى ب

 ..د  
ثَييىن هةز  وةىنوَى ئةة  يىرةىيةى ثَيشةى ضةوةردة رةةدة لةة رةةر  رةىمىوى           تئةى ب 

دة ، لةة   %10ى لة درة  ،  ة لة طةمن   دةوة يَلَةةدة لةة    %25دة لَةمةودةنىن رِيَذةيةنى 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ د  رة دةبنةوىَ.. تمةرِ  مى َتدة رِيَذةيةك ئى بة  ج

ئةمة لة يةنة ة... لة يةةنى   .(١٠٣: التوبة) چہ ھ ھ ہۀ ۀ ہ ہ ڻڻ ڻ
نةىتى  لةة   –ريسمةمةنىوى جيهىن هةر ئة  شمىوة دةلَيَن بة جةةمى ةر   ؤتويشة ة ئةموِ
مةىرى  تك نؤرةمى رةةر  تمىريَة  ث تك نؤدة... ئةةى ئةطةةر رةةر   (انتخابكا  )هةلَبذةردن   

هةرضةةود   -يىن بكىت تمةلَد ثىش رةرنة تن بتةت بة طةل   ن ةرطوىَ   بةلَيَنيَ  دةد
نةنىوى جيهىوةدة   ؤرةةر  جيى ةزييةنى ويَوةن ئىاىن   زة ى هةية لة ويَوةن حممد  

 بةروىمةنىودة.
رىلَة بةوى ى ئىبو رييةة ة   (70)ضية..د نيَية  (رِ  ل)وىزةمن ثةرضةمى ثوِ ثىطةودةى  

ةرةنىن دةمةذىَ..د  نيَيةة هةةذةرةنىوى نةود  ة بةة      خويَنى ضينى نويَكىر    َت   هةذ
 د ذمنى دة لَةمةودةنىن.د   

ئةةة  شةةمىوة بو ةيةةة نةةة ة دةيلَةةيَن، دةبةةو     ئةطةةةر فىنمةةةرى رةةةرنة تنى حممةةد   
 (23)بةة   رىلَ رةرنة تنىية، لةطةلَ ئة ةشدة حممد  (15 – 10)ويسمةنىن بة تمتن

يشةةى بةةودة رةةةر   تيَنةةةنىوى خرِشةةة خوةييةنةةةى رةةةرنة ت   هةةةمو  بةلَ  ترةةىلَ ش
طوزةرةوى هةذةرةنىوى بةرز نودة ة، هةر بة  شمىوةش ئةة ةن  قوتيَةى ثةىَ ئةنةةن..      
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هيَنى ييةتى بوة ى ثةىَ بدريَمةة ة،  ة  ةك دة لَةةت     ئيَسمىش ئةطةر ئة ةى حممد 
ى ئة  هةمو  ثىرة  ئيمكىويىت   %25ضى ديَوى بوِطةنىن بكى  ثوةنميكيىن بكىت،  ة لة 

مثىويىيىوة بدرىَ، هةذةرى هةلَةديَت   جيَطةةى   تمبيَ    نىرطة  نتتتش    بىلَةخىوة  ئتن
 وىبيَمة ة.

ش طةوزةرةوى  تمةبةرةمى فويةودةوى ئةة ةن بو ةيةة  خة      –حممد  –ديسىوة ة ئةطةر 
وةى دةطةوت: خيَةزةن   نةةل     (خوة ليَى رِةزى بيَت)ى هى رةرى (عىئيشة)ى بو ةية تخ

تى فةة تى نةود    (مةدينة)ة  لةرةر يةك لة  نىتة ة هىتو ةتة رىَ ش   نىرى حممد 
)قالت عائشة "رضي اهلل عنهكا": ))ماشكبع آل حممك     تيَو وىوى طةمنيمىن وةخوةرد  ة.  

 ))(١٦)من  ق   امل ينة من العا  ُبٍر ثاليف لدال تباعا حتى قبض. 
نىن فويةو بةدةت بةة     ة ئةطةر بيويسمىية رِيَبىزةنةى رةةرنة ىَ   رِةبةويَوىَ   هةةذةرة     

بكثالثن صكاعا    مدرعُ مرهونة عن  يهكودي  رسول اهلل  تويف))قةرزةرى وةدةمود..   
 . (١٧)((من شعدككر

ةر لةة  ن نةة ئةطة  مةىن نةود بتيةى   )ارخكاء العنكان(  تى ئيَسمى  ةك رِة ةن بيَذةنىن دةلَيَن:  
ةر هة  –يَن لَة  ةك ئة ةن دة –يلةنىوى نودبيَت تهةذةر  ن ترةرةتىيشة ة ئة  شمىوةى ب

ييىوةة  ؤومخةوةزة   ز  ضىنة، ئةطةر زيىتو وةبيَت لة  هةةمو  رِيَكخةوة ة خيَةو   ؤنىريَكى ثري
نةىوى  ترةيَ  ه  ريَة  بةدرىَ بةة نة   ؤضى ئيَسمة ئةطةةر لةة ئةة ر ثى ة د   تنةممةةو وية.. ب

و دةوةة   فوية  ضةى ئةة ةى حممةد    ترِةطةيىودن بىرى دةنىت   دةى ووخيَنىَ... ئةى ب
 ةتى.دفىنمةرى ئيشةنةي

ذئى ةييىوة وية نة ئيَسةمى ئةة    ؤئةمة هةلَويَسمى برييىرةوى ئة    َتة رِ ؤهةرضةودة ئةموِ 
 تمةةىوى تيَةةدة دةذيةةن   ئةة  قسةةة  طوفمةةىرة وةةى زةوسةةميىوةمىن بةة ترة بوةدةرةوةةةى ختجة 

دةويَووة ة  ئة ةودةى تو قو رِةنةة بةت ميللةتةنةةيىن خةرةت دةنةوةة ة.. برييةىرةوى       

                                                 
 5064ح يث :  -  ما رزقناكم باب قول اهلل تعاىل: كلوا من الدبا  كتاب األالعمة - صحدح البخاري )16(

     2780ح يث :  -ي صلى اهلل علدُ مسلم كباب ما قدل يف درع النب  كتاب اجلهاد مالس  -صحدح البخاري   )17(



 

81 

لَينة ة  بة د ةدةضو وى ميَذ  ى ئيسةالميى  تةرخى بيسمة  د ةى ليَكتىيى ضتئة ر ثى ن
طةيشةةةمو وةتة ئةةةة  قةوىعةتةةةةى     بةتىيبةةةةتى ذيةةةىوى ثوشةةةنطدةرى ثيَغةمبةةةةر   

ئةطةر حممد ئةموِؤ زيند  بىية ضىرةرةرى نيَشةةنىوى جيهةىوى   )طوتةوى:  (بةروىدتشت)
 .  (لةمى ةى خوةردوة ةى فنجىوىَ قى ةدة دةنود

ئيسةال      تلةةوى  جةرطةةى ئةة ر ثىدة بىوطةشةة بة      (جية طىر  دىؤرِ) ؤة ئةموِيتهةر ب 
نترةةمت  مةةوةد هتغمةةىن   )رِيَنويَنييةةةنىوى دةنةةىت   دةيةةىن زةوةةى  برييةةىرى تةةوى  ةك 

ثيَشرتي  بى ةرِيىن هيَنةى  ئةة  ئىيينةةيىن بةة  ة َمةدةرة ةى نيَشةةنىوى        (بتنىى ...
 ى ضةرخى تةننةلتذيى زةوى...ؤئةموِ

شنبيةةوة هة َتو ةوةةى ئيَمةة بةة طةةدة  غةةريزة رةرنةشةةنىويىن       ؤئة  جترة بةوى  رِ 
رة وةةدةبو  بةرةمبةةر بةة    تبيةةو دةنةوة ة وةك بة عةقلَيىن، دةوى هةلَويَسةميىن بةة  جة   

لةةة ئةةة ر ثى زيةةىتو هةةةوطى  بةةةرة  ثيَشةةة ة دةويَةةت   ئةوةةدة        ؤئىيينيَةة  نةةة ئةةةموِ 
 دةبيَت. ثةيدة ت يةوطوةوى زيىتوى ب

دة (مةنكةةة)ميَةةذ  ى رةةةرهةلَدةوى ئيسةةال  لةةة  تزيَةة  بطةرِيَينةةة ة بةةتثىشةةىن ئةطةةةر ت 
ريَزدة رةىلَ بىرةى بري بةى ةرِة بنىغةييةةنىوى      (13)وزيكةى  دةزةوني نة ثيَغةمبةر 

. جطةة لةمىوةة هةيض يىرةى      (يةنمىثةررميى، ثةيى ، زيند   بو وة ة  ثىدةشت)دةنود: 
يَ  بةيىن وةةنوةبو ... ئيمةةةو لةة    (تشويع)   (شةريتةت) ،  ة هيض قىوو ويَكى توى وةبو

 ضىنكودوى نيَشةنىن بو . نوىَ فىنمةرى ئىيينةنةى حممد 
ئةة    تهيَشةت بكةوىَ بة   يَةذيَ  نةة رِ  ى تيَبكةوىَ   بىوط   بىشمةةوين تو)هةر ةهى دةلَيَت:   

ر د  رة ؤةرةميية ة ز . ئةة  دةرةمة ةذةي  لةة رِ   (يلةنىوة...تئىيينة وويَية هةذةرةن   ن
نةة دة لَةمةوةدى ئةة  نىتةة بةو ن ثةيَ         (عواىن)   (ئةبو بةنو)ضووكة ثيى ى  ةك 

يلة بو ن   تنة تن، ئىشكوةية وة ن هةمو  نةريَ  مورلَمىن بو ن   د ةى حممدي  
يلةةةة  ت، ثىشةةةىن ئةطةةةر د ةى ئةةةة ةوي  ن ( ةك ئةةةة ةن رِةخنةةة دةطةةةون )وةةة هةةةةذةر  
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ر رو  شةميية  هةميشةة رةمة  ليَكةوة ةن بةة      ؤتنب شميَكى زهةذةرةنىوي  شويَنى نة 
 يىوى تيىدة ببينن...تن نة مىفى ئىزةدى خؤدة  هةر بىوطة ةزيَكة ة دةرِ

ئةةة ةى  ةك در  شةة  بةةةرز وةةةنودة ة  د ةى بةةةديهىتنى    طةةووط ئة ةيةةة حممةةد   
شةى تةى   ئىمىجنةنىوى ثمشيىن ىلَ بكىت، بةلَكو تى رةةر بةدةميىوةة ة بةو ،  ة ثةيىمةنة   

يةىوى دةزةوةن، نة ةتةة ئةة      تنىرى رِزطةىرى خ تش هةذةر  ضة رى ةنىن بة تىنة هؤئةموِ
ك، ئةمةة لة يةنةة ة، لة يةةنى ديكةشةة ة رو  شةمى      ؤ تةيىن ثو ضةةلَة  بةىَ وةى ةرِ   

ر نةة  دةجو لَيَمةة ة    ؤى تيَو  دة لَةمةود  خى ةن ثلةة  ثىيةة ز  ؤئىدةميزةد  ةية نة مو
هةلَ ئةطوىَ،  ة يىن هةر هيض وةبيَت تورةى لةة دةرةمدةوى     دةرت لة دةرمكة تةنىوى

يةةةش لةةة هةةةمو  رةةةردةميَكى  لةةة هةةةمو  جو  َوة ةيةنةةدة هةةةلَطوةوى   تهةيةةة، هةةةر ب
ثةيىمةنةى ضينى هةذةر  بىَ وة ةية، ئىشكوةيشة نة ئةطةر خةبىت طيَوِةنىوى ئة  ضينة 

يىيةىن   مةبةرةت وةةبو ة،    د و بن لة شىوى نة  وىنىت، هةرضةود يىرةوى ثيَغةمبةةر  
يةةة لةةة ضةةةود جيَطىيةنةةدة    تذيىن ثةةيَ  ضةةى  طوتةةو ة، ب  ؤبةةةلَكو بةهةشةةت   ثىشةةةرِ  

 رةملىود  يىوة نة هيض تةمةعيَكيىن وةبو ة.
ر ؤنىتىَ ئيسال  بو ة بز  تنة ةيةنى فوة ةن هيَزيَكى جةرةدى ز)وو رةر دةلَيَت:  * 

ني لةرِيَطةى نىرى ضةىنة خوةزييةة ة   وىغى بالَ نودوة ةى ئىيتبو ة ة  قتلة دة رى ن
نىرى توود  تيذى  تهىودةوى مورلَمىوىن ب : ةتة وىغى د  ة  دةرمى ثىَ نود،ترِة  قتط

ضةةود ئىيةةتيَكى    ،  ةلةدذى ئة ةوةةى نةة وةدةهىتنةة رِيزةنةىوى ئةىيينى ئيسةالمة ة      
 ى ئة ةى شةرعييةت بدةت بة  نىرةى نةة دةيةة ىَ بيكةىت لةةذيَو وةى      تبالَ نودة ة ب
  ةك: طى لة ضة رىودوة ة،  ةك ئة  ضةود ئىيةتةمةلَترِزطىرنودوى ن

 چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک چ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  چ ( ٩: التحريم)

 تب. (١: األنفال) چ...ٱ ٻ ٻٻ چ  ، د ةتو ئىيةتى:(٧٣: التوبة) چڀ
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چئيبىدةنودوى غةيوة ئيسالمييةنىن. لةطةلَ ئىيةتى: 

 .(٢٩: التوبة) چ ...ڍ ڌ
زقىلةيةك شىرةزةيى ميَةذ  ى ئيسةالمى هةةبيَت دةزةويَةت لةة      تةزةمن هةر نةريَ  تد ة   

ئىيينى ئيسال  هيضكىت توود  تيذى وةنوة ة بةرةمبةر نةريَ  نة مورلَمىن وةةبو بيَت،  
ر  ؤ زهةةيض نةةةل وةنيَشةةى ة بةةة وىهةةةق.  ة ئيسةةال  وىيةةة ىَ   تى بةةت ة شيةةةةو  ضةةةق

ردةرى بكىت بةرةمبةر ئة ةوةةى بةوِ ة وةىهَينن،  ةك ئةة  ضةةود ئىيةتةة ئةة  رِةرةميية         ؤز
 چ...ڃ ڃ ڃ چ چ  ...چ.(٢٥٦: البقككككرة) چ .... ىئی جئ حئ مئچ دةرةةةةةمليَنن: 

ىويَ  ر بكةةىت لةةة خةةةلَك ؤة زويةة ة: هةةيض نةةىت لةةة بيةةةةوى ئيسةةالمدة   ةتةة  .(٢٩: الكهككف)
ى لةة  تخة  تةبذيَوىَ بىزةدة لة بيةةو بى ةرِدة ضى هةلَدظ ئؤبكىت.. بةلَكو مو لَمىويىنومور

ريةة  لةةة  ؤئةمةيةةة مىوةةىى رِةرةةمةقينةى ئىيةتةنةةة، هةرضةةةود خةةةلَكيَكى ز  ،ذيىوييةةدة.
 ال إككراه يف )خسمو ةتة ة  بة  حيسىبة نة  يىن لة ئيسال  د  ر(جيهىد)ئىيةتة ة مىوىى 

ةلَطوةوى ثةيىمةنةةى د  ر  ئةة ةى ئةىزةر  ئةشةكةجنة لةة هة      ت. ئيسال  هةىتو ة بة  (الك ين 
ي  بةذين، بري بةى ةرِ  رةةر  رةىمىويىن ثةىريَزرة  بيَةت،       ي ىتة ة هةتى بة ئةمن   ئىرى

بمةةوةوىَ ئةةة  يىرةةى  دةرةةمو رةوةى      دةيةةة ىَ بىوطة ةزةنةةةى ئةةىزةد بيَةةت  هةةةر ةك 
 .د  بطوىَ يى وةث هيَنى ييةتى رِةظةيىن بكىت، ئيمةةو هةمو  نةرىَ ئىزةدة  ةر

ئةة ةى   تةنةىت بة  بىل نودوةنةيدة.. ئيسال  جيهةىد د  دةبىَ رِيَى ىلَ وةطيةةوىَ لةبة َ   
طيةةىوى هةةةلَطوةوى ثةيىمةنةةةى رةةة مةت بيَةةت ئيمةةةةو بةةة زةبةةو  تووةةد  تيةةذى لةةة دذى  

 ...   - ةك وو رةر دةلَيَت  –ئة ةوةدة وى ةرمىَ نة وىيةوة رِيزةنىويية ة 
   (خةالق ت)طةورِينى، بةة َ  لةة ضوةرضةيَوةى      تبة رى ىلَ وىنوىَ ؤظ ضى لة دلَيىيةتى زؤمو 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ ئة  ئىيةتةش دةفةرمو يَت:  ،دة بيَت.(قي )

زيَةةة   رد ت. ئةطةةةةر نةرةةةيَ  ت(٦٠: األنفكككال) چ ...ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
بيَمة ة لة ئىيةتةنة دةزةويَت نة مةبةرت لة  خت ئىمىدةنودوة هيَوش بودوة رةةر ئةة    

ئة ةية د ذمنةىن   وىحةةزةن شةةرمى ىلَ بكةةن، هيَةوش وةهيَننةة        ت  ئة  ويية، بةلَكو ب
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شةوة، نةة طةةىَل جةىر رو  شةمى ئةىدةميزةد  ةيةة        ؤرةرى،  ة ئةطةر هةر شةرِى ثةىَ فو 
ى ئةضة رةةيَنيَمة ة، بةتىيبةةةت نةةىتىَ بزةوةةىَ هيَةةزى ويةةة بةةةرطوى بكةةىت  تخةةوةرتو لةةةخ

يةىن  تىدة بيَةت. ئة ةوةةى لةة خ   يى   بيةةو بى ةرِةنةى.. جى لة  نىتةدة دةبةىَ ئىمة  تلةخ
دةتورن ئة ة مىوىى ئىيةتةنةيىن رةةرة  خةوةر نود  ةتةة ة، ئةطينةة ئةطةةر ِريَةز لةة        

ى بطةوَى   دةرةت دريَةذى وةنىتةة رةةر بيةةةو بى ةرِى مورةلَمىوىن        تئىدةميزةدييةتى خ
ئةطةةةر  توىبةةىت، خةة تى دةدةويشةةىَ بةةة ئةةىزةديى   نةرةةي  دةرةةمى بةة تخةة تئةةة ة بةة

مورلَمىوىن بويندةر بكىت    ة ثيَشى  ةبيَت نةري  قسة وىنىت، ئة ة بة بيةو بى ةرِى 
ڦ ڦ ڦ چ ، (١٩١: البقككرة) چ ... ڀپ ڀ ڀ ڀ ...چ هةلَةةة طةيشةةمو ة، ضةةووكة

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃڄ ڃ ڃ ڃ ڄڦ ڄ ڄ

 .(٢١٧: البقرة) چ ... ڑڈ ژ ژ ڑ ڈڌ ڌ ڎ ڎ
 نةةة هةةةر نةرةةيَ  بطىتةةة ئىرةةمى ال  ئةةة   بكويَةةت دةزةوةةوىَئةطةةةر رةةةيوى ئةةةم تخةة 

ثةيدة دةبيَت   تةمةةحى تةىَ ئةةنوىَ، بةى ئةطةةر تةةوهى        تحكومةت   دة لَةت د ذمنى ب
بةرثةر  دةوة ةى هةةر هيَوشةيَكى    تى ئىمىدة بكىت بتى هةية ختلةبةر ئة ةي  بيَت ب

بكىتة ة  مةشقى رةربىزيشيىن ثىَ بكىت،  ة رةنو رةنىوى  تئى ة،  ة جةمى ةرةنةى ن
نودن تى بطوىَ، ئةمة لة يةنة ة لة يةنى تويشة ة دي ةىد نةودن   بةةرطوى لةة خة     تخ

ئيسال  يىرى  بيَةت، هيَةز  ثيَةز ئىمةىدة      تة لةوى  دة لَةتىودة، مةطةر ب(مشو د)شميَكى 
 بكىت..د   

دةنةن نة طوةية  تى ب(حيزبى بةعس)ي  نة ئة ةن تةفسريةنةى (األنفال)ئىيةتى  * 
بةة   ةرىودن   طوةرمنة ةى خةةلَكيى   ويشةمةجىَ نودويىوة   تدةثلَقىودن   تنوشنت   ت

ميَذ  ى هىتنة خوةرة ةى ئة   ت. ئة ة ثيَ  ضىنة بطةرِيَينة ة برة ملىَ ليَوة  لة ىَ .ؤز
 رو رةتة  ثىشىن مىوىنةيشى.

هىتةة خةوةرىَ،    –زدة مةىوط  توة  19ثةىش   –ضى ترىلَى د  ةمى ن (األنفال)رو رةتى  
ي  لة بةروىمةى مورلَمىوىودة وةبو ، بةلَكو (بةدر). جةوطى (بةدر)رةبىرةت بة جةوطى 
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رث مورلَمىوىويىن دةبةو   ؤييةنىن ئةشكةجنة  ئىزةريَكى ز(قورِةي )ى تئة ةبو  نىتى خ
دة،  ة هةرضى مةىَل   رةىمىويىن بةو  لَييةىن دةطيةةةو نودبةو ن   بةة رِ  تةى         (مةنكة)لة 

ثيَةى   يةىن طوتةبةةر، جةى ثيَغةمبةةر     (مةدينة)بةرةلَالَيىن دةنودن   ئة ةوي  رِيَطةى 
فةرمو ن: قو رِةي  رِ  تى نودوة ة  رىمىوةنةى ىلَ زة ت نودن،  ة ئيَسمىي  نىر ةوة 

ن رِيَطةةةةى ثةةةىَ بطةةةون   مةةةىلَ   ؤتةةةىن هةيةةةة بةةةوِتبىزرطىوييةنةةةةيىن دةطةرِيَمةةةة ة، ب
رة تيض جةةيشةةنت،  ة هةةؤرةةىمىوةنةتىوى ىلَ  ةرطووةةة ة...، ئةةةمىوي  بةةة  ويةةىزة ة رِ  

 ةريلةيةنى جةوطييىن ثىَ وةبو ، جطة لة ةي  نةة ذمىرةيةةنى نةة  بةو ن لةة ضةى        
ئة ةودة، دةرةجنى  قىفلَةنة دةرضو    ئةمىوي   يسميىن بطةرِيَنةة ة، بةة َ  قةورِةي     

دةرةت لةة دةرةت      )ن بةو ، ئةةمىوي    تبة  هيَزة ة هىت نة هةمو  نةل دةزةوىَ ضة 
 زةنةيىن دةوة ة  قورِةيي  لوتى شكى.بةرثةرضى هيَ (قو ةت لة خودة

ضى يىرةىغة ضة رةى ةنىن بةةرطوى لةة     توةيةنى ئى ة ة بتئى لة حىلَةتيَكى ئى ةدة  بة ب 
 يىن   رةر ةت   رىمىويىن بكةن.د  تخ
 ةك )  دةرةمكة ت دةبيَةت   (غةويمةةت )ر رةةثيَنوة ةدة  ؤ ة بيَطومىن لة  جةوطة بة ز 

ى (تةة جيهىت )وةى دةبةةش نودوةنةة  هةوةدىَ    شةيَ  تجى ب (نت  نؤيىرىى جةوطى ئةموِ
 رِةثىوى جةوطةنة ئة  رو رةتة هىتة خوةرة ة..تط
،  ةتةةة: دةرةةت نة تةةة جةوطييةةةنىن، وةةةك مىوىنةةةى ئيَةةوة  (األنفككال)ئة ةيةةة مىوةةىى  

لة رةرةتى ة بةة  شةيَوةية    . جطة لة ةي  ثيَغةمبةر (!!حيزبى بةعس)ئىغىنىومىن 
علكم    ي خلق  خلق اإلنسان من علق  إقرا مرب  األكر   الك ي إقرأ باسم رب  ال)هىتو ة: 

 .(٢ - ١: املكك ثر) چھ ھ ے ے ۓ چ ،  ويَنةةة  قةلَةةة  بةنىربهيَنةةة، ثىشةةىن  قلم(لبككا
 چڇ ڇ ڇ چ د ةتةةو  تهةةىت. فةةةرمىوى ثيَكةةوة بةةة خةةةلَكى رِةبطةيةةةويَت. بةة

، ثىشةةىن ى  يتذطةىرى خزمةةنىوى خة   تهةىت، ئةة ي  دةرةميكود بةةة ئىم    (٢١4: الشكعراء )
 عةرةبةنىوى وى ضةنة..



 

86 

ذطةىرى هةيض رِيَطةيةةنى    تريَزدة رىلَ مىية ة بيَجطة لة رِةطةيىودن   ئىم (13)وزيكةى   
طوتن   ئةىرةمى ثةىَ   تنىت فةةرمىوى خة  ، هةمو (وة جةوط   وة رةرةوة) ة بةروةطوتتوى 

 هىت. تضكودن   جةوطىودوى بتلَةتى نتدةنوة، د ةى ئة ة م
ر بةةىَ ئىطىيةةة لةةة حةقيقةةةتى ميَةةذ  ى رِ  دة ةنةةىن نةةىتىَ دةرةةت   ؤبةةة َ  وو رةةةر ز  

ثيَشخةرى لة توود  تيذيدة دةدةتة ثىلَ مورلَمىوىن، مةطةر مورلَمىوىن لةة مةنكةةدة نةىَ    
  ثريةميَوديَكةةةى  ةك (رةةةومةيية)ئةيضة رةةةىودوة ة  ئةةةىفوةتيَكى بةةةىَ تةةةى ةوى  ةك  

توى لةوى بودوى جةرةةديى     ى شةهيد نود..د  د ةى ئةمىوة  ضةودين نىرى(عةممىر)
رنودوةةى ؤقىوةةدن، نةةىَ بةةو ن ئة ةوةةةى رةةةريىن نةةود بةيةنةةدة  ثيالوةةى تري     ترةةزة  ت

  بكةةن   ويشةممىوى   تثيَغةمبةريىن دةرِشت..د   ثةةىشىن مورةلَمىوىن وىضةىر نةوةن نة     
ضة  رِةطةيةىودوى قة ةرةيةنى ئيسةالمى لةة مةدينةةدة    تيىن بةجىَ بهيَلَن، د ةى ئة  نتخ

هةر ِريَطة وةدرةبو  نة رِ  بةةرِ   بو وةة ة  تووةد  تيةذى بةرةمبةةر بةَى بةى ةرِةن        هيَشمى 
 بكويَت.

ضى ئة  وو رةرة بىَ ئىطى لة ميَذ  ة ئة  حةقيقةتة ثيَضة ةوة دةنىتةة ة،  ةك  تئيرت ب 
ى  ةلَةةتيَنى،  تئة ةى بية ىَ طةليَكى وةشىرةزة لةميَةذ  ى ثيَشةينة خوةوىرةةنىوى خة    

ثىشىن د ةى ئة ة فةرمىوى ثيَكةوة نةىَ جةةوطت     ،ر لة ة بة ئىطىتون.ؤن زلةنىتيَكدة ئة ة
لةطةلَ دةنىت، جةةوطى لةطةلَ بكة، نيَي  جةوطت لةطةلَ وىنىت جةوطى لةطةةلَ مةنةة   

 ةنةوة ة. دئة  رِةرميية رِ  ن  (النساء) ةك ئىيةتةنىوى رو رةتى 
ن نىمةةيى   رةىز  رِيَكة تن ( صةل )ثىشىن بىَ بى ةرِةنىن بو وة رىَ بةشة ة، بةشيَكيىن  
يىن دةويشنت، هةوديَكيشيىن رةوطةريىن طوت لة مورةلَمىوىن، ئةة ةوى   تخ تر نود   بتم

دة خةةى ةن ثة ىوةةةنىن   رِيَكة تننىمةةةنىن رِيَزيةةىن ىلَ بوِيىريةة (ئةةةهلى ز مةةة)تويشةةيىن 
 تبطةةريرىَ، مةطةةةر خيىوةةةت بكةةةن، ئة نىتةةةي  دةبةةىَ بةةة ئىشةةكوة ثة ىوةنةةةيىن بةة    

 .(٥٨: األنفال) چ ... ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ لَوةشيَنيَمة ة: هة
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فةرمىويدة ئة ةوةى ثة ىوةنةيىن هةلَدة ةشيَننة ة  ويىز  ويةتييىن خوةثةية جةوطيىن  
هىتةة خةوةرىَ شةيَوةى مىمةلَةةنودوى      (بكراءة )لةطةلَ بكةةن.. ثىشةىن نةىتىَ رةو رةتى     
لةطةلَ جو لةنة  هى  نىفوةنىويةىن  ويدة فةرمى ،لةطةلَ هةمو  بةشةنىودة رِ  ن نودة ة.

وييةة جةةوطيىن لةطةةلَ     دةدةن، ثىشةىن ئيمةةةو رِة ة   (١٨)(= رةةرةوة  جبيكة )جبةوطيَن تةى  
   بىَ بى ةرِةنىودة، لةطةلَ د   رِ  ةنىودة توود  تيذ بن. فةرمىويدة لةطةلَ ،بكوىَ.

ى ؤوتىشةينى بة   كودوىحةة َلَ  تبة   ةضةودين ئىيةتى تو بةيىن نوة)ئة ةي  نة دةلَيَن:   
ر ؤىوى زى ةرةنئةة ةى جةةوط   تئة  نةل   خيَالَوةى نة وىيةوة ذيَو ئى َى ئيسالمة ة، ب

 .(جيَبةجيَكودوى خوةرمةنىوى حممد.. تبة جددى هة لَ بدةن ب
و د  ضو وى نةرةةىوى مةةىددة ثةررةةمة نةةة بةةة ضةةى يلكةى رةة  تئةلَبةتةةة تةةةوهى بيةةةو ب 

ةبيةنن،  دظ ؤوى مةو رِة شميَ  ديىردة  نىر  ضى نييةنىبةرذة ةودى دةبوِة  لة هةر بةهى  
ثةىوى  رِةتدةوى ضةى دةنةةن لةة  مورةلَمىوىوةى خةوةردوى ضةةود دوكةة خورمىيةةك لةة ط         

 ى توةة ة بة  شةرِدة بةنىت نوشمنى دةزةويَت لةبةردة  ز   طةيشةمنى بةة مةودن   طةرِة   
  لَيَةتد رة دةيويةة  ةك ئةة  وو رةة    ؤتةى َن   بةوِ   تئةمةةش هةةر بة    تثةر ةردطىرى، خ

 یچ    :ىى ئىيةةت ثىش ئةة ةى لةرةةرة ة رِةظةة    ،بى ةرِدة.بةلَكو مودوة لة ثيَنى ى بيةةو 

ت وةنىتةةة ة بطةرِيَينةةة ة ةزةمن ثيَويسةة ة د ،مةةىن نةةود. (٢٥٦: البقككرة) چ .... ىئجئ حئ مئ
  بيَنن ى ئىيةتيَيىن دةنةين نة تةوه( دة)  فيشىلَةنىويىن   ؤرةر بةرثةر  دةوة ةى در

 وةردوى مىلَ   رىمىوى بىَ تى ةن.   خؤحة َلَكودوى تى َن   بوِ تب
حممد ئة ةى بىش دةزةويةى ئةة  نةرةىوةى نةة     )دةلَيَت:  نىنى وو رةر هةر ةهى * 

 تهىتو وةتةةة رةةةر ئىيينةنةةةى لةةة عةقيدةيةةةنى نىملَةةة ة وةةةبو ، بةةةلَكو زيةةىتو بةة     

                                                 
بةةة َ  هغةةةيوة مورةةلَمىنه  – ةك زةنةةىت  ةرطوتنةةة لةةة مورةةولَمىن بةةت ثوِنودوةةة ةى نةةة    نورِييةةةنىوى نتمةلَطةةة  –رةةةرةوةي   (18)

ت نىوة، ئةطينةة ئةىفوة  ة لَةمةودةدىتييىن لةرةر ويية، بة َ  بة  وى ة ة بةشيَكى نةميىن ىلَ  ةردةطيةةوىَ، ئة ي  تةوهى لةرةر ثيى ة زةن
   منىلَ   ثيةةو  ثةنكة تة ئةمةى لةرةر ويية..
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جةوطى ةرةنىوى بةةيىوكود   تبةدةرمهيَنىوى دةرت نة تى مىدديية، بتية بة ئىشكوة ب
 .(تىن..تخ تةهيَنن حة َلَة بةى لةشةرِدة بةدةرمى دئة 
د ويةى   ئيَمةي  دةلَيَني: ثىش ئة ةى نة هةمو  د ويى دةزةويَت هى ة َوى ثيَغةمبةر  
ر وةبو ن، ئةطةر هةر طةل   فةرمىودةيةك   َت   ويشةممىويى  ، مةىلَ   رةىمىوى ىلَ    تخ

ر ئةشكةجنة  ئىزةر بدرىَ  ، رةرةرِةى ئة ةي  هيَشمىى تةيىن جزة ت بكوىَ،  ة بة د
ثةوىطةنةى،  ة رىَ بةرةمبةر بة ، رةربىز  رةوثى  ضةةك      تلةشكونيَشى بت بكويَت ب

 (بةةةدر)بيَةةنن، دةرةجنةةى  جةةةوطيَكى قةةورل،  ةك    تتةقةمةةةوى ئةةة  رةةةردةمةى بةة  
ُ كك ا مكك ا  ممكن أتكى     مكن قتكل قتكدال فلك    ))يةةتى بلَيَةت:   تبسةثيَنن بةرةريى، مىفى خ

يىويةىن لةة بيةةةو وةضةيَمة ة ،     ت. بت ئة ة هةرطيز مىفى رِة ةى خ((بأسدككر فلُ ك ا مك ا
بيَمة ة يىديىن نة مىلَ   رىمىويىن ئة  دةرت دريَذنىرةوة زة تيىن نود  ة   ةئيَسمىش 

   يشيىن لةطةلَ دةنةن...  شةرِ
تىن بكةوةة ة  تلَةى ختش بيَت تتن خيةتى بلَيَت: دة دةرممىتئة  فةرمىودةية مىفى خ 

ذييةتى ليَيىن  ةرطووة ة  وة هةر ئة ةوةدة،  ؤرِ ؤئة  رىمىوةى ليَيىن زة ت نودن، ئةموِ
بةلَكو زيىد لة ةي  هةر رةربىزىَ زيىتو نىرى قىرةمىوىوة ئةجنى  بدةت   هيَةوش ببىتةة   

 يةتى...تخ ترةر د ذمن   يةنيَكيىن ىلَ بكوذىَ   تة ة ى نةل   ثةل   ضةنةنةى ب
هة لَى ئى ة بةدةت،  ة يةىن فةرمىودةيةةك  ةك     (مللو )ئةمة ضى تيىية ئةطةر طةليَكى  

 ..د    حممد 
ىوة بةة رِةخنةة لةة مورةلَمىوىن  ة       ئة  شمىوةى ئة ةن نود  ي(األنفال)ئة  رو رةتةى  
طةةليَ   ةية، دةبىَ هةةر  دى تيَ(مللو )ةزةمن رِةمزى قىرةمىوييةتى وةثسىودوى طةليَكى د

ئةة ةى   تى ئىمىدة بكةىت بة  تلة   َت   ويشممىن بكويَمة دةرة ة، لة دةرة ةى   َت خ
  يىن  ةربطووة ة.تذيَ  بيَت مىفى خؤرِ
رِشةةطيَوِ  توةةةيىن نودةيةةة بةةة طةةةليَكى ش  مورةةولَمىوةنىن ثةةيَ   ةيةةة ئةةة  نةةىرة ئةطةةةر  

وةةك بةة  شةيَوةى نةة      ،))من قتل قتكدال..(( مىوىى  ئةمةية  طيَوِ دةدرةوة قةلَة .خةبىت
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رةةيَنيى   تشةةىوة دةلَةةيَن: نةة هةرنةرةةيَ  ثيَةى بطةةةيت دةى ثلَ  تظةةة بةى ةرِ وةخ ؤئةة  مو 
رةرى لة شةى بكةيمة ة لةثيَنى ى نةل   ثةلةنةيدة..   طةةليَ  نةة فةرمىودةنةةى،    

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ     ة يةةىن بيةةةةو بى ةرِةنةى رةةةدةن جةةىر ثيَةةى  تبيَةةت:  

من قتل نفسا بغري نفس او فساد فى األرض فكأمنا قتل چثيَى بلَيَةت:  .(٣٣: اإلسراء) چ ...ڱ

ية ة  بةوىهةةق رةوةرى   ت. هةرطيةز لة خچالناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا
   رةرى نةل وىبيَت.

ةودة ديَمة دة بىرى ب.... تى ئة  ذوىوةى نة بة ديليَيةتى دةيطون...( ليَوة ) :دةلَيَت*  
ووكة ضة بةةردة ،   دريَذةية  ويَمةة د  ر  ة ة، بة َ  ئيَمة وىمىوة ىَ ئة  مةرةلة ثيَش

قينب ييةدة ضةة  مى بةىَ بى ةرِ ترى دة يَت، قةوىعةتيش   ةية نةرىويَ  لة طؤر زؤئة ة ز
  بيَكدة نميَجطة لة ةي  هةر لةرىلَةنىوى هةشمى  زةمحةتة بة ئىرىوى م  رِةبكيَشن.

 :ة نورتةب  بة َ  .(رةربةرمى لة ئيسالمدة)بةوى ى  ةلةرةر ئة  مةرةلةية وو ريو
طةةى  د ويةىى طوتبو يةة ة، بةتىيبةةت ويةوة د  ر     هبةوةدة هثيَ  ئيسةال  مةرةةلةى   

ال  لَنىوى ئيسهةدة ة  مورلَمىوةنىن لةرةر ئيسال  ثيَم طوت، ئيرت عةرةبى، نىتيَكي  
ودن، زةديىن ن  ئى نوِيمدةرميىن دةية  صةدةن   هةزةرةن بةودةيىن  ،ئىزةدنودويىن تب

بيكةةىت  دةبنةةىَ   تدة  يىرةةىيةنى بةة(بةوةةدة) ة ئيسةةال  هةرطيةةةةز ددةوةةى وةةةوى ة بةةة 
  ة..بةشميَكى بنةمىدةر، بةلَكو بة مةرةلةيةنى وىضىريى   نىتى رةيوى نود 

بةتىيبةت لة  جةوطىوةدة دةرةثيَنوةن بةرةر مورلَمىوىودة،  ةبةو  د ذمةن ذن   ثيةى ى     
، ثىشةةىن مورةةلَمىوةنىوي  لةبةرةمبةةةر ئةةة   (يلةةةتن)ودن   دةيكةةودن بةةة ىلَ ديةة  دةنةة
يلةة، بةة َ  ئةلَبةةت    تكود بةة ن ىوبطوتىية ليَيةىن، دةية    ةوة ة هةرنةريَكيىننودةرةى ئة

وىرةةوةبو ن لةةةوى  مورةةلَمىوةنىودة:  (بةةوة)ئةطينةةة بةةة  ،بةةو  (بةوةةدة)وةةى ى بةةةوى  هةةةر 
 تبة  ،ن، ضةى لةبةردةنةةن  تبوةتىون، ضةى دةخة  بةودةنىومىن  (١٩)((إخوةوك  خولك .....))

                                                 
ن الرق عن شعبة  م(  14322(  مأمح  )40( )1661(  ممسلم )189(  ميف "األدب املفرد" )2545(  )30أخرجُ البخاري )) 19(

 .عن ماصل األح ب  عن املعرمر بن سوي 
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ة لَى وةهيَشةةمنى ر  شةةيَوةز هةةتئةةة ةوي  ئةةةجنىمى بةةدةن،  ة بةةةدةيىن   صةةةدةن جةة 
تورةىودوى   ت، بةة َ  بة  ر بة  ة قورل   وىرِةحةةت بةو   ؤزنتياليةتى ،  ة بةودةى دة ة

، (بةوةدة )د ذمن بو ،  ةك  متىن ئةة ةن مورةلَمىوةنىويىن دية  دةنةود  دةيةىن نودوةة       
يى   تئةطةر د ذمني   ةى لةطةَل وةنةةيت، زيةىتو هيَةوش دَينةَى   بيَخةة  دةبةَى لةةخ       

 نةل   نىريى..
ى ترِينةةة ةى،  ةك بةةى ى خةةتط تر هةةة لَى دةدة بةةؤئةطةةةر ديلةةةنىن ذوةةى تيىبو ةيةةة ز  

يةنيَكة لة دةخوةزييةة   (جنس)وةيدةهيَشت بىَ ضىرة مبيَنيَمة ة، ئىشكوةيشة مةرةلةى 
بيَت   نةىتى بةرةةردة تيَثةةرِىَ       (نبت)ظ، وىية ىَ ؤى  شة  دةر  وى مورةرةنييةنىو

ةنىت مىرةيى نةة   ية دة ة دتدة، ب)ضوابط( م )ثوابت(مةلَىَ ت نكيَنوىَ، بة َ  لةطةلَ ن
مة َيةةةتى جىهلييةةةت فةةةرزى ترىَ، هةوةةدىَ شةةمى ندد ويةةى ثةةيَ  ضةةى  وةطيةةةةو   بيَةةت

يةة فةةرمو ى: نةورِ  نةض هةةر ثيَطةيشةنت دةرةت        تنود  ن لةرةر نورِ  نض وةةميَنن، ب 
بةجىَ نىريىن ئةجنى  بدةن ثيَ  ئة ةى فةرىد رِ   بةدةت،  ة بةة ضةةودين فةةرمو دة     

يةةك، تةوىوةةت    نىويىن بىوط دةنىت بة ز  يى بيةىن طةيةةون بةة   (أملداء)نضىن   نورِةن 
فلكد    سني فمن رال  عن))هةرِةشةيشى نود لة ةوةى ذن وىهيَنن  ة يىن شو  وىنةن 

 .(٢٠)((م 
 ةل  نبى ك    ز دة ة دةنىت لة دة لَةت   دةرة َتدةرةن  ؤجطة لة ةي  قورئىوى ثري 

 ٱ ٻ ٻ ٻچ نىريىن ئةجنى  بدةن:  (ويَو  ، مىَ)نىريىن، ذوىن، ثيى ةن 

ةرةةةلةى مئيسةةالمة لةةة  تيَو ةوينةةىئةمةةة نورتةةةى  .(٣٢: النككور) چ...پٻ پ پ
 رةر دييلةنىن..ينة ة ؤةةدة.. بى بوِ(جنس)
لة ةوةي  بو  دريَذة بكيَشةىَ   – ةك  متىن  –ئىفوةتيىن تيى بو   لةوى ديلةنىودة ئةطةر 

وةةبىَ، ئيسةال  دةفةةرمو يَت:     (نبةت )ئةة ةى ئةىرةز  ى    تئةة ة بة   ر مبيَنيَمة ة..ؤ  ز
وية، ئةة جى   (حىملة)ئة ةى دةرنة ىَ  تئةطةر ذوى شو دةر بو  يةك مىوط دةدةويشىَ ب

                                                 
     . 4777ح يث :  -باب الرتالد  يف النكاح   كتاب النكاح -صحدح البخاري   (20 )
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ر ؤيىن ئة ةى نةة لةة ز   ،ةنوىَ لة  ثيَشمةرطةيةى ديلى نود  ة، ئىيى ئةمة بىشةمىرة د
ش لة شةرِةنىودة ثيةىدةى دةنةةن، بةة ةى    ؤرةن تى ئةموِتشويَنى ئة  د ويىيةدة د ويىخ

نة ئىفوةتىن  يةوى بةرةمبةريىن دةطون   دةيىن ثيى  دةنةوة  يىن   دةرةت دريَةذيىن   
رِودةوة، بةة َ  لةة ةى ئيسةالمدة ئةة  ئىفوةتةة ذيةىن         ر دؤدةنةوة رةر بةشيَوةيةنى ز

ى ثيى يَةة  بةةة ضةةى ى هى رةةةريية ة تةمىشةةىى تبةةذيَويى   ثىرةرةةمنى دةنة يَمةةة ئةرةةم
 ةنىت.د
بى ةِر وىنةة  وو رةةر جورئةةت بكةىت بَليَةت ئةة ةى يةنةةميىن بىشمةةةوة، يةىن ئىيةى             

رةةىلَيَ  يةةى د   رةةىلَ بةةىجى ئةمةةةيىن بىشمةةةةوة، يةةىن ئةةة  ئىفوةتةةة هةةةر ة مبيَنيَمةةة ة  
ى لةطةةةلَ تذةى بةةة ئةةىرةز  ى خةة ؤجةةةوطيَكى رةةةثيَنوة  ئةةة  بيةةدةت،  ة يةةىن هةةةر رِ  

ر  ن بةةزييوةنىن،  ةنةريَكدة تيَكةةلَى بكةىت..د نىميةىن بىشةة..د طومةىمن وييةة نةة د       
ةنةىت بةى   لَيَن: بةرةلَالَ بكوىَ بىشة ضى دبة هةمو  شميَ  دةزةون   دة (جن )ئة ةوةى 
 ..   بيكىت

ڈ ژ ....چ دة دةفةرمو يَت:(النساء)نىتىَ خوةى طة رة لة رو رةتى  

  .ئة ةى مةبةرمة. (٢٥: النساء) چ ...ژ ڑ ڑ ک
رة مىمةلَةةيىن  تئىفوةت   رِةزى وةىبن بةة  جة    تةنةن بشني درةرييش  رو رِ دةميَنىَ   

ةرةةلةى  لةطةلَ بكوىَ...   ضووكة ئة ةن هةمو  رِةخنةيةةنيىن لةة ئيسةال  ئة ةيةة م    
ر رِةزى بو وىيةة... بةة َ   ة دةردةنةة ىَ تةةوهى     ؤنةود  ة... ئةةبو  ز   (نبت)ى (جنس)

 د ذمنىيةتييةنى رةررةخمىوةيىن هةية لةطةلَ ئيسالمدة...  
  
زةوةى  ردة   نة حممدنىتىَ )بوخمىويَكى توى طة رة  فيشىلَيىن ئة ةية نة دةلَيَن: *  

دةطةرِيَمة ة، ئة  جةوطى ةرةوةش زيىتو بيةةو  ردة هةوطى ةنىوى خةريكة بةرة  د ة ة 
رِيى   رِ  ى تية شةيَوةى دةطيةةةونىرى طة   تلة بةدةرت هيَنىوى غةويمةت دةنةوة ة، ب

يلةةةنىوى قةةورِةي  نةةة بيَنةةة رِيةةزى تنةةودة دة لَةمةوةةد  خةةى ةن رةةىمىن   خةةى ةن ن
، (......) ئيسالمة ة هةمو  رةر ةت   رىمىوةنةيىن ثىريَزرة  دةبيَت   بطوة دةتوةون
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هىتنة رِيزى ئىيينى  يشمو ةنىوى قورِةي ،ؤر لة دة لَةمةود  دةرت رِؤية بةشيَكى زتب
 .(ئيسالمة ة

   

 دةلَيَين: شئيَمة  

ــةم  ة  : ئةةىدةميزةد خةةوةى طةةة رة  ة در  رةةمى نةةود  ة، بةشةةيَكى مىددةيةةة،  يةك
 تى بة وةخشةة  ة حةزيشى لة د ويىية، د ويىش لةة ضوةرضةيَوةى خويَةدة حةة َلَ   ز  َلَة     

   خيىوةةت   بةَ   لةةِريَى عةةرةق   قومةىر  ِريبةى  رةو د خةوةردن   غةةش         ،نيَشوة ة
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ   مىلَى ئةة    ئةة ة ة وةةبيَت:    (ةحمكىر)

ڱ ڱ چ  (٣٢: األعككككككككككراف) چ ...ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦڤ

 .(١٨٨: البقرة) چ ....ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
من نةة   ة بيَطومةى  ش دة ىَ،ت  شةت رةةر ةت   رةىمىوى خة    نة ةبو  ئىدةميزةد بة رو 

ةرذينى ثة ةوىبىَ   د تئىيينيَ  مةرةلةى وىن ثةيدةنودوى لة بيَذوط دةبىَ   يىرىى ب تةوهى
 ةل ددةنزى ئيسةالمة..  ة هةةمو  نة   ؤهةةر ئةىيينى ثةري    ،رىمىوى ئة    ئة ى نودبيَت

 ويىيةة،  دزى لةة  ظ حةؤىمة نة موبة  رِةرمييةدة دةويَت، نة ةبو  دةبىَ بطةينة ئة  ئةجن
 ةبو  .. نةة ت ، ئةة ة مةةخ  تثيَى دةلَيَت ئةة ة  ة   ى رِةرت دةنىتة ة تبة َ  ئيسال  ب

 وجنيَةت ن دةطتنودوةة ةى رةىمىودة ضة   تظ بكىت لةة ن ؤئىيينيَ  ئة ةودة رةرزةوشمى مو
 بكةن..د  تئةودةمى  ةى ببيَت ئةةةةةةةةة ةن ئة  بوخمىوةيىن ب

وةةدة مورةةلَمىن بةةو ن وةةة ةك  دة لَةمةوةةدةنىن لةةة تورةةى هى ة َ ئةةة ةي  نةةة طوةيةةة   
))...عصككموا مكك  : فةرمو يةةةتى ثيَغةمبةةةر  ئة ةيةةة تىن زة ت بكةةةن، بةةمىلَةةةنىوي

   دنوىرةةىو تنةةة يىرةةىيةك ببةةىَ بةة    ةيشةةةئة  ة هةةةر بةةت   (٢١)أمككواهلم..((دمككاءهم م
    جيىنودوة ةى مورلَمىن لة وى مورلَمىن.

                                                 
  25ح يث :  -كتاب اإلميان  باب : فإن تابوا مأقاموا الصالة مآتوا البكاة فخلوا سبدلهم  -صحدح البخاري  (21) 
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ى، توةدةمى خة  ئة ةى ئة  خةلَكىوة بكىت بة ئة تى هةية، بتى خهةمو  طو  ثيَ  شميَك 
  :ةدريَمىَيىن طوت ئة نىتة: د   شميىن د(الالُ اال اهلل)نىت  شةى جى هةر

 ةدريَنة قةلَة .: بة مورلَمىن ديَكَ  
ن رةةلَمىويى: مةةىلَ   رىمىويشةةيىن حةةةرة    يىرةةى  دةبيَةةت   دةبةةىَ مىمةلَةةةى مودووس  

 بكويَت. دةلةطةلَ
  ةيةة نةة   ئةمة لة يةنة ة لة يةنى تويشةة ة هةةمو  يىرةىيةنى جةةوطى لةة جيهىوةدة       

يةىن   ؤظ بيَةت ئةيرت مةو  هةر شميَكى بةردةرت بكةة يَت   ،هةرنىت لةطةلَ  يةويَكدة جةوطى
ة ةى ئة  تئةىزةر د ذمةن شةكى ة، جةى بة     بةة  ضووكة بةة خةويَن      ،دةيبىتهةرشميَكى تو 

ت، شةةت   مةةةنى دةرةةمكة تى جةةةوطى دةبيَةة   د ذمةةن   ةز بةةمَ بةةةثيَى ئةةة  يىرةةىية  
ة َ  ةبةةن، بة  رىمىوى ئة ةن و تليَوةشة ة ئةطةر مورلَمىوةنىن لةنىتى جةوطدة دةرت ب

 ذمةن  دىتةدة ن، لة    دةرت بت ذن   منىلَى ئةمىن ببةن ئة ةن مىلَى ئةمىن قو ت بدةن
 . لَ وىبيَتىَ قبوث ةريَ  شمى  ةىةزةمن هيض ن،  ة دزيىتو زةلَ دةبيَت   ديَمة ثيَشة ة.

تورةى   لةة  وةةهيَنى ة  ىن هيض دة لَةمةوديَكي  بةى ةرِث بةة دينةى هحممةده    بيَطوم  ة   
منو وة هةر ئة ةوةى ئةة ةن بةة رةةرمىيةدةريىن     تب   وةخيَو.. ئة ةى مىلَةنةى بربيَت.

دة مورةلَمىن  (مةنكةة )هةر لةة   ،.(٢٢))عب الرمحن  اللحة  عمر بن خطاب م...هت (دةوى ن 
 رىلَ ثىش ئة ة ئينجى فةرمىن بة جةوط هىتو ة. (13)بو ن نة بو  

   هةةمو  زى ئيسةال ؤئةىيينى ثةري   :خىلَيَكى تةوي  دةبةىَ بزةوةوىَ، ئةة ي  ئة ةيةة نةة       
ىش ثة يةة  تب ،(قيىمةةت )ذة ة ؤبة ثىشة رِ جو لَيَكى دةبةرميَمة ة بةخوة بةروىمة  مجو

 عتك مها..(  فكال ت (.. )تلك  حك مد اهلل  )ماتقكوا اهلل هةر بوِيىريَة  طةةىلَ جةىر دةفةةرمو يَت:     
ونةةة    جةهة)ذ ؤرِ لَةةةى ثىشةةةتبةةة ثىدةشةةت   ت  ةرِىديةةىرة طةةةليَكى ئةةى ة خةةى ةن بةة  

 ،(بةهةشت

                                                 
 ئة ةودة بةلَكو لة مورولَمىوىوى ثيَشني )عبدةلومحن( هةشمةميني نةرة بةةةةوِ ةى هيَنةةى ة.وة هةر  (22)



 

94 

يىرمةةتيى   هى نةىرى    تت بيىن دةدةبيَجطة لة ةش خوةى مةزن لة رةدةن جيَطةدة هىو 
 دةنة يَمةة ة،  هةذةرةن   بةرزنودوة ةى ثلةى ذيىويىن   ثىدةشميىن لة قيىمةتدة دةرت

رةنىن بةىَ ئةة ةى   ؤئةجنىمدةوى ثو تطومىن وية نة ئة  بري بى ةرِة ثىلَى ثيَوة دةويَت ب
دة مورةلَمىوىن هةرضةييىن   (تةبو ك) غةزةى يةش لةتهةر ب رى ىلَ بكىت.،ؤهيض نةريَ  ز

  مةةرِ   رِيَذةيةةك لةة درة     رِيَكخسةمنى رةو ثىنة    تلة دةرت هىت دريَغييةىن وةةنود بة   
 ةدة بة هةذةرةن.  دةوة يَلَةيىن دمى َت 

  خةوةردوى  ؤية لة تورى خوة غةش   خيىوةت   دزيى   جةردةيى   تى َن   بوِتهةةر ب 
يىن تبةرةر شةرةفى خةلَكةة ة لةةخ   (جنس)رىمىوى ئة    ئة    تيَونودوى ئىرةز  ى 

يَةزى  نة هةةمو  ئةى ةت   مةبةرةميَكى وو رةةر  هى بيةةةوةوى تيَونودوةى ه      )يىرى  نود، 
 . (ييىوة بىَ رنةو ر(جن )
ظ وىبىَ خى ةوى هيض شةميَ  بيَةت، بةةلَكو تةةوهى  ةك ئىميَويَة       ؤئة ةن ثيَيىن  ةية نة مو 

، شةى توةخ تميوةوى، ب تبربِيَمة ة، ب تدة لَةت هةلَى رو رِيَنيَت   جريةيةنى تىيبةتى ب
رةةيىرةى ببةىَ،   وةىبىَ   بةت هةةمو  ثيَدة يسةمييةنىوى تةوى،     رةفةرى، تخويَندوى، ب تب

نييىن تيةش ضى ى ضةن تهمد. هةر ب خىوو ى ببىَ، د  نىوى ببىَ، زة يى   زةرى ببىَ...
 بيَت. (مشىد)  همد. تةوىوةت ئىفوةتي  دةبيَت (عبدةلومحن)بوِيوةتة رىمىوةنةى 

ية ئةطةر نةرةيَ  شةميَكى   تر ددةن وىويَن بة خى ةويَمى تىنييدة، بتبة نورتى: بةهيض ج 
بةةة نوتةةةك ليَةةى دةرةةَينن..   ضةةووكة ئة ةوةةة دةلَةةيَن: وةةىبَى هةةيض          رؤببةةىَ بةةة ز 
ئةوةدةزيىريَ    بةردةرةمةنةى   وىبمَ يةنى بنةمىلَة  ميةوةودةر ميوةوى ببىَ..   خىوة ةدة

ى بكيَشىَ بةرةر   َتدة، دة لَةمةوةد  هةةذةر   ت ةك يةك بن..   دةبىَ يةنسىوى بىلَى خ
  ةت   خةيىلَ ثالَ ى ئة ةوةية..  وةميَنىَ..   ئةمةش نورتةيةنى ئةةةةى

يى  ، ترية  رِيَةز لةة خة    ؤر ئيتميبةىرى هةيةة  ز  ؤظ لةة ئيسةالمدة ز  ؤئيَمةش دةلَيَني: مةو  
خىوو  بةرةيى   زة يى   زةريى   هةمو  دةرة َتيَكى توى طيةةوة ة، لةطةلَ ئة ةيشةدة  

،  ة هةرضةى  ىةررةك   ذيىن   ذيوتثةيدةنودوى وىن   خ تدةوى ة ب تبةروىمةى تىيبةتى ب
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لة  رِيَطىية ة وةبيَت ليَم دةريَنيَمة ة  دةيدةتةة ة دةرةت خى ةوةنةةى ئةطةةر زةوةوة،      
خةرةةمةخىوة، قوتى ىوةةة، جةةىدة  )رةةة طشةةمييةنىودة بةةةخت دةنةةوىَ  ؤئةطينةةة لةةة ثو

رِيَذةيةنى تىيبةتى دةوةى ة لةرةةر    – ةك  متىن–. لةبىتى ئة ةيشدة (همد. رِيَطة بىن..
ى دةنىتة ة  بةرِيَةذةى هةةذةريى   تى نتدة لَةت خ (بةوى ى زةنىتة ة) دة لَةمةودةنىن

 ة يىن دةيكةىت بةة    ،  وةدةريى   ذمىرةى خيَزةن بةشى رىلَيَكى،  ة يىن شةش مىوطى
يىن، لةطةلَ ئة ةيشدة نة ئيسال  ددةن دةويَت بةةخى ةويَمى تىنييةدة لةة ةدة    تمىوطىوة ب

لة  نىتةدة رِيَطةىى ىلَ دةطيةةةورىَ   وىبيَةت     ظةنىوى دة ر  بةرى تو شى زيىن دةبن،ؤمو
 ى بةة يىرةىى  تئة ةودة بوِِِ ةت زيىن بطةيةويَت بة    بةةةةةةةةةةة  لةبةةر بةرذة ةوةدى خة    

 .  (٢٣)((الضككرر مالضرار))
 –ن ةك ئةةة ةن دةلَةةيَ –ئةمةةة لة يةنةةة ة، لة يةةةنى تةةوة ة مةرةةةلةى يةنسةةىوى       

ةشةيى  وةوةىى ل  ، خويَندة ةريى  ، هيَةزى ت  ثيَضة ةوةى رو  شمة، ضووكة ثلةى ذيةةويى
،  ة يةى ةزة ظةدة ج ؤ ، شيَوةى رةليقةى بىزرطىويى  ، بةدةرت هيَنىوى نشمونىلَ لة مو

ض جنىَ هةي لة  بو وة ةرةدة هةرطيز ئة ةوة يةنسةىن وةىبن، ضةووكة ئةطةةر شةمى  ة بطةو      
ى ىن  ةرةم ،  ة ية ةنةريَ  رِةزى وىبيَت ئةطةر فةرِةش،  ة يىن شو ةن،  ة يةىن وىوةةةةةةة   

ت يَهةةر هةيض وةةب    بةلَكو دةبىَ هةمو   ةك يةك بن.  ةتةة:  بةوى،  ة يىن نويَكىر بيَت...
 دةطوجنيَت...د   شمى  ة ئىيى ،ئةودةزيىر بن

..د   يةى     دةدةتيَت... بة َ  ئىيةى شةمى  ة هةةرطيز رِ   ئةطةةر نوة  طوجنى ئة ة بى  ةب  
شةةيى  ئةوديَ شةميَكى  تلَ ليَدةوةة بة  تةنىوة  دةهة ظةة بةىَ مسةمة    ؤئة ة رةةرقىلَكةودوى مو

 يَن ئةةةى ة... طو ةةةىن شةةةمى  ة نةةةوة، ئىيةةةى ذيةةةىن دةرِ ةت..د  نةةةىَ شةةةةقىمةنىن خةةةى 
 بكىتة ة...د   هةر ةهى.... همد.

ۉ  ۋ ۋ ۅ ۅ ٴۇۆ ۆ ۈ ۈچ  ئةمةيةةة خةةوةى طةةة رة دةفةةةرمو يَت:  

 .(٣٢ :البخرف) چ... وئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ېۉ ې
                                                 

 .896ح يث صحدح  صححُ الشدخ األلباني يف إرماء الغلدل:  (23 )
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دةبةمَ  لةرةةرى دةوةى ن    يَذةيةش نةجطة لة  رِ ،ى ةويَمى تىنى دةطوىَئيسال  رِيَزى خ 
ظةةنىن  ؤهيض شميَ  لةنةل وىريَنيَت، بةة َ  مو  ة بدرىَ بة هةذةرةن بةوى ى زةنىتة ة، 

زيةىتو ئى رِدةوةة ةى بةة ى هةةذةر  بةىَ وةة ة         تهةلَدةويَت    يذدةويىن دةجةةو لَيَنيَت بة  
ة... ثيَيةةىن دةلَيَةةت: هةرضةةةود ذيةةىن  ة دةرِ ةت   شةةةل   ثةنكة تةةة  نةماةودةمةنىوةةد 

دةرةمى هةةذةرةنىن   )ئة ةوةيةة   تذدة بة ؤبىركوة، بة َ  ثلة  ثىيةى هةرة بةرز لة ثىشةرِ
: (دةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون   يىرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتييىن دةدةن

 .(٢١: اإلسراء) چژڎڎڈڈڌڌڇڇڇڍڍچ
ت، ئة  ى تيَو بيَت   درة ريَكةى بورى بيَتثيَيىن دةلَيَت: رويَند بةخوة هةرنةريَ  خ 

 شوِ   ويية ليَى.تنةرة مورلَمىن ويية  خوة خ
لة زةنىت  –بو ذةوة ةى هةذةرةن  تبىركودوى ئة  هةمو  شمة  ردةوة ب – ة هةر ةهى  

ر ؤز .. ليَةوةدة لة فةرزةنىودة (فدية)  (بةدةل)رى نةرىرةت   ت  رةرفيرتة  رةدةن ج
يةىن  تةن، بةة َ  ئة ةوةةة خ  ر ئىشةكو ؤرى دة يَت،  ةي  دةزةمن ئةة  شةمىوة ز  ؤدةبىت   ز

نةنىويىن  ةك ؤرةةر  ؤئىيةى ئةةموِ  ئة  ثوريىرة ديَمة ئةىرة ة  ديسىوة ة  نويَو نود  ة.. 
ويست تمت ى خوةر   دةذيني..د  دةتوةون  ةك فةرِةشةنىويىن بذيني..د  هةذةريَكى ن

وِ رِة دة دةيىن   رةةدةن دةرمةرة  (رِ  ل) ةك دةرة َتدةريَ   ةية..د  ئيَسمى لة   َتى 
 ك حيزبةنىن لة ئىاىودةية...   ؤشكى رةرتةنةن..د  بة َ  ن  رو ةلَ دةخةن د
 –يةىن  ت ةك خ –يةىن   خةةلَكىوى وةخويَنةدة ةرى    تثيَ  ضىنة لةة ة زيةىتو فويةو ى خ    

هةمو ى خةيىلَة بى ضة رتو بيَت بةةوو   )مىدة وةدةن،  ة ئة  جةمى ةرة لةرةر خةيىلَ، 
ئىيةةى ذن    –نةية ؤئةةة  بيةةةةو ىمىلَئة ةوةةةى بو وةتةةة حةةة ؤلة  يشةةة ة ئةةةموِ (وةنةةةن

ثةةىش  –وطةية ة تيةةىن دةذيةةني..د   لةةة  رةة تمندةلَةةةنىويىن  ةك هةةى خةةوةرة ةى خ
بةرزنودوةة ةى ثلةةى ذيةةىوى    تهةةذةرةن  ، ثةةىش هةةلَنىويىن بة    تثيَةدةوى ئةة  رِيَذةيةة بة    

ة، دةتوةوىَ  ةويَنىَ  بكىتة  تى بدةت   رةر ةت نتظ دةتوةوىَ هة لَى خؤمو –هةذةرةن 
ر، يةىن لةمةة خةوةرتو بوِ ةوىمةةى     تفيسة ؤ،  ةيىن ببيَمةة ثو بةدةرت بهيَنيَت (رةتدنم)تى 
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 ، ئةة ة ئةطةر رىلَيَكى طوةويى   قىت   قوِى بةرةردة هةىت  تشةش بةدةرت بهيَنيَت، خ
دةبىَ بيىوذييةون، تةى ئةة      دة لَةت هةذةرةنىن دةبةش دةنىت بةرةر دة لَةمةودةنىودة

 بة زةقى دةبيةةنةةويَت... طوفمة وىميَنيَت، ئةمةي  لة ذيىوى خةلي ةى د  ةمدة 
ةةةي  ئة ةوةى وو ريوييىوة  ضى ى د ذمنىيةتييىن تىَ بوِيوة هةر لة (عبدةلومحن)ئة   

مورلَمىوةنىوى رةرةتىى ئيسالمة  بىزرطىن بةو ة  رِيَةز لةة بىزرطىوييةنةةى طيةةةوة ة ،      
هةذةرةن. ميَذ   وو رةنىن دةلَيَن:  تلة رةر ةتةنةيدة بو ة بهةمو  نىتيَكي  دةرمى 

شكككككككطر مالُ  ثم تص ق  )تص ق عب الرمحككككككن بكككككن عوف على عه  رسول اهلل 
سكبدل اهلل  م سكأة    بع  بأربعن ألف دينكار  ثكككككككم حككككككمل علكى  سكأة فكر  يف      

 (٢٤)ن املبارك. راحلة  مكان أكثر مالُ من التجارة(. أخرجُ اب
شةبو وى  تخئى ة ثةر ةردة دةنىت نة ويوة رةىمىوةنةى بةة ثةمَ     ىئيسال  دة لَةمةود 
 تخةى بة   شمةةةو بةةرِىَ دة   (500)ئةرةب،  ة   (500)ى دةدةت بةة هةةذةرةن، ثىشةىن    تخ

رةى ى لةبةيشتبةرةى جةوطةةةةة رةثيَنوة ةنىن...   لة  يشة ة خ تثيَشمةرطةنىن ب
كى لةرِيوةيةةتيَ   بوينى ثيَوة بو . (21)دة (ئوحود)ىوةت تةوهى لة جةوطةنىودة بو ة، تةو

ت     َ تبة  ظةى بةة نةةلَ    ؤ. ئةمةيةة مو بو  شةل بةو .  تودة قىضيَكى لةدةرمدة ة، تى مى
ى رِةثةىو تهةذةر  بةَى وةة ة ، لة  يشةة ة رةةربىزيَكى طيةىن لةرةةر دةرةت بيَةت لةة ط         

  ر   َت ة ة  وةةةهيَلَىَ بيَنةةة رةةة رةنةةىن بةرثةةةر  بدةتةة تخ خةبىتةةدة، ليَةةوةش د ويةةى 
ة ةى لسمى جطة تىودة...د   تى ئيَتبةرة رديَكى وىنةن لةطةلَ خ تئة ة ب –ويشممىويىن 

تةىن  ت ةك خ ى ذوةىن تهىتو ض ت َويَكدة، لةجيَطىيةنى طوجنى  بتنة هةمو نىت لةرةر ن
نةةى   نوردرةةمىن..د   تبيَةةت، ئةةىدةى بةةزةمن ضةةيمىن نةةود  ة بةة  بىرةطىيةةةنمىن بو  –

ىن..د  نوردرةم  د ذمنمىن شكىود  ة، نوة هيَز  ثيَزتىن..د  نوة دي ىد   بةرطويمىن لة
  جطة لة ةى طةىلَ جىر ضو وةتة بى ةش د ذمنيشة ة..

. تى ةوبةىر  )عبك الرمحن  اللحكة  عمكر  خال ...هتك (    ن دةتةوةون ئةة  نةلَةة ثيى ةوةة     تض 
وة ئىيني   نةرةمةتى زيىتو لةة  ن ئى ة بىَ شةرمىتن رِ  تىن هةية..د  ضتبكةن..د   ض

                                                 
   مرسل   كم احمل يف:ح  190اجلبء أمالصفحة:  در السحابة املص ر:  الشوكاني احمل يف:  حمم  بن مسلم بن عبد اهلل الرامي: (24 )
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هةر دةتىوةة ىَ ئةىذة ة  طيَةوة شةيَويَنى لةة       تيَ  مورلَمىن بويندةر دةنةن..د  ب(مليىر)
  َتدة بنيَنة ة..د   وىتورن لة  طةوو     ة لة مزطة تةنىوة ة ديَنةة دةرة ة بنكةة    

هةةمو  هيَوشةىوة   بىرةطىى طيَوة شيَويَنيمىن بوِ  خيَنن بةرةرتىوى..د   ئيَمةة نةة ئةة     
دةنوَيمة رةر ئةىيني   خوةثةررةمييمىن لة يةةن ضةةود دةرةمةيةنى بةةنوَى طيةةةوة ى        

لةبةر بةرذة ةودى طةل     َت   ويشممىمنىن    (لة ئيَوة  هى   يَنةنىومىن)جو لةنة ة 
ر دةمةىن هيَننةة قسةة     ؤضةى بةة ز  تب  زة ..ؤد تر بمىن ويَةوين بة  ؤوىيشمىن دة ىَ بة ز

بةة خةةيىلَى    –رةةدة لةة بةن بيَةنن      (14)ةتىوة ىَ ئىيينيَكى زيىتو لة د تب طوتىر..د  
وةىزةون دةرةجنةىمى    تضى بيةةةو وىنةوةة ة  ذيةو وةىبن..د   ئةةى بة      ت..د   ب -خى تىن

ةةةة   (غطضك )ئيَوةش  ةك ئىغىنىوى رِ  رمىن دةبيَت..د   ثةىش ئةة  هةةمو  فشةىر      
خىوةةة ، جيَطةةةى ذن  ؤ    تيىتوى   َ(الويلككة)مزطةةة ت رةةو تىودن   مزطةةة ت نودوةةة   

  ئة ة ئيَسمى تةىزة ئيسةال  وةوىَ    رِينة ة  رِةبو ةردن..   نةوة بة ضى طةيشنت..د تط
وو نى قةلَةمةنىويشمىن ثيس بكةين   ،ةبيَمة ة... وىمىوة ىَ نىمتىن بكوذين ثيَمىوة ةد

 ..  ةبةوى ى ئيَوة
..   نةىتىَ  (ذةرةن بيَةت... ثةىريَزةرى بةرذة ةودييةةنىوى هةة   )ن ئىيني وىتوةوىَ تض*  

ظةنىن دةيىن وى َن لة ذيَو ؤز هىت رةدةن، بطوة هةزةرةن  ، زيىتو لة موؤئيسالمى ثيةةو
دة لَةمةوةديَ    دة لة بىزةرِى رةو د  رِيبةىدة...  نى رةر ةت مةودةنىوى ئة  نىتةتضةث

ضةود  يدة ثىرةنةى وةبو ةية،تشت بة هةذةريَ  بة قةرز، ئةطةر لةنىتى خؤشميَكى ئةفو
هةذةرةنىن  ةبو   هةر  شيَوة رو د خوةردن ترةهى جتةنودة ة لةرةرى... جقىتى د

دةوىن   هةرِةشةى نود لة دة لَةمةوةدة   تلةذيَو مةينةتدة بو ن، خوةى طة رة يىرىى ب
ٱ ٻ ٻ چ  ثيىدةى نود: (عةمةىل)بة  رةنىن  ، ثيَغةمبةري  ترو د خ

ې ى ى ائ چ  .(٢٧٥: البقرة) چ...ٺٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(٢٨٠: البقرة) چ ... وئائ ەئ ەئ
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بةلَيَنى بة هيض نةريَ  وةدة جيهىن يةنسىن بكىت، هةذةر وةميَنىَ،  حممد  ئيسالمى  
 وةةخيَو..    ذيَ  ئة ةودة ثىرة دةخويَمة ذيَو رةةرينةنةية ة. ؤهةمو  نةريَ  هةمو  رِ

 بةةة ة فويةةو دةدة  يةةىنويسةةت لةرةةةرةتى ة جوتيةةىر  نويَكىرةنىوتمت ةك بوةدةرةوةةى ن
ةخويَمةة ذيَةو   دذيَ  ئة ةودة ثىرة ؤطةر جيَطيةةو ببىَ هةمةو  رِ (شيوعييةت)ةيىن  ت: د

   رةر رةرينةنةية ة...  
 ةفةةرمو ن:  ت. بةةلَكو لةقورئىوةنةيةدة ثيَةى د    ةى وةةدة  ثيَغةمبةر  (حممد)وةخيَو  

 . (١٥: امللككككككككككك ) چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄچ
ر بة  رديى   ذيوةوة لة زة ييى نىر بكةن   بطةرِيَن وةىن    ؤظةنىن زؤمو مةبةرت ئة ةية

بودوى هةذةريى  لةوى  تشىن طة رةتوين ضةنة بتئىشكوةية نىر  تيَك رةك ثةيدة بكةن،تخ
.. هةةر  لَ بو ن بةرةةر طوفمةةنىوى ذيىوةدة   رةرنة تن   زة ت  بىَ وة ةيى، لة  يشةة ة ب

ىئ ی ی ی ... چ : بةة ئةى ةدةن نودوةة ةى زة ى   كوة ة بةة ئةىدةميزةد   ية فةرمىوتب

 . (٦١: هود) چ ....ی جئ 
ن تئةة ةى ضةى دةزةوةن، ضة     تظةنىن بة ؤمو تش  دةنىتة ة بتئيسال  دةرطىى نىر  ن 

ى،  ة هيض رِيَطةيةنى ىلَ ترى ختدةزةون زة ى ئى ةدةن بكةوة ة، هةرنةل بةثيَى ثسث
رة هةة لَ بةدرىَ   تطومىن ويةة بةة  جة    ظةنىوى تو بطةيةويَت...ؤوىطوىَ مةطةر زيىن بة مو

رةو دمةود   –ثةيَ  دة لَةةت    –خيَو  بيةةَو دةرِذآ بةرةةر دة لَةتةدة  نويَكىرةنةىوي     
ى تدةبةةن   ثةةَي  ئةةة ةى عةةةرةقى وى ضةةى ةويىن  شةة  بَيمةةة ة نةةوَى   مةةزةى خةة        

ئيسةةال  رِيَطةةةى ىلَ وةةىطوىَ ئةطةةةر   ،رة رةةمةميَكى ىلَ وةةىنوىَ.ت ةردةطويَةةت   هةةيض جةة 
 تبىخيَ ،  ة يى...  ة يى... ب نةنى ىلَ مىية ة، بيدةت بة ثىرضةيةك زة ى،  ة يىزيىدةي

 ى.تمنىلَةنىوى ثىش خ تنىتى ثيةةوى،  ة يى ب تشى،  ة يى بتنىتى وةخ
ةطةيةةويَت، ئةيرت وةىرِ ة ضة ةشةةيىن بكةىت بةشةمى ثةوِ          ئيسال  ئى ة هةذةرةنىن تىَ د 

خةوة،  ة يةى ئىاةىن ببةىريَنىَ... وةةخيَو،       لةرةةر  (تونة  )ثو     بىَ بنىغة ة بةوى ى 
هةمو  شميَكى تىَ طةيىوةدن   عقلها متوكل على اهلل...()إبة يىرىى  ضووكة ثيَغةمبةر 
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)اب ر احلك   شيىرى نودوة ة،  ة در  مشى مورلَمىوىن: ت  لة هةمو  بىريَكى هةلَةي  ه
  ؤطةةوتوةبىَ در ةةةةة... لةمةةة بةةة   ة هةرضةةى بةةوتوىَ،  ة يةةى   مارج الثمككار مككن الككرب( 

 دةلةرةية.
رِةت ضية رةبىرةت بة نةريَ  لة مىلَةة ة يةى لةة مزطةة ت      (ئةمحةد) تيىن بة ثيَشة ة  

 (ئةمحةةةد)ديَةةت.د  ثيَشةةة ة  تم  بةةتزى خةةؤدةبنيشةةىَ   بلَةةىَ هةةيض شةةميَ  وىنةةة  تةةى رِ
فةرمو يةةتى:   وةيبيسمو ة نةة ثيَغةمبةةر    تفةرمو ى: ئة ة ثيى يَكى وةزةوة، ئةى ب

زى مةةن خوة ةتةةة ذيَةةو ؤ..د   ةتةةة: رِزق   رِ(٢٥)((..جعككل رزقككي حتككت ظككل رحمككي.. م))
 تيشةنت بة  ؤريَبةرى رِمةنةمة ة..  وةت بيسمو ة نة هى ة َن بة دةريى   شكىويدة دةرِ

ے چ  ثةيةةدةنودوى ذيةةىن   زينةةدةطى..د  خةةوةى طةةة رة ئةمةةةى ئةةةدة بةةة طويَيىوةةدة:  

 ةتةةةةةة: لةةةةةة زة يةةةةةدة   . (١٠: األعكككككراف) چ .... ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ک ک ک گ گ چ  دةوى ن... ترةقىمطيةةومىن نود  ن   ذيىن   زيندةطيشمىن ب

رِيَزيَكةةى ئيَمةةة  ت.  ةتةةة: بةةىَ رةة (٧٠: اإلسككراء) چ ....گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
رةمة  وة ةى ئةىدة  طةوت: زةويةىريى  ، ذيةةويى  ، قةةد  قىمةةتى ِريَة           ترمىن لة تؤز

يىولةبةةةرةوى تةةو وةةةنود  ة،  ةنةةو خةةوة لةةة ط تجوةمنةةىن ثةةىَ بةخشةةى، نةةة ئةةة ةمىن بةة
 يىن دةفةرمو يَت: .(٤: التن) چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ  جيَيةنى تودة دةفةرمو يَت:

.  ة لة  شكىويى  ، لةة دةريةىدة هةةلَمىوطوتن    (٣: التغابن) چ ...ڃ ڃ ڃڃ ....چ 
ئة ةتةةة  ،طوةرةةمنة ةيىن ثيَةةدةن تى تومةةىن بةةترةهةةى هةةتبةةة  شةةيَوة نةةة نةشةةميى   ج

شةةىييةنىوى زة يةةى   تخةريكةةة تةةة ة ى زة يةةى   ب –رةةةرةرِةى ئة ةوةةة  –ىي  ئيَسةةم
ڳ چ ...  (٢٦)زيى ثىنيشةمىن ثيَةدةن.  ؤ ة رِزق   رِ ،شىييةنىوى ئىاىوي  دةثشكنىَتب

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

                                                 
 .2831. صحدح  صححُ الشدخ األلباني يف صحدح اجلامع  برقم: ثيَشة ة ئةمحةد (25)
 .579تةفسيةةوى رِةمىن، ضىثى د  ة ، وو رينى: مىمترمى مة  ئةمحةد نىنة مةمحو د.  ثةرِة:  (26)
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نود  ن بة بىرةطى  وشةيمةن     ت ةتة: هةر ئة  خوةية زة ى ب .(٦٤: الافر) چ ...ۀہ 
نةةىنوة   ةك طومةةةزى  يةةى بةةذين   حبة يَنةةة ة ، ئىاةةىوي  بةةة بي    ويشةةنطة، تةةى تيى 
 يَنةةةى نيَشةةى ن، جةةوةن  يَنةةةى نيَشةةى ن، ضةةووكة ئيَةةوة لةةة هةةةمو    لةرةةةر  تىوة ة،

 ة لة هةرضى حة َلَ   ثىنةة رِزقةى ثيَةدة ن،  ة     ريَ  بى َ  بةذومىن جوةومةةةةوة،طيىولةبة
    ۓ ۓ      ے     ے    ھ    ہ ہ ھ ھ ھچ لة  ئىيةتةشدة دةفةةرمو يَت:  

. (٢٢: البقكككككككككككككرة) چۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    ۇ    ڭ ڭ     ڭ   ڭ 
 .(تةفسريى رِةمىن لة مىوى  مةبةرمى قورئىن)د  ثىتى ئة  هةمو  ويتمةتىوة دةنىتة ة... 

زييىن  ى خوةية... بة َ  لةبةر ؤظ تىَ دةطةيةون نة رِؤئةمىوة  ضةوديني ئىيةتى تو مو  
ة هةلَةةة تةةىَ وةطةةةن  ةك ئةةة  وةزةوىوةةة ئةةة  ئىيةتةةةى دة بةةة طويَيىوةةدة:    ئةةة ةى نةةة بةة 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ . ..(١٥: امللككككككك ) چ ....ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ....چ

 .(١٠ :اجلمعة) چ ....ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
 تظةنىوى دة ر بةرى تيَطةيىوةد  ة، هةةلَى وةى ن بة    ؤرة موتبة  ج حممد ثيَغةمبةر   

 ة ئةةزةمن طةةليَ  نةةل ئةة ةى      ذيةىن،  تى زة ييدة بذيىن، بطةرِيَن بة نون   قوذبنةنىو
خةةةلَكيَكى بينةةى لةةة مزطة تةةدة مىبو وةةة ة بةةةبيىوو ى  (عومةةةر)بيسةةمو ة نةةة ثيَشةةة ة 

دةرة ة   تةةى:  ىمضةةييةنةى ثيَيىوةةى هةةىت   نودويةةة لةرةةةر خةةوة، بةةة ق  (تةةة ةنكول)
المتطكر ذهبكا      مق  علكم أن السكماء  عن الل  الرزق ميقول: اللهم ارزق )اليقع ن أح كم 

زيى   دةبنيشةىَ   بلَةىَ:   ؤ. هيض نةريَ  ثىلَ وةدةتة ة لة بةدةرت هيَنىوى رِمال فرة..(
 يشةى دةزةوىَ نة لة ئىاىوة ة زيَوِ  زيو وىبىرىَ...تزي  بدةيمىَ...، خؤخوةيى رِ

 –ىتبةة حيسةىبى خة   –هةودَى نةةل دةرةت لةة ئةي    نةىر هةلَةدةطوَى   خةةريكى         
شةطيةةةةويى ت  بةةة هةلَةةة  ةرى طوتةةو ة، ضةةووكة لةةة ئيسةةالمدة ط  خوةثةررةةميية، بةةة َ

لة رِيَطةةى ثةرةةودى    –ثةيدةنودوى ذيىن  شىن هةية،تهة لَ   تيَكبةلَكو وةبو ة  وية، 



 

102 

ڍ  ڍچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ....چ خوة ةتة ثىلَ جيهةىد:  -ية ة تخ

 .(٢٠: املبمل) چ .... ڈڌ ڌ ڎ ڎ
يهةىد  جد ةى  –ة ة ئةودةزةى ئة ة ثمَ ضىك وييدةلَيَت: هيض شميَك  ب (عومةر)ثيَشة ة  

ملو   علدها ا))ما من حال يأتد تيىيى مبو  ئة  نىتةى وةبيَت خةريكى نةرىبةت مب  –
 .((مأنا ألتم  من فرل اهلل بع  اجلهاد يف سبدل اهلل أح  الي من أن يأتد 

))التكاجر  ةت: ويَة دةفةرم ثةيةدةنودوى زيندةطييةة نةىتمَ ثيَغةمبةةر      تهةلَنىن   بة  تب 
 .(٢٧)مالص قن مالشه اء(( الص مق األمن مع النبدن 

نةي   مثةيةدةنودوى زينةدةطى... مةبةرةمى     تئةمىوة  بةة رةةدةن فةةرمو دةى تةو بة       
ة هةةذةرةن    بةةلَيَنى يةنسةىوى دة ة بة    لةمةدة ئة ةية: ئة ةوةةى ثيَيةىن  ةيةة حممةد     

ةةةةز ى هةرطييشةةمو ن   هةرطيةةةةزةؤثىشةةىن وةيثىرةرةةمو ة...   بةةى بةةزةون بةةة هةلَةةةدة رِ
 ى نة تةة ة )ةن: بةلَيَنى يةنسىوى وةدة ة بة هيض نةريَ ، بة  ةتىنةى ئة  ثيَغةمبةر 

 ةتىيةة   بةة   ةيةة، بةلَىَ لة ئيسةالمدة يةنسةىوى ه  ظةنىن  ةك يةك  ة بن لة ذيىودة.... ؤمو
ثىشىن   تو ن  وةى ذيىوى بدريَمىَ... لة ة بة   ة هيضى ثىَ تهةمو  نةريَ  بةثيَى خ

 يَى ثةشيمىن بو بيَمة ة..  ل
  ششةة توةهيَشمنى هةذةريى   وةةدةريى   شيةةةوينكودوى نةود  ن    تدر  مشى ئيسال  ب 

لةةيَخن نودوةةى رةةوةلَ   دةرةةت ثىوكودوة ةيةةة لةةة    لةةة ،  ة يةةى ضةةى  بوِينةةة رةةىمىوى  
   (حقةد )يةنمةةةو   ئة ةى   َت ثيَشة ة بوِ ة  طةل ذيىوى وزي  بيَمة ة بة  تمةرد   ، ب

  خك ا مكن أن يأككل    ما أكل أح  العامكا قكط   :))ثيَيىن دةلَيَت:  ،وةميَنيَت (حةرىدةت)
 . (٢٨)((  كان يأكل من عمل ي هي اهلل دامد علدُ السال ك  مإن نبمن عمل ي ه

لةة ثيةى ة     ت بيَةت. تزتو ويةة لةة  وىوةةى بةة رِةجنةشةىوى خة      ؤ ةتة: هيض وىويَة  ثيةةةو   
شة يسةةرتة، يةىن   تشة  دةنةىت  ت خ  تئةة  نةرةة نةود  ن   )ورةيوة:  صىلَحةنىويىن ث

                                                 
 .1782م: برق رماه الرتم ي مقال ح يث حسن  مقال األلباني يف صحدح الرتالد  ح يث صحدح لغ ه (27)
 .1984ح يث :  -بد ه  ُباب كس  الرجل معمل  كتاب البدوع -صحدح البخاري  (28)
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.  ة َميىن ئة ة بو ة: نويَكىر  بىزرطىن   (ئة ةى هةر خةريكى زيكةو   يود  وويَذة..د
ألن يأخ  أح كم حبلكُ  فدكأتي مبمكة احلطك  علكى ظهكره         ))شة يسرتة. تجوتيىر خ

. دةر (٢٩)((ا  أعطكوه أم منعكوه  فدبدعها  فدكف اهلل بها مجهُ خ  لُ مكن أن يسكأل النك   
 بمدةوىَ، يى وة. .. جىر ضىنرتة لة ةى دة ة بكةيت لة  لة ؤر زؤمةلَ زتشىَ بة نؤب و
ما بعث )) ة بة شىوىزيية ة ثيَغةمبةرةن   فةرمىودةى ئىيينةنىن شوةن   نويَكىر بو ن:  

على قراريط ألهل  اهلل نبيا إال رعى الغنم، فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال: نعم، كنت أرعاها
كـان ددم  . ))و(٣١)((ي اهلل داود عليه السالم، كان يأكل من عمل يـه  ـوإن نب.. )) (٣٠)((مكة

  .(٣٢)حراثا، وكان نوح جنارا، وكان ادريس خياطا، وكان موسى راعيا((
رةىَ  ةمو  نةيىرىى ذيةىن شةىرةزة بةو ن، زةويويىوةة دةبةىَ هة       ضووكة ويَودرة ةوى خودة 

ثيَيةىن   ةوةدةنىن   ضةى  بربِوةة دة لَةم   )البقكة الفقكراء(  مةلَىَ بةوى ى تنهة لَ بدةت، وةك 
   ةبيَت دةبىَ رىمىوى ئة ةن بدرىَ بةمىن.

 نة لةطةةةلَئيَمةةة زةوةةى ثىيةةة بلَنةةدةنىمنىن هةريةنةةةيىن خةةةريكى نىريَةة  بةةو ة، رةةةيو   
و ة: بةةيةة ة وى بةةىوطى  ترى نىرةنةةةى خترةةرنة تنى ثىيةةةى زةويىريشةيىودة هةةةر بةةج   

. .(لقطككان..اباز  القفككال  البجككاج  اخلككراز  البقككاص  اخلككراص  اخلدككاط  الصككبان  )البكك
شة   تن لَ   ى هةتظ دةبىَ خؤئةطةر ئةمة مىوىيةك بطةيةويَت، ئة ة دةطةيةويَت نة مو

 ةبيَت.ذيىوى،  ة بةثيَى ئة ة رىمىوى ه تبدةت ب
ذيىن ثةيدة بكةن  ةتوةوى نويَكىرى بكةن   ةي  ئةطةر نةرىويَ  بو ن وةيىن دجطة لة 

. (همةد ش   نةماةودة   ..تةلَ   ثيةةوة ذن  ، ثيةةوة ثيى   ، بيَوةذن  ، وةخدمن) : ةك
ديىرى بكةن بةثيَى  ت  طوزةرةويىن ب(وةفةقة)ئة ة دةبىَ خز    نةل   نىرى وزيكيىن 

 چمئ ىئ يئ جب حب  حئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئچ          بةةةةةو ن   دةرةةةةةة َت..

                                                 
 .1413ح يث :  -باب االستعفاف عن املسألة   كتاب البكاة -(صحدح البخاري  29) 
 .2165ح يث :  -باب رعي الغنم على قراريط   كتاب اإلجارة -(صحدح البخاري  30) 
  .1984ح يث :  -كتاب البدوع  باب كس  الرجل معملُ بد ه  -صحدح البخاري   (31)
حكم   358 4اجلبء أم الصفحة:  املص ر:فتح الباري البن حجر  ابن حجر العسقالني احمل يف:  عب اهلل بن عبا  الرامي: ( 32)

 .احمل يف:إسناده ماٍه
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  مةبةرةمة دةرةةملَينىَ.. جطةة لةة ، نةة دةيةىن فةةرمو دة هةرِةشةة         ئة      .(٧٥: األنفال)
مكن ككان   ..))دةنةن لة ةوةى دةرت لة نةل   نىريىن هةلَدةطون   ليَيىن وىثورنة ة: 

كودوى ثةيوةوةدى  . مةبةرت بة جةىَ بةةجيَ  (٣٣)((..ي من باهلل مالدو  اآلخر فلدصل رمحُ
 (وةرةةةىئى)ييةتى، ئيمةةةىمى خزمىيةةةةتى وةفةقةةةة  ئةجنىمةةةدةوى ئةرنةةةةنىوى رةرشةةةىو

))إب أ بنفس  فتص ق علدها  فكإن فركل شكيء فكهلك   فكان فركل عكن        دةطيَوِيَمة ة: 
 .(٣٤)أهل  شيء فل مى قرابت   فإن فرل شيء عن ذمى قرابت  فهك ا مهك ا((

  شةةيىرى تر بةةة هؤى طشةةمى مورةةلَمىوىن ز (بو دجةةة)رةةةرةرِةى ئة ةوةةةي  دةبةةىَ    
ةرةةر  ة طةةرِ ل هةذةرةن بكىت   هة لَ بدةت هةةمو يىن  ىتة  ئىطىدةرى ذيىوى  زيوةنىوة ة

 ،.ىتيَى خةةبربِيَمةةة ة هةةةر خيَزةوةةةى بةةةث تئةةي    نةةىر، ئةطينةةة دةبةةمَ مىوطىوةةةيىن بةة
ودةرى ة  تةة  نة  لويَوةن مورلَمىن   خى ةن وىمةنىودة..  ةك  لةمةيشدة جيى ةزى ويية لة

 وةةبو ،  ى لةة توةوىيةدة  طشةم بو دجةةى  ئةطةةر   تخ دة هىتو ة،(عومةرى نورِى خةتمىو)
 بكةةةىت لةرةةةةر (قةةةةرز)لَمىوىن ئةودةزةيةةةةك رةةةىمىن وبةدةرةةةمى مورةةةثيَويسةةةمة نىر

.. (ن دةنةود بةة ئةىرةز   وةةيى    ئةطةةر دة لَةمةوةدةنىن  )هةةذةرةنىن   تدة لَةمةودةنىن ب
، بةىَ ئةة ةى   ةثيَكةة ة طةوىَ دةد  مةلَطةة  تمةلَ   نتئى بة  شيَوةية ن نة ةبو  حممد 
ثلةةدة   د ذمنى نةةل، ئةمةة لة يةنةة ة، لة يةةنى تويشةة ة لةة ئةىخو       نةل بكىت بة 

طةةةر ة ةتةةة ئةئ ذيَةةو رنيَ ةةى دة لَةمةودةنىوةةة ة.،هةةةذةرةنىن  يَةة َ وىنةةىت   بيى ىتةةة 
  .(يىنتر ليَيىن دةريَنىَ بؤدة لَةت بة ز  يذدةن وةجو  َ،

ةنةوة  مى ثيةىدة د ة نىتيَكدة حونمى ئيسالتىيى ئة  مةرةلةية دةهيَن  بة ةى نة لتن  
ةيةىن  ديةة وىضةىر   ت ةرطةوىَ، ب  (زةنةىت )هةذةرى وةةمى  نةرةيَ  وةةبو      دةلة طةىلَ جيَطى

 (مةةعىز ) دة، (عومةةر )خةزيَنةى طشميى، بةتىيبةتى لة رةردةمى هةرد    توىردة ة ب

                                                 
  5792ح يث :  -كتاب األدب  باب إكرا  الردف   -صحدح البخاري (33) 
  .2546رماه النسائي  مصححُ األلباني فى اجملتبى لسنن النسائي برقم: (34) 
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 تيةةة وىردييةةة ة بةةتدة بةةو  نةةةل دةرةةت وةةة دةنةةة ت زةنةةىتى بةةدةتىَ، ب (يةمةةةن)لةةة 
 مةدينة. 
وةةنود  ة   ؤهةذةرةنىوى دةرت خةرِ شن بو ة ة نة حممد ؤنورتة بىرة رِ بةلَىَ بة 

    .( ةك بوةدةرة لةضكة رو رةنىن دةلَيَن)
ئوميَدة ةر  خويَندة ةرةنىويىن،  ةك خويَندة ةر بلَيَن   بنو رن   ديوةرة بكةةن  ةك   

ى نويَكةىر   تو تى  رىيى وةنةوة ة، هةر هيض وةبيَت هةودىَ نميَبى ئيسالميى لة بةىرة 
  هةذةر  وةهيَشمنى هةذةريية ة  ويَننة ة.

هةةر لةة د ةى مودوةى    )نىرى تيى دةنىت دةلَيَةت:   (رىمىن وو رى)ئة  دةزطىيةى *   
حممد شةرِ  دذةيةتى نة تة ويَوةن رِةبةرةوى ئىيينةة ة لةرةةر  ةرطوتنةى دةرةة َت       

 .(بو ن بة خةلي ة
رن   لةةة  ؤر زؤيةةةنىوى زتن   قوررةةة، ضةووكة ه ز  طةةوةتبةةلَىَ... ئةمةةة بىرةةيَكى ئةىلَ    

بة َ  ئيَمةة   رى دة يَت،ؤرِةخنةيةنى ئى ة، ز توىميلةنةيةدة  بة  رةرثيَية ة  ة َميَ  ب
 –ى ئة  ئةىذة ة  طري طوفمىوةة   تيةنى ريىرى ديَنني نة بو وة هتبة نورتةيةك ضةود ه

ةخيةوة رِ     نيَشةةيةنى  مةلَيَكى فورصةت طيةةو، نت   مت دتنة بة دةخة ة ئيَسمى ن
يىوة نورت بكةينة ة لة  تدةتوةوني ئة  ه – ة َمدةوة ةى هةر ئى ة ئىرىن ويية  شئى ة

 خى َوةدة:
 ى ضةوديني جىر خيىوةتييىوة ة.تدة دةرنوةن بةه(مةدينة). ئة  جو لةنىوةى لة 1
ة دةرةت دة   مىوييةنىن... نة ئة  شةةةةة نةت   دةرةة َتةيىن لة  ؤرييةتى رِت. ئيمثوةت2
 ى بة رِيسوة دةزةوى.تخة
 ربةى بةرذة ةودييةنىن لةدةرمدة.ؤرييةتى فىررةنىن... نة زت. ئيمثةوةت3
يةةةش طةةةة رةتوين  تهةةةر ب  جو لةنةةةنىن دريَغييةةىن وةةةة دةنةةود..    . لةوى يشةةة ة  4

 ة ويَورةية وى  شىرى مةدينة ة ـة(يةمةن)لة  (ءعةبد لاَلَى نورِى رةبة)كىرييىن خيىوةت
 ةتو بو  لة ة ثيَى رثيَورة بةو .. ر طة رؤ ةلَةت مورلَمىن بو ، بة َ  رثىردةنةى زبة رِ 
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ئةة ةى نةىتىَ    تى جةوةن بكةىت  ى ئةة    ئةة ، بة     تهةرضةود دةتةوةوىَ ئيسةالمةتى خة   
ى ثةىَ رةثيَورةبو    ى شةرِةنة بوِ ةى ثىَ بكوىَ، هةرض(فةتيلة)ى بة دةطيةةورىودوى مرهة

ز  يةى ثيالوةنةةى    ئةة ةى بةة   تجى ب ثيىدةى ثيالوةنةى..بةجيَى هيَنى.. ئينجى نة تة 
 ة دةرمى ثىَ نود، دةرمى نود بةة بالَ نودوةة ةى   (خةلي ة)ى لة مربيَمة بةرهة .. هة

 )ان لككل نبككي  ، بةة َ  لةة  رِيَطةيةة ة نةة بلَيَةت:      (عواةىن )وىشةرعييةتى خة فةةتى  
أمر ه ه األمة  مأخ  احلكق  مصدا  مإن )علدا( مصى )الرسول(  ملق  مث  )عثمان( على 

  من صاحبُ...دد(.
))مكن كنكت   ش دةنةود بةهيَنىوةة ةى هةوةدىَ فةةرمو دة،  ةك:     تئيَجطىر ئىطوةنةى خ 

 .(٣٦). يان: ))اللهم مال من مااله  م عاد من عاداه(((٣٥)مواله...(( يمواله فعل
ود  ةنة دهةرضةود جةوىبى ئيمةى  عةةىل نةىتَى ئةة  ذةهةوةى دةبيسةت هةرِةشةةى ىَل          

 ةرةمى لةة  ية  وة  (ءنورِةنةى رةبة)شيىر دةنودة ة لةطةلَ ئة ةيشدة تمورلَمىوىوى ه
 32)رةىلَى   ئةجنىمدةوى وةخشةنةى... ئة ة بو  بةة فةتيلةةى طيَةوة شةيَويَنييةنةية ة    

 ةتةةو د ،(شةةى )ئينجةةى  ،(نو فةةةةةةة)ثىشةةىن  ، بةةةرة  بةصةةوة،(زةيينةةى 653ضةةى / تن
وة وةدى ثيَة  ةرنةرةيَكى بةة دلَطةوةن بزةوىيةة ثةيوة    لةة  رةةردةوةيدة ه   يشةت، ؤرِ (ميصو)

   لَمىوىندةنةود دذ بةة مورة    تنى بة ؤدةنود  دةيىن   رةدةن قسةى بىَ بنىغةة  وةى ةرِ  
د ة  ضةةو دة بة دةرِشةنت بةة تىيبةةت طووطية     تدةرة َتيىن..  ة بةروىمةى نىرةنةيشةى بة  

.. مابك أما  إلدكم. نا )تلاهرما باألمر باملعرمف مالنهي عن املنكر  تستمدلوا الخىلَةية: 
م ان  حلكق.... اأمراءكم... مقولوا للنكا  ان )عثمكان( قك  أخك  اخلالفكة بغك         بالطعن يف

 )علدا( مصي رسول اهلل  فانهروا مردما احلق اىل صاحبُ...(..دد
 

                                                 
  .6523 صحدح  صححُ األلباني يف صحدح اجلامع  برقم:(35) 

  .1750 صحدح  صححُ األلباني يف السلسة الصحدحة  برقم:(36) 
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: ج    بةرطى تةةقوة لةبةةر بكةةن   در  مشةى فةةرمىن بةة ضةىنة  ِريَطةوى لةة          يةنة  
 خوةثة هةلَ بطةون..  

: هةةة لَ بةةدةن رةةومتةى نىربةدةرةةمةنىن بشةةكيَنن   ضةةةود خىلَيَكيةةىن لةرةةةر   ة د 
 .(شطوزةرةوى  ، خزمة خزميَنة...همدترِةبوةردن   تةرفة   خ)بكةوة ة تن

 ةتةةةة: لةةةة ثيَشةةةة ة  ): يةنةةةةجمىر لةةةة رةةةةرةنةية ة دةرةةةت ثةةةىَ بكةةةةن   رةةةيَية 
 ةةة ة.(عواىن)
ذ لةةة ثةيوةوةةديكودن وةةة دة ةرةةمى،   ؤبةةةلَىَ.. حةملَةنةةةى دةرةةت ثيَكةةود، شةةة   رِ   

لةنىر  ة ةعواىن()ثيَشة ة  لة يةن ةوةى رةرنودةنىويىن(عةشيةةوةت)بةتىيبةت ئة  
بةة ئةةجنى  طةيشةت، لةة      (ءنورِةنةةى رةةبة  )بةلَىَ ضى    رِة  ديتىيةنىوى  .. خوةبو ن

   دة لَةتةنةى. (عواىن)هةرد    ياليةتةنىودة خةلَكيَكى  ر  ذةن دذى 
ى رةرةنى ئة  ئىذة ةية لةويَوةن مورلَمىوىودة بةرثى نوة... مورلَمىوةنىن تة بو  هئةم  

ذى ؤي  بة  هةمو  رِق   نينةة ة تةوةوى رِ  (ءرةبة)يىن  ، هةتيوةنةى تبة دلَ ثىنى خ
زى بكةىت نةة هةرضةةود لة يةةن     تئةىلَ  زةوةط، توةوى بة  شةيَوة  رِ  وىك بكىت بة شة ة

تةى  ةى ىلَ هةىت    وةنوذةيةة ة..  تدرة، بة َ  ئىطوةنةيىن ب رةوى ئيسالمة ة هة لَتخةتة
 يَكى طةوتةة ة.. هةمو    َت   جيَطى ، بطوة هةمو  بنةمىلَة  خيَزةو

 ...همد. نة ةبو  نيَشةنة  (جةمةل)   (ص ني) جةوطةنىوى تثىشىن رةريشى نيَشى ب 
 ةبةو ...   (بةو ...  لةرةر  ةرطوتنى دةرةة َت ) ةك نة ة رو رةوى بةر لةشكو دةلَيَن: 

ش نودن   رِقةى  تخ تر شةيمىوىوة ئىطوةنةى بؤة بو  نة زبةلَكو ئة  ثيالن   فوت   فيَلَ
  هةةةر خةةةلَكيَكى تةةوي  نةةة بةةة  ( ؤرِ)   (فةةىرل)رييةةةتى تهةةةمو  جو لةنةةة  ئيمثوةت

هىتنى ئيسال  بةرذة ةودى وةمىبو ، هةمو ى خسةمة رةةريةك   ثةىرة  ئيمكىويةىتيَكى     
 ئة  بةرهةمة رِةشةى هيَنى....   ةرج نود ئة جىرى تيى خؤز
دةرمى بى َتىن هةية لةة   – ءئةى وة ةنىوى عةبد لاَلَى نورِى رةبة –ئيَسمىي  ئيَوة  

شيَويَنى   هةلَطريرىوة ةى فميلةى ئةىذة ة  جةةوط   وةى ئىرةىيى بةةرثىنودن لةة        طيَوة
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 (سةييةت، يةى شةيوعييةت   مىرن)  َتدة... ضووكة هةمو  نةرةيَ  دةزةوةىَ نةة ئيَةوةي      
يةش لةة هةةر   تة  لة جو لةنةنىوة ة رةرضى ةيىن طوتو ة، هةر ب(ويز ترىي)بةضكةى 

زقىلَةةةةةيةك دةرةةةة َتمىن بةةةةو بيَت رةةةةدةن   هةةةةزةرةن مزطةةةة تمىن     تجيَطىيةنةةةدة ت
خىوة  جيَطةى رو رِدةن   رةمى، جطةة لةة   ؤ  تيىتو(تة يلة)رِ  خىود  ة  نود  تىوة بة 

 ةرةن هةزةر     ثريى خوةوىل.. وةهى قورئىن   ئةشكةجنةدةوى هةزترو تىودوى ملي
ى ربةة ؤي  زببىَ   وةبىَ ئة  نىرة لة نىرى جو لةنةةنىن دةضةيَت، ضةووكة تةى ئيَسةمى      

  تةةىن ئةةةتخلَينةةة ة تةنةةىن جو لةنةةةنىون،  ة دةزةمن بةةىَ ليَك(مىرنسةةيز )ليَثورةةوة ى 
يةىن  ت ى خ.  ةك بةى دوعدة ملد ة الصهدوندة()الشية دةلَيَةةةةن: تةرةمليَنن، برِةرميية د

لةنة لةة    مةرةة  ز بيَننتنة دةبىَ لة هةمو  وو رني    تىريَكدة بىرى ئىفوةت بة ئىلَ –
ن: ةلَيَة دئة ةت –بطوىَ  تخوشكىن ضة ةشة بكةن   دةرمةيةني  لة    لة  طويَيىن ب

ة  هيَنىوةة   نى بةرهة دة هىتو ة نة: ذن نيَلَطةيةة (ةلبقوة)ى رو رةتى (223)لة ئىيةتى 
 ېۅ ۉ ۉ ې ې چ  ن مىمةلَةى لةطةلَ بكةىت: تيةتى ضتثيى  بة ئىرةز  ى خ

 .(٢٢٣: البقرة) چىې
 
ى (مقيىل)ثيَى  ديىرة بة . ديسان )محمد( ذنان دةشووبهيَنىَ بة قوماش 

ن مىمةلَةةى ثةىَ بكةىت،    تئىبو رى هةرشمىَ نى َ بيَت بة ئةىرةز   ى خى ةوةنةيةةتى ضة   
 .(٣٧)((ال ندا متاع  مخ  متاع ال ندا املرأة الصاحلة))ة هىتو ة: مو دةدفةر ةك لة  

ذن تيَوِ ةوينيَكةى بةةرز  بلَنةدة،  ة هةرشةميَ       تئيَمةي  دةلَيَني: تيَوِ ةوينى ئيسال  ب  
هتوىرةةى قةةةد  بةةى َيى   جةة    جةةو لَى بيَةةت،  ة لةطةةةلَ وة عييةةةتى در  رةةمبو ويدة   

 –هةر شميَكي  زيىن بةخ  بيَت ليَى يىرةى  نةود  ة    بطوجنيَت، ثيَى بةخشوة ة،  ة
يىن بىزرطىوى بةة ذوىوةة ة   تمةلَيَكى وةزةوي  لة بةرذة ةودى ذيىوى ختئيرت ئةطةر ضى ن

  رةمى نةود  ن،   ذن   ثيى  نة خوةى طةة رة در  –بكةن   بةثيَضة ةوة ة رِةظةى بكةن 
                                                 

 2746ح يث :  -كتاب الرضاع  باب خ  متاع ال ندا املرأة الصاحلة  -صحدح مسلم  (37 )
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 طوتةو ن، ضةووكة بةهةشةت    وى ن،  ةتة  ةك يةك رِيَةزى ىلَ هةرد  نيىوى لة بةهةشمدة دة
جيَطةةةى رِيَزليَنىوةةة،  ة نةةىتىَ نودويةةة دةرة ة بةيةنةةة ة نودويةةة دةرة ة،  ة  ةك     

نودوةة ة بةىَ    ترةرزةوشمى نودن خسمنية وى  تى َ ى ذيىوى د ويى ة   ثةرِةى ذيىوى ب
 ةنىتىَ لة ويةوة د  رطةةى عةرةبييةدة     ،جيى ةزيى،  ة نىرى هةريةنةيىوى جيىنودة ة.

ضو ن   رِةى جيى ةز در  رمبو  بةرةمبةةر بةة ذوةىن، يةةنىَ     تةلَكو لة جيهىودة، بري بب –
 –ى هةةر وةة ئةدةيةة    : مىفى ذيىوى وية..   يةةنىَ مريةتة  ية، يةنىَ طوتىثةريدةيطوت: 

 ى ويية لةمىلَ   رىمىودة..(تصوف)يةنىَ ئةيطوت: مىفى 
وةىبو ن، نةة لةة   ة َمةة     يةىن لةرةةر دة  (شةةرت )  (قةةيد)ر ت ة بةدةيىن   رةدةن جة 

ضةو وىوة  تنورتةدة وىوو رويَن، ئيسال  هىت بة مى ةى بيست   رىَ رةىلَ ئةة  هةةمو  ب   
ظةنىن تةىَ دةطةيةةةويَت نةة خةةةلَكى   ؤهةلَدة ةشةيَنيَمة ة  رِيَةزى ىلَ دةويَمةةة ة  مةةةةةةةو   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ   هةمو ى لة ويَةو  ميَيةةك در  رةمكوة ة:   

ئة  رِةرمييةى لة دةيىن ئىيةتدة رِ  ن  .(١: النساء) چ .... ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
نودة ة... نة ةبو  ذوي   ةك ثيى   ةية، هى بةشى ذيىوة،  ة ذيىن بىَ هةيض نىميَكيةىن   

 دةوةة بةة نةىر ةوى ئةىدةمى،     ةضةة، نةة دريَذة   (وةرة َ )وىرِ ةت، وة هةر ئة ةودة بةةلَكو  
ى تهةودىَ جىر خةوةى طةة رة دةرةة َتى خة    دةتوةمن بلَيَ   تةوهى لة ريَم ئىفوةتة ةية. 

دة دةتوةوىَ منةىلَ بيَنيَمةة ذيىوةة ة،    (ئىفوةت)بة  خةلَكة  ة رةملىود  ة نة بة تةوهى لة 
رة ثةيوةودييةةةنى  شةةةيى تبةةىَ هةةيض جةة ،خةةوة ليَةةى رِةزى بيَةةت. (مةةةري ) ةك خةةىتو  

شت هةية بة ئةىفوةت  طةىلَ  )ملد  ال كر كاألنثى ...(ى ىلَ بو ، نة ةبو  رِةرمة (عيسى)
 (12)دةنوىَ بة ثيى  وىنوىَ... ئة ةية رِيَز  ثلةةى ذوةىن.    ة هةةر لةة  رةو رةتةدة      

ئةىفوةت يىرةى نةود  ة... ئىيةى ئةة ة مىوةىى بىيةة  دةن وييةة بةة           تبوِطةى بة تىيبةت ب
 يىن..د  تمةرةلةى ذوىن نة رةدةن ئىيةت رةبىرةت بة يىرىدةوىن هىتو ة ب
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 طةلَ نىَ هى رةر بن..د: ذوىن لةيةكةم 
 ةتةة: وةىبىَ لةطةلَيىوةدة جةو ت      دة وىبىَ ئةزييةت   ئىزةر بةدريَن، : لةنىتى حةيزدووةم 

ذن لةةة  نىتةةةدة  –ئةمةةةى رةةةملىود  ة  ؤبةةنب، ضةةووكة  ةك يىرةةىى ثزيشةةكى ئةةةموِ    
 تةودر  رمى   ئةودةمةنىوى  شةى تة ة  وني.

ى بيَةت نةة بضةيَمة  ى    تكودوى خة يىرىغ ت  ب ،: رويَند خةوةردن بةة طشمىسيَيـةم 
 ذوةنةى يى وة. 

: يةةىرىيةك نةة ئةطةةر ثيى يَة   يسةمى ذوةنةةى مةةحو   بكةىت لةة ذن            ضـوارةم 
 .(االيالء)ميَودى 

: ئةطةر ذن   ثيى  يةك وةنة تن   تة َق نة تة ويَوةويىوة ة ذوةنة ضى بكىت ثيَنجةم 
 تى ميَود بكىتة ة..د

 بدرىَ قىزةجنى ذوةنةية..درة تة َقيَ  ت:   جشةشةم 
: ئةطةر ئةذيني بةيةنة ة هذن   ميَوده بى بة بىشةى لةطةةلَى رِةفمةىر بكةىت     حةوتةم 

ڀ ڀ ٺ  ...چ ئةطينة بة شيَوةيةنى ضةىك   ثةرةةود لةيةنمةةةو جيةى ببنةة ة:     

  .(٢٣١: البقرة) چ ... ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺٺ
لةرةرييةتى شري بدةت، يةىن  ى... ئىيى تةلَ   دةيةن طوتن بد: شريدةن بة منهةشتةم 

 بطيةةوريَت..د  تدةبيَةت دةيةوى ب
ڀ ڀ ٺ  ....چن رِةفمةىرى لةطةةلَ بكةوىَ..د    ت: ئةطةر ميَودةنةى مود ضيةمؤن 

 .(٢٣٤: البقرة) چ ... ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
مة َيةةتى ويَةوةن   تيىرةىى ن  دة بةو ، نةة بةرةضةى نودوى   (عيةددة ): ئةطةةر لةة   دةيةم 
 خوةرنت..د  تويَ  بدةت بة طويَيى ببة   زمى ،مةلَطةتن
ئىيةى هةةةر ة    ئة ة بة يةك بطةن تة َقى بةدةت.. : مى ةى نىت، بة َ  ثيَ  يازدةهةم 

  يَلَى بكةةةةةةىت بةبىَ مىف..د  
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جطةة لةة   ذوةنةة، ه  ت: جيىنودوةة ةى هةوةدَى لةة  وةى  مىلَةةى بو يىوةة بة       دوازدةيةم 
 ..(متعة)ى تة َق درة مىفةنىوى توىه نىتىَ ميَودةنةى مود،  ة ي

هى لةةة  ئىيةةى ئةةة  هةةةمو  يىرةةىية مىوةةىى بىيةخةةدةن وييةةة بةةة مةرةةةلةى ذوةةىن نةةة تةةةو  
رةىية  ةمو  يىطةيشمنة ة رِةخنةيةنيىن هيَنةى ة، ئةة  هة   وة رو رةتةدة نة ئة ةن بة تمَ

وةةىن بةةىل دةنةةىت، ئيمةةةةو بةةى رةةو رةتةنىوى تةةو بو ةرةةمىَ، بةتىيبةةةتى رةةو رةتى ذ   
وةىن نةة   ذ تنة هةودىَ شمى رةيو  رةمةرةى تيىية بة  (مةرية )ةتى  ة رو ر (النساء)

 هةرطيةز ثيى  قىبيلى ئة  تىقيكودوة ة ويية.
 مان:ؤبا بيَينةوة سةر باسةكةى خ  
ثةىش     –بةتىيبةةت   –لة هةلَسةةوطىودن   رِةخنةةدة    –هةمو  نىت  –ر ثيَويسمة ؤز  

يةة  ت. بة وةبن لة رِةخنةنةيىوةدة. شى هةلَئة ةى تو  تثيَشى ئة  جيَطىية رةيو بكوىَ، ب
يشمو ن، جطة لة ةي  دةبىَ ئة ةي  بزةووىَ نة هةمو  ؤئة  بوةدةرةوةي  بة هةلَةدة رِ

ى هةية، لة ثةوةدى ثيَشةينىن،   ترة ليَكدةوة ة  تةعبيةويَكى ختطةل   خى ةن زمىويَ  ج
  ...همةةد.(نينىيةةة)  (ضككرب املثككل )  شةةو بهىودن    (٣٨) قسةةةى وةرةةمةق، تةشةةبية  

شةةخوةوى   رِة ةوبيَةذى ئةةة  طةلةيةةة... ئةمةةة  تئىشكوةيشةة ئة ةوةةة نةةوة ن بةة هيَمةةىى خ  
لة يةنةةة ة، لة يةةةنى تةةوة ة ئةةة  بىرةةةى نةةة ئةةة ةن رِةخنةةةيىن ىلَ هةلَبةةذةرد  ة      

ئة  شمة بةةنىر   – ةك ئىذةلَ  –  ئىرةرمةيىن دةنىت، نة هةر ئى ة بىَ يىرى (تة جيية)
  تنىتيَكى بيَت قةىبيلى رِ  ةوةدن   رةة ز بةو ن بيَةت،  ةك تة      وةهيَنوىَ، بةلَكو دةبىَ لة 

ة ى زةوىيةىوى نشةمونىلَ   رة ز بةو ن، نةة لة    تى هةية بتدةوة يَلَة يىرىيةنى تىيبةتى خ
يةة رةة ز   (نطفكة   = تتة )ئىشكوةية   نةىت ئةة     )علماء األجنة(ئة ةي  لة ى  رِ  وة..

 يشةة ة.  ةت،  ة لةة جيَطةىى تو  دة بةة بةرهةة  وىية   (حةةيز )دةبيَت. ئىشكوةية لة نةىتى  
بة هةمو   لة هةمو نىتدة  –ية ة تجطة لة نىتى حةيز  جيَطىى وىئىرىيى خ –نة ةبو  

 ر تت ةنةتىن بضيَنن رِة ةية  بة بةر ديَت..تج

                                                 
 : )ماحلريف تشبدُ( ألنُ مبرع ال رية.دةلَيَتقورالوبى  (38)
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مة َيةةتى بةو : نةىتىَ ذن    ترِةرةمكودوة ةى   بةىريَكى  رى ن   تجطة لة ةي  ئةمةة بة    
 ة  تيَكةةلَيىن  جيةى دةنةودة   تىرةة  نة ضةكيىن بة   بكة تىيةتة حةيزة ة جو لةنةنىن ن

ةيىن  ت: جو ت بو ن ئةطةةر ضةى لةة جيَطةةى رةة ز نودويشةة ة       وةدةنود،  ة يىن د
رِةرةمكودوة ةى   تدةرئةةجنى  ئةة  ئىيةتةة هةىت بة      ت، هةر دةبيَت لة ثيَشة ة بيَت، بيَ

 ةك ئةةة   ن وييةةةنةةة ةبو  مةرةةةلةنة، ئةةىرةز     رِةبةةوةرد  ئةةة  هةةةمو  بةةىرة هة َوةةة.
 ةلَيَن..د  وةخويَندة ةرةوة د

.. ثةيوةودى ذن   ثيى  تةوهى لة  ئىيةتةدة وةهىتو ة، بةلَكو لة طةىلَ جيَطىى تةودة  بةلَآ 
ى،  ةك: ]هن لبةىل لكة   توةم  لبةىل     تهىتو ة، هةر جيَطىى بة ثيَى شيى   لةبىرى خ

ميَودةنىن  –ئيَوةي   -ئةى ثيى ةن  –ئيَوة  تج    بةرطن ب -ذوىن  –ين..[. ئة ةوة 
 چ...ې ې...چ رة ليَكدةوة ةية: ت... ئةطةر ئة  ج(ذوىن)ئة ةن  تج    بةرطن ب -

 ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ....پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ ... (٢٢٣: البقكككككرة)

جة     )وةةبيَت، دةبةىَ ثيةى  يةىن ذن      (تةشةبيية )ئةطةةر مةبةرةت    .(١٨٧: البقرة) چ ....
 ةةة.(يببتةش)  مةبةرت ثيَى ي(حريف)   نة ةبو   شةى بن...د (بةرط

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ  ة دةفةةةةةةةةةةرمو يَت:   

 تتةىن هى رةةر  خيَزةوةى بة    تبة  ةتىى: هةةر لةة خ   .(٢١: الرم ) چ ڳ...گ گ ڳ
زى تشة يسةمى   رة  ت يةىن،  ة خ  ئىرةمبو ومةىن   حة ةوةة ةتىن لةة    تبةدى هيَنةى ن بة  

زينةة ةى خةوة    ؤد تبةلَطةيةة بة   خسمو ةتة ويَوةومىوة ة، رىزدةوى ئةة  نةةش   هة ةيةة   
 جوةوى.ى نىر
. ٢٢٣: البقكرة ) چ ...ۅ ۉ ۉ چ يشدة نةة دةفةةرمو يَت:   (بةقةرة)لة  رو رةتى   
وىَ زة يةى    تبىل بىرى منىلَ بو ن   زة زيَية، نة ةتة ذوةىن  ةك نيَلَطةة  ةوةة، هةرضة    )

يىر بن بةزةون نةة   شت  رة ز دةنىت، ذوىن جيَطةى  ة بةرهيَنىوى مندةلَة،  ة هتنيَلَطة ت
  ةنة..تضىودوى ت تبىر  نةشييةتى ب ئة  زة يية   نىت لة
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الكك ندا متككاع مخكك  متاعهككا املككرأة   ))فةرمو دةنةةةي  بةةة  دةرةةمة  ةذةوةةة هةةىتو ة:    
 تذوهيَنةىن   شيةةةوينكودوى ذوىوةة  يةىن، بة      تمةبةرت هةةلَنىوى   ةنىوةة بة    ((الصاحلة

 وجةو لَى وىشةةرعى وةةبن،   تو شى فةرىد  مج ئة ةى هة لَ بدةن بىَ ذن وةميَننة ة تى
.  ةتةة: زيةىتو جةةوةوكودوى ذوىوةة  ثيَويسةت بو وةةة     (تةشةةبيية) ة ديسةىوة ة مةبةرةت   
 ةك ئةة ةن   –وةةك خةوة وةخوةرةمة     –بةرط   نى َ ظ بة جلوؤثيَيىن،  ةك ثيَويسمى مو

 يت..  وى لةبةر دةنةتن دةيكوِيى   ضتدةيلَيَن:  ةك نى َيةنى رو نى بىزةرِة، ض
ى رةو رةتى  (31)دة ئىيةةتى  بةةوى  هرةىمىن وةورثه    لة جيَطىيةنى تةوى فيشةىلَةنىوم    
لَمىن وئةى ثيَغةمبةر بة ذوىوى مورة )يَت: يَنى ة طوةية خوةى طة رة دةفةرموى ه(النور)

يىن دةوة يَنن لة تةمىشىنودوى ئة  ثيى ةوةةى وىمةةحوةمن..، هةةر ةهى    تبلَىَ بى ضى ى خ
ئةة ةن ذن  ةك ئةىذةلَيَكى   بةة َ     .(..يىن بثىريَزن لة خوةثةنىرىتخبى نةش   دةميَنى 

ييةىن بةةرزة ة بةو ، دةرةت بةةجىَ بةىَ       (جنس)ميَيينة رةيو دةنةن   هةرنىت هيَزى 
رنو ر بىَ شةر ، لة رةر جىدة  شةقى    شويَنة طشمييةنىن   هةةر جيَطىيةةنى تةودة    

ى قوتى ىوةنىويشدة بىَ، وىبىَ وةة  (حلةرِة)ذةهوةنةيىن بوِيَذن، ئةطةر ضى لةرةر ميَز  
هيض رِةخنةيةةك بطةون، بةةلَكو دةبةىَ      ،نىرة ، وة نةرورمى، وة بى ك   دةي ، وة بوتمىم

رِيَزليَنىوى  تر طوجنى ة بؤمىود   وةبو ويىن ىلَ بكةن... ئةطينة ئة ةى ئيسال  دةينى ة ز
يَيةىن  وييةة،  ةك ئةة ةن ث  رِةبةو ةردن   تضووكة ئىفوةت تةوهى بة  ى،تئىفوةت   ثةرذينة ب

دةميزةدة    وة ةى ئى(وةر )زيىد بو ن   طةشةنودوى  تب  ةية، بةلَكو غىيةى بنىغةيية
خةز      (مىرنسةيزمىوة )نىر  بوة  خوشكة.. هةرضةةود ئةة    در  رمبو وى خز    نةرو
 نةل   نىرييىن وى يَت..  

ئةة   ةزعةة وةىطوىَ      دةى لة  حىلَةتة بىَ رنو رةدة جطة لة ةى ئىفوةتةنة بةرطةةى   
شةةة ة نةةىر بكةةىت بةةةر ئةبنةةة بطةةوة ويَوةنةةىن طةةةىلَ جةةىر لةرةةةر ئةةة ةى نىميةةىن لةثيَ 

جطة لةمىوةي  خةز    نةةل   نةىر وةىمَينَى   وةىزةووَى ئةة  وة ةيةة لةةنَى          يةنمةةو  



 

114 

قـل للمـنمني يغاـوا مـن     ]ئةطينة هةمىن بوِيىر بةرةةر ثيى ةويشةدة دةدةت:    د بو ة.
 ثيى ةوي  وىنةن..د   ت ةيالية ب ى ئة  شني    ةضتب [أبصارهم...

وةردوى رِةبة  تدةطون، نة طوةية ذن تةوهى ب (النور)ى رو رةتى (60)رِةخنة لة ئىيةتى   
رن   تئة  ذوىوةى لة رة  ضةو وةتة ة  عةوزر وىشة    )ية دةلَيَت: تثيى  در  رت نوة ة، ب

ىن وىطةةةىت ئةطةةةةر طةرِة وةتةةةة ة طووىحيةةة تئوميَةةةدى ميَودنودومةةةىن وةةةةمى ة  لةةةة خةةة
  نةنىويىن دةبكةن   فوِىَ بدةن.ؤضىر
شييةنى طة رةى دةر  وى بو ن ئةة  بةضةكة   تر رةيو  رةمةرةية،  ة تو شى وةخؤز 
ئيسال  دةية ىَ رِيَز  نةرةمةتى ذوىن ثىريَزرة  بيَت، هةمو  نةىت  ، ضووكة (مىرنسييىوة)

  (ح )و وةنةن لةرةريىن، يىن تيَتلة دةرطىى شةرةفيىن وةدريَت   ئىرةز  ى طالَ ى خ
هةةةر هةةيض وةةةبيَت بةةة ئةوةةدةزةى    . دةنةةىت. ترةةنو ريَ  دةدةويَةةت   ثةةةرذينيَكيىن بةة 

 نة بىَ لة دةرطىدةن هيض نةةل وةرِ ةتةة ذ  رة ة.   دةبنويَت  تمةوزلَيَكى رىدة رِيَزيىن ب
ر، تةوىوةةت بةة   تية لةثيَشة ة دة ة دةنىت دةرت دريَذى مةنةوة رةةريىن بةةهيض جة   تب
ذن  ت  يىرىيةك هةية بة بط()ضت، ئة  نىتةي  ت  ةوينيَكي ، تى دةبيَمة هى رةرى خرِ

نةةي  رةرثيَضةى بكةىت لةة      رِة ى بكةىت، وةة ذوة     ميَودى، دةبىَ وة ثيى ةنةة زيةىدة  
 يىرىية.

تةةىن (زينةةةت)دةمةةةويَن   جيَطةةةى  (عةةةبى)جةةى نىتيَةة  بةةة ذوةةىوى طةةةوو      دةلَيَةةت:   
رة تديةىرة ئةة  جة    بكةةن.   تىَ حورمةتةةنىن  ةزةومةىن بة   ظة بؤدةرمةخةن، وة ةك مو

ظى بىَ حورمةتي  ؤبة دةطمةن رِىَ بكة يَت مو (وو ر)ى رو رةى (60)ذوىوةى ئىيةتى 
ظة  يَلَةنىن، نة ةبو  دةتوةون بىر حىلَةةتى ثيَشةو يىن   ؤىن تىَ بكةن،   جىى موتةمةحي

يشةيىن مبيَننةة ة، هيَشةمىى هةةر     تئةطةةر  ةك خ  تئة  حىلَةتى د  ةمةة، خة   ترِن بتبط
 ئة ةيىن ضىنة.

خوشةةكىن، وىمىوةةة ىَ هةةةمو   تةوةةيَني بةةطةةة رةى دةد رؤئةمةةة ئيَمةةة بةةة خزمةةةتيَكى ز  
ى تيَةةو بكةةةن (جككن )يَةة  يىرييةةىن لةطةةةلَ بكةةىت   ئةةىرةز  ى   (مةةة و ن)رو  شةةت 
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نةة ئةة     تمَلةرةريىن    يَلَيىن بكةن، لة  يشة ة تةنلي ى بةثيَى توةوىية،  ة هةتى نةى 
ى  ةتةة: تةةنلي    ة،رب (ةة مبيَنىَ، ئةة  يىرةىية لةة بةرةمبةرييىوةة ة دةوةوة      )   (علةت)

ضةةو وى ئيَمةةةى ئيسةةالمى لةةةبىرةى    تئةمةيةةة ب طةةةوو        ثةةري  ةك يةةةك وييةةة    
خوشكىوة ة... بة َ  ئة ةوةى نة هةر بة ذوىوة ة طوتو يىوة  ئىرةز   ثةررةنت، ديةىرة   

وىنةن، بةةلَكو هةرضةى شةمة بة يىوةة ة دةبةىَ       (ةخمصىصىت)مى   ئيترتةف بة خى ةويَ
 ية قةت رِةزى وىبن هيض نىت دةرت بةرِ  يىوة ة بنويَت..  تبيَت...    ب (مشاع)
 – ويَنة ة  ؤنة بىَ شةرمىوة  بىَ هيض طويَدةويَ  بة ةى بة در –بوخمىويَكى تويىن  * 

رِيَطةىى   ة ئىيني مىفيىن ثيَشيَ  نةوة   تب ذوىن لة ضوةرضيَوةى ملكة  بو ويىن)دةلَيَن: 
رِة ةوةةةى ضةةوةر ديةةوةرى مىلَةةة ةيىن   ة مةلَطةةةي  ىلَ طيةةةةوة تتيَكةةةلَ بو ويةةىن بةةة ن

 .(ن...  نود
زطةةة دةمةةىوزةوى لةةة نةةى  ئىيةةةت،  ة يةةى لةةة نةةى  فةةةرمو دةدة ئةةة  بِويىرةيةةىن         تخ 

 ... ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ ةرطوتو ة..د  بلَيَةى لةة ئىيةةتى:    

ر هةلَةةن    ؤر زؤ ة  ةريةىن طوتبيَةت..د    ئةطةةر ئةة ة بيَةت ئةة ة ز       .(٣٣: ألحبابا) چ
 بةنويَوةوة ئة  شمىوة دةوو رن، ضووكة:

لسنت كأحك    كييا نساء النب]:   ئىرةرمةى ذوىوى حةزرةتة (تة جية): ئة  يةكةم 
ة ة .  ةتةةة: رِ  ى قسةةةى لة ةوةةة  بةةة ةن دةلَيَةةت: لةمىلَةة    [ن اتقككدنت..إمككن النسككاء  

تىن رِةطون، ضووكة ئيَوة خيَزةوى ئة  رِةبةةرةن نةة ذوةىوى تةو     ترةقىمطيةةو بن   رِيَزى خ
  (ئورةوة ) ة هةةمو نىت   ، ةوة  دةرل لة ئيَوة ة  ةردةطون   ضى  لة ئيَةوة دةبةوِن.  

يىوةدة ثيةىدة بكةةن، نةىتىَ     تدةبىَ ضىنمةةو ئة  بةروىمةية بةرةةر خ  (رِةبةرةن)بنةمىلَةى 
  زيىدة رِة ى وى  ضو وة د ويةى ة دةنةوىَ، نةىتىَ    (تةرةف)شىوة ة لة بىرى دةرت نيَ

 تىَ بىرى يىرىى خيَزةن دةنوىَ.بىرى حة َلَ،  ة يى حةرة  دةنوىَ، نى
ثيةىدةى بكةىت،    (رِةبةر): هةر يىرىيةك دةبنوىَ دةبىَ لة ثيَشة ة بنةمىلَةى بة كورتة 

لَ تزيةىتو لةة خةلَكةنةةى تةو نة     دةبةىَ ئةة  بنةمى َوةة     –جطةة لةة ةي     –لة  يشة ة 
 تبة  بنةمىلَةة بةةرِيَزة..   رة بوِيةىرة تىيبةتييىوةة بةة    ت، ئةمةةي  يةنيَكةة لةة  جة    هةلَطون
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 ذوةىوى ئةة  رِةبةةرة دةبةىَ  ة بةن،     نةىتىَ   يةىن، تئة ةيشة ذوىوى توي  شةر  بكةن لة خ
ةبةرةت  بىشمةةو دةبىَ ذوىوى توي   ةبن.. ئةمة لة يةنة ة لة يةنى تويشة ة م  زيىتو

ئة ةية ثَييةىن ب ةةرمو يَت: جيَطةةى شةيى     يةةق بةة ذوةىن ئة ةيةة لةة مىلَةة ة بةن،            
لَة  در يَنةة،  تنويَكىرى   ثىضةةن  تضى ديَوى ئي    نىرةنىوى ئة ىَ بكةن   دةروةضن ب

خزمةةت بكةىت لةبةةردة      ؤ ة يى لة دةزطىيةك نىرمةود بيَةت هةةر بةةيىوى هةةتى ويةوةرِ     
ئةةة ة شةةىيةوى ئةةة  وييةةة..   مةةىريَكي  بيَةةت. تك نؤةر رةةةردةرطىيةةةك،  ة يةةىن ئةطةة

رى وزيكييةتى، دةبىَ بةىَ  زيى   وةفةقةى لةرةر ميَود  نةل   نىؤئىشكوةيشة رِزق   رِ
ئىمىدةبكوىَ بىَ هةيض ئةزييةةت    تبةرط   خوةردن   ثيَدة يسمييةنىوى ذيىوى بمنةت جلو
يىن لةطةلَ ثيى ةنةة، بةةثيَى   تةطةر خم (بىَ ئة ةى لةمىلَة ة بوِ ةتة دةرة ة)  ئىزةريَ  

 شبى   وةريمى ئة  جيَطىية نىرةنىويىن دةبةش بكةن   هى نىرى يةنمةةو بكةةن.. ئةة ة  
 زة...ؤن رِيَ  دةنة ن ثيةوتى لة نيس وةدةت، ضتبة  مةرجة نىرة رةرةنييةنةى خ

ئة ة وىطةيةةويَت نةة هةةمو  نةىت حةةرة    يىرةىغة        [..ڃ]ديسىوة ة ئة  بوِيىرة  
لةمىلَ بضنة دةرىَ...   بةلَكو ئة ة دةطةيةوىَ نة ذوىوى بة عيةززةت   بةشةةرةف تةى    

مةلَطةةى هةلَوةشةى ةى   ت ةك ئيَسةمةى ن  –وة دةرة ة ؤر ثيَويست وةنىت لةمىلَ وةرِؤز
ن   ؤديَةةةةةةةةةةن   دةرِ –شةةيوة تذ بىزةرِةنىويةةىن دةثؤ  رِ  شةةة  ئةةة  رةةةدةية وةةةبن  

  َن   بىزةرِةنىوة ة...  تة  نقةرةبىلَغييىن خسمو ةتة جىد
ر ثيَويسةت وةةنىت لةةمىلَ وةضةيَمة     ؤ  زيوةك   بة ئةمةك ئة ةية تى زةمةزرة ئىفوةتى د 

شةةىنى تر بةةة عيةةززةت   ثؤدةرىَ، جةةى ئةطةةةر ثيَويسةةت بةةو  ضةةو وة دةرة ةى، بةةى ز 
، لَ   رةةر  رةنط    قةى رِ  تةة ة    ت  قى    قة  (تبةةوج)ئيسالمييىوة ة بوِ ةت، وةك بة 

ئةطينةة ذوةىوى ثيَغةمبةةر      ريةىن طوتةو ة.   بةة رةةرة خوةر  ة   (بوةدةرةوة)ئةمةية ئة  
بو وةة، تةوىوةةت بةةيىوى     (جةمىعةت)  (مجتة)ى   خوةرتوي  لة ةن ئىمىدةى يهى ة َو

لقك  ككان    :اهلل عنهكا(   ي))قالكت عائشكة )رضك   وويَةذى جةمىعةةت:    تيشمو ن بؤز  ي  رِ
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  ثكم يكنقلإ إىل   متلفعكا  ركرمالهن    مكع رسكول اهلل   نساء من امل منا  يشه ن الفجر
 .(٣٩)((بالصالة  بدوتهن  مما يعرفن من تغلد  رسول اهلل

 –ويَذةنةة  وثةىش   –يشمنة وويَةذى بةةيىويى   ز  ية     ؤ ةتة: ذوىوى مورلَمىوةنىن دةرِ 
  ىريةة  بةةوتيةةىن دةثيَضةةىية ة، نةةىتىَ دةطةرِةوةةة ة هيَشةةمى ئة ةوةةدة  تدةطةرِةوةةة ة  خ

 ةمبةةر  يىوةة ة بةو ن، ثيَغ  توىروةن.  ة ئىمةىدةى جيَطةةى  ةوةةى تىيبةةتى بةخ    وةدة
نةرةي    دةوةىبو ن   هةةمو  ذوةىن دةهةىتن  ، هةيض      تذطىريى    ةوةةى تىيبةةتى بة   تئىم

تةوىوةةةةت لةةةة جةوطةةةة      ةرطوتنةةةى زةوسةةةت   زةويةةةىرى..   تن بةةة ؤوةيةةةدة ت مةةةةرِ 
.. ىن دةنةود يةىن بةشةدةريي  ت  ليَهىتو يى خ(ةخمصى )رةثيَنوة ةنىويشدة ذوىن بةثيَى 

 تىَدة نى(ودئوح)نة لة جةوطى  بيسمو ة تىن(وورةيبة)قىرةمىوييةتى خىتو   منو وة تب
د  بةة   وةةنو لَتن ثشمى ثيَغةمبةرى ضتئة  بةرِيَزة ض لةشكوى مورلَمىوةنىن تيَ  شكى،
 قىرةمىوىوة جةوطى دةنود..د 

ثيةةى ةى    ة  دةلَيَةةت: ئةةةطيَوِيَمةةةيى دةتنةةة خةة (ئةةو  عيمةةىرة) ة يةةى دةرةةمىوةنةى  
وشةت..   بو  نورِةنةةتى ن فةرمو ى: ئة ة ثيَغةمبةر  نورِةنةمى نوشت دةرنة ت،

يَغةمبةرى ثةبين  ديشت، ؤنى رِتدةلَيَت: مني  رِيَ  ثىَ طوت   ترييَك  دة لة قيى   بةض
تةت  تهةةقى خ  (ئةو  عيمةىرة  )شةة  ثةىَ دةنةةويَت   فةةرمو ى:     ترى ثةىَ خ ؤز خةوة  

 رةود. 
وة ضى دةبةخشةيَت لةة   ةطةر حةرةمة ذوىن لة مىلَ بضنة دةرثَ، ئةى ئة  بةشدةرى ذوىئ 

 تب ةىن نود  ة   وىن   ئى يىن ئىمىدة نود  يجةوطيىن نود  ة، بوين ثيَضي جةوطةنىودة
جةةوةميَويى   نةةىرى  تيىويةةىن دة ة بةةتجةةةوطى ةرةنىن، طةةةىلَ جةةىر هةةىوى نورِةنةةىوى خ 

 (عىئيشةة )خوشةكى ئيمةى  حورةةين  ، خةىتو       (ينةةو زة)قىرةمىوىوة ...همد. خةىتو   
لةمة ةيةة نةةة زةوىنىمنةةىن    ضةووكة ثيَويسةةت بةو  فةرمىوةةدةى ئةةة  جةوطىوةةيىن نةةود.   

                                                 
  .1055 :ح يث  -كتاب املساج  ممواضع الصالة  باب استحباب التبك  بالصبح يف أمل مقتها   -صحدح مسلم  (39)
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وةة وةى  نىبينةةى    ؤدةلَيَن: نة ةبو  ئةطةر ثيَويست بو  دةبىَ ذوىوي  ضةك هةلَطون   بوِ
 ةةة ة.(ريىرةت)
كى بىل بكة  ضووكة بىرةةنةمىن  من وىمة ىَ مةرةلةى ئىفوةت هةمو  نون   قوذبنيَ 

 لة دةميىودة تىلَة. (هةوطوين)شةنىن تظة وةخؤدريَذ دةبيَمة ة   ةي  دةزةمن مو
ثيى ي  بةثيَى قورئىن رةرثش  نوة نة بة ئىرةز  ى )لة بوِطةيةنى تودة دةلَيَت:  * 
 .(ى لة ذن بدةت....تخ
ة ، ئةي    نةىرى بةةرِيَوة    مَ ليَثورةو ني نة هيض دةزطى  ثيشةرىزييةك بةبهةمو  دةزةو 

ر ليَهةةىتو    شةةيى  بيَةةت ئةةة ة بكةةوىَ بةةة    ؤوةةىرِ ةت، لة  يشةةة ة دةبةةىَ   نةرةةيَ  ز  
هةر دةزطىيةك... ئىيى   دةزطىيةك بةة ئةوةدةزةى ئورةوة  خيَةزةن      تبةرثول... ئةمة ب

نة ةبو  لةوى  ئة  خيَزةوةدة  طةر  ةك دةزطىيةني  رةيو بكوىَ،طووطة...د  طو ىن ئة
ئينجى دةطةرِيَني بةزةوني نىميةىن    ،(يى ثيى ةنة ،ذوةنة)دةبيَت يةنيَ  بةرثول بيَت  هةر

يىرىى ذيةىوي   ةيةة نةة ثيَة       دةبذيَوين   دةيكةين بة بةرثول،شيى توة ئة ةيىن هةلَ
دريَذة ثيَدةوى ذيىن لةرةر زة ييدة،  ةك بة طشمى يىرىى بو وة ةر  تبيَت لة ويَو  مىَ ب

نةىرى ئةىفوةتي  منةىلَ بةو ن   شةريثيَدةن         [خلقنكا زمجكن..  ممن ككل شكي   ] ةية: 
دةرمةبةرنودوى ئة  بةرهةمةية لةويَوةن جو تبةو وى ذن   ثيةى دة ديَمةة بةةر.. بةةثيَى      

ثةر ةردة  ئىمةىدةنودن   ترو  شمي  هةر دةبىَ  ةبىَ، ضووكة ذن ضىنمةةو شىرةزةية ب
ز  تلةة دةمىخيدةيةة  ة رةة   ضةةو ويَ تذيويةى   ب  يى   دةر  وةى، تبةةثيَى رو  شةمى خةة  
نة ةبو  دةبىَ ئةة  نةىرةى تةوى بةرةةرة وةةدريَت،       بةخيَونودن، تميهوةبىوى زيىتةةوة ب

)األ  م رسكة اذا أعك دتها   زتوينى هةةمو  نىريَكةةةةةة:   ؤخوة هةلَنىطوىَ نىرةنةيشى ثيةةةو 
 .أع د  جدال الد  األعراق(

زيةى   وةىن   ؤيدةنودوى رِزق   رِئىمىدة نوة ة، ئة ي  ثة تى بتئينجى ثيى ي  نىرى خ  
ثةيةةدةنودن   ئةةي    نةةىرى دةرة ةى مىلَةةة، دةبةةىَ  ةيةة  بيَةةت، ضةةووكة وةةىنوىَ ذن    

ةلَ   ثيَطةيىودن   بةخيَونودوى لةرةر بيَت، لة  يشة ة نويَكةىرى بكةىت   دمةرةلةى من
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ةلَةةةنىوى...    ة وىيشةةبيَت بةةىَ ديى   منتثىرةرةةمنى خةة ت  شةةة  و وى بكيَشةةيَت بةة
بة رِةجنبةةر  زةمحةةتكيَ       : ةتة ية ثيى ةنة نوةية رةرثةررت،تةررت بن، برةرث

 تبيةىن ثةىريَزىَ، خةىوو    ثيَدة يسةمييةنىويىن بة      يىن، لةرةرمى  طةةرمى توىن ثةيدةنةر ب
ٱ ٻ چ ش نة لة ئىيةتةنةةدة هةىتو ة:   (قة ةمة). ئةمةية مىوىى ئةجنى  بدةت.

وى تى ضةى ئةةنى بيكةى، ضة    تبة ئىرةز  ى خة وةك نويَخىيى    (٣٤: النساء) چ ...ٻ ٻ 
وةخيَو تةوىوةةت ئةطةةر ذوةنةة وةفةقةةى وةةبو ،  ةتةة:        ت،ش بو   ة رِةفمىر بكىتثمَ خ

 دةتوةوىَ تة َقى ىلَ  ةرطوىَ. ثةيدة بكىت ذوةنة لة دةدطى ة تثيى ةنةى وةيموةوى وىوى ب
ضةةود مىوطيَة     حةةيز   منةىلَبو وى هةيةة  مةى ةى    )جطة لة ةي  لةبةر ئة ةى نة ذن  

.. ئةطةةر  (ةضةىَ تى تةودر  رةمى تيَة  د  حىميلة دةبمَ، هةلَبةتة يةك د   مىوطي  حىلَة
ئىرىييىوةيدة هةمو  نىرةنىن دة ةرمىن يةىن بةة   لةرةر ذن بو ةية لة  بىرة وى (قة ةمة)

   نةىرى دة لَةةتى هةيةة،   ( ةزي ةة )ئىرىوى بةرِيَوة وةدةضو ن.. ئةطةةر بلَةيَني: ئيَسةمى    
نىرةنةى دةرِ ةت، ضووكة مىوطىوةى هةية...   ئىيةى تةة ة ى ذوةىن دةطةوجنىَ      نة ةبو 

 ...ٱ ٻ ٻ ٻ چ ر بن...د  بىَ طومىن وىطوجنىَ جةى نةة  ةبةو     تمو ضة خ

 ر  رد نوة ة.ؤرِةرت   در  رمة،  ة بة حيسىو   ليَكدةوة ةيةنى ز (٣٤: النساء) چ
ر هةر ديةىرة  يىرةىى خيَةزةن    تخ ر وةبيننتخ (شةمشة نويَوةنىوي ) ة ئةزةمن ئةطةر   

 ية:تطوتو يةتى ب يي    مةحكة ر بة قىؤشميَكى رىدة  بىَ بىية  ويية، بةلَكو قورئىن ز
ٿ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ (١:النسككككككككككككككاء) چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

پ ڀ ڀ  ...چ (٢١: الككككرم ) چ..ڳک ک ک گ گ گ گ ڳ

 .(٦: التحريم) چ...ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ  (١٨٧: لبقرةا) چ.. ٺڀ ڀ ٺ
رِيَز  حورمةتى ذن   ثيى ة بةىَ جيةى ةزى...   بت ئة  ضةود ئىيةتة  ضةودةن ئىيةتى تو،   

ز لةة رةو رةتى   ؤيةة قورئةىوى ثيةةةو   تمةلَطةيةة، ب تر طووطة  خشةمى بنىغةةى ن  ؤخيَزةن ز
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كى طووطةى بىرةكود  ة،   دة بةشةيَ (التحكريم )  (الطكالق )  (األحكباب )  (النكور )  ( البقرة)
ن دةبىَ ئة  دةزطى طووطة بىَ رةرثةرشت بيَةت...د  لة  يشةة ة زةوىيةىوى    تنة ةبو  ض

 ي  خةةةرجى بكةةىت، ئةطينةةة بةةة ئةةىبو رى دةلَةةيَن: نةةىَ وةةىن ثةيةةدة بكةةىت، دةبةةىَ ئةةة 
ئةطةةر  )يشمىن نة دةلَيَةت:  تخةرجى لةوى  دةضيَت، هةزةر رِةمحةت لة نوردةى خهةلَة

 ..  (.ةر طةمني  دةنوِى لة ذوى بكوِة.لة ثيى ى بكوِة، ئةط ن دةنوِثؤرِ
لةوطةةرطوتنى     تجى ئةطةر ويشىوةى رِ  خىودوى ئة  خيَزةوةية بة دةرنة ت، ئةة ة بة    

 ةى يةةك تةى بةشةكو  تيَة  وةضةيَت،     رةةيةنى دةوةى ة، يةةك لةة د     ؤوةرِ  خىوى ضةود ثو
   .)٣٤: النساء) چ  ڦ ...ڤ ٹ  ٹ  ...  ٹچ ئة ةية نة خوةى طة رة دةفةرمو يَت: 

ئةمة جةوطيَ  ويية لة ويَةوةن ذن   ثيةى دة دةرةجنىمةنةةى رةةرثىوكودوة ةى ذوةنةة        
بيَت،  ةك ئة  بىَ ئىبوِ  يىوة ثيَيىن  ةية..   وةةخيَو... ئةة ة وييةة بةةلَكو ضةىرةيةنى      

 ية:تب .ثىرةرمنة لة ةى نة ئة  خيَزةوة بوِ  خىَ.تيية  خ( قىئى)
طووطةى ذن    ذطىرييىن بكةن   بة خوة بيةىن تورةيَنن،   ت ةتة: ئىم (فعلوهن): يةكةم  

 ة بيَمةة ة، ئةطةةر منىلَيةىن هةةبو ،    بيَننة ة  بةزةييىن بةمنىلَةنىويىوةد ميَودييىن  ة بيةةو
ذطىرى رو دى وىبيَت، ضووكة ئىفوةتى  ة هةية بة جةةمىلَ  تبة َ  هةودىَ جىر ثةود  ئىم
ةية بة رىمىوةنةيى، يى بة طة ةهم وىمةنةيى، يةى بةة بنةمىلَةة       جوةويى دةوىزىَ، هى  ة ه

 چ ...ڤ ڤ ڦ ...چئينجةى ضةىرةيةنى تةو دةدةويَةت:      :دووةم ،رِشمةيى.

 جىَ خة ييىن ىلَ جيىبكةوة ة.. (٣٤: النساء)
ى، ئةةة ة تخيَزةوةنةةة ضةةو ة ة رةةةر ذيةةىوى ئىرةةىيى خةة ة جةةى ئةطةةةر بةةة ة ضةةىنبو   

ڤ ڤ ... چدةبىَ ئةة ةش بةزةوني مةبةرةت لةة       ة ،مةبةرمةنة ثيَ  هىتو ة.

تةوهى ثشت تىَ نودوييةتى لة جيَطةةى خةة دة، ئيمةةةو جطةة لةة ة وةىبىَ        چ ...ڦ 
ةبىَ تةةوهى لةة   تةوىوةةت ئة     ةرطوىَ   قسةى لةطةلَ وةةنىت، ذ دةوطى ىلَؤزيىتو لة رىَ رِ
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هةتى لةة ثةيَ      ة وىبىَ لة ثيَ  ضى  ئة    ئة دة قسةى لةطةلَ وةنى ذ  رى خة دة بىَ،
 ئة ةى شةخصييةتى وةشكىَ   هةرمى بويندةر وةبيَت. تضى  منىلَةنىويشيدة ب

ديَمةةة  ليَيةةىن بةدةن  (ماضكربوهن... ) :ســيَيةمئةطةةر ئةة ةي  نةةةلَكى وةةبو  ثلةةةى    
...  وهنلككفع)رةةةية ؤر بةةة  ردى رةةةيوى ئىمةةىجنى ئةةة  ثوؤثيَشةةة ة. ئينجةةى ئةطةةةر ز

ةرطيز بةري  ههةرطيزةى  –نة لة ثيَشة ة بىاىوكود  –بكوىَ  (ماضربوهن.... ماهجرمهن
بةةة   نىيةتىرةةو نيةةى لَةةة  رةةزةدةن بيَةةت،تلةةة ة وىنويَمةةة ة نةةة ئةةة  ليَدةوةةة، ليَةةدةوى ت 

ودوةةة    رةرزةوشةةت ن(تأديةة )بةةةلَكو تةةةوهى مةبةرةةت  نةرةمةةةتى ئةةة  ذوةةة، وةةةخيَو..
ثةيوةوةدى  )ودييةة  ثةيوةمىوة ةى ئةة    ترِةطوتنى ئة  خيَزةوة، هة لَيَكة ب تثةرذينيَكة ب
نيَمة ة هةيض    مبيَ  ةي  دةزةمن ئةطةةر ئةة  خيَزةوة بة ة لةوطةر بطريرىَ ،(ذن   ميَودى

 وةوطى تيى ويية.
 دةلَيَةت:  – هةرضةود ئيَمة بة تة ة ى قسةنةى  ةروىطوين – (ةليكسيس نىري )ر تدنم 
يةةت، ئةة ة   ةتى وىة  دةرةقة طةةةةةةىلَ ذن هةية ثيَى  ةية ئة  ميَودةى بةرةمبةر ئة  ويي)

 بسةمليَنىَ ئة  ليَدةوة دةنوىَ...  
هةرِةمةةنيى وييةة، ثيةى يَكى دلَوِةقةى      –وىضىرى رِة ة نوة ة  تنة ب –بةلَىَ ئة  ليَدةوة  

ى تةىقى بكىتةة ة لةرةةر ذوةنةةى،     تبىَ بةزةيى   رةررةخمى نةللة رِةق هةرةمىَ خة  
ليَيةىن ثورةى مةىفى ذن ضةية بةرةةر      ثةىش ئةة ةى    ية ثيَغةمبةةر  تب ،وىبىَ شمى  ة.

أن تطعمهككا اذا العمككت  ..))ميَودةنةيةةة ة..د  بةةة زمىوةةة شيةةةةوينةنةى فةةةرمو ى:     
 . (٤٠)((..متكسوها اذا اكتسدت  مالتررب الوجُ  مالتقبح  مالتهجر اال فى البدت

 كةةى، لةة  ئة يشةى ب  ت ةتة: نىتىَ خوةردوت خوةرد بة ي  بدةيت، ج    بةرطت نود ب 
 ىلَ دةوطةى  لَيدة وةةبيَت ت ى وةدةيت، قسةةى وىشيةةةوينى ثةىَ وةةلَيَيت، لةة ضة      دة    ضى
 ئة    ئة  رو ك   وىشيةةوينى مةنة. ى ةتة: لةثيَ  ضى   ةروةطوى،

                                                 
 .2142حسن صحدح  رقم:  . مقال األلباني ح يث1843ح يث :  -كتاب النكاح  باب يف حق املرأة على زمجها  -سنن أبي دامد   (40)
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: يةةتى فةرمو  : ثيَغةمبةةر  لة فةةرمو دةى رةرةمى ئيمةىمى مورةلي  دة هةىتو ة      ة  
يف رمايكة أبكي كريك  " جلك َ      األمكةِ " م جلك َ : ؟ يف رمايةِ أبي بكٍرمرأتَُإال َ يَجلُ  أحُ كم ا)

لة ذوةنىومىن مةدةن  ةك . مةبةرت ئة ةية نة (٤١)(ملعلُ ُيراجُعها من آخرِ يومُِ  العب ِ
ة دشةة  لةطةلَية  نتتىيم  ت، نةضى ب  ةدةن، رةر لةبةيىوى ليَى بدةيتلة بةودةنىومىن د

 (..   ة ى
خ ككم ألهلكُ  مأنكا خ ككم     ))خ ككم  ويَت: دةفةةرم   ة ئةمةش فةرمو دةى ئةة ة   

مىوة،  ة مةن لةة   ينهى رةرةنةى ئةة ة ضىنمةةةو   ت. نىَ لة ئيَوة ضىنمةةو بىَ ب(٤٢)((يألهل
 خيَزةمن. تهةمو تىن ضىنمةةو  ب

 بيَت لةةةجةةةوط   هةةةرة ئىشةةكوة وةةةبو نةةة ئة ةيةةة  تديةةىرة ئةةة  هةةةمو  ئةةىطو بةةوِة بةة  
نى توى ضىرةية بو ، ئة ة دةبيَتئةطةر جةوط   ئىذة ة دةرمى ثىَ نود تويَوةويىودة، خ

: اءسنلا) چ .... ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچدةبنوىَ:  تب

يَ  (نة حة)ةبىَ دبةيةنة ة ذيىويىن  تئة ي  ئة ةية نة ئيمةةو هيض ئوميَديَ  وةمى ب (٣٥
دةرنة ت  ى ئةطةرضى ديَوييىن   ديىريكودوى تى ةوبىرييىن، ج تلة خزمى هةرد   بنيَون ب

ىن ىبو وةة ةي يىرى جيرة،  ة يى زةوييىن ذيىويىن بة يةنة ة وىطوجنىَ، ئة ة بوِنىَ تى ةوبى
 دةدةن ئةطةر ضى رِةزي  وةبن، ضووكة طةيشمو وةتة بن بةرت..

 – طةوت..د     ةك ئة ةوةة دةيةىن   –بةلَىَ ئةمة بو  مىوةىى نويَخةىيى   ليَةدةوى ذوةىن      
يةك يض يىرةى هة ةنةى بةىَ ئةة ةى   ى هةية بةر ببيَمة هى رةةر تدةى ئىيى هةر ئى ة ميَود ب

 رىَ..د   دثيَ  ضى  بطري

بةة ضةى ى    زة ة رةةيوى مةرةةلةنىن بكةوىَ، وةةك    تئوميَدة ةر  بة دلَيَكةى ثةوِ لةة رة      
 د ذمنىيةتيية ة ليَ  بدريَمة ة.. 

                                                 
 .حكم احمل يف:صحدح 2855اجلبء أم الصفحة: -املص ر:صحدح مسلم -احمل يف:مسلم -عب اهلل بن زمعة الرامي: ( 41)
مصكححُ    3912ي  حك يث :  كبك كبكاب يف فركل أزماج الن    -ال بائح  أبواب املناق  عن رسول اهلل  -سنن الرتم ي اجلامع الصحدح    (42)

 3252اة املصابدح برقم: األلباني يف مشك
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بةثيَى ئىيني بة هيض شيَوةيةك )لة ذوىودة...  دةلَيَن:  هةر لةبىرى ذوىن   بةرطوى * 
طويَى ىلَ بو ة نة  (حممد)لة زمىوى  (ئةبو بةنو)ئىفوةت بكوىَ  ةك  رِة ة ويية ثول بة

وىبيَت  هيض قة ميَ  رزطىرى) ةتة:  .(٤٣) ة(())لن يفلح قو  ملوا أمرهم إمرأطوتو يةتى: 
 بةرةمبةر بة (حقد)ضووكة دلَيىن ثوِة لة  -بةدةخة ة - .(ئةطةر ثول بةئىفوةت بكةن

ةبينىَ   وة دلَيىن هةق  ةردةطةوىَ   وةة طويَيةىن    لَمىوىن، وة ضى يىن دوئيسال    مور
ضةووكة   -ية هةةر ئةى ةي  بةة هةَلةة  ثةَلةة فةرمو دةنةةيىن هَينةى ة        تب -دةبيسميَت،
شةةىيىوى بىرةةة ئةةة     -يةةة(ئةبو بةةةنوة )بةةةلَكو  -وييةةة   (ئةبو بةةةنو)رِة ييةنةةةى 
رةةبىرةت    ئةطةر ثيَيةىن  ةبيَةت ئةة ة.   ة غةيةةوى ثيَشة ة ئةبو بةنوة، ئةبو بةنوةي

رةيةةة: هةةيض تبةمىوىنةشةةى ئةةة ة وييةةة ئةةة ةن وو رةةيويىوة بةةةلَكو مىوىنةةةى بةةة  ج  
بسثيَون بةة   (نىر  بىرى ريىرى)يىن توةتة ةيةك رةرنة تو  وىبيَت نة نىر  بىرى خ

  نى دة لَةتيىن.ؤذويَ ،  ةتة: بيكةوة رةر
لَيَ  ئة ةوةى شني شة بةرِةشكى ى بتئةمة لة  رِ  ة ة، ئينجى بت ئة  مةرةلةي  ثيَ  خ 

ئة ةى ذوىن خى ةوى حةيزن  ئيسالمدة مىفيىن خورة ة، لةبةر بت ذوىن دةنةن، طوةية لة
 - ةك هةةمو  ميَيةةك    -هةر ةك  ة در رت بةو ة   -ذ ؤربةيىن لة مىوطيَكدة ثىزدة رِؤز -

 (توة )مندةلَدةوى ئةة ة، ئةة  مى ةيةةش    قرار مكن..((  ))يفهةلَطوى مى ةى منىلَ بو وة  
ىوط بة زك هةَليدةطوَى   ثىشىن نةة منةىلَى دةبةَى وزيكةةى مىوطيَة  ثيَةوةى رةةرقىَل        م

دةبيَت، ئة  دة مىوطة ذوىن رةرقىلَبو وى منىلَ بو ون، طومىوي  ويية نة لة  مى ةيةةدة  
  َت بكةةىت نةةة ةبو   (ـــ رِةبةةةر)تةودر رةةمى تةةة ة  وييةةة  نةةةلَكى ئةةة ةى ثيَةةوة ويةةة 

ى ثزيشكى ( ةرىئي )ت بتى تة ة  بكوىَ،  ة يىن دةبيَت بة لَةتبةوىضىرى دةبيَت بة م
ثيَةةدةن   زيةةىدنودوى وةةة عى  ثةرة)  .ى بكةةةيتتئةةةموِؤ لةةة نةةىرة رةةةرةنييةنىوى خةة 

ة، لةنىتيَكةدة  ى خةتى لةةنيس دة   (ةخمصىصةىت )نة لة رِةرةميدة لة نىتةةدة    (..ئينسىن
يةة تةوىوةةت لةة ةدة    ئةمةية زةوىيىن قسةى جيى ةزيةىن هة  بةثيى ي  ئة نىرة دةنويَت 

                                                 
 . 4172ح يث :  -إىل كسرى مقدصر  "صلى اهلل علدُ مسلم"كتاب املغازي  باب كتاب النيب  -صحدح البخاري  (43) 
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 ة  ر طةةرمى  رةةرمىدة،  ؤضةووكة لةيىرةىى قةزة ةتةدة دةبةىَ لةة ز       ..(قةىزى )بكوىَ بة 
 (قةةزة ةت )دة تةودر رةمي شى   بةىَ  تدة،  ة لةنىتى وةخلةنىتى بورييةتى   تينو يةتي

لةة    -نة ئةة ة هةيض عةةي  وييةة بةتى       -.. ذوي  بةثيَى رو شمى ئىدةمييةتى وةنىت
 يةةنةةويَمة ة.ر دةبؤشمىوةدة ز
ثيةى ى شةيى      ة ضةىنة لةبةةر ئةة  رةرةمييىوةى بىرة  نةودن تةى        -بةرِةى خت -نة ةبو  

هةرضةةةودة غةربةةة    يةةىن وةةةدريَمىَ. (رِئىرةةةت)  (قةةةزة ةت)دةرةةت بكةةة يَت ذوةةىن  
 ش بيَت. تدرِودةنىوي  ثيَيىن وىخ

ةى نة و دةيثيَ  بىشة بطةرِيَينة ة رةر فةرمو دةنةى بةردةرممىن، ئة  فةرم شىنىث 
ن   تةىزة لةبةرئةة ةى   تجى ليَةوةدة طةةليَ  لةة زةوىيةىوى نة      ثيَشة ة بوخىرى هيَنى يةتى،

رة تىيبةمتةودييةةنى خةتى هةيةة ..  ةك مةة د  دى .. ثيَيةىن      تبىاىن نود نة ذن ج
   ئي    نىرة دة لَةتييةنىن بسثيَودرىَ بة ذوىن، بةلَطةشيىن: (رِئىرةت) ةية وىبيَت 

 

 .(٣٤: النساء) چ ..ٱ ٻ ٻ ٻ چ تى: : ئىيةيةكةم
وةىبَى بةة بةلَطةةى بةةرطوى لةة ذوةىن لةة         مكرأة..(( إ))لن يفلح قو  ملوا أمكرهم  : دووةم

ويية لةرةةر ئةة ة نةة ذوةىن      (وص)  نىرة دة لَةتييةنىوى تو، ضووكة ئة ة  (رئىرةت)
ةرةةر  ضووكة ئةطةر بةلَطةيةنى تة ة  بوةيةة ل  نىرى ريىرى بكةن، (مومىرةرةى)وىبىَ 

ر هةيةة لةة    ؤكىتدة خةةلَكيَكى ز هةمىو لة وةئةضو ، ئة  مةرةلةية هيض زةوىيةك ليَى دةر
حممةد  )يةة بةةرِيَزةن:   ترِةية دةرضو ة  ثيَى  ةية ذوىن نىر بىرى دة لَةةتيىن دةدريَمةىَ. ب  

لةة وو رةينةنىويىودة    (، تةمةن دريَذ بيَتالقرضامىيورف )، (ش بىَتخوةليَى خ -ةلغزةىل
)مكع احلكرص علكى مراعكاة     ئةلَبةتةة دةلَةيَن:    ،مةىرنود  ة تى ى ئة  شةمىوةيىن ت بة رِةشك

 ىفةرمو دةنةي : ئةةلَيَن هةوةدىَ طوفةت   نيَشةة     اآلداب االسالمدة فى كل األحوال..(.
ةنةيدة لةة  جيَطةةدة ثيَويسةت وىنةىت بينو رةني، لة  يشةة ة دةلَةيَن:        (رِة ث)هةية لة 

ى ثىشةىى فىررةةنىوة ة، ئةة ة بةو  نىتيَة       (يسةوة ن)فةرمو دةنة تىيبةتة بة نضةنةى 
وىمةنةةةى بةةت وةةىرد، وىمةنةةةى ثيَغةمبةةةرى درِةوةةد.  ثىشةةىن مةةود  نضةةةنةيىن خسةةمة   
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ر ذيةو   ؤى زت ةتةة  ةك بلَيَةى خة    فةةرمو ، ئة  فةرمو دةيةى  جيَطىنةية ة، ئة ي  
 بةى نضةنةيةتى.. ئةطةر ذيو بوةية بوِ ةيىن ئةهيَنى.تتة ة  بو  و

، ئةىفوةت خةىمنى مىلَةة ة بيَةت     (قة ةمةة ) تحىلَ بةثيَى ئة  رِةظةيةى نودمىن بة بة هةر  
 -ضىنمةةوة، هةمو  شميَ   ويَمة ذيَو دةرةميية ة، هةةمو  ذيةىن   ذيةوةريَكى بةدريَمىَ      

رىَ، دى ثةىَ بكةوىَ   رِةى  ةربطةري   (رةتتمةشة )لة  يشة ة لة هةمو  بوةرةنىوى ذيىودة 
دة نىتىَ مةرةلةى ئيحوة  شكىودن   طةرِةوة ة هىتةة  (يةحودةيبي)لة   ةك ثيَغةمبةر 

 (ئةو  رةةلةمة  )خةري  بو  نىرةنة بطىتة بن بةرت،  –ثيَشة ة، هى ة َن د   دلَبو ن 
ت لة ثيَشة ة نىرةنة ئةجنى  بدة، ئة  نىتة بةة ةوي  بلَةىَ،   تخ تثيَغةمبةرى  ت: ت بة

ر ؤ  ئةجنىمةنةةةي  ز رِةنةةةى  ةرطةةوت   ة يةةى هةةةر بيَةةدةوط بةةة، ثيَغةمبةةةري      
 رةرنة تو  بو .

هةلَبذةردوى  تنى ئةجنو مةوى رِة يَذ بو  بؤنىتىَ رةر (عبدةلومحنى نورِى عة ف) ة يى 
 –دةتةوةمن بلَةيَ    -دة(مةدينةة )ثىش شةهيد بو وى ثيَشةة ة عومةةر لةة شةىرى      (خةلي ة)

ثةول  )ال  دةلَيَةت:  ن دةلَيَن ئيستئيمةةةو وىزةمن ئة ةوة ض ،ئىفوةت وةمى رِةى  ةروةطوىَ.
 ..  (بة ذوىن مةنةن

د   )يةة نةة دةلَيَةت:    (البقرة)ى رو رةتى (282): ئىيةتى رِةخنةيةكى تريان * 
 ..ثيى  بكة بة شىيةت، ئةطةر دةرت وةنة ت، ئة ة ثيى يَ    د   ذن(

بةةلَكو  ردبةني دةنةوةة     بةلَىَ .. هةلَمةتى د ذمنىوى ئيسال  لة رنو ريَكدة وى ةرميَت، 
 نةيىودة رةرنة تو  بن..  لة نىرة رِةخنةنىرييدة تى بةلَكو ةطةرِيَن بة د ةىيىن   دضى 

ضةةى ئةةىفوةت  ةك ثيةةى  تةمىشةةى    تئةةةجمىرةي  ليَةةوة ة ديَنةةة ذ  رة ة  دةلَةةيَن: ب   
دة لةة ثيةى ةن يةةك    ةوويَن..د لة نىتيَكضى د   ئىفوةت بة يةك شىيةت دةدتوىنويَت..د ب

 ثيى  بةرة..د  
 ضى ئة ةودة بىَ رِيَز تةمىشى بكويَت..د  ت   ةك ثيى  وةبيَت..د   بضى ئىفوةتيتب
مةىن دةردةنةة ىَ، نةة ئة ةوةة خةةريكى      تبةلَىَ... ئةطةر رةةرجنى ئىيةتةنةة بةدةين ب    

ويَت: ئىفوةت ثيَويسمى بة بىزرطىوى لة ثيى ةون،  ةتة:  ةك ب ةرمربةيىن ؤز   بىزرطىويني
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  هئةىفوةته ذيةوةرى لةرةةر ثيةى ة،   ثةيَ         ئيشى دةرة ةى مىلَ ويية، ضووكة ئةة 
ةنةىت  شةنت   نةوِيني د  ؤشونودوى   د ةى شو نودوى، نة ةتة ئىفوةت نة  تيَكةةلَى فو 

يشةةى تر دلَيشةةى ثيَةةوة وىبةرةةميَت   شةةىرةزةييةنى ئة تؤبةةةثيَى رو  شةةت، نة ةتةةة ز
 ثىشةىن  شةمندة.   ؤةبيَت لة نوِيني   فوشى ثةرتة ةزة دتوىبيَت، جى لةبةر ئة ة بري  ه

 .. چ  فةرمو ى:  بىرى شىيةتييدة   ردةنىرى نود ى بةنىرهيَنى ة لة(ةحميىت)ئيسال  

ر طةةوىَ بةةة  ؤلةبةةةر ئةةة ة ز  (٢٨٢: البقككرة) چ ..ںڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ية ذويَكى تةو خوة ةتةة ثةىلَى تةى بةةلَكو      تةضيَمة ة، بى لةبري دربةى شمؤمىمةلَة وىدةت ز

  ة..   ئةميىن يىرمةتى ئة  بدةت   بريى  ىتة
زى زيةىتوة لةة ثيةى    ز      تدلَى وةر    ويىوة  ر – ةك  متىن  –لة  يشة ة ئىفوةت  

ن بةرةر رِ  دة يَكةدة ثيى ةنةة   ؤةيطويَت.. وىبينى ذن   ثيى يَ  بوِتيَ  دةضىَ   طويىن د
رىَ   ئىفوةتةنة طويىن ئةيطوىَ...   ئىشكوةيشةة هةةر نةرةيَ  طويةىن     دئةطري تى بتخ

 ةضىَ..د  ئينجى شميشةى لةة  ش   بريى تيَ  دتشى دلَ وىرِةحةتى ببىَ هبيطويَت   تو 
بري وىميَنىَ تى بيطيَويَمة ة، هةر ةك زةوةى دةر  ن وىرةةنىن ئةمةة ئةرةةمليَنن   ددةوةى      

  ثيىدة ئةويَن.
ةبيَةت نةة لةة    د (حةيز  منىلَ بةو ن   بةةخيَونودن  ))بيَجطة لةمىوةي  ئىفوةت تو شى  

بى ئةمةةي  ثشةمطوىَ وةخةةين نةة      ،ميَنىَ   بري  ذيوى ئةرِ ةت.نىتى ئةمىوةدة  زةى وى
رِةيىن  ةية نة شةىيةتى ئةىفوةت    )علماء السلف ماخللف(زةوىيىوى ضةرخى ثيَ    د ةيى 
 وةبيَت..  (حد د  قصى )رِة ةية لة هةمو  شميَكدة تةوهى 

  بوِيةىرى  طيةةةوىَ   ة هةر ةهى هةودىَ شت هةيةة ئةىفوةت بةة تةةوهى شةىيةتى ىلَ  ةرئة      
 ةك مةرةلةى: )منىلَ بو ن   شريخوةردن   نضيَنى ئىفوةت   هةوةدىَ   لةرةر ئةدريَت،

بةتىيبةةةةت  –( صةةةةحىبييةنىن)ربةةةةى ؤشةةةمى تةةةو..( وةةةةك هةةةةر ئةمةةةة، ئة ةتةةةة ز  
ضةودةهى  (تىبيتيىت) ة هةر ةهى بوِىَ لة ثةيوِة يكىرةن  – هى رةرةنىوى ثيَغةمبةر 

شةةريتةتى ئيسالميشةدة  ةرطيةةةوة ن   هةيض نةرةيَكي        فةرمو دة ئةطيَوِوة ة،  ة لة
رِةخنةى ىلَ وةطوتو ن، نةضةى   )علماء اجلرح مالتع يل(هةرمى بويندةر وةنود  ن،  ةتة 
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رِةخنةةةى لةةة ضةةوةر هةةةزةر ثيةةى  طوتةةو ة، لة ةوةةةى فةةةرمو دةيىن   (ئيمةةىمى زةهةةةبى)
 طيَوِة ةتة ة...  

يةيىن هةية  د  بةىرة   هةر ئة  ضةود رِرمةلة در رت بو ويىوة ة تى ئيَسمى  د ةتوي   
يةة  تب بةالَ ى دةنةوةة ة..    –طيَةوة شةيَويَنى   تبة –ةنةوة ة  بةينى  بةين رىَ بىرةى د

نميَبيَة  دةرضةو  لةةذيَو     زةوى ئيسةال  تلةرةر دة ةى هةودىَ      دلَس (ز 1984) رىلَى
ضةةود  ) ة بةوى ى لة  وو رينةدة رةربىريَ  هىتو (رةربةرمى لة ئيسالمدة)وى ويشىوى 

 ة َمةةى ئةةة  رِةخنةيةةة  تبةة ةثةةيَ  بىشةة (رِةخنةيةةةك لةئيسةةال  رةةةبىرةت بةةة ئةةىفوةت 
 رةةةةو دى ىلَ  ةرطوين.

مةسـةلةى نة ئة ةن رةرى ىلَ دةروىنةن   بو ةتةة طويَةى دلَيةىن     خالَيَكى تر * 

  :ة بت ويَوين ، ئة ي  ئة ةية نة خوةى طة رة د   ئة ةودةى ميَيينةى دةوى ةميراتة
 ة َمدةوةة ةى   تبة  .(١١: النساء) چ ... ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڳگ گ گ ڳچ 

ئة  رِةخنةيةشيىن  ة َمى هةمىن رةرضةى ة هرةربةرةمى لةة ئيسةالمدةه دةهيَةنني      
   دةقةنةى: تفةرمةةو  ت

 ةك ثيَ   تى لة ثيَشة ة د ذمنىوى ئيسال  هةةر جةىرةى لةة     : هةرخوشكى بةرِيَز 
ديَنةة ذ  رة ة، تةى بةةلَكو جيَطةةى رةةرييىن ببيَمةة ة،       ةدةن   د نوويَكة ة رةر هةلَ

شةيىر  تةنةوة ة..  نة ةبو  ئىطىدةر بة.. رِةثةرِة... هيشيىن جيَطىى قىضيىن دتئينجى خ
 رِنت ت، بةلَكو بة هةةر جةترىَ بيَةت دلَةت بطة      تة ة بنبة... ئة ةتة جىريَكى توي  هىت

 .   ت.. لة ةت بة ئيسال ، تى وىشيةةةوينى بكةنرةبىر
ةنةةةن لةةة ئةةىفوةت    ةك ثيةةى  تةمىشةةىى وىنةةةن لةةة   ضةةى رةةمة  دتيةةة دةلَةةيَن: بتب 

بكةةةةةن بةةةةةلَكو لةةةةة وةةةةةك ئةةةةى ة بةةةةة رةةةةو ك   رةةةةىدة دة ة   :مريةتةةةةدة..د   ةتةةةةة
دة ئةةة  رِةخنةيةةةى رِى   ةوةةى مةرةةيحيتلةةة نةة (رةةالمة مورةةى)دة زةيينيةة23/12/1928

ى دة ةيشى نود لة بةرِيَوةبةةرى  درنىود  موحىزةرةيةنى دريَذى دة لة بىرةية ة..  ئينج
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ىرةىيةنى تةىزة دةوةيَن      ئة ةى ي تنة دة ة بكةن لة  ةزةرةتى دةد ب (ميصو)ئىفوةتىوى 
 (٤٤)   بة يةنسىوى ئىفوةت   ثيى دة لة مريةتدة... ددةن بنيَن

ة لة ةدة ةتىَ وة زى ئيسال  رمةمى نود  ة لة ئةىفوةت   مةىفى   ؤئىيى رِةرمة ئىيينى ثري  
تةةة وةةى ثةةيَ  ئةةة ةى  ة َمةةى ئةةة  ثورةةيىرة بدةينةةة ة رةةةريَ  لةةة   َ   مريةتةةدة..د  
وى ئةة ةن  بةدةين تةى دةرنةة ىَ رِةرةمى   يةنسةى      –ن   تةىزة ة  تبة ن –مورلَمىوةنىن 

 رةبىرةت بة ئىفوةت  ة رمةمى ئيسةةةةةال  ليَى..  
 تىخئة ىن ئةة ت:  دة بة تة ة ى ئىفوةت بىَ بةش بو  لة مريةت، تةوىوةت ئةي(وىنتي)لة  -

 ئىفوةت خى ةوى طيىن بيَت..د 
 ،  رةوىتتةة)ةك  ذهة َتيشةدة  ؤلةةة رِ ،.(وةىن تي)دة ئةىفوةت زيةةىتو وةةبو  لةةة   (مةةىؤرِ)لةة   -

 دة..  ئة بةشى ئىفوةت   منىلَيىن وة (نلدةوى  ، فينيقى  ، رويىوى  ، ئىرةمى
ةنةة  نورِة بة جو لةنةش ئةطةر نةريَ  مبودةية   نورِى بو ةية رىمىوةنةى هةمو  ئةد 

  نضةيَ    ئيةةرت بةشةى ذن   نةض   خزمةةنىوى تويةىن وةئةةدة، تةوىوةةت ئةطةةر نةرةيَ         
 بةةش  يىن بةىَ ى   نضةةنة ينورِيَكى بة جىَ مبىية مىلَةنةيىن هةةمو  دةدة بةة نورِةزةنةة   

 ئةنود..  
وةةيموةويبى   ى وةطوتىيةة،  ةتةة:  تلة رةردةمى وةفىميشدة هةر نةرة بةرةر   َغة ة خ 

ىتىَ ئىيةةتى  ئةدة..   تةى نة   لة مريةت بةشيىن وة –ةلَ دةت   من ةك ئىفو –جةوط بكى 
 ى تىتن بة ر هة ؤمريةت هىت   بةشى مريةتى ئىفوةتيشى ديىرى نود، ئينجةى خةةلَكيَكى ز  

بةىَ   ويةوةى   ن ئةى ثيَغةمبةرى خوة نىبوةيةك مبةوىَ تةةوهى نضةيَكى ب   تض ثيَغةمبةر 
  ةر ويية..د  مىلَةنةى ببىت..د   لة نىتيَكدة جةوطى

ى رِةشةى  ئينجى لة  نىتةدة نة ئىفوةت رؤشنىيى وييةة  شةة ة زةوةط   تةىريكى بةةخم      
وة ى ى ووةوةد  مةىفى زة ت نة   تى نةلةدة خة  ترى ئيسال  لة ئىرة تشيوة، تيشكى ختدةث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ فةةةةرمو ى:   رةةةىلَةى ئةةةىفوةتى زينةةةد  نودة ة ضةةةةودة

 .(٧: لنساءا) چٿ ٿ ٿپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                 
 ةك ئة ةوةى لة هةودةرةن دةذيني  ى بَيطىوةة  بةت بَيطىوةة دةذيةني   ئىرةرةمةش لةة يَوة ة  ةر دةطةون..   لةةبىتى ثيشةرةىزى             (44)

 ةليَسيَمة ة... ةى ئة ةن د  شميَكى بىش، ئة ي  ئةلَقةى ئة ةوى لة طوىَ نود  ة ، جيَطة ثيَى ئة ةوى هةلَطوتو ة  نىرةنتةننةلتذيى
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ئىفوةت،  ة بة خى ةن طيةىن     تزى ئيسال  بةشى تىيبةتى دةوى بؤبةلَىَ... ئىيينى ثري 
ر  رةةمةمى ىلَ وةةةنود  ة  ةك وىثىنةةىن دةلَةةيَن..   ؤمةةةلَى دةوةةى،  ة هةةيض زتويةةوةى ن

ضى رمة  بيَت لة ئىفوةت ئةطةر ويوةى ثيى  ببىت لة مريةتدة..د   لة نىتيَكدة ثيةى   تب
 ة ثيَويسةمة لةرةةرى نةة ذيةىن       ،  (٤٥)دةبةىَ مةىرةيى بةدةتىَ.   هةرنىت هى رةرى هيَنى 

 ر دة لَةمةود  رةر ةمتةود بيَت..  ؤطةر بكىت... ئةطةر ضى ذوةنةي  زتذيوةرى مس
.  ة بكةىت. ئىمةىد  توة هةر ئة ةودة بةةلَكو دةبةىَ وى مةىلَ   نةرةرةةى وى مىلَيشةى بة       

ةطةةر  ئتةوىوةةت   وييةتى،ت، بةةلَكو ثيَويسةمى رةرشةى   ئة ي  وةك بةة ثيةى ةتى   منةة   
 بيَمة ة.. بى جيى دةدطى  ليَ تى رِة ةية ركى َ بنو رىَ بتب ذيىوى بىش وةبود بةرِيَوة،

ز     ك   بوة  خى نودبو   ى بىيشئةطةر ميَودتةوىوةتم ئةمة ئةطةر ميَودى نودبو ،   
طةةري   . ئةئىمةىدة بكةةن..   تنةل   نىرى بو ، هةر دةبىَ بةة رِيَة    ثيَكةى ذيةىوى بة     

يشةة ة  ، لة  ىتر جريةيىن لةرةر دةئةةوىَ بة  ؤخزمىوى طويَيىن وةدةية، ئة ة دةدطى بة ز
  وةت. غةميىن ئىفوةت ذيىن   وةفةقةى منىلَةنىوى لةرةر ويية، بةلَكو دةبىَ ثيى ةنة

ديسةىوة ة ذيةىن   وةفةقةةى دةضةيَمة ة      ،ئةطةر تة َق درة  ة يىن ميَودةنةى مةود تخ 
.  ختئةطةةةر ميَةةودى نةةودة ة وةفةقةةةى دةنة يَمةةة ة رةةةر      رةةةر نةةةل   نةةىرى.  

طةر تميَودةنةى.. وة هةر ئة ةودة بةلَكو تةة ة ى ثيَدة يسةمييةنىوى ذيةىوى دةبةىَ مسة     
بةة ى خةى ةن   )نة ةبو  ثيى  زيىتو ثيَويسةمى بةة رةىمىن   ثةىرة هةيةة تةى ذن،        بكوىَ،

..  (هةوةدىَ جةىر  )وة ة دةوة  تيةش د   ئة ةوةدةى ئةىفوةتى بة   تهةر ب (.ذيوييةنىوة ة..
 ة بة   ة َمة نورتة  رةرثيَية ة دةرنة ت  .(١١: النساء) چڱڳ ڳ ڱ ڱ ...چ

                                                 
. مىرةيى رِيَز  حورمةتيَكة بةت ئةة  ذوةةى دةبيَمةة     5النساء  رورةتى]مآتوا النساء ص قاتهن خنلة....[ خوةى طة رة دةفةرمو يَت:  (45)

. رةوطيةةنةةمةةةوة..  مى  ى ئةة  وةى بىية    رِيَز دةوىوة.. نة ئةطةر تة ة ى رىمىوةنةيشى ثيَشكةش بكىت بتى هيَشخيَزةن   هى رةر، ويشى
ووكة )رةةوةد(   ضة ىهيَلَىَ، وة لة  يشة ة مستطةر نودوى ذيىن   ذيوةرى ئة  ذوةية  نىبوةى ميَوديشى، هةةر رِؤذةى هةىت بةة رةةريى بةةجيَى      

تيَةو بةو ن لةة     ، ثىشةىن نةة   تة،  ةك ئة ر ثى  قوتىبييةنىوى وةنود  ة، لةرةر رىدةتوين شت رِيَة  بكةة ن   نتمثيىلةيةنى دة ة بة  ئىفوة
 يةنمةةو بة هةرزةورتين   رىدةتوين وو  دةرمةةةةةةةى ىلَ هةلَبطةةةةةةةةةوىَ.. 
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ضى ثيى  د   ئة ةوةدةى ذن دةبةىتد جطةة لة ةيةة      تفةلسةفة  حيكمةتى ئة ة نة ب
 هةودىَ جىر ذن  ةك ثيى  بةةش دةبىت...   ةك:  

لة  يشةة ة   ،ةت دةبىت.ى بو  يةك لةرةر شةشى مريتبوةى دةيكيى، ئةطةر هةر خ -1
ئةطةر خوشكى دةيكى بو ن   نةري  بىَ بةشى وةةدةنودن، ئةة ةوي  هةريةنةة يةةك     

ڈ  ..چنةة دةفةةرمو يَت:    (نساء)لةرةر شةش دةبةن،  ةك ئة  ئىيةتةى رو رةتى 

 .(١٢: النساء) چ.. ڳژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
  ميَينةى ىلَ بةجىَ مبيَنىَ، لةطةلَ بى ك   نةريَ  مبوىَ منىلَى ويَوينة،  ة يىن ويَوينة -2

دةيكيى، لة  مةرةلةيةشدة دةيكةنة نة ئةودةزةى بى ك دةبىت بىَ زيىد  نة .  ةتة: يةك 
  .(١١: النساء) چ...ۆھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ..چ لةرةر شةش: 

 تبة ئىفةةرين   ( لة ى نةىَ بةىَ ددةوةى ثيةى بنيَةت،     هةق)ظى بة  يذدةن، ؤضةود جوةوة مو  
يىرةىى ئيسةال  مةىفى    )فةيلةرةو فى فةرِةوسةى نةة دةلَيَةت:      (طورمىف لويون)ر تدنم

 .(ئىفوةتى دةوى ة لة مريةتدة، بةشيَوةيةك نة هى   يَنةى ويية لة يىرىنىوى ئيَمةدة...
يةىن  تئة ةوةةى بةة  يةذدةون   بةى ك   دةيكةى خ      ت ة َميَة  بة   –بةة نورتةة    –ئةمة بو   

يةة،  (دةي    بةى ك ب َ )بىَ دةي    بى نن،  ة حةزيىن لة يىرىى  ئةوىرن.. بة َ  ئة ةوةى
ى   زيوةنىوة  ردى ئة  رِةرمييىوة ببنةة ة  رةو ديىن ىلَ  ةرطةون.    يثيَ   ة ويية بة  رد

رِيَزى ئىفوةت  ى ئيسالمة .. تةوهى ئيسال  دةتوةوىَ بيطةيةويَمة جيَطةى  ثلةةى شةيى ى    
 ى.تخ

 ت، بةةةنر بةةةرزتوة لةةة ثيةةى ؤثىيةةة  ثلةةةيىن ز رةن..ن ئةةىفوةت هةيةةة، بةةةلَكو هةةةزةرةةةدة
 منو وة:  

 ىنرةرضى ةى ثول   رِةى مورةلَمىو  –دةيكى مورلَمىوىن  – (عىئيشة): خىتو  يةنة   
ويةوةى ئىيينمةىن لةة عىئيشةة ة     )يةة فةةرمو ى:   تب بو ة لة ى هى ة َوى ثيَغةمبةةر  

 .( ةرطون
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ر شةةىرةزة  بليمةةةت بةةو ،  ؤز قةوديية،رةةةمةر (فاالمككُ ى عالءالكك ين ): بةةةرِيَز د  ة   
يةةةك لةةة ى بى نييةةة ة دةرضةةوةية ئيمةةزةى ئة يشةةى ثيَةةوة   (فةةةتوة)بةشةةيَوةيةك هةةةر 

 دةبو .. 
ى (فقةةة)ربةةةى ؤى نضةةى قةةىزى حسةةيَن، ئةةة  بةةةرِيَزةي  ز(رةةميمة): خةةىتو  رةةيَية   

 ضيى د ويىى بةجىَ هيَشمو ة.تى ن(377)شىفيتى لةبةر بو ة. رىلَى 
ربةةى  ؤنضى عبدةلومحىوى شةعويية، زةوىيةنى هةلَكة تو  بةو ة ز  (ةينةوز): ضوةرة   

ابككو القاسككم )م  (ارسككيابككو احلسككن الف)يةةىن دة ةتةةىَ،  ةك: (عةةيل )زةوىنةةىن ئيجةةىزةى 
 –خةةىتو  زةينةةةو   –يشةةى تتةوىوةةةت خ (نشةةىف)خةةى ةوى تةفسةةريى   (البحمشككري
 ى دة ة.. (ابن اخللكان)ئيجىزةى 

 نضى ئةمحةةدى مةو زى لةة فةةرمو دةنىوى ثيَغةمبةةرة       (نةر ة): خىتو  ثيَنجة   
بةةة  ة  (صككحدح البخككارى )ى (بةغةةدةدالدبككى خةةة)ئة ةتةةة  دةرةةمى بةةى َى هةةةبو ة، 

 خويَند  ة.. 
 ةوةة  تنةة ة    ت.. ئة  ئىفوةتة بةرِيَزة نىتيَ  دةدةويشةت بة  (عةويدة): خىتو  شةشة   
 بو ن.ثيَنو رةد قوتىبى لة ثيى    ئىفوةت ئىمىدة دة (500)
ُ )ذهةة َتى  ؤدةلَيَت: تةوهى لةة طةةرِةنى رِ   (عةبد لوةحدى مةرةنيشى)  (170)دة (قورتوبك

 رةد  حةفمى ئىفوةت قورئىويىن دةوو ريية ة بة خةتى نو فى.
رة ئىفوةتىوة بىاةىن نةودن خةى ةوى    تبة ئىفوةت بو ن  ى ئيَمة شىوىزيية،  ة ئة  ج 

ة رِةثىوى ذيىوةد تو ن، شىن بةشىوى ثيى ةن لةطميَذ  ن، ضووكة هة لَدةر  مىود   وةديو ب
 ةلَيَت: بو ن... موتةونةبى ضةودة جوةن د

 ملكوككان النكساء كمكا ذككرنكا       لفرلت النساء على الرجال
 فكال التأندث السم الشم  عد        مال التك كك  فكخر للكهالل

وةة ميَينةة بةو ن بةت     دة * ةدريَةن بةرةةر ثيى ةوة   ئةة ة بةى  د   ةتة: ئةطةةر ذوةىن ئةى ة بةن     
 ويَوينة بو ن بت  شةى همىوط ه  فةخو  شىوىزيية. شةىهختره عةيبةية، وة 
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 :شكانوخ ؤضثةيةك ب
لَينة ة نورتةية ئوميَدة ةر  ئةيرت د ةى فةىت   فيمةى وىثىنةىن     تبةرِيَزةن: ثىش ئة  ليَك 

ى وةى   (من   رى رخى)وةنة ن   هةلَمىن وةخةلَةتيَنن..  ضووكة ئيسال  تتى بةرِيَزى بة 
.. بةرطى رِيَةز  ئةىبوِ      دةوى ة  رى منىلَ. بة قوتى ىوة  يةنة  ثةر ةردةنىمىلَ دةوى ة.

نةرةمةتى نود  ةتة بةرت.. لةطةلَ ثيى ةودة هى  ذيىون  ةك يةك لةة هةةرد   جيهىوةدة..    
يةتى نة زةويىرى لة رةدةى بيسمةمدة رةملىود   –بة َ  ضةود رِةرمييةك هةية ليَوةدة 

دة )دائكرة املعكارف الككربى الفرنسكدة(    بىل بكة ، ئة ي  لة نميَبى  ىنثيَ  ضىنة بتت –
لَينةة ة رِ  ن بو ةتةة ة نةة دلَةى     تدلَ نةة مةلَبةوةدى ذيةةةةةةةةىوة، بةةثيَى ليَك    )دةلَيَةت:  

  طوةمةةى لةةة دلَةةى ثيةةى  بضو نمةةةةوة،  ة توةوةةىى بةةةرطوى نةممةةةةوة   %60ئةةىفوةت لةةة 
ئةوةةدةمى هةوىرةةةدةوى  تهةوىرةةةدةن  ى ثيةةى  بةةةهيَزتوة لةةة ن   هةةةر ةهى نتئةوةةدةمى 

ن تى نةىرب (%11)ئىفوةت.. هةر ئة  جيى ةزيية رو شميةية نة ثيى  لة يةةك نىتةذميَودة   
 ى نةةةةةةةةرتيَ  رةرف ئةنىت..(%6)رةرف ئةنىت، نةضى ئىفوةت 

ة لةةة  ى ئةةة ة نةةة توةوةةىى ذوةةىن نةممةةةةو بيَةةت لةةة توةوةةىى ثيةةى ، ئةمةةتئةمةة بةةو ة هةة  
  (لَستويكةة)رةةمى تنةرةنىويشةةة ة مىمهيَبىرةيةةة ة، ئينجةةى لةةة رِ  ى ثيَةةنو هةرةةمة ثيَك

بةىَ هيَزتةةةوة لةة ضةى  هةى       دةلَيَن: هةرت نةرى ئىفوةت طةةىلَ   ةز   (لَيةتث)رمى تمىم
ئة  ئةودةزةيةةى زةوسةت ديةىرى     –ر لة د  رة ة ؤمنو وة: ئىفوةت وىتوةوىَ ز تب ثيى دة،

 ةرطوىَ...  ة هةر ةهى رةمليَنوة ة نة ميَشكيشةى بضو نمةةةوة لةة    وى شت تنود  ة ب
 طوةمى وى ةودى. (100)ميَشكى ثيى  بة رِيَذةى 

ئىفوةت بةرطةةى تةوطىوةة    تو يةتى:  (ظىرينى)ةلَيَن: ن   دؤ ة لةرةر بىرةنةيىن دةرِ 
 (ؤدؤنثةو )فةيلةرو ف   هةلَكة تو   دةضىَ   دةشلَةذىَ، ر ز   تيَ ؤضووكة ز وىطويَت،

 ة هةةر ةهى تةبيتةةةت     ةممةةةو    ةزتةةوة لةضةى  ثيةةى دة،  ةلَيَةت:  يةذدةوى ئةةىفوةت ن  د
رو  شمى ئةىفوةت لةطةةَل هةوةدَى شةمدة يةةك ئةةطوَى   ئةةطوجنىَ، نةضةى هةى ثيةى            

 وىطوجنيَت.
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ة بىرةى رو شةت     دة نة )االنسان ذل  اجملهول(ي  لة نميَبى )الدكس  كاريل(ر تدنم 
ئةة  جيى ةزييةةى لةة    )ةلَيَةت:  دة د(109 – 108)نةىت لة ثةةرِة   ةئي    نةىرى ذوةىن د  

ى تىيبةةتى ئةوةدةمى زة زيَةوة    ويَوةن ئةىفوةت   ثيةى دة هةيةة،  ة وةةبَى تةةوهى لةة  َينةة       
نودوةة ة  يى لة بو وى مندةلَدةن   همد.. بةىَ، يةى لةة شةيَوةى ثةىَ خويَنةدن   فيَو       بيَت، 
،  ة لةةة )تكككوين االنسككجة(و ةنىوة ةية ئةةة  جيى ةزييةةةيىن لةةة ثيَكهةةىتنى تيَشةة   بةةىَ.،

بو  ثىلَى وى بة نةرةىوة ة   وة شىرةزةيى لة  رِةرمييىوة  ةية،ى  شة(تلقي ) ىضىنكودو
رة تةبةىَ ثيةى    ئةىفوةت يةةك جة     ةتىن دةنةن بت بى ةرِهيَنىن نة: دنة بةرطوى لة ئىفو

 بةرةةةرة. ر ئةةةرنيىن بةةدرىَتخويَنةةدن   فيَونةةودن   ثةةةر ةردةيىن ببةةىَ...  ة يةةةك جةة
ئة ةى رِةرمى بيَت، ئىفوةت جيةى ةزى طةة رةى هةيةة لةة ثيةى ،  ة هةةر خىوةيةةك لةة         

 خىوةنىوى  شةى رو شمى وةذةدى ختى هةية.
ضو وى زةوست   زةويىرييةة رةةبىرةت بةة  شةة  قةةد  بةى َ  مَيشة    دَل          تئةمة رِة ب 

ةبةرةةمو ة  بةةةنويَى دةر  ن   توةوةةىيى ذوةةىن... طومةةىوي  وييةةة نةةة ئيسةةال  هةةةلَى و 
بةة رِةشةكى ى    (فةةرمو دة )  وةة   (قورئةىن )ئةة ة بلَةيَن.. لة  يشةة ة وةة     تى وةطوتو ن 

هةر ةك بةوةديَكي  وييةة ئةة ة رِةت     ن تيى ويية نة ددةن بنيَت بة ةدة،بةلَطةيةنى  ةيى
 لةة  – ة بيَت، ضووكة  ةك لةة ثيَشةة ة بىاةىن نةود     نة بكىتة ة، بة َ  د  ري  ويية 

ى منةدةلَ بةو ن  ، منةىلَ    تنةة ئةىفوةت ئةي   نةىرى رةةرةنى خة       –دة (قة ةمة) بىرى
يةدة،  تى خ)اختصاصكا ( هةلَطوتن  ، ثةر ةردةنودن   ثيَطةيىودويةتى، لةطةلَ هةودىَ 

نة ئة ةوة بة ثيى  وةةدرة ة... طةةىَل شةت هةيةة بةة ئةىفوةت ئةةجنى  ئةةدرىَ، بةة ثيةى            
هةيض نىميَكيةىن،    تةيشة ئة ة وىتة ة ى ويية بئةجنى  وىدرىَ، بة ثيَضة ةوةيشة ة ئىشكو

 ضووكة ئى ةدةن نودوة ةى طيَمى بة هةرد  نيىن دةبيَت.
ى تمىريىن نود  ة رِةرت بيَةت، د  رية  وييةة هة    تد  ري  ويية ئة ةى نة زةوىنىن ت  

يةةةش تى ذوةةىن لةرةةةر ثيةةى ةن شةةميَكى  ة بيَةةت... هةةةر ب  (وةفةقةةة)ثيَويسةةت نودوةةى 
مىرنودوى هةرشةميَ   تلةطةلَ ت -ذن   ثيى  -هةرد     تود  ةتة ة ب ثةرِةى تىيبةتى ن
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يىوةدة بطوجنيَةت، لةطةةَل ئةمىوةيشةدة خوَينةدن   فيَةو بةو ن          )تككوين االنسكجة(  لةطةلَ 
ى ( ةجبةةىت)زةوسةةت   زةويةةىريى ىلَ يىرةةى  وةةةنود  ة... بةةةلَكو بةةة ثيَضةةة ةوة ة طةةةىلَ  

ثزيشةكى    ةوةةنىوى خوشةكىن لةة     ) ةك  ئيسالمى هةية هةر بةة ذوةىن ثةوِ دةبيَمةة ة،    
شةى  توةخ تبة  -بةشةى ذوةىن  –شةخىوةنىن  تقوتى ىوة  دةوشطىنىودة ، ثوِنودوة ةى وةخ

وى ئيسال  ئة ةية تى دةرةة َت ببةىَ     بةتة دةبىَ ئة ةش بلَيَني: نة بتضو ، ئةلَ(ذوىوة
،  ة يىن شى بكةنتثيى ةن، ضىرةرةرى وةخ تذوىن، ثيى ةن ب تبطوجنيَت دةبيَت ذوىن ب

  ةوةنىن بلَيَنة ة..
ى، هةيض نةةل نةىرى ئةة يىن     تى بكىت   ذوةي  نةىرى خة   ت: ثيى  نىرى خبةكورتى 

مةةىرنودوى ئةةة  رِةرةةمييىوةدة، ئةةة  د     تدةطيةةةةو وةةةنىت بةوىضةةىرى وةةةبيَت لةطةةةلَ ت   
 تيَبينيية  هةية:

ةمو  مةلَطةى ئيسالمى ضووكة ئيسال  ئة  هة تمن بىرةنة  بىرى ئيسالمة، وةك ن -1  
بةى َى ذن   ثيةى ن، بةة َ  وكةو لَى ئةة ةي        يىرى  قىوو ن   دةرمو رةوةية نة ثةوِ بةة  

دريَغى   قسو ر هةية رةبىرةت بة خوشكىن،  –ن   ووىَ تن –مةلَطةدة توىنة  نة لة ن
 ى ئيَمةى ئيسالمى رِيَ  نة تو ة خوشكيَ  ذوى ثيى يَكى دلَوِةقةى رةررةةخت بةو ة،    

ئيسةالمدة،  ة يةى د  ر لةة شىررةمىوييةت        ىنىوى مةىفى ذوةىن لةة   وة شىرةزةية بةة يىرة  
ش     ةز بةو ة طةويَى بةة هةيض     تى رو  شةمى وةةخ  تذيىرى ئىدةميزةد...  ة يى هةر خة 

ريةىن نةود  ة..    ؤى ز)افكراط( م )تفكريط(  رة نةرةىوةية نةة   تيىرىيةك وةدة ة، لةة  جة  
ةى وى مةةىلَ رةةةثيَنوة ن دةبينةةى لةةة هةوةةدىَ وى ضةةة    َتةةدة تةةة ة ى ئيشةةةنىوى دةرة 

لَةى ثىَ دةنوىَ، طيَوة  نيَشةة   تثىضةن)يشيىن: تبةرةر ذوىودة، بة زيىد لةنىرةنىوى خ
رةك   تدر يَنةى دةغ َ   دةن   دةوة يَلَة ... ئيَةوةرةي  وةىن   ضيَشةت   خةوةردن   خة     

 (يةود ق)  (يةد قة)ثىك   خى يَنى   بةرِىَ خسمنى ميوةن  .. همد. لةطةلَ دةوىوى هةوةدىَ  
رى ؤ ة يى لةنىتى بة ميَةود دةويىوةدة بةة ز     )ما انبل اهلل بها من سلطان..(لةرةريىن نة 

ثيى يَ  نةة بةرِةرةمى شةةريتةتى ئيسةال  هةيض       تخةجنةر  رِةنيَشىوى ضةك مىرةنوة ة ب
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نى بةى نيَكى وةزةوةدة،  ة يةى    ترة هةلَسونة تىوة،  ة لة ذيَو ضةثتنىت رِةزى ويية بة  ج
ثريةميَوديَة  نةة    ترةةرمىيةدةريَ ،  ةيةى بة    تز   ثةررميدة مىرة دةنوىَ بة بوةيةنى ئىرة

 يىن هيض بةرذة ةودييةنى ذوةنة وىبينوىَ.. تبةرِةرمى جطة لة بةرذة ةودى خ
ئيسةال    دةهةتلَى    ةيكةن بة هةرة لةة ش دتنىتىَ ئة ةوة دةبينوىَ صةدةن وةزةن   وةخ

نةممةرخةةمى نةوة ة لةة  مةرةةلةيةدة،      بت ليَدةدةن..  من ئة ة دةلَيَ  نةة بةرِةرةمى  
لةةة ئيسةةال  زة ت نةةوة ة، هةةةر نتلكةةة   )سككلطة( بةتىيبةةةتى لةةة  نىتةةة ة دةرةةة َت   

ى ة بةةةوى ى ئيسةةالمة ة صةةةدةن رةةمةمى لةةة ذوةةىن نةةود  ة   ة  مرةةهةخويَنةةدة ةريَ  
 لة  يشة ة ئيسالمى وىشيةةوين   عةيبدةر نود  ة..

يى ذوىوة ة هةزةرةن نىرى تى ى ئىزةدى   رةربةخئةمة ليَوة ة... ثىشىن ئيَسمىي  بةو 
مة َيةةتى  تر د  ر  وةطوجنى ن لةطةلَ يىرةىى ن ؤوىبةجىَ ئةجنى  ئةدرىَ، نة بةرِةرمى ز
ى هةلَوةشةىودوة ةى ذيةىوى ذن   ميَةودى، ذن بةةة    ت  ذيةىوى هى رةةرييدة،  ة دةبنةة هةة   

ضةةود   ت ة يةى بة   ذيَ ؤمى ةى ضةود رِ تب)شة يست ئةطوىَ ترت   خؤى دتئىرةز  ى خ
 نىتذميَويَ ..   بىَ ثول   رِة بة رةرثةررمةنةى ديَت   دةرِ ة، شة  وىطةرِيَمةة ة، لةة  

هةوةدةرةن..    تخىوةنىودة دةبينويَمة ة...   دةرِ ةت بة ؤشة ة ثةمةييةنىودة، لة تيىتوِ
ةنةىت..  خوة ةتةة رةةر نىرطةةنىن     رةت لةطةلَ ئة    ئةة دة ميَةود د  تبىَ ثول   مةش

ة ة،  ة يةى  (فةةرةش )تى ئيَوةرة لةة دةرطةىى دةزطىيةنةدة دة ةرةيَنوىَ بةةوى ى       بةيىوى
ضةةودين ثيةى دة نىرمةوةدة...  ة يةىن شةة  لةة       نىرةنةريَكة ة...  ة يةىن ذويَة  لةةوى     

يَكدة دةميَنيَمةة ة..   ة  (موةهق)ةوى ى بوين ثيَضيية ة لةطةلَ ضةود خةرمةخىوةنىودة ب
لةرةر يةك نوررى  ة  –بةتىيبةت  – ة لة دةوشطىنىودة يى بةوى ى خويَندن   زةويىريية

يةنةدة دةذيةني..   ة يةى..  ة يةى... بةرِةرةمى ئةة ةي  لةة        (شةوققة )يى بةيةنةة ة لةة   
ذوىن، لة رنو ر دةرضو وة لة نةش   هة ةيةةنى رةىزطىر  د  رة    ترنو ر دةرضو وة ب

 ش...  تضىرةرةرى وةخ تةدة ى   ت ةرطوتنى زةوست   زةويىريى... ب تلة دلَةرِة نىَ ب
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زطة ئةمزةوى نى  زةوى  نى  فةيلةرو ف دةلَيَت: هةر ئىفوةتيَ  ت: خخوشكى بةرِيَز 
  بليمةةت   هةلَكةة تو    دةبيَت فيَةوى زةويةىريى وىبيَةت  نةى    ج    بةرطى ئيسالمى لةبةر

دةلَيَةةت: فيزيةةى، نيميةةى، جةةةبو، هةودةرةةة.. بةرةةةرى رِ  ت    قةةى رِ تةةة ة وةةةبيَت    
ة ة بيَت (حدجاب)ش ئةطةر بة تةلَيَت: ضىرةرةرى وةخر دتفيسؤت..د  نى  ثووىزةوويَ

ى وىبيَت..د  نى  زةويىرى دةلَيَت: ج    بةرطى ئيسالمى بةرطوى دةنىت لة (مةفتو ل)
 ثيَشكة تن..د 

ليَةةو  يةةةى نةةولَ    رِ  مةةةت  تقةةو تى   ب دةرخسةةنت بةةة رِ  ت   ئةةى   ئةةةمزةوى خةةت 
نةريَ  هةيةة   زةويىريى   ويشىوةى ثيَشكة تند  ىتدةبنة هتى   ثلةيةك  رو رنودن،

ى رةةرى خسةت   دةرةمى طةوت     (حدجكاب )رِشى ثيشةرىزى بةىَ  تبلَيَت تةقينة ةى ش
 بةرة  ثيَشكة تن..د 

نيَةت    ؤمثيوتةةر  رِ تن  ، فةىنس  ، ن تمبيَة   ، تةلةةف  تتتنة ، ئؤظةى فوِؤئىيى ئة  مو 
لةة ق رِ  تةى    ،در رت نود ..نود ... همد ن   مىوطى دةرتؤ    ئةلةنرتتمبىى ئةتتب

 ئىفوةت   بىَ ثةردةيى ئىفوةتة ة فيَوبو ..د 
رةةدةى زةويىرييةة،    ؤلَينة ة  تويَذينة ةية، ئةةموِ تذى ليَكؤرِ ؤتىييدة دةلَيَ : ئةموِتلةن  

لَينةة ة، بةت بةرئةةجنى  طةيشةنت...     تليَك تيةة بة  ( ةرةيلة )رةدةى ثةيدةبو وى دةيةىن  
ذى ئة ةية نةةل نةةل فويةو وةةدةت.. رِةرةمييةنىن      ؤى رِةرمييةنىوة.. رِذى درنىودوؤرِ

: النسكاء ) چ..ہ ہ ہ.. چذى ئةة ة وةةمى بلَيَيةت:    ؤلنطى  قو   وةنويَنة ة... رِ

: ن دةتةةةةوةون بلَةةةةيَنتى ىلَ بقوتيَنةةةةىَ... ضةةةة (٤٣: النسككككاء) چ...ہ ھ..چ   (٤٣
نةة خةى ةوى ئة ةوةدة     لَمىن بةو  ولةة تورةى ئةة ةدة مورة     (عبدةلومحنى نورِى عة ف)

ةنود،  ة يةى لةة جةوطةنىوةدة    ر رىمىوى خةلَكيىن زة ت دؤهى ة َن بة ز ،  ةدةرةيى بو 
 ر بةر ئةبو وة رةر  طيىوى خةلَكى..   ؤبة ز
رةيوى ميَةذ   وىنةةن..د     تئة ي  لةتوردة بوِ ةى هيَنى تى مىلَةنةى مبيَنيَمة ة..  ب  
نةةى   (عبةدةلومحن.. )لَةةتى جيهةىد نةةى درة،  ة    تميَذ   وىخويَننة ة..د  تىبزةون م تب
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لَمىن بو ..د عبةدةلومحن هةشةمةميني نةرةة بةوِ ةى هَينةى ة لةتورةى قورِةيشةدة        ومور
ذىَ بيَةةت ؤرِ يى،  ة هةةةر بةبيةةةةويشيى وةةةهىتو ة  شةةنىؤوةةةيىن دة يَةةوة رةةةر بيَننةةة رِ   

 (13) ، لَمىن بةو وى ئةة  و  دةرمكة تى جةوطى ثةيدة ببيَةت..  ثةىش مورة   (غةويمةت)
 دة جيهىد  غةويمةت دةرمى ثيَكود..(مةدينة)رىلَ بةرةر ضو ، ئة  جى لة 

 (جةنس )ئةىرةز       تةطةرِيَمة ة بة  ة دةزةمن هةمو ى د –ئيَمة ئىمىدةين طوفمةنىومىن  
لةة   ،،  ة وةىطوجنىَ شةو  بكةةن   توةويم ويية ذن بهيَََضىرةرةر بكةين... ئة ةوةتىن  –

 ة  ،دة(وةو ر )ى رةو رةتى  (٣٢: النكور ) چ...ٱ ٻ ٻچ شنىيى ئىيةةتى:  ؤذيَو رِ
هةرنةةل  )دةرى نةود:   (عومةرى نةورِى عبةدةلتزيز  )ى تلةذيَو ئة  يىرىيةدة نة نىتى خ

 (ى جيَبةةجىَ بكةةين... مةىرةيى   ثيَدة يسةمييةنىوى تةو...     تذوى ويية رةر بدةت بةى بة  
ةش بلَةيَني نةة: ئيَةوة    بة َ  دةبىَ ئة  رِةرةميي   ئيَمةي  ئىمىدةين هى نىرييمىن بكةين.

ضة ةشةةةنودوى   ةنةةىن   خةلَةتىوةةدوى    تهةةةمىن وةخشةةةى جو لةنةةةتىن هةيةةة بةة    
رِ  خىوةدوى قةة َى ئيسةال    بةةوو      تخوشكىن، ضووكة ئة ةوي  طة رةتوين ضةنيىن بة 

دة رمتوككوال  حكمكا صكهدون(   )بمةرةةلةى ذوىوةة..   ةك لةة نميَبةى       نودوى   ةنةىن 
 هىتو ة.

ر بةة ذيوةوةة  رد ببنةة ة لةة  بو وة ةرةيةة تةى خةوة        ؤزثيَشةرت   دةبةىَ  : ئيَوةدوا وتة 
الككُ  )الدةلَيَةت:   (مةىرنس )ن:  ةك ثيَغةمبةرةنةةتىن  ن دةبيَةت..د بلَةيَ  تزوةة ة.. ضة  ؤبد

وةةهى نميَة      تدةطوجنيَت ئة  هةمو  )مليىر( مورلَمىوة خةى ةن ملي  ماحلداة مادة..(؟د
وو ل  ، وةةةهى فةيلةرةةو ف  ، ميَةةذ  تيمل  خةةى ةن هةةةزةرةهى ،رى زةويةةىرىترة جةةتج

هةةةمو ى  رةنةةىوى زةوسةةت،تمة َيةةةتى... خةةى ةوى ثزيشةةكى   جتشةةىرةزةى زةويةةىرى ن
ن دةتةوةون بلَةيَن بو وةة ةر بةىَ خوةيةة..د       توةفى    رىدة  طيَ     يَة َ بيَةت..د  ضة   

 نتيةك در رت بو ة.. ئةى ضة (خىوة)ية ة تةوهى تلةرةرةتىى جيهىوة ة تى ئيَسمى لةخ
ر  مةىوط   ئة هةةمو    تئة  ئىاةىن   زة ى   دةريةى   شةكىوى  ، نيَةو  دةشةت   خة      

د  ة ة..(رو شةت ) ة يةى دةرةمى    د  ة ة..(رِيَكة ت)ئةرمةةيَوةية دةدريَمة دةرت 
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.. بالَ نودوة ةى ئة  هةمو  ثوِ  ثى َومىوةة  تةويَت بةزةمن هةر ئة ةية ثىلَمىن ثيَوة د ة د
ةتىوة ىَ فةرمىوى ئىغىنىومىن ثيىدة بكةةن شةميَكى تةو    نة د بى ةرِيش   ةية جطة لة ةى

نةيةة نةة لةة    ؤلَى ئةةمال  ئةة    دةنةة ن بةتىيبةةت ئةة  بري     تضى د ةى دةهة تب  ويية.
جيهىوةةدة هةلَوةشةةى ةتة ة..د  ئةةة ةي  بةةزةون نةةة بةدريَةةذةيى ميَةةذ   هةرنةرةةيَ        

بو ةتةة ة.  ة  ى ثةىن  تضى لةطةةلَ ئيسةالمدة نودبيَةت، دةرةجنةى  رةةرى خة      تشةرِةق
 .(هةرنةريَ  نةرة ئةل يَكى بةرة)ئىشكوةية نورد طوتةوى: 

زيىدةيةة  ثيَويسةت وىنةىت..     (هةىر ن )  (خىليةد )ةزةمن بوخمىوةنةةى  ئيةةةةرت  ة د ية تب  
ى )سكدف اهلل املسكلول(  توة وىزوةى ى  تبةةط  ثيَغةمبةةر   ،ضووكة نةريَكى  ةك خىليد

ذيىونىمةةى هةى ة َن وةةبو ة، ئةطةرضةى     ثىَ وةبةخشيوة،  ة هةرطيز ئةة ة رةريةت     
 مىر نوةبىَ لة يةن جو لةنة  قوتىبييةنىويية ة.تريشيىن لةرةر تؤبوخمىوى ز

رِنةىت وويَةذى رةوونةتى     (100)ي  ثيَ  ئة ةى بوِ ةتة رةر نوررةى حةون    (هىر ن) 
ة بنيَةةت لة   (مةة ون )نود  ة، دةطوجنيَت ثيى يَكى ئى ة تةقلةبىز بيَت   ئيَةوة طوتةةوى   

لَمىن وى ةشةةيَمة ة، بةةةلَكو ئةةة ة    ورة نودةرةوةةة لةمورةة  تهةةةرطيز ئةةة  جةة     ذوةةىن..
    لةنىر نودةرى ئيَوة  ئىغىنىومىوة ة وزيكة..

ةنةةن..د  وةة هةةر ئة ةوةدة       )رةةط(  .. همةد د   (مة و ن)ن يىرى بة توىبينى ض  
 وة..د  ئيَةوة ضةييى تبةلَكو هةر خيَزةوةى ضةود رةةطيَ  رِةدةطةوىَ..  مةن وةىزةمن بلَةيَ  ب     

    .ىن بىش دةزةونتتخ
ةنةة  طةةى ر  ئةة ة بةشةىيةتى قورئةىن   هةةمو  ميَذ  وىرةيَ  جو ل      لةبةةر  تيَبينـى:  

  وةنود بةخى ةويىن، بى تيىن... من ختن نود  ة بةئىرةز  ى خدةرمكىرى ئىيينةنةيى
  ة َمى بدةوة ة. –ئةطةر خى ةن عيززةت بن  -يىن تئة ةن خ

 توب الد .أشه  أن الالُ اال أنت أستغفرك مأ سبحان  اهلل ممم ك 
 ضى.تى ن1419ى (حمو )ى /11
 ى زةيينى.1998ى (ئىيىر)ى /8
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﷽ 
ؤز لَمىوى زيةوةك   هتشةيىر ئةة ة بزةويَةت نةةدينى ئيسةالميى ثةري       ومور ىدةبىَ موؤظ  

ية  طشت خىلَ   بةود  بوِطةة  ئىيةتةةنىوى قورئةىن      يرةرتىثىى عيبىدةت   خوةثةررم
ضةووكة دينةى    ،ية دةد يَةن ي  حةقيقةت   رِةرملة  فةرمو دةنىوى ثيَغةمبةرى مةزن

ويةةتى   ئيسال  هةمو  بةود  لقةنىوى ثيَكة ة طويَدرة ن، هةمو شى هةر دةبةىَ بةةويىز   
نةىت وويَةذى مزطةة ت بيَةت،     ئةيرت د  رِ  ،  رِةتى دةنىتةة ة  ئةطينى وىية ىَ ،بيَت خوة ة

بيَت لةدين  د   بةرة ةوىموةيةك بيَت، رِؤذ  ى ضةود رِؤذيَ  بيَت،  ةيىن دي ىوحةج   ع
بيَةةت لةطةةةلَ     آلت   زيَةةد  ويشةةميمىن، يةةىن بلَةةيَني جيهةةىد  خةةةبىت   رِ بةرِ بو وةةة ة

دةطرينةرةن   فةرىد طيَوِةنىن،  ةيىن رىزش   رولَ    ئىشمى بيَت،  ةيىن مةترنودوى  
 دةبيَةةت بةةت خةةوةى   ئةمىوةةة طشةةت ديةةن   خوةثةررةةمني      ،رِيَككة تننىمةيةةةك بيَةةت 

لةبةةر   ،بةو  (عةةمو )  (زةيةد )كودوةى دلَةى   يبتية ئةطةةر وويَذةنةة لةبةةر رِةز    ،بيَتطة رة
يةك بو  نةبوةى وويَةذخويَن خةتى   يئة ةبو  ثيَى بلَيَن وويَذخويَنة، يىن لةبةر بةرذة ةود

ئة ة دةنوتويَمة ة بةرِ  ى خى ةوةنةيدة  خوةى طة رة ويىزى بةة    ،لةبةرضى ى طوتبىَ
ةج   عوموة  وويَذةنةشى هةر ةهى جيهةىد  خةةبىت   رةولَ       هةر ةهى ح ،يةيوويَذة و

  د   رِ ييةة وةةبىَ قورئةىوى     تو شى ئة  رِيى  رِ  بينى موؤظئة ة  بت رىزشةنةشى، جى
زؤر د  ثىتى ئة ة دةنةوة ة نة نىرةنىن طشت بت خوة  ثريؤز  روونةتى ثيَغةمبةر 

فة  نودوةة ة  لةة دةعيةة       خةت  ةل  بن   لةبةر خوة بكويَن، بةتىيبةتى خيَو  رةدةقة
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ خيَةو ثيَكوة ةنىوةدة، ديةىرة ئىيةةتى:     موؤظةة فيزنودن بةرةةر  

ې ې ې  ...چيةةةىن ئىيةةةةتى:  (٢٦٣: البقكككرة) چٴۇ ۋ ۋ  ۈۆ ۆ ۈ

يىن.. بت ضةرثىودوى ئة  بنةمى رِةرةمةقينةية، بةت    يىن.. (٢٦٤: البقرة) چ ...ې ى
ضةةىنة نةمةيةةة وةبنةةةة ئةلَقةةة لةةةةطويَى    ئة ةيةةة موؤظةةةنىن بةةةة  ثيةةى ةتى   خيَةةةو     

  نةرةةيةتى  دة لَةمةوةةدةنىن   خةةى ةن دةرةييةةةنىن، بةةت ئة ةيةةة هةةةتى شةخسةةيةت    
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هةذةرةنىن نة  وةنى ، ختيىن بةنة  وةزةون  ، لةئةجنىمدة بت مةرةمى ختيىن بةةنىريىن  
 وةةةةهيَنن،  ةيةةةىن بلَةةةيَني: بةةةت مةةةةرةمى ريىرةةةيى بةةةةنىر وةةةةهيَنويَن، ثيَغةمبةةةةر  

مو ى: نةريَ  دةنة يَمة بةر ريَبةرى عةرشةى خةوة لةقيىمةتةدة نةة رةةدةقةى      دةفةر
نود بةدةرمى رِةرمى   دةرمى ضةثى ثيَى وةزةوىَ،  ةتةة: بيةدة  بيكةى  نةرةةنة هةةر      
وةوىرىَ، بةةآل  لةطةةَل ئة ةشةدة دةبةَى هةوةدَى شةت بةت ئةة ةى ببَيمةة رِةمةز  هيَمةى             

ى تةو ضةى ى ىلَ بكةةن   دة لَةةتي  ثيَةى      شيتىر  در مشى ديندةرى   بت ئة ةى خةةلَك 
زةنىتةنةةةى بةئىشةةكوة بةةدةت لةحىلَةةةتى ئةةى ةدة  دةربةةت منو وةةة: ئةطةةةر زةنىتةة ،بزةويَةةت
بةنورتى: ئةطةر موؤظةنة طةيشمة ثلةى  ةهى موؤظ بةضى ة ة ببةىَ، يةىن    ،يةيقةيدى و

ة خيَةةو  بةضةةى ة ة وةةةبىَ بة يةةة ة يةنسةةىن بيَةةت، ئةةة ة رِيَةةى ثةةمَ درة ة نةةة بةئىشةةكو
ٿ ٿ ٿ چ : ى بزةوةىَ، خةوةى طةة رة دةفةةرمو ىَ     رةدةقة بكى  خةلَكى ثىَ

يةىن دةفةةرمو ى:    (٢٧١: البقرة) چ... ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٹ
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ 

 : ةرمو ىَةىن دةفةةةةي .(٢٧٤: البقرة) چى ى ائ ائ ەئ
  .(١٤9: النساء) چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ چ 
يةتىوةةةة  ضةةةةودين ئىيةةةةتى تةةةو  فةةةةرمو دةنىن بةرِةشةةةكى ى رِثَ بةخةةةةيو     ئةةةة  ئى 

رةدةقةنودن دةدةن بةشيَوةيةنى ئىشكوة  بىَ ثةردة، بةآل   ةنو ئىمةىذة نةوة خيَةو     
رةةةدةقةى ثةوىمةةةنى   وهيَنةةى طةةة رةتو  زؤرتةةوة، جةةى بةةت زيةةىتو ئىطةةىبو ن رةةةيوى   

   تةفسريى ئينب نةرري  قورتوبى بكةن.
كودن   در  رةةةم ينى ئيسةةالميى ثةةةريؤزدة خةةةيو  رةةةدةقة  مزطةةة ت    بةةةلَىَ.. لةةةد   

 ،وةختشخىوة  قوتى ىوة  ضىنكودوى رِيَطى بىن   جىدة  نتآلن   خزمةتطوزةريةنىوى تو
يَت بةمَ ئةة ةى   مرة ةتن   دةبمَ دة لَة ت ثيَيىن هةئةمىوة طشت ئةرنى رةرشىوى دة لَ

نةة، خةت ئةطةةر ئيمكىويةىتي      منةت  ىتة رةةر خةةلَكى طةةرِةك، يةىن خةةلَكى طوودة     
هةبو  بةآل  لةبةر هةر هتيةك ختى ثيَ  ضى ى طوتبةو  نىرةنةىوى وةةنود  ثشةمطويَى     
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رةةمع    )ئة ة لةةد ويى  لةقيىمةتةدة بةرثورةة، لةةد ويىدة دة لَةةتى  ة حةةقى        ،خسنت
ى وية  ثيَويسمة نودةتىى ىلَ بكويَةت   لةة آلت وةةهيَلَويَت، لةقيىمةتيشةدة خةوةى      (تىعة
 رة تتلَة  جةزرةبةةى دةدةت، لةبةرةمبةةر ئةة  دريَغةى   نةممةرخةميةة نةة لةطةةَل        طة

خةلَكىوةةةةدة نود  يةةةةةتى، دة لَةةةةةت دةبيَةةةةت لةةةةةذيَو بنةةةةةمىى ئينسةةةةىويةتدة نةةةةىرة  
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ  خزمةتطوزةريةةةنىوى ثيَشةةكةش بكةةىت:  

ئينميمةةىى حيزبةةى     (١٣:احلجككرا ) چڎ ڈ ڈ ژ  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڇ ڇ
دن   نوِينى موؤظة بمَ دةرةمةتةنىن لةةدينى ئيسةالمدة رِةفةزة   ة  وةوة ة،     بةحيزبيكو

بةرذة ةودى موؤظةنىن هةوةدَى جةىر ثةَي  دةخةوَى بةرةةر بةرذة ةوديةةنىوى خىوةةى        
خوة  مزطة ت   جيَطى ثريؤزةنىودة، بت منو وة: طةرِةنيَ  مورىيى وشني، يةىن عيسةىيى   

ة تيَ  ثيَشرت نوةبيَت   ئيَسمى ببيَمة ئةرةمةوط  بيَت   جىدةيةنيىن بت بضيَت، بةآل  مزط
  نترب لةبةردة  طةيىودويدة، لةقتوىغى ئى ةدة ئةمة وىخويَنويَمة ة ، ئة  مزطة تة هى 
مورلَمىوةنىن   ئة  جىدة  شةقىمة بت مورىيى   عيسىيى دةبيَةت، وىبيَةت دةرةمكىرى    

مزطة تةنةة دةرةمكىرى   كو دةبةىَ بةةثيَى ثيَويسةمى جىدةنةة     مزطة تةنة بكويَت  بةةلَ 
بكويَت، ئةطةر هةمو يشى رِ خيَنوةبيَت، هةتى ئة  نتمةلَة موؤظة ديةن جيةى ةزة لةةنىرة    

 خزمةتطوزةريةنىن بمَ بةش وةبن،  
وةةة هةةةر ئة ةوةةدة بةةةلَكو لةتةةة ة ى نةةىرة ريىرةةيى   نتمةآليةةةتى   ئةةىبورث             

)هلكم مكا لنكا     ن هةية، فةرهةوطيةنىودة  ةنو مورلَمىوةنىن خى ةن مىفن   حةقى ذيىويى
 . معلدهم ما علدنا(

 

ةرةر خةلَكىوى تودة  بةهةودىَ بة ةى دةرمة  بةرمةيةك زةلَ وةبن ئيسالمدة بت ئ لة *
ضةىك   ثيةى ةتى ضةى  لةبةةريىن وةنةةن، دةبةَم تةوىوةةتى زةنةىت نةة فةةرزيَكى            ىنىر

ةبةشةكودوى  خوةيية دة لَةت ختث هةرمىَ بةخةمآودوى   نت نودوة ةيى   ثىشىوي  د
ڻ ڻ ڻ  چبةرةةةر ئةةة  حةةة ت تىقمةةةدة خةةوةى لةةةنىرزةن خةةتى بةئىيةةةتى  
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لةرورةتى تة بةدة ديىريى نود  ن، هةتى لة يةةن خةى ةن    (٦٠: التوبة) چ...ۀ
وةنويَن    (ئيسمغالل)مىلَةنة ة ئة  موؤظة هةذةر  دةرمكورت   قةرزةر  تيَكتشةرةوة.. 

وة ة مةبةرةةميىن لةهةةةر هيَوشةةيكدة بةةو    وةبنةةة ئىميَويَةة  بةدةرةةمى رةةةرمىيةدةرةنى  
 بةنىريىن بهيَنن 

مةرةلةى نيَشةى ويَوةن عةىل نورِى ئةبو تىلية    موعى يةةى نةورِى ئةةبو رةوفيىن       *
خوة لَييىن خةتش بيَةت لةة شةةهيدنودوى عواةىوى نةورِى عةف ىوةة ة رةةرى هةلَةدة           

ةهيد بو  موعى ية ش هخوة ليَى ختش بيَتهثةرةى رةود  طة رة بو ، نىتيَ  عواىن 
رمطري بكةويَن     يسمى بةز  يى   خيَوةيى   بمَ تةفوة، تتلَة بكويَمة ة  بكوذةنىوى دة

رِ ةوطةية ة رةيوى مةرةةلةنةى دةنةود نةة عواةىن موؤظيَكةة  بةمَ         تتلَة بدريَن، لة
عةةلي   ةنةو ئةة ة    ئيمىمى  ،تى ةن شةهيد نوة ة، نة ةبو  دةبمَ تتلَةنةى د ة وةخوثَ

لي ةية  هةمو  نىر بىريَكى مورلَمىوىوى لةبةر دةرمدةية  دةبمَ لةهةةمو  نىريَة    نة خة
رةر بكَيشيَت بةت نَيشةة  وةىنتنى   فيمنةة  ئةىذة ة، بيىوثةىريَزَى   لةبةةر ئةمىوةة          نة 

شةيى   مووىرةي  وةةزةوى، دةرةت      دةيىن ئيتمبىرى تةو لةة  رِؤذةدة، ئةة  قتوىغةةى بةة     
ن ىلَ  ةرطويَةت، بةةلَكو  ةى بةري نةودة ة نةة ثيَويسةمة       دةطويَت بت بكوذةنةىن   تتلَةةيى  

جىرثَ دة    دةزطى دة لَةتيةنىن تتنمةتو بكويَن   بةبىشى دة مبةزريَن، ئة رةى دةرةت   
ئةى لةة  قتوىغةةدة بةئىرةىوى بةتى       ،رِةنيَشيَت بت ئة  مةرةةلةية  دةيةىن مةرةةلةى تةو    

يَشةةةى د   موجمةهيةةد وةةةدةنوةن، هةةةر ئةمةشةةة زةوىنةةىوى ئيسةةال  ئةةة  نيَشةةةية بةن 
عةةىل  )دةزةون، نة هةةرد   زةوةى  خوَينةدة ةر  موجىهيةد  مىوةد  ن بةت ئيسةال ، ئةة ة         

هةر بةمندةلَى لةطةلَ ثيَغةمبةردة بةو ة  ، هةةر منةدةلَ بةو ة دينةى       (نورِى ئةبى تىلي 
ئيسالميى قبولَ نود  ة  هةر لة  رِؤذةشة ة لةخزمةتى ثيَغةمبةردة خةريكى  ةرطوتن 

وبو وى زةوست   زةويىريةنىوة  تى  ةى ىلَ هىت ئة  رِيوةيةتةيىن بةدةمى ثيَغةمبةرى   فيَ
، هةرضةودة فةرمو دة وىرةةنىن  (٤٦)((أنا م ينة العلم معلي بابها))طيَوِةية ة:  خوة ة 

                                                 
 . 1322رقم: ع لكلباني بمصحدح مضعدف اجلام – 2955ح يث موضوع  أنلر: السلسلة الرعدفة للشدخ األلباني  برقم:  (46)
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دة دةويَن، يىن لةبىرةى ذيويى   ضىرةرةةرنودوى   فةرمو دةيةنى بمَ بنةمى   دةووة ثبة
،  ةتة: عةىل (٤٧)((أقراكم علي..))فةرمو ى:  نيمىوة، ثيَغةمبةر نيَشةنىن زؤر بةحة

لةطشممىن ئةى هى ةآلن قىزيرتة  بىشرت دةزةويَت ضتن دةدطىيى ويَةوةن خةةلَكى بكةىت      
بةو  بةثةوةدى ثيَشةينىن   هةةر      (عةةىل )نيَشةنىن بربِيَمة ة، تةوىوةتى بت د ةيى ذيويةى  

)معركلة  خت بوةيةة ضىرةرةةرى دةيةىوطوت:    نيَشةيةنى زؤر ئىلَتز رةرى هةلَدةية  رةة 
 ..همد.أبا حسن هلا(مال
دةهةىت   ش يةنيَكة لة وو رةرةنىوى  ةحيى   رو ش، نىتيَة  نةة قورئةىن   (موعى ية) 

دة بةرةةرة  بة مممىوةى بةضةود نةريَ  هةبو  ئة  ئةرنة طةة رةيىن   ثيَغةمبةرى خوة 
ةيةةة بةةة ة ثةةةرِى مممىولةرةةةرةتى ة، ديةةىرة ئةمةةة ئ  (وورةةينى قورئةةىن   هةةةلَطوتنى )

تى بةت  ي  هةة لَ   تيَكتشةىوى خة   ية موعى ية، ببيَمة وورةرى  ةحيى   رةو ش بةت د ة  
توةومَ ضةةى ة  هةةيض نةرةةيَ  وةةى  جيهةةىد  بآ نودوةةة ةى دينةةى ئيسةةال ، ديةةىرة  لةبةةةر 

تزطة ئة  خ)يَت: بيسوِيَمة ة، تةوىوةت عومةرى نورِى عةبد لتةزيز بةرِةمحةت بيَت دةلَ
    ضةةووكة ئةةة (دةضةةو ية لةةوتى ئةرةةثةنةى موعى يةةة   لةةة غةزةنىوةةدة  تةةتزة بو مىيةةة 

ري لةة  ش هةيض شةميَكى وىطةىتىَ، بتيةة مة لةة ى شةىع      (رةةحىبة )يةة  فةةزلَى   (رةحىبة)
 عةقيدةنةيدة دةلَىَ: 

 .أمسكوا إذا ذكر األصحاب(*  )نىفية بتمىن روونةت   نيمىو
ل   فةةزلَى طةة رةيى   مةبةرت ئة ةيةة نةة هةة  لةقورئىوةدة هةة  لةفةةرمو دةدة بةى         
هة ة  ئىرةز  ى ختمىن وةنة ين   طةز  ثيَوةوةى   ةآلن هىتو ة، دةبىَ ئيَمةش د ةثهى

ٱ ٻ ٻ چ: شةريتةت ثيَوةر بيَةت، قورئةىن لةبىرةيىوةة ة دةفةةرمو ىَ    

يةةىن  .(١٠0: التوبككة) چ ...ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
ٺ     ٺ ٺ    ڀ ڀڀ      پ ڀ     پ     پ      پ   ٻ     ٻٻ     ٱ ٻچ: دةفةرمو ىَ

                                                 
حك  بإسكناد صكحدح مال    حككم احملك يف:مل يكرمه أ     408 4اجلكبء أم الصكفحة:    املص ر:جمموع الفتامى  احمل يف:ابن تدمدة -الرامي: (47)

 .ضعدف  مإمنا يرمى من الريق من هو معرمف بالك ب
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ئةمىوةةة  ضةةةودين   . (٢٩: الفككتح) چ .... ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٺ ٿ ٿ ٿ
دةيةىن فةةرمو دةمىن بةرضةى      ئىيةتى تو ئةطةر رةيويَكى فةةرمو دةنىوي  بكةةين بةة   

  فو ال ي نفسكي  يال تسبوا أصحاب))دةنة يَت لةبىرةى فةزلَ   طة رةييىوة ة، لة ةوة: 
 . (٤٨)((مثل أح  ذهبًا ما أدرك م  أح هم مال نصدفُبد هد لو أن أح كم أنفق 

من وىمة ىَ بة  ثةلةية هةرضى لة  ،بةلَىَ.. هى ةآلن زؤر خى ةن فةزلَ   طة رة  مةزون 
نميَ    حةديسةنىودة هةية بيهيَن    بينو ر ، هةر نةرىَ دةتوةويَت ختى رةريَ  لة  

هةةرطيز رِيَطةة    ثيَغةمبةةرى خةوة   من لة  وورةينةدة دةمةة يَت بلَةيَ      ،نميَبىوة بدةت.
ن بةةردى بنىغةةى ئةة     ئةة ة هى ةآلوى رةرجة  بةخوةثةة وةى  بةربيَن، ضةووكة      وىدةت نة

دينةيىن دةوى ة، ئة  زة ية ديَمةى ئيَمةش هةر بة ةن ثىرة  بةو ة، نةة ةبو  وةىبىَ هةيض     
بةةة ر ذيَنىَ    ئةةة  رِ  دة ة ميَذ  ييىوةةة بةةو   ،نةرةةيَكي  لةبةةةر خةةىتوى ئةةة    ئةةة    

ى   شيَوةى وىثةرةةود وى يةىن بةةرَى    ةك مىمترةمىى خةى ةن نةتِر بَليَةت:        يرونىيةت
ضةووكة   (هةر لةرةردةمى عةىل   موعى يةدة ئىيني بت مةةرةمى ريىرةيى بةةنىر هةىت     )
  ثيَشنيىمنىن  ة وى ى ئة  رِ  دة ة دةبةن نةة ئيجمهىديَة  بةو ، لةةويَوةن د       (رةلةف)

ةجنىميَكى بىش وةطةيشنت، بةآل  عةىل نورِى ئةةبى تىلية    ئ موجمةهيدة ثيَ  هىت   بة
بةةة حةةةقرت دةزةوةةن   بتضةةو وةنةى ئةةة  تةةة ة   لةةةبىرتو بةةو ، ضةةووكة ئةةة  لة نىتةةةدة  
خةلي ة  ئةمريى مورلَمىوىن بو ة   دةتوةوىَ بةثيَى بةرذة ةوديى مورلَمىوىن نىرةنةىن  

د ة  ةىت بةت نةىتيَكى شةيى        (عواةىن )ئةجنى  بدةت، دةتوةويَت تتلَة لة بكوذةنىوى 
 طوجنةةى ، لة ةوةيةةة لةبةةةر هةوةةدىَ نيَشةةةى وةةى ختيى رةةةرنة تو  وةةةبيَت   فيمنةنةةة   

ثةمَ   (موعى يةة )ىَ بةئةجنىمةدةوى تتلَةنةة، ئةطةرضةى    مرطة رةتو بيَت، ئةطةر ئة رِؤ هة
دةبةَى بةةز  يى   بةَم د ةنةة تن تتلَةة بسةَينويَت، ئيَمةة        )لةرةر ئة ة دةدةطويَةت نةة:   

ثيَمىن دةلَيَت لة  جترة نيَشة  هةرةيىوة خت هةلَمةقولَميَنن   بةمَ دةوةط    غةمبةر ثيَ
بن لَييىن، ضووكة هى ةآلن خةى ةوى ئةة  هةةمو  جيهةىد  هةة َل   تيَكتشةىوةن، نةورتو        

                                                 
  .4714 ح يث : -م الصحابة رضي اهلل عنه كتاب فرائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم  باب حتريم س  -صحدح مسلم   (48) 
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لَمىوىوى ثيَشةةو  ئةةة  نيَشةةةى ويَوةوةةةيىن، بةنيَشةةةى وةةى  د   موجمةهيةةد ومورةة :بلَةةيَني
قى ثيَكةةى ة  ئةةة يىن وةةةيثيَكى ة، خةةوةش ثىدةشةةى هةةةرد    دةدةوةيَن   يةةةنيَكيىن حةةة 

مةةرةمى   بةو  بةت   (ئةىيني )دةدةتة ة، بتية ئيَمة وىتوةوني بلَيَني ئة  نىرةية بةنىرهيَنىوى 
ريىريى  ئيَمة  ةدةزةوني نودوى ئة  جترة قسىوة   ر ذةودوى ئة  بىرىوة لةة  نىتةةدة   

ىويةةة  دلَ رِةزيكودوةةى دلَةةى ئة ةوةةة  تةةةوهى  تةةةوهى لةبةةةر خةةىتوى ضةةةود نةرةةيَكى عةمل
رِ  خىوةةدوى ئةةة  نةرةيشةةة نةةة قسةةةنىوى ثةةىَ دةنةةةن، ئةمةةة لة يةنةةة ة لة يةةةنى   
تويشةةةة ة ئة ةوةةةةى ثيَشويشةةةمىن ئةةةىدةميزةدن   تو شةةةى هةلَةةةة دةبةةةن. ئةطةرضةةةى 
بةئيجميهىدي  بيَت، حةق وية بة  شيَوة رىنىرةية رونىيةتيىن ثىَ بكويَت، بةتىيبةتى 

خةلي ةية  ثىرةرمنى ئة  دينة  رِةطوتنى ئةة    (عةىل نورِى ئةبى تىلي ) ةنو  نةريَكى
دى بةةدةت بةةت رِةطوتنةةى بىر دؤخةنةةة،  يةة ةزعةةة لةئةرةةمتى ئة دةيةةة، دةبةةىَ هةةة لَى ج 

هة لَيَكى ئى ة بت رِةطوتنى هيَورى   ئىرو دةيى وىبمَ ثيَى بطوتويَت: بةنىرهيَنىوى ئىيينة 
رةرمىوة ئة  دينة نة خوةى طة رة وىرد  يةتى بةختيى   بت مةرةمى ريىريى، ئيَمة لة

بةئىمىجنةنىويةةة ة، بةةمَ دةرةةمكىرى   نورتكودوةةة ة، وةةىبىَ هةةةر رِؤذةى تةةةئوي          
رةىزى     تةفسرييَ  بكويَمة ة لةبةر خىتوى نىربةدةرمىوى رِؤذطىر،  ةيىن لةبةر زةمىوة

 خت رىزةودن لةطةلَ دةرةآلتدةرةودة   
ويَت هةدةف   ئىمىوو لة  نىتةدة لةئى ة نترِيَ  ضةيةد  مةن  ة دةزةمن   ئينجى دةبيَت بزةو 

دعةيةنى توى عةملىويةنىوة بت بودوة د ة ة ةى دين رةد ئة ةودةى يئةمةش فيَ َ   خ
ريىرةةةةت    تةةةو لةنتمةلَطةةةة  د  رخسةةةمنة ةى ديةةةن   شةةةةريتةتى ئيسةةةالمية لةةةة  

: هةةةر جوآلوة ةيةةةك بكويَةةت دة لَةةةت   دةرةةةآلت، دةيىوةةة ىَ بلَةةيَن  ثضةةوِةودويةتى لةةة
بةةةنىرهيَنىوى ئةةىيني بةةت مةةةرةمى )لة يةةةن ئيسةةالميةنىوة ة دذى رةةولَمة  عةملىويةتةةة، 

، بىشة  من لة  خى ةن نترِة دةثورة   (ريىريى نىريَكى رِة ة وية، ضووكة بت خوة وية
 ويةد  (دة لَةت)  (دين)مةطةر ئيسال  
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بيَةت ئةة ة ثيَةى نةىفو      (وةةخيَو )ر  ةآل  ويةةد  ئةطةة   (دويى  ثىشةرِؤذ)مةطةر ئيسال   
بيَةةت دةثورةةينة ة: ئىيةةى هةةيض شةةميَ  بةدةرةةت    (بةةةلَىَ)دةبيَةةت، خةةت ئةطةةةر  ةآل   

ئيسالمة ة مةى ةد ئىيةى هةرضةى زيةىوى عةملىويةةتى تيَةدة بيَةت، متلَةةت بةمورةلَمىوىن          
 دةدريَت بيكةند 

ىي   ةنةو جةىرةن ئيسةال     ئةطةر خةلَكيَ  مىفى ئيسال  دة ة بكةوة ة  بيىوةة ىَ ئيَسةم   
دين   دة لَةةت بيَةت، ئىيةى ئةمةة بةةنىرهَينىوى دينةة بةت مةةرةمى ريىرةيىد  ئةة ةى           
ئيسال  غةيوةز لة روَلمة  دةرةةآلتدة ببينَيمةة ة، ئةيرت ئةة ى تةوى بةةدين وةةزةوويَت،        

ديةةن وةةىزةوني هةرنةةةل بةةت خةةتى لةمزطة تةنةةةى ختيةةدة وويَةةذ بكةةى  بتوةةة     ئةمةةة بةةة
دةوىوى رةرؤك نتمىر ، دةرةمةى  ةزيوةوةدة    لة ىجنى  بدةت، بةآل  حةقئىينيةنىوي  ئة

ثيَغةمبةةر    ،نة  ةك حكومةةت نةىرى دةنةود بةت خةتى      ثيَغةمبةرى خوة   وةبيَت 
رةةةةرؤك   فةرمىوةةةدةى طشةةةمى هيَةةةزى رةةةةربىزى بةةةو ، دةرةةةمةى  ةزيوةنةةةىوى      

 (ز بيَةو )   (ةلَحةة ت)   (عةةىل )   (عواةىن )   (عومةر)   (ئةبو بةنو)ثةرلةمىوةنةيشى 
دةرةةى ئةطةةةر ئيَسةةمى دة ةى هةةةمىن حكومةةةت    ،بةةو ، طشةةت رةةىلَ    خوةوةةىل بةةو ن  

 بكويَمة ة، بةنىرهيَنىوى دينة بت مةرةمى ريىريىد  
هيَنةةىوى ثةةىرة  ئيمكىوةةىتى تةةو لةةة آلتىوى نةوةةدة  بةةت نوردرةةمىن   مزطةةة ت يةةىن       *

 ة، يةىن  ىوةلة يةن ئة  نةرة    ثىطةودة نودنديتىية  ثوِريكال    ثىشىن  ،وةختشخىوة
لة يةةةن ئةةة  طو ثةةة ة  خةةت ثةةمَ هةلَكيَشةةىوى   د ةتةةو دة ةى دةوطةةدةن بةةت رةةند قى    
مورةةلَمىوىن.. وةةىزةمن ئةمةةة   خوةثةةة  نةةىريَكى وىشةةةرعى تَيدةيةةةد بةتىيبةةةتى نةةة         

لَمىوىن دة لَةت   دةرةآلتيىن وةمى ة  قودرةتى نودوةة ةى تةةويى مزطةة تيَكيىن    ومور
ةر بةرةوةَل   ثىرِةوةة ة وةةبيَت لةة    لةة ، لة  شةة ة عةملىويةةنىن هةرضةى         وية، ئةط

ثىرة  ئيمكىويىت هةية لةبةردةرميىودةية  ئة  هةمو  ثوؤذةوةة دةنةةن بةت شةىر  طووةد      
ديةةن تيَطةيشةةمو ن،   وشةةينةنىن، مى ةيةةةنى تةةوي  هةلَبذةردوةةة  ئةةة  خةلَكىوةةةى لةةة   

هيض وةبىَ رةمَ ضةوةر نوررةيةنيىن هةةبىَ،      دةيىوة ىَ دةوط   رِةوطيَكيىن هةبىَ   هةر



 

148 

بضيَمة طترِةثىوة ة ، دة ةى دةوةط     ئىيى بةدةرمى خىلَى    ت   رِ ت   قوت دةتوةوىَ
يَجطةةة لةةة  وى هةةةمو  شةةميَكةد ب ةخةةةلَ  بكةةةيتد لةةةثىلَ ئةةة  حيزبةةةدة خةةى      رِة لةةة

ةوةة ة ديَةت     رِيَةى ئة   كي  بيَمة نوردرمىوة ة لةة دةرمكة تى وى ة ة، هةر رِيَكخوة يَ
ى بكةن ديسىن هةر دةضيَمة ة طريفةىوى ئةة ةن،   يشهةرضي  بهيَنن   بةهةر ثوؤذةيةن

لةةمال  لةة   رةوةلَ     نلَمىوىن رِة ة وةةبىَ بضة  وحىلَةتيَكى ئى ةدة بتضةى بةت مورة    ئىخت لة
 ، بةةت كةةةن ىن وةختشةةخىوة  قوتى ىوةةةى ثةةمَ بة ة نوردرةةمىن   دةيةةنةةبيهيَن ةن  بكةة
رة  ثوِ ثىطةوةدة بةت مورةلَمىوىن، هةةتى دةوةط   رِةوطيةىن بةخةةلَ         ي  بيكةى بةهةة  يد ة

بةشةةميَكى رةةةيو   لَمىوىنوبنىرةةوىَ   دةوطيةةىن بةةت بةةدرىَ، بةتىيبةةةتى ئةةةموِؤ نةةة مورةة
جةىرِى  ريكةال     ى دة لَةتيىن ثيَوة وةهيَشةمو ة   (مقومىت) ، هيض  نرةمةرة دةدةوويَ

  بتضى مىمترمىى خةى ةن نةترِ بةحيزبةة    بةآل  ةبيَمة رِيى  حةرة    بت خوة وية ة بت د
عةملىويةةةنىن وىلَيَةةت: ئيَةةوة هةةةمو  خةةةيو  بيَويَكةةى دةرة ة  وةةى ة ة بةةت حيزبةنةةةى   
ختتىوى بةنىر ديَنن  ، جةمى ةرى بمَ دةرةتىومىن يةخسري نود  ة بت ختتةىن، مةطةةر   
هةةةمو  نةةةل وةةىزةوىَ هةرضةةى شةةمة ئةةةموِؤ لةدةرةةت ئةةة  د   حيزبةدةيةةة  ئةةة ةوي    

ئىيةةى هةةيض نةرةةيَ   بةةئىرةز  ى ختيةةىن بةةت مةةةرةمى ريىرةةيى ختيةىن بةةةنىرى ديَةةنن   
ى حيزبةى وةةبمَ   شةىيةمتىن    (ئينميمةى )دةتوةوىَ بضةونرتين نةىرى دةرةمكة يَت، هةةتى     

    ى   قىرةمىويَميىن وةهيَنىَ..ديبةجوةميَو
مةرةةةلةى جيهةةىد  ضةةةك هةةةلَطوتن رِ  بةةةرِ  ى بةةةعس   فةةةتوةى جيهةةىد دذ بةةة      *

بةعسيىوة لة يةةن بز  تنةة ةى ئيسةالمية ة بةرِةبةرةيةةتى زةوةىى ِريَةزدةر  خى ةوقةةدر        
 ة دةزةمن زؤر جيَطةةى خةتى بةو   ، نةة ليَنيَكةى زؤر       (جةوىبى مىمترمى مة  عواىن)

طة رةى بز  تنة ةى ئىزةدخيوةزى طةىل نوردى ثوِ نودة ة ، شةرعيةتى بةة مةرةةلةى   
تةة ئيسةالميى   عةرةبيةنىوةدة، ئةة ةن مى ةيةةنى زؤر بةو        دة، بةتىيبةتى  ى  آل نورد

ثَييىن  ةبو  نورد بىغى   رةرنةشةة لةة حكومةةتى شةةرعيى ئةة  رةةردةمةى عيَةوةق        
تَييدة دةذيى، لةطةةىَل  يشةة ة فةةتوةى نوشةمنى طةةىل نورديةىن دةشةةرعَينوة  حةةآلَل         
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رِذيَمةة، ئةة  طشةت    دةنود  بةهىتنى بز  تنة ةى ئيسالميى   ضةةك هةةلَطوتن دذ بةة     
تةمو مذةى رِة ةودة ة  قةزيةى نةورد لةوةتة ةيةتيةة ة بةو  بةقةزيةيةةنى ئيسةالميى      
نةةوردى، هةةةر بتيةةة لةةةوى  نوردرةةمىودة زؤر رِة ةج   بىيةةةخى درةيةةة، هةةة  لة يةةةن       
جةةمى ةرة ة هةة  لة يةةن حيزبةة نوردرمىويةنىويشةة ة، نةرةيَ  وةةبو  ئةة  دةمةةة         

تةوىوةةتى مةى  جةة ىل       ثيَويست وةبىَ  ، طلةةيى هةةبىَ ليَةى،   بز  تنة ةى ثىَ زةر  ر
ركوتيَوث يةنيَمى ويشممىوى رةطةيىودوى بز  تنةة ةى بةة تةة ة نىرى شترشةم نةوردث      

  بة زةر رةتى ئة  رةردةمةث  ةرسف دةوى  مة بةخميىرث ئةودة  مةنمةو ريىريي
ترةمى مةة  عواةىن هةةر     وىزةمن ئةة  بةوة خويَنةدة ةرة ضةتن دةلَةمَ مىم      ئيرت نود ة  

ضةةةنى هةةةلَ وةطوتىيةةة بىشةةرت بةةو   بةةةرِةى ئةةة ، ئةوةةدةميَكى يةةةنيَمى زةوىيةةىن بو بةةى    
 لةرِةطةيىودوى بز  تنة ة بىشرت بو  

  رِةبةر بن، (قىئد)كودوى جمَ   رِيَى زةوىيىوة، ضووكة زةوىيىن دةبىَ  و ة دةزةمن ئة ةش  
بت زةوىيىن دةلَيَ : ئىيى ئة  هةمو  زةوىيةة لةةذيَو      فةرمىوبةر، لةطةلَ رِيَزدة(مةقو د)وةك 

وى ويشىوى يةنيَمى زةوىيىودة نت بو وةتة ة دةتوةون تةوهى رِةخنةيةك لةهةر حيزبيَ  لةة   
حيزبىوة بطون نة يةنيَميةنيىن بت نود  وةتة ةد طومىن وية، تةوهى بت شةرعيةتدةوة بت 

  .  نة لةبةرذة ةودى حيزبةنىودةيةهةودىَ مةرىئي
 لَمىوةى نةىتم خةتى ضةةنى هةةلَطوت   دذ بةة     ورةيو  رةمةرة ئةمةية نةة ئةة  مورة     

بةعس جةوطى  خةبىتى نود، ئيَسمى نىآل  بىآلى قىضىغة  وىبىَ رةر  ريمىى ديىر بيَةت،  
بةآل  ئة ةوةى ثىلَيىن لمَ دةبو ية ة  ضةنيىن ىلَ حةةرة  بةو ، ئةةموِؤ بو وةتةة نويَخةىى      

بةةةنويَخى دةزةوةةن   نىرةنةةةيىن بةةةنىريَكى ضةةىك دةزةوةةن      ئيسةةالميةنىن  ، ختيةةىن  
 ئة ةوي   ةنو مىمترمىى خى ةن نترِ دةلَيَن: ئة  ضةنة هةةر وةبوةيةة بىشةرت بةو ، بةة     
بةلَطةى ئة ة نة هة  ئةمويكى  هةة  حيزبةة نوردرةمىويةنىن ضةةك بةةبىش وةىزةون بةت        

  شويَنكة تة بيَت (تىبع)يشة لَمىوىن، بةلَكو بة ى ئة ةوة ة مورلَمىوىن دةبىَ هةمومور
  قةد جىرَث وةىبَى ملمالوةَم بكةىت، بتيةة ئَيسةمى حيزبةة بةَم ضةةنةنىن بو وةتةة نةورِة           
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طة رة  بىش   رىلَ    ويشممىوثةر ةر  ضةندةرةنىوي  بو وةتة خةلَكيَكى  ر   رىر  
ت   دذ بةويشممىن  لة ة دةضيَت ئةة  بةةِريَزةش هةةر لةة يَوة قسةةنىويىن ثةَم نودبيَة       

 (%80) رِة بتضةو وم ئةة  مىمترةمىية لةة     ضة ةشة بو بيَت  ئةطينةة ئيَمةة دةزةوةني نةة    
لةطةةةلَ ضةةةندة بةةو ، بةةةآل  ئيَسةةمى نةةة بةةةئىمىذةى دةرة ة ئيسةةالميةنىن خوة وةتةةة     

نة تو وةتةة ثىنىوةة ،  ة ختيةىن     - ةنةو ئةة   -بةو ن، خةةلَكيَكى زؤر    (بظة)نةوىرة ة  
تزى ديةن    آلت   ويشةممىن بةو ن  دةرةى خةوةى      ويشىن دةدةن نة هةةر ئةة ةن دلَسة   

 هةلَة  تى ةوى هةمو مىن ختش ببيَت   ويةتةنىمنىن رىف بكىت بت ختى. طة رة لة
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﷽ 
 بةشي يةكةم: 
ى   تةننةةلتذيىدة رةةرنة ىَ   ثيَشةةوط بيَةت،     ي  ثيشةرةىز موؤظ ضةةودة لةة زةوسةت     

ةةة،  (قييةة  )ئةخالق    ثيَويسمى بةئة ةودة  ، رةد ئة ةودة   هةزةر ئة ةودة هيَمىن 
رزق  نودوى وةىن   نتمة َيةتيدة، ئةخالق لة ثةيدة ئةخالق لة ريىرةتدة، ئةخالق لةبىرى

و ردة، ئةخالق لة ديةىلتك   ئىخى تنةدة،     ثيَن (قةلَة )  زؤزيى   ئىبورييدة، ئةخالق لة 
ئةخالق لة دةربوينى رةخنةة  رةخنةنىريةدة، ئةةخالق لةطةةَل بةرةمبةةردة، ئةةخالق لةة        

[ إن  لعلى خلكق علكدم  مهةر بىبةتيَكدة، بنةمى  ررمةى: ]ليَكتلَينة ة  تويَذينة ةدة لة 
ئةشةقيى     (ىويىعةةمل )هةمو  شميَ  دةطويَمة ة، بتية  ةدةزةمن ئة ةودة نة بىبىيةةنى  

رة يةى دةبةىَ، هةةرطيز       زيىدةيى   تو شيى هةلَةرةخلَةت دةبىَ لة رةى بةرةمبةرةنة
ختى ئةشقيى   رةخلَةت وىنىت، بةلَطةى ئة ةي   ودةبوةيةنى ئيسالميى ويوةى ئة ة

نىوةة  قسةة   ئىخةى تن   ديىلتنةة لةة ميديىنىوةدة .. تويَذينةة ة          (عةملىوية)وو رينى 
لة هةر بىبةتيَ  دةبىَ رنو رى يىرىيى ختى وةبةةزيَنىَ، بةتىيبةةتى ئةطةةر     ليَكتلَينة ة

نةريَ  بيية ىَ بةرةمبةرةنةى قةوىعةت ثمَ بكىت، قورئىن بةة رةشةكى ةوة دةفةةرموىَ:    
   (١٥٩: عمككككككككككككران آل) چ....ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ 

، بالَ ةيىن ليَةدةنوديى    ىى ةتة: ئةطةر موؤظيَكى دلَ رِةق   توود  تترن   رةرنيَ  ب
 ةتةة:   (١٥٩: عمران آل) چ .... ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ نةرت لة دة ردة وةدةمى، بة َ  

ةى حيوةر  (قيية )لة يىرى   ،طةلَيىن. ويىوى لة لة بةزةيى خودةية نة تت هيَندة وةر   
ھ ھ ے چ ديىلتك، يىن رةخنة دةربةوين لةة رةى وةةيىردة، خةودة دةفةةرموىَ:      

 ةتةةة: دةربةىرةى ئة ةوةةة نةةة   (.١٠٨: األنعكا  ) چ ... ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇے ۓ ۓ ڭ 
دة ةى يىرمةتى لة غةيوى خودة دةنةن، يىن بمةىن دةثةررةنت قسةة  ئىخةى تنى خةوةث      

، لةبةر دذةيةتى ختيةىن، خةوةث لةمةةرِ خةودة     مةنةن، ضووكة لة ةوةية ئة ةوة بة وةزةوى
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ يةةةةىن دةفةةةةةرموىَ:  .بةةةةد يَن

يَةةذة ة،   ةتةةة: ئةطةةةر لةطةةةلَ ئةةةهلى نيمةةىو دةنة وةةة  تو  (٤٦: العنكبككو ) چ ...ٺڀ
يةةىن   بكةةةن، مةطةةةر وىهةةةقيكىرةويىن.  بة ثةةةرِى وةةةر    ويىويةةة ة قسةةةيىن لةطةةةلَ    

.  ةتةة: ئيَمةة    (٢٤: سكبأ ) چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ... چ دةفةرموىَ: 
ڤ چودة  مىن دة ة، ئىيةتى: ئيَوةش يىن بةرة  خودة شىرةزةين، يىن ئىشكوة لة ريَى خ

چ چ     ڃ ڃ چ   ڃ ڃ  ڄ ڄ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ئةى ئةهلى نيمىو   دةرى  ةرن ئيَمة   .(٦٤: عمران آل) چ... ڍچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
ئيَةةوة لةرةةةر ئةةة  قسةةةية رةةو ر بةةني، نةةة بةةت هةةةمو مىن  ةك يةنةةة: غةةةيوةز خةةودة  

 -دةخةو  جيى لة -كمىن هةوديَكيىن وةثةررمني، شةريكى بت ثةيدة وةنةين، وةضني هةوديَ
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ. يةى دةفةةرموىَ:   بت ثةررنت هةلَبةذيَوين 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ۆئ   ۇئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

. ئةمىوة  دةيىن ئىيةت   فةرمو دةى تو نةة مةوؤظ فيَةوى    (٦١: عمران آل) چېئ 
نةرةيَكى   هةقةة هةةمو     . تن لةطةلَ دؤرةت   وةةيىردة دةنةةن   شيَوةى ديىلتك   ئىخى

تويَةةذةر بةةةهوةيىن ليَةةوةرطوىَ   لةةةنىتى تويَذينةةة ةدة شةةتور  هةرةةمى بةرةمبةرةنةةةى 
بويندةر وةنىت، هةقة ئة  بري بى ةرِة هةلَيطوتو ة   ى بةريَزة، بةةريَزة ة وةى  بربيَةت،    

بةى ةرِةى  ىَ، جةى ئةطةةر تةت توةويةت ئةة  بري      هةتى طوثَ بةت بطةوثَ   بةلَطةةنىن  ةرطةو    
لةةةق بكةةةيت   ئةةة ي  قةوىعةةةتى نةةود، ئةةة ة بةةة ئةةةجنى    -بةلَطةةة بةةة–هةةةلَيطوتو ة 

ئةطةةةر لةرةةةر بري  بةةى ةرِى خةةتى مىيةةة ة  دذةيةةةتى ئيسةةال         طةيشةةمو يت، خةةت 
 .ريَ  لة طولَ نىلَرتى ثىَ بلَيَتمورلَمىوىوى وةنود، لةحىلَةتى ئى ةدة وىبىَ هيض نة

بلَةيَ : طوتنةة بةةرى ئةة  شةيَوة        ( ل رةئو ف ئةمنيةج)جى ليَوة ة دةمة ىَ بة نىك  
   (ئةةخالق )شيَوةزة بت ديىلتك   حيوةر، شيَوة  شيَوةزيَكى هةلَة  وىرةرمة،  ة لة هةةر  

يشةدة  (ئةىزةدى )يَكى تويَذينة ة   ليَكتلَينة ة د  رة، ئةطةرضى لةذيَو ثةردةى  (قيية )
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ئةةةدةو   بتضةةو ودة، ضةةووكة رةةةرةرةى بىرةةكودوى ئةةة  هةةةمو   بيَةةت لةةة تةةةعبري  رة 
لةرةرة ة بت شيَوةى حيوةر  ط موطت، هةمو  ئىزةدييةك هة   -ئةخالقة لة ئىيةتةنىودة 

يةةةىدة، رةةةنو ر  لةةةة ى ئىيينةةةة ئىاىوييةةةةنىن، هةةةة  لةةةة ى يىرةةةىنىوى ئةةةةموؤى دو 
ريَطى وىدةن موؤظةةنىن لةبةةر وةةزةوني   هةلَضةو ن   تورِةبةو ن        ضوةرضيَوةيةنى هةية

ى تو، رنو ر ببةزيَنن   ضى بة خةيىلَيىودة بيَت بيكةن   بيلَةيَن،  حىلَةتيَك يىن لةبةر هةر
ى بيَطومىوي  هةر لة نوِين   فوؤشةنت، هةةتى دينةدةريى  ، هةةتى دة لَةةتى   حكو مةةت      

  مشةنةةنىن .. همةد،    ، بىزرطىوى   ئىلَو طترى نةى َ نودن   ثةيوةودى لةطةلَ دةرة ة
وىبىَ طةةجنيَكى مةرةت   رةرشةيَت بةةوى ى        شيَوةزيَكى بت هةية.. بتيةهةريةنة يىرى

ئىزةدييةةة ة ريَةةى ثيَبةةدرىَ رةةةر بكىتةةة خةةوةردوى تليةةىك   مةةىددة رةةوِنةرةنىوى تةةو،     
دة لَةمةوديَكى بةَى  يةذدةن   ضكو رةى ضَلَيسةني ، وةىبَى ريَةى ثَيبةدرَى بىزرطةىوى بةة          

ى هةيض  ةة (حومةىت )نةرةنىوة ة بكىت، خى ةن قةلَةميَ  هةةقى وييةة ئةةتكى     مىددة روِ
    ط موطةةت (ةرةمونككاظ)دينيَة ، يةةىن هةةيض نةرةىيةتييةك بكةةىت، دةتةةوةوىَ بةشةيَوةى    

بلَيَةت،   -لةطةلَ رةضى نودوى ئةةخالقيىتى ديةىلتك    -ميَزطود لة تةلةفزيتن   ميديىنىودة 
  ريَى وىبيَمة ة. (حومىت)بة َ  قسةى وىشريين   ئةتكى 

. . (قىثقةىث ) ، ئةىزةدي  بةة    (وشةرت ح) : ضةوةودوى ئيسةال  بةة   ليَرةيشةوة دةلَيَين 
  بةزةوةدوى يىرةىى ئةةدةو    يَة َ   ئةخالقيىتةة لةةة      هيَةوش   حةملةيةةنى توودرِة ةوةة   

  (شةىم  )   (نىمة  )  لَينةة ةدة، ضةووكة دينيَكةى طشةمطري    تفةرهةوطى تويَذينةة ة  ليَك 
نىوى نمتر  ثسثتر لة بوةرة جترة جترةلة ى هةزةرةن هةزةر فةيلةروف د خى ةن ثيَطة

ختيةىن، يةىن بلَةيَني دينةى مليةىر        بةت  ريَبىز  (دين)زةوسميةنىوى ئةموؤ  قبولَكودوى بة 
 (بةة  جيَطىيةيشةة ة نةىك جةة ىل    )نةىوى دويةىدة   (قةىرة )ويويَ  موؤظ   دةبةشبو ويىن بة 

ىوة بةحوشرت  دةوىويةىن بةةطيَ    ى ئة  هةمو  موؤظ (متمقدةت)   (دين)تيَدةية، ضوةودوى 
فى  نةةةدينى  ة قبةةولَ دةنةةةن.. بةرةرةةمى نةةىرى  ة جةر ةةة  تى ةوةةة       وةةةزةن   وةةة 

 .ى ثيَغةمبةرةن   شويَنكة توةويىنهيَوشيشة بترةر تة ة 
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  حكو مةةت   دة لَةةت     ئيسالمدة وةبمَ، ثيَ  وىلَيَن    ى نى ئىزةدى لة بىشة  ئةطةر 
  رةضةى ى يىرةى     د هةرنةريَ  لةهةر  لَىتيَكدة زيندةطى بكى  بةذى حيزو ئىزةدى هةية

نةرةي  وةى ى وةةبىت،     ريسممى ئة   لَىتة بكىت، بيَش  دةتوةويَت بتخةتى دةويشةىَ    
يةىن،  (موقةدةرةىت )ئةطةر دةرمى نةودة نةىرى  رى    رةىرى   قسةة طةوتن بةة        خت

بيَةت،   يشةدة (ثىريس)   ( ةشنمتن)   (لةودةن)بيَطومىن ليَى قبولَ وىنوىَ، ئةطةرضى لة 
رةخنةة لةة  ئىزةدييةة دةطويةت نةة لةة ئيسةالمدة هةيةةد          نةةيت    تت بىرى ئىزةدى دة

 بيَطومىن ئة  تو رِة بو ن     رنةبةرةيةتييةى ئيَوة، ختى بةت خةتى بةرهةلَسةميية لةة    
تويَذينةةة ة  ديةةىلتك بيَةةت،   دويةةىى ئةةىزةديم لةةة  زةديى، ضةةووكة ئةطةةةر ئةةةموؤ دويةةى ئةةى

ريَةةى ىلَ وةةةطريدرىَ، بتضةةى ئيسةةالمييةني  هةقيةةةتى ضةةى لةةة هةطبةنةيدةيةةة بيلَةةىَ    
لة ميديىنىودة بة ئىزةدةوة ئىخى تن بكى  وىبىَ هةيض لةمثةةريَكي  ريَةى ثةىَ      (عةملىوييةك)

ة  بتضو وى خةتى لةة رةيمينىريَكدة، يةىن لةة      رِ بطويَت د بة َ  ئةطةر ئيسالمييةك بري  
   منةدةلَى  ةى مزطة تيَكةدة دةربةوِى، ذيةىوى خةتى   مةىلَ     (ميحوةو)يىن لة  ، ثةرِةيةندة

بكة َيمة خةتةرة ة  لةةمال  لةة   ة ئىطةىدةر بكوَيمةة ة بةةطوتن   مو ضةة بةِوين   بةَى         
مىفة رةةرةتىييةنىن هةرةشةةى لَيبكةوَىد  تةت خةتت لةة  مةرةةلةيةدة         بةشكودوى لة

ميَةذ  ى   ريَكس   شةرد   ذن لة)  دةموةرت بة.. ئة ةى لة جنيَووىمةنةى  (حةنة )
 ثيَغةمبةةرةن   بةة   قورئةىن   بةة   ربةىرةى رةو نىيةتى بةةخوة  بةة    هىتو ة دة (ئيسالمدة

 ، بطةوة  (عةشةةرةى موبةشةةرة  )خولةفىى رةشيدين   بةة   هى رةر  خيَزةوةنىويىن   بة
 ةزةرةتى رؤشنبرييية ة متلَةتى ضىث درة  ثىشةىوي  نةترِ     بة تة ة ى مورلَمىوىن، لة

  ئةطةةةةر  َت نةةةوة.ندرةيةةةة ة  وو رةةةةرةنةش خةةةة رةةةيمينىريىن بةةةت بةرةةةت   خويَ 
نةىك مةرةتو د   )بةة تةةوهى  شةةيةك رةو نىيةتى بةة       (عةملىوييةةك ) يةىن  ،ئيسالمييةك

بكىت، ضتن ختى دةبينيَمة ةد رةرةرِةى ئة ة، نةهةةر   (مى  جة ل)، يىن بة (بةرزةوى
نةةمىل  )لةة مةرةةلةنةى د نمةور     تخة  بكويَمةة ة.. ةتي  وىدريَت بطىتة ضىث   بالَ متلَ

رىلَ حون  درةد  خت ئىطىدةرى لة نوردرةمىن   (30)دةريت نة ضتن بة ئىطى (رةيد قىدر
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نة ئةموؤ ر  طةى ئىزةديية  ضتن خةلَكىوى حيزبيةى مةىف   حقةوقى خةةلَكىوى غةةيوة      
خت دةزةوى هةرنةرةيَ  ئةوةدةمى يةةنيَ  لةة  د        . حيزبيى دةهىرِن   ثيَشيَ  دةنةن

  ثلة رةىَ دةدةوويَةتد خةت ئىطىدرةيةت     حيزبة بى َدةرمة وةبىَ، ضتن بةهى  َتى ثلةد   
جةوطةنىوةدة   ثىرتى   يةنيةتى   رو نىيةتى   وىجوةميَوييةنيىن بة يةنرت نودد  ة لةة 

دةنةود  ضةتن هةةزةرةن     دةزؤر بىَ  يذدةوىوةة مىمةلَةةيىن لةطةةلَ دية    نةوذرة ى يةةنرت      
بةنةةلَكى   ثيَشمةرطةى مىود  وةوىل   قىرةمىويىن لةوى  بةود بةة شةيَوةيةك نةة ئيَسةمى     

يةةنرتيىن ضةةتن     يةةوطوةن   ذن   منةىلَم    خةت دةزةوةى ئةوةدةمىن     بىرةكودن وىيةةت،  
رىمىن   ئةمالك   خىوو  زة يى   زةر  بةى    بةةرةيىن تةى َن     دةربةدةر دةنود  مىلَ  

   (ثةرلةةةمىن)فةةةتوةى حةةة َلَييىن دةبةةو د  خةةت دةزةوةةى ئيَسةةمى ضةةتن       دةنةةودن  
نةةةىوى حكومةةةةت بةةةت ثةةةىرتى   يةنيةةةةتى قةةةترخكوة ن       دة    دةزطى (حكومةةةةت)

ى ئةة ةوى ثيَنةةبيَت، وةة ثيَشةمةرطىيةتى       (وىمةةى ليَختشةبو ن  )هةرنةريَ  تةزنيةة   
   د.شترشطيَوِى دةخوةت، وة شةهىدة  مةهىدةى ووخى هةية

يةة  (ئةمةةريكى )دة هةيةد ئة ة (ئيسوةئي )   (بةريمىويى)   (ئةمةريكى)مةطةر ئىزةدى لة  
بويةىرى ئةة ى      نةة    هةقى بةختى دة ة، ثة مىر لة هةر   َتيَ  بةدةت دةشةهىرةبتتة 

وية لةمى ةى تةمةويةدة هةةر دةطرينةةر  زؤردةر     (بةريمىويى)ثةرةود وةبيَتد  ئةى ئة ة 
ويةة بةة    (ئيسةوةئي  )ئة  وةيو خىودد ئة ة  (شيَ  مةمحو د)بو ة، مةطةر شترشةنةى 

بضة رةةيَنيَمة ة   - ةنةةو فةلةرةةمينيةنىن  - ةيةةةك هةةةمو  هيَةةز  توةوىيةنيةةة ة وةتة 
ئيسةال    دةية ىَ ويشميمىويىن بةتة ة ى ىلَ زة ت بكىتد  ةتةة: بةت دةبةىَ ئة ةوةدة لةة     

بد يَن، نة هةتى وةنة تبو ة ذيَو دةرة َتى تورنةنىن   ئة  عةرةبىوةى ئيَسمى، هةمو  
 وةتة ةيةك بةئىزةدى تيَيدة دةذيى د  

مةرةلةيةنى نتوى بةر لةهىتنى ئيسالمة بة هةةزةرةن رةىلَ،   .. مةسةلةى كؤيلة *
ميَذ   شىيةتى ئة  حةقيقةت    ةقيتةية .. ثىشىن نة ئيسال  هىت رةدةن ضىرةرةرى 

بة رةدةن ئىيةةت   ،بةلَطة ةوي  بة دةيىندةوى بت نةمكودوة ةيى   وةهيَشمنى بةدةر لة 
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هيَنةىن بةة  مةرةةلةية، خةت       فةرمو دة هةىوى مةوؤظ دةدةت بةت ئةىزةدنودن   نتتةىيى      
هةى ئةة  ويةة نةة      ئىشكوةيشة دؤزى ضىنى ديت لة  ثيَنةى ةدة، بةة َ  ضةووكة يىرةىنة     

بويىرى هةلَوةشىودوة ةى بدةت يىن وةيدةت، نتياليةةتى نتتةىيى وىيةةت لةةوى  طة وةدة،      
 -نة لة بنةرةتدة ئة ةن نتياليةةتيىن دةهيَنةى ة  -خت هةرنىت طة وى جيهىن   دة ر بةر 

ةلَيىووةشىودة ة  قةدةغةيىن نةود بةتىيبةةتى لةة جةوطةنىوةدة،  ة ديلةةنىن وةنوةوةة       ه
 .ليَدةنىت   هةلَيدة ةشيَنيَمة ة لة هةمو ةن ثريؤزبىيى  ة ئيسال  بةرةنتيلة، ئ

)حممك  خك    ةةة، دنمةتر   )املعاملكة باملثكل(  نتياليةةتى مةرةةلةيةنى    دةن بةة  ةتة: ريَ  
)م معنى ه ا  أنُ إذا دة دةلَيَت:  ل فى الشريعة اإلسالمدة()اجلهاد مالقتالةنميَبى  هدكل(

هم مكن املسكلمن فكى حالكة احلكرب      توقف األع اء عن اسرتقاق من يقكع فكى األسكر عنك     
 ب املسكلمون الكرق علكى مكن يقكع يف     جيوز شرعا بناء علكى املعاملكة باملثكل  أن يركر    ال

)أنلكر علكى   ى دةلَيَةت:  .  ة بت ثشمطريى لة  رة بتضو وةى خةت أسرهم من أهل احلرب(
( . 333 ص)منصور  يعل يعلالعا :  شريعة اإلسالمدة مالقانون ال مليسبدل املثال: ال

(. مفقكُ  113إعكالن األمكم املتحك ة )للغكباىل: ص    وق اإلنسان بن تعكالدم اإلسكال  م  محق
إلسككال  )للشككدخ أبككى زهككرة: . مالعالقككا  ال ملدككة فككى ا(688 2السككنة )للسككد  سككابق: 

(. م عبارة أبو زهكرة:  64صسالمدة )للشدخ حمم  حسن ألباسن  فاهدم إم( م116ص
إن قبدكل العاملكة باملثكل  م   ))إن كان األع اء يسرتقون كان للمسكلمن أن يسكرتقوا مكن    

هكم منهدكون   يسرتقوا  ألن ذلك  يككون إعتك اء  م   كانوا اليسرتقون فال حيل للمسلمن أن 
  . 116عنُ(( العالقا  ال ملدة ص

عصكرنا الدكو  ؟ إن    )هل جيوز اسرتقاق السبكي يف اإلسكال   يف نمتر دةلَيَت: د هةر ةهى 
حكن أقكا     ة هل أقر اإلسال  اإلسرتقاق للسبكياجلواب عن ه ا الس ال يتوقف على معرف

ن فدكُ نلكا  اإلسكرتقاق    دملتُ  محارب أع اءه  بناء على العاملة باملثكل  فكى مقكت ككا    
بةت   -د ةيةى  العكامل  حتكى ظهكور اإلسكال (     املألوفكة يف بصورة عامة من األنلمكة الق ميكة   

دةلَيَةت:   -  بةى  بةو ة  لةةهىتنى ئيسةال  نتياليةةتى هةةبو ة    ضةرثىودوى ئة ة نةة بةةر   
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لقرآندة لعبا  العقاد (. مالفلسفة ا252: )للسد  رشد  رضا )ص)أنلر: الوحي احملم ي
(. 123)ص اد السداسككى )للشككدخ حممكك  الغككباىل    باإلسككت( ماإلسككال  م83-82)ص

لةطةلَ ضةةود نميَبيَكةى    ( للشدخ حتى ال ين لبنهانى(238 3مالشخصدة اإلسالمدة )ص
 )منابع الرق كث ة  أهمها:تو. هةر ةهى بةرِيَز دنمتر زةلَمى دةلَيَت:

 أسرى احلرب. -1
ألمكة اإلالريقدكة   الطريقة عن  اإلالكريقدن  فا  هساد  ه القرصنة ماخلطف مالسبكي. م -2

علماء من الفالسفة كسقراط مأفالالون مأرسكطو مال هكم.. كانكت حتسك      التى أجنبت ال
 اإلسرتقاق من ملاهر الطبدعة ماحلرارة...(

هىتنى ئيسال   لة لةوو رينى ئة  بةريَزةوة ة دةرنة ت نةنتياليةتى  ةنو طومتىن بةر 
وةهيَشةةمنى    ثةةىش هةةة لَيَكى زؤر بةةت  -هةةةر هةةةبو ة  نةةىرى ثيَكةةوة ة، ئيسةةالمي    

نةةىرى ثيَكةةود  ة، بةةة َ  هةةةرنىت دة لَةةةتىوى     (املعاملككة باملثككل ) ةنةةو  -وى ة وةةى
شةرِفوؤش نتياليةتيىن هةلَوةشىودة ة  وةيىوهيَشت،  ةتة: ديلةنىوى جةوطيىن وةنودوة 

 .بوِيىرة دةنى  نىرى ثيَدةنىت نتيلة، ئة ة ئيسالمي  بةر لةهةموةن ثيَشوةزى لة 
ةة دةلَيَةت، ئةة ة ئةة      (جةة ل )بيَت،  ةنةو نةىك    (تىخويَوةية)نة ةبو  ئةطةر نتياليةتى 

لة ئيسال  هيَنى يىوةة ،   خويَوةيةتيية ئيسال  وةيهيَنى ة، بةلَكو خةلَكىوى شةرِفوؤش بةر
)املعاملكة   ةنةو   –بةو ة   وىضةىر   يتةة ة ئيسالمي  نة هىتو ة نة تو ةتة وى  ئةة   ةق 

ةمو  دويى نتياليةتى حةرةمكود، نىرى ثيَبكىت، ئينجى ئةطةر ئةموِؤ يىرىنىوى ه باملثل(
هةتىيةة قةدةغةة دةنةوىَ، مةطةةر لةةوى        ئيسالميشدة نىرى ثيَنىنوىَ   بة هةةتى  ةئة ة ل

دة لَةتىودة هةلَبدةتة ة، ديسىن ئة رى ئيسالمي  وىضىر دةبيَمة ة  ةنو بةرةمبةرةنةى 
ت   رةطويَة  كو ثةة مىر   حةملةنةةى  لَنىرى ثيَبكى  بيكىتة طوشىريَ  بت رةر د ذمن، بةة 

 .نتتىيى بة جةوطةنةى بيَنيَت
: لة نىك جة ل دةثور : هيَشمنة ةى يىرىى نتياليةتى   بةنتيلةةنودوى  ضثةيةك 

ةةى  (طوةومىوىمت)  (بةعقو بة) ة  ،(ئةبو غوةي )ديلةنىن، بىشرت وية لةطوتو خىوةنىوى 
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عةدةلَةةتد   ، مةىف ليَةدةرى د ونوةرةيى     )ئةةمويكى(  طة رةتوين هيَز  دةرة َتى دويى
نىرةبى ليَدةويىن   رةط بةردةوة طيىويىن   هةلَوةرينيىن  لة دزيندةويىوة وةنوة.. ضى بة 

ويةىن لةطةةلَ يةةنرت ، تةةجى زى جينسةيى لة يةةن       ريَكسةى ثيَكود    نىرى جينسيى  
  ئةمويكييةنىن ختيىوة ة  ثةختسمنة ميليىن   ذوة رةربىزيَكى ئةمويكى رةيىوكيَشىَ..

 ئة ةودةى توي ..دئةمة  رةد 
هيوةدرة  بةضى ى ئينسىفة ة ئة  ضةود ديَوِة  ويَنيمة ة  تورِةييةنةت  ةيمة   ة،  

نودويةةىن لة يةةةن بةعسةةى    (ئةةةو ىل)جنةدةوى نةةوردةن   بةةة  ةتتلَةةةى ئةةىزةر  ئةشةةك  
وةحلةتيية ة وةخويَمة رةرشىوى ئيسةال ، بيَطومىوبةة دة لَةةتىن ختيةىن بةىَ  يةذدةن         

تةوىوةةتى   (عةةملىويى )طينى ئةى بت نوردةنىوى ر رةيى  ئيَسةمىى تورنيةىى    درِودةن، ئة
د فومىوى ئيسال  بو ة، يىن عةملىويةت زمىويشيىن ىلَ قةدةغةية، مةطةر ئة ي  هةر بة

ثىرضة نوة، بةفومىوى ئيسال  بو ، يىن بةفومىوى زييَزةنةىن   نورد ثىرضة ئىيى نىتيَ  نة
ةرلةةةمىن   حكومةتةةة ة، تةةى وةةة ت   طشةةت    دةوةةىوى ث بةةو د ئةةةى ئيَسةةمى هةةةر لةةة   

 ة ئىزةدييةة  ئةة  جى  د وية، ة ةموشمةقىتةنىوى توى، هةمو ى بةدةرت ئةمويكييةنىو
 ئىفةرين   ضةثلَةى دة ىَ ..دد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 بةشي دووةم:  

رو نىيةتيى   شةرِة جنيَو شميَكة ، ئةىزةديى بةت مةوؤظي  شةميَكى تةوة، مةوؤظ بةة           
 (٧٠: اإلسككراء ) چ ...ک ک ک گ چ          خةةى ةن قةةةدر خولقةةى ة..  ريَةةز  بةةة حورمةةةت   

مةرخةرة   قوتى   طىلَمة بة ئينسىوةنىن بة وو رني،  ة يىن بة هةر جةتريَكى دى لةة   
لةة رةنو ر      –ميديىنىودة شميَكة  ئىزةدي  شميَكة .. ئىزةدى بة هةمو  جترةنىوية ة 

بةة منو وةة    (بةودةى خوة)ة  ثينو خىلَة درة ة بة موؤظ،  ةنو ئ –ضوةر ضيَوةى ختيدة 
نةةة  بةةةهى  رةةو ك دةوةةىوى      بةةة  هيَنىمةةة ة. (ئةةىزةدى مةةوؤظ .. )لةةة طوتىرةنةمةةدة  

ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ قةدةغةيةة:   نودوى موؤظ بة هةر شيَوةيةك حةةرة    تةمىشى

ی جئ حئ مئ ىئ  یوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

  .(١١: احلجرا ) چ ... جبيئ
ة ميديىنىودة بة يةنرتى دةنوىَ   ريَى ثيَدةدرىَ بت دةمونىوة ةى نةةف  ئة ةى ئةموِؤ ل 

  نولَى ضة رى ةنىن، ثىشىن ثشمطوىَ خسمنى دةخوةزيةنىويىن   بطوة هةةر نةرةةش   
رةخنةةةى طوتبةةىَ ليَكتلَينة ةشةةى لةةة طةةةلَ دةنةةوىَ   بيَطومةةىن ئةةة ة حيلةةة  فيَةة       

ةةةنىوى  ى ختمةىن   (مقلةد )ىشةىوي   فةرةجيَكة زييَةزة دنمىتترةنةىن دةيةىن هيَنةى ، ث    
قتزتو يىوةتة ة، بىزةرِى رؤذوىمة  تةلةفزيتوى حيزبةنةيىوى ثيَطةر  دةنةن   دةيكةوةة  

لةةة   مووىفةرةةةى حيزبةةم   مةردمةنةةةى ثةةمَ فويةةو دةدةن   لةةة خشةةمةى دةبةةةن.    
وىتةةةة ة يى   نةةةة    نةةةورتى لةةةة خزمةتطوزةريةةةة   –خةةةتت دةزةوةةةى  –نوردرةةةمىودة 

ريَككودوةى نةت َن   مسةتطةرنودوى        ةنو جىدة  شةقى )ىودة زؤرة رةرةتىيةنىوى ذي
جى بت ثةيدةنودوى هةر يةك لةمىوة، ئةطةر جةمى ةر بيية ىَ  (ئى   نىرةبى   مةركةن..

دةويَ  رىزبدة بةرهةَلسةمى دة ةرةنت   ريَةى ثةَم وةىدرىَ، ضةووكة دةرةميَكى        ويشىو خت
    ة لة ثشمية ة  ةنو ئة ةن دةلَيَنرةش  

لة هةودىَ جيَطىشدة رةرة رةى  ة َ  وةدةوة ةث دةخوةزيةنىويىن، بة طوللةة  ليَةدةن       
ئةمنييةةتى  )دةوى ختويشىن دةرةنىن بة بيىوو ى تيَكة دةثلَترىن   ثىشىن قىضىخبو وى 
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  بة وى ى ميمبةرى ئىزةديم، يىن رةنتى ئىزةديم، يةك هةفمةة لةرةةر يةةك     (وى ضةنة
يةة دةظةرةنةة، خةةلَكىوي  لةة  رةةنتى ئىزةدييةةدة نةةف         ةزيو د ةى  ةزيةو دةويَدرة 

  نولَى ختيىويىن دةمونىوة ة، بة َ  ثىش ئة ة بثورة  ببينة..د .
نةة ئيَةوة رةخنةةتىن طوتبةو  لةة هةوةدَى وةى           سةبارةت بـةناونانى منـدالَ *

لةةة  ( حممكك )ئىخةةى تنى بةوةةدةى خةةودة.. ثيَغةمبةةةرى ئةةىزيز  ثيَشةةة ة  رةبةةةرمىن    
بىو   رةرثةررمى مندة َن هىن دةدةت بة دؤزينة ةى وةى ى   طةليَكدة دةي    فةرمو دة
طةةليَ  لةة  وى ةوةةى طةترِيى نةة لةة        بةخشى بىش بةت منةدةلَ،  ة   ختش   مىوى ثريؤز  

يشةة ة  ئلةة خىتو وةة عى   (ترمكبى )رةردةمى جىهيليةتدة هةبو ن، بت منو وةة: ئيمةىمى   
هةميشةة هةة لَى دةدة نةة      ةتةة: ثيَغةمبةةر    (٤٩)((يغ  اإلسم القبكدح  كان ))دةلَىَ: 

عبدةللةة ى نةورِى   )لةة   (ئينب مىجة)  (تومزيى)وى يَكى ختش.  وى ى وىختش بطترِىَ بة
 ثيَغةمبةةر   (عىصةية )بة وى ى  –دةطيَوِوة ة نة: عومةر نضيَكى هةبو   (  –عومةر 

ُ حك ، الكوراب ، شةةيمىن  (عىصيى، عةتلةة،  ةتةة: تةو رِة   ). هةر ةهى (جةميلة)طترِى بة 
ضةود وى يَكى تو لة  بىبةتةى طترِى بة  وى ةوةة نةة مىوةىى طةشةبينى          (ربُ ح، باب

سكموا  ت))فةةرمو ى:   ثيَغةمةبةةر    ئىرةىي  دةطةيةةون.   ختشطوزةرةويى   ئةةمن   
بأمساء األنبداء مأح  األمسكاء إىل اهلل عبك  اهلل معبك  الكرمحن مأصك قها حكاريف مهمكا         

 (٥٠).ئةبو دة د ((مأقبحها حرب ممرة
ثةريؤز     –ئةيرت بةة هةةر زمىويَة  بةن       –لة ئيسالمدة وةى ى ثبَغةمبةةرةن   ثيى ضةىنىن     

ثةرةودة، ئةطةرضى بىشرتين وى ، ئة  وى ةوةن مىوىى بةودةيةةتى بةت خةودة دةطةيةةون،     
خت ئةطةر لةة  وى ةوةة  درة، دةبةىَ     (عةبد لالَ، عبدةلومحىن، عبدةلبىرى..) ةنو بلَيَيت: 

كى  ةبيَت مىوىيةنى خةتش ببةخشةَى   لةة ئىيندةشةدة مندةلَةنةة ثيَةى رةةخلَةت          وى يَ
ئةة  جةترة وى ةوةة هةيض عةةي          (ذيىن، ذين، شىد، يىد، يةىل )شةرمةزةر وةبمَ،  ةنو 

                                                 
  .2839صحدح  صححُ األلباني يف اجلامع الصحدح لسنن الرتم ي  (49)
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 ة عةرةبييةة ئيسةالمييةنىن   بة وييةتى دذةيةتى لةة وةى   وةوطيَكيىن تيَدة ويية، بةمةرجىَ
 .وةبيَت

(دة هةىتو ة   ئيَسةمى   لة ئيسالمدة رمةي  لة نميَبى )ثةر ةردةدةربىرةى ئة  ضةود ر  
 .. ئةمىوة شىر)تتى رةخلَةت نود  ة ، لةنىتى ختيشيدة رةخلَةتيى منى ثيَوة ديىرة 

ةة، حةز دةنة  بتت بةىل بكةة    (رد الفعل)دلَنيىبة هتيةنى هةبو ة ،  (..بةدةر بكويَن
ة ئيسةالمى ثةريؤز هةيض جةترة وةى يَكى      بةر لة  ة َمةنة، دةبىَ ئة  رةرميية بزةويةت نة  

   بةت يةة فةرز وةنودؤتة رةةر رةرثةررةميكىرى منةدةلَ، بةةلَكو لةبةةر خةىتوى مندةلَةنة      
طوتو يةتى: وةى يَكى   –ئةطةر وىختش بو   –د ةيى خةفةت بة وى ةنةى وةخوة  يةئة ة

ت  ةنةو  بىشى ىلَ بنويَت  ، لةوى  وى ةنىويشدة هةةر وى يَة  بةودةيةةتى بةت خةوة بطةيةةويَ      
ئة ة لةوى  وى ةنىوى تو بةريَزتوة، ئيَمةي   ةنو مورلَمىن    (.. عب اهلل  عب الرمحان)

دةلَيَني: هةقةة مورةلَمىوىن وةى ى ثيَغةمبةةرةن        ملكة  بت فةرمو دةنىوى ثيَغةمبةر 
جةةى لةةة   (جوعةةةل، نةةةل ، جةةةح ، ... همةةد )ضةةىنىن   هةةى ة َن بطووةةة ة لةةةبىتى  

لةةوى    (حممةد، ةمحةد .. ئةبوبةةنو، عومةةر، مصةت ، ميقةدةد ..      )رتوطةية ة دةبينني 
ضةووكة  مندةلَى مورلَمىوىودة زؤرة، ئةمةةي  مىوةىى رةدنودوةة ةى وةى ى نةوردى ويةة،       

شةيَنى،  ) ةنةو   مةىن هةيةة، هةةر   (صهي ، مقدةد، خوبةي )ئيَمة ختمىن   دة ر بةرمىن 
لَمىويَ  و  نىتى خةتى مورة  يشمىن هةية، بة َ (..ىريى، نتضةر، خةودة، ريَزةن، شىدرةو

نةضى لة دةئريةى نةريَمى وىرةني، بةة   دةردةرةةريى       (مصت )وى ى مندةلَيَكى وى 
وىرةحةتييةك وىرنىمةيىن دةية .. بوةيةك بتى طيَوةمة ة  طوتى: خةوة نضةيَكى دةينةىَ      

ثىشةةىن لةةة دةئةةريةى نةرةةيَمى وىرةةني لةةة هةةة ليَو، ضةةوةرمىوط    (رةةومةية)وى مةةىن وةةى 
  ئيَمةةةي  (ئةةىرةز  )نيةةىن   بودينيةةىن   طوتيةةىن: دةبةةىَ ئةةة  وةةى ة بطةةترن بةةة  هيَنىي

قبو لَمىن وةنود، بة َ  بت د ةيى نة وىرنىمةنةيىن دةينىَ بةة ئةىرةز  ى ختيةىن وى يةىن     
  هيض دةرة َتيَكيشمىن وةبو ، ئيرت بى ئيَسةمى نةة بةة ئىرةىوى دةيةىن       (ئىرةز  )وىبو  

بةة  وى ةوةةى ختيةىن حةةزى لَيدةنةةن  ئينجةى مةن بةة          يىن طترى (ئورىمة)   (محزة)



 

163 

ئىيى ئة ة بىويَة      د دةلَيَ : ئىيى نىرى  ة تتزقىلَةيةك ئىزةدى ليَدةبينوىَ، (نىك جة ل)
د   هة ة ويية، يىن ثيَوةوة بة د   مةن وييةد  ئة  ختى حةزى لة   وى ىَ بيَت ئةىزةدة  

ية  تةركةرةنةى وىدةوىَ   جى لة (ئريهىو)ضتوى وى  دةويَت، بة َ  ئة ةى ئيَمة وى ى 
حىلَةتى ئى ةدة دةلَيَني: ئة ةوة نة رىَ لة ئىزةدى مورةلَمىوىن دةطةون هةقةة شةىر بةةدةر      

ئةطةر بة  يذدةوةة ة رةةيوى هةةرد   مةرةةلةنة بكةةيت، بيَطومةىن دةَلَييةت          بكويَن،
   يت: خوة ئة ةوةمىن لة نتلَ بكىتة ة هةقمة بلَيَ

طوةيى  (نة ثىشى  ئةمري  رةرنودةنىن ثيَكديَنن ارية و كةنيزةسةبارةت بة )ج *
ئيسال  رةزى ويية  ةنو تت دةلَيَيت ئىزةد بنب   ببنة رةرنودة  حةونموةن  رةةبىرةت   
بةةة ئةةىزةدبو وى نتيلةةة  نةةةويزةنىن   هةلَوةشةةىودوة ةى نتياليةةةتى لةةة ئيسةةالمدة، لةةة 

ة د  بةىرة وىنىتةة ة .. بةة َ     بةشى يةنةمدة نةةميَكمىن لةرةةر وو رةى   ثيَويسةت بة     
.. ئةطةر رةيويَكى نميَبة بى ةر ثيَكوة ةنىن (رةرنودة  ئةمريى   َت)نودوى نتيلة بة 

دةنةن، بةرةشكى ى هيض نىميَكيةىن   (ئةمري)بكةيت نة بىل لة مةرجةنىوى هةلَبذةردوى 
األحككا   ) وىبىَ نتيلةة بيَةت، بو ةوةة نميَبةى     (ئةمري)مةرجى  ةيىن رةضى  وةنود  ة نة 

)ال ملككة القانوندككة ،  ة لةةة نميَبةةة هى ضةرخةنىويشةدة  هكك(  450السكلطاندة للمككامردى( ) 
ئةطةةر   –.. ئةة  نميَبىوةةش    مالنلا  السداسي اإلسالمى لل كتور مكن  محدك  البدكاتى(   

وةةريمى نتمةلَطةةى ئةة  رةةردةمة ة      ئة ة لةة ر ةوطةةى دةو     –شمى  ةيىن هيَنىبيَت 
 (وةةةهى)  (ئةةةمو)ة، تةمىشةةى دةنةةةن نتيلةةة لةةة نتمةلَطىنةةةدة بةةة  دةرِ ةونةةة مةرةةةلةن

ئىغىنةى دةجولَيَمة ة ، هةرضى ئة  ريَى وةدةت وىتوةوىَ بيكىت .. بىشة  نةريَكى ئى ة 
يةىن هةةبىَ   (الاعكة )   (مسكع )دةشىَ بكويَمة رةرنودة  ئةمري، لة نىتيَكدة ئةةمري دةبةىَ   

بىرةةى طويَوةيةةةلَى نةةودن   فةةةرمىن  ى   هةيبةةةتى هةةةبىَ  يةةىند  ئةةةطينى خةةت لةةةيبةةت
امسعوا مأالدعوا مإن استعمل علكدكم عبك  حبشكي ككأن     ))بةردةرى ئةمريةنىودة هىتو ة: 
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   (رةةمع )  . بةدةر لة ة نة بى   وةريمى نتمةلَطى نة  بةهىى نةود  ة (٥١)((رأسُ زبدبة
 يشيىن وىبىَ بتى.(تىعةت)
ىرة يَني: رثىردوى ن.. دةلَبةشيَكة لة رةخنةكانت مةسةلةى كةنيزةش كة 

ن هةةمو   دةلَيَةت: ذوةى   (يمصكطفى السكباع  )ريىريية طووطةنىن بة ذوىن،  ةنو دنمتر 
بيَمةةة ب بةةىَ   ثترةةمىوة، بةة َ  شةةمىَ ريَطةو   ئةهلييةتيةةنيىن تيَدةيةةة بةت  ةرطوتنةةى ئةة    

   مةىلَ  ى دةوى نىرة رةرةنييةنىويةتى،  نةو رةرثةررةمى وة   جيَطةى تيَبينى، لة دةرم
 ةوى تيَكةلَى  وةدرِ  مندة َن    ة َمدةوة ة  جيَبةجيَكودوى مىفى ميَودةيةتيم ضى ديَوى 

رة ثيةةى ى وىمةةةحوة ، خةةت ئةطةةةر تةةوةووة لةةة ثةةىَل ئةةة  نىرةوةةةى ختيةةدة نةةى           ذن  
 .ىن جيَبةجىَ بكويَن، ئة ة ثريؤزةريىرييةنىوي  بمَ زيىوطةيىودن ثيَي

ةتى ئةمةة دةقةة عةرةبييةنةية   مةبةرت لة  ررمةيةش بتتةة جيَطةةى رةخنةةتىن نةة      
ىتى ذوةىوى    لةة بة   دئةمةية نة هةر نىت مةر )إذا مل   األمة ربتها ))ربها(( ..(دةلَيَت: 

ة ريَطىيةة   ئةة جى لةة    –لةةبىتى ئةىزةد نودويةىن     -ئىزةد نةويزة  جىريةةيىن مةىرة نةود    
ىرة ية دةت، دنةويزة زؤربو   ثةرةى رةود،  ةنو لة ضةود رةردةميَكدة نوةية بةى   عةى  

ؤذى ر  نتيلةةة ويشةةىوةى هةةىتنى  ئةةة ة ويشةةىوةى قيىمةتةةة،  ةتةةة: زؤربةةو وى نةةةويزة   
لةة  بةة جىريةة ة    دةية ىَ ئة  خةلَكة لة مىمةلَة نودن بة نتي ررمىخيَزة. ثيَغةمبةر 

ئةة ة   لة بىتى فوؤشمنيىوة ة، بةلَكو د  ر خىتة ة  ئة ود خت خةري  وةنةن بة نوِين  
تح )فك ةيوى رةرميى ر ن، دةشموةوى بت ثرت دةرنة تنى هةق  هة لَى ئىزةدبو ويىن بدة

 بكةيت .( بوخىريى)رةظةى  (الباري
مةبةرت لة  ررمة ئةمةبو  وةك ئة ة نة ئيَوة ليَى حىلَيبو ن، طوةيةى ئيسةال  بةنةة       

لةبةةر بةةزةيى      –وو  تةمىشىى نتيلة  نةويزة بكىت   دةرةجنى  نتمةةلَىَ مىفنةىل   
ضىرةنىن ببنة ثىريَزةريىن   ئيسةالمي   ويَمةة قةفةرةى تتمةةت       ر ح  بة موؤظة بيَ

دلَنيةىبن دويةى   )بوخمىوة ة   هةرةشةي  لة هةلَطوةوى دينى ئيسال  بكويَت   بطةوتوىَ:  
                                                 

  .2860صحدح  صححُ األلباني يف سنن إبن ماجة  (51) 
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 . بمَ رت بوِيةىر  هةرةشةةى ئةى ة، زؤر د  رة لةة شىررةمىويةت   ئةة        (ئىخوى ئيَوةية
مَ دةدرىَ ليَةوة  لةة ىَ، ئة ةوةةى ديةد      ئةموِؤ دةهةتلَى بةت لة    ىد ونوةريم   ئىزةديية
بةَى    ةبةري بكةوةة ة بةرةمبةةر بةة مورةلَمىوىن    ةبةزةون دويةى          تيَوِ ةوينيىن بةة  جةترة  

ئىخويىوة، زؤر هةلَةن   زؤري  لة هةمو  بنةمىيةةنى د ونوةرةيى   ئةىزةدى د  رن  ،    
ةعسةي  رةةد   ئة ةن دَلنيىبن نةة  ةنةو بةعسةييةنىن دويةى ئىخويةىن وزيكةة، ضةووكة ب       

رىن   طوتن   وىن بوِينى خةةلَكىوى  تقىودن   نىرى ئريهىبيى   دةثلَتئة ودة هةرةشة  ت
جنى  رةةرى ختيةىن ثةىن بو يةة ة  فوِيَدرةوةة زبلَخىوةةى       ةتيَكتشةرى نود، بةة َ  رةةر  

 .قيىمةت وةحلةتيىن بةد ةدة دةضيَتميَذ   ة ة  تى 
هيَوشةيىن   نةة  (تةةتىر ) نتضةيدة دةلَةىَ:   ى(656)  دة ةنىوى رىلَى لة رِ ()ئينب نةرري 

نودة رةر بةغدةى مورلَمىوىن، لة نوشمنى مندةلَ   ذن   ثيى    هةرنةريَ  دةرةميىن  
ةوبو ية وى  برية ثيَطةيشمبى دريَغييىن وةنود  خةلَكةنةى توي  ئة ةى مىبو  ختى خز

 وةةيىن  يَةوة   شيو  دؤلَ   طةلة خةىوى حةةيوةوىت   ئىذةلَةةنىن   ضةةود رؤذثَ     ئى ةنىن  
بيَنةةةدةرىَ   دةرنةةة ن، طةليَكيشةةيىن ضةةو بو وة ذ  ر  دةرطىيةةىن لةةة رةةةرختيىن       

يةةىن دةرطىنىويةةىن دةشةةكىود،  ةيةةىن ئىطويةةىن      ،دةخسةةمبو    تةةةتىرةنىن دةهةةىتن  
تَيبةةةردةدةن   دةيىوكتشةةنت، شةةيى ى ئىمةةىذة بةةت نودوةةة ئة وةةدةيىن ليَكوشةةنت لةةة        

   ة دةضةةو ن دةرطةةىى مزطة تةنىويشةةيىن   و بنت َوةنىوةةة ة  فةةى ى خةةويَن هةلَسةةى  
دةطوت هةرنةريَكى تيَدة بو بى شةهيديىن دةنود، بةنورتيى: مةطةر تةةوهى جو لةنةة    

رةفزيةى بودبةى، ئةيرت     ()ابن العلقمىطى ر  هةرنةريَ  ئة ةن ثةوىيىن دةبى، يىن ثةوىى بة 
  كى  ةى تيَةدة وةةمى.  بو ة  يَوةوة  نةريَ ،ةئة  بةغدةى ثىيمةخمى خيالفةتى مورلَمىوىو

ميَذ   وو رةنىن هةوديَكيىن دةلَيَن: يةك مليتن نةل نوذرة، هةوديَ  دةلَةيَن: وزيكةةى   
رةةىلَةبو     دة ةش لةةة نتتةةىيى مةةىوطى موحةةةررةمى ئةةة  رِ د   مليةةتن نةةوذرةن، ئةةة  

 وزيكةى ض  رؤذ نوشت  نوشمىربو  لة رةر خةلَكى بةىَ دي ةىعى بةغةدةد، دةرةجنةى      
رىلَيدة نوذرة. خةت هةةر ئةة ة تةى ةن وةةبو       ( 46) لة تةمةوى (ستعصم باهللامل)خةلي ة 
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   (ضةني )بةرةمبةر بة مورلَمىوىن، بةلَكو لة مى ةى ضىرةنة رةةدةيةك شةييوعييةنىوى   
مليتن مورلَمىويىن شةهيد نود  ئةمة مشميَ  بو  لة ئىزةدى موؤظ لة   َتة  26 (ر  ل)

بة َ  نوةن ضييىن ليَهىت ئىيى   قيبلةيىن دةزةويَت، ثيَشكة تو ةنىودة نة نىك جة ل بة
وى يةةىن نةةويَو وةةةبو ة  هةةةتى دويةةى دويةةى بيَةةت وةحلةةةتيىن بةةةد ةدة وىضةةيَتد دلَنييةةىين    

  ئة ةوةي   ة ئيَسمى ليَمىن بو وةتة وة شري ةوى عىدل ضىرة وو ريىن هةر ئة ةية.
كى رةنةود   هةةلَهىت   لةة    ئيَسةمى خةةلَكيَ   نةة  –لة نىك جةة ل دةثورة : ئىيةى نةورد       

و   ةطترِةثةةىوى نوردرةةمىن بو وةتةةة خةةى ةويى   ئيسةةالمييةنىوي  نوة وةتةةة عةةةر     
دةثورني: بةر لةة هةىتنى ئيسةال      –دةيىوة ىَ مىمةلَةى بةعسسيةنىويىن لةطةلَ بكةن 

لةمَ   ىنورد   نييىن   قة ةرةيةنى ريىريى هةبو ، تى بة هىتنى ئيسال  ئة  قة ةرةيةة 
  درةبىَ بة مورلَمىوىند  يةىن د ةى وةةمىوى خيالفةةتى ئيسةالميى، زييَةزة       زة تكوةبىَ

دةطرينةرةنىن ضييىن بت نورد نود  ئيسال  وةيهيَشةت د  ئةطةةر د ةى ثىرضةة ثىرضةة     
نودوى جيهىوى ئيسالميى   بةشبةشكودوى نوردرمىوى طة رة  ةنو طتشمى قوربةىوى،  

لة رةر وةخشةى طشميى تتمىر نودبةى     هىتبىن وى يىن ةدةثورني: ئةطةر لة بىتى ئة 
وى   دة لَةتيىن بت دةوىبى، نىَ هةبو  بلَةىَ: قبةو لَى وىنةةين نةورد حكو مةةتى هةةبىَ         

 لةرةر وةخشةى طشميى نوردرمىن بنو رويَت د .
 

رةىلَ وويَةذ وىنةى ،     (دة)، نةىتىَ تةمةةوى دةطىتةة    سةبارةت بة ليَدانى مندالَ *
ة   زةوىنةىوى ثةةر ةردةى ئيسةالميى، ثةةر ةردة  تتلَةة      رةخنة بةة  ئيَوةي  نود  تىوة 

 خىلَ: (6)دةنةوة 
 ئاراستةو )تةوجية(: -1
 ة دةطيَوِوة ة   دةلَمَ: من منةدةلَ بةو        (عمر بن أبى سلمة)بوخىريى   مورلي  لة   

ضى ديَوى   بة خيَوى دةنود ، لة  ةخمى وةىن خوةردوةدة دةرةم  بةة وةى        ثيَغةمبةر 
ياالال  د ))فةرمو ى:    ثيَغةمبةر وِة، نىم  ثيَبىشبو بى دةتوةرددةطيَ خوةردوةنةدة
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 ةتة: ئةى خو َ    نىتىَ وةىن دةختيةت، بةةر     (٥٢)((سم اهلل  مكل بدمدن   مكل مما يلد 
 .لة بةردة  ختتة ة  تلة ة وى ى خودة بهيَنة، بةدةرمى رةرمت  ت،  ة

 ة طةلَيان:دلؤظانى و نةرم نيانى و بة لوتف بوون ل -2
ن بةت  وة ةيةةنيى ةة  ة دةطيَوِوة ة  دةلَىَ: خوةرد(ره  بن رتد)بوخىريى  مورلي  لة   

 ى  ةرةمية ة بةو ،  رهيَنى  ليَيخوةردة ة، لة هةمىوكىتدة خت َميَة  لةة  ى    ثيَغةمبةر 
، هةقةة  ضةثيشى خةلَكيَكى بة تةمةن بو ن، بةة ثيَةى ئةة  رةو ونةتةى خةتى دةينةى ة      

 ةمبةةر  رةرت بيخوةتة ة ئةطةرضى تةمةويشى نة  بيَةت، ئينجةى ثيَغ   د ةى ختى  ى
 ةتةة:   د  الء((هك أن أعطى  ي))أتأذن لبت فيَونودن   رةهيَنىوى خو َمةنة ثيَى فةرمو : 

تى: طةو  –ل بو  نة ئينب عةبى –دةدةيت بةر لة تت بيدة  بة ةوة د خت َمةنة  ثمَريَ  
رة ل   ديةى  ة وىيةدة  بةنةة  ة ة بةت  مبيَنيَمةة  وةخيَو، رويَند بة خةودة ئةة ى لةة تةت     

 غةمبةةري    وةتة ة  ثريؤز بيَت، ثيَ ختى لة ثىش مى ةنةى ثيَغةمبةر  دةية ىَ
   لةة  ة منةدةلَ لة بةلَىَ ريَةز طةوتن      ةنو هةقيَ  خوةردوة ةنةى دةية دةرمى مندةلَةنة.

، ة دةدرىَن ئةةى مةةىفى منةةدة َ دةخوةزيةةةنىوى منةةدةلَ ئةةى ة دةبيَةةت، ثةةةر ةردة  هةةةق   
 بكةن . بىمنىلَثىريَزةن ضى  لة ثيَغةمبةر 

 لة كاتى هةلَة كردندا ئيشارةو ئاماذةى بدريَتىَ ..  -3
 تةوبيخ و سةرزةنشت بكرىَ.. -4
بةت ئةمةةش    يَات: ئاخر جاار ئةطاةر هةركارةكاةى ناةكردو ساووكة ليَادانيَ  بكر       -5

ييةة . مةرةةلةى فةةرمىوكودن بةة     مةرجطةليَكيىن دةوى ة ليَوة دةرفةةتى بىرةكودويىن و  
بو ويةةتى ثيَيةة ة، وةةك رةةثىودن بةة       مندةلَ وويَةذ بكةىت، تةةوهى بةت رةهيَنةىن   هةتطو      
نةىر هةيض هة ةوةةتيَكيىن     بةوة  نةةل     رةريى، لة  يشة ة بةرةرةميى وةىنوىَ بةى ك     

بةةة هةيةةة تةةةوهى  دة منةةدةلَ هةةةمو  جةةتريَكى تيَدةيةةة،بةرةةةر مندةلَةةدة وةةةبيَت، لةةة نىتيَكةة
ئىمتذطىرى دةطترِدرىَ   نىرةنةةى ئةةجنى  دةدةت، هةيةة هةرةشةةيةنى دة ىَ، هةيةة      
رةررةخمة تو رِةبو ن   ليَيشى دةد ىَ، ئةلَبةت ئة  ليَدةوة ليَدةوى خويَنى ى نةودن    

                                                 
 .5066ح يث :  -ماألكل بالدمن  كتاب األالعمة  باب التسمدة على الطعا  -صحدح البخاري  (52)
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دةرت   ثَم شكىودن وييةة، ئةة  لَيدةوةة تةةوهى بةت ئةةدةو   تةميَكودوةة،  ة بةة هةيض          
 .رة ى وةدرة ة شيَوةيةك ريَطة بة زيىدة

 طة رة دةبةىَ   بوِيةىر   وىطةرِيَن تى : بىشة بت ليَمرةخنة دةطيردرىَ و دةطوترىَ *  
رةىتى خةتى هةيةة، هةرنةة      دةلَيَني بيَطومىن هةمو  شميَ  نةىت    دةدةت بت ختى د 

لة  مى ةية تيَثةرِى، نىرةنةشى لة دةرت دةردةضىَ   بت د ةيى بةىَ نةةلَ  دةبةىَ، بةت     
رىلَيدة دةويَودريَمة قوتى ىوةة، نةة    (6)ة تت دةلَيَ  ئةى بتضى مندةلَيَ  لة منو وة: من ب

هيَشمى رةليقةى ئة ةى ويية بت ختى بويىر بدةتد نةىَ دةلَةىَ: ئةة  مندةلَةة حةةزى لةة       
خويَندوةةة، ئةةةى بةةت  ةزى ليَنىهيَنويَةةت بةةى طةةة رة ببةةىَ   بةةت خةةتى بويةةىر بةةدةت د خةةت  

ى نةود، لة يةةن رةرثةررةميكىرة ة رةرزةوشةت     دلَنيىيش ، هةرنىت رسةمى   تةمةةلَ  
دةنوىَ، بطوة ليَيشى دةدريَت  بة َ  هةمو  ئة  شمىوة لةبةرذة ةوةدى مندةلَةنةدةيةة،   

ى   تينو يشى ببىَ، يةى ئةىزةر  بيَةزةر بضةيَذيَت ..     يئةطةرضى ئيَسمى رةرمى  طةرمى  بور
كو مةرةةلة، مةرةةلةى     ئة  جترة شمىوة زة تكودوى ئىزةدى وييةة، بةةلَ  (جة ل)نىك 

بةرثورني لة ئىيندةى مندة َن، هةةر   -هةمو مىن  -بةرثوريَمى   ليَثورينة ةية، ئيَمة 
  رة شةميىوة ة، هةةتى خويَنةدن   ثةةر ةردةى جةرةمة   دةر  وييةىن،        (ئةةخالق )لة 

 .  مةرةلة ةهيوةدةر  تتش ئى ة بضيت بة دة  ئة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 

 بةشي سيَيةم: 

  ة هةةةر ةهى هةيةةة، حةةة َلَ   حةةةرةمى هةيةةة،  (وةةةهى)   (ئةةةمو) تئةةة ى مةةوؤظ بيَةة  
ةةى  (ريسةم  )   (يىرةى )دةرمو ر وو رني   ثىشىن رةظةى ئة  دةرةمو رة  نودوةى بةة    

  دة لَةةتىوى دويةى ة، ئةمةة مىوةىى     لة يةةن ثسةثترةوى هةةمو  حكو مةةت      ى هةية  َت
ئة ةيةة   ةوةديى هى  َتيىوةة، بةت   ، بةةلَكو لةة بةرذة   يةىن لة هى  َتوية كودوى ئىزةدى زة ت

رةضةى  بكةوىَ   بثةىريَزرىَ، لةةة     -  بةىَ دةرةة َت   دةرةة َتدةر  -مةىفى هةةمو  نةرةيَ     
بةت   لة هةر رو  ضيَكى زة ية ة (حرية التنقل)بنةرةتدة موؤظ مىفى طوةرمنة ةى هةية 

 هةر جيَطىيةةك خةتى حةةزى ليَةدةنىت، بةةَ   ثيَويسةمة بةت ئةة  نةىرة نتمةلَةة يىرةى            
  وةةدةت، ئة ةيةة نةة ئيَسةمى تةى لةة       ريَسىيةك هةةبىَ، هةةتى فةة زة  بةىَ رةةر  بةةرى رِ      

 ..ى دةبىَمة   َتيَكى دى، قري رث  َتيَكة ة دةضي
بكةىت، ئيسةال  ريَةى ثيَةدة ة  بةتى حةة ََل نةود  ة، بةت          (موؤظ)هةرشميَ  خزمةت بة  

  دةر  ن   عةةقلَى  منو وة: هةر خةوةردن   خوةردوة ةيةةك خزمةةت بةة رؤح   جةرةمة     
موؤظ بكىت حة َلَة، هةرضي  زةرةر  زيىن بةخ  بيَت بتى، ليَى حةةرة  نةوة ة، بتيةة    

ريَةةى ثيَةةدرة ة، بةةة َ  شةةةرةو   ئةةىرةق   هةةةمو  جةةترة مةشةةو بيَ  ريَةةى   (شةةري، ئةةى )
 ليَطرية ة .
تش   بة تىيبةتى ئةطةر بة هتووة ةى شىعرية ديندةر  بةة هة   -بةهةر ئى ةزيَ   -طترةوى 

)بة  مةرج  حة َلَة (مة لة ى، مةحوى، وىىل، وىرى، تىيةر بةطى جىف ..)طتشةنىن بن: 
، ضةةووكة شيتوةنىويشةةيىن بةةة    خى َوةةةى زةوىيةةىوى ثيَشةةني   رةةةردة  دةيةةىن وةةى ة(  

ى ذوىوةى  ،  ئةةخالقن، بةة َ  هةلَةدةن بةة رةنط      ئةودةزةى ختيىن خةى ةن  يَة َ   خةى ةن   
ةن   نودوى بة طترةوى حةرةمةة، هةلَةدةن بةة شةى    دؤلَ       جوةوكودوى مةشو و  ى   

ثيةى ةوى  )ضيى   بى    بىخةىتى نوردرةمىن   رو  شةمة نةة   َينةنةةى نوردرةمىن بةت        
حة َلَة، مششىلَ   دةف، يىن هةر موريقىيةك لةطةلَ شمى حةرةمدة وةبيَت  (طترةوى بيَذ
 ثيَدرة ة .دةلَيَت ريَى  (دنمتر عبدةلكوي  زةيدةن) ةنو بةريَز 

هةةةمو  ديةةن   دينةةدةريى   حكو مةةةت   حيزبيَةة ، جةةترة نةةةلمو ر    (جةةة ل )نةةىك  
فةرهةوطيَكى ختى هةية، ئيسالمي  نةلمو ر  فةرهةوطى ختى هةية ، وىبىَ بةة شةمى   
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تو تيَكةلَ بكوىَ، هةرنةرةي  ئىزةدة قبو لَى بكىت يةىن وةى د بةة َ   ةنةو دةرةمو ر       
بةةىَ  ى خةةةلَكىوى ئةةة  حكو مةتةةة ريَةةزى ىلَ بطةةريدرىَ،  يىرةةىى هةةةر حكو مةةةتيَ ، دة

بيَطومىن هةر ئى ةش دةبىَ لة   َتى ئيسالميدة ريَةز لةة فةرهةةوط   نةةلمو رى ئيسةال       
 ريدرىَ   رنو ر بةزيَنى وةنويَت.بط
حة َلَة، بة َ  جو تبو ويةىن   -بةشيَوةى شةرعيى  -  جو تبو وى ذن   ثيى   (زة ةج) 

 ةنةةو ئةةة  رؤذة لةةة دةيةة  بةةو بن   لةةة نةوىلَةةة       -ر  ت   قةةو تى  بةةة وىشةةةرعيى   
ئىاىويةنىوى خترئى ة ة ويشىوى نورِةن   نضىوى    بدريَت حةرةمة، مةن دةلَةيَ  نةىرى    
 ة لة نىرى ئىذةلَي  وىضيَت، وةك موؤظ، بيَطومىن نة ئيَةوةش قبةو لَى وىنةةن  ، بتيةة     

 . وية لة ئىزةدىىوىى ريَطوتن هةرنىت رىَ لة  شيَوة ريَكسية بطريدرىَ، م
.. نة جةوىبت دةلَيَيت: حةرة  نودوى موريقى ثيَضة ةوةى  سةبارةت بة موسيقا *

 هةمو  ثيَشكة تنيَكة .. .
تة ة ى زةوىيىن   موجمةهيدةنىوى دينى ئيسال  يةندةوطن نة: هتنىرى طووط   بىية   

حفظ العقل  محفظ النس   م )حفظ ال ين  م لة هىتنى شةريتةتى ئيسالمدة ثيَنو شمة: 
بةة  )يةةنىَ لةة  ثيَةنو شةمة بطةيةةويَت       هةرشميَ  زيىن بةة  حفظ النف   م حفظ املال(

بيَطومىن حةرة    قةدةغة دةنةوَى لةة مةوؤظ، خةت هةةمو  دةزةوةني نةة         (متريقىيشة ة
لةرةةةر شىشةةةى تةلةفزيتوةةةنىوى نوردرةةمىن   خترئةةى ة ة   هةةةرة  هتريةةى  رةقةةس   

ت، بة تيَكةلَى نض   نورِ  بة مةى    مةت    دةرةت بةودن بةت ئةودةمةة       رةمىيةك دةنويَ
بز يَنةرةنىوى هيَزى ريَكسى يةنرت، تةوىوةتى لة هةودىَ لة نةوىلَة بة نةوىَ طرية ةنةىن   
  لة ةوة ة بىزرطىوى بة جوةوى ذوىوة ة دةنةن، ذوىن بةة ر  ت   قةوتى ويشةىن دةدةن    

لة ثةيَ     )رةبوةردن   جو تبو وى نضىن   نورةن  ، بويَكيشيىن تىيبةتن بة ويشىودةوى 
ى هيَزى ريَكسةيىن متريقىيشةيىن   دو ة بت ثرت  ر ذةو (ثىشة ة، بطوة لة دةميشيىوة ة

رة شةمىوةدة  تريقىوة حةرة  دةنىت نة لةة  جة  تبت دةخةوة رةر   ئيسال  ئة  جترة م



 

171 

شةةمىوة بةةة ئةةة ى زؤر جيَطةةةى ويطةةةرةوى بيَةةت، ئة ةيةةة نةةة ئةةة  جةةترة   بةةةنىر ديَةةن 
 بة رةشكى ةوة طوتى   . هجة لهدةدةوويَت،  ةك  (ثيَشكة تن)
  هةةر شةميَ  ثَيشةكة تن بيَةت لةة بةوةرى ثيشةرةىزى   تةننةةلتذيى           (جةة ل )نىك   

مةزرة  نشت   هووةرى ثىك   ثةرةود  وو رةوى نودوةى فيكةو  بةريى مةةرد ، ئيسةال       
ريقى ثةرت  ت    ةن بىَ هيض رىوستريَ    بة مريَى ثيَدة ة.. بة َ  ئى يَمةنودوى نض   نورِ

ئىطوى هة ةرةى ريَكسةيىن بةور ذَينوَى   بةةر بدرَينةة طيةىوى يةةنرت   لةة فةرهةةوطى          
ئيسةةالمدة، نةةىرى  ة  مترةةيقىى  ة حةرةمةةة   قةدةغةيةةة، ئةطينةةة مترةةيقىيةك بةةت        

نةىن،   ر  ذةودوى جورئةت   غريةتى روثى   لةشكو بيَت، بت تتلَةة رةةودوة ة لةة د ذم   
 يىن لةطةلَ رو  د   طترةوى دينى   ويشممىوى شةرعيى بيَت   وةوطيَكى هةية د

طوةيى هيَومشةىن نودبيَمةة رةةريىن ..  دلَنيىبةة هيَوشةكودوة       سةبارةت بة ذنان، *
دة وييةةة، ضةةووكة مةةوؤظ بةةة هةةةرد    (ئةمحةدنىنةةة حممةةو د)رةةةرذوىن لةةة فةرهةةةوطى 

ةيةةة، هةةةزةرةن ذوةى قىرةمةةىن   شترشةةطيَوِى  ضةةىك   خوةثةى ه  (ويَو مةةىَ)جترةنةيةة ة  
 ةنةو هةةزةرةن ثيةى ى ئةى ة هةيةة،       تيَكتشةر  صىلَ    ضىك   خوةثةررةت هةيةة، هةةر   

 ديسىن هةزةرةن ذوى خوةث   وىلةبىر  ختفوؤش   جىرول هةية، 
 ةنو هةزةرةن ثيى ى ئى ة هةية، نةة ةبو  نةىَ خوةثةة ثيَيةدةلَيَني خةوةث، نيَةي         هةر  

 . (لةثيى   لة ذن)يدةلَيَني بىش بىش بو  ثيَ
 چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ . (٨: الشكككككم ) چڤ ڤ ڦ ڦ چ  

هةرد   ئىيةتى قورئىون . بة َ  نة ئةموؤ ذوةىن ثةرت بىزرطىويةىن ثيَةوة      (١٠ – ٩: الشكم  )
هتتيَة    متتيَة       ن  تدةنويَت، لةتة ة ى ميديىنىوةدة، لةة رؤذوىمةة  طتظةىر  تةلةةفزي     

رِ  تةوىوةتى بىزرطىوى ريىريشيىن لة دة    دةزطىنىوى دة لَةتدة ثيَةوة  ضيَشمخىوة  بىزة
دةنةةوىَ، ئةةة ةتى تةةى نةرةةيَكى ويَوينةةةى دةرضةةو ى زةوكةةت  ثةةة ىوطىنىن  ى دة لَةةةت 
دةدةمةةةزريَت، بةةة دةيةةىن ذن   ميَيينةةة دةدةمةةةزرىَ   دةنويَمةةة رةةكوتيَوى  ةزيةةو        

حىلَى ختيىويىن جيَهيَشمو ة   جيَطةةيىن بةة     ، مىلَ  ةريَوةبةر   دنمتر لة عيىدةنىودةب
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نورِةن لةقكود  ة .. ئةطةر رةرزةوشمى ذوىوى ئى ة بكوىَ   طلةةييىن ىلَ بكويَةت وىهةقةة    
 د .
يةى   ويةوةى ث  -وةةك هةةمو  جةىر     -نة هةودىَ جىر  سةبارةت بة ميراتى ذنان *

سةت بةة   ثيَوي وة ة دةبةن .. ئة  مةرةلةية هةرضةود لة نميَبةنىودة بة  ردى شيمةلَ ن
نةىر بةىل   د   هت وىنىت، بة َ  بةة نورتةة دةلَةيَني: زةوىنةىن بةت ئةة ة       )ألف لدلة ملدلة(

 دةنةن:
ة، هيض يةنىوة رةثىوى جةوطة خيَالَيةتتبةر لةهىتنى ئيسال ، هةرنةريَ  وةضو بى ط -1

ى ىوطة يىرة بةشيَكى وةبو  لة مريةتةدة، بةةَ   نةة ئيسةال  هةىت بةة  شةيَوة زؤر قةشةة        
ضةةودة   نرة بزةومريةتى دةمةزرةود، نة بةرةرميى مةطةر تةوهى زةوى ثسثترةنىوى ئة  بوة

  .عةدةلةتى تيى رةضى  نوة ة
دة ممى ئيسالمفةرهةوط   ريس لة –ذوىن بةر لة ميَود نودن  ، د ةى ميَود نودوي   -2

ىن ة: ذوة ةتة  ثيى ةوةة،   هةمو  رزق   رؤزيى   وةفةقةة   مةىرةيم   بذيَوييةةنيىن لةرةةر    
 بةة   ةن دةبةىَ نوة ة، بة َ  ثيى رةرضى ةيةنى رةرةتىيى ذيىويىن هةية  بتيىن مستطةر

   ثةيدةى بكةن،  رةجنة شىوى ختيىن بت هةرد  
دةبنةةة  جةةى ئةطةةةر لةةة مريةتةنةيشةةدة ذوةةىن  ةنةةو ثيةةى ةن مةةريةت بةةةرن، ئةةة ة ذوةةىن    

 رةرمىيةدةر  ثيى ةوي  هةذةر  مسكيَن  .
نميَبةةم  طوةيةة بةوةدةى خةودة لةة      –دينةى   نةة  عةةقلَى ذوةىوي      رةبىرةت بة نة    
يا معشر )): فةرمو يةتى طوتومة.. ئيسمى دةلَيَ : ثيَغةمبةر  (ثةر ةردة لة ئيسالمدة)

النساء  تص قن مأكثرن االستغفار  فإني رأيتكن أكثر أهكل النكار " فقالكت امكرأة مكنهن      
؟ قال: " تكثرن اللعن  متكفرن العشك   ممكا    جبلة: مما لنا يا رسول اهلل أكثر أهل النار

رأيت من ناقصا  عقل مدين أالل  ل ي ل  منكن " قالكت: يكا رسكول اهلل  ممكا نقصكان      
العقل مال ين ؟ قال : أما نقصان العقل: فشهادة امرأتن تع ل شهادة رجل فه ا نقصان 

.  ةتةة: ئةةى   (٥٣)((العقل  ممتكث اللدالي ما تصلي  متفطر يف رمران فه ا نقصان الك ين 
                                                 

  .139ح يث :  -كتاب اإلميان  باب بدان نقصان اإلميان بنقص الطاعا   -صحدح مسلم (53) 
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ةى زؤر بكةةن، ضةووكة لةة    )أستغفراهلل(نتمةلَى ذوىن   صةدةقة  خيَو  خيَوةت بكةن   
دة ئيَوة  بة زؤرتوينى جةهةونةمييةةنىن ديةت، ذويَكةى زيةوةك   قسةة      (مدعراج)شة ى 

زةن طوتى: بت دةبىَ ئيَمة زؤرتوينى جةهةونةمييةنىن بةني ئةةى ثيَغةمبةةرى خةودة د      
ة جنيَو  تىوة  تةشةرى زؤر لة مةرد  دةدةن  ، بةرةمبةر بةة ضةىنةى   فةرمو ى: ضووك

ثيى ةوى ميَود   هى رةرتىن ثيَنةزةون، نةريش   ةنو ئيَوة وةديمو ة نة بموةوىَ بةرةر 
ذوةنة طةوتى: بةت دةبةَى ئيَمةة نةة  عةةق َ، نةة  ديةن بةني د            ذيو   فىميدةدة زةلَببىَ،

نةة  هةتش وةةبو بىن، لةمةرةةلة طةليَكةدة،       فةرمو ى: ئةطةر نة  عةةق َ   نةة  بةري    
  نةةة  ثةةىدةش   ئيمىعةةة  نةةة  دينيشةةمىن،  ةتةةة:   ومةةىن بةةة شةةىيةتيَ  وةةةدةبو ن، د ة

ضةةودةن شةة    رؤذ    -بة هتى بىَ وويَذى   منةدةلَ بو وةة ة    –جةزةيشمىن ئة ةية: نة 
بةةهتى بةىَ    تيَدةثةرِىَ، ئيَوة بىَ وويَذ دةميَننة ة ، مةىوطى رةمةةزةوي  ديَةت، ديسةىن    

عةةتمىت نةمةة  ثىدةشيشةمىن لةة     الكا وويَذيية ة رؤذ   وىطون، ئةمةةي  مىوةىى ئة ةيةة    
 قيىمةتدة نة  دةبىَ. 

 بة كورتى لةم بارةوة دةلَيَين: 

نة لة فةرمو دةنةدة هىتو ة، بة مىوىى نة  بري  هتشى ذوىوة، هةر لةبةر  (عةق َ) -1  
ڳ ... چة شىيةتيَ  دةدةوويَن، ئىيةتةنةش: ئة ةيشة نة لة هةودىَ مةرىئيلدة د ةويىن ب

  . جةخت لةرةر ئة ة دةنىتة ة (٢٨٢: البقرة) چ.. ںڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
  نةة  جةةزة  ثىدةشةى    نة لة فةرمو دةنةدة هىتو ة بةمىوىى نة  تىعةتيى  (دين) -2  

.  ةتة: نةريَ  هةميشة خةريكى خةوة ثةررةميى   وويَةذ   رؤذ   تىعةةت     رؤذى قيىمةتة
 .بيَتنو نةريَ  ويية بضوِبضوِ بيكىت، ئةطةرضى بيىوو ى شةرعيشى هةبيَت،  ة

 مةسةلةى زيرةكى و ليَوةشاوةيى و ليَهاتوويى مرؤظ )ذن و ثيـاو( *
لةةة هةرد  نيىوةةدة هةيةةة، نةةة   يةةذدةوى   نةةة  دلتظةةىوى   نةةة  رةةتزي  ديسةةىن لةةة    

ى ةن فويو  بدةن شميَ  دةتوةون ثي هةرد  نيىودة هةية، ئة ةي  نة ذوىن ثرت لة هةمو 
  لة خشمةيىن بةرن   بةروىمةيىن ىَل تيَة  بةدةن بةلَطةة وةة  يسةمة، ضةووكة زؤريَة  لةة         
ثىشةةى  دةرةةة َتدةرةوى حكو مةةةت   ثيةةى ةوى ريىرةةيى ئةحزةبةةةنىن، زؤر جةةىر ذوةةىن    
توةويويىوة نىريىن ثمَ تيَ  بدةن   بةروىمةيىن ليَبطةترِن، تةوىوةةتى وةةيىرةويىن لةة ريَةى      
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يىوةة ة توةويويىوةة هةةمو  وهَينييةةنى   َتيةىن دةرةت نةة ىَ، ئةمةيةة نةة          ونىخىمنة )
دين أذه  لل  الرجل احلكاز  مكن   ))ما رأيت من ناقصا  عقل مفةرمو ى:  ثيَغةمبةر 
  .(٥٤)إح اكن((

مى ةشةى ضةوةرة  مني  ليَوةدة نتتىيى بة بةشى ريَية  ديَن    ثشت بة خوة  ة َمى ب  
ىرةةة بهيةةوةدةر  نةةىك جةةة ل  ئة ةوةةةى تيَطةيشةةمنيىن لةةة   نةةىك جةةة ل دةدةينةةة ة،  

بةةلَكو  ةون، تىسىفة ة بتى بةوِ  نئيسالمييةنىودة نةمة، رو دى ىلَ  ةرطون   بةضى ى ئي
 . مىن بيَنة خوةرىَبة ئيسالمى ثريؤز قىيةل بنب   لة نةىل شةي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   .300ح يث :  -كتاب احلدض  باب ترك احلائض الصو   -صحدح البخاري (54) 



 

175 

 بةشي ضوارةم:  
ى دى جيةى ةزى هةيةة، هةيةة مومىرةرةةى      ى نةريَ  بةت نةرةيَك   مةرةلةى ئىزةدى  

بة ئىزةدى دةزةوىَ، بةلَكو دةنويَمة مةرةةليَكى ريىرةيى   قةىزةجنى     )الش مذ اجلنسدة(
ريىريى ليَدةنويَت، خت لة بريتة يةنىَ لة رةرؤك نتمىرةنىوى ئةمويكى لةة  يةةن ئةة     

  مذىشك مممىوةى ثةمَ درة، نةة موعمةىد بةو ن بةة مومىرةرةةى        ة نةرىوة ة دةرضو  
ئةةةى لةةة بريتةةة لةةة وةةى  رةةوثىى ئةةةمويكىدة    ،ثيَةةدةبو جنسةةيى، ضةةووكة شةةةرعييةتى 

حة َلَ نوة د . هةية مومىرةرةى جينسيى لة ثىش  مومىرةرةى جنسيى بة ثيَى يىرى
بةة ئةىزةديى    (بندةرمَ ضوةر نةل ثيَكة ة خةريكى يةك ذن )  ثيَ    دةمى ذوىوة ة 

  هةية، ئة  شمىوة بةرو نىيةتى بة ذوىن دةزةوةىَ    خةلَكىوى موؤظ دؤرة  ةيدةزةوىَ
د  رطةةى   ئةطةةر ويةوة   تةوىوةتى ئىذةلَي  نىرى  ةوىنىت،  وةفوينى ليَدةنىت، ضووكة 

عةرةبيى، بة هىتنى ئيسال  دةرطىى ئىزةدى ىلَ  ة َ وةنوةبىَ  ، ئيسمىي  ئيَوة بيضويَنن 
رمييىن وةنة يَت    ةنو طويَز لةة  بة خوِةى طويَزة ة لة بيىبىودة   حةزى ليَبكةن   دة

بيىبةةىن دةرةةت وىنةةة ىَ، مةطةةةر نةةى    َت ثةةوِة لةةة ئةةىزةديى   رةةةربةختيى   هةةةمو   
 خة وةنىوى موؤظى تيى ديَمة دى د .

لةضكى رةرى نضتلَة خويَنكىرةنىوى دةوةةمىلَى لةة رةةريىن د خةت      (فةرةوسة)مةطةر   
 ئيسةال    )وتىبيى هةررةىَ دينةنةةى   رىلَى ثىربو  بوِيىرى قةدة غةنودوى رةرثتشى ق

ى دةرنود  وةيهيَشت بة لةضكة ة  ةويَنن، بةةلَكو دةبةى َ بةة رةةر       (مةري   يةهو د
رينطى ر  تة ة بضنة قوتى ىوة  زةوكتنىن، جى بت ضةود رؤذيَكي  ذوىن  نضىوى ئة ىَ 

لَكيَكى يىن نةود، بةة َ    نةة   شةقىمةنىن   دة ةى هةلَوةشةىوة ةى بوِيىرةنةة   رذةوة رةر
لةة  رةةدةيةدة    د بىشة نىر نودة ةى بة  شيَوة بةت دة لَةةتيَكى خةى ةن ئةةتت       بو 

 .ة ة ريَز وىوة لة ئىزةديى موؤظ دلةوط ويية د ئىيى ئ وةوط  
مخىوة بةةةت ضيَشةةة  قوتى ىوةةةة  هتيطوةرةةةمنة ةى هىتو ضةةةت   ئةةةةى جيىنودوةةةة ةى 

ئةى ئة  هةمو  نويَخىيةةتيم     بةنة  بةهىدةوىويىن ئىزةديية درةشثيَسةنىن لة ئةمويكى
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تةول  ةبةروىوةةى بةت هةةر   َتيَة            لةة  هةرةشةة لةة    هةق بةختدةوةى ئةةمويكى   
ة د ئةةى ئىطةىدةرى ئةة  هةةمو  هةةرة  نيَشةمة       نويَخىيةتى ئة ى قبو لَ وةبيَت ئىزةديية 

  ة لةةةة مةةةةرِ ثيمىوةةةدوى  دوةوةةةى خولَقىوةةةئيَحكومةةةةتى  نيَشةةةةى ئةةةةمويكى ويةةةت بةةةت 
ة ة د ئةى مةطةر ئة ة ئىزةديية بت وةتة ة  طة وى دويةى، ئةةمويكى هةةق    يورةويتمةنةي

بة خت بدةت بت ثيمىودوى يورةويو    در رمكودوى ئةتت    هةمو  جترة ضةنيَكى نتنذ 
وةنىت بدةت، بة َ  بت هةر دة لَةةتيَكى    ، هةق بة دةطرينودوى هةر  َتيَ  بة لَىَ بت ئة 

 ثيشةرىزييدة هةوطى  بنيَت قةدةغة بيَت  . تو بيية ىَ لة بوةرى زةوست  
بةة ئةريةدة  خوةرةمى خةتث       ة طةىل فةلةرةمني ضةتن بةة ئىزةدةوةة    ئةى خت دةزةوى ن  

ث هةلَبةةذةرد  حكو مةةةتم ثيَكهيَنةةى.. بةةة َ  ئيَسةةمى هةةةمو       (حةةةمىل)بز  تنةةة ةى 
ىن   نة تنةةة د ةيةة (ئريهةةىبيى)دةرطىيةةةنى هى نةةىرى ويَودة ةلَةةةتيىن ليَدةخسةةنت   بةةة 

طلَتثى رة ز بت ئيسوةئي  رةدطوفت   موشكيلةيىن بتوىوة ة  لة  يةن ئةمويكىيشة ة 
لةة مةىفى    بةرطوىنة هةقيةتى  ةى هةمو  يىرىيةنى ويَودة لَةتىبةثيَضة ةو هةلَكوة.  

ختى بكىت، ئة ةبو  ئة ي  لةثيَ  ضى  دويى ة بىَ  يذدةوىوة بة هةمو  جةترة تةتث     
ردة  بةربو يةةة بىرةطةةىى رةةةرؤك ئةجنو مةةةوى  ةزيةةوةن      تىوةة    فوِؤنةيةةةنى رةةة  

ئةوةدةمىوى    ةزةرةتى وى خت، بطوة طشت شىر  شىرؤضكةنىويىن، هيَشمى بةدةر لة ةي 
حكو مةت   ثةرلةمىوةنةى فوِةودن   توودى طوتو خىوةنىوى نودن، هيَمةىن بة ةشةة ة   

بةزةيى لة دةرة َتدةرةن وة ةرمى، نىتىَ حيزو ةللة ى لوبنىوى ديمى ئة  بةبىَ شةر    
بتتة طيىوى طةليَكى رمة  ليَكوة ى بةىَ دي ةىد، وىضةىربو        يىرى ويَودة لَةتييةنىن بةر

هيَوشيَكى بتنود  د   رىَ رةربىزيَكى لمَ ديلكودن، د ةى ئة ة  ةنو رةةطة هةىرة بةة    
وةةة  فوِؤنةةةنىوى هةةةمو  شةةويَنة ئىبو رييةةةنىوى لوبنةةىوى  يَوةوكةةود، رةةةرةرةى فوِؤنةخى
وةئي  ريَطةةى  بةةىوى ثةيوةوةةدى ويَةةو شةةىر  شىرؤضةةكةنىوى   ئةةةمويكىش دةلَةةىَ: ئيسةة     

 لة ختى بكىت  . هةقيةتى بةرطوى
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ئوزبةنسةةمىن   )نةةىك جةةة ل   بةةت وىضةةيَت لةةة حةةىلَ   طةةوزةرةوى مورةةلَمىوةنىوى        
  نىزةخسمىن   قوغيزيى   تةتىريى  بىشكرييى   موردؤف   مىرى   قةةر   تورنةمىوسمىن 

 (70)ت: تةى دةرنةة ىَ لةة  مةى ةى     بثورةي  (ئةرمينيى   جترجيى   ئونوةويى   متركت  
مورةةلَمىن ئريهىبييةةة، يةةىن  )رةةىلَةدة ضةةييىن ثيَكةةودن د بةةت ئةمةةة رةةةيويَكى نميَبةةى:   

 .ئةمحةد نىنة مةمحو د د بكة، لة وو رينى: (عةملىويى   خوةوةوىل
   (بوخةةىرة)ة مزطة تةةةنىوى جطةةة لةة دةلَةةىَ: (ويةةوز –رةةتظيىت ) ثةرِةيةةةنى فةةةرمى  
مزطةةة ت، نةضةةى رةةىلَى  (26279)ذمةةىرةى مزطةةة ت لةةة ر  رةةيى دةطةيشةةمة  (خيةوة )
مزطة تيىن نوة ة بو ن، ئة ةوى دى هةةمو يىن ر خيَنةوةن، يةىن     (1312)تةوهى  (1913)

 دةخوةن  .
ةةنىوة نة لة  ضةود رةىلَةدة دةيىونةى بةت    (ووص)ى بيَطومىن ئىطىيشت لة قةرى ىوة خت 

د د ةى ئةمةةةة خةةةت ئةطةةةةر ئيسةةةمى بلَةةةيَ   (هةةةةرزيطتيني)   (بورةةةنة)مورةةةلَمىوةنىوى 
تةةوهى بةرةةر رؤذ هةة َت       (حوشرت   قىثقىثيىن وةةطوتو ة )ضوةودوةنىوى نىك جة ل: 

 .. رؤذئى ةدة دةشكيَمة ة
نىك جة ل  زؤر زؤر   ية لةة تتقىوةدن   دةثلَترةىن   رةشةةنوذيى        ريَ  ثيَدةدةيت 

ملةةىَ    ى وةةى   دةطرينودوةةى زة يةةى   زةر  طوةرةةمنة ةى مورةةلَمىوىن بةةة زؤرة  طةةترِين
 .زيىد لةمة نىت لة خويَنةرةن بطو هةلَوةشىوة ةى فةرهةوط   نةلمو ريىن، وىمة ىَ 

دةلَيَت بةلَطةى ئىيةتة قورئىوييةنىن بت بو وى ئىزةدى ثو ضةلَ دةبنة ة، نىتيَ  نة  تت 
توى دذ بة ئىزةدى ببينى.. ئيَمةش دةلَةيَني:   ى  بةلَطةنىو ىيبة تة ة ى لة قورئىن بوِ ةو

قورئىن بة ثيَضة ةوةى بت ضووةنةى تةت دةلَةىَ، ضةووكةى زؤر بةة جةددى دوةةى مةةرد         
 ردبو وةة ة لةة مىوةى  مةبةرةمةنىوى، قورئةىن لةة طةةىَل جيَطةىدة          دةدةت بت تيَوِةمىوني  

ئىخت ئةة ةن   .  ةتة: (٢٤: حمم ) چک گ گ گ گ ڳ ڳ چ دةفةرموىَ: 
لةة  قورئىوةةة رةوةةىميَنن، يةةىن دلَيةةىن دةخةوة ة د. نة ةتةةة قورئةةىن نةةة     فةةةرمو دةى   
خةةةودةى بةديهيَنةةةةرى بو وةةةة ةرة، فةةةةرمو دةى خةةةودةى خولَقيَنةةةةرى ئةةةة  هةةةةمو  
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فةيلةرو ف   ثسثترِ  خةلَكىوى رة ةوبيَذ  ختشخوةوةية، هىوى هةموةن دةدةت نة هةةر  
ختى لة قورئىن بكتلَيَمة ة  بزةوىَ هيض وةةوط   لةةوطيَكى    نةل بة ثيَى جترى زةوسمى

هةلَسةىوة ةى طةترِ،    تةى رؤذى ررةمىخيَز     دتيَدةية هةر لة  رؤذة ة هةىتو ة تةى ئةةموِؤ،   
ئيَمةة دلَنيةةىين نةة ضةةةودة زةوسةت ثيَشةةكة ىَ، هةةزةر ئة ةوةةدةش طةة رةيى   رةرةةمى      

ڍ ڇڇڇ ڍ چچچچقورئةةةىن دةردةنةةةة ىَ، بتيةةةة خةةةودة دةفةةةةرموىَ: 

 وىبنةة ةد تةى   قورئةىن  رد   ةتة: ئىخت ئة ةوة لةة   .(٨٢: النساء) چڈڌڌڎڎ
نةىت مىوةى     ئةة   –بةةدةر لةة خةوة     –بةزةون ئةطةةر قورئةىن نةىرى نةرةيَكى تةو بوةيةة        

خةت بيَطومةىن قورئةىن لةة       بة يةنرتى فوةيىن تيَةدة دةدؤزيةة ة.   مةبةرة وىرِيَ    دذ
  دةمةدة هةيض نةرةيَ  وةةيموةوى هةلَةيةةك     ضةرخى رة ةوبيَذيى   ختشخوةويدة هىت، لة

بدؤزَيمةةة ة  بةةتى بضةةَيمة رةةةر، يةةىن رةخنةةة بطةةوَى   بلَةةَى قورئةةىن ثَيشةةةنيى            
 ثىشةنييةنىوى تيَكةلَ   ثيَضة ةوةى يةنرتن. 

 ى تيَدةية،  ةتة: قتوى  بت قتوى  جيةى ةزيى   ئةىلَ    (وةر )رةرمة شةريتةتى ئيسال    
ة، تى ديةنىويىن بدة بةرةر(وةهى)   (ئةمو)ة ةية  ردة  ردة طترِى تيَدةية، ئة ةش بت ئ

لةةة ذيَويةةى دةرضةةن   بمةةوةون جيَبةةةجيَيىن بكةةةن، هةةةر  ةنةةو قتوىغةةةنىوى قوتى ىوةةة:   
تىيى، وى ةوديى، د ةوى ةوةديم.. همةد. بةت منو وةة: ثيَةنض رةىَل بةةر لةة نةت  بةت           ةرةر

ثيَغةمبةةر  مورةلَمىوىن طشةت    مةدينة لة شة ى ميتوةجدة وويَذ فةرز نةوة، ئةة  مى ةيةة    
دةنود، نىتىَ هىتنة مةدينةش بت ضةود مىوطيَة  ر  يةىن هةةر     (بدت املق  )ر  يىن لة 

لةبةةر   (كعبكة اهلل )لة ىَ دةنود، ثىشىن بة فةرمىويَكى قورئىوى ر  طةة طةترِة بةت مةنكةة     
 ئة  بةرذة ةوديية لة جيَطة  شويَنى ختيدة بىركوة ة.

 إنوةة )دةنة ن، بت منو وة: لة جيَطةيةك دةلَىَ:  بة ئىلَتز دةرئة  ئىيةتىوةش  ى تت   
ئةة  جةترة    (٢٩: الكهكف ) چ ...ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ...چيىن دةلَىَ:  .(فى ةلدين

ئىيةتىوة بةرةمبةر بة ةوةية نة بت ختيىن دةويشمو ن   هيض فة زة  ئىذة ةيةك وىويَنةة ة،  
فوؤشةني، بةرةمبةةريىن دةفةةرموىَ:     ئة ةوةي  خةريكى فةرىد  طيَوة شةيَويََ   شةةرِ  
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يةةةةةةةىن  .(٣٦: التوبكككككككة)چ...ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ...چ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چدةفةةةرموىَ: 

 چژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 . (٢٩: التوبة)
  رةةةدةن  (شةةىفتيى   مةةىلكى   حةوةةةفيى   حةوبةةةليى )مةرةةةلةى ثةيةةدةبو وى  * 

وسمة جيى جيى شةرعييةنىودة، نة ئيَوة بة رةخنةةى  موجمةهيد  زةوىى تو لة بوةرى زة
دةزةون   ى ئيَمة ئة ة بةشيَكى توة لة ئىزةديى   برينودوة ة نة هةر زةوىيةك بة ثيَى 

ةنىن بكتلَيَمة ة، زيىد لةة  مىوىيةةى   رة  بتضو وى ختى دةتوةوىَ لة ئىيةت   فةرمو د
نيَت، بةمةرجىَ لةطةلَ بيىت مىوىى توى ليَوةرطوىَ   حون    ئةحكىمى لةرةر بن ختث

بطةوجنيَن،  ةنةو    دةقة طشمييةنىودة دذ وة ةرنت   لةطةةلَ ئىيةةت   فةرمو دةنىوةدة   
وىرةنىن لة دةرةمو ر    ةنو يىرى ختشيىن لةجيَطىى ختيىودة طوتويىوة  دةلَيَن: هةر

بتضةو وى ليَةوةردةطوىَ  ، دةشةكوىَ بةة      دةنتلَنة ة  ثىشىن هةريةنةيىن طةةىلَ رة   
  نىرى ثيَدةنوىَ.  يىرى
سةبارةت بةو ئايةتانةيش بةريَزت ماناكةت هيَناون و ثيَت واية تؤزقالَةيةك   

ڤ چى تة بةة نةة دةفةةرموىَ:     (8)، دةلَيَني: ئىيةتى بةالى ئازاديدا نةضوونة

 ةتة: ضتن ثةة ىويَ   ئةة ةن    (8:التوبة) چ... ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
 ،يىن خزمىيةتى ،طوىَ بدةوة رويَند خترى ىةبىَ ئة ةهةرنىتىَ بزةون ثيَمىن دة يَون، ب

 بةطذتىودة ديَند.
بت بىشرت تيَطةيشنت لة مىوىى ئة  ئىيةتة، ثيَويسمة تتزىَ بطةريَينة ة بت ثيَشة ة، تى   

 دةرنة ىَ نىتى ئة  تورِة بو ن   مةيو ربو وة لة خوةوةوىرىن نةى بو ةد  
لةطةةلَ   -بكةىت   (عةوموة )يَطةيىن وةةدة بضةيَت   نىتىَ ر -دة (حودةيبية)لة  ثيَغةمبةر  

خىلَ   مةرجى تيَةدة هةىتبو ،    ةييىن مترنود، طةىلَرىلَ (10)قورةيشدة ريَكة تنىمةيةنى 
 يةوةنةةى   لة ةوة: هيض  يةنيىن هيَوش وةنةوة رةر رويَندخترةن   هى ثة ىوىوى ئةة  
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ةمو  دةزةوني نة تريةى كودوة رةريىن، ه نىرى هيض نةريَ  وةنةن بت هيَوشتو،  ة هى
 (بةةةوى بكةةو )بةةو ن، هةةةر ةك   ى  هى ثةةة ىو رةةويَندخترى ثيَغةمبةةةر   (خوزةعةةة)

بو ، بةةَ   ئة ةوةدةى وةخىيىوةد ئةة  د   تةريةى لةة مةنكةةدة         (قورةي )هى ثة ىوى 
 -وةةدةبو  هى نةىرى بةةوى بةةنوى رةوَيند خةترى بكةىت         -هىتنة جةوط، قورةي  نة 
ةرةةمى دةيةةة هى نةةىرى بةةةوى بةةةنو، ديةةىرة بةةة  هى نىريةةة،     ثة ىوةنةةةى شةةكىود   د 

ية   (خوزةعةة )ثة ىوةنةى هةلَوةشىودؤتة ة  رةرمى وةةنود   رىخمةضةى دةرضةو ن،    
  ثيَغةمبةةريىن ىلَ ئىطةىدةر نةود، ئةة ي  ئةطةرضةى مةىوطى        (مةدينةة )وويَنةريىن وىردة 

دة نةة دةبةىَ    (ةخوزةعة )ثةة ىوى هةيةة لةطةةلَ     ىرةمةزةوي  بو ، لةبةر خىتوى ئةة ة 
  ئيمىويةةىن  (موشةةويكن)هى نةةىرى رةةةربىزى بكةةىت لةةةنىتى ثيَويسةةمدة، ئةطةرضةةى      

   هةزةر نةرى ريَكخست بةت رةةر قورةيشةى ثةة ىن شةكيَن      وةهيَنى ة، روثىيةنى دة
. ئينجى خوةى طة رة  دلتظىن ثىش خيىوةتةنةى قورةي ، . ة (خوزةعة)ضو  بةهىوىى 

 دةويَوىَ نة:  (ة بةت)ئة  ضةود ئىيةتةى رةرةتىى 
ئة ةوةى ثة ىويىن هةية  هةلَيىن وة ةشىودؤتة ة، ئيَوةي   ةفى بة ثة ىوةنةيىن  -1 

 بكةن   ريَزى ليَبطون.
ئة ةوةى ثة ىويىن ويية، مى ةى ضوةر مىوطيىن بت ديىرى بكةن، بى بة ئىزةدةوة ضةى   -2 

هةةر لةة ىَ    ن دةبةن   دةنةن، بيكةةن، دةطويَزوةة ة بةت جيَطىيةةنى تةو، يةىن مورةلَمى       
رىلَ لةطةلَيىن رةملىود  يةتى نةة بةة هةيض جةتر      (22)دةميَننة ة، ضووكة تةجو بةى 

 ةز لةة ثةةيالن   وةخشةةى جةةةوط   ثةة ىن بةرةةنت بةت هيَوشةةكودوة رةةر مورةةلَمىوىن      
  بةرة ةوى لة خةتى   وىنوىَ روثىى مورلَمىوىن لة بةرطوىوىهيَنن، ئيَسمى ضىر وىضىرة، 

، نةضى هيَشمى لة ثىيمةخمةنةى (مةنكة)   (مةدينة) جىر بضيَمة دةرة ةى بيَت   طةىلَ
ئةمني وةبيت، لةبةرئة ة دةبىَ وى ضةنةيىوى ىلَ ثىك بكويَمة ة،  ةنو هةر دة لَةتيَ  لة 

  َتةنةةى،   (ئةةمنى قةة مى  )دويىدة مىفى ثيَةدرة ة: هةرنةرةيَ  ببيَمةة هةتى تيَكةدةوى      
دريَةذ نةة بةة هةيض      د  ر   ىش تىقيكودوةة ة  ئةةزمو ويَكى  لة   َتةنةيدة   ثبةتىيبةتى 
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جتريَ  وىيةتة رةر ميَزى ريَكة تن، هةرنىتيَكي  هىتبىَ   ةز   بىَ دةرة َت بو ة  بت 
 هةل   فوررةت طةرِة ة..

 چ... ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ خةةوة بة ةوةةة دةفةةةرموىَ:     

ت  يىوة هةةرنى رةملىود  تىقيكودوة ةضتن ثة ىويَكيىن لةطةلَ دةبةرنت نة . (8:التوبة)
ة ةوةةى  ةطةةلَ ئ بزةون ثيَمىن دة يَون، طوىَ وىدةوة رويَند خةترى   خزمىيةةتى.. ئةيرت ل   

ذ طة ضةو  بةة    (بةةوى بةةنو  )منو وة: نىتيَة    تخترييىن  ية، ب ويية نة حورمةتى رويَند
ئةة ة   بةةر لة ، بةشةيَكيىن بةشةدةرييىن وةةنود،   ى هى ثة ىوى ثيَغةمبةةردة   (خوزةعة)

 مىية ة  مىمةلَةى تىيبةتيىن لةطةلَ نوة. ثة ىوةنةيىن هةر
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ ى هةةمىن رةو رةت:   (23)* ئىيةتى  

بةةة ةتىى: ئةةةى طةةوؤى خةةى ةن   (٢٣: التوبككة) چ ... ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ى ةر هيَنىن مىن   ببى ةرى لة ئي بى ةرِةن  ئةطةر بىو   بوةى ئيَوة  يىن  ةبو  نوفو  وى

 .(لةرةر حسىبى عةقيدة  ئىيدؤلتذيى)ة، ئيَوة مةيىوطووة دؤرت بىشرت
تى، نى خزمىيةة بةلََى عةقيدة  بى ةِر دةبةَى تةةوهى بةت خةوة بيَةت، لةهةةر ثةيوةودييةة         

نىلَ     ة  رست ويشممىوى، وةتة ةيى بةهيَزتو بيَت، وىبيَت لةبةر ئة شمىوة خى  بيمة 
 . ةك ئة ةن (موشوي )نو  بيت لة ئيمىوةنةتدة، ئةطينى دةبيمة 

 ةتةة: ثيةى ةتى   ضةىنة     (اهلبكة مسكتثناة مكن الواليكة    ماإلحسكان م )دةلَيَت:  (قورتوبى) 
نودن   هةيبة   بةخشني بةة خزمةىوى خوةوةةوىل   موشةوي ، لةة  دؤرةمىيةتيية جيةى        
نوة ةتة ة..  ةتة: لةطةلَ بى نى موشويكدة، بةوةى موشةويكدة.. همةد، دةتةوةوى هةةمو       

 (ئةةاى )دةلَيَةت:   (بوخةىريى )  هىتو ضت   هى نىرييةك بكةين. ئيمىمى  جترة رةردةن
ق مت علكي أمكي راالبكة يف عهك  قريك  مهكي راالمكة        ))   طوتى: ئةى ثيَغةمبةرى خوة 

  نعكم  :قال ؟أفأصلها  فقلت يا رسول اهلل إن أمي ق مت علي مهي راالمة مشركة  مشركة
 -    حةةةةز دةنةةةىت مببينةةةىَ دةيكةةة  لةةةة مةنكةةةة ة هةةةىتو ة بةةةت   (٥٥)((صكككلي أمككك 

                                                 
  22رماه البخاري ممسلم  أنلر صحدح الرتالد  مالرتهد :  (55)
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فةةةرمو ى:  مةطةةةر دةتةةوةمن بيبيةةن د ثيَغةمبةةةر   -لةهةمىوكىتيشةةدة موشويكةيشةةة 
 رةرى ليَبدة  ريلةى رةح  جيَبةجىَ بكة. 

ڈ ڈ ژ چ دة بةرةمبةر بة دةي    بةى ك دةفةةرمو ىَ:    (لوقمىن)لة رو رةتى   

 (١٥: انلقمككككككككك) چ... ڱڳ ڳ ڳ   ڳ گ   گ    گ   گ     ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
بةةطويَيىن مةنةة،    (دةية    بى نةت  ) ةتة: ئةطةر بت شريك   بمثةررمى زؤريىن ليَكوديت 

 بة َ  بت نىرى دويى  ذيىن   بذيَويى   ضىنة  ثيى ةتى هى رِيَيىن بة.
   

نةةىك جةةة ل  حةةةز دةنةةة  نةةةميَ  قةةولَرت لةةة  جيَطةيةةةدة قسةةة بكةةةين، مةرةةةلةى    
ىبى عةقيةدة  بةى ةر لةطةةلَ نةىفوةن شةميَكة       دؤرمىيةتى   ختشة يسةمى لةرةةر حسة   

ثيى ةتى ضىنة  رةردةويشيىن بة ثيَى عورف   بى ى نتمةلَطة شميَكى توة، يةنةميىن )
ريَى ليَطرية ة،  ةتة: وىبىَ لةهةر ريَطةيةنة ة زيىن بة مورلَمىوىن بطىت، لةة  ريَطةيةة ة   

ضةةىنة  )ةميشةةيىن د   ،(حاالكك  بككن بلتعككة)بضةةيمة ثةةيَ  ليَيةةىن،  ةنةةو مةرةةةلةنةى 
ىَ ثيَةدرة ة،  بةةدةقى قورئةىوى ثةريؤز رِ    (ثيى ةتى   ليَثيَضىوة ة  رةردةن   بيَوة  بضةت 

وةوىري  بيَت، بةمةةرجىَ وةيةوةة رةةرتىن   شةةرِتىن      ئةطةرضى ئة  نةرة نىفو  خوة
ثةةىَ وةفوؤشةةن   هى نةةىرى خةةةلَكىوى تةةو وةنةةةن بةةت طةلةةةنتمىَ لةطةةةلَمىن،  ةنةةو لةةة    

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ دة دةفةرموىَ: (9 - 8)ئىيةتى  (حينةموممة)رو رةتى 

ک ک ک گ گ گ    ک    ڑ ڑ    ژ  ژ   ڈ       ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 (٩-٨: املمتحنة)
 ة ةمىن ليَنىطوىَ نة ئيَوة لةطةلَ ئة ةوةةى بةة طذتىوةدة وةضةو ن   لةة زيَةد      يَر ةتة: خوة  

يةنسىوى رةفمىريةىن لةطةةلَ بكةةن، خةوة      بة   ضىنةيىن دةربىرة بكةن دةريىن وةوى ن،
تةةوهى لةطةةلَ ئة ةوةةدة ريَطةةتىن وةىدةت ببنةة        ،موؤظى خى ةن ئينسىفى ختش دة يَةت. 

دؤرت، نة لةرةر دين شةريىن لةطةلَ نود  ن   ئيَوةيىن لة زيَدى ختتىن ئى ةرة نةود،  
هةرنةرةي  ببيَمةة دؤرةمى ئة ةوةة،     لةرةر دةرنودويشةمىن بو وةة ثشةميوةوى يةةنرت،     

 ديىرة رمةمكىرة  وىهةقى نود  ة.
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بنةرةت   بنضينة بةت مىمةلَةة    تةمىوى  مةبةرمى ئة  د   ئىيةتةى بةردةرممىن بو وة  
ئةة  ئىيةةت   فةرمو دةوةةش نةة      مورلَمىن تى رؤذى قيىمةةت،  نودن لةطةلَ خةلَكىوى وى

شة دذةيةتى   وةيىرى مورلَمىوىن دةنةن رىَ لة دؤرمىيةتى دةطون، ئة  نىفوةوةن هةمي
  دةر ثةرِةوةدويىن  ىن بت جةةوط لةطةةلَ مورةلَمىوىودة    ، لةطةلَ ئة    ئة  دةبنة هى ثة 

دة ثةىش تىقيكودوةة ةى هةةمو  شةيَوة      (تة بةة )لة زيَدى ختيةىن، بتيةة لةة رةو رةتى     
بت دةرنودن    شيَوةزيَكى ثيَكة ة ذيىن   ئة ةن هةر خةريكى ثيالن بو ن، نتتى بويىرى

بةةلَىَ هةر يةةويَ      .دة بىاةىن نةودن   (8)ئىطىدةرى نةودن بةة  د   خىلَةة لةة ئىيةةتى      
ى   ثة ىوةنةةةى يخةةى ةن ثةةة ىن   خةةى ةن  ةفىيةةة بةةة ثة ىوةنةةةى، ريَةةز لةةة خةةت    

دةطريدرىَ، مةطةر ويشىوةى هةلَوةشىوة ةى ىلَ دةرنة ىَ، ئة نىتة بة ثيَى ئة  ئىيةتةة  
ہ  ہ  ہ  ھ    ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچىَ: نةةةة خةةةوة دةفةةةةرمو  

ئىطىدةر دةنويَمة ة  ثيَى رةدةطةيةوويَت نة هيض ثةة ىويَكى وةةمى ة     ( ٥٨: األنفكال )   چھ
بة وةيىر دةدريَمة قةلَة ، تى ئة ي  حسىبى ختى بزةوىَ   ضى دةنىت بيكى ، وةشةبيَمة  

   تتش بة خى ةن ثة ىن وةزةويَت.خيىوةت، ئة  ختى بة خى ةن ثة ىن بزةوىَ 
 ېۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ : (آل عمران)ى رو رةتى  (28)* ئىيةتى 

رىَ لةة    (بى بى ةرِدةرةن، جطة لة بى ةردةرةن وةطون بة دؤرةت.. ) ةتة: . (٢٨: عمكران  آل) چ
رةمىيةتييةنة  ؤمورلَمىوىن دةطويَت نىفوةن بطووة دؤرت، مةبةرت بةة  دؤرةمىيةتية، د  

ئةطةةةر لة يةةةوى   ى عةقيةةدة  ئىيةةدؤلتذيى  لةةةوىخى دلَةةة ة بيَةةت، خةةت   لةرةةةر حسةةىب 
نتمة َيةتيية ة بو ،  ةنو رةةردةن   هى نةىرى   بةخشة    هةديةة  ديةىرى قةيةدى       

ۈ ٴۇ ۋ چ رمو ن: ةئةةة  مىوىيةةةش مةبةرةةمة لةةة  ئىيةتىوةةة نةةة دةفةة وييةةة، هةةةر

 ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ  (٢٨: عمران آل) چ ... ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ  (٥١: املائ ة) چ...ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ ٺڀ ڀ ڀ

 .(١: املمتحنة) چ...پ پ ڀ ڀ
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 چ ...ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  / محمد( كة دةفـةرموىَ: 4ئايةتى )*   

لـة  -لـة جةنطـدا  -واتة: هةركات توشى ئةو كافرانة بوون  (٤: حممك  )
 مليان دةن.

هةىت،   (بةرةئةة )ةتى بة ضةود قتوىغيَ  بةةر لةة رةو ر    (حممد)ئة  ئىيةتةى رو رةتى   
بتية دةفةرموىَ: هةرنىت تو شيىن بو ن لة جةوطدة ئة نىت جةةوطيىن لةطةلَةدة بكةةن،    
بة َ  بت د ةيى خوةوةوىرىن نة هةر خةريكى ثيالن   فىت   فيةت بةو ن   خةةري  بةو      

هةىت   ئةة     (بةرةئةة )ثىيمةخمةنةشيىن ىلَ دةطري بكةةن، ئةة نىت رةةرةتىى رةو رةتى     
 نة لة ىَ بىركوةن.بويىرةوةى دة 

( ة هةىوى    رةةرنودةيةتية ة جى نة ةبو    وةوط   عةيبيَكى تيَدةية ئةطةر لةة )قيةىدة   
رةربىزةنىن بدرىَ بت دةرت  ةشىودن لة  جترة موؤظةة شةةرِ فوؤشةىوة نةة تةوىوةةتى      

 تةمىعيشيىن نودبو ية رةرنودةيةتى   ثىيمةخمةنةيىن د.
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 بةشى ثيَنجةم:  

 (أهكل الكتكاب  )جة ل رةخنة دةطوىَ   دةلَىَ: ضتن بىرى ئةىزةدى نميَبةدةرةنىن   نىك   
هةزةر ئىيةتى دذى نميَبدةرةنىن وو روة ن  (2000)دةنةن، لة نىتيَكدة قورئىن وزيكةى 

  جطةة لةة ةي  ئةطةةر ليذوةيةةنى ثسةثترِ      (بةةرةز )   (مةة و ن )تيىيىودة نوة ن بة   
رةكى طةترِى بةة نتمةةلَى ئةة       ةرنة تنى ئيَسة    ثو  دينة، ئة ة دبربيَمة وى  شىرى مة

ن..د. جةى بةةر    جيَنترةىيدنوة  (حممةد )نة لةرةر دةرمى  دةردةنة ن خى ةن نميَبىوة
ى نميَبةدةر،  (يهةو د )لة ة لةبىرةى ئة  رةخنةة ة شةميَ  بلَةيني: ثيَويسةمة بزةوةوىَ نةة       

 يون:دريَذيىن هةية  بة ثيَنو قتوىغدة تيَثةرِ ر   د ميَذ  يةنى زؤر
ى ثةيَ    (351)ى ثيَ  مةيالد نةة دةنىتةة     (1996)ى ثيَ  ميالدة تى  (1645)لة  -1

 ميالد.
 رىلَ . (565)ى ثيَ  ميالد،  ةتة: (1080)لة يَوة بت  -2
 رىلَ . (536) ةتة:  (1616)لة ة ة بت  -3
 رىلَ ثيَ  لة دةيكبو ن .  (587) - 4
ى بةةريَز  (دائرة املعكارف ) ةنو لة  رىلَ ثىش لةدةيكبو ن، تى رةدةى وتزدة، 135 - 5
دة هىتو ة، بيَطومىن لة  مى ةيةدة مةطةر هةةر خةوة بزةوةىَ ضةيىوكود دذى      (فويد  جدى)

وةتة ةنىوى تو  ختيشيىن ضييىن هيَنى بة رةرختيىودة، تةوىوةةتى لةطةةلَ رؤمىويةنىوةدة    
يةةىن  ةيةةة ثيَغةمبةةةر، طى رةنةةىوي  ثيَ (عيسةةى)وةةى بودوى    لةةة(ئيتةةدة )ريَكةةة تن بةةت 

ئيتدةمكوة   ئةطةرضى ئةمة ثيَضة ةوةى ديد  بتضةو وى دةقةةنىوى قورئةىوى ثةريؤزة       
بَم رت قتوىغيَكى د  ر  دريَذ لةة ميَةذ  ى طةةليَكى ئةى ةى ثةِو لةة وىرةتر  رةةرنة تن،         
دةبةةىَ ئيَسةةمىي  زؤريةةىن لةطةةةلَ بطةةوتوىَ   زؤريَةة  لةةة  وةةىز  ويتمةتىوةةةيىن  ة بةةري     

ثَييةدةن، هةةر لةة ثىشةىيةتيى   ثيَغةمبةةرَيمى   رزطىرنودويةىن لةة         بهيَنويَمة ة نة خةوة 
همد، بت ئة ة ثيَيةىن بطةوتوىَ هةقةة ئيَةوة ئةةى       دةزطىنىوى فريعة ن  .. دةرت دة   

يةهو د   بةر لةة هةةمو  نةةل بةى ةِر بةة  ثيَغةمبةةرة تىزةيةة  ثةيىمةنةةى بكةةن            
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بنكى   يكا )بةة   ةرو رةتى بةقةةر  ىةمى يةنمبةشى جز دينةنةى قبو لَ بكةن، بتية د  
، جىرىَ هةلَةةنىن  لة ةن بىل دةنىت: جىرىَ ويتمةتةنىوى خوةيىن  ةبري ديَنىَ (ءيلإسرا

  رةرزةوشميىن دةنىت. بىشةة طةةليَكى خةى ةن ميَةذ  ى ئةى ة هةقةة بضةيَت طويَوةنةة         
بة مو رى بلَةيَن: تةى خةوة بةة ضةى ى رةةر وةةبينني         -عينىدى -بثةرريَت د هةقة لةبةر 

بى ةرِت ثيَنىنةين د هةقة بضن فيَ َ لة مو رى ثيَغةمبةر بكةن بت طوتنى مىرييةنىن لةة  
..  طةةليَ    بىر بكىت بة زينى  دة يَن تةرِىرؤذى شةمةدة د طةليَ  خىتو  مةرية  تتمةت

 ،  (مةة و ن )مةرخيىن بكىتة ة  هةوةدىَ ببنةة    – ةك تتلَة  -.. طةليَ .. ئةطةر خوة 
ئىزةدييةنى تيَدةية د خت دةبىَ ميَةذ    ةنةو    قورئىن بيطيَوِيَمة ة   وى   (بةرةز)هةودىَ 

ختى بىل بكوىَ، نىَ ضىنة، ضىنة، نيَي  خوةثة خوةثة، رةرةرةى ئةمةش لةة هةةمو    
ى رو رةتى بةقةرة. ئىيةتى  (65: )قورئىودة لة رىَ جيَطىدة ئة  بىرة هىتو ة: ئىيةتى

 ى ئةعوةف . (166)ى مىئيدة  ،  (60)
 

 ضةند تيَبنييةك:  

: البقككرة) چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گچ ئىيةةةتى:  -1
 ةتة: دلَنيىبن زةويوتىوة ضيمىن بةرةر ئة ةوةدة هيَنى رؤذةوى شةممة دةرت دريَذيىن  (٦٥

نةود  لةةة رةةنو ر دةرضةو ن، ئينجةةى بوِيىرمىوةةدة ببنةة مةةة و وى د  ر لةةة ميهوةبةةىوى      
 دةلتظىن .

 ...ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ےچ ئىيةةةتى:  – 2

رؤذى شةةممة  ثورة ئة شىرةى لةة رةةر قةةرةخى دةريةىبو  نةة      ب. ليَيىن (١٦٣: األعراف) چ
دةطةيةةون نةة ئةة     رةى د بةة رةشةكى ى   رنو رشكيَنييىن نود.. ضةييىن بةة رةةر هةىت    

 .ي  ثيَيىوزةويوة   ليَى بة ئىطىنمةرةلة بة فيتلى ر  يدة ة،  ة جو لةنةى رةردةم
 ةوةدن    دةلَيَن: د ةى ئة ة خوة قىرى ليَطوتن   نلكى مة و وى لةمَ رِ هةودىَ تةفسري   

هةوديَكيشيىن نلكى بةرةز، هةر  ةنو مة و ن   بةرةزي  دةوطيىن دةهةىت، ئةة ةوي    
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ضةو ن بةت رةةر ئةي    نىرةنىويةىن، خةةلَ  ضةو  بةت         دةوة لة شةرمةزةريى لة مةىلَ دةر 
بة ئىمىذة دةهىتنة ئىخى تن  ثىشىن لةة   ى حىلَيىن   ديميىون مةر  بو وةتة ة ضى ديَو

خةجىلَةتيى هةودىَ وى ضةنةيىن بةجيَهيَشت   بةرة    َتى ميسو ضو ن، بة َ  لةريَطةدة 
لةمىلَة ة مىوة ة  مةودن، خةةلَكىوى تةو بةة ثيَةى عةىدةتى        تيىضو ن، هةوديَكيشيىن هةر

 (2000)ةيى لة رةىلَى  ختيىن متميىيىن نودن   لة تىبو تى تةخمةدة دةيىونىن، جى بت د 
 .ةيىن طوتندؤزيية ة ئة  متميىوةيىن دةرهيَنى   يَن طتررمىويىنهةودىَ شويَنة ةروىل 

ــثةيةك  مةةوؤظ لةةة بنةرةتةةدة    دةدة نةةة جةةىرِ (دةر يةةن)  ضةةةود رةةىلَة  : بىشةةةض
ةةةة  نةرةةيَكى ئةةة تتش وييةةة رةتةةى بكىتةةة ة  عةملىوييةةةنىوي  حةةةزى    (مةةة و ن)

ئةى بتضى ئةطةر خةوة قةىرى لةة خةةلَكيَكى  رةىر  ةك        بن، ليَدةنةن لة  مة و وىوة
يىن بةت  د  هةزةر رةويَن  ى ة دةنة وة بةرطويمجو لةنة طوتبىَ   نودبيَمى بة مة و ن، ئ

  . يةثيَوةوة دةختن نة شمى  ة وةبو ة   ئةمةية مةويَ    د  
  االبكن  رمح  )اهللطةليَ   ةنو مةريحييةنىن ثيَيىن  ةبيَت نة خةودة لةة رةىَ ئوقنةو        

 چ .... گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ ثيَكهةةىتو ة   وةةىبىَ بلَيَةةت:    القكك  (

نةورِى خودةيةة   وةىبىَ ئةة  بتضةو وة       (عيسةى )د خةلَكىويَ  ثيَيةىن  ةبيَةت    (٧٣: املائك ة )
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ هةلَةيةيىن ئىشكوة بكى  ثيَيةىن بلَةىَ:   

بتضةةةو وة وىرةرةةةمةنىوى تويةةةىن  د ئةمىوةةةة  رةةةةدةن هةلَةةةة  (١٧: املائككك ة) چ .. ڻڻ
لةةة شةةيَوةى  –جيَطةةةى ختيةةدة بىرةةكوة   ةنةةو لةةة –شةةيدةنىتة ة، لةةة هةمىوكىتيشةةدة 

 ديندةرى ختيىودة ئىزةد  رةربةرنت   ريَيىن ليَنىطريدرىَ.
ئيسال  لةرةر بنةمىى يةنخوةثةررميى دةمةزرة ة، ئيسال  هىتو ة نتمةلَة ئةخالق     

  نودوى عيسةى بةة   )تثلدث اإللُ(ىت بنىَ، هةقيةتى عةقيدةى قييةميَ  لة نتمةلَطىدة بني
نورِى خودة ، درؤ  دةلةرة  فيَ َ   فةرةج   رو د خوةردن  خةيىوةت   ثيالوى تويىن 

  .تى خةلَكىوى تو  ةد  يىن وةنة ن بىل بكىت بت مةرد ،
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، لَييَت ةنو تت دة - دة(مةدينة)مةرةلةى طترِى بة نتمةلَى نميَبدةرةنىن لة شىرى  * 
 –ئةطةرضةى هةوةدىَ رةرضةى ةي  بىرةى بكةىت       –بت رةرميى   وىرةرميى ئة  هة ةلَة 

ئيَمة بةلَطةيةنى ئةة تتمىن بةة دةرةمة ة وييةة، بةةَ   طو ةىن رةرةمي  بيَةت، دةبةَى          
ن شةة    رؤذ طةلةةنتمىَ     ى نميَبدةر بىل بكةين نةة ضةت  (يةهو د)نورتة ميَذ  يةنى 

  دةيىن  يسةت بةهةةر شةيَوةيةك     بو  دذ بة ثيَغةمبةر وىوى دةرمة  بةرمة ثيَكة ة
نثةةةى بكةوةةةة ة  بةيةةةةك دةرةةةت ليَيةةةدةن  . هةةةةمو     بةةةو ة ريشةةةةنةوى بكةةةةن   

دةلَةيَن: هتنةىرى هةلَطريرةىوى شةةرِى        ذيننىمةى ثيَغةمبةر (ررية)رةرضى ةنىوى 
 لةة  ية  هةةر يةةهو د بةو ، ضةووكة نةىتَى ديميةىن ثيَغةمبةةر         (ئةحزةو = خةوةدةق )

جةوطى ئوحةود رةةرنة ت، ئةةمىن ئةىطوى حيقةد  حةرةىدةت بةةربو ة جةرةمةيىن           
ثةيوةوةديىن بةة    (احلقدق  سال  بكن مشككم  كنانكة بكن الربدكع..      يسال  بن أب)رةرؤنةنىويىن: 

، ئةةمىوي  هةى ةلَ     قورةيشة ة نود  هةلَيىن وىن نة هيَوش بكةوة رةر ثيَغةمبةةر  
  )الطفككان(ثةيوةوةةدييىن بةةة  رةي  رةةىزبو ن  ثىشةةىن قةةو ،  هى نةةىريَكى بةةىش دةبةةن

)بنى سكلدم  بنكو   خيَلَةنىوى توة ة نود  ئة ةويشيىن ئىمىدةنود، بت د ةيي  هتزةنىوى 
هةةزةر   (10)ي  ثشمطريييىن ليَكةودن   بةة هةمو يىوةة ة    أس   فبارة  أشجع  بنو مرة(

نةود  وزيكةةى     يةىن لةة مةدينةة      رِ(أبو سكفدان )نةريىن ئىمىدة نود بة رةرؤنىيةتى 
شة  مةدينة لة طةمىرؤدة بو ، هةودىَ جىري  ئة ةود وزي  دةبو وة ة هيَوشةيىن   (20)

دةنود  ثيَغةمبةر  هى ة َن وةيىن دةتوةوى  ةنو ثيَويست  بت رةر مىلَى ثيَغةمةبةر 
شكغلونا عكن الصكالة الوسكطى  صكالة      ))وويَذةنةشيىن بكةن، لةبةر ئة ةبو  فةرمو ى: 

دةبىَ ئىمىذة بت ئةة ةي  بكةةين نةة هةةر      .(٥٦)(( أجوافهم  مقبورهم ناراالعصر  مك اهلل
).. مأن قبائكل  ة هةىتبو :  دهىتة مةدينة ريَكة تننىمةيةنى لةطةلَ مترنودن، لة بةشةيَكي 

علكى مكن    أن بدكنهم النصكر  مة مع امل منن  للدهود دينهم  مللمسكلمن ديكنهم.. م  يهود أ
نصكح مالنصكدحة مالكرب دمن اإلثكم  مأن بدكنهم      الأن بدكنهم  حارب أهل هك ه الصكحدفة  م  

                                                 
  1031 ح يث : - كتاب املساج  ممواضع الصالة  باب ال لدل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر -م صحدح مسل (56) 
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ى جةةوطى  دولةطةلَ ئة ةيشدة نةة بو وةة هةتى هةلَطريرةىو     ..(النصر على من دهم يثرب
 (1500)تةىزة لةة  جةوطةة طةرِةبو وةة ة، هةىتن         ثىشىوي ، نة ثيَغةمبةر  (خندق)

شةةكودوى مةتىلَةةةيىن، بةةت ريشةةة نيَ (500)ديةةود    (300)هةةةزةر رِ     (2000)شةةري   
هةر ضةود لة ئةةحزةو تةىزة طةرِةبو يةة ة،     مورلَمىوةنىن ئىمىدة نود، ثيَغةمبةري  

طةمىرؤيةدةن   ختيةىن تو شةى ئةة  تتلَةيةة       نةرى بودة رةريىن   (3000)بة وىضىرى 
 نود . 

R.V.C، Bodley  دةمةة   دةلَيَةت: موحةممةةد ئةة     )حداة حمم  الرسول(لة نميَبى
ةرى، تةةةوهى خةةتى بةةو  لةةة ويةةوة د  رطةةةى عةةةرةبيى، ئةةة   ئةةة ةن  يسةةميىن بيَنةةة رةة

دةظةةةرةش ر  بةرةنةةةى رةةيَيةنى   َتةةة يةةةنطوتو ةنىوى ئةةةمويكى بةةو ، ذمةةىرةى       
هةزةر رةةربىزيَكى هةةبو     (3000)مليتن نةل بو ، تةوهى وزيكةى  (5)دةويشموةويشى 

بو ن، جةى  بت ثىرةرمنى ئة  هةمو  ر  بةرة، جطة لة ةي   ةنو ثيَويست ثوِ ضةةك وةة  
ى )بنككى قريلككة(لةةة  مةرةةةلةيةدة رةةةروةنة تبى ، ئةةة  تتلَةيةةةى  (موحةممةةةد)ئةطةةر  

وةدةبى.. ئيرت جىريَكى تو ئيسال  لة ويوة د  رطةى عةرةبيدة وةدةمى، بيَطومىن نةة ئةة    
نىرى  هموحةممةدهتتلَة بة  جترةية رةخت بو ، بة َ  خت  ة وةبىَ لة ميَذ  دة تةوهى 

نجةةى مورةةلَمىوةنىن   هةةى ة َوى بةةة هةةةقيىن زةوةةى، تريةنةةىوى عةةةرةو   ي ةيكودبيَةةت، ئ
يةهو دي  ثىش ئة  تتلَةية جىريَكى تو، بري لة خةيىوةت   ثة ىن شةكيَنى وىنةوةة ة،   

شكى، شيى ى بىرة، ئةمةى ئة   ربىزطةى وي ىق   مووىفقةنىن ثتزةيىنهةر بة ةش رة
ختيىوةدة ريَةى ثيَةدرة ة،     سكرائدل( )بنكى ئد نودى لةطةةلَ يىرةىى جةةوط لةة شةةريتةتى      

هةىتو ة: لةة هةةر     (13-12-11-10)سفر التثندة  اإلصحاح: العشكرمن:  ئة ةتة لة 
بىوطيىن بكة بت ئىشةميى   رةىزش،    (مةبةرمى جةوطى ةرةنىوة)شىريَ  وزي  بو يمة ة 

جى ئةطةر  ة َميىن دةيمة ة  شىرةنةت بت فةت  بو ، ئة ة تة ة ى خةلَكةنةيت بت رة  
ةبىَ   دةبنة نتيلةت، خت ئةطةر لةطةةلَت ريَة  وةنةة تن   بةشةةرِ هةىتن، طةةمىرؤيىن       د

جى ئةطةر خوةرةرخيسميت بة رةريىودة، بةة شةري لةة ملةم تةة ة ى ويَوينةةنىويىن        ،بكة
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بةةدة ، ذن   مندةلَةنىويشةةيىن دةبنةةة دةرةةكة ت   غةويمةةةت بةةتت،  ةتةةة: نةةىرى بةةة   
  .ة ى دةنةن ة  ئةطةر ئة ةن رةرنة ن ثةيوِشيَوةية لة تة رةتةنةى ختيىودة هىتو

 – هةللةهجطة لة  -ئيسال  بت ئة ة هىت نة موؤظ لة هيض شميَ  وةتورمَ   هيض شميَ    
  .(٤٤: املائ ة) چ...ڱ ڱ ڱ ڱ ...چوة ثةررمىَ: 

لةة وو رةينى ثيةى يَكى     إسكرائدل(  قصص أنبداء ب  )كشف اآلثار يفخى ةوى نميَبى   
  (يةةةهو د)فةةةرمىوى دة بةةة بوِينةةى طةةويَى  )قسككطنطن األعلككم(يَةةت: دةلَ (وةصةةوةويى)

دةرثةرِةوةةةدويىن لةةةة زيَةةةدى ختيةةةىن   وىردويةةةىن بةةةت ضةةةةود هةةةةريَميَكى دى، ثىشةةةىن  
ى رؤمى رةدةى خةبىت دةنى ، ثيَنجة  بوِيىرى دة بةة دةرنودوةى يةةهو د    (الورئيمثوة)

. هةةر ةهى هةةمىن   27 ثةةرِة:   . بوِ ةوة   يَوةوكودوى نةويشمةنىويىن(ئيسكةودةرية)لة 
  ثةةرِة: .. )مق  ثبت تأرخيدا أن الدهود أجلوا مكن فرنسكا سكبع مكرا     رةرضى ة دةلَىَ: 

 ..من القتل مالطرد ماإلكراه الكث مح يف هلم فى النمسا مإسباندا مبريطاندا . 31 -30
 ثةةرِة:   مق  أجلى )إدمارد األمل( مل  بريطاندا  سة عشر ألفا بعك  أن نهك  أمكواهلم(   

)مي كر )توما  ندوتن( فى كتابُ عن نبوآ  الكت  املق سة  أن النصارى عنك  مكا   . 32
فتحوا بدت املق   فى احلرمب الصلدبدة قتلوا أكثر مكن سكبعن ألفكا مكن املسكلمن( .      

اح  مثالثكون ألفكا   مهى الشه ة ر مة )برتوالم ( م –م مة ماح ة  فرنسا يف مقتل يف
مثالثكن .. هك ا مكن     مكأتن  يمقتلت حماكم التفتدش حرقا بالنار حوال .من الربمتستانت
إسكباندا مكن الكثالثن ملدونكا مكن       أما املسلمون فق  ذكرنا أنُ مل يبق يف .ال  املسلمن

  املسلمن مسلم ماح  د كلهم ال ر بهم  فمن قتدل أم الري  أممكره على تغد  دينُ .
بىرى دةنةةيت،  ةنةو لةة ثيَشةة ة طةو  ئيَمةة        نىك جة ل  ئة  طترِة بةنتمةلَة تت  

وىزةوني ئىخت رةرمة يىوى د بة َ  منو وةى نىرى  ة بةرةمبةر بة مورلَمىوىن  ، تةوىوةةتى  
غةيوة مورلَمىوىوي  زؤر ر  يدة ة لة ميَذ  دة، لة  وو رينة عةرةبييةدة بةىَ  ةرطيَةوِةن   

زةر ئة ةودةش رةةخرت لةة ة نةوة ة    نيىبة رةد ئة ةودة  هةهةوديَك  بىركود، بة َ  دلَ
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بةت رةةقىمطرينودوى    (ر  ل)بة ئينسىوةنىن، رةرضى ة طةليَ  دةلَىَ: شةيو عييةنىوى  
 .و دةرمةى ختيىويىن نوشمو ةمليتن خةلَكى ذيَ (19)دةرة َت لة ر  ريى 

  ئة ةش بزةوة ضووكة ئيسال  لة د ةى ئة  دينىوةة ة هةىتو ة  ئةة ةوى     (جة ل)نىك   
نودؤتةةة ة، بةةة رةةةدةن درؤ  ثوِ ثى َومةةةيىن بةةت هةلَبةرةةمو ة  خزيَنوة ةتةةة    (وةرةة )

شةيىن نةود  ة،   (فةةرمو دة )رةرضى ة ئيسالمييةنىوة ة، تةوىوةتى دةركىرى هةوةدىَ  
دةيىن بةلَكو رةدةن زةوى  ثسثتر لة بوةرى فةةرمو دة   -ةدروثىل بت خو -بتية ئيَسمى 
دة  ةريكن شةةةةن   نةةةة ى فةةةةرمو ميَةةةذ  ى ئيسةةةالمدة شةةةة    رؤذ خةةة  وىرةةةني    

 (ئةةلبىوى/ خةوة ليَيخةتش بيَةت    )يةدة بو  زةوىيةك بة وى ى ميَذ  ةنةى دةنةن، لة  د ةي
  )األحاديككث الصككحدحة( ضةةةود بةةةرطيَكى لةةة  بةةىرة ة شةةةن   نةةة  نةةود  وةةى ى وةةىن: 

هةةر   –رةمحةتى خودةيىن ىلَ بيَت  –رةرةرةى زةوى ثيَشو ةنىمنىن  )األحايث الرعدفة(
، جةى لةبةةر ئةة ة هةةر رة  بةت       ةدرة نتلَيووةتة ة  لةة بيَةذوط   (يالرب)ةك لة ميَذ  ى  

يىن لةطةلَ فةرمو دةنىودة دذ بو ةرمىَ،  ى ئيَمة ثةرةةود   ضو ويَ  لةطةلَ قورئىن،  ة
  وىنوىَ   بى ةرِى ثيَنىنةين   بة هةلَبةروة ى دةزةوني.

 

رلةمان( هةموو جـؤرة بيـروو بـؤ سةبارةت بةوة كة ئيَمة وتبيَتمان: نابىَ )ثة 

.. ثىشىن هيَوشةيَكى خةتت    ضوونيَكى تيا كؤ ببيَتةوةو بطوترىَ ئةمة برِيارى طةلة
ية دةلَيَني: لة جيهىوى ئيسالمدة (مةقو لة)ئىرىيى دةنةيت  جى بت ر  وكودوة ةى ئة  

، بة تىيبةتى، دةبَى هةةر دينةى ئيسةال  رةةرنة َى   بِويىرةنةىوم ئةة ي  بى َدةرةمنب       
ديىرة لة ثةرلةمىويشدة هةر ة،  ةدةزةمن ئةمةش مىفى هةمو  حكو مةت   حيزبيَكة، لةة  
نىتيَكدة زؤرينةى دةويشموةوى ئة  دةظةةرة هةةلَطوى بةري  رةى ئةة بن، بيَطومةىن دةبةىَ       
ثةرلةمىوي  لة ةن ثيَ  بيَت، خةت لةطةةَل ئة ةيشةدة دةبةَى لةطةةَل هةةموةن بةة عةةدىل         

هةمو  مىفيَكيىن بةت مسةتطةر بكةوىَ. ديةىرة ئةة ة تيَةو ةوني         خودةيى رةفمىر بكوىَ   
  هةوةديَكى دى،   (مة د دى)بتضو وى هةودىَ لة زةوى بةرجةرمةنىوى رةردةمة،  ةنو 

ئةطينى تةوهى ئىيةتيَ  يىن فةرمو دةيةك وةهىتو ة رىَ لةة خةةلَكىوى وىمورةلَمىن بطويَةت     
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ى  (64)مةةىرى ئيَةةوةن، لةةة مةةىددة بتيةةة نت بضةةنة ثةرلةمىوةةة ة بةريَةةذةى ختيةةىن، هةةةر
مينتخ  البرادشكت مالدهكود ككل منهمكا نائبكا ماحك ا  م ينتخك          )..دةرمو ردة دةلَيَت: 

خ  املسدحدون األرمكن فكى   اآلشوريدون م الكل اندون معا نائبا ماح ا  مينت املسدحدون:
ال ملكة   : )احلريكا  العامكة يف   ة لةة نميَبةى  الشمال كل منهمكا نائبكا ماحك ا..(.    اجلنوب م

 ال ملككة )أمككا الكك  املسككلمن مككن مككواال    دة هةةىتو ة: (ياإلسككالمدة  للشككدخ الغنوشكك 
هم ال ين رضوا بإعطكاء مالئهكم ككامال لل ملكة اإلسكالمدة.. فكال مكانع مكن أن         اإلسالمدة  م

. هةةر ةهى  أن يتواج ما فى امل سسة الشكورية( لدهم الوظائف فى أجهبة ال ملة  متوكل إ
فةةة ى ) ة بةةةريَزةن  )أحكككا  أهككل ال مككة( لةةة نميَبةةى  (  زةيةةدةنعةبد لكةةةري)بةةةريَز

هةريةك لةمىوةة مةىف دةدةن بةة     (فهمى هويدى) ،  (ئيسمىعي  ةل ىر قى) ،  (عواىن
 غةيوة مورلَمىن لة شورةدة ئةودةميَمى هةبىَ بة ثيَى ريَذةى ختى.  

ةذيةن   ريَزيةىن لةة    نة ةبو  ئةطةر ئة  غةيوة دينىوة نةة لةة دة لَةةتيَكى ئيسةالميدة د      
بنةمىنىوى ئيسال  دةطوت، ئة ة دةنويَنة ئةودة ، ختئةطةر دذةيةةتيىن دةنةود  هةة لَى    

 هيَنىويىن دةدة، ئة ة ريَطة وىدريَت.  ريشة   ةز نودن   لة
خـؤى بـة  -ت يوةكو تؤ دةلَيَ -سةبارةت بةوة كة هةريةك لة طرووثةكان  *

  خ زانا( يش)شيَسيناريؤكةى خودا دةزانىَ و ثاشان 
ئة ة دةلَيَني: هيض طو  ثيَكى ئيسالميى ويية ختى بة خةودة بزةوةىَ، بةةلَكو هةةمو       بت 

ختيةةىن بةةة بةوةةدةى خةةودة دةزةوةةن   بةةت خةةوة نةةىر دةنةةةن   دذ بةةة بةةىَ ئةةةخالقيى     
وىعةدةلةتيى   ديكمىتترى   ئيسميبدةد بة ئيجميهىديَكى ئيسالميىوة تيَدةنتشةن، ضةتن   

 دةنةن،  يىن ئىمىدة دةنةن   نىرى بتبتيىن بطوجنىَ خت
 ضةووكة ريَطةى بةة قومةىر     -خت ئة نةرىوةش بتية لةة دةرةمو رى ئيسةالميى دةتورةن     

بىزيى   ئىرةقخوةردوة ة  رةبوةردوى وىشةرعيى   تيَكةلَى ويَو  مىَ بةة غةةيوة شةةرعيى    
  هةةر  هةر ئة ةوةن هةميشة ليَى دةتورن   دذةيةتى دةنةن   وىيىوةة ىَ ببةىَ   –وىدةت 

جو  َوةةة ة رةةةد درؤ  دةلةرةةةيىن بةةت  ئةةة  مورةةولَمىوىوة لةبةةةر ئة ةيشةةة هةةةرنىت  
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هةلَدةبةرنت، لةطةلَ در رت نودوى رةد رينىريت نة مةطةةر هةةر خةودة خةتى بزةوةىَ      
  ضةودة رةرمة.

مةن وىضةمة وةى  تةفىصةيلةنةية ة، ضةووكة خةتت        سيناريؤكةى شيَخ زانايش  
ئةة   )تيىوى هة ليَو ئة  رةرمية  ةرطةوى، نةورد طوتةةوى:    دةتوةوى لة دةرة َت   هى  َ

  زةوةىى در رةت   لة ةن بثورة: ئة   ةخت دةزةوى نةىَ شةيَ   (هة يوة ئى ى زؤرى دة ىَ
هيَمىن لةطةلَ دةرةة َتى هةة ليَودة    نود  بتضى در رمى نود، خت دةزةوى ئة  مى ة نة

بةة َ  نةة دويةى طةترة       تيَكنةضو بو ن ضةود ئةوةدةمى وةةيىرى ختيىويةىن ثيَكوشةت       
لَمىن ئةطةةةر ووىضةةىر بةةو ن ئةةة  رةةينىريتية در رةةت بكةةةن   مورةة  ،بةروىمةةةش طةةترة

مورةةلَمىن بيَةةت، قةةةت فىحيشةضةةى ويةةة، دةبةةىَ بةةة فةةةرمىوى نةةىَ دةرةةمبىزى، يةةىن     
مومىرةرةةى جينسةى لةطةةَل نضةةىن بكةةن   بةة نةىميَوة  َينةةةى بطةوند نةى  ئىيةةةت           

يةوى ئيسالميى ئة ةى   حة َلَة د ، بيَطومىن ئة ة لةة  فةرمو دة، يىن نى  حيزو    
ئةخالقيىتى مورلَمىوىن وةبينوة ة  وى ةشيَمة ة، نىرى  ة تةوهى  تةوهى بة خةلَكىوى بةىَ  
دين   عةملىوى دةنويَت، ئةمةة لة يةنةة ة، لة يةةنى تويشةة ة ئةة جترة شةمىوة  ى       

ةيىن ليَبةةدرىَ ئةطةةةر تةةى ضةةةثلَعةملىويةةةنىن نةةةى جيَطةةةى رةخنةةة  وةةةوط   لةوطةةة،  
بتيةةة مىمترةةمى   كودوةةى رةةومتةى مورةةلَمىوىن وةةةبىَ بةطشةةميى، هةةةر  مةبةرةةت ليخن

بورد  ةنةةىوى هةةة ليَو  نوردرةةمىن بةةة تووةةدى دذى ئةةة     مورةةلَمىوة رةرةةت   لةةة خةةت 
 رينىريتية  ةرمىن   رةتيىن نودة ة.

و سةبارةت بةوةش كة ئيَمة ناراستةوخؤ لة نيشـتمان ثةرسـتيى  * 
نةتــةوة ثةرســتيى دةدةيــن و بــىَ ئاطــاين لةســردووى:)دينمانة، 

جةىبت  ة َمةى ئةة  رةخنةيةة ئيَمةةش بةرةشةكى ةوة         ئايينمانة، هةر نيشتمان(..
دةمةزرة ة،  (تة حيد ، يةنخوةثةررمى)دةلَيَني: ئىيينى ثريؤزى ئيسال  لةرةر بنةمىى 

، بة َ  خت موؤظةةنىن هةلَةدةوىَ   بتية بةهيض نةريَ  ريَطى وىدةت غةيوةز خودة بثةررمىَ
ويشممىويىن   ختشة يست بىَ   جيهىد  خةبىت بت ئىزةدبو ويم بكةن، بةةدةر لةة ةش   
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خت  ى ئيسالمييةنىن ختشة يسمى بت ويشممىن   خةبىت بت ثىرةرةمنى   ئةىزةدنودوى   
يَنةنتشةى  لة ذيَو دةرة َتى دةطرينةرةودة، بةشيَكة لة ديندةرييىن، بةلَكو هةر ديندةرىَ ت

بت ئىزةدى   ثىرةرمنى ويشممىن بة مورلَمىن دةوىووىَ، نةة ةبو  رةو  دةنةى ئيَةوة نةة     
تةعبري لة ويشممىن ثةررمى دةنىت هةلَةيةة   ى ئيسةالمييةنىن هةيض بىيةةخيَكى ويةة      

يمةىن تيَكةةلَ نةود  ة  ليَمةىن تيَكضةو ة،      (ختشة يسةت )   (ثةررةنت )بة جترة، ئيَةوة  
مىلَ جيهةىدى بةت    لةبىتى ثةررمنى، ختشيىن دة ىَ   بةطيىن   بةبة َ  ئيسالمييةنىن 

 دةنةن.
 ةنو تت دةلَيَيت، نة رةرميةنةى  (رأس الحكمة الخوفمةسةلةى ترس و ) * 

تةةى ئيَسةةمى  يةةة  ى ئيَمةةة، طوةيةةى لةةة رةةةرةتىى ئيسةةالمة ة  )رأ  احلكمككة فافككة اهلل(
ى ئةقلَيىن، تى  ةيىوكود نةة مةوؤظ   ئيسالمييةنىن لةوى  خةلَكدة تول دةضيَنني بت در يَنة

لة خودة، لة شةيمىن، لة حممد، لة رةرنودةنىن، لة شيَ ، لة ئىغى، لة دةي    بةى نى،  )
ئينجى ليَةوة ة   (هةتى ئةموىَ هةر برترىَ.. ترمىنةى، لة قةبورمىن، لة تىريكى..لة مىم

بةىَ تةى        هةرِةشة  طورِةشةةيةنى   (شكىودوى ضةود نةللة شةنو)دةرت دةنوىَ بة 
د  ر لة عةقلَيةتى ئة  رةدةية، بةتىيبةتى د  ر لة عةقلَيةتى ئة ةوة دةضنة ئةة ر ثى   

 دةيىوة ىَ  ى ئة ةن عىق َ بنب   فيَوى ديىلتك   حيوةرى رةردة    هيَمنىوة بنب  
تة ة، خةلَ  دةلَىَ: رةةد رةمحةةت   ت ة دةزةمن بةشى هيضت تيى وةهيَشم (جة ل)نىك   

  دلَنيىشبة ئة  قسىوةت هيضيىن رةرةت  (جنيَووىمةنةى مةريوةن)ثيَشو   لة نوفن دزى
لةهىتنى ئيسال  بو  نة موؤظ لة دةر  بةرد  شةيو  دؤلَ   ئةشةكة ت      وني، ضووكة بةر

ڎ ڈ ڈ ژ چ رةرنىوى   دؤعىى فىلَضى   نولَةوىوى   جةن   ديَةو  دروةو دةتورةىن:     

  ئىخةةى تنى جنيةةةنىن قورئةةىوى ثةةريؤزة .(٦: اجلككن) چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
دةطيَويَمة ة نة ئة ةوي  رةريىن لة عةقلَيةتى ئة ةوة رورمىبو  نة لةة  جةترة شةمىوة    

 د.()أعوذ بسد  ه ا الواديدةتورىن   دةيىن طوت: 
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 –ئيسال  هىت بت ئة ة تة ة ى ئىدةمزةد ئىطىدةر بكى  ثيَةم بلَيَةت: لةة  بو وةة ةرةدة       
  (خيَةةو)دةريَكى تةةو وييةةة ، هةةيض شةةميَ  وييةةة  دةرةةة َت –ةى دلتظةةىن دبةةةدةر لةةة خةةو

يَكةةى بةدةرةةت بيَةةت   بمةةوةوىَ زةرةر  زيةةىن بةةة مةةوؤظ بطةيةةةويَت، وةظىلَضةةى     (شةةةرِ)
نولَةةةوىوى، وةةة ئةرةةميَوة  ئةرةةميَوةوىل، وةوويشةةمة  د عةةىوو ل، وةدةرةةمطوة ة      

 بةةةلَكو تةةةوهى  تةةةوهى دةرةةة َت بةةت      خويَنةةةرة ةى دةل، وةةةطترِ  قةبورةةىن  .. 
خودةية ، هةقة شةر    حةيى تةوهى لةة  بكويَةت، ئةمةيةة رة  بتضةو ن   برينودوةة ةى      
موؤظى مورلَمىن لة  بو وةة ةرةدة، دةنةوَى ئيَةوة ئةة  بتضةو ن   برينودوة ةتىوةة لةة        
ئةرميَوة وىل   فىلَضى   نولَةوىوييةنىن  ةرطوتبىَ، ئيَوةن ئيَسةمىش لةة ئةرةميَوةنىن    

بو ن   بةخت   ضىرةوو رمىن رةش بيَةت،  بو لةدةي  (بوج)ة دةتورن، دةتورن لة فالَو
ئيَمة طىلَمةمىن لمَ ديَت نىتىَ بىرى بةخت   ضىرةوو ل دةنةن بة هتى لةدةيكبو وة ة 

  لة  بورجىوةدة.
نىك جة ل   ضىك بزةون نة ئيسال  بت رةرمكودوة ةى ئة  بري  بى ةرِة  ر  ضةة ت      

شةيىن  (رةسكطو ئةو )   (خورةفةة )ة ئيَةوة دةيةىولَيَن  ، بةة   هة َوة هىتو ة، دذ بة  شمىوةي
بىشةة   ئةطةةر نةرةيَ  دة ةى       بة وىهةق لة مورةلَمىوىن دةتورةن ..  دةزةوىَ، ئيَوةي

ى رةرةةمةقينة بكةةى ، دة ةى ئةةة  ئيسةةالمة بكةةىت خةةودة (حممةةد)ذيىوةةة ةى ئيسةةالميَكى 
دةبةىَ بةة ئةىطو  ئىرةن     بةت   (وةةك زييَةز   نىرةليَسةةنىويىن   )وىرد  يةتى   ثيَم رةزيية 

د خةتت دةزةوةى نةوردي  ضةةودين     رةدةن وى   وىتترة  ويَمةة د ةث   ة َ  بدريَمة ة ،
رىلَ لة ثيَنى  مىفة رة ةنىوى ختيدة، خةبىت دةنى  تيَدةنتشيَت، ئىيى ئيَسمى هةقة ثيَم 

  ليَى برترةن د ضةتن دةبةَى هةرنةرةيَ  شةترش بكةى  دة ةى هةةقى        (ئريهىبيى)بلَيَيت 
بكىت، لةبةر ئة ة لة بةرذة ةودى ضةود نةريَ  وةبىَ، رةد وى   وةىتترة  ويَمةة    ختى

د ةيى   وى ى ئريهةىبيى ىَل بنويَةت د ئةةى بةت  ةَ   وةدرَيمةة ة   تةو   يَةذى لةة طةةَل          
وةنوىَ، ويو رةدة زيىتوة نورد دة ةى مىفى ختى دةنةى  هةةزةرةن فةوِ  فيَلَيةىن ليَكةود       

 ة بةةو  بةةة هةةتى  ةزهيَنةةىن لةمةرةةةلة شةةةرعييةنةى خةةتى د تتمةةةتبىر نةةوة، ئىيةةى ئةةة
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نوردةنةةىوى تورنييةةة ضةةةودين رةةىلَة دةضة رةةيَنويَنة ة  رةةمةميىن ليَةةدةنوىَ   مةةىفى 
ريىريى   نتمة َيةتيى   ئىبو ريى   فةرهةةوط   نةةلمو ريىن ىلَ زة ت دةنةوىَ   بةة     

  نةضى هةر ةة ة(ئريهىو)هيض شيَوةيةك  ة َ  وىدريَنة ة  ئيسمىش خوة وةتة ليسمى 
ئة  زييَزة نةة ئةة ى بةة ئريهةىبى دةوةى ة، هةىتو ة  ى ختمةىن فومَيسة  بةت نةوردةن           

 نو  دةنىت ليَيىن.  دةريَذىَ   دي ىعيَكى نىلَ  
بةة مةةرجىَ    -رِة  بةة ئريهةىبيى   تووةد   دةوىوى خةلَكيَ  بة نةورِى ضةىك  ، خةةلَكيَكي     

ةودييةنىويىوة لة وى ضةنةدة، وةةك ئينسةىويةت     ثيَوةوةيىن بةرذة  –هةرد   بةشخورة  
موؤظىيةةةتيى   عةةةدل   عةدةلةةةت، ئيسةةمىش هةرنةرةةيَ  لةةة مورةةلَمىوةنىن ببةةز ىَ      

ةةةنىوى  ى ختمةىن   (مقلةد )جبو لَىَ، بة ثيَوةوةى زيَيزةنىن دةبيَمة ئريهىبيى، د ةيةي   
ى نةةورد مةةىفى بةد ةيىوةةدة دةضةةن   هة ةيشةةيىن ىلَ قةدةغةةة دةنةةةن  . دةخوةزييةةةنىو  

رىرةةيى   نتمة َيةةةتيى   فةرهةةةوطيى   ئةةىبو ريى   جوطوةفييىييةةة ... ئةطةةةر لةةة      
 يةنة ة ثيَى بلَيَن فةرهةوطت ئىزةدبىَ   بةزمىوى ختتةىوي   ةويَنن، بةة َ  مىفةةنىوى     
تويةةىن  ة   ةةوىَ، دةنةةوَى بيَةةدةوط بةةَم   بةةة  ئةوةةدةزة رةزى َبيةةت د مةرةةةلةى         

ى ريىرةيى   نتمة َيةةتيى   دةرةة َت   حةىنميَمى خودةيةة،      ئيسالمي ، مةرةلةيةن
ئينجى وويَذ  رؤذ   حةج   زةنىت   ريَطوتن لة مىددة حةرةمةنىن  ، ختشطوزةرةوى بةت  

رى نةة تةة ة نى   -طووطىوةة  جةمى ةر ...همد، بىشة   ئةطةر لة بىتى ئةة  هةةمو  خىلَةة    
مزطةة تيَكى زؤربكىتةة ة،    - نةوىيشةيدةن  -رىَ بة ةزةرةتى ئةة قىف بةدةن    -يةنرتن 

بة َ  رولَمة  دةرة َت ضى ثيَختشبو  دةبىَ  تىربيَذى هةينى لة مزطة تة ة لة ة تةمَ  
وةثةرِىَ، لة نىتى حةجيشدة   نةريَكيىن  ثةرةةودبو  وىرديةىن بةت حةةج، ئةمىوةةيىن      

ن بةو ،  نود  ريَيىن ثيَدةن، نةضى لة بةرةمبةر قةزيةنىوى توة ة،  ة َميةىن ئةىطو  ئىرة   
دةنوَى بة  شمة بةرةيية رةةرةتىييىوة رةزى بةَى   دةرةت لةة مةرةةلة طووطةةنىوى تةو        
هةةةلَطوىَ   بةةة دينةةدةري  دةبنةةوثَ د نةةىك جةةة ل   ةنةةو مةةىفى نةةورد تةةةوهى زمةةىن     

 (360)ضةو ةود  يةتى بةة    (مةريوةن)فةرهةوط ويية، ئيسالمي  تةوهى ئة  مةوىرة ويية 
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   (شةىم  ) دة ةى ئيسةالمة  نترة ة ة، ئةطةر ئة  نىتةة هة ندييةنىوثةررمطىى ه (.....)
بكةةن   هةةمو  ريَطىيةةنى ريىرةيى   ديثلتمىرةيى  ، ئة رةى        (حممةد )ةةنةى (نىم )

 جيهىدي  بطووة بةر، دةبىَ بت ليَيىن برترن ..د . 
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 بةشى شةشةم:  

وىن بةة درؤ  ىتةة ة    ديىرة نىك جةة ل زؤر حةةز دةنةىت قسةة  ئىخةى تنى مورةلَمى        
بىرةةى ئةةىزةدي  نةةود  ة    (منةةى بةوةةدةى خةةودة )بتيةةىن وةضةةيَمة رةةةر، بتيةةة نةةىتىَ   

منو وةيةةةنى ئةةىزةدي  لةةة شةةةرِى حووةةةين هَينى ةتةةة ة، ئةةة  طةةةرِة ة بةرةرضةةى ة        
لةة  طةرةوةةدة ريَةى لةة      -ختزطة بت هيدةيةت   مورةلَمىن بةو ن بو بةى    -ئيسالمييةنىودة 

موحةممةةد نةة ثةة مىرى    )نة تو ة، دةلَىَ:  (12)يَغةمبةر ذمىرة زجنريةى هى ة َوى ث
دة روثىنةى ثيَكهىتبو  لة ئيسال    بمثةررمىوى مةنكة، لة  هتزى هة ةزين   رةقي ى

يةنيَ  بو  لة بمثةررمةنىن   لةطةلَ موحةممةد بو ، رةيويىن نةود   (رةفوةن)نىتيَكدة 
: ئةةى رةةفوةن   ئةة  دؤلَةةت بةدلَةةد  تةى       مى َت، حممةد طةوتى   دؤلَيَ  ثوِبو  لة مةرِ 

. ئينجةى بةت خةتى دةلَةىَ: ليَةوةدة ئةة ة       (بةلَىَ.  تى: دؤلَةنة  هةرضى تيَدةية بةت تةت...  
دةبينني ئيسال  لة ةتةى هةية لة قتوىغى ثة مىردةودةية، نىَ ئىطةىى لةة خةتى وةةبيَت     

نةىَ دةخةوةت..    ئة  ثةة مىرى دةدة، طةووط وييةة لةطةةَل نةَى ريَة  دةنةة َى   رةةرى        
دةشلَيَت ئة  هتزة ثة مىر درةن لة نىتى ختيدة بة مندةلَيى حممةديىن بةةخيَو نودبةو ،    

 جىرية  بةدي  طرية ةنىوة ة.   (6000)ى شري خوشكى نة تة وى  (شة ى)بتية 
جى بت ئة   ة َمة ثيَويسمة بطةرَيينةة ة بةت هى نةىرى هةلَطريرةىوى ئةة  جةوطةة، تةى          

ةنو نىك جة ل دةلَىَ ئىطىيىن لة ختيىن وةبو ة، نىتىَ حممةد ثةة مىرى   بزةووىَ رةرمة  
 دة ند

وو رةنىمنىن دةلَيَن: ثىش بةرةر ضو وى د   هةفمة بةرةر فةة ى مةنكةةدة،    ميَذ   
 لَمىوىن دةيىوويست حبة يَنة ة  ئيسوةحةت بكةن، نةضى هة ةلَ بة ثيَغةمبةةر  ومور

 (20000)ريَككة تو ن   رةوثىيةنى   (رةقيف)   (هة ةزين)طةيشت نة هةرد   هتزى 
بيست هةزةر نةرييىن ئىمىدة نود  ة ثيَكة ة هيَوش بكةوة رةةر ثيَغةمبةةر  هةى ة َن    
بت جةوط   بة َ    جةوطيَ  د جةوطى رةر  مىلَيى   لة رِيشة هيَنىن، بتية بة ختيةىن  

مةىليكى فةرمىوةدةيىن    ،.(ئةة تىل )  ذن   مىلَ   منةدةلَ   ئىذةلَيىوةة ة رذةوةة دةشةمى     
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  تةوطةة بةةرةيى شةيوى    (حووةةين )بوِيىريدة ئة  روثى طة رةية بضيَمة رةةر تةثتلَكةةى   
لَمىوةنىن شةكىن    و.. دةرةجنةى  لةة  وةخشةة رةةربىزييةدة مورة     يىن ليَبطون(حووةين)

هةَلهىتن، ثيَغةمبةةر رةةر  ضةةود نةرةيَكيىن بةة حيكمةةتى خةتى مىيةة ة  تةوةوى بةت           
ى ريَ   ىتة ة  حةملة بةروة ة رةريىن .. جى نىك جة ل رةرت بو  جىريَكى تو روثى

 نة حممد بىَ ئىطى ثة مىرى بت بودن د
   (موشةةوي )هةةةتى نوةبةةى بةةتى   ثيَغةمبةةةري   يةة .. (صةةةفوةن)رةةةبىرةت بةةة   

بمثةررمى وةدةهيَنى جةوطةنىوة ة، بة َ  لة  جيَطىيةدة ديمى نة ئة  د   هةتزة، جطةة   
ي  زؤر وييةة لةة   هحمةممةةده يَلَةة  ردةنىويشةيىن هيَنةى ة بةت جةةوط        لة ختيةىن   خ 

فةةة ى مةنكةةة بتتةةة ة  رةةوثىيةنى مىوةةد   شةةةنةت،  ة دةزةمن بةةت بةرهةلَسةةمى لةةة   
بكةىت     ىبةشةدةر  (صةةفوةن )لةشكو  روثى بىَ  يذدةوة، ئةطةةر رةةدةن نةةل  ةنةو     

ةرة  هيضةى تيَةدة وةىبين     تةمىح  ىتة بةرى، نىريَكى خت قوتىر نودوةة  رةددى دةطرينة  
هةريَمةنةةى ختيشةمىن رةوثىى ئةةمال  ئةة  يىن هيَنىيةة        ئةطةر لةبريت بيَةت هةةرد    )

  ئةمة لة يةنة ة، لة يةنى تةوة ة هةةمو    (رةريةنرت  بة قىرةمىويةتي  ليَكدرةية ة
هتز  خيَ َ   ترية  حيزو   حكو مةتىوى ئيَسمىش ضيمىن لة د ذمن دةركة ت بة هةى  

دةزةون   دةبيَمة مىلَيىن، ديسىن هةر لة وى  نوردرمىودة ئة ة ر  يدة.. نة ةبو   ختيىوى
ئة  هةمو  مةرِ   مى َت   ذن   مندة َوة بةثيَى يىرىى ئة نىتةة بةتىيبةةتى هةى  يةةوى     
شةةةرِ فةةوؤش دةبيَمةةة مةةىلَى  يةةةوى رةةةرنة تو ، ئة نىتةةةي  ئةةة   يةوةةة ئةةىزةدة،       

 دةيبةخشىَ ضى ليَدةنىت.
زؤر بة حيكمةتة بت رةر خسمنى بىوطة ةزةنةى، هةةتى بةتى نوةبةىَ     يَغةمبةري  ث  

دة فةةرموى ثيَيةىن: شةةرِ      (خةوةدةق )ريَطىى ئىشمى طوتتتة بةر، هةر بتية لة جةوطى 
تةىن دةدةمةىَ، شةيى ى بىرةة بةة هةمو يشةى        (مةدينةة )ليَالدةن، رةيَيةنى بةرهةةمى   

، بةرهةةمى  بكةةن بةت رةةرنوتكودوى حممةد     بةلَيَنى دةبو وىَ نة ئةطةةر هى نىريمةىن   
 يىن بدةوىَ. (خةيبةر)رىلَيَكى تة ة ى 
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طةىلَ جىري  ثيى  مىقو لَ   وى دةرةنىوى قورةي  ئة ةوةيىن هيَمةىن مورةلَمىن وةةبو       
بو ن، يىن تىزة مورلَمىن بو ن لة  دةركة تىوة هةدية  ديىرى دةدةوىَ، تىبةلَكو دلَيىن 

يةنىَ لة ةوةة   ،(طولَ وةبن، درني  وةبن)بنب، يىن هةر هيض وةبآ وةر  ببىَ   مورلَمىن 
 (متكدم )   (الطفكان )بو ، رىَ رةد  شرتى درةية، رةردةرةوى  (أمدة)ى نورى (صةفوةن)

نةرةى   (52)وةى دةرةوى قورةيشةي  لةطةةلَ     نةل لة (6) شرتى ثيَدةن،  (100)يةنى 
 )م لفة القلكوب( قورئىودة وى يىن بة ديكة لة ةوة مورلَمىن ببو ن بةشدةرنوةن، ئةمىوة لة 

 هىتو ة.
تة ة ى ذن   مندةلَةنةى تةرةلي    د ةيي  وويَنةرى هة ةزين هىت، ثيَغةمبةر  جى بت  

خىوى شري خوشكيشى نةة لةةوى  ديلةنىوةدة بةو ، هةرنةة ثيَةى زةوةى        (شة ى)نودوة ة، 
رةخست   دةينى  وىرديى   هيَنىى بت يى   ئة ي  عةبىنةى ختى بت  ةنو ثيَغةمبةر 

خىن بةريَزة ة وىردية ة بةت شةويَن   جيَطةةى    (شة ى)ثىشىن لةرةر دة ةى  ،بة ريَزة ة
 ختى.

 
طوةيةة نةىتىَ نتضةى نودؤتةة      ..ى كورى)عةوف(مةسةلةى )عبدالرحمن( *

حةرةةى ةتة ة  هيضةةى وةةةبو ة، رةةةعد     (رةةةعدى نةةورى رةبيةةع  )مةدينةةة لةةةمىلَى  
، بةةى    ذويَكيةةىن بةةت تةةت.. نةضةةى بةةتد ةيى زؤر طوتو يةةةتى: د   بةةى    د   ذمن هةيةةة

رةر مةةرِ  زيَةوِ     (300)ئةرب    (100)حوشرت    (1000)دة لَةمةود بو : ضوةر ذن   
ئةطةةر ويتمةةت   تةى َوى وةةبىَ      (ئةمةى لةنويَم هيَنةىد )زيويَكى ثىش مودن ىلَ جيَمى.. 

  ةنو تت دةلَيَيتد .
دةنةةن، بةة ثيةى يَكى بىزرطةىوى      عبك الرمحن( )هةمو  ميَذ   وو رةنىن نةىتىَ بىرةى     

خيَةوةت   دةرةت طوشةىرى بىرةدةنةن .. نىر ةوةة       دة لَةمةود  رةخى   ئةهلى خيَةو  
رةحيلةةى ئةة  رةةردةمة، نةة لةة       (700)نة ثيَكهىتبو  لة  )عب الرمحن(بىزرطىويةنةى 
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نةة  شى  طةرةية ة، بةوى بىوطةة  ى هةةمو  خةةلَكىوى دةظةرةنةة، هةمو يشةى شةىيةتة       
 رةدةنةى بةخشى لةريَى خودة. (700)بىرى هةر 

رزى هةميشةةة دةرةةمى بةةةدةمى خةةةلَكىوى فةةةقريى مةدينةةة ة بةةو ، قةةة )عبكك الرمحن( 
، لةة  ى  ةبةو  بىزرطةىويَك  عبك الرمحن( )دةدةوىَ، قةرزى بت دةبذةردن، ثيَى دةبةخشني.. 

تورةةى  دةئةرةةثى نةةوِى بةةت رةةوثىى مورةةلَمىوىن، لةطةةةلَ ئةمىوةشةة   (500)ر  دة يَكةةدة 
 يشةى لةة   قيىمةتى زؤر بو ة، هةمو  جىرىَ بريى لة  رةر ةتةى ختى دةنةودة ة، بري 

ىضةيدة  بو  نوفنةنةى وةدةطةيشمة ة بة رةةر  ق  رؤذة دةنودة ة نة مورتةو شةهيد
ةمو  يةةك بةو  بةت نوفنةنةةى، نةضةى ئةة  هة       (بةوردة )  )حةمزة( شةهيد بو ، تةوهى 

  رةرة ةت   رىمىوة رذة ة بةرةريدة.
لة  نةرةىوة   (عبدةلومحن)بيَطومىن  ئة ةية  رةد ئة ةودةى توي .   (عب الرمحن)  

)مكا  وية لة ثوِيَ  دةبنة نورِيَ ، ئة ةوةى لة ثوِيَ  دةبنةة نورِيَة  ئة ةوةةن بى ةرِيةىن بةة      
وية ، بة ئىرةز  ى ختيةىن ئةرةثى ىلَ تةى  دةدةن   ر  بةىزى دةنةةن         مراء الطبدعة(

  بىشة، بى ةريىن بة خةوة  بةروىمةةى خةوة  نميَة    ثيَغةمبةةرةوى      حة َلَ   حةرةميىن 
من   خرج رسول اهلل))خودة  رؤذى قيىمةت   زيند   بو وة ة وية، رةرنودةى ئيَمة: 

  مدرعُ مرهونكة عنك  يهكودي    تويف رسول اهلل ). )(٥٧)((ال ندا ممل يشبع من خبب الشع 
  .(٥٨)((بثالثن صاعا من شع 

ة  حيزبةى  ى ريىريى   نتميمئيَسمىش ئةطةر رةيويَكى رةرنودة  مةنمةبتةوىوةتى   
  بتتةةة نةةىَ لةةة ثوِيَةة)حيزبةةى ئيسةةالميةنىن بكةةةيت بةضةةىنى دةزةوةةى   ةنىن  عةملىويةة
 .(؟!نورِيَ 

 

 

 

                                                 
  5103ح يث :  -ي صلى اهلل علدُ مسلم مأصحابُ يأكلون ككتاب األالعمة  باب ما كان النب -صحدح البخاري (57)  
  2780ح يث :  -ي صلى اهلل علدُ مسلم  كع النبكتاب اجلهاد مالس   باب ما قدل يف در -صحدح البخاري (58)  
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 كاك جةالل ! ليَرة كؤتايى بةو ئاخاوتنة ديَنم و دةلَيَم:  

رةت نودبةىَ، بةةلَكو دةبةىَ     وىنوىَ موؤظ ختى بت ختى در رت بةو بىَ، يةى خةتى در      
لةهةةةمو  )بةديهيَنةةريَكى هةميشةةة زينةةد     وةةةمو  زةوةةى  بينةةى  ذوةةة ة  دةرةةة َت تةةو  

دةرةةةة َتيَ ( هةةةةبىَ، ئةةةةطينى خوةيةةةةتى ثيَنةةةىنوىَ   دةرفةةةةتى بةةةةريَوةبودوى ئةةةة   
بو وة ةرة  ئىاىن   زة يى   دةشت   ضيى  بةرز  وزمى    شةكىوى   دةريةى ، بةى      

بورنةةةىن   تةقينةةةة ةنىن  ، بومةلةةةةرزة  طةةةوِ  نلَثةةةةى شةةةىخةنىن نةةةىتىَ   بةةةترةن   
دةتةقنةةة ة ، موؤظةةةنىن بةةة ضةةىك   خوةثيىوةةة ة، بةةة دةدطةةةر  وىدةدطةريىوةةة ة...       
بو وةةة ةر بةةة خوةيةةةنى ئةةى ة در رةةت بةةو ة  دةضةةيَت بةةةريَوة، خةةت لةجيَطةةةى ئةةة دة  

  ريَكةةة ت ئةةة   فة()صكك نةرةةيَ  وةةةبيَت   بةةة   (در رةةمكةر)هذيويةةىه ريَطةةة وةةىدةت  
  بتية رةةدةن   بو وة ةرة بو  بيَت  يىن رو شت   تةبيتةتى نةرِ  نويَو  ئي ليو بيَت

  هةزةرةن زةوىيىوى شىرةزة لةة جترة جةترى زةوةى، مورةلَمىن بةو ن   بى ةريةىن بةة خةوة         
 زؤريَكى هيَنى ن.  العصر العلو ( )اهلل يتجلى يفهيَنى، نميَبى 

 ةر بةة  ت بكةىت بةت ئيمةىن   بةى    يية ةثىريَمة ة هيدةيةةت   ريَنمى مني  ليَوة لة خودة د  
  لة رزةى جةهةونة  د  رت بطوىَ، بتئة ةي  حةةز دةنةة     ختيم   بة بةروىمةنةيم

ئةودةزةيةك ختت مىود   بكةيت   نميَبى بىش  ويَنيمة ة  هى ريَى بىش بطويةت   لةة   
نةى، منةي  بةةلَيَن دةدة    خةلَكى خوةث د  ر نة يمة ة  هىتو ضتى جيَطىى خوةث وة

 هى نىرى بىش مب بت شىرةزةبو ن   ريَنمى نودوت.
 :سةرنجيَك  
ر ريتىيةتى حةقى نةىك جةة ك نةود، ضةووكة دةمزةوةى لةة ئيسةال         ؤلة  وو رينةدة ز  

حىلَى وةبو ة، مني  دةبىَ بة حيل    بة هيَمنىوةة لةطةةلَى بةد يَ ، ئةطةرضةى ئةة  زؤر      
 تورِة  توود بو . 

 هم اه  قومي فإنهم ال يعلمون(الل)
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 الدانى طومان لةسةر

 !! انــةكـةتاييـةتا هـهثرسـيارة 
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﷽ 
سكد نا حممك  مآلكُ     ياهلكاد  مالصالة مالسكال  علكى إمكا      هلل خالق الكون مم يرهاحلم   

 مصحبُ.
بو وى ئة  بو وة ةرةية هةرطيزة  هةرطيز وةىطوجنىَ لةة   در  رم :بوةى مورلَمىوى      
ضةةووكة طةةةليَ  ،  ة يةةى رو  شةةت   شةةمى  ة بةةةديهيَنىبيَت، يةةة ة در  رةةت بةةو بىَتخ

ظةى  ؤق َ   ذيةوى مو بيَجطة لةة عةة  ، رةملىودوى ئة  رِةرميية تبةلَطةى زةويىر ىن هةية ب
لةةة   (ظؤمةةو)جةةى لةبةةةر ئةةة ة ثيَويسةةمة بزةوةةوىَ    –بةةة تىيبةةةت  –رةةةدةى بيسةةمة  

مهمكة   مكا ) :ةلَيَةت  ةك د، ية    ئةرنيَ  درة ة بةرةةريى بو وة ةرةدة نىر  رثىردةى ض
 .د(ه ا الوجود نسان يفاإل
 ة لةةة   نىوةةة ة.دضةةى هيَنوة مةتةةة خىوةةةى بو وة تب :ت بثورةةيتتثيَويسةةمة لةةة خةة   

 وة  ضةية لةة  ذيىوةةدة.د   ترة ة.د  ة ثةيى    وىمة  ضد  ثىَ رثيَوبو وة ةرةدة   شميَك
 ة ، ى بثورةةيَتتلةةةخ –يةةةك ؤهةةةمو  مو – ؤلةرةةةر مةةو  ئةةة  ثورةةيىرة ثيَويسةةمة  

 –بةرِةرةةمى هةرضةةى شةةمى وةةةزةووة  هةيةةة  زةيةةةك بةةري لةةة  ة َمةنةةةى بكىتةةة ة،ئةودة
 بةة َ  ، ةنةوىَ شةى ىلَ د تضى ث هةودثَ جةىر  –بيَت شى طة رةئةجنىمةنةي هةرضةود رةر

تىَ ، دةرك وةنودوى بة مةبةرت لة ذيىن  ، ى هىتنة دويىية ة تظ بةهؤثةى وةبودوى مو
 .دجيَم ضى ثتشم ويية لة  رةرزة ييةدة ر  نةرىيةتى ثةيىمةنةىتج وةطةيةشمنى لة

ى   خوةهيشةةة يةةذيوخةةى ةن  هبةةو ةهرةةةبىرةت بةةة   ىى   وةةةوطيشةةمطةةة رةتوين ز  
 ، ةوةت   رةو د لةة ئةىرةز  ةت  ةرطةوىَ     ، ى  يى  غىف َ بذبىَ ئىطة :ئة ةية نة ظهؤهمو

وييةتى وةةفس    تلةة ضة  ،  ى وةنىتةة ة تبةريىَ لةة رةةرئةجنىمى خة     بةة َ   ، ةك ئىذةلَ
. .د.وةترو  شةمى ضة   –ةمةوىَ  تةى د  – ة وةزةوىَ ئة  ذيىوة ، طيىوى هيض شميَ  وةزةوىَ

ئةةجنىمى وةةزةووة ى..    ة هةةر خةةريكى      بكىتة رةةر  رِ   ئىمىدةنودن تئينجى بىَ خ
 ئةةة  تةمةوةةةلةةة مةةى ةى  ، دةن بيَةةت ى  ينةةىرى بةةىَ رةةةر  بةةن   بةةىَ ئىطةةىيى   وةةةفىم
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ن بو وةة ة  ثةشةيمى  ، نةة ةبيَمةة ة دة ثةشةيمىن د جى لة نىتيَكة ، يدةةنورت نيى، ةيدةدريَذ
 وىنوىَ. ىلَ هرِزطىرنودوى تبههيض نةلَ    رو ديَكى 

ضةى  تب :ى بثوريَتتخ ظيَكى  ريى  زيوةك بة ثةلة لةؤجى لةبةر ئةمة ثيَويسمة هةر مو  
 مةبةرت لة در  رت بو وةنةمدة ضية.د در  رت بو    

 

 ةكانيهةتا هةتاي ثرسيارة
 

بةلَكو ثيَ  ،  ة َ  بدريَمة ة نيى، بةلَىَ.. ثيَ  ئة ةى  ة َمى ئة  ثوريىرة بدةتة ة  
تةى  ة َمةنةةى   ، ى بكةىت تثيَويسةمة د   ثورةيىرى تةو ئىرِةرةمةى خة     ، ريَتبثو ىئة ة

 ز  طةردةلو ليَ  بةرطوى وةنىت ليَى.تبةشيَوةيةك نة هيض ت،  ى رت بيَتشنؤرِ
نةىَ منةى    :د يةى بلَةىَ  مةةةةن نيَ ...د لةةةةةة نةةةةويَوة هةىتو  ...  :ةمارى يةكرسيث 

 هيَنى ةتة خىوةى بو ةنىوة ة..د
ــيارى   د ةى ئةةةةةةةةةةة ة هىتةةةةةةمة خىوةةةةةةةةةةى    ، ؤةرِنةةوىَ د تبةة :دووةمثرس

 .د  دةطةريَمة ة  ؤةرِنوىَ د ت ةى مةةةةةةةودن بةةةةةةة ة..د  ة دوةنىبو 
مكن  لةة نويَةوة =    :هةودىَ لة بيةةوتيذةنىن ئة  ثوريىرةوةى رةرة ة بة   شىوة ديَةنن  

هةر ظدة ؤ.د ئة  رىَ ثوريىرة لةطةلَ مومملاذاضى = ت.د  ة بماىل أين= نوىَ  ت.د بأين
ن   دة ةى ى دةبةةطةةةلَ   ي  هةةةر لةةة ة لةمةةة ،بو نهةةة لةةة رةةةرةتىى برينودوة ةيةةدة
، ئىشكوةية بىَ ئة   ة َمةية بو وى ئىدةميزةد يةك وىطوىَ،  ة َميَكى تيَو  تة ة  دةنةن

 وةويَةت ثةةيىمى   ةك وىت هةةر ، دةةبو وةة ةر   ى ديىرى بكةىت لةة  ت ة وىتوةوىَ جيَطةى خ
ضةى ثةيةدة   تى ضةية..د  ة ب تن يةك ئةطوىَ ئةطةر وةزةوىَ خة تئةى ض، زيَمة ةؤى بدتخ

 ةرِ ةت..دنوىَ د تة نويَوة هىتو ة..د  ة ببو ة..د  ة ل
 – دةرئى ةت  لة خ، ةدرهة َتت  لة خ –هةمو  فةلسةفة  ثيَمو لَيَ   ئة  ثوريىرةوة نة  

كةةىت لةةة  ى غىفةة َ   بةةىَ ئىطةةى ب  تةلَكو ئةطةةةر خةة بةة، هةةة لَى دة ة  ة َميةةىن بدةتةةة ة  
 ريَت. دة فةلسةةةةةةفةةة وىذميَو ة َمةنةيىن هةر ب
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 = لة نويَوة..د من أين -
 نوىَ..د ت= ب مإىل أين -
 ضى..دت=  ة ب مملاذا -
ة ة..د  ة ئةة   (ذيةىن )من لة نويَوة هىتو  ..د  ة نىَ بةو  منةى هيَنىيةة طيَمييةة ة       

 ة رةية نىَ در  رمى نود  ة  لة نويَوة هىتو ة..دجيهىوة فوة ةن   ط
ىوةةةى بو ةنىوةةة ة..د مةةة خ  دةنةةة  د ةى ئةةة ةى هيَنوةت    نةةؤةرِنةةوىَ د ت ة بةة  

ة ى  ثةةرِةى  ةرِ ةت.د  ة د ةى هةلَدةوةة ةى تةة   نةوىَ د  تديسىوة ة ئة  بو وة ةرة بة 
 دنويَى تو.. تبةرة  نوىَ   ب (تةمةن)ةلَيَن نميَبةنة  نة ثيَى د

در  رمكوة ..د ئىيى ثةيىمى تىيبةتي  هةية..د ئةةبىَ ئةة  ثةيىمةة     ت ة لة  جيهىوةدة ب 
 نىمة بيَت..د

 
 من أين = لة كويَوة..؟ :رسيارى يةكةمث
 

. يةنىوةةة.(دىمةةى)طةةوىَ نةةويَوةى دةرةةمى  –نةةة يةنةةة  ثورةةيىرة  –ئةةة  ثورةةيىرة   
ةنةةن..   ن هةرةمى ثةىَ د  يَةنو هةرةت ثيَكةةرةنى   هةيةة ث  تةوهى بوِ ةيىن بةة ة ئة ةوةى 
ةنةةةن لةطةةةلَ  د ملةةة ملةةىَ   يىويةةىن تىرةةىود  ة. ت  رو  شةةمى خ(فدطككككره)دةوطةةى 
ئةة    :ةلَةيَن د –هةر بة نويَوييةنى رةررورِمىوةةةةة   –ةنةن  ة دةمدريَذى د، ذيوييىودة

ية ة ت  ضةةيى  ئةةىدةميزةد لةةةةةةةةةخةةةةةتبو وةة ةرة  هةةةمو  ئةةىذةلَ   رِ  ةك   نةةةذ  نة  
 ة...   ئةةة  هةةةمو  شةةمة ثةةوِ لةةة يىرةةى  رِذيَمةةة رِيَةة    ثيَكةةة دةرةةمكودى  بودر  رةةم

 رِيَكة تى شةةةةةةةةةةل   نويَوة..  
يةةىن تتةةى خ(فدطككره)  ة َمةةىبةةة َ  ئة ةوةةةى  يةةةنىن بةةو ..(ىمةةىد)ضةةو وى تئةمةةة ب  
يةىن   ئةة  بو وةة ةرةى دة ر  بةةرةيىن     تخ تبة  :ةويَن بةة ةدة نةة    ددةن دةدةوة ةد

نودويةىن   لةطةةلَ ثةوِ   ،ةنةةن   ى دلَيةىوى تةىَ د  رِ  دةرةة َت هةيةة  ة رة  بةخوةيةنى ط
ضةو وةيىن لةة قةو  َيى دلَيىوةة ة     تلةهيوة  تول   ثشت ثيَوة بةرنت  ....همد. ئةة  ب 
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 ڭچ :زدة هةىتو ة ؤ  ملكةضةية نةة لةة قورئةىوى ثةري     (ديةن )ئةمةيةة ئةة    ، هةلَاةقولَىَ

   ې    ې   ې   ېۉ    ۉ    ۅ ۅ    ۋۋ    ٴۇ   ۈ     ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

 .(٣٠ :الرم ) چ ەئ ائ ائ   ى   ى
ةيمىريَنىَ بة ئةوقةرةت لةةنىتى   د نيى، يدةتةنىتة ة لة دةر  وى خئة  دةوطة نب د   
وةرى ىلَ رِ   بةدةت  ى هةرنىت رِ  دة يَكى تىلَ   هةةم ى   دةرة َتةةةةةةةةدة..  نةضيشتخ

رِ    نىتةةدة ئةة  دةوطةة ديَمةة دةرة ة     ئينجةى لةة    وة  ثةوىى بوِة لة وةى  مةةردمى،     هي
بةةرز  ى ىلَ (يى ةهلل، يى ةهلل)ى   زةليى   دةوطى يى بة ملكةضتةنةةىتةةةة ة خةةةةوةى خةةد
 ةبيَمة ة.د
ةت بةة  ىررةةةبةة  هخةةوة ليَةى رِةزى بيَةت   ه ى ثورةم (جةىفوى صةىدق  )لة ئيمةى    ثيى يَ  

 :فةةرمو ى   ةلَآ.بة  :.د  تةى ةرى دةريةى وةةبو ى.  وئىيى رة  :و ىفةرم (ةهلل)زةتى  خودى
 :ةرمو ىفةة   بةةةلَىَ  :لمىن ثىَ بةدةت..د  تةى  تطذة شةث ة طيَذةلَو نة  بىرِيَككة تو ة ن

دةى ئةة    :بةةلَىَ. فةةرمو ى   :وى تةو..د  تةى  رِزطىر نةىرة  تية ةن   هلة نةشم هيوةت بوِة
ئةة    تةبةة    ئةىيةةتىوةةةةي  هةةةةةةر  ةئةةة  ة.ية (ةهلل)ة دبةة دلَمةى هةىتو ة خةو    نة  ىهيَزةية

  :ةنةنمةبةرمة هيَمى د
کگگگگڳڳڳچ.(٨:البمكككر)چ..ڻڻڻڻۀۀہہچ

  .(٦٧ :اإلسراء) چ .... ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  .(٣٢ :لقمان) چڳ
ةنة  هةرت د، وىتة ة ى لة زةمتدة بة كودمن  لةطةلَ هةرمتمن خ :ةلَيَتد ديكارت -

ئةة    بى ةرِ  ببىَ ئة  )بو ة(ين  نة ةب  بة وىضىر دت ة خ، نة زةتيَكى تيَو  تة ة  هةية
 يةةة.(ةهلل)ةةة تيَو    تة ة ة رِ  ةود  يةتى ئة ي  (زةت)
 ،ةقةولَىَ   رو  شميَكى بنىغةييةة ة هةةلَ د  (فدطره)لة  (شعومر)   لةبةر ئة ة هةرت  

)ئيمةىن( طةةليَ  لةرةةر  ى رو  شةت   هتيةنىوة ةيةة، ئة ةتةة بةى ةِر        بةى ةرِ   ضووكة
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ة  ة لةة، ةن تةةة ة ى ئىدةميزةدةنىوةةدة لةرةرةرةةةرى جيهىوةةدة لةةةويَوشةةميَكى هى بةشةةة 
 خةنىوى ميَذ  دة.ؤرى دترة جتلة ج زةنىودةتتة ة ى هةمو  رِةطةز  ه

ةودةهى دةرةمة   مةةةن   ضةةة  ) :ةلَيَةت د –ةةرِةوسى فةةيلةرو فى ف – رطسونبــ -
  هةيض  ة َبةة ، ةر  بةشةة فةلسةةفييةنىن  ى   هووة ين بةىَ زةويةىر  يبو لة دةييك مةلَى توتن
 .(مةلَيَ  لة دةي  وةبو ة بىَ ئىيني بيَتتن
بيَطومةىن  ) :ةلَيَةت د –زةوةىى ميَةذ   وىرةى ديىوةةت   ئىيينةةنىن       – نانأرنست ي -
 ة هةةر ةهى  ، بضةىَ  ى تة ة  بكىت   بوِ ة  بةرةرتلَى خؤةطوجنيَت نة هةمو  شميَ  رِد

ى ثو ضةةةلَ ييشةرةةىزى   ثيى   زةويةةىريةةةدةت نةةة ئةةىزةدى بةةةنىرهيَنىوى ذيودةرةةت ئةة
وِيَمة ة  وةةميَنىَ... وةة هةةر    ئىيينةدةرى بسة   ةةة (مسةمحي  )بة َ  وةةطوجنى    ، بكويَمة ة

يى ئةبيَت لةرةر ثو ضةلَى ثيَوِة طة  رِضةةى  تةودة بةلَكو هةتى هةتىية بةلَطةيةنى طئة 
ةيىوةةة ىَ بةةريى ئةةىدةميزةد هةةةر لةةة بةةوةرى تةرةةكدة  ئةةة  رِيَضةةكىوةى د، يةةةنىن(ىمةةىد)

 لة  ذيىوةى طيَميةدة دةروةضىَ..د ، قةتيس مبيَنىَ   نيَمة ة مبيَ
 رةت بةة فكدط بةة َ   ،  ى خةوةى طةة رة  تةنيَشىَ بة ظ رِةدؤدةرمى مو (تةرفدط)بةلَىَ   

تيَكةلَةةة لةةة  (رةتفككدط)بةةةلَكو ، ى رِ  تةةة  وةةة ذيةةوى تةوهىيشةةة ( يةةذدةن)وةةة  ..تةةةوهى
 ى خوة ثيَ  هىتو ة لةة  تةنيَشىَ بد ظ رِةؤنة دةرمى مو (رةتفدط) : ةتة ،يىننهةرد  
 :د  شت

 .ويذدان ت( 
 .ىيذير و( 
يةةى   رخةةوة شةةميَكى زةر   بو ن بةةةبةةى ةرِ :بة يةةة ة  ةيةةة نةةة تةةةوهى(يةةى ذيو)يةةة تب  

بةىَ ثةيَ     –ى ية ضةووكة ذيو  شةىر بةدةت..  ى ىلَ حةتوىضىريية  هيض نةرةيَ  وةىتوةوىَ خة   
بة ية ة ، هةية (دةبالسب)نىرييةتى ته بوِ ةى بة يىرىى -ى   شمى  ة يطوتنى زةويىرضى 

 ةك هةةيض ثيشةةةيةك بةةىَ  ةرةةمى     هةةةر، هةةيض نودةريَةة  بةةىَ نىريطةةةر  بكةةةر وىبيَةةت   
 در  رمكةر وىبيَت.
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ر بةةة ؤز  ى  ة َمةةى دةيةةة ة (تعةةوةو)ئة ةيةةة نةةة نةةىبوةى    (رةةةبةبييةت)يىرةةىى   
ثشةقلَيَ  رِيَنمةو وى    : تةى ، نىتىَ ثوريىرى زةتى خةةةةةةوةيةةةةةةىن ىلَ نةود   ةنة ةيرىدةي

، يشمو ةؤ ة جىَ ثيَيةك لةرةر ئة ةى نةةةةةةةة نةريَ  لة يَوة رِ، حوشرتيَ  تةنىت بد
، ى  ية وزم، ى  يزة ييةنى ثةوِ لةة رِيَطةة  بةةرز    ، ن ئىاىويَكى ثوِ لة ئةرميَوة تئةى ض

ل رِيَنمةةو وى وىنةةىت لةرةةةر بةةو وى زةتيَكةةى طةةة رة  بةةىَ    تدةريىيةةةنى خةةى ةن شةةةث 
 ةةةة..د  يَن

وةنة وةة طومىوةة ة لةة    ) :ةلَيَةت د (ئيسةحىق ويةوتن  )وى بىوط بة  -زةوىى رو  شت وىل 
بةة تةةوهى يىرةىى ئةة       (رِيَكةة ت )نىت بة ميَشكدة وىيةت نة ضووكة هيض ، بو وى خوةدة

 ثةيةةدة بكةةىت بةرةةةر شةةمة رةةةر   ىَ هةةةتى ئةةىدةميزةد زةويةةىرث بو وةةة بيَةةت..د   بةةةلَ 
، بةوِ ةى  دة  لة  رةرةتى ة لةة ى تويَكلَةنةيةدة وة ةرةيَمة ة   رورِهيَنةرةنىوى بو وة ةر

ة ة (هوتة  )لةة   (ربنسةو )يةة  تب ..دطىر  تةة ة ى صةي ةتةنىويم  ةبيَت بة ثةةر ةر ثرت د
طةةنىوى بةو وى خوةيةةنى هةةةةتى      بيَةت بةلَ ةةرفوة ةورتىرى بة ى زةويةهةت) :ةطيَوِيَمة ة نةد

ى ية زؤى بريدن   زةوىيىورةنىزة ى وى، ةنة نىن دةبن   ضنطمثرت د ،يى   هةبةةو هةتىي
ن نةود بةيةةنى   دةرميى – هةر هةمو يىن –ىرةنىن   رو  شت وىرةنىن طةرد  ن و،  
 وةية. نة ئةة ي  قة َى تةويىيى طة رةيى خ، ىيزةويىر ىوى قة َىنبوويىت تب

ة لةة  ةزةويَت نة ثيَ  هةىتو  ثيَ  ئى  دةبينىَ   دتئة  زةوىيةى نة دلَ :ةلَيَتد سبنسر  
. بةشةيَوةيةك ئةطةةر ئةة  رِيَذةيةة     ى.ترِيَذةيةنى تىيبةتى خ جني بةؤنسجني   هىيدرتئ

 ةى بةة  . زةوىيةةنى ئةى ة بةوِ   ةبيَةت غةةيوى ئةى .   نة  بكىت شميَكى توى ىلَ ثةيةدة د  زيىد 
هةةةر ئة ةوةةدة نةةة  وىرو  شةةمى، ىهةيةةة ثةةرت لةةة زةوىيةةةن طةة رةيى   دةرةةة َتى خةةوة 
ثَى ئةى ة  هيضةى تةو.   ة هةةر ةهى ئةة  زةوىيةةى نةة        تدلَة رةيوى ئة  ئى ة بكةىت نةة   

ةنةةة ىَ نةةة   ى دةردتخيَةةوة بةة، بكةةىت بةةة  ردى (تةةةرزة) ةوكةةةد، رةةةيوى ثىرضةةةية
 (نةىرجوةوى )طومىن هةرت بةة  وةوى ئة  وةخشةيةى نيَشى ة.. بيَدةوىى بة ت ىدةرميَةةةك
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ةنةىت نةة   يوى د  ة ة رةة ثرت لة  زةوىيةةى نةة تةةوهى لةة  رِ    ةنىت در  رمكةرةنةى د
 رةرمى.  لةنىتى رةرنة تنى ثلةى، بىرةوة  بةرمو يةتةةةى

  بةىَ  (ةدةىد ) تةنيَشةىَ بة  ظ رِةدؤلة فةلسةفة مو  هةوديَ :تةلَيَد بيكون نسيسفر  
 بةوِ ة هيَنةىن..   تخسمنة وى ييةة ة ذيةوى رِةئةنيَشةىَ بة     تدةضو ن   خبة َ  قو لَ، خوةيى

ةبيَةت  ضة ةشة د ،ى ثوذ بالَ  لة بةردةميى  ةرمىيةنتنىتىَ ضةود ه :ظؤمو ضووكة ذيوى
 مةةلَيَ  تئةة  نىتةة ن   ،بة َ  ئةطةر بة  ردى ضى  هةةلَخىت ، ى وىبىتت  ثةى بة ئى ةتى خ

.. ئةة  نىتةة بةة    ةن ئةلَقةةيىن لةيةةك دة   تةزةوةىَ ئةة ةن ضة   ثيَ  ضةى  دةنةة ىَ   د   ته
 ةنىت.د (ةهلل)ى تةرليمى زةتى توىضىرى خ

مةلَة زةوىيةك بو ن نة لة زةويةىريى  تن   شىيةتيدةوى ئة ة طة ةهى :لَمانموبراى موس  
ن طةة ةهى بةة بةو وى    تبينيةت ضة  ، ى دةريةى كة طةيشمبو وة بن بو ن  ضو  ؤطةرد  ودة رِ

ةبيَةت نةة     بىَ خوةيى لةة  نةرةىوة ة ثةيةدة د   بة َ  طومىن   د   دلَى  ،بو ةدخوةى تيَ
  ى زةويىرييىن ليَكدة ةتة ة.ذيَكيى تةوهى تويَ، ويَند  ةفةلسةفةيىن خ نةميَ 

بةةلَكو  ، ى زنمةىنى بيَةت  (فدطكر )وةةبىَ تةةوهى شةميَكى    بوِ ة بو ن بةة خةوةى طةة رة  ة    
ثورةيىرة نةة    بىَ ئةة  بةوِ ة بو وةة ئةة      ة بةة ، ةنىت ثيَىظ وىضىر دؤوشميَكة زةويىرى م

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ  :ةميَنيَمة ة، بىَ  ة َ  دىتةيكدز ؤوقورئىوى ثية

 .(٣٦ – ٣٥ :الطور) چچ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ
 ،يىويةىن در  رةت وةةنود  ة   تنةة خ ، بةلَىَ ئىشكوةية نة لة شميَ  در  رةمكوة ن  : ةتة 

 ة وةة لةة د ةى ئة ةوةة ة دة ةى    ، ةد ة وةة لةة ثةيَ  ئةمىوة    ، مةىن  لةوة  ة هيض نةريَ  
ئةةةة ة وىنةةةىت نةةةة ئىاةةةىن   زة ى ئةةةة  در  رةةةمى نودبيَةةةت.  نةةةة ةبو  ئةةةةى       

 رييىن نيَية.ددر  رمكة
غةيوى ئةة    ،يَتوةويَت ئةطةر  ةزى ىلَ بهيَنظ وىتؤمو،  َميَكى هةيةئة  ثوريىرة تةوهى  ة
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ  :ةيةةىن دةيةةة ةةةةةةنىن د(موشةةوي ) ة َ  بدةتةةة ة نةةة 

 (٩ :البخرف) چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
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خةوةى   :ةيةىن  ت د، نىتىَ ثوريىرى در  رةمكةرى ئىاىوةةنىن   زة ييةىن ىلَ بكوةيةة     
   زةوى در  رمى نود  ن.  بةتوةوى

 

 كوىَ..؟ ؤئةنجام ب سةر ؟ إلى أين المسيــر :ثرسيارى دووةم
 

ئةة   دةرةت  ةدةوةة  بةشةيَوةيةك  ة َمةى ئةة  ثورةيىرة د    ية خوة وةوىرةنىن (دىمى)  
ى هةةةرة خةةوةر  ى ثةرةةمى ةيهيَننةةة ثلةةةد ،ر بةةةرِيَز  رِيَةةز ليَطيةةةةوة ةؤظةةةى نةةة زؤمو

ظ د ةى مةودن   تيىضةو ن   ؤمةو  :ر بة رىدةيةنة ة دةلَيَةةةةن ؤر زؤز    ضووكةئىذةلَى...
، دةتدةزة ى قةوتى  ، ةويَةت دبةرة  وةةمىويَكى هةةتى هةةتىيى   بةَى رةةر  شةويَن مة         

 –ظةة  ؤ ة ئة  مو، وةهى طيىن لةبةر  ئىذةلَةنىوى توى وقو   نود  ةت ةك ملي هةةةةةةةةر
بةةلَكو  ، تةوخ    رِةطةزةوةةى تيىيةى بةو ة    جىريَكى تةو وىبيَمةة ة بةة      –  ةبة ى ئة ةوة

 ..   ةخىتة شويَنيَ هةر زةرِرِةيةنى د (بى)ئةثو ىَ   ئةرِزىَ   
 ذ  رةةر ؤرِ ئةة ة ثىشةة   –بةة ى ئة ةوةة ة    –ظة ثوِ لة حيكمةت   زةوسةمةية  ؤئة  مو  

ثةىلَى   دةنزك   منىلَة  : ةتةة . (مأرض تبلكع.د   أرحا  ت فع) :ةلَيَندئةجنىمييةتى..  ةك 
وةة     ئيرت لةمة زيىتو ويية.  ةدةت..  ئيَقى ئةنىتة ة  زة ي  قو تى د ةويَتديَوة ث

ظةى خوةثكةىر    ؤرِيَة    ثيَة  لةطةةلَ مو   كىر  ر ضةىن ؤظةى ز ؤمو، لَةة تثىدةشت هةيةة  وةة ت  
بةرذة ةوةدى   َت   ويشةممىن     ظةةى تةة ة ى ذيةىوى لةة     ؤئةة  مو ، دة يةنسىونوىمةةةةر
 خةبىت     َت   ئةىيينى وةةزةويوة  ى تودة نة مىوىى ةلَ ئة بةرةر بود  ة.. لةط ئىييندة

ظةةة نةةة يةةةنيَكيىن بةرةةةر خةةويَنى طةةةىل   ؤئةةة  د   مو  ةىوة.يةنسةةةبةةة ى ئة ةوةةة ة 
نةةود  ن لةيةةةك تةةوةز  دة هةةةلَيىن     ئة يشةةيىن خزمةةةتطوزةرى ، ضة رةةى ة ة ذيةةى ة  

 ةرةوطيَنن..  د
تةودة ضةى بيَةت..د     ةبةرةوىلةلةطةلَ طيىوظة ذيوةدة ؤن ئة  موويَوةلة  ةبو  جيى ةزى نة  

ظ ئةة  هيَةز  توةوىيةةى    ؤضةى مةو  بتد ةنىتةة ة..   رِيَزيَ  جيىيىن د طويَدريَذيَ    موؤظيَ 
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 (رةةةطيَ  )ىتيَكةدة  ةك  لةة ن  ةرة ئةثشكيَنةةىَ... ة ةمو  بو وة ئةة  هة  ، بةخشةوة ة  ثيَم
 لَة  ثىدةشت..د تبىَ ت، ن   ن بنبؤوِهةرد  نيىن ب

وى لَمىوةدةوةة ة.... بةة َ  مورة   ة  ثةةةوريىرة د رة  ة َمةى ئةة  تبةة  جة مىددييةنةىن  
نةةرى  تدر  رةت وةةةنوة ن و  بةت ئةة ة    د ةتةرِنةوىَ د  تذيو   ريى دةزةون ئة  رِيَطةية ب

 وة ة.  ئة ةن در  رت ن تو دويى بةلَكبة، بكةن (دويى)
ئةة ة   تبة ، ة ميوةونةزةون لة  د ويىيةدد، كوة نذيىوى هةتى هةتىيى در  رم تون بةزةد  

ئةة  يىن   تبةة نةةلَكيىن بيَةت بة     يةىن ئىمةىدة بكةةن   هةة ر شةميَ      تخوة وةتة دويى ة خ
شة بةنب  ترةرنة ن تى ئىمىدة بنب   خ  ة بة ثةيذةى ذيويم   نةمىلَدة، بةدةرمى بيَنن

 :ى بطةرِيَنةة ة تةى ثيَيةىن بلَةيَن    ئة ةى ليَوة بةة ثةىن   تب، ذيىوة وةبوِة ةنةى بةهةشت تب
 .(٧٣ :البمر) چى ې ې ې ې ..چ
نةة ئةة     ،ريَكى زةوةى  دةوةىى  ة  ظ بةوِ ةى ببةىَ بةة در  رةمكى    ؤمةو ذيةوى   تر قوررة بؤز  

، دةوةى بيَةت    ةقةشةةوط   تيَةو  تةة ة ة    بة يىرىيةنى  بو وة ةرةى بة جوةورتين شيَوة
 ةخويَةت بةىَ هةةق     ت نةة بةىزةرِى ئةة  ذيىوةة دةثيَضةويَمة ة  دةد     نةضى بوِ ةيشةى  ةبيَة  

 حيسىو..  
بةة  ، فوِيَنةوة ة    دةهةىتى   َت  رةىمىن ، تيةى نةود  ة   نةرىويَ  بو ن دزييةىن لةنىتيَكدة  

 ،هةزةرةهى نوشمىرى وىهةق نوة ة.. بة ية ة  ةبيَت نة دةرةمى ثةوِ لةة دةدطةةرى خةوة     
هةقى ئة  رمة  ليَكةوة ة  ةروىطويَمةة ة نةة بيَجطةة لةة      ، لَة لة  تى ةوكىرةوة وىريَنيَتتت

ظة ضةىنكىرة وةدةتةة ة   ؤبة ية ة  ةبيَت ثىدةشمى ئة  مو، ةرى وية يىرمةتى بدةتخوة ن
 نة لة دويىدة طىلَمةى ثيَكوة ة.. 

ضو وى ئةى ة  تهةر ةك ب، رى بو وة ةريىن ليَوة د  رةضو وىوة در  رمكىترة بتئة  ج  
 ..دذة لةطةلَ ئة  دةدطةرييةى ئىاىن   زة ى لةرةر دةووة ة
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ةنةةىت ةرزةوشةةمى نةرةةىوىَ دةنيَشةةىَ   رز ثةجنةةة رِةدؤورئةةىوى ثةةريجوةوةةة ق ضةةةود  
ةرِ ةت   هةيض  د –د ةى مةودن   – ظ هةر ة بةىَ هةةق   حيسةىو   ؤت نة موبة يىوة ة  ةبيَ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچ  :ثورةةيىر   ة َميَكةةى لةرةةةر ويةةة

 :القدامكككة) چں ڱ ڱ ڱ ڱچ . (١١٦ – ١١٥ :امل منكككون) چ .... ۈۈ ۆ ۆ ۇ

 ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  .(٣٦

 ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  .(٢٢ - ٢١ :اجلاثدككككة) چ ی ی ی ی

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 يئ ىئ مئ حئ جئ یچ. (٢٨ - ٢٧ :ص) چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

  .(٤٠ - ٣٨ :ال خان)  چٻ

 
 

 درووستكراوة..؟ظ ضى مرؤ؟ بؤلق اإلنسانلماذا خ :سيَيةمثرسيارى 
 

   بتت ميد ةى ئة ة نة زةو - ى بثوريَتتخ ظ لةؤة ثيَويسمة موريَهةم ئة  ثوريىرى  
 - ريَكةةةثةر ةردةنىريَكة  ثةةةر ةردةنوة ى در  رةةمكىدةرنةةة ت نةةة در  رةةمكوة ى  

ة ة ضى مةن جيىنوة مةتة  تضى من در  رمكوة  .د  ة بتلة  ذيىوةدة ب :ةنة ةيبةرىدةي
 ووطى مةن ضيية لة  بو وة ةرةدة...د ةنىوى تةو..د  ة نىرى طلة بو

شةميَكى ئىشةكوةية هةةمو      : ة َمى ئة  ثوريىرة بة ى خى ةن بوِ ةنىوةة ة ئىمىدةيةة    
بةةة    تئةةزةوىَ بةة   ى در  رمكودوى در  رمكوة ةنةى ضية.دتةزةوىَ هيَ  دة ودر  رمك

 وةزيَكى تو..دود  ة..د وة بة شيَشيَةوةزة در  رمى نة
بةى ثورةيىرى ىلَ    ،ظةة ؤر  بةرِيَوةبةةرى نىر  بةىرى مو  رةمكى خوةى ثةر ةردطىر نةة در    

خةوةردن     تضى ئة  ئىدةميزةدةت در  رت نود.د تةوهى بة تثةر ةردطىر ب : ئةىبكةين
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ئةة ةى   ت..د در  رةمت نةود بة   در  رةمت نةود   ى   طةمة  طىلَمةييىر تخوةردوة ة..د ب
  ،ئينجةى ببيَمةة ة بةة طة َ    ، رِيَمة ة  لة طذ  طيىى زة ى  ةوةت   بةرةر زة ييدة بسو 

ن بةوِ ةت..د  رةر  شويَ   ة َ  وةبىَ   بىَ يىرئيرت  ثةرِةى ذيىوى تة ة  ببىَ   هيض ثور
 : ةك –ى ئة  هيَز  دةرة َتة ضةية  تنة ةبو  ه ،بوِ ة بىَ رةر   شويَن ئةطةر هةر ئى ة

 ثيَيدرة ة..د –ح   طيىن ؤ  رِهةرت ، ى  يذيو
ية تب :زدة ئة   ة َمةى دة ةتة ة نةؤى لة قورئىوى ثريتخوةى طة رة  ثةر ةردطىر خ  

 ةك لة ، زة ييةدة لة  رةر (خةلي ة)در  رمى نود  ة تى ببىَ بة جيَنشني   ئينسىوى 
ئةة  مةبةرةت   ط موطةتى      :دة(ةلبقةةوة )  لةة رةو رةتى   ةدة(ئىدة )نى حةزرةتى ضريؤ

 چ ... ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :ن بو ةتةةةة ةرِ  فويشةةةمىوة 

 .(٣٠ :البقرة)
ظ ؤمةو  :ةيةة نةة  ةنةوىَ ئةم ةةةةدة بةةدى د  (خة فةةت )ى   ييةنة  شةميَ  لةة  جيَنشةين     

 (ُجككل جاللكك )ى تيةةة خةة تب، بةةة تةةة ة ى بنىرةةىَ   بيثةررةةمىَ   ىتثةةةر ةردطىرى خةة 
 ىث  مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئچ :يَتدةفةرمو

 .(١٢ :الطالق) چمخ حخ جخ مح جح مج حج يث
كودوى ئىاىوةنىن   زة ييةدة  ة ة دةرنة ت نة مةبةرت لة در  رمزؤلة  ئىيةتة ثري  

شةن  ؤرِ ت.  ة ديسىوة ة لة ئىيةتيَكى تةودة هةةمىن مةبةرةممىن بة    (ى خوةيةزةت)وىرينى 
 .(56 :ال اريا ) چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ  :ةنىتة ة بة رِ  ومةةود
بككم   تكم ألستأن ماخلق يإن يعباد)) :هىتو ةييدة (قدل) ة لة هةودىَ فةرمو دةى   

ُ    مال ألستكثر بكم من قلة  من محشتُ   مال ألستعن بكم من مح ة على أمر عجكب  عنك
 كككث ا يالككويال متكك كرمن يمامنككا خلقككتكم لتعبكك من   مال جللكك  منفعككة مال لكك فع مرككرة 

 –  ن ئةة ة  در  رةت وةةنود    تئةةى بةوةدةنىمن بة    : ةتةة  .((بكرة مأصدال يونحبمتست
لةة نةةمى ذمةىرةدة    ، تةىن ثيَةوة بطةو    (ئول ةت)دلَ بة ئيَوة ببةرم     –لةبةر تةويىيى 

ة ئيَةةوة  در  رةةت د ة وةةةبىَ لةةةبىَ دةرةةة َتي، ر بةةبنيؤى ئيَةةوة ة زتوةةةبو ة تةةى بةةةه
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لةبةةر خةةىتوى دةرةمكة تنى نةةةلَ      ، نودبيَةت   بةىَ ئيَةةوة ئةي    نةىر  ثةةىَ وةةنوىَ     
لةبةةر ئة ةوةة      ..وةةخيَو  نة ةى زةرةر  زيىويَ  بو  بيَةت، سم ة يى د  ر خ، رو ديَ 

يىن بكةن بةيىو ت  ب(تةربيحىت)ر بكةوة ة  ؤئة ةية مبثةررنت   يىد  ز تبةلَكو ب، وية
 .  ئيَوةرةن

ةنةة ىَ نةة   ى دةردتو بةدةت لةة  بو وةة ةرةدة بة    زىَ  رد بيَمة ة  رةروتهةرنةريَ  ت 
   يةةةتىتنىرمةوةةدى غةةةيوى خ ةر دةبةةىت،يى   ذيةةىن بةرةةئةةةذ در  رةةمكوة ةهةرضةةى 

 تزة يةي  بة  ، ةنةىت زة ى نةىر د  تئة ةتةة ئةةبينني ئةى  بة     خزمةت بة ى تةو دةنةىت،  
 .ظؤمو تئىذةلَي  ب، ئىذةلَ ترِ  ةني  ب، رِ  ةك

 -ة بةة زجنةري   –ضةى شةمة   ة دةبينةى هةر .د  ةتة ئةطةر  رد بيمةة  ظ بت نىَ ؤئةى مو  
، يَ  ئةةذى نة  تى   بة يئةةذ  نت  ديىريشةة ضة   ىيتغةيوى خة  تةنىت بيى   نىري  دئةذ

 ةنىت..دنىَ نىر د تة ببة َ  ئىدةميزةد مى ةتة ة ن
ئةىدةميزةد   :بيَت ئةمةية نةة ب  رو  شمى ئىدةميزةد ثيَى رِةزى (ةتفدطر)ئة   ة َمةى 

ىَ بةةة ئةةةرنى مئةةة ةى هةرةة تبةة، ىيخوةثةررةةم تبةة، كوة ةة در  رةةمدوىرةةينى خةةو تبةة
ى بكىت بة خزمةةتطوزةرى  تظ خؤمو -بة هيض شيَوةيةك  –ة رِة ةن ويي، ىترةرشىوى خ

يى   تضووكة ئة ةوةة هةةمو يىن رِةمكةوة ن بة    ،  ة يى لة ئىاىودة، شميَكى تو لة زة ييدة
 ... همد.  ىيهةتى مىوط   زة ، رة ةتهةر لة خ ،ةنةنخزمةتطوزةرى ئة  د

   خزمةةتى  نةةرى تو تبة  لة نىتيَكدة ئة ةن، نةرييىن بكىتتن رِة ةية ئة  وتنة ةبو  ض  
  رِ  بةىر     ئةى  ر  مةىوط   ئةرةميَوة  تخة  تية نوِوو ش بودن بة تئة  در  رمكوة ن..د ب

بةتىيبةةةتى ، ر جيَطةةةى رةرزةوشةةمكودوى ئةةىدةميزةد بةةو ة  ؤئةةىذةلَ   دةر  درةخةةت ز 
ةى ئةضةلَةنيَنىَ    ر دةخىتةة ثةيَ  ضةى ى ئةىدةميزةد   د    ؤز بىبةتىوةز ئة  ؤرئىوى ثريقو

 تبةة، خةةوة در  رةةت نةةوة ة تظ تةةةوهى بةةؤمةةو :ةلَةةىَدةدةت   ثيَةةى درى ىلَ تىوةةة  تةشةةة
 ر ...همد.توة دةر  بةرد  خ، ثةررمنى ئة ة
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هةةر هةةمو ى ضةى    رِةى     –ة دبيَجطة لة زةتى خو –ثةررمنى هةرضى شمى تو هةية   
 ة  رةر ليَشيَوة يية.(شةيمىن)
  هةةةر ئةةة ي   يةةة(ةهلل)ى  يةةةوى طووطةةى هةةةمو  ثةيىمةةة ئىاىوييةةةنىن تةةةوهى زةتةة  *

 .(٦٥ :األعراف) چ ....ى ې ې ې ې ۉ ۉ...چبثةررنت 
وةة  خةوةى ثةةر ةردطىر    تمةرةةلةيةنى ن ، ةية بة تةةوهى دبةلَىَ ئة  ثةررمنى زةتى خو  

رِةنيَشةى ة  ثيَةى    تئةة ي  ملةى بةودةيةةتى بة    ، يةنة  ئةىدةمى  ةرطوتةو ة    بةلَيَنى لة
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :و يَتز ئةفةةةرمؤ ةك قورئةةىوى ثةةري، ليَنةةى ة

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃڃ ڃڃ  ڄ  ڄڄ    ڄ    ڦ    ڦ ڦ

 چ  گ     گ   ک   ک   کک    ڑ    ڑ     ژ   ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ     ڌ    ڌ     ڍ

 .(١٧٣ – ١٧٢ :األعراف)
 ڄ چ  :ةفةةرمو يَت دةنىتةة تى ةوبىرةنةىن   ثيَيةىن    د  تةىدة رِ  ى ية لة قيىمةتيشتب  

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ    ڇ    چچ    چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ضةووكة  ، مةثةررنت (شةيمىن)ثيَ  وة تن  -ى نىتى خت -ئةى  .(٦١ – ٦٠ :ي ) چڈ
تىن تضى ئى ة ختة.د ئةى بتةوهى ئةمة رِةرم، تةوهى من بثةررنت :ثيَ  وة تن، د ذمنمىوة
ةنىن ةة (ثيَغةمبةةر )دوى روةى  خةىلَى رةةرةنى لةة    :طةر بلَةيَني نود..د نة ةبو  ئةرِرةرشت

ئةة ةى د  رنة يَمةة ة لةة     تبة  ىدةميزةد بةو ة  ئة  بةخةبةرهيَنىوة ة  ئىطىدةرنودوةة ةى 
ديسةىوة ة هةةر هةمو يشةيىن    ، هيض جيَطةةى رةررةورِمىن ويةة    ،ى   شمى  ةيبمثةررم

  .(٥٩ :األعراف) چ ...ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ... چ :ئةمة بو ةهةر در  مشيىن 
 هةةةر ثيَغةمبةةةريَ  ويَةةو، شةةو عةي   ،   لككومط، ةبةةوةهي   ، حل  صةةى، هةةو د ، وةةو ح  

 ۉ...چ يةنة  قسةيىن هةةر ئةة ة بةو ة     ، ى طةليَكى بىَ بوِ ةى ملهو رِ ترةبيَت بد

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ  .(٦٥ :األعكككككككككراف) چ ....ى ې ې ې ې ۉ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ . (٣٦ :النحل) چ ... ڇڇ چ
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 چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ  (٢٥ :اءنبدكككككككككككككككاأل) چ ٺ ٺ

 .(٥٢ :امل منون) چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچ  .(٩٢ :األنبداء)
 

 ىيخواثةرست مان ثيَكراوون بةطشت فر
 

طةريَمةةة ة ةنةةة هةةةتى د خةةوةى طةةة رة فةةةرمىوى دة ة بةرةةةر ثيَغةمبةةةردة حممةةد    
  ى   تةةوهى رةىتيَ  بةىَ ئىطةى    يبىَ لةرةةر خوةثةررةم  بةردة ة   خزمةت خوةى ميهوةبىن

 .(٩٩ :احلجر) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  :غىف َ وةبيَت
ى تةة ة  بةةرز   يهةرضةةودة ثلةةى خوةوىرة    ،ظ وىنةة يَت ؤلَى مةو تبةلَىَ خوةثةررمى لة ن 
 (علـيمم الصـالو والسـالم   )ضةووكة ثيَغةمبةةرةن   ، شن بيَمة ةؤرِ تب ميَمة ة  هةودىَ شميشب

ى   شةمى  ةمةىن لةرةةر    يثةررةم خوة ئةيرت ئيَمةة   :هيض نىميَكيىن ليَيىن وةبيسوة ة بلَيَن
 بىَ.ب ةمون دة ةممىن لةرةر خوةثةررمىتى د :ية خوةى طة رة فةرمو ىت. بوةمى ة.

 :ةفةةرمو يَت د  ردى خةوةى لةرةةر بيَةت د    (عيسةى )خوةى ثةر ةردطىر رةبىرةت بةة    
 ة هةر ةهى ، ةدخو تة نة بةودةيةك بيَت ب وةزةويو هيض نىت )عيسى( بة عةي    وةوطم

 چ.. ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کچ  وزيكةةةنىوي .. فويشةةمة

 . (١٧٢ :النساء)

  وىهةةةقييىن هةلَبةرةةمبيَت بةةةدة  هةةةر ثيَغةمبةريَكةةة ة نةةة طوةيةةة  ؤنةرةةىويَكي  در 
ة خةوةى طةة رة ليَيةىن دةثورةيَمة ة  بةة      دذى قيىمةتة ؤئة ة لةة رِ ، مب ثةررنت : تبيَمى

بةتىيبةةةتى ، ةخةةىتد ىن ثةةىَ دةرِيتةنةةىت   رةةةرى شةةيىن ىلَ دي ة ثورةةيىرتوود تيذييةةة
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ .. () ثيَغةمبةةةةر (عيسةةةى)شةةويَنكة تو ةنىوى  

 چ ... ڳڳ گ گ    گ   گ     ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ   ژ    ڈ    ڈ ڎ   ڎ   ڌ   ڌ

 .(١١٦ :املائ ة)
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   يةنمىثةررةمى  ىيفةةرمىويىن بةة خوةثةررةم    نة ةبو  تة ة ى ئىيينةنىن بةىَ جيةى ةزى  
يَوةيةك طويَوِةيةةلَيىن  بةهيض ش د  ربطون   (٥٩)(الاالو )فةرمىويىن دة ة نة لة  ة ، دة ة

    ظ ضية..دؤدةرنة ت لة  بو وة ةرةدة نة ئةرنى رةرشىوى مو وةنةن. نة ةبو 
 
 لد توب إمأ اال أنت استغفرك سبحان  اللهم ممم ك  أشه  ان ال الُم

 هلل رب العاملن.أن احلم مآخر دعوانا 
 
 

 كؤتايي
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
                                                 

بةهةر ثةرررتة يَ  دةلَيَن نة لةبوى خودة بثةرررتيَت،  ة بةهةر بةروىمةيةك دةلَيَن نة لة غةيوى بةروىمةةى ئيسةالمة ة رةرضةى ةى     (59)
  طوتبيَت، نة ةبو  وىبىَ د ةى هيض نةريَ  بكة ن، وةخشةى ذيىن لة هيض   َتيَكة ة  ةرطون.
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 32.............................لة نةياريي و رةخنة طرتندا:................................. ئازادى مرؤظ

 35...............ئازادى مرؤظ  لة نيشتة جيَبوون و طواستنةوةدا: ...................................

 50......................الدانى طومان لةسةر زانايانى ئيسالميي و كارى سياسيي: ..............

 53عةلمانيةت دوو بةشة:..............................................................................................

 60...........................: ....................................................عةلمانيةت ضؤن دين دةطؤريَ

 73..............َيك بؤ بابةتى مةزهةبةكان ضؤن لة ذنان دةروانن.؟! .......................وةالَم

 82.......................وةالَمى طومانى بةكارهيَنانى ضةك و شير، بؤ بالَوبوونةوةى ئيسالم

 84.............وةالَمى طومانى  هؤكارى دابةزينى سوورةى ئةنفال...................................

 88...........وةالَمى طومانى موسولَمان بوونى خةلَكى بةبؤنةى دةسكةوتى دونياييةوة.

 89...................وةالَمى طومانى ديل و بةندة لة ئيسالمدا .............................................
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ى خةلَكى روو بكةنة بؤ ئةوة "محمد"وةالَمى طومانى غةنيمةت و بةخشين لةاليةن 

      91.........................................................................................................................................ئيسالم....

      98................................................نيةبةرذةوةندى هةذاران وةالَمى طومانى ئايين ثاريَزةرى 

 105....................... "محمد"وةالَمى طومانى هةلَطيرساندنى فيتنةو جةنط لة دواى وةفاتى 

 108........................................ذنان دةشوبهيَنيَ بة قوماش.! ........... "محمد"وةالَمى طومانى 

  115............................راوة...............................................وةالَمى طومانى مافى ذنان ثيَشيَل ك

 118..........................وةالَمى طومانى ليَدانى ذنان لةاليةن ثياوانةوة.......................................

 123..................................................وةالَمى طومانى ثرس  و رِا نةكردن بة ئافرةتان..............

 125.........................................وةالَمى طومانى شايةتى دوو ذن لةبةرامبةر يةك ثياوةوة......

 127...............................وةالَمى طومانى ميراتطرتنى ذنان .!...................................................

 132...................................................................................................... !ضثةيةك بؤخوشكان

 139.............الدانى طومان لةسةر بةكاهيَنانى ئايين بؤ مةرامي سياسيي ضؤنة. ...................

 151........مةكةى )جةالل رةئوف ئةمين( لةسةر بابةتى ئازادى مرؤظ لة ئيسالمداوةالَميَك بؤ وةالَ 

 152...........................................بةشي يةكةم: ........................................................................

     156................................................................وةالَمى طومانى كؤيلة لة ئيسالمدا...................

 160..........................................بةشي دووةم: ........................................................................

 161...................انةوة.!  ...............الدانى طومان لةسةر ناونانى منداالَن بة ناوة ئيسالمييةك

  163.............................وةالَمى طومانى جاريةو كةنيزةك لة ئيسالمدا. .................................

 166...........................وةالَمى طومان سةبارةت بة ليَدانى مندالَ............................................

 168......................وةالَمى طومانى هةَلبذاردنى ئايين  بؤ منداالَن.!........................................

    169..........................................بةشي سيَهةم:  ......................................................................

 170..........................وةالَمى طومان لةسةر مةسةلةى مؤسيقا...............................................

 172.......................وةالَمى طومان سةبارةت بة ميراتى ئافرةتان.! ........................................

 173................ليَهاتوويي ذن و ثياو.................................وةالَمى طومان لةسةر  مةسةلةى  

 175.........................................بةشي ضوارةم:........................................................................

 175...............................................وةالَمى طومان لةسةر مةسةلةى ئازاديي و ديموكراسي.

 179.............وةالَمى طومان لةسةر مةسةلةى رِا جيايي و ثةيدابوونى ضةندين مةزهةب.! .
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 184........................................(.! ..................ابقَالرِ بَرْضَفَوةالَمى طومان لةسةر ئايةتى )

 185..........................................................................................................بةشي ثيَنجةم:  

 185........وةالَمى طومانى شوبهاندنى ئةهلى كتاب بة مةيموون و بةراز.! ........................

 188.ى مةدينة. ..................وةالَمى طومان لةسةر طؤرِي بة كؤمةلَي ئةهلى كتاب لةشار

 192...........وةالَمى طومان لةسةر حزبة ئيسالميةكان و مةسةلةى شيَخ زانا.! ................

 193.......وةالَمى رةخنةى سرودي )ديينامانة، ئايينمانة، هةر نيشتمان(.! ......................

 198.............................................................................بةشي شةشةم:   ...........................

 198..دوو هؤزي هةوازين و سةقيف.!.......بؤ سةر هةر "محمد"وةالَمى طومانى هيَرشي 

 202...............................الدانى طومان لةسةر ثرسيارة هةتاهةتاييةكان. ........................

 206........................ثرسيارى يةكةم: لة كويَوة هاتووى.؟   ...............................................

 211......................ثرسيارى دووةم: سةرةنجام بؤ كويَ.؟  ................................................

 213.................راوة.؟  ............................................ثرسيارى سيَيةم: بؤ مرؤظ درووستك

 217....................طشت فرمان ثيَكراوين بة خواثةرستى.!  ..............................................

 219.......................................................................................................................ثيَرست.
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


