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طفتوطؤيةكي ريشاىة
سِيَضي كض و ثلة و ثايةييَكي جياواص
بةسِيَضاٌ!
لةو بةػةدا ديَيية طةةس باطةيَكي طةشييط ء ٍةطةتياس ةةةويؽ بشيتييةة لةة(سِيَضطش ً و
طشييكيذاٌ بة كض و ىواىذىي طوَص و خوَػةويظيت بوَي) صاىاياىي دةسووىيةاغ طو ووياىةة
كض لة ةمةىي ٍةسصةكاسي ٍةصاسيةكة طؤص و عا يفةي ٍةية ةةطةس ةةو اليةىة عةا في ء
ية ي ء
طؤصداسييةي بؤ ثشِ ىةكشيَتةوة لةاليةٌ دايك ء باوكي ةةوا لةواىةيةة ووػةي طةةةل
ىاسِةحة ي بيَت و بؤ ثشِكشدىةوةي ةةو اليةىة ثةىا بؤ ِيَطةي ىا ةىذسوطت ببات.
طؤصداٌ بةكض بة دةطت بةطةسداٍيَياٌ ء ماض كشدٌ ء لةةباوةؾ كةشدٌ ء سِيَةض ليَطةش ً ء
طويَ بؤ طش ين واجبيَكةة لةطةةس ػةاىي دايةك و بةاو لةاليةةٌ دايةك ء باوكيةةوة بةة
ثيَضةواىةوة بووىي بؤػايي لةو اليةىة وا لة كض دةكات ووػي ىةخؤػي ء طشفيت دةسووىي
ببيَت ياخود ثةىا بؤ ٍاوسِيَيةكي ببات بؤ ةةوةي ةةو بؤػاييةي بةؤ ثةشِ بكا ةةوة يةاخود
لةواىةية بةدوو قظةي ىاسِاطيت كوسِيَك خؤي ةطليه بة كوسِةكةة بكةات ء ووػةي دةيةاٌ
ية و الداىي ىاػةسعي ببيَت ةةو كا ة دوىيا و قيامة ي لةكيع دةضيَت.
ٍةل
بةسِيَضاٌ!
لةطةةةسدةمي ىةفاميةةذا بةةةخيَوكشدىي كةةض بةةة ػةةووو ء عةيبةةة دةبييةةشا و ثيَيةةاٌ وابةةوو
طةسػؤسِيية بةداخةوة لةواىةية ةيَظتاؾ كةطاىيَك ٍةبً ةةةو ٍةطةتةياٌ ٍةةبيَت بةةمو
ةيظة و بةةة وىةةذي ةةةةو طةةةيشكشدٌ و بىكشدىةةةوة قةدةةةةة كةةشدووة ثيَضةواىةكةػةةي
طةملاىذووة و ةةجشو ثاداػتيَكي يةكجاس طةوسةي داىاوة بؤ ةةو كةطاىةي كض بةخيَودةكةةٌ
ء ثةسوةسدةي دةكةٌ با طةيشي ةةو دةقاىةي خواسةوة بكةيً لةو باسةوة

 -)1ثيَغةمبةسي خوا  فةسمووية ي { وََِ عَاهَ جَارَِٖتََِِٗ حَتَّ ٜتَبِمُغَا جَا ًََِٕٖ َٞالِقَِٗاوَِٛ
َصَابِعَُْ}( )1وا ة ٍةس كةطيَك دوو كض بةخيَو بكات ا ثيَذةطةٌ لةةسِذري
ٌََا ََُِٕٔ َٔضَيَّ أ
أ
قيامةت مً ء ةةو ةاوا ثيَكةوةيً ةامارة بة ثةجنةي ىاوةسِاطت ء ػةايةااىي كةشد وا ةة
ةاوا لةيةكرتي ىضيكني.
بةسِاطةةيت ةةةةوة موردةيةةةكي طةوسةيةةة بةةؤ ةةةةو كةطةةاىةي كضةةياٌ ٍةيةةة و كضةةةكاىياٌ
بةسِيَكوثيَكي بةخيَو دةكةٌ بةو ػيَوةية ىضيكً لة ثيَغةمبةسي خوا  لةبةٍةػت ةةمة
طةةسةسِاي ةةةوةي لةواىةيةة لةدوىيايةػةذا ةةةةواٌ طةوودي صذسيةاٌ بؤدايةك و بةاو يةةاٌ
بةخيَوكةسةكةياٌ ٍةبيَت لة كا يَكذا كة ثى و ثةككةو ة دةبً ةةواٌ خضمة ياٌ دةكةةٌ ء
يكياٌ ديًَ.
بةكةل
َتِْ اوِتزََأ ْٚوَعََّتا
ييَت {دَخَم
 -)2لة طيَشِاىةوةيةكذا دايكناٌ عاةيؼة خوا ليَي سِاصي بيَ دةل
َيِ
َسَىَتَِّا بَََِٗ ابٍَِتََِّٗا َٔل
َق
َِٗتَُّا إَِّٖاَِا ف
َعِط
َأ
َِٗزَ تَىِزَ ٍٚف
َيِ تَحِدِ عٍِِدِ ٙشَِّٗ٠ا غ
َم
ََّا تَسَِأهُ ف
ابٍَِ تَاُِ ل
َاهَ وََِ
َخِبَزِتَُُْفق
َأ
ٍََِٗا ف
َِِْٗ َٔسَمَّيَ عَم
َدَخَنَ الٍَّبُِّ٘ صَمَّ ٜالمَُّْ عَم
َخَزَجَِْ ف
َاوَِْ ف
تَأِكُنِ وٍَِِّا ثُيَّ ق
َُْ سِتِزّا وَِِ الٍَّارِ}( )2وا ة ةافشة يَك ٍا ة الو دوو كضي
ابِتُمَِ٘ وَِِ َِذِِٓ الِبٍََاتِ بِشَِ٘ ٍٞكََُّ ل
يةكةو ىةدذصيةةوة
يذا بووٌ داواي خواسدىياٌ كشد مييؽ ٍيض ػتيَكه لة مال
بضووكي لةطةل
ثيَياٌ بذةو جطة لة دةىكة خوسماية ةةميؽ دةىكة خوسماكةي لةةىيَواٌ دوو كضةةكةدا
يظةا و سِذيةي ثيَغةمبةةسي خةوا 
دابةػكشد و خؤي ٍيضي ليَ ىةةخواسد ثاػةاٌ ٍةل
يي ةةو ةافشة ة و دوو كضةكةيه ثيَذا ةةةميؽ فةةسمووي ٍةسكةطةيَ
ٍا ةوة مييؽ ٍةوال
بةػيتَ لةو كضاىة اقي بكشيَتةوة ةةوا ةةو كضاىةي بؤ دةبيَتة ثةسدة لة ةاطش.
ةةطةس طةيشي فةسموودةكة بكةيً ثيَغةمبةسي خوا  بة ايبةت باطي كضي كةشدووة
يكو ايبةة ي كةشدووة بةة(كض) وة ٍةا ووة
بةػيَوةيةكي طؼيت ىةيفةسمووة(ميذالَ) بةل
 )1أخزجْ وسمي ( ،8282/4رقي ٔ ،)8362الرتوذ ،623/4( ٝرقي  )2324قاه :حسَ غزٖب،
ٔاحلاكي ( 233/4رقي ٔ )2632قاه :صحٗح اإلسٍادٔ ،أخزجتْ أًّٖتا :البختار ٝفت ٜاادف ا تزد
( ،622/2رقي ٔ ،)234الطرباٌ ٜف ٜاأسط ( ،223/2رقي .)332
ٔ )2صحٗح البخار.2638 :ٙ

{وََِ ابِتُمَِ٘ وَِِ َِذِِٓ الِبٍََاتِ بِشَتِ٘ }ٍٞةةمةؾ ةامارةيةةكي طشىطةي يَذايةة لةة فةةصلَ ء
طةوسةيي بةخيَوكشدىي كض بة بةساووسد بة بةخيَوكشدىي كوسِ ىةفظي مشذظةكاٌ واية صيةا ش
حةصياٌ بة كوسِة فةخش و ػاىاصي بةكوسِ دةكةٌ بةمو ثيَويظتة مشوَظة بةطةس ةةو ٍةطت ء
ػعوسةدا صالَ بيَت.
فةسموودةكة ةةوة دةطةيةىيَ كة ةىَا بةخيَوكشدىيَكي ةاطايي ىةبيَ ضوىكة ٍةموو كةغ
يةكةي خؤي ٍةس بةخيَودةكات كض بيَت ياٌ كوسِ بةمو مةبةطت ليَشة ثيَةذاىي طةؤص و
ميذال
عا يفةييَكي صيا شة بة كضةكة وا ة بةخيَوكشدىيَكبيَت كة كضةكة ٍةطةت بةةوة بكةات
اليةىة طؤصداسييةكةي بؤ ثشِ بكا ةوة.
ثيَغةمبةسي خوا  لة ضةةىذيً فةةسموودةدا ةامةارةي بةة طةةوسةيي ثةةسوةسدةكشدٌ ء
بةخيَوكشدىي كض كشدووة ةةمةؾ لةبةس قةدةةةكشدىي ةةو جياواصييةية كة لةاليةٌ ٍةىذيَ
لة دايكاٌ ء باوكاٌ ٍةية كة صيا ش حةص بةبووىي كوسِ دةكةٌ ىة كض ةةو خؤػةويظيت ء
طؤصةي بؤ كوسِ ٍةياىة بؤ كض ىياىة ةةو طشىطييةي بة كوسِةكاىيةاٌ دةدةٌ بةة كضةةكاىياٌ
ىادةٌ.
َتُْ
َتاَُ ل
 -)3لة فةسموودةيةكي شدا ثيَغةمبةسي خؤػةويظتناٌ  فةسمووية ي {وََِ ك
َُْ حِحَابّا وِتَِ الٍَّتارِ
َسَاََُِّ وَِِ جِدَتِِْ كََُّ ل
َاََُِّ َٔك
َطِعَىَََُّّ َٔسَق
َََِِّّٗ َٔأ
َصَبَزَ عَم
َاثُ بٍََاتٍ ف
ثَم
ًََِٖٕ الِقَِٗاوَ )3(}ِٛوا ة ٍةس كةطيَك طيَ كضي ٍةبيَ ةاساميةاٌ لةطةةس بطةشيَ خةواسدٌ ء
خواسدىةوة و بةسط ء ثؤػاكياٌ بةؤ دابةني بكةات لةةو خةوسادٌ ء خواسدىةةوة و بةةسط ء
ثؤػاكاىةي كة خؤي بةكاسياٌ دةٍيَينَ ةةوا لة قيامة ذا بؤي دةبً بة ثةسريً لة ةاطش.
يكيَكي
بؤضي ثيَغةمبةسي خوا  فةسمووية ي ةاسامياٌ لةطةس بطشيَ؟ لةبةس ةةوةي خةل
ييةاٌ ثيَةي خةؤؾ ىييةة ٍةطةتياٌ
صذس ٍةٌ بة بووىي كض ٍةطت بة ىا ةواويي دةكةٌ دل
بشييذاس دةكةٌ بؤية ثيَغةمبةسي خوا  ةةوةىذة جةخيت لةطةس كشدذ ةوة.
 )3أخزجْ أمحد ( ،234/4رقتي ٔ ،)22463ابتَ واجتْ ( ،2822/8رقتي ٔ ،)6333الطرباٌتٜ
( ،833/22رقتتي ٔ ،)283أخزجتتْ أًّٖتتا :أبتتٕ ٖعمتت ،833/6( ٜرقتتي  ،)2234قتتاه البٕصت ٝ
(ِ :)222/4ذا إسٍاد صحٗح.

ََّا بَِّا وَِِ
َعِتَق
َِٔ أ
َأ
ََّا بَِّا الِحٍََّٛ
َِٔجَبَ ل
َدِ أ
 -)4لة فةسموودةيةكي شدا ٍا ووة { إَُِّ المََّْ ق
الٍَّتارِ}( )4وا ة خواي ثةسوةسدطاس بةٍؤي ةةو كضاىةوة بةٍةػةيت بةؤ ثيَويظةت دةكةات
ياخود دةيكا ة ٍؤكاسي سِصطاس بووىي لة دذصةخ.
ياىةي كة ثيَغةمبةسي خوا  صذس جةخيت لةطةس كشدذ ةوة جياواصي
 -)5يةكيَك لةو خال
ىةكشدىة لةىيَواىي كوس ِو كض دادطةسيكشدىة لةىيَواىياٌ ثيَغةمبةةسي خةوا  بةةسدةواو
ية َي بةاوكه مةين بةشدة الي
داكؤكي لةو دادطةسيية كةشدووة ىوعنةاىي كةوسِي بةػةى دةل
ثيَغةمبةسي خوا  بة ثيَغةمبةسي خواي  طوت مً بةخؼيييَكه داىةاوة بةؤ ةةةو
يي شيؼت ٍةةٌ؟ باوكيؼةه طةو ي
كوسِةو ثيَغةمبةسي خوا  ثيَي فةسموو ةايا ميذال
ييَ ثيَغةمبةسي خوا  ثيَي فةسموو بةٍةماٌ ػيَوة بةواىي شيؼت داوة؟ باوكيؼةه
بةل
طو ي ىةخيَش ثيَغةمبةسي خوا  فةسمووي لةخوا برتطة ء ثاسيَضطةاسبً ء دادطةةسي
يةكاىتاٌ ةييجا باوكه بةخؼييةكةي ليَ وةسطشاةوة(.)5
بيويَيً لةطةلَ ميذال

 )4أخزجْ أمحد ( ،38/3رقي ٔ ،)84333وسمي ( ،8282/4رقي .)8362

 ) 5ةةمة يةكيَكة لة بيَزةكاىي سِيواية ةكة
َاٌِ٘
َعِط
َ ٜالِىٍِِبَزِ َٖقُٕهُ أ
َاهَ سَىِعُِْ الٍُّعِىَاَُ بََِ بَشِ ٍ رَضَِ٘ المَُّْ عٍَُِّىَا ََُِٕٔ عَم
{ع َِ عَاوِزٍ ق
َِِْٗ َٔسَمَّيَ
َرِضَ ٜحَتَّ ٜتُشِِّدَ رَسُ ٕهَ المَِّْ صَمَّ ٜالمَُّْ عَم
َا أ
َل
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أ
َ بٍِِِْ رََٔاحََ ٛعَطَِّّٗٛ
َُِْٗ ابٍِِ٘ وَِِ عَىِزَٚ
َعِط
َاهَ إٌِِّ٘ أ
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ف
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َا ق
َاهَ ل
َ وِجِنَ َِذَا ق
َ دِك
ََِْٗ سَاِٟزَ َٔل
َعِط
َاهَ أ
َ َٖا رَسُٕهَ المَِّْ ق
َُِ أُشِِّدَك
َوَزَتٍِِ٘ أ
َأ
ف
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َزَجَعَ ف
َاهَ ف
َادِكُيِ ق
َِٔل
َٔاعِدِلُٕا بَََِٗ أ

