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 بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚ
اذتٌد هلل زب اهعاملني، ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ ضٚدُا حمٌد قا٢د اهػس احملجوني، ٗعوٟ آهٕ 
ٗأصحابٕ اهرّٙ محو٘ا زاٙٞ ادتٔاد يف زب٘ع اهعاملني، ٗعوٟ قادٝ اذتق، ٗدعاٝ ارتري بإحطاْ إىل َٙ٘ 

 .اهدّٙ
 :ٗبعد

وسة ية ئَيُة و تؤؾ خؤؾ بَيت، يةنةّ ػتَيو نة خواى طةوسة فةِسصى نشدووة بضاْة: خواى طة
يةطةس بةْذةناْى، نة بيضأْ و فَيشى بنب و ناسى ثَي بهةٕ، ثَيؽ ْوَيز نشدٕ و بةِسؤرو بووٕ و 
حةج نشدٕ و تةواوى فةِسائيضةناْى ديهةى ئيظالّ، بشيتية ية يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( خواى 

َٕ ِإهَّا ر نتاثةسطتى خواى طةوسة، كوْهة خواى طةوسة دةفةسَوَيت: طةوسة، بةَيَى ية ُٕ َها ِإَه َّ ٍِ َأ َفاِعَو
ُٕ واتة: بضاْة و فَيشببة نة ٖيض خوايةى ْيية بةٖةم ػياوى ثةسطنت و بةْذايةتى بؤ  (19حمُذ د اهوَّ

 نشدٕ بَيت، تةْٗا صاتى ثريؤصى )اهلل( ْةبَيت((.
ى تةْٗاو تةْٗا ية ثَيٓاوى بةديَٗيٓإ و جَيبةجَي نشدْى ئةّ وة خواى طةوسة ٖةَوو َشؤظةناْ

ًَا ٗر ( دا دةفةسَوَيت: اهرازٙاتبةدى َٖيٓاوة، بةو بةَيطةى ية طوسةتى ) ظٌَٕٚةبةطتة طةوسة و عة
َُِظ ِإهَّا ِهَِٚعُبُدِْٗ َٗاِهِإ  َّ ّ واتة : َٔ جٔ و َشؤظةنامن تةْٗا يةبةس بةْذايةتى خؤ (56 د َخَوِقُت اِهِج

بةدى َٖيٓاوة/ يإ َٔ جٔ و َشؤظةنامن دسوطت ْةنشدووة بؤ ئةوة ْةبَيت نة تةْٗا َٔ بجةسطنت و 
 بةْذايةتى بؤ َٔ بهةٕ((.

(، واتة بؤ ئةوةى يةنتاثةسطت أٜ هٚ٘حدْٗ، )ٙعبدُٗين ٗحدٜصاْاياْى تةفظري دةفةسَووٕ: 
(، واتاى الإهٕ إال اهللا و َاْاى )بٔ، بةتةْٗا بةْذايةتى و عيبادةت بؤ َٔ بهةٕ، وة ٖةس ئةوةػة وات

 ئةوةية ٖيض ثةسطرتاوَيو ْيية بةٖةم تةْٗا صاتى ثريؤصى )اهلل( ْةبَيت .
وة ئةَة، ئةو َةبةطت و ئاَاجنةية نة ية ثَيٓاويذا تةواوى ثَيػةَبةساْى بؤ َْيشدساوة، وة 

ٍٞ َزُضّ٘هر خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  َّ َٗاِجتَُِِب٘اََٗهَقِد َبَعِجَِا ِفٛ ُكىِّ ُأ  َٕ  داهطاغ٘ت  ا َأِْ اِعُبُدٗا اهوَّ
واتة ئَيُة بؤ ٖةَوو طةٍ و ْةتةوةيةى )قةوََيو( ثَيػةَبةسَيهُإ ِسةواْة نشدووة، ٖةتا  (36ايٓخٌ 

 بَٗيٓٔ ((.  1(طاغ٘تبةْذايةتى خواى طةوسة بهةٕ و واص ية بةْذايةتى و طوَيِشايةَيى )

                                                           

((.  ٘اع اهعبادٝ ٗٓ٘ غري ًِلس هرهمٙػٌى كى ًعب٘د ُعِبَد ًِّ دْٗ اهلل تعاىل بأٜ ُ٘ع ًّ أُ غوت( بةّ جؤسةية : ))طا( َاْاو واتاي ) 1
واتة: ٖةَوو ثةسطرتاوَيو دةطشَيتةوة نة ية جَيطةى خواى طةوسة بجةسطرتَيت ، بةٖةس جؤسَيو ية جؤسةناْى بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت، 

 ئةويؽ ساصى بَيت ثَيى و ٖيض ْهوَيى ثةسطتٓى ْةنات  ((. بةّ جؤسة ثَيٓاطةى دةنشَيت.
 ري )َوجاٖيذ( خواى ىَل ِساصى بَيت دةفةسَوَيت:ٖاوةَيى َوفةط        
غوت: ػةيتاْة ية وَيٓة و ػَيوةى طا. واتة : اهػٚطاْ يف ص٘زٝ األُطاْ ٙتحاكٌْ٘ إهٕٚ ٗٓ٘ صاحب أًِسٍِٓ((اهطاغ٘ت))         

 ة حانُيإ ((.َشؤظذا، نة َشؤظةنإ دةطةِسَيٓةوة بؤالى حونِ و بشياسى و ئةويؽ حونِ و فةسَاْيإ ثَيذةنات و دةبَيت
 ٖةسوةٖا ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية سةمحةتى خواى يَي بَيت دةفةسَوَيت:        
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َٗاِجتَُِِب٘اَأِْ اِع رخواى طةوسة دةفةسَوَيت:   َٕ الإهٕ َاْا و واتاى )ئةَةؾ  داهطاغ٘ت  ُبُدٗا اهوَّ
( ية، كوْهة ثَيو ٖاتووة ية ْةفى و ئيظجات، واتة ْهوَيى نشدٕ و بةدسؤ خظتٓةوة، ثاػإ إال اهلل

باوةِسَٖيٓإ و طاغ بووْةوة، ئةويؽ يةنةَيإ بشيتية ية ْةفى نشدٕ و بةدسؤ خظتٓةوةى تةواوى 
نة دةَيَيني )ال إية( ٖيض خوايةى ْيية، وة دووٖةَيإ بشيتية ية باوةِسَٖيٓإ و طاغ خواناْى ديهة، 

بووْةوة بة باوةِس  َٖيٓإ بة خواى طةوسة و تاى و تةْٗا، نة دةَيَيني ) إال اهلل( تةْٗا صاتى ثريؤصى 
 )اهلل( ْةبَيت .

و دَيت، نة ثَييإ إالاهلل( ية دوو بةػى طةسةنى ثَي -واتة دةطتةوارةى ػةٖادةت )الإية 
 ( بةدسؤ خظتٓةوة و طاغ بووْةوة، بةّ جؤسة:  اهِفٛ ٗاالثباتدةَيَئ )
 :دووس نةوتٓةوة و بَي باوةِس بووٕ دةطشَيتةوة بة ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة جطة ية خواى  الإية

طةوسة دةثةسطرتَئ و بةْذايةتي يإ بؤ دةنشَيت، نة ثَيي دةوتشَيت )أيٓفي(، و ئةويؽ 
 2( ئةطةس ِساصى بَيت بة ثةسطتٓى و بةْذايةتى بؤ نشدْى.طاغ٘تية ) بشيتية

                                                                                                                                                                                                 

ٍَ إهٕٚ ًّ حاكٍ بػري كتاب اهلل:          َٛ ًَّ ُت٘حِل واتة: يةبةس ئةَة ئةواْةى حونِ بة نيتابى خوا طةوسة  1.(( طاغ٘ت)) ٗهلرا ُضٌِ
 ((. طاغ٘تتةوة ية جَيطاى نيتابى خواى طةوسة، ثَييإ دةوتشَيت و ْاويإ يَي دةْشَيت: )قوسئإ( ْانةٕ و حونِ بؤالى ئةوإ دةبشَي

: كى اهطاغ٘ت)) وة قوتابي ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية، نة ئينب قةييُى ئةجلةوصى ية سةمحةتى خواى يَي بَيت دةفةسَوَيت:        
ت كى قَ٘ ًّ ٙتحاكٌْ٘ إهٕٚ غري اهلل ٗ زض٘هٕ، أٗ ٙعبدُٕٗ ًّ دْٗ اهلل، ًّ جتاٗش بٕ اهعبد حدٖ ًّ ًعب٘د أٗ ًتب٘ع أٗ ًطاع، َفطاغ٘

ت: بشيتية ية ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة طاغ٘واتة:  1أٗ ٙتبعُٕ٘ عوٟ غري بصريٝ ًّ اهلل، أٗ ٙطٚعُٕ٘ فٌٚا ال ٙعوٌْ٘ إُٔ طاعٞ هلل ((.
غوتى ٖةَوو طةٍ و قةوََيو ئةو طاِشايةَيى نشدَْيو، وة بةْذة طٓوسيإ دةبةصَيَٓيت ية ثةسطرتاوَيو يإ ػوَئ نةوتَٓيو يإ طوَي

نةطةية نة حونِ و بشياس دةطةِسَيٓٓةوة بؤالى، ية جَيطاى ئةوةى بي طَيِشْةوة بؤالى خوا و ثَيػةَبةسةنةى، يإ ئةوةى ية جَيطاى 
ةؿريةت و كاو ِسوْى يةى ية خواى  خواى طةوسة دةيجةسطنت و بةْذايةتى بؤ دةنةٕ، يإ ػوَيٓى دةنةوٕ نوَيشاْة و بةبَي ٖيض ب

طةوسةوة، )واتة: بَي ئةوةى بطةِسَيٓةوة بؤ الى نيتاب و طوْٓةت، كوْهة بةؿريةت بشيتية ية نيتاب و طوْٓةت(، وة طوَيِشايةَيى و 
ةوسةية و دسوطت ئيتاعةى دةنةٕ ية ػتاَْيهذا نة ْاصأْ طوَيِشايةَيى و ئيتاعة نشدْى بؤ خواى طةوسةية، واتة تةْٗا َايف خواى ط

 ْيية بؤ نةطى ديهة بهشَيت ((.
)) ًّ حتاكٍ أٗ حاكٍ إىل غري ًا جا١ بٕ اهسض٘ي صوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ فقد حلٍ اهطاغ٘ت أٗ حتاكٍ ٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:        
بةسى خوا )ؿًى اهلل واتة: جا ٖةسنةطَيو  حونُى بشدةوة بؤالى نةطَيو يإ ػتَيهى نشدة حانِ، جطة يةوةى نة ثَيػةَ 1.إهٕٚ((

 غوت طةساْذؤتةوة ((.طاغوتى نشدؤتة حانِ و حونُى بؤالى طاعًية وطًِ( َٖيٓاوييةتى، ئةوة 
ٕ(ةوة وةسطرياوة، نة ئةويؽ بشيتية يةوةى دسوطت نشاو يإ َشؤظ ئةو طٓوس و ئةْذاصة اهطػٚاغوت( ية )طاوة وػةى )

ووسى نشدووة، وة جؤسةناْى بةْذايةتى )عيبادةت( صؤسٕ، يإ بةْذايةتى بؼهَيَٓى وببةصَيَٓى نة خواى طةوسة بؤى داْاوة و طٓ
طةسبِشئ ٖةَوويإ بةْذايةتى و عيبادةتٔ، وة بةٖةَإ جؤس بح( ةذز ٗ )ذكةْذ جؤسَيهة، وةى كؤٕ طجود و سنوع و دوعاو ْة

 جود...عةت ية تةػشيعذا بةٖةَإ جؤس بةْذايةتى و عيبادةتة وةى سنوع و ط٢ٚطاطوَيِشايةَيى و 
 

( ْاكةطجَيت بةطةس ئةو نةطاْةى نة دةثةسطرتَئ و، ئةواْيؽ ساصى طاغ٘ت( ئةَةؾ َةسجَيهى طشْطة: كوْهة دةطتةوارةى ) 2
ْني بة ثةسطتٓيإ،وةى فشيؼتة و ثَيػةَبةس عوصةيش و عيظا َةطيذ و جطة ئةواْيؽ، ية ثَيػةَبةسإ و ثياو كانإ و ؿاحلني، 

بةسائةتيإ يَي ْانشَيت، بةالّ بةسائةت دةنشَيت ية ثةسطنت و بةْذايةتى نشدْيإ و ية بريو باوةسى  ، وةطاغ٘تبةَاْة ْاوتشَئ 
 عيابذةت )ئويوٖيةت( يإ .
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  :ثَيو دَيت ية ئيظجات و طاغ بووْةوة و باوةسَٖيٓإ بة بةْذايةتى خواى تاى و تةْٗا، إال اهلل
 و ثَيى دةوتشَيت )ئيظجات(. 

ى( و وة دةبَيت بؤ بةجَي طةياْذٕ و تةحكيكى ئةّ وػة طةوسة و ثريؤصة، ٖةسدوو بةػى )ْةف
و بةدسؤ  عطٚى)ئيظجات( ثَيهةوة نؤ بهشَيٓةوة، كوْهة )ْةفى( بؤخؤى بة تةْٗا بشيتية ية نوفش و تة

خظتٓةوة، وة )ئيظجات( يؽ بؤخؤى ٖةس بةتةْٗا بةبَي )ْةيف( بةغ ْيية، كوْهة باوةس و ئيُإ بة 
ْهة باوةسَٖيٓإ تةْٗا بةبَى ْةفى و نافش بووٕ بة خوا و ثةسطرتاوةناْى ديهة داْاَةصسَيت، كو

)ئيظجات( بة تةْٗا ثةسطرتاوةناْى ديهةؾ دةطشَيتةوة، بةالّ يةطةس بٓةَاى )ْةفى( و )ئيظجات( 
بةْذة ية َْيواْى ٖةسدوونياْذا نؤدةبَيتةوة، ئيرت بةو جؤسة خواى طةوسة بة تاى و تةْٗا 

تةواوى  دةثةسطتَيت و تةْٗا بةْذايةتى بؤ ئةو دةنات و نوفش و بةسائةتيؽ دةنات بة
ثةسطرتاوةناْى ديهة، وة تةْٗا بةّ جؤسة يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( دَيتة ئاَاْج و دةكةطجَيت، نة 
ٖةَوو ثَيػةَبةسإ ثَيى ٖاتووٕ، بةالّ صؤسبةى خةَيهى يَيي بَي ئاطإ، وا دةصأْ تةْٗا بة جَيبةجَي 

 نشدْى بةػى دووةّ ػةٖادةنةيإ دادةَةصسَيت !
ِّ ر فةسَوَيت: خواى طةوسة )عضوجٌ( دة ِّ ََٙػا١ُ ًِ ًَ ًِسِِٖ َعَوٟ  ِّ َأ ٌََوا٢ِلََٞ ِباهسُِّٗح ًِ َُِٙصُِّي اِه

َٕ ِإهَّا َأَُا َفاتَُّق٘ ُٕ َها ِإَه َّ ُِِرُزٗا َأ ِْ َأ . واتة: خواى طةوسة جوبشةئيٌ و ئةواْةى (2ايٓخٌ د ِْعَبادِِٖ َأ
ياَبةسَيتى بؤ طةس )حمُذ( ؿًى اهلل عًية يةطةَييذإ ية فشيؼتةناْى ديهة، دةَْيشَيت بة فةسَاْى ثة

وطًِ و تةواوى ثَيػةَبةسةناْى ديهة، نة خةَيهى ية طضاى خواى طةوسة برتطَيٓٔ و، ثَييإ بًََئ و 
ئاطاداسيإ بهةٕ نة : ٖيض ثةسطرتاوَيو ْيية بةٖةم جطة َٔ، واتة صاتى ثريؤصى )اهلل( نة بةْذايةتى 

 ة تةْٗا بةْذايةتى بؤ َٔ بهةٕ و تةْٗا يةَٔ برتطٔ(( .و طوَيِشايةَيى بؤ بهةٕ، نةواتة ب
ِّ ر ( دا دةفةسَوَيت:              ١وة ٖةسوةٖا خواى طةوسة ية طوسةتى )أالْبيا ًَا َأِزَضِوَِا ًِ َٗ

َٕ ِإهَّا َأَُا َفاِعُبُدٗ ُٕ َها ِإَه َّ ِِٕٚ َأ ِّ َزُضٍ٘ي ِإهَّا ُُِ٘حٛ ِإَه ُذ( ية ثَيؽ تؤػذا . واتة: ئةى )حم(25د َْقِبِوَم ًِ
ٖيض ثَيػةَبةسَيهُإ ْةْاسدووة، تةْٗا بة َةبةطتى ئةوة ْةبوبَيت نة بة خةَيهى ِسابطةيةْٔ جطة ية 
خواى طةوسة ٖيض نةغ و ثةسطرتاوَيهى ديهة ْيية بة ٖةم، بؤية تةْٗا بةْذايةتى و ثةسطتؽ بؤ 

 َٔ بهةٕ و بة تةْٗا َٔ بجةسطنت((.
ؿًى اهلل عًية وطًِ( بة ؿةحيخى ٖاتووة نة ثَيػةَبةسى خوا وة ية طوْٓةتى ثَيػةَبةسدا )

 3 .((فضى ًا قوتٕ أُا، ٗاهِبْٚ٘ ًّ قبوٛ : ق٘ي ال إهٕ إال اهلل ٗحدٖ ال غسٙم هٕا)) دةفةسَووَيت: 
واتة: كانرتئ و بةْشخ تشئ ػتَيو نة َٔ و تةواوى ثَيػةَبةسةناْى ديهةى ثَيؽ َٔ نة 

ْيية بةٖةم ػياوى ثةسطنت و بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت جطة خواى  ووتوَاْة، وتةى: )ٖيض خوايةى
ٍَ ْةبَيت( بووة ((.  تاى و تةْٗا و بَى ػةسيو و ٖاوة

                                                           

 بةسى سيوايةتيإ نشدووة .طٕى و بةيٗةقي و ًر( ؿخيذ: ئيُاَى بوخاسى و َاييو و تش 3
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ٖةس يةّ ثَيٓاوة طةوسة و طشْط و بٓةسةتييةدا، بةس بةسةناَْى و ْيضاع يةَْيوإ ثَيػةَبةسإ و 
( وةالئو اه٘ال١ ٗاهربا١ثَيٓاويؼيذا )طةٍ و قةوَةناْياْذا دسوطت بووة و طةسى ٖةَيذاوة، وة ٖةس ية 

(  دؤطتايةتى و امل٘االت ٗ املعاداٝ( خؤػةيظتى و ِسم و نيٓة و )اذتب ٗاهبػضبةسائةت و )
دورَٓايةتى دسوطت بووة، وة ٖةس ية ثَيٓاويؼيذا صؤسبةى ثَيػةَبةسإ ئاصاس دساوٕ و نورساوٕ و 

ٍَ و ؿةحابييةنإ سةصاى خوايإ يَي بَيت ية  طياْيإ بةخت نشدووة، وة ٖةس ية ثَيٓاويذا ٖاوة
)َةنهة( واتة خانى ثَيػةَبةسى خوا طضا دساوٕ، ية ثَيؽ ئةوةى ْوَيز و ِسؤرو  و حةج و تةواوى 
فةسائيضةناْى ديهة واجب ببَيت، واتة ئَيؼتا ْوَيز و حةج و ِسؤرو و جيٗاد و ٖيض ناسَيهى ديهة 

 ر، بؤية خواى طةوسة دةفةسَوَيت: 4( ْةبَيت..فةسص ْةنشابووٕ، تةْٗا يةنتاثةسطتى )تةوحيذ
ََٓرا َضاِحْس َكرَّا  َْ ََٗقاَي اِهَلاِفُسٗ  ٍِ ُٔ ِِ ِِِرْز ًِ ًُ  ٍِ ُٓ ِْ َجا١َ ١ِْٛ ب ََٗعِجُب٘ا َأ ََٓرا َهَػ  َّ َٗاِحّدا ِإ ّٔا  ََٔٞ ِإَه َأَجَعَى اِهآِه

سيإ ثَي طةيش بوو، نة . واتة: بَي باوةِس و َوػشيهةناْى قوِسةيؽ )َةنهة( صؤ(5-4ق:  دب ُعَجا
خواى طةوسة ثَيػةَبةسَيهى تشطَيٓةسي ية ْةطةبى خؤيإ بؤ ْاسدووٕ، ئيرت بَي باوةسةنإ وتيإ، 
بةساطتى ئةّ نابشاية تةْٗا دسؤصٕ و طاحريَيو صياتش ْيية و، تةْٗا كاوبةطت و فِشت و فيًََُإ يَي 

بةتةْٗا يةى خوا بجةسطتني، بةساطتى ئةَة دةنات، يةعٓى ئَيُة واص ية ٖةَوو خوانامنإ بَٗيٓني و 
 5ػتَيهى طةيشة ((.

وتةى خواى طةوسة ية َوػشيهةناْةوة، يةباسةى درايةتى و ْهوَيى نشدْيإ بةساْبةس 
باْطةواصى ثَيػةَبةس، طةوسةيي ثةياَى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ْيؼإ دةدات، وةى 

َٗاِحّداردةفةسَوَيت: خواى طةوسة يةطةس صووباْى ئةواْةوة  ّٔا  ََٔٞ ِإَه واتة ئَيُة واص يةو  دَأَجَعَى اِهآِه
َٕ رٖةَوو خواية بَٗيٓني و تةْٗا يةى خوا بجةسطتني؟ ئةَةؾ تةفظري و واتاي ئايةتى  َأِْ اِعُبُدٗا اهوَّ

 دةطةيةَْيت، وة ئةّ ئايةتةؾ تةفظري و واتاي )الإية إالاهلل( ية. داهطاغ٘ت َٗاِجتَُِِب٘ا
(، نة خواى طةوسة بةَيَيٓى داوة و اهعسٗٝ اه٘ثقٟةية ثةت و نؤَيةنةى َةتني و داَةصساو )ئةَ

َاْى نشدووة نة ٖةسنةغ ية بةْذةناْى بةساطتى دةطتى ثَيوة بطشٕ، ٖيض نات بةسْابَيت و ضٕ

                                                           

ؿًى اهلل عًية وطًِ( ية َةنهةدا، ٖةَووى تةْٗا بؤ يةنتاثةسطتى ( ية َاوةى ئةو كةْذ طاَيةى باْطةواصى ثَيػةَبةسى خوادا ) 4
خواى طةوسة بوو، واتة تةوحيذ، وة ْوَيز طاَيَيو ثَيؽ ٖيجشةتى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ية َةنهةوة بؤ َةديٓة 

 واجب نشا، جا ئاطاداسبة !

ثَيػةَبةسى خوا، باْطةواصى يةنتاثةسطتى دةنشد، وة باْطةواصى  ( صاْايإ دةفةسَووٕ: ٖؤناسى درايةتى قوسةيؽ ئةوةبوو نة 5
ثةسطنت و بةْذايةتى يةى خواى بة تاى و تةْٗا دةنشد، ثاػإ ئةواْيؽ ػتى وايإ صؤس ثَي طةيش بوو، بؤية بة ثَيػةَبةسيإ دةووت 

تةواوى ػاعريةناْى َةنهة و قوسةيؽ ية  طاحري و دسؤصٕ، وة ٖةسوةٖا ٖةْذَيو جاسيؽ يةبةس بةالغة وبةياْى قوسئإ بوو، كوْهة
بةساْبةس بةالغة و بةياْى قوسئإ طةسيإ طوسَابوو، كوْهة ئةو صةَاْة باو باوى بةالغة بوو، وة قوسئاْيؽ تةحةداى تةواوى بةالغ 

ثَيػةَبةسى خوا ئةو  صاْةناْى قوسةيؼى دةنشد، ئيرت بؤية بَي باوةسةنإ صؤس طةيشيإ ية بةالغة و بةياْى قوسئإ ٖاتبوو، كوْهة
ػتاْةى ْة ئةصاْى و خوَيٓذةواى ْةبوو، ئيرت تةْٗا دةيإ ووت ٖةَووى طيخشة و فشت و فيًََة، ئةطةسْا )حمُذ( ئةَاْة كؤٕ و 

 يةنوَى وة خَيشا فَيش بوو ؟!
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بةّ جياْابَيتةوة يَييإ، وة بة ثتةوى سايإ بطشَيت و ْةثلِشَيت، وة ِسصطاسى و ْةجاتى َشؤظ تةْٗا 
نؤَيةنة و ثةتة َةتيٓةوةية، واتة َشؤظ ٖيض نات ْةجاتى ْابَيت و طةسنةوتوو ْابَيت تةْٗا بة 

َّ ردةطت طشتٔ بةّ نؤَيةنةوة ْةبَيت، كوْهة خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  َّ َها ِإِكَساَٖ ِفٛ اهدِِّّٙ َقِد َتَب
ِّ ٌَ ِّ َف َّ اِهَػ ُِٙؤًِ اهسُِّغُد ًِ َٗ َٔاَِٙلُفِس ِباهطَّاُغِ٘ت  ُِِفَصاََ َه ُِ٘ثَقٟ َها ا َِٗٝ اِه ٌَِطَم ِباِهُعِس  دِّ ِباهوَِّٕ َفَقِد اِضَت

. واتة: صؤس يَيهشدٕ و ئيجباسى نشدْى ٖيض نةطَيو ية خاوةٕ ْاَة ئامساْييةنإ )يةٖود (256ايبكشة
و و ْةؿاسا( ْانشَيت بؤ يةنتاثةسطتى و تةوحيذ دواى باوةِس َٖيٓاْى عةسةبةنإ، كوْهة ئيُإ 

، ٖةسدوونيإ ئاػهشإ و دياسى نشاوٕ، ٖةسنةغ بَي باوةِس و نافش ببَيت بة باطىنوفش، يإ ٖةم و 
( واتة بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة، وةى طوَيِشايةَيى فةسَاْى ػةيتإ و ثةسطنت و بةْذايةتى طاغ٘ت)

( و ئةوةى بت و دسوطت نشاوةنإ، وة باوةِس و ئيُاْى تةواوةتى بَٗيَٓيت بة خواى طةوسة )اهلل
( واتة )الإية إالاهلل( اهعسٗٝ اه٘ثقْٟاسدويةتى، ئةوة دةطتى نشدووة بة ثةت و نؤَيةنةى َةتيٓةوة )

نة ثَيى دةَيَئ يةنتاثةسطتى يإ تةوحيذى خواى طةوسة، وة ٖيض نات ئةو ثةت و نؤَيةنة َةتيٓة 
بةؾ ْابَيت، يإ ٖةسطيض  ثلشاْى يؤ ْيية، يإ ٖيض نات خاوةْةنةى ية ْاصو بةسةنةتى بةٖؼت بَي

 بة طضاى دؤصةخ طضا ْادسَيت ((.
  :َٙلُفس باهطاغ٘تر بةػى يةنةَى ئايةتةنة خواى طةوسة دةفةسَوَيت ٌَّ واتة ٖةسنةغ  د َف

(، ئةّ بةػةيإ ئةو ْةيف و بةدسؤخظتٓةوة و بَي باوةس طاغ٘تبَي باوةس )نافش( ببَيت بة )
ى ػةٖادةت )الإية( ٖيض خوايةى ْيية بةٖةم، و ْةيف بووْةية نة ثَيو دَيت ية بِشطةى يةنةَ

 ٖةَوو خواو ثةسطرتاوةناْى ديهة دةنات.
 

  ئةَةػيإ بة ثَيلةواْةى بِشطةى يةنةَةوةية و، بؤ  د ٗٙؤًّ باهللر بةػى دووةَى ئايةتةنة
 ت. )ئيظجات( و باوةس َٖيٓاْة بة خواى تاى و تةْٗا، نة بِشطةى دووةَى ػةٖادةت )إال اهلل( دةنا

(ايةى نة ٖيض نات بةْذة بةبَي ثةيوةطتى و اهعسٗٝ اه٘ثقٟئةو ثةت و نؤَيةنة َةتيٓة )       
 دةطت ثَيوة طشتٓى )اعتـاَي( ْةجات و طةسفشاص ْابَيت، ئةويؽ بشيتية ية )الإية إالاهلل(...  

ٖةَووي يإ  يةبةس ئةوة نؤَيةنة و ثايةناْى ئيُإ و باوةس صؤسٕ، وة خةَيهيؽ دةطتيإ ية       
ية ٖةْذَيهى قايِ بووة، ٖةْذَيهيإ تةْٗا دةطتى ية نؤَيةنةى ْوَيز قايِ بووة، وة ٖةْذَيهى تشيإ 
دةطتى تةْٗا ية نؤَيةنةى كانة و ناسى خَيش قايِ بووة، بةالّ ئةَاْة ٖةَووى بة تةْٗا بةغ ْيية 

نة و بٔ ٖةْطًَى َةتيٓةوة بؤ ِسصطاسى و ْةجات بووٕ و طةسفشاصى، بةبَي دةطت طشتٔ بة نؤَية
( واتة )الإية إالاهلل( ْةبَيت، كوْهة بة ٖيض جؤسَيو ٖيض جؤسة ِسصطاسى و اهعسٗٝ اه٘ثقٟ)

طةسفشاصييةى ْيية، ئيال بة دةطت طشتٔ و جَيبةجَي نشدْى ئةّ نؤَيةنة و بٔ ٖةْطًَة َةتيٓةوة 
ؤَيةنةناْى ديهة جَيبةجَي ْةنشَيت ْةبَيت )الإية إالاهلل(، ٖةتا ئةّ نؤَيةنة َةتيٓة ثَيؽ ٖةَوو ن
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ٖيض ناّ ية نؤَيةنةناْى ديهة داْاَةصسَيت و وةسْاطريدسَيت، واتة ئةطاغ و نؤَيةنةى يةنةّ ثَيؽ 
 6ٖةَوو نؤَيةنةناْى ديهة بشيتية ية نؤَيةنةى )الإية إالاهلل(...

َشدٕ و  و طتةّ ناس ناتَيو ٖةالى و تياكوْى يةطةس دابةصى و ظاملٖةس بؤية فريعةوْى 
خٓهإ يةخةى طشت، ثةْاى ْةبشد بؤ ٖيض ػتَيو و ْةطةسايةوة بؤ ٖيض ناسَيو، تةْٗا ئةوة ْةبَيت، 
واتة بؤ نؤَيةنة ئةطاغ و ثتةوةنة، بةالّ نةى؟ دواى ئةوةى ناس ية ناس تشاصا و َةجاٍ و فشطةتى 

َِٗشَُا ِببَِِٛ ِإِضَسا٢َِٚىَٗ رْةَا، بؤية خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  ّٚا  َجا ُٖ َبِػ ُُِ٘د َُٗج  ُْ ِ٘ ٍِ ِفِسَع ُٔ اِهَبِحَس َفَأِتَبَع
َٗ ُِ٘ ِإِضَسا٢َِٚى  ًََِِت ِبِٕ َب َٕ ِإهَّا اهَِّرٜ آ ُٕ َها ِإَه َّ ُِِت َأ ًَ ُٕ اِهَػَسُق َقاَي آ ّٗا َحتَّٟ ِإَذا َأِدَزَك ٌُِطِوٌِنَيََٗعِد َّ اِه  د َأَُا ًِ

تة َوطاو ػوَئ نةوتوةناْى( َإ ية دةسياى واتة: ئَيُة ْةوةناْى ئيظشائيًُإ )وا(. 90يوْع
)طويع(ةوة ثةساْذةوة، ثاػإ فريعةوٕ و طوثانةى ػوَيٓيإ نةوتٔ ٖةتا بياْطشْةوة، ٖةتا ئةو 
ناتة خةسيو بوو فريعةوٕ خبٓهَي و ْوقِ ببَيت، جا ناتَيو خؤى و طوثانةى ْوقُى ئاو بووٕ، و 

ى: ئةوة ئيُامن َٖيٓا، نة جطة يةو خواية نة فريعةوٕ ٖيواى سصطاس بووْى ْةَا، ئةوناتة ووت
ْةوةناْى ئيظشائيٌ )َوطا و ػوَئ نةوتوةناْى( ئيُاْيإ ثَي َٖيٓاوة، ٖيض ثةسطرتاوَيهى تش ْيية 

 ػياوى ثةسطنت و بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت، وة َٓيؽ يةو نةطاْةّ نة ًَهةكى خواى طةوسةٕ ((.
ةسطتى )تةوحيذ( ية فةسَوودةيةنى ؿةحيخذا َةتى يةنتاثظٕوة ٖةس يةبةس طةوسةيى و عة

)) ٖاتووة ية ئينب عةباطةوة ئةويؽ ية ثَيػةَبةسى خوداوة )ؿًى اهلل عًية وطًِ( فةسَوويةتى: 
ٗاهرٜ ُفطٛ بٚدٖ ه٘ ج١ٛ باهطٌاٗات ٗاألزضني ، ًّٗ فّٚٔ ًٗا بِّٚٔ ، ًٗا حتتّٔ ف٘ضعت يف 

. واتة: طوَيٓذّ بةوةى (( اهلفٞ األخس٠ هسجحت بّٔكفٞ املٚصاْ ٗٗضعت غٔادٝ أْ ال إهٕ إال اهلل يف 
نة طياْى َٓى بةدةطتة، ئةطةس ٖةَوو ئامساْةنإ و صةوى، و ٖةَوو ئةواْةى ية بةيٓيذإ و ية 
َْيواْياْذإ و ية رَيشياْذإ، ٖةَوو ثَيهةوة بهشَيٓة طةس تاى تةساصوويةى يإ نَيؼاْةيةى، وة 

ة طةس تانةى ديهةى، ئةوة نَيؼى ػةٖادةنة يةٖة ٖةَوويإ ػةٖادةى )إٔ الإية إالاهلل( بهشَيت
 7 قوسطرت دةبَيت((.

تش بَيت ية دووس خظتٓةوة و ثاسَيضطاسى نشدٕ  ظٍٚيةبةس ئةوة ٖيض ػتَيو ْيية طةوسةتش و عة
يةو َةتشطيياْةى نة ِسوو دةنةْة تةوحيذ و يةنتاثةسطتى، ئةوة ْابيٓى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى 

)) ٖةَوو نات ية ناتى خةّ و خةفةتذا دةثاسايةوة ية خواى طةوسة و دةيفةسَوو:  اهلل عًية وطًِ(

                                                           

ا نؤَيةنة و ثايةنإ دسوطت ( وةى ػَيخي ثاية بةسصَإ )حمُذ بٔ ْاؿشايذئ االيباْى( سةمحةتى خواى يَي بَيت دةفةسَوَيت: ٖةت 6
ْةنشَيت طةقف دسوطت ْانشَيت، ياخود ئةطةس نؤَيةنة بة تةواوى داْةَةصسَيت وةى ئةوة واية خاْوو يةطةس دةسيا دسوطت بهشَيت. 

 (.اهعقٚدٝ اٗاّلبةَيَى نؤَيةنةى َةتني ثَيؽ ٖةَوو ػتَيهة )

تى نشدووة ية )املظتذسى عًى ايـخيخٔ( داو ػَيخ ئةيباْى فةسَوودةنة ؿةحيخة، ئيُاَى حانِ بة ؿةحيخى سيواية ؿخيذ:(  7
( دا بة تةحكيكى خؤى ثًةى ؿخيخى ثَيذاوة و دةفةسَووَيت فةسَوودةيةنى 4566ية )ؿخيذ ايرتغيب وايرتٖيب( دا بة رَاسةى )

 ؿةحيخة يةطةس صاسى ئيُاَى حانُةوة.
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وة ٖةس يةبةس ئةوة ثَيػةَبةسإ نة صاْا تشئ و فةقيٗرتيٓى  8.اهلل، اهلل زبٛ ٗال اغسن بٕ غ٣ٚا ((
خةَيهى بووٕ، دةكوْة ْاو ْاسةحةتى و َةؿاعيبةناْةوة بة تةوحيذ و يةنتاثةسطتى يةوة و، 

ةوةطويي ػيإ ٖةس بة خواى طةوسة دةبشد ثَيى، يةبةس ئةوةى ئةيإ صاْى نة ٖيض ػتَيو ثةْاو ت
ْيية طةوسةتش و بةِسَيض تش بَيت ية خواى طةوسة ية يةنتاثةسطتى، وة ئةوةػى بةَيطةية خواى طةوسة 

ِْر ية صاسى ثَيػةَبةس )يوْع(ةوة )عًية ايظالّ( دةفةسَوَيت:  ٌَاِت َأ َُِت  َفَِاَد٠ ِفٛ اهعُُّو َٕ ِإهَّا َأ َها ِإَه
َّ اهعَّاِهٌِنَي ُِِت ًِ ًِِِني ُضِبَحاََُم ِإِّٛ ُك ٌُِؤ ِِِجٛ اِه ُُ ََٗكَرِهَم   ِّ َّ اِهَػ ًِ ُٖ َِِٚا ََُٗجَّ  ُٕ -78االُبٚا١ د  َفاِضَتَجِبَِا َه

ٖاواسى نشد ية خواى طةوسة و فةسَووى: ئةى خواى تاى و  9واتة: يوْع ية تاسيهي يةناْذا. (77
ٗا ٖيض خوايةى ْيية بة ٖةم ػياوى بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت جطة تؤ، وة ٖيض نةغ ػو ْابةّ تةْ

، وة َٔ ثةػيُامن، وة 10ِسصطاسّ بهات جطة يةتؤ، ثاى و بَيطةسدى  بؤ تؤ َٔ ية طتةّ ناسإ بووّ.
ة ٖةس ئَيُةؾ وةالَى داوانةميإ دايةوة و ِسصطاس َإ نشد ية طهى حوتةنة و غةّ و ثةراسةنةى، و

 بةو ػَيواصةؾ وةاَلَى ئيُإ داسإ دةدةيٓةوة ((.
ئةطةس بةكانى تَيطةيؼتى يةوةى نة بامسإ نشد، ية طشْطى يةنتاثةسطتى )الإية  إالاهلل( وة 
طةوسةيي و َةتشطى و طشْطى، وة واتانةى يةنتاثةسطتى خواى طةوسةية بة بةْذايةتى خواى 

ْيية بةٖةم جطة خواى طةوسة )اهلل(، ئةوة واجبة يةطةست طةوسة بة تةْٗا، واتة: ٖيض ثةسطرتاوَيو 
بةْذايةتى كيية، ٖةتا بةكانى و تةواوةتى بتواْيت بةتاى و تةْٗا  11(.اهعبادٝنة فَيش ببيت واتاى )

و بةتةواوةتى ٖةَووى بؤ خواى طةوسة بهةيت، وة دووس بهةويتةوة ية بةْذايةتى غةيشى خواى 
، بةٖةس ػَيواصَيو ية ػَيواصةناْى بةْذايةتى، وة بةَاْة طةوسة،و بؤ نةطاْى ديهةى بهةيت

 يةنتاثةسطتى بة تةواوةتى جَيبةجَي دةبَيت.
وة واجبة يةطةست نة تَيبطةيت ية واتاى ػريى، نة ية بٓةسةتذا درى يةنتاثةسطتى ية، ٖةتا 

 خؤتى يَي بجاسَيضيت و يَيي دووس بهةويتةوة.
ة  إالاهلل( نؤَةَيَيو َةسج و ػةستى ٖةية، نة بةبَى ئةو وة ثَيؽ ٖةَوو ئةَاْةؾ بضاْة نة )الإي

 َةسجاْة ساطت و دسوطت ْابَيت و داْاَةصسَيت، ئةواْيؽ:
                                                           

( 3828( ٖاتووة و ئينب َاجةؾ بة رَاسةى )1525ةى )فةسَوودةنة ؿةحيخة، ية طوْٓةْى ئةبو داودا بة رَاس ؿخيذ:(  8
( 122ئينب تةميية بة رَاسةى ) طٚبٟ( و ؿخيذ نالّ 2755َٖيٓاوييةتى و ػَيخ ئةيباْى ية طيًظيًةى ؿةحيخةدا بة رَاسةى )

 َٖيٓاوييةتى و دةفةسَوَيت ؿةحيخة.

يةنةّ تاسيهى ػةو، دووةّ تاسيهى دةسيا، طَييةّ تاسيهى يةنإ نة بةنؤ ٖاتووة َةبةطت ثَيى طَي تاسيهي ية:  ظوٌات:(  9
 تاسيهى ْاو طهى حوت.

( َةبةطت ية وتةنةى ثَيػةَبةس يوْع طةالَى خواى يَي بَيت، نة فةسَووى َٔ طتةّ ناس بووّ، ثَيي ئةوةية نة ئةو بَي ثشطى  10
واص بهات، كوْهة قةوَةنةى خؤي طوَييإ و فةسَاْى خواى طةوسة خانةنةى خؤى بةجَي َٖيؼت و كو بؤ خانَيهى ديهة ٖةتا باْطة

 بؤ ساْةطشت . 

 ( ية ْاَةى دووٖةَذا باطي )ايعبادة( دةنةئ إٕ ػاْ  اهلل. 11
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( صاْني بة َاْاو واتاي )الإية إالاهلل( بة ٖةسدوو بةػةنةى، واتة )ْةيف( و ايعًِ) يةنةّ:
ةوسة و ئةطاطييةى )ئيظجات(، ثَيويظتة صاْياسى و عيًَُيهى باػت ٖةبَيت بةّ دوو بٓةَا ط

ُٕ الإهٕ إالاهلل[ػةٖادةت، بةَيطةؾ بؤئةَة خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  واتة:  (19حمُذ ]فاعَوٍ أَُ
بةكانى بضاْةو فَيش ببة نة ٖيض خوايةى ْيية بةٖةم ػياوى بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت جطة صاتى 

 ثريؤصى )اهلل( نة خواى تاى و تةْٗاو بَي ٖاوةَية((.
( دَيٓيايي و داَةصساوى نة درى ػةى و طوَاْة و الى دةبات، كوْهة اييكني) دووةّ:

أضعد اهِاع بػفاعيت َٙ٘ اهقٚاًٞ ًّ قاي )) ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( دةفةسَوَيت: 
واتة: خؤػبةخرتئ نةطاَْيو ية ِسؤرى دواييذا بة  12.((ال إهٕ إال اهلل خاهصا ًّ قوبٕ أُٗفطٕ

نةطةية نة دةَيَيت : )الإية  إالاهلل( خاييـةٕ بةبَى طوَإ ية دَيو ْاخييةوة يإ ػةفاعةتى َٔ، ئةو 
 13ية ْةفظي يةوة ((.

( ساطيييتطؤيي نييية درى دسؤيييية، و بشيتيييية ييييةوةى ٖةسنيييةغ دإ بَٓييييت بييية  ايـيييذم) طيييَييةّ:
بيية  ػييةٖادةتةيٓذا يَيييى وةسْاطريدسَيييت ٖييةتا بيية ساطييتى و ؿييذقةوة ييية دَيييييةوة ْييةيًََيت، خييؤ ئةطييةس 

ر دسؤوة بيًََيت حظابى َوْافيل و دوو ِسووى بؤ دةنشَيت، بةو بةَيطيةى خيواى طيةوسة دةفيةسَوَيت:     
َّ اهِاز َْ املِافقنَي يف اهَدزن األضفى ًِ واتية: دوو ِسووةنيإ )ئةواْيةى تيةْٗا بية صووبيإ ئيُاْييإ         د إ

 َٖيٓاوة( ية ِسؤرى دواييذا دةنشَيٓة بٓهى ئاطشى دؤصةخةوة ((.

                                                           

ئيُاَى بوخاسى ية ؿةحيخى بوخاسيذا و نيتابى )عيًِ( دا َٖيٓاوييةتى ية ئةبو ٖوسةيشةى دوطي يةوة، ٖةسوةٖا  ؿخيذ:(  12
 حيخى َٖيٓاوييةتى.ئيُاّ ئةمحةديؽ ية َوطٓٓةدةنةيذا بة ؿة

( طودَيو )فائذة(: ٖةْذَيو ية ئةًٖى عيًِ بؤ ئةوة كووٕ نة ٖاوػَيوةى ئةّ جؤسة فةسَووداْة نة يةباسةى ئةواْةوة ٖاتووٕ  13
بووٕ، (( و ٖاوػَيوةيإ، ئةَاْة ٖةَوويإ ية طةسةتاي ئيظالَذا  ًّ قاي الإهٕ إالاهلل دخى ادتِٞ (( أٗ حسَ اهلل عوٕٚ اهِازدةَيَئ: )) 

كوْهة ئةو ناتة دةعوة و باْطةواص تةْٗا بؤ يةنتاثةسطتى و تةوحيذ بووة، بةالّ ناتَيو فةسائيضةنإ فةسص نشا و طٓوسةنإ دياسى 
ضحان( ٗ )شٗٓس٠( نشا، ئةَة طشايةوة و ْةطخ بوويةوة، وة بةَيطةناْيؽ يةطةس ئةَة صؤس و ئاػهشإ، يةطةس ئةّ قظةؾ ئيُاَى )

 و غةيشى ئةواْيؽ ية ئةًٖى عيًِ بشياسيإ يةطةس داوة . وسى(ٗ )ض٘فٚاُٟ ثٕ
وة ٖةْذَيهى ديهة ية ئةًٖى عيًِ بؤ ئةوة كووٕ نة: ٖيض ثَيويظت بة باْطةواصى ْةطخ بووْةوة و طشيٓةوةى ػتةنإ ْانات،      

َى ػةٖادةتةئ و تةواونةسئ، كوْهة ٖةَوو ئةو ػتاْةى نةية فةسائيضةناْى ئيظالّ و ئةسناْةناْى ئائ بٔ، ثَيويظتى و يةواص
واتة ٖةسدوو ػةٖادةنة، خؤ ئةطةس ػةٖادةتةئ َٖيٓشا بةالّ يةنَيو ية فةسائيضةنإ جَيبةجَي ْةنشا يإ ْهوَيى يَيهشا، يإ بة 

بؤ ْاو ئةْكةطت و تةٖاوٕ، يةطةس تةفـيٌ و خيالف و جياواصى تَييذا، حونُإ داوة بةطةسيذا بة نوفش و بَي باوةسى، وة ْةكوْى 
 بةٖةػت، وة ئةّ قظةؾ ْضيهة ية حةقةوة.

وة ٖةسوةٖا دةطتةيةنى تش ية ئةًٖى عيًِ بؤ ئةوة كووٕ نة: دإ ثَيذاْإ بة وتةو نةييُةى تةوحيذ و يةنتاثةسطتى ٖؤناسو      
بهات، و دووس  َةبةطتَيهة بؤ كووْة ْاو بةٖةػت و، سصطاس بووٕ ية ئاطش، بةو َةسجةى خاوةْةنةى فةسائيضةنإ جَيبةجَي

 بهةوَيتةوة ية تاواْة طةوسةنإ )ايهبائش( خؤ ئةطةس فةسائيضةنإ جَيبةجَي ْةنات و دووس ْةنةوَيتةوة ية تاواْة طةوسةنإ )ايهبائش( ،
 وة تةْٗا دإ ثَيذاْاْى بةوتةى يةنتاثةسطتيذا ٖيض ِسَيطشى يَي ْانات ية كوْة ْاو ئاطشى دؤصةخ، وة ئةَةؾ ْضيهرتة ية حةم و

 (.2/414،413اهرتغٚب ٗاهرتٓٚب هوٌِرزٜ )ؿةوابةوة، يةوةى ثَيؼرت يإ ئةَة و ئةويؽ، واهلل اعًِ/ 
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ٍَ بؤ خوا داْاْة، بةو بةَيطةى خواى االخالق) :كواسةّ ( دَيظؤصى نة درى ػريى و ٖاوة
ََ اهلل َعَوٕٚ ادَتَِٞر طةوسة دةفةسَوَيت:  ُٙػِسن باهلل َفَقد َحَس  ًَّ ُٕ واتة: ٖةسنةغ ػريى بةخواى  د إَُ

 طةوسة بهات، ئةوة خواى طةوسة بةٖةػتى يةطةس حةساّ دةنات ((.
ويظتى بؤ ئةّ وػةية، وة ٖةَوو ئةو ػتاْةؾ نة بةَيطةٕ يةطةسى ( خؤػةاحملبٞ) ثَيٓجةّ:

. 
( واتة تةطًيِ بووٕ و جَيبةجَي نشدْى َافةناْى، بةو بةَيطةى أألُقٚاد ذتق٘قٔا)ػةػةّ: 

)) الإهٕ إال اهلل ًفتاح ادتِٞ، ٗهلى ًفتاح أضِاْ فٌّ جا١ مبفتاح هٕ وةٖبى نوسى َٓبة دةفةسَوَيت: 
. واتة: )الإية إالاهلل( نًيًى بةٖةػتة، ١ مبفتاح هٚظ هٕ أضِاْ مل ٙفتح هٕ ((أضِاْ فتح هٕ، ًّٗ جا

وة ٖةَوو نًيًَيو دداْى خؤى ٖةية، جا ٖةس نةغ بة نًيًَيهةوة بَيت نة دداْى ثَيوة بٔ ئةوة بؤى 
 دةنشَيتةوة، وة ٖةسنةطيؽ بة نًيًَيهةوة بَيت و دداْى ْةبَيت بؤى ْانشَيتةوة ((.

( دووسنةوتٓةوة ية ٖةَيوةػَيٓةسةوةناْى، نة ٖةَيوةػَيٓةسةوةناْى ِاب ُ٘اقضٔااجت) حةوتةّ:   
ػةٖادةتةئ )ئيُإ( صؤسٕ، نة َةتشطيذاس تشيٓيإ بشيتية ية )ػريى( ٖاوةٍ بؤ خوا بشياس دإ، وة 

 باطى ٖةْذَيو ية بةتاٍ نةسةوةناْى دَيت.
( يإ ت٘حٚد االه٘ٓٚٞإ يَيٓاوة )وة بضاْة ئةّ يةنتا ثةسطتى ية صاْايإ و ئةًٖى عيًِ ْاوي

( يةنتاثةسطتى بةْذايةتى، وة دوو جؤسى ديهةؾ ية يةنتاثةسطتى ت٘حٚد اهعبادٝثَيى دةَيَئ )
 ٖةية، نة ثَييإ دةَيَئ: 

 يةنتاثةسطتى خوايةتى، نة بشيتية ية باوةس بووٕ بةوةى نة ٖةس خواى توحيذ ايشبوبية :
يشاصم( سؤصى دةس و، )املذبش( داِسَيزةسو بةِسَيوةبةسى ٖةَوو طةوسةية )اخلايل( بةدى َٖيٓةس و، )ا

دوْيا و ناسةنإ، ئةَةؾ ٖةس بةتةْٗا بةغ ْيية بؤ ِسصطاس و ْةجات بووٕ، كوْهة َوػشيو و بَي 
ٍَ ئةوةػذا ْةبووْة َوطوَيُإ ثَيي، وة خوَئ و  باوةسةناْى قوسةيؽ باوةسيإ ثَيي ٖةبوو، يةطة

تا ئةو ناتةى باوةسيإ دةَٖيٓا و يةنتايةسطتى بةْذايةتى )توحيذ َاَييإ ْةثاسَيضسا، ٖة
ٌَ و دسؤناْيإ، بةو بةَيطةى خواى  ايعبادة(يإ جَيبةجَي دةنشد، وة بةسائةتيإ دةنشد ية خوا بات

ٌَِظر طةوسة دةفةسَوَيت:  ََٗضدََّس اهػَّ َٗاِهَأِزَض  َٗاِت  ٌَا ِّ َخَوَق اهطَّ ًَ  ٍِ ُٔ ِّ َضَأِهَت َّ َٗاِه ََٗه٣ِ ٌََس َهَُٚقُ٘ه َق
ُٕ خؤ ئةطةس يَييإ بجشطيت ئةى حمُذ ئايا نَي ية دسوطت نةسو بةديَٗيٓةسى ئامساْةنإ و  د اهوَّ

 صةوى و، خؤس و َاْطى بؤ ساّ نشدووٕ؟ يةنظةس دةَيَئ : اهلل ((.

 يةنتاثةسطتى طيفات و ْاوة جواْةناْى خواى طةوسة، ئةويؽ : ت٘حٚد األمسا١ ٗاهصفات
ةوةى نة خواى طةوسة وةطف بهةيت بةو جؤسة نة خؤى وةطفى خؤى داوة، بةبَي بشيتية ي

ُٚٚف( ( متجٚى)تؼبية( كواْذٕ، و ) ( يةناس خظتى تعطٚىكؤَْيتى ، و )منُ٘ٞ كسدْ، ٗ )َتَل
وة ٖيض نةغ وةطف ْةدةئ بة ٖيض طيفاتَيو ية طيفاتةناْى خواى ، طيفاتة بةسص و ثريؤصةناْى
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َ٘ َضٌُٚع اهَبصِٚسر ى طةوسة خؤى دةفةسَوَيت:طةوسة، بةو بةَيطةى خوا َٓٗ  د َهَٚظ َكٌِجِوِٕ غ٤ 
واتة: خواى طةوسة ٖاوػَيوةى ْيية، ْة يةصاتيا، ْة ية طيفاتيا، ْة يةنشداسيا، ْة ية تواْايذا، بؤ 
خؤى تةْياية و ية ٖةَوو ػتَيو بَي ْياصةو، ٖةَوو ػتَيو ْياص َةْذة بةو، وة بةٖةَوو ػتَيو 

14يظةسة ((.بيٓةس و ب
 

 
 

ٍَ بؤ خوا بشياس دإ  )ػريى( ٖاوة
ايؼشى: بضاْة نة طيةوسةتشئ و خيشات تيشئ تياوإ الى خيواى طيةوسة، بشيتيية يية )ػيريى(، بيةو                  

ٌَهّ َٙػها١       ر بةَيطةى خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  َْ ذِههَم ِه ََٗٙػِفهُس ًها دٗ ُٙػِسَن ِبهِٕ  َْ اهلل ال َٙػِفُس أْ  د إ
خواى طةوسة ٖةسطيض خؤؾ ْابَييت نية ػيةسيهى بيؤ بشيياس بيذسَيت، واتية ػيشنى ثيَي           واتة(. 47اهِطا١ 

 بهشَيت، ئيرت يةوة بةدوا بؤ ٖةسنةطَيو نة خؤى بيةوَيت و تةوبةى يَي بهات خؤؾ دةبَيت((.
وة ٖةسوةٖا ثشطياسيإ نيشد يية ثَيػةَبيةسى خيوا )ؿيًى اهلل عًيية وطيًِ( ييةباسةى طيةوسةتشئ                 

ٍَ بيؤ        )) أْ َتجَعهَى هلل ُهدّا ٗقهد خوقهم ((    ويؽ فيةسَووى:  تاواْةوة، ئية  واتية: بشيتيية ييةوةى نية ٖياوة
ٍَ ئةوةػيذا ٖيةس ئيةوة بةديَٗيٓيةست ((، وة ٖيةس ػيرينة نية بةٖؤييةوة           خواى طةوسة بشياس بذةيت يةطية

ٍَ دةبَيتةوة، بةو بةَيطةى خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  ِّ َأرتةواوى ناسة كانةناْى ديهة بةتا ِغَسِكَت َه٣ِ
ٌَُوههَم َّ َع خييؤ ئةطييةس ٖاوةَيييت بييؤ خييواى طييةوسة بشييياسدا ئييةوة كيياى بضاْيية نيية ٖييةَوو نيياسة       دَهَِٚحههَبَط

ٍَ دةبٓةوة ((.، وة ػرينيؽ دوو جؤسى ٖةية، ئةواْيؽ ػرينى طةوسة و بلوى )انرب  كانةناْت بةتا
 واالؿػش(.

ةََيو ِسييييا و خييؤ دةسخظيينت و  ( ػييرينى بلييوى: ئييةويؽ بشيتييية ييية نيي ايؼييشى االؿييػش) يةنييةّ:      
طوَيٓذ خواسدٕ بة غةيشى خواى طةوسة، وةى ئيةو نةطيةى طيوَيٓذ خبيوات بية ثَيػةَبيةس ييإ نةعبية         
يإ ػةسةف يإ ٖةس ػتَيهى ديهة، ئةوة دةبَيتة ػرينى بلوى، َةطةس ئةوة ْيةبَيت نية خاوةْةنيةى    

ةوسةتش بَييت، ييةّ ناتيةدا دةبَيتية     ثَيى وابَيت نة ئةو ػتةى طوَيٓى ثَي دةخيوات يية خيواى طيةوسة طي     
ػرينى طةوسة، وة ئةَةؾ ناتَيو دةسدةنةوَيت نة طوَيٓذ خواسدٕ بة خوا اليإ صؤس طيادة و ئاطيإ   
و فؼكياتة، بةالّ بؤ غةيشى خوا و ػتة خؤػةويظتةناْى ديهة )وةى ػةسةف و ْاَوغ( صؤس اليإ 

 طشإ و بة ٖةيبةتة و يةطةس يإ قوسطة و يَيى دةتشطٔ.

                                                           

إمنا قصد بى نفُ أن ٍكٌن وعى شزٍك أً وعبٌد ٍستحق العبادّ ًالتعظَي ؛ كىا  . .لَس كىثمى شُٕ  : قٌلىرمحى اهلل : ) ابن القَي قاه العالوْ (  14
نفُ صفات كىالى ، ًعمٌي عمٓ خمقى ، ًتكمىى بكتبى ، ًتكمىى لزسمى ، ًرؤٍْ املؤونني لى جوزّ بأبصارهي  ٍفعمى املشبوٌن ًاملشزكٌن ، ًمل ٍقصد بى

 . كىا تزٔ الشىس ًالقىز يف الصحٌ . . ( اهـ

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=113&ID=61#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=113&ID=61#docu
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ٍَ و ػةسيهى  دووةّ:         )ايؼشى االنرب( : ئةويؽ بشيتية يةوةى نة نةطَيهى ديهة بهةيتة ٖاوة
خواى طةوسة و ػةسيهى بهةيت ية ٖةس جؤسَيو ية جؤسةناْى بةْذايةتى، وةى ئةوةى طوجذةى بؤ 

ػةويظتى بةسَيت يإ ْوَيزى بؤ بهات يإ يَيي بجاسَيتةوة و يَيى برتطَيت يإ خؤػى بوَيت وةى خؤ
خواى طةوسة، يإ ثةْاى بؤ بةسَيت ية دوسخظتٓةوةى صةسةس و سانَيؼاْى خَيش، نة ٖيض نةغ 
تواْاى ْيية بؤى جطة ية خواى طةوسة، يإ طوَيِشايةَيى و ئيتاعةى نةطَيو بهات ية تةػشيع و 

ٍَ نشدٕ و حةساّ نشدٕ، ٖةَوو ئةَاْة ػرينٔ بة خواى طةوسة، وة يةَةوة دةصاْيت ن ة ػريى حةاَل
ٍَ نةسةوةى تةوحيذة، نة سةْطة ية )ئويوٖيةت( دا بهشَيت، وة سةْطة ية )االمسائو وايـفات( دا  بةتا
بهشَيت، بةوةى نة خواى طةوسة وةطف بذسَيت بة طيفةتَيو ية طيفاتى بةْذةناْى، وةى ئةوةى 

ؤيذا بًََيت دةطتى خوا وةى دةطتى دسوطت نشاوةناْى واية، وة خواى طةوسةؾ ية وةطفى خ
َ٘ َضٌُٚع اهَبصِٚسر دةفةسَوَيت: َٓٗ واتة: خواى طةوسة ٖاوػَيوةى ْيية، ْة  د َهَٚظ َكٌِجِوِٕ غ٤ 

يةصاتيا، ْة ية طيفاتيا، ْة يةنشداسيا، ْة ية تواْايذا، بؤ خؤى تةْياية و ية ٖةَوو ػتَيو بَي ْياصةو، 
(.، يإ غةيشى خوا وةطف ٖةَوو ػتَيو ْياص َةْذة بةو، وة بةٖةَوو ػتَيو بيٓةس و بيظةسة (

بهةيت بة طيفةتَيو ية طيفةتةناْى خوايةتى، يإ ْاوَيهى بؤ دابَٓييت بة ْاوة بةسصو ثريؤصةناْى 
 خواى طةوسة، وةى ئةوةى َوػشيهةنإ، )ايعضيض( يإ نشدبوو بة )ايعضى(.

ى خوا )ؿًى اهلل وة ٖةسوةٖا واص َٖيٓإ ية ْوَيز و تةسى نشدْى، يةو ػتاْةية نة ثَيػةَبةس        
))بني اهسجى ٗبني اهػسن ٗاهلفس تسن  عًية وطًِ( باطى نشدووة ية سيضى ػرينذا، وة دةفةسَوَيت:

 ((.واتة: ية َْيوإ ثياو و ػريى و نوفشدا واصَٖيٓإ و تةسى نشدْى ْوَيزة 15. اهصالٝ((
وْهة خواى طةوسة داوا ية خواى طةوسة دةنةّ نة ئَيُة و ئَيوةؾ بجاسَيضَيت ية ػريى، ك      

ََّٞ] دةفةسَوَيت:  ِِٕٚ اِهَج ُٕ َعَو ُِٙػِسِن ِباهوَِّٕ َفَقِد َحسَََّ اهوَّ  ِّ ًَ  ُٕ َّ   .[ ِإ
*    *     * 
 
 
 
 

 

                                                           

 : زٗاٖ ًطوٍ يف كتاب االمياْ عّ جابس بّ عبداهلل زضٛ اهلل عِٕ عّ اهِيب صوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ .ٚح صح(  15
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 نامةى دووةم

 بةندايةتى

 (  العبادة )
 

 واتاي بةندايةتى
 جؤرةكانى بةندايةتى 

 مةرجةكانى دروستى بةندايةتى 
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 حٍٚبطٍ اهلل اهسمحّ اهس

     
 :)ًعِٟ اهعبادٝ(

 واتياي بيييةْيذاييةتييى    
( اهتهرهى ( تةطًيِ بيووٕ و ) االُقٚاد( ًَهةكى و، )ارتض٘عبةْذايةتى ية صَاْةواْيذا بة واتايي )      

ٍَ، يييإ )  ( ِسَيطةيييةنى طسٙههق ًعبههدطييةس ْواْييذٕ دَيييت، وةى دةَيييَئ : )بعييري َعبييذ( وػييرتَيهى طوَيِشاييية
ٍَ و ئاطإ، وةى دةَيَئ ِسَيطانة ئاطيإ  ضوظ ضٔى االُقٚاد ًرهىًَهةض، واتة ) ( طةسْةوى و طوَيِشاية

 ٖات بة دةطتةوة ....
ٍَ ًَهييةض بييووٕ دةَيييَئ، وةى        وة ييية ػةسعيؼييذا )ػييشعا( : بييةو ثييةِسى غايييةو خؤػةويظييتى يةطيية

فييةسَووَيت : ػييَيخى ئيظييالّ ئييينب تةميييية )سةمحييةتى خييواى يييَي بَيييت( ثَيٓاطييةى بييؤ نييشدووة و دة    
واتية  16.))العبادّ: اسي جـاو  لكـن وـا  بـى اهلل ًٍزمـاي وـن اوقـٌاه ًاوعىـاه الباانـْ ًالظـاهزّ ((          

بةْذايةتى : ْاوَيهى نؤنشاوة و طؼت طرية، ية ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة خواى طيةوسة خؤػيى دةوَيئ    
 (.( يةنإ (باطِٟو ثَييإ ِساصيية، ية وتة و نشدةوة ِسواَيةتى و ثةْٗإ )

وة يةطةس ئةّ ثَيٓاطة، واتا و َاْاي بةْذايةتى نيشدٕ بيؤ خيواى طيةوسة، صؤس فشاواْية، ْيةى بيةو              
جؤسةى نة صؤسبةى خةَيهى طوَاْى بؤ دةبةٕ و، نوستى دةنةْةوة تةْٗا ية يةطيةس طيجود و سنيوع و    

ٍَ ئةَةػذا، بة ػَيواص و جؤسةناْى ديهةى بةْذاييةتى،  جطية    ْوَيز و سؤرو، وة ية ٖةَإ ناتا و يةطة
ية خواى طةوسة بةْذايةتى بؤ نةطاْى ديهة دةنةٕ، بَي ئةوةى بضأْ و ٖةطتى ثَي بهيةٕ، دةنةوْية   
ٍَ داْإ بؤ خواى طةوسة، نة ٖةسنةغ ئةجناَى بيذات و يةطيةسى يشَييت و تةوبيةى ىَل      ػريى و ٖاوة

( دا اهِطا١َيطةى ية طوسةتى )ْةنشدبَيت، ٖةسطيض خواى طةوسة ىَل خؤؾ ْابَيت و ْاي بوسَيت، بةو بة
ٌَهّ َٙػها١   دةفةسَوَيت :  َْ ذِههَم ِه ََٗٙػِفُس ًا دٗ ُٙػِسَن ِبِٕ  َْ اهلل ال َٙػِفُس أْ  (.واتية خيواى طيةوسة    48د]إ

ٖةسطيض خؤؾ ْابَيت نية ػيةسيهى بيؤ بشيياس بيذسَيت، واتية ػيرينى ثيَي بهشَييت، ئييرت ييةوة بيةدوا بيؤ              
 َي بهات خؤؾ دةبَيت ((.ٖةسنةطَيو نة خؤى بيةوَيت و تةوبةى ي

نةواتية، ئييةو نةطييةى ِسَيطييةى ْييةجات و طييةسفشاصى و ِسصطيياس بييووْى ئييةوَيت ييية ئيياطشى دؤصةخ و       
دةيةوَيت بلَيتة بةٖةػت، واجبة يةطةسى تَيبطات ية واتاي بةْذايةتى و جؤسةناْى، ٖةتا بة تاى و 

حييةقى خييواى طييةوسة بةطييةس  تييةْٗا خاييـييةٕ بييؤ خييواى طييةوسةى بهييات )طييبخاْة وتعيياىل(، كييوْهة  
بةْذةناْييييةوة ئةوةييية نيية بيية تييةْٗا بةْذايييةتى )عيبييادةت( بييؤ ئييةو بهييةٕ، خييؤ ئةطييةس ئييةواْيؽ            

                                                           

 ( نة ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية )سمحة اهلل( دايٓاوة ..)اهعبادٝ( دةتواْيت بطةِسَيييتةوة بؤ ثةستونى  16
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)بةْذةناْى خواى طةوسة( ئةوةيإ نشد، ئةوة حةقة يةطيةس خيواى طيةوسة بييإ ناتية بةٖةػيت، وةى       
 17ى نوسى جةبةيذا ٖاتووة خواى ىَل ِساصى بَيت...ذية فةسَوودةنةى َةعا

( بةْذاييةتى بيةواتاى ثةسطيتؽ و تةْةطيوى و )ايتييية(يؽ دَييت: وةى       اهعبادٖٝةسوةٖا وػةى )      
( ٖاْييا َٖيٓييإ نيياتى   االضههتػاثٞطييجود و سنييوع و ْوَيييز، وة ٖييةسوةٖا دوعييا و ثاساْييةوة، يةواْييةؾ )    

 تةْطاْيية و ْاسةحييةتى، نيية ٖيييض نييةغ تواْيياى وةاَلّ داْييةوةى ْيييية جطيية ييية خييواى طييةوسة، ئةَييةؾ 
بةٖةَإ جؤس يةنَيهة يةو بةْذايةتى و ثةسطتؼاْةى نة دسوطيت ْييية بيؤ غيةيشى خيواى طيةوسة بيؤ        

( ثييةْاطشتٔ بيية خييواى طييةوسة ييية ػييةِسو نةيييذى   الضههتعاذٖٝيييض نةطييَيهى تييش بهشَيييت، وة ٖييةسوةٖا )ا 
ُٕ رػةيتإ و ئةوييائةناْى، بةو بةَيطةى خواى طةوسة يية طيوسةتى )اجلئ(دا دةفيةسَوَيت:      َّه َْ   ََٗأ َكها

َّٓقه     ٍِ َز ُٓ ِّ   َفهَصاُدٗ َّ اِهِجه َْ ِبِسَجاٍي ًِه ُِِظ َُٙعُ٘ذٗ َّ اِهِإ ( واتية: ثياواَْييو يية ئيٓظيةنإ     6 داِزَجاْي ًِ
ثييةْايإ دةطييشت بيية ثياواَْيييو ييية جٓييةنإ، ئييةواْيؽ ئييةّ طييةسيَي ػييَيواويةيإ قواطييتةوة و صييياتش      

 18طوَِشايإ نشدٕ و تشطاْذيأْ ((.
( ْةصس نيشدٕ  و  ٖاوػيَيوةيإ، ٖيةَووى    اهِرز( طةسبِشئ و قوسباْى نشدٕ و )اهربحوة ٖةسوةٖا )     

يةو ثةسطتؽ و بةْذايةتى ياْةية نة دةبَيت تةْٗا بؤ خيواى طيةوسة بهيشَئ و ْابَييت بيؤ غيةيشى ئيةو        
َّ َصههَواِتٛر بهييشَئ، بيية بةَيطييةى ئييةوةى خييواى طييةوسة ييية طييوسةتى )االْعيياّ( دا دةفييةسَوَيت:    ُقههِى ِإ

ٌَاِتٛ ِهوَِّٕ َزبِّ اِهَعاَهٌِني ًَ َٗ  َٜ ًَِحَٚا َٗ ُُُطِلٛ  ٌُِطِوٌِني َٗ َُّي اِه ََٗأَُا َأ َِٗبَرِهَم ُأًِِسُت   ُٕ  162 د َها َغِسَٙم َه
( واتة : ئةى حمُذ بة يةٖود و ْةؿاسا و ئةو َوػشيهاْةى َةنهية و دةوس و بيةسى بًَيَي: نية     163 –

ةس ثَيٓج ْوَيزةنإ( حةج و قوسباْى و ريإ و َشدمن، بؤ خيواى  ْوَيز و ) فةسصةنإ و طوْٓةت، يإ ٖ
ٖةَوو جيٗاْيإ )يإ خواى جٔ و ئيٓظةنإ، يإ دوْيا و دواِسؤر( دةنةّ، وة ٖيض ٖاوةَيَيهى ْييية  

                                                           

 ( تةواوى فةسَوودةنة بةّ جؤسةية : 17
 ، قاي: اهلل ٗزض٘هٕ أعوٍ ، قاي:((ٙا ًعاذ أتدزٜ ًا حق اهلل عوٟ اهعباد ؟  )) ِيب صوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ:عّ ًعاذ بّ جبى قاي: قاي اه   
((. ًتفق عوٕٚ: زٗاٖ  أْ ال ٙعربٍٔ)) ، قاي : اهلل ٗزض٘هٕ أعوٍ، قاي: (( أْ ٙعبدٖٗ ٗال ٙػسك٘ا بٕ غ٣ٚا ، أتدزٜ ًا حقٍٔ عوٕٚ ؟)) 

ةبةٍ دةطَيِشَيتةوة، ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( جاسَيهيإ فةسَووى: )) ئةى ى نوسى جذواتة: َةعااهبداز٠ ًٗطوٍ/ 
ئايا ئةصاْى حةقى خواى كيية بةطةس بةْذةناْييةوة ؟(( َٓيؽ ومت : خوا و ثَيػةَبةسةنةى ئةصأْ، ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى  ذَةعا

ئةوةية نة بة تةْٗا بةْذايةتى بؤ بهةٕ و ٖاوةَيى بؤ بِشياس ْةدةٕ، اهلل عًية وطًِ( فةسَووى : )) حةقى خوا بةطةس بةْذةناْييةوة 
ثاػإ فةسَووى ئةى ئايا ئةصاْى َافى بةْذةنإ كيية يةطةس خواى طةوسةوة؟ (( ومت: خواو ثَيػةَبةسةنةى ئةصأْ، فةسَووى : )) 

 .ئةطةس ئةوإ ئةوةيإ نشد، ئةويؽ طضايإ ْةدات، واتة ْةيإ ناتة ئاطشى دؤصةخ ((

 بةسى( و )طةعذى( و غةيشى ئةواْيؽ دةفةسَووٕ :طٕ( و )ثري( صاْاياْى تةفظري )ئينب نة 18
ٖةْذَيو ية ٖاوةاَلٕ )وةى ئينب عةباغ و ئةبى طائيب و حةطةٕ و ئيرباٖيِ و قةتادة و .... ((ية ثَيػةَبةسى خوداوة )ؿًى اهلل    

ٍَ بوو  نة ية صةَاْى جاٖيًيذا ئةطةس نؤَةيَيو ثياو بة ػةودا طةفةسيإ بهشداية و عًية وطًِ( دةطَيِشْةوة: ئةّ ئايةتة ناتَيو ْاص
ٍَ و ػيو و ػوَيٓى تاسيهةوة، صؤس دةتشطإ و ثةْايإ دةبشدة بةس طةيذى جٓؤنةناْى ئةو ْاوكةية و، دةيإ  ِسَييإ بهةوتايةتة دؤ

ة طةوسة و عةصيضى ئةّ دؤَية، ية خشاثةى ْةصإ و (( واتة ثةْا دةطشّ بأع٘ذ بعصٙص ٓرا اه٘ادٜ ًّ غس ضفٔا١ قًٕ٘: ووت: ))
 طوفةٖاناْى طةيةنةى ((. ئيرت ئةواْيؽ صياتش دةيإ تشطاْذٕ ....
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و خاييـيييةٕ و بيييةبَى ػيييةسيو داْيييإ بيييؤى بةْذاييييةتى بيييؤ دةنيييةّ، وة بيييَي طوَيييإ َٓييييؽ يةنيييةّ       
  َوطوَيُاْى ئةّ ئوممةتةّ ((.  

َُِحر( دا دةفةسَوَيت: اهل٘ثسوة ٖةسوةٖا ية ئايةتَيهى ديهةدا و ية طوسةتى )       َٗا  دسَفَصىِّ ِهَسبَِّم 
  19( واتة : ْوَيز بهة بؤ خواى طةوسة و ثاػإ قوسباْيؼى بؤ بهة و خوَيٓى بؤ بِشَيزة((. 4

طييةوسة بهشَيييت و، وة   نةواتيية قوسبيياْى و طييةسبِشئ واجبيية وةى ْوَيييز نييشدٕ تييةْٗا بييؤ خييواى              
ٖةسوةٖا ْضا و ثاساْةوة )دوعا(يؽ بةٖةَإ جؤس واجبة تةْٗا بؤ خواى طةوسة بهشَيت، كوْهة دوعا 
و ثاساْييةوةؾ ٖييةس ييية جييؤس و تييوتى بةْذايييةتى و ثةسطتؼيئ، بييةو بةَيطييةى ييية فةسَوودةيييةنى          

َيهييإ ثَيػةَبيةسى خيوا    ؿةحيخذا نة ْوعُياْى نيوسى بةػيري خيواى ىَل ِساصى بَييت دةطَيِشَيتيةوة جاس      
ٗقاي زبلٍ ادعهُ٘ٛ أضهتجب    :إْ اهدعا١ ٓ٘ اهعبادٝ ثٍ قسأ )))ؿًى اهلل عًية وطًِ( فةسَووى : 

واتيية ْييضا و ثاساْييةوة و دوعييا نييشدٕ بشيتييية ييية بةْذايييةتى نييشدٕ(( ثاػييإ ئييةّ ئايةتييةى         20.((هلههٍ
   ٕ بذةَيييةوة و ئيظيييتجابةتإ  خوَيٓيييذةوة )) خيييواى طيييةوسة فيييةسَووى ييييَيِ بجاِسَيٓيييةوة ٖيييةتا وةالَتيييا

 21بهةّ((.
( طوَيِشايييةَيى نييشدٕ و )االْكييياد( هطاعههٞ( بةْذايييةتى بييةواتا و َةبةطييتى )ااهعبههادٝوة ٖييةسوةٖا )       

(يييؽ دَيييت، كييوْهة خييواى طييةوسة )طييبخاْة وتعيياىل( ييية طييوسةتى  )ًطوههقتةطييًيِ بييووْى تييةواوةتي 
ٍِ َٙر)يع( دا دةفةسَوَيت:  ُِٚل ٍِ َأِعَِٔد ِإَه ًُِبنيَأَه  ٌّ ٍِ َعُد ُٕ َهُل َّ َْ   ِإ َِٚطا ِْ َها َتِعُبُدٗا اهػَّ ََ َأ  دا بَِِٛ آَد

( واتة ئةى ْةوةناْى ئادةّ ثَيؼيرت ئاطياداسّ ْةنشدْيةوة يةطيةس صوبياْى ثَيػةَبيةسإ نية ػيةيتإ         60
وةيية،  ْةثةسطنت و بةْذايةتى بؤ ْةنةٕ  )طوَيِشايةَيى بؤ ْةنةٕ(، كوْهة ئةو دورََٓيهيى ئاػيهشاى ئيَ  

وة فةسَاْيؼِ ثَي ْةنشدٕ نة بةتةْٗا َٔ بجةسطينت و بةْذاييةتى و عيبيادةت بية تيةْٗا بيؤ َئ بهيةٕ،         
كوْهة ئةَةية ِسَيطةى ِساطت ، واتة )ايتوحييذ( يةنتاثةسطيتى ((. يَييشةدا طوَيِشاييةَيى نيشدٕ ػيةيتإ       

                                                           

واتة ْوَيزى جةرٕ بهة )قوسبإ و  ))َفَصِى ِهَسِبَم((( ئينب عةباغ خواى ىَل ِساصى بَيت ية )تٓويري املكباغ( دا دةفةسَوَيت:  19
ش(( واتة قوسباْى بهة ية ِسؤرى جةرْى قوسباْذا ثاؾ ئةوةى ْوَيزى جةرْت نشد ية )املـًى(، وة ئينب ِسةَةصإ(، وة ٖةسوةٖا ))واحن

عةباغ دةفةسَوَيت: ئةّ ئايةتة بةَيطةية يةطةس واجيب قوسباْى نشدٕ ية ِسؤرى جةرْى قوسباْذا ثاؾ ئةجناَذاْى ْوَيزى جةرٕ .. 
 واهلل اعًِ

( َٖيٓاوييةتى و، ػَيخ 2969يؽ بة رَاسةى )ًر( َٖيٓاوييةتى و ئيُاَى تش3828ةى )( ؿخيذ : ئيُاَى ئينب َاجة بة رَاس 20
( دا ثًةى ؿةحيخى ثَيذاوة و ًػلاٝ املصباح( ٗ )اهطوطوٞ اهصحٚحٞ( ٗ )صحٚح اهرتغٚب ٗاهرتٓٚب( ٗ )االدب املفسدئةيباْى ية )
 ُاْةٕ ...( واتة ٖةَوو ثياواْى طةْةدةنةى جَيطةى َتزجاهلٍ كوٕ ثقاتدةفةسََيت )

 (  تَيبيٓى : 21
ئةّ فةسَوودة بة ػَيواصَيهى ديهة ٖاتووة نة ئةْةطى نوسى َاييو خواى ىَل ِساصى بَيت دةطَيِشَيتةوة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل      

اى يَي بَيت ية ((، بةّ يةفضةيإ ساطت ْيية و الواصة، وة ػَيخى ئةيباْى سةمحةتى خو )) اهدعا١ ًذ اهعبادٝعًية وطًِ( فةسَوويةتى 
( ى ثَيذاوة و دةفةسَووَيت ضعٚف( دا ثًةى الواص )اهطوطوٞ اهضعٚفٞ( ٗ )جاًع اهرتًرٜ( ٗ )ضعٚف اهرتغٚب ٗاهرتٓٚب)

 ( واهلل اعًِ ....2230فةسَوودةيةنى الواصة و ؿةحيذ ْيية )
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تييية ييية طوَيِشايييةَيى   بةْذايييةتى و عيبييادةت بييؤ نييشدٕ ياْيية، واتيية بةْذايييةتى نييشدٕ بييؤ ػييةيتإ بشي      
 نشدْى... 

وة ٖييةسوةٖا وتييةى خييواى طييةوسة ييية بيياسةى فريعييةوٕ و داسو دةطييتةنةيةوة، نيية ييية طييوسةتى            
َْ] َف( دا دةفةسَوَيت: املؤًِْ٘) ٌَا َهَِا َعاِبُدٗ ُٔ ًُ ِ٘ ََٗق ِّ ًِِجِوَِا  ِٙ ُّ ِهَبَػَس ُُِؤًِ ( واتة : جا 47د َقاُه٘ا َأ

امييييإ ثَيهيييةوة ْيياسد بيييؤالى فريعيييةوٕ و داسو دةطيييتةنةى بييية نؤَيييةَيَيو  ناتَيييو َوطيييا و ٖييياسوْى بش 
َييوعجيضة و بةَيطييةى ئاػييهشاوة، نةكييى صؤس بيية فيييض و يييوت بةسصييييةوة وتيييإ : جييا ئَيُيية ئيُييإ بيية    
دوونةطى وةى خؤَإ بَيٓني، نية ٖاوػيَيوى خؤَيأْ و ٖيلييإ صيياتش ْييية يية ئَيُية ؟!، يية ٖيةَإ           

ؤص قةوَةنةػيييييإ ثَيهييييةوة بةْييييذة و خضَييييةت طييييوصاس و ًَهةكييييى      ناتيؼييييذا ٖييييةَوو طييييةٍ و ٖيييي   
عة و طوَيِشايةَيى و تةطًيِ ٢ٚطا( بةواتاي اهعبادٝ( بشيتية ية )عابذوٕخؤَأْ((.َةبةطت يَيشةدا بة )

بيووْى تييةواوةتى ييية ٖييةَوو ػييتَيهذا، ئةَييةؾ دةبَيييت تييةْٗا بييؤ خييواى طييةوسة بهشَيييت، و ْابَيييت بييؤ  
ئةطةس ئيةّ جيؤسة طوَيِشاييةَيى يية بيؤ غيةيشى خيوا نيشا، ئيةوة دةنشَييت بية             نةطَيهى ديهة بهشَيت، خؤ

 دوو جؤسةوة )واتة دوو حونُى ٖةية( ئةواْيؽ : 
 (ٞو بيييَى ئيييةَشى خيييواى طيييةوسة، نيييةثَيى    إطاعههه )( طوَيِشايةَييييييةى يييية تييياوإ )َةعـييييةت

ٍَ نييشدٕ و ػييةسعاْذْى ئييةاهطاعههٞ يف ًعصههٚٞ اهللدةوتشَيييت ) و تاواْيية (، ئييةويؽ بييةبَى حييةال
وةى ئةوةى ػةيتإ صيٓا و داوَئ ثيظى بؤ بِشاصَيَٓيتةوة و ئةويؽ  (:بدْٗ اضتحالي املعصٚٞ)

)بةْييذة( بييةطوَيى بهييات، يييإ طييةوسة )طييةيذ(ةنةى فييةسَاْى ثييَي بهييات بيية خييواسدْى َةػييشوب       
 )عةسةم( و ئةويؽ بةطوَيي بهات و بيخواتةوة، يإ طةسنشدة و ثَيؼةوانةى فيةسَاْى ثيَي بهيات   

بة تاػيٓى ِسيؽ و ئةويؽ طوَيِشايةَيى بهات، وة ثَيؼى وابَييت نية ئيةو ناساْية حيةسأَ و ْابَييت       
ئيييةجناَيإ بيييذات، ئيييةّ طوَيِشاييييةَيى ياْييية ٖيييةَوويإ دةكيييٓة رَييييش كيييةَو و واتييياي )عيبيييادةت(    

ْ بةْذاييييةتى و ثةسطيييتؽ نشدْيييةوة، وة بييية بهةسةنةػيييى دةوتشَييييت )    ( بةْيييذةى عابهههدّا هوػهههٚطا
اتة ػوَئ نةوتةى ػةيتإ، وة ئةجناّ دةساْى ئةّ ناساْيةؾ )صيٓيا و دصى و تاػييٓى    ػةيتإ، و

ٍَ بَييت، واتية ناتَييو تاواَْييو           ِسيؽ و ....( بَي باوةِس )نافش( ْابٔ، َةطيةس ئيةو ناتيةى ثَيييإ حيةال
ٍَ و ِسةواييية، بييةَيهو ئييةو بهييةسة تيياوإ بيياسة و ناسةنةػييى حةساَيية و       ئييةجناّ دةدات و ثَيييي حييةاَل

تَيجةِساْذْى طٓوسى خواى طةوسةية، وة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًيية وطيًِ( ئوممةتةنيةى ىَل    
))ال طاعٞ يف خموه٘ق  ئاطاداس نشدؤتةوة و حةصةسى ثَيذاوٕ بة توْذ تشئ حةصةس و، دةفةسَوَيت: 
واتييية بيييةٖيض جؤسَييييو  22.)أٗ بػهههس( يف ًعصهههٚٞ اهلل )اٗ أرتهههاهق(، إيف اهطاعهههٞ يف املعهههسٗ  (( 

                                                           

ةنةيذا )ؿخيذ املظًِ( داو ئيُاَى ( ؿخيذ : ئيُاَى ئةمحةد ية )َوطٓةد(ةنةيذا َٖيٓاوييةتى و ئيُاَى َوطًيِ ية ؿةحيخ 22
( َٖيٓاوييةتى و ػَيخ ئةيباْيؽ دةفةسَوَيت فةسَوودةيةنى ؿةحيخة و ثياوةناْى 3696يؽ ية )طوْةٕ(ةنةيذا بة رَاسةى )ًرتش
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عيييةى ٖييييض دسوطيييت نشاوَييييو )ييييإ َشؤظَييييو( ْييييية و ْانشَييييت، يييية تييياوإ و  ٢ٚطهههاطوَيِشاييييةَيى و 
عيية تييةْٗا ييية نيياسى كييانة و   ٢ٚطههاطةسثَيلييى و بييَى ئييةَشى خييواى طييةوسة، بييةَيطو طوَيِشايييةَيى و     

 23َةعشوفذا دةنشَيت((. واتة ناسَيو نة ِسةصاَةْذى خواى طةوسةى يةطةس بَيت... 
 (ٞطوَيِشايةإطاع ) عةت نشدٕ يية حيونِ و تةػيشيعذا )احلهيِ وايتؼيشيع( واتية يية        ٢ٚطاَيى و

ٍَ نشدٕ و حةساّ نشدْذا )ايتخًيٌ وايتخشيِ(دا :  ئةّ جؤسةيإ بةٖيض ػَيواصَيو ْابَيت بؤ حةال
عيةو طوَيِشاييةَيى ٖييض نةطيَيو بهشَييت بيؤى جطية يية خيواى          ٢ٚطها غةيشى خيواى طيةوسة بهشَييت و    

ٍَ داْيإ بيؤ خيواى       ُصهِس َ ى خيواى طيةوسة نيشا )   طةوسة، خيؤ ئةطيةس بيؤ غيةيش     (، ئيةوة دةبَيتية ٖياوة
ٍَ و حةساّ( دةبَييت بيؤ   ايؼشى االنربطةوسة، نة ثَيى دةوتشَيت: ) (، كوْهة حونِ و تةػشيع )حةاَل

خييواى تيياى و تييةْٗا و قييةٖاس بَيييت و ْابَيييت بييؤ غييةيشى ئييةو بهشَيييت، كييوْهة خييواى طييةوسة ييية         
ُِٙػههِسُن ِفههٛ ُحِلٌِههِٕ َأَحههّدا رطييوسةتى )ايهٗييف( دا دةفييةسَووَيت:  (. واتيية ٖيييض نةطييَيو 26دََٗههها 

 24و ٖاوةَيى ْيية ية حونِ و بِشياسيذا ((. ٖاوناسى خواى طةوسةى ْةنشدووة و ْانات
ِٕ  ر وة ٖةسوةٖا خواى طةوسة ية طوسةتى )يوطيف( دا دةفيةسَوَيت:                       ٍُ إال ِهوه  إِْ اذُتله

( واتة: ٖةَوو حونِ و بِشياسَيو تةْٗا و تيةْٗا بيؤ خوايية و ٖيةس ٖيى ئيةوة، وة دةبيَى تيةْٗا ئيةو          40د
 ((. حانِ و بِشياس بة دةطت بَيت 

حيييونِ )بِشيييياس( و تةػيييشيع يييية تايبيييةت تيييشئ )أخيييف( تايبيييةت َةْذيييييةناْى )خـيييائف(               
ٕ عبودييةت )ييإ ئويوٖيييةت( ى خيواى طةوسةيية، يةبيةس ئيةوةؾ ييةنَيو يية واتانياْى وػيةى )           ( أإلهه

، واتيية ػييةسع داْييةس، ػييةسع بةدةطييت، وة ٖييةسوةٖا يييةنَيو ييية ْيياوة بييةسص و       أمُلػههِسع(بشيتييية ييية : ) 
ة، وة يةطييةس ئييةوةؾ، ٖةسنييةغ ػييةسيعةتَيو يييإ   (أذَتلههٍٚ( ٗ )أذَتَلههٍ)ثريؤصةنيياْى خييواى طييةوسة  

حونَُيو فةِسص بهات يإ دابَٓيت جطة ية حونِ و ػةسعى خواى طةوسة )عضوجٌ( ئةوة ْةفظى خؤى 
ٍَ طيييفةتَيو ييية طيييفةتةناْى )ئويوٖييييةت يييإ عبودييييةت( واتيية عيبييادةت، واتيية ئييةوةى     داوةتيية ثييا

وةٕ طيييفةتَيو )ؿييفات(ة ييية طيييفةتةناْى خوايييةتى، وة بييةو جييؤسةؾ وةنييو )فريعييةوٕ( ناتَيييو     خييا
                                                                                                                                                                                                 

( دا بة ؿةحيخى تةخشجيى )اهطوطوٞ اهصحٚحٞ( دا ٗ )ًػلاٝ املصباح( ٗ )اهرتغٚب ٗاهرتٓٚبٖةَوو جَيطاى َتُاْةٕ، و ية 
 وة ...نشدو

 ( تةواوى فةسَوودةنة ية َوطٓةدى ئيُاّ ئةمحةد سةمحةتى خواى يَي بَيت بةّ جؤسة ٖاتووة :  23
كٚف بم ٙا عبد اهلل ، إذا كاْ عوٚلٍ أًسا١ ٙضٚعْ٘ اهطِٞ ، ٗٙؤخسْٗ )) عّ ابّ ًطع٘د ، أْ اهِيب صوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ قاي :     

٘ي اهلل ؟ قاي : تطأهين ابّ أَ عبد ، كٚف تفعى ؟ ال طاعٞ ملدو٘ق يف ًعصٚٞ اهلل عص اهصالٝ عّ ًٚقاتٔا ؟ قاي : كٚف تأًسُٛ ٙا زض
 ((. ٗجى

 ( تَيبيٓى : 24
بة تائى طةسةتا ) ٗال تػسن يف حلٌٕ أحدا (( ئينب َةطعود و ئينب عاَش و حةطةٕ و ئةبو سةجائو قةتادة جةحذةسى بة )    

ال تؼشى (( خوَيٓذساوةتةوة، ئةطةس بةَة بَيت ئةوة واتانةى صؤس قوسغ تش دةبَيت. واهلل خوَيٓذوياْةتةوة، واتة )) وال يؼشى (( بة )) و
 ( خوا يَيي خؤؾ بَيت .ق٘زطبٟأعًِ / تةفظريى )
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ٍٕ َغريٜ  رووتى:  ( واتة: َٔ بؤ ئَيوة نةطَيهى تش ػو ْابةّ خواتيإ  38ايكـف دًا َعِوٌُت ًِّ إه
 25بَيت، بَيجطة ية خؤّ ((.

ٔ نةوتٔ بؤ غةيشى خيواى طيةوسة،   وة بةَيطةؾ يةطةس ئةوةى نة تةْٗا طوَيِشايةَيى نشدٕ و ػوَي       
ية حونِ و تةػشيعذا دةبَيتة ػرينى طيةوسة و بية ػيرينى طيةوسة دادةْشَييت صؤسٕ، يةواْيةؾ، وتيةى        

َْ إىل أِٗهٚههآ٢ٍِِٔ   رخييواى طييةوسة نيية ييية طييوسةتى )االْعيياّ( دا دةفييةسَوَيت:     ُُٚ٘حهه٘ َْ اهػههٚاطنَي َه َٗإ
ٌُػِسك٘ َٗإْ أَطعتٌٍ٘ٓ إَُُلٍ َه ُٚجاِدُهُ٘كٍ  نإ ٖةَوونات ػتى طِٕٚ( واتة: بضأْ نة ػةيا121 د ِْه

ثِشوثييوض و وةطوةطيية و ػييوبوٖات دةخةْيية دَيييى دؤطييت و ئةوييائةناْياْييةوة )َةبةطييت ثَيييى ئييةبو   
   ٍَ ئةحوةق و ػوَئ نةوتوةناْيةتى(، و ٖةَييإ دةَْئ، بؤئةوةى َوجادةية و دةَة دةََى تيإ يةطية

ةوة بوو، و ػريى، و باْطةواصى ئةوةى نة فشيؼتةنإ نليى  بهةٕ ية باسةى )خواسدْى طؤػتى ًَذاس
خوإ( خؤ ئةطةس بةطوَيتإ نشدٕ و ٖاتٓة طةس ئةو بريو باوةِسة بةتاَيةى ئةوإ، دَيٓيابٔ ئَيوةؾ وةى 
ٍَ ئةو َوػشيهاْة (( كيوْهة ػيوَئ نيةوتٓى     ئةوأْ )واتة َوػشيهٔ( و ٖيض جياواصى تإ ْيية يةطة

 خواى طةوسة نوفش و ػرينة بة خواى طةوسة ...  غةيشى حونِ و ػةسيعةتى
دةبيٓني يَيشةدا تةْٗا طوَيِشايةَيى نشدْى ٖاوةالٕ و ئيةوييائى ػيةيتاْةنإ ػيرينة و بةْذاييةتى            

عييةت نشدَْيهيية ييية حييونِ و   طههاو عيبييادةت نشدْيية بييؤ غييةيشى خييواى طييةوسة، كييوْهة طوَيِشايييةَيى و    
ٍَ و حةسا َذا، نة ْابَيت بؤ غةيشى خواى طةوسة بهشَييت، وةى ئيُياَى حيانِ    تةػشيعذا، واتة ية حةاَل

ى و غييةيشى ئييةواْيؽ بيية طييةْةدَيهى ؿييةحيذ ييية ئييينب عةباطييةوة خييواى ىَل ِساصى بَيييت          ًههر و تييش
)) أْ أُاضا ًّ املػسكني كاُ٘ا جيادهْ٘ املطوٌني يف ًطأهٞ اهربح ٗحتسٍٙ املٚتٞ  دةطَيِشْةوة:

َٗإْ ]فقهاي اهلل تعهاىل :     تهأكوْ٘ ممها قتهى اهلل. ٙعهين املٚتهٞ ((     فٚق٘هْ٘: تأكوْ٘ مما قتوهتٍ ٗال 
ٌُػهههِسكْ٘ ٍُٓ إَُُلهههٍ َه واتييية: خيييةَيهاَْيو يييية َوػيييشيهإ َوجادةييييةى َوطيييوَيُاْةنإ   26.دأَطعتٌههه٘

)ٖاوةَيةنإ( يإ دةنشد، و َوْاقةػةيإ دةنشدٕ يةباسةى َةطةيةى طيةسبِشئ و حيةساَى خيواسدْى    
ئةيإ ووت: ئَييوةى َوطيوَيُإ ئيةوةى خؤتيإ دةيهيورٕ و طيةسى دةبيِشٕ         طؤػتى ًَذاسةوة بوو، وة

دةخيييؤٕ، بييةالّ ئييةوةى خييوا خييؤى دةيهورَيييت ْيياخيؤٕ؟ واتيية ًَييذاسةوة بييوو(( ئيييرت خييواى طييةوسة ييية 
وةالَى ئيةّ َوػيشيهاْةو ئاطياداس نشدْيةوةى ٖاوةَييةناْى ثَيػةَبيةسى خيوا )ؿيًى اهلل عًيية وطيًِ(           

واسةوة )ْيياصَيى نييشد( : ))خييؤ ئةطييةس بييةطوَيتإ نييشدٕ و ٖاتٓيية طييةس ئييةو بييريو   ئييةّ ئايةتييةى ْيياسدة خيي
                                                           

ٍَ قظةنةى ديهةى نة بة )) ًا عوٌت ًّ إهٕ غريٜ ( ئينب عةباغ خواى ىَل ِساصى بَيت دةَيَيت ئةّ قظةى فريعةوٕ نة ووتى  25 (( يةطة
 طاَييإ بةئ بووة ... واهلل أعًِ 40(( َاوةى أُٛ زبلٍ األعوٟت : ))طةيةنةى وو

( َٖيٓاوييةتى و ئيُاَى 12602( دا بة رَاسةى )جاَع ايبيإبةسى ية )طٕ( ؿخيذ : ئيُاَى حانِ ية )َوطٓةد(ةنةيذا و ئيُاَى  26
( َٖيٓاوييةتى و، ئيُاَى ئينب 12602ةى )( و َوجاٖذيؽ ية تةفظريةنةيذا بة رَاس263ي ية )طوْٓةٕ(ةنةيذا بة رَاسةى )ًرتش

ى( دا ثًةى ؿةحيخى ثَيذاوة ًر( َٖيٓاوييةتى و ػَيخ ئةيباْى ية )طوْٓةتى تش7875ئةبى حاتةَيؽ ية تةفظريةنةيذا بة رَاسةى )
 و دةفةسَووَيت فةسَوودةيةنى ؿةحيخة ... 
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بيياوةِسة بةتاَيييةى ئييةوإ، دَيٓيييابٔ ئَيييوةؾ وةى ئييةوأْ )واتيية َوػييشيهٔ( و ٖيييض جييياواصى تييإ ْيييية  
ٍَ ئةو َوػشيهاْة ((.  27يةطة

ٕ دةبيٓني تةْٗا طوَيِشاييةَيى و          دادةْشَييت، ٖيةس بؤيية     نيشدٕ ييةّ جيؤسة ػيتاْةدا، بةػيريى      ٢ٚطاعه
)) أِ َحَُث َعَدلُتي عن أوـز اهلل لكـي ً   ( خوا يَيى خؤؾ بَيت دةفيةسَوَيت:  ثريصاْاي تةفظري )ئينب نة

واتة: ٖةسناتَيو ئَيوة أُتٟٔ كالًٕ زمحٕ اهلل/  شزعى إىل قٌِه َغريي َفَقَدوتي عمَى غريي فوذا هٌ الشزك ((
و ػيةسيعةتةنةى، بيؤ قظية و فيةسَاْى نةطياْى تيش و،        ثؼتإ نشد ية بِشياس و حونُى خيواى طيةوسة  

فةسَاْى نةطاْى تشتإ خظتة ثَيؽ فةسَإ و حونُى خواى طةوسة، ئةوة ػرينة، واتة ػةسيو تإ 
 بؤ خواى طةوسة بِشياس داوة ((. 

 ( ناسبةدةطيتإ و اهعوٌها١(  شاُاٙهاْ ٗ )االًهسا١   عيةى ) ٢ٚطاوة ٖةسوةٖا ٖةسنةغ طوَيِشايةَيى و          
)احلهاّ( فةسَإ ِسةوانيإ بهيات، يية حيةساّ نشدْيى ئيةو ػيتاْةى نية خيواى طيةوسة حيةالَيى نيشدٕ و             
ٍَ نشدْى ئةو ػتاْةى نة حةساَى نشدووٕ )يف ايتخًيٌ وايتخشيِ( ية فةتواناْياْيذا، ييإ قياْوٕ     حةاَل

خيوا و ئيةسباب    )قةواْني( و ياطا و دةطتوسةناْياْذا، نة حونُى خةَيهى ثَي دةنةٕ، ئةوة نشاوْةتة
ٍَ خييواى طييةوسةدا )      (، ٗاهعٚههاذٗا بههاهللجطيية ييية خييواى طييةوسة، واتيية نشاوْةتيية خوايييةنى ديهيية ييية ثييا

ٍَ داْةس بؤ خواى طةوسة،  وة بةَيطيةاإ يةطيةس ئةَية، ئيةو ئايةتيةى       بةوةؾ دةبٓة َوػشيو و ٖاوة
يييةنإ، ئيةًٖى نيتياب    ( ية نة خواى طةوسة ية باسةى ػوَئ نةوتواْى ْاَة ئامساْ)اهت٘بٞطوسةتى 

ٍُٔ أزبابهههّا ًِهههّ دْٗ  )واتييية ييييةٖود و ْةؿييياسا( نيييإ دةفيييةسَووَيت:   َٗ ُزٓبهههاَُ  ٍُٓ ]اَتَدهههرٗا أحبهههاَز
واتة : ية بشى خوا صاْا و سوٖباْةناْى خؤياْيإ نشدة خواى خؤيإ!، وة حةساَيإ بؤ  28(.31داهلل

ٍَ يإ بؤ حةساّ نشدٕ ((. أحباس: صاْان ٍَ نشدٕ و حةاَل اْى طةىل يةٖودة، وة سٖبإ: يةخوا تيشغ  حةاَل
                                                           

 ( تَيبيٓى : 27
ًَذاس دةبَيتةوة )تؤثيو( بهورةنةى خواى طةوسةية، واتة ِسؤحى ئةو طياْذاسةى  َوػشيهةنإ باوةِسيإ وابوو نة : ئةو طياْذاسةى     

 طةس دةبِشدسَيت و ئةوةػى بؤخؤى ًَذاس دةبَيتةوة ٖةس بة دةطتى خواية و خؤى دةميشَيَٓيت!!

 ٖؤناسى دابةصيٓى ئايةتةنة بةّ جؤسة بوو:(  27
ى يةوة ِسيوايةت يإ نشدووة نة: عةدى نوسى حاتةّ خواى ىَل ِساصى بةسى ية عةدطٕى وبةيٗةقى و ئينب ػةيبة و ًرئيُاَى تش     

بَيت دةطَيِشَيتةوة جاسَيهيإ خاكَيو )ؿةييب(َيهى ئاَيتومن ية ًَذا بوو، ثاػإ كوَة خضَةت ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( 
اخترٗا )) ِ يَي بوو نة ئةّ ئايةتةى دةخوَيٓذةوة: نة َٓى بيٓى فةسَووى: ئةَة كيية عةدي؟ ئةو بتة فِشَيذة ية ًَتا، ثاػإ طوَي

)أًا إٍُٔ مل ٙلُ٘٘ا ٙعبدٍُٗٔ ٗهلٍِٔ كاُ٘ا إذا أحو٘ا ). ثاػإ فةسَووى: (( أحبازٍٓ ٗزٓبأٍُ أزبابا ًّ دْٗ اهلل ٗاملطٚح ابّ ًسٍٙ
ٍَ يإ خؤ ئةوإ ْةيإ دةثةسطنت بةالّ ئةطة(( هلٍ غ٣ٚا اضتحوٖ٘ ٗإذا حسً٘ا عوٍٚٔ غ٣ٚا حسًٖ٘ ٍَ بهشدْاية حةال س ػتَيهيإ بؤ حةال

َةعاْى دةَيَيت: ئةحباس و سوٖباْةناْيإ نشدبووة خواى  دةنشد و ئةطةس ػتَيو يإ بؤ حةساّ بهشدْاية حةساَيإ دةنشد/ٖةسوةٖا
ٗٓى أفطد اهدّٙ إال )) :تخؤيإ بةو جؤسةى طوَيِشايةَيي يإ دةنشدٕ ية ٖةَوو ػتَيهذا، ٖةسوةٖا عبذاهلل ى نوسى َوباسةى دةفةسَوَي

((./ وة ثشطياسيإ نشد ية حوصةيفة ئايا يةٖود و ْةؿاسا ئةحباس و سوٖباْةناْيإ دةثةسطت؟  املو٘ن ٗأحباز ض١٘ ٗزٓبإُ
فةسَووى: ْةخَيش حةساَيإ بؤ حةالٍ نشدٕ و ئةواْيؽ حةالييإ نشد، وة حةالٍ يإ بؤ حةساّ نشدٕ و ئةواْيؽ حةساَيإ نشد 

.....) 
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و قةػيية سةباْييييةنأْ، نيية يةٖودييييةنإ )أحبيياس( و ْةؿيياسانإ )سوٖبإ(ةناْيييإ نشدبييووة خييواى    
خؤيإ، ْةى بةو جؤسةى ػوَئ نةوتةناْيإ )ييةٖود و ْةؿياسا( ئيةواْيإ نشدبَييت بية  ثيةسوةسدطاس       

عية  ٢ٚطها بؤ بهةٕ، ْةخَيش، بيةَيهو بية طوَيِشاييةَيى و    )ئةسباب( و طجود و سنوع يإ بؤ بةسٕ و ْوَيزيإ 
ٍَ و حيةساّ دا، كيوْهة ئيةّ جيؤسة      نشدْيإ بؤ ئةحباس و سوٖباْةنإ ية حونِ و تةػشيعذاي واتة حةاَل

عةتيييية بةْذايييييةتى و عيبادةتييية، وةى سنييييوع و طييييجود و ْوَيييييز و ِسؤرو و ٖييييةَوو  طههههاطوَيِشاييييةَيى و  
ٗا بؤ خواى طةوسة )عضوجٌ( بهشَييت و ْابَييت يية غيةيشى ئيةو بيؤ       عيبادةتةناْى ديهة، نة دةبَيت تةْ

ٖيض نةطَيهى ديهة بهشَيت، ٖةس يةبةس ئةوة خواى طةوسة ية تةواو نشدْى ئايةتةنيةدا  يؤَية و طيةس    
ُٕ َعٌها           رنؤْةيإ دةنات و دةفةسَوَيت:  ًَٗها ُأًِهسٗا إال هَٚعبهدٗا إهلهّا ٗاِحهدا الإههٕ إال ٓه٘ ُضهبحاَُ

اتة: وة فةسَاْيؼيإ ثَي دسابوو نة دةبَيت ٖةس تةْٗا خواى طةوسة بة تةْيا بجةسطينت  و د.ُٙػِسكْ٘ 
و بةغ بةْذايةتى و عيبادةت بؤ ئةو بهةٕ، نة جطة ية خواى طةوسة ٖيض ثةسطرتاوَيهى تيش ْييية بية    
ٖةم، وة خواى طةوسة يةو ػتاْة ثاى و بةسيئة نة َوػشيهإ دةيهةْة ثاَيى، يإ ثيانى و بَيطيةسدى   

 بؤ خواى طةوسة يةوةى نة َوػشيهإ دةيهةْة خواى خؤيإ ية ئةحباسةنإ و سوٖباْةنإ((. 
وة ٖيييةسوةٖا خيييواى طيييةوسة ييييةباسةى ئةواْيييةى نييية ٖاوػيييَيوةى ػيييوَئ نةوتيييةى ئيييةحباس و              

سوٖباْييةنأْ، و طوَيِشايييةَيى و ػييوَئ نةوتييةى غييةيشى ػييةسيعةت و حييونُى خييواى طييةوسة دةنييةٕ،    
َٛ ر : دةفةسَوَيت ُٞ اهَفصِى َهُقِض ٌَ ََٗه٘ال َكِو َّ اهدّٙ ًا َهٍ َٙأَذْ ِبِٕ اهلل  ًِ ٍُٔ ٍُٔ ُغَسكا١ْ َغَسع٘ا َه أَ َه

ٍُٔ َعراْب أهٍٚ َْ اهعاملنَي َه َٗإ  ٍُٔ ( واتية: ئاييا بيؤ ئيةو بيَي باوةساْية )َوػيشيهاْة(        21ايؼيوسى   د َبَِٚ
ئايٓذا نة خواى طيةوسة ٖيةسطيض ِسَييى ثيَي      خوايةى ٖةية، نة ػةسيعةت و حونَُيو يإ بؤ دادةَْئ ية

ْةداوٕ )واتة بة ئةبو جةٌٖ و ػوَئ نةوتوةناْى(، خؤ ئةطةس خوا ويظتى بة دواخظيتٓى عيةصابيإ   
ْةبواية، ٖةس يةّ دوْيادا بية ٖيالنيى دةبيشدٕ و طيضاى خيؤى بةطيةسياْذا دةباساْيذ، وة طيتةّ نياسإ          

 و بة ئَيؽ يإ بؤ ٖةية ية ِسؤرى دواييذا (( ...)ئةبو جةٌٖ و ٖاو ِسَيطاناْى( طضايةنى طةخت 
كاى ئاطاداسبة كاى ئاطاداسبة ... خوا سةحِ بةَٔ و تؤؾ بهات، يةبةس ئةوة صؤسَيو يية خيةَيهى          

 29ئةّ طةسدةَة بةّ ٖؤيةوة تياكوٕ و بةٖةالنذا كووٕ...

                                                           

( ئةّ حونُة دةكةطجَيت بةطةس حوناّ و ناسبةدةطتة َوستةد و ٖةَيطةِساوةناْى ئةّ صةَاْةدا، نة ثَييإ واية َوطوَيُأْ و  29
باْطةواصى ئيظالَةتى دةنةٕ، و حونِ بة قاْوٕ )قةواْني(يةناْى يةٖود و ْةؿاسا دةنةٕ )بةْاوى دميونشاطيةت و كى و كى(، 

ؤس َوػشيهٔ، خؤ ئةطةس خؤيإ باْطةواصى بؤ ْةنةٕ،  ئةوةى خواى طةوسة حةساَى نشدووة حةالىل بائةواْيؽ بضأْ نة بةٖةَإ ج
دةنةٕ، ئةوةى حةساَى نشدووة حةالىل  دةنةٕ، كوْهة بةغ بة تةْٗا طوَيِشايةَيى و َواالتيإ بؤ يةٖود و ْةؿاسا ية تةحهيُى قاْوٕ 

ٍَ بٓيات ْشاوة(، ية جَيطةى حونِ و قاْوْى خواى )قةواْني(ةناْيإ، ) نةيةطةس بٓةَاى حةالٍ نشدْى حة ساّ و حةساّ نشدْى حةال
طةوسة، بة ػرينى طةوسة دادةْشَيت، )واتة بةْذايةتى و ثةسطتؽ بؤ غةيشى خواى طةوسة و نةطاْى تش(، ئةو َوػشيهة عةسةباْةى 

يظالّ، ئةويؽ بشيتيى بوو ية حونُى طةس نة َوجادةية و دةَة دةَةى َوطوَيُاْاْيإ دةنشد ية يةى حونِ ية ئةحهاَةناْى ئ
(، خواى طةوسة طوَيِشايةَيى و ساصى بووٕ و ػوَئ نةوتٓيإ بؤ ئةو نةطاْة نشدة ػريى، ئةى كي بةواْةى نة ػوَئ هربحبِشئ )ا
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 : صفات اهعبادٝ اهصحٚحٞ
 جؤسةناْى بةْذايةتى ساطت و دسوطت:      

بييؤ ئييةوةى ئييةو بةْذايييةتى و ثةسطتؼييةى نيية دةيهييةئ، يةطييةس ئييةو ػييَيواصة بَيييت نيية خييواى           
 ( َةسجةى تَيذا بَيت: 3طةوسة يَيُإ داوا دةنات و، ثَيي ساصيية، ثَيويظتة ئةّ )

 )خؤػةويظتى. )احلب 
 )تشغ. )اخلوف 

 (اهسجا١) . ئوََيذ و ٖيوا 

 : )بييؤ دةنييةئ يةطييةس بٓييةَاى خؤػةويظييتى   خييواى طييةوسة دةثةسطييتني و بةْذايييةتى  )احلييب
بيييؤى، كيييوْهة خيييواى طيييةوسة طيييةْاى ئيييةو بةْذاْيييةى نيييشدووة نييية بيييةو جيييؤسة دةيجةسطييينت و   

( واتة: ئيةو  165ايبكشة  د ٗاَهرّٙ آًِ٘ا أَغُد ُحبّا هِوِٕر بةْذايةتى بؤ دةنةٕ و، دةفةسَوَيت: 
 ؤؾ دةوَيت((.نةطاْةى نة ئيُاْيإ َٖيٓاوة، خوايإ ية ٖةَوو ػتَيو صياتش خ

 

 :)ٖةسوةٖا بةْذايةتى خواى طةوسة دةنةئ يةطةس بٓيةَاى تيشغ و خيةوف يَييى و يية       )اخلوف
 دَفال َتدافٍ٘ٓ ٗخافِْ٘ إْ ُكِتٍ ًؤًِنيرطضا و عةصابي، كوْهة خواى طةوسة دةفةسَوَيت: 

ةخؤّ ( واتيية: ئةطييةس ئَيييوة باوةِستييإ بييةَٖيضة، يييةوإ )بييَى بيياوةسإ( َةتشطيئ، ييي    175عُييشإ  آي
ٌَعاربرتطٔ((. ٖةسوةٖا دةفةسَوَييت:  َٗ َط ٍُٔ َخ٘فَا  ( واتية: بياوةس داسإ   16طجذة دَٙدعْ٘ َزَب

)َوئُني(ةنإ بةتشغ و بة ئوََيذةوة بةْذايةتى بؤ خواى طةوسة دةنةٕ و يَييى دةثاِسَيٓيةوة ((.   
داػيتى  واتة : تشطإ يية طيضاو عيةصابى و ئوََييذى َيةغفريةت و ييَي خؤػيبوٕ و بةٖةػيت و ثا        

 خواى طةوسة.
 

 : )ئوََيذ و ٖيوا، كوْهة خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  (اهسجا١وة ٖةسوةٖا ) )اهسجا١ [ َْ ََِٗٙسُج٘
ًَِحهُرّٗزا      َْ َّ َعهَراَب َزبِّهَم َكها ُٕ ِإ َْ َعَراَب َََٗٙداُف٘  ُٕ ٌََت (  واتية: بياوةس داسإ بية    58االضهسا١   د َزِح

وة يية تؤَيية و طضاػيى دةتشطئ، واتية يية َْييوإ         ئوََيذى سةمحةت و َيٗشةباْى ثيةسوةسدطاسٕ، 
 ٖيوا و تشطذا بةْذايةتى بؤ خواى طةوسة دةنةٕ ((.

بةَيَى،  بةْذايةتى خواى طةوسة دةنةئ بة خؤػةويظتى بؤى و تشطإ ية طضا و عةصابي و        
ناتذا، بة سةجائو ٖيواو ئوََيذى سةمحةت و يَي خؤػبوٕ و ثاداػتى، ٖةَوويإ ثَيهةوة يةيةى 

ئةَة ناس و حاَيى ؿاحلني و ثياو كانإ و سةْج و تَيهؤػاْيإ بووة، وة ٖةس ئةَةية ػَيواص و 
طيفةتى بةْذايةتى و ثةسطتؼى ساطت و دسوطت، نة خواى طةوسة ية بةْذةناْى داوا دةنات و 
                                                                                                                                                                                                 

ئةحهاَةناْى عةى تةواوي حونِ و ئةحهاّ و قةواْيٓةناْيإ دةنةٕ، وة تةواوى ٢ٚطايةٖود و ْةؿاسا دةنةوٕ و طوَيِشايةَيي و 
 خواى طةوسةيإ وةال ْاوة و ثؼت طوَييإ خظتووة ؟؟ 
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حدٖ فٔ٘ ًَّ َعَبَد اهلل باذتب ٗ))دةيةوَيت، ٖةس بؤية ٖةْذَيو ية ثَيؼيٓإ )طةيةف( دةَيَئ: 
واتة: ٖةسنةغ تةْٗا يةبةس حوب و خؤػةويظتى بةْذايةتى خواى طةوسة بهات ئةوة (( شُدٙق

. واتة: وة  ((ًّٗ عبدٖ بارت٘  ٗحدٖ فٔ٘ حسٗز٠))/ ٖةسوةٖا دةفةسَووٕ: 30صةْذيكة (
ٖةسنةغ تةْٗا يةبةس خةوف و تشغ بةْذايةتى خواى طةوسة بهات ئةوة حشوسى ية، واتة 

. واتة: وة (( ))ًّٗ عبدٖ باهسجا١ ٗ حدٖ فٔ٘ ًسج٤ ٖةسوةٖا دةفةسَووٕ: / وة 31خةواسجية(
.اهسجا١ٖةسنةغ تةْٗا يةبةس ) / بةاَلّ بةالّ 32( ٖيوا و ئوََيذ  بةْذايةتى بهات ئةوة َوسجيئةية(

 ئةًٖى طوْٓةت و جةَاعةت بة ٖةَوو ئةّ ػتاْة ثَيهةوة بةْذايةتى خواى طةوسة دةنةٕ.

     
 :غسٗط قب٘ي اهعبادٝ

ٍَ بوْى بةْذايةتى:      َةسجةناْى دسوطتى و قبو
 ( ػنت:3ٖةسوةٖا َةسجةناْى دسوطتى و ثةطةْذى بةْذايةتى )

 )ٕباوةسى تةواوةتى. )أالميا 
 )دَيظؤصى و ْييةت ثانى. )أالخالق 

 )يةطةس بٓةَاى ِسَيباص و ػوَئ نةوتٔ بَيت. )أالتباع 

ْذ ْابَيت بةبَى ٖيض ناّ يةّ َةسجاْة، واتة بية  عيبادةت و بةْذايةتى ٖيض نةغ دسوطت و ثةطة     
 ْةبووْى يةنَيو يإ بةْذايةتى وةسْاطريدسَيت.

                                                           

( وةى ٖةْذَيو ية طؤيف يةنإ )ئةًٖى تةؿةوف( باْطةواصى ئةوة دةنةٕ نة خؤػةويظت و ئةحبابى خوإ، تةْٗا يةبةس ئةوةى  30
يَي خؤػبوٕ و ثاداػتى ، وة ٖةس  بة خؤػةويظتى بؤ خوا بةْذايةتى بؤ دةنةٕ، بةبَى تشطإ ية طضاو عةصابى و سةجائو ئوََيذى

اليةت و ئيٓخشاف و الداْيإ، كوْهة ئةوإ َوخايةفة و ثَيلةواْةى فةسَاْى خواى ضٕئةَةية طةوسةتشئ ٖؤناسى طوَشايي و 
ٍَ خؤػةويظتى دا تشغ و ئوَيذَإ ٖةبَيت ثَيي، وةى دةفةسَوَي )) ت: طةوسةيإ نشدووة، ية ناتَيهذا ئةو فةسَامنإ ثَي دةنات يةطة

 ٗادعٖ٘ خ٘فا ٗطٌعا ((.
ئةو طوَشا و طةس يَي ػَيواواْة تَيطةيؼتو تشو صاْا تشْني ية ثَيػةَبةسإ و ثياو كانإ، نة خواى طةوسة وةطفيإ دةدات بةوةى نة   

 بةْذايةتى دةنةٕ بؤى بة تشغ و ئوََيذةوة و، وةطف و طةْايإ دةنات ...

 ، كوْهة خةواسجيةنإ يةنةّ ػوَئ بوو تَييذا دةسنةوتٔ. حسٗزا١ة ثاٍ ػاسى دةطةِسَيتةوة و دةدسَيت \ اذتسٗزٙٞ:(  31

(: ئةو تاقُة طوَشا و طةس ىَل ػَيواوةٕ، نة نشدةوة )عةَةٍ( ية ئيُإ جيادةنةْةوة، وةى دةَيَئ: )يشجئوٕ( املسج٣ٞ( َوسجيئة ) 32
و يإ ِسونَٓيو ية سونٓةناْى ئيُإ، وةى صؤسَيو ية خةَيهى واتة ئيُإ دوا دةخةٕ و جياى دةنةْةوة ية نشدةوة، و ْايهةْة َةسجَي

ى ئةّ ِسؤرطاسة ئةطةس باْطةواص بهشَئ بؤ ْوَيز نشدٕ يإ ٖةس يةنَيو ية فةسائيضةنإ، يةنظةس دةَيَئ )إٕ اهلل غفوس سحيِ( بةبَى ئةوة
خواصاْى )طةيةيف!( ثَييإ واية ئةو حانِ و  بَئ بةدةّ يةنَيو ية فةسائيضةنإ و جَيبةجَييإ بهةٕ .../ ٖةسوةٖا وةى باْط

 ناسبةدةطتةى حونِ بة قوسئإ ْةنات ْاتواْيت ثَيي بًَةيت نافش، كوْهة ٖةس ئةَةىل ٖةية ئيؼةاَل ِسؤرَيو بيهات !!
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 :)ٕٖةس بةْذايةتى يةى بةبَى )ئيُيإ( بياوةسةوة بهشَييت، ئيةوة وةسْيةطرياوة و َيةسدودة        )أالميا
ٗ     ربةطةس بهةسةنةيذا، كوْهة خواى طةوسة دةفيةسَوَيت:   ُاُجهٟ   ًَهّ َعٌِهَى صهاِهحّا ًِهّ َذَكهِس أ

ُٕ حٚاٝ طٚبا ُِحََِِٚٚ َ٘ ًؤًّ َفَو ٖيةس   _َْييش بَييت ييإ َييَ    _( واتية: ٖيةس نةطيَيو    97ايٓخٌ  دَٗٓ
نيياسَيهى كيياى بهييات، بييةئيُإ و بيياوةسةوة، بييةَيَئ بَيييت بيييزَيٓني بيية رييياَْيهى طييةعادةت يييإ      

ٔ و بيذةيَٓى يية قياَةتيذا بةٖةػيت((. دةبييٓني خيواى طيةوسة ئيُياْى نشدؤتية َيةسجى وةسطيشت          
 ثةطةْذى بةْذايةتى و نشدةوة كانةنإ...

 

 :)دَيظيؤصى و ْيييةت ثيانى و ييةناليي تيةواوةتى بيؤ خيواى طيةوسة: ئةَيةيؽ وةى           )االخالق
ئيُييييإ بييييةبَي بييييووْى بةْذايييييةتى )عيبييييادةت( وةسْاطريدسَيييييت، كييييوْهة خييييواى طييييةوسة ييييية      

عٌى عٌهال أغهسن    أُا أغِٟ اهػسكا١ عّ اهػسن ًّ))فةسَوودةيةنى قودطيذا دةفةسَوَيت: 
ٍ  .((فٕٚ ًعٛ غريٜ تسكتٕ ٗغسكٕ ٗيف زٗاٙهٞ فأُها ًِهٕ بهس١ٜ ٓه٘ هوهرٜ عٌوهٕ         ( زٗاٖ ًطهو

واتة: َٔ بةسيِ و بَى ويظتِ يةو نةطاْةى نة ٖاوةَيةّ بؤ دادةَْئ )َوػشيهإ(، ٖةسنةغ ٖةس 
ٍَ و ػيييةسيهِ، ئيييةوة نشدةوةنييية و      نشدةوةييييةى بهيييات و نةطيييَيهى ديهيييةى تَييييذا بهاتييية ٖييياوة

نةنة ئةدةَيةوة بيةِسوى خؤييذا، وة يية ِسيواييةتَيهى تيشدا دةفيةسَوَيت: ئيةوة َئ بيةسيِ ييةو            ػري
نشدةوةية، و بؤ ئةونةطةية نة ية ثَيٓاويذا و بؤ ئةوى ئةجناّ داوة ((. واتة َٔ يَييى وةسْياطشّ   
./ خيييواى طيييةوسة ٖييييض نييياس و نشدةوةييييةى وةسْاطشَييييت ٖيييةتا خاييـيييةٕ تييياى و تيييةْٗا يةبيييةس   

 ذى ئةو ْةبَيت و ية ثَيٓاوى ئةودا ْةبَيت ..ِسةصاَةْ
 

  خواى طةوسة ٖيض بةْذايةتى يةى وةسْاطشَيت و ثةطةْذى ْانات ٖيةتا  )االتباع( وة ٖةسوةٖا :
يةطةس بٓةَاى ػوَئ نةوتٓى قوسئإ وطيوْٓةت ْيةبَيت، واتية يةطيةس ئيتبياع بَييت و ؿيةوابى        

بييؤى داْيياوئ، كييوْهة ثَيػةَبييةسى خييوا تَيييذابَيت، و بييةو جييؤسة بَيييت نيية خييؤى ييية ػييةسيعةتذا  
َ٘ َزْد((  )ؿًى اهلل عًية وطًِ( دةفةسَوَيت:               ُٔه  .)) ًَّ َعٌَِى َعٌِاّل َهَٚظ َعَوِٕٚ أًُسُها َف

َ٘ َزْد((                 : يإ دةفةسَوَيت ُٔه ُِهٕ َف ًَها َههَٚظ ًِ ََ يف أًِسُها ٓهرا  واتية : ٖيةس   .33)) ًَّ أحهَد
يةّ ديٓةداو فةسَاْى ئَيُةى يةطةس ْةبَيت )قوسئإ و طوْٓةت( ئةوة  نةغ ناسَيو بةصياد بهات

 34دةدسَيتةوة بةطةسيذاو يَيى وةسْاطريَيت((.
                                                           

 . ئيُاَى بوخاسى و َوطًيِ سةمحةتى خوايإ يَي بَيت سيوايةتيإ نشدووة: ( ًتفق عوٕٚ 33

 (.2املًورييبًونِ أيهِ أحظٔ عُالد( يةباسةى ئايةتي ٙاضعةفضٚى( ٠ ك٘ز٠ )شد ية )( جاسَيهيإ ثشطياسيإ ن 34
 ثشطيإ )أحظٔ( كانرتئ نشدةوة كيية ؟     
 ، واتة ئةوةيإ نة ية ٖةَوويإ صياتش ئيخالؿى تَيذاية و يةطةس ؿةوابة .)أخوصٕ ٗ أص٘بٕ(فةسَووى :      
 كيية؟ وتيإ : ئةى ئةبو عةىل )أخًف و أؿوب(     

)) إْ اهعٌى إذا كاْ خاهصّا ٗمل ٙلّ ص٘ابا مل ٙقبى، ٗإذا كاْ ص٘ابا ٗمل ٙلّ خاهصا مل ٙقبى، حتٟ ٙلُ٘ا خاهصا ٗ فةسَووى:      
 ((. ص٘ابا، ٗارتاهص أْ ٙلْ٘ هلل، ٗاهص٘اب: أْ ٙلْ٘ عوٟ اهطِٞ
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)) ال ٖييةس بؤييية )طييةعيذى نييوِسى جوبييةيش( سةمحييةتى خييواى يَيبَيييت ٖييةَوونات دةيفييةسَوو:           
((. واتية: ٖييض نيات و نيشداس      طِٞٙقبى ق٘ي ٗ عٌى إال بِٚٞ، ٗال ٙقبى ق٘ي ٗ عٌى ُٗٚٞ إال مب٘افقٞ اه

و طوفتاس وةسْاطريدسَييت بيةبَي ْيييةت، وة ٖيةسوةٖا نيشداس و طوفتياس و ْيييةت وةسْاطريدسَييت، بيةبَي          
 َوافةقةتى طوْٓةت((.  

)) الٙصهوح  ٖةسوةٖا تابيعى ثايية بيةسص )حةطيةْى بةؿيشى( بية سةمحيةت بَييت دةفيةسَوَيت:                   
((. واتة: نشداس و طوفتاس ساطيت ْابَييت    ح ق٘ي ٗعٌى إال مب٘افقٞ اهطِٞق٘ي ٗ عٌى إال بِٚٞ، ٗال ٙصو

       ٍَ بييةبَي ْييييةت، وة نييشداسو طوفتيياسيؽ ئةطييةس ْييةتيؼييى يةطةَيييذا بييوو وةسْاطريدسَيييت ئةطييةس يةطيية
 طوْٓةتذا ْة بَيت((.

ى ساطيت  داوا دةنةئ ية خواى طةوسة نة تةوفيل َٔ و ئَيوةؾ بذات  بؤ بةْذايةتى و عيبيادةت        
ٍَ بهات و ئاخريةمتإ بة خَيش بطَيِشَيت .  و ؿةحيذ، وة نشدةوةنامنإ يَي قبو

بييشاى َوطييوَيُإ: بةرداسبيية ييية بيياَلو نشدْييةوةى ئييةّ نيياسة ثِشخَيييشةدا، بيية باَلونشدْييةوةى يييإ نييؤثى   
 فاِعِوٕ ((. )) أهداُي َعوٟ ارَترِي َكنشدْى، كوْهة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( دةفةسَوَيت: 

 
 ٗصوٟ اهلل ٗضوٍ عوٟ ُبِٚا حمٌد ٗعوٟ آهٕ ٗصحبٕ ٗضوٍ

 
 
 

 
 مافى لةبةرطرتنةوةء باَلوكردنةوةى بابةتةكانى ثيَطةى طزنط ثاريَزراوة بوَ هةموو موسوَملانيَك

 

 
 

                                                                                                                                                                                                 

طةس ؿةواب ْةبَيت، ئةوة وةسْاطريَيت و ثةطةْذ ْيية، واتة : )) ئةطةس نشدةوة تةْٗا بة ئيخالق و دَيظؤصى يةوة بهشَيت و ية     
خؤ ئةطةس يةطةس ؿةواب بَيت بةالّ دَيظؤصى و ئيخالؿى تيا ْةبَيت ئةويؽ بةٖةَإ جؤس ٖةس دسوطت ْيية، وة )خايف( ئةوةية 

 نة تةْٗا ية ثَيٓاوى خواى طةوسةدا بَيت، وة )ؿةواب(يؽ ئةوةية يةطةس طوْٓةت بَيت ((.


