
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تۆ دیٍ ٔ دَٔیا ،جٕاَحریٍ دٔعا

 ًٞضز ٗ ئازابٞكاُٛ -س٘كٍ ٗ سٚلٌٞت -غ٘زٗ كاضٙطٞضٙٞكاُٟ -عاضًٞلٛ زٗ

 
 َٕٔسيُى

 د يايۆكی يّ نی حّ عّ شاخةٔاٌ
 

 كی ٔ پێشّ ِٔ پێذاچَّٕٔ
 د گرجكی يّ ال يحّ يايۆسحا زرار يّ

 
  

 و كّ رگی یّ تّ
 كٕردسحاٌ -ٔنێر ّْ

ٕٕٓٔ 

 

 ( بٞضاخ طٞٙؿت٘ٗٝعبساه٘اسس بطازؤغتٟؾَٚذ هٞغٞض ئٞضكٟ بِٞضَٙع )
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 :  شَ شكَپێ
َر زوباى و بێ دوعاا  وێردی سَ   ی دوعایاى كردۆتَ و هرۆڤاًَ ب
 ى.  ڵٌاكَ َُ
َدوعا گار   ڵغاًی پارستٌی خۆو هاڵ و هٌذاڵیاى باَ ی قَ واًَ ب
 ى. ر بكَ ًذی خوا بۆ خۆیاى هسۆگَ زاهَ تا رٍ  داوٍ
 َۆشٌوودیی خاڵ قَ ًَ  كَ ی دوعا دٍَ واً ب.   
 َهخۆراًاااَ فا ساااواقوڵیه خَ )حاااا)ی )تااااُیر حاااا)ی هسااات  

 بوو.  م كتێبَ ی ئَ قیٌَ ُاوكارێكی راستَ
 هحواذ )عبذالوجیاذ  فااتی  شارساتێٌیه) هاهۆستایاًی ئااییٌی
 یسی گرتكایه ال وٍ ییه) هعتصن هَ ر سواقَ وَُ ))َباًیه تاڵَ طيب
 .ه د هَ حَ لی ُرۆ عَ )ًَ ه-خادین-یكرشواً بوبَ )ئَ
  ًی  رٍ )فاااارش قاااَیسااایه  )هحواااذ راااابر وٍهاهۆساااتایاى
هیي  دٍ هاَ ر حَ كر عوهاَ بوبَ )ئَ)غفراى سلین ساامههیالًی خَزیس عَ
 هكراو بااارام  شااَوًن اسااواعیح حیااذره ) )شااَه-واعاا  ابااوبكر -
 هاڵی لااَ هچَ ه)برواچَعباااش رااال  ه)ُیواهعااروق قااادر بۆتاااى)

)عااااااااد  ه PDF و داواكردًی كتێبی  ًگی ڕتووكی دٍ پی پَگرو
شایذه  وزاد ساوایح رٍ ًاَ)ه )د. باَهد. طارق خضر حسايعبیذ عوره)

ُاوكااارو   كااَ وٍ ًیگایَ  گۆشااَ  لااَ كااَ ر یَ ُااَ ههبار شااواى غااَ)
   ًگ بووى. هاَُ َُ
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 كی پێشَ
 تسى انهّ انرحًٍ انرحيى
ٌ سيطاّل ، سثحاّل ال ٌا سب ىل اىحَذ مَا ٌْثغً ىجاله ٗجٖل ، ٗػظٍ

 .ّحصً ثْاء ػيٍل ، أّث مَا أثٍْث ػيى ّفسل
ػْممٔ  ً ميَمما رمممشٓ اىممزامشُٗ ٗميَمما سممٖدمحمدمحم ٗػيممى  ه  صممو ػيممىاىيٖممٌ 

 . اىغافيُ٘
َٛ ، ًطؤظ هٞٗٝت٠ٞ ب٘ٗٝ هٞغٞض٠ٗٗ خؤٙٞٗٝ َٓٚعَٙلٛ طٞٗضٝٗ باآلزٝغت زٝظاُ

، ٓاُياٜ بيؤ   ُٚيسا ُاغؤضٜ ٗ ُاخؤؾيٚٞكاُٟ شٙا بؤٙٞ هٞكاتٟ تُٞطٞؾٞٗ ، ٓٞٙٞ
، ٓييٞض ٓيي٠ًٗ٘ٞ هييٞكاتٟ ً٘ؾييطٙم  ْٙييا يَبخ٘اثٞضغييت دييا ئييٞٗ كٞغييٞزٝبييات  

َٛ ٗ ؾييٚاٗ بييؤ ثييُٞاثَٚططتّكييٞ ظاتَٚييم  ٓيياٗاض زٝباتييٞ بييٞضٓاُيياٗ تُٞطاُييٞزا  بييؤ ب
 ضظطاضكطزْ ٗ غٞضخػذي ثَٚٛ ثؿت ٗ ثُٞا بَٚت!!

ٟ ٙيياْ هٞغييٞض بَٚيي )غييٞىًٟ خ٘اُٟ ثَٚغًٞبٞضاُْيياضز  هٞىٙييْٞ ت( بييؤ ًطؤظاٙييٞت
َِٓٚياٗٝٗ  خؤٙياْ   خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاضٝٗٝ، ٓٞضضٛ خَٚيطٗ خؤؾيٛ ٓٞٙيٞ هٞطيٞيَ    

هٞٓييًٞاْ كييات   كييٞ ،لييطزٗٗٝٚفٞضًاٙؿييتٚاْ ثَٚ ؤشبييؤ شٙيياُٟ ئَٚػييتاٗ ثاؾييٞضِ  
ٟ دَوٞٗطريٙؿٚاْ كطزٗٗٝ هٞٓٞضض  ٛ ٓٞٙٞ ببَٚتٞ ًا٠ٞٙ ُٞٓاًٞتٟ ٗ ُاِضٝسيٞت

 ِضؤشٙاْ شٙاُٟ ئَٚػتاٗ زٗا
ثَٚيٛ   ئٞٗ بٞختٞٗٝضٜ ٗ خؤؾ٠ٞٚ ئٞٗ  ،()اْغٞضٗٝضٜ ثَٚغًٞبٞضَٓٞهبٞتٞ 

ٛ بؤ زٝزْٝ َٓٞٗه ًٓٞ٘ٗ بٞختٞٗٝضٙٞكاُٞ كٞ ًطؤظاٙٞتٛ ٓات٘ٗٝ، هٞغٞض٠ٗٗ
زاٗاٗ فيييٞضًاَُٚلٟ ِِ٘ضئييياُٟ ثيييريؤظٗ  هيييٞ  َٚمٙيييٞكٗ باُطٞؾييي٠ٞ بيييؤ زٝكيييْٞ ٗ  
:ثؿييت بٞغييتِٞ بييٞخ٘زاٗ ثاِضاُٞٗٝٙييٞ هَٚييٛ  ()ثَٚغًٞبييٞضٜ خؤؾٞٗٙػييتٌاْ

 ٗ ، زا ٛغييياتٟ ٓيييٞبْ٘ٗ ٗ ُيييٞبُ٘ٗ ئاْ ٗ ،  هيييٞزا ُاخؤؾيييٛ هيييٞكاتٟ خؤؾيييٛ 
بؤ ًٓٞ٘ٗ ب٘اضٗ  كاُٟ شٙاْ،تٞزا، هًٞٓٞ٘ٗ ساَهٞ تٟهٞٗثِٞضٜ ت٘اُاٗ بَٚسٝغَٞى

 اٗييييضُ٘لٞ زٗعاِضاُٞٗٝٙٞكٟ تاٙبٞتٟ بؤ زاُاٗٝ! زٗعاٗ ث ؾَٚ٘ٝكاُٟ شٙاْ،
 ،ٓٞٙٞ املري(يييٞٗضٝٗ ضَٙعزاضٜ ىٜ )ضب اهعيييييييٙٞكذاض ط ثاٙٞكٟ ،اِضاُٞٗٝييييث
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   ٓٞب٘ٗٝ()ٟ هٞ شٙاُٟ ثَٚغًٞبٞضًاْٚؿثَٚطٞٙٞكٟ بَٞٓٚعٗ بٞضظٗ فطاٗاُ
ٛ  زٗعيياٗ ثاِضاُيٞٗٝ   ،زا هيٞ ِضاغي    ئياِٟٙٚ ثييريؤظ٠   ثِطؤططاًَٚليٟ تَٚييطٗ تٞغيٞه

ٞ بييؤ َٓٞهػيي٘كٞٗت ٗ  ئٚػييةًٞ بييؤ شٙيياُٟ ًطؤظييٞكاْ، بٞضُاًٞٙييٞكٟ تؤكٌٞٙيي     
ٚيٞ بيٞخ٘زا   ٙٗ سٞغا٠ُٝٗٞ ؾٞٗاُٚاْ، ثتٞٗتطّٙ ثٞتٟ ثُٞٙ٘ٝس كاضٜ ضؤشاُٞ

ظؤض  ()هًٞٓٞ٘ٗ كات ٗ غات ٗ دَ٘ٗهٞكاُٟ شٙاْ!! بؤٙٞ ثَٚغًٞبٞضٜ خي٘زا 
ٓيييٚو بيييي٘اضٗ   تُٞاُيييٞت  ٗ ثاِضاُييييٞٗٝ،غيييِ٘ٗضٗ بيييٞضزٝٗاَ بيييي٘ٗٝ هٞغيييٞض زٗعيييا    

َٛ ٗ ثاِضاُٞٗٝٙييٞكٟ بييؤ   كييٞ ؾييَٚ٘ٝٙٞكٟ شٙيياُٟ ُٚٚييٞ   زٗعاٙييٞكٟ تَٚييسا ُييٞكطزب
خي٘اٜ  ٗ فيٞضًاَُٚلٟ  ضغتٟ ، ضُ٘لٞ بٞىٙٞٗٝ )زٗعا( كاكَوٛ خ٘اثٞتزاُُٞابَٚ

  ٠٦غافر:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ  ٝثٞضٗٝضزطاض
َٛ بَٚييتئٌٚيي  ،َِٓٚاٗٙييٞتٟ ( هييٞ كتييابٛ )اهعٓييس(اًٟ ئٞظيٞز)ضٝظيييٞتٟ خيي٘اٜ هيي

 :َٛ َٛ:كِ٘ضٜ عبساهلل ز َٛططؾ٢زَٝه بريَ كطزٝٗٝ ه٠ٝٗٞ كؤكٞض٠ٝٗٝ ًٓٞ٘ٗ  َٝه
ٞٗٝ ظؤضٝ، ئييي خَٚيييطكيييٞ ضيييٚٞا ثييياف ٗضزبُ٘ٗيييٞٗٝ بيييؤَ زٝضكيييٞٗت خَٚيييطٗ بَٚيييط 

زاٙييٞ، تييؤف  ازٝغييتٟ خ٘ ًٓٞ٘ٗؾييٛ زٝبييٞض      ٓتييس، ِٗضؤشٗٗٝ، ئييٞٗٝ َُ٘ٙصٝ
َٛ بيي٠ٝٗٞ زٝبييٞض   زٝغييتٟ خ٘زاٙييٞ بييٞ زٗعيياٗ زاٗاهَٚلييطزْ    ئٞطييٞض ت٘اُييات ُييٞب

َٛ هَٚيٛ بجاِضَٙٚيٞٗٝ، زاٗاٜ هَٚبلي٠ٞ ٓيٞتا ثيَٚ  بيسات         ُيٞب  كٞٗاتييٞ  َٛ، ٓيٞض زٝبي
 ( امجاع اخلري ايسعا٤ؾاش : )زٗعاكطزُٞ(!! )َٙمكؤكٞض٠ٝٗٝ ًٓٞ٘ٗ خَٚطٗ بَٚط

ٟ  ثييٞضٗٝضزطاض خيي٘اٜ ططَِٙتييٟ ِبييَ٘ٗهلطزْ ٗ ٗٝضططتِييٟ    ،بييٞثَٚٛ ًٞضدييٞكاُ
 ٝ ، ٙيييييا ئٞٗٝتيييييٞ ٓيييييٞض هيييييٞزُٗٚا ثٞهيييييٞٙاْ بيييييؤ زٝكيييييات ٗ     زٗعييييياٜ كيييييطزٗٗ

َٜ بؤ ثاؾِٞضؤشٗ  َٛ زٝكات، ٙاخ٘ز بؤٙاْ َٓٞهسٝطط َٛ بٞد زاٗاكاضٙٞكٞٙاْ بؤ د
، ْ هييٞدٚاتٟ زاٗاكاضٙٞكييٞخييَٞىتٚاْ زٝكييات، ٙيياثازاؾييت ٗ  ؾييَٚ٘ٝ بييٞ باؾيي  

ٓيٞضطٚع هيٞ   كٞٗاتٞ  ىزٝبات  كٚاْ هٞغٞضُاخؤؾٛ ٗ ُٞخؤؾٚٞبٞآلٗ ئافات ٗ 
سٝخات كٞ تَٚٓٞض ؾتَٚلٟ بَٚطً٘اْ زٗعاٗ ثاِضاُٞٗٝ زٝغت بٞتاَي ُاًَِٚٚٞٗٝ، 

َٛ ض ثَٚ٘ٙػتٞ   تؤ، ُٞن ئ٠ٝٗٞ تؤ زاٗاٜ زٝكٜٞ  بؤ ٓٞض خؤٜ زٝظاُ
 ئيييييَٞ ٘ٗغٞضٜيُ عييييٞهٛ( ؾاخٞٗاْ)اًؤغتا ييعزاض ًيييِضَٙ  خَِ٘ٙٞضٜ بِٞضَٙع:
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 َٜ غؿييييٍَِٚ ٗ بييييٞ ثِٞضت٘ٗكييييٞ ططاُبٞٓاكيييي٠ٞ   ثِٞضت٘ٗكييييٞ، زاٗاٜ كييييطز ضيييياٗ
، بيَٞىَ  ٓٞضضُٞسٝ خؤَ بٞؾٚا٠ٗ ئيَٞ بابٞتيٞ ُياظا     ثَٚؿٞكٚٞكٛ بؤ بِ٘ٗغٍ!
َ    بٞ كٞ بَ٘ٗهًٞٓٞاْ كات بٞٓطًُٝٞس  بؤضٝ خعًٞتَٚلٟ ضيلؤَىُٞٙـ بَٚيت، بيٞ

ٞ دؤضٝ خ٘اثٞضغ اُٞٗٝٙيٞ، ئٞطيٞض بيٞ ٗؾيٞٙٞكٚـ     كيٞ زٗعياٗ ثاضِ    تٚٞ طٞٗضٝٙي
َٛ كٞ   ٙٞكذاض ظؤضٝ ، ضُ٘لٞ:بؤ ًّ  ت، ئٞٗٝخ٘زا هٌَٟٚ ٗٝضبططَٙ ب

ٗؾٞٙٞن هٞ ؾَِٟ٘ٙ ئاٗا، ئًَ٘ٚسٝٗاضَ ئَٞ خَٞىتٞ بٞزٝغت بٍَِٚ  ثَٚغًٞبيٞضٜ  
َٜ:   ()خ٘زا ْٔ ٜضْ د     )زٝفيٞضً٘ ِب َخايهًَُٖد١َ ََد ًٞ ِٕ ا٘يَعْددَس ٖيَٝدَسٖه ًٞدَ٘ َزَعدام ََدا    ج َٛإٜ اي

٘ب ايًٞ٘ خَٗا َزَضغاُص ٌَ )هٞ ضٙ٘اٙٞتَٚلٟ تطزا: ٗٝ  1(....ٜبًَكٞ هٖلا َخاٙيا َْٜطٖؾعب ِٕ ايِطغب ج
ًٗدَؼ ََدا خًَٖػدْش ٜ٘هسبدذب            ْٕ َزْد ّٔ ب َٕ َٜٗعد ََدا ٖندا ًٞدَ٘ َزعدام  ْٔ ٜضْ دٛإٜ اي ََ ١ََُ ِب خا٘يهًَٖ ًٞ يََٝسٖه

َٛاَْ  ٘ب خَٗددا ٜضْ دد ًٞدد٘ ٖيدد ٙب اي ًٖ٘كددا ٜ ّْٜٛ هييٞ ضاغييتٚسا بُٞييسٝ ِػييٞ  "ٗاتييٞ: .2(.....٘ب ٜجٖيدد٢ َٜدد
زٝكيييات بيييٞ ٗؾيييٞٙٞن، ًاٙييي٠ٞ ضٝظاًُٞيييسٜ خييي٘زاٜ )تيييٞعاى(، بيييٞ ُٓٞيييس٠         

َٜ، خيييي٘زا بٞٓؤٙييييٞٗٝ  ثاٙيييي٠ٞ  هٞبٞٓٞؾييييت بييييٞضظ  ،بٞضييييُٞسّٙ ثوييييٞٓييييَٞهِاطط
هيييٞ ضاغيييتٚسا ثٚييياٗ ِػيييٞ زٝكيييات بيييٞ   "تيييط: كيييٜٞتٞهيييٞ ِضٙ٘اٙٞٗٝ  "زٝكاتيييٞٗٝ

اًُٞييس٠ خيي٘زا، طً٘يياُٟ ٗا ُييٞب٘ٗٝ بطاتييٞ ئييٞٗ ئاغييت٠ٞ كييٞ    ٗؾييٞٙٞن هييٞ ِضٝظ
َٛ تيا ئيٞٗ       َٛ، خ٘زا بِطٙاضٜ ضٝظاًُٞس٠ خيؤٜ بيؤ زٝزات ٗ زُٝ٘ٗغي طٞٙؿت٘ٝت

  "ضؤش٠ٝ بٞ )هٚقاٜ( زٝطات
 ٗٝن ضؤْهَٚطٝٗٝ غ٘ثاغٛ ًاًؤغتا ؾاخٞٗاْ زٝكَٞ، خ٘زا ضَٙعزاضٜ بلات 

بَٚطً٘يياْ : ٞكٞٙييٞٗٝاض٠ٝ َٓٞهػييُٞطاُسُٟ ثِٞضت٘ٗكهييٞبضَٙييع٠ بييؤ ًييّ ُ٘اُييس ٗ  
ٗ ثاِضاُيييييٞٗٝ ُ٘ٗغيييييطاٗٝٗ  ثيييييِٞضت٘ٗكَٚلٟ ٙيييييٞكذاض ظؤض هيييييٞ بييييي٘اضٜ )زٗعيييييا(

ٗٝضطَِٚطزضاٗٝ، بَٞىَ ثيٍَٚ ٗاٙيٞ بٞظًاُيٞ ؾيريِٙٞك٠ٞ ك٘ضزضيياْ، ثيِٞضت٘ٗكَٚلٟ       
 ئاٗا هٞ ب٘اضٜ زٗعا ُُٞ٘ٗغطاٗٝ!!

َٛ كَٞ ٗ كِ٘ضٜ ٗ َٓٞهٞٗ ثَٞهٞ ٞٗٝ: ٓٚو كتَٚبَٚم كِ٘ضٙؿ ٗ  باض٠ٝ كَٞ هٞ  ُٚٞ ب

                                                 
ٔ
 46ٗٙتشقٌ/  سٗآ اىثخاسي  - 
ٕ
ٙب َايو يف "امٗلٛٞطٜح" ٚايرتَصٟ ٚقاٍ: ؾسٌٜظ ؾػ -   ٌٔ قؿٌٝحضٚا
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كِ٘ضٙا٠ُٞ ٓٞٙٞٗ  دطٞ هٞ ِ٘ضئاُٟ ثريؤظ، ظؤضَٙلٚـ هٞٗ َٓٞهٞٗ كَٞ ٗ
َٜ بٞضاٗ ٗ َِٞهًٟٞ  بٞضا٠ٗ ضٝخِٞططَٙط ِػ٠ٞ هٞغٞضٝ، ئٞطٞضٜ ئٞٗٝ زٝكط

َٜ ضُٞس خَِ٘ٙٞضَٙلٟ تط، ٓٞض بٞ َٓٞهٞٗ كَٞ ٗ كِ٘ضٜ  !!زابِسض
ٞ، هييٞ ىٙييٞكٟ زٙلييٞٗٝ: طؿييتطريٜ هييَٞ بيي٘اضٝ ثَٚ٘ٙػييتٟ بٞضييُٞس بييٞضطَٚم ٓٞٙيي

 َٜ َٜ زٝٗض بًٞٓٞ٘ٗ ىُٙٞٞكاُٟ ئَٞ بابٞتٞ بسض  بؤٙٞ ُاكط
طزؤتييييٞٗٝٗ ًاًؤغييييتا ؾيييياخٞٗاْ ٓٞغييييتاٗٝ ث٘ختٞٙييييٞكٟ هييييَٞ بيييي٘اضٝ كؤك     

 ٝتٞٗٝٗ ئاِضاغتٜٞ كطزٗٗٝ ٗٝضٙطَِٚطاٗٝٗ زاِٙطؾت٘
ًيييّ بيييٞف بيييٞساَهٛ سيييؤَ هيييٞ َٓٞٗٝهيييٞٗٝ ٓيييٞتا كؤتييياٙٛ ٓيييًٍٞ٘ٗٙ بيييٞٗضز٠       

َٜ داض ًِٟ ططٙاُسٗٗٝ  ٓٞضضيُٞسٝ ًيّ بٞظٝظييٞت زٝطيطٍٙ،     خَِ٘ٙسٝٗٝ، َِٓٚس
َٜ داضٙـ  !!ٗاٜ هَٚلطزَٗٗ كٞ بسًٝٞ ِاِاٜ ثَٚلُٞري َِٓٚس
.بٚ عًدِ  بساتٞٗٝ، بؤٜ بيَب بٞخَٚطَٙلٟ ًٓٞٚؿٞٙٛ) بٞخَٚطٜ  خ٘زا ثازاؾتٟ 

 ٙؿٛ هٞغ٘ٗزٗ ِاظاجنٞكاُٟ بٞٓطًُٝٞس بَٚت!!   زٗا ًاَىٗاًػوٍ  ( ٜٓسؿع خ٘
بٞبٞض زٗعياٜ  ٗعاٗ ثاِضاُٞٗٝ كؤَي ُٞزّٝٙ، هَٚبل٠ٞ هٞ ز ْٙاِضٝبٛ خ٘زاٙٞ ٗاًا

 ، ثاِضاُٞٗٝكاُٚؿٌاْ ضٝت ُٞكٞٙتٞٗٝ زٗعاطؤٙاُٚؿٌاْ بَٚدٛ
ٚٛاخط زعٛاْا بٕ احلُس هلل ضر ايعدامل.. غددؿإ ضخدو ضر ايعدع٠ عُدا ٜكدؿٕٛ       

 ٚغالّ ع٢ً املطغً. ٚاحلُسهلل ضر ايعامل..
 
 

 زٗعاكاضاْ خعًٞتلاضٜ                                        
 ظضاض ًٞى ذلٌس ًٞى قازق ططتلٟ                                        

 ن9792ٜ طَٞىِضَٙعاْ/94ٖ  2449ضبٚع اىٗي/99
َٜ  9292،تؿطِٟٙ زَٗٗٝ/25  ٓٞٗهَٚط/ ٓٞٗهَٚطٜ ُ٘

 ئٌٚاًٟ ًعطٞٗتٟ ًٞز٠ِٞٙ ًِٞٗٝضٝ                                   
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 ريَخؤشي

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ

 ٠٦غافر:  چٹ    ڤ
ٗ  ٗاتٞ: " ٙيٞتٟ: ئَٚي٘ٝ ٓاُياٗ ٓياٗاضَ بيؤ      ئ٠ٞ خَٞهلِٚيٞ ثيٞضٗٝضزطاضتاْ فٞضً٘

طييٞٗضٝ ٝكييَٞ، بِٞضاغييتٟ ئٞٗاُيي٠ٞ خؤٙيياْ بَٞٚييِّ، ًييّ زٗعييا ٗ ُعاتيياْ طييريا زب
    ّ سٝزا زا، هييٞ ئاِٙيي  زازُٝييَّٚ ٗ هيي٘ٗت بييٞضظ٠ زٝكييْٞ هييٞ ئاغييت ثٞضغييتِٟ ًيي

  3"زٝخطَِٙٞ ئاططٜ زؤظٝخٞٗٝ ض ؾؤِضٜ ٗ خٞداَهٞتٛبٞغٞ
ٞ زٗعا غٞضٝ ِضَ ٗ ضٞكَٚلٛ كاضٙطٞض ًوَٚلطاٗاُٞ، ضَٙطٞٙٞكيٞ بيؤ   ٠ زٝغتٟ غيت

ُٞٓاًييييٞتٟ ٗ ُاخؤؾييييٚٚٞكاُٟ شٙيييياْ ٗ  ضظطيييياضبْ٘ٗ هييييٞ تييييُٞط ٗ ضييييَٞهًٞٞٗ  
  غٞضٝكٛ خ٘اُاغاُٛ ضاغتِِٞٚٞٙٞ  خ٘اغ 
اٜ ٗٝك٘ ٗاِٚعٚٞتطيٞض ؤس٠ٞ ٙٞ هٞ تٞدٞهة ٗ زٝضكٞٗت٠ٞ ئٞٗ ض بطٙ "زٗعا 

َٜ     ض ُعَ ٗ ثٞغيت ٗ ئيٞٗ ٗاِٚعٚٞتطيٞضا    هيٞ   ٗٗكٞؾي٠ٞ زُٗٚيا كيٞ  ٓٞٙيٞ، ُاٙيٞٗ

                                                 
3
َٛ: زاٗاَ هَٚبلْٞ َٗٝىًٟ زاٗاكاُتاْ زٝزًٝٞٗٝ:خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ثٌَٚاُ - ى  ائ   ائ  چ سَٝه

   ٦٨٠البقرة:  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئەئ  ەئ  وئ

َٜ: ضؤشَٙلٚاْ ثٚاَٗٙلٟ زٝؾتٞكٟ ٓاتٞ ىٜ ًٟ)تٞبٞضٜ( هٞتِٞػريٜ ئَٞ ئاٙٞتٞ ئٌٚا زٝفٞضً٘
َٜ خ٘ا هٌَٚاْثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا) ُعٙلٞ تا بٞ ضجٞٗ َٓٚ٘اف باُطٟ بلّٞٙ، ٙاخ٘ز هٌَٚاْ  (، ٗتٟ: ئٞض

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ زٗٗضٝ تاٗٝك٘ بٞزُٝطٟ بٞضظ باُطٟ بلّٞٙا ئٞٗغا خ٘ا فٞض٠ًٗ٘: 

َٛ كطز٠: ئاٙا ًّ زٗٗضَ هَٚٚاُٞٗٝ ٙا ُعٙما  چ  وئوئ َٛ بُٞسٝكا  هٞباض٠ٝ ًِٞٗٝ ثطغٚاضٙاْ ه ٓٞضكات

َٛ زٗعا زٝكْٞ  چ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ  هَٚٚاًُّٞٗٝ ظؤض ُعٙلٍ  َٗٝىًٟ زٗعاكاضاْ زٝزًٝٞٗٝ كات

زٝبا ئٞٗاُٚـ فٞضًاْ ٗ زاخ٘اظ٠ ًّ َٗٝىَ بسُٝٞٗٝ، فٞضًا   چېئ  ېئ چ  ٗ هٍَٚ زٝثاِضَِٙٞٗٝ

َٜ ُٞخْٞ بَٞهل٘  چىئ  ىئ    چ باِٗٝضٜ تٞٗاٗ ٗ ثتٞٗٙاْ بًّٞ ٓٞبَٚت چېئ  ىئ  چ ثؿتط٘
 ٞز٠ بلْٞ ضَٙٛ ضاغت  بؤ خؤ ب
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    ٗ  ض٘اضض٠َٝ٘ٚ ُعًبُ٘ٗٞٗٝٗ هٞ غِ٘ٗضزاضبُٟ٘ٗ ئي٠ٝٗٞ كيٞ ٓٞٙيٞ سيََِٚٚتيٞٗٝ
 هييُٞٚاظٗ ثَٚساٗٙػييتٚٞ ًاززٙٚييٞكاْ ٗ هييٞ ُعًييٟ ئيي٠ٝٗٞ كييٞ ٓٞٙييٞ ضازٝكييات كييٞ
   4""َٚساٗٙػتٟ باَىتطٜ ٓٞٙٞئ٠ٝٗٞ هٞبٞضزٝغتٟ ئٞٗزاٙٞ، ُٚاظٗ ث

ٞ   زٗعيييا  ٠ٗٗ هيييٞ ٓيييٞض زٝضطاٙيييٞن بيييسات، بيييٞضِ    ئيييٞٗٝ ثٚؿييياُٟ ًيييطؤظ زٝزا كييي
َٜ ٗ زٝكطَٙتييييٞٗٝ، ٓٞضضييييٛ   َٜبٚييييٞٗ زٝغييييتٟ بٞزٝغييييتٟ زَٙييييَ  ٗ   ،بٚديييي٘اظ

   تزٝكَٞٗٙ
ُٞٓاًييٞتٟ ٗ هٞٗثييِٞضٜ  بيي٘ٗ، ئييٞٗٝ زاًييٞظضاٗزٝضُٗٗييٛ  زَي ٗ ئٞطييٞض ً٘غييَوٌاْ

ٟ زا ٛٛ ًٓٞ٘ٗ تًُٞٞٚٞكاُُاغؤضٙ َٛ    ، ٗا بٞئاغياُ ٗ  زٝغيتبٞضزاضٜ زٗعيا ُياب
َٛ ُآََِٚٚ ٞ  ٓٞٙٞبٞٗٝ  تٞٗا٠ٗ ضُ٘لٞ ًتٌاُٞٗ باِٗٝض٠ ،تٗاظٜ ه بلاتيٞ  ضٗٗ كي

ؤؾيييٛ ٗ خؤؾيييِ٘ٗزٜ ، زٝضطييياٜ خهَٚيييٛ بجاِضَٙتيييٞٗٝبيييٞض ِييياثٛ ثيييٞضٗٝضزطاضٗ 
هييٞكاتٟ تييُٞٔا ً٘غييَوٌاْ ُٚٚييٞ ُٓ٘ييٞض  ئييٞٗٝ زٝكطَٙتييٞٗٝ، ٓٞضضييُٞسٝ زابييِٞضٗٗ

زٗعييا بييؤ كاتييٞكاُٟ تييط ثؿييتطَ٘ٙٛ    ت ٗببييا ٜ بييؤثييُٞا تُٞطاُييُٞاخؤؾييٛ ٗ 
ٓاُياٜ   زا ا٠ٗٞتتُٞطي ُاخؤؾيٛ ٗ  هٞكاتٟ تُٞٔا  ٗٝن ضؤْ بَٚسِٙٞكاْ ،غات

ٞ  بؤٙييٞ بييؤ زٝبييْٞ!  َٛ هييٞكاتٟ ٓييٞبُ٘ٗ  ً٘غييَوٌاُٟ ضاغييتِِٞٚ كيياتٟ ، هييٞ ٛزٝبيي
ٛ  ٗ خؤؾٛ  تُٞسضٗغتٟ، هٞكاتٟ  هَٚيٛ بجاِضَٙتيٞٗٝ تيا   ضٗٗبلاتيٞ خي٘اٗ    ئاغياٙ

َٛ ٗ  بييٍٚ ٗ ُاخؤؾييٚساٗ ُٞخؤؾييٛ ٗ تييطؽ ٗ  ُٛهييٞكاتٟ ُييٞب٘ٗ بٞٓاٗاضٙييٞٗٝب
 ()ٜ خييييي٘ا، ٓيييييٞضٗٝك٘ ثَٚغًٞبيييييٞضٙٛ زٗعاكييييياُٟ ٗٝآلَ بساتيييييٞٗٝ بيييييٞظٗٗ

 :َٜ ٝب٘هَطددٜط    "زٝفييٞضً٘ ً٘ َٚا٘يٖهددْطَر ٖؾ ْٓددَس ايؿٍَددَسا٥ََس  ٘ب َع ٘ب ٖيدد ًٍٖدد ْٕ َْٜػددَسَػَٝذ اي ٙب ٖب ْٔ َغددطٍَ ََدد
."ايطٍََخا٤ََؾٞ  ايسٍبَعا٤َ

5   
ٞٙاًَٚلٟ ئُٞٗٝسٝ طٞٗضٝٗ ًٞظُٞ، زٝضَٚتٞ خاُي٠ٞ عٚبيازٝت   زضٗؾٍ ٗ ثزٗعا 

 غٞضٗٝضٜ  ٟ زٝزات، ٗٝنيييييييييٗ ئٞٗ ثٞضغتؿا٠ُٞ باباٜ ئٌٚاُساض ئيييييييييٞجناً
                                                 

ٗ
، ضاثدا٠ُٞ ً٘كطٙاُٟ 2،  ض59ً٘غعٞب ئٞزَٓٞ، ي ز  عٞهٛ ؾٞضٙعٞتٟ ٗ:-ُعا:  ئٞهَٚلؼ كاضي - 

 9224ٓٞٗهَٚط، 
ٚقؿؿ٘  2422خطقِ/ 2/473ٓصضٟ ؽؾػٔ. ايرتغٝذ ٚايرتٖٝذ يًُ 2382/ ضٚاٙ ايرتَصٟ خطقِ-٘

 .األيداْٞ يف "ايػًػ١ً ايكؿٝؿ١
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َٜ: )زٗعا ًؤخٛ عٚبازٝتٞ( ()ًطؤظاٙٞتٟ     6زٝفٞضً٘
َٛ زَهدؤؾيييييَب كييييٞ ئييييٞٗ كاتيييي٠ٞ    ثاِضاُٞٗٝٙييييٞ بييييؤ غييييٞضِاَهٛ ً٘غييييَوٌاْ زٝبيييي

ٙا زٗٗضخػيتِٞٗٝٗ ثاضاغيتِٟ هيٞ     ،ؤشٜغ٘ٗز٠ زُٗٚاٗ زٗاِضٗٝزٝغتَِٔٚاُٟ 
ٟ ٞكاُٟ زُٗٚيييا ٙيييا ثاضاغيييتِٟ هيييٞ ئاؾييي٘ب ٗ ظٝضٝضٗ ظٙاُييي    ٞكاُظٝضٝضٗ ظٙاُييي

َٜ سزٗاضؤش، ئٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ زٗعاكاُٟ بؤ بٞخ٘اثٞضغ  زازُٝ  ض
َٛ زٝكات بٞخؿي٘ٗ  ٗ ظٝهٚويٛ زٝخاهيٞتٛ    خ٘اٜ  َٛ زاٗاًاْ ه ثٞضٗٝضزطاض كات
ضييُ٘لٞ بييٞكطزْ ٗ ُييٞكطزُٟ  ؾييتَٚلٛ ئٌَٚييٞ ُٚٚييٞ،ئييٞٗ سٞٗدييٞ بييٞٓٚو  ،بييبري

َٜ، بؾتَٚم ٓٚو ، كطْثاِضاُٞٗٝٗ زٗعا َٞىَ ئٞٗٝ هٞ فٞظي ٗ طٞٗضٝٙٛ ئٞٗ ُاطؤِض
،َٜ َٜ   خ٘اٙٞ خؤمشاُٟ زٝٗ ، ثَٚيٛ خؤؾيٞ هَٚيٛ    ليات ضياكًٞاْ هٞطيَٞي ب  زٝٙيٞٗ

  بجاِضَِٙٚٞٗٝ
ُا٠ٗ بٜٞ خؤًاْ، َٞ ٓٞضٌَٙٞييٛ زٝغت ضؤٙؿتٜ٘ٗ ئبييٞضثطغَٚل2998غاَهٛ 

 افطٝتَٚلٟئيييي  ؤيكييًٟٞ بيي  ٞٙٞكٟ ٘ٗضييي ِطٝ ًي، بي ضياٗزَٙطٜ كؤًَٞىٙيٞتٟ"  تؤِضٜ "
َٛ ُٞٗا ٗ كَٞ زٝضاًٞت بِطاُيسبؤٗٝ   ئافطٝتٞكيٞ زٝضٓيٞق بيٞٗ ً٘ٗضيٞ كًٞيٜٞ       ب

غييٞضٜ ظًيياْ ٗ بِييٟ  زَهدييؤف بيي٘ٗ،  ؾييازٗ ئُٞٗٝييسٝ  ًاُطاُييٞ ٗٝضٜ زٝطييطت، 
ٞ  ،ظًاُٟ ٗ  ئٞٗ بٞضثطغي َٜ  بي٘ َٛ   ، ظيؤض ٞ بٞخطا ئٞطيٞض كٞغي ٞ   ثي  ،باغيٛ بلطزاٙي

                                                 
ٙ
َبّذ ايعداز٠( ضٚاٙ ايرتَص - بَٞىَ هًٞٓٞاْ  2439خطقِ/  2/479ٟ. ؾسٜظ  عٝـ، ايرتغٝذ ؽ)ايسعا٤ 

 .ثَٚٛ خؤؾٞ هَٚٛ بجاِضَِٙٚٞٗٝ كات
ڀ  ٺ  ٺ  چ  ( قاٍ: )ايسعا٤ ٖٛ ايعداز٠( ضِ قطب( عٔ ايٓيب)عٔ ايٓعُإ خٔ ايدؿري)

ٗاتٞ: "ثاِضاُٞٗٝ  ٠٦غافر:  چٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   چ  ئَٞ ئاٙٞت٠ٞ خَِ٘ٙسٝٗٝ( )خ٘ا ثٞضغتِٞ، ثاؾاْ ثَٚغًٞبٞضٜ 

قاٍ بخٛ عٝػ٢ ٖصا ؾسٜظ قؿٝح، ؾسٍ  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
هٍَٚ  :ثٞضٗٝضزطاضٜ ئَٚ٘ٝ فٞض٠ًٗ٘"ٗاتٞ:    18/375ع٢ً بٕ ايسعا٤ ٖٛ ايعداز٠. زؿػري ايكططيب ؽ

ئٞٗٝ خؤٙاْ بٞظي زٝظاُّ ،  ساتِٟ ًِبَٚطً٘اْ ئٞٗا٠ُٞ هٞ ثٞضغ ، َٗٝىًتاْ زٝزًٝٞٗٝ بجاِضَِٙٞٗٝ
"  ئٞب٘ عٚػٟ زَٝهَٚت: ئٞٗ فٞضً٘زٝٙٞ غٞسٚشٞٗ بَٞهطٞٙٞ بًٞولٞضٛ ٗ ظٝهٚوٚٞٗٝ زٝضِٞ زؤظٝر

  هٞغٞض ئ٠ٝٗٞ زٗعاكطزْ ثٞضغتـ ٗ عٚبازٝتٞ 
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هيييَٞ ثَِٚييياٗٝ  ،هَٚيييٛ بيييٞد٘اب زٝٓيييات ثَٚيييٛ َٓٞهسٝؾييياخا، بٞطيييصٜ زازٝضييي٘ٗ، 
ٛ ، تُٞئاًييييازٝب٘ٗ ؾييييِٞضٜ ئييييَٞ ٗ ئييييٞٗ بلييييات  ئييييٞٗ  اُييييٞت هييييٞ ُٞخؤؾييييبُ٘ٗ

ٗ ًيياَي ٗ  ديياض خييؤ زٝكييطز، ٓييٞظاضٗ ٙييٞن، بييٞزُٝطٟ بييٞضظ زٗعيياٜ بٞضثطغييٞزا
ٞ    ًِييساَهٟ بييٞ َٛ بٞغييٞض ُ ٗ ضييان  ٙييٞتِ٘ضبيياْ زٝكييطز كييٞ تييُٞٔا ئييٞٗ ٓٚةييٛ هيي

  !!بَٚتٞٗٝ
ئٌَٚييٞ ٠ بةيي٘ٗن، ئيياخؤ: زٝٙييٞٓا ضيياكٞخييٞضٗاضٜ ًؿييتَٚليَب هييٞ  ئييٞٗٝ ئٞطييٞض 

بيؤ  كطزٗٗٝ كٞ ئيَٞ طٞضزُٗٗيٞ ثياْ ٗ ثيؤِض٠ٝ      بٞضظٗ ًٞظُٞضٌٚاْ بؤ ئٞٗ ظاتٞ 
ٓيييييٞض بيييييؤ ىٜ ئيييييٞٗ   ٙـٓيييييٞض ئيييييٞٗ زًٝاُيييييصََٙ  ٗ زٗادييييياض  ،ضغيييييلاُسّٗٙ

 زٝطِٞضَِٙٚٞٗٝا! 
َٜ ٗ ٙٞكَٚلٌاْ خؤف بئٞطٞض ئٌَٚٞ  ٘  َٜ زاٗٝتيٛ ًاَهيٜٞٗٝ بليّٞٙ ، ثيِط     سياُيٞٗ

  ّ ّ  ٞد٘اُ ّٙ ؾييَٚ٘ٝبيي بييٞزَي سييٞظ زٝكييٞٙ ٓٞضضييٛ  ئييٞٗدا ،ثَٚؿيي٘اظ٠ بلييٞٙ
   بِطاظَِِٙٚٞٗٝ ٜ خ٘اْبؤٜ هٞغٞض غفطٝ ٓٞٙٞ، ٛ خؤف ٗ بٞهٞظٝتخ٘اضزَُٚل

ٝ   ًاٗٝ ًاٗٝئَٞ باُطَٚؿلطزُٞ ئٞطٞض  ٞ  ، زٗٗبياض بَٚتيٞٗ ، بيَٞىَ  ؾيتَٚلٟ ئاغياٙٚ
  َٛ َٛ ٓاِٗضَٙلي٠ٞ  ٓٚو ًطؤظي َٜ غيٞض  تيا   ُيات٘اُ ٞ   ،ٓيًٞ٘ٗ ضؤش َٛ دًٞي زاٗٝتيٛ   غي
  ًاَهٞٗٝ بلات

ٞ  خيي٘زاىٜ هييٞئييٞٗ زاٗٝتلطزُييٞ   ؾييٞٗ ٗ ضؤش    ثييٞضٗٝضزطاضتييٞٗاٗ ثَٚةييٞٗاُٞٙ
َٛ زٝكيات بةِٚٞ خعًٞتٟ تَٚؿتٌاْ زٝكاباُط َٜضيٌٚاْ بي   ، زاٗاًاْ ه ٘،   َٛ بيٞب

  ت بَٚعاض ُابَٚٞ لطُهٞٗ زاٗٝت ٗ ساتبضٝتلطزُٞٗٝ ثٌَٚاُٟ 
َٜ بيؤ ِػي    ٓٞٙٞ خؤؾيٛ زَٝٗٙيري،  طٞٗضٜٝ طٞٗضاْ ٗاتٞ ظاتَٚلٟ كٞ ٞكاصياْ طي٘
َِٜضا َٜ ،  زٝطييط َٛ ض زاٗاٜ ؾييتٟ طييٞٗضٝٗ طييٞٗضٝتطاٜ ديياديياض هييٞزٗزٝٙييٞٗ ٜ هيي

 بييؤ ، ضُ٘لٞ َُ٘ٙص بٞ ًاُاٜ ًولٞضبْ٘ٗ، ُٞخامسٞ هٞ َُ٘ٙصٝ فٞضظٝكاْبلّٞٙ
َٜ 6خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ز

. 
                                                 

غ٘ضٝتٟ )فاتٚشٞ( زٝخََ٘ٙ ، ئَٞ غ٘ضٝتٞ غٞضاثاٜ ُعاٗ  م،ً٘غَوٌاْ هٞ ًٓٞ٘ٗ َُ٘ٙصَٙ - 7

اٜ بٞخؿِس٠ٝ بُٞا٠ٗ خ٘ چٻٱ  ٻ ٻ  ٻ چ  ظاُاٙاْ زَٝهَّٚ: َُ٘ٙص ٗاتٞ زٗعا كطزْثاِضاُٞٗٝٙٞ، 
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َٛ ٛ غيييي٘ٗز ٗ ظٙاُطٞٙاُييييسُٟ زٝغييييَٞىتٗ ت٘اُييييا ،ضاغييييتِِٞٚٞثٞضغيييي ا٠ٗ  بيييي
ٝ    ، غييِ٘ٗضٝ ًييطؤظ هييٞ  ، ضييُ٘لٞ ئييٞٗٝف هييٞ فٚ ٝتييٛ بٞؾييٞضٙٞت ُاٗٝؾييَٚتٞٗ

ٞ  ٛ زاطٞٙاُييسُغيي٘ٗزٗ ظٙاُ َٛ بييٞض بييٞ   ،غييِ٘ٗضَٙلٟ زٙيياضٙلطا٠ٗ ٓٞٙيي زٝتيي٘اُ
َٜ ت٘اُاكيييياُٟ  َٛ ًٞظُييييٞ غييييٞضكطزٝثَٚؿييييٞٗاٗ ٗٝن  ،بٞضاًبييييٞض بطييييط كاْ كييييات

 زٝكيْٞ   َٗىتياْ زاطيري   ٗ ئٞٗ زٝزْٝ ٗ بٞغ٘ثاٙٞكٟ ظٝبٞىسٞٗٝ ثٞىًاضٜ ئَٞ
زا هييٞ ثَٚؿييِط٠ٗٝ زٝٗغييذي، ئييٞٗٙـ كٛ زٙيياضٙلطاٗباظُٞٙييٞهييٞ كٞضييٛ زٗاديياض 

َٛ ٛ  بٞض بًٞٓٞ٘ٗ ت٘اُاكياُ ًطزْ ٙاْ  ،ئٞٗٝٙٞ ٙاْ تَٚلسٝؾل َٜ ٗ ٓٚةي  ٛ زٝطيط
 َٜ َٛ ُاكط    8ث

ؤشَٙلٚاْ هٞ )عوٚٞ اهػةَ( ب٘ٗ بٞ عٞظٙع٠ ًٚػط، ضثَٚغًٞبٞض كاتَٚم ٙ٘غف *
زا زٝكييطز، زٙقييٞتٟ طييٞجنَٚلٟ غييٞٙطٜ خي٘اض٠ٝٗٝ   ٞكؤُٟ كؤؾييلٞكٞٙٞٗٝبٞهي 

ٗ ٙاضب٘ٗ كٞ بٞدوٞكاُٟ ز ٛ ئيًٞري  ٙوٓيٞشاضٝ، هيٞٗ كاتيٞ دي٘بط    ضٗٗت ٗ ضٝدياَي 
َٜ َٚٛ ثطغٛ: ه ٓاتٞ ىٜ، غٞىًٟ هَٚلطزٗ  ا ئٞٗ طٞجنٞ زُٝاغٛئٞض

                                                                                                                            

كٞ  اٙـ ٓٞض ؾاٙػتٜٞ خ٘اٙٞٗ بؤ خ٘اٙٞغ٘ثاؽ ٗ غت چڀ پ  پ  پ  پ  چًٚٔطٝباْ 

بٞخؿِسٝٗ  چڀ ڀ  ڀ  چخاْٗٝ ٗ ثٞضٗٝضزطاضٜ ًٓٞ٘ٗ دٚٔاُٚاْ ٗ ًٓٞ٘ٗ بُ٘ٗٞٗٝضٝ 
ضٝظيٞتٟ هٞ زُٚازا ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚلٟ ططتؤتٞٗٝ، بَٞىَ هٞ زهؤظاُٞ، كاُطاٜ ضٝظيٞت ٗ ًٚٔطٝباُٚٚٞ )

خاْٗٝ ٗ غٞضزاضٜ ضؤشٜ ثازاؾت ٗ غعاٙٞ   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ (ِٚاًٞتسا تُٞٔا بؤ ئٌٚاُساضاُٞ

َٛ ٿ  ٿ  ٿ  چ غِ٘ٗضٜ تَٚسا بٞضثا زٝكات(  )ثازؾاٜ ضؤشٜ ِٚاًٞتٞ كٞ زازثٞضٗٝضٜ ضٝٓاٗ ب

چ  زاٗاٜ ٙاضًٞتٟ ٗ ثؿتٚ٘اُٟ زٝكّٞٙ  خ٘اٙٞ تُٞٔا تؤ زٝثٞضغتري ٗ ٓٞض هٞ تؤف چٹٿ

 ٠ٞ ئٚػةَضاغت ٗ زضٗغت خ٘اٙٞ بٞضزٝٗاَ ضٌٌَُِٙ٘ٚاْ بلٞ بؤ ئٞٗ ضَٙباظٝ چٹ   ٹ  ٹ  ڤ

كٞ بٞضُاًٞٗ ضَٙباظ٠ ئٞٗاُٞٙٞ هُٞاظٗ  چڄڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ
ٚاْ هَٚطرياٗٝ ُٚعٌٞتٟ خؤت بٞٓطٝٗٝضت كطزْٗٗ، ًُٞاخنٞٙتٞ غٞض ضَٙباظ٠ ئٞٗا٠ُٞ خٞؾٍ ٗ ِِٚ

)بٞٓؤٜ ئٞٗٝٗٝ زٝٙعاُّ ٗ ىٙاُساٗٝ(، ٓٞضٗٝٓا ًُٞاخنٞٙتٞ غٞض ضَٙباظ٠ ئٞٗاُٞف كٞ غٞضطٞضزاْ ٗ 
   (طًِ٘طاْ)بٞٓؤٜ ىغاضٜ ٗ ٙاخٛ بْ٘ٗ ٗ ُٞظاُِٚٚاُٞٗٝ

4
َٜ: )دطٞ هٞ خ٘زا،خٞهٚف٠ٞ ً٘غَوٌاُاْ )ئٞب٘بٞكطٜ غسٙق( ) - ئًَ٘ٚست بٞكٞؽ  ( زٝفٞضً٘

َٛ،  دطٞ هٞ طُ٘  ( تتطغت هٞٓٚو كٞؽ ُٞبَٚ ،اٖ ٗ تاٗاُْٞب
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 فٞض٠ًٗ٘: ُٞخَٚط 
َٛ َٜ كات  َٛ ؾآَٚس٠ زاَّٗٙييييك ،تؤًٞتٚاْ بؤ زضٗغتلطزٜ ثَٚٛ ٗت: بٞبريت ز

  ٦٠يوسف:  چڻ  ڻ  ۀ      ۀ  چ بٞتؤ زاا! ثاكٟ
 ٗتٟ: ًِساَهَٚلٟ غاٗا ب٘ٗ  هَٞٗٝىًسا 

 زا           ؾآَٚسٜ زاَِٗٙجاكٟ بؤ تؤٙٞ ئٞٗ طٞجنٞ،بطٙى ٗتٟ: دا ئٞٗ ًِساَهٞد٘
طٞجنٞكٞ ٓيات، ظؤض ضَٙيع٠ طيطت ٗ     زا  ُاضز٠ بٞؾَ٘ٙ )عوٚٞ اهػةَ( ٙ٘غف

كاتَٚييم  لٟ ؾاٙػييتٞٗ ط٘جنييا٠ٗ ثَٚؿييلٞف كييطز  ضزْ ٗ كيياضَٙثؤؾييان ٗ خيي٘ا
بييٞٗٝ ئيياِٗضٜ زاٙييٞٗٝ، ديي٘بطٙوٛ بِٚييٟ ئييٞٗٝ ظٝضزٝخُٞييٞ زٝكييات، ٗتييٟ: ئاٙييا   

 هِٞٓٞٛ خؤَ ثَٚٛ زاٗٝا  كًٞ كٞ  ثَٚسٝكُٞٛ 
َٚ    ٗتئٞٗٙـ هٞ َٗٝىًسا  كيٞتؤ ئيٞٗ ٓيًٞ٘ٗ    سٝكيٞ   ٟ: ُيٞخَٚط ًيّ تيُٞٔا بيٞٗٝ ث
َٛ ثازاؾييتٟ  زاٜ! ض ؾيياٙٞتٟ بييؤتييُٞٔا ٙييٞن ديياثازاؾييتٞت زاٙييٞٗٝ،  ئيي٠ٞ زٝبيي

َٛ ضييُٞس ٜ ثييٞضٗٝضزطاضخيي٘ا ؾيياٙٞتٟ تييان ٗ  كييٞ ٓييًٞ٘ٗ ضؤشَٙييم بُٞييسٝكاُٟ بيي
 تُٞٔاٙٛ بؤ  زٝزْٝا 

*  ٝ ثَٚييٛ ٗ : ئيي٠ٞ   9()، ٗتييٟ: ثَٚغًٞبييٞضٜ خيي٘ا  () هييٞ ئييٚدي عٞباغييٞٗ
َٛ ٗؾييٞت  فَٚييط زٝكييَٞ: خيي      ٘   ٓييٞضظٝكاض غيي َٜ، خيي ا ٘ا بجيياضَٙعٝ خيي٘ا زٝتجيياضَٙع

ً ٓيي بجيياضَٙعٝ كييٞ بٞضتييٞ، هييٞ ٓييٞبُٟ٘ٗ  ٞض كاتَٚييم غييٞٙطٜ زٝكييٜٞ ئييٞٗٝ هييٞ بٞضا
   ٞ َٜ خيي٘اٜ طييٞٗضٝ خييؤت بِاغييٞ، هييٞكاتٟ ت َٛ ٗ بٞٓاُاتييٞٗٝ ز   ُطاُييٞ زٝتِاغيي

ئٞطيييٞض ٗٙػيييتت ثؿيييت بيييٞ    اٗاٜ ؾيييتَٚلت كيييطز، زاٗا هيييٞخ٘ا بليييٞ   ئٞطيييٞض ز
ٜ خييي٘اٜ ضئيييٞٗٝ تيييُٞٔا ثؿيييت بيييٞخ٘ا ببٞغيييتٞ ٗ ٓييياٗا  ،كٞغييياَُٚم ببٞغيييتٟ

                                                 
9
ضؤشٜ زٗٗ ؾٞممٞ، ًاُطٟ )ضبٚع اىٗي( هٞؾاضٜ ًٞكلٜٞ ثريؤظ هٞزاٙم ( )ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا - 

ٞٗ غاَهٜٞ تَٚٚسا هٞزاٙم ب٘ٗ ثَٚٛ زٝٗتطا )غاَهٛ فٚى( ئ ،َٚلسا كٞ بٞ )زاض امل٘هس( ُاغطاب٘ٗب٘ٗٝ هٞ ًاَه
كٞ ُا٠ٗ  ، باٗكٟ ٗٝفاتٟ كطزٗٗٝ( )ًٞبٞضثَٚغ ُٟٜٗ ظاِٟٙٚ  ثَٚـ هٞزاٙلب572٘كٞ زٝكاتٞ 

)عٞبسَٗىٜ كِ٘ضٜ عٞبسٗمل٘تٞهٚب( ب٘ٗ، زاٙلٚؿٛ ُاٜٗ )ئا٠ًِٞٚ كةٛ ٗٝٓٞب( ب٘ٗ، هُٞاٗٝ 
 –ئٞملِٞفٛ –ئٞملاسٛ  -ئٞهعاِب -ئٞحلاؾط -ئٞظيٞز -د٘اُٞكاُٟ ئَٞ ثٞٙاًبٞضٝ )ذلًٞٞز

  ظيٞز ٗ هٞ تٞٗضات بٞ ًتٞٗكى ٓات٘ٗٝ تٞٗبٞ( هٞ ئِٚذٚى ُا٠ٗ بٞ ئُٞٞبٚ٘ت -ظيِٞضُٝٞبِٚ٘ض
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 ٞ َٜ ِييٝ بعاُييٞ ئٞطييٞض ٓييًٞ٘ٗ خييَٞهلٟ كؤبب  ئييٞٗ  ثييٞضٗٝضزطاض بليي ٞٗٝ ٗ بٚاُييٞٗ
َٛ بطٞٙيُّٞ        َٛ بطُّٞٙٞ، ُيات٘اُّ بيٞٓٚو ؾيتَٚم غي٘ٗزت ثي بٞؾتَٚم غ٘ٗزت ث

  ٘ َٛ كيييٞ خييي خيييؤ ئٞطيييٞض   اٜ ثيييٞضٗٝضزطاض بيييؤٜ ُ٘ٗغييي٠٘ٚ  زتيييُٞٚا بيييٞٗٝ ُيييٞب
    ِ َٛ بطٞٙييُّٞ، زَه َٜ بٞؾييتَٚم ظٙاُييت ثيي ٚابييٞ بييٞٓٚو ؾييتَٚم   كؤببِييٞٗٝٗ بٚاُييٞٗ

َٛ ُاطيييا، َٛ كيييٞ خييي٘تيييٞ ظٙاُيييت ثييي اٜ طيييٞٗضٝ بيييؤٜ ُ٘ٗغييي٠٘ٚ، زُٔا ئيييٞٗٝ ُيييٞب
  22خاًٞكاْ ضاٗٝغتاْ ٗ ثِٞضٝكاْ ٗؾم بْ٘ٗ

ٓييٞب٘ٗ، ٓييٞشاضٗ ُييٞزاض  )عوٚييٞ اهػييةَ( كابطاٙييٞكٟ   ثَٚغًٞبٞض هٞغييٞضزًٟٝ ً٘غييا *
ٛ  ٛ شٙاُٟ هٞزٝض٠ٝٗٝ ئياٗاٙٛ هيٞ كٞىٗٝٙيٞك    ٝ   ٗؾيم ٗ بطِٙطي َٛ غيٞضٗبٞض بٞغيٞض   بي

 زٝبطز   
ٝ ًُ٘ادبؤ ضؤشاُٞ سٞظضٝتٟ ً٘غا  تيِ٘ض،  بيٞ    كَٚي٠٘  اتٟ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض زٝضي٘ٗ

َٛ زٝثِٞضٜ   بٞضزًٟٝ ئٞٗ خاُ٘ٗٝ كٞىٗٝ ت
َٛ ساَيضؤشَٙلٚاْ  َٛ ُٞٗا،  كابطاٜ ب َٛ   ٗ ًاَي ٗ ب : هَٚٛ زٝضَٚتٞ ثيَٚـ ٗ ثَٚيٛ زَٝهي

بٞخ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض  زٝغتٍ زاًَِٚت، هَٚت زٝثاِضٌَٙٞٗٝ هٞغٞض ضَٙٛ خؤت غاً٘ٙا 
َٛ زٝضطا َٛ بلاتٞٗٝ خَٚطبٞٛ ٙٞكبَو ، ٓٚةٍ ٓٞشاضَظؤض زٝغت ك٘ضت ٗ ًّ ٜ خؤٍٙ ه
 ، ٓٚةٍ هًٞاَي ُٚٚٞ ُٚٞ بٚدؤَ

 :ٗتييٟ ئييٞٗٙـ ضيي٘ٗٝ كَٚيي٠٘ تييِ٘ض، بُٞٞظاكييٞٗٝ ض٠ٗٗ بييؤ ئامسيياْ بييٞضظ كييطزٝٗٝ،     
َٛ ب٘ٗ ئٞٗ ٛ ئَٞ طٞضزُٗٗٞطٚاْ تؤ ظاُاٗ عٞهٌٟٚ بٞ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚل خ٘اٙٞ ، طَ٘ٙت ه

 عٞبس٠ٝ تؤ ضٛ ٗت!
َٛ هييٞ َِٞهييً٘غييا ئيي٠ٞ :ي ٗتييَٟٝىًييٟ زاٙٞٗٝييخيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض ٗ ًٟٞ ، بييِطؤ ثَٚييٛ بَويي

 ئٞظٝهٞٗٝ ٗاَ بؤٜ ُ٘ٗغٚ٘ٝ 
َٛ َٛ ٗت ً٘غا كات    ؤٙؿتٗ ِض طِٞضاٙٞٗٝ، ئٞٗ ِػاُٜٞ ث

خي٘ا  ئي٠ٞ ً٘غيا،    :ثَٚٛ ٗت ً٘غاٗزًٟٝ ثَٚـ  ٗٝٓاتٞزٙػاْ  ؤشٜ ثاؾ  كابطاِض
َٜ ئييٞٗداضٝ ثَٚييٛ بَوَٚيي َهييَٞ هٞزٝغييتٟ ٛ ِٞخ٘اٙييٞ، كييٞؽ زٝغييتٟ ُييٞططت٘ٗٝ، زًٝييٞٗ

 ٍ بؤ با بسات ٗ خ٘اضٜ بلاتٞٗٝ خؤٙٞتٟ با َِٞهًٞ
                                                 

ٔٓ
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 ٞٙاُس،ييييثٞضٗٝضزطاض ضاطخ٘اٜ ئٞٗ ِػا٠ُٞ كابطاٜ بٞ  زٗٗباضٝ سيييييييٞظضٝتٟ ً٘غا
َٛ ئٞٗٝ َِٞهًٞٞكَٞ بؤٜ بازا بِط :خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ثَٚٛ ٗت  ؤ ثَٚٛ بَو

ٞ   تيا  اٙيٞٗٝ  طِٞض ،بٞخؤؾيشاَهٚٞٗٝ ثَٚيٛ ٓيَٞهَِٚا    سٞظضٝتٟ ً٘غيا  ٜ ئيٞٗ ٓٞٗاَهيٞ خؤؾي
َٜ َٜ ًُٞاب٘ٗ  ات بس بٞط٘ َٛ كابطاكٞ هٞٗ اٜ هيٞ  كيابط ثطغيٚاضٜ زٙياض ُيًٞاٜ    كيٞ   ٗٝه

هَٚطٝ كٞ تٞ غٞضزاضٗ طٞٗض٠ٝ ئَٞ ًًٞوٞكٞ :خَٞهلٟ ئٞٗ زٝٗضٗبٞضٝ كطز، ثَٚٚاْ ٗت
َٜتَٚ ، زٝٙباتيٞ كؤؾيم  َٞي خيؤٜ  هٞطي كيابطا   ٙٞ، ئٞٗٝ كٞىٗٝ  زٝزاتٞ ، كاتَٚم ىسٝثِٞض
َٛثَٚ تؤ كٞغَٚلٟ بٞٓطًُٝٞس٠، غٞضغاَ ًياَٗ  بؤضيٛ تيا ئَٚػيتا كيٞؽ بيٞ        :ٛ زَٝه

  ٝ ٝ    ظٙطٝكٟ ٗ هَٚٔات٘ٗٙٛ تيؤٜ ُيٞظاُٚ٘  ىٜٗٝضٝ  اٗ سياَهٛ تؤٙياْ بيًّٞ ُٞطٞٙاُيسٗٗ
َٛ ٗ كةَٚلًّ زٝغت  ًاضٝ زٝكَٞ   هَٚ ،ٍ ٓٞٙٞٚؿبٞكاضبٞ، ثوٞٙٞكٟ باؾت زٝزًٝ

َٛ ٜ خؤٜٓٞض ئٞٗ ضؤشٝ كةٞكٞ  ًاضٝ زٝكات  ه
ٜ زُٚييا تاضٙييم زآييات، كييابطا ضاظاُييسٝٗٝ، زٗاٜ ًييٞ طٙب كييٞ ٗكٚيياْ بييؤٜ٘باتَٚييم ك 

ٝ بي٘ٗكٟ ٙيٞن    ٓٞشاضٗ ُيٞزاض  َٛ بي  ٜؾيٞٗ ٞ  َٓٚؿيت ٞد بيٞٙاُٟ   غيٞضباْ، تيا   ٗ زٝضيَٚت
غي٘ثاؽ بيؤ ئيٞٗ     :ٓٞض غ٘دس٠ٝ ؾ٘كط بيؤ خي٘ا زٝبيات ٗ زَٝهَٚيت     خ٘اضٝٗٝ ُاٙٞتٞ

 خ٘ا٠ٞٙ َِٞهًٟٞ بؤ بازاَ 
 ٝ ثٚيياٗٝتٟ ئييٞٗ كابطاٙييٞ هييٞثٚاٗٝتٟ كييٞٗت٘ٗٝ،  ط٘اٙييٞ  بييٞٙاُٟ زُٝط٘بيياؽ بَةٗبييؤٗ

َٛ، بؤٙٞ  ٗ ٙٞن ؾٞٗٝئٞطِٚا ًاَِ٘ٗي ُٚٚٞ هٞ ؾَٞٗٙ٘ٝ ب٘ٗكٟ تاظًُٝٞاٗٝ  َٛ بََٚو بٞد
َٛ بؤضييٛ ئًٞؿييٞٗ ب٘ٗكٞكييٞت   :ُاضزٙاُييٞ زٗاٜ، ثَٚٚيياُ٘ت  بٞتييُٞٚا  ٗٝضٝ ثٌَٚيياْ بَويي

َٛ َٓٚؿييت، ثٚػييلٞٗ ئٞطييٞض طييٞٗضًٝاْ ُٞب٘اٙييٞ تييؤ ضييٛ بيي٠ٗ٘ا تييؤ كٞغييَٚلٟ   بييٞد
ئيٞٗٝ طيٞٗضًٝاْ بي٘ٗ ئياِٗضٜ     بيَٞىَ  كٞؽ بَٚع٠ ُٞزٝٓات هَٚت ُعٙم بَٚتيٞٗٝ،   ،ُٞزاض

َٛ زاٙ  !!ٞٗٝٗ ئٞٗٓا طٞٗض٠ٝ كطز٠تبٞخَٚطٜ ه
 ْ َٛ   :زَٝهَٚيييت  ئيييٞٗٙـ هَٞٗٝىًييييسا ثَٚٚييييا َٗٝىٓييييٛ تييييُٞٔا خييي٘اٜ طييييٞٗضٝ ئيييياِٗضٜ هيييي

ئَٚ٘ٝ ضُٞسّٙ بَ٘ٗ بٞٗ كٞغٞ، ئٞطِٚا  ٝ، خ٘اٜ طٞٗضٝ َِٞهًٟٞ بؤ بازاَ ،زاًٗٞتٞٗ
بِطٙاضًسا ًِٚـ ٓٞض بؤٙٞ ، بَٞ ؾَِ٘ٙٞزا ٓاتّ ٗ ًِتاْ بِٟٚ ٗ ٓٚةتاْ ُٞكطز داض

ٜ ئييٞٗ ؾييٞٗٝ بييؤ ئييٞٗ ُٚع   ٚ   ٌٞتييٞ طييٞٗضٝ تييا بييٞٙاُٟ  َ، ٘خيي٘اٜ طييٞٗضٝ ثَٚييٛ بٞخؿيي
 غ٘ثاغط٘ظاضٜ خ٘اٜ خؤَ بلَٞ 

 خؤؾِ٘ٗزٜ  ٛييي٠ غٞضٝكبٞغٞضًاُٞٗٝ ٓٞٙٞ، فاكتٞضكاضٙطٞضٜ  زٗعا ئُٞٗٝسٝ
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 ثٞشاضٝٗ َُٞٓٚؿتِٟ بَٚعاضٜ ٗ زَهتُٞطٛ ٙٞ طاُٞٗٝٗ  ىبطزُٟ خَٞ ٗ ٗ  زَهل
ٗ   كاضٗباضٜ شٙاصياْ ضَٙم زٝخات  ،ئاًطاظَٙلٞغتٞٗ ٝكٞض زٗعا  ٝزائيٞٗٝف هيٞ

َٛ غٞضضاٜٗٝ َٛ ططت٘ٗٝ كات ظٝهٚوٚيٞٗٝ  كعؤَي ٗ َٓٚع٠ ٗ  بُٞسٝٙٞن بٞٗثِٞضٜ ب
َٛ ئييًٞٗولٞضييبُٟ٘ٗ خييؤٜ ُٚؿيياْ زٝزات كييطزٗٝ، خ٘اٙييٞ زضٗغييتٟ  ٝ، زٝظاُيي

ٝ   باَىزٝغتٟ ٓٞض ئٞٗ زٝٙصََٙ  ٗ زٝضيطََٙ  ٗ ٞ   خي٘اٜ طيٞٗض  ،ئُٞٗٝيسٝ فطاٗاُي
َٛ      بؤٙٞ  زا ًٞساَي ُٚٚٞ، ٓٚو ؾتَٚم هٞبٞضزًٝٛ َٜ، بيؤٜ دي بُٞسٝكي٠ٞ ضيٛ بي٘

َٛ زٝكات   بٞد
َٜ: () ثَٚغًٞبييٞض ،بؤًيياْ زٝطَِٚطَٙتييٞٗٝ اُٛ فاضغييٛغييٞمل* "خ٘اٜ زٝفييٞضً٘

ٝ ِضَٙييعٝ، ؾييٞضؾييٞضَ ٗ  طييٞٗضٝ خيياُٗٝٛ غييتٟ َ هييٞ بُٞسٝكيي٠ٞ زٝكييات ئٞطييٞض ز
 11بٞ بٞتاَهٛ بٚطَِٚطَٙتٞٗٝ"  ثاِضا٠ُٝٗٞ بؤ بٞضظ بلاتٞٗٝ،

 ،بييييؤ زٗعيييياكطزْ  ،زَٝ بييييٞ ظٙلييييط ٓٞٙييييٞ، ًٓٞٚؿييييٞ َاٗكابطاٙييييٞكٛ ُاغييييٚ*
ظؤض  ظ زٝكاتيٞٗٝ  بيؤ ئامسياْ بيٞض   زٝغيتٞكاُٟ  بٞؾَٚ٘ٝٙٞكٟ غيٞٙطٗ غيًٞٞضٝ   

ٍ  ضدييا ئييٞٗ زٝغييت   ُٚٚييٞ، ٞٗٓابييطا طٚيياْ زٝغييت بٞضظكطزُييٞٗٝ ئيي  : ثَٚييٛ زَٝهييَٚ
ٍ ًي ٗٙـ بيٞزَٝ ظٝضزٝخُٞٞٙٞكيٞٗٝ ٗٝىَ  ئٞ!!بٞضظكطزُٜٞٗٝ تؤ َٓٞهٞٗ ُاتٞٗاٗٝ

َٛزٝزاتييٞٗٝ،  ٝ : ًييّ بٞباؾييٛ خيي زَٝهيي كييٞ  زٝظا  ض ظاتَٚلييٞ! ،٘اٜ خييؤَ ُاغييٚ٘
َٛ زٝكات، بؤٙٞ ئُٞٗٝيسٝ   ،ٍ ئاٗا بٞضظ زٝكًٞٞٗٝزٝغت زَهِٚاًٞ ئٚوة ؾتَٚلٟ ت

 زٝغتٍ  هٞثٛ ٘ٗٗ بلَٞٗٙتٞ َُٚٝكًٞٞٗٝ تا ؾتٞكٞ ظزٝغت بٞضظ ز

 ،تييييٞٗٝطَِٚطَٙٙ)ئييييٚدي ًادييييٞ( زٝ ٙييييٞكٟ سٞغييييْٞ ٓييييات٘ٗٝ كييييٞهييييٞ فٞضً٘ٗزٝ*
َٜ( )ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا  َ٘    :(زٝفٞضً٘ ْٝد ََدْذ عًَٖ َ٘ َْٜػ ًٞد ِْ َْٜػٖةٍٜ اي ْٔ ٖي ََ(

12
ٗاتيٞ:   

" َٛ ٝ    ٓييٞض كٞغيي خيي٘اٜ طييٞٗضٝ هَٚييٛ تييِ٘ٗضٝ     ،ُييعا ُييٞكات ٗ هييٞخ٘ا ُٞثاِضَٙتييٞٗ
  زٝبَٚت"
 زٝت٘اُري هييييييٞ ٝ، ٗ بَٚؿً٘اضظؤضزٗ كييييييَٞهم ٗ بييييييياٙٞخٛ زٗعا ئُٞٗٝسٝ غيييي٘ٗ
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 :، هٞٗاُٞئاًاشٝ بٞ ُٓٞسَٙلٚاْ بسُّٝٙطاٙٞكٞٗٝ طؤؾٞ
َٛ كيٞ ٓيًٞ٘ٗ طيٞضز    بٞٓؤٜ زٗعاٗٝ زاخ٘اظٙٞكاصياْ زٝخٞ* ْٗ ِٗٙٞ ثَٚـ ظاتي

َٛ ٙيييٞن ٗ ز  ضَٙطيييط ُٚٚيييٞ،  ٓيييٚو ؾيييتَٚم هٞبيييٞضزًٟٝ زا   بيييِٞضَٙ٘ٝ زٝبيييات،  ٗٗ بييي
 َٗٝىمماْ زٝزاتٞٗٝ 

َٜ ٗ٘ٗزُٝ تؤًاضٜ ضاكٞكاصياْ زٗعا عٚبازٝتٞ، هٞ* هٞ ضؤشٜ ِٚاًيٞت بيٞ    غط
َٜز ٓاُاٗ فطٙاًاْ   ٝكٞٗ

َٛ زٝكيياتطٞؾييبٚ  عيياٗٝ بييٞٓؤٜ زٗ* زَي ٗ زٝضٗٗصييياْ ئيياضاَ ٗ  ، ضًٗٗيياْ تيي
،َٛ هيٞ ؾيِٞضٗ    زٝبَٚتيٞ ًٚي٘اُٟ ًٓٞٚؿيٞٙٛ شٙاصيياْ،     ٗ ضاكٞ خَٚط زَهدؤف زٝب

َٜؾؤٗ ئاشاٗٝ ضياْ بٞختيٞٗٝض َٗٙيِطاٜ  كيٞ   ،ٗ ئاؾ٘ٗبٛ زُٗٚاًاْ بٞزٗٗض زٝطط
 لّٞٙ اضؤشزا بٞٓٞؾت بؤ خؤًاْ ًػؤطٞض بهٞ زٗ هَٞ زُٗٚاٙٞ، ئٞٗٝ 

َٚ  زٙيياضٜ ٗ  ّ بٞخؿؿييٞكاُٟ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض ٓ ٝ  ِييسٝ ظؤضٗ هييٞب  ،ُييٞٓات٘ٗ
 ٙٞكَٚليٞ هيٞٗ بٞخؿؿياُٞ     فزٗعا هَٞ زُٗٚاٙٞ دَٚٛ ُابَٚتٞٗٝ، ،ئٞطٞض بٚسات

َٛ ؾت :بطٙتٚٞ هٞ ُاغري هٞثٞضٗٝضطاضَٙ ٙٞكد٘ا  ، هٞخ٘ا بٞتان ُاغري هٞ غ
  "بِٞضَٙ٘ٝبطزْ"ٗ  "تٟ"خاُٗٝساضَٙٗ " زضٗغتلطزْ "هٞ 

غييٞضتؤخ ٗ تَٚلييِطاٜ  :ئيياخؤ ،خييؤٜ ٗضز ُابَٚتييٞٗٝخ٘ز٠ هييٞؤظ ئٞفػيي٘ٗؽ ًييط
ٗ ضييٛ زٝغييت  ازٝطيياٜٞ ٓٞٙييٞتٟ بٞضييٛ ِضهييٞٗ تًُٞٞييٞ ك٘ضتيي تًٞييُٟٞ ضييُٞسٝا

َٜ  ا زٝكٞٗ
  اٗ تَِٚطاًاُٞ ٌَٚٚلٚاْ ثطغٛ: ض ؾتَٚم بؤ ًطؤظ دَٚٛ غٞضجنٞهٞ سٞك*

ـ  َٚعاض زٝبّ، ٓيَٞٗي زٝزْٝ طيٞٗضٝبّ   هٞ ًِساَهٛ ب" هٞ َٗٝىًسا ٗتٟ:   كياتَٚلٚ
  ٝ ٓيييٞضٗٝٓا  كيييْٞ بطِٞضَِٙيييٞٗٝ غيييٞضزًٟٝ ًِيييساَهٛ   طيييٞٗضٝ زٝبيييّ، ئييياضٝظٗٗ ز

  ٛ  تُٞسضٗغتٟ خؤٙاْ هٞ زٝغت زٝزْٝ بؤ كؤكطز٠ُٝٗٞ ًاَي ٗ غياًاْ، كٞضي
بٞ ِِييٞٗٝ بييؤ طِٞضاُيي٠ٝٗٞ تُٞسضٗغييتٚاْ  ٓييٞض ئييٞٗ ًيياَي ٗ غيياًاُٞ بييٞكاض زَٝٓٚ

َٛ زٗٗ زَهٛ بري هٞ زآات٘ٗٙاْ زٝكُٞٞٗٝ،  ٗ ًِٞطؤييييٞ ئيييي، هئًِٞطؤٙاْ بري زٝض
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ُيياشَّٙ، بييٞ ؾييَٚ٘ٝٙٞن زٝشَٙييّ ٗٝكيي٘ ٓييٞضطٚع ُييًٞطْ، بييٞ دييؤضَٙلٚـ   زآييات٘ٗ 
   "بَوَٚٛ ٓٞضطٚع ُٞشٙابّ ٘زًٝطْ ٗٝك

َٜ كاض بؤٚف٠ٞ ً٘غَوٌاُاْ، ئٌٚاًٟ عٞهٛ)خٞه * َٜ:"بٞدؤض  ( زٝفٞضً٘
بلٞ ٗٝك٘  تكاضٙـ بؤ ِٚاًٞت  ٗٝك٘ ئ٠ٝٗٞ تا ٓٞتاٙٞ بصَٙٛ ،زُٗٚات بلٞ

ٖٔئ٠ٝٗٞ غب٠ٞ سيطٙت"
.    

ٞ   ئٞٗٝٙيييٞ طيييٞٗضٝ ٛكاضٝغيييات َٛ،خ٘اٙيييٞكٟ طيييٞٗضٝٗ باَىزٝغيييتت ٓييي ئيييٞٗدا  ب
 ٗ َٜ ا هيٞكاتَٚل ٞٗٝ، ٞثاِضَٙٚهَٚٛ ُبؤ ُٞكٜٞ، ٓاٗاضٜ  ،لٜٞفٞضاًؤؾٛ بثؿتط٘

كٞضييٛ زاٗا هييٞ زٗشًيي     ٞٗٝ ٗ ٓييٞض بٞزٝغييت ئيي  ىٜ ئييٞٗٝ تٓييًٞ٘ٗ ؾييتَٚل 
بييؤ  ٝ ؾييتَٚلتٞٗبجاِضَٙٚيي ٗ زٝغِ ؤٙؿييت٘اْ بييٞضثطؽ هييٞ بلييٞٙت ٗزِٙٞكييٞت 

َٜ ٗاب ،بلييْٞ ، ئييٞٗٝ كٞغييٛ تييط بييؤ ُٞكييْٞ تئٞطييٞض ئٞٗاُييٞ ؾييتَٚل عاُييٛبييٞدؤض
  !!ٗ غٞضٝجناَ هٞبطغا زًٝطُٜٚٚٞ ٓٚةت بؤ بلا

ٝ    ،ظ كاتَٚم هٞزٝضطاٜ تاٗاَُٚم زٝزاطؤً ٞ   ظؤض بٞ ئاغياُٟ بيؤٜ زٝكطَٙتيٞٗ َىَ بي
 ٓاتِٞ زٝض٠ٝٗٝ ِ٘ضؽ ٗ ططاُٞ 

َٛ ًٚٔطٝباُٞ بٞغؤظٗ ظؤض  خ٘اٜ طٞٗضٝ فطًَٚػيلٟ ثٞؾيٌٚاُٟ   بُٞسٝكي٠ٞ   كيات
ٝ  ،ََٜٙييصزِٝض  ضٗٗباضَٙييمُييٞن  ،تتييا بٞكييَٞهلٟ ِٚاًييٞتٛ بَٚيي    ثٞؾييٌٚاْ زٝبَٚتييٞٗ

  ٗ بٞكَٞهلٟ ُٞٙٞت  َٜهٞ زؤظٝر بِطَٙصئٞغطّٙ 
طُ٘يآ٘  غٞز داض ، ؾلاُسٗٗٝٗ طِٞضاُٞٗٝت تؤبٞت ثٞضياُٟ داض  ئٞطٞض غٞز

هَٞ زٝضطاٙيٞ  ضُ٘لٞ ، ٛ خ٘ابٞضزَٝ  ِاثزٙػاْ ٗٝضٝٗٝ  تاٗاُت ئٞجناَ زاٗٝ،
 ُٚٚٞ بُٟ٘ٗ  ِائًَ٘ٚسٜؾتَٚم بُٞا٠ٗ

ٞ : خ٘اثٞضغتٟ ضاغتِِٞٚ)ضٝظاٜ خ٘اٜ هَٚيَب( ٙاْ ثطغٛ(ئٚدي ًٞغع٘ز)هٞ *
ٓيييييًٞ٘ٗ كاتَٚيييييم خييييي٘اٜ  َٗٝىًيييييسا ٗتيييييٟ: كٞغيييييَٚلٞ ًولٞضييييييَب،ضيييييؤُٞا هٞ

                                                 
ٖٔ
ّٔ بٕ ئ ميَٛص بخسٙا، ٚاؾَصض َؾَصَض ٓات٘ٗٝ )خػٓس  عٝـ(ٜ هٞ فٞضً٘زٝ -  ٌَ اَط٤ُٟٜٗع : )اعٌُ عُ

 1201خطقِ/ 2/16اَط٤ُٟ بٕ ميٛص غسٙا( ضٚاٙ ايدٝٗكٞ. ؾٝض ايكسٜط،  ؽ
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َٛ ٗ هيييٞبريٜ ُيييٞكات ٗ بييي٠ٝٗٞ    ثيييٞضٗٝضزطاضٜ هيييٞزَي ٗ زٝضْٗٗ ٗ غيييٞض ظاض بييي
َٛ ٗ ك٘فط ُٞكات     ٓٞٙٞتٟ ِاٙى ب

َٛ ئٞطٞض  :*هٞ شٙاُٟ ًطؤظاٙٞتٟ َٜ      هيٞ ئ  ٙيٞك َٜ، بٚيٞٗ ٌَٚيٞ كٞغيَٚلٟ خيؤف بي٘
ازاؾييتٟ ٗ بٞؾييَ  ث ٜ خييؤٜ زٝكيياتٟ ىباُطَٚؿيي  ضيياكٞٙٞكٟ هٞطييَٞي بلييات 

َُٛاٙسازٝكات كٞ هٞ ت٘ا َٛ  ٗ  ب َٛ زٝغيَٞىتٛ خي٘ا     ئٞٗ ؾتٞ غيِ٘ٗضزاض بي ٜ ٗٝهي
َٛ غِ٘ٗضٝ  ثٞضٗٝضزطاض   ب

ئيٞٗ زاٗاكطزُيٞ هيٞ ض٠ٗٗ خؤؾٞٗٙػيتِٞٗٝ بيؤ       ئٞطٞض :هٞ شٙاُٟ ًطؤظاٙٞتٛ*
 ٞ َٜ، ئٞٗ كٞغي ٛ    ٜ خؤؾيٛ زٝٗ ٟ   بٞؾيَٚ٘ٝٙٞكٟ كياتٟ خؤؾيشاَه  شٙياَُٚلٟ كيات

َٛ ب َٛ بٞث ٟ     خؿي َٛ خؤؾٞٗٙػيتٟ خي٘ا بيؤ بُٞيسٝكاُ بٞٓٞؾيتٟ بيٞضّٙ ٗ    ،، ٗٝهي
ٝسيٞتٛ  ٓٞغيت بُٞاخؤؾيٛ ٗ ُاضِ  تٚاٙيسا   َٛشٙاُٟ ٓيٞتا ٓٞتاٙٚيٞ كيٞ ٓيٚو كيات     

 ُاكات 
ظؤض )والعياذ بااذ  ببب ٝك٘ َٗٝىًٟ ئٌَٚٞ ُٚٚيٞ بيؤ ٙٞكيسٜ، تُٞاُيٞت    َٗٝىًٟ خ٘ا ٗ

هييٞ خيي٘ا    ديياض ثٌَٚيياْ ٗاٙييٞ ئيي٠ٝٗٞ ِػيي٠ٞ بييؤ زٝكييّٞٙ هييٞ بُٞييسٝكاُٛ خيي٘ا          
 ٗ َٛ ئييٞ ٞ طييَ٘ٙططتطٝ، بيي كييٞ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض  بطِٞضَِٙٚييٞٗٝ  ٠ٝ بييؤ ئييٞٗ ئاٙٞتيي

 :َٜ  ٨٦يسسس :  چۆئ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              چ زٝفيييٞضً٘
َٜ ؾيتَٚم بيٞزٜ بيََٚ ،      مٝٙيٞ ٓيٞض كاتَٚي   ئٞٗ اغيتٟ كياضٜ خي٘ا   ِضبٞ"ٗاتٞ:  بٚيٞٗ

َٛ ئٞٗ ؾتٞ زٝبَٚت َٛ: ببٞ، زٝغت بٞد    24"ثَٚٛ زَٝه

ٻ  ٻ  پ      چ خ٘ا زٝكات:ِػٞ هٞطَٞي كاتَٚم ئٚربآٍٚ)عوٚٞ اهػةَ( *

پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  

ثٞضٗٝضزطاضا ُٚؿا  بسٝ ضؤْ ًطزٗٗ )ٗاتٞ:  ٦٠٦البقرة:  چڃ  چ   چ 
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َِٞٓٚاٗٝا ئٚربآٍٚ ٗتٟ: ا خ٘ا فٞض٠ًٗ٘: ئاٙا باِٗٝضت ُظِٙسٗٗ زٝكٞٙتٞٗٝ
َٛ باِٗٝضَ ٓٞٙٞ، خؤَ بٚبٍِٚ تا زَهٍ ئاضاَ بٞضا٠ٗ بَٞىَ سٞظ زٝكَٞ  بَٞه

َٜ َٛ َِٚٞٗ د٘اْ غٞضجنٚاْ بسٝض٠ًٗ٘: كٞٗاتٞ ض٘اض باَهِسٝ ب، خ٘ا فٞبطط ٙ ٗ
بلٞ، ن بٞٙٞزٗاٙٛ ٓٞض ض٘اضٙاْ غٞض برِبٝٗ طؤؾت ٗ ثِٞضٗ خَِ٘ٙٚاْ تَٚلَٞي 

َٜاخَٚئٞٗغا هٞغٞض ه٘تل٠ٞ ٓٞض ؾ َٛ، ثاؾاْ هٞٗ تَٚلَٞهٞٙٞ زاُ م ُٓٞس
 بعاُٞٗضان  ٞ ثٞهٞ ًٓٞ٘ٗٙاْ زَِٙٞٗٝ ىت،باُطٚاْ بلٞ، بٞ ط٘ضدٛ ٗ ب

  (ٚٞاغتٟ خ٘ا باَىزٝغت ٗ كاض بٞدَٚزَهِٚابٞ بِٞض
*  ٛ ٗ     :هٞ شٙياُٟ ًطؤظاٙيٞت َٛ بيٞ ثازؾيا هيٞخؤٜ  غيٞضؤن كؤًياضٝٗٝ    ٓيٚو كٞغي

َٛ   ،٠ٝٗٞ بيٞ ض٠ٗٗ ٓييًٞ٘ٗاْ بلاتيي زٝضطيياٜ زاٗاكيياض ضاُيابٚ َ  ُيٞٗٝك٘ بييؤٜ ديي
َٜ َٛ ُٞكط زًٝيٟ ُابَٚتيٞ بٞضبٞغيت ٗ    هٞبيٞض   ٓيٚو ؾي َ  بَٞىَ ئٞٗٝ خ٘اٙٞ   بٞد

   25تطري ُابَٚزٝغتٟ هًٞجِٞض، ٓٚو ؾَ  هٞبٞض 
ٝ  ٛ ًيطؤظ بيٞ خًٞيٞكاُ   خ٘ا هٞ ٓيًٞ٘ٗ كيٞؽ   ساظ٠ٝ خي٘ا   كيٞؽ بٞئُٞي   ،ئاطيازاض

  ُٚٚٞ تٟ ٗ ُاخؤؾٚٞكاُٟت٘اُاٜ ىبطزُٟ ُٞٓاًٞ
 ڵێث: ، دِ یّ كی جٕاَی ّْ َذی ْیُذی)جاگٕر( دٔعایّ زاَأتیريّ

ًَٛاَهت ثَٚ ئٞطٞض  خ٘زاٙا:  ٞطٞض َٓٚعتيييييُٞغتَِٚٚتٞٗٝ  ئ ساَ ، كاًٞضاٍُٚ ه

َٛ َٛ ُٞغتَِٚٚتٞٗٝ  ،زاً َٛ عَِٞوٍ ه  ،غُٞسًٞٗٝ ئٞطٞض ُٚعٌٞتٛ غٞىًٞتٚت ه
َٛ ُٚعٌٞتٛ ، ئٞطٞض غٞضكٞٗتِت بٞ ُػٚب كطزَ ٝ ًٞغتَِٚٞٗ ئٌٚا  ه

َٛ ئًَ٘ٚسَ ُٞكٞٙت هٞخؤباٍٙٚ   26ُٞكٞٙت ٗ ئٞطٞض كٞٗتِت بٞ ُػٚب كطزَ ، ب
 َٔٚعُٞٗٝسَٝ بَٚيييئُٞٗٝسٝ َٓٚعَ ُٞزَٝٙ  خَ٘ٙ  ًٞظَهً٘اْ بِطَٙصَ ٗ ئ خ٘زاٙا:

                                                 
ٔ٘
بُٞسٝٙٞكٛ طَِ٘ٙطاَٙٞي بَٚتٞ ثَٚـ ضاٗ، خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض  بٞضزٝٗاَ زَي ٗ زٝضُٗٗٗت ٗٝك٘ -

زٝغَٞىتساضٝ، ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚلٟ هٞشَٙط زٝغتساٙٞ ٗ هٞ ُٞبُ٘ٗٞٗٝ تؤٜ َِٓٚاٗٝتٞ بْ٘ٗ ٗ ًٓٞ٘ٗ شٙاْ ٗ 
ضؤٙؿذي ٗ ًطزْ ٗ ظِٙسٗٗ بُ٘ٗٞٗٝت هٞشَٙط زٝغتٟ ئٞٗ زاٙٞ، كٞٗاتٞ بؤ ُاغِٟٚ ئٞٗ ظاتٞٗ ثاِضاُٞٗٝٗ 

َٙٛ ضاكػاظ٠ ٗ ثاكػاظ٠ زَهٞٗٝ زٝت٘اُري ً٘خاتٞب٠ٞ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض بلّٞٙ هِٞضُعاٗ زاٗاكاصياْ 
 ٗ ًُ٘اداتٟ بلّٞٙ 

 ٗ: ت٘اُا ئًٞري  - 26
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  ُٞكٜٞ ٗٝن ًِٞض غٞضَ برِبْ 
َٚ اضًٞتٍٚ بسٝ هٞبٞضزَٝ ظاَهٌاُيسا ٓي  ٙ خ٘زاٙا: بيؤ خياتطٜ ضٝظاًُٞيسٜ    ٍ ٗ ٞق بَوي

   ٞق ُٞكَٞ كٞؽ، ِػٜٞ ُآ
ٜ ًٓٞ٘ٗ ؾتٞكاْ ببٍِٚ ٗ ضَٙطَٞ ُٞزٜٝ هٞبٞض ٙاضًٞتٍٚ بسٝ ئٞٗ زٙ٘ خ٘زاٙا:

 دٚاٗاظضياْ ، ئٞٗاُٚ  بٞخائري بعا  
َٛ خطاثَٞ كطزئ خ٘زاٙا: هَٚبي٘ٗضز  ثَٚبيسٝ   ، َٓٚعٜ زاٗاٜ ٞطٞض بٞضاًبٞض كٞغ

َٛ َٛ، كطزَ خطاثٜٞ بٞضاًبٞض  ٗ ئٞطٞض كٞغ  ببٞخؿٞ  َٓٚعٜ هَٚدؤؾب٘ٗ  ث
َ  خ٘زاٙييا:  َٛ  ،ئٞطييٞض خييؤ بٞبةيي٘ٗن ظاُِٚييت ثَٚييسا  ؾيياُاظٙلطزْ بٞكٞضاًييٞ  هيي

 ًٞغتَِٚٞٗٝ 
فَٚيطَ بليٞ ، غيٞضكٞٗتّ تاِٚلطزُيٜٞٗٝ ثيَٚـ غيٞضُٞكٞٗتِٞ ، فَٚيطَ         خ٘زاٙا:

ٞ بلييييٞ هَٚبيييي٘ٗضزْ ئٞ كطزُييييٞٗٝ ُٚؿيييياُٜٞ ٗثييييِٞضٜ ه٘تلييييٜٞ زٝغييييَٞىتٞ ٗ تؤَه
َٜ ٗ ضؤْ خؤَ خؤؾب٘ َٚطَ بلٞ خَٞهلا  خؤفٚٚٞ  فبَٚسٝغَٞىت  َٗٙت ب٘ٗ
    27تؤ فٞضًؤؾٍ ًٞكٞ" ،ئٞطٞض ًّ فٞضاًؤؾٍ كطزٜ خ٘زاٙا:

 سٞظضٝتٟ ٙٞكًٞري زٗعا بؤكؤْ ٗ زَٙطِٟٙ ٓٞٙٞ،ُعاٗ ثاِضاُٞٗٝ ًَٚصٗٗٙٞكٟ *
                                                 

هًٞاَهٞك٠ٞ خؤٜ هٞ كاث٘غٛ ُعٙم بٞضهري غٞضزاُٟ  (ضابِٚسضاُت تاط٘ض) 2932ٜ تٞمم٘ظ24٠هٞ - 27
تؤًاضكطاٗ هٞ كاُُٟ٘ ٙٞكًٟٞ ظُٞ ٠ًٞ كطز  ٗتَ٘ٙصٜ َُٚ٘اْ ئَٞ زٗٗ ًطؤظٞ (ئٞهبَٚطت ئُٞٚؿتاّٙ)

 بَةٗكطاٙٞٗٝ، بٞؾَٚم هٞٗ ٗتَ٘ٙص٠ٝ َُٚ٘اُٚاْ: 2932غاَهٛ 
تا هٞ ضَٙٛ ًاشياتٚلٞٗٝ بٞزٗٗ ثَٚلِٞضٜ ًَٚص٠ِٞٙ كات ٗ ؾَّ٘ٙ بطٞٙت،  تاط٘ض: تؤ ًصؤَهٛ ئٞٗٝ بٜ٘ٗ

 اُٟ ضاغتِِٞٚٞٙٞ هٞ كاتَٚلسا ًّ هَٞ َٗىتٞ ٗاَُٞ زٝٗتٞٗٝ هٞ باض٠ٝ دٚٔاُٟ ًٓٞٚؿٞٙٛ ًطؤظ كٞ دٚٔ
 ئُٞٚؿتاّٙ: تؤ بِطٗات بٞٗٝ ٓٞٙٞ خ٘اُٗٝس زابِطاٗ بَٚت هٞ دٚٔاْا

َٜتاط٘ض: ُٞخَٚط زابِطاٗ ُٚٚٞ، بُٟ٘ٗ ضٝٓاٜ ًط ؾتَٚم ٓٞبَٚت ٗ  ؤظ ث٠ٞ بٞ طٞضزْٗٗ زٝبات  ُاكط
ٟ ِٞٚقٞتُٞبَٚت، ئًٞٞف ئٞٗٝ زٝغٞملََٚ  كٞ ِٓٞٚقٞتٟ طٞضزْٗٗ، ٓ هٞطَٞي بُٟ٘ٗ ًطؤظسا ٙٞكاُطري

 ًطؤظٞ 
ئُٞٚؿتاّٙ: زٗٗ دؤض بؤضُٟ٘ٗ دٚاٗاظ ْٓٞ هٞ باض٠ٝ غطٗؾتٟ طٞضزُٗٗٞٗٝ، ٙٞكَٞ: دٚٔاْ ٗٝن 

 ٙٞكٞٙٞن كٞ ٗابٞغت٠ٞ ًطؤظٞ  زَٗٗٝ: دٚٔاْ ٗٝن ٗاِعَٚلٟ غٞضبٞخؤٗ زٗٗض هٞ كاضكطز٠ٝ ًطؤٙٛ 

َٛتاط٘ض: كاتَٚم ط زٝظاُري ٗ ٗٝن  هٞطَٞي ًطؤظ، ًُٞطٙٛ ٗٝن ضاغتٚٞن ٞضزُٗٗٞكًٞاْ هٞ ًٓٞآُٞطٛ زاب
َٛ زٝكّٞٙ  د٘ا   ُٚٞن ٓٞغتٟ ث
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ٝ ئييازَٝ  َٛ هٞطييَٞي زاٙلييٞ سييٞٗا  ،)عوٚييٞ اهػييةَ( زٝطِٞضَٙتييٞٗ ٟ فٞضًاٙؿييت ،كييات
 ٗ َٛ  ٙاْٝضزطاضخيي٘اٜ ثييٞض َٛ بييٞد ْ ٗ هييٞٗ زُييٞكطز ديي  ضٝختييٞ ِٞزٝ ييٞكطاٗٝٙا

َٛ خ٘اضز   ٞخيؤْ ً : هٞٗ زضٝختٞ ُعٙم ًٞبِٞٗٝ،ثَٚٚاْ ٗتطا كات
غييؤْ،  ٞبٞضٗبً٘ٗييٗ هييٞ وَٚلييطزْٗاٙ ؾييٞٙتاْ هٞخؿييت٠ٞ بييطزْ،ٗٝغ٘ٝغيي٠ٞ  

ٞ  بًٞييٞٙـ خيي٘اٜ  ساْ ٜ بٞزٝضكطزُييهييٞٗ ؾييَِ٘ٙٞ خييؤف ٗ ثييِط هييُٞاظٗ ُٚعٌٞتيي
 ، ئيٚ  هَٚيطٝ دَٚتياْ ُابَٚتيٞٗٝ،    : ًازاَ غٞضثَٚةٚتاْ كيطز ثٞضٗٝضزطاض ثَٚٛ ٗتّ

َٛ زابٞظُٞ خ٘اضٝٗٝ بؤ غٞض ظ٠ٗٝ   زٝب
، ئييازَٝ كٞٗتييٞ ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ،   ٓييٞضزٗكٚاْ ٓٞغييتٚاْ بَٞٓٞهيي٠ٞ خؤٙيياْ كييطز  

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   چ :ٛٗتيييييييييييييييييييييييي

، ئٞطيٞض  ؤًاْ كيطز ثيٞضٗٝضزطاضا ئٌَٚيٞ غيتٞمماْ هيٞخ    "ٗاتيٞ:    ٦٢األعسراف: 
 ْ ٟ هيٞ خٞغياضٝشيُٞسٗ   اغيت ِضبُٞٞٙٞتيٞٗٝ،   هٌَٚاْ خؤف ُٞبٛ ٗ بٞظٝٙت ثٌَٚيا

 ظٝضٝضًُٞساْ زٝبري" 
َٛ ِٞبَ٘ي كطزْخ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاضٙـ     28تؤبٞك٠ٞ ه

                                                 
ٔ4
َٜ: بؤضٛ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض هٞ ئازَٝ ٗ سٞٗا خؤف ب٘ٗ، بَٞىَ هٞ  - ظؤض داض ئٞٗ ثطغٚاضٝ زٝكط

َٛ فٞضًاُٟ خ٘اٙاْ  !ؾٞٙتاْ خؤف ُٞب٘ٗا هَٞٗٝىًسا زَٝهَٚري: ؾٞٙتاْ  ٗ ئازَٝ ٗ سٞٗا ٓٞضغَٚلٚاْ ب
َٛ فٞضًاُٟ ؾٞٙتاْ دٚ َٛ ثٞضٗٝضزطاض ٗٝن بِطٙاض ٗ فٞضًاُجَٚلطزْ كطز، بَٞىَ ب اٗاظتط ب٘ٗ، ضُ٘لٞ كات

سٜٝ ضَٙعٙاْ بؤٜ بطز، تُٞٔا ؾٞٙتاْ غ٘د بٞ فطٙؿتٞكاُٟ ٗت : غ٘دسٝ بؤ ئازَٝ ببْٞ، ًٓٞ٘ٗٙاْ
َٛ: ًّ ضؤْ غ٘دسٝ بؤ كٞغَٚم زٝبَٞ تؤ  ٞٗٝ،خؤبٞظهعاُري ٗاٙوَٚلطز ٙاخٛ بيَب ٗ هٞخ٘ا َٓٞهطِٞضَٙت بَو

َٛ فٞضًاُٟ  كطزٗٝ هٞكاتَٚلسا ًِت هٞ ئاطط زضٗغتلطزٗٝ هٞ خاكت زضٗغت )ئٞٗٝف زٝضَٚتٞ خا٠ُٞ ب
َٛ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض بٞ ئازَٝ ٗ سٞٗاٜ فٞضً٘ٗ : ٗ ئاًازٝ ُٞب٘ٗ زاٗاٜ هَٚدؤؾبْ٘ٗ بلات(  بَٞىَ كات

ِِنَاَوَلا) الشَّجلِش ََ اِِ ُُنََ اََقََ ََََ ََ الشَّج ِِ ِِ اََٰ  ََ ََ ْْ ٞٗ زضٝختٞ بٞضزاضٝ ًٞكْٞٗ، بًٞٞ ٗاتا: "ت٘خّ ٗ ُعٙلٟ ئا(اََق
َٛ فٞضًاُٟ خ٘اٙاْ ُٞكطز بَوَّٚ: ُٞخَٚط ئٌَٚٞ ٓٞض هَٚٛ ُعٙم  ،زٝضِٞ ضٙع٠ غتًٞلاضاُٞٗٝ"  ئٞٗاُٚـ ب

َٜ ٗٝغ٘ٝغ٠ٞ خػتِٞ زَهٞٗٝ  َٛ ؾٞٙتاْ بٞدؤض زٝبِٚٞٗٝ، بططٝ بٞضٗ بً٘ٗٞكٞٙؿٛ زٝخؤّٙ، ٗٝه
َٛ ِٞزٝ ٞ غَِ٘ٙس٠ بؤ خ٘اضزْ كٞ بؤٙاْ زَهػؤظٝ، ثَٚٚاُٟ ٗت:  خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض بؤٙٞ ئَٞ زاض٠ٝ ه
 ئٞٗٝ بٞ ًُٞطٜ زًَِِٝٚٞٗٝ  ،كطزْٗٗ تا ُٞبِٞ فطٙؿتٞ، ئٞطٞض ئَٚ٘ٝ هٞٗ زاضٝ غؤْ

ٗ اغتٚاْ َٓٞهٞ كطز، ٗاٙاُعاُٟ هَٞ بٞٓٞؾتٞ ثاْ ٗ ثؤِضٗ بٞضِٙٞزا ؾَ  بُٞا٠ٗ زضؤئٞٗاُٚـ ضَٙٛ ِض 
ٞٙاْ خ٘اضزٗ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض هٞ بٞٓٞؾتٟ بُٟ٘ٗ ُٚٚٞ، بؤٙٞ هٞ بٞضٗبًٟ٘ٗ زاضٝك فطٙ٘زاْ
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َٛهٞ َٚمٙٞك هٞ كاتَٚم زٗعا زٝكّٞٙ، َٛ خاَه٠ٞ خ٘اضٝٗٝ طريا زٝب  :29َ غ
ویش دوو  ، ئاَگیر  ردٍ كو خۆی لێی وٍ وٍ  دوعاكَ  یَ وٍ ئَ يُكُم/
  : )ۆرٍ

 بێ:  ست قبوڵ دٍ م و دٍ وخۆو دٍ راستَ  ك كَ دوعایَ -أ
َٛئٌٚييياضاتٟ  زَٝٗهًُٞٞيييسَٙلٛ*   بيييٞ  : ؾيييَٞٗٙلٚاْ ٓٞغيييتٍزٝطَِٚطَٙتيييٞٗٝ، زَٝهييي

ٞ َ دََٚٔٚؿت ٞٗٝكطز، خَٞٗ ظِضا ب٘ٗ، ًاَهظؤض  بَٚعاضٙٞكٟٗ  ٛبَٚتاِٞت  ، ضيً٘ٗ
ديييييازٜٝ غيييييٞضٝكٟ  ٛ غيييييٞض ثٚاغيييييٞٙٞك بيييييٞ ٞكا خًٞيييييزٝضٝٗٝ، ٗٙػيييييتٍ 

 ًعطييٞٗتَٚلٍ بِٚييٟ كطابييؤٗٝ  زٝغييِ٘ضاًٞٗٝ، بييًٞات ٗ ًييٞه٘ٗهٛ  بِطٌَِٝٗٙييٞٗٝ، 
َٛ بيٞآلَ    ،ُٞبَ٘ٗ ئٞٓوٛ ًعطٞٗت ظؤضًّ ٓٞضضُٞسٝ  َ   بي ٞ  زا ٓيٚو ٓؤٙيٞن ى  كي

ٝ    بٍِٚٚزا، غٞضجنٍ   سا ب٘ٗتُٞٔا ٙٞن كٞغٛ تَٚ   ظؤضب٠ٞ كاتٞكي٠ٞ هيٞ غي٘دس
َٛ  ٗ  اهٞ زَهٛ خؤًي اِضاٙٞٗٝ، ، بٞ ظٝهٚوٛ زٝث زٗعاٜ زٝكطزبٞكَ٘ي ب٘ٗ،  : زٝبي

َٛثَٚ٘ٙػيييتٟ ئيييَٞ  بيييَٞ ُٚييي٘ٝ ؾيييٞٗٝ ٗ  َٞ كاتيييٞ زضُٝيييطٗا بييي كابطاٙيييٞ ضيييٛ بييي
ٝ  ُٞطريا زٝثاِضَٙتٞٗٝا خؤَ بؤ  بيطا  جطغيٛ: هٌَٚ ، هَٚٛ ضً٘ٗٞ ثَٚـ، بيٞ ئٞزٝبيٞٗ

ٞٗٝا ئيٞٗٙـ  ٚي َٙٚت بٞضٚٞ ٗا بٞدؤف ٗخطؤؾٞٗٝ هيٞخ٘ا زٝثاضِ ثَٚ٘ٙػتئٞٗٝ 
 ،ت، كاتٞكيي٠ٞ بييٞضٝٗ تييٞٗاٗ بييْ٘ٗ زِٝضٗا  ٞضظاضَٗتييٟ: ضيي٘اض ٓييٞظاض زضٓييَٞ ِيي   

َ  ئيٞٗ ثاضٝٙيٞ   ًِيٚـ   ٗٗٝعس٠ٝ زا٠ُٝٗٞ ِٞضظٝكَٞ بٞٙاُٚٚٞضُ٘لٞ   ؾيم ُابيٞ

                                                                                                                            

َٛ ًِٞتٟ خؤٙاْ زٝضُٞبِطٜ بَوَّٚ: تؤ  زٝضكطزْ، ئٞٗاُٚـ بَٞ باضٝٗٝ طوٞٙٛ ٗ طاظُٝسٝٙاْ ُٞكطزٗ ب
َٛ كطزّٙ، بَٞهل٘ زاُٚاْ بَٞٓٞه٠ٞ خؤٙاْ زاُاٗ ئازَٝ بٞظٝهٚوٛ ٗ ُٞظاكٞتٞٗٝ  ظَٗهٍ ٗ غتَٞ ٗ فََٚوت ه

ٗاتٞ:  ٦٢األعراف:  چپ  ڀ  ڀ   ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ    چٗتٟ: 
ثٞضٗٝضزطاضا ئٌَٚٞ غتٞمماْ هٞخؤًاْ كطز، ئٞطٞض هٌَٚاْ خؤف ُٞبٛ ٗ بٞظٝٙٚت ثٌَٚاْ ُٞٙٞتٞٗٝ، 

 ئٞٗٝ بٞ ضاغتٟ هٞ خٞغاضٝشيُٞسٗ ظٝضٝضًُٞساْ زٝبري 
19

ِٝ ٜج))--  ََٕٝع١ٗ َضَؾ َٖٚيا ٖق  ٌِ َْٝؼ َؾَٝٗا ٜجْض ٠َُٛ ٖي ِٝ َْٜسعبٛ َخَسْع َبػًَْ  ْٔ ِٝ ٜجََا ََ ََٕٝع١ٗ َضَؾ َٖٚيا ٖق  ٌِ َْٝؼ َؾَٝٗا ٜجْض ٠َُٛ ٖي ِٝ َْٜسعبٛ َخَسْع َبػًَْ  ْٔ ْٕ ََا ََ َِا ٖب ٙب اهلٗل َخَٗا ٜجْؾَس٣ ضًَٖاُع: ٜج ْٕ ٞيا ٖبْعٕٖا َِا ٖب ٙب اهلٗل َخَٗا ٜجْؾَس٣ ضًَٖاُع: ٜج ٞيا ٖبْعٕٖا
٘ب َٔ ايّػ٤َٛ َطًٖٗا ْٕ َْٜكٜطَف عٓ َِا ٖب َٜٚج ٘ب َؾٞ ا٘يثَخَط٠َ،  َٖا ٖي ْٕ َِٜسَخَط َِا ٖب َٜٚج ٘ب،  ََٛز ٘ب َزْع ٌَ ٖي ٘ب َٔ ايّػ٤َٛ َطًٖٗاٜبَعٔػ ْٕ َْٜكٜطَف عٓ َِا ٖب َٜٚج ٘ب َؾٞ ا٘يثَخَط٠َ،  َٖا ٖي ْٕ َِٜسَخَط َِا ٖب َٜٚج ٘ب،  ََٛز ٘ب َزْع ٌَ ٖي ضٚاٙ بمحس ٚ ))    ٜبَعٔػ

 يداْٞيداْٞٚقؿؿ٘ األٚقؿؿ٘ األ  2427خطقِ/ 475/ 2ٓصضٟ ؽحلانِ، ؾػٔ، ايرتغٝذ ٚايرتٖٝذ يًُا
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َ   بؤ ُيٞت٘ا  ِػيٞكَٞ ببًٞيٞ غيٞض ٗ      خاُٗٝٞك٠ٞ بطَِٚطًٞٗٝ، بؤٙٞ خيَٞ زٝخيؤ
 مب  ٝخٚةيف ٗٝعس

َٛ بييسَٝ،  ئييٞٗ بييِطٝ ثاضٝٙييٞت ًِييٚـ ثٌَٚيي٘ت: ِبييَ٘ي زٝكييٜٞ ًييّ   ئيي٠ٝٗٞ  بييؤثيي
َٛ بسٝٙ  !ٞٗٝاِٞضظٝكٞتٟ ث

 خيييًٞباضٜ هٞغيييٞضٗخٞفيييٞت ٗ تيييًٟٞ  ٛ كٞٗتيييٞ غيييٞض هَٚييي٘،بعٝٙيييٞكئيييٞٗٙـ 
ٟ  ثاضٝكَٞ ثَٚ غٌٚاٜ ضٝٗٙٞٗٝ، ظؤضٙـ ًًِْٞ٘ ب٘ٗ   ٚسا، ئيٞٗٙـ زٝغيتٞكاُ

 ،َليطز تَٚثؿتٟ  ، ئٞٗداسًٞسٗ غُٞاٜ خ٘اٜ كطز ئامساْ بٞضظ كطزٝٗٝ، بؤ
ٜ ٍ كييطز، بيياُط  ٗٙػييتٟ بييِطٗا : ثٌَٚيي٘تزٝضكييطزٗ  كيياضتٟ ؾٞخػييٛ خييؤًٍ بييؤ

اضٝ ٗ ؾييَِٟ٘ٙ ئييٚـ ٗ شًيي ئييٞٗٝ كيياضتٟ ؾٞخػييٛ خؤًييٞ، ُاُٗٚؿيياْ  فييٞضً٘ٗ 
 َٛ ، ثَٚ٘ٙػيييتٚٞكت ٓيييٞب٘ٗكييياضٗ ئيييٚـ ٗ  تٞهيييٞفؤُٟ ًِيييٟ تَٚساٙيييٞ، ٓيييٞض كيييات

 زَٝ ٙاضًٞتٚت زٝ ثَٚٛ ت٘اُابٞ، بَٚٚٞ ىَٙاْ  ٜثُٞٙ٘ٝسٍٙ ثَٚ٘ٝ بلٞ زٝت٘اُٟ
 خؤٜ بؤ زٝضبِطٍٙ،ًًُِٟٞ٘ ُاٙٞ غٞض هَٚ٘ ٗ طٞؾٛ بعٝٙٞكٟ ثٚاٗٝ ٓٞشاضٝكٞ 

تيُٞٔا  ٗٝضٜ ُياططٜا ٗتيٟ: ثَٚ٘ٙػيتٍٚ     بَٞىَ كاضتٞك٠ٞ هَٚ٘ٝضُٞطط   ٗ : بؤ
زٝبييَٞ ٗ  ٜ بييؤزَٙييٍ هَٚييطٝ غيي٘دسٝ ،ٞكٍ ٓييٞب٘ٗٓييٞض كاتَٚييم زاٗاكاضٙيي ،بٞخ٘اٙييٞ

ثَٚ٘ٙػيتٚٞكَٞ  َٙط٠ٞ كٞغيَٚلٟ تيطٝٗٝ   هٞ ِضهَٚٛ زٝثاِضٌَٙٞٗٝ، خ٘اٜ بٞخؿِسٝ 
ٍ ، زابيري زٝكيات   بؤ ٞ ئيٞٗ   زٝتطغي َٛ كاضتي َ  ت هي ٞ خي٘اَ   ،ٗٝضبطيط ٝ هي  ،بري بةيَٚتٞٗ

َٛهٞدٚاتٟ كِطٗظاُٞٗٝٗ زاٗاكطزْ هٞخ٘ا، ٓٞض تؤَ    92تؤ ٗ بٍَٚ بؤ ىٜ هٞ بريب
و)ا  ئاَه و هااًگو سااڵ و ساااڵًێ  فتَ َُڕبووًی ) ك دوای تێپَ دوعایَ -ب

 بێ:  قبوڵ دٍ
 يييييس ٗ ظاُاٗ فٚقٕ ٗكابطاٙٞكٟ ظآٚ (ُٞبٞييييٜ سِ٘ضييييييئٞظيٞز٠ كثَٚؿٞٗا  )* 

                                                 
ٕٓ- َٛ ض٠ٗٗ كطزٝ خَٞهلٞكٞٗ ب٘ٗ،  ًاًؤغتاٙٞن هٞغٞض ًِٚبٞض كٞ هٞ ثؿتٚٞٗٝ ثٞجنٞضٝٙٞكٟ ئاغِٟ ه

 ٗتٟ: ضُ٘ٗٞ بٞٓٞؾت ئُٞٗٝسٝ ئاغاُٞ ٗٝك٘ كطز٠ُٝٗٞ ئَٞ ثٞجنٞض٠ٝ ثؿتَٞٗٝ ٗاٙٞ 
 ٗٝٓا طري بب٘ٗ، بؤٜ كٞ هٞٗ كاتٞض٠ٗٗ ٗٝضطَِٚطا، زٝغتٟ بؤ زٝغلٞ ئاغِٞكٞ بطز، ظؤضٜ َٓٞٗهسا 

بُٞاضاضٜ ٗتٟ: بب٘ٗضْ ضُ٘ٗٞ  ِػٞك٠ٞ طؤِضٜ ٗ ُٞكطاٙٞٗٝ، تاظٝ ِػٞٙٞكٞ ٗ كطزٗٗٙٞتٟ، بؤٙٞ
 بٞٓٞؾت ئُٞٗٝسٝ ئاغاْ ُٚٞ 
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٘ فييٞضً٘ٗزُٝاؽ ٗ  ٗ بييٞضزٝٗاَ هييٞ هييٞخ٘اتطؽ بيي٘ٗ، ٙييٞن هييٞٗ كَٞهييٞ ثٚاٗاُييٞ بيي
ئٞٗ ظاُػت ٗ ظاُٚاض٠ٞٙ ثَٚٛ ب٘ٗ، بيٞكطزٝٗٝ ئيٞجناًٟ   دُٞط ٗ دٚٔاز ب٘ٗ  

  اتاْ زٝطِٞضٝ ٗٝك٘ ئٞؾقٚا بٞ َٗى،ٗٝضططتِٟ ظاُػت ٗ فٞضً٘ٗزبؤ زٝزاٗ 
َٜ، بييٞٓؤٜ ؾييٞكٞتضيي٘ٗٝ  ضؤشَٙلٚيياْ َٙييٛ ضِ ٗ كييٞٙى ٗ ًاُييسٗٗ بُ٘ٗييٞٗٝ، ؾيياض

ٟ  (سػَػامٖل ١َِٗٝؿَز)َٚلٟ ئٞٗ ؾاضٝ، زٗاٜ َُ٘ٙصٜ كٞٗتٞ ًعطٞٗت َٜ   ٗٙػيت ُٓٞيس
َٛ ٗ عٞغَٚتٞٗٝ ِض  اكؿ

 ٘ َٛ كييابطاٜ ًٚذَٚيي ، ئَٚييطٝ ؤ زٝضٝٗٝ: ٓٞغييتٞ بييِطبييٞ تِ٘ٗضٝٙٚييٞٗٝ  ثَٚٚيي٘ت  ضٗٝهيي
 ؾَِٟ٘ٙ ُ٘ٗغذي ُٚٚٞ 

ٚ ًزٝ ٗا ،:  بيؤ خياتطٜ خي٘ا   ٘تبٞ ُٞضَ ٗ ُٚاُٚٞٗٝ ثَٚٚي  ثَٚؿٞٗا ئٞظيٞز     بي
َٜ  ثٚييياَٗٙلٟ بٞتًٞيييٞ  ئيييٞٗ ًعطٞٗتيييٞ  بيييا هيييُٞاٗ، ضيييً٘ٞتٞ غييياَهٞٗٝ، هٌَٚطيييِٞض

َٜ بؿلٍَِٚ  َٜ غٞضخٞٗ  سيٌَِٚٞٗٝ، ظؤض ٓٚةكٍ، زًٝٞٗ
ٗ     ،ث٘ٗت ب٘ٗٝق ٗ ًَٚؿم كابطاٜ ًَٚذ٘ض كٞهوٞ ِض  غيٞضٜ ُياِضٝظاٙٛ بيؤ دَ٘ىُيس

ٞ بابيٞ ؾيتٟ ٗا ُ  زٝغتٟ ِٓٞضٝؾ٠ٞ هَٚؿِٞاُس:  َٛ هيٞ ًعطيٞٗت غي٠ٗٞ،     ٚي  ، ُياب
  ٜ بة٘ٗٝ زٝضٝٗٝ، هَٚطٝ ًٞٗٝغتٞزٝ

با هيُٞاٗ زٝضطاكيٞ     ٍَٙ بسٝكَٞ ًازاَ ٓٞض ٗاٙٞ، ِضبابٞ ثَٚٚ٘ت:ئٞظيٞز ئٌٚاًٟ 
  َٞٗغ

َٛ غ٘ٗزٝ : كابطاٜ دلَٚ٘ٝض ٗتٟ  زٙاضٝ ِػٞكطزْ هٞطَٞهت ب
ؿيياٙٞ لَٚٙضا زآاتييٞٗٝ، ثييٞىًاضٜ ئٌٚيياًٛ ئٞظيييٞز٠ زا، بٞزٝغييت ٗ ثَٚٚيياْ    

 ٓاً٘ؾؤٜ زٝكطز  ساٚلٟ ثَٚخَٞهؾ٠َِٞٙ٘ ئٞٗ غٞض دازٝٗ 
َٛ ئييٞٗ زضيُٞيي٠ٞ       ثٚيياَٗٙلٟ  خ٘اُيياؽ هييٞٗ ُعٙلييٞ ُاُٞٗاخاُيي٠ٞ ٓييٞب٘ٗ، كييات

ـ       ٗ بِٟٚ، ُٞٙسٝظاُٟ ئٞٗ كابطا بٞتًُٞٞٞ ئٌٚياًٟ ئٞظييٞزٝ، هَٚيٛ ضي٘ٗٝ ثيَٚ
بيٞ ئٚػيطاسٞت   بؤ خيؤت  ًّ، هَٚطٝ ٗٝضٝ ىٜ بٞ ئٞزٝبٞٗٝ ثَٚٛ ٗت: ًاًٞطٚاْ 

 ٞٗٝ  غ
 ضييييي٘ٗٝ ُييييياٗ فِطُٚٞكٞ، هٞ غ٘ٗضَٚلٞٗٝ ِضاكؿا، غٞضُييذٟٞز يييٞظيييئئٌٚاًٟ 
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    ٝ ٗ ُيا  كابطاٜ زٝزا ئٞٗٝ هٞبٞض خؤٙٞٗٝ بيٞزَٝ ئيُٞط٘تلرِبّٙ ٗ ُياْ ثاُلطزُيٞٗ
َٛ: ثَٚيي٘ٝزاْ، ٍَ، ال َؾددً٘ٛدديَ ُددسب، احٖلاهللطبػَؿاغددَس)) زَٝهيي ًٛدداال َخ ٠ِٖٛال ٗقدد َٚ ٛ ًٛدد٘اي ٘ب ،  اي

   ((طنَدب
َٜثَٚٛ ٗت:  ض٠ٗٗ ثطغٚاضٜ ئاِضاغتٞ كطز، ئٌٚاًٟ ئٞظيٞز  بطا، تؤ هٞٗ ئٞض

 ابَٚعاض ُابِٛٗٝضؽ ٗ  ًٓٞ٘ٗ ظٙلطكطزُٞ
ٗ ًيّ زًَٝٚليٞ    ،ُٞبيٞخ٘ا  كابطا هَٞٗٝىًيسا ثَٚيٛ ٗت:   بيٞٗ ظٙلطاُيٞ   َ ٗ خيسٝ  خي٘

َٛ ظٙلط ُٚٞ ِٞت زًٝٛ ًّ ،ططت٘ٗٝ   بٞب
ًاكُٞٞتَٚلٟ ًِٞاَ ٗ  ض  ،تئ٠ٝٗٞ ئٚػتٚغفاض بلا ٙعاُٛزٝ ئٞظيٞز  ئٌٚاًٟ
َٛ ٓٞٙييٞبييٞضظ٠  زُٚا : ئاٙييا بٞضٗبً٘ٞكييٞٙت هييٞ، بؤٙييٞ بَٞٓٞهجٞٙٞكييٞٗٝ ثَٚييٛ زَٝهيي
 ا ضِٚ٘ٝ

كطزٗٝ ٓٛ زاٗاٜ ٓٚةٍ َُٞىٗٝ: ثَٚٚ٘تكابطاٜ ُاُٞٗا بٞزَٝ ظٝزٝخُٞٞٙٞكٞٗٝ 
         ٞ تيا   هٞ خ٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاض ئيٚوة زاٗٙيٞتٛ ثيٍَٚ، بيٞؽ ٙيٞن ٓٚي٘اٗ ئياٗا  ٓٞٙي

ضييياٗا٠ُٞ خيييؤَ ٙيييٞن دييياض  ئٞٗٝٙيييٞ تيييُٞٔا بيييٞٗئييياٗا   زاَٗ،ثَٚيييٛ ُيييٞئَٚػيييتا 
 ئٞظيٞز٠ كِ٘ضٜ سُٞبٞي ببٍِٚٚ 

ٗ  :ٛبٞثٞضؤؾٞٗٝ ٗت فطًَٚػلٟ هٞضاٗاْ زاباضٜ، ئٞظيٞز ئٌٚاًٟ  َٗٝىٓٛ ئيٞ
ًييّ بييٞ ضاكَٚؿيياْ    تًُٞٞييٞٗٝتييا كييابطاٜ دلَٚيي٘ٝض بييَٞ     بيي٘ٗ ئٚػييتغفاض٠ٝ تييؤ 

ٞ  فِطَٙساتٞ غٞض دازٝ  ، ًيّ ئٞظييٞز٠   اُٞكي٠ٞ تيؤ  زٗك بؤ ئ٠ٝٗٞ بيٞظٝهٚوٛ بٌَٚي
   92كِ٘ضٜ سُٞبٞمل

                                                 
ٕٔ

 - َٛ َٛ( ظؤض هٞخ٘اتطؽ ب٘ٗ، ) ئٌٚاًٟ ئٞظيٞز)ضٝظيٞتٟ خ٘اٜ ه َٙتٞٗٝ ( زٝطَِٚطعًٞ خٔ اخٞ ؾطاض٠ب
َٛ كٞٗتب٘ٗ، ُٞٙسٝت٘ َٛ: زاٙلٍ ُعٙل٠ٞ بٚػت غاَي هٞ ث َٜ بلات، داضَٙلٚاْ زاٗاٜ هَٚلطزَ اُٟ ِضزَٝه

ٗ هٞ بةٌٞ ىٜ ئٌٚاًٟ ئٞظيٞز ٗ زاٗاٜ هَٚبلَٞ زٗعاٜ بؤ بلات، ًِٚـ بٞضٝٗ ًاَهٚاْ ضؤٙؿتٍ 
َٛ  زٝضطاًسا  ئٞٗٙـ فٞض٠ًٗ٘: ئٞٗٝ كَٚٚٞا ًِٚـ ٗ : كابطاٙٞكٟ ُعٙم ًاَهتا ، زاٙلٍ ًاٗٝٙٞكٞ هٞث
ٌَٚٞ ات هَٚبلَٞ زٗعاٜ بؤبل٠ٞ  ئٌٚاًٟ ئٞظيٞز فٞض٠ًٗ٘: ئزاٗاٜ هَٚلطزَٗٗ بٌَٚٞ ىت ٗ زاٗ ،كٞٗت٘ٝ

 ٙٞ بؤ خؤًاُٟ بلّٞٙ ظٙاتط ثَٚ٘ٙػتٌٚاْ بٞزٗعا
َٛ ًّ طِٞضاًٞٗٝ بَٞىَ ثَٚـ ئ٠ٝٗٞ زٗٗض بلًٞٗٞٗٝ، ثريٝشَُٚم هًٞاَهٛ ئٌٚاًٟ ئٞظيٞز ٓاتٞ  ،كابطا زَٝه

َٛ ًّ بٞدٍَٚ َٓٚؿت زٝضٝٗٝ، ٗتٟ: تؤ ب٠ٗ٘ هٞطَٞي ئٞب٘ عٞبسَٗى ِػٞت زٝكطزا ٗ : بٞ َٛ  ٗتٟ: كات َه
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)ٚقدداٍ خعَددِٗ: َاْددٞ ئييٞٗٝف ئييٞٗ ِػييا٠ُٞ غييٞهٞيف غيياحلٌاْ بييري زََِٙٚتييٞٗٝ: 
    ٛ  اخ١،دددددد الغ بغةٍ اهلل ععٚغٌ َٓص عؿطٜٔ غ١ٓ ؾاغ١ َٚدا بغداخو ٚبْدا بضغد

 .22غةيش اهلل زعام بٕ ٜٛؾكو يرتى َاال ٜعٓٝو(
 ی ورٍ پاداشاااتی گاااَ  یاااَو دوعا ت ئاااَ قاااَ ، بَ كاااَ دوعایَدووَم/ 
 گیر :  ڵذٍ ژی دوایی بۆ ًَُووسر  و شتێكی باشتری بۆ رۆ بۆدٍ

- ٞ ؾييييتٞ ثييييُٞٔاْ ٗ هٞ بابييييٞتٟ  ييييٞٙبري ) ،ٗٝضطرياُييييٟ ئييييَٞ دييييؤضٝ زٗعاٙاُيييي
َٛ ضؤشٜ زٗاٙييٛدييا ئٞٗاُيي٠ٞ هييٞ     (ْؾيياضاٗٝكاْ بييٞ ظاُػييتٟ خيي٘ا  خَٚييطٗ  كييات

زَٝهييَّٚ: ّ، زٝبٚييِٗ خؤؾييٚٞكاُٟ بٞٓٞؾييت ٛ زٗعاكيياُٛ غييٞض زُٗٚييا طييٞٗٝضٙ
ٗ  خؤظطٞ هٞ زُٗٚازا ٓٚو زٗعاٙٞكٌاْ ِبَ٘ي بيؤ   زٗعاكاصيياْ   ُٞب٘اٙٞ ٗ ٓيًٞ٘

 ِضؤشٜ زٗاٙٛ ب٘اٙٞ 
كی  و ًاخۆشایَ هاَ ڵَ ًگوچَ ت و تَ اڵو هوسیبَ بَ  كَ دوعایَشًًَُم/ 
ت و ساااهاًی ال  روٍ ر خااۆی و هاااڵ و هٌااذاڵ و سااَ سااَ لَ  ورٍ گااَ
 بات: دٍ

، هيييٞ ٓيييًٞ٘ٗ ؾيييت  بُٟ٘ٗ زٗعاكاُيييساِبيييَ٘ي ُيييِٞيييٞضٝب٠ٗ٘ باضتيييِٞاٗ هٞ :ٗاتيييا
َٛ بييٞ زٙييَ٘ٙلٟ تييط: ئٞطييٞض    ٗ بَٞىٙييٞكٟ ظؤضٜ هٞغييٞض ى زٝبييات ثيياضَٙعضاٗ زٝبيي

َٛ بػ ؾتَٚلٛ َٛ زٝزاَٚته   تَ ، ئٞٗٝ هٞ ُؤشُٝسا ؾتَٚلٟ باؾ ٜ ث
َٛ سٞٗغيييَٞهْٞ، ظاضٜ ْ، بٞثٞهيييٞثؿييي٘ٗ كييي٘ضت ٗ ٓيييْٞ ئُٞٗٝيييسٝ  مكٞغييياَُٚ بييي
َٛ   بَ٘ي٠ ظؤضًاْ كطزٗ ِزٗعازَٝهَّٚ:  بلٞٙٞٗٝ،زًٝٚاْ  ُٞب٘ٗ، هٞكاتَٚلسا زٝبي

  ٜ َٛ زٗعاكيٞ َٛ       بي٘يَ ِ ِٙٞٚ  ٗابي َٛ ئاطيا، ٗازٝظاُي ٓيٞض ؾيتَٚلٟ   بي٘ٗٝ، بيَٞىَ بي
، تُٞاُٞت ٗٝضُٞطرياٗٝٓاتٞ زٜ، ئٞٗٝ زٗعاك٠ٞ ئٞٗ ؾت٠ٞ بؤ ُٞ زاٗا كطز كٞ

 ٜ َٛ هييٞ ئاغييت ئيياضاًطط َٚلٟ ٗ ضاظ٠ بييْ٘ٗ بييٞٗ ِييٞزٝضٝ، خَٚييطٗ ثازاؾييت   ُيياظاُ

                                                                                                                            

َٛ: ًِٚـ بٞثٞهٞ طِٞضاًٞٗٝ ًاَي بٍِٚٚ زاٙلٍ بٞثَٚٛ خؤٜ  ،هٞ زٝضطاًسا ،زٗعاٜ بؤ زاٙلت زٝكطز  زَٝه
َٛ بٞخؿٍٚ   ٓات زٝضطاٜ بؤ كطزًٞٗٝٗ فٞض٠ًٗ٘: خ٘اٜ طٞٗضٝ هٞؾػا ٛ ث

22
 ص.: نسار االشناض ٚ ايسعٛا1/685اؾٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ. يالَاّ ايػعايٞ، ؽ- 
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َٜ دييياظؤ ٙيييا ىبطزُيييٟ  بَٚيييت،ضؤشٜ زٗاٙيييٛ  بيييؤ ٓيييَٞهططتِٟ ضٜ بيييؤ زُٝ٘ٗغيييط
 بَٞىٙٞكٟ طٞٗضٝ 

سٚلٌٞتٟ طٞٗضٝٙٛ ئٞٗ زٗاكٞٗتِيٞ تَِٚاطيْٞ، ظؤض   َُٔٚ  ٗ  هٞ ٜئٞٗ كٞغاُٞ
  ٝ ْ    ،ديياض بييٞٓؤٜ بٞزطً٘اُٚييٞٗ بؤٙييٞ  93خؤٙيياْ ت٘ٗؾييٛ غييٞضطٞضزاُٟ زٝكييٞ

ًٞبيييٞ،  تزٝغيييتبٞضزاضٜ ئاًاجنيييٞكاُ ٓيييٞضطٚع بيييٞبٚا٠ُٗ٘ ِػيييٌٞت ٗ ُػيييٚب
ٗ  ًٓٞٚؿيييٞ ُيييعا بليييٞ، ُيييعاٗ  ضيييُ٘لٞ ظؤض دييياض ِػيييٌٞت ٗ ُػيييٚب ٓيييًٞاْ ئيييٞ

  ٛ ٗ دَٚٛ خؤٜ ططت٘ٗٝٞٗٝٙٞ كٞ غِ٘ٗضٙت هٞغٞض زاٗاكطزُثاِضاُ
  ٞ َٜ ئييٞٗ ؾييت ٝغييتٟ بَِٚييٟ،  ت زٝغييت ُٞكييٞٗت كييٞ زٝت٘ٙػييت بٞز  ئٞطييٞض ِضؤش

َٛ: ظؤ غٞضظُٝؿييتٟ خييؤت ًٞكييٞ،   َٛ ًييَٞه َ، بييٞخت ٗ ؾاُػييٍ  بيي٘ٗ بييٞختض بيي
 ُٞب٘ٗ 
َٛ: هٞٗاُٞٙيٞ خي٘اٜ    بٞزٗٗض بططٝهٞٗ ِػاُٞ خؤت اضبٞ  ئاطاز ، بٞ باِٗٝضٝٗٝ بَوي

 94طٞٗضٝ ؾتَٚلٟ ضان ٗ باؾ ٜ بؤ ئاًازٝكطزمب 
                                                 

َٜ ئٞطٞض ، خ٘زا ًٓٞ٘ٗ زٗعاٙٞن ٓٞٙٞدٚاٗاظٙٞ ()االغسػاخ١هَُٞٚ٘اْ )اهقب٘ي( ٗ  -93 ن ٗٝضزٝطط
َٛ َٛ زََٙ  بٜٞٗٝ زاٗاكطاٗٝ، ئٞٗٝ ٓٞض خؤٜ زٝٙعاُ ٗ ٓٞض  ًٞضدٛ خؤٜ تَٚسا بَٚت، بَٞىَ كاًٚاْ بٞد

  خؤٜ ظاُاٙٞ
َٜ ًبؤ صيُ٘ٗٞئٞٗٝٙٞ،  ٜ زٗعاًٞبٞغت هٞٗ دَٚططتِٞ زٝضَٚتٞ ىٜ فاَهةٛ، ، ِساَهٛ بيَب:  شَُٚم زٝٙٞٗ

َٜ زٝكات، غٞضزاُٟ ثٚاٗضان ُ٘ٗؾتٞ بٞٗ زٗعاٙٞ كٞ خ٘ا ٝ ضؤشٝك٠ٞ ٙٞكاُطري كٞ زٝكات ٙا زكتؤض
بص٠َ٘ٙ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ، زاٗ ٗ ٞؾ٘كطاُكٞضٛ هٞدٚاتٟ باغلطزُٟ ٓؤكاضٗ هَٚٛ ِبَ٘ي كطزٗٗٝ، 

ئٞٗٝف ، ئاٗاتٞكاُٟ ٙٔاتِٟ ٓٚ٘اٗزٝكاتٞ بٞز زٝضًاُٟ زكتؤض ٙاْ ُ٘ٗؾتٞٗ ضُ٘ٗٞ غٞض ؾٞخؼ
ٟ زٙلٞ ئاٗٝشٗٗ بلات ٗ بٞىٙٞكٟ بابٞتَٚلٟ ًٞتطغٚساضٗ خٞتٞضُاكٞ ئٞطٞض زٝضطاٜ زٗعا بٞزَٙ٘ٙل

 زٙل٠ٞ ببات 
ٕٗ
ٗ، ضؤشَٙلٚييياْ هيييُٞاكاٗ ئٞغيييجٞكٞ   ، ئٞغيييجَٚلٟ  ضاططتبييي٘بيييِطٗازاض ٓيييٞب٘ٗ ثٚييياَٗٙلٛ بٞغاَىضيييٜ٘ٗ  -

َٜ ضؤٙؿيييتكيييٞؽ ُيييٞٙعا توٚعاُيييسٜ ٗ هيييٞٗ ٓٞضٝتيييٞ ُيييًٞا  ، ظؤض طيييِٞضاْ بيييًٞةٗ بيييٞٗى، بيييَٞىَ ُٛ بيييؤ كييي٘
خيَٞهلٟ ئياٗاٙٛ بيؤ زَهِيٞٗاٙٛ ، ضيُ٘ٗٞ غيٞضزاُٟ، ٗتٚياْ: ثٞضؤؾيري بيؤ          ئَٚ٘اضٝ زآات،  ُٞٙاُسؤظٙٞٗٝ!

ٗ    ئٞطٞض كٞغَٚلٛ بَٚتؤ ٟ ئٞغجٞكٞت  غٞٙطٝ ٗ بعضبُ٘ٗ زٙاض ًُٞاْ  بٞخت ٗ بَٚؿياُؼ ُيٞبٛ، خَٚيطٝ هيٞ
 ْٗ زٝبَٚت!ا ئٞغجٛ تؤ  ئٞغج٠ٞ ئاٗاٙٛ، تُٞٔ ًٝ٘ٗٓٞ

َٛ ًّ بٞ بٞختٍ، ٙا بٞزبٞخت َٛ ؾاُؼ ئٞٗٙـ بٞؾَِٚٞٙٛ َٗٝىًٟ زاُٞٗٝ، ٗتٟ: تُٞٔا خ٘ا زٝظاُ   ٗ ب
 َٚلٛ زٙل٠ٞ َِٓٚاب٘ٗ ئٞغج ٙسا بؤٗٝ كٞ  هٞطَٞي خؤٙا، ضُٞسثٞ ئٞغجٞكٞ ًاٗٝٙٞن تَٚجِٞضٜ 
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غ٘اضٜ كٞؾتٚٞكٞ ب٘ٗ، ؾٞٗ زآات، ُٙ٘ؼ ثَٚغًٞبٞض)عوٚٞ اهػةَ( كاتَٚم 
باٙٞكٟ تُ٘س َٓٞهٚلطز، ؾٞثؤَهٛ زٝضٙا زٝت٘ت ضٚاٙٞ ئٞٗٓا بٞضظ زٝبؤٗٝ 

َٛ زُٝٚؿت ًطؤظ بٞ بِِٟٚٚ خاُٗٝٛ كٞؾتٚٞكٞ بريؤكٞٙٞكٟ   تطغٛ ه
َٜ غٞىًٞتدي، ٗاباؾٞ باضٜ ئَٞ  ،بًَٞٚؿم زآات ٗتٟ: ئٞطٞض زٝتاُٞٗ

كٞؾتٚٞ غ٘ٗن بلّٞٙ، بؤٙٞ ئٞٗ باضٜٝ هٞىتاُٞٗ باضٝكاْ ِ٘ضغّ، ئٞٗٝ 
 فِطَٙٛ بسُٝٞ ُاٗ ئاٗٝكٞٗ غٞىًٞتٟ خؤتاْ هٞٗ ؾتاُٞ بُٞطخ ٝ 

َٛ ٙٞن ٗ ز  ٗٗ ئٞٗ باضٝ ِ٘ضغ٠ٞ َٓٞهٚاُططتب٘ٗ، هٞدَٚ٘ٝ غٞضُؿِٚٞكاْ ب
فِطَٙٚاُساٙٞ ُاٗ ئاٗٝكٞ، بَٞىَ بًٞٞٙؿٞٗٝ َٓٚؿتا ٓٚو هٞ باضٗزؤخٞكٞ 
 ُٞطؤِضا، ؾٞثؤَهٞكاْ تا زٝٓات بٞضظتط زٝبُ٘ٗٞٗٝٗ باٙٞكٞف تُ٘ستط زٝب٘ٗ 

خاُٟٗٝ كٞؾتٚٞكٞ ًٓٞسٙؼ ض٠ٗٗ كطزٝ غٞضُؿِٚٞكاْ ٗ ثَٚٚ٘تّ: بطاِٙٞ 
ئَٞ طٞضزٝه٘ٗهٞ هٞكاتٟ خؤٜ َٓٞهٛ ُٞكطزٗٗٝ، ئٞٗٝف  ئ٠ٝٗٞ ًّ بٚعا 

                                                                                                                            

       ٝ غييٞضزاُٟ، بييَٞىَ ئييٞٗداضٝ بييؤ    ئييٞٗ زضيُٞييٞ غييٞضجنٛ خييَٞهلٟ ئيياٗاٙٛ ضاكَٚؿييا كييٞ زٗٗبيياضٝ بةييِٞٗ
بيي٘ٗ، ٗتٚيياْ: بٞٓاتِيي٠ٝٗٞ ئٞغييجٞك٠ٞ خؤؾييشاَي بييّ٘ٗٙ، بِٞضاغييتٟ تييؤ ثٚيياَٗٙلٟ        خؤؾييٛزٝضبييِطٙ 
 بٞؾاُػٛ بٞبٞخت ٗ 

َٛ ًّ كابطاٙٞكٟ بٞ كابطا ٗتٟ: ٓٞض  !!، ٙاْ بٞزبٞختؾاُػٍبٞخت ٗ بٞخ٘ا زٝظاُ
ٞ  طٞٗض٠ٝ ٓٞب٘ٗ،  ضؤشاُٞ خيٞضٙلٟ ض كِ٘ضَٙلٟ كابطاٜ ئٌٚاُساض  ٝ  ئٞغيجٞكاْ بي٘ٗ تيا    آَِٚياْ بي  هُٞعٙليٞٗ

 ك٘تاٜ بٞظٜٝٗ زاٗ ِاضَٚلٟ ؾلاُس تُ٘س زٝغتًٞؤٙاْ بلات، ضؤشَٙلٚاْ ئٞغجٞكٞ 
ٓاتّ٘ٗٙ ٓاٗخًٞٛ خؤًياْ  ضُ٘ٗٞٗٝ غٞضزاُٟ، ٗتٚاْ:  خَٞهلٛ ئاٗاٙٛ بٞبٚػتِٟ ئَٞ ٓٞٗاَهٞ، زٙػاْ

َٛكِ٘ضٝكٞت ِاض ؾلاُٛ بؤ   كِ٘ضٝك٠ٞ تؤٙٞ  ، بٞزبٞختٟ ٗٝنزٝضبرِبّٙ، بِٞضاغتٟ كٞغَٚم بٞختٟ ُٞب
َٛ بٞبٞختري، ٙاْ بٞزبٞخت ٓٞض ئٞٗٙـ ٗتٟ:    خ٘ا زٝظاُ

َٜ، ٓاتِييٞ ئيياٗاٙٛ  ثٚيياٗاُٟ سلً٘ييٞت  ٓييٞب٘ٗ، ٓييًٞ٘ٗٙاْ ٟ ئيياٗاٙٛ َٚلٓٞضضييٛ طييٞجن زٗاٜ ضييُٞس ضؤش
 ْ َٛ كيٞ بيٞٓؤٜ ؾيلاُٟ     خ٘اُاغيٞكٞ  ، تيُٞٔا كيِ٘ضٜ ثٚياٗٝ    ططت تا ضاثَٚةٛ خعًٞتٟ غٞضباظٙاْ بليٞ ُيٞب

 ٚٞٗٝ،ٗاظٙاْ هَٚٛ َِٓٚاٗ بٞدَٚٚاْ َٓٚؿت ِاض
ٞخت ٗ ؾاُؼ ٗ ُاٗضٞٗاْ بُٟ٘ٗ ُٚٞ، ٗٝن خَٞهلاَُٚم زَٝهَّٚ: ئٞطٞض بٞخت هٞئٚػةَ ؾَ  بُٞا٠ٗ ب

ٗ ُاٗضٞٗاُت ُٞٙلطز، ُاٙلا  ئٞٗٝف طً٘اُلطزُٞ هٞ سٚلٌٞتٟ خ٘اٗ ضاضُٝ٘ٗغٛ خؤٜ بٞ بٞخت ٗ 
  ُاٗضٞٗاْ زٝبٞغتَٚتٞٗٝ  
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َٛ ئٌَٚٞ كٞغَٚلٟ خطامثاْ هُٞاٗزاٙٞ، بؤٙٞ ئٞٗ  :ئاًاشٝٙٞكٞ ثٌَٚاْ زَٝه
 ؾٞثؤَي ٗ ئٞٗ باٙٞ تُ٘سٝ ُاُٚؿَٚتٞٗٝ 

ُٙ٘ؼ ثَٚغًٞبٞض بؤ ضظطاض بْ٘ٗ هٞٗ تُٞطصٝٙٞ، ثَٚؿِٚاضَٙلٟ خػتٞ 
َٜ هٞٗ ُٞٓاًٞتٚٞ بٞضزٝغ  غٞضُؿِٚٞكاْ ٗ ثَٚٚ٘تّ: ئٞطٞض سيا ُٗٞ

ِ٘ضتاضًاُيَب، باؾ ّٙ ؾت ئٞٗٝٙٞ تريٗثؿم بلّٞٙ، هَٚطٝزا ُا٠ٗ ٓٞض 
َٜ بسضَٙتٞ ُاٗ ئاٗٝكٞ  َٛ ئٞٗ كٞغٞ فِط  كٞغَٚم زٝضض٘ٗ، ئٞٗٝ زٝب

ًٓٞ٘ٗاْ بٞٗ ثَٚؿِٚاضٝ ضاظ٠ بْ٘ٗ، تريٗثؿلٚاْ ئٞجناًسا، ئ٠ٝٗٞ ُا٠ٗ 
َٜ بسضَٙتٞ ُاٗ ئاٗٝكٞ، ُٙ٘ؼ ثَٚغٞ ًبٞض ب٘ٗ، كاضٝكٞٙاْ زٝضض٘ٗ تا فِط

داضَٙلٟ تط زٗٗباضٝ كطزٝٗٝ، زٙػاْ ٓٞض ُا٠ٗ ئٞٗ زٝضض٘ٗ، كٞضٛ ُلؤَهٛ 
بؤ زٗاداض كاضٝكٞٙاْ كطزٝٗٝ، زٙػاْ ٓٞض  ٗ كطزٗ بٞٗ تريٗثؿلٞ ضاظ٠ ُٞب٘

ُا٠ٗ ئٞٗ زٝضض٘ٗ، ئٞٗٝف ٠ًٗ٘ٞٓ بٞٗٙػتٟ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ب٘ٗ تا 
َٛ فٞضًاُٚٞزا بٚداتٞ بٞضزَٝ تاِٚلطزُٞٗٝٙٞكٟ ًٞظْ ٗ  هًٞٓٞبٞض ئٞٗ ب

  95طٞٗضٝ
بًٞٞٙـ ُٙ٘ؼ ثَٚغًٞبٞض ت٘ٗؾٛ ئًٞطٜ ٗاِٚع ب٘ٗ، ٓٚو ضَٙطٞ ضاضٝٙٞكٟ 
هٞبٞضزَٝ ًُٞا، بُٞاضاضٜ ٗ بٞبٞض ضا٠ٗ ًٓٞ٘ٗاُٞٗٝ خؤٜ َٓٞهساٙٞ ُاٗ 
ئاٗٝكٞٗ هٞٗ كاتٞزا بٞفٞضًاُٟ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ُُٞٓٞطَٚلٟ ظي ٗ ظٝبٞىح 

ضُؿِٚٞكاْ بٞضا٠ٗ خؤٙاْ ئٞٗ زضيُٞٞ زٝضكٞٗت ٗ َٓٞهٚو٘ٗؾٛ تا غٞ
بٚبِّٚ ضؤْ َُٚطزضا٠ٗ خ٘اٜ ِ٘ٗتساٗ ئٚ  زَهِٚا بّ هٜٞٗٝ ًطزٗٗٝٗ 

ضُ٘لٞ ٓٚو ظِٙسٝٗٝضَٙم ُٚٞ ُُٞٓٞط ِ٘ٗتٟ بسات  ،كؤتاٙٛ بٞشٙاُٟ ٓات٘ٗٝ
 َٛ َٛ خؤٜ بٞ ظِٙسَٗٙتٟ بسؤظَٙتٞٗٝ، بَٞىَ ئٞٗٝ فٞضًاُٟ خ٘اٙٞ ُاب ٗ بت٘اُ

َٜ، ُا َٛ طؤؾتٞك٠ٞ غ٘ات ٗ ئَٚػقاُٞك٠ٞ بؿلََٚ ، ُُٞٓٞطٞكٞ بٚل٘ش ب
                                                 

ٕ٘
َُا)-  اََ ُِْدَحِضنَاَََسلَََٰم الْش ََ اِِ الَن الشصلَلت: َٛ خٞضٙم ب٘ٗ كٞؾتٚٚٞكٞ ُقَ٘ بيَب، هُٞاٗ أٗٔ( ئِٚذا كات

َٛ بٚدُٞٞ ُاٗ ئاٗٝكٞٗٝ، بؤ باضغ٘ٗكٟ  َٛ زٝب ٙٞك زا ثؿلٚاْ ٓاٗٙؿت كٞ ٓٞض كٞغَٚم ُا٠ٗ زٝضض
٘ٗاْ ٗ زٝضُٞض كٞؾتٚٞكٞ، ئٞٗٙـ هٞ ثؿلدػذي بٞؾساض ب٘ٗ، ئِٚذا طِٞضا هٞ خوٚػلاٗاْ ٗ ِ٘ضعٞ بؤ

 خطاٙٞ ُاٗ ئاٗٝكٞٗٝ 
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َٛ كٞ بٞضٝٗ تاضٙلٟ َِ٘ىٙٛ زٝضٙا ضاثَٚةٛ بلات، بؤٙٞ هُٞاٗ  تُٞٔا ئٞٗٝ ُٞب
َٛ تاضٙلاٙٛ ًاٙٞٗٝ، تاضٙلاٙٛ ؾٞٗ، تاضٙلاٙٛ َِ٘ىٙٛ زٝضٙا، تاضٙلاٙٛ  غ

 َُٚ٘ ظطٟ ُُٞٓٞطٞكٞ 
ِٚييٟ، هييٞٗٝ  ٙييُ٘ؼ ثَٚغًٞبييٞض كييٞ خييؤٜ بييَٞ ؾييَٚ٘ٝٙٞ بييٞ تييُٞٚا ٗ زاًييا٠ٗ ب       
ٓيات٘ٗٝٗ   ٜتَٚطٞٙؿت كٞ ئٞٗ بياَىٗ ئافيات ٗ ً٘غيٚبٞتٜٞ هٞىٙيْٞ خي٘اٗٝ بيؤ      

٘     ،َٓٞهٞ ب٘ٗ، ظَٗهٌٟ هٞخؤٜ كطز َٛ فيٞضًاُٟ خي َٛ   ُيٞزٝب٘ٗ بي زا طٞهٞكيٜٞ بيٞد
َٛ ، بؤٙييٞ هييُٞاٗ ظطييٟ ُُٞٓٞطٞكييٞ دييَٚطري بيي٘ٗ، زآاتييٞٗٝ، كٞٗتييٞ كِطُييؤف  بََٚويي

   ٞ ظٝهٚوٚييٞٗٝ طوييٞٙٛ هييٞخؤٜ   بييطزْ ٗ تٞغييبٚشات ٗ ٙيياز٠ خيي٘اٗ ثاِضاُييٞٗٝ، بيي
َٛ: ؾياُؼ ٗ بيٞختٍ ُيٞب٘ٗ      ُٞكطز َٛ بيٞضظ بيؤٗٝ،        بَوي هيٞ زٝضُٗٗيٞٗٝ ٓياٗاضٜ هي

ِِن)ٗتييييييييييييييٛ:  الشَّجلِش ََ قققققققققققققق اُ ْ ققققققققققققققُماِِ ققققققققققققققْ َ لَكَ اِإّ ِ َُ انَكْققققققققققققققَما ققققققققققققققَ اِإلج   7ََ(للك يققققققققققققققل :اَلاِإشَ 
دطٞ هٞ تؤ، ثياكٟ ٗ بَٚطيٞضز٠ ٓيٞض بيؤ      ٗاتٞ:"ثٞضٗٝضزطاضا ٓٚو خ٘اٙٞن ُٚٚٞ

 " اغتٟ ًّ هٞ غتًٞلاضاْ بَ٘ٗ بِٞضتؤٙٞ، 
* ٝ ٟ  بيؤٜ طَِٚطاًيٞٗٝ،   شَُٚلٛ طيِٞضاٗ ٞٗت غياَي بيٞضزٝٗاَ زٗاٜ   ؾيٞف سي   :ٗتي

َ زٝكييطز، هييٞخ٘ا زٝثاِضاًييٞٗٝ ، زٝغييتٍ بييؤ ئامسيياْ بييٞضظ زٝكييطزٝٗٝ، ُييعاَُ٘ٙييص
ٞ ُػٚيب كِ٘ضٝ ئاًؤظاكَٞ كٞ طٞجنَٚلٟ تاظٝ َٓٞهةي٠ٗ٘ كَٞهٞطيٞت بي٘ٗ كيٞ     ببٌ

َٛ ئيي٠ٝٗٞ ِضٝٗؾييت ٗ زٙ   ِييٟ هٞبٞضضيياٗ بطييطَ، كَ٘ٙطاُييٞ تاًييٞظضؤٜ ديي٘اُٟ      بيي
كيٞ هَُٞٚ٘اصياُيسا ٓيٚو     ،بٍب طريؤزٜٝببَ٘ٗ، د٘اُٚٞك٠ٞ غٞضغاًٛ كطزبَ٘ٗ 

 ُعٙم ٓٞغتٍ بٞٓٚوُٞب٘ٗ، زٗٗض ٗ  ئٞٗتؤ ُٛاًٞ ٗ ُاًٞكاضٜ ٗ ثُٞٙ٘ٝسٙٚٞك
َٛاًاشٝخ٘ضثٞ ٗ ضطثٞٙٞكٛ زَهٛ ُٞزٝكطز ٗٝن ئ َٜ كٞ خؤمشٛ ٙ كٞضٛ   زٝٗ

ثَِٚر فيٞضظٝ هٞغيٞض بيٞضًاَي َُ٘ٙيصٗ ُيعاَ زٝكيطز، هيٞخ٘ا         ، ضً  ؾَٚت ٗ ؾ٘ٗ
 سئََٚ   ،ٗ بَٚتٞ خ٘اظبٍَِٚٚ يَبكِ٘ضٝ ئاًؤظاَٙٞ زَهٛ ُٞضً ئٞٗزٝثاِضاًٞٗٝ 
ٝ   ثَٚطٞٙؿيييتظاُٚييياضٍٙ ضؤشَٙلٚييياْ   ،كةيييَٚلٟ ُيييٞز٠ ٗ ُُٞاغيييٛ ًييياضٝ كيييطزٗٗ
ٍ خيييٞضٙم بييي٘ٗ زَهييي بيييٞٗ ٓٞٗاَهيييٞ  هيييٞٗ ٓٞفتٞٙيييٞ بٚط٘اظَٙتيييٞٗٝ  ٓيييٞض بٞتًٞاٙيييٞ 

زٝضطيياَ هٞغييٞضخؤَ  ؤَ ظؤض هييٞٗ ٓٞٗاَهييٞ ثَٚدؤؾيي  بيي٘ٗ  ب٘ٝغييَ ، ًطزُييٟ خيي 
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بٞزظٙٚيييٞٗٝ زاًيييٞ ثطًييي٠ٞ ططٙييياَُٚلٟ بيييٞدؤف ٗ خيييطؤف، بيييٞكَ٘ي     كَوؤًيييسا
َ ثٚػٞ كاَ دَِٚ٘ ططٙاَ،زٝ  زا! كياَ زٗعياٜ خطاثيٞ هَٚيٍٚ كيطز،      ، بٞٗ ئاًؤظاٙيٞ

طِٞضاُييٞٗٝ َٓٞه ٌييٞٗٝ ٗ هَٚييٛ َٓٞهطِٞضٍَٙ هييٞ خيي٘ا ٙيياخٛ بييب   كيياض بييٞٗٝ طٞٙؿييت   
زاكُٞيييس ٗ فِطٌَٙيييسا، بُٞاؾييي٘كطٙٚٞٗٝ غيييٞضَ بيييٞضظ      َضيييٚٚٞا هٞضيييلٍ هٞغيييٞض  

: خ٘اٙٞ طٚياْ ئياخط ضيٍٚ كطزبي٘ٗا بؤضيٛ ُعاكاصييت طيريا        ، زًٝ٘تكطزٝٗٝزٝ
َٛ ُيٞكطز   بيؤ  ُٞكطزا خيؤ ًيّ ئُٞٗٝيسٝ تٞكوٚفيَٞ ٓيٞب٘ٗ ئٞٗٙؿيت        َٛ بيٞد ، َدي

َٛ   ضيٚ  ُيٞ هَٚيت زٝثاِضٌَٙيٞٗٝ! ُيٞز      ًّ ٗ تيؤ تيٞٗاٗ،  ئٚ  بِٟٞٙ  اٗاٜ ٓٚةيت هي
 ٗاظَ هَُٞ٘ٙصٗ ِضؤشٗٗ َِٓٚا   زٝكَٞ! 

زاٙلٍ َٓٚؿتا بَٞ كّٞٙ ٗ ب٠ِٞٙٞ ُٞزٝظاُٟ، ِضؤشَٙلٚياْ بٞؾيَِٚٞٙٛ ٓاتيٞ ىَ،    
   ٝ ٟ  زٝغتٟ بٞغٞضَ زآَِٚيا، هٞخاُي٠ٞ غي٘عبٞتٞٗ زَٝهَٚيٛ ب٘ٗٙتٞتيٞ   كةيٍ  : ٗتي

ًطٙؿيييم ٗ هَٞٓٚوليييٞ كيييٞٗت٠ٗ٘ا كٚؿيييٞت ضيييٚٚٞا ًاٗٝٙٞكيييٞ زٝتبٚيييٍِ َُ٘ٙيييص   
ٙعا ا ز٠ٝ ئٞطيٞض ؾيتَٚم ٓٞٙيٞ ًيّ زاٙليتٍ،      ًيّ ُيا   ؾتَٚم ب٘ٗٝٗئاٙا  ُاك٠ٞا

 ز٠ٝ ِػَٞ بؤ بلٞ 
َٛ ثييٞضٗا ئيي٠ٝٗٞ هييٞزَهٍ  ٓييًٍٞ٘ٗٙ بييؤ  ،زابيي٘ٗ، ئيي٠ٝٗٞ هييٞبّ بييِٞضٝ بييًِ٘ٗييٚـ بيي

زاٙٞطٚاْ ًّ ئُٞٗٝسٝ غياَهٞ َُ٘ٙيص زٝكيَٞ، بيَُِٟٞٔٚ، بٞضيا٠ٗ      َٓٞهِطؾت، ٗ : 
َٛ َٞ بُٞػييٚبثييِط فطًَٚػييلٞٗٝ زٝثاِضاًييٞٗٝ ئييٞٗ ئاًؤظاٙيي  ، كٞضييٛ ئييٞٗ شُييٟ  بيي

َِٓٚا ٗ ًِٚـ ئٞٗٓا ًاًٞٗٝ، كٞٗاتٞ ٓٚةٍ بٞٓٚو ُٞكطز، ئٚس٠ ضيٍٚ زاٗٝتيٞ   
 ُاططَ  زا تٞٗاٗ، ضٚ  غٞض بٞفِٞضظ٠ خ٘اَُ٘ٙص ٗ ثاِضاُٞٗٝ ٗ ثٞضغتـا 

ٟ زاٙلٍ بُٞٞضَ ٗ ُٚاُٟ بؤَ خِاٙٞٗٝ ٞ تيُٞٔا بيؤ   : ٙياُٟ تيؤ ئُٞٗٝيسٝ غياهَ    ، ٗتي
 ًؤظاكٞت بتََٔٚ ائا ئٞٗٝ َُ٘ٙص زٝك٠ٞ كٞ

 ٗ َٛ بؤ ئٞٗٝ َُ٘ٙصَ زٝكطز ئٞٗ كِ٘ضٝ سئََٚ ، كٞ زٗعاؾٍ كيطز  ِبيَ٘ي   ٗ : بَٞه
 كَٞ ًازاَ هَٚٛ ثاِضاًٞٗٝ، بٞٓاُاًٞٗٝ ُٞٓات تٞٗاٗ ضٚ  َُ٘ٙص ُا ،ُٞب٘ٗ
َٛ ثَٚليُٞٛ،     زاٙلٍ  غٞضظُٝؿيتٟ  بؤ ئاَه٘طؤِض ٗ غٞٗزا غٞضٜ ئيٞٗ ِػياُٞ، طيٞه
َٜؤكٞ ٗ كٞهوهٞثِطٗث٘ٗضٛ ئٞٗ بريكطزَ    ،ٞ غٞضغٞخت٠ٞ ؾٞٙتاْ بٌَٚٞ خ٘اض
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َٛ خَٚيط ٗ ؾيِٞض هٞضيٛ زاٙيٞا ٓيٞض خي٘ا            ٗتٟ: كةٍ ُاؾي٘كط ًٞبيٞ، كيٞؽ ُياظاُ
  َٛ َٛ ئيٞٗٝ بيؤ تيؤ     بُٞسٝكاُٟ خيؤٜ زُٝاغي َٛ زَٝهي خَٚيطٜ تَٚيسا ُٚٚيٞٗ تيؤف      ، كي

  ُاٙعاُٟا
َٜ ،ُٙٞٗٝييسٝ غيياٗٙولٞئٞ كييٞ طاَهتييَٞ بٞئييَِٞوٛ زاٙلييٍ زٝٓيياتًِييٚـ  بييٞ  زٝٙييٞٗ
َٛ بييََٚ   ٙييٞن  بؤٙييٞ   ٞٗٝ،َ ثاؾييطٞظ بلاتييهييٞٗ بِطٙيياضٝٗ زٗٗ ِػييٞ ُِٞاعييٞ  ثيي

 غٞضَ بؤٜ هِٞاُس، بَٞىَ بِٞػٍٞٙ ُٞكطز 
ٗٝن  ٗٝ ًييييياُط هٞطيييييَٞي شُيييييٞ تاظٝكييييي٠ٞ ُٞسيييييٞٗا  ئاًؤظاكيييييَٞ ٓٞؾيييييت ُيييييؤ  

َٛ ٗ   :زٝٙاُطَِٚطاٙيييييٞٗٝ زاُ٘ٗٙييييياْ بٞٙٞكيييييٞٗٝ ُيييييٞزٝكَ٘ى، ًٓٞٚؿيييييٞ زًٝيييييِٞاَه
جٛ ببيييؤٗٝ، ئييياخطٜ بييي٘ٗٝ ؾيييلات ٗ  ؾِٞضٗؾيييؤٙاْ بييي٘ٗ، زًٝٚييياْ هٞٙيييٞن غييي  

َٛ ئاكياَ، زٗادياض بِطٙياضٜ       َٛ ض٘اض زاُٚؿيتِٟ بي ؾلاٙٞتلاضٜ، زازطا زٗاٜ غ
 دٚابُ٘ٗٞٗٝٙاُٛ زا 

ٜ ثييٞضٗٝضزطاض ُعاكيياُٛ ِبييَ٘ي  بَوييٍَٚ: خيي٘ا ،ٞٗٝبييَٞ ٓٞٗاَهييٞ ئًَ٘ٚييسَ بييؤ طِٞضاٙيي 
ىتط ئاًؤظاكييييَٞ ٓاتييييٞ ثييييَٚـ، خيييي٘اظبَِٟٚ كييييطزَ، بييييؤ ٓٞفتيييي٠ٞ ئييييٞٗ كييييطزَ 

 ٝ ط٘اغتٌٚٞٗ
َٛ كييطز، ئٞفػيي٘ٗؽ ثٚيياَٗٙلٟ   هييٞٗ ِضؤشٝٗٝ شٙيياَُٚلٟ تيياظَٝ هٞطييَٞهٛ زٝغييت ثيي
غييييٞضِٝضؤ ٗ كٞهوييييٞ ِضٝق ، ِػيييي٠ٞ كٞغييييٛ بُٞٓٞييييس َٓٞهِييييٞزٝططت، ئيييياضِٝٛ     
زٝخييي٘اضزٝٗٝ، ًِ٘ييياضٜ زٝكيييطز، ُٚييي٠ٝ٘ ؾيييٞٗ بيييٞ غٞضخؤؾيييٛ زٝٓاتيييٞٗٝ،      

ظؤض ديياض هييٞ خييؤِضا زؤ ٗ  ُييٞب٘ٗ هَُٞٚ٘اصياُييسا ٓييٚو غييؤظ ٗ ٓٞغييتَٚلٟ سييٞهٍٚ 
كاَ  دَِٚ٘ ثٚؼ ٗ ُاؾيريِٙٞ بيٞخؤَ ٗ كيٞؽ     زٝكطز،بٞٙٞن ؾا٠ٗ تَٚلَٞي زؤ

ٚسا خييؤَ بَٚييسُٝط زا  بييٞخؤًا طييطت، هٞئاغييت ،ٗ كيياض٠ زٝزاَ، ٓييٞتا بييؤَ هيي٘ا
َِٓٚييس٠ٝ زٙلييٞ  ئييٞٗٙـ بييٞٗ ِػييٞ ُٞكطزُييٜٞ ًييّ       ضييِٟزٝكييطز ٗ  كييِطَ  زٝ

زٝتييِٞٛ، ٓٞضضييٛ داضَٙييم بييٞد٘اب بٔاشياٙييٞ، زٝبيي٘ٗٝ فٞضتُٞييٞ ٗ ثييٞىًاضٜ      
َٛ ٗٝؾيييياُسٗٗٝ ٗ ؾيييياططز٠ ؾييييٞٙتاُٞ، ز ٝزاَ، زٝتيييي٘ت: دِؤكييييٞ زٝغييييتٟ هيييي

َٛ ئ٠ٝٗٞ خٞتاباضمب  ،ؾِٞضَٙلٟ زٝضُٟٗٗ ٗاٜ هٞطَٞي بٞضثا كطزبَ٘ٗ  ب
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ئُٞٗٝييس٠ٝ كييٞؽ ٗ كيياضٜ ٓييٞضزٗى ٓاتِييٞ بِٞٙييٞٗٝ، ًاٗٝٙييٞن بيياف زٝبيي٘ٗ،      
زٗاتيييط تََٚٔٞهسٝضيييؤٗٝ، ٗاَ هَٚٔييياتب٘ٗ ٓٞفتٞٙيييٞن هيييٞىٜ بيييَ٘ٗ، زٗٗ ٓٞفتيييٞ        

َٜ      ٗ زٝضً٘ٗٞٗٝ ًاَهٛ باٗكٍ،  زٝتؤضاَ َٛ: دياَ ثيِط بي٘ٗ هَٚيٛ زِٝضش  ك٘ضز ٗتيُٞ
َٜ، ضيُ٘لٞ ًِيساَهٌاْ ُيٞب٘ٗ، ُِٞاعيٞتٛ      كٞ ظاٍُٚ شٙاْ بٞٗ ِضٝظاهٞتٞ غٞض ُاطط

 ٗ ِيييسا، بًٞيييٞف خيييؤَ بٞتَٞىِيييساْ بيييسَٝ ٗ خيييؤَ تٞآل  ئيييَٞٗٝ بيييؤ زضٗغيييت بييي٘
 ئٚػطاسٞ  كطز 

َٛ، ئيٞٗٝ هيٞ   بؤ ًطؤظٟ زاُاٗٝ ض ئٞٗ ضاضُٝ٘ٗغ٠ٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ ُٞسٝ بٞئاظاضب
 ظيٞتَٚلٟ طٞٗضٝ ٓٞٙٞٗ  ئٌَٚٞ ُاٙعاُري ا ضُٝاٗٙس

 َ بٞكابطاٙيييٞكٟ ُيييٞز٠ ٗ  زٗاٜ زٗٗ غييياَي ًاُيييٞٗٝ،  بيييؤ  دييياضٜ زَٗٗٝ ؾييي٘ٗ
َٜ ًِساَهٍ، بَٞىَ زَهدؤؾيٍ زٝبٚيٍِ ثٚاٗٝكيَٞ     ُُٞاؽ كطز كٞ ئَٚػتا خاُٟٗٝ بِط

ٞ ٞ، هٞطَٞهٍ ضاكٞ، ِضَٙيع لٟ ِضٝٗؾت بٞضظٗ خ٘اُاغكٞغَٚ َٜ،  ٠ بًِٞاَهٞكي  َ زٝطيط
ض ظؤض ثٞؾٌٚاْ بً٘ٗٞٗٝ هٞٗ ُاؾ٘كط٠ٞٚٙ ثَٚؿ  بٞضاًبٞض خي٘اٜ ثيٞضٗٝضزطا  

ْ َ، زٗٗبيياضٝ زٝغييتٍ  بيي٘ٗكطز َٛ،   كييطزٝٗٝ بَُٞ٘ٙييص كييطز ، ئَٚػييتاف غييٞضَ بةيي
 َٛ    96َُ٘ٙصَ ُاض

َٛ زٝضًاُٛ ًٓٞ٘ٗ زٝضزَٙلٞ  خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض  ططفتَٚلٌاْ ت٘ٗف بي٘ٗ،   كات
َٛ     ئاضٙؿيييٞٙٞكٟ طيييٞٗضٝ بييي    ٞضؤكٟ طيييطتري، ئٞطيييٞض ُييياخٛ خؤًييياْ بيييؤ كٞغييي

َٜئٞٗ كٞغٞ ، َٓٞهِطؾت َٛ زٝكط َٜ   دطٞ ه٠ٝٗٞ طٌَ٘ٙياْ بيؤ ب   ضٛ ث َٜ ٙياْ ض طيط
َٛ كيييٞ ِضٗ ؾيييََِ٘ٙٚلٌاْ بيييؤ  بِيييِٞضٝتٟ  ُٝطيييٞ ئيييٞٗ ضَٙ٘ؾيييَِ٘ٙٞ ضاضٝغيييٞضٜزاُييي

ضاغييت ٗ ؾيياٜ ززَهييٛ خؤًيياْ بييؤ ثا بييا كٞٗاتييٞ  ئاضٙؿييٞٗ ططفتييٞكاْ ُييٞكات  
ٓييًٞ٘ٗ لِٞٙييٞٗٝ كييٞ خيياُٟٗٝ ٓييًٞ٘ٗ زٝغييَٞىتَٚلٞٗ ئييَٞ طٞضزُٗٗييٞ بٓييِٞٚقٛ 

َٜا َٛ زٝكط   ؾتَٚلٟ ث

بيييؤ ئيييٞٗ تًُٞٞييي٠ٞ َٓٚؿيييتا خيييؤت  ٗٝٓيييٞضطٚع هيييٞ ضابيييطزٗٗت ثٞؾيييٌٚاْ ًٞبيييٞ
ٗ  ُُٞاغٛ ٟ     ،بي٘ ُٞٙ٘ٙػيت٘ٗٝ ٓيٚو    ،كيطز٠ٗٗ  ضيُ٘لٞ ظاتَٚليٟ بيَٞٓٚع زضٗغيت
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َٜ ٞ   ُٓٞطاٗ ٛ   بٞضٝٗ خطاثٞ بَِٚٛ، بَٞىَ ثٞؾيٌٚاُبٞ هي َٛ ئاطياٙ ٗ  ٗ كاتاُي٠ٞ هيٞب
َٛ   اُُٞاغييريخ٘ ُييٞبْ٘ٗ ئييٞٗٝ كييٞ ؾاٙػييتٞ   بٞغييٞضت بييطزْٗٗ هٞطييَٞي كٞغيياُ

 زا ُٞؾٚاٗ تٞفطٜٝ ٗ كطزٝٗٝٗ تؤٙاْ بؤ كاض هٞطَٞهٚاْ تَٚلَٞي بيب
َٛ       هٞ ًاهٚلٟ كِ٘ضٜ زِٙا* ضٙاْ ثطغيٛ: ضيؤُٟا ئيٞٗٙـ هَٞٗٝىًيسا ٗتيٟ: زٝبي

  ٝيَب ئٞٗ كٞغ٠ٞ تًُٟٞٞ ك٘ضتٞٗ طُ٘آٛ ظؤضضؤُ
 ٞ ٟ ٞ ِضدطييٞ هيي شٙيياْ ٓييٚو ُٚٚيي كييَٞ،  ييًَٞٚلٟ  اكطزَُٚلييٟ بييٞضزٝٗاَ، ؾييازٙٚٞك

ـ  ٝ كيي٘ضت ٝ كييٞ ئٌَٚييٞ ثَٚييٛ   هييٞٗظؤض ًييطزْ  كٞٗاتييٞ شٙيياْ   ِييَ٘ٗي، هييٞ كؤتيياٙ
 بري زَهتُٞط 
َٛ ًييطؤظ كيي  َٜ زٙػيياْ   ، ئاًييازٝ ُٚٚييٞ بييؤ شٙيياْ   ٞ هييٞزاٙم زٝبيي كيياتَٚلٚـ زًٝييط

اغييتٟ ًييطزْ بٞؾييَٚلٟ تطغييِاكٟ ٓٞٙييٞ ئييٞٗٙـ    بِٞض ئاًييازٝ ُٚٚييٞ بييؤ ًييطزْ   
َٜ، ِضٓيياتِ ٞ ٟ هييُٞاكاٗٝ، ضييُ٘لٞ ٓييٞضز ٗ ٓييًٞ٘ٗ ًطؤظَٚييم اكييطزْ هييٞ ًييطزْ ُٚٚيي

 َٛ َٛ، ئٞٗٝ زٝب َٛ، ٙاْ خاُٟٗٝ زٝٙٞٓا بِطٗاُاًٞب ئٞطٞض ٓٚو بِطٗاُاًٞٙٞكٟ ُٞب
  زٗا بِطٗاُا٠ًٞ ًطزْ بٞزٝغت بََٚ 

َٛ َُ٘ٙصٜ هٞغٞض زٝكْٞ، زَٝهَّٚ:  كاتَٚم ًطؤظ ًطز، زَٝهَّٚ: ك٘ا ًطزٗٗٝكٞ  كات
 ٝ َٜٛكييٞكي٘ا دُٞاظ ْ    كات ٞ  ،بيؤ غييٞض ِيٞبطاُٛ زٝبييٞ كيٞ، ٓييٚو  زَٝهيَّٚ: كيي٘ا ًٞٙت

 كات ُاٜٗ ُآَِّٚ " زٗاداض ُا٠ٗ هٞغٞض ظ٠ٗٝ زٝغِطَٙتٞٗٝ 
 ٞطيٞض ُٗٚؿيدي، ُياًطْ    ئَٞ شٙاُٞ ثِط هٞ ٓٞٗضاظٗ ُؿَٚ٘ٝ ُاٗٝغَ ، ٓٚ٘اكياْ ئ 

َٛ، كٞٗاتٞ بيا طٞؾيبري بيري   هٞزٝغت  طٞض زٝضفٞتئٞ ، ئُٞٗٝيسٝ  ض٘ٗ، تٞٗاٗ ُاب
ٝ    بؤ ؾيتَٚم   َٓٞٗي غي٘ٗز٠  اُيٞ  ئيٞٗ شٙ  غيَُٞٚتٞٗٝ  ُيٞزّٝٙ كيٞ ًيطزْ هٌَٚياُٟ ز

 ٞ َٛ ٗ ُيٞت٘اُري   ضٚٚٞ ًٓٞ٘ٗ زُٗٚا ٓٛ ئٌَٚي ّ    ب ٗ  ضَٙطيٞ هيًٞطزُٟ خؤًياْ بطيطٙ
َٛ ٗٝضبططَٙتٞٗٝا ً٘ٗ ؾتٞكاصياًْطزْ ٓٞ  ه

)عوٚيييٞ اهػيييةَ( ثطغيييٚاضٜ هيييٞ ثيييٞضٗٝضزطاض كيييطز، ٗتيييٟ:   ضؤشَٙلٚييياْ ً٘غيييا*
بيييٞٗ  ت زضٗغيييت كيييطزبُ٘ٗيييٞٗٝضٝ ٝئيييٞٗ ٓيييًٞ٘ٗ ثيييٞضٗٝضزطاضا، زٗاٜ ئييي٠ٝٗٞ
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ًٞهٚل٘مليٞٗت  ٞ ئاًياجنٟ زاغيٛ   كٞضٛ زٗاتط زٝٙلًٞٙٓٞ٘ٗ ٗضزٝكاضٙٚٞٗٝ، 
 ٗ زٝٙاُسٗٗضٙتٞٗٝ، سٚلٌٞت هًٞٞزا ضٚٚٞا!

ٗ    ثٞضٗٝضزطاض ثَٚٛ فٞضً٘ٗ:  َٜ سٚلٌيٞتٟ ئيٞ بيِطؤ   بابٞتيٞ بعاُيٛ،   ئٞطيٞض زٝتيٞٗ
ًٞكييييٞت زٝغييييت ٓييييات، َٗٝى ٜزضَِٗٙييييٞ ٗٝختييييٟكيييي٠ٞ ظٝٗٙٚٞكييييٞت بلََٚوييييٞ، 

 َٜ  زٝكٞٗ
َٛ كطزب٘ٗ،   ئاٗاٜ كطز ثٞضٗٝضزطاض ضؤْ فٞضًاُٟ ث

   َٛ ٞ ثَٚطٞٙؿييت  طٞصيٞكيييٞ  طييٞصيٟ ضييياُس، كييات ٓيييات، بيييٞ  ٜٗ ٗٝخييي  زضَِٗٙيي
  كطز غتٟ بٞ زض٠َِٞٙٗ زٝ َى ٗ زاُٞك٠ٞزٝ (زاؽ)

َٛ هٞٗ كاتٞ طٞصييٞت  ئيٞٗ   ، ثَٚٛ فٞضً٘ٗ: ئ٠ٞ ً٘غيا بيؤ  هٞ  ٞٙبٞٗٝ ٓات زُٝط
ت هٞغيييييٞض ُاؾيييييذي ٗ ا ئيييييٞٗ ٓيييييًٞ٘ٗ ًاُيييييسٗٗ بُ٘ٗيييييَٞٚلزٗٗضٙٚيييييٞٗٝ هيييييٞكات

 غٞضف كطزا طزُٟضاٗزَٙطٙل
ٙٞكييٞ هييٞ ٞٗٝٙييٞ طييٞ  ٗ كاَٗٝىًييٟ زاٙييٞٗٝ: ٓؤكيياضٜ زضَِٗٙٞكييَٞ بييؤ ئئييٞٗٙـ 

دٚييا بلًٞييٞٗٝ، زُٝلييٞكاْ غًٞييٞ ؾييَِٟ٘ٙ خييؤٜ ٗ كاٙٞكييٞٙـ غًٞييٞ      ٙييٞن
 ؾَِٟ٘ٙ تاٙبٞتٟ خؤٜ 

ئي٠ٝٗٞ   زضٗغيت كيطزٗٗٝ بيؤ   ثٞضٗٝضزطاض ثَٚٛ فٞضً٘ٗ: كٞٗاٙٞ ًِيٚـ ًيطز    
ؤ ئي٠ٝٗٞ ببَٚتيٞ   ٗٝ بي ا بلًٞيٞٗٝ، ًٞسؿيٞضَ خ٘هقاُيس   اف ٗ خطاخ هٞ ٙٞن دٚب

 ٟ ضؤسٞكاْ ؾَِٟ٘ٙ دَٚطريبُ٘ٗ
اْ هٞغييٞض ٝكييكطَٙلاض ٞ كطزُييسا زُٝلييٞ طٞصيييٞكاْ بييُٞطخّ، هييٞ ؾييَِٟ٘ٙ زضَِٗٙيي

  ٚاْ  شَٙط ثَٚزٝخُٞٞ ٙٞكٞ ؾاْ زٝٙاُط٘اظُٞٗٝ، بَٞىَ كا
ٞ هٞغٞض ؾ٠َٝ٘ٚ زٝضكٞٗتٌِاُ تطغِان   طغِان ُٚٚٞت ًطزْ ِ٘ضؽ ٗ كٞٗاتٞ

ٞ ضييُ٘لٞ  ضاغييت٠ِِٞٚٞ خؤًيياْ  زٝضييَٚتٞ ، ًييطزْ ضُٝطَٚلييٟ ضاغييت٠ِِٞٚٞ ُٚٚيي
َٜزٜٝ َِٚعُٝٗيييٞكاْ بيييٞ َِٚعُٝٗيييٟ ٗ بيييؤ ىىٜ د٘اُيييٞكاْ بيييٞد٘اُٟ    ضزٝكيييٞٗ

ْ  د٘اُٞكاْ بٞٗثِٞضٜ تاًٞظضؤٙٚٞٗٝ هَٚطٝزا   ضاِٗٝضَٙٛ ًطزُّ، ًيطزْ ىٜ ئيٞٗا
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ؾيييتَٚلٟ  ،اْٞ بيييؤ زؤغيييت، كٞٗاتيييٞ هٞبٞضاًبيييٞض ُيييٞفؼ ٗ شٙييي   هٚقييياٜ زؤغيييت 
َٛ زٝزا كٞ ًطزْ بؤ ئٞٗاْ بباؾ ٙاْ   بَٚتٞ ًاًَٞهٞٙٞكٟ ثِط خَٚط ث

*  ٟ َٛ: "ئٞطييٞض ُطخييٛ ضاغييت٠ِِٞٚٞ خييؤت بعاُيي بييٞ ٓييٞضطٚع  ،ئييٚدي ِييٍٞٙٚ زَٝهيي
 ٙػ٘اكطزُٟ خؤت ُاز٠ٝ " ضَٙطا بٞ ِضطُ٘اٖ كطزْ 

ضي٘اض   ٗتيٟ: ( )ِ٘ضٜ ئيٞبٛ تاهٚيب"   "عيٞهٛ كي  ئٌٚاًٟ ٓاتٞ ىٜ  كابطاٙٞن*
َٛ زٝكَٞ هٞ ض٘اض ؾت، َٗٝىًٍ بسٝٗٝا   ثطغٚاضت ه

َٛ! ،فٞضً٘ٗئٞٗٙـ ٗتٟ:   بَو
غييٞٙط  ٗادييب ضييٚٞٗ ٗادييب  ضييٚٞا ُعٙييم ضييٚٞٗ ُييعٙل  ضييٚٞاٗتييٟ:  كابطاكييٞ

 ضٚٞٗ غٞٙطت ضٚٞا ِ٘ضؽ ضٚٞٗ ِ٘ضغ  ضٚٞا 
 ادب  ئٞٗٝٙٞ ٗاظٗ ،ٗادب ئٞٗٝٙٞ خ٘ا بجٞضغتٟئٞٗٙـ هَٞٗٝىًسا ثَٚٛ ٗت: 

غيييٞٙط اًٞتيييٞ ٗ ُيييعٙل  هِٞٚاًيييٞت ًطزُيييٞ   ِٚؤشٜ ُعٙيييم ِضهيييٞ تييياٗاْ بَِٚيييٟ  
َٜ       ئٞٗٝٙيٞ هٞطيٞيَ   طزُٗٚاٙٞٗ هٞٗٙـ غيٞٙطت  زُٗٚيا تَٚي٘ٝطَةبٛ ٗ خؤؾيت بي٘

َٛ ظازٗ تَ٘ٙؿ٘ٗ ِٞبطٝ ٗ ِ٘ضغ ٙـ ؾؤِضكطزُٞٗٝتٞ ِ٘ضؽ   بؤ ُاٗ طؤِض بٞب
*َٛ ُياشَٙري، ئٞطيٞض ُٞخيّٞٗٙ تَٚيط خيٞٗ      : ئٞطٞض ُاْ ُيٞخؤّٙ  هؤشٙم ثٌَٚاْ زَٝه

ُييابري، ئٞطييٞض كييطز٠ٝٗٝ بيياف ئييٞجناَ ُييٞزّٝٙ ُاضييِٚٞ بٞٓٞؾييت ٗ ٓييًٞ٘ٗ        
َٛ ٓؤكياض، ُيعاٗ ثاِضاُيٞٗٝ بيٞ ثَٚ٘ٙػيت       ؾتٞكاْ َِٗٙطاٜ هٞبٞضضاٗططتِٟ كؤًَٞه

 زٝظاُّ 
َٜ: () ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا ا هٞ ثاِضاُٞٗٝ بِٞضَٙعتط "ٓٚو ؾتَٚم ىٜ خ٘ زٝفٞضً٘

"ُٞٚ97  
ٓييييًٞ٘ٗ  هييييَٞ زُٗٚاٙييييٞ ًٚٔييييطٜ ثييييٞضٗٝضزطاضبييييٞظٝٙٛ ٗ غييييؤظٗ ٙييييٞن  تييييُٞٔا

َٛ ئييٞٗ ُييٞٗٝت   ٗ ُييؤ ضٝظيييٜٞ بييؤ زٗاضؤش ضييؤْ    بُ٘ٗييٞٗٝضٜ زاثؤؾييٚ٘ٝ، زٝبيي
َٜ: ()بَٚييتا ٗٝن ثَٚغًٞبييٞض َٗددا  " زٝفييٞضً٘ ْٓ ََ ٍَ ْْددَع َُدد١ُ ٖب ًٞددَ٘ َزَعددام َا٥َدد١ٖ َضْؾ ِٕ ي ٜج

                                                 
ٕ6
ٖبَطَٜط٠) -  ِٓيب)َعٔ ٖبخٞ  َٔ ايّسعا٤َ(. ؾػٔ: ضٚاٙ (َعٜٔ اي ّب َع٢ً اهلل َزعام ََ ( قاٍ: )ٖيَٝؼ َؾ٤ٞ بنَط

 (3829( ٚاخٔ َاغ٘)3370ايرتَصٟ)
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َٗدد    َٚايَد ْْددٜؼ  ٔٔ ٚاَٜ َٔ اَادد ْٝ َٚاَؾددَس٠ٙ َخدد َُدد١ٙ  َٗددا   َضْؾ َٕ، َٚخ ّٔ، ٖؾدَٗددا ََٜسعدداٖطٗؿٛ َٚاهٖلددٛا ا٥ِٜ 
٘ب َزعدام َزْػدعٙا َٚزْػدَعَ.     ًٞ َٖٚبِخَط اي َٖا،  َٖٚيس ـب َع٢ً  َْٛؾ ـب اي َٕ َٚخٗا َزْع  ،َٕ ُبٛ ََٜسطاَؾ

َّ ايَكَٝا١َََ" ْٛ ٙب َٜ ِب َخَٗا َعَداز ١َُٙ َْٜطَؾ 4َٕضْؾ
.  

ٞ َُٚيي٘اْ : )خيي٘ا غييٞز ضٝظيييٞتٟ ٓٞٙييٞ، ٙييٞن ضٝظيييٞتٟ بييٞف كييطزٗٗٝ هييٗاتييٞ 
دِؤكيييٞٗ ئيييازَٝ ٗ ًيييِٞضٗ ًييياَىت ٗ طٚاُوٞبيييٞضاْ ٗ ًييياضٗ ًَٚيييطٗٗزا، ٓيييٞض بيييٞٗ  
بٞؾييٞٙٞ كييٞ هييُٞاٗ خؤٙاُييسا غييؤظٙاْ بييؤ ٙييٞك  ٓٞٙييٞ ٗ بييٞظٝٙٚاْ بٞٙٞكييسا           
زَٙتييٞٗٝ، ٓييٞض بييٞٗ بٞؾٞٙؿييٞ كييٞ طٚاُوٞبييٞضٜ كَٚيي٠٘ بييٞظٝٙٛ بييٞ  بٞضييل٠ٞ        

ٝ، كٞ بيٞظٝٙٛ بيٞ   خؤٙسا زَٙتٞٗٝ، بَٞىَ ُٞٗٝز ٗ ُؤ ضٝظيٞتٟ تطٜ زٗاخػت٘ٗ
  (بُٞسٝكاُٟ خؤٙسا زَٙتٞٗٝ هٞ ضؤشٜ ِٚاًٞتسا

َٛ بسَٝ ئٞٗٝٙٞ: ئاٙيا زٗعياكطزْ ضيؤُٞا     ئ٠ٝٗٞ هَٞ كتَٚبٞ َٜ ئاًاش٠ٝ ث زًٝٞٗ
ٗعا َُِٟٔٚ زٗعاكطزْ ضٚٚٞا بؤضٛ ئاكاَ ٗ ئٞجناًٟ زٗعا زٙاض ُٚٚٞا ك٠ٞ ز

َٛا بؤضٛ خَٞهلاَُٚ ْ زٝغيت  كٞضيٛ ٓيًٞ٘ٗ ؾيتَٚلٚا    م زٗعا ُاكيْٞ، ِبَ٘ي زٝب
   ٞ َٜا ئاٙييا زٗعييا ثُٞٙ٘ٝييس٠ بييٞ ِييٞظاٗ ِييٞزٝضٝٗٝ ٓٞٙييٞا ئًٞيي ضييُٞسّٙ  ٗزٝكييٞٗ

 هَٞ كتَٚبٞزا َٗٝىَ زٝزِٝٙٞٗٝ  خ٘ا ثؿت ٗ ثُٞاًاْ بَٚت  ،ثطغٚاضٜ تط
 
 

 / ؾاضؤضل٠ٞ تٞق تٞق9292                                                          
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 و زاراوَّ شُرعًُوَ ثًَهاشُّ دوعا هُ رووّ زمانُوانِ
:هُ رووّ زمانُوانٌ دا 

ٗٝ ٓات٘ٗٝ، ٗٝضطرياُٟ ئَٞ ضياٗطٞ  َزَعا(( ضاٗطٞ هٞ )زبعا٤هٞ بِِٞضٝتسا ٗؾ٠ٞ )
ضيياٗطَٚلٟ ِٚاغييٚٞ  عييٞضٝبٚـ بييؤ ضييُٞس    ٝ، كييٞ ئًٞييٞهٞغييٞض كَٚؿييٛ )ف(عيياي( 

 ًاُاٙٞن بٞكاضٜ َِٓٚاٗٝ:
َٛ( بًٞاُاٜ )ؾتَٚم بٞضٝٗ ىت )زعٛص ايؿ٤ٞ، بزعٛٙ، زعا٤-2 بٞ غيٞزاٙٞن   ب

 ٙاْ بٞ ِػٞٙٞن، هٞ َٗٝىًسا٠ُٝٗٞ تؤزا( 
ٞ  – َزعا ايطغٌ زعٛٙا ٚ زعا٤ٌ( زَٝهَٚت: )٥ٝنب َٓعٛض)-9  باُطٟ كطز( هٞ بِةيِٚ
( بيي٘ٗٝ، ئييٞٗ ٗاٗٝ هٞبييٞض ئيي٠ٝٗٞ كٞٗتؤتييٞ ضيي٘اضَٝ ثٚتييٞٗٝٗ هييٞزٗاٜ        زعدداٚ)

 ( ايسعا٤ئٞهٚفٞٗٝ ٓات٘ٗٝ، ب٘ٗٝ بٞ )ًٓٞعٝ(: )
ثطغيٚاضكطزْ ٓيات٘ٗٝ، ٗاتيٞ زاٗاكطزُيٟ زاٗاكيٞض بيؤ       بًٞاُاٜ زاٗاكيطزْ ٗ  -3

 ئٞجناًساُٟ كطزٝٙٞن هٞ  ٞٙطٜ خؤٜ 
 :هُ زاراوَّ شُرعٌ دا 

 زٗعا بٞضُٞس ؾَٚ٘اظَٙم ثَِٚاغٞ كطاٗٝ:
خ٘اغييتِٟ بُٞييسٝ هييٞ ثييٞضٗٝضزطاضٜ بييؤ ٙاضًٞتٚييساْ ٗ ٓاٗكيياضٜ كطزُييٟ،      -2

ًاَهِٚيٞ هيٞ   سِٞٚقٞتٞكٞؾٛ: ُٚاظًُٞس بُٟ٘ٗ بُٞسٝٙٞ بيٞخ٘اٜ طيٞٗضٝ، خيؤ زا   
 ٓٞض َٓٚعٗ ت٘اُاٙٞكٟ تط 

ٗت٠ٞ ئٞٗ كٞغ٠ٞ زٝثاِضَٙتٞٗٝٗ زَٝهَٚت: ٙا اهلل، ٙيا ضظييّ، ٙيا ضسيٍٚ، ٙياْ      -9
 ٓٞض ٗؾٞٙٞكٟ تطٜ هَٞ ؾَٚ٘ٝٙٞ 

ئاؾييلطاكطزْ ٗ زٝضبِطِٙييٟ ئٞٗثييِٞضٜ ظٝهٚوييٛ ٗ فييِٞريٜ بٞضاًبييٞض خيي٘اٜ      -3
 طٞٗضٝ 
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َٛ بيييسات   -4 ، ٗٝ زاٗاٜ زاٗاكطزُيييٟ بُٞسٝٙيييٞ هيييٞخ٘اٜ طيييٞٗضٝ كيييٞ ططُطيييٟ ثييي
 99ٙاضًٞتٚلطزُٞ هٞ خ٘اٜ خؤٜ بؤ بٞزَِٙٔٚاُٟ ًٞضاَ ٗ ًٞبٞغتٞكاُٟ 

 
 

*    *    * 

                                                 
َٜ   -9229غاَهٛ -9عٞفاْ ؾَٚذ قسٙق غٞضطٞتٟ، ض  -صياْ بؤ ٗٝضُاطريَّٙزٗعاكا - 99 ضاثدا٠ُٞ ض

َٜ، ي ُ٘7-8 
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 ضُمم و زاراوَكانِ وشُّ "دوعا" هُ قىرئاندا
ّ   هٞ باؽ مكاتَٚ َٛ خ  ،زٗعيا زٝكيٞٙ  َِ٘ٙسُيًٞٗٝاْ بيؤ ئيٞٗ ضيًٞلٞ ٓيٞبَٚت     زٝبي
ٝ       ًاُياٜ  زٗعيا  ئاٙا  َٛ ز كيّٞٙا   ضيٚٞا بؤضيٛ زٗعيا زٝكيّٞٙا زاٗاٜ زٗعيا هيٞ كي

ٟ   ّ ٙضؾلاضَٙدؤبٞضكَ٘ي ٗ ئًٞاُٞ  زٗعيا   بؤ ضُ٘ٗٞ ُياٗ غي٘ٗزٗ كاضٙطٞضٙيٞكاُ
 ٗ ًٞضز ٗ ئازابٞكاُٟ  ٗ زٗاتط س٘كٍ ٗ سٚلٌٞت

 ٞ كييٞ  طِٞضاُٞٗٝٙييٞ بييؤ زِٝييٞكاُٟ ِ٘ضئيياْ ف،غٞضضيا٠ٝٗ غييٞضٝكٟ ئييَٞ ُاغييِٚ
   َٜ ئٞطييٞض بِطٗاُِٚييٞ زِٝييٞكاُٟ ِ٘ضئيياُٟ     بؤٙييٞ ًاُاطييٞهَٚلٟ ظؤض هييٞخؤ زٝطييط

َٜ ٗؾيي٠ٞ )ثييريؤظ، بؤ ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ  ( تييُٞٔا بًٞٞبٞغييتٟزٗعيياًيياْ زٝضزٝكييٞٗ
  -:هٞخؤ ططت٘ٗٝ، هٞٗاُٜٞ ُٞٓات٘ٗٝ، بَٞهل٘ ضُٞسّٙ دؤضٗ ؾَٚ٘ٝ

 : ب ْاجِٕٔ سّ سڵ ٔ َّ ياَای ئّ تّ  يُكُم/
ٝ     ًٞبٞغييت هَٚييٛ    هييَٞ  ثاضاغييتِٟ ٗٝضيي٠ٞ ًطؤظاٙٞتٚييٞ هييٞ ُييًٞاْ ٗ غييِطِٙٞٗ

َٛ  ضٗاُطٞٗٝ ٓٞض ٙٞن هيٞ ئٌَٚيٞ    بيٞضٝبابٛ خيؤٜ   ضٝضيَٞهٞن ٗ  ٓيؤظٗ تيريٝٗ   بتي٘اُ
َٛ ٗ ثَٚٚيياْ ئاؾييِا بَٚيي  ٞ  ، تبِاغيي َٛ كييٞؽ ٗ كيياضٜ كَٚٚيي هييٞ ، ئييٞٗٝتا ُييٞن ُييٞظاُ

كييييياضٜ تَٚليييييَٞى٠ٗ زاَِٗٙجٚػيييييٛ ٗ ٗ ضؤشئييييياٗا بيييييٞٓؤٜ َٗىتييييياُٟ ئيييييٞٗضٗثا 
َٛ  ، خَٞهلاَُٚلُٟاؾٞضعٚٞٗٝ   !باٗكٚاْ كَٚٚٞٗ  ٚاُٞزاٙلظؤض ُاظاُّ ك

ثَٚغًٞبيييٞضٜ َهٛ غيييٞضٗٝضٜ ًطؤظاٙيييٞتٟ  هيييٞ ًيييا  "ظٝٙيييس٠ كيييِ٘ضٜ سييياضؽ  "*
ٞ    (خ٘ا) خيَٞهم بيٞ )ظٝٙيس٠     ئُٞيساًَٚلٟ ئيٞٗ ًاَهيٞ زٝظاُيٟ،     زٝشٙيا، خيؤٜ بي

بيؤٜ بيِطٗاُري،   كِ٘ضٜ ً٘سٞممٞز( باُطٚاْ زٝكيطز، ئٞطيٞض ئًٞيٞ هٞضٗٗٙٞكيٞٗٝ     
َٛ مف ٙٞكَٚزٝبِٚري ئَٚػتا ، ثَٚيٛ زَٝهيَّٚ: فيةْ    تضان ٗ باف بَٚي  هٞطَٞي كٞغ

ٛ باؾٞ، زاٙم ٗ بياٗن ٗ بطاكياُٟ ئُٞٗٝيسٝ هٞطيَٞهٛ بياف      كٞؽ ئُٞٗٝسٝ هٞطَٞه
ٙاْ زَٝهَّٚ: ٗٝك٘ زاٙيم ٗ بياٗن ٗ بيطاٗ خ٘ؾيلٚٞتٟ، ئًٞيٞ ِٓٞٚقيٞتَٚلٛ       ُري، 

 ٞ ثٞغييِس٠ زضٗغييت ٗ بييٞ هييٞ غييؤُط٠ٞ خؤًاُييٞٗٝ  ئٌَٚييٞ  ساؾييا َٓٞهِييٞططٝ كيي
  ُاظاَُٚت بٞ ثٞغِسٗ زازطٞضئًٞٞ اُري، بَٞىَ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض زٝظ
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ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں    ڱڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ   ڳ  چ 

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  

 ٥األحزاب:  چ﮲  ﮳  ﮴ ﮵    ﮶  

اُيييييٞٗٝ بيييييُٞا٠ٗ بييييياٗكٟ خؤٙ چ  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ٗاتيييييٞ:
ْ، ٗاتٞ: ًَٞهَّٚ )ظٝٙس٠ كِ٘ضٜ ً٘سٞمميٞز( بيَٞهل٘   باُطٚاْ بلْٞ ٗ َُٚ٘ٙاْ ببٞ

ٞ ىٜ خييي٘ا ٓيييٞض ئيييٞٗٝ ثٞغيييِس ٗ  بَويييَّٚ: )ظٝٙيييس٠ كيييِ٘ضٜ سييياضٙؼ(ٝ، ضيييُ٘ل  
تيا بيُٞا٠ٗ   ُا٠ٗ باٗكٚاُتاْ ُٞظاُٟ خؤ ئٞطٞض  چں  ں  ڻ  چ  زازطٞضاُٞٙٞ

ئييييٞٗٝ بييييطاٜ   چ  ہڻ   ڻ  ۀ  ۀ چباٗكٚاُييييٞٗٝ باُطٚيييياْ بلييييْٞ  
ْ، ٗاتيٞ:  ئاِٟٙٚ ٗ زؤغتاُّ ئٞطيٞض ً٘غيَوٌاْ بيّ ٗٝ خؤؾٞٗٙػيت ٗ ًيٞٗىتا     

َٛ بَويَّٚ: فة  ،ٛثاف ئاظازبُٟ٘ٗ هٞ كؤٙةٙٞت بيؤ  ُيٞ كٞغيٛ ًيٞٗىَ!، بؤٙيٞ     زٝب
ٗت: تؤ بطاٗ ًٞٗىٜ ئٌَٚي٠ٞ: )أُيت أخُ٘يا    بٞظٝٙس٠ زٝ ()ثَٚغًٞبٞضزٗاٙٛ 

خييؤ  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ ( 7/572)فييتا اهبيياضٜ: (ٗ ً٘ىُييا
َٛ كييطز     ئٞطييٞض ب  آيياتيَب، ئييٞٗٝ   ْ، ظًاُتيياْ ٗا ضِ َٞٓٞهييٞ ديياضَٙلٚـ باُطتيياْ هيي

بيَٞهل٘   چ  ۓے  ۓھ  ے  چ  تياْ ُاطيات  طُ٘اس هيٞٗ َٓٞهيٞزا  ِِٞٙاكيٞ،  
ٗ َُٚ٘ٙاْ بيٞضْ   كاضٝ بلْٞ ئُٞقٞغت ئٞٗ ٞ زَهٞٗٝٗ بٞطُ٘اح هٞٗٝزاٙٞ ئٞطٞض ه

ًٓٞٚؿيٞ طُ٘ياح ثؤؾيٞ،     خي٘ا  چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     چ بٞ ٞٙطٜ باٗكٚاْ 
 زهؤظاْ ًٗٚٔطٝباُٞ 

 ياَای دأاكردٌ)طهة(ْاجِٕٔ: تّدووَم/ 

 غًٞبٞضغٞضط٘ظؾت٠ٞ كةٞكاُٟ ؾ٘عٞٙب ٗ ً٘غا ثَٚهٞ  خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض
َٜ:)عوٚٞ اهػةَ(  گ  ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   چ  زٝفٞضً٘
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گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  

  ٦٥القصص:  چۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  
َٜٗاتٞ: دا  ٞ ٓيات  ىٜ ً٘غيا   ٙيٞكَٚم هيٞٗ زٗٗ كةيٞ بيؤ     زٗاٜ تاٗ ثيِٞضٜ  ٗكيٞ ب

اف طِٞضاُييٞٗٝٙاْ بييؤ ىٜ باٗكٚيياْ ٗ زِٝضؤٙؿييت ، ثيي سييٞٙاٗ ؾييٞضًٞٗٝ بِٞضَٙييسا
ئِٚذيا  طَِٚطا٠ُٝٗٞ بٞغٞضٓاتٞكٞٙاْ بؤٜ، بٞٙٞكَٚلٚاُٟ ٗت: بِطؤ باُطٟ بلٞ، 

ظؤض بٞؾٞضَ زِٝضؤٙؿت، ٗاتٞ غٚفٞتٟ ئٞخةق  ئٞٗٝٙاْ ٓات بٞزٗاٜ ً٘غازا
ثَٚٚيي٘ت:  كييٞ طٞٙؿييتٞ ىٜ، ثيياكٟ ٗ ُييٞفؼ بييٞضظ٠ ثَٚيي٘ٝ زٙيياضب٘ٗ،    ٗ زاَٗٙييّ 

ْ      زٝكابَٚطً٘اْ باٗكٍ باُطت   -بؤ ئي٠ٝٗٞ ثازاؾيت ٗ كطَٙيٛ ئياٗزاُٟ ًيِٞضٝكا
  ْ َٛ ً٘غييا ٓاتييٞ ىٜ باٗكٚيياْ ٗ     بساتييٞٗٝ  -كييٞ بييؤ ئٌَٚييٞت ئيياٗزا ئِٚذييا كييات

ٗتيييٟ: ًٞتطغييٞ ئييٚ  تيييؤ ٗاٜ    اٙييٞٗٝ، ٓييًٞ٘ٗ بٞغييٞضٓاتٞك٠ٞ خيييؤٜ بييؤ طَٚطِ   
ْ  هٞؾيياضَٙلٟ ٌَِٓٚييسا  فريعييْٞٗ ٗ تاٌِٞكيي٠ٞ ضظطيياضت    ،ٗ هٞطييٞهٛ غييتًٞلاضا

 ب٘ٗٝ  
 :  ياَای ئايۆژگاری ٔرێُٕێُیكردٌ ْاجِٕٔ تّ شًًَُم/

ئٞطٞض ضٞٗت ٗ ضََٞٗٙى ٗ َٓٞهٞٗ ثَٞهٞٙٞكٌاْ ٓٞب٘ٗ، ٙيٞكَٚم ٓيات هٞثٞضؤؾيٛ    
بؤ ئٜٞٗٝ زٝغت هٞٗ كاضٝ كطزّٙ  ٗ ضٌَُِٙ٘ٗٛ ئاًؤشطاضٜ ،ٗ زَهػؤظ٠ خؤٜ

اغيت بططِٙيٞ بيٞض، ئيٞٗ ؾيتاُٞ دطيٞ هيٞ ضيان ٗ         ضَٙيٛ ضِ ٓيَٞهبططّٙ ٗ  ُٞططٙػٞ 
ٞ ؾتَٚ ،ٗ ثاكٟ باف َٜ  ()، ٗٝكي٘ ثَٚغًٞبيٞضٜ خي٘ا   لٟ زٙلٞ ُٚٚي  :زٝفيٞضً٘

ُِ اىَِّْصٍَحةُ ) ٌ )اىذِّ
 ُٟٗ ٗ ئاًؤشطاضٙٞ( ئاٙري ضٌَِٙ٘)ٗاتٞ:  32

َٜ ٗ  زاٙييٞهٞٗٝ كاضٝغييات ًييٞخابّ كييٞؽ ئاًؤشطيياضٜ كٞغييَٚم ئاًؤشطيياضٜ بلييط
َٜ َٛ  اُٞ، صي٠ُٞ٘ ئٞٗٗٝضُٞطط َٛ     ٗٝك٘ كٞغَٚلٞ كِٞض بي َٛ، كيَ٘ٙطب ٗ ٓيٚو ُٞبٚػي
  ، ُٞخامسٞ زٝضٓٞق بٞئاٙٞتٞكاُٟ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاضَ ٗ ٓٚو ُٞبٚ

 ڳ     ڳ     ڳ       گڳ    گ  گ   گ ک   ک     ک   ڑ  ڑ  ک  ژ       ژ چ  

                                                 
 ضٚاٙ َػًِ - 30
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

َٛ"ٗاتٞ:  ٥٥لكهف: ا چہ َٛ زٝب َٛ هٞٗ كٞغٞ غتًٞلاضتط ب كٞ بٞ  ك
َٜ )ٗاتٞ بٞ ئاٙاتٞكاُٟ ثٞضٗٝضزطاضٜ كٞضٛ ضٗٗٙاْ  ،ِ٘ضئاْ( ئاًؤشطاضٜ بلط

َٛ ٗٝضضٞضخََٚ  ٗ ئاكاًٟ ئٞٗ كاضٝ خطاثاُٞٙـ كٞ بٞزٝغتٟ خؤٜ ثَٚؿٛ  ه
!َٛ ثٞضزًٝاْ بٞ ضاغتٟ بٞٓؤٜ ك٘فطٗ ىغاضٙٚاُٞٗٝ،   خػتْ٘ٗ هٞبري كطزب

َٛ  ًٞبٞغتٟ باِٗٝض تا هًٞاُاَِٗٓٚا زا بٞغٞض زَهٚاْ تَِٚٞطْٞ ٗ كَٞهلٟ ه
صياْ ئُٞٗٝسٝ ِ٘ضؽ ٗ ططاْ كطز كٞ ُٞت٘اُّ ٓٞق طَ٘ٙؿٚاٗٝضُٞططْ  

َٜ ببٚػببٚػّ، ضُ٘لٞ خؤٙ َٛ ُاكّٞٙاْ ُاٙاُٞٗ خؤ   ّ، ئٌَٚٞف ظؤضٙاْ ه
ٚساٙٞت ٗ ضََِٙ٘ٙ  بؤ ٓ باُطٚاْ بلٜٞئٞطٞض َٓٞٗهٛ ظؤضٙاْ هٞطَٞي بسٝٙت ٗ 

ئٚ  ٓٞضطٚع ضََِّٙ٘ٙ ُابّ ٗ َٗٝىَ ُازُٝٞٗٝ، ضُ٘لٞ خؤ اغت، َٙٛ ِضٗ ِض
  " ُّٙٞ ٗ ُابٚػّ!تَِٚاطٞ
  : ٔازٔ تاَگكردٌ ْاجِٕٔ ياَای تاَگّ تّ /ضىارَم

خَٚعاْ ٗ طيطٗخ ٗ  خؤت بٞزًِٝطاغتٟ ُٚٚٞ   ٓٚو ؾَ  هٞٗٝ ُادؤضٗ ُاخؤؾ
ضُٞسٝ باُطٚياْ  هٞدٚاتٟ ثؿتٚ٘اُٟ ٗ ثؿتططتّ،  هٞتُٞطاُٞ ،كؤًَٞهَٚم بعاُٛ

َٛ ُٞزُٝييٞٗٝ كٞضييٛ اًٞكييْٞ، ًييِٞضؤْ( ٗٝضْ ِض) :بليي٠ٞ َٛ  ،ئيياِٗٝضت هيي ثؿييتت تيي
  بلْٞ

َٛ هٞ ثَٚؿٞٗٝ دُٞط كاتٟ ؾِٞضٗ ؾؤٗٙٞ هٞاغتِِٞٚٞ ئٞٗ كٞغٞغٞضكطز٠ٝ ِض ب
  ٗ هٞ زٝغتلٞٗتٞكاْ هٞزٗاٗٝ

َٛ  ٜ ثٞضٗٝضزطاضخ٘ا بيؤ  ًاْ ؾِٞضٜ ئ٘س٘ززضيُٞٞكاُٟ هٞ ِ٘ضئاُٟ ثريؤظ كات
 بٞضا٠ٗ خؤًاْ بٚبِٚري ضؤْ شًاضٝٙٞكٟ ظؤض هٞفٚوٌَٚم ، ٗٝك٘ بٞٙاْ زٝكات
ٗ  ؾييلاْ ٗ تييطؽ ٗ بييٍٚ زاٙططتييْ٘ٗ –ٚاْ زٗاٜ غييٞضكٞٗتِ -اْ ً٘غييَوٌاُٞك

ٗ  َٓٞٗهٛ ٙآْٞضٙٞكٞ ٜ  تُٟ خيؤٜ زٝزا ضظطياضب٘ ئٌٚاُٚياْ   ، بٞتاٙبيٞت ئٞٗاُيٞ
   ُٞبِ٘ٗاٍٙ 
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ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳    چ

﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾   ﮴  ﮵   ﮶ 

  ٦٥٢آل عمران:  چ     ﯁        ﯀﮿
كيطزٗ بٞكَٚ٘ٝكيٞزا غيٞضزٝكٞٗتّ ٗ    هَٚٛ َٞىتّ ٗ بَةٗٝتاْ ٜٓ ئٞٗ كاتٞ"ٗاتٞ: 

ـ هٞ تطغٛ زٗشًّ ىتا  ()ْ بٞىٜ ٓٚو كٞغَٚلسا ُٞزٝكطزٝٗٝ، ثٞٙاًبيٞضٙ
ٍٞ َعدداَز      ٝٙفٞضً٘ٗ: )ٗ ز باُطٟ زٝكطزْهٞثؿت غٞضتاُٞٗٝ  ٍٞ َعدداَز ايًٛد٘، جيد جيد

٘ب اا١ٗٓ ٍب ايًٛ٘ ََٔ ََٜهّط ؾًٖٖ َٙ ايًٛ٘ ، بْا ضغٛ ٞ  ( ٗاتيٞ: بطِٞض ىٜ ًيّ،   ِٗٝيٞٗٝٗ ٗٝضُي
ىٜ ًّ، ئ٠ٞ بُٞسٝكاُٟ خي٘ا! ٓيٞض كٞغيَٚم بطِٞضَٙتيٞٗٝ      ٗٝبطِٞضَِٙٞٗٝٗ ٗٝضُٞ

ئِٚذيا هٞبييٞض    بٞٓٞؾيتٟ بييؤ ٓٞٙيٞ  كٞضييٛ ئَٚي٘ٝ ًوتاُِيياٗ ئاِٗضتياْ ُٞزاٙييٞٗٝ!    
ٓيٞض بٞخيَٞ ٗ    تاْ خػيتٞ زَهيٛ ثَٚغًٞبيٞضٝٗٝ، خي٘ا    ئَٚ٘ٝ خَٞ ٗ خٞفٞت ٜئٞٗٝ
ْ  فييٞت دييٞظاٜ زاُييٞٗٝٗ هييٞ بٞض   خٞ زٗٗ ًييٞضاِٛ طييٞٗض٠ٝ   اًبييٞض ئييٞٗ كاضٝتييا

خييييًٟٞ ئييييٜٞٗٝ كييييٞ ٗتٚييييياْ     ثَٚييييساْ، ٙٞكييييَٞ: خييييًٟٞ تَٚلؿيييييلاْ زَٗٗٝ:   
ض٘ٗ ٗ بيؤ ئيٞٗ   تا بؤ ئٞٗ زٝغتلٞٗت٠ٞ هٞزٝغتتاْ   !ٗٝك٘شضا()ثَٚغًٞبٞض

َٜ زَهططاْ ُٞبّ  ٗٗضاضتاْ ب٘ٗ،ز ك٘ؾذي ٗ بطِٙاُٜٞ خ٘ا بيٞٗ   بَٚطً٘اُدي  هٞٗ
   32اٙٞ ٗ ثازاؾتاْ زٝزاتٞٗٝكاضا٠ُٞ زٝٙلْٞ ظاُاٗ بٞئاط

                                                 
هٞكاتٟ دُٞط، ضُ٘لٞ  ب٘ٗ، ()غٞضباظ٠ ثَٚغًٞبٞض ٛٓؤكاضٜ ئَٞ زؤِضاُٞ: ؾلاُسُٟ فٞضًاَُٚل -32

ٛ ةٚٞكٞف تًٞاسكطزٝ زٝبَٚتٞ ٓؤٜ زؤِضاْ ٗ ؾلػت، غٞضثَٚطَِ٘ٙٞططتّ ٗ فٞضًاْ ؾلاُسُٟ غٞض
ٗٝزٝغتَِٔٚاُٟ ًاَي ٗاٜ هٞضُٞس كٞغَٚم كطز ببِٞ ًا٠ٞٙ ؾلػتٟ ؾِٞضٝكٞ، ٓٞضضُٞسٝ هٞض٠ٗٗ 

َٜ، ضُ٘لٞ:  ضؤشٜ -9ِٚاز٠ٝ عٞغلٞضٜ غٞىًٞت ب٘ٗ  -2غٞضباظ٠ بٞ ؾلػتٟ طٞٗضٝ هَِٞٞهَٞ ُازض
 ضٝ ب٘ٗ بؤ ً٘غَوٌاُاْ زٝضبِطٜ!! بَٞىَ ٓٞض بَٞىٗ تاِٚلطزُٞٗٝٙٞكٟ طٞٗ ط ئاًازٝباؾٚاْ بؤ دُٞطزٗات
ئٞٗ تَٚلؿلا٠ُٞ )ئ٘س٘ز( ئٞطٞضضٛ بٞ ضٗاَهٞت تؤَهٞٗ غعا ب٘ٗ، بَٞىَ هٞ ٗاِٚعسا ُٚعٌٞت ٗ  بؤٙٞ

َٛ ٓؤكاض  تاِٚلطزُٞٗٝ ب٘ٗ، ً٘غَوٌاُٞكاْ ٗؾٚاضبُ٘ٗٞٗٝ كٞ غٞضكٞٗتّ ٗ بِلٞٗتّ بٞغ اٗٝ بٞ كؤًَٞه
َٜ ب َٜ، ئٞٗٝتا داض َٜ ُٞخط َٛ ئٞٗ ٓؤكاضاُٞ ثؿتط٘ َٛ فٞضًاُٟ كطزُٟ ثَٚغًٞبٞض)ز ر( ب٘ٗٝ كٞ زٝب

َٛ ساَهٞتٟ ئَٚػتاٜ ً٘غَوٌاُاْ  هٞزٝغتساُٟ ضُٞسّٙ ؾٞٓٚسٗ بطِٙساضٗ زٗاداض تَٚلؿلاْ، ئاخؤ زٝب
 ضؤُيَب كٞ ٓٞظاضاْ غٞضثَٚةٛ ٗ ىغاضٜ ٓٞٙٞٗ كٞغٚـ بٞخٞٙاَهٛ زا ُاٙٞت! 
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 :ٓات٘ٗٝ ٓٞضٗٝٓا هٞ ئاٙٞتَٚلٟ زٙلٞزا
وئ  وئ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئچ 

 ٦٢البقرة:  چۈئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    
ِ٘ضئاُييٞ هٞىٙييْٞ  ئييَٞئيي٠ٞ خَٞهلِٚييٞ! ئٞطييٞض ئَٚيي٘ٝ طً٘اُتيياْ هٞٗٝٙييٞ  " ٗاتييٞ: 

سٝكيييًٞاْ كيييٞ ذلٞمميييٞزٝ، ئٞطيييٞض ضابَٚتيييٞ خييي٘اضٝٗٝ بيييؤ غيييٞض بُٞزًِيييٞٗٝ َُٚط
    ٘ َوييَّٚ بييا ٓٞضضييُٞسٝ    ٚببَٚييِّ ٗ  ضٝت ٗٝكيي٘ ِ٘ضئيياْ   ٗزٝتيي٘اُّ تييُٞٔا ٙييٞن غيي

ٞٗ ثَٚتيييياْ ٗاٙييييٞ زٝتيييي٘اُّ كيييي٘ضتٚـ بَٚييييت، ٗٝ ٓييييٞض كٞغييييَٚم ت٘اُيييياٜ ٓٞٙيييي 
با ٙاضًٞتٚتاْ باُط بلْٞ ٝزا، ئٞٗٝ ئٞٗ كٞغاُٞٙـ تاْ بسْٝ هٞٗ كاضٙاضًٞتٚ

كَٚم بَٚيت، ٙيا كٞغيَٚلٟ ِػيٞظاْ ٗ     بسْٝ، دا ئٚس٠ ئٞٗ كٞغٞ طيٞٗضٝٗ غيٞضؤ  
بيؤ   خاْٗٝ ط٘تاضٜ د٘اْ ٗ ُٞغتٞق ٗ ضٝٗاُبَٚيص بَٚيت  ئيَٞ تٞسٞززاٙيٞ تيُٞٔا     

بييَٞهل٘ ئييَٞ تٞسٞززاٙييٞ هييٞٗ     ()ُييٞب٘ٗكاُٟ غييٞضزًٟٝ ثَٚغًٞبييٞض  عٞضٝبييٞ
كاتٞٗٝ تا ضؤشٜ زٗاٙٛ بٞضزٝٗاًٞ  ؾاٙاُٟ ٗتِيٞ هيٞٗ غيٞضزًٝٞٗٝ تيا ئَٚػيتا      

َٜ ُاسيييييٞظٗ زٗشًِيييييٟ ئٚػييييية   ظؤض َٓٞٗهٚاُيييييساٗٝ، بيييييَٞىَ كٞغيييييٚاْ  َ ُٓٞيييييس
 َٚ ّ، بيييٞطً٘اُٟ ُيييٞٙاُت٘اُٚ٘ٝ ؾيييتَٚلٟ ظؤض كيييًٞٚـ هٞؾييي٠َٝ٘ٚ ِ٘ضئييياْ زابِييي

خؤٙاْ ئ٠ٝٗٞ هٞؾ٠َٝ٘ٚ ِِ٘ضئاُٚؿٚاْ زاُاٗٝ، ٓيٞض ظٗٗ ث٘ضيَٞي كطاٗٝتيٞٗٝٗ    
َٛ خؤؾيييٚاْ غيييٞضك٘ت كيييطاْٗ، بَٚطً٘ييياْ ٓيييٚو كٞغيييَٚم َٜ ٗ  ئييي٠ٝٗٞ ثييي ُييياكط

  39"هٞت٘اُاٜ كٞغسا ُٚٚٞ

                                                 
ٗؾَٚ٘ٝٙٞن هٞ صي٠ُٞ٘ غ٘ضٝت ٗ َٓٞٗهسٝزْٝ ٓاهٞ تا ئَٚػتاف  ،َٛ باِٗٝضاْ ظؤضٙاْ َٓٞٗهساٗٝب -39

بَوَّٚ: ِ٘ضئاْ ٗت٠ٞ خ٘ا ُٚٞٗ زابَِّٚ تا ُٚؿاُٟ خَٞهلٟ بسْٝ، ئاٙٞتٞكاُٟ ِ٘ضئاُٛ ثريؤظ 
(ُاغطاٗ بٞ ٍسٍيَة تِ ُحثٍة اىحْفًهٞٗاُٞ ًؿتَٚم هٞٗ َٓٞهبٞغت ٗ ِػاُٜٞ ) زضٗغتلطا٠ٗ ًطؤظٞ،

َٗ  )ٜ كؤضٛ ك٘شضا:22)ً٘غٞٙو٠ًٞٞ زضؤظ( كٞ غاَهٛ  تٌٍِو، اْىِفٍُو  َٗ ا اْىِفٍُو، ىَُٔ رٌََّة  ٍَ ا أَْدَساَك  ٍَ

ٌوٌ  ِ٘ ًٌ َط ُخْشُط٘ َٗ)( .  ، َِ َِْؼٍ َْ اَل اىطَّاِسَب جَ َٗ  ، َِ اَء جَُنِذِّسٌ ََ ، اَل اْى َِ ٌْ جَِِْقٍّ ، ِِّقًّ َم َِ ُْْث ِضْفذَِػٍ ٌَا ِضْفذَُع تِ

 ِِ رََّثُِل فًِ اىِطٍّ َٗ اِء  ََ ة األدىٌ، ٗاىجزع األصىٌ، ٍا اّحٖنث أسٍذ ٗاىيٍو األطحٌ، ٗاىزئ). (َسأُْسِل فًِ اْى

اىطَّاِحَْاُت َطْحًْا، ). (ٗاىيٍو اىذاٍس، ٗاىزئة اىٖاٍس، ٍا قطؼث أسٍذ ٍِ سطة ٗال ٌاتس ٍِ ٍحشً َٗ

ًْا،  َْ َس َٗ َٕاىَةً  ٌٍْص ِّْصفَ  فَاْىؼَاِجَْاُت َػْجًْا، فَاْىَخاتَِضاُت َخْثًضا، إِ َِ قَُش ٍْ تَ َٗ ٍََْْْا  َُّ اأْلَْسَض تَ ًٌْطا إِ َِّ قَُش ىَِن َٗ  ، ِِ ٍْ
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  : ياَای ْیٕأ ئأات ْاجِٕٔ تّ  /ثًَهجُم

َٛ   ٛ ًري٠ ٙا كٞضتٟ تاٙبٞت،ئٞطٞض هٞزاَ ٗ زٝظطاٙٞك َ٘ٙػ  ًطؤظ ضَٚٞٓٞه بي
َٛ بييسْٝ ُٛ٘ٗغييطا٠ٗ ط٘اغييتِٞٗٝٗ غييعازاُ ،اثييطؽ ٗ ِض َٛ  ، ئييٞٗٙـثيي ُييٞت٘اُ

ٝ  ٗ ٓيييٚو بليييات َٚيييم ئافطٝتُٚيييٞ ُاخؤؾييي   فٓٚةيييت هٞزٝغيييت ُٞٙيييٞتا هيييٞٗ
  ٝ َٛ  هٞطييَٞي ِٞضٜ زٝضُٗٗييٟ ؾيي بييٞضزٝٗاَ هٞىٙييْٞ ثٚاٗٝكٞٙييٞٗ َٜ ٗ ُييٞت٘اُ بلييط

ّ، ئٞٗاُٞ بٞضططٜ هٞخؤٜ بلاتا ئٞٗا٠ُٞ بُٞس كطاْٗ ٗ بٞضزٝٗاَ غعا زٝزضَٙ
َٛ هٞبَٚعاضبُٟ٘ٗ خؤٙاْ، ٞٗٝ زٝخي٘اظْ  ، ئاٗات بَٓٞهسٝغَ  ٓات ٗ ٓاٗاضٙاْ ه

 ٞ ٙييياْ ئٞٗاُييي٠ٞ  ٞٗٝ،ٙاْ بلُٞيييبٞٙيييٞكذاض بٚييياُل٘شْ ٗ هيييٞكؤَي ئيييٞٗ باضٗزؤخييي
َٛ َٗٙيم زَٙتيٞٗٝ        فٞضًاُٟ زٝغتطري َٛ، غيٞضٜ زُٗٚاٙياْ هي كطزُٚاْ بيؤ زٝضزٝضي
ئيييٞٗٝ سييياَهٛ شٙييياُٟ   ْا  ضيييؤْ ثاضَٙعطييياضٜ هيييٞخؤٙاْ بليييْٞا ُييياظاُّ ضيييٚبلٞ

 زُٗٚاٙٞ 
َٛ باِٗٝضٝكاْ ثَٚػتٞكٞٙاْ غ٘ٗتا، زٗٗباضٝ كٞ  ٞٗٝٞ ئاططَٙلزٝخطَِٙ ب
 ٞطؤِضْ، سٚلٌٞت هٞ طؤِضِٟٙ ثَٚػت ئٞٗٝٙزٝبٞ ثَٚػتَٚلٟ تاظٝ ثَٚػتٞكٞٙاْ 

َٛ )أعكاب( ٓٞغت ٝكاُٟزًٝاض ثَٚػتٞكٞ  ٠ًٗ٘ٞٓ بٞ ثَٚػتٞٗٝٙٞ، بؤٙٞ كات
َٛغ٘زٝتٞٗاٗ  ٗٝن  ،ُاكات ٓٚو ئاظاضَٙلٟ ئٞٗتؤٓٞغت بٞ  ٜ، ىؾٞكٞت

 زٝفٞضًَ٘ٙت: ( 56) ( ئاٙٞتٟايٓػا٤خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض هٞ غ٘ضٝتٟ)

ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ 

  ٥٠النساء:  چڱ  ڱ  ں ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   
َٛ بِطٗا بْ٘ٗ بٞ ئاٙٞتٞكاُٟ ئٌَٚٞ، هٞٗاتٞ:   ًٞٗزٗا)بِٞضاغتٟ ئٞٗا٠ُٞ ب

بؤٙاْ  ،)بطشا( ثَٚػتٚاْ غ٘ٗتا ٓٞض كاتَٚم ٞٗٝزٝٙاخنِٞٙٞ ُاٗ ئاططَٙل

                                                                                                                            

 َُ ًٌ اَل ٌَْؼِذىُ٘ ْ٘ َمافِشْ (. )قَ َٗ اَلجُِطْغ ُموَّ َساِحٍش  َٗ َٕاِجْش،  َٗ ْش، فََصِوّ ِىَشتَِّل  ِٕ ا ََ ٍَْْاَك اْىَج ًطؤظ كٞ ئٞٗ  (.إَِّّا أَْػَط
َٜ ، زٝخيََِ٘ٙٚتٞٗٝزِٝاُٞ  َٛ  ثَٚلُٞري زاٙسٝٙطط  كٞٙت َٚلٛ بؤ باؽ زًٝٞتَٞهٗٝغفٛ ؾتَٚم ٙا ٗازٝظاُ
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اغتٟ خ٘ا ًٓٞٚؿٞ ِضتط بؤ ئ٠ٝٗٞ غعاكٞ بةَٚصْ، بٞزٝطؤِضّٙ بٞ ثَٚػتَٚلٟ 
 ظاَهٛ كاضزضٗغتٞ( 
زٝضٓيييٞق بيييٞٗ ئييياٗات ٗ ٓيييات ٗ ٓييياٗاضٜ ئيييٞٗ كٞغييياُٞ    اض خييي٘اٜ ثيييٞضٗٝضزط 

:َٜ  .االنشسسسقا  چگ  گ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  چ  زٝفيييٞضً٘

ئيٞٗ كٞغي٠ٞ هيٞ ثؿيتٚٚٞٗٝ ُاًي٠ٞ كطزٝٗٝكياُٟ زضاٙيٞ زٝغيتٟ ئيٞٗٝ          "ٗاتٞ: 
َٛ َٓٞهسٝغَ  ٗ  ُٚؿا٠ُٞ بٞزبٞخ  ًطزُٟ ئاٗاتٟ ٓٚ٘اٗ ٙٞ، ٓاٗاضٗ زاز٠ ه

َٜ َٛ ، خؤٜ زٝخ٘اظ    ببٞ": خ٘اٙٞ ًٞضط، خ٘اٙٞ سيل٘شٝ، خ٘اٙٞ هُٞاَٗ زَٝه
 :  ياَای تاَگێشحكردٌ ْاجِٕٔ تّ شُشُم/
ٝ   باُطَٚؿييي ضطيييطتّ هٞٙيييٞك ، ُييياظٗ   لطزْ بيييؤ زاٗٝت ٗ كييياضٜ خَٚيييطٗ غييي٘ٗز ٗ

ُٚعٌٞتَٚليييٞ خؤؾيييِ٘ٗز٠ زٝخاتيييٞ زَي ٗ زٝضُٗٗيييٟ ًيييطؤظ، هٞٗٝؾيييسا ٓيييًٞ٘ٗ   
َٛ بيييؤ كييياضٜ خطاثيييٞٗ ئٞطيييٞض بيييٞت بٞتاٙ ،دَٚيييٛ ٗٝضطيييطتّ ُٚٚيييٞ باُطَٚؿيييلطزُ

  بَٚت بٞزِضٝٗؾتٟ ٗ بَةب٠ُٝٗٞٗ٘ فٞغاز
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  چ    

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   

﮻   ﮼﮽    چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺ 

ضّ بؤ ئ٠ٞ ئٞٗ كٞغا٠ُٞ باِٗٝضتاْ َِٓٚاٗٝ، ًٞٗاتٞ: "  ٥٢األحزاب: 
َٜ ٗ ًؤَهٞت ًٞطٞض ِض ()غٞضزاُٟ ًاَهٞكاُٟ ثَٚغًٞبٞض َٛ بسض َٙطٞتاْ ث

( ضاِٗٝضَٙٛ ثَٚطٞٙؿتِٟ ًٞكْٞ ُاخن٘اضزْ سضاْ بؤاظْ )ئٞطٞض ًؤَهٞتغ٘
َٛ ُٞطٞٙؿتب٘ٗئٞطٞ ظٗٗ ًٞضّ كٞ َٓٚؿتا خ٘اضزُٞكٞ )ًٞبٞغت ئٞٗٝٙٞ  ض ث
َٛ ٞٗغا بِطؤُٞ لطاْ بؤ ُاخن٘اضزْ ئبَٞىَ ئٞطٞض باُط  ُٞطٞٙؿت٘ٗٝ( ث

شٗٗضٝٗٝ، ئِٚذا ئٞطٞض خ٘اضزُٞكٞتاْ خ٘اضز، بَة٠ٝٗ هَٚبلْٞ ٗ بؤ 
 زٝزا، ()ٜ خ٘اثَٚغًٞبٞضٜ ِػٞكطزْ ًًَِِٞٚٞٗٝ، ضُ٘لٞ ًاُٞٗٝتاْ ئاظاض

َٛ زٝكات ئٞٗٙـ ؾٞضً َٛ زُٝطٞ( بَٞىَ خ٘ا هٞ ٗتِٟتاْ ه  ٓٞق ؾٞضَ )كٞ ب
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  "ُاكات
خب   مب  ىب        يب  جت    حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حبچ ٓييٞضٗٝٓا هييٞ ئاٙييٞتٟ:  

ًييياَهٛ بيييؤ  ت خيييَٞهلٟ زٝكييياٗٝ خييي٘ا باُطَٚؿييي ٗاتيييٞ: " ٦٥يسسسون :  چحت   
َٜ   ئاؾتٟ ٗ ئاضاًٟ كٞ بٞٓٞؾتٞ، ٗٝ ضٌَِٙيُٟ٘ٗ زٝكيات    ٓٞض كٞغَٚلٚؿٛ بي٘

   "كٞ ئٚػةًٞ اغتَٙط٠ٞ ِضبؤ ِض
 تێث: ڵ َّ گّ ی نّ ِٔ كردِ  كّ  كّ یّ ٔ قسّ ياَای ٔجّ تّ حُوتُم/

 ٥األعسسسسسسسراف:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ           ڎ     چ  چ    چ 
ئٞٗ كاتٞ غيعاٜ ئٌَٚيٞ ٙٞخي٠ٞ ثَٚطيطتّ ئِٚذيا ِػيٞٗ ط٘فتاضٙياْ ٓيٚو         "ٗاتٞ: 

َٛ ُٝٞب٘ٗ تُٞٔا ئٞٗ بيّ٘ٗٙ، بِٞضاغيتٟ   زٝٙاُ٘ت: بِٞضاغتٟ ئٌَٚٞ غيتًٞلاض   ُٞب
  "ئٌَٚٞ ٙاخٛ بّ٘ٗٙ

 :  و ْاجِٕٔ دِر تّ  ياَای پێشُیار خسحُّ تّ يُشتُم/

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    چ 

ٗ ٓياَٗٝي ٗ   زٝكْٞ تا باِٗٝضَ بيٞخ٘ا ُيًَٞٚ َ  باُطٍ "ٗاتٞ: ٢٦غافر:  چڤ  
َٛ ٓيٚو بَٞهطيٞٗ ظاُػيت ٗ ظاُٚاضٙٚيٞن، هيٞ كاتَٚليسا         ،ؾٞضٙلٟ بؤ بِطٙاض بسَٝ بي
  "ٞٗ ظؤضٙـ هَٚدؤؾب٘ٗٝىٜ ظاتَٚم كٞ ظؤض باَى زٝغت ًّ باُطتاْ زٝكَٞ بؤ

 : َا تۆ تردٌ ٔ ْأارنێكردٌ ْاجِٕٔ جی ٔ پّ ياَای دأای یاريّ تّ نؤيُم/

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

)هٞطييييَٞي ئييييٞٗ ٓييييًٞ٘ٗ    بييييَٞهل٘"ٗاتييييٞ: ٦٢هسسسسو :  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ
َٛ: ديا    بٞغيت٘ٗٝ، ثَٚ ذلًٞيٞز ِ٘ضئياُٟ ٓٞهَ   :زَٝهَّٚ ٜبَٞهطاُٞزا( ئٞٗاُٞ ٚياْ بَوي

َِّٚ، ٓيٞض كٞغيٚـ هيٞ خي٘اٜ طيٞٗضٝ      ٠َِٞٙٗ ئَٞ ِ٘ضئاُٞ بزٝ غ٘ٗضٝتٟ  ئَٚ٘ٝ
ٞ بيٞزٝض، زٝتيي٘اُّ بياُط بلييْٞ )بييؤ ٓاٗكاضٙتياْ ثييُٞاٜ بييؤ     ْ( ئٞطييٞض ضاغييت ببي

 " زٝكْٞا
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 : ياَای دٔعا ْاجِٕٔ  دٔعا تّ دَيُم/

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         چ 

ٓيييًٞ٘ٗ ُييياٗٝ دييي٘اْ ٗ  بيييؤ خ٘اٙيييٞ ٓيييٞض"ٗاتيييٞ:   ٦٨٦األعسسسراف:  چڍ
ثريؤظٝكاْ، دا)ئ٠ٞ ئٌٚاُساضاْ( بٞٗ ُاٗاُٞ زٗعاٗ ُعا بلْٞ ٗ ٓاُاٗ ٓاٗاض بؤ 

ىزاْ زٝكييْٞ  اُيي٠ٞ هييٞ ُيياٗٝ ثريؤظٝكيياُٟ خيي٘ا   َٚييِّ هٞٗبييْٞ، ٗاظ بئييٞٗ ظاتييٞ ب
ٗ)غييٚفٞت ٗ ُاٗٝكيياُٟ خيي٘ا بييٞكاض زَٝٓٚييِّ بييؤ  ييٞٙطٜ خيي٘ا( هييٞ ئاِٙييسٝزا          

  33"ٞٗ كاضٗ كطزاُٞٗٝٙاْ ٗٝضزٝططْ كٞ ئٞجناًٚاْ زٝزاثازاؾتٟ ئ
ً٘ؾييطٙلٞكاْ بييٞ ً٘غييَوٌاُٞكاُٚاْ زٝٗت: بؤضييٛ ُاٙييْٞ ٗاظ هييٞ ذلٞممييٞز ٗ    
ئاِٙٚٞكيي٠ٞ بَٚييِّ ٗ ثييِٞٙط٠ٗٝ هييٞ ئاِٙٚٞكيي٠ٞ ئٌَٚييٞ بلييْٞ ٗ بطِٞضَِٙييٞٗٝ غييٞض    

َٜ:   زِٟٙ باب ٗ باثرياُتاْ، خ٘ا هٞ  ک  ک  ک  گ  چ َٗٝىًٚاُيسا زٝفيٞضً٘

ٗاتييييٞ:  ٥٦األنعسسسسا :  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    گ   گ 
َٛ: ئاٙا ئَٚي٘ٝ زَٝهيَّٚ بَٚذطيٞ هيٞ خي٘زا      ()ئ٠ٞ ثَٚغًٞبٞض" بٞٗ بتجٞضغتاُٞ بَو

َٛ    ٓيياٗاض بلييّٞٙ ٗ بيياُطٟ ؾييتَٚم بلييّٞٙ ٗ بٚجٞضغيي      تري كييٞ ُييٞ غيي٘ٗزًاْ ثيي
َٛ   "ٗ ُٞ ظٙاْ ٗ ثاؾطٞظ ببِٚٞٗٝ زٗاٜ ئ٠ٝٗٞ خ٘ا ٓٚساٙٞتٟ زاّٙ زٝطُٞٙٞ

ئًٞاُيي٠ٞ غييٞضٝٗٝ ئاًاشٝٙٞكييٞ بييؤ تَٚطٞٙؿييذي هييٞ ضييًٞلٟ )زٗعييا( تييا بابيياٜ       
َٛ بييياِٗٝضزاض هيييٞ شٙييياُٛ زا ِض ُٝططَٙيييصٜ بليييات ٗ هيييٞ ًاُييياٗ ًيييٞزه٘ٗهٛ زٗعيييا تييي

 بطات" 
 

*    *    * 

                                                 
ٖٖ
ٗاتٞ: هٞٗاُٞ طِٞضَّٙ  زٝغت هٞ ُاٗٝكاُٟ خ٘ا ٗٝضزٝزْٝ ٗ   "شضٚا ايصٜٔ ًٜؿسٕٚ ؾ٢ بمسا٥٘"ٚ  - 

بٞزٝغتٟ ئُٞقٞغت ُاٗٝكاْ زٝطؤِضْ كٞ تَٚٚسا بٞٗ طؤِضِٙٞ هٞ ًاُاٗ ًٞبٞغتٞك٠ٞ ى زٝزْٝ ٗ ُا٠ٗ 
)ىت(، هٞدٚاتٟ ئ٠ٝٗٞ  تطٜ بؤ زازَُّٝٚ  ً٘ؾطٙلٞكاْ هٞدٚاتٟ ئ٠ٝٗٞ ُا٠ٗ )اهوٞ( بَِّٚ، زٝٙاُ٘ت:

 ُا٠ٗ)ععٙع( بَِّٚ، زٝٙاُ٘ت: )عع٠(  



 - ٘ٔ - 

 رَوايُ؟دروشت و ئايا دوعا كردى  
   تٞ زٜ سٚلٌٞتٞطٞض َُٚ، ضٝظيٞتٞ زٜ بَٚتٞ  طٞض ، ثاِضاُٞٗٝ هٞخ٘ا د٘ضئٞتٞ
 تٞ زٜ ظٙووٞتٞ طٞض َُٚ، ًِٞتٞ  زٜ  بَٚتٞ  طٞض ، ثاِضاُٞٗٝ هٞ ًطؤظ خٞفٞتٞ

َٜ هٞغييٞض ٓييٞض ضييًٞم ٗ زٝغييتٞٗاشٝٙٞن ب٘ٝغييتري، ُٞخامسييٞ     ئٞطييٞض سياُييٞٗ
َٛ هييٞ ض٠ٗٗ ضِ  َٛ بابييٞتَٚم ثٞٙ٘ٝغييتيَب بييٞ زٙييّ ٗ شِٙييٞٗٝ، زٝبيي ٝٗاٙٚييٞٗٝ بييؤ غيي

   ٞ ت ٗ ئٚذٌياعٛ  غٞضضاٜٗٝ غٞضٝكٟ بطِٞضَِٙٚٞٗٝ، ئيٞٗٙـ: ِ٘ضئياْ ٗ غيُِ٘
 ظاُاٙاُٞ 

َٛ ٗاُطٞٗٝٝٗاٙٞا هَٞ ِضكاتَٚم زٝثطغري: ئاٙا زٗعاكطزْ ِضبؤٙٞ  َٙػتٞ َٓٞه٘ زٝب
َٛ خاَهٛ دٞٗٓٞضٜ ب  لّٞٙ، ئٞٗاُٚـ: هٞغٞض غ

   -قٕرئاٌ: /يُكُم
َٛ،هييٞ ِ٘ضئيياُ ٝٗاٙييٞتٟ بييٞ زٝٙييٞٓا بَٞهطيي٠ٞ ساؾييا َٓٞهِييٞطط ٓٞٙييٞ ِض ٛ ِػييٞهٞد

َٜ هٞ خَِ٘ٙسُٞٗ َٜ ئاٙيٞت، زٗعيا زٝبَٚتيٞ فيٞضظ٠     زٗعا زٝزات، بٞدؤض ٠ٝ ُٓٞس
َٛ زٝكات هَٚٛ بجاِضَِٙٚٞٗٝ كٚفاٙٞ، بٞتاٙبٞت كاتَٚم فٞضًاصي   اْ ث

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 ٠٦غافر:  چٹ    ڤ 
 ٗ ٓياٗاض بيؤ ًيّ     ٗاتٞ: "ئ٠ٞ خَٞهلِٚٞ ثٞضٗٝضزطاضتاْ فٞضً٘ٗٙٞتٟ: ئَٚ٘ٝ ٓاُيا

ٝ  بَٚييِّ،  ٟ ئٞٗاُيي٠ٞ خؤٙيياْ بٞطييٞٗضٝ  اغييتِضكييَٞ، بًٞييّ زٗعيياٗ ُعاتيياْ طييريا ز
ٞ   زٝظاُيييّ ثٞضغيييتِٟ ًِيييسا، هيييٞ ئاِٙيييسٝزا     ْ هٞئاغيييتٗ هييي٘ٗت بيييٞضظ٠ زٝكييي

 "ٝ زٝخطَِٙٞ ئاططٜ زؤظٝخٞٗٝ بٞغٞضؾؤِضٜ ٗ خٞداَهٞتٚٚٞٗ
ئييٞٗٝ  ،بٞطييٞٗضٝظاُري بَٚييت ًٞبٞغييت هَٚييٛ خييؤٗاظَِٓٚيياْ هييٞ زٗعييا ئٞطييٞض خييؤ 

   ْ َٛ بياِٗٝض بي٘ٗ عٚبيازٝت هَٚيطٝ بيًٞاُاٜ زٗعيا      ،زٝضَٚتٞ خا٠ُٞ غٞضثَٚةٛ ٗ بي
َٜ   ز

 ئٞٗٝٙٞ بٞ ظٝهٚوٛ ٗكِ٘ضٗظاُٞٗٝ زٗعا ٛ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاضٓٞض هٞ فٞضًاُٞكاُ
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 بلّٞٙ 
ٗاتييٞ:  ٥٥األعسسراف:  چہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ چ  
 –ُييٞن بييٞٓاٗاضٗ زُٝطييٟ بَوِييسٝٗٝ   -بييٞ ظٝهٚوييٛ ٗ كِ٘ضٗظاُييٞٗٝٗ بييٞ ٌَِٓٚييٟ  "

ثَٚ٘ٙػيييتٚٞكاُتاْ بيييؤ   ْٞ ٗ هَٚيييٛ بجاِضَِٙيييٞٗٝ تيييا زطاضتاْ بليييزاٗا هيييٞ ثيييٞضٗٝض 
َٛ بلات ٗ بتاخناتٞ بٞض ِض بيَٞىَ هيٞ غيِ٘ٗض زٝضًٞضيّ،     ٞتٟ خؤٜ، ٝظيدَٚبٞد

َٜ هٞ غِ٘ٗض زٝضزٝضّ ٗ زاٗاٜ ؾتَٚم  ضُ٘لٞ خ٘زا ئٞٗ كٞغا٠ُٞ خؤف ُاٗ
  "زٝكْٞ كٞ بِطٙاض ُٞزضاٗٝ بؤٙاْ ٗ فٞضًاُٟ خ٘اٜ هٞغٞض ُٚٚٞ

ْ خي٘اٜ  ضٝظييٞتٟ  ثيُٞا زٝباتيٞ بيٞض     ُٔيَٚ  ًطؤظ بٞ ئاؾلطاٗ  ، ئيٞٗا هيٞ   زهؤظيا
ٛ زا خَٚيط  طريابُٟ٘ٗ زٗعاكاُٛ َٜ، هي    ٗ خؤؾي ٞ ؾيِٞضٗ ئاؾي٘ٗب   زٝغيتٟ زٝطيط
  ًٞضاَ ٗ ٓٚ٘اٗ ئاٗاتٞكاُٟ زٝطات زٗٗض زٝكَٞٗٙتٞٗٝ، بٞ

  -ت: سَُّٕ دووَم/
َٜ:" ) ()ا ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ ٛ  زٝفٞضً٘ ( ديا ثياف ئيٞٗٝ    ايعدداز٠  إ ايدسعا٤ ٖد

 ٜ خَِ٘ٙسٝٗٝ"  )ًتفق عوٚٞ(  چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ     ڀچ  ئاٙٞتٟ
 َٚ َٜ،  سٚػيابٛ عٚبيازٝت ٗ ثٞضغتؿيٛ بيؤ      مكٞٗاتٞ ٓٞض كاضٗ ثٚؿٞٗ ؾيت بليط

 ٞ اٙييٞن هييٞ تؤًيياضٜ كطزٝٗٝكاُٚييسا ٓييٞض زٗع  زٝبَٚتييٞ تَ٘ٙؿيي٠ٗ٘ ضيياكٞكاضٜ كيي
ٝ     بلات َٜ ٗ بيٞ ثَٚةيٞٗاُٞٗ زٗعاُيٞكطزْ تيِ٘ٗضٝٙٛ    بؤٜ بٞضياكٞٙٞن زُٝ٘ٗغيط

ٜ ثَٚغًٞبييٞضئييٞٗٝتا هييٞ فٞضً٘ٗزٝٙييٞكٟ زٙلييٞزا    َ  زٗاٜ خييؤٜ زَٙييخيي٘ا بييٞ
َٜ:" ئييي٠ٝٗٞ هيييٞخ٘ا ُاثاِضَٙتيييٞٗٝ، خييي٘ا هَٚيييٛ تِ٘ٗضٝٙيييٞ"()خييي٘ا  34زٝفيييٞضً٘
َٛ زٝكييات ًٓٞٚؿييٞ   ِٓٞضٝؾييٞٙٞكٟ ضُٗٗييٞ،  فئييٞٗٝ ئاًاشٝٙٞكييٞ فييٞضًاصياْ ثيي

   35زٗعا بلّٞٙ ٗ هٞ خ٘ا بجاِضَِٙٚٞٗٝ

                                                 
ٖبَع - 34 ِٕ)٠َٜطَطٔ اخٞ  ٍٓ ( ا َََذ عًَٖٝ٘) قاٍ ()يباي اًاَ أظيس ٗ  ٙضٚا( ََٔ ٖيِ ٜػةٍ اهلل ٖغ

 ِّ أقشاب اهُػ
ٖ٘
بطٙتٚٞ هٞ زاٗاكطزُٟ ثازاؾت زٝضٓٞق  بٞ  )زبعا٤ب ايَعداز٠(ثاِضاُٞٗٝ ٓٞٙٞ، ٙٞكَٞ:  زٗٗ دؤضٝ -

كطزٝٗٝ ضاكٞكاْ ٗ كاضكطزْ بًٞٞضز ٗ زاٗاكاضٙٞكاُٟ ٗٝن ئٞجناًساُٟ َُ٘ٙصٗ ضؤشٗٗ ٗ ظٝكات ٗ سٞز 



 - ٖ٘ - 

  -ئیجًاع:/شًًَُم
 ٞ ٞ  غييٞض ئييٞٗٝ كييؤن تييٞٗا٠ٗ ظاُاٙيياْ ه زٗعيياكطزْ ثَٚ٘ٙػييتٚٞكٛ   ٗ ٓيياِٗضاْ كيي
غييييؤُطٞٗٝ  هييييَٞكييييٞ ٞٗٝ ِيييياٙييييٞن ُازؤظٙبٞزٝطٌييييْٞ ظاُ ساؾييييا َٓٞهِييييٞططٝ ٗ

 دٚاٗاظ بَٚت  بؤضُ٘ٗٞكاُٟ
ٞ    هًِٞٞض ٗاظَِٓٚاْ هٞ زٗعا  ٙـضاؾلاٗضْٗٗ ٗ زَِٝٚلٟ   هٞبيٞض زٝغيت ُٚٚيٞ كي

َ َّٙ ٙاْ ُاابيٞ ٗاتاٙيٞكٟ تيط   ئٞٗا٠ُٞ زٗعا ُاكْٞ هٞ زّٙ ٗٝضزٝطِٞض غيٞ  با : ئيٞ
كييي٘فطٝ ٙيييا سيييٞضاَ ٙيييا بيييرِباٜ بيييرِب زٗعيييا ُيييٞكطزْ  :ئييياخؤ ،غييياة ُٞكطاٗٝتيييٞٗٝ

ظاُري بَٚييت، زٝضييَٚتٞ  ٛ خؤبٞطييٞٗضًٝييٞكطٖٗ، بييَٞىَ ٓييٞض ؾييتَٚم ًٞبٞغييت هَٚيي    
ٞظهعاُِٚييٞٗٝ ٜ خييؤ بٗ كييافط بييْ٘ٗ، ٗٝن ضييؤْ ؾييٞٙتاْ بييٞٓؤ    خاُيي٠ٞ ىزاْ 

َٛ بلات، ه ٜ ثٞضٗٝضزطاضخ٘ا ئاًازٝ ُٞب٘ٗ فٞضًاٙؿتٞكاُٟ َٛ بٞد ٞٗٝؾيسا  د
ضاضُٝ٘ٗغٚاْ ًٓٞاْ ضاضُٝ٘ٗغٛ ؾٞٙتاُٞ، ٗٝن خي٘اٜ  ؾٞٙتاْ ثِٞٙطٝٗاُٟ 

 :َٜ ڃ  ڃ  چ          ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃچ   ثييييٞضٗٝضزطاض زٝفييييٞضً٘

هيييييٞ ضؤشٜ "ٗاتيييييٞ:  ٠٦الزمسسسسسر:  چچچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ
زٗاٙٛ زٝبِٟٚ ئٞٗا٠ُٞ زضؤٙاْ بؤ خ٘ا َٓٞهسٝبٞغت، ضٗٗٙاْ ضٝؾيٞ، ئاٙيا هيٞ    

 "م ُٚٚٞ بؤ خؤ بٞطٞٗضٝ ظاُاْازؤظٝخسا ؾََِ٘ٙٚ
                                                                                                                            

( بطٙتٚٞ هٞ زاٗاكطزُٟ غ٘ٗزَٙم ٙاْ ىبطزُٟ خطاثٞٙٞن ٗ زاٗاكطزُٟ )زبعا٤ب امٖلػةي١ٗ    ٓتس  زَٗٗٝ: 
 ثَٚ٘ٙػتٚٞكاُٟ ًطؤظ 

َٛ ئاطابْ٘ٗ ٗ هٞبريضُ٘ٗٞٗٝ  ثاضاُٞٗٝ بٞؾَٚلٞ هٞ ظٙلط، ظٙلطٙـ  بطٙتٚٞ هٞ زٗعاٗ  ضظطاضبْ٘ٗ هٞ ب
َٛ دؤض ظٙلط تثَٚ٘ٙػتٞ ًٓٞ٘ٗ ظٙلطَٙم زيَ ٗ ظٗباْ تٚاٙسا بٞؾساضبَٚ ، ُٞن زَي ٙا ظٗباْ بٞتُٞٔا، غ
د٘اْ ٗ غٚفٞتٞ بٞضظٝكاُٛ  زَٗٗٝ: ظٙلطٜ  ٝٓٞٙٞ، ٙٞكًٞٚاْ: ظٙلطٗ ٙازٜ خ٘اٜ طٞٗضٝ بُٞاٗ

ِاْ هٞخطاثٞ ٗ ُاغِٟٚ سٞىَي ٗ سٞضاَ ٗ  ثابُٞسبْ٘ٗ بٞ فٞضًاْ ٗ كاضكطزْ بٞضاكٞٗ ُٞٓٛ ٗ ٗاظَٓٚ
 ئٞسلاًٞكاُٞٗٝ  غََٚٚٞ: ظٙلطٗ ٙاز٠ ُٚعٌٞتٞ هٞبّ ُٞٓات٘ٗٝكاُٟ خ٘اٜ طٞٗضٝ 

ًٖٕٖذ ٚاالخَسٗاٍ( ٓات٘ٗٝ: ثاِضاُٞٗٝ هٞ ظًاُٞٗاُٛ زا بٞ ًاُاٜ  2/294هٞ كتَٚيب املكباح املِرب  )اي
)زعٛصب ايًٛ٘ بزعٛٙ زعا٤ً: اخسًٗش َايٝ٘ خايػؤاٍ ٚ ضغدش ؾُٝا ت زاٗاكطزْ ٗ كِطٗٗظاُٞٗٝ زَٙت، زٝٗتطَٙ

َٛ كطزٗ هٞٗ خَٚط٠ٝ كٞ ٓٞٙٞتٟ عٓسٙ َٔ خري(  زاٗاَ هٞخ٘ا كطز بٞ زاٗاكطزْ، ٗاتٞ: بٞ ىَىُٞٗٝ زاٗاَ ه
 بٞ ئًَ٘ٚس بَ٘ٗ 
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 : ِٔ رٔٔی حٕكًّ  نّ
َٜ هييييٞ ًيييياهٚلٟ ٗ ؾييييافعٚٞكاْ ٗؾيييي٠ٞ-ٔ ئييييًٞطٝ "هييييٍَٚ ( ٺ) ضاٜ ُٓٞييييس

 ّ زٗعييا ٗادبييٞ ٗ صيُ٘ييٞ بييٞ ثَٚييِر َُ٘ٙييصٜ فٞضظٝكييٞ     :بجاِضَِٙييٞٗٝ"، بؤٙييٞ زَٝهييَٚ
 ٗاتا زٗعا   ،َُ٘ٙص :زَٝهَّٚ زٝكْٞ، 

عا بٞ ً٘غتٞسٞب زٝظاُّ، ضاٜ كؤًَٞهَٚم هٞ ظاُاٙاُٟ غٞهٞف ٗ خٞهٞف زٗ-9
  ٞ ٜ ٓاتيٞ ىٜ ثَٚغًٞبيٞض   بَٞهطٞ بؤ ئٞٗ ِػٞٙاْ صيُ٘ٞ بٞٗ ئافطٝتٞ زَِِٝٓٚيٞٗٝ كي

َٛ ( ٗتٟ: ًّ فٍَٚ)خ٘ا َٜ، كيٞف هيٞزًٍٝ زَٙتيٞ زٝض    ه َٛ ٗا   ز َٛ  ٗ زٝكيَٞٗ، كيات َ هي
َٜ زازٝكييٞ  ٗ خييؤَ ضٗٗت زٝكًٞييٞٗٝ   خؤهٞبييٞضئاطيياَ هييٞخؤَ ُيياًََٚ ، دوييٞكا   ز

ٝ    ()ٙـثَٚغًٞبٞض ٙياخ٘ز هٞغيٞض ئيَٞ     ،فٞض٠ًٗ٘: زٗعات بؤ بليَٞ ضيان ببٚتيٞٗ
  ِ بٞٓٞؾيييتا ئافطٝتٞكيييٞ َٗٝىًيييٟ   ُٞٞخؤؾيييٚٞت ئييياضاَ زٝطيييطٜ تيييا بٞٙٞكيييٞٗٝ بةيييٚ

ثيييٍَٚ خؤؾيييٞ بٞٙٞكيييٞٗٝ بةيييري بيييؤ ضيييُ٘لٞ  ٙيييٞٗٝ، ٗتيييٟ بَٚطً٘ييياْ ئييياضاَ زٝطيييطَ،زا
َٛ زٝكييَٞ زٗعيياَ بييؤ بلييٜٞ،بييَٞى ،بٞٓٞؾييت َٛ َ زاٗات هيي زا  ٓؤؾييٛ ضييٚ  هييٞكاتٟ بيي

( زٗعاٜ بؤ كطز،  ئافطٝتٞكيٞ هيٞٗ ضؤشٝ   وٞكا  زاُٞكٞ   ئٞٗٝ ب٘ٗ ثَٚغًٞبٞض)د
َٛ   زا خؤٜ ضٗٗت ُٞكطزٝٗٝ  ٓؤؾٛ بٞزٗاٗٝ ضٚ  هٞكاتٟ ب

َٜ ثَٚٚيياْ ٗاٙييٞ  ،َٚلٟ زٙلييٞبٞؾيي-3  ٗادبييٞ ٗٝن زٗعيياٜ ُيياٗ َُ٘ٙييص، اضدييُٓٞييس
َٜ ديياض َٜ ديياض، غييُِ٘ٞتٞ ٗٝن زٗعيياٜ ئٚػييتٚداضٝ ُٓٞييس ًٞكطٗٓييٞ ٗٝن  ُٓٞييس

َٜ ٗ ٓ (ئاٗزٝغيييت ٗٝن ) ُٞؾيييٚاٗ بيييٞٙاز٠ خييي٘ا ؾيييََ٘ٙ هيييٞ  عييياكطزْزٗ ُٞيييس
ٓٞٙييٞ  ٜ ٗاٗ ًِييساَي ٗ ديياض  طُ٘آييٞ ٗٝن زٗعيياكطزْ هييٞ خييؤ ٗ ًييايَ    ٙـديياض

ٓٞٙييٞ ً٘باسييٞ ٗٝن   ٜ ٗاٙييـاُييٞٗٝ هييٞ  ييٞٙطٜ خيي٘ا ٗ ديياض   سٞضاًييٞ ٗٝن ثاِض
َٛ، زاٗاكطزُٟ َٜ هيٞ ًياهٚلٟ    ٓٞض ؾَ  كٞ طُ٘آٛ تَٚسا ُٞب ئٞٗٝف ضاٜ ُٓٞس

 ى ثٞغِسٝ  ؾٚد٘ي ئٚػةَ  ئٚبِ٘ تٞضيٚٞ ئًٞٞٙاْؾافٚعٛ ٗ ٗ 
 

*    *    * 
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 ئايا خىاٍ ثُروَردطار دوعاٍ بٌَ باوَرِاى قُبىلَ دَكات؟
ٝ   ئييٞٗ ثطغييٚاضٝ  ظؤض ديياض  بؤضييٛ : كيياتئُٞسَٙؿييٞٗ ٓييعضٗ خييٞٙاَهٌاْ زاطييري ز

َٛ ًٞضديٞا      زٗعاكطزْ بؤ باباٜ ً٘غَوٌاْ ًٞضدساضٝ ٗ بؤ  يٞٙطٜ ً٘غيَوٌاْ بي
َٛ بياِٗٝضٝ، ٓاٗبيٞف بيؤ خي٘ا بِطٙياض زٝزات، كي٘فط         بًٞ اُاٙٞكٟ تط: كابطاٙيٞن بي

 مكاتَٚي كٞضيٛ  زٝكات ٗ غٞضثَٚةٛ فٞضًاُٞكاُٛ خي٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاض زٝكيات،    
َٛ بعاُري زٗٗ ِٞزٝض ٓٞٙٞ: اٞ، زٗعاك٠ٞ ِبَ٘هزٗعا زٝكا  هَٞٗٝىًسا زٝب

 ٙٞكَٞ/ ِٞزٝضٜ ؾٞضعٛ:
 :ِٞزٝضٜ كُٟٞٗزَٗٗٝ/ 

ضٝٗاٙيٞتٟ ثَٚي٘ٝ زٙياضٝ بيؤ ئٞٗاُي٠ٞ       اٗٝكي٠ٞ بٞخؤٗٝٙيٞ،  ُِٞزٝضٜ ؾٞضعٛ * 
َٜ زا خؤٙاْ بٞ ً٘غَوٌاْ زٝظاُّ، هٞٗٝف ٗ ؾيَِٟ٘ٙ بيؤ    خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض  ض

ٞ   ٗ ثٞٙ٘ٝغيييتثابُٞيييس اٗٝ،زاُييي َٜ ٙاغييياٗ ضَٙػيييا كييي ٓيييًٞ٘ٗ  ٟ كيييطزٗٝ بُٞٓٞيييس
َٛ ضييؤْ        َٜ ٗ زٝظاُيي ؾييتٞكاُٚـ بييٞ خؤؾييٛ ٗ ُاخؤؾييٛ بييؤٜ بييٞخَٚط زٝطَٚييِط

  !ثازاؾتٟ بساتٞٗٝ
َٛ بييياِٗٝض ُِٗٛيييٞزٝضٜ كيييٞ* ٝٗٝ ضيييُ٘لٞ  ئٞٗٝٙيييٞ ًطؤظيييٞكاْ بيييٞ بييياِٗٝضزاضٗ بييي

زضٗغييتلطا٠ٗ خيي٘اٜ طييٞٗضْٝ ٗ هييٞ ضب٘بٚييٞتٟ خيي٘اٜ باَىزٝغييت بييٞ غييٚفٞتٞ   
ٞ ظاٝكييٞ ض بييٞضظٝكاُٟ  ىٜ هييٞ كٞٗاتييٞ ٗ    ٓتييس، ق ٗ ًاهٚييم ٗ ضٝسييٍٚ ٗ فتاسيي
ضكَٚـ كٞغَٚلٛ ثابُٞسٗ ً٘غَوٌاْ هٞطَٞي كٞغَٚلٟ ٙاخٛ ٗ غٞ ثٞضٗٝضزطاض،

َٛ بييييياِٗٝض هيييييٞ ضٗٗٝ ًطؤظاٙٞتٚٞكييييي٠ٞ ٙيييييٞن ؾيييييتٞ، ضيييييُ٘لٞ ٓيييييًٞ٘ٗاْ   ٗ بييييي
َٛ دٚيياٗاظ٠ ٗٝكيي٘ ٙييٞن هييٞ زضٗغييتلطاٗٝكاُٟ بؤٙييٞ زضٗغييتلطا٠ٗ ئييْٞٗ،  بييٞب

َٛ ٗ  زٝغييتبٞضزاضٙاْغييٞٙطٙاْ زٝكييات ٗ   خييؤٜ زٝزات كييٞ   ضظق ٗ ضؤظ٠ُيياب
َٜ هيييٞ ؾيييتٞكاْ بيييٞٗ بَٚ َٛ، ضُٝطيييٞ ظؤض بييياِٗٝضٝ بيييسات ٗ كيييًٞ  بيييٞٗٙ  ببٞخؿييي

َٛ سٚلٌٞت ُٚٚٞ،)سٚلٌٞت ىٜ خ٘اٙٞ(  36 ئٞٗٝف ب
                                                 

ٖٙ
َِوَٚم ٗتٟ: ئٞ ضظق ٗ ضؤظ٠ كٞغَٚما ًا٠ٞٙ ثاؾاٙٞن بٞ ٗٝظٙطٝك٠ٞ ٗت: ضاك ّٙ ؾت ضٚٞ ببَٚتٞ -

َٜ َٛ بِطاظََُِٙٚٞب٘ٗا  ٞئَِٞوئٞٗ   ٗتٟ: ئ٠ٞ ئٞطٞض ثَٚٛ بص تٞٗٝ  ٗتٟ: ئ٠ٞ ئٞطٞض ٗتٟ: ئٞزٝبَٚم خؤٜ ث
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ٓيييًٞ٘ٗ ضٗٗٝن ٗ طٚاُوٞبيييٞضَٙلٟ  "ٗاتيييٞ: ٠هسسسو :  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ
ّ ٗ ط٘ظٝضاُٚياْ  ٓيًٞ٘ٗ شٙي  ئَٞ ظٝٗٙٞ )ًطؤظ ٗ ئاشَٝي ٗ ظِٙسٝٗٝضاُٟ تط( غٞض 

َٛ بٚاُصَٙهٞغٞض خ٘اٙٞٗ  بؤ خؤٙ  َ " ؿٛ بِطٙاضٙساٗٝ كٞ زٝب
  َٜ بييٞ : خيي٘اٜ طييٞٗضٝ ضييؤْ ضظق ٗ ضؤظٜ   ئٞٗٝٙييٞ ئيي٠ٝٗٞ هييٞٗ ئاٙٞتييٞ زٝفيياًط

َٛ ٙيييٞكبابا بيييٞ ٛ بييياِٗٝضزاض زٝزات، بٞٓيييًٞاْ ؾيييَٚ٘ٝ ضظق ٗ ضؤظ٠ٙيييٞكبابا ٛ بييي
َٛ بليييات،   ٝ بييياِٗٝض زٝزات ٗ ئييي٠ٝٗٞ زاٗاٜ هييي  ثَٚيييٛ ٓيييٞض ٙٞكيييٞ بٞٓؤكاضَٙليييٞٗ

  زٝزات
  ٞ َٛ: " هي َٛ بَٚيت(زَٝه ؾيَِٟ٘ٙ ِ٘ضئياُٛ    92سٞغُٟٞ بٞغِطٜ)ضٝظيٞتٟ خ٘اٜ ه

ًٗٞتيييييييٞٗٝ خييييييي٘اٜ ثيييييييٞضٗٝضزطاض طيييييييٞضُٝتٟ ضظق ٗ ضؤظ٠  ثيييييييريؤظ خَِ٘ٙسٗ
ٞٗٝ زٝكيات كيٞ   ، كٞضٛ تُٞٔا هٞٙٞن ؾَِٟ٘ٙ ِ٘ضئاْ باؽ هي بٞبُٞسٝكاُٟ زاٗٝ

  اُ غََٚ "ؾٞٙتاْ بٞٓٞشاضٜ زًٝ
 َٛ ٞ ٗٝه ٞ   ،٠ ؾيٞٙتاْ زَٙيِري  بِطٗا بٞزضؤٗ زٝهٞغي َهَِٚيٞ ضاغيتٞك٠ٞ   بِطٗاًياْ بيٞ ب
ٞ     كٞ ا ُٚٞخ٘ َٜ، ُيٞبُٟ٘ٗ ضًٗٗياْ   ٓيٞض بياضٗزؤخَٚلٟ ُيٞخ٘اظضًاْ بٞغي ض زاز

        ٝ َٛ َٗٙيم زَٙتيٞٗ َٛ زٝكات، بيٞ ِػي٠ٞ ؾيٞٙتاْ غيٞضٜ زُٚاًياْ هي ٗازٝظاُيري   ،ت
ْ ا ثيَٚـ ًيطزْ تيا ث   ٙٞٗٝ هيٞ بطغيا زًٝيطّٙ، هيٞكاتَٚل    بٞٓؤٜ ٓٞشاض  اضٗٗٙيٞكٌا
    زُٗٚاٙٞ ًابَٚت، هَٚٛ زٝخؤّٙهٞغٞض ئَٞ 

ٗ ٞ ٙاغاثابُٞسكطزُٟ باِٗٝضزاض هٞٗٝزا ضُٝط زٝزاتٞٗٝ كضٗاُطٞٗٝ  هَٞ
َٛ ثٞضٗا زِٝٞكاُٟ ِ٘ضئاْ ٗ غُِ٘ٞ  ضَٙػاٜ ئٚةٓٛ ضْٗٗ ٗ ئاؾلطاٙٞ  ب

َٛ  : شٙاُٛ زُٚاٗ زٗاضؤش زٙاضٝ، ئٞٗٝ ًطؤظٞكٞ خؤٙٞتٛثٌَٚاْ زَٝه
َٜ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ : غٞضثؿللطاٗٝ كاَ هَٞ زٗٗ ضَٙطٞٙٞ َٓٞهبصَٙط

ٌٚاْ كطز بؤ ِبٞ ضاغتٟ ئٌَٚٞ ضٌَِٙ٘ٙ"ٗاتٞ:  ٢اإلنسان:  چېئ  ېئ  ىئ 

                                                                                                                            

َٛ  ٗتٟ: ئ٠ٞ ئٞطٞض غاًاُٚؿٛ ئٞٗٙؿٛ ُٞب٘ٗا ٗتٟ: غاًاَُٚم خؤٜ  َٛ زاثؤؾ ُٞب٘ٗا ٗتٟ: با ث
َٜ تا خَٞهلٟ َٗىت هٞزٝغتٟ عٞ  غَٚتٞٗٝ ٓٞٗضٝ تطٙؿقٞٙٞن هَٚٛ بسات ٗ هُٞا٠ٗ بٞض
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َٛ ببَٚتٞ كٞغاٙٞتٚٞكٟ ئٌٚاُساضٗ  ضَٙط٠ٞ ضاغت، بٞ ئاظاز٠ زٝت٘اُ
َٛ باِٗٝضٗ خ٘اُُٞاؽ    "غ٘ثاغط٘ظاض، ٙاْ ب

َٜك ثطُٝػٚح ٗ ٙاغاطٞهَٚلٟ بؤ هٞٗٝزا ، ٞٗاتٞ ئٞطٞض زُٚاٗ زٗاضؤشٜ ب٘
َٛ بٞدَٚٚاْ بلات بؤ ئ٠ٝٗٞ زٗاضؤشٗ بٞٓٞؾت بؤ خؤٜ  َٛ د زاُاٗٝ زٝب

 ًػؤطٞض بلات 
ؾييتَٚم  ثؿييتٟ هييٞزٗاضؤش كييطز، ئييٚ   ٜ بييٞ زُٚييازا كييطزٝٗٝ،خييؤ ئٞطييٞض ٓييٞض ى

ُاًََٚ  بُٞا٠ٗ ًولٞضبْ٘ ٗ طَِ٘ٙطاَٙٞهٛ، بؤٙٞ ئٞطٞض شٙياُٛ زُٚاٙيٞكٟ كياتٟ    
َٛ زٗاضؤشٗ بٞٓٞؾيت هٞزٝغيت زٝزات ٗ زؤظٝر زٝبَٚتيٞ    ئيٞٗٝ  ، ثِط خؤؾٛ ٓٞب

  37زٗا ًُٞعَهطاٜ ٓٞتا ٓٞتاٙٛ 
ٛ شٙيط هيَُٞٚ٘اْ زٗٗ َٓٞهبيصاضزٝ    ًطؤظي  كٞ ئٞٗ ِٓٞٚقٞتٞ ُاؾاضَٙتٞٗٝ ٚـهؤشٙل

 ٗ شٙييياَُٚلِٟييياظاجنَٚلٟ كيييَٞ ( )شٙييياَُٚلٛ ًٓٞٚؿيييٞٙٛ )ِييياظاجنَٚلٟ طيييٞٗضٝٗ
َٜٝٗ ك٘ضت ٗ كاتٟ( ٓٞض ِاظاجنٞ طٞٗض   شٙاُٞ ًٓٞٚؿٞٙٚٞكٞ َٓٞهسٝبصَٙط

زكتييؤض )دييًٞاي ًييٞى  هييٞ ظًيياُٟ  (طٝددذعبساجملٚييس ذلٌييس ) ًاًؤغييتا ًييٞى*
َٜ، زٝفزٝطَِٚطَٙتٞٗٝ (باد٘ضٜ ٞزذلٞمم ٞض كٞغَٚم هيٞ خي٘ا بجاِضَٙتيٞٗٝ    ٓ: ٞضً٘

َٛ، خي٘زاٜ ثيٞضٗٝضزط    َٛ    اض زٗعاكي٠ٞ ِبيَ٘ي زٝكيات   ئٞطٞض ً٘غَوٌاُٚـ ُيٞب بي
  ٓٞبَٚت ئ٠ٝٗٞ ٓٚو ثٞضزٝٙٞن هَُٞٚ٘اُٚاْ
َٕ : )ٍقا ()عٔ بْؼ ض ٞ اهلل عٓ٘ بٕ ايٓيب ْٕ ٖنا َٜٚج َُ٘عًّٜٗٛ  ٠َٖٛ ا٘ي اِزٗكٛا َزْع

َْٝؼ زبَْٚ ٘ب ٖي ِْ  .38(َٗا َؾَػاٌرٖناَؾًطا ٖؾٜح
ًاَهٌاْ هٞ ؾاضٜ تلطٙت ب٘ٗ، كابطاٙٞكٟ عٞضٝب بيؤٜ طَِٚطاًيٞٗٝ،   كاتٟ خؤٜ 

، ضؤشَٙلٚيياْ هييٞ ؾيياضٜ ً٘غييَى ثٚيياَٗٙلٟ ٛ غييٞز٠ٝ ضابييطزٗٗٗتييٟ: هييٞ ضييوٞكاُ

                                                 
َٜ بٞطٌَ٘ٙاُا،م هٞ زاٙم زٝبريكاتَٚ -37 َٛ باُطساْ َُ٘ٙصًاْ هٞغٞض كاتَٚلٚـ زًٝطّٙ بٞب ، باُط زٝزض

َٛ ٗ بطٙتٚٗٝك٘  زٝكْٞ كٞٗاتٞ  يَب هٞٗ كاتٞ ك٠ًٞٞ  َُٚ٘اْ باُط ٗ َُ٘ٙصكطزْ،ئ٠ٝٗٞ شٙاصياْ ٓٚو ُٞب
 با شٙاصياْ بٞؾتٟ بٞغ٘ٗز بٞغٞض ببّٞٙ 

ٖ4
 .ٚغري شيو”. ايكؿٝؿ١“ال١َ األيداْٞ يف ضٚاٙ بمحس ٚقؿؿ٘ ايع -
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َٛ   ،ٞٗٝٙهٞ باظاِض زٝغيِ٘ٗضا  ،ٗهٞكٞ ب٘ٗبٞتًْٞٞ كٞ د٘ ئي٠ٝٗٞ ظٝضٝضٗ ظٙياُٟ   بي
َٛ   بؤ كٞؽ ٓٞب

بٞٓييٞٗاٜ ٓييٞٗٝؽ هييٞ دَٚيي٘ٝ زٝغييت زٝطَُٞٙٞٚتييٞ  ً٘غييَوٌاْبييُٞاٗ طييٞجنَٚلٟ  
َٜ، غييٞضٜ د٘ٗهٞكٞكييٞ زٝؾييلَٚ َ  ٛٗ تَٚييبؤطييْٞ ؾيي٘ٗتٚٞكٟ  ٗ ئييا٠ٗ  زٝطييط

 َٛ كزازٝضؤِض كٜٞ بٞ زَٝ ٗ ضاٗؾ٘ٗتٚٞ
بيؤ ئامسياْ    زٝغي  ٓيٞضزٗٗ  ، هيٞدَٚ٘ٝ  ؾََٚو٘ٗ ُاكاتكابطاٜ د٘ٗهٞكٞ خؤٜ 

ٗ ٝبييٞضظ زٝكاتييٞٗ َٛ ضَٙعٙييٞكٟ  ض ،ٞطٞجنيي : ٙيياِضٝبٛ خ٘اٙييٞ خييؤت زٝبِٚييٟ ئييٞ بيي
 ل٠ٞ بٍِٓٞ  َٞٗٝ، هَٚت زٝثاِضٌَٙبٞضاًبٞض كطز

َٜ، طٞجنييٞ ً٘غييَوٌاُٞكٞ   هييٞ ٓييًٞاْ ؾييَّ٘ٙ كييت ٗ ثييِط بييٞض     زٗاٜ ؾييٞٗ ٗ ضؤش
  39ٛ هٞزٝغتسا((طٚاُ بؤٗٝ،

                                                 
بٞخؤٗ َٗىخَٚلٞٗٝ بٞ  ،زٝطَِٚطُٞٗٝ ثٚاَٗٙلٟ ً٘غَوٌاُٟ باظضطاْ هٞ زٗاٜ ظًُٟٝٞ ٓاَٗٝىْ-39

َٛ َٛ ثٞٙسا زٝب ، ٠ًٗ٘ٞٓ ، ٓٞضضٛ ثاضٝٗ ث٘ٗهَٚلٟ ثَٚٚٞضَٙطٞٙٞكسا ط٘ظٝضٜ  زٝكطز، هُٞاكاٗ زظَٙلٟ ه
َٛ زٝغََٚ  ٗ ٓٞض بٞٗٝ ُاٗٝغَ ، ثَٚٛ َٛ بتل٘شَ"  ه َٛ: "ز٠ٝ خَٚطا خؤت ئاًازٝكٞ، زٝب  زَٝه

َٛ غُٞسَ، ئ٠ٞ بؤ زًٝل٘شٜا ئاٙا  َٛ: "باؾٞ ئٞٗٝ ًاَي ٗ غاًاُٞكٞت بٞ َٗىخٞكٞٗٝ ه ئٞٗٙـ ثَٚٛ زَٝه
 بٞ ك٘ؾتِٟ ًّ ٓٚو ِاظاجنَٚم زٝك٠ٞا"

َٛ بتل٘شَ"   ئٞٗٙـ َٗٝىًٟ زٝزاتٞٗٝ:  " ضاضَٝ ُٚٚٞ زٝب
َٛ َٛ بسٝ زٗٗ ضكات َُ٘ٙص بلَٞ" كابطاٜ باظضطاْ ثَٚٛ زَٝه  : "ز٠ٝ كٞٗاٙٞ زٝضفٞ  ث

َٛ زٝزا   كابطاٜ باظضطاْ َُ٘ٙصٜ زابٞغتا، هٞ كِطُؤؾٛ ٙٞكًٞٛ زا، هٞ ُاخٞٗٝ ٓاٗاض ئٞٗٙـ زٝضفٞتٟ ث
 زٝكاتٞ باضٝطاٜ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض: "اهوٞ أكرب، اهوٞ أكرب، خ٘اٙٞ ضظطاضًلٞ" 

ضاِٗٝضٗاْ ُازٙاضٗ اظضطاْ، ٓٞغت بٞزُٝط ٗ تطغَٚلٛ زظٝكٞ هٞطَٞي ٓٞض ٓاٗاضكطزَُٚلٟ كابطاٜ ب
 ُٞكطاٗ زٝكات 

سا ًٓٞاْ ؾت زٗٗباضٝ زٝكاتٞٗٝ:  "اهوٞ أكرب، اهوٞ أكرب، خ٘اٙٞ ابطاٜ باظضطاْ هٞ كِطُؤؾٛ زًٗٗٝٚك
 ضظطاضًلٞ" 

 زٗٗباضٝ زظٝكٞ هٞطَٞي ٓٞض ٓاٗاضكطزَُٚلٟ كابطاٜ باظضطاْ، ٓٞغت بًٞٓٞاْ زُٝط ٗ تطؽ زٝكات 
ََٜ زٝزاتٞٗٝ، م كابطاٜ باظضطاْ غٞىكاتَٚ ئٞٗٝ ، غٞضٜ غِ٘ض زًََٝٚ  ًطؤظَٚلٟ بٞضضاٗ زٝكٞٗ

  ك٘ؾت٘ٗٙٞتٟ غٞض زظٝكٞٗكطزؤتٞ  َٛٓٚطؾ
ٗ َٜ َٛ: "ئٞٗٝ تؤ كَٚٛ ٗا هٞ ًّ ثٞٙسا ب٠ٗ٘ا زٝن خ٘ا  كابطاٜ باظضطاْ ض٠ٗٗ بٞىزا ٗٝضزٝطَِٚط ثَٚٛ زَٝه

 ثازاؾتٟ بٞخَٚطت بساتٞٗٝ" 
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َٛ  ٙيٞك ُاضاضبّ٘ٗٙ طؤظٝ ٚٞٗٝبطغَٚت بٞٓؤٜئٌَٚٞ : ٚاْ ٗتلبٞ سٞكٌَٚٚ* ٟ غي
طيييٞض ُيييٞبُٟ٘ٗ ٗ بطغيييَٚتٟ كيييٞ ئٞ باثرياصيييياْ بفطؤؾييري بييياب ٗ غييٞز غييياَه٠ٞ  

   ئٞٗٝ ُٚٞتٟ فطؤؾتٌِاْ ُٞب٘ٗ ،ُٞب٘اٙٞ
َٛ غٞز غاَي بٞض هٞ  ٜ طٞٗضٝ: خ٘ائٞٗٙـ هَٞٗٝىًسا ثَٚٛ ٗتّ ضظِٛ غ

 ،بٚفطؤؾّبؤ خؤتاْ  ُآًٞ٘اضٝ تا هَٞ باضٗزؤخٞٝ ئَٚ٘ٝ زاُاٗئَٚػتاٜ بؤ 
  ُاؾ٘كط ًٞبّ ٗ غ٘ثاغط٘ظاض بّئَٚ٘ٝف 

َٜ: ()َٚغًٞبٞض ث ٜب)زٝفٞضً٘ ٔب َٔ غبْؿٝط َطز.( ًَ٘سؽبال  ٓٗاملؤَ
. 

َٜ( ٗاتٞ:  )باباٜ باِٗٝضزاض زٗٗداض هٞ كَُ٘ٚلٞٗٝ ُاطٞظض
اٗٝضٗاُٟ ضي كٞضيٛ   ،ًٞٗٝطؤظ هٞٗٝزاٙٞ كاضَٙم زٗٗداض زٗٗباض بلاتطًٞصٝٙٛ 

  ئٞجناًَٚلٟ دٚاٗاظ بَٚت
َٜ هيٞ ضؤشاْ بيٞ ضٜٗٗ     تُيازا هٞزٝضطاٙيٞن  زٗٗ داض  ًطؤظٟ ًٞضزٗ شٙط كيٞ ضؤش

 ،َٛ زٝضطاٙٞن هٞ زٝضطاٜ خي٘زا ؾياٙاُٟ ئيٞٗٝ ُٚيٞ ظٙياتط هيٞ        بَٞىَ ٓٚوزاخطاب
َٛ  ٛديياضَٙل ٜ ئٞطييٞض  بييري ًٞكييٞٗٝ   بييسٜٝ، ٓييٞضطٚع    هيي طييٞٗضٝ ُٚعٌييٞتٟ    خيي٘ا

َٛ بيٞف كيطزٗٗٝ،     ظٙاتطٜ زاٗٝ بٞكٞغاُٟ تط ئٌَٚيٞ كيَٞ تيا ظؤض     ، ئيٞٗٝ تيؤٜ بي
  ٝ َٛ بٞخؿيطاٗ ٗ ظاُػيت    ٛ دٚياٗاظ ٙيٞك َٙطاٞ ِضبيَٞىَ ٓٞضٙٞكيٞ بي    ،ُٚعٌٞشياْ ثي

َٛ ُاظاُري   42سٚلٌٞتٚـ هٞٗٝزا ٓٞض ىٜ خ٘اٙٞٗ ئٌَٚٞ ٓٚةٛ ه
َٜ: " ()ئٌٚاًٟ عٞهٛ*  ٍ ٓٞبًِ٘ٝساَه 32بٞ كِ٘ضٗ كةٞٗٝ ُعٙل٠ٞ زٝفٞضً٘

                                                                                                                            

َٛ: "ًّ فطٙؿتَٞ ٗ هٞ ؾ٠َٝ٘ٚ ًطؤظ زٝضكٞٗتَ٘ٗ، ٗٝك٘ تؤ ٙٞكَٞ  ئٞٗٙـ َٗٝىًٟ زٝزاتٞٗٝ، ثَٚٛ زَٝه
ٓاٗاضت كطز، ًّ هٞ ئامساُٟ ض٘اضَٝ بَ٘ٗ، زاٗاَ كطز خ٘اٜ طٞٗضٝ ئٚع  بسات بؤ ئ٠ٝٗٞ ضظطاضت 
بلَٞ، خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ئٚعُٟ زاَ، هٞطَٞي ٓٞض )اهوٞ أكرب( َٙلٟ تؤزا، ئامساَُٚلٍ بِطٜ )ئٞٗٝف 

 اغتٟ ٓاٗاضٜ خ٘ا بلات، خ٘ا بٞ ٓاٗاضٙٚٞٗٝ زٝضَٚت(" بَٞهطٞٙٞ كٞ ئ٠ٝٗٞ بِٞض
ٗٓ
 .نسار ايعٖس ٚايطقا٥ل يف( 2998( يف نسار األزر، َٚػًِ )6133بخطغ٘ ايدداضٟ ) - 
ت!! ض داٜ ئ٠ٝٗٞ سٞغازٝت بٞ زَٝٗهًُٞٞس٠ كٞؽ ُابابٞخٞٙاَهٚـ ٓٞضطٚع  تٞٗاٗ ً٘غَوٌاُٛ-42

َٛ ئٞٗكٞغَٚم بُٞاؾٞضعٛ خؤٜ زٝٗ َٛ، ضُ٘لٞ زٝظاُ ٓٞض هٞزُٗٚا ئاططٜ زؤظٝخٛ  كٞغٞ َهًُٞٞس كطزب
 ، ئاٙا ًطؤظٛ شٙط، سٞغازٝت بٞئاطط زٝباتاخؤٜ خؤف كطزٗٗٝ بؤ
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ضييُ٘لٞ  سَٝيييييييييييغيَِ٘ٙس بييٞخ٘ا ضؤشَٙييم بييريَ هييٞٗٝ ُٞكطزؤتيٞٗٝ ضييؤْ ضظِٚيياْ ب  
 " اتزٝز ، خ٘اٜ طٞٗضٝ ضظِٚاْبّظا  خ٘ا ضٝظاِٞ، هٞٓٞض ؾََِ٘ٙٚم زٝ
ًٞ"خ٘اُاغييَٚم زٗعيياٜ زٝكييطز زٝٙيي٘ت:  * خ٘زاٙييٞ ) 49"ظقددٞيف ٜض ٞى َيدداٜضَخدد ِِٗبدداي

 (  بٞضٝكٞت غٞضٝ ضظق ٗ ضؤظضيٞٗٝ
َٛ ببٞخؿٞا  ثَٚٚاْ ٗت: بؤ ُاَهَٚٛ  خ٘زاٙٞ ضظٍِ ث

ٜ بيييؤ ٗ ضؤظ ٗضٝ ضظقٞطييي ضيييُ٘لٞ خييي٘اٜ ،اَهٍَُٚييي ٗتيييٟ: بؤٙيييٞ ٗا خ٘اُاغيييٞكٞ 
َ   بٞ ،ًٓٞ٘ٗ طٚاُوٞبٞضَٙم ًػؤطٞض كطزٗٗٝ َٛ زٝكيٞ  ،َىَ ًّ زاٗاٜ بٞضٝكيٞتٟ هي

 ٜ ٝ  ضُ٘لٞ بٞضٝكٞت ٙٞكَٚلٞ هٞ غٞضباظٝ ُٗٞكاُٟ خي٘ا َٜ   ،طيٞٗض  ئٞطيٞض بَِٚٚيط
َٜ ظؤضٜ زٝكييات  ،ٓييٞض خ٘اضزَُٚييم بييؤ شٛ غيياَه ،بييؤ ٓييٞض ًِاَهَٚييم ئٞطييٞض بَِٚٚييط

َٜ  زٝكات َٜ بيؤ      بيَٞٓٚع٠ زٝكيات   ،بؤ ٓٞض ىؾٞٙٞن ئٞطٞض بَِٚٚط ئٞطيٞض بَِٚٚيط
 ؾبٞختٟ زٝكات ٓٞض زَهَٚم، خؤ

َٛ ديياض    َٜ، زاٗاٜ ئييَٞ بٞضٝكٞتييٞ بلييّٞٙ ٗ غيي بؤٙييٞ ثَٚ٘ٙػييتٞ ثيياف ٓييٞض َُ٘ٙييص
بَوَٚري:"خ٘اٙٞ بٞضٝكٞت غٞضٝ شٙاصياْ، ًِساَهٌاْ، ضظٌِياْ، تُٞسضٗغيتٌٚاْ"   
بيييٞطريابُٟ٘ٗ ئيييَٞ ُعاٙيييٞ، زٗٗض هٞٓيييٞض خيييَٞ ٗ خٞفيييٞت ٗ ضاِضاٗ زَهتيييُٞطٟ ٗ    

 بٞغٞض زٝبّٞٙ  ٚٞن، شٙاَُٚلٟ خؤؾِ٘ٗزٗ بٞختٞٗٝضٙزَهتُ٘س

 

*    *     * 

                                                 
ََٚخاٜض٘ى َيٞ َؾٞ ٜضْظَقٞ )-42 َٚٔغْع َيٞ َؾٞ َزاٜضٟ،  َٚ َْْدٞ،  ِِ ا٘غَؿْط َيٞ َش ٗب ًٞ ، خطقِ 144/ 27بخطغ٘ بمحس،  (.اي

، ٚايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ 3500ار ايسعٛاص، خار ؾسضٓا عًٞ خٔ ؾػط، خطقِ ، ٚايرتَصٟ، نس16599
، ٚقؿٝح اااَع 3794ٚؾػٓ٘ األيداْٞ يف  عٝـ ايرتَصٟ، خطقِ  ،9828، خطقِ 24/ 6ايهرب٣، 
 .399/ 1ايكػري، 
هٞثاف َُ٘ٙصٝكاْ كطزٙتٚٞ غُِ٘ٞتَٚلٟ خ٘اضزْ ٗ خ٘اضزُٞٗٝ،  ()ئ٠ٝٗٞ ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘آٞضٗٝٓا 
)....بيًِٗ خاضى يٓا ؾُٝا ضظقسٓا، ٚقٓا عصار ايٓاض( ضٚاٙ َايو يف املٛطا. الخٔ االضري. غاَع  ٗ:زٝٙفٞضً٘
 231خطقِ/ 3/205االقٍٛ ؽ
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  مُرجُكانِ دوعا
  -: شحّ دٔعا پێُج كاَی رجّ يّ
: ئاِضاغتٞكطزُٟ زَهٞ بؤ ٗٝزٝضُياُٟ خؤؾيٚٞكاُٛ   ثاضاغتِٟ زَي هٞ تُٞٚاٙٛ* 

ٜ ٗ ثٞضغتؿييييٛ خيييي٘ا ُييييٞٗٝتييييُٞٚاٙٛ بلاتييييٞ خييييَٞه٘ٝتطاٜ ثاِضا  زُٗٚييييا كييييٞ  
  ثٞضٗٝضزطاض

* ْ هييٞ خييطاخ بييٞكاضَِٓٚاُٟ    ٞٙييزٗٗضكٞٗتِٞٗٝ : خؤثيياضَٙع٠ ٗثاضاغييتِٟ ظًييا
 ٞٙبييٞتلطزْ، طاَهتييٞكطزْ بٞخييَٞهم، ُيياٗ ٗ ُيياتؤضٝ، غييٚد٘ضٜ،       ٘ظًيياْ ٗٝكيي 

 ( زٝضخػتِٟ عٞٙب ٗ عاضٜ خَٞهلٛ ٗ   ٓتس
ئييٞٗٝف 43:ي ُٚييٞكييٞ بييؤٜ سييٞآل  لطاٗٝكاْسييٞضاًؾييتٞ ِٟ ضيياٗ هييٞ  ثاضاغييت*

َٜ كٞ ًٓٞ٘ٗ ئٞٗ ؾتاُٞ غيعا ٗ طُ٘ياٖ   بٞٓؤٙيٞٗٝ ًيطؤظ ثٞهلَٚؿيٛ     هٞخؤ زٝطط
  اتزٝك
*َٜ ٗ ٓاُسٝضْ ٜ باؽ ٗ خ٘اغاُٞهٞٗ  ٞطَ٘ٙططتِ: ثاضاغتِٟ ط٘ تياٗاْ ٗ   بيٞضٝ

   ٜكاضخطاثٞطُ٘آ٘ 
ٝ هيٞ خي٘اضز   ثاضاغتِٟ ٗضط* َ ْ ٗ خ٘اضزُيٞٗ ئيٞٗ  تَٚليِطاٜ  ئيٞٗٝف   : ٠ سيٞضا

َٛ هٞخؿييتٞ ؤغيي٘ٗ ٗ غييَِ٘ٙس٠ زضزٝططَٙتييٞٗٝ كييٞ هييِٞضَٙٛ  ؾييتاُٞ ٗٝ خييَٞهلٟ ثيي
 زٝبات  
َٛ ًييطؤظ  َٛ َِٓٚييس٠ٝ خيي٘اٜ ثييٞض يَب كييٞ ٓييدييٞظًبيياِٗٝضٜ زٝبيي ٗٝضزطاض ٚو كٞغيي

َٛ بلييات،   ت٘اُييازاض ُٚييٞ زاٗاخ٘اظٙيي   َٛ بييٞد بؤٙييٞ ٙييِٞري بييؤ ئِٚػيياْ   ٞكاُٟ ديي
  ططُط ٗ بٞضًٓٞساضٝ ؾتَٚلٟ 
ٜبعٖط ):قاٍ ع٢ً املٓرب ()إ ايٓيب ِٕ بؾًسا مل  َٛ ٚايعاؾ١ٖٝ ، ؾح  َغًٛا اهلٖل ايعؿ

  .44(خعس ايٝكٜ. خرًيا َٔ ايعاؾ١َٝ

                                                 
ِضٝٓاٙٞ،  (اَسِٞض)ضُ٘لٞ ٗؾ٠ٞ  ،ًاْ بٞكاضَِٓٚاٗٝ(اَسِٞض)هٞدٚاتٟ ٗؾ٠ٞ )ُٞظٝض( ٗؾ٠ٞ -43

َٛ ثطؽ  ٞغازٝشياْٝض( زٝطِٞضَٙتٞٗٝ  كٞ هًٞٓٞاْ كات ضا٠ٗ سبؤ )ُٞظضاٗتَٚرِبّٙ  ٓٞٙٞٗ تُٞاُٞت ب
 سِٞضاًٞٗٝ   ٙـ زٝضَٚتٞ خا٠ُٞتًٞاؾاكطزُٟ ُا٠ًٞ بطازٝض
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َٜ:  (ٜ غيييسٙق()ئٌٚييياًٟ) ئٞب٘بيييٞكط   ()ثَٚغًٞبيييٞضٜ خييي٘ا  ) زٝفيييٞضً٘
َٛ ٗٝٙيٛ      بليْٞ،  ٗ بٞختيٞٗٝضٜ  هٞغٞض ًِٚبٞض فيٞض٠ًٗ٘: زاٗاٜ هَٚبي٘ضزْ ٗ بي

َٛ َٛ ٗٝٙٛ ِٙٞري ؾتَٚلٟ ضاك  زٗاٜ ضُ٘لٞ ٓٚو كٞغ َٛ  هٞ غٞىًٞتٟ ٗ  ب ث
  (ُٞبٞخؿطاٗٝ

ضئييييياْ خيييييَّ٘ٙ ٗ خ٘اُاغيييييٛ خَِ٘ٙيييييسٝٗاضٗ ِ٘بيييييَٞىَ ئييييافطٝتَٚلٟ ٓيييييٞشاض،   *
بٌِيييٚو ٗ غيييِٞفٛ ٛ كيييٞىٗٝ زٝشٙيييا كيييٞ  هيييُٞاٗ خاُ٘ٗٙيييٞك َىضييي٘ٗ بييي٘ٗ بٞغا

كِ٘ضٝكياُٟ    ئٞٗٝتٞ ُٞزٝكٞٗت ٗ بٞض ُيٞزٝبؤٗٝ   خاُ٘ٗٝك٠ٞ زاكٞٗتب٘ٗ، ٓٞض
ظؤض هٞٗ ؾَِ٘ٙٞ زاًُٞٚؿيٞ، ُيٞٗٝك٘ ئيٞٗ    ت٘خ٘ا : زاٙٞطٚاْ ظٗٗ ظٗٗ زٝٙاُ٘ت

َٜ  غِٞفٞ َٛ ظؤض ئاطيات هيٞخؤتيبَ    بٞغيٞض بٞضبَٚتٞٗٝٗ بلٞٗ َٛ  تا، بؤٙيٞ زٝبي  كيات
 زًَِٝٚٚٞٗٝ  زا بؤ َُ٘ٙصٗ ؾٞٗ َُ٘ٙص هٞشَٙطٜ

كييطز، ض٠ٗٗ كييطزٝ  كا ٞظٝكيي٠ٞ زٝق ٗ ُ٘ٗؾييتئييٞٗٙـ كا ييٞظَٙلٛ ُ٘ٗغييٛ، 
 ٗت: ز٠ٝ ئٞٗ كا ٞظَ بؤ هٞشَٙط ئٞٗ غِٞفٞ زاَُّٚ   ٛكِ٘ضٝكاُٟ ٗ ثَٚٚاُ

َٛ ئييي٠ٝٗٞ ٗضز ببِيييٞٗٝ ٙيييا كا ٞظٝكيييٞ كا ٞظٝكيييٞ  هيييٞ ُييياِٗٝضؤكٟ ئيييٞٗاُٚـ بييي
   بؤٙاْ هٞشَٙط غِٞفٞكٞ زاُا ضٛ تَٚسا ُ٘ٗغٚ٘ٝ، ٙٞكػٞض بعاُّ  بلُٞٞٗٝ
ٛ    زٗاٜ ب غيِٞفٞكٞ ٗٝكي٘   َٓٚؿيتا   ٚػت غاَي ئٞٗ ئافطٝتيٞ ٗٝفياتٛ كيطز، كٞضي

 ٗ َ كِ٘ضٝكييياُٟ  ،خيييؤٜ بييي٘ ا ٞظٝكيييٞٙاْ هيييٞشَٙط غيييِٞفٞكٞ  ك ،بًٞاٗٝٙيييٞكٟ كيييٞ
طز زاٙلٚيييياْ هييييٞ كا ٞظٝكييييٞزا  زٗاٜ ٗ خَِ٘ٙسٙاُييييٞٗٝ، غييييٞٙطٙاْ كييييزٝضَِٙييييا

  -:ٗغٚ٘ٙٞتُٟ٘ٛ خ٘اٜ طٞٗضٝ: غ٘ثاؽ ٗ غتاٙؿ

ََددَ (9: فاار  ) چ ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ ًددشٗق ٖوِْدد)َا  ٿ  ٹ    چ ٔا 

ٞ   زخ٘   )(كـٝٓا ايِػد ًٖو َعبََػ ِِٗبايًٞ (ٕ)اىشػذ: چٹ         ٹ   :اٙيٞ خيؤت فٞضً٘ٗتي

                                                                                                                            
ٗٗ

، ٚقؿٝح اخٔ َاغ٘ 3/180ٚ ؾػٓ٘ االيداْٞ يف قؿٝح ايرتَصٟ  3811ايرتَصٟ خطقِ  - 
، َٚٔ ؾسٜظ 157-1/156يف َػٓس االَاّ بمحس خرتزٝذ بمحس ؾانط  ، ٚ يًؿسٜط. ؾٛاٖس3849خطقِ

 .185، 180، 170/ 3، ْٚعط: قؿٝح ايرتَصٟ 3846يو يف ايرتَصٟ خطقِ بْؼ خٔ املا
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َٛ كؤَهٞكييٞٗ غييتْ٘ٗ   ت كاُئامساُييٞ" َٛ ئيي٠ٝٗٞ هييٞ ضَٙييِط٠ٗٝ     ضاططتيي٘ٗٝبييٞب بيي
َٛ بييٞضظ كطزؤتييٞٗٝ،  ت ٞكاُئامساُيي"ئييٞٗ كٞغيي٠ٞ  ئيي٠ٞ  خؤٙيياْ ى بييسْٝ"  بييٞب

  (خ٘اٙٞ ئٞٗ غِٞف٠ٞ ًِٚـ ضاططٝ "ططت٘ٗٝتعاً٘ز ضا
زٗٗبييياضٝ ظٙييياتط غيييِٞفٛ خاُ٘ٗٝكيييٞ زاكيييٞٗت، كِ٘ضٝكييياْ   تَٚجيييِٞضٜ ًاٗٝٙيييٞن 

ٗاٜ ضييُٞس ز ،ئُٞٗٝييس٠ٝ ُييٞبطز كٞضييٛ  ،زاُييا غييِٞفٞكٞ كا ٞظٝكييٞٙاْ هييٞشَٙط 
َٜ غِٞفٞكٞ بٞضبؤٗٝ    ضؤش

ئييياِٟٙٚ ٗ ئيييٞٗ  ًاًؤغيييتاٙٞكٟ غييياَ بيييْ٘ٗ، ضيييُ٘ٗٞ ىٜ   بيييَٞ زضيُٞيييٞ غٞض 
بٞغييييٞضٓاتٞٙاْ بييييؤ طَٚطاٙييييٞٗٝ، ئييييٞٗٙـ ثَٚييييٛ ٗتييييّ: ٙييييِِٟٞٚ ئييييٞٗ زاٙلييييٞ  

بي٘ٗ كيٞ بيٞض     خ٘اُاغٞتاْ هٞطَٞي ئَٚ٘ٝ ظؤض دٚاٗاظٝ، ئٞٗ ٙيِِٟٞٚ هٞغيٞض خي٘ا   
  45ُابَٚتٞٗٝ، بٞىَ ئَٚ٘ٝ ِِٙٞٚتاْ هٞغٞض كا ٞظٝكٞ ب٘ٗ

، ِاضيييٞكاُٟ بيييٞ  زَٝٗهًُٞٞيييساثَٚيييساٜٗ خ٘كابطاٙيييٞكٟ ًٚػيييط هيييٞ ٓيييٞضٗٝٓا *
بطزٙاُيٞ ىٜ   َٗىت، ئُٞٗٝس٠ٝ هيُٞاٗٝٗٝٗ زٝض٠ٝٗٝ  بب٘ٗٓؤكاضَٙلٞٗٝ ئٚفوٚر 

َٜ ضاضٝ َٛ ُٞكطا غٞضزكتؤض ٗ ثػجؤضاُٟ ئٞٗ ب٘اضٝ، ٓٚو  زكتؤض  ٜ ث
 ٠ٝٗٞ بٞ خٞٙاَي زآات بةَٚتٞ سٞز ئ غاَهَٚلٚاْ ٗٝضظ٠ سٞز ُعٙم بؤٗٝ،

                                                 
كابطاٙٞكٛ زِٙساضٗ خ٘اُاغٛ هًِٞٞض خؤًاْ بٞهًَٞٚلٟ ٓٞب٘ٗ، ضؤشاُٞ بؤ كاضٗ كاغيب هٞ -45

َٜ غ٘اضٜ بٞهًٞٞك٠ٞ ب٘اٙٞ، ض٠ٗٗ زٝكطزٝ  ضٗٗباضَٙلٛ ئٞٗ زٝٗضٗبٞضٝ زٝثِٞضٙٞٗٝ، ٓٞضضٛ داض
)ٙا ظِٝضِضاق ضظٌِسٝ( ئٚس٠ بٞ غٞىًٞتٟ زٝض٘ٗٝ ئٞٗ بٞضٗ ثاؾاْ بٞ ئامساْ ٗ بِِٞٙٞٚٞٗٝ زٝٙ٘ت: 

كٞ طَ٘ٙٛ هٞٗ ِػٞٙٞ ب٘ٗ، بَٞٓٞهجٞٙٞكٞٗٝ ثَٚٛ  كابطاٙٞكٟ ً٘غَوٌاْغٞىًٞتٟ زٝطِٞضاٙٞٗٝ، ضؤشَٙلٚاْ 
 َٛ ٗت: بطاكَٞ ئَٞ ٗؾٞٙٞ ٓٚو ًاُاٙٞكٟ ُٚٞ، ئٞغَى ٗاٙٞ هٞدٚاتٟ ئ٠ٝٗٞ بَوَٚٛ )ٙا ظِٝضِضاق ضظٌِسٝ( بَو

َٛ )ٙا ضٝظظاق  ضظٌِسٝ(   كابطا ٗتٟ: ًّ هٞٗٝت٠ٞ خؤَ ُاغٚ٘ٝ ئَٞ ٗؾٞٙٞ بٞ ِِٙٞٚٞٗٝ زَٝهٍَٚ ٗ ٓ ٚةٍ ه
 هٞ ئَٚػتاٗٝ ئَٞ ٗؾٞٙٞ زٝطؤِضَ  ،ئٞٗٝ هٞغٞض زٝغتٟ تؤ ُٞٓات٘ٗٝ، بَٞىَ ز٠ٝ كٞٗاٙٞ 

 ُاٗ ئاٗٝكٞ  (  ٙٞكػٞض هٞ بٞهًٞٞكٞ بٞضبؤٗٝ ضظٌِسٝ ٓٞض كٞ غ٘اضٜ بٞهًٞٞكٞ ب٘ٗ، ٗتٟ: )ٙا ضٝظظاق
ضٚت فَٚط  اغتٟ هَٚت تَٚلساَ، ًّ فطضلٍ بٞضٛ ططتب٘ٗ، تؤكٞ ٓاتٞ زٝضٝٗٝ بٞكابطاك٠ٞ ٗت: بِٞض

 كطزَ!
ئَٞ بٞغٞضٓاتٞ ِِٟٙٞٚ ئِٚػاْ زٝضزٝخات، بَٞىَ بٞٗ ًاُاٙٞ ُٚٞ هٞ ؾتٞكاْ ٓٞض هٞغٞض َٓٞهٞ ٗ ثَٞهٞ 

، بًٞٓٞاْ ؾَٚ٘ٝ ِِٟٙٞٚ هَٚدؤؾبُٟ٘ٗ بِطؤّٙ  ُٞخؤف بِِٞٙٞٚٞٗٝ بةَٚتٞ ىٜ زكتؤض، ضان زٝبَٚتٞٗٝ
 ؾتَٚلٟ سٞشيٚٞ بؤ هَٚدؤؾبْ٘ٗ  ،ًطؤظ ىٜ خ٘ا
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 ٜ بلْٞ بٚبُٞٞ ئٞٗ طٞؾتٞ ضؤسٚٞٗ ٙاٗٝضٜ هٞ ًِساَهٞكاُٟ كطز زاٗا
 ، تاظٝ بؤًِساَهٞكاُٟ ثَٚٚاْ ٗت: بابٞ طٚاْ ٗاز٠ٝ غٞضزاُٟ سٞز تٞٗاٗ ب٘ٗٝ

َٜ زٝضٛا  ك٘
َٛ    ًّ كٞغَٚلٟ ٓٞبَ٘ٗ، ًاَي ٗ غياًا  ظؤضٝ،  ٛ ٗت:ئٞٗٙـ ثَٚٚاُ زاٗاتياْ هي
ٙييا غييٚاُتاْ هٞطييَٞهٍ بييَّٚ ٗ بييٞ فِطؤكٞٙييٞكٟ تاٙبييٞت سيبُٞييٞ      تيياْزٝكييَٞ زٗاُ

َٜ هٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ بجاِضٌَٙٞٗٝ  ؾٚفاَ بسات   سٞز، بَٞهل٘ هٞٗ
َٛ زٝكْٞ ٗ بٞ فِطؤكٞٙٞن هٞ طَٞي خؤٙياْ زٝٙبُٞيٞ    َٛ بٞد كِ٘ضٝكاْ زاٗاك٠ٞ د

 ؾاضٜ ًٞكلٞ 
َٛ زٝكيييات ٗ بيييٞ ئيييٚدةؽ ٗ      ٙٞكيييٞ ٙٞكييي٠ٞ  ئيييٞٗٙـ  َٛ بيييٞد فيييٞضٙعٝكاْ دييي

خ٘اٙيييٞ ٝبٛ ِضهيييٞخ٘ا زٝثاِضَٙتيييٞٗٝ: ٙيييا زٝضيييَٚتٞ غييي٘دسٝٗ ظٝهٚوٚيييٞكٟ ظؤضٝٗٝ
َٛ زٝكيييَٞ ؾيييٚفاَ بيييؤ بَِٚيييطٜٓاتً٘ٗٞتيييٞ ًاَهٞكيييٞت،  بلًٞٗيييٞ  غيييٞض  زاٗات هييي

  ٗ بٞثَٚٚاْ بِطؤَ ثَٚٚٞكا 
َٜ، خييْٞٗ  ظؤضزٗاٜ ثاِضاُٞٗٝٙييٞكٟ  ، غييٞضخَٞٗٙم زٝؾييلََٚ ، كييًَٞٚم زٝبيي٘ضش

 ِطؤ، ِاضيٞكاُت ضيان  يييييييييي ٞ خٞٗٝكٞٙسا ثَٚٛ زَٝهَّٚ: ز٠ٝ ٓٞغتٞ بييزٝبَٚ  ٗ ه
 بؤتٞٗٝ 
َٛ ٗ ئيييٞٗٙـ  َٜ، َٓٞهسٝغيييتَٚتٞ غيييٞض ثييي هيييَٞ ِػييياُٞزا هيييٞ خٞٗٝكييي٠ٞ ضازٝثيييِٞض

  46ٙٞكػٞض بٞ ثَٚٚٞكاُٟ زِٝضٗات
* ٜ بؤضييٛ بييؤ َُ٘ٙييصٜ بييٞٙاُٟ  "ثطغييٛ:  ثٚاَٗٙييم هييٞ ئٌٚيياًٟ سٞغييُٟٞ بٞغييط

ئيييياخط طُ٘ييييآ٘ تيييياٗاْ ٗ خطاثييييٞ كٞهٞثةيييي٠ٞ  "ٗتييييٟ:  "خٞبييييٞضَ ُابَٚتييييٞٗٝا
  "كطز٠ٗٗ

عَهطاٜ ًاُي٠ٝٗٞ خيؤٜ، ئٚيس٠    ؾٞٙتاْ كٞ زَهٛ ًطؤظٟ كيطزٝ سٞؾياضطٞٗ ًيُٞ   
خٜٞٗ خؤف زٝكات، ظًاُٟ كَٞهٞثةٞ زٝكات تا هٞ زٗعاٗ ثاِضاُٜٞٗٝ بٞزٗٗض 

 غاتٞٗٝ 
                                                 

ٗٙ
َٜ، ضُ٘لٞ ئَٞ بابٞتٞ زٝكَٞٗٙتٞ باظُٜٞ بريٗباِٗٝض  ٗا باؾٞ تٞفػريٜ خطاخ بؤ ئٞٗ-   ِضٗٗزاٗٝ ُٞكط
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 ...و يؤكارَكانِ طريابىونٌئادابُكانٌ ثارِانُوَ
َٛ ئييَٞ ثَٚييِر ٗتٞٙييَٞ  ثَٚغًٞبييٞضٜ خيي٘ا ) َٜ ( زٝفييٞض٠ًَٗ٘: كيي َٛ ٗٝضزٝطييط هيي

َٛ بلا  َٛ بلْٞاٗ كٞغاَُٚم فَٚط بلات كاض٠ ث كاضٙاْ ث
)ئييييٞب٘ ٓيييي٘ضٝٙطٝ( فييييٞض٠ًٗ٘: ًييييّ ٗٝضٙاُييييسٝططَ ئيييي٠ٞ ثَٚغًٞبييييٞضٜ خيييي٘ا،     

 ( زٝغ  طط  ٗ ثَِٚذٛ ؾتٟ بؤ شًاضزَ، فٞض٠ًٗ٘:ثَٚغًٞبٞضٙـ)
 هٞ سٞضاًلطاٗٝكاْ خؤت بجاضَٙعٝ زٝبٚتٞ خ٘اثٞضغ ِٟٙ خَٞهم  -2
٠ٝٗٞ خييييييي٘ا بِٞػيييييييٌٞتٟ كيييييييطزٜٗٗ، زٝبٚتيييييييٞ  ِاٙيييييييى ٗ ِضاظٙبيييييييٞ ئييييييي  -9

 خَٞهم زَٝٗهًُٞٞستطِٟٙ 
 ضاكٞ بلٞ هٞطَٞي زضاٗغَٚلٞت، زٝبٚتٞ ئٌٚاُساضَٙلٟ تٞٗاٗ -3
َٛ خؤؾيييَب كييٞ بييؤ خييؤت ثَٚييت خؤؾييٞ، زٝبٚتييٞ           -4 بييا ئييٞٗٝت بييؤ خييَٞهم ثيي

 ً٘غَوٌاَُٚلٟ تٞٗاٗ 
  47ظؤض ثٌَٚٞكُٞٞ، ضُ٘لٞ ظؤض ثَٚلُٞري زَي زًٝطََٙ  -5

ٞ هييٞ  ئٞطييٞض ًييطؤظ َٛ ٗ ه َٛ ئ ٛخييٜٞٗ  ٞفَوييٞتظٝهلييا٠ٗ ُييٞفاًٟ زٝضضيي اطيياٙٛ بيي
هييٞ زضٗغييتلطاٗٝكاُٛ خيي٘اٗ ٙيياز٠  غييٞضجنساْ تَِٚطاًيياْ ٗ ٞ بيي بَٚييساض بَٚتييٞٗٝ 

ٓييٚو ثٞضزٝٙييٞن هييَُٞٚ٘اُٚاْ ُيياًََٚ  ٗ زٗعاكيياْ ضاغييتٞٗخؤ   خيي٘اٗ ثاِضاُييٞٗٝ،
 ثَٚٛ زٝطْٞ ٗ ٙٞكػٞض َٗٝىًٚاْ زٝزاتٞٗٝ 

 ٛبؤ ئامساُ ٗئا٠ٗ غَ٘ٙطٜ زٝضٙاكاْ زٝكاتٞ َٓٞهٍ ضؤْ  ٘ٗٝكطٞٗضٝ خ٘اٜ 
ْ   تٝكاتيييٞٗٝ، ثاؾييياْ زٝٙليييا بيييٞضظ ز  بيييٞ ئييياَٗٙلٟ ؾيييريّٙ ٗ بٞؾييي٠َٝ٘ٚ بييياضا

ئييييي٠ٝٗٞ هيييييٞ زَي ٗ  بٞثٞضؤؾيييييٞٗٝ زَِٝٙٚطَٙتيييييٞ خييييي٘اضٝٗٝ، زٝبيييييا ئٌَٚيييييٞٙـ    

                                                 
ٍب اهلَل ق٢ً اهلل عًٝ٘-47 ٍَ َضغبٛ ٍَ : ٖقا َْٜط٠ٖ ، ٖقا ٖبَط ْٔ ٖبَخٞ  ٜٔ ا٘يَؿَػٜٔ ، َع َُْؼ )ٚغًِ: َع ََِسٞ َخ ْٔ ٗب ْٔ َٜ٘ةخبصب ََ ََ

: ٍَ ٍَ اهلَل ، ٖقا ً٘شب : ٖبَْا َٜا َضغبٛ ٍَ : ٗق ِٔ ؟ ٖقا ٌب خَٜٗ َُ ْٔ َْٜع ََ  ِٔ ٗب ُب ًِّ ٜبَع  ْٚ ِٔ ، ٖب ٌب خَٜٗ َُ ٍٝ ، ٖؾَْٝع ٖؾٖةَخَص َخََٝسٟ  َخَكا
ْٔ ٖبْعَدَس َّ َزٗه ََُؿاٜض ٍَ : اِزٜل ا٘ي ِِ ٖقا ِٔ َؾَٝٗا ، ضب ٖب ِٓاٜؽ ،  ٖؾَعِس ْٔ ٖب٘غ٢َٓ اي َُا ٖقَػَِ اهلٗل ٖيٖو َزٗه َٚاْضَض َخ ِٓاٜؽ ،  اي

َِ َٚال زب٘هَطٜط اي ًُا ،  َبػًَْ  ْٔ ِٓاٜؽ ََا زبَؿّذ َيَٓ٘ؿَػٖو َزٗه َٖٚبَؾِذ َيً ًٓا ،  َبْؤََ  ْٔ ْٔ ٜجٖي٢ َغاٜضٖى َزٗه ِٕ َٖٚبْؾَػ َؿٖو ، ٖؾٜح
ًَ٘ذ ََِؿَو زبَُٝشب ا٘يٖك   2305 /طقِخيرتَصٟ اضٚاٙ  .(ٖنْطَط٠ٖ اي
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خيي٘اٜ ئييٞٗدا زٝظاُييري ضييؤْ   ،ِييٞٗٝ ٙبلٞ بييٞضظ ٛاٙييٞ بييؤ ئامسيياُ ساُزٝضٗٗصي
  ٛ زٝطِٞضََِٙٚتٞٗٝاُبٞ باؾٞ بؤًطٞٗضٝ 

ٖبطَٜط٠ٖ ٍَ ايًَٞ٘()َعٔ بخٞ  ِٕ َضغٛ ٍَ: () ب َْْؿْل )قا َْْؿْل ٗب ٌِ: ب ٘ب عِع ٚغ ًٞ ٍَ اي قا
ٍَ ِٓٗاَض، ٚقا ٌَ ٚاي ْٝ ًٞ َبٗا َْٖؿٖك١ٚ َغٍؿا٤ب اي ًٖ٘ة٣ ال َزَػٝ ََ ًَ٘ٞ ٍَ: َٜسب اي ْٖٝو، ٚقا ِْ  :عًَٖ ْٜسب بَضٖب

٘ب  َٕ َعْطؾب ِْ ََٜػْض َا يف َٜسََٙ، ٚنا ْٓصب خًََٖل ايِػُا٤َ ٚاألْضَض، ؾحِْ٘ ٖي َب ْْٖؿَل  َا ب
ٕب َْٜدَؿضب َْٜٚطٖؾعبع  . 48(٢ًٖ املا٤َ، َٚخَٝسََٙ امَلٝعا

   ٞ َٜ    ٗاتٞ: خي٘اٜ طيٞٗضٝ زٝفي َٜ: ببٞخؿيٞ تيا ثَٚيت ببٞخؿيط ، ٗٝ فيٞض٠ًٗ٘  ضً٘
  ْ ٞ   ،زٝغيييتٞكاُٟ خييي٘ا ثيييِط ؾيييٞٗ ٗ ضؤش بيييٞضزٝٗاَ   ٗٝ،ٓيييٚو خاَهٚٚييياْ ُاكاتييي

َٛ زضٗغيييت كيييطزٗٗٝ   زٝبٚيييِّ هيييٞٗ كاتييي٠ٞ ئامساُيييٞكاْ ٗ ظ٠ٗٝ     زٝبٞخؿييي
َٛ ، ٓٚةٚؿٛ هٞ زٝغت كَٞ ُٞبؤتيٞٗٝ، عٞضؾيٞكٜٞ هٞغيٞض    بٞضزٝٗاَ زٝبٞخؿ

 ئاٗٝ، تٞضاظٗٗف هٞ زٝغتٟ خؤٙساٙٞ، بٞضظٗ بَوِسٗ ُعَ ٗ ُٞٗٙؿٛ زٝكات 
 ٦٥٦البقسسسرة:  چى   ائ  چ  كاتَٚيييم خييي٘اٜ ثيييٞضٗٝضزطاض زٝفيييٞضًَ٘ٙت:

 49  ٙازَ بلْٞ، ٙاززتاْ زٝكَٞٗاتٞ: 

                                                 
 993خطقِ/  َِٚػً  4684ضٚاٙ خباضٟ خطقِ/ -48
 ( فٞض٠ًٗ٘: )ٓٚو ؾتَٚم ِضظطاضت ُاكات هٞ غعاٜ خ٘ا ٗٝك٘ ظٙلطٜ خ٘ا(  َعاش خٔ ؾٓدٌ) -49

َٙٛ زضٗغتلطاٗٝكاْ ٗ ٙاخ٘ز ظٙلط هٞ ئٚػةَ  بطٙ  ٙٞ هٞ ٙاز٠ خ٘ا كٞ هٞ ِض ،تطؤثم ٗ ه٘تل٠ٞ ٙاز
ساٙٞ هٞىٙسا ئٞٗ ٙازٝ ئَِٞوٛ ئاِضاغتٞ بلات ٗ ٚبًٞطؤظ ٗ ظِٙسٝٗٝضاْ ٗ ئ٠ٝٗٞ تَٚ تَِٚطاًاُٛ ئَٞ طٞضزُٗٞ

َٜ ٗ بٞضٝٗ ئٌٚاُٛ ثٞهلَٚـ بلات   ًَٞهبُٞس٠ ٓٞغت ٗ ُٞغت ٗ  زَي ٗ زٝضُٟٗٗ بطؤِض
غاَي بٞزٗازاضْ٘ٗ ٗ 37ظاُاٙٞكٟ ٙٞكَٚتٟ غؤظٚٞتٟ داضاْ "ئٞهٚلػُٞسٝض ئ٘باضّٙ" زٗاٜ  

َٛ ئَٞ شٙاُٞ ٓٞض هٞ خؤٙٞٗٝ زضٗغت ب٘ٗبَٚت(  هَٚلؤَهِٚٞٗٝ، زَٝهَٚت: َٛ ُاض  )ٓٞضطٚع ضَٙٛ ت
َٛ دؤضٝ ٙاز"ظاكري٠ٝ" ٓٞٙٞ:   ٙازٜ زضَٙصخاْٙٞ -3ٙازٜ ك٘ضختاْٙٞ  -9ٙازٜ خَٚطا -2ًطؤظ غ

( ئٞٗٝف ٙٞكٞٙٞكٟ ظؤض memoryططُط ّٙ بٞؾٛ ًَٚؿم ئٞٗ بٞؾٞٙٞ كُٞاغطاٗٝ بٞ ٙاز)ظاكريٝ
بٞضثطغٞ هٞ خٞظُلطزْ ٗ َٓٞهططتِٟ ظاُٚاضٙٚٞكاُٟ  ،٘ كؤطاٙٞن ٗاٙٞططُط ٗ ئاَهؤظٗ ٓٞغتٚاضٝ، ٗٝك

 َٛ شٙاُٟ ضؤشا٠ُٞ ًطؤظ ٓٞض هٞٗ زضيْٞ ٗ َِٗٙا٠ُٞ  زٝٙاُبَٚ ، ٙاخ٘ز ئٞٗ زُٝطا٠ُٞ ضؤشاُٞ طَ٘ٙٛ ه
َٜ، ٙاخ٘ز ئٞٗ  زٝبَٚت ٗ ئٞٗ بؤْ ٗ بٞضاًٞٗ ٓٞغتٞ تاٙبٞتٚا٠ُٞ ت٘ٗؾٛ زٝبَٚت هٞ ئٞضؾٚفسا َٓٞهٚسٝطط

َٛ ٗؾٞٗ ُاٗ َٛ ًاُسٗٗبْ٘ٗ ئ ٓٞض ،ٗ ثٚت ٗ شًاضا٠ُٞ فَٚطٙاْ زٝب َٜ بٞب َٛ بٚٞٗ ٞٗ ظاكريٝٙٞ كات
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َٛ زٝكات ًٓٞٚؿٞ ئ٠ٌَٞٚ هٞ ٙازٝ، كٞٗاتٞ خ٘ا  ٙاز٠ بلّٞٙ ٗ هٞٗ  زاٗاًاْ ه
َٛ ئاطياٙٛ ٗ زٗٗضكٞٗتِيٜٞٗٝ      َٜ كيٞ بي ئاطازاضكطزُٞٗٝ ئًٞٗٝاْ بؤ زٝضزٝكٞٗ

   خؤٜ ٗ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاضًطؤظ تاكٞ ثٞضزٝٙٞ هَُٞٚ٘اْ 
َٜ () ٣ خٛاثَٚغًٞبٞضٓٞضٗٝٓا  ٔٔ):  زٝفٞضً٘ َْٓس ٖظ ٘ب َزعاٖي٢: بْا َع ًٞ ٍب اي  ٜكٛ

                                                                                                                            

َٜ ٗ ٓٞضطٚع تَٚلَٞي ٗ ثَٚلَٞي ُابّ، زٝخياتٞٗٝ بٞضزٝغ ،  ًٓٞ٘ٗ ئًٞاُٞ هٞ فاٙوٛ تاٙبٞت َٓٞهسٝطط
 ًٞطٞض ئٞٗ كٞغٞ ت٘ٗؾٛ تَٚلةُٟ٘ٗ زٝضُٟٗٗ ٗ ُٞخؤؾٛ ٗ ؾَوٞشاْ ب٘ٗبَٚت 

َٛ داٙٞ،  :ظاُاكاْ زَٝهَّٚ َٛ غٞز غاًتٌٚٞتط غ ِٞباض٠ٝ ئٞٗ كؤطا٠ٞٙ َُٚ٘ ًَٚؿم كٞ ٓٞظاضٗ غ
ىثِٞضٝٙٛ ظاُٚاضٜ خٞظْ زٝكات ٗ ظاُػتٟ غٞضزَٝ ئ٠ٝٗٞ 2222كتَٚيب ِٞباض25222ٝبٞئُٞساظ٠ٝ

ٙٞ غٞملاُسٗٗٝ باؾ ّٙ كات بؤ ضَٙلدػذي ٗ ثاضاغذي ٗ كؤكطز٠ُٝٗٞ ظاُٚاضٙٞكاُٟ ًَٚؿم ئٞٗ كاتٞ
 شاٗٝ شاٜٗ شِٙطٞ كاضٙطٞضٜ كًٞ ٜ بٞغٞضٝٗٝٙٞ  بَٞىَ بٞ ضؤش  ٞتاٙبٞت ؾٞٗاْ،كٞ هٞ خٞٗزاٙٞ ب

َٛ كَٞهم ٓٞٙٞ ضٝؾٛ زٝكاتٞٗٝٗ  َٛ غ٘ٗز ٗ ب خٞٗ بؤ ًطؤظ ٗٝك٘ فؤِضًات ٗاٙٞ، ٓٞضضٛ ظاُٚاضٙٚٞكٟ ب
ؾتٞ بٞغ٘ٗزٝكاْ ثؤهري زٝكا ٗ ضَٙلٚاْ زٝخات، ئٞطٞض ًطؤظ زٝغت هٞ ًَٚؿلٟ بسات ٓٞغت بٞئاظاض 

َٜ ، كٞضٛ ًٓٞ٘ٗ ئَٚـ ٗ ئاظاضٝكاُٟ هٞؾٛ ًطؤظ هِٞضُاكات َٛ زٝكط  َٙٛ ًَٚؿلٞٗٝ ٓٞغتٚاْ ث
َٜ، بؤ زٗٗ كاتصًَٚط ُعٙل٠ٞ  َٛ  7-4ًطؤظ ظؤض داض هٞضَٙٛ خٞٗتّ هٞ كاتصًَٚط خْٞٗ زٝبَٚ  ٗ كات

َٜ كٞ  %ٜ خَٞهم خْٞٗ بٞ ضٝف ٗ غجٛ زٝبِّٚ ٗ ئٞٗاُٚ  بٞ 92َٓٞهسٝغَ  ٓٚةٛ بري ًُٞاٗٝٗ زٝٗتط
 ضُٝطاٗ ضُٝطٟ زٝبِّٚ 

َٛ، تَ٘ٙصِٙٞٗٝكاْ ًؿتَٚم بُ٘ٗٞ  تائَٚػتا ئُٞٗٝسٜٝ تَ٘ٙصِٙٞٗٝ هٞغٞض ًؤر ٗ ًَٚؿلٛ ًطؤظ ئٞجناًسضاب
َٜ، ًَٚؿم )اهسًاة  َٛ كَٚؿٞك٠ٞ brainهٞ خٞضٗاض ( هٞ كٞهوٞ غٞضٜ ًطؤظ دَٚطري كطاٗٝ، كٞ هٞزاٙم زٝب

بوٚؤْ 222ططاًٞ كٞ خاُٟٗٝ 2422، كَٚؿٞك٠ٞ غاَى6ْهٞ ُٚ٘ كٚوؤ ططاَ كًٞ ٝٗ كٞ تًُٟٞٞ طٞٙؿتٞ 
ًوٚؤْ ًوٚؤْ خاُؤضلٞ بٞٙٞكٞٗٝ بٞغ اٗٝ كٞ تٚاٙسا ظاُٚاضٙٚٞكاْ  22خا٠ُٞ زًٝاضٙٚٞٗ خاُٞكاْ بٞ

ٗات زٝبَٚت( بؤ خاُٞٗ ؾاُٞكاُٟ زٙل٠ٞ هٞف 39تا29هٞ ضَٙٛ ٗظ٠ٝ كاضٝباٙٚٞٗٝ )كٞ ُعٙل٠ٞ
ًوٚؤْ زًٝاضٝخاُٞ هُٞاٗ 322غلاٗٝ هٞٓٞض خ٘هٞكَٚلسا زٝط٘اظُٞٗٝ، ظاُاكاْ زَٝهَّٚ: ًَٚؿلٛ ًطؤظ ٗا ض

َٛ ٗ هٞ ُؤشُٝسا ًٓٞاْ زًٝاضٝخاُٞ زضٗغت زٝبِٞٗٝ   زٝض

% ٜ ثَٚلٔات٘ٗٝ هٞ ضٞٗضٜ، ئٞٗٝف 95%ٜ ًَٚؿم ثَٚلٔات٘ٗٝ هٞ ئاٗ ٗ 75ٓٞضٗٝٓا زَٝهَّٚ: 
خؤٜ  %ٜ ئؤكػذري بؤ92%ٜ كَٚؿٛ طؿتٟ هٞف ثَٚلسََٙ  كٞ 9ثِطضٞٗضتطّٙ ئُٞساًٟ هٞؾٞ ٗ 

َٛ بؤ ًا٠ٝٗ  ضطكٞ ئؤكػذِٟٚ هٞزٝغتسا، ئٞٗٝ ت٘ٗؾٛ هٞٓؤف خؤضْ٘ٗ ٗ  9-8زٝبات ٗ كات
َٛ، تُٞاُٞت ئٞطٞض بؤ  َٜ ئٞٗٝ ٗضزٝ ٗضزٝ زٗٗضاضٜ ًطزْ  6-4طَٚصبْ٘ٗ زٝب َٛ برِب خ٘هٞن ئؤكػذِٟٚ ه

-25ٗ هُٞاٗضْ٘ٗ زٝبَٚت، بؤٙٞ ًَٚؿم بؤ خؤضاكٛ خؤٜ دطٞ هٞ ئؤكػذري، ثَٚ٘ٙػتٟ بٞ خَِ٘ٙٞ  كٞ
َٛ بٞزٝغت بََٚ  ٗ هٞ ظِٙسٝ 92 َٛ تا ٗظ٠ٝ ثَٚ٘ٙػتٟ ه %ٜ خَ٘ٙ  هٞف هٞ زَهٞٗٝ بؤ ًَٚؿم زٝض

  ضاىكٚٞكاُسا بٞكاضٜ بََِٚٚت 
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ْٕ ٘ب جشا َشٖنطََْٞ، ؾح ْٕ  َعْدَسٟ خٞ، ٚبْا َع ٘ب يف َْ٘ؿَػٞ، ٚج َشٖنطََْٞ يف َْ٘ؿَػَ٘ َشٖنْطزب
 َْ٘ٝ ِٞ خَؿْدٝط َزٖكِطْخشب جٖي ْٕ َزٖكِطَر جٖي ِْ، ٚج ْٝٝط َٓٗ ًََٖٝح َخ ٘ب يف  ًََٖٝح َشٖنْطزب َشٖنطََْٞ يف 
٘ب  ْٝسب َُْؿٞ بَز ْٕ بزاَْٞ َٜ َْٝ٘ خاًعا، ٚج ِٞ َشضاًعا َزٖكِطْخشب جٖي ْٕ َزٖكِطَر جٖي َشضاًعا، ٚج

  .50(.َٖٚي١َْٖٙط
َٜٗاتٞ:  ٝ  " خ٘زاٜ طٞٗضٝ زٝفٞضً٘ ٞ : ًّ هٞطيَٞي طً٘ياُٟ بُٞس ٠ خيؤًٍ، ًيّ   كي

َ طييٞض هييٞ زٝضْٗٗ ٗ ُٞفػييٛ خؤٙييسا ٙيياز    ئٞ هٞطَٞهٚييساَ كاتَٚييم ٙييازَ زٝكييات    
ئٞطييٞض هييُٞاٗ كييؤِضٗ   زٝضْٗٗ ٗ ُٞفػييٛ خؤًييسا ٙيياز٠ زٝكييَٞ   هييٞ  ًييّبلييات، 

   ٗ كؤًَٞهَٚلييسا هيي٠ٝٗٞ  كؤًَٞهييسا ٙييازَ بلييات، ًِييٚـ ٙيياز٠ زٝكييَٞ هييُٞاٗ  كييؤِض
ٝ         خؤٜ ضاك  بَٚت ًيّ ٙيٞن بياَي هَٚيٛ      ،ئٞطيٞض ٙيٞن بػيت هيٞ ًيّ ُعٙيم بَٚتيٞٗ
ئٞٗا ٙيٞن طيٞظ هَٚيٛ ُعٙيم      ،ئٞطٞض ٙٞن باَي هٞ ًّ ُعٙم بَٚتٞٗٝ ُعٙم زٝسيٞٗٝ 

  "زٝضٍىٜ اكطزْ بٞضٝٗ ئٞطٞض بٞ ئاغاٙٛ بَٚت بؤ ىَ، ًّ بٞ ِض زٝسيٞٗٝ 
َٛ ضٝضا٠ٗ ئَٞ زٗعاكطزْبؤ   خاَى٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ بلّٞٙ، ٗٝن:            ، زٝب

 *كات  
 *ؾَّ٘ٙ 

 ت  *ؾَٚ٘ٝٗ ساَهٞ
 كٞغاُٟ تاٙبٞشيُٞس زٗعاٜ *

 كات:ڵثژاردَی  ّْ يُكُم/
زٝضطييياٜ زٗعيييا ٓيييًٞ٘ٗ كيييات ٗاَىٙيييٞ، ٓيييٚو زَِٝٚليييٟ تاٙبيييٞت بيييٞ كييياتَٚلٟ       

ئيٞٗاُٟ تيط   بلات ٗ ٗ غاَي ٗ ًاُط  زٙاضٙلطاٗ ُٚٚٞ ئاًاشٝ بٞ ٙٞن كات ٗ ضؤش
َٜ غات ثؿ  تط٘

ْ هييييَُٞٚ٘ تاٙبٞشيُٞييييس٠ بييييَٞىَ  بييييٞثَٚٛ  ٓٞٙييييٞ  كييييٞ   كييييات ٗ ضؤشٗ ًاُطييييٞكا
هيييييٞ  ٗطٝظٙيييييات تَٚيييييسا  ئٞطيييييٞضٜ طريابُ٘ٗٚييييياْ ()فيييييٞضً٘ٗز٠ٝ ثَٚغًٞبيييييٞض

 ، هٞٗاُٞ:  زٗعاٙاْ تَٚسا ضٝت ُاكطَٙتُٞٗٝٛ ئٞٗ كاتاُٞ، زَٓٞهبصاض
                                                 

٘ٓ
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  ٔ: كی شّ سێیّ-أ
ٜ ًٞ طٙب ٗ بٞٙاُٟ ضُٞس صَُٚ٘اْ ٓٞضزٗٗ َُ٘ٙبؤ ظاُِٟٚ ئٞٗ ًاٗٝٙٞ، 

َٛ بٞف ، غٞعات بَٚت َٜ:  زٝكطَٙتٞ غ زٗابٞؾٛ كؤتاٙٛ، ثَٚٛ زٝٗتط
 غَٚٚٞكٟ ؾٞٗ 

باباٜ ً٘غَوٌاْ بَٚساضٝ،  ٚٞكٟ ؾٞٗ هٞٗٝزاٙٞ خَٞهم خٞٗت٘ٗٝ،ططُطٟ غَٚ
ظٙلطٗ  ٗت ؾَُٞٗ٘ٙصٜ تَٚسا ئٞجناَ زٝزا زٗٗض هٞ ضٙاٙٛ ٗ ضا٠ٗ خَٞهم،

زازٝبٞظَٙتٞ هٞٗ ًٞٗزاٙٞ ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض خكٞ  زٗعاٜ تَٚسا بٞضثا زٝكات
  ئامساُٟ زُٗٚا
ٌِ  )قاٍ:   ()إ ضغٍٛ اهلل ()عٔ بخٞ ٖطٜط٠ ٍب َضّخٓا َزداَضٖى َٚزعاٖي٢ ٗن ْٜٓع َٜ

 ،َْٞٛ ٍب: ََٔ َْٜسعب ٌٜ اآلَخطب، ٜكٛ ْٝ ًٞ ْْٝا َؾَ. َْٜدٖك٢ ضبًٗظب اي ١ًُْٝ جم ايِػُا٤َ ايّس ٖي
٘ب؟ ََٔ َٜػَسْػَؿطبْٞ ؾة٘غَؿَط ي٘؟ؾةْغَسَػَٝذ ي٘؟ ََٔ َْٜػٖة ََٕٝ  . 51(يَٗٓٞ ؾٗةْع

َٜ ز ثٞضٗٝضزطاضًاْ"ٗاتٞ:  َٜ بؤ ئامساُٟ )تباضن ٗتعازي( ًٓٞ٘ٗ ؾٞٗ ازٝبٞظ
 َٛ َٛ     زُٗٚييا كييات َٜ: كيي  بيياُطٍ زٝكييات، كييٞ غييَٚٚٞكٟ ؾييٞٗ زًٝييََٚ ، زٝفييٞضً٘

َٛ زٝكيات   تاٗٝك٘ َٗٝىًٟ بسًٝٞٗٝ، َٛ زاٗاَ هي َٛ    ٗٝك٘تيا  ،ك  ثَٚيٛ ببٞخؿيٍ، كي
َٛ زٝكات    "تاٗٝك٘ هَٚٛ خؤؾبٍ ،زاٗاٜ هَٚدؤؾب٘ٗ  ه

*َٜ ُٞٗٝتيييٞكاُٛ غيييٞضٝتاٜ هيييٞ ططاُٚٞكييي٠ٞ بيييؤٜ طَِٚطاًيييٞٗٝ، ٗتيييٟ:   بيييطازٝض
ُيٞب٘ٗ  ُيٞزاضٗ  ٗتيٟ: ظؤض   ،ٞٗٝطَِٚطاٙي  ، ثٚاَٗٙم ٜ ئَٞ ٓٞضٌَٙٞغٞز٠ٝ ضابطزٗٗ

   ٞ َٛ بليِطّٙ    بَ٘ٗ، ثاضًٝاْ هيٞ ًاَهيٞٗٝ ُي ًٝيٞظاْ زآيات،   ديٞشُٟ ضِ  ب٘ٗ ؾيتٟ ثي
ٞ ٗٝختيي ئييٞٗ   بلييِطَ بييؤ ًِاَهييٞكا  َٚمطٙؿييلًتُٞاُييٞت اُيياٜ ئييَٞٗٝ ُييٞب٘ٗ  ت٘

بيييؤ ئيييٞٗ كاتيييٞ زِٙييياض  غيييٞززٙييياضٝ بيييٞ غيييٞز زِٙييياض بييي٘ٗ،  َٚمُطخيييٛ ًطٙؿيييل
  ثاضٝٙٞكٟ ظؤض ب٘ٗ 

َٛ  بٞكٞغاغييٚٞٗٝ كيياتٟ خييٞٗتّ   بييريَ بييٞٗ    ضاكؿيياَهَٚييٛ ٗ  ضييً٘ٗٞ غييٞض ديي
َٛ  بييي٘ٗ  خيييٞٗ هيييٞ ضييياٗا  تيييؤضا ئيييٞٗ ؾيييٞٗٝ  ضٙم ًيييا،باغيييٞٗٝ خيييٞ خيييَٞٗ هييي
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ْ  خزٗعاَ زٝكطز: هٞبٞض خؤٗٝ  ُٞزٝكٞٗت، َٛ  ٛ بيٞخَٚط ئياِٗضَٙل  ٘اٙيٞ طٚيا ًاْ هي
َٛ ٗ ًِساَهييٞكاْ    ، بييسٝٗٝ ضيياضٝٙٞكٌاْ بلييٞ، ئٞطييٞض بييَٞ دٞشُييٞ طؤؾييتٌاْ ُييٞب
 : بؤ طؤؾتٌاْ ُٚٚٞ، ضؤْ َٗٝىًٚاْ بسًٝٞٗٝا بجطغّ

َٛ زٗعييياَ كيييطز َٛ  ، ثٌَٚ٘ابييي٘ٗ خييي٘اٜ طيييٞٗضٝ زٝضٜٗٗ خَٚيييطٜ خؤضيييياْطيييٞه هييي
ٗ   كات: ٝكاتٞٗٝ  ز ٗ  بيٞضٝ بيٞضٜ ز٠ٗٗ ؾيٞ َٜ  ،  ، ٓٞغيتٍ ضاطيطت  بي٘ هيٞ   فيِطٝ فيِط

ٗ    ثٞٙيسا بي٘ٗ،  ئامساُٞٗٝ  ٍ غيٞضجنٍ زا  كيٞ غيٞٙطَ كيطز ٗ ئيٞٗٝ ِ  ، بِٚيٚ  َ٘هِٚطيٞ
َٛ كٞٗت٘ٗٝ، ط٘هو٠ٞ بٞض َٜ     بٞض بؤٗٝ َُٚي  كات ٘ سٞٗؾي٠ٞ ًاَهٌياْ، بيٞ ثٞهيٞثطٗظ

 َٜ ٝ    ، خؤَ طٞٙاُيس ا، بيٞخَٚطاٙٛ بيٞ   َِٓٚي ، ضيِٞؤٙٞكٍ  ثيَٚـ ئي٠ٝٗٞ ًطزاضبَٚتيٞٗ
 ٗ غٞضَ بِطٜ َِٓٚازا ًوٍٚ

،  طٚاُٞكييَٞ ٞبييٞ خؤؾييٚٞكٟ ظؤضٝٗٝ بيياُطٟ خَٚعاُٞكييَٞ كييطز:  ٓٞغييت ئييٞٗدا 
 ّٙ!ٗخ٘اٜ طٞٗضٝ طؤؾتٟ بؤ ُاضز
َٜ ضاٜٗ بٞ َِ٘هِٚطٞكٞ كٞٗت،  خَٚعاُٞكَٞ ضاغت بؤٗٝ، كٞ ضياٗ   تاغا،بٞداض

ئيٚ    ٞض ئياطط  ِٚطٞك٠ٞ ضان كطزٗ خػتٚٞ غئٞبَوٞق ب٘ٗ، ٓٞض بٞٗ ؾٞٗٝ َِ٘ه
َٛ     ٗٝ تَٚطٞٙؿييتٍ زٗعاكييَٞ ِبييَ٘ي بيي٘ٗٝ،  هييٞٗٝ َٜ ؾييتَٚلت ثيي ئٞطييٞض خيي٘ا بٚييٞٗ

َٛ، ئٞٗٝ هٞ ئامساُٞٗٝ  ظٝٗٙٞف  ئَٞ هٞغٞض بسات، ئٞطٞض  َٜ بؤتٟ زُٝٞب  َُٚط

ؤش طُٞر ٗ د٘اْ ٓٞب٘ٗ، ثٚاٗٝك٠ٞ بيٞٓؤٜ ئٚؿيَٚلٞٗٝ ثياظزٝ ضِ    ئافطٝتَٚلٛ *
 ٗٝ ثَِٚر ضؤش هًٞاَي زًٝاٙٞ زٝض٘ٗٝ زٝٗاَ ٗ

هييٞٗ  ٛكٞغيي ٞكاُٛ ت٘ٗؾييٛ تاٙييٞكٛ بييَٞٓٚع بيي٘ٗ،  ؾييَٞٗٙلٚاْ ٙييٞن هييٞ ًِساَهيي  
َٛ بييَ ،  ٗضٗبييٞضٝ ؾييم ُييٞبطز  زٝ ات بييٞٗ ؾييٞٗٝ زضُٝطييٞ   زاٗاٜ هَٚبليي ض٠ٗٗ هيي

َٛ  تا ًِساَهٞكي٠ٞ  : بؤٙيٞ هٞبيٞض خؤٙيٞٗٝ زٝٙي٘ت     بباتيٞ ُٞخؤؾيداُٞ،   هٞطَٞهٛ ب
                                                                    ٞ فطٙاَبططٚاْ اَ ٓٞٙٞ، خ٘اٙٞ زئٞٗ ؾتاَُٞ ُٚٚٞ، خؤ خًّ٘ ئٞطٞض 

َٛ: ثِٞضؤٙٞكٍ َِٓٚا،ئاف  ،ض ُاٗضٞٗاٍُٚ زاُيا غٞهٞد٘اْ تِٞضَ كطز ٗ  طٝتٞكٞ زَٝه
   ٠ٝٗٞ تاٙٞك٠ٞ ُٞخَ  كَٞ بَٚتٞٗٝبٞ ئًَ٘ٚس٠ ئ

 ت ؾَُٞٗ٘ٙصَ، َُ٘ٙصَ زابٞغتا، زِٗٗضكآييَٞهططت َٙلٛ د٘ا زٝغتَِ٘ٙص ئٞٗدا
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َٛ،  كٞٗشيٞ كطزٗ  ثاِضاًٞٗٝ: خ٘اٙٞطٚاْ بَٞ ُاٗٝختٞ كٞؽ ُٚٚٞ  بٞٓاُاًيٞٗٝب
 هَٚت زٝثاِضٌَٙٞٗٝ بٞٓاُاَ ٗٝضٝ 

 َٛ هيٞدٚاتٟ ئي٠ٝٗٞ كًٞبَٚتيٞٗٝ،    تاٙٞكي٠ٞ  بِٚيٍٚ   ىٜ ًِاَهٞكيٞ، ضيً٘ٗٞٗٝ  كات
  ظٙازٜ كطزب٘ٗكٞضٛ 
ٟ ٌٞٗٝ غيٞض ُ تِٞض كيطزٗ خػيت  هٞئاٗٝ غاضزٝكٞ كَٞ ثِٞضؤٙٞ زٙػاْ ٗ  اٗضيٞٗاُ

 تِٞٞتييِٞٛ زٝضطيياطييٍَ٘ٙ هًٍٞ زاٙييٞٗٝ، غييٞىكييٞ غييتا، َُ٘ٙييصَ زابٞديياضَٙلٟ تييط 
ٞ    ،ب٘ٗ َٜ، زٝضطاكَٞ كطزٝٗٝ، بِٚيٍٚ ئيٞٗٝ زكتؤضَٙلي َٜ خؤَ طٞٙاُس  بٞثٞهٞثطٗظ
ٓٞٙيٞ  ضٗخػٞت  ٗتٟ:  بَٞٓٞهجٞٙٞكٞٗٝداُتاٗ كٞي ٗ ثٞهٛ ثعٙؿلٟ ثَٚٚٞ،  ٗ

 بٌَٚٞ شٗٗضٝٗٝا 
  ٞضً٘ٗ : بؤ ُا، فٞضً٘ٗ، فثٌَٚ٘ت
 ا ُٞخؤؾٞكٞتاْك٘ا  ٗتٟ:

 ئٞٗٝ ُٞخؤؾٞكٞٙٞ بٞزٝغت ئٚؿاضٝ  بؤٜ كطز: 
ؤٙؿييت، بييؤ زاُييا، ئييٞٗدا ِضثَٚ٘ٙػييتٟ ئييٞٗٙـ كٞٗتييٞ ثؿييلِري ٗ ضاضٝغييٞضٜ 

ٗ  هييٞثَٚـ زٝضطييا   بييَٞ خيياتْ٘ٗ ٗتييٟ:  ئيياِٗضٜ زاٙييٞٗٝ،  َٓٞهَ٘ٙػييتٞٙٞكٟ كييطز
َٛ ثيياضٝ   ئييٞٗٝ هٞخييٞٗت كييطزَا   غييٞضباضٜ ئيي٠ٝٗٞ  ؾييٞٗٝ بييِٞضٍَٙ بٞتييًٞاٜ بييٞب
 بل٠ٞا 

َٛ تٞهييٞفؤُٟ    ،كطزُٜٗييٞبييؤ  ثٌَٚيي٘ت: غييَِ٘ٙس بييٞخ٘ا ًييّ تٞهييٞفؤ       بعاُييٞ كيي
 ا! كطزٗٗٝ
 : ئ٠ٞ ئَٞ ًاَهٞ شًاضٝ ٓٞؾتاٗ زٗٗ ُٚٚٞا بٞثٞضؤؾٞٗٝ ثطغٛئٞٗٙـ 

 ض٘اضٝ  ٗ : ُٞخَٚط شًاضٝ ٓٞؾتاٗ
ٟ   بَٞ ِػاُٞ ُٓٞاغٞٙٞكٟ َِ٘ٗهٛ َٓٞهلَٚؿيا  : ئي٠ٞ بؤضيٛ   ، هٞبيٞض خؤٙيٞٗٝ ٗتي

َٛ بيؤًٟ بياؽ       ٓاتً٘ٗٞ َٛ ًِٟ َِٓٚاٗٝتٞ ئَٚيطٝا غيَِ٘ٙس بيٞخ٘ا زٝبي تٞ ئَٚطٝا ك
 ض ٓٞٙٞا ض ضٗٗٙساٗٝا  زابل٠ٞ هَٞ ًاَهٞ

 : ًّ ظؤضٗ  كَٞ بؤٜ باؽ كطزٗٗ ثٚاٗ ٗ ًِاَهٞ ًِٚـ ساضٗ ًٞغٞه٠ٞ خؤَ
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َٛبٞٓاُاًٞٗٝ هٞبٞض خ٘ا ثاِضاًٞٗٝ     تؤٜ بؤ ُاضزَ ٙـ، ئٞٗٝب
َٛ زٝكيييَٞ  ُٞكييي٠ٞ بيييؤ ثييياضٝ خيييؤت ًِيييٚـ زاٗات هيييزٝغيييا ٗتيييٟ: زكتؤضٝكيييٞ 

٘ٗضٞٙٞكت بيؤ زٝبِطٌَِٙيٞٗٝ   يٞٗزٗا ًييييييهًٞهًِٞٞٗٝ بؤ تٞغوٌٟٚ كٞؽ بل٠ٞ، 
َٛ بصَِٟٙ ًاَي ٗ كٞ   59ًاَي ًِٗاَهٞكٞتٟ ث
  یُی: ڕۆژی ّْ -ب

ٔ  ر نووّ ْووّ ڵق كوورد، یُی خووّ رۆژی ْووّ  يی نووّ دِردگار ئووا رِٔ خووٕای پووّ
ركووردٔ  شووث دِ ّْ تّ  ٔای نووّّ و ٔ حوو ئووادِ  ِٔ رپێچیّ ْۆی سووّ تووّ  رۆژِ

 سحێ. ڵذِ ت ّْ قیايّ  دا ٔ رۆژِ ر نّ ّْ
ژَی  ، جووّ ریُی گَٕاْوّ ڵِٕ ، ْووّ ی جورك یُیوّ یُی تووۆ ّْ گرَگوی رۆژی ْوّ

زٌ جیایووووذا  ڤاڵێكی يووووّ ڕَووووّ كووووٕ كّ يٕسوووواًاَاٌ ِٔ  كووووّ  ڕداراَووووّ تأِ
    ِٔ. تُّ كۆدِ

ٜ بٞغيٞضٓاتَٚلٛ   )ٗؾٚاض ًٞدٚيس غيٞعٚس(  ًاًؤغتا ًٞى * زٝطَِٚطَٙتيٞٗٝ،   خيؤ
 زَٝهَٚت:

زاة " ًييٞى بييَ٘ٗ، بيياضاْ ُييٞزٝباضٜ،  ؾييار ٗ   ٝهييٞ ٗؾييلٞ غيياَهٚٞكٞزا هييٞ "ِييٞض  
َٛ ؾٞٗق ٗ ظٝٗق ب٘ٗ، زٝت٘ت تؤظ٠ بٞغٞض كيطاٗٝ، هيٞ    ،زٝؾت ٗ زٝضٗ بٞضز ب

                                                 
ٕ٘

لٚسا زَٝهَٚت: زكتؤضَٙلٟ ً٘غَوٌاْ هٞ زكتؤض )ظٝ و٘ي ُٞداض(ٜ باُطد٘اظ٠ عٞضٝب هٞ ٗتاضَٙ - 
ظاُلؤٙٞكٟ ِٓٚسغتاْ بؤٜ طَِٚطاًٞٗٝ، ٗتٟ: ٓاِٗضَٙٚٞكٟ زكتؤضَ ٓٞب٘ٗ خَٞهلٟ ئٞٗ َٗىتٞ ب٘ٗ، بَٞىَ 
ً٘غَوٌاْ ُٞب٘ٗ، ثُٞٙ٘ٝس٠ َُٚ٘اصياْ ظؤض خؤف ب٘ٗ، ضؤشَٙلٚاْ باغٛ شٙاُٟ خؤٜ بؤ كطزَ، ٗتٟ: 

ؿٞٙٞكٟ ظؤض ٓٞٙٞ، ئُٞٗٝس٠ٝ َٓٞٗي زٝزَٝ ٗ ًٓٞ٘ٗ هُٞاٗ خاٗ ٗ خَٚعاُٞكَٞ زا ئاضٙؿٞٗ كَٚ
 َٜ  ت٘اُاٙٞكٟ خؤَ خػتؤتٞ طِٞض غِ٘ٗضَٙم بؤ ئٞٗ كَٚؿاُٞ زاٍَُٚ، كٞضٛ كَٚؿٞكَٞ بؤ ضاضٝغٞض ُاكط

َٜ ٗ كاتطٞهَٚلٟ تاٙبٞت ٓٞٙٞ زٗعاٜ تَٚسا  ًِٚـ ثٌَٚ٘ت: هٞ ئٚػةَ ًٓٞ٘ٗ كاتَٚم زٗعاٜ تَٚسا زٝكط
َٜ ئٞٗ كَٚؿاُٞت ضٝت ُاكطَٙتٞٗٝ، خ٘اٜ طٞٗضٝ  هٞ ثَٚـ بٞٙاْ ُعا ِبَ٘ي زٝكات، دا ئٞطٞض زٝتٞٗ

ضاضٝغٞض بيَب، ئٞٗا ئٞٗ كاتاُٞ هٞخٞٗ ضابٞٗ زٝغتٟ زٗعات بؤ ئامساْ بٞضظ بلٞٗٝٗ هٞ خ٘ا بجاِضَٙ٘ٝ، 
 ًِٚـ هٞخ٘ا زٝثاِضٌَٙٞٗٝ بٞ ٓاُاتٞٗٝ بَٚت 

َٜ، بٞٙاُٚٞكٟ ظٗٗ ت ٞهٞفؤُٟ بؤ كطزَ، ٗتٟ: بب٘ٗضٝ كابطاٜ ِٓٚسٜ بٞطَ٘ٙٛ كطزَ، زٗاٜ ضُٞس ضؤش
َ٘ي كطزَ ٗ كَٚؿٞكاْ بٞكؤتا ئٞطٞض كاتٞكٜٞ ُاكاتٞ، ًصزٝ، ًصزٝ، خ٘اٜ طٞٗضٝ زٗعاك٠ٞ ِب

 ً٘غَوٌاْ بُٟ٘ٗ خؤٜ ضاطٞٙاُسٗ ب٘ٗٝ ئٚػةَ(  ، )زكتؤضٝ ِٓسٙٞكٞ بَٞ ِػا٠ُٞ ًّٓاتّ
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َٛ تاِٞت ًٞبّ،  ٗتاضٜ ضؤشٜ ِٟٓٞٙ ضَٗٗ كطزٝ خَٞهلٞكٞٗ ثٌَٚ٘تّ: بطاكا  ب
ئٞضظٗ ئامساُٟ  ،ٝظيٞتٞك٠ٞ ئُٞٗٝسٝ ظؤضٝ، ِضٝظيٟ خ٘ا ًٞئٚ٘ؽ ًٞبّهٞ ِض

زاطري كطزٗٗٝ، خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض زٗعاٜ بؤ زاُاّٗٙ، غٞز٠ِٞٝ بؤ زاُاّٗٙ، 
بٞثؿتٚ٘اُٟ خ٘ا غٞزِٝٞٙٞن بيؤ ًعطيٞٗت ٗٝكي٘ غيٞز٠ِٞٝ داضٙيٞ زٝكيّٞٙ،       

 ٞ َٛ بَوَّٚ: خ٘اٙٞ زٝٙسّٝٙ بي تيؤ، تيؤف باضاصيياْ بٞغيٞض بباضَِٙيٞٗ       ُٚٞتتاْ ٗاب
 ٚٞ هٞغٞض زَي ٗ زٝضٗٗصياْ ىزٝ ئٞٗ ُاِضٝسٞت

زٗاٜ َُ٘ٙيييصٜ ٓيييِٟٞٙ بيييٞضًاَهٌاْ ضاخػيييت، خَٞهلٞكيييٞ خَٚيييطٜ خؤٙييياْ كيييطز، 
ئُٞٗٝس٠ٝ هٞزٝغتٚاْ بؤٗٝ زاٙاُِا، بيَٞىَ خَٚطٝكيٞ ئُٞٗٝيسٝ ُيٞب٘ٗ بيٞضٜ زَي      

َٜ، كٞ ثاضٝكًٞاْ كؤ َٜ زٝب٘ٗ   كطزٝٗٝ ُعٙل٠ٞ غٞزٗ ثٞجنا ٓٞظاض بطط زِٙاض
َٜ ات، باضاُباضٜ ٗ ضؾَِٚٞٙٞكٟ كطز ٗٝك٘ ُياْ تيِٞض   ٓ زٝٗضٗبٞضٜ عٞغط ٓٞٗض

 بلات، تؤظٗ خؤَهٞك٠ٞ ًطاُس 
ٓييِٟٞٙ ثَٚؿيي٘ٗ تييؤ ٗتييت  طٚياْ،  طيٞجنَٚم خييؤٜ طٞٙاُييسٝ ىَ، ٗتييٟ: ًاًؤغييتا 

 َٜ  زٗعا بلْٞ، غٞزِٝٞ بلْٞ بَٞهل٘ باضاْ بباض
 ٗ : ئٞٗدا ضٚٚٞا 

ِٞٙٞكٟ ؾييَٚٗتييٟ: غييٞزًِٝٞاْ كييطز، زٗعاًيياْ كييطزٗ بيياضاْ ُييٞباضٜ، تييُٞٔا ضِ   
 كطزٗ تٞٗاٗ 

 زٗٗغييٞز ٗ ثييٞجنا زِٙاضتيياْ زاُيياب٘ٗ، بِٞييٞز  ٙٞكييٞ ٙٞكييٞ،  ٗ : ئييٞٗدا ئَٚيي٘ٝ  
 ثاضٝك٠ٞ ئَٚ٘ٝ باضاْ باضٙ٘ٝ 

كيييٞ ٓيييِٟٞٙ زآيييات، زٗٗبييياضٝ ٓيييًٞاْ ؾيييتٍ زٗٗبييياضٝ كيييطزٝٗٝ، ٗ : بطاٙييياْ   
َٜ طويٞٙٛ زٝكيا   َٛ ثاضًٝياْ زاٗٝٗ    تًٞٙلْٞ بٞ دً٘عٞك٠ٞ زٙلٞ، بطازٝض ، زَٝهي

اضٜ، خ٘ا ثازاؾتٟ بيٞخَٚطتاْ بساتيٞٗٝ ئٞطيٞض ئيٞٗداضٝ خَٚطَٙليٟ      باضاْ كَٞ ب
 باؾ  بلْٞ 

كيطزٝٗٝ ُعٙلي٠ٞ    زٗٗباضٝ بٞضًاَهٌاْ ضاخػت، زٗاٜ َُ٘ٙيص كيٞ ثاضٝكيًٞاْ كيؤ    
 ٝظيٞتَٚم باضٜ، باضاَُٚم باضٜ ُٞبَٚتٞٗٝ ٓٞظاض زِٙاض ب٘ٗ، ِض522ٓٞتا 452
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َٛ خؤؾٛ بلات اٙٞكَٚم ثَٚٛ ٗ : ًاًؤغتا ئٞٗ باضاُٞ ظؤضٝ ضٚٚٞ، ث   َٚٛ بَو
بطازٝضَٙلٚـ ٗتٟ: خ٘ا بٞٗٝ ضٝظيٟ كطز ثاضٝكٞ ٓيًٜٞ٘ٗ ثَٚيِر ٓيٞظاضٗ زٝ    
ٓٞظاض زِٙاضٜ ب٘ٗ، ئٞطٞض بٚػيت ٗ ثَٚيِر ٓيٞظاض زِٙياضٜ ب٘اٙيٞ ئيٞٗٝ تؤفياُٟ        

 ُ٘ح َٓٞهسٝغتا 
 یاَی: دٔای َٕێژی تّ- ج

َٜ ()ٜ خ٘اثَٚغًٞبٞض ٗاتٞ:  53(خهٜٛضٖا يف ألَيت خاض٘ى ايًَِٗ: )زٝفٞضً٘
  "خ٘اٙٞ بٞضٝكٞت غٞ بٞٙاُٚاُٟ ئ٘ممٞتٞكَٞ"

ٗ زَٝهَٚت: ثريؤظتطّٙ كات بؤ ُعا  االشناض"ئٌٚاًٟ ٠ُٗٝٗٞ هٞ كتَٚيب "
ئٞٗ  :فٞضً٘ٗٙٞتٟ()ثَٚغًٞبٞض  خ٘اثٞضغتٟ زٗاٜ َُ٘ٙصٜ بٞٙاُٚٞ، ضُ٘لٞ

خ٘اثٞضغتٟ  كٞغ٠ٞ َُ٘ٙصٜ بٞٙاُٟ بٞكؤًَٞي كطزٗ زاُٚؿت تا خؤضَٓٞىتّ
زٗٗ ضكات َُ٘ٙص بلات، بؤٜ بٞخَٚطٜ سٞز ٗ عًٞطٝٙٞن ٓٞٙٞ   ، ثاؾاْتبلا

ت زًٝاٙٞٗٝ تاٗٝك٘ خؤض كٞ َُ٘ٙصٜ بٞٙاُٟ زٝكطز هًٞعطٞٗ ()ثَٚغًٞبٞض
  َٓٞهسٝٓات 

 :  ذِكاجی سٕج نّ-د
َٜ ئٞطٞض  ، غ٘دسٝ ئٞٗ ؾيَِ٘ٙٞٙٞ  ٞٗٝبَٚتب ُعٙم هٞخ٘اٜ خؤٜظؤض ًطؤظ  بٚٞٗ

َٜ غ٘دسٝ ببْٞ،  زٗعاٜ َُٚ٘ غ٘دسٝ ضٝتلطز٠ُٝٗٞ بؤ ُعٙلٛ ًطؤظ، تا زٝكط
  ُٞٚ  

َْٜط٠ٖ  ٖبَط ْٔ ٖبَخٞ  ٍَ اهلَل()َع ِٕ َضغبٛ ٕب ايَعْدسب ََٔ َضٔخَ٘، ٖٚٛ  ( :()ٖب ٖب٘قَطرب َا َٜهٛ
ُيعٙل ّٙ كيات كيٞ بُٞيسٝ هيٞخ٘زاٜ خيؤٜ       "ٗاتٞ:  ٗ٘(غاَغٌس، ؾة٘نَططبٚا ايّسعا٤

كاتيييٞزا ظؤض ُعٙيييم بَٚيييت، ئيييٞٗ كاتٞٙيييٞ كيييٞ هيييٞ غييي٘شزٝزا بَٚيييت، كٞٗاتيييٞ هيييٞٗ 
  55"بجاِضَِٙٞٗٝ

                                                 
 40338 ضٚاٙ ايرتَصٟ خطقِ/- 53
٘ٗ
 482 خطقِ/ ضٚاٙ َػًِ - 
٘٘
ٗ ٓٞغتاُٞٗٝ بٞؾَٚ٘ٝٙٞكٟ ٌَّٓٚ ٗ ئاضاَ، َِٗٙطاٜ ضاططاتِٟ ٓاٗغُٞطٟ غٚػتًٟٞ  غ٘شزٝ ٗ ضك٘ -

  غِ٘ٗضٜ خَّ٘ٙ هٞ ًؤخسا، ٓؤكاضَٙلٞ بؤ بَٞٓٚع بُٟ٘ٗ
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  ڵثژاردَی شٕێٍ: ّْدووَم/  
ٞؾيَٚ٘ٝٙٞكٟ طؿيتٟ زٗعياكطزْ تٚاٙيسا ِبَ٘هيٞ،      بٞ زٝططَٙتٞٗٝ كٞ ئٞٗ دَٚطاٙاُ

 ، هٞٗاُٞ: ٗ عًٞطٝ ٗٝك٘ زٗعاكاُٟ سٞز
ٞ زٗعييييا) زٗعيييياٜ زٗاٜ ضٝطيييييٛ  )  (ٜ ضؤشٜ عٞضٝفييييٞ، هٞغٞضضييييٚاٜ عٞضٝفيييي

 ٞ زٗعيياكطزْ ) (ٗٝجنٟزٗعيياٜ ثيياف ضٝطيييٟ ؾييٞٙتاُٟ ُييا   ) (ؾييٞٙتاُٛ طةييل
 ٞ َٜ(   "سذييييطٜ امساعٚييييى "هييييُٞاٗ ) 56(هييييُٞاٗ كٞعبيييي زٗاٜ َُ٘ٙييييصكطزْ هييييٞٗ

ٞ ل٠ٞ غٞفا هٞ ًٞكزٗعاكطزْ هٞغٞض تٞثؤه) ٗ (لي ٝٓا زٗعياكطزْ هيٞكاتٟ     ٓيٞض
َٛ ٙا غ٘اضٜ ٗٝن غيٞٙاضٝٗ كٞؾيتٟ ٗ فِطؤكيٞٗ    دا  زا،غٞفٞضطٞؾت ٗ  ثٚازٝب

ؾاضٝ طٞٗضٝكاْ ٙا ًٓٞ٘ٗ دؤضٝكاُٟ َٗىة بؤ ئٞٗا٠ُٞ هٞ طُ٘سٝٗٝ ٓات٘ضؤٜ 
  طُ٘سٝكاُٟ زٝٗضٗبٞضٙاْ زٝكْٞ ٗ     ٓتس  

 ت:  ٔ حاڵّ شێِٕ شًًَُم/
َٛ ؾً٘اضٝ َٜ هيييييييئٞطٞض باغٛ هَٚ٘ٝ بلّٞٙ، صي٠ُٞٗ٘  ساَهٞتٞكاْ ب  ُٞٗٓٞس

                                                                                                                            

ٙاضًٞتٚسٝضٝ بؤ ئاِضاغتٞكطزُٟ خَّ٘ٙ هٞ ى تُٞٚؿتٞكاُٟ هٞؾٞٗٝ بٞضٝٗ  غم ٗ ِاض ٗ ِضاُٞكاُٛ ًطؤظ
اٜٗ ًطؤظ ثاَهٞثٞغتؤ هٞغٞض غٚٚٞكاْ زضٗغت ئُٞساًٞكاُٟ ُاٗٝخؤٜ هٞف ٗ ًؤر، ضُ٘لٞ ُٓٞ

زات زَٗٗٝ ئؤكػٚسٜ كاضبؤْ" هٞ خَّ٘ٙ بٞضظ زٝكاتٞٗٝٗ ئٞٗٝف ٙاضًٞتٛ زٝ- co9زٝكات، ضَٙص٠ٝ" 
ضٗاُطٞٗٝ ثعٙؿلاْ ٗ ثػجؤضاُٟ ب٘اضٜ ٗٝضظف  ٗ ئٞٗا٠ُٞ  خَِٟ٘ٙ ظٙاتط بؤ ًؤر بِطٗات  ٓٞض هٞٗ

ٞٗاُٞ دٞخت زٝكُٞٞٗٝ كٞ َُ٘ٙصٜ ً٘غَوٌاُاْ بٞ ٙؤطا بؤ ئاضاًٟ زَي ٗ زٝضْٗٗ ئٞجناَ زٝزْٝ، ئ
 َٛ َٛ  كات ئاضاًٟ ٗ زٗٗض هٞ ثٞهٞ ثٞهٞٙٛ، غ٘ٗزَٙلٟ باف ٗ تٞٗاٗ بٞ غِ٘ٗضٜ خَِٟ٘ٙ زًٝاة زٝطُٞٙٞ

 زَي غ٘دسٝ زٝبات، ًٓٞ٘ٗ ؾََ٘ٙ  بؤٜ زٝبَٚتٞ ًعطٞٗت 

٘ٙ
َٛ: ضً٘ٗٞ سٞز، هٞ ؾَٚذ )ذلًٞٞز سٞغاْ(٠ طٞٗضٝ ظاُاٜ بُٞاٗباُطٟ ًٚػط، زٝطَِٚطَٙتٞٗٝ، زَٝه-

ًٞكلٜٞ ثريؤظ غٞٙطَ كطز ئٞٗٝ ثٚاَٗٙم بٞزَي ٗ زٝضَُٗٗٚلٟ ثِط هٞ دؤف ٗ خطؤف ٗ بٞ ًات ٗ 
 ًٞه٘ٗي ٗ ظٝهٚوٚٞٗٝ زٝغتٟ بؤ ئامساْ بٞضظ كطزؤتٞٗٝٗ هٞ خ٘ا زٝثاِضَٙتٞٗٝ 

 ًاٗٝٙٞن غٞضجنٍ هٞغٞضٜ ٙٞكاُطري كطز، ثِطتاٗ ثٚاَٗٙلٍ بِٟٚ بٌَِٟٞٓٚ خؤٜ طٞٙاُسٝ ىٜ،
َٜ ثاض٠ٝ بؤ شًاضزٗ بٞ ثٚاٗٝكٜٞ زا  ئٞٗ زضيُٞٞ  هٞبٞضزًٟٝ ٗٝغتا، زٝغتٟ ُاٙٞ باخَٞهٛ، ُٓٞس

َٜ، بٞ تاه٘ٗكٞٗٝ  ثطغٚاضَ هًِٞٞض ئٞٗ ثاضٝٗ ثاِضاُٞٗٝ هَٚٛ كطز،  غٞضجنٛ ضاكَٚؿاَ ، خؤَ طٞٙاُس
ٞٗٝ ئٞٗ ثاضٜٝ ئٞٗٙـ هٞ َٗٝىًسا ٗتٟ: َٗٝىٓٛ ظؤض ً٘ستاز ٗ ئاتادٛ ثاضٝ بَ٘ٗ، هٞ خ٘ا زٝثاِضاً

َٛ ئٞٗ ً٘غَوٌاُٞ ٓات ٗ ثاضٝك٠ٞ خػتٞ َُٚ٘ زٝغتٍ  كٞ ثاضٝكَٞ شًاضز  ثَٚ٘ٙػتٌٞ ثٌَٟٚ بسات، ٗٝه
 زٗٗ َِٓٚس٠ٝ ئٞٗ ثاضٝٙٞ ب٘ٗ كٞ هٞ خ٘اَ زاٗا كطزب٘ٗ 
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 -هٞباضٝٗٝ بلّٞٙ:  ِػ٠ٞ ٜزٗعاٙاُٞ
 )كيييييات ٗ غييييياتٟ ِيييييييييِ٘اُسُٟ  57*)زٗعييييياٜ َُٚييييي٘اْ بييييياُط ٗ ِاًيييييييييييييييٞت(  

كاتٟ )زٗعيييياكطزْ هييييٞ 58(هييييٞكاتٟ خ٘اضزُيييي٠ٝٗٞ ئييييا٠ٗ ظًٝييييعَٝ)ٞؾييييَٚط(كَٞه
ٝ  (59باضاُبيياضّٙ هييٞكاتٟ )62( )ٓييًٞ٘ٗ ئييٞٗ كاتاُيي٠ٞ ً٘غييَوٌاْ تَٚٚييسا بييٞضؤشٗٗ

                                                 
٘6
 - ْٔ ٜٔ ََاَيددوُ  َعدد َِ   ٖبَْددٜؼ ْخدد ًٞ ََٚغدد ْٝددَ٘  ٘ب عًَٖ ًٞدد ٢ًٞ اي ًٞددَ٘ َقدد ٍب اي ٍَ َضغبددٛ ٍَ: ٖقددا َٔ ا٘يددٖةَشإٜ  ايددّسَع :(ٖقددا ْٝ ٜبددَطّز َخدد ا٤ب ٖيددا 

.َٚا٘يٜحٖقا١َََ
٘6

 .) زٗعاٜ َُٚ٘اْ باُط ٗ ِاًٞت ضٝت ُاكطَٙتٞٗٝ(: ٗاتٞ  )
٘4
َٛ هٞكاتٟ خ٘اضز٠ُٝٗٞ ئا٠ٗ ظًٝعَٝ ٓٞض زٗعاٙٞن  - ئا٠ٗ ظًٝعَٝ ططُطٟ خؤٜ ٓٞٙٞ، ٓٞض كٞغ

 َٜ ٘ب(قاٍ: ) َا٤ب َظََع()عٔ ايٓيب  ()طعٔ غاخ  بلات، خ٘اٜ طٞٗضٝ ٗٝضٙسٝطط َُا ؾبٜطَر ٖي ٗاتٞ:  َّ َي
 "ئا٠ٗ ظًٝعَٝ ئٞٗٝٙٞ كٞ بؤٜ زٝخ٘ضَٙتٞٗٝ" 

ٌِ  )هٞ فٞضً٘ٗزٝٙٞكٟ زٙلٞزا: ٌِ ٗضفاُء اىسُّق ًُ اىطُّؼ ًَ فٍٔ طؼا ِٔ األسِض ٍاُء صٍض  (خٍُش ٍاٍء ػيى ٗج
ٗاتٞ: "باؾ ّٙ ٗ ضاك ّٙ ئاٗ هٞغٞض ض٠ٗٗ ظٝٗٙسا ئا٠ٗ  "9/922"قشٚا اه  ٚب ٗاه ٓٚب بطٍِ 

 ًٝعًٝٞ، خؤضاكٟ خ٘اضزْ ٗ ؾٚفاٜ ُٞخؤؾٛ تَٚساٙٞ"ظ
ظاُاٙاُٟ تُٞسضٗغتٟ زٗاٜ هَٚلؤَهِٚٞٗٝٙٞكٟ ٗضز هٞغٞض ئا٠ٗ ظًٝعَٝ طٞٙؿتُ٘ٗٞتٞ ئٞٗ ضاغت٠ٞٚ كٞ 

َٜ ضُ٘لٞ ًٓٞ٘ٗ ئٞٗ ثَٚلٔاتا٠ُٞ تَٚساٙ َٜ ئٞٗئاٗٝ ٗٝك٘ ًٞ ٞظ٠ بؤ ُٞخؤف بٞكاضبَِٔٚسض ٞ كٞ هٞ زٝكط
َٜ ُٞخؤف زاز بؤ ًٞ ٞظ٠ زاٙٞ كٞ  ُٝسض

َٛ: هيٞ ضؤشٜ ٓيِٟٞٙ ثٚاَٗٙيم ٓاتيٞ شٗضٝٗٝ هٞزٝضطاٙيٞن كيٞ بٞضاًبيٞض         () ُٞغٛ كِ٘ضٜ ًاهمئٞ-59 زَٝه
ٗٝغيييتا بييي٘ٗ ٗتييياضٜ زٝزا، ثٚاٗٝكيييٞ بٞٗٝغيييتا٠ٗ ض٠ٗٗ     ()ًِٚبيييٞض بييي٘ٗ، هيييٞٗ كاتيييٞزا ثَٚغًٞبيييٞض    

زاٗا هيٞخ٘ا   كيطز، ٗتيٟ: ئي٠ٞ ثَٚغًٞبيٞضٜ خي٘ا ًاَىشيياْ هُٞاٗضي٘ٗ، ضَٙطاكياْ ثةيِطاْ،         ()هٞثَٚغًٞبٞض
َٜ ٗ باضاصياْ بؤ بباضََٙ    بلٞ فطٙاًاْ بلٞٗ

ٓٞضزٗٗ زٝغتٟ بٞضظكطزٝٗٝ، فٞض٠ًٗ٘: خ٘اٙٞ باضاصياْ بؤ بباضَِٙيٞ، خ٘اٙيٞ باضاصيياْ     ()ثَٚغًٞبٞض 
 بؤ بباضَِٙٞ، خ٘اٙٞ باضاصياْ بؤ بباضَِٙٞ  

َٛ: غَِ٘ٙس بٞخ٘ا هٞئامساُسا ٓٚو ثاضضٞ ٓٞٗضَٙم ٗ ٓٚو ؾتَٚل ٟ تطًياْ بٞضضياٗ ُٞكيٞٗت،    ئُٞٞؽ زَٝه
  َٜ ٗٝ هَُٞٚ٘اُٟ ئٌَٚٞٗ ضٚاٜ)غوع(زا كٞ ضٚاٙٞكٞ هٞ ًٞزِٙٞ، ٓٚو ًاَي ٗ خاُ٘ٗٙٞن ُٞب٘ٗ ثَٚؿٌاْ بطيط
هييٞبِِٟٚٚ ٓييٞٗض  هٞثؿييت ضٚاٜ)غييوع( ٓييٞٗضَٙم زٝضكييٞٗت ٗٝكيي٘ ًٞجنييٞي خييِط بيي٘ٗ، طةييلٞ بيي٘ٗ، كييٞ         

 طٞٙؿتٞ ُاُٗٝس٠ ئامساْ، بَةٗبؤٗٝ، هٞثاؾاْ باضاْ باضٜ 
َٛ: غَِ٘ٙس بيٞخ٘ا ؾيٞف ضؤش خؤضًياْ ُيٞزٙت، هٞثاؾياْ ثٚاَٗٙيم هٞٓيًٞاْ زٝضطيا هيٞضؤشٜ          ئُٞ  ٞؽ زَٝه

غيتاب٘ٗ ٗتياضٜ زٝزا، ثٚاٗٝكيٞ بٞٗٝغيتا٠ٗ ض٠ٗٗ     ٝٗ()ِٟٓٞٙ زآات٘ٗ ٓاتٞ شٗٗضٝٗٝ كيٞ ثَٚغًٞبيٞض  
ؤ بليٞ  كطز، ٗتٟ: ًاَي ٗغاًاْ ٗ ًاَىشياْ هُٞاٗضْ٘ٗ، ضَٙطاكياْ ثةيِطاْ، زٗعاًياْ بي     ()هٞ ثَٚغًٞبٞض

 َٜ  هٞخ٘ا، باضاُٞكٞ ضابطط
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زٗعاكطزْ هٞغٞضٗبُٞس٠ ؾؤٗ دُٞط(  )ؾِٞضٗ  زٗعاكطزْ هٞكاتٟبٞضباُط( )
  (ٓتس     ٗ (ٗ كؤِضٗ ظٙلطٜ ً٘غَوٌاُاْ اْ ىٜ ًطزٗٗ ٛئاًازٝبُ٘ٗ

                                                                                                                            

َٛ: ثَٚغًٞبٞض زٝغتٞكاُٟ بٞضظ كطزٝٗٝ، هٞثاؾياْ فيٞض٠ًٗ٘: خ٘اٙيٞ هيٞ زٝٗضٗبيٞضًاْ       ()ئُٞٞؽ زَٝه
بباضَِٙٞ، بٞغٞض غٞضًاُا ُا، خ٘اٙٞ بباضَِٙٞ بٞغٞض ظٗضطٞ طٞٗضٝكاْ ٗ ضٚاٗ ئاداَ ٗ ططزٝ بة٘ٗكٞكاْ 

 ٗ زؤَي ٗ هِٞٗٝضطٞكاْ 
َٛ: باض  َٛ هٞ ًعطٞٗت ضِ٘ٗٙٞ زٝضٝٗٝ، ضؤش دا ئُٞٞؽ زَٝه بٞزٝضكٞٗتب٘ٗ، هٞبٞض ضؤش اْ ًُٞا ٗ كات

َٛ: بٞ ئُٞٞغٍ ٗت: ئٞٗ ثٚا٠ٝٗ زَٗٗٝ ًٓٞاْ ثٚا٠ٗ ٙٞكَٞ ب٘ٗا ئُٞٞؽ ٗتٟ:  ضؤٙؿتري  ؾٞضٙم زَٝه
 ُاظا  

ْٔ ُبَع١ُ ََ َّ غب ْٛ َُْػَػَس َٜ ٌَ ا٘ي ِٕ َضغباٙل َزَخ ٜٔ ََاَيُو ض ٞ اهلل عٓ٘ ٖب ْٔ ٖبَْٜؼ ْخ ََا٤َ ,  َع َٛ َزاٜض ا٘يٖك َٕ َْْؿ َخاُر ٖنا
 ِِ ًُا , ضب ٍَ ايًَٞ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖقا٥َ ٌَ َضغبٛ ٕٗذب , ٖؾاْغَس٘كَد ٌِ َْٜد ٍب ايًَٞ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖقا٥َ ََٚضغبٛ

 ٍَ َ٘  :ٖقا ًٞ ٌب ، ٖؾاْزعب اي ْْٖكَٕٖعَش ايّػدب َٚا ٍب ,  َٛا َْ ًَٖٖٖهَش اأٖل  , ًَ٘ٞ ٍَ اي ٍب َٜا َضغبٛ ٍَ : ٖؾَطٖؾَع َضغبٛ ٜبَػْطَٓا , ٖقا َزَعاٖي٢ 
ِِ ٖبَغْطَٓا ٗب ًٞ ِِ ٖبَغْطَٓا , اي ٗب ًٞ ٍَ : اي ِِ ٖقا َْٜ٘ ضب َٖٚايًَٞ٘ ََا  , ايًَٞ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ََٜس ٍَ ٖبٌَْؼ : ٖؾال  ِِ ٖبَغْطَٓا. ٖقا ٗب ًٞ اي

ََا َخ َٚ َٚال ٖقَعَع١ُ ,  ْٔ َغَؿاُر  َُا٤َ ََ ََٚضا٥ََ٘ ََْط٣ َؾٞ ايِػ  ْٔ ًَٖٕٖعْش ََ ٍَ : ٖؾ َٚال َزاٝض . ٖقا ُْٝش  ْٔ َخ ً٘ٝع ََ َٔ َغ ْٝ ََٚخ ََْٝٓٓا 
َٕٖطْص َْ ِِ ٖب َْْسَؿَطْص ، ضب َُا٤َ ا َِٛغَٕٖش ايِػ ُِا َز ٌب ايّسْطٜؽ . ؾًٖٖ َُْؼ  , َغَؿاَخ١ٚ ََْط َْٜٓا ايِؿ ًَٞ٘ ََا َضٖب َٖٚاي ٍَ : ٖؾال  ٖقا

ٌَ . َغْدًسا ِِ َزَخ ٍَ : ضب ٌِ  ٖقا ٍب ايًَٞ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖقا٥َ ََٚضغبٛ ُب٘كد١ًََٖ ,  ُبَع١َ ا٘ي ْٔ َشَيٖو ا٘يَداَر َؾٞ ا٘يػب ََ ٌٌ َضغب
ٍب َٛا َْ ًَٖٖٖهَش اأٖل  , ًَ٘ٞ ٍَ اي ٍَ : َٜا َضغبٛ ٘ب ٖقا٥َُا , ٖؾٖكا ٕٗذب , ٖؾاْغَس٘كدًَٖ ْٕ  , َْٜد َ٘ ٖب ًٞ ٌب , ٖؾاْزعب اي ْْٖكَٕٖعَش ايّػدب َٚا

َُْػٖهَٗا ٍَ ٜب ِٓا . ٖقا َْٝٓا ,  : َعد َٚال عًَٖ َْٝٓا  َٛاٖي ِِ َؾ ٗب ًٞ ٍَ : اي ِِ ٖقا َْٜ٘ ضب ٍب ايًَٞ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ََٜس ٖؾَطٖؾَع َضغبٛ
ُْ ََٚخَطْغَٓا َْ ٍَ : ٖؾٖةقًَٖ٘عْش ,  َََٓاَخَش ايِؿَػٜط , ٖقا َٚ َْٚز١ََٜ  ٕٕٜٗٛ اأٖل َٚخب َٚايعَِّطاَر  ِِ ع٢ًَٖ اآلٖناّٜ  ٗب ًٞ َؾٞ َؿٞ اي

ُْؼ ٍَ : ال ٖبْزٜضٟ،  ايِؿ ٍب ؟ ٖقا ِٚ ٌب اأٖل َٛ ايِطغب ٖب َٔ ََاَيُو : ٖب ٍَ َؾٜطٜٚو : ٖؾَػٖة٘يشب ٖبََْؼ ْخ  ضٚاٙ ايدداضٟ ... ٖقا
 895خطقِ/  َٚػًِ 1013خطقِ/ 

ب٘ٗ،  ٙٞنضؤشَٙلٚاْ عً٘ٞضٜ  كِ٘ضٜ خٞتاب هٞكاتٟ باضاُباضّٙ طَ٘ٙٛ هٞزُٝطٟ ٓٞٗضٝ تطٙؿقٞ
ا  هَٚٚاْ ثطغٛ:  ئ٠ٞ ئًٞريٜ ً٘غَوٌاُاْ ئٞٗٝ ضٚتٞ، بؤ زٝططٜا هَٞٗٝىًسا ططٙاَُٚلٟ ظؤض ططٙ

َٛ زُٝطٟ ت٘ٗضٝبُ٘ٗٞك٠ٞ ضؤْ بَٚتا   فٞضًٜ٘: ئٞٗٝ زُٝطٟ ضٝظيٞتٟ خ٘اٙٞ، ئ٠ٞ زٝب
ٜب٘ؿ: )ٚقاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ٓٙ ِب َؾَ.  َٚايِكا٥َ ٍب  ّب ا٘يَعاَز ََا ِْ اَٜ ٗب َٛزب ٠َٗٛ ضالض١ٚ ال زبَطّز َزْع ََٚزْع َٕطب 

ََٚعِعَز  :ٌِ ََٚغ ٍب ايِطّر َعِع  ََٜٚٗكٛ َُا٤َ  َٛارب ايِػ َٗا ٖبْخ َٚزبٖؿِسحب ٖي َُاّٜ  َْٛم ا٘يَػ َُ٘عًّٜٗٛ َْٜطٖؾعبَٗا ٖؾ ْٛ َخْعَس ا٘ي َٖٚي ْْكبَطَِْو  ٞ أٖل
 .قؿٝح غٓٔ ايرتَصٟ“ضٚاٙ ايرتَصٟ ٚبخٛ زاٚز ٚاخٔ َاغ٘ ٚقؿؿ٘ ايعال١َ األيداْٞ يف  (.َؾٝ.

َٛ كٞؽ ْٓٞ زٗعاٙاْ ضٝت ُاكطَٙتٞٗٝ: ضؤشٗٗٝٗاْ ٓٞتا بٞضباُط زٝكاتٞٗٝ،   ثَٚؿٞٗاٜ ٗاتٞ: )غ
زازثٞضٗٝض،  ثاِضا٠ُٝٗٞ غتًٞوَٚلطاٗ، خ٘اٜ طٞٗضٝ بٞضظ٠ زٝكاتٞٗٝ بٞغٞض ٓٞٗضٝكاُساٗ زٝضطاكاُٟ 

َٜ: ب ثَٚؿٛ ضٛ ٞ عٚعظٝتٟ خؤَ  غٞضت زٝخَٞ ئٞطٞضئامساُٟ بؤ زٝكاتٞٗٝٗ ثٞضٗٝضزطاض زٝفٞضً٘
 بةَٚت( 
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 ؾُٝددا ميسدداظ زعددا ٙ عًدد٢ زعددا٤ ) َووذ: جًّ سوواَی جایثّ دٔعووای كّرَم/ ضووىا  
 :غريٙ(

بيٞٗ زٗعاٙاُي٠ٞ هيٞ ِ٘ضئياُٟ     ٗ ثٚاٗضاكاْ(  )زٗعاكطزْ )زٗعاٜ ثَٚغًٞبٞضاْ 
 ٝ ٜ )  (62ثريؤظ بٞٙاْ كيطاٗ ٗ  )  (ً٘ستياز  ٟكٞغي  زٗعيا  ( 69زٗعياٜ غيتًٞوَٚلطا

٘ؾييم ٗ )بييَُِٟٞٔٚ زٗعيياكطزْ بييؤ خ   (63زٗعيياٜ زاٙييم ٗ بيياٗن بييؤ ضؤَهٞكيي٠ٞ  )
 ٗ   ٓتس (64بطاٜ ً٘غَوٌاُٟ

                                                 
َٛ ظؤضٝ ، زَهؤثَٚم هٞزٝضٙاٜ ئٞٗزٗعاٙاُٞ: زٗعاٜ كائٞطٞض باؽ هٞ زٗعا- 62 ُٟ َُٚ٘ ِ٘ضئاْ بلّٞٙ طٞه

: "ال اي٘ اال بْش غدؿاْو اْٞ نٓش َٔ ب٘ٗ، فٞض٠ًٗ٘زاغلٟ ُُٞٓٞط  ثَٚغًٞبٞض ُٙ٘ؼ كٞ هٞ
يب اهلل ٚ ْعِ ايٛنٌٝ" :"ؾػب٘ٗ، فٞض٠ًٗ٘زازٗعاٜ ثَٚغًٞبٞض ئٚربآٍٚ كٞ هُٞاٗ ئاطط ايعامل." 

 :"ضر اْٞ َػو ايَط ٚ بْش اضؾِغاَي ُٞخؤف ب٘ٗ، فٞض28ًٜٗ٘زٗعاٜ ئٞٙ٘ب ثَٚغًٞبٞض كٞ 
 ايطمح.".

 خعظ َعاشٙا ام ايُٝٔ ٚغام احلسٜظ ٚقاٍ ؾٝ٘: ()عٔ اخٔ عداؽ )ض ٞ اهلل عُٓٗا( بٕ ايٓيب  -ٕٙ

(ََْٗٓٝ َْٝؼ َخ َٗا ٖي ِْ َُ٘عًّٜٗٛ ٖؾٜح ٠َٖٛ ا٘ي ًَٞ٘ َؾَػاٌراِزٜل َزْع َٔ اي ْٝ ََٚخ ٞضٜ خ٘ا ثَٚغًٞب" ٗاتٞ:   1395 /ايدداضٟ خطقِ (ا 
فٞض٠ًٗ٘: ٗٝ خؤت بجاضَٙعٝ هٞ ثاِضا٠ُٝٗٞ غتًٞوَٚلطاٗ ضُ٘لٞ هَُٞٚ٘اْ  ًٞعاظٜ ُاضز بؤ ًْٙٞٞ،     

  "ثاِضاُٞٗٝكٞٗ خ٘اٜ طٞٗضٝزا بٞضبٞغت ُٚٚٞ

ٖٙ
-  :ٍَ ٍَ: قا ٘ب قا َٞ اهلٗل عٓ َْٜط٠ٖ َض  ٖبَط ٍب اهللعٔ ٖبخٞ  َبْػسَػاَخاٌص ال َؾٞو () ضغٛ َٛاُص  : " َضالعب َزَع

َٚ ٠َٗٛ املَػاَؾٜط،  ََٚزْع ٠َٗٛ امٖلعًّٜٛ،  ِٔ: َزْع َٚيَسَٙؾٝٗ َٛاَيَس َع٢ً  ٠َٗٛ اي   " َزْع
زٗاٜ ًطزُٛ زاٙم ٗ باٗن )باؾ ّٙ ؾت ظِٙسٗٗ بؤ ًطز٠ٗٗ بلات بطٙتٚٞ هٞ زٗعاكطزْ بؤٜ(  

َٜ باؾ ّٙ  َٜ داض زٝٗتط َٛ ًِساَي ضن ُٓٞس زٗعا، زٗعاٜ ًِساَهٞ، ًٞبٞغت هَٞ ِػٞٙٞ ئٞٗٝٙٞ كات
َٜ، ئٞٗا ئُٞٗٝسٝ زٝططٜ، ئُٞٗٝسٝ ًلِ٘ضٝٗ  َٜ ٗ زاٗاٜ ؾتَٚم زٝكات بؤ ئ٠ٝٗٞ ثَٚٛ بسض زٝطط
َٜ، كِط ُابَٚتٞٗٝٗ زٝغبٞضزاضٜ  َٛ ُٞكط َٛ بٞد َٜ تاٗٝك٘ زاٗاك٠ٞ بؤ د ٗاظُآََٚ   تُٞاُٞت بٞدؤض

َ بؤ بلْٞ  : زٗعا، زٝٙ٘تابَٚت  بؤٙٞ ئٌٚاًٟ عً٘ٞض زاٗاٜ هًِٞساَىْ زٝكطزفٚغاُٛ خؤٜ ُ ططٙاْ ٗ
 زٗعاٙاْ طريا زٝبَٚت  ،هٞ ًِساَىْ زٝكٜٞا زٝٙفٞضً٘ٗ: ئٞٗ ًِساَىُٞ ثاكّ اثَٚٚاْ زٝٗت: ضؤْ زاٗ

زع عٔ ٗبّ ايسضزا٤)ض ٞ اهلل عٓٗا( بْٗا قايش يكؿٛإ: بزطٜس احلؼ ايعاّ؟ قاٍ: قًش: ْعِ، قايش: ؾا -ٗٙ
نإ ٜكٍٛ: زع٠ٗٛ املط٤ املػًِ الخٝ٘ خعٗط ايػٝذ َػسػاخ١، عٓس ضبغ٘  ()اهلل يٓا خبري ؾإ ايٓيب

)ٌٝ ٌب خ٘: ٛاَ. ٚيو مبط ٌٌ، نًُا زعا الخٝ٘ خبرٝي، قاٍ املًو املٛٛن   9733قشٚا ًػوٍ بطٍِ/  ًَٚو َٛٛن
َٛ بَٚت( بٞ غٞف٘اُٟ فٞضً٘ٗ: )ئاٙا بايسضزا٤ٗاتٞ: ئَ٘  ُٞٚاظٙت ئَٞ غاَي بِطؤٙت بؤ )ضٝظاٜ خ٘اٜ ه

َٛ، فٞض٠ًٗ٘: كٞٗاتٞ زٗعاٜ خَٚطًاْ بؤ بلٞ هٞ خ٘ا  ()ضُ٘لٞ ثَٚغًٞبٞض ،سٞزا ًِٚـ ٗ : بَٞه
زٝٙفٞضً٘ٗ: زٗعاٜ كٞغَٚلٟ ً٘غَوٌاْ بؤ بطاك٠ٞ هٞ ثُٞٔاُٚسا ٗٝضطرياٗٝ، هٞىٜ غٞضٙٚٞٗٝ 

اٙٞكٟ ً٘غَوٌاُٟ، ئٞٗا ئٞٗ فطٙؿتٞ فطٙؿتٞٙٞن ضاغجَٚطزضاٗٝ ٓٞض كاتَٚم ئٞٗ زٗعاٜ خَٚط بلات بؤ بط
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 دوعا ئادابُكانٌهُ 
  65سث َٕێژگرجٍ پێش َساكردٌ: دِ/ يُكُم

                                                                                                                            

 َٛ ضاغجَٚطزضاٗٝ زَٝهَٚت: خ٘اٙٞ زٗعاك٠ٞ طريا بلٞٗ بًٞٓٞاْ ؾ٠َٝ٘ٚ ئٞٗ زاٗاكاضٙٚٞ بؤ خؤؾٛ دَٚبٞد
 بلٞ( 

فٞضً٘ٗزٝٙٞ زَٝهَٚت: ضؤشَٙلٚاْ كابطاٙٞن بٞ تٞهٞفؤْ زٗعاٜ بؤ ٓاِٗضَٙٚٞكٟ  *كابطاٙٞن هٞغٞض ئٞٗ
ٝٙ٘ت: هٞخ٘اٜ طٞٗضٝ زاٗاكاضَ شَُٚلٟ ظؤض ه٠ٝٗٞ ئَٚػتا زٝكطز كٞ خاْٗٝ شْ ٗ ًِساَي ب٘ٗ، ز

 بٞخؤؾٛ بصٜ ٗ ئٚػطاسٞت بلٜٞ   ٗك ت بُٞػٚب بلات، كٞ تا ًاٜٗٝد٘اُ ٗ بة٘
شُٞك٠ٞ طَ٘ٙٛ هَٞ ِػاُٞ ب٘ٗ، ض٠ٗٗ كطزٝ ثٚاٗٝك٠ٞ ٗ ثَٚٛ ٗت: سٞظُاكَٞ زٗعاٜ ٗا بؤ ٓٚو  مكاتَٚ

َٜ بل٠ٞ كٞ خاْٗٝ شْ ٗ ًِساَهٞ! ثٚاٗٝك٠ٞ سٞثٞغا، بٞ ثٞضؤؾٞٗٝ ٗتٟ: ئاخط بؤضٛا شُٞكٞ  ثٚاٗ
َٜ: )زٗعاٜ كٞغَٚلٟ  هَٞٗٝىًسا ثَٚٛ ٗت: ئاخط ًّ ئٞٗ فٞضً٘ٗز٠ٝ ثَٚغًٞبٞضَ هٞبٞضٝ، زٝفٞضً٘
ً٘غَوٌاْ بؤ بطاك٠ٞ هٞ ثُٞٔاُٚسا ٗٝضطرياٗٝ، هٞىٜ غٞضٙٚٞٗٝ فطٙؿتٞٙٞن ضاغجَٚطزضاٗٝ كٞ ٓٞض كاتَٚم 

ً٘غَوٌاُٟ، ئٞٗا ئٞٗ فطٙؿتٞ ضاغجَٚطزضاٗٝ زَٝهَٚت: خ٘اٙٞ ئٞٗ زٗعاٜ خَٚط بلات بؤ بطاٙٞكٟ 
َٛ بلٞ(، بٞ ضاغتٟ ًِٚـ  زٗعاك٠ٞ طريا بلٞٗ بًٞٓٞاْ ؾ٠َٝ٘ٚ ئٞٗ زاٗاكاضٙٚٞ بؤ خؤؾٛ دَٚبٞد

 زٝتطغٍ بٞٗاٜ ئٞٗ زٗعاٙاُٞٗٝ ش  بٞغٞض بَِٟٚ 
َٛ تاٙبٞشيُٞس٠ تَٚسا كؤبؤٗ -65 ٝ، ٓٞضطٚع خ٘اٜ طٞٗضٝ ئٞطٞض باباٜ زٗعاخَّ٘ٙ هٞ زٗعاكطزُسا كؤًَٞه

زٗعاكاُٟ ضٝت ُاكاتٞٗٝ: ٗاباؾٞ بٞزٝغتَِ٘ٙصٝٗٝ زٗعا بلات،  ضٗٗبلاتٞ ِٚبوٞ،  بٞ َِ٘هجٛ ططٙاْ ٗ 
بلاتٞٗٝٗ بٞ  فطًَٚػم ٗ ئٞغطِٙٞٗٝ زٗعاكاُٛ ضٙع بلات ٗ ٓٞضزٗٗ زٝغتٞكاُٛ بؤ ئامساْ بٞضظ

َٛ بلات ٗ بٞ غَٞىٗات هَٚساْ هٞغٞض ثَٚغًٞبٞضٗ غ٘ثاؽ ٗ غتاٙؿٛ خ٘اٜ ثٞضٗٝض زطاض زٝغت ث
َٛ، زعٚؿقٞٗٝ زَهٛ خؤٜ هٞبٞضزَٝ باضٝطاٜ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض بلاتٞٗٝ هٞكاتَٚلسا خ٘ ا ٙٞن زَهٛ زاٗٝت

َٛ، ُٞن بٞ ظٗباْ باُطٞؾ٠ٞ ئٞٗٝ بلا َٛ تُٞٔا ٙٞن ؾ  تٚا زاُ َٛ: ًّ  ت،زٝب خ٘ا بٞٓٞق  ،ً٘غَوٌا بَو
َٛ عٞملاُٟ بثَِٚطٗ تاٌِٛ زُٝاغٍ، كٞضٛ ظِٗضُا بؤ  َٛ: ًّ زٝظا  خ٘ا زاخ٘اظٙٚٞكا  د َٛ، ُٞن بَو صُٝ

َٛ زٝكات، كٞضٛ تٞثَى بؤ  َٛ بٞد كٞٗاتٞ خاَهٛ ٗٝضضٞضخاْ بٞ  ضٝٗتٟ ؾٞٙتاْ ٗ زاضٗزٝغتٞك٠ٞ بل٘ت
َٛ زٝكات    زاٗاٜ هَٚدؤؾبْ٘ٗ )أغتغفاض( زٝغت ث

َٛ  ( بٞٓٚةكٍ زٝبْٞ : بُٟٞ ئازًٍٝ بٞ طُ٘اٖ بٞٓٚةن بطزٗٝ ٗ ئٞٗاُٚـ بٞ )اغتغفطاهللؾٞٙتاْ زَٝه
َٛ بٞدَٚلطزُٟ فٞضًاُٛ خ٘اٙٞ، ٓؤكاضٝ بؤ ظٙازبُٟ٘ٗ ضظق ٗ ضؤظ٠، بؤ  غ٘ٗز٠ "اغتغفطاهلل" د
ضُ٘ٗٞ بٞٓٞؾت ٗ غِط٠ِٝٗٞٙ تاٗاْ، ٓٞضٗٝٓا ٓؤكاضٝ بؤ ًِساَهبْ٘ٗ، بؤ ثاكلطز٠ُٝٗٞ زَهٞكاْ ٗ 

تُٞسضٗغتٟ باؾٛ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ثوٞٗ ثاٜٙٞ ئٞٗ كٞغٞ زٗاٜ ًطزْ ٗ ٓؤكاضَٙلٚؿٞ بؤ ئ٠ٝٗٞ 
  ٗ    ضُٞسّٙ غ٘ٗزٗ كَٞهلٛ زٙلٞ ٓٞبَٚت

ئٚدي تٞضيٚٞ)ضٝظيٞتٟ خ٘اٜ هَٚيَب( زَٝهَٚت:"ظؤض داض زٝضطاٙٞكٍ هٞغٞض زاخطاٗٝ، ٓٞظاض داض 
 زٝضطاكَٞ بؤ كطاٗٝتٞٗٝ" – اغتغفطاهلل -ٗتً٘ٗٞ
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بُ٘ٗييٞٗٝٗ ثييان ٗ خيياَِٟٗٙ ًييطؤظ، هٞٓييًٞاْ  زٝغييتَِ٘ٙصططتّ ٌَٓٚاٙييٞ بييؤ ثاطص  
ٗ    ات ئاًازٝطٟ ئٞٗ كٞغٞ ُٚؿاْ زٝزاك َٜ بيٞ زَي  َٛ    كيٞ زٝٙيٞٗ زٝضَُٗٗٚليٟ بي

ؾيييِ٘ٗزٝ هييي٠ٝٗٞ ٓٞضضيييٚٞن زاٗا خؤكيييٞ بةيييَٚتٞ َُٚييي٘ ثطؤغيييٞٙٞن  ٞٗٝخٞٗؾييي
  بلات، زاٗاكاُٟ ضٝت ُاكطَٙتٞٗٝ 

َٛ زٝغتَِ٘ٙص َٜ، بَٞىَ بٞ زٝغتَِ٘ٙصٝٗٝ ثريؤظٗ طٞٗضٝ بٞب ٙٛ خؤٜ زٗعا زٝكط
ٞٙٞٓ66  

بيييٞٓاٗكاضٜ ضيييُٞس  ،)ضاًؿييياضزْ(ٜ ظاُيييا ،هيييٞ ٙيييٞن هيييٞ ظاُلؤكييياُٟ ئيييًٞطٙلا  
ٞٗٝ َٙٛ ََٓٚولييييياضٜ ٗ تٚؿيييييلهيييييِٞضكيييييٞ ظاُاٙيييييٞكٟ تيييييط هيييييٞ تَ٘ٙصِٙٞٗٝٙٞكيييييسا 

ئٞجناًٚساٗٝ، بؤٜ زٝضكٞٗت٘ٗٝ ًَٚؿلٟ ًطؤظ هٞكاتٟ َُ٘ٙيصٗ ثٞضغتؿيٞكاُسا   
َٛظ َٛ    ٗ ِٙسٝ ضاىكٚٞكاُٟ ظؤض ظٙاتط زٝب ، طيٞٗضٝتطّٙ ٗظٝ بًَٞٚؿيم زٝبٞخؿي

ئٞٗٝف هٞطَٞي كاتٞكاُٟ زٙل٠ٞ ئٞٗ ًطؤظٞ دٚاٗاظٝ كٞ تٚاٙيسا زٝبَٚتيٞ ٓيؤٜ    
زبُٟ٘ٗ ئيياضاًٛ ٗ كًٞبُ٘ٗيي٠ٝٗٞ ثاَهٞثٞغييتؤ هٞغييٞض خاُييٞكاُٟ ًَٚؿييم ٗ ظٙييا

 ٗٝضططتِٟ ضَٚصٜ ضؤح هٞغٞض ًَٚؿم ٗ زَي ٗ زٝضُٟٗٗ 
بييٞثَٚٛ خييؤت بييِطؤ ًعطييٞٗت ثييَٚـ ئيي٠ٝٗٞ بٞؾيياْ بتبُٞييٞ ًعطييٞٗت،   كٞٗاتييٞ: 

، ٝ، ثيييَٚـ ئييي٠ٝٗٞ َُ٘ٙيييصت هٞغيييٞض بليييْٞبيييٞ دييي٘اُٟ ئيييٞجناَ بيييسَُ٘ٙيييصٝكاُت 
  بٞضزٝٗاَ زٗعا بلٞ ثَٚـ ئ٠ٝٗٞ زٗعات بؤ بلْٞ

  :ّ قیثه  ڕٔٔكردَّ  م/دووَ
َٜ: ) () ٜ خ٘اثَٚغًٞبٞض كٞٗاتٞ ٗٝن ضؤْ هٞ   (ايسعا٤ ٖٛ ايعداز٠زٝفٞضً٘

َٛ بٞدَٚلطزُٟ ٙٞك هٞ ضٗٗكِٞكاُٟ ئٌٚياْ   مََُٚ٘ٙصزا ضٗٗ زٝكِٞٙٞ ِٚبوٞ بؤ د
 ٞ ٞ    كييٞ ثٞضغتؿييٞ، ٓ ئٞطييٞض ضٗٗ  ًييسٙؼ زٗعييا زٝضييَٚتٞ ئييٞٗ ض٘اضضييَٚ٘ٝٙٞ كيي

                                                                                                                            

َٜسٞغُٟٞ بٞغطٜ)ضٝظيٞتٟ خ٘اٜ هَٚيَب*  م غعا بسات كٞ : بِطٗا ُاكَٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ كٞغَٚ( زٝفٞضً٘
َٛ)اغتغفطاهوٞ( بلات   ٗتٚاْ َٛ ٙاضًٞتٟ زاٗٝ ٗابَو ا ٗتٚاْ: خ٘ا  ٗتٟ: ز٠ٝ كٞٗاٙٞ : ضؤْا ٗتٟ: ك

 خ٘اٜ طٞٗضٝ ئٞطٞض بٚ٘ٙػتاٙٞ غعاٜ بسات، ٙاضًٞتٟ ُٞزٝزا )اغتغفطاهوٞ( بلات 
ٙٙ
 ة، ضِ زعا مبا٤، ضِ زٛ ()غا٤ يف ؾسٜظ بخٞ َٛغ٢ االؾعطٟ )ض ٞ اهلل عٓ٘(بٕ ضغٍٛ اهلل  -

 .ًِضٚاٙ ايدداضٟ ٚ َػ .بيًِٗ اغؿط يعدٝس خٔ عاَط()ضؾع ٜسٜ٘، ؾكاٍ: 
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ٗ باٙٞخٛ  ُٛسُٞ ططُطُٞكطَٙتٞ ِٚبوٞٙـ ٓٞض زضٗغتٞ، بَٞىَ ئٞٗ ضٗٗ غِ٘ٗضا
َٜ:   () هيٞ فٞضً٘ٗزٝٙيٞكٟ زٙليٞزا ثَٚغًٞبيٞض    ٗٝن  خؤٜ ٓٞٙٞ ِٕ )زٝفيٞضً٘ ٜج

ٌٔ ََػًَْٝؼ  ٌَ ا٘يَكد١ًَْٖٖؾَطٙؾا َيٗه ََُػاَيٜؼ ََا اْغَس٘كَد ِٕ ٖبْؾَطَف ا٘ي َٜٚج  ،). 
  : ِٔ رز كردَّ سث تّ دُِم/ شًًَ 

َٜ زٝغييتٞكاُت بييٞضظ بلييٞٗٝ كييٞ هييٞ ضاغييتٚسا ٗٝن ك    ٞغييَٚلٟ ظٝهٚييى ٗ  بييٞدؤض
َٜ، زاًاٗ ًٓٞ٘ٗ ئ٠ٝٗٞ  َٜ  زٝتٞٗ َٛ ُياكط َٛ بيٞد ًٞطيٞض بيٞٗ    بٞ ٓٚو كٞغَٚم د
ت بيٞز٠  ٚيٞكاُ ٙبٞغيٞ تيا زاٗاكاض   ٙـٗؾ٠ٞ )كّ فٚليْ٘(  ظاتٞ طٞٗضٝ ُٞبَٚت 

   بََٚ 
َٜ( بخٞ ٖطٜط٠) هٞ فٞضً٘ٗز٠ٝ ،ٓات٘ٗٝ (غاَع ايرتَصٟ) هٞ ئٞطٞض ": زٝفٞضً٘

  ٝ ٞ    ()ٓٞض كاضَٙم بيٞىٜ ثَٚغًٞبيٞضٝٗ غيٞضٜ بؤئامسياْ بيٞضظ     ،طيطُط ب٘اٙي
ٝ ٗزٝكطزٝٗٝ، ٗٝ ئٞطٞض  ِ٘ ا َٜد  ّٞا َؾد َٜد زٝٙفيٞضً٘ٗ:   ،َي بب٘اٙٞتٞٗٝ هٞثاِضاُيٞٗ

 6ٙ"ّّٖٛٝق
ُ٘اُسُٟ ئٞٗثِٞضٜ ضَٙعٝ كيٞ   ،ٜ بؤ ئامساْضاٗزاططتّ ٗ بٞضظ ُٞكطزُٞٗٝبؤٙٞ 

 .ًًٓٞ٘ٗاْ بٞ ؾٞضَ ٗ ؾلؤٗٝ هٞبٞض خ٘ا بجاِضَِٙٚٞٗٝ
  :دٔعا تكات  ِٔ ئٕيێذِجرش ٔ  تَّم/ ضىار

﮼  ﮻  ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ۓ ۓ چ

    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁               

 8٦-٨8األنبياء چ                

ٙاز٠ )ظٝكٞضٙا( بلٞٗٝ كاتَٚم ٓاُاٗ ٓاٗاضٜ بؤ ثٞضٗٝضزطاضٜ بطزٗ "ٗاتٞ: 
َٛ ٗتٟ: ثٞضٗٝضزطاضا، ًّ بٞ تُٞٔاٙٛ ًََٞٓٚوٞٗٝ )ُٞٗٝٙ ٞكٟ ضان ٗ ثاكٍ ث

ببٞخؿٞ( تؤٙـ ضاك ّٙ ظاتَٚلٟ هٞثاف ًّ ٗ ًٓٞ٘ٗ ًطزٗٗٙٞن 

                                                 
اشا اُٖ٘ اَط ضؾع ضبغ٘ ام ايػُا٤، ٚاشا اغسٗس يف ايسعا٤  ()ٜكٍٛ: إ ايٓيب ()عٔ اخٞ ٖطٜط٠-67

 .طَِٚطاٗٙٞتٞٗٝ (4346)بٞ شًاضٝ )زطَصٟ(ئَٞ فٞضً٘ٗزٝٙٞ )سػّ(ٝ  .ٜا ؾٞ ٜا قّٝٛ()قاٍ: 
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َٛ بٞخؿٛ،   زًَِٝٚٚتٞٗٝ ئِٚذا ئٌَٚٞ ُعاكٞضياْ طريا كطز ٗ )حيٚٛ(ًاْ ث
اغتٟ ئٞٗاُٞ ضاىن ٗ ٓاٗغٞضٝكٞٙؿٌاْ بؤ ضان كطز كٞ ًِساَهٛ بيَب، بٞ ِض

َهٚاْ ٙٞكساٗ ُعاٜ بٞكً٘ٓٞ٘ٗ خَٚطٗ ضاكٞط٘ضز ٗ طؤَي بْ٘ٗ هٞ ئٞجناًساُٟ 
زٝكطز، بٞ ئًَ٘ٚسٜ ضٝظيٞت ٗ بٞٓٞؾتٟ ئٌَٚٞٗ هٞ زؤظٝر ٗ خٞمشٟ ئٌَٚٞ 

  "زٝتطغاْ ٗ ئٞٗاُٞ ًٓٞٚؿٞ طٞضزُلٞض بْ٘ٗ بؤ ئٌَٚٞ
تييطؽ ٓؤكاضَٙلييٞ بييؤ ُعٙييم بُ٘ٗييٞٗٝٗ ثٚييازٝكطزُٟ ئييٞضن ٗ فٞضًاٙؿييتٞكاْ، *

ٞ َٛ ٗ ضاكٞكاض هباباٜ بٞزكاض هٞ تطغاْ طَِ٘ٙطاَٙٞي زٝب ُٞن تطؽ هٞ تطؽ زا 
خؿيي٘عٛ ئِٚػيياْ بييؤ خيي٘زا هييٞ خؤؾٞٗٙػيي  ًطؤظٞكييٞ بييؤ     خؤؾٞٗٙػييتٟ 

تييييطؽ هييييٞ ؾييييلؤًُٞس٠ ٗ طييييٞٗضٝٙٛ خيييي٘زا، كيييياضكطزْ ٗ     بؤٙييييٞ   ٙييييٞخ٘زا
َٛ كطزٗٗٝ ثِٞٙطٝٗٙلطزُٛ ئٞٗ خٞت ٗ خاَهٞٙٞ كٞ   فٞضًاُٟ ث

َٛ بَٚسٞغُٟٞ بٞغطٜ * َٛ( ت)ضٝظيٞتٟ خ٘اٜ ه ٓٞض كٞغَٚم هٞ خ٘ا ": زَٝه
ٓ ،َٛ َٛ، خ مًٞ٘ٗ ؾتَٚب غ َٛ، ئٞطٞض هٞ خ٘زاف ُٞتطغ ٘زا بٞ هَٚٛ زٝتطغ

ًٓٞ٘ٗ طٞهَٚم بتَٚلٟ ٓٞب٘ٗٝ، بتٟ ئ٘ممٞتٟ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚم زٝٙ غََٚ  ٗ 
زِٙاضٗ زضًٓٞٞ  غَِ٘ٙس بٞخ٘ا ٓٞض كٞغَٚم ثاض٠ٝ هٞى  () ثَٚغًٞبٞض

  "طٞٗضٝ بَٚت، خ٘زا بة٘كٟ زٝكاتٞٗٝ
 ئُٞٗٝسٝ غٞٙطٝ، بٞئاًَٚطَٙلٟ هٞؾٛ ًطؤظ " ت:َٚ)زٙى كاضِٙطٛ( زَٝه*

   "ٝ هٞغٞض ض٠ٗٗ ظ٠ٗٝطتٞسًٞ٘ه ّٙ ئاًَٚ
بٞٗاتاٙٞكٟ زٙلٞ: زٝضُٟٗٗ ًطؤظ هٞٙٞن كات، تطؽ ٗ ؾاز٠ تَٚسا 

بٞضط٠ٞ ًٓٞ٘ٗ كٞ طٞٗضٝٙٛ ئٞٗ زٝضُٗٗٞ هٞٗٝزاٙٞ هَٞ غؤُطٞٗٝ كؤبؤتٞٗٝ  
َٜ ٗ طٞؾبِٟٚ بئاظاضٗ ضٗٗزاٗٝ ُاخؤؾٞكاْ  ٠ زآاتٟ٘ٗ ٝكآُُٞطاٗ بؤطط

 ٓٞغتاُٞٗٝ لاتٞ خاَهٛ ٗٝضضٞضخاْ ٗ ب
ن تطؽ هًٞطزْ، هٞ ئاطط، هٞ ًؿم تطؽ ؾتَٚلٟ خ٘اِضغلٟ ُاخٛ ًطؤظٞ ٗٝ

، هٞ ؾَٚطٗ ثَوِٚط ٗ    ٓتس  ئًٞاُٞ ُاضِٞ خا٠ُٞ 68، زٗٗثؿمًاض، 
                                                 

ٙ4
َٜ: " زٗٗثؿم بل٘شْ ئٞطٞض هُٞاٗ َُ٘ٙصٙـ بْ٘ٗ "  ()ضثَٚغًٞبٞ-   َػٓس بمحس. زٝفٞضً٘
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َٛغٞضثَٚةٛ، بًٞٞ َٛ ظَٙسِٝضؤٙٛ هٞ تطغٞكٞ ُٞب ٗ هًٞٓٞاْ كات  ضد
َٛ تطؽ ٗبؤٙٞ ، تئاًازٝباؾٛ ضٗٗ بِٞضٗٗ ب٠ُٝٗٞٗ٘ ٓٞبَٚ َٛ ََُٞٓٚو  ًطؤظ زٝب

َِٛٞضزَه َٛ ُٗٚطٞضاُٟ بٞغٞضٙسا ظاَي ب   ئٞطٞضُا خطاثٞ!!، اٗك
ٌٔ    ) :ٙٞ (َُؼٛاغل َخ)ٖؾ ًؿم ٗ ًاض هٞهٞئٚػةَ  َٔ يف احَلد ً٘ َخُؼب ؾٛاغدَل زب٘كدَس

ِٜ  9ٙ(اٚ احٖلَطّٜ : احل١ِٗٝ ، ٚ ايػطارب األخكعب ، ٚ ايؿةض٠ٗ ، ٚ ايٖهًذب ايعكٛضب ، ٚ احٗلَس
هييٞ  -ًاًؤغييتا )غييٞعٚس ًييٞٗه٘ز( هييٞظًاُٟ باٗكٚييٞٗٝ بييؤٜ طَِٚطاًييٞٗٝ، ٗتييٟ:*

ٗ  -ؾيًٞاًم –ثٞجناكاُٟ غٞز٠ٝ بٚػت ًاَهٌاْ هٞ طُ٘يس٠ ثيريزاٗز    )ئيٞٗ   بي٘
َٜ  ، ئَٚػتا كاتٞ ثريزاٗز طُ٘س ب٘ٗ ٘ٗضٝ ثي )(، خعًَٚلٌياْ ُيا٠ٗ   ب٘ٗٝتيٞ ؾياضٝز

َٛ كِ٘ضٜ ٓٞب٘ٗ َٛ( ب٘ٗ، غ ُيٞخؤف بي٘ٗ، ؾيٞٗ    هٞ كِ٘ضٝكياُٟ ظؤض   ، ٙٞنْبٞغ
زاُٚؿييتب٘ٗ، فطًَٚػييلٟ بييؤ زِٝضؾييت ٗ غييٞضٜ بييؤ ئامسيياْ   بييٞزٙاض كِ٘ضٝكييٜٞ

 ٞ بييؤ ئييٞٗ كييِ٘ضَٝ  طٚاْبييٞضظ كطزبييؤٗٝ، ٓيياٗاضٜ خيي٘اٜ زٝكييطز، زٝٙيي٘ت: خ٘اٙيي
َ   ٞضؤسيٍ ثيَٚـ ضؤسيٛ غي    ؾٚفاٜ بسٝ، ٗٝ، ضان بلٞ بيٞؽ   ،، ٙياِضٝبٛ ًيّ سييط

َٛ بٞغٞض ُٞٙٞت   ئٞٗ كِ٘ضَٝ ٓٚةٛ ه
 ٝ ٗ   ،ازهييييٞتاضٙلٛ ئييييٞٗ ؾييييٞٗ  ًاُطاٙييييٞن بييييؤ خيييي٘اضزْ غييييٞضٜ كطزبيييي٘ٗٝ ُييييا

ٗ غٞضٜ هٞ تُٞٞكٞكٞ طري ببي٘ٗ، بيٞ بيؤِضٝ بيؤِض بيٞ سٞٗؾي٠ٞ        ظبَى تُٞٞكٞٙٞكٛ
َٛ )ًاَهٚيياْ ٗٝضبيي٘ٗ،   ثَٚييٛ ٗابيي٘ٗ زٗعاكيي٠ٞ ِبييَ٘ي بيي٘ٗٝٗ ئييٞٗٝ      (ثيي٘ٗضٝ بٞغيي
َٛ  بؤٙٞٓات٘ٗٝ ضؤًٞهٚل٘ملٞٗت  َٛ   سٛ بلَٚؿ ٗ  بٞ تطؽ ٗ هيٞضظٝٗٝ ُياظاُ  ٝئيٞ

بييؤ كييِ٘ضٝ ُٞخؤؾييٞك٠ٞ زضَٙييص زٝكييات ٗ ثييِط بييٞزًٟٝ ٓيياٗاض    ًاُطاٙييٞ، زٝغييت 
 زٝكات: بِٞ٘ضباُتبٍ عٚعضائٚى طٚاْ ًّ ُٞخؤؾٞكٞ ٍُٚ، ئٞٗٝ ُٞخؤؾٞكٞٙٞ 

 : ِٔ َگ َسو كردَّ دِ ُم/ثًَهج
َ زاٗاٜ ٗئييٞٗ ُٔييَٚ  ٗ زاٗاٙاُٞٙييٞ كييٞ ًييٞضز ثاضاغييتِٟ زُٝييط ُييعَ كطزُييٞٗٝ 

َٛ ضيؤْ    تَٚيٛ بطيات   سٞٗدٞ بٞٗٝ ُٚٚٞ كٞغٛ زٝٗضٗبيٞض    ئٞٗٝفزٝكات بعاُي
َٜ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ضٛ  بؤ بلاتا  زٝثاِضَٙتٞٗٝا ض زاٗاٙٞكٛ ٓٞٙٞا  زٝٙٞٗ
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 :بٞٗاتاٙٞكٟ تط
    ٛ ٓٞٙييييٞ بٚػييييٞضٝ بٞخؿييييج٠ٞ ثَٚييييٛ     ٓييييًٞ٘ٗ ًطؤظاٙييييٞتٟ تييييُٞٔا خ٘اٙييييٞك

بؤٙٞ زُٝيط ٓيَٞهرِبّٙ ثٞغيِسٗ     ا ط٘ظٝض زٝكات ٞضزَٙلًَٚطٗٗهٞٙٞن كٞ بٞغٞض ب
كاتَٚم زٝضِٚٞ بٞضزَٝ ثازؾاٗ  اُٟ ًطؤظاٙٞتٛٞ، ٗٝك٘ ضؤْ هٞ شٙزضٗغت ُٚ

ٗٝظٙييطٗ طعٙييطٗ بٞضثطغييَٚم، بييٞزُٝطٛ ُييعَ زٝزَٗٙييري ٗ ظًاصييياْ زَِِٙٚييٞ طييؤ!    
َٛ كٞٗاتييٞ ضييؤْ  ئًٞييٞف  تَٚلييٟ ٗا ًييٞظْ، زُٝييط ٓييَٞهبرِبّٙا هٞبٞضًبييٞض ظازٝبيي

َٛ ضييُ٘لٞ ثُٞٙ٘ٝييس٠ بييٞ خؤًيياْ ٗ خيي٘اٗٝ ٓٞٙييٞ، هييٞ تاٙبٞشيُٞيي  س٠ زٗعييا زٝبيي
ْ   ِيييٞٗٝ،زُٝطٌييياْ ُيييعَ بلٞٙ  ٗٝكييي٘  ،َٓٞهجةيييِطّٙ بيييٞ ئٞزٝبيييٞٗٝ زَٝ ٗ ظاضًيييا
َٜ: ()ثَٚغًٞبييٞضٜ خيي٘ا   ٍٜٗددا ايٓدداؽ، بضخعبددٛا عًدد٢ بْؿػددهِ: بٟ    زٝفييٞضً٘ )ب

ِِ ٚال غا٥دددا، اْهددِ       اضؾكددٛا خٗددا ٚاخؿَددٛا بقددٛازهِ، اْهددِ يددٝؼ زددسعٕٛ بقدد
 . 70زسعٕٛ مسٝعا قطٜدا ٖٚٛ َعهِ(

   ئیخاڵش ٔ دڵسۆزی:  ُم/شُش
ٗاتٞ: "هٞ خي٘ا  ٤١غافر:  چۇ     ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

    ّ َٛ بيياِٗٝضاْ ثَٚٚيياْ    ،بجاِضَِٙييٞٗٝٗ بييٞ ثيياكٟ بييؤٜ طٞضزُلييٞض بيي ٓٞضضييُٞسٝ بيي
 ُاخؤف بَٚت" 

َٛ ٓييًٞ٘ٗ شٙاصييياْ بططَٙتييٞٗٝ،          ئييٚدةؽ ٓييٞض زٗعييا ُاططَٙتييٞٗٝ، بييَٞهل٘ زٝبيي
 ه٠ًٗ٘ٞٓٞ ططُط  َُ٘ٙصكطزُٞ بٞ ئٚدةغٛ 

ٟ: ٓيياتَ٘ٗ زٗعاٙييٞكٍ بييؤ بليي٠ٞ ٗتيي ،كابطاٙييٞن ٓاتييٞ ىٜ سٞغييُٟٞ بٞغييطٜ*
 ؾتَٚلٍ هًٞاَهٞٗٝ زاُاٗٝ، هٍَٚ بعضب٘ٗٝ ُاظا  هٞكَ٘ٙٚٞ ٗ ُاضٌٞٗٝ غٞضٜ 

ؤ زٝغيتَِ٘ٙصَٙلٟ دي٘اْ بطيطٝ ٗ زٗٗضكيات َُ٘ٙيصٜ      سٞغُٟٞ بٞغطٜ ٗتٟ: بيطِ 
كييٞ َُ٘ٙصٝكييٞت تييٞٗاٗ  ،خييٞٙاَهت بٞٙييٞن ىزا ُييِٞضٗات ،بييٞئٚدةئ ئييٞجناَ بييسٝ

  كطز، ٗٝضٝٗٝ ىَ 

                                                 
6ٓ
 2463خطقِ/3/262غاَع االقٍٛ ؽ - 
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ت َُ٘ٙييصٜ ؾ٘ٗؾييت ٗ َُ٘ٙييصٜ زابٞغييتا، كييٞ هَٚبييؤٗٝ بييٞ خَٚطاٙييٛ    كييابطا زٝغيي
 طِٞضاٙٞٗٝ ىٜ سٞغُٟٞ بٞغطٜ ٗ ٗتٟ: ؾتٞكَٞ زؤظٙٚٞٗٝ  

 ٗتٟ: ضؤْا 
ٗتٟ: هٞ َُ٘ٙص خٞٙاَهٍ ضؤٙؿت، ضَٙم ئَٞٗٝ بٞبري ٓاتٞٗٝ كٞ هٞ ًاَهيٞٗٝ هيٞكٍَ٘ٙ   

 زاُاب٘ٗ 
      ٗ َ٘ٙيييصٜ   بييِطؤ زٗٗ ضكييات ُ  سٞغييُٟٞ بٞغييطٜ ٗتييٟ: تييٞٗاٗٝ ًِييٚـ بؤٙييٞ 

بلٞ ٗخيٞٙاَهت ُيِٞضٗا، زًٝعاُيٟ ؾيٞٙتاْ خيؤٜ زٝطَُٞٙٞٚتيٞ ىت ٗ        بٞئٚدةؽ
 خت٘ٗكٞت زٝزا ٗ ئٞٗ ؾَِ٘ٙٞت بٞبري زََِٙٚتٞٗٝ 

 كابطاكٞ ٗتٟ: سٚلٌٞت هٞٗ ٙاضًٞتٚسا٠ُٞ ؾٞٙتاْ بؤ ًّ ضٚٞا
ٜ ئيٞجناَ  ٗتٟ: ؾٞٙتاْ ٙاضًٞتٚساٜ تاٗٝك٘ َُ٘ٙصٝكٞت بٞ ئٚدةؽ ٗ زَهػؤظ

   ُٞز٠ٝ
غيييييِط٠ِٝٗٞٙ ٓيييييًٞ٘ٗ عٞٙبيييييٞٗ عييييياضَٙلٛ ًيييييطؤظ ٗ    ٗ ئيييييٚدَةؽ، زَهػيييييؤظٜ

ضييطؤٜ ُٚييٞتَٚم تَٚٚييسا ختيي٘ٗضٝٗ ئٞجناًييساُٟ ٓييًٞ٘ٗ ئييٞٗ كاضاُٞٙييٞ كييٞ ٓييٚو  
َٛ   ُييٞكطزٗٗٝ  ئييٞٗٝتا   ٍ  : ثٚيياَٗٙلٟ ضَٙبيي٘اض زٝطَِٚطَٙتييٞٗٝ زَٝهيي ا ز هٞطييَٞي بيياٗك

َٜ، ًاٗٝٙييٞكٟ بيياف    هييٞ بيياٗكٍ ٚاْ ضؤٙؿييتري، بييٞثَٚ ثَٚلييٞٗٝ ضييِ٘ٗٙٞ غييٞفٞض
ٗ  ، ئُٞٗٝيس٠ٝ ُٞخؤف كيٞٗت ٞ ضَٙط غيٞٙطٜ ئيًٞةٗ ئيٞٗىَ كيطز،      زا، طيطِ َ ضيا

َٛ هييٞ زٗٗضٝٗٝ  ٍ هييٞٗ ئاٗٝزاُٚييٞكٓييٚو  زٝٗضٗبييٞضٝ بييٞز٠ ُييٞكطز، ئُٞٗٝييسٝ ُييٞب
بييياٗكٍ زاُيييا،  ٞٗٝٙيييٞ كٞٗتيييٞ بٞضضييياٗ ئيييٞٗٝ بيييٞزٙاض ًَٚطٞهيييٞ ًِٞضَٙلؾييي٘اَُٚلٍ 

َٜ، زٗاٜ غيٞىَ ٗ ضيان ٗ ضيؤُٟ، ثٌَٚي٘ت:       بَٞٓٞهٞزاٗاْ  ِ٘ضبياْ  خيؤَ طٞٙاُيس
َٛ ؾيريَ     ظؤض ًيًِْٞ٘ٗ زٝمب   ،ٓٚةكٞ باٗكٍ ظؤض ُٞخؤف ٗ ئٞطيٞض بتي٘اُٟ ِياث

   بسَٝٙ 
ٛ ؾ٘اُٞكٞ هٞدَٚ٘ٝ ًيِٞضَٙلٟ   ٛ   ٗ ؾيريٝك٠ٞ ثَٚيساَ    زؤؾي ؾيريٝٗٝ   بيٞخؤٗ ِياث
ٝ       ،ضَٗٗ ٗٝضطَِٚطاٗ  طِٞضاًيٞٗٝ  ، ظؤض تًٞاؾيا زٝكيَٞ ئيٞٗٝ بياٗكٍ ٗٝفياتٟ كيطزٗ

ٍ بٞغييٞض  زَهِييٞٗاٙٛ ٓاتييٞ ىَ ٗ ٞكٞ  ؾيي٘اُ ،ططٙيياَ تييٞضًٟ غيياضزٗ غييِطٜ بيياٗك
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ٝ  : بطاكَٞ ز٠ٝٗتٟكطزَ،  ٞ  ٓٞغتٞ ٗٝختٟ ئيٞٗ ٗ   ُٚي بيا   ، بيٞؽ بطيطٜ، فيٞضً٘
  الّٞٙبزفِٟ  ٚـضؤُٗ ّٙ بري بلِٞٙٞٗٝ ضؤْ بٚؿؤ

َٛ َُ٘ٙييص هٞغييٞض ًييطزٗٗاْ زٝكييات :ٗت ؾيي٘اُٞكَٞبييٞ  ا ؾيي٘اُٞكٞ ٗتييٟ: هَٚييطٝ كيي
ٞ   ُخيؤت  تيؤ  ئٌَٚٞ كٞغَٚلٟ تاٙبٞتٌٚاْ بؤ ئيٞٗ كياضٝ ُٚٚيٞ      ، َ٘ٙيصٜ هٞغيٞض بلي

  هَُٞ٘ٙصٜ دُٞاظٝ ُاظا  بٞخ٘ا ًّ ٓٚو
َٛ تييؤ بييٞخ٘ا ًِييٚـ ُيياظا   ًِييٚـ هييٞ َٗٝىًييسا ثٌَٚيي٘ت:  َُ٘ٙييصٜ هٞغييٞض ، زٝبيي

   ٜبلٞ
هٞشَٙط هَٚ٘ٙٞٗٝ ضُٞس ٗؾٞٙٞكٛ زضكاُيس  اُٞكٞ هٞبٞضاُبٞض تٞضًٞكٞ ٗٝغتا، ؾ٘

  ٗ ض٠ٗٗ تَٚلطزَ،  ٗتٟ: تٞٗاٗ 
َُ٘ٙيصَٙم بي٘ٗا ؾي٘اُٞكٞ هَٞٗٝىًيسا ٗتيٛ:      ًِٚـ بٞؾ٘اُٞكَٞ ٗت: ئًٞٞ ضيؤْ  

 ىٜ ًييِٞضٝكاْ،  ضيي٘ٗٝٗٝببيي٘ٗضٝ ًييّ هًٞييٞ باؾيي  ُيياظا   ئٚييس٠ ثَٚييٛ ٓييَٞهَِٚاٗ  
ظؤض  ضييُ٘لٞ  ًيياَي ًييٞٗٝطِٞضاًِييٚـ بييٞ ئًٞاُٞتييٞٗٝ تييٞضًٛ بيياٗكٍ ُاؾييت ٗ    

 ، كٞ  ضاكؿاَ ئُٞٗٝسٜٝ ُٞبطز خٞٗ  بؤ خؤٜ بَ٘ٗؾٞكٞت ٗ كٞٙى ٗ ًاُسٗٗ 

ٗ  ٓاتٞ باٗكٍبطزًٞٗٝ ،  َ ضؤَه كٞٙفػياظ بي٘ٗ، ٗتيٟ:    خٞٗ ، ظؤض زَهديؤف   ٞكيٞ
 ٞ: بابي كطزٗٗٝا ٗ  ئٞٗٝ ض ضاكٞٙٞكٞ هٞطَٞي ًِت ،خ٘اٜ طٞٗضٝ هَٚت ضاظٙيَب
 ا هٞطَٞي كطزٜٗٗ ض ضاكٞٙٞكٍطٚاْ ًّ ٓٚو ُاظا ، ًّ 

ٞ ؤتيييكيييٞ ًيييطزَ خييي٘اٜ ثيييٞضٗٝضزطاض ًِيييٟ بطز ٞ طٚييياْضؤَهيييهيييٞ َٗٝىًيييسا ٗتيييٟ: 
 ٞ ٗ غاحلاُ ضان ؾَِٟ٘ٙ ثٚاٗ، ؾََِ٘ٙٚم

َٛ ٝ  كات َ  خٞفيٞتباض كٞغياؽ ٗ  ظؤض  ،خٞبٞضَ بيؤٗ َ  ، بي٘ٗ ٝ زٝ بيري ئياخؤ   كيطزٝٗ
كٞغيَٚلٟ  بٞضاًبيٞض بياٗكٍ   ا ًّ َِٓٚسٝ ض ضاكٞٙٞكٍ هٞطَٞي باٗكٍ كطزٗٗٝ ًّ 

ٗ ئيييٞٓوٛ  ئُٞٗٝيييسٝ ً٘هتيييٞظٍٙثٚييياَٗٙلٟ ٍ ٚؿيييباٗك ٗ بييياف ُٞبً٘ٗيييٞٗ ضيييان
َٛ ضؤْ بٞٗ ًِٞاًٞ طٞٙؿتيَبعٚبازٝت ُٞب٘ٗ  ا  ٝ، زٝب

 ٝ ٟ   خيٞٗ   ضؤشٜ ثاؾ  زٗٗبياض  ، ظؤض هيٞ خؤؾيٛ ٗ غيطٗضٜ زابي٘ٗ،     ثَٚي٘ٝ بِٚي
َٛ،  ضؤَهٞ طٚاْ :ٗتٟ    ظؤض خؤؾٞ َٗٝهَةٓٛ ؾٍَِ٘ٙخًٟٞ ًِت ُٞب
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 زاٜا  هٞباٗكٍ ثطغٛ: بابٞ طٚاْ ثٌَِٚاَهَٚٛ ضؤْ ئاٗا هٞ خؤؾٛ
ؤ هييٞ بييِط ئيي٠ٝٗٞ ًٓٞييٞ هييٞزٗعاٜ ئييٞٗ ؾيي٘اُٞٙٞ،   بيياٗكٍ بييٞ بعٝٙٞكييٞٗٝ ٗتييٛ:   

  بجطغٞ اُٞكٞؾ٘
بييييٞٙاُٟ خييييؤَ طٞٙاُييييسٝ ىٜ ؾيييي٘اُٞكٞٗ  خُٞٗٞكيييي٠ٞ خييييؤَ ٗ بيييياٗكٍ بييييؤٜ  

َٛ هٞغٞض تٞضًٟ باٗكٍ ضٛ ٗت٘ٗٝا   طَِٚطاٙٞٗٝ، زاٗاَ هَٚٛ كطز ثٌَٚبَو
ٝظاُٟ سًُٞيييبيييٞض تيييٞضًٟ باٗكيييت ٗٝغيييتاَ،  ؾييي٘اُٞكٞ ٗتيييٟ: كاتَٚيييم هيييٞ بٞضاُ 

: ٗ  طز،زٗعيياَ كييٙييٞن عييٞضظ٠ ثييٞضٗٝضزطاضَ كييطز،  ،د٘اُٟ بلييََُٞٞ٘ٙصٝكييٞ بيي
 ًٜٚ٘اُٟ ًّ ب٘اٙٞ َٗٝىٓٛ ًِٞضَٙلٍ بؤئَٞ ؾٞٗ ثٚاٗٝ ئٞطٞض  طٚاْ ئَٞ خ٘اٙٞ

ئَٚػيتا ئيٞٗ ًٚي٘اُٟ     بؤ ًٚ٘اُٟ ٓاتؤتٞ ىٜ تؤ، طٚاْ ئٞٗٝ  غٞضٝبِطٜ، خ٘اٙٞ
 هَٚت زٝثاِضٌَٙٞٗٝ خ٘اٙٞ طٚاْ تؤٙٞ ثٍَٚ خؤؾٞ بعا  ضؤْ ًٚ٘اُساضٜ زٝكٜٞا

َٛ بططٝ   ضَٙع٠ خؤتٟ ه
سٞظضٝتٟ عٚػا )عوٚٞ اهػيةَ(  "ئٌٚاُٞٗٝ غٞضضا٠ٝٗ ططت٘ٗٝ زَهػؤظ٠ هٞ  *

ٞ  َٙطٞٙٞكيييٞٗٝ زِٝضؤٙؿييي هيييٞ ِض زاُٚؿيييتب٘ٗ،  ت، ُابِٚاٙيييٞن هيييٞ كيييُٞاضٜ ضَٙطاكييي
زٗعيياٜ بييؤ زاٗاٜ هَٚلييطز  طت ٗ ضاٙلَٚؿييا،تِ٘ٗضٝٙٚييٞٗٝ زاًَِٚييٟ طيي بٞتُ٘ييس٠ ٗ

٘ عٚػييا زاًَِٚييٟ عٚػيياٜ بٞضُييٞزا، تيياك ُابِٚاكييٞ  بطِٞضَٙتييٞٗٝبِٚيياٙٛ بييؤ بلييا 
  72تٟ: ئٌٚاُت ؾٚفاٜ زاٙت"ٗ
  ت، بييؤُييٞبَٚ زٗعاكطزُٞكيي٠ٞهييٞ ٜ عيياٜ ضاغييتِِٞٚٞ ئٞٗٝٙييٞ كييٞؽ ئاطييا    زٗ*

ٞ   ئيي٠ٝٗٞ ٞ ُٞضييَٚتٞ خاُيي َٜ   ٠ ضٙيياٙٛ كيي ٗ بييٞزَٝ ٓاُييا   بييٞكَ٘ي فطًَٚػييم بِطَٙييص
تيييؤ  تيييؤ طيييٞٗضٝٙت ٗ ًِيييٚـ بةييي٘ٗن ٗ ىٗاظ : خ٘اٙيييٞ طٚييياْ تبطزُيييٞٗٝ بَوَٚييي

َٛ زٝغييَٞىت بٞزٝغييَٞىتٟ ٗ ًِييٚ ًِييٚـ ُييٞظاْ ٗ بَٚ،اطييا،  اٙييت ٗتييؤ ظاُ ـ بيي
ٞ ٓييٚو ؾيييت ىٜ   َٛ، ضٝسييٍ ٗ بيييٞظٝٙٚت ئُٞٗٝيييسٝ فطاٗاُييي هيييٍَٚ  ،تيييؤ عاغيييٛ ُييياب

                                                 
6ٔ
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َٛ زٝغيَٞىتٛ تيؤَ ٗ ٓيٞض تيؤ بٞٓيٞق         خؤؾبٞ ًّ طُ٘آباضَ، ًّ بُٞسٝٙيٞكٟ بي
 زُٝاغٍ كٞ تان ٗ تُٞٚاٙت ٗ ٓاَٗٝهت ُٚٚٞ 

ٝ   ًاًؤغتا)عٞبسٗهطٝظياْ ًاضف(* ٓ   ،بيؤٜ طَِٚطاًيٞٗ اتيٞ ىَ،  ٗتيٟ: كابطاٙيٞن 
       ٗ  79باغٛ خؤٜ بؤ كيطزَ، ٗتيٟ: هيٞ ططاُٚٞكي٠ٞ ُٞٗٝتيٞكاُٟ غيٞز٠ٝ ضابيطزٗ

َٜ ثاضٝ ِٞضظاض بَ٘ٗ، كاتٟ زا٠ُٝٗٞ ُعٙم بؤٗٝ، غٞ َوٞت بَ٘ٗ، ئٚـ ٗ  ُٓٞس
ِاضيياة بٞكيياضٜ ئييٞٗ ٗٝختييَٞ ئييٞٗٝ بيي٘ٗ زٝضييً٘ٗٞ كييٞضك٘ن ؾييتٍ زٝكييِطٜ ٗ      

   ٝٗٝغا ٍ زٝكطز ًةًٞاَي ٗ ؾتٞكا  زٝبطزٝ باظاِضٗضٞ ٗٝزٝضً٘ٗٞ
٘     ٗ ِؤٙي ئٞٗ ِٞضظ َٜ بيريٗ ٓؤؾيٛ زاطيري كطزبي ٞ ثاضٝئيٞٗبِطٝ  ضيؤْ   َٗٞ بيٞداض َ ٙي
َٜ ٗ ِٞضظٝزٝغييت َٛ بسًٝييٞٗٝ!كييٞلٞٗ  ٓييٞض هييٞ خيي٘ا زٝثاِضاًييٞٗٝ، زًٝيي٘ت:   ٜ ثيي

 ٙاِضٝبٛ خ٘اٙٞ ضٗٗ ظٝضزٗ ؾٞضًٞظاضٜ ئٞٗ كابطاَٙٞ ُٞك٠ٞا
طاق عَٚي غي٘ثاٜ  ٠ طَٞٙٛ ِاضا ٞٗٝ ؾتٞكا  هٞ غيِ٘ٗضٜ غيٞضباظ  هِٞضبٞ ثَٚٚاْ 

ضًٞةييييًٞاَي،  –زٝضبيييياظ كييييطز، ضييييً٘ٗٞ غييييٞض ضَٙطيييي٠ٞ غييييٞضٝكٟ كييييٞضك٘ن    
َٜ ضؤ  ٙٞن بٞ تٚيصٜ بيٞ بيٞضزَٝ تَٚجيِٞضٜ،    غٞٙاضٝ ٙؿيت، ثِطتياٗ َٓٚ٘اؾيٛ    تيٞٗاٗ

غيٞٙاضٝكٞ هيٞ   خياْٗٝ  هٞ بيٞضزًٍٝ ٗٝغيتا،    كطزٝٗٝ، بٞ بٞط بٞضٝٗ ىَ ٓات تا
  ٗ ٗ     دَٚ٘ٝ زٝغتٟ ُاٙيٞ باخيَٞهٛ  َ   ثَٚيِر غيٞز زِٙياضٜ ئيٞ ، ٗتيٟ:  كاتي٠ٞ ثَٚيسا

ٗٝك٘ تؤ بَٞ ؾَٚ٘ٝٙٞ زٝبٚيٍِ شٙياُٟ خيؤت خػيتؤتٞ ًٞتطغيٛ،       ئًٞٞ ظٝكاتٞ،
َٜ َٛ بسض   كٞٗاتٞ تؤ ؾاٙػت٠ٞ ئ٠ٝٗٞ ظٝكاتت ث

َٛ زَه  ٞ بِطٜ ثاضٝكَٞ شًاضز،  َ  كٞدؤف ب٘ٗثاضٝكَٞ هَٚٛ ٗٝضططت  طٞه  ثاضٝكي
ز، هٞ ِٞضظٝكيٞ ظٙياتط بي٘ٗ، غي٘ثاؽ ٗ غتاٙؿيٛ خي٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاضَ كيط         ظؤض

   اٜ طٞٗضٝ ثاِضاُٞٗٝك٠ٞ ِبَ٘ي كطزَٗٗظاٍُٚ خ٘
 پووێش دٔعوواكردٌا دٔای تسووى انهووّ، انحًذنهووّ رب ان ووانًیٍ، تووُم/حُو
  اڵٔات نێذاٌ )انهٓى صم عهی يحًذ ٔعهی ال يحًذ(: سّ

                                                 
غٞضِٝضاٜ ئابو٠ِٞ٘ َُٚ٘زَٝٗهٞتٟ بؤ غٞض عَٚطاق ٗ ك٘ضزغتاْ،  2996تا  2992غٞضٝتاٜ غاَهٛ  -79

 عَٚطاِٚـ تان ىُٙٞٞ ئابو٠ِٞ٘ ئاب٘ٗضٜ خػتب٘ٗٝ غٞض ٓٞضٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ 
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ٜ "زَٝهَٚييت:  () ئٌٚيياًٟ عييٞهٛ* ٗ  ٓييٚو زٗعاٙييٞن ُٚٚييٞ ئييٚوة هييَُٞٚ٘اْ خييؤ
ُابَٚتيييٞٗٝ تييياٗٝك٘  ئيييٞٗ زٗعاٙيييٞ بيييٞضظ خييي٘زا بٞضبٞغيييت ٗ ثٞضزٝٙيييٞن ٓٞٙيييٞ، 

َٛ ُيٞزات    ()غَٞىٗات هٞغٞض ثَٚغًٞبيٞض  ئيٞٗا ئيٞٗ    ،كي٠ٞ غيَٞىٗاتٟ هَٚيسا    هي
  "ئٞٗ بٞضبٞغت ٗ ثٞضزٝٙٞ ُاًََِٚٚت ٝ،زٗعاٙٞ بٞضظ زٝبَٚتٞٗ

طَ٘ٙٛ هيٞ ثٚاَٗٙيم بي٘ٗ     ()ٝٗٝ زَٝهَٚت: "ثَٚغًٞبٞض()(ؾَاي١ خٔ عدٝس)هٞ
صٝكي٠ٞ ٙياْ زٗاتيط( زٗعيياٜ    هيٞ َُ٘ٙصٝكي٠ٞ )بٞٗاتاٙيٞكٟ زٙليٞ هيٞ كؤتياٙٛ َُ٘ٙ      

َٛ  زٝكطزٗ غَٞىٗاتٟ هٞغٞض  فيٞضًٜ٘ٗ: ئيٞٗ ثٚياٗٝ     ()ُيٞزٝزا، ثَٚغًٞبيٞض  هي
ٓيٞض ٙيٞكَٚم     ثٞه٠ٞ كطز، ثاؾاْ باُطٟ كطز، بٞئيٞٗ ٗ ئيٞٗاُٚ ٜ ٗت: ئٞطيٞض   

ٞ  ئَٚيي٘ٝ  هييٞ َٛ بلييات،    َُ٘ٙييصٜ كييطز، بييا ب  غيي٘ثاؽ ٗ غتاٙؿييٛ خيي٘ا زٝغييت ثيي
َٜ با زٗعا بلاتثاؾيياْ   " 73ئ٠ٝٗٞ زٝٙٞٗ
 َٛ ؽ ٗ ئيييٚـ ٗ كاضَٙلٌييياْ بيييٞ ُيييا٠ٗ خييي٘اٗ غييي٘ثا    ٓيييًٞ٘ٗزٝغيييجَٚلٟ زٝبييي

هٞ تٞكسا غَٞىٗاتساْ هٞغٞض طٚاُٟ ثاكٟ ٗ  غتاٙؿٛ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض بَٚت
  غٞضٗٝضٜ ًطؤظاٙٞتٟ ًاُاٗ ًٞزه٘هٛ خؤٜ ٓٞٙٞ

َٜ ()ثَٚغًٞبييٞض* : )ظؤض غييَٞىٗا  هٞغييٞض بييسْٝ، ضييُ٘لٞ خيي٘زاٜ زٝفييٞضً٘
َٛ كٞغيَٚم هيٞ       طٞٗضٝ ىٜ طؤِضٝكَٞ فطٙؿي  تٞٙٞكٟ بيؤَ ضاغيجاضزٗٗٝ، ٓيٞض كيات

َٛ  ،ئ٘ممٞتٞكييييَٞ غييييَٞىٗا  هٞغييييٞض  بييييسات  : ئيييي٠ٞ ئييييٞٗا فطٙؿييييتٞٙٞن زَٝهيييي
  74فةُٟ كِ٘ضٜ فةْ هَٞ كاتٞزا غَٞىٗاتٟ هٞغٞض تؤزا(  ()ذلًٞٞز

َٜ ِٚاًٞت  هٞثَٚؿي ّٙ كيٞؽ   : )ضؤشٜ ٓٞضٗٝٓا هٞ ضٙ٘اٙٞتَٚلٟ تطزا زٝفٞضً٘
 ظؤض غَٞىٗا ت ٗ تلاكاضَ بَٚت، ئٞٗ كٞغاُْٞ ؾٚا٠ٗ ؾٞفاعٞ هٞ ًِٞٗٝ

                                                 
6ٖ
ٍَ يف َقالَزَ٘ َضغباٙل َٜسعبٛ  ()قاٍ: )مسع ايٓيب()عٔ ؾَاي١ خٔ عدٝس  - ؾًِٖٖ ََٜكٌ عًََٖٝ٘ ٖؾكا

َِٓدٞ ِِ َزعاٙ ()اي َٖصا ضب َٚايِطٓا٤ َعًَٝ٘  َعٔػٌ  َٚ َيَػريَٜٙ َاشا َق٢ًٛ ٖبَؾسٗنِ ٖؾًََٝدسب َخَسؿَُٝس اهلل َزعام  ٘ب  ٍَ ٖي ٖؾكا
َُا َؾا٤(. "قاٍ يف ايساؽ ضٚاٙ بقؿار ايػٓٔ خػٓس قؿٝح". ِِ َيَٝسع َخ ِٓيب ضب ِِ َيَٝكٌ َع٢ً اي  ضب

 ْؿؼ احلسٜظ. 1478/ؾسٜظ ضقِ 4/208عٕٛ املعدٛز، ؽ -يف قالز٘: بٟ يف ٛاخط قالز٘ بٚ خعسٖا
ٍَ يٞ شيٖو -74 َِيت قا ٌٌ َٔ ٗب ٍٞ ضغ ًََٖهٙا َعَٓس ٖقربٟ ؾاشا ق٢ً عً ٌٍ خٞ  ِٕ ايًٞ٘ ٚنِّ )بنططٚا ايكال٠ عًٞ ؾَا

ِٕ ؾالٕ خٔ ؾالٕ ق٢ً عًَٖٝو ايػاع١( قؿٝح اااَع:  ()امٖلًو: ٜا ذلُس  1207ا
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َٛ زٝزْٝ(    75هٞغٞض ه
    ٞ َٛ ً٘بياىت بيري      بٞضا ضٝظٙوٛ هيٞٗٝ طيٞٗضٝتط ُٚٚيٞ كي ٗ  ًبيٞض ضيُٞس ٗؾيٞٙٞن بي

َٜ () ٘اًٛ بَِِ٘ٙري، ٗٝك٘ ثَٚغًٞبٞضٜ خكًٞتٞضخٞ ِْ ): زٝفٞضً٘ ٍَ اْىثِخٍُو 

 ًَّ ْْذَُٓ، فَيٌَ ٌَُصّوِ ػيَ ُاَٗ  ٙى ٗ بٞخٚى ئٞٗ كٞغٞٙٞ كٞضٝظ"ٗاتٞ:  76(.رُِمْشُت ِػ
َٜسُاَٗ هٞىٙسا بَِٔٚ َٛ ، كٞضٛ غَٞىٗا  هٞغٞض ض   "ُازاته

 بٞٗ غَٞىٗاتساْ ثاضاٗ بلّٞٙ ٗ طٞض٠ٗ ٗؾلٌاْكٞٗاتٞ بؤ ئ٠ٝٗٞ ظًاصياْ بٞ
َٛ ظؤضٝ، هٞٗاُٞ: َٛ بعاُري غ٘ٗزٝكاُٟ غَٞىٗاتساْ طٞه  ظٙلطٝ تِٞض بلّٞٙ، زٝب

َٛ بييٞد  لطزُٟ فييٞضًاُٟ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاضٝ،َٚ*غييَٞىٗاتساْ دطييٞ هيي٠ٝٗٞ ديي
َٙٚٞٗٝ  ضَٙطياٜ بٞٓٞؾيت ْٗ ُاكيات ٗ بيٞٗ     ضِ ىبٞضٜ  َٞ ٗ ثٞشاضٝٙٞ، ًطؤظ هَٞ

َٛ ٗ ٓٞغيت بيٞ ئياضاًٟ زٝكيات     غٞفٞضٝ زَهد ٞ    ؤف زٝب ٓيؤٜ   هٞٓيًٞاْ كيات بي
َٛ زٝطا ٗ هٞ ضؤشٜ زٗاٙٛ زٝكَٞٗٙتيٞ بيٞض    غَٞىٗاتٞٗٝ خَٚطٗ ثازاؾتٟ ظؤضٜ ث

ٗٝن خيييي٘اٜ طييييٞٗضٝ ىٜ  ()غًٞبييييٞضٜ ُيييياظزاضؾييييٞفاعٞت ٗ تلاكيييياضٜ ثَٚ
ٞ  فطٙؿيييتٞكاْ باغيييٛ زٝكيييات،    َىٗاتَٚم زٝ ضييياك٠ٞ بيييؤ  بًٞيييٞٙـ بٞٓيييٞض غييي

َٜ   ٗ زٝ خطاث٠ٞ  بؤ ضٝف زٝكطَٙتٞٗٝٗ  زٝ ثو٠ٞ بٞضظ زٝبَٚتٞٗٝ زُٝ٘ٗغط
 :  تكاتسێ جار دأای  دأا كرد، ر شحێكی ّْ ُم/يُشت
ٍبضغب ِٕ(ب)اهلل عٔ عدسب) ٖؾ َٕن ()اهلل  ٛ   77(الضٙاٛ َضسعبد٘ بٕ َٜعَػَٜ ا

ٞ    ضُٞس ٗ     دياضٜٝ زاٗاكيطزْ ئاًاشٝٙي ًليِ٘ض بيْ٘ٗ    بيؤ ثٞضؤؾيٛ ٗ غيِ٘ٗضبْ٘ٗ 
ئيياخط ضييؤْ زٗعييا كييطزْ بييٞ غيياضزٗ غييِطٜ دَٚييٛ خييؤٜ   هٞغييٞض زاخ٘اظٙييٞكاْ

َٜ هٞكاتَٚلسا تؤ بٞضاًبٞض ظاتَٚم ٗٝغتاٗٙت ٗ زاٗا هٞ ظاتَٚيم زٝكي٠ٞ كيٞ     زٝطط
    ُٚٚٞ ًٞساَي ،ٓٚو ؾتَٚم ىٜ ئٞٗ

 

                                                 
ٖبِ َع٢ً-75 ِٓاٜؽ َخٞ َّٜٜٛ ايَكٝا١َََ بنطط ِٕ بٖٚي٢ اي    1668/قؿٝح ايرتغٝذ ٚ ايرتٖٝذ .َقال٠( )ا
6ٙ
ٙب ايرتَصٟ -  ٌٔ قؿٌٝح 1403خطقِ/ ضٚا ٍَ: ؾسٌٜظ ؾػ  ٚقا
66
  ضٚاٙ اخٛزاٚز خػٓس قؿٝح -
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 ت:جا تۆ خۆی دأا تكا رِ ٔ سّ دأا تكا كاَی خٕا جٕاَّ  َأِ تّ  ُم/نؤي
ٗ كاضٗبيياضَٙلٟ شٙاُٚييسا،    ٞغييٞضٝتاٜ زٝغييتجَٚلطزُٟ طؿييت سييايَ  ً٘غييَوٌاْ ه
  78"بُٞا٠ٗ خ٘ا"( َخػِٜ ايًَٛ٘زَٝهَٚت: )
ٍٝ ال ٜدسٗب ) زٝفٞضًَ٘ٙت: () ثَٚغًٞبٞض ٌّ بَٝط شٟ خا ًَٞ٘ ؾَٝ٘ن ايِطمحٜٔ  خدػِٜ اي

َٛ بقٕعب َٛ ٙاخ٘ز ططُط ٗاتٞ:" 79(ايِطؾِٜٝ ٖؾٗ ًٓٞ٘ٗ كاضَٙم كٞ ضؤُٚٞتٟ ٓٞب
َٛ، بُٞا٠ٗ خ٘ا َٜ، كَٞ فِٞضب َٛ ُٞكط   "ٝٗٝ زٝغتٟ ث

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         چ 

٠ٗ بٞضظٗ د٘اُٟ خ٘اٜ طٞٗضٝ ضُٞسٝٓا ُا"ٗاتٞ: ٦٨٦األعراف:  چڍ  
   "ُاٗاُٞٗٝ هٞخ٘ا بجاِضَِٙٞٗٝ بَٞ دا ئَٚ٘ٝ ،ٓٞٙٞ

 َ٘ش َخددٍٝددو مَسٖيدد َٖٛبدد اغددِٜ ٌٔٗهددخَ ٖوبغددةٗي) زٝفييٞضًَ٘ٙت:  ()ٜ خيي٘اثَٚغًٞبييٞض
َٛ زٝكَٞ بًٞٓٞ٘ٗ ُاَٗٙم "ٗاتٞ:   ضٚاٙ بمحس ،قؿٝح (ؿػوَْ خ٘اٙٞ ًّ زاٗات ه

َٛ ُاٗٝ    "كٞ ٓٛ تؤٙٞٗ ُا٠ٗ خؤتت ث
  ٝ  َدددٔ امسدددا٤ زػدددع. ٚ عزػددد هلل إ)  :هيييٞ فٞضً٘ٗزٝٙيييٞكٟ زٙليييٞزا ٓيييات٘ٗ

 خ٘اٜ طٞٗضٝ ُٞٗٝزٗ ُؤ ُا٠ٗ ٓٞٙٞ، ٓٞض"ٗاتٞ: ( ١آا زخٌ اؾكاٖا
َٛكٞغَٚ  ٓٞبَٚت ٗ خؤٜ بٞ ٛٗ بِطٗاٜ ثَٚ م هٞبٞضٜ بلات ٗ ًاُاك٠ٞ بعاُ

                                                 
ايًِٗ يو احلُس، ال اي٘ اال بْش ٚؾسى ال ؾطٜو يو، املٓإ، خسٜع )مسع ضغال ٜكٍٛ: ()بٕ ايٓيب -78

يكس غةيش اهلل خاغِ اهلل االععِ، ايصٟ اشا ): ()ؾكاٍ ايٓيب ٛاص ٚ االضض، شا ااالٍ ٚاالنطاّ(ايػُ
َٞ خ٘ بغار، ٚاشا غ٦ٌ خ٘ بع٢ٕ ٗ طَ٘ٙٛ هَٚب٘ ()ٗاتٞ: ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا ( 3422)اهكشٚشٞ:  .(زع

ٓٚو ثٞضغ اَٗٙم ُٚٞ ؾاٙػت٠ٞ  كابطاٙٞن زٝٙط٘ت: " خ٘زاٙٞ، غ٘ثاؽ ٗغتاٙـ تُٞٔا بؤ تؤٙٞ،
َٛ ٓاٗٝ َهٚت، خاُٟٗٝ ًِٞت ٗ فٞظَهٛ، ٓٞض تؤ بٞزَِٙٔٚٞضٜ ثٞضغذي بَٚت دطٞ هٞ تؤ، تُٞٔا ٗ ب

 ()ئامساُٞكاْ ٗ ظٝٗٙت، ٓٞض تؤ خاُٟٗٝ ثاٙٞبٞضظ٠ ٗ ؾلؤًُٞس٠ ٗ  ضَٙعٙت" ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا
(  ئٞٗ ُا٠ٝٗ كٞ ئٞطٞض ثَٚٛ االغِ االععِفٞض٠ًٗ٘:  تؤ زاٗات هٞ خ٘ا كطز بُٞاٗٝ ًٞظُٞكٞٙٞٗٝ  )

َٛ بلٞٙتبجاِضَٙٚتٞٗٝ ئٞٗا َٗٝىَ زٝزضَٙٚتٞٗ  ئٞٗا زٝتسضََٙ   ،ٝٗ ئٞطٞض زاٗاٜ ث
( 1894(، ٚاخٔ َاغ٘ )10328(، ٚايٓػا٥ٞ يف ))ايػٓٔ ايهرب٣(( )4840بخطغ٘ بخٛ زاٚز ) -79

 .( خٓؿ8712ٙٛخاخسالف ٜػري، ٚبمحس )
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:بٞخؿِسٝ، )ايطؾِٝ(:بٞبٞظٝٙٛ، بٞظٝٙٚٞك٠ٞ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚلٟ ططتؤتٞٗٝ )ايطمحٔ( :ُاٗٝكاْ - 
: ثاؾا:ثاؾاٜ ًٓٞ٘ٗ ثاؾاٙاُٞٗ زٝغتٟ بٞغٞض )املًو(ساضاْ هٞ ضؤشٜ زٗاٙٛ تاٙبٞت بٞ ئٌٚاُ

:ثان ٗبَٚطٞضز هٞ ًٓٞ٘ٗ عٞٙب ٗ ُاتٞٗاٗٙٞن كٞ بٞ ئَِٞى زازَٙت ُٗاٙٞت )ايكسٚؽ(ًٓٞ٘ٗٙاُسا زِٝضٗات 
َٛ ثَٞهٞ، ٗٝ بَةٗكٞض٠ٝٗٝ ئاؾتٟ )ايػالّ( َٛ عٞٙب، ب :زَهِٚاكٞضٜ زؤغتٞكاُٟ هٞ غعا، بٞ )املؤَٔ(:ب

:ظاَي، زٝغَٞىتساض )ايععٜع(:ظاَي ٗ بٞغٞض ضاطٞٙؿت٘ٗ )املُٗٝٔ(اغتساُٞضٜ بَٞهَِٚٞك٠ٞ بؤ بُٞسٝكاُٟ ض
:باَىزٝغت )املتلرب( طٞٗضٝٙٛ ٗ بٞضظٙٛ، خاُٟٗٝ ًٓٞ٘ٗ طٞٗضٝٙٛ ٗبٞضظٙٚٞن )ااداض(
ِٞكَٚـ، :َٟٗٙ غٛاْهاضٟ )املكٛض(:بٞزَِٙٔٚٞض)ايداض٤ٟ(بِٚاتِٞض، زضٗغتلاض هٞ ُٞبُ٘ٗٞٗٝ :)اخلايل(

:هَٚب٘ضزٝ، هَٚدؤؾب٠ٗ٘ تُٞٚاٗ )ايػؿاض(َِٗٙٞكَٚؿٞضٜ ًٓٞ٘ٗ زضٗغتلطاٗاْ ٓٞضٙٞكٞٗ هٞغٞض ؾَٚ٘ٝٙٞن 
:ظؤض بٞخؿٞض، زٙاضٙٛ ٗ بٞخؿـ )ايٖٛار(:طٞضزْ كٞضلٞض بٞت٘اُاٜ خؤٜ )ايكٗاض(ثؤؾٞضٜ عٞٙبٞ 

ظاُا بًٞٓٞ٘ٗ يعًِٝ(:)ا:زٝضٗكٞضٝٗٝٗ ئاغاُلٞض )ايؿساح(:ضؤظٙسٝض ٜ ًٓٞ٘ٗ ظِٙسٝٗٝض)ايطظام(زٝزات 
:ضؤظ٠ بؤ فطاٗاُلٞض )ايداغط(:ضؤظ٠ هَٚططٝٗٝ، َٗٙلَِٔٚٞض )ايكاخض(زضٗغتلطاٗاْ ٗ َُِٔٚٚٞكاُٚاْ 

: بٞضظ٠ ٗ بَوِسٜ، بٞضظكٞض٠ٝٗٝ ُعًٞكاُٞٗ )ايطاؾع(:ُعًٛ ٗزابٞظّٙ ٗ كًٞلطزْ، ُٞٗٙلاض )اخلاؾغ(
:غٞضؾؤِضكٞضٗ )املصٍ(َِٙٔٚٞض :عٚعٝتبٞخـ ٗ َٓٚعبٞز)املعع(ضاطريٜ بٞضظٝكاُٞ، بٞضظكٞضٝٗٝ 

َٛ )ايػُٝع( ظٝهٚولٞضٜ زٗشًِاُٚٞتٟ، ًوجَٚلٞضلاض َٛ بْ٘ٗ، بٚػٞضٜ ب َٜ ه :بٚػٞض، بٚػذي ٗ ط٘
َٜ كٞ طَ٘ٙٛ هًٞٓٞ٘ٗ زُٝطَٚلٞ   زٙذي ٗ بِٚري، بِٚٞض بًٞٓٞ٘ٗ )ايدكري(:غِ٘ٗضٝ بٞدؤض

: )ايعسٍ(َُٞٚ٘اْ ٓٞق ٗباتَى :فٞضًاُِطٝٗا، س٘كٌِطاْ ه)احلهِ( زضٗغتلطاٗٝكاُٟ هٞٙٞكلات ٗ غاتسا 
َٛ غِ٘ٗضٗ ٓاٗتاٙٞ  ٗضزبري، ُٞضَ ٗ ضاكٞكٞض ، ضاكٞكٞضٜ ثُٞٔاْ)ايًٕٝـ(:زازطٞض، زازثٞضٗٝضٜ ب

َٛ )اخلدري(هٞطَٞي زضٗغتلطاٗاْ  َٛ ٗ ُاب :ؾاضٝظا، بٞٗضزٝكاضٜ ؾتٞكاْ ٗ ئ٠ٝٗٞ ب٘ٗٝٗ ُٞب٘ٗٝٗ زٝب
:هَٚدؤف ب٘ٗ، هَٚب٘ضزٝ، )ايػؿٛض( َٚةٚلٞض:َٓٚس٠، ئاضاَ ٗ ثاؾدٞضٜ غعاٜ ضؤظٜ زٝضٜ غٞضث)احلًِٝ(

َٛ كؤتا، طٞٗضٝ، هًٞٓٞ٘ٗ طٞٗضٝٙٞن طٞٗضٝتط  )ايععِٝ( طُ٘اٖ ثؤف :ًٞظُاٙٞتٟ ب
َٛ َِٗٙٞ هٞ )ايعًٞ(::غ٘ثاغط٘ظاضٜ غ٘ثاغلٞضٜ بُٞسٝكاُٟ بٞ هَٚدؤؾبُ٘ٗٚاْ )ايؿهٛض( بٞضظٗ بَوِس، ب

َٛ كؤتا هٞ طٞٗ)ايهدري(بٞضظ٠ ٗ بَوِسٜ  :ثاضَٙعٝض، ضاٗزَٙطٙ٘ )احلؿٝغ(ضٝٙٛ زا :طٞٗضٝ، طٞٗض٠ٝ ب
:ُاضٝظاٙٛ ٗضق ِِٗٚٞ، ظؤض ضِٛ زٝبَٚتٞٗٝ هُٞازضٗغتٟ ٗ )املكٝش(ثاضاغذي، ثاضَٙعٝضٜ بُٞسٝكاُٚٞتٟ 

هَٚجطغٞضٝٗٝ، شًَٚطٙاضٗ هَٚجطغٞضٝٗٝ )احلػٝذ(:ُابٞدَٚٛ ٗ ُاؾريٙ  ٗ تاٗاُباضٜ 
َٛ)ااًٌٝ( َٛ، غٚفٞتبٞضظ  :ثٞضٗٝضزطاضَٙلٟ ظؤض طٞٗضٝٗ بِٞٞزضٗ ضَٙعٝ ب ئ٠ٝٗٞ كَٞ ٗ كِ٘ضٙٞكٟ تَٚساب
َٜ )ايهطِٜ( َٛ زٝطط :بِٞضَٙع، بٞخؿـ، ظؤض بٞخؿـ زٝزات بٞ بٞزَِٙٔٚطاٗاُٟ ٗ ضَٙعٙاْ ه
:َٗٝىًٟ ثاِضاُٞٗٝ زٝزاتٞٗٝ بٞبٞخؿري،َٗٝىًسٝض٠ٝٗٝ )اجملٝذ(:ضاٗزَٙطٜ ٗ ئاطازاضبْ٘ٗ )ايطقٝذ(

ظٙساُٟ ًٓٞ٘ٗ زضٗغتلطاٗٝكاُٟ ططت٘ٗٝتٞٗٝٗ : فطاٗاْ، ضؤ)ايٛاغع(ًٓٞ٘ٗ ثطؽ ٗ زاخ٘اظٙٞن 
َٛ ٗ هَٚعاْ، ظؤض زاُاٙٞ بًٞٓٞ٘ٗ كاضٗ )احلهِٝ(بٞظٝٙٚٞك٠ٞ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚلٟ زاثؤؾٚ٘ٝ  :كاضبٞد

:خؤؾ٘ٙػ اٗ، غؤظٗخؤؾٞٗٙػتٟ، غؤظٗخؤؾٞٗٙػتٟ ظؤضٝ بٞضاًبٞض بٞ )ايٛزٚز(فٞضًاُٞكاُٟ 
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ططُطييييٟ ئييييَٞ فييييٞضً٘ٗزٝ هٞٗٝزاٙييييٞ خؤًيييياْ بييييٞ ُيييياٗٝ ثريؤظٝكيييياُٟ خيييي٘اٜ   
َٛ هيٞ شٙاصيياْ ضُٝيط         ثٞضٗٝضزط اض بِطاظَِِٙٚٞٗٝ، كيٞ ٗشيياْ: ٙياضظاق، ئيٞٗٝ زٝبي

ٗاُييٞظاُري ئٞطييٞض فييةْ  ا خيي٘ا ضؤظٙييسٝضٗ ضظِييٛ ًييطؤظ زٝزات، بساتييٞٗٝ كٞتييُٞٔ
ّ  كٞؽ بٞضثطؽ ٙاْ فٚػاض َٛ ُيٞزاٙ بيِطّٙ، ئيٞٗٝ   ٙيا ً٘ٗضيٞك٠ٞ    ،ً٘ٗض٠ٞ ث

 !!ٗ هٞ بطغاْ زًٝطّٙ شٙاصياْ زٝكَٞٗٙتٞ ًٞتطغٛ
َٛ هييٞ شٙاصييياْ ضُٝييط بساتييٞٗٝ كٞتييُٞٔا خيي٘ا        ؾييايف،كييٞ ٗشييياْ: ٙا  ئييٞٗٝ زٝبيي

ٗٝغييٚوٞٙٞ، ُييٞن ٗابييعاُري ئٞطييٞض ئييٞٗ  ٓؤكيياضٗ ؾييٚفازٝضٜ ُٞخؤؾييٞٗ زكتييؤض  
ا٠ٗ ٓٞٙيٞ، ُيٞ   زكتؤضٝ ُٞب٘اٙٞ ئٞٗٝ زًٝطزّٙ، ًطزْ ىٜ خي٘ا كياتٟ زٙياضٙلط   

                                                                                                                            

:ظِٙسٗكٞضٝٗٝٗ شَِٙٞضٗ َُٚطٝضٗ )ايداعظ(اض :ثاٙٞبٞضظ، بٞضظ٠ ٗ بَوِسٜ، ضَٙعز)اجملٝس(ًٞخوِ٘ٞكاُٟ 
:ضاغت ٗ )احلل(: ؾاٙٞتٟ ٗ طٞٗآٚساْ ٗ ئاطازاض )ايؿٗٝس(  طؤِضٜٝٗ غٞضدَٞ زضٗغتلطاٗٝكاُٚٞتٟ

َٛ غجاضزْ ٗ زاُٞ زٝغت، كاض ثَٚػجَٚطزضاٗ )ايٛنٌٝ(ضٝٗاٗ ٓٞق  :َٓٚعٗ )ايكٟٛ(:ثؿت ٗ ثُٞا، ث
َٛ ُٚاظ بٞٓاٗتا املس.()زٝغَٞىت، بٞت٘اُا بٞغٞض ًٓٞ٘ٗ ت٘اُاٙٞكسا  :ثت٠ٗٞ ٗ بَٞٓٚعٜ، بَٞٓٚع٠ ب

: غ٘ثاغلطاٗ، ؾاٙػت٠ٞ )احلُٝس(: زؤغت، غٞضخٞضٗ زؤغتٟ طَ٘ٙطاَٙٞهٚلٞضاُٟ، ٙاضٙسٝزٝض )ايٛيٞ(
:شًَٚطٝضٗ غٞضشًَٚطٜ، غٞضشًَٚطٜ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚلٞ دا ٓٞض كاضٗ كطزٝٗٝٗٝٙٞن بَٚت  )احملكٞ(غ٘ثاؽ 
: طِٞضاُٞٗٝ، )املعٝس(ٝتاٜ بٞزَِٙٔٚاُٟ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚم، ثٞٙساكاض :بٚساٙٞت ٗ غٞضٝتا، غٞض)املدس٤ٟ(

:ًطَِٙٞض، ًطزْ ٗ )املُٝش(:شُٙٚٞٞض، ظِٙسٝطٟ ٗ شٙاْ، شٙاْ بٞخـ )احملٞ(طَِٚطٝضٝٗٝ، ظِٙسٗٗكٞضٝٗٝ 
َٛ غٞضٝتاٗ )احلٞ(طٚاْ زٝضضْ٘ٗ، ًطَِٙٞضٜ ًٓٞ٘ٗ طٚاُوٞبٞضاُٞ  :شٙاْ ٗ ًاُٞٗٝٗ ظِٙسٗٗ، ظِٙس٠ٗٗ ب

:ضاٗٝغتاٗ ٗ ضاطط، ٗاتٞ: ضاططٜ ئامساْ ٗ ظ٠ٗٝ ٗئ٠ٝٗٞ هٞ َُٚ٘ٙؿٚاُساٙٞ ّٝٛ()ايككؤتاٙٛ 
:دَٚٛ ُٚاظٗ )ايكُس(:تان، تُٞٚا )االؾس(:ٙٞن )ايٛاؾس(:خاْٗٝ ثا٠ٞٙ ًٞظْ )املاغس(:ٓٞب٘ٗ )ايٛاغس(
َٛ ُٚاظ  :زٗاخٞض )املؤخط(:ثَٚؿدٞض )املكسّ(خاْٗٝ غٞضضا٠ٝٗ ت٘اُا )املكسسض(::ت٘اُازاض )ايكازض(ب

:غٞضثٞضؾتٚلاض )ايٛايٞ(:ؾاضاٗٝ )ايداطٔ(:ئاؾلطا )ايعاٖط(:زٗاًٙٞري )ااٛلخط(:ٙٞكًٞري االٍٚ()
:هَٚب٘ضزٝ،ضاٗثؤؾٚلاض )ايعؿٛ()املِتقٍ(تؤَهٞغَّٚ (:تؤبٞٗٝضطط)ايسٛار:ضاكٞكاض)ايرب(:ظؤض بٞضظ)املسعاٍ(
٠ بٞضظٗ ضَٙع خاْٗٝ ثاٙٞ)شٚااالٍ ٚاالنطاّ(::خاْٗٝ ً٘هم )َايو املًو(ًٚٔطٝباْ )ايط ٚف(:
:بٞضطط )املاْع( :زَٝٗهًُٞٞسكاض)املػو(:زَٝٗهًُٞٞس )ايػو(:كؤكٞضٝٗٝ )اااَع(:زازثٞضٗٝض )املكػط(
:ضُٗٗاكٟ )ايٓٛض(:غ٘زطْٞٙٞ بٞ خؤؾٞٗٙػتاُٟ )ايٓاؾع(:ظٙاُطْٞٙٞ بٞ زٗشًّ )ايَاض(
:كاضظاْ اهطؾٚس():ًرياتطط )ايٛاضع(ٓٞضًاٗ )ايداقٞ(:زآَِٚٞض )ايدسٜع(:ضَٙجٚؿاُسٝض :)اهلازٟ(
  :ئاضاًطط )اهكب٘ض(

َٜ هٞ ظاُاٙاْ زٝفٞضًْ٘ٗ: خ٘اٜ طٞٗضٝ ٓٞض ئٞٗ ُٞٗٝز ٗ ُؤ ُا٠ٝٗ ُٚٚٞ، بَٞهل٘ ظٙاتط هٞ   252ُٓٞس
 ُاٗٙاْ هٞ ِ٘ضئاْ ٗ غُِ٘ٞت َِٓٚاٗٝ 
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ٓييًٞ٘ٗ ًطؤظاٙييٞتٟ ُييات٘اُّ ئٞدييٞهٛ ًييطؤظ  كييَٞ زٝكييات ٗ ُييٞ ظٙيياز، تُٞاُييٞت
ٜ        دّ ٗثاف بَٚٗ ثَٚـ   بيؤ ٓيًٞ٘ٗ ُاٗٝكياُٟ تيطٙـ، ؾيَٚ٘ٝٗ ُياِٗٝضؤكٟ خيؤ

 ضاغتٞ خؤٜ()ًٓٞاْ ئ٠ٝٗٞ ثَٚـ 
 طيَرِايةوة، وتى: "شةعبان عةلي "كاك *

هٞ زٝظٞضٜ بازِٙاْ طٞجنَٚم هٞىْٙٞ ِضشٌَٟٙ بٞعػٞٗٝ فٞضًاُٟ هٞغَٚساضٝزاُٟ 
  ٝ َٛ ٗ ٓييٚو طً٘اَُٚييم بييؤ هٞغييَٚساض ن زاُٟ ُاًََِٚٚتييٞٗٝ، ٓٞفتٞٙييُٞٞبييؤ زٝضزٝضيي

َٛ بييٞدَٚ غييٞضؤن كؤًيياضٜ ئييٞٗ  لطزُٟ فٞضًاُٞكييٞ، )غييٞزاَ س٘غييَّٚ(ثييَٚـ ديي
بٞغٞضزاَُٚلٟ ضاِٗٝضٗاْ ُٞكطاٗ زَٙتٞ ك٘ضزغيتاْ ٗ غيٞضزاُٟ    ،كات٠ٞ عَٚطاق

َٜ زٗاْ هٞٙييٞن هًٞاَهييٞكاُٟ ئييٞٗ طُ٘ييسٝ  طُ٘ييسَٙلٛ ئييٞٗ غييِ٘ٗضٝ زٝكييات ٗ تيياٗ
    َٛ َٜ بؤتيياُٟ  ضييٚتاْ ز :زًََِٝٚٚتييٞٗٝٗ زٗاٜ ٓٞغييتاْ، بييٞخاْٗٝ ًيياَي زَٝهيي ٗٝ

  َٛ زاٗاكاضٙيٞكٍ ٓٞٙيٞ ئيٞٗٙـ ئٞٗٝٙيٞ كيِ٘ضَٙلٍ       :بلَٞا زاٙلٟ كِ٘ضٝكيٞ ثَٚٚيسَٝه
فيييٞضًاُٟ هٞغيييَٚساضٝزاُٟ بيييؤ زٝضضييي٘ٗٝ، ئٞطيييٞض هَٚيييٛ خيييؤف بيييدي ٗ ُيييََٞٓٚوّ  

 هٞغَٚساضٜٝ بسْٝ 
َٛ َٛ      :ئٞٗٙـ ثَٚٛ زَٝه ئيٞٗٝ ٗازٝكيَٞ هيَٞ     ،ئٞطيٞض تيا ئَٚػيتا هٞغيَٚساضٝ ُيٞزضاب

 ُاٗتاْ  ٙٞن زٗٗ ضؤشٝ بَٚتٞٗٝ
ْ بٞغييياة ٗ ُيييا٠ٗ كِ٘ضٝكيييٜٞ ٗٝضزٝطيييطْ ٗ زٗاٜ ٙيييٞن زٗٗ ِضؤش، كِ٘ضٝكيييٞٙا    

 غٞىًٞتٟ زٝطِٞضَٙتٞٗٝ 
  َٜ ٓيًٞ٘ٗ زُٗٚيا    ،ئٞٗٝ كاضٜ خ٘اٙٞ، ئٞطٞض خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ٙٞكَٚم ُيٞك٘ش

َٛ بطٞٙيييُّٞ، ُيييات٘اُّ، ئيييٞطِٚا ضيييؤْ غيييٞضؤن    َٜ ظٙييياُٟ ثييي كؤبَٚتيييٞٗٝ بٚاُيييٞٗ
تٞضٝكيي٠ٞ هييٞٗ طُ٘ييسٝ زُٝٚؿييَٚتٞٗٝ ٗ هييٞٗ   كؤث ،كؤًاضَٙييم هييٞٗ ٓييًٞ٘ٗ طُ٘ييسٝ 

ًٓٞ٘ٗ ًاَه٠ٞ ئٞٗ طُ٘سٝ هٞزٝضطاٜ ئٞٗ ًاَهيٞ زٝزات كيٞ كِ٘ضٝكيٞٙاْ فيٞضًاُٟ     
  82هٞغَٚساضٝزاُٟ بؤ زٝضض٘ٗٝا
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َٛ زٗعاكيياُٟ    ًييطؤظ كييٞ خيي٘اٜ خييؤٜ بٞٓييٞق ُاغييٛ، بيياِٗٝضٜ دييٞظَ بيي٘ٗ، زٝبيي
    ٗ هيٞكاتٟ   ٝ،بُٞاٗٝ د٘اْ ٗ غٚفٞتٞ بيٞضظٝكاُٛ خي٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاض بِطاظََِٙٚتيٞ

ٗٝن ضيؤْ ثَٚغًٞبيٞضٜ خي٘ا غيٞضٝتا      غٞضٝتا زٗعا بؤ خؤٜ بليات زٗعاكطزْ 
   ٝ ًييياَي ٗ ًِيييساَي، ثاؾييياْ بيييؤ     بيييؤزٗعيييا ئيييٞٗدا  زٗعييياٜ بيييؤ خيييؤٜ كيييطزٗٗ

 .ً٘غَوٌاُاْ

ٍَ ()عذنٖ خٞ خٜٔعٔ بؾٖ "  َٕقا ٍبغبَض : نا ٘بؾٖ ط بؾسٙااشا شٖن ()اهلل  ٛ سب َخد  سعا ي
  .82٘ ٖصا"خٓؿَػ

ٞتٟ ضٙعبُٞيس٠ زٗعاكياْ هيٞ خؤًاُيٞٗٝ بيؤ ًياَي ٗ ًِيساَي ٗ        *بَٞهطٞ بؤ ِٓٞٚقي 
خَٚعاْ، ئيٞٗدا زاٙيم ٗ بياٗن ٗخ٘ؾيم ٗ بيطا، ئيٞٗدا بيؤ ئٌٚاُيساضاْ، خي٘اٜ          

( 42ثٞضٗٝضزطاض ضُٝطسا٠ُٝٗٞ ئٞٗ ساَهٞتٜٞ هٞ غ٘ضٝتٟ )ئٚربآٍٚ( ئاٙٞتٟ )
ِ َنا َقق) بٞٙاْ كطزٗٝ: ِِ ِْ ق ُِ اَوشِْم اِياَوِشَنلشِقَد ج َْ ُْقنُمالحَِْسقل ُاَربقجَ لالْغِفق َلَٰيم:اا(ْنَما َق ٗاتيٞ:  أٗلبق

"ثٞضٗٝضزطاضا، هٞخؤَ ٗ زاٙم ٗ بياٗكٍ ٗ ئٌٚاُيساضاْ خيؤف ببيٞ، هيٞٗ ضؤشٝزا      
 كٞ هَٚجطغِٚٞٗٝ بٞضثا زٝبَٚت" 

)ًٗيا خوقيت    :بٚجٞضغيتري بيؤ ئي٠ٝٗٞ   ئ٠ٌَٞٚ زضٗغيت كيطزٗٗٝ    خ٘اٜ طٞٗضٝ*
ظٍ تييُٞٚا بييؤ  دِؤكييٞٗ ًييطؤ "ٗاتييٞ:  56:الاارااتر اجلييّ ٗاىُييؼ اى هٚعبييسْٗ(  

 "بُٞساٙٞتٟ كطز  زضٗغتلطزْٗٗ
ٜ    كٞٗاتييٞ بُٞساٙييٞتٟ ئٞٗٝٙييٞ    ٜ كييٞ خيي٘ا  ئييٞٗ ؾييتٞ بَوَٚٚييت ٗ ئييٞٗ كيياضٝ بلييٞ

 َٜ ، ضيييُ٘لٞ بٞزَِٙٔٚيييٞضٗ ٗ ثَٚيييٛ ضاظٙٚيييٞ  ثيييٞضٗٝضزطاض ثَٚيييٛ خؤؾيييٞٗ زٝٙيييٞٗ
ثَٚ٘ٙػيييتٞ هٞغيييٞضًاْ بٞضاًبيييٞض   ضؤظٙسٝضًاُيييٞ، زًٝاُيييصََٙ  ٗ زًٝييياصيطََٙ ، 

ٗ خييييي٘اٜ  ٞضييييياٗ زٝٙبٚيييييِري، غ٘ثاغيييييط٘ظاضبري ٓيييييًٞ٘ٗ ئيييييٞٗ ضييييياكا٠ُٞ ب 
  َٜ ًٓٞٚؿييٞ ٙيياز٠ بلييّٞٙ ٗ   ، ٗ طَِ٘ٙطاٙييَٞهٛ بييري  ثييٞضٗٝضزطاضًاْ خييؤف بيي٘ٗ

 هٞٙاز٠ ُٞكّٞٙ 
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 :  ِٔ دڵ تپاڕێحّ تّ  /يُمدَ 
بٞؾَٚ٘ٝٙٞكٟ زضٗغت هٞ  83ئاًازٝبُٟ٘ٗ زَي : سعٗٗضٗ ٗاتٞ )بٞزَي ثاِضاُٞٗٝ(

 ثاِضاُٞٗٝزا 
ٗ  ثابُٞييسٗ ثٞٙ٘ٝغييت ٓييٞض زَهَٚييم  َٛ بييٞ ئاظًاٙؿييٛ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض بييٞ  ُييٞب

ٞ ئيييٞٗٝ  ،َٚتيييٞٗٝ٘ٗبُييي٘ضٜ ئٌٚييياْ ضؤؾيييّ ُٞب  هيييٞ  ،ٗٝكييي٘ تيييؤثَٚلٟ بيييؤف ٗاٙييي
 َٜ َٛ زٝكط  طؤِضٝثاُٟ غٞضهَٚؿَٚ٘ا٠ٗ ٗ طًِ٘طاٙٛ زا ٓات٘ضؤٜ ث

، شٙاُت هٞغٞض ططاْ بلَُٞٞك٠ٞ تِ٘ٗضٝ ب٘ٗ، ثَٚٛ ٗت: بَٞهَِٚيَب ثٚاَٗٙم هٞ ش*
   ٓٞضطٚع بٞختٞٗٝض ُٞبٚت

 ُٞك٠ٞ ٗتٟ: ُات٘اُٟاش
 ٗتٟ: ضؤْ ُات٘ا ا  

َٛ بٞؾيت       ،ٗتٟ:  ئٞطٞض بٞختٞٗٝضٜ هيٞ غياًاُٞكٞتيبَ   ئيٞٗا هيٞ غياًاُٞكٞت بي
َٛ بٞؾت كطزَ زا، ئٞطٞض هٞ خؿى ٗ ظَِٙطٗ ًو٘اُلَٞكطز َٛ بٞختٞٗٝضٜ ،ب  ٗٝه

                                                 
4ٖ
زَي ؾَِٟ٘ٙ بريكطزُٞٗٝٗ بريٝٗٝضٙٞكاُٟ شٙاُٞٗ ًَٞهبُٞس٠ غٞضٝكٟ تَٚطٞٙؿذي ٗ تَِٚطاًاْ ٗ  -

تاظٝ بٞ  ثَٚـ ئًِٞطؤ ِ٘ضئاْ باغٛ كطزٗٗٝ، غاَي2422هَٚ٘ضزبُ٘ٗٞٗٝٙٞ، ئٞٗٝف ئٞٗ ِٓٞٚقٞتٞٙٞ كٞ 
ئٞٗٝ زَهٞ  ،ُٞٗٝ ُٚٚٞتاظٝ ظاُػتٟ غٞضزَٝ ئٞٗٝ زٝغٞملََٚ  كٞ ًَٚؿم ًَٞهبُٞس٠ غٞضٝكٟ بريكطز

 ًطؤظ ئاِضاغتٞ زٝكات 
هٞٗغاٗٝ تا ئًِٞطؤ زضَٙص٠ٝ ٓٞٙٞ  ُٞؾتٞضطٞضٜ ضاُسُٟ زَي ئٞجناًسضا،ظ بؤ ٙٞكَٞ داض 2967غاَهٛ  

كٞ بطٙتٚٞ هٞ طؤِضِٟٙ زَهٛ كٞغَٚلٛ ًطزٗٗ بٞٓؤٜ خؤك٘ؾذي ٙاْ ٓٞض ضٗٗزاَٗٙلٞٗٝ بؤ كٞغَٚلٟ تط 
اتَٚلسا زَهٟ ًطزٗٗٝكٞ بؤ ًاٗٝٙٞن زًََِٝٚٚتٞٗٝٗ هٞكاض  كٞ زَهٛ ت٘ٗؾٛ كَٚؿٞٙٞن ٓاتيَب، هٞ ك

ُاكَٞٗٙت،  دا ئٜٞٗٝ ًٞبٞغتٞ تٚؿلٟ غِٞٙٞ غٞض، ئٞٗا٠ُٞ زَهٚاْ طؤِضٙ٘ٝ، كٞغاٙٞتٚؿٚاْ 
 َٛ طؤِضاٗٝ، ئٞٗ كٞغٞ َٓٞهططٜ ٓٞض غٚفٞت ٗ خٞغَوٞتَٚم ب٘ٗبَٚت، ئٞٗ كٞغ٠ٞ زَهٛ ئٞٗ ًطز٠ٝٗٗ ث

َٜ، ًٓٞاْ ؾت ثٚازٝ زٝكات،  َٛ بسّٝٙ، ًؿتَٚم زٝزض َٜ ئاًاشٝٙاْ ث صيُ٘ٗٞكاْ ظؤضْ ئٞطٞض سياُٞٗ
َٜ ٗ زٗاٜ  صي٠ُٞٗ٘ خٞضٗاضَٙلٞ، زٝطَِٚطُٞٗٝ ًِساَهَٚم بٞٓؤٜ ضٗٗزاَٗٙلٞٗٝ بٞزٝغتٟ ثٚاَٗٙم زٝك٘شض
ئ٠ٝٗٞ بٞ ُٞؾتٞضطٞضٜ زَهٛ ئٞٗ ًِساَهٞ هٞدَٚٛ زَهٛ ًِساَهَٚلٟ ُٞخؤف زازَُّٝٚ، ًِساَهٞكٞ غٞضٝتا 

َٛ خ٠ٗٞ ُاخؤف ز َٜ، ثعٙؿلٞكاْ ٗٝغفٛ ثٚاٗٝك٠ٞ ه ٝبَٚ  ٗ ٓٞغتٟ زٝكطز ئٞٗٝ كٞغَٚم زٝٙل٘ش
زٝكْٞ ٗ زٗاٜ طِٞضاْ بٞزٗاٜ ئٞٗ ٗٝغف٠ٞ ئٞٗ ًِساَهٞ كطزب٠ٗ٘، زٝضكٞٗت بل٘شٜ ًِساَهٞ 

 ك٘شضاٗٝكٞٙٞ كٞ زَهٞك٠ٞ هٞ زَهٛ ئٞٗ ًِساَهٞ ضاُسضاٗٝ 
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ٞختيٞٗٝضٜ  كٞغٛ تط زٝغَٞىتٟ بٞغٞضزا ُٚٚٞ، ًيّ ب  ُٞ تؤ،هٞ ؾتَٚلساٙٞ ُٞ  
زَهٚؿييٍ كييٞؽ ت٘اُيياٜ  ،٘ زَهٌساٙييٞهييَُٞٚ غييتِِٞٚٞ زٝبٚييٍِ، ئٌٚيياْهييٞ ئٌٚيياُٛ ضا

 َٛ  بٞغٞضزا ُٚٚٞ تُٞٔا خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ُٞب
  ٘ اٗ تطغييياْ هَٚيييٛ ٗ سيييعٗضٜ زَي ٗ ًٞضديييٞكاُٛ بطٙتٚيييٞ هيييٞ ًولٞضيييٛ بيييؤ خييي

ٞغيييٞض زٗعييياٗ خؿييي٘  ٗ خييي٘اضزُٟ ٗ بيييٞضزٝٗاَ بيييْ٘ٗ ه زاٗاكيييطزْ ٓيييٞض هيييَٞ
 سٞىي 

ت:" زٗعييا ضٗكييّ ٗ بيياَي ٗ كييات ٗ ٓؤكيياضٝ زَٝهَٚييئييٚدي عييٞتاٜ ئٞغييلُٞسٝض٠ * 
 زٝٙباتٞٗٝ"  ،ضاظ٠ ب٘ٗ زَهٛئٞطٞض

َٜ هٞ غٞضخؤؾٛ ٗ ِٗضَِٙٞ َٛ ئاطاٙٛ دؤض َٜ  ب  ٗ خٞٙاَهلطزْ هٞخؤ زٝطط
َٛ ئاطا ًاُاٜ  َٛ،  كًٞتٞضخًٟٞ ٗ زَهٛ ب َٛ ً٘باىتٟ زٝطٞٙيُٞ ِيٞت  ٗٝئٞطِٚيٞ  ب

َٛ ئاطاٙٛ ِػٜٞ هٞطيٞيَ  خي٘اٜ   بليّٞٙا  ب٘ٗٝ بٞضاًبٞض كٞغَٚم ب٘ٝغتري ٗ بٞب
:َٜ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  ثييييييييييٞضٗٝضزطاض زٝفييييييييييٞضً٘

 ٦٢الكهسسسسسسسسسسسسف:  چې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

َٚ      "ٗاتٞ:  سا َُٞٓٚؿيت،  ٚي ئٌَٚيٞ زَهيٞكاصياْ ديَٚطريٗ زاًيٞظضاٗ كيطزٗ تطمسياْ ت
كاتَٚم ٓٞغتاْ ٗ ٗتٚياْ: ثيٞضٗٝضزطاضٜ ئٌَٚيٞ ثيٞضٗٝضزطاضٜ ئامساُيٞكاْ ٗ      

ع ٓاُاٗ ٓاٗاض بؤ ٓٚو خ٘اٙٞكٟ تيط ُابيّٞٙ دطيٞ هيٞٗ، ئٞطيٞض      ٚٞ، ٓٞضطٚٙظٝٗ
    ٗ َٛ هييييٞٗ ضاغييييتٚٚٞ ى بييييسّٝٙ، غييييَِ٘ٙس بييييٞخ٘ا ئييييٞٗ كاتييييٞ ِػيييي٠ٞ ُابييييٞد

  "ُازضٗغتٌاْ كطزٗٗٝ
ثطغيييٛ: ٓيييؤٜ ضيييٚٚٞ بيييٞٗ تًُٞٞيييٞٗٝ ضُٝيييط ٗ   هيييٞثٚاَٗٙلٟ بٞغاَىضييي٘ٗٙاْ*

 ضٗخػاضت ئُٞٗٝسٝ د٘اُٞ ٗ بٞضزٝٗاَ زَي ٗ زٝضُٗٗت ئاضاًٞا 
ٞ،  تي خؤ زَي ٗ زٝضُٟٗٗ بُٞسٝكاُٛ ًسا ٗتٟ:  خ٘اٙٞ طٚاْ تؤ ئاطات هٞهٞ َٗٝى

زٝٗٝكيا   تلاٙٞ سيبب٘ضٝ ئٞطٞض بيٞ كط  ،زاٙٞزٝظاُٛ ض ؾَ  هٞزَي ٗ زٝضُٗٗٛ 
 َٛ َٛ  ، خييَٞهلَٚلٍ بَٚييعاض كطزبيي َٛ ٗ ئيياظاضَ زابيي ، ئٞطييٞض بييٞ ٗؾييٞٙٞن زَهييٍ ؾييلاُسب
هٞٗاُٞ خ٘اٙٞ طٚاْ ؤف غا تزٝ ئٞٗاُٞ ئاظاز زٝكَٞ ، هَٚطٝٗٝ طٞضزُٟٝ ًٓٞ٘ٗ
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ئاظاضٙيياْ زاَٗ ٗ بِٞػييٜٞ ئييَٞ ٗ ئييٞٗ   خؤؾييبٞ كييٞ  ٞٙبييٞتٟ ًِٚيياْ كييطزٗٗٝ، 
َٛ طؤِضٙيي ًييّ ٓييٞضطٚع زٗعيياٜ خييطاخ هٞكييٞؽ   َ ٗ بييٞخطاثٍ زٝظاُييّ ٘خؤٙيياْ هيي

َٜ كييٞ َٓٞهسٝغييتٌٞٗٝ      ، ُاكييَٞ طييٞضزُٟ ئٚعةُييٛ ئييٞٗٝ زٝكييَٞ   ٓييًٞ٘ٗ ؾييٞٗ
َٛ ٗ زٗعييياٜ خَٚيييط بيييؤ ٓيييًٞ٘ٗاْ ئٞطيييٞض خيييؤ زٝكيييَٞ،  ٓيييًٞ٘ٗ خيييَٞهلٟ ئييياظازب

َٛٞنًشب ): زَٝهٍَٚئٞٗٝ  خًَٞٚلٟ طٞٗضَٝ ٓٞب٘ٗ،  َٛ عًََٖٝ٘ َز ٖب َ٘ ااٞل  ٘ب ال َاي َٞ ايًٛ َؾػَد
َٛ َضّر ايَعطٜف ايَععِٜٝ(. ٖب  َٚ 

 : كۆجا تێُێ تّ ر يثّ ر پێغّ سّ اڵٔات نێذاٌ نّ سّ  تّ  ِٔ پاڕاَّ /مزدَيا
 .ًذ ٔعهی ال يحًذ()انهٓى صم عهی يح ی ِٔ ٔجُّ  ٔاجا: دٔٔتارِ

 قثٕڵثَٕٔی دٔعا:   كردٌ نّ َّ نّ پّ /مزدَدوا
ٟ   ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ ، زٗاٜ تييٞٗاٗ بييُٟ٘ٗ    ثٞهييٞ  ،زازٗعاكيياُٟ  هييٞ ِبييَ٘ي بييُ٘ٗ

 .ُٞكات

َٜ: ( )ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا   خ٘اٜ طيٞٗضٝ بليْٞ    )ٓٞض كاًتاْ زاٗا هٞزٝفٞضً٘
َٛ:     َٗٝىَ زٝزضَِٙ َٛ ثٞهيٞ ُيٞكات ٗ بَوي هيٞخ٘ا كيطزٗ َٗٝىًيٛ     زاٗاَٞٗٝ بًٞيٞضد

 84ثاضِ اُٞٗٝكًٞٛ ُٞزاٙٞٗٝ( 
َٛ ض كاضَٙيم بيؤ      ضيُ٘لٞ  خ٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاض   ئٌَٚي٠ٞ بُٞيسٝ   ظاُياٗ زاُاٙيٞ، زٝظاُي

َٛ  ئٞٗ خَٚطٜ تَٚساٙٞ، َٛ زٝبٞخؿ  خَٚطًٝاْ ث
ٛ  ًييطؤظ هييٞ ثٞهيي  ظؤض ديياض  ٝبييات ٗا طً٘يياْ ز ٞ ثٞهييٞٙٛ ٗ ُٞٓاتِييٞ زٜ زاٗاكيياُ
  طريا ُٞب٘ٗٝ  زٗعاكاُٛ

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ      ٻ   ٻ ٻ  ٻ  ٱ چ 

 ٦٦٠البقرة:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ 

 ئ٠ٞ ً٘غَوٌاُِٚٞ! ئَٚ٘ٝ  ٞظاتاْ هٞ ضَٙطاٜ خ٘ازا هٞغٞض فٞضظ كطاٗٝ،ٗاتٞ: "

                                                 
 َػًِ ٚ 6340خطقِ/ٞ" ضٚاٙ ايدداضٟ ٝكٍٛ زعٛصب ؾًِ ٜػسػذ يؾ"ٜػسػار ألؾسنِ َامل ٜعػٌ -84

  . 2735خطقِ/
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هٞ ؾتَٚم ُاكْٞ،  ئٞطٞضضٛ خؤتاْ سٞظ٠ هَِٚاكْٞ، داضٜ ٗا ٓٞٙٞ ئَٚ٘ٝ سٞظ 
ٗاف زٝبَٚت كٞ سٞظتاْ هٞ ؾتَٚلٞ،  ٠ٝ تَٚساٙٞ ضٛ ئٞٗ ؾتٞ خَٚطٜ ئَٚ٘كٞ

ًٞ ؾتَٚلٞ ٓٞض خ٘زا خؤٜ ئٞ ؾتٞ خطاثٞٗ ظٙاُٟ بؤتاْ تَٚساٙٞ  كٞضٛ ئٞٗ
َٛ هٞ زُٚازا ًا٠ٞٙ ،  ٞظاٗ دٚٔازكطزْ هٞ ضَٙطاٜ خ٘ا ، ُٞن ئَٚ٘ٝزٝٙعاُ

  "غٞضبٞضظٙٚٞٗ هٞ ضؤشٜ زٗاٙؿسا ًا٠ٞٙ ؾازبُ٘ٗٞ بٞ بٞٓٞؾتٟ ضاظاٗٝ
ؽ هٞ طُ٘سَٙلٟ ىٜ خؤًاْ ٓٞب٘ٗ، ٓٞض كاضَٙلٟ خي٘اظضاٗ  كابطاٙٞكٟ خ٘اُا*

كييٞؽ  ٗخَٚييطٜ تَٚساٙييٞز٠ٝ ٗ ُييٞخ٘اظضا٠ٗ ببِٚٚاٙييٞ ٙييا ببٚػييتاٙٞ، زٝٙيي٘ت:  
َٛ خ٘ٗ ٗ خس٠ٝ بٞٗ ٗؾٞٙٞ ططتب٘ٗ،  َٛ خَٚطٗ ؾِٞض هٞ ضٛ زاٙٞ! بٞكَوؤد ُاظاُ

 زٗٗباضٝ زٝكطزٝٗٝ  ئٞٗ ِػا٠ُٞهٞ ُاخؤؾ ّٙ ضٗٗزاٗ ٗ كاضٝغات، 
بييري هييٞٗٝ زٝكُٞييٞٗٝ كييابطاٜ  ضييُٞس طييٞجنَٚلٛ ئيياٗاٙٛ كؤزٝبِييٞٗٝ،ضؤشَٙلٚيياْ 

ِٗٝضٜ بيٞ  خ٘اُاؽ تاِٛ بلُٞٞٗٝ بعاُّ ٓٞض بٞ ضاغت ئٞٗ كٞغٞٙٞ ئُٞٗٝسٝ بيا 
زًٝيٛ بيٞٗ    ٗٝكي٘ خ٘ٗٙيٞن  ٙا ئٞٗٝتيٞ   ِٞظاٗ ِٞزٝضٜ خ٘ا تُ٘سٗتؤَي ٗ ثتٞٗٝ،

َٜاٗ   ؾاُٞ فَٚط ب٘ٗٝٗ ثَٚٛ تٞضن ُاكط
ؾيييِٚاٙٛ، طٞجنيييٞكاْ بيييٞخَٚطاٙٛ زٝضيييّ   زٝضيييَٚتٞكيييابطاٜ خ٘اُييياؽ كاتَٚيييم 

زٝٙبُٞييٞ طُ٘ييسَٙلٟ ئييٞٗ ُعٙلاُييٞٗ  ثييَٚـ زٝزْٝ ٗ تييٞٗا٠ٗ ًييِٞضٗ ًاَىتٞكييٜٞ  
زٝكيييْٞ ٗ زٝطِٞضَِٙيييٞٗٝ  ئيييٞٗدا ضييياِٗٝضٗاُٟ خؤٙييياْ ضازٝغيييتٟ ُاغيييٚاَٗٙلٟ 

  ْ ٝ كييابطاٜ خ٘اُيياؽ زٝكييٞ َٛ طِٞضاٙييٞٗ َٜ،  ،، كييات ثَٚٚيياْ ٗت:  خؤٙيياْ طٞٙاُييس
 ابؤضٛ ًِٞضٗ ًاَىتٞكٞت فطؤؾت

ئييٞٗٙـ كييٞ غييٞٙطٜ ُيياٗ سٞغيياضٝك٠ٞ كييطز ٓييٚو ُييًٞاٗٝ، ٗتييٟ: ًييّ ًييِٞضٗ       
 ًاَىتٟ خؤَ ُٞفطؤؾت٘ٗٝ، بؤ ضٛ ب٘ٗٝا ضٛ ًِٞٗاٗٝا

ٞز٠ ٗ ُيُٞاؽ ٓاتيٞ ُياٗ    ٗتٚاْ: ئٌَٚٞ بٞضا٠ٗ خؤًياْ بٌِٚٚياْ كابطاٙيٞكٛ ُي    
ٓٞضضيُٞسٝ  ًِٞضٗ ًاَىتٞكٞتٟ زٝضكيطزٗ ثيَٚـ خيؤٜ زا،    ًٓٞ٘ٗ  سٞغاضٝكٞت،
َٜ زٝب٠ٞا ٝ ئٞٗٗشياْ: ئٞٗ ئٞٗ ًِٞضٗ ًاَىتيٞ ًيَ٘هلٟ   ٗتٟ:  ًِٞضٗ ًاَىتٞ بؤ ك٘

  ٝ كِطٙ٘خؤًٞ، بٞثاضٝ هٞخاُٗٝٞكٍٞٙ 
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ٗتييٟ: ز٠ٝ  ٗ ض٠ٗٗ كييطزٝ طٞجنييٞكاْ، خييؤٜ ؾييََٚو٘ ُييٞكطز كييابطاٜ خ٘اُيياؽ
 خَٚطٜ تَٚساٙٞ 

َٙططَٙييم بٞغييٞض ئييٞٗ ضييُٞس ضييٞتٞٗ ضئييٞٗ ؾييٞٗٝ ، ِييٞزٝضٜ خيي٘ا ٗا ٓاتييٞ ثييَٚـ
َٛ طُ٘ييسٝٙاْ زازا، ٓٞضضييٛ   ٓييٞب٘ٗ، ٓييًٞ٘ٗٙاْ بييطزٗ ئييٞٗ ًييِٞضٗ      ًييِٞضٗ ًيياَىت

 ًاَىتيييي٠ٞ ًاٙييييٞٗٝ تييييُٞٔا ٓييييٛ ئييييٞٗ خ٘اُاغييييٞ بيييي٘ٗ كييييٞ ئييييٞٗ طٞجناُييييٞ بييييؤ  
 بطزب٘ٗٙاُٞ ئٞٗ طُ٘س٠ٝ ُعٙلٚاْ كابطاٜ خ٘اُاؽ تاِٚلطزُٜٞٗٝ 

َٛ ُاخٛ ئٞٗ طً٘اُربزْ ًٓٞ٘ٗ كاتَٚم باف ُٚٚٞ هٞكاتَٚلسا ًطؤظ ُٞكٞٗاتٞ  ظاُ
َٛ بٞطً٘اُٞٗٝ زٗعا بلات كٞغٞ ضٛ تَٚساٙٞ! ًٓٞا  ْ ؾت ضاغتٞ بؤ كٞغ

زٝطَِٚطُٞٗٝ: هٞ طُ٘سَٙلٟ بة٘ٗكسا، ثريًَٝٚطزَٙليٟ َِٗٙيٞكَٚـ ٓيٞب٘ٗ، َِٗٙي٠ٞ     
 ظؤض د٘اُٟ زٝكَٚؿا، زٗاتط بُٞطخَٚلٟ ططاْ زٝٙفطؤؾتٞٗٝ 

ضؤشَٙلٚاْ زاُٚؿت٘ٗٙٞكٟ ٓٞشاضٜ طُ٘سٝكيٞ ضي٘ٗٝ ىٜ، ٗتيٟ: تيؤ بيَٞ كياضٝ        
َٜ ، بؤضٛاضٝٙٞكٟ باؾت زٝغت زٝكٞث َٛ ٙاضًٞت ٗ ٟ ٓٞشاضاُٟ طُ٘سٝكٞتٟ ث

فٞضً٘ٗ غٞٙطٜ ِٞغابٛ طُ٘سٝكٞ بلٞ، ثاضٝٙيٞكٟ ئُٞٗٝيسٝ ظؤضٙؿيٛ    ُاز٠ٝ، 
َٜ، كٞضٛ ضؤشاُٞ طؤؾيت زٝبٞخؿيَٚتٞ ٓيٞشاضاْ ٗ زَهٚياْ خيؤف       زٝغت ُاكٞٗ

 زٝكات 
ثريًَٝٚطزٝكييييٞ تييييُٞٔا ظٝضزٝخُٞٞٙييييٞكٟ بييييؤ كييييطزٗ ٓٚةييييٛ ُييييٞٗت، ئييييٞٗٙـ  

كيييي٠ٞ ٗت: ثريًَٝٚييييطز٠ َٚؿييييت، ضؤٙؿييييت بٞخَٞهلٞدَٚٛ ٓبٞتِ٘ٗضٝٙٚييييٞٗٝ بييييٞ
ضٝظٙويييٞٗ ِطضيييؤن ٗ بيييَٞىَ ظؤضٙيييـ   ،ُيييسًَِٝٞٗٙيييٞكَٚـ كٞغيييَٚلٟ ظؤض زَٝٗهٞ

 بٞخؿٞض ُٚٚٞ 
        ٗ  بييٞٗ ِػييا٠ُٞ كييابطا، خييَٞهلٟ طُ٘ييس٠ ثؿييتٚاْ هييٞكابطاٜ َِٗٙييٞكَٚـ كييطز

 ثؿتطَ٘ٙٚاْ خػت  
َٛ    ضؤشاْ ٓات ٗ ض٘ٗ، ثريًَٝٚ لٟ خيٞهَ  طزٝكٞ ُيٞخؤف كيٞٗت ٗ ًيطز، بيًٞاٗٝٙ

ٗٝ ٓٞشاضاْ ُابٞخؿَٚتٞغٞض طُ٘س٠ تَٚبِٟٚ ئٞٗٝٙاْ كطز ِٞغابٞكٞ طؤؾت بٞ
َٛ بجطغّ،  ، كؤًَٞهٞ خَٞهلَٚم كؤبُ٘ٗٞٗٝ، ضُ٘ٗٞ ىٜ تا ٓؤكاضٜ ئٞٗ ؾت٠ٞ ه
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ٓيييًٞ٘ٗ ًاُطَٚيييم بِطَٙيييم ثييياض٠ٝ   ثريًَٝٚيييطزٝ َِٗٙٞكَٚؿيييٞكٞ  ِٞغيييابٞكٞ ٗتيييٟ:
َٛ بييؤ ئيي٠ٝٗٞ طؤؾييت بٞغييٞض ٓييٞشاضاُٟ ئييَٞ طُ٘ييسٝ بب   ٞخؿييٌٞٗٝ، ئييٞٗ زٝزاًيي

 هٞ بٞخؿري ٗٝغتاَٗ ت٘اُاَٙٞ ُٚٚٞٗ  ئًٞٗطزٗٗٝ، بؤٙٞ ًِٚـ 
َٛزٝطَِٚطَٙتيييٞٗٝ ٚـزكتيييؤضَٙل* : ضؤشَٙلٚييياْ بيييؤ غيييٞفٞضَٙم زِٝضؤٙؿيييتٍ،  ، زَٝهييي

كٞ غٞٙاض٠ٝ خٞت بٞض٘اض ُٞفٞض زِٝضؤٙؿت، ًّ هٞبيٞض ئي٠ٝٗٞ   طٞضاز ضً٘ٗٞ 
 ،ِٗٝضٗاُٟٙٞكييَٞ كييٞؽ بييَ٘ٗ، ثَٚؿييَٞٗٝ طييطت ٗ زٗاٜ ًاٗٝٙييٞكٟ ظؤض هييٞ ضييا 

كٞتيٞٗ  ُٞفٞضٝكاُٟ تط ٓاتّ، هٞكاتٟ بِٞضَٙلٞٗتّ بّ٘ٗٙ، هٞ ُاكياٗ كابطاٙيٞكٟ   
َٛ ئٞزٝباُيٞ زٝضطياٜ ثَٚؿي٠ٝٗٞ         ظٝبٞىسٛ ض٘اضؾاُٜٞ بياَى بيٞضظ ٓيات، ظؤض بي

َٜ غ٘اض ببَ٘ٗ ٗ ظؤض ثٞهَٞ ب٘ٗ، تُ٘يس ثؿيتٟ ًوٌيٟ طيطت      كطزٝٗٝ كٞ ًّ هٞٗ
ٗ بيٞ ؾي٘فَٚطٝك٠ٞ ٗت: ز٠ٝ   ٗ فِطَٙٛ زاًٞ خ٘اضٝٗٝٗ خيؤٜ ضي٘ٗٝ دَٚطٞكيَٞ    

َٜ كييٞٗٝ َٜ كييٞٗت   بييِٞض تفييُٞطَٚلٍ ضييٞن ٗ ئٞطييٞض  زا، هييَٞ كاتييٞغييٞٙاضٝكٞ بييِٞض
ظؤضَ خٞفيٞت   ٞزضَٙلٟ طيٞٗضَٝ ظاُيٟ   ثَٚب٘اٙٞ ضُٝطٞ سيل٘ؾيتاٙٞ ضيُ٘لٞ بٞ ي   

خيي٘اضز، بُٞاضيياضٜ ٗٝغييتاَ تييا ُٞفييٞضٙ  ثٞٙييسا بيي٘ٗ، غييٞٙاضٝٙٞكٟ تييط ٓييات،  
غٞٙاض٠ٝ ثٚياٗٝ ظٝبٞىسٞكي٠ٞ تٚيا بي٘ٗ كيٞ       بِٞضَٙلٞٗتري، هٞضَٙطا بٌِٚٚاْ ئٞٗ

َٜ زاٙٞ خ٘اضٝٗٝ، ئٞٗ  ٗٝضطِٞضاٗٝٗ ٓٞض ًٓٞ٘ٗٙاْ ًطزْٗٗ، ئِٚذا هٞ ًِٟٝ فِط
ٞ    سٚلٌيييٞتٟ خييي٘اٜ طيييٞٗضٝ     خطاثٛسييياَهٛ بيييَ٘ٗ كيييٞ ظؤض ؾيييت ٓٞٙيييٞ تيييؤ بييي

  85كٞضٛ بٞ خَٚط بؤت زٝطِٞضَٙتٞٗٝ، بٞطً٘اُٞٗٝ غٞٙطٜ زٝك٠ٞ، تَٚسٝطٜٞ
شُّ دوعا دَكات، كىرترتيو و جىانرتيو وشوُ دَربويٍَِ و بوُكارٍ    شىنهُتُ ئُو كُ  تًَبًهِ:

بًَينَ، ئُو وشُ كىرتانُش هُوانُبو كُ زؤرتريو ماناياى يُبًَت، نُن وَكى دوعاكُّ ثوىورَ  
  86.نُخشًين الٍ خؤماى

                                                 
4٘
َٜ هٞ ئازابٞكاُٟ زٗعاٗ ٓؤكاضٝكاُٟ طريابْ٘ٗ/ ؾ٘ض٠ٝ ً٘غَوٌاُاْ بٞ ظٙلطٗ  - هٞ كتَٚيب "ُٓٞس

ًاًؤغتا "ؾ٘اْ ضابٞض"  بٞظًاَُٚلٟ ؾريّٙ ٗ ضَٙعزاض  ُ٘ٗغِٟٚ: غعٚس عوٛ بّ ٗٓف،–زٗعاكاْ 
لٟ خػتؤتٞ َِٗٙطاٜ ئَٞ خاَى٠ُٞ غٞضٝٗٝ، ظٙاتط هٞ خاَهطٞهَٚثاضاٗ ٗٝضٙطَِٚطاٗٝتٞ غٞض ظًاُٟ ك٘ضزٜ، 

َٜ خَِ٘ٙٞضاْ بؤ  ظاُٚاضٜ ظٙاتط بطِٞضَِٙٞٗٝ غٞض ئَٞ كتَٚبٞ  ضٗٗ،  كٞ زٝكط
َٜ/ تؿطِٟٙ ٙٞك222ًٟٞشًاضٝ ) -طٞىَٗٙص ُاغٚا ًٞدٚس - 86  25، ي9229(ٜ طؤظاضٜ ُ٘اَه٠ٞ ُ٘
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 ٝٗٞزٝطَِٚطُيي  ٞ شٙيياْ بطزبيي٘ٗٝ غييٞض،   زٗٗ شُييٟ ٓييَٞٗٙٛ ٙييٞن، تًٞييَُٞٚلٚاْ هيي
ْ     طٞٗضٝٗ بة٘ٗن ٗٝكي٘ ِضَٙعَٙي   ُيا٠ٗ   م بيٞ )ثي٘ٗضٝ( باُطٚياْ زٝكيطزْ، ٙيٞكَٚلٚا
 ُا٠ٗ ث٘ٗضٝ )ئاٙـ( ب٘ٗ  ث٘ٗضٝ )ُٞخؿري( ٗ ئٞٗٙ 

َٛ ٓياض ٗ ٓياز ٗ كيطاٗٝ،      بيٞزَٝ ٗ هفيت ٗ   ظؤض ٓٞضضٛ ث٘ٗضٝ ُٞخؿري ب٘ٗ طيٞه
ٗ   ِٛػييٞظاْ بيي٘ٗ، هٞتٞكييسا ثيي٘ٗضٝ ئاٙؿيي   ًَٚؿييٛ  ،فييِٞريساَي، َِٓٚييسٝ طَٚييى بيي٘

ٝ خؤٜ خؤؾٞٗٙػت كطزب٘ٗ بٞزٝطٌْٞ بَٞىَ بٞٗهٞزًٟٝ خؤٜ ُٞزٝكطزٝٗٝ، 
ًٓٞٚؿٞ غُٞطٟ  ُٞب٘اٙٞ زًٟٝ ِفَوسضا٠ٗ َٓٞهِٞزٝثةِطٜ، ئًٞٞف ٗاٙلطزب٘ٗ

  خؤٜ هٞزٝغت ُٞزات 
زَٝهيييَّٚ ِضؤشاُيييٞ ثييي٘ٗضٝ  ظؤض ؾيييتٟ غيييٞٙط هيييَٞ زٗٗ شُيييٞ َٓٞٗٙٚيييٞ زٝطَِٚطُيييٞٗٝ:
زٝشٙيياْ ٗ كييِ٘ض  بٞٙٞكييٞٗٝ ُٞخؿييري ٗ ثيي٘ٗضٝ ئيياٙـ ضييُ٘لٞ هييٞ ٙييٞن خيياُ٘ٗ     

ٗضٝٗ بييًٞاَي ٗ ًَٚييطز بيي٘ٗ تييا ئييٞٗ كاتييٞ هٞغييٞض ٙييٞن غييفطٝ ُاُٚيياْ ٗكةييٚاْ طييٞ
َٜ زٝشٙيياْخيي٘اضز، ثَٚلييٞٗٝ زٝضييُ٘ٗٞ غييٞضزاُٛ ٗ  زٝ كييٞؽ ٓٞغييتٟ  ،بييٞدؤض

  ُٞزٝكطز ئَٞ زٗاُٞ َٓٞٗٙٛ ٙٞكسّٙ
   ٞ َٜ َُ٘ٙيصٜ زازٝبٞغيتا، ثي٘ٗضٝ ُ خؿيري  هٞكاتٟ َُ٘ٙصكطزْ ٓٞضٙٞكٞٙاْ بٞدؤض

بييٞ  زٝٗٝغييتا،هٞغييٞض زٗٗ ططزٝكييٞ ٘ٝ بييٞثَٚ ،تثييَٚـ ئيي٠ٝٗٞ َُ٘ٙييص بييٞضثا بلييا 
ظًاَُٚلٟ ثاضاٗٝٗٝ زٝٙط٘ت: خ٘اٙٞ طٚاْ ئيٞٗٝ ثؿيتٍ هيٞ ؾيٞٙتاُٟ بٞزفيِٞض ٗ      
ُيييٞفطٝتوَٚلطاٗ كيييطز، خ٘اٙيييٞ طٚييياْ ئيييٞٗٝ ِضَٗٗ كيييطزٝ بيييٞض ِييياثٛ ِضٝظييييٞت ٗ 

َ       ،بٞضٝكٞتت َٜ  ،بيٞ ُٚيٞتَٚلٟ ثيان ٗ بَٚطيٞضزٝٗٝ بيٞضٝٗ ِضٗٗت ٗٝغيتاٗ  زًٝيٞٗ
 ِا ٗ َُ٘ٙصٝك٠ٞ زٝكطز ََُٙ٘ٙص بلَٞ، ئٞٗدا ُٚٞتٟ ز

ٞ ٗ زٗٗططز زٝض٘ٗٝ غٞض بيٞضًايَ كٞ  ،ث٘ٗض ئاٙـ ئٞٗ ِػا٠ُٞ ُٞزٝظاُٟ ، ٝكي
  ئٞجناَ زٝزاٙٞكػٞض ُٚٞتٟ زَِٝٓٚا ٗ َُ٘ٙصٝك٠ٞ هٞتُٞٚـ ث٘ٗضٝ ُٞخؿري  

ث٘ٗضٝ ُٞخؿري كاتَٚم غيٞىًٟ ىٜ ِضاغيت ٗ غيٞىًٟ ىٜ ضيٞثٛ زٝزاٙيٞٗٝ،      
َٚلٟ زاًيٞظضاٗٝٗٝ ض  طزٝٗٝ، بيٞزهَ بٞخؿي٘عٞٗٝ زٝغيتٟ بيؤ ئامسياْ بيٞضظ زٝكي      

َٛ داض زٗٗبياض٠ٝ زٝكيطزٝٗٝ، زٝٙي   زٝٙلطز ٗ زٗعاٙٞن ٓٞب٘اٙٞ  ٘ت: خ٘اٙيٞ  غ
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خ٘اٙيٞ طٚياْ بيُٞاٗٝ    ٍ، ًِساَهٍ، شٙا ، تُٞسضٗغتٍٚ  ٝ ًاَهبٞضٝكٞت غٞضطٚاْ 
هَٚييييت زٝثاِضٌَٙييييٞٗٝ ٙاضًييييٞتٌٚاْ بييييسٜٝ بييييؤ     بييييٞضظٗ غييييٚفٞتٞ د٘اُييييٞكاُت   

  ٞ  ؾيييِٞضٗ فٚتِييي٠ٞ ٗٝغ٘ٝغييي٠ٞ ُيييٞفؼ ٗ   دييي٘اُلطزُٟ عٚبازٝتيييٞكاصياْ  هييي
ِضٝظٙوييييٛ ٓييييٞضزٗٗ هييييٞ سٞغيييي٘ز٠ ٗ سٞغييييازٝت ٗ    سياُجيييياضَٙعٜ ؾييييٞٙتاْ 

هيٞ ًُٓٞ٘ٗٞخؤؾيٛ    اسَٚيم، زٗٗضًاُل٠ٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ طً٘اْ ٗ طُ٘  سياُجاضَٙعٜ
بةيِٚٞ  فريزٝٗغٛ ئيٞعةًاْ بُٞػيٚب بليٜٞ،    ٙاِضٝبيب خ٘اٙٞ ٗ ُاخؤؾٚٚٞن، 

ر ٗ ٗٝغٚوٞ ٗ فٞظٙوٞ بُٞػيٚيب  ٞٗٝ هٞ ئاططٜ زؤظٝ،  زٗٗضًاْ غٞٙبٞٓٞؾت
ثَٚغًٞبٞض بلٞٙت ٗ ِضٝظٙوٛ بٞضزٝغتٟ ئيَٞ ٗ ئيًٞٗاْ ُٞكيٞٙت ٗ ٙاضًيٞتٌٚاْ     
بس٠ٝ هٞغٞض ظٙلطٝكاُت ٗ ئٞٗ َُ٘ٙص ٗ ُعاٙا٠ُٞ كطزَ ئ٠ٞ ثيٞضٗٝضزطاض هَٚيت   

 الٍٜاٖاددَش اَٜدد -االضضَٚ ُٛاَصايِػدد سٜعبا َخددَٜدد -ّّٛٝددا ٗقٜبدد ّٞا َؾدد)َٜددزٝثاِضٌَٙييٞٗٝ 
َٛ ِٞبَ٘ي كٜٞٓٞض اّ(نطااَلَٚ   ًٍٓٞ٘ٗٙ ه

ضٝ ئاٙؿٛ زٝكطز ئيٞٗٝ زًٝيٟ بيٞف    َٚتٞٗٝ، تًٞاؾاٜ ث٘ٗكٞ زٝٙ٘ٙػت َٓٞهػ
 ٝكاتيييٞٗٝ، ُيييٞ هيييٞخ٘ا زٝثاضَٙتيييٞٗٝ، ؤتيييٞٗٝ، ُٞزٝغيييتٟ بيييؤ ئامسييياْ بيييٞضظ ز  ب

َٛ زٝكييطز ٗ ثَٚييٛ زٝٗت  بَٞٓٞهجٞٙٞكييٞٗ ْ ٝ ِض٠ٗٗ تيي ديياٙع ُٚٚييٞ   ،: ئيياٙـ طٚييا
ُت بيٞضظ بليٞٗٝ، بعاُيٞ ضيٚت بًَٞٚؿيم      زٗاٜ َُ٘ٙص ُعا ُٞك٠ٞ، ز٠ٝ زٝغيتٞكا 

َٜ ئٞٗ ُعاٙاُٞ بلٞ   زاز
بؤٙٞ زٝغتٞكاُٟ بٞضظ زٝكيطزٝٗٝ ٗ   ،ئٞٗٙـ ُٞٙسٝظاُٟ ىغاٙٛ ئٞٗ بلاتٞٗٝ

زٝٙ٘ت: خ٘اٙٞ طٚاْ هَٚت زٝثاِضٌَٙٞٗٝ ئي٠ٝٗٞ بيؤ ثي٘ٗضٝ ُٞخؿيِٚت سٚػياب      
  87كٜٞئٞٗٝف بؤ ًّ سٚػاب ٓٞض ، ٗٝكطز
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َٛ ئاطاٙٛ غ٘هَٚتٞٗٝ  ضٗٗزاَٗٙلٟ خؤف تَٚطٞٙؿذي بؤ ًطؤظ ؾتَٚلٟ باؾٞ، ُٞن ٓٞض هٞ  - ظٝهلا٠ٗ ب

ٓٞٙٞ، زٝطَِٚطُٞٗٝ: ثريٝشَُٚم زٝضَٚتٞ خ٘هٛ َُٞٓٚؿتِٟ ُٞخَِ٘ٙسٝٗاضٜ، ٙٞكَٞ ضؤش ًاًؤغتا هٞ 
 ضُٞسا  زٝكات4ٞ-4طغٚاضٜ هٛ زٝكات: زاٙٞ طٚاْزٝضغٛ بريكاضٜ ث

 !ثريٝشُٞكٞ زَٝهَٚت: كِ٘ضٜ خؤَ ُاظا  باغٛ ضٛ زٝك٠ٞ
َٛ زًََِٝٚٚتٞٗٝا ًاًؤغتاكٞ زَٝه َٛ بِطٗات، ضُٞس٠ ه  َٛ: زاٙٞطٚاْ ٙٞعِٟ ض٘اض ض٘اضٜ ه

 ثريٝشُٞكٞ زَٝهَٚت: دا كِ٘ضٜ خؤَ بؤ هَٚٛ زِٝضٗاتا
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 ًا نساو ثارِانُوَ نُبًَتقُدَر ناطًَرِيَتُوَ تُن شتًَميًض 
َٜ بيٞ    ٓيٞض ؾيتَٚم   زٝت٘اُٟ  ٙٞن ُٚٞ ٘ٗٝكًطؤظ  ٛكٞؾضٗٗ زَي ٗ كٞغيٛ  بتيٞٗ

ديييَٚطريٗ  ا ز زَهيييٛ  ٘بيييَٞىَ ُيييات٘اُٟ بيييٞظؤض هيييَُٞٚ  ئيييٞجناًٟ بيييس٠ٝبٞضاًبيييٞض 
َٛ  كيٞؽ   دطٞ هٞخ٘ز٠ خيؤٜ،  ضُ٘لٞ ،ضٞغجا٠ٗ بلٜٞ ئيٞٗ غيِ٘ٗضٝ   ُيات٘اُ
َٜ ٗ بةَٚتٞ ُاٗ  .٠برِب

ي  ققققلاَوشَققققْناَ ققققل َا)  اِكالْهَْرَِجاُ مُُّ ققققْما َِ َْ قققق َِ ا ََ قققق َِ ُُنكُققققنلااۚ   َربُّققققَ اَن اَ  َُِِالش جققققلَساَحقققق ج  قققق ُْ نَََأَكْققققَماَُ
ِ نَا ِِ ِْ ٗاتييٞ: "ًييٞضزَ بييٞظؤض بيياِٗٝض ُييآَِّٚ، ئٞطييٞض ثييٞضٗٝضزطاضت       ا99( ققنك :ُِ

ٗٙػيييتباٜ بيييٞ ظؤض بييياِٗٝض بٞخيييَٞهم بيييََٚ ، ئيييٞٗا ٓٞضضيييٛ هيييَٞ ظٝٗٙٚٞزاٙيييٞ        
 -ئي٠ٞ ثَٚغًٞبيٞض  -لِطا، بٞ ظؤض باِٗٝضٙاْ زَِٝٓٚيا، ئياخؤ تيؤ   )ئِٚؼ(ٗ )دّ( تَٚ

ظؤض هٞ خَٞهم زٝكٞٙت تا بُٞاضاضٜ باِٗٝض بَٚيِّ ٗ ببِيٞ بيِطٗازاضا زٙياضٝ كياضٜ      
 ٝٗا ُٚٚٞ"  ٗا ِض
، باُطٞؾيي٠ٞ خ٘اٙييٞتٟ  ٜ ٓييٞب٘ٗٗ غييتًٞلاضظؤضزاض زٝغييَٞىتَٚلٟ :ُييًٞطٗز*

ٞ هٞطَِٚطاُييثَٚييٛ ٗابيي٘ٗ ٓييٞض خييؤٜ خ٘اٙييٞ، بؤٙييٞ    زٝكييطز،  ، زا٠ٝٗٞ ئييٞٗ زضيُٞيي
َِٛ٘ضئاُ : طفت٘طؤٜ َُٚ٘اْ ًُٞطٗزٗ ئٚربآٍٚ خٞهٚوٛ بٞٙاْ كطزٗٝ ٛ ِػٞهٞد

ِِا) َالشجقققق ََلَِٰيُماَر ِّ َْايَققققلَ اِإبْققققق ْمققققَ اِإ ُِ ُالْش َج ُِال ََلَِٰيَماِكاَربِّققققِ اَنْنا َإ اِإبْققققق ِج ِِ اَحققققل اِإَلالشجقققق ُُْيِقققق انَلَْاََقققققََ  ا
اُنْحيِقق اوَا ََ يققمُاَوُُيِيققُمايَققلَ اَن ٞ    852(البقرر:  نُِِ  ٗاتييٞ: ئاٙييا تييؤ زضيييُٟٞ ئييٞٗ كٞغيي

   ٍ ٜ، غييٞباضٝت بييٞ ثييٞضٗٝضزطاض   )ُييًٞطٗٗز(ت ُييٞبِٚٚ٘ٝ ضييؤْ هٞطييَٞي ئٚييربآٚ
َٛ ٗ ًوٌةَُٚييٛ زٝكييطز،   غييٞضِٝضاٜ ٗاٜ زٝظاُييٟ ٓييٞض خييؤٜ خ٘اٙييٞ،     زًٝييِٞاَه

ٗ خييي٘ا ثاؾييي ئييي٠ٝٗٞ خيييؤٜ بيييٞخ٘ا  اٙٞتٟ ٗ زٝغيييَٞىتٟ ثَٚيييساب٘ٗ، كٞضيييٛ ئيييٞ
َٛ ٙييٞا     ٚييٞٗٝظاُييٟ، بييٞ عِٚازٙ زٝ هييٞ ئٚربآٌٚييٟ ثطغييٛ: تييؤ ثييٞضٗٝضزطاضت كيي

                                                                                                                            

َٜ زٝشٜا   ًاًؤغتاكٞ زَٝهَٚت:باؾٞ زاٙٞ طٚاْ تؤ هٞك٘
َٛ: ظغتاْ هٞ ؾاضٗ هٞ ٓاِٗٙٚـ كٞ زُٚا خؤؾيَب زٝضٌٞٗٝ ىزَٙل٠ٞ خؤًاْ   ثريٝشُٞكٞ زَٝه

َٛ ٗ ط٘ضط ٓٞض ض٘اض ًِٞضٝكٞت ًاًؤغتا كٞ زَٝهَٚت: ظؤض ضاكٞ ئٞطٞض هٞ ىزَٙلٞتاْ ض٘اض ًِٞضت ٓٞب
 غ٘ات، ضٚت بؤ زًََِٝٚٚتٞٗٝا 

 ٓٞض ِاظٝكا  بؤ زًََِٝٚٚتٞٗٝ  ،ثريٝشُٞكٞ زَٝهَٚت: َٗٝىٓٛ كِ٘ضٜ خؤَ
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ئٚيييربآٍٚ هيييٞ َٗٝىًيييسا ٗتيييٟ: ثيييٞضٗٝضزطاضٜ ًيييّ ٓيييٞض ئيييٞٗ ظاتٞٙيييٞ كيييٞ شٙييياْ   
َٛ ٗ زٝمشييطََٙ ، ٗاتييٞ: شٙيياْ ٗ ًييطزْ ٓييٞ ض بٞزٝغييتٟ ئييٞٗٝ  كٞضييٛ زٝبٞخؿيي

َٛ زٝشَٙيييٍِ ٗ كٞغييياَُٚلٚـ زًٝيييطٍَِٙ،      ُيييًٞطٗٗز ٗتيييٟ: خيييؤ ًِيييٚـ كٞغييياُ
بي٘ٗ ئيٞٗا زٝٙلي٘شَ ٗ زٝضييطٍَِٙ، ٗٝ ٙياْ ضاٗثؤؾيٛ        ئاضٝظَٗٗ هٞٓٞض كٞغَٚم

َٛ زٝكييَٞ ٗ زٝٙييصٍَِٙ، زٙيياضٝ ئييَٞ َٗٝىًييٞ ٓييٞض هييٞ ض٠ٗٗ عِٚازٙٚييٞٗٝ بيي٘ٗ،         هيي
  ئٞطِٚا ئٞٗٝ َٗٝىَ ُٞب٘ٗ 

* ٟ غييياًاُٞك٠ٞ غيييٞضٗٝت ٗ  ،بييي٘ٗ ظُٝطيييري ٗ زَٝٗهًُٞٞيييس  ِييياضْٗٗ: باباٙيييٞك
 ثييٞضٗٝضزطاض،ظؤضٗ ظٝبُٞييس بيي٘ٗ، هييٞدٚاتٟ ؾيي٘كطاُٞ بييص٠َ٘ٙ خيي٘اٜ    ئُٞٗٝييسٝ

، ثَٚٛ ٗاب٘ٗ ٓيًٞ٘ٗ ئي٠ٝٗٞ ٓٞٙيٞتٟ، بيٞ ظاُػيت ٗ ظاُٚياضٜ ٗ       ب٘ٗ ٙاخٟهَٚٛ 
ضُٝر ٗ ًاُسٗٗبُٟ٘ٗ خؤٜ ثٞٙساٜ كطزٗٝ، ُٞن خي٘زا  زٝٙي٘ت : ئيٞٗ ًياَي ٗ     
غاًاُٜٞ ًّ ًٓٞٞ بٞٓؤٜ ظاُٚاضٙٛ ٗ ظاُػتٟ خؤًٞٗٝ ثٍَٚ زضاٗٝ، ٗاتٞ: ًّ 

َلانُوَِا.ا)ٓٞض خؤَ ؾاٙػت٠ٞ ئَٞٗٝ اِعْمٍماِعْ ِد يَلَ اِإَّنج    7َ(لشْصص:ايَُُ اَعَمى 
َٛ  ٗاٜ ٛ ئٞٗتؤ،لئاغتَٚٞ ٙت بٞضظٜ طٞٙاُسب٘ٗٗه٘ :فريعْٞٗ* زٝظاُٟ زٝت٘اُ

ْ  بةيييَٚتٞ ئامسييياْ، َٛ هٞطيييَٞي ثيييٞضٗٝضزطاضٜ تيييٞختٟ ًيييٞظ شش )اىؼممم زًٝيييِٞاَه

فريعييْٞٗ زٗاٜ  دٞضٝ بييٞ ثييٞضٗٝضزطاضٜ ً٘ٗغييا زٝكييات،ًٞغيي ،بليياتاىؼظممٌٍ( 
َٛ ُ ،اُٞكٞٗتٞكاُٟ ثٚاٗٝ ً٘غَوٌ ٚؿت كٞ ئٞٗ ِػا٠ُٞ ئيٞٗٝ تِٚٚياْ    تطغٛ ه

َٛ: بيا ً٘غيا تياِٛ بلِٞٙيٞٗٝ بيعاُري ضاغيت زٝكيات، ديا            ث َٛ بطيات، بؤٙيٞ زَٝهي
ل٘ بطًٞيٞ  ضظَ بؤ زضٗغت بلٞ بَٞههٞبٞض ئٞٗٝ ٗتٛ :ئ٠ٞ ٓاًاْ! كؤؾلَٚلٛ بٞ

َٜ َٜ باظٝكياُٟ غيٞضكٞٗتّ بيؤ ئامساُيٞكاْ!! تيا هيٞ خي٘اٜ         ضُٞس ض باظٝكاْ، ض
َٛ"خ٘اٜ ً٘غا" بؤٙٞ ٗتيٟ:  ً٘غا ئ اطازاض ببٍ ٗ ببٍِٚ، زٙاضٝ بٞ طاَهتٞٗٝ زَٝه

ٞ     ٝٓٞضضُٞس َٛ: خ٘اٙيٞكٟ تيط ٓٞٙي َويَقلَ اَََِْعقْنُناَ ا.ا)ثٍَٚ ٗاٙٞ زضؤ زٝكات كٞ زَٝهي
َ ل  َْ لاَشَ مِّ انَبْقُمُغالْهَ َِاِياَصَْح  َِلُنالْب  .3ٖ(غلََ:اََٰل

ؾدصض َدٔ قدسض ، ٚجٕ ايدسعا٤     ) ال ٜػدو  زٝفٞضًَ٘ٙت: ()اثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ز *
 ٢ ّٜٛددددال٤ ؾٝعسًػإ جيدِ ٜٓعٍ ، ٚجٕ ايسعا٤ يًٝك٢ ايددددٜٓؿع مما ْعٍ ٚمما ي
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ٞ َٚلٓيٚو باٙيٞخ  هيٞ ِيٞزٝضزا    ٗضٙاٙٛ ٗ خؤثاضاغيذي " ٗاتٞ:88ايكٝا١َ (  ،ٛ ُٚٚي
)ِٞزٝضاُييٜٞ( كييٞ ؾييتاُٞ ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ كاضٙطييٞضٜ ٗ غيي٘ٗز٠ ٓٞٙييٞ بييؤ ئييٞٗ  

َٜ،زاُٞبٞظٙ زابٞظْٙ٘ ٙاخ٘ز بَٞىَ ُيعاٗ ثاِضاُيٞٗٝ ثَٚؿيٛ     ْ٘، ٗٝ بَٞى زازٝبٞظ
َٛ زٝكْٞ ،زٝططَٙت   "تا ضؤشٜ ِٚاًٞت كَٚرِبك

بييُٞعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ ظاَي  ()(عً٘ييٞضٜ كييِ٘ضٜ خييٞتاب) ٜ ً٘غييَوٌاُاْخٞهٚفييٞ*
  ٛ ًٓٞٚؿيٞ بيٞ ٓياَٗٝىُٟ زٝٗت: ئَٚي٘ٝ بيٞ ظؤضٙتياْ         زٝب٘ٗ بٞغيٞض زٗشًِيٞكاُ

مساُيٞٗٝ غيٞضزٝكْٞٗ  ٓيٞضٗٝٓا زٝٙفيٞضً٘ٗ:     غٞضُاكْٞٗ، بيَٞهل٘ ئَٚي٘ٝ هيٞ ئا   
بيَٞهل٘ خيًٟٞ ُعاكطزصييٞ     ،ًّ خًٟٞ ِبَ٘هبْ٘ٗ ٗ َٗٝىًسا٠ُٝٗٞ ُعاكا  ُٚٚٞ

  89ضُ٘لٞ ئٞطٞض  بٞكَ٘ي  ُعا بلطَٙت، ئٞٗا َٗٝىًساُٞٗٝك٠ٞ هٞطَٞي خؤٙساٙٞ
َٜ زٝ ()ثَٚغًٞبيٞض  هٞ فٞضً٘ٗزٝٙيٞكٟ زٙليٞزا،   ٓٞضٗٝٓا * ) ال ٜدطز  : فيٞضً٘

ٝب طايسعا٤ ٚال ٜعٜس يف ايعُدط اال ايدرب، ٚإ اي  ايكسض اال  صْذ ؿدطّ ايدطظم خايد   غدٌ ي
ثاِضاُيٞٗٝ ُيٞبَٚت،   ٓٚو ؾتَٚم ِٞزٝض ُاطَِٚطَٙتٞٗٝ تُٞٔا ُيعاٗ  "ٗاتٞ:  .90(ٜبصْد٘

ٗٝ ًطؤظ بيٞٓؤٜ    تُٞٔا ضاكٞكطزْ ُٞبَٚت ،تًْٞٞ زضَٙص ُاكات ٗٝ ٓٚو ؾتَٚم
َٛ بٞف زٝبَٚت  92 "تاٗاُٞٗٝ هٞ ضظق ٗ ضؤظ٠ ب

َٛغييٞعٚ* ضييُ٘لٞ  ،: هٞٗاُٞٙييٞ ضابييطزٗٗ بييؤ ئٌَٚييٞ ِييٞزٝض بَٚييت س ُٞٗضٝغييٛ زَٝهيي
 تٞكوٚفٞبَٞىَ زآات٘ٗ بؤ ئٌَٚٞ ئٞضكٞ ٗ  زٝغتٌاْ هٞ زضٗغتلطزُٚسا ُٞب٘ٗٝ،

                                                 
 .ؾػٔ ،( 7739، ٚقاٍ األيداْٞ يف قؿٝح اااَع ) (33) 2/800بخطغ٘ ايٕرباْٞ  -88
، 9229، 2ُ٘ٗغِٟٚ ثَٚؿٞٗا ابّ اهقٍٚ اجل٘ظ٠، ٗ:َ ٓٚةي عٞهٛ غُٞطا٠ٗ، ض-زٝضزٗ تاٗاْ- 89

 49ضاثدا٠ُٞ ضؤشَٓٞىت، ي
 2435خطقِ/ 2/478ٓصضٟ، ؽٕ ٚاحلانِ. ايرتغٝذ ٚ ايرتٖٝذ يًُضٚاٙ اخٔ ؾدا-90
9ٔ
هِ َعطٚؾٙا )َٔ غةٍ خاهلل ؾةعٕٛٙ، َٚٔ اغسعاش خاهلل ؾةعٝصٚٙ، َٚٔ زعانِ ؾةغٝدٛٙ، ٚ َٔ قٓع ايٝ -

/ بخٛزاٚز خطقِضٚاٙ ؾهاؾ٦ٛٙ، ؾإ مل جتسٚا َا زهاؾ٦ْٛ٘ ؾازعٛا ي٘ ؾس٢ زطٚا بْهِ قس ناؾةمتٛٙ(. 
ٓٞض  كٞغَٚم  لطزْ ثَٚٛ بسْٝ، ٓٞض كٞغَٚم بُٞا٠ٗ خ٘ا زاٗاٜ هَٚ: ٗاتٞ 5/82خطقِ/  ٚ ايٓػا٥ٞ 1672

ٓٞض  ٟ كطزْ َٗٝىًٟ بسُٝٞٗٝ م باُطبُٞا٠ٗ خ٘اٜ طٞٗضٝ ثُٞاٜ  بؤ َِٓٚاْ ثُٞاٜ بسْٝ  ٓٞض كٞغَٚ
َٛ ٟ هٞطَٞي  كطزْ ثازاؾتٟ بلْٞ، خؤٙٞككٞغَٚم ضاكٞ ئٞٗا  ،ئٞطٞض ٓٚةتاْ زٝغت ُٞكٞٗت بٚسُٝ

 بؤٜ بجاِضَِٙٞٗٝ تا ٗا زٝظاُّ ثازاؾتاْ كطزٗٗٝ 
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 ضُ٘لٞ هٞ ئَٚػتاٗٝ ئٌَٚٞ زضٗغتٟ زٝكّٞٙ 
 :َٛ   ِٞزٝضٜ خؤٙٞتٟٓؤكاضٜ ًطؤظ خؤٜ ظٝضزٝؾت زَٝه

 ٝ: باِٗٝضبْ٘ٗ بٞ ِٞزض ض٘اض ؾت زٝططَٙتٞٗ
 باِٗٝضَِٓٚاْ ب٠ٝٗٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ ظاُػتٟ بًٞٓٞ٘ٗ ؾَ  ٓٞٙٞ بٞ )ئٞظٝهٛ-2

بيييييٞٓ٘ضزٗ زضؾيييييتٚٚٞٗٝ هيييييُٞاٗ ئيييييٞٗ ؾتاُٞؾيييييسا كيييييطز٠ٝٗٝ       ٗ ئٞبيييييٞز٠(
ٞ  ئِٚػيياُٞكاْ  هييٞ ضابييطزٗٝٗٝ كييٞ غييٞضٝتاٜ    )ئييٞظٝي: بييٞضزٝٗاًٟ ٓٞبَُ٘ٗٚليي

  ت(بٞضزٝٗاًٟ ٓٞبَُ٘ٗٚلٞ هٞزآات٘ٗزا كٞ ًُٞاُٟ ُٞبَٚئٞبٞز:   ُٞبَٚت 
باِٗٝضَِٓٚاْ ب٠ٝٗٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ غٞضدَٞ ظاُٚاضٙٚٞكاُٟ زٝضباض٠ٝ شٙياْ   -9

  ٗ تؤًياض كيطزٗٗٝٗ ُ٘ٗغيٚ٘ٝ      )يدٛح احملؿدٛظ(  ٗ بُ٘ٗٞٗٝض هٞتٞختيٜٞ ثياضَٙعضا
َٜ    ضُ٘لٞ ثاضَٙعضاٗٝ هٞ ظٙازكطزْ ٗ كَٞ كطزْ (يٛح احملؿٛظ) بؤٙٞ زٝٗتط

﮾﮿    ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽چ 

ٓٚو ظٙاْ ٗ بَٞىٙٞن ض٠ٗٗ ٗاتٞ:" ٦٦الح ي :  چ﯀  ﯁              
زا )يٛح احملؿٛظ(ُٞزاٗٝ ُٞ هٞ ظ٠ٗٝ ٗ ُٞ هٞ خ٘ز٠ خؤتاُسا ئٚوة هٞ 

  "ُ٘ٗغطاٗٝ ثَٚـ ئ٠ٝٗٞ بٞز٠ بَِٔٚري، بَٚطً٘اْ ئٞٗٝ بؤ خ٘ا ئاغاُٞ
ٞ    باِٗٝضَِٓٚ-3 ٗٙػيتٟ خي٘ا   بٞ ،ضٗٗ بيسات  بُ٘ٗيٞٗٝض  َاْ بي٠ٝٗٞ ٓيٞض ؾيتَٚم هي

ت ثٞٙ٘ٝغت بَٚت بٞ فٞضًاُيٞكاُٟ خي٘اٗٝ ٙياْ ثٞٙ٘ٝغيت بَٚي     دا  ،ضٗٗ زٝزات
            99ٚٞٗٝبٞ فٞضًاُٞكاُٟ زضٗغتلطاٗٝكاُ

4-  ٞ بيييٞخؤٜ ٗ غيييٚفٞت ٗ   ،بُ٘ٗٞٗٝضزاٙيييٞ َباِٗٝضَِٓٚييياْ بييي٠ٝٗٞ ٓٞضضيييٛ هييي
ْ ٓييييًٜٞ٘ٗ  ،دَ٘ٗهٞٙييييٞٗٝ  ،زضٗغييييتلطا٠ٗ خ٘اٙييييٞ، خيييي٘ا زضٗغييييتٟ كييييطزٗٗ

       93ٝكاُٚؿٞٗٝبٞكطز٠ٝٗٝ ئازًٝٚعاز
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َٛ ٙٞخٞطريٙخٞهٚقٛ ِٞزٝض ٓٞ-  يَب ٗ ضٗٗ بٞض٠ٗٗ ِٞزٝض بَٚتٞٗٝ، بتٔؤظّ ض خ٘اٙٞ، ًطؤظ ُات٘اُ
( :َٛ َٛ غٞضٜ ًّ هٞ بٞضاًبٞض شٙاْ بةًََٞٚ ((  زَٝه َٜ ٙٞخ٠ٞ ضاضُٝ٘ؽ بططَ، ئٞٗ ُات٘اُ )ًّ زًٝٞٗ

 َٛ َٛ، ٗازٝت٘اُ ثؿتٚؿٛ ُٞن غٞضٜ بٞضاًبٞض شٙاْ بةًََِٞٚٚتٞٗٝ، بَٞهل٘ ئٞطٞض ِٞزٝضٜ خ٘اب
 زٝؾلََٚ !
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 -هَٚطٝزا ضُٞس ثطغٚاضَٙم زَٙتٞ كاٙٞٗٝ، ئٞٗٙـ ئٞٗٝٙٞ:
   َٛ َٛخ٘اغييٗٙػييت ٗ ئاٙيا ًييطؤظ بييٞب ئييٞٗ  ات ٗ ئيياضٝظ٠ٗٗ خييؤٜ بييِٞضَٙ٘ٝ زٝضيي

ِيٞزٝض ض ضؤَهَٚيم   زا بٞضثطغٞا ِيٞظاٗ   ٞ كاًٞٙٞ كٞ ًطؤظ  هٞبٞضاًبٞضٜاُغِ٘ٗض
َٜ َٓٞهؼ ٗ كٞٗت ٗ كطزٝٗٝكاُٛهٞ  ازٝطَِٚط

هَٚيييييطٝزا ضيييييُٞس بؤضيييييَُ٘ٗٚم   ٛ ئيييييٞٗ ثطغيييييٚاضاُٞ،  َٝىًيييييٗ ٗ بيييييؤ بٞضغيييييغ 
 ٓٞض ٙٞكٞ بٞ ثاغاَٗٙلٞٗٝ ط٘ظاضؾت هٞٗ ِٞزٝضٝ زٝكات: غٞضَٓٞهسٝزات، 

 بؤضىونِ يُكُم دَهًََت: 
َٛ هٞ ئٞظٝهٞٗٝ هٞ ِٞزٝض َٛ *ئٞطٞض ثٌَٚاْ ٗاب  ٜ ٓٞض ٙٞكَٚلٌاْ ؾتَٚم ُ٘ٗغيطاب

َٛ ئٞٗ ؾتٞ ضٗٗ بسات، ئٚ  ض سٞٗدٞ بٞٗٝٙٞ ُعا   ٞٗٝابلّٞٙ ٗ بجاِضَِٙٚي ٗ زٝب
جاِضَِٙٚييٞٗٝ هٞكاتَٚلييسا هييٞ ِٞزٝضًاُييسا  زٙػيياْ ئٞطييٞض ثَٚ٘ٙػييت بييٞٗٝ ُييٞكات ب 

 َٛ كٞٗاتيييٞ زٗعيييا ٓيييٚو غييي٘ٗزَٙلٟ ُٚٚيييٞٗ ًاُييياٜ     ،ؾيييتَٚلٟ بييياف ُ٘ٗغيييطاب
كٞٗاتيٞ ُيعاٗ ثاِضاُيٞٗٝ     ٞضزاضب٘ٗصياُيٞ هيٞ ُيعاٗ ثاِضاُيٞٗٝ     زٝغت بٗاظَِٓٚاْ ٗ 

َٛ كاضٙطٞضٙٚٞكٟ ئٞٗتؤٜ هٞغٞض ضٗٗزاٗٝ َٛ بٞد كاْ ُٚٚٞ ٗ زاٗاكاضٙٚٞكاْ د
َٛ ُابّ "  َٛ غ٘ٗزٝبٞٗ ثَٚٚٞب ٓٚو هٞٗ ِٞزٝضٝ  ،ُعاٗ ثاِضاُٞٗٝ ؾتَٚلٟ ظٙازٗ ب

" َٜ   ُاطؤِض
عً٘ٞضٜ كِ٘ضٜ ) ٜ ً٘غَوٌاُآَِْٚاٙاُٞ ىٜ خٞهٚفٞ كابطاٙٞن زظ٠ كطزب٘ٗ،*

 ، ئٌٚاًٟ عً٘ٞض هَٚٛ ثطغٛ: بؤضٛ زظ٠ زٝك٠ٞا ()( خٞتاب
 زٝكَٞ ضُ٘لٞ هٞ ئٞظٝهٞٗٝ بؤَ ُ٘ٗغطاٗٝ زظ٠ بلَٞ   ٗتٟ: بؤٙٞ زظ٠

َٛ زظ٠  ،ئٌٚاًٟ عً٘ٞض َٗٝىًٟ زاٙٞٗٝ ٗتٟ: كٞ تؤ هٞ ئٞظٝهٞٗٝ بؤت ُ٘ٗغطاب
    هٞٗٝ بؤَ ُ٘ٗغطاٗٝ زٝغتت برِبَئٞٗٝ ًِٚـ هٞ ئٞظٝ ،بل٠ٞ

 بؤضىونِ دووَم دَهًََت: 
 ٝ  بؤ صيُ٘ٗٞباِٗٝضًاْ بٞ ِٞزٝض ٓٞٙٞ ٗ ٓؤكاضٝكاْ)اىغباب( ضٝت زٝكِٞٙٞٗ

                                                                                                                            
 3ُاُٞكٞهٛ، ض ُ٘ٗغِٟٚ: عبساحللٍٚ سػّ ())قشٚا(ٝكاُٟ ثَٚغًٞبٞض كتَٚيب فٞضً٘ٗزٝ -93
 34-33ظ ،ي9227،
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َٛ هِٞٞزٝضٜ ًّ  ئٞطٞض ٓٞض بٞتَٚطٜ زٝشٍَٙ، ئٚ  ُاْ غؤَ ٗ ُٞخؤَ،  ُ٘ٗغطاب
َٛ كييٞ بةييٌٞ ىٜ خَٚعاُٞكييَٞ ٙيياْ ُييا ئييٞٗا   ،بطغييٍٚ ُابَٚييت ٗٝن ضييؤْ ُ٘ٗغييطاب

َ  زٝبَٚييت،  اًِْييساَهٌ َٛ ُاطييات ٗ ت٘ٗؾييٛ     ٙيياْ ؾييِٞض بلييٞ ٗ ُٞكييَٞ ئٞظٙييٞ  ثيي
     ٓتس ًِٞٙٞتٟ ُاَٙٞ

ٞ   ٓؤكيياضٗ ف ئٞٗاُييٞ،  ٞٓييٞض كٞغييَٚم هيي   اكتييٞضٝكاْ ضٝت زٝكُٞييٞٗٝ، ثَٚٚيياْ ٗاٙيي
َٛ ؤش٠ٝ ئٚيس٠ تيا ئيٞٗ ض    ،ابَٚ زٝضزٗ ًِٞٙٞتٟ ٗ ٓيٞشاضٜ ُي   ِٞزٝضٜ ُ٘ٗغطاب

َٜ، ٓييٞض بييٞتَٚطٜ زٝشَٙييت،   ، بطغييٛ ُابَٚييت ئييٚ  ُيياْ غيي٘ات ٗ ُييٞخ٘ات  زًٝييط
ثيييِٞٙطٝٗاُٟ ئيييَٞ بؤضيييُ٘ٗٞ ئيييٞٗٝ ُاؾييياضُٞٗٝ كيييٞ ضيييُٞس ؾيييتَٚم ٓٞٙيييٞ ًيييطؤظ    

ٜ زٝغتٞٗغيياُٞٗ ٓييٚو زٝغييَٞىتَٚلٟ بٞضاًبييٞض ُٚٚييٞ ٗٝن هييٞزاٙم   هٞبٞضاًبييٞض
بييْ٘ٗ ، شٙيياْ ٗ ًييطزْ، بَٞهطييٜٞ ساؾييا َٓٞهِييٞطط بييؤ ئييٞٗ ؾييتاُٞ، صيُ٘ٗييٞ بييٞ     

َٛ  زَِِٝٓٚٞٗٝ  :ئاٙٞتٞ ثريؤظٝكاُٟ ِ٘ضئاُٟ ِػٞ هٞ د

ِِ اُ َصنِّرُُ ْماِكالْهَْرَحقلِماَ ْيقَ اَ ََّقل ُا): أ ٞ "ٗاتيٞ:    6(اي عٌيطاْ: ََُٰنالشج ُٔا ئيٞٗٝ،  تي
َٛ سييٞظ بلييات، ُٞخؿيي٠ٞ غييٞضٗ          َٛ هييٞ ًِساَهييساُٟ زاٙلتاُييسا ٓٞضضييؤُ بتيي٘اُ
  َٛ َٛ َُٚط، ٙيٞك َٛ غجٛ ثَٚػت، ٙٞك َٛ ضٝف، ٙٞك َٛ: ٙٞك غٌٚاٗ بٚةٌتاْ بلَٚؿ
َٛ ك٘ضتييٞ بيياَى، ٗاتييٞ: بييٞئاضٝظ٠ٗٗ خييؤٜ ُٞخؿييٞ     َٛ بيياَى بييٞضظ، ٙييٞك َٛ، ٙييٞك ًيي

َٜ ٗ طَٞىَه٠ٞ ًٓٞ٘ٗ ؾَ  زٝكات   "زازِٝضَٙص
ْماُُثجا)ا:ب ُُ ْماُُثجاَرَزَي ُُ َْ ِِ اَخَم ُالشج َج ُُمال ُُِْيي ْماُُثجا ُُ خي٘ا ئيٞٗ   "ٗاتٞ:  3ٗ(للك قلم:ُُيِيَُ

َٛ بٞخؿييْٚ٘ )ئيياٗ ٗ     ظاتٞٙييٞ كييٞ زضٗغييتٟ كييطزْٗٗ ٗ ثاؾيياْ ضظق ٗ ضؤظ٠ ثيي
ٓييييٞٗاٗ خييييؤضٗ خييييان ٗ ٓؤكاضٝكيييياُٟ بٞزٝغييييتَِٔٚاُٟ غيييياًاْ بٞؾييييَٚلّ هييييٞ 

 ."طََٙ ، ثاؾاْ ظِٙسٗٗتاْ زٝكاتٞٗٝبٞخؿؿٞكاُٛ( هٞ زٗاٙسا زٝتاصي
ا)ا:ج َِج ال َُ قق اِإشَ قق  اَغيقْ َْ قق َِ ْما ُُ ايُقمُققنِب ققْماَونَْبَصققلرَُ ْماَوَخققَََماَعمَققى  ُُ  ََُْ ُا َج ال َِ يُققْ انَرَنَ ْقققَُْماِإْناَنَخقق

ْمابِقق ِا ُُ َٛ:   ()ئيي٠ٞ ً٘سٞممييٞز"ٗاتييٞ:  ٙٗاالّؼمماً:  (ََيَِْققي َٛ باِٗٝضاُييٞ بَويي بييٞٗ بيي
َٛ ئٞط َٛ ٗٝضبططَٙتيٞٗٝٗ ًيؤض    ٓٞٗاَهٍ بسُٝ ٞض خ٘ا ئُٞساًٛ بٚػذي ٗ بِِٚٚتاْ هي
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بَ  بٞغٞض زَهٞكاُتاْ، ئاٙا خ٘اٙٞن ٓٞٙٞ دطٞ هٞ "اهويٞ" ئيٞٗ ئُٞساًيٞتاْ بيؤ     
 "بََِٔٚٚتٞٗٝا

ٞٗضٝ ثازاؾييتٟ هٞغييٞض ٠ٗٗ ثٞضغييتِٞٗٝ خيي٘اٜ طييثاِضاُييٞٗٝ هييِٞض ُييعاٗ كٞٗاتييٞ:
ضٗٗزاٗٝكييياْ ٗ َ ٓيييٚو كاضٙطٞضٙيييٞكٟ ئيييٞٗتؤٜ ُٚٚيييٞ هٞغيييٞض  زٝزاتيييٞٗٝ بيييَٞى

َٛ ُابّ، ئٞٗٝؾٚاْ ضٛ َٛ بٞد  ٗا كًٞ  ُٚيٞ هيٞ بؤضيُٟ٘ٗ ٙٞكيَٞ ،     زاٗاكاْ د
 ٗٝك٘ ئٞٗٝ ٗاٙٞ ُعاٗ ثاِضاُٞٗٝ بُٟ٘ٗ ُٞبَٚت 

بؤٙٞ"ٓٞغييتلطزُٟ ًييطؤظ كييٞ ٓييًٞ٘ٗ كاضٗباضَٙييم بٞخ٘اغييتٟ خيي٘زا بييِٞضَٙ٘ٝ        
َٛ ٞ      تدا ض كطزٝٗٝٙٞن بلا ،زٝض َٜ، ئًٞي َٜ ٙيا ُٞٙيٞٗ ـ ضُٝطيٞ  ٙٙاْ ُيا، بٚيٞٗ

َٛ  ََٚ ٛ بييتَٚلييِطا ٗاظ هييٞ كطزٝٗٝكيياُ   تٞ كؤتيياٙٛ زا ًييطؤظ ٗا هَٚبلييا  هيي ٗٝن بيي
 ٞٗٝٓٚ٘اٙٚييٞن هيي٠ٝٗٞ كطزٝٗٝكيياُٟ كاضٙطييٞضٙاْ بٞغييٞض ضٝٗتييٟ ضٗٗزاٗٝكاُيي    

كيٞ بيٞ خي٘زٜ    -، ٙاْ ٗٝن ضشزٜ كطزَُٚيم بيٞٗ ٓيَٞٗي ٗ ًاُسٗٗبُ٘ٗي٠ٞ    تٓٞبَٚ
 "94ُاطاتٞ ئٞجناَ! -خؤٜ

 بؤضىونِ شًًَُم دَهًََت:
ؤكاضٝكاْ ٓٞٙيييٞٗ زَهِٚييياّٙ هييي٠ٝٗٞ ُيييعاٗ ثاِضاُيييٞٗٝ ٓؤكاضَٙليييٞ  باِٗٝضًييياْ بيييٞٓ

َٜ ٗ هٞغييييٞض ثٞضغييييتِٟ خيييي٘اٜ ثييييٞضٗٝضزطاض ثازاؾييييت        ِييييٞزٝضًاْ زٝطييييؤِض
َٛ تيٞضخاُٛ كيطزٗٗٝ كيٞ بيؤ       ٗٝضزٝططّٙ ٗ ؾتَٚلٞ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض بيٞكَوؤد

َٛ كطزُٟ ثَٚساٗٙػتٚٞكاُٟ ًطؤظ ثَٚ٘ٙػذي  َٛ بٞد  د
زْ ٓٞٙييٞ ئييٞٗٙـ ٓؤكيياض )اىغييباب( ٗ ثَٚ٘ٙػييتٟ بٞضاضٝغييٞضكط ئييٞٗ ِييٞزٝضٝ

   ٞ  ،ضٗٗزاٗٝكاُييييٞ )املػييييببات(كٞ خيييي٘ا زضٗغييييتلٞضٜ ٓؤكيييياضٗ ضٗٗزاٗٝكاُيييي
َٛ ُٞخؤف  ،ثَٚ٘ٙػتٞ كاض بؤضظطاضبُٟ٘ٗ بلات هٞٗٝؾسا َٜ ضاضٝغٞضزٝب ، بلط

زٗاتيط   ،بيسات خيؤٜ  ضظطياضبُٟ٘ٗ   خِلاٗ َٓٞٗي بؤ ِ٘تابٛ ثَٚ٘ٙػتٞ غََ٘ٙ ،
  ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚم بٞزٝغت خ٘اٙٞ

                                                 
َٛ ضاغت بلطَِٙٞٗٝ-9ٗ  -ٓٞٗهَٚط 9223-2ض-ٗ: شٙ٘اُٟ طَٞىَهٛ–ذلًٞٞز ِ٘تب  -ضًٞلاَُٚم زٝب

 322ي ،ضاثدا٠ُٞ ثٞضٗٝضز٠ٝ ٓٞٗهَٚط
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ٓيٞٗاَهٛ تاعُ٘ٞكي٠ٞ   ()تاعُٟ٘ )عًٞيٞٗاؽ(، عً٘يٞضٜ كيِ٘ضٜ خيٞتاب    "هٞ*
َٛ بلييْٞ، ئييٞب٘ ع٘بٞٙييس٠ٝ كييِ٘ضٜ  ظاُييٟ، فييٞضًاُٟ بييٞ غييٞضباظٝكاُسا بييَة٠ٝٗ هيي

َٛ    ٞ ِٞزٝضٜ خ٘ا َٓٞهسَٙٛائٞٗٝ هٗتٟ: ()دٞضاح  ئٌٚاًٟ عً٘ٞض ٗتيٟ: بيَٞه
 َٓٞهسٍَٙ بؤ ِٞزٝضٜ خ٘ا!  ٜ خ٘اهٞ ِٞزٝض

ٜ بَٞهطيييي٠ٞ ئٞٗٝٙييييٞ خٞهٚفييييٞ ٞ،اغييييت ٗ ضٝٗاٙييييضزٝضبِطَِٙٚلييييٟ  ئييييَٞ ِػييييٞٙٞ
ٞزٝض طٞٙؿيييت٘ٗٝ، تاعُ٘ٞكيييٞ َهٛ هيييٞ زؤظ٠ ِيييٞظاٗ ِييي ٗظؤض بيييٞ ِييي٘ ً٘غيييَوٌاُاْ

بيي٘ٗ بيؤ غييٞض خيَٞهلٟ، بييَٞىَ َٓٚؿيتا ت٘ٗؾييٛ عً٘يٞضٗ هٞؾييلطٝك٠ٞ      ِيٞزٝضَٙم 
ٛ ٝبُ٘ٗيييٞ لٟ ٗادبيييٞ ٗ كاتَٚيييم كييياضَٙ ،، بؤٙيييٞ كييياضكطزْ بيييؤ خيييؤ ثاضاغيييذي هَٚييي

ٙـ ٓٞض ِٞزٝضٜ خ٘اٙٞ  ضيُ٘لٞ ِيٞزٝضٜ خي٘ا    زَٙتٞ زٜ، ئٞٗ خؤثاضاغتِٞكٞ
َٜ! عً٘ٞضٙـ ئيٞٗ   َٜ هٞ ِٞزٝضٜ خ٘ا بٞ ضظطاضبْ٘ٗ هٞ تاعْ٘ ُاطط بٞ تاعْ٘ ض
ٓؤكاضا٠ُٞ ٗٝضططت كيٞ ثَٚيٛ ٗابي٘ٗ زٝٙاُطَُٞٙٞٚتيٞ زٝضبياظبْ٘ٗ، ديا ٓيٞض بيٞ         

 ِٞزٝضٜ خ٘ا ضظطاضٙاْ ب٘ٗ" 
ٞ  ()ثطغييييٚاض هييييٞ ثَٚغًٞبييييٞضٜ خيييي٘ا   مكاتَٚيييي* َ زٝكييييْٞ ئاٙييييا س٘ؾيييي ٝك

 ببٞغتٌٞٗٝ، ٙا تٞٗٝك٘ي ٗ ثؿت بٞخ٘ا ببٞغتٍا 
هَٞٗٝىًسا ٗتٟ: س٘ؾي ٝكٞت ببٞغيتٞٗٝ، ئيٞٗدا ثؿيت      ()ثَٚغًٞٞضٜ خ٘ا
 بٞخ٘ا ببٞغتٞ  
 بٞ ٗاتاٙٞكٟ تط:

    ،َٛ ٓ ئييٞٗٝ  "ٓييٞض ؾييتَٚم هييٞ ِييٞزٝض ُ٘ٗغييطاب ؤكاضٝكاُٚييٞٗٝ، ُييعاٗ  بُٞييسٝ بييٞ 
ٞ  ثاِضاُييٞٗٝ َٛ    ٙٞكَٚلييٞ هيي  بييٞٝغييتٟ طييطت  بُٞييسٝ ز ٓؤكاضٝكيياْ، دييا ٓييٞض كييات

بُٞيييٞبُٟ٘ٗ  ،ٗاُٞٗٝبٞثَٚةيييٞ  تِيييٞزٝضٝ ضٗٗ ُيييازائيييٞٗا ئيييٞٗ  ،ٓؤكاضٝكاُيييٞٗٝ
 زات"ٓؤكاضٝكاْ ضٗٗ زٝ

ٝ   ٓؤ  ،ٓاٗغييييٞضٝضييييُ٘ٗٞ ىٜ  كييياضٜ تَٚييييطٜ،  ُاخن٘اضزُيييٞ، ًِييييساَي خػيييتِٞٗ
ٗ   ،ٓؤكياضٜ ضيُ٘ٗٞ بٞٓٞؾيت    ،تؤ ضاُسُٞ ،زضَِٗٙٞ كيطزاضٜ   كيطزاضٜ ضياكٞٙٞ 

 ٓتس  اضٜ خطاثٞٙٞٗ   طزك ٚـضُ٘ٗٞ زؤظٝخ
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َٛ  ٓؤكاضٝكاُّ، ثاِضاُٞٗٝ هٞبَٞٓٚعتطٙ  ُعاٗ  دا ئٞطٞض ِٞزٝضٜ كٞغَٚم بُٞيسب
 َٜ َٛ بي٘تط ٗ  :بُٞعاٗ ثاِضاُٞٗٝ، كٞٗاتٞ ُاب ٝ    ُيعا َٛ غي٘ٗز ظؤض  ٘ٗٝكي  ،ثاِضاُيٞٗٝ بي

 ثاِضاِٙٞٗٝ، ٓٚةٌاْ بٞٓٚو ُٞكطز ظؤض  :كٞؽ زَٝهَٚت
خيي٘اٜ  كييٞبَٞهطٞٙٞ ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ :زَٝهييَّٚكييٞ  ،شٙطاُييٞ بييري زٝكُٞييٞٗٝئٞٗاُييٞ *

    ْ َٛ بييُٟ٘ٗ ثَٚ٘ٙػييتٚٞكا َٛ بييٞد تييٞ ٓييٞض  ٗا ،طييٞٗضٝ تييٞضخاُٟ كييطزٗٗٝ بييؤ ديي
ئٞٗٝ  ٞٗت٘ٗ كطز كٞ ُعاٗ ثاِضاُٞٗٝ بلات،لٟ غٞضككاتَٚم خ٘اٜ طٞٗضٝ كٞغَٚ
   ٝ ٝ    ٜ بيؤ بَٞهط٠ٞ ئٞٗٝٙيٞ ئيٞٗ كياض َٛ بي٘ٗ َٛ بيٞد َٛ  دي لٟ ٓيٞٗضَٙ  ، ٓيٞضٗٝك٘ كيات
  ْ َٛ دييا   بيياضّٙباضاُ بييؤ نبَٞهطٞٙييٞ ٗٝن زٝبٚييِري ضٝؾييٛ غيياضز هييٞ ظغييتا كييات

ِييٞزٝضٜ ٓييٞض ٙييٞكَٚلٌاْ بييٞ ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ بُٞييس بَٚييت، كٞٗاتييٞ ُييعاٗ ثاِضاُييٞٗٝ 
 زٝبَٚتٞ فٞضظ٠ كٚفاٙٞ 

ظاُٚ٘ٙٞتٟ تًُٟٞٞ بُٞسٝكاُٟ هٞغيٞضٝتاٗٝ ضيُٞسٝ    ئٚػجاتٟ ِٞزٝضٜ خ٘ا:هٞ
ُيٞٗٝكاُٟ زٗاٜ خيؤٜ   كيٞ  ُٚؿاُٟ ئازًٟٝ زاٗٝ  ، ٗ ىٜ خؤٜ ُ٘ٗغٚ٘ٙٞتٟ

 ْ ضيييُٞسٝ ٗ ٓيييٞض ًطؤظَٚيييم تًٞييُٟٞ هَُٞٚ٘ضيييٞٗاُٟ خيييؤٜ ُ٘ٗغيييطاٗٝ   تًٞييُٞٚا
     ضُٞسٝا

ت٘اُيياٜ ئييازَٝ بٞغييٞض شًيياضزْ ٗ ئاًاضكطزُييسا، غيياَىُٟ تًٞييُٟٞ شًيياضزٗٗٝٗ     
َٚٛ ًٝييِٞاَههٞتًٞييُٟٞ ضؤٙؿييت٘ٝٗ ضييُٞس٠ ًيياٗٝ، تُٞاُييٞت ز  ظاُٚ٘ٙييٞتٟ ضييُٞس

َٛ ٗٙػييت٘ٗٙٞتٟ طٚيياُٟ بلَٚ هٞطييَٞي فطٙؿييت٠ٞ طٚاُلَٚؿيياْ َٛكييطزٗٗٝ كييات  ،ؿيي
 َٚت ثَٚـ ئ٠ٝٗٞ ئٞدٞهٛ ب

ًٛدد٘ ملددا خًددل ٛازّ َػددح عًدد٢    ّب، قاهلددا ضددالع َددطاص، إ اي )إ بٍٚ َددٔ غؿددس ٛاز
        ٍٟ ٜبعٖدط ؾكداٍ: بٟ ضٍر ب ظٗط٠ ؾةخطؽ شضٜس٘ ؾعط دِٗ عًٝد٘ ؾدطب٣ ؾدِٝٗ ضغداٙل 
ْيٍب ٖصا؟ قاٍ: ٖصا اخٓو زاٚز، قاٍ: ؾهدِ عُدطٙ؟ قداٍ: غدسٕٛ غد١ٓ، قداٍ: بٟ       

ـَ   ضٍر ظزٙ َددٔ عُددطٙ، قدداال: ّب بيدد ال، َاال بٕ زعٜددَس بْددَش َددٔ عُددطى ٚنددإ عُددطب ٛاز
غ١ٓ، ؾكاٍ: بٟ ضٍر ظزٙ َٔ عُطٟ ؾدعازٙ بضخعد. غد١ُٓ، ٚ نسدذ عًٝد٘ نساخدٙا ٚ       
ََط ٛازّ ٛازّ بزس٘ املال٥ه١ٗ يسكدَض ضٚؾب٘، قاٍ:  بؾَٗس عًٝ٘ املال٥ه١، ؾًُا اؾسب
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ٚز، قداٍ: بٟ ضٍر  اْ٘ خكٞ َٔ عُطٟ بضخعٕٛ غ١ٙٓ، ؾكايٛا: اْو غعًسٗا الخٓو زا
َا ؾعًشب ؾةْعٍ اهلل عًٝ٘ ايهسار ٚ بقداّ ايدٝسد٘ ضدِ بنُدٌ اهلل اٛلزّ بيدـ غد١ُٓ ٚ       

 95بنٌُ يساَٚز َا١٥ غ١ُٓ(.
َٜ ()عٞبسَٗىٜ كِ٘ضٜ عً٘ٞض* : غَِ٘ٙس ب٠ٝٗٞ طٚاُٟ )ابّ عٌط(ٜ زٝفٞضً٘

ٓييٞبَٚت، بٞزٝغييتٞ، ئٞطييٞض ٓييٞض ٙييٞكَٚم هييٞٗاْ بِٞييٞز ضييٚاٜ "ئ٘سييس" ظَٙييِطٜ      
َٜ تيياٗٝك٘ بييِطٗا بِٞييٞزٝض  َٙٛ خيي٘ا،ِضبٚبٞخؿييَٚتٞٗٝ هييٞ هٞثاؾيياْ هَٚييٛ ٗٝضُيياطري

 َِٓٚاٙيييٞٗٝ ٣()ُيييََٞٓٚ ، هٞثاؾييياْ بَٞهطييي٠ٞ ئيييَٞ فيييٞضً٘ٗز٠ٝ ثَٚغًٞبيييٞض  
)االميددإ بٕ زددؤَٔ خدداهلل ٚ َال٥هسدد٘ ٚ نسددد٘ ٚ ضغددٛي٘ ٚ ايٝددّٛ االخددط ٚ زددؤَٔ    

َٛ ئٌٚيييياْ ئٞٗٝٙييييٞ  "  ٗاتييييٞ: كددددسض خددددريٙ ٚ ؾددددطٙ(  يخا  بييييٞخ٘اٗ بييييِطٗات ٓييييٞب
بيياِٗٝضت  ٗ ثَٚغًٞبييٞضٝكاُٟ ٗ ضؤشٜ زٗاٙييٛ ٗفطٙؿييتٞكاُٛ ٗ ثِٞضت٘ٗكييٞكاُٟ 

  96"ٓٞبَٚت بٞ ِٞزٝض بٞخَٚطٗ ؾِٞضٙٚٞٗٝ
)االميإ خايكسض ٚ ايط ٢ خ٘، ٜصٖذ عدٔ ايعددس   *ثَٚؿٞٗا )ابّ اهقٍٚ( زَٝهَٚت : 

ٗاتٞ:"باِٗٝضبْ٘ٗ بٞ ِٞزٝضٗ ضاظٙبْ٘ٗ ثَٚيٛ، ٓيًٞ٘ٗ خٞفيٞت ٗ     97اهلِ ٚ ايػِ(
 ُٟ ًطؤظ ى زٝبات"ثٞشاضٝكا

    ٘ ُٟٗ بيِطٗا كيٞ ٓٞضضيٛ    َِٗٙٞٗ ضٗٗكٞؾٟ باِٗٝضبْ٘ٗ بٞٗ ضيًٞلٞ بطٙتٚيٞ هيٞ بي
بٞ ِٞظاٗ ِٞزٝضٜ خ٘اٙيٞٗ هيٞ تَٚليِطاٜ     ،ضٗٗ زٝزْٝ ُٟ ًطؤظشٙا هَٞ طٞضزُٗٞٗ

َٜ ٓيٚو   ،ئَٞ طٞضزُٗٗٞ ثاُ٘ثؤِضٝزاٗ هٞ شٙاُٟ ًطؤظٚؿسا هٞ ِٞزٝضٜ خ٘ا ب اظ
َٜ، ؾييتٞكٞ     كييٞ ز بؤٙييٞ، تؾييتَٚلٟ ز٠ ضٗٗ ُييازا  َٝهييَٚري: زٗعييا ِييٞزٝض زٝطييؤِض

 .ِٞزٝضٝ ئٞٗٝٙٞ كٞ خ٘ز٠ ئٞٗ زٗعاٜٙٞ زٝٙلّٞٙ
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) ٚايصٟ ْؿؼ اخٔ عُط خٝسٙ يٛ نإ الؾسِٖ َطٌ بؾس شٖدا ضِ اْؿك٘ يف غدٌٝ  :()قاٍ اخٔ عُط--
االميإ بٕ زؤَٔ خاهلل ٚ َال٥هس٘ ٚ  ()َا قدً٘ اهلل َٓ٘ ؾس٢ ٜؤَٔ خايكسض، ضِ اغسسٍ خكٍٛ ايٓيب اهلل

  نسد٘ ٚ ضغٛي٘ ٚ ايّٝٛ االخط ٚ زؤَٔ خاقسض خريٙ ٚ ؾطٙ(. ضٚاٙ َػًِ
 2/264َسضاؽ ايػايه.  -96
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ِٞزٝض بٞ َِٗٙٞ ضاغت ٗ زضٗغتٞك٠ٞ هيٞ ئٚػيةَ، بِطٙياضٜ     "بريٗباِٗٝضٜ ِٞظاٗ
بٞغٞض ًٓٞ٘ٗ ئٞٗ ؾيتا٠ُٞ هيٞ طيٞضزْٗ     تظاَهبُٟ٘ٗ غٞضتاثاطريٜ خ٘زا زٝزا

كاضٙطيٞضَٙتٟ ًيطؤظ ٗ كيطزٝٗٝ     ٗ هٞ شٙاُٟ ًطؤظسا ضٗٗ زٝزْٝ ٗ هًٞٓٞاْ كيات 
 ٗ ٗٝضططتِٟ ٓؤكاضٝكاُٚـ ُاغِطَٙتٞٗٝ" 

ٗ هيٞ ئياططٜ   ًٓٞ٘ٗ َٓٞٗهَٚلٛ ً٘غيَوٌاْ بيؤ زٗاضؤش  ئٞٗٝٙيٞ بةيَٚتٞ بٞٓٞؾيت      
َٛ  ثَٚ٘ٙػتٞ  بٞدؤف ٗ خطؤؾٞٗٝ بيٞضزٝٗاَ  بؤٙٞ  زؤظٝر زٗٗض كَٞٗٙتٞٗٝ  غي

ٞ ئيياططٜ ٗ ئَٚ٘اضٝٙييٞن زاٗاٜ بٞٓٞؾييت ٗ خؤثيياضَٙعٜ هيي ٓييًٞ٘ٗ بييٞٙاُٚاْديياض 
  ، بًٞٞٙـ بٞٓٞؾت ٗ زؤظٝر زٝبِٞ تلاكاضٜ زؤظٝر بلات

: َدٔ غدةٍ اهلل   () دٞ اهلل عٓد٘ قداٍ: قداٍ ضغدٍٛ اهلل      عٔ اْؼ خدٔ َايدو ض   
اا١ٓ ضالع َطاص، قايش اا١ٓ: ايًِٗ بزخً٘  اآد١، ٚ َدٔ اغدسػاض َدٔ ايٓداض      

  .98ضالع َطاص، قايش ايٓاض: ايًِٗ بغطٙ َٔ ايٓاض(
َٛ داض زاٗاٜ بٞٓٞؾت هٞخ٘اٜ طٞٗضٝ بلات، بٞٓٞؾت  ٓٞض كٞغَٚم"ٗاتٞ: غ

َٜ زَٝهَٚييت: خ٘اٙييٞ بٚدييٞضٝ بٞٓٞؾييتٞٗٝ، ٗ َٛ ديياض ثييُٞا بطييط  ٝ ٓييٞض كٞغييَٚم غيي
  "بٞخ٘اٜ طٞٗضٝ هٞ ئاطط، ئاطط زَٝهَٚت: خ٘اٙٞ ثُٞاٜ بسٝ هٞ ئاطط

 
*    *    * 
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 دوعا بؤ قبىلَ نابًَت؟

"  ٞ ٘  ،تيييييُٞٔا ٙيييييٞن زٝغيييييَٞىت ٓٞٙييييي ٞ ئيييييٞٗٙـ زٝغيييييَٞىتٟ خ َٛ  اٙيييييٞ كييييي بييييي
 -فوؤضاُؼ ؾري– "زَهػاضزبُ٘ٗٞٗٝ هٞئاضا زا بَٚت

ا تاٙبٞشيُٞييس٠ خييؤٜ  شٙيياُٟ زُٚيي   ٠ٗٗ زضاَٗٙلييٞاٗ زٗاضؤش ٗٝكيي٘ زٗٗ ِضزُٚيي
ْ    ٞٗ شٙاُٞٙيٞ  تٞٗاٗكاضٜ ئ ٓٞٙٞٗ زٗاضؤش خؤؾيِ٘ٗز٠   كٞٗاتيٞ بيا ثاِضاُيًٞٗٝا

  ٗا ضؤش بَٚت زُٚاٗ ٗٝزٝغتدػتِٟ شٙاُٟ ٓٞتا ٓٞتاٙٛ ز
ِٕ،()َعٔ بَْٝؼ ٍَ اهلَل ب َٔ امٗلػًَََُْ. قْس َخٖؿَش ٖؾَكاَض () َضغٛ ًٙا ََ ، َعاَز َضغب

ٍب اهلَل ٍَ ي٘ َضغٛ ٌَ ايٖؿْطٜر، ٖؾكا ٙب؟ () ََْط ِٜا ٘ب ج ْٚ َزْػٖةٗي َْٓش َزْسعبٛ خؿ٤ُٞ، ٖب ٌْ ٗن ٖ :
ً٘ َبَعاَقَدٞ خ٘ يف اآلَخَط٠َ، ٖؾَعٔػ َْٓش  ِِ َا ٗن ٗب ًٞ ٍب: اي ْٓشب ٖبٗقٛ ِْ، ٗن ٍَ: ََْع ٘ب يٞ يف قا

ٍب اهلَل ٍَ َضغٛ َْْٝا، ٖؾكا ٘ب، ٖبؾال () ايّس َٕٝعب ْٚ ال َزْػَس ٘ب، ٖب َٕٝٗك َٕ اهلَل ال زب : غبْدَؿا
 :ٍَ ِٓاٜض قا ََٚقَٓا َعَصاَر اي َْْٝا َؾَػ١َٙٓ ٚيف اآلَخَط٠َ َؾَػ١َٙٓ،  ِِ تَزَٓا يف ايّس ٗب ًٞ ًَ٘ش: اي ٗق

ٙب َ٘ ي٘، ٖؾَؿٖؿا ًٞ    99ٖؾَسَعا اي
َٛ   ٝضيي٘ٗ()ٞضٜ خيي٘ا ثَٚغًٞبيي"ٗاتييٞ:  َِٓٚييسٝ ىٗاظ كييٞ  غييٞضزاُٟ ُٞخؤؾيي

ثَٚيييٛ  ()بييي٘ٗ ٗٝكييي٘ د٘ٗدَٞهييي٠ٞ هَٚٔييياتب٘ٗ، ثَٚغًٞبيييٞضٜ خؤؾٞٗٙػيييت   ب
ٜ  ئاٙا تؤ"فٞضً٘ٗ:  ٙياْ زاٗاٜ ٓيٚو ؾيتَٚم هيٞ خي٘ا       زٗعاٙٞكٟ تاٙبٞت زٝكيٞ

َٛ زَٝهٍَٚ خ٘اٙٞ ئٞطٞض غعاَ زٝز٠ٝ هٞ ِٚ ئٞٗا  ،اًٞتزٝك٠ٞا عٞضظ٠ كطز: بَٞه
فييٞض٠ًٗ٘:  ()ضثَٚغًٞبييٞ بييا هييٞ ِٚاًييٞت ُييًٞيَب   غييعاَ بييسٝ اغييٞض زُٗٚييهٞ

بٞضطيي٠ٞ ُيياططٜ ٗ ُييات٘اُٟ  هٞبييٞض زًٝٚييسا خييؤت  ،ثيياكٟ ٗ بَٚطييٞضز٠ بييؤ خيي٘ا
َٛ     ٞ َٓٞ هٞ زُٗٚا ٗ َٓٞ هٞ ِٚاًٞتُاَهَٚٛ خ٘اٙ بططٜ، بؤ خَٚيطٗ خؤؾيٌٚاْ ثي

ٝ    بب كييطزٗ خيي٘ا   َٚغًٞبييٞض زٗعيياٜ بييؤ  ث اٞخؿييٞٗ  هييٞ غييعاٜ ئيياطط سياُجيياضَٙع
 " زا ٜؾٚفا

ل َا) كاتَٚم زٗعا زٝكّٞٙ، زَٝهَٚري: َِ كْقَيلاَحَسَ ة اَوِكالْنِخقَََِاَحَسقَ ة اَوِي َقلاَعق اَربقجَ لا ََِ لاِكالشدُّ
ََ:لش جلرِا ٗاتٞ: "ثٞضٗٝضزطاضٜ ئٌَٚٞ! زاٗات هَٚسٝكّٞٙ ٓيَٞ هيٞ زُٗٚيازا    إٔٓ(الش ْ
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َٛ ببٞخؿييٞ، ضؤظ٠ ظؤضٗ هٞؾػييا ٛ ٗ ظاُػييت ٗ ظاُٚيي   اضٜ خَٚييطٗ ضيياكًٞاْ ثيي
    ٗ َٜ َٓٚع٠ خ٘اثٞضغتٟ ٗ   ٓتس   َٓٞ هٞ زٗاضؤشٙؿسا ُياظٗ ُٚعٌيٞشياْ بيسٝض

 هٞغعاٜ ئاطط سياُجاضَٙعٝ" 
بييٞخؤٗ ٙاٗٝضَٙلٚييٞٗٝ هييٞ كَٚوطٞٙييٞكٛ    () ضؤشَٙلٚيياْ ئٞب٘بييٞكطٜ غييسٙق  *

َٚ   ،زاضخ٘ضًييازا لييٞٗٝ بييؤ غييٞض زضٝختَٚلييٟ تييط     باَهِسٝٙييٞكٟ بِٚييٟ هييٞ زضٝخت
َٛ   ضاكَٚؿاباَهِسٝكٞ غٞضجنٟ   زٝفِطٜ ْ   كٞ هيٞدَٚ٘ٝ  زابِٚؿي  ٗ زٝغيت بيٞططٙا
هٞغيٞض زُٗٚيا    بٞٗ بريٗباِٗٝضٝ ثتي٠ٝٗٞ ٓيٞٙب٘ٗ، ٓيٞض   ، غٞضِٝضاٜ ئ٠ٝٗٞ بلات

   ٗ باِٗٝضٝكيي٠ٞ  ًييصز٠ٝ بٞٓٞؾييتٟ ثَٚييسضاب٘ٗ ، كٞضييٛ َٓٚؿييتا هييٞ عِٞٚييسٝٗ بييري
زٝتطغيييياٗ هَٚييييٛ بييييٞطً٘اْ بيييي٘ٗ  ٓاَٗٝهٞكييييٞ هَٚييييٛ ثطغييييٛ: ئيييي٠ٞ خٞهٚفيييي٠ٞ   

 ٜاثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا ئٞٗٝ بؤ زٝطط
  ٍ ٗا هيٞ زضٝختَٚليٞٗٝ بيؤ غيٞض زضٝختَٚليٟ       ،ٗتٟ: ًّ بؤ  ئٞٗ باَهِسٝٙيٞ زٝطيطٙ

َٛ ٗ هييَٞ ضييَى بييؤ ئييٞٗ ضييَى بيياظ زٝزات ٗ ئِٚذييا           َٜ ٗ زٝضيي َٜ ٗ ز زٙلييٞ زٝفييِط
َٜ كييٞ زٗاديياض  َٜ، خؤظطييٞ    ، زًٝييط ُييٞ هَٚجطغيي٠ِٝٗٞٚ هٞغييٞضٝٗ ُييٞ غييعا زٝزض

  !!ًِٚـ باَهِسٝ بً٘ٗاٙٞ
َٛ كاضٜ ضاكٞ ئٞجناَ بسّٝٙ،، ٞٗٝبؤ ئ٠ٝٗٞ هٞخ٘ا ُعٙم ببِٚ- زٝغت بٞ  زٝب

ٌ     ٗ بيؤ  غُِ٘ٞتٞكاُٞٗٝ بططّٙ اْ ٓيٞب٘ٗ،  غيٞملاُسُٟ زَهػيؤظ٠، ٓيٞض زاٗاٙيٞك
َٛ زاٗا هٞ خ٘ا بلٞ  .ّٙزٝب

َٛ: ٓٞؾت ؾت ٓٞٙٞ َٛ زٝطُٞٙٞ  هٞ شٙاُٟ ضؤشاُٞ ئٞجناًٟ بسٝٙت، غ٘ٗزت ث
   تا زَي خؤف بٚت ،بلٞ َُ٘ٙص هٞكاتٟ خؤٜ-2
  ٗت ضُٗٗان بَٚتتا ضٗ ،ؾَُٞٗ٘ٙص بلٞ-9
  تا ئاضاَ ٗ هٞغٞضخؤ بٚت ،ِ٘ضئاْ غَِ٘ٙٞ -3
  تا تُٞسضٗغت بٚت ،ؤشٗٗبِٞضبٞ-4
  تا خًٞٞكاُت بِطَٝٗٙتٞٗٝ ،زٗعا بلٞ-5
  ( تا ُٞٓاًٞتٚت ًََُٞٚ  ى س٘ي ٗى ِ٘ٝ اى باهلل)َٛ بَو-6
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َٛ بسٝغَٞىٗات هٞغٞض ثَٚغ-7 َٛ  ،ًٞبٞض ه  تا بٞضٝكٞتت ٓٞب
  بلٞ تا ئاظاز بٚت (اغتغفطاهلل)-8

 ٝ ٝ  ،هييٞ "ًػييتسضن"ٜ سيياكٍ ٓييات٘ٗ  ثَٚغًٞبييٞض()هييٞ فييٞضً٘ٗز٠ٝ"أبٛ ٓطٙييط
() َٜ َ اَل  (":زٝفييٞضً٘ ََّ َُّ ا مم٘ا أَ َُ اْػيَ َٗ َجاتَممِة ،  َُ تِاْبِ ٘قُِْمم٘ ٍُ  ٌْ ُ ممح ّْ َ أ َٗ  َ ََّ اْدُػمم٘ا ا

ِْ قَْيمٍة َاافِمٍو اَلٍٓ  م ٍِ ٌَْسحَِجٍُة دَُػاًء 
ٔٓٓ

ٞخ٘ا بليْٞ  زاٗا هي  ٗاتيٞ: "بجاِضَِٙيٞٗٝ،    )
بٞؾَٚ٘ٝٙٞن كٞ تٞٗاٗ زَهِٚابّ هَٞٗٝىًساُٞٗٝٗ ثٞغُٞسبُٟ٘ٗ، ٗٝ بياف بيعاُّ   
خيي٘اٜ طييٞٗضٝ ثاِضاُييٞٗٝٗ ُييعاٜ كٞغييَٚم ثٞغييُٞسٗ َٗٝىَ ُازاتييٞٗٝ كييٞ زَي ٗ       

َٛ ئاطابَٚت هٞخ٘اٜ طٞٗضٝ"   زٝضُٟٗٗ ب
ٙيييٞٗٝ ئٞظييييٞز هيييٞ بييياٗكٛ   عبيييساهلل كيييِ٘ضٜ ثَٚؿيييٞٗا   ٜ )اهعٓيييس(هيييٞ كتَٚيب*

بييؤ ثاِضاُييٞٗٝٗ   بييُٟٞ ئٚػييطائٚى ت٘ٗؾييٛ بَٞىٙييٞن ٓيياتّ،       ، كييٞ: ٞٗٝزٝطَِٚطَٙتيي 
ٛ هٞؾيياض ضييُ٘ٗٞ زٝضٝٗٝ ، خيي٘اٜ طييٞٗضٝ ٗٝسييٛ بييؤ ُيياضزْ ٗ ثَٚيي        ،ُعاكييطزْ

زٝغييتاَُٚم بييٞضظ   ، ٝضٝٗٝز تٞضييُ٘ٗٞبٞدٞغييت٠ٞ ثٚػييٞٗٝ  ئَٚيي٘ٝ  :ضاطٞٙاُييسْ
ٜ غيٞض خيَّ٘ٙ   زٝكُٞٞٗٝ بؤ ثاِضاُيٞٗٝ كيٞ غي٘ٗضْ هيٞ       ٗ ًاَهيٞكاُتاْ ثيطِ   زا ِضَٙيص

اْ تُ٘يس  كطزٗٗٝ هٞ ؾيت ٗ ًيٞكٟ سيٞضاَ، هَٚيطٝزا ًيّ تيِ٘ٗضٝٙٛ خيؤَ بٞغيٞضت        
  "ٓٚةٛ تط ٗٝزٝغت ُاخْٞ ،ًِٞٗٝزٝكَٞ، دطٞ هٞ زٗٗضٜ 

َٚٛ ؾٞضًٞ زٝٙلاتٞ ٓٛ خ٘ا ٗ ئ٠ٝٗٞ ث  ٚٞتٟ،خَٞهم ٓٞٙٞ ئٞٗ ؾت٠ٞ ضِٛ هَٚ
ٞ      بٚ ٙٞكٟ كيطز ئيٞٗٝ   ساتٞ ثاَي خؤٜ، زٝٙساتٞ ثياَي ِيٞزٝض  بيؤ صيُ٘ٗيٞ كيٞ ضياك

َٛ   بٞٓٛ   خ٘اٜ زٝظاَُٚتٓٛ بٞ ،ب٘ٗ فكٞ خطاثٞ خؤٜ زٝظاُ
اِِبَل) ََ ََ َِ ُاَن َج اَول ََ  َ ََ َ لا  اَعَميقْ ََ ََلاََقَ ُمنلاََلِحََّة ايَلُشنلاَوَجْد ْشَفْ ََّل ِاۚ   َوِإ َِ ا َُ َجَاَلاََيُِْ ۚ   ُيْ اِإنجال

ُِننَا اَِلاَلاََقْ َم َِج ُْنُشنَناَعَمىال َلف:انَََق َٛ باِٗٝضاْ" تاٗاْ ٗ ٗاتإَ(اللع ٞ: )كاتَٚم "ب
طُ٘آَٚم ئٞجناَ بسْٝ، زَٝهَّٚ: باٗ ٗ باثرياُٚؿٌاْ زٙ٘ٝ ئَٞ كاضٝٙاْ 
َٛ: "ُٞخَٚط  كطزٗٗٝٗ خ٘اٜ طٞٗضٝ خؤٜ فٞضًاُٟ ثَٚساّٗٙ بٚلّٞٙ!! ثَٚٚاْ بَو
 َٛ ٗا ُٚٚٞ" ضُ٘لٞ بِٞضاغتٟ خ٘ا فٞضًاْ بٞ طُ٘آ٘ تاٗاْ ٗ كاضٜ ُابٞد
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ُاظاُّ  ت زٝكْٞ( ٗ ؾتَٚم َٓٞهسٝبٞغذي بؤ خ٘ا كُٞازات، ضؤْ )دٞغاضٝ
ا   ٓٞضٗٝك٘ ضؤْ بتجٞضغتٞكاْ زٝٙاُ٘ت:ٗت٘ٗٙٞتٟ ٙاْ ُا ا) ََ  ِِ الشج ُْنُ  يَق ََ

اَ ْ  ٍا َْ اِِ َ ل ِْ اَحَج اَوَل ُؤََ ََ ا  اَوَل اَنْ ََْ َ ل اَِل َجُ ال اَ لَ  اَشْن ٗاتٞ:  4ٗٔ( االّؼاً: َنْ ََُ نل
ِضاْ زَٝهَّٚ: ئٞطٞض خ٘ا بٚ٘ٙػتاٙٞ ٓاَٗٝهٌاْ )هًٞٞٗزٗا ً٘ؾطٙم ٗ ٓاَٗٝهطٞ

بؤ بِطٙاض ُٞزٝزا!! باٗ ٗ باثرياُٚؿٌاْ ً٘ؾطٙم ُٞزٝبْ٘ٗ!! ٓٚو 
ؾتَٚلٚؿٌاْ هٞخؤًاْ سٞضاَ ُٞزٝكطز!!"ئًٞاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ ِػ٠ٞ بٞتاَهٞٗ 

َٛ باِٗٝضٜ"(  ،ٓٞضطٚع خ٘اٜ طٞٗضٝ ظؤض هٞكٞؽ ُاكات بؤ باِٗٝضَِٓٚاْ  ٙاْ ب
الحُْا)يُا اََِممجِ  الْشَ لِشَةةُاْ  ُة اۚ   َج اَنْ َِ َن اََلََدلُ ْم اَ لَ  اللك لم:ََقَمْن ٗاتٞ: )ئ٠ٞ ا9ٗٔ(

َٛ: كٞٗاب٘ٗ ٓٞض بؤ خ٘اٙٞ خؤٜ ()ثَٚغًٞبٞض بَٞهطٞ تَٚطٗ  ،ثَٚٚاْ بَو
تٞٗاٗٝكاْ، دا ئٞطٞض بٚ٘ٙػتاٙٞ ئٞٗٝ ًٓٞ٘ٗتاُٟ بٞتٞٗا٠ٗ ٓٚساٙٞت زٝزاٗ 

غٞضثؿلٟ  َ ضَٙع٠ هَٚططتْ٘ٗ ٗبُٞاضاضٜ ًٓٞ٘اْ بِطٗازاض زٝبْ٘ٗ"بَٞى
ا) ئٞٗٝف كٞٗتِٞ زٗاٜ طً٘اُٞ كطزْٗٗ"( اِإلج انَكْقَُْم اَوِإْن َج الشَّج اِإلج اََقَجِ ُ نَن ِإْن

اََتَُُْصننَا ٗاتٞ: )ئٞٗاُٞ تُٞٔا ؾَِٟ٘ٙ طً٘اْ كٞٗتْ٘ٗ، ئٞٗاُٞ اَٗٔ(للك لم:
  دطٞ هٞزضؤكطزْ ٗ طؤتطٝكاضٜ، ٓٚةٛ تط ُاكْٞ(

هيييٞزٗعاكاُٟ ٝٙعاُٛ زٗعيييا بليييات، كٞضيييٛ طً٘ييياُٟ  كابطاٙيييٞن ٓيييٞب٘ٗ ُيييٞز *
ٓييٞب٘ٗ، ضؤشَٙلٚيياْ ضيي٘ٗٝ خعًييٞت ًاًؤغييتاٙٞكٟ ئيياِٟٙٚ ٗ بَٞٓٞهجٞٙٞكييٞٗٝ    

َٜ كٞغَٚم ُاُاغٛ زٗعاٜ ِثَٚٛ ٗت: ًاًؤغتا طٚاْ ئ  يَبابَ٘هٞض
ظاتَٚييم زُٝاغييٍ ٓييًٞ٘ٗ زٗعاٙييٞن ِييٞبَ٘ي    ًييّ ئييٞٗٙـ هييٞ َٗٝىًييسا ثَٚييٛ ٗت:   

 زٝكات 
 َٛ  ٙٞاٗتٟ: دا ئٞٗ ظاتٞ ك

ٗتييٟ: ئييٞٗ ظاتييٞ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاضٝ، بِٞػييَٞ زٝكيي٠ٞ ًٞضيي٘ٗٝ ىٜ كييٞؽ،    
    ،َٛ ٙٞكػييٞض ضٗٗ بلييٞ خيي٘اٗ زاٗاٜ هَٚبلييٞ، ئٞطييٞض زاٗاكييٞت سٚلٌييٞتٟ تَٚييساب

 هَٚتٟ ِٞبَ٘ي زٝكات 
 ّييي)ًٙفٞضً٘ٗ: زٝ () ِ٘ضٜ خٞتاب(يييييخٞهٚف٠ٞ ً٘غَوٌاُاْ)عً٘ٞضٜ ك*
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ْ ُييا! بييَٞهل٘ خييًٟٞ ًييّ ئٞٗٝٙييٞ خييًٟٞ ئييَٞٗٝ ُٚٚييٞ ئيياخؤ زٗعاكييَٞ ِبَ٘هييٞ ٙييا
 ؾَ  غٞضِاَهٍ بلات ٗ زٗعا ُٞكَٞ(

 ئٚربآٌٚيييٟ كيييِ٘ضٜ   ٛ)ضٝظييييٞتٟ خييي٘ا٠ هَٚبيييت( زَٝهَٚيييت:   ؾيييِٞٚقٛ بٞخل
ٝ  ٗ ؾاضٜ )بٞغِطٝ( زِٝضؤٙؿت، خَٞهمئٞزَٓٞ بُٞا ثَٚٚياْ ٗت:   ،هَٚٛ كؤبُ٘ٗيٞٗ

َٛكاصيزٗعا زٝكّٞٙ، زٗعآؤٜ ضٚٞ ئٌَٚٞ  خ٘اٜ هٞطَٞي ئٞٗٝؾسا  ،اْ طريا ُاب
:َٜ  "زاٗاَ هَٚبلْٞ، َٗٝىًتاْ زٝزًٝٞٗٝ"  ثٞضٗٝضزطاض زٝفٞضً٘

ؾيييتٞٗٝ زَهتييياْ  - 22 –ئيييٞٗٙـ فيييٞض٠ًٗ٘: بيييا ثَٚتييياْ بَويييٍَٚ ئَٚييي٘ٝ بيييٞٓؤٜ    
 ، ئٚ  ضؤْ زٗعاتاْ طريا زٝبَٚت:ًطزٗٗٝ
:ُآَِّٚ  يُكُم َٛ  خ٘اتاْ ُاغٚ٘ٝ ٗ ًايف خ٘اُاغري بٞد
:اْ ثَٚٛ ُٞكطزٗٗٝ ِ٘ضئاُتاْ خَِ٘ٙسؤتٞٗٝ ٗ كاضت دووَم 
 :ٗاظتيياْ هييٞ غييُِ٘ٞتٞكاُٟ      شووًًَُم ٗ َٜ زَٝهييَّٚ ثَٚغًٞبييٞضًاْ خييؤف زٝٗ

 َِٓٚاٗٝ 
:زَٝهَّٚ ِضٌِاْ هٞؾٞٙتاُٞ ٗ طَِ٘ٙطاَٙٞهٛ زٝكْٞ  ضىارَم 
:ثًَهجووُم      َٜ َٛ فييِط زاٗاٜ ِضظطيياضٜ هييٞ ئيياططٜ زؤظٝر زٝكييْٞ ٗ خؤتيياُٟ تيي

 زٝزْٝ 
 :ُازْٝ زاٗاٜ بٞٓٞؾت زٝكْٞ ٗ َٓٞٗهٛ بؤ شُشُم 
 :زَٝهَّٚ ًطزْ ِٓٞٞ ٗ خؤٜ بؤ ئاًازٝ ُاكْٞ حُوتُم 
:يُشوووتُم  ٟ زٝغيييدِٞضؤ بيييٞٗ  ،زٝطيييِٞضَّٙ بٞؾيييَّ٘ٙ عيييٞٙب ٗعييياضٜ خيييَٞهل

َٛ َِٓٚاٗٝ ٗ عاض ٓؤٙاُٞٗٝ عٞٙب  ٜ خؤتاْ ٗاظ ه
:ٗٝضُاططْ  ،ًطزٗٗ زٝبُٞٞ طؤِضغتاْ نؤيُم َٛ  زَِٝٙٚصْ ٗ ثُٞسٜ ه
:ُٚع دَيُم  ٛ ئَٚي٘ٝ ئُٞٗٝيسٝ صييٞن    ُاكيْٞ دا   ٌٞتٟ خ٘ا زٝخيؤْ ٗ غ٘ثاغي

َٛ طوٞٙٛ بلْٞا  ُُٞاغدي، بؤ زٝب
بليييات، هيييٞ   هيييٞ  يييٞٙطٜ خييي٘ا  بيييؤ ٓيييٞض ؾيييَ     ؾيييتَٚمزاٗاٜ  ٓيييٞض كٞغيييَٚم -

، ئييٞٗٝ ئييٞٗ   بييٞضز زاضٗٗ  هييٞ ِييٞبط ،  هييٞ ثٚيياٗ ضييان  ، ()ثَٚغًٞبييٞضٜ خيي٘ا  
ٗ خييي٘ا ئيييٞجناَ زاٗٝ كٞغيييٞ ؾيييٞضٙلٟ بيييؤ   ٗ هيييٞ باظُييي٠ٞ ئٌٚييياْ زٝضيييَٚتٞ زٝض
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ضُ٘لٞ باِٗٝضٜ ضاغتِِٞٚٞ تُٞٔا ثُٞا بطزُٞ بٞض  َهسٝٗٝؾَٚتٞٗٝ ئٌٚاُٞك٠ٞ ٓٞ
  خ٘اٗ ضٗٗكطزُٞ خ٘اٙٞ 

ڎ     ڈ  ڈژ  ژ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ  ڇ   چ

 ٢٦العنكبوت:  چڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ
هٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ، كٞغاُٟ تط زٝكُٞٞ  ئٞٗا٠ُٞ دطٞ صيُٜ٘ٗٞ"ٗاتٞ:

ٗاٙٞ ًاَهَٚلٟ بؤ خؤٜ  كٞصي٠ُٞٗ٘ داَهذاَهؤ ثؿتٚ٘اُٟ خؤٙاْ، ٗٝن
ًاَهٛ داَهذاَهؤكٞٙٞ  ،اغتٟ ىٗاظتطٙ  ًٓٞ٘ٗ ًاَهٞكاِْضبٞ  ،غاظكطزبَٚت

   222"ئٞطٞض غٞضجنٚاْ بساٙٞٗ تَٚبطٞٙؿتِاٙٞ
َٜ:اغسعا١ْزاٗاٜ ٙاضًٞتٚلطزْ) َٛ ًٞضز زضٗغتٞ هٞبُٞسٝ بلط  (  بٞغ

2-َٜ َٛ زٝكييط ٗاٜ ، كٞغييَٚلٟ ظِٙييسٗٗ بَٚييت، بؤٙييٞ زائيي٠ٝٗٞ زاٗاٜ ٙاضًييٞتٟ هيي
 ٙاضًٞتٚلطزْ هٞ ًطزٗاْ بًٞٓٞ٘ٗ ؾَٚ٘ٝٙٞن ِٞزٝ ٞٙٞٗ ٓاَٗٝهساُاُٞ بؤ خ٘ا 

َٛ ئييٞٗ  كٞغييٞ هٞت٘اُاٙيي -9 ، بؤٙييٞ تبَٚيي سائييٞٗ ٙاضًٞتٚيي٠ٞ زاٗاٜ زٝكيي٠ٞ، زٝبيي
َٛ ٗ    اكطزْ ٗ خ٘اغتِٟ ٓٞض دؤضٝ ٙاضًٞتزاٗ ٚٞن كٞ تُٞٔا هيٞت٘اُاٜ خي٘ا زابي

ٞ دي٘ ع ئيٞٗٝ ًاٙي٠ٞ زٝضضيُ٘ٗٞ هيٞ      ت،هيٞ ظِٙيسٗاْ زاٗا بلطَٙي    ٠ زٙيّ ٗ  ٗ باظُي
 زاُاُٞ بؤ خ٘ا ٓاٗبٞف 

3-،َٜ َٛ زٝكييط َٛ ُازٙيياضٗ ب ئيي٠ٝٗٞ زاٗاٜ ٙاضًييٞتٟ هيي َُٛيياب ، ٙيياخ٘ز طييَ٘ٙٛ عضبيي
  تُٞبَٚ هٞزُٝطٛ

ٗاتٞ: ) َا ْعٍ خال٤ اال خصْذ ٚال ٜطؾع اال خسٛخ١( ت:زَٝهَٚ( )ئٌٚاًٟ عٞهٛ*
غييٞض ئييازًٝٚعاز بييٞٓؤٜ طُ٘آييٞٗٝ   ٓييٚو ُاخؤؾييٛ ٗ ُاِضٝسٞتٚٚييٞن ُاٙٞتييٞ   "

َٛ ى ٗٝ ،ُٞبَٚت   "بٞطِٞضاُٞٗٝٗ تؤبٞ ُٞبَٚت ،ُاض
َٜ هٞٗ خاَىُٞ:ٗ ِبَ٘ي ُٞبُٟ٘ٗبؤ طريا ُٞبُٟ٘ٗ زٗعا ٓٞٙٞ مخاَهطٞهَٚ  ، ُٓٞس

                                                 
ٔٓٔ
َٛ بٞضط٠ٞ ، ُٞ غٞضٗ زٝضطاٗ ثٞجنٜ ٓٞٙٞ، ُٞ زٙ٘اضًاَهٛ داَهذاَهؤكٞ ُٞ بِا ٞ - ٞضٝ، تُٞاُٞت ُات٘اُ

هُٞاٗ  ، َُٚطٝكٞزا َٞي َُٚطٝك٠ٞزٗاٜ د٘ٗت بْ٘ٗ  هٞط كٞبططَٙت  ًَٚٚٞ ٚـبا ٗ بؤضاْ ٗ ضٗٗزاٗٝكاُ
  زٝخؤْ زاٙلٚاْهٞزاٙم زٝبّ،  ٚـ كٞ بَٚة٘ٝكاْثاؾاُ ،زٝبات
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 یری خٕأ خٕرافیات: غّ  نّ  ِٔ پاڕاَّ يُكُم:
َٜ:  ()ثَٚغًٞبٞض  ٗ   "زٝفٞضً٘ بيا   ،ئٞطٞض كٞغَٚلتاْ ت٘ٗؾيٛ ُاخؤؾيٚٞن بي٘

َٛ ٗ    اَ بلطزاٙٞ ٗاُيٞزٝب٘ٗ، بيَٞهل٘ بيا   ئٞطٞض ٗ :َُٞه َٛ: ئيٞٗٝ ِيٞزٝضٜ خي٘ا بي٘  ،بَو
  "ِػاُٞ ضَٙدؤف زٝكات بؤ ؾٞٙتاْ ضُ٘لٞ ئٞٗ

 :َٛ َٛ  ٓٞٙٞ زٝثطغ ْ  ائاٙا خ٘اٜ طٞٗضٝ ُعاكاصيياْ زٝبٚػي َٛ،  بَٚطً٘يا  زٝٙبٚػي
َٛ زٝكييَٞ،   بييؤ زكتييؤض  ثٌَٚييٟ ُييازاتا ئٌَٚييٞٙـ زَٝهييَٚري:   ئيي٠ٞ بؤضييٛ زاٗاٜ هيي

 تٟ هَٚٚٞ ن ئ٠ٝٗٞ ُٞخؤف سٞظٜف ئ٠ٝٗٞ ثَٚ٘ٙػتٞ ثَٟٚ زٝزا، ُُٞٞخؤ
ٌِ َٜػدَسؿَٝٞ ََدٔ َعددسََٙ َاشا َضٖؾدَع ََٜسٜدَ٘ َاٖيٝدَ٘ ٖبٕ        ٞٓ ٖنطٜ َٚ َزعام َؾٝ ِٕ َضٍخٗهِ َزداَضٖى  )ا

ٖبُا َقؿطٙا( َٕٜٓٔطبِز
 ضٜ بيٞضظٗ باَىتياْ بٞخؿيِسٝٗ ظِٙيسٗٝ،    ثيٞضٗٝضزطا "ٗاتيٞ:   

طيييٞض زٝغيييتٞكاُٟ بيييؤ بيييٞضظ بلاتيييٞٗٝٗ هَٚيييٛ  ؾيييٞضَ هيييٞ بُٞسٝكييي٠ٞ زٝكيييات ئٞ
َٛ بلييييات، ئييييٞٗٙـ ئيييياٗا       بجاِضَٙتييييٞٗٝٗ زاٗاٜ هَٚبيييي٘ضزْ ٗ هَٚدؤؾييييبُٟ٘ٗ هيييي
َٛ ٓيي٘زٝ بطَِٚطَٙتييٞٗٝٗ هَٚييٛ   َٛ ئًَ٘ٚييسٗ بييٞ غييفطٗ بيي زٝغييتٞكاُٟ بييٞ بييٞتاَهٛ ٗ بيي

   "ِٞب٘ي ُٞكات ٗ زاٗاك٠ٞ طريا ُٞكات
ٜ   ًييطؤظ  َٚ  ،ًٓٞٚؿييٞ بييؤ ثَٚساٗٙػييتٚٞكاُٟ خييؤ َٛم ضٗٗ هييٞ كٞغيي ثييُٞا   ، زُٝيي

َٛ كٞ خ٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاض ئيٞٗ    بَٚت  باَىزٝغت ٗ بَٞٓٚعتطهٞٗ  زٝباتٞ بٞض كٞغ
ظاتٞٙٞ ًًٓٞ٘ٗاُٟ هٞ ُٞبُ٘ٗٞٗٝ َِٓٚاٗٝتيٞ بيْ٘ٗ ٗ خياُٟٗٝ ت٘اُياٗ َٓٚعَٙليٟ      

ٛ ، كٞٗاتٞ ًًٓٞ٘ٗاْ سٞٗدٞ بّٞٗٝٙ ه223هٞبّ ُٞٓات٘ٗٝ بجاِضَِٙٚيٞٗٝ، ُيعاٜ    َٚي
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  بٞ خعًٞتلاضٝك٠ٞ ٗت: سٞظَ هٞ باِٙذاُٞ  (بٞؾري ؾٞٓابٛ)ضؤشَٙلٚاْ ثاؾا  -

ئٞٗٙـ ٗتٟ: باِٙذاْ، خ٘ا بٞضٝكٞت غاتٞ ُاٗ باِٙذاْ، باِٙذاْ طٞٗض٠ٝ خ٘اضزُٞكاُٞ، طؤؾتَٚلٟ 
َٛ ئَٚػلٞ، بٞ بطشا٠ٗ زٝخ٘ضَٙت، بٞكاَهٛ زٝخ٘ضَٙت، زٝكطَٙتٞ ًٞسؿٛ،  َٛ ضٞٗضٙٚٞ، ًاغٛ ب ب

َٜ  ٓٞضٗٝٓا بٞ غَ٘ٙطكطاٗٙـ  زٝخ٘ض
َٜ خ٘اضزَ، طٞزَٝ ت٘ٗؾٛ  ئاظاض ب٘ٗ   ثاؾا ٗتٟ: بَٞىَ ًّ ضُٞس ضؤش

خعًٞتلاضٝكٞ ٗتٟ: باِٙذاْ، ُٞعوٞت هٞ باِٙذاْ، خ٘اضزَُٚلٟ ِ٘ضغٞ، ٓؤكاضٜ زضٗغت بُٟ٘ٗ 
 ئاظاضٝ، ضٗٗ ضٝؾٞ 

 ثاؾا ٗتٟ: ئٞٗٝ تؤ ضٚتٞا ٗٝغفٛ ؾتَٚلت كطزٗ ظًٝٚؿت كطز هٞٙٞن كاتساا 
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َٛ بطٞٙيييُٞري كيييٞ هٞخؤؾيييٛ ٗ    هٞبيييٞض بليييّٞٙ ٗ  زاخ٘اظٙيييٞكاُٟ خؤًييياُ    ٛ ثييي
 زا ٓٞض ئٞٗ ثُٞاطٞٗ بٞزًٝٞٗٝض٠ٗ٘ خ٘اغتٞكاصياُٞ  ُاخؤؾٛ

َٜ ٗ ت٘اُاكيياُٟ هيي       َٛ ُييٞكط ٞ ًييطؤظ ٓييٞضطٚع ثييُٞا ُاباتييٞ بييٞض كٞغييَٚم ٓٚةييٛ ثيي
َٛ َٓٚعتط بَٚت  طًٞيصٝٙٛ هيٞٗٝ ظٙياتط ضيٚٚٞ ًيطؤظ ثيُٞا بباتيٞ         ت٘اُاكاُٟ ئٞٗ ب

ً٘ٗ ئٞٗؾييتا٠ُٞ بييٞتؤظِاَي ٓييٞغييَُٞٞ ٗ بييت ٗ  طيياٗثٞضغييتِٟ ًؿييم، ًييطؤظ،  
َٛ ُاطُّٞٙٞ    غ٘ٗزٜ ث

ظؤض  كيياُٟ َُٞٓٚؿييتِٟ بييَٞىٗ ًِٞٙٞتٚٚييٞ  اُييٞٗٝ هييٞ طييطُط ّٙ ٓؤكاضُٝييعاٗ ثاِض
ٞ  دييي َٛ  ظؤض دييياض ،اض ُعاكاصيييياْ ِبَ٘هييي ئٞطيييٞض بَويييَّٚ: بؤضيييٛ     ٙـ ِبيييَ٘ي ُييياب

َٜا  ُعاكاصياْ دَٚٛ خؤٜ ُاطط
ثٞغييِس ُييٞبُٟ٘ٗ  َٓٞهبٞتييٞ ظؤض ديياض ىٗاظ٠ زٝضُٗٗييٛ ئييٞٗ كٞغييٞ ٓؤكيياضٝ بييؤ 

  ُعاك٠ٞ
،َٛ َٛ  ثياكٛ ًيطؤ ظ    ُابَٚتٞ ضاكٞ كياض   ًطؤظ تا ضان ُٞب هيٞ كٞغيَٚتٟ ضُٝيط    زٝبي

  ٝ سيٞظٗ   خي٘ات، تياٗاْ ٓيًٞ٘ٗ ُياخٛ زاثؤؾيٚ٘ٝ،     بساتٞٗٝ، خي٘اضزُٟ سيٞضاَ ز
َٜ ئابو٠ِٞ٘ زاٗ ٝ، تُٞٔا هٞ كياتٟ تُٞطاُيٞ   ئاضٝظٗٗٝكاُٟ زُٗٚاٗٙػتٟ بٞدؤض

َٜ خ٘ا بٞٓاُاٙٞٗٝ بزٝٙٞئٞٗدا ،  بري زَٙتٞٗٝخ٘اٜ بٞ    تَٚةٗ
ثٞهٞ ثٞهٞضياْ بؤ َٗٝىًسا٠ُٝٗٞ ُعاكاْ هٞ كاضٙطٞضٜ ثاِضاُٞٗٝ كَٞ  ٓٞضٗٝٓا

َٜ:  ()زٝكاتٞٗٝ،  ثَٚغًٞبٞض ٌْ، )زٝفٞضً٘ ِْ َْٜعَػ ِْ َا ٖي ٜبْػَسػارب ألَؾَسٗن
ٜبْػَسَػْذ َيٞ  ِْ ْٛصب ؾًٖٖ ٍب: َزَع (ٜكٛ

خ٘اٜ طٞٗضٝ َٗٝىًٟ ُعاٗ "ٗاتٞ:   224
َٛ كٞ ثٞهثاِضاُٞٗٝ ٞ كاُتاْ زٝزاتٞٗٝٗ ِبَ٘هٛ زٝكات، تُٞٔا هٞٗ كاتاُٞ ُٞب

:َٛ هٞخ٘اٜ طٞٗضٝ ثاِضاًٞٗٝ، بَٞىَ َٗٝىًٟ  بلات هٞ َٗٝىًساُٜٞٗٝ ٗ بَو
   "ُٞزاًٞٗٝ
 ؤ زٗاكٞٗتِٟ ُعا، بؤٙٞ كٞ زٝغت بٞضزاضٜيياضٝ بييٞ  ٓؤكييٞٗ ِػاُيييظؤض داض ئ

                                                                                                                            

 زَٝهٍَٚ ًِٚـ ٓٞض ئٞٗٝ  ،ئٞٗٙـ ٗتٟ: طٞٗضَٝ ًّ خعًٞتلاضٜ تؤَ ُٞن باِٙذاْ، تؤ ضٛ بَوَٚٛ
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َٜ ا،ُٞب٘ٗٙت ٗ ٗاظت هٞ ثٞهٞكطزْ هَٚٛ َُِٞٓٚ     دَٚٛ خؤٜ زٝطط
بيييٞضزٝٗاًٟ بيييٞٗ كاضاُييي٠ٞ بيييسات، ُعاكيييطزْ بابيييٞتَٚلٟ   ًيييطؤظ ئٞطيييٞض بٚييي٠َٗٞ

ٞ  ثٞٙ٘ٝغت بٞ ئاْ ٗ غيات ٗ ٓٞفتيٞٗ ضؤشَٙيم    ، ٗٝن ضيؤْ زاض بيِطَِٗٙري تيا    ُٚٚي
َٛ ئا٠ٗ بسّٝٙ بؤ ئ٠ٝٗٞ بٞضًٓٞٞك٠ٞ  ئٞٗ ضؤش٠ٝ زًٝطّٙ هٞكاتٟ خؤٙسا زٝب

 غؤّٙ 
َٜ ()ثَٚغًٞبييٞض ()هييٞ )أبييٛ ٓطٙييطٝ(  بجاِضَِٙييٞٗٝٗ زاٗا هييٞخ٘ا ): زٝفييٞضً٘

َٜ هٞ َٗٝىًساُٞٗٝٗ ثٞغُٞسبُٟ٘ٗ زَهِٚابّ، ٗٝ باف بعاُّ خ٘اٜ   بلْٞ بٞدؤض
ثييٞضٗٝضزطاض ُييعاٗ ثاِضاُيي٠ٝٗٞ كٞغييَٚم ِبييَ٘ي ُاكييات ئٞطييٞض زَي ٗ زٝضُٗٗييٟ        

َٛ ئاطا بَٚت 225 (هٞخ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ب
 

َٜ تييا هييٞ     َٛ ئاطيياٙٛ ٓٞغييتٌاْ ضاُيياطط َٛ  ٓييًٞ٘ٗ كييات بيي ؾييتٞكاْ بطييّٞٙ ٗ هييٞب
 َٜ ُٞٗيسا  ضيؤْ هٞخ  ٘ٗٝكي   ِٓٞٚقٞتٟ تَٚسا بَٚتكٞ ئاطاٙٛ  ؾتَٚم ئٞجناَ ُازض

َٛ  ٓٚو ُري  ،بَٚساض زٝبِٚٞٗٝ زٝبِٚٞ ثاؾاٗ هٞٗاِعٚؿسا كات
َٜ ٓٞٙي   )زَٝهَٚت:   "بخٛشض"* ُيعاف ئُٞٗٝيسٝ    ٞ،خ٘اضزْ ضُٞس ثَٚ٘ٙػيتٟ بيٞخ٘

 .(ٙٞثَٚ٘ٙػتٟ بٞضاكٞ
َٜ:) خ٘ا ٜثَٚغًٞبٞض ٗٗٝٗٝضِ هَٞ ٘ب     ) ( زٝفٞضً٘ ْٓد ْْٖكٕٖدَع َع ٔب تزّ ا ٜجَشا ََداَص اخد

٘ب        َٖٚيدُس َقداَيٝح َٜدْسعبٛ ٖيد  ْٚ َْٓسٖؿدعب َخدَ٘، ٖب ٜب  ِٝ ً٘د ْٔ ضًَٖاُع: َقَسٖق١ُ َغاٜض١َُٜ، بٚ َع ٘ب ٜجٞيا ََ ًٗ َُ  (َع
  .ضٚاٙ َػًِ

َٜ هييٞزُٚ"ٗاتييٞ:   ازا ٗ ٓييٚو كطزاضَٙلييٟ بييؤ ُيياًََٚ ًييطؤظ زٗاٜ ًطزُييٟ زازٝبييِط
 ٔ َٛ ؾييييت زا، ئييييٞٗاُٚـ، ٙٞكييييًٞٚاْ:    تييييُٞ ضيييياك٠ٞ ُٞبِطاٗٝٙيييييٞ ٗٝن   ا هٞغيييي

تييٞضخاُلطزُٟ بٞضٓييًٟٞ با ٞكيي٠ٞ بييؤ خيي٘اضزُٟ ٓييٞشاضاْ ٙيياْ خاُ٘ٗٙييٞن بييؤ  
َٛ  ُٚؿيييتٞدَٚبُٟ٘ٗ ٓيييٞشاضَٙم ٙييياْ كًٞسٝضاًيييٞتَٚم   كيييٞ بيييٞضزٝٗاَ غييي٘ٗزٜ هييي

ٗ َٜ ْ   ٜ هَٞ دؤضٝكاض ؾت ٗ ٗٝضزٝطط  هيٞ ظاُػيت ٗ ظاُٚياضٜ ٓيٞض     :زًٗٗٝٚيا
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َٛ كًٞلطزُييٜٞٗٝ ثازاؾييتٟ ضيياكٞك   كٞغييَٚم زٗا ٠ٞ هييٞزُٗٚا ٗ ٜ ًطزُييٟ بييٞب
َٜ بيؤ   اُٞٗٝ ٗ ُيعاٜ ٗٝضيٞٙٞكٟ غي٘ٗزًُٞس   غًَٚٚٞٚاْ: ثاِض  زٗاِضؤش بٞضزٝكٞٗ

٘ب( فٞضً٘ٗٙٞتٟ: )كٞغٛ ًطزٗٗ كٞ ثَٚغًٞبٞض ) ( ًطؤظٟ َٖٚيُس َقاَيٝح َْٜسعبٛ ٖي
ٗ ٗ ُيٞ بيٞزاٙلٟ ٗ بياٗكٟ ُيازات،      بٞخؤُٜٞٗ ططُطٟ  بَٚػ٘ٗز باٙٞر  ٝف ئيٞ

هييٞشٙاْ ٗ ططُطٚييساْ بٞثييٞضٗٝضز٠ٝ ِضاغييت٠ِِٞٚٞ ًِييساَىْ تييا   كييٞ بييؤ  ئاًاشٝٙٞ
 ْ ( ئاًييياش٠ٝ ثَٚليييطزٗٗٝ   ثَٚغًٞبيييٞض) غ٘ٗزبٞخؿيييدي، ٗٝن  هيييٞزٗاٜ ًيييطز

باؾ ٝ ه٠ٝٗٞ ثازاؾيتٟ   كٞغاُٟ زٙلٞ هٞ خعًاْ باٗن ٗزاٙم ٗ بؤ  كطزُْعا
ان، ( ُٞٙفييٞضً٘ٗٝ ٗٝضييٞٙٞكٟ ضيي ثَٚغًٞبييٞض)بؤٙييٞ ثٞضغتؿييٛ بييؤ بليي٠ٞ،  

  226َُ٘ٙصٗ ِضؤشٗٗ ٗ ضاك٠ٞ بؤ بلات
ٝ     هٞضاك٠ٞ ئٌٚاُساض ئٞٗٝٙٞ ضٛ بؤ َٛ خؤؾيٞ، ئيٞٗ َٛ    ٜ بيؤ خيؤٜ ثي بطاكي٠ٞ ثي

ٝ ٝ زٝغيت بيٞضظ ب  زَٝٗهًُٞٞيس ئيٞٗ ثٚياٗٝ    ٘خؤف بَٚت، ُٞن ٗٝك ، هيٞخ٘ا  لاتيٞٗ
َٛبجاِضَٙتييٞٗٝ ب َٛ ُٞغييتَٚ  ٗ هٌَٚييٟ تَٚييم  : خ٘اٙييٞ طٚيياْ ئييَٞٗويي ًَ٘هييم ٗ ًاَهييَٞ هيي

َٛ ئييٞٗ زَٝٗهًُٞٞسٙييٞٗ ُييٞز٠ٝ ضييُ٘لٞ ًييّ  َٛ بيي ثيياضٝ ظؤضٝ ُييات٘ا  بييصٍَٙ، ئييٞٗ بيي
ْ    غييٚا هٞٓييٞشاضٝكاْ بييؤ  ِٗري ٓييٞض ضييؤَُٚم بَٚييت    ،خؤٙيياْ هييَٞ شٙاُييٞ ضآييات٘ٗ

 زٝت٘اُّ بؤ خؤٙاْ بصَّٙ 

َٜ هييٞ ضاظييٞكاضاْ زٝغييتٞٗاش٠ٝ )اْ اهلل ى حيييب املعتييسّٙ( بييٞٗٝ بيياؽ   * ُٓٞييس
خيؤف ُاَٗٙيت" ظٙيازِٝضؤٙٛ    زٝكْٞ كٞ " بَٚطً٘اْ خ٘اٜ طٞٗضٝ ظٙازِٝضؤٙياُٟ  

هٞ ثاِضاُٞٗٝ ٗٝكي٘ زاٗاكطزُيٟ ثوي٠ٞ ثَٚغًٞبيٞضَٙتٟ ٙياْ ئٞجناًيساُٟ كياضَٙلٟ        
                                                 

ٔٓٙ
ٝبٍِٚ ضظٍِ ُٚٞٗ ضظٍِ ٌاًٛ )عٞهٛ كِ٘ضٜ ئٞبٛ تاهٚب(، ٗتٟ: ٙا ئٌٚاَ زثٚاَٗٙم ٓاتٞ ىٜ ئٚ-

غ٘اضٝا ئٌٚاَ ٗتٟ: بٞ َِٞهًٟٞ ؾلاٗ ُاُ٘ٗغٛا ٗتٟ : ُٞخَٚط  ٗتٟ: بٞ ؾا٠ُٞ ؾلاٗ ِصت 
زاُآَِٟٚا ٗتٟ: ُٞخَٚط  ٗتٟ: هٞٗاُٞٙٞ هٞ ضؤٙؿتِسا ثَٚـ ثٚا٠ٗ بٞتًْٞٞ كٞٗتيبا ٗتٟ: َُٞٗٝى  

عاكطزْ َُِٞٓٚاٗٝ بؤ زاٙم ٗ ٗتٟ: زٗاٜ َُ٘ٙصٜ بٞٙاُٟ ُاخٞٗٙتٞٗٝا ٗتٟ: ُٞخَٚط  ٗتٟ: ٗاظت هٞ زٗ
فٞضً٘ٗٙٞتٟ: زٗعاُٞكطزْ  بؤ زاٙم  ،باٗكتا ٗتٟ : بٞضََٙ٘ٝى   فٞض٠ًٗ٘: ًّ هٞ ثَٚغًٞبٞضَ بٚػت٘ٗٝ

َٛ: ٙاِض َٜ   ٗتٟ : زاٙم ٗ باٗكت هٞ ٙاز ًٞكٞ ثَِٚر فٞضظٝ زٗعاٙاْ بؤ بلٞ، بَو ٝبٛ ٗ باٗن ضظق زٝبِط
زِٝضؤْ، ئاطط ٓاٗاض زٝكات خَٚطا بجِٞضُٞٗٝ خٞضٙلٞ  رياتٗاُٞبّ كاتَٚم بٞغٞض ثطز٠ غزاٙم ٗ باٗكٍ هٞ

 ُ٘ضٜ ئٌٚاُتاْ ئاططٜ ًّ زٝك٘شََِٙٚتٞٗٝ 
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تيا  ٗٝضزطاض بًُٞٞطٜ بََٔٚوَٚتيٞٗٝٗ  سٞضاَ ٗ تاٗاْ ٙاخ٘ز زاٗا بلات خ٘اٜ ثٞض
 ٗ   ٓتس  ٜ ًُٞطََٙ هٞغٞض ئَٞ ظٝٗٙٞ ٙٞٓٞتا

اٜ غيييٞضزًٟٝ تهٞغيييٞضٝخ٘ضافٚيييات هيييٞ ظؤض غيييٞضزَٝ بييياٗ بييي٘ٗٝ،     َٓٞهبٞتيييٞ 
ًٚػييطٙٚٞكاْ كييٞ خيياُٟٗٝ ؾاضغييتاُٚٞتَٚلٟ ئييٞٗٓا       ،غييٞضَٓٞهساُٛ ئٚػييةَ  

َٛ  ًيي بييٞضظٗ ٞ   ٞظْ بييْ٘ٗ، بريٗباِٗٝضٙيياْ ٗابيي٘ٗ كييات ، ئييا٠ٗ ُٚييى كييًٟٞ بلطزاٙيي
َٛ زٝكييييات ئيييياٗٝ زا زٝٙيييياُ٘ت: ئييييَٞ ًٞبٞغييييتٞ  بييييؤ ئييييٞٗ ٗاٜ ِ٘ضباٌُٚيييياْ هيييي

ضاظٙييدي ديي٘اْ زٝكييطز ؾييؤر ٗؾييُٞط ٗ ُِٞاعييٞتٚاْ بييٞزاٙم ٗ بيياٗكٟ كةييَٚلٟ 
كةيييٞكٞٙاْ ببٞخؿيييّ، بيييؤ ئيييَٞ ًٞبٞغيييتٞ كةيييٞكٞٙاْ زِٝضاظاُيييسٝٗٝ ٗ فِطَٙٚييياْ 
زٝزاٙييٞ ُيياٗ ئاٗٝكييٞ تييا ُٚييى هَٚٚيياْ ضاظٙيييَب ٗ ئاٗٝكييٞٙاْ بييؤ ظٙيياز بلييات  ئييٞٗ  

  زضَٙص٠ٝ كَٚؿا  ()زٙاضزٝٙٞ تا غٞضزًٟٝ عً٘ٞضٜ كِ٘ضٜ خٞتاب
ئا٠ٗ ُٚيى   ًٚػط ب٘ٗ، تًٞاؾاٜ كطز ئٞٗٝٗاهٛ  (عًٞطٜ كِ٘ضٜ عائ)كاتَٚم 

كييًٟٞ كييطزٗٗٝٗ خَٞهلٞكييٞ كؤبؤتييٞٗٝ هٞٓييَٞٗهٛ ئييٞٗٝزاْ كةييَٚم َٓٞهبييصَٙطْ ٗ   
برِياظَِِٙييٞٗٝٗ فِطَٙييٛ بسُٝييٞ ُيياٗ ضٗٗباضٝكييٞ، ظؤض تييِ٘ٗضٝ بيي٘ٗ، ضَٙييٛ هَٚطييطتّ ٗ    

َٛ ئاطيازاضكطزٝٗٝ،    ٙٞكٟ بؤ خٞهٚف٠ٞ ً٘غَوٌاُاْ ُاضز،ُاًٞ  ئيٞٗ ضٗٗزا٠ٝٗ هي
َٛ كييطز،   زاٗاٜ ضَٙطييٞ ٗ هٞٗئييٞٗٙـ ضيياض٠ٝ هيي هييٞ  ٝ:َٝىًييسا ئيي٠ٝٗٞ ضْٗٗ كييطزٝ

ٓٚةيٛ تيط   ات، ٚي خ٘ضافئٞفػياُٞٗ  ئٚػةًسا ؾتٟ ٗا ُٚٚٞٗ ئٞٗ ؾتٞ دطيٞ هيٞ   
ٛ   ُٚيٞ   ٞ ُياٗ ئاٗٝكييٞ،  زاٗاٜ هَٚليطز فِطَٙيٛ بساتيي  ٗ  ئيٞٗدا ُاًٞٙييٞكٟ بيؤ ُ٘ٗغيي

  ٜ خيٞتاب ئيًٞريٜ بِطٗازاضاُيٞٗٝ بيؤ ئيا٠ٗ       تَٚٚسا ُ٘ٗغٚب٘ٗ: هٞ عً٘يٞضٜ كيِ٘ض
ئييٞٗا  ئاٗٝكيٞت بييٞ ئيياضٝظ٠ٗٗ خييؤت زِٝضٗا  ئٞطييٞض :زَٝهييٍَٚزٗاتييط ُٚويٛ ًٚػييط،  

ًّ زاٗا هيٞخ٘اٜ تيان    ٗا، ئٞٗٝئٞطٞض بٞفٞضًاُٟ خ٘ا ئاٗٝكٞت زِٝضخؤ ًِٞضؤ، 
 ظٙاز بلات ٗ بِطٗات  بٞزٝغَٞىت زٝكَٞ ئاٗٝكٞٗ تُٞٔاٗ 
ٙٞ ضٗٗباضٜ ُٚى، هيًٞا٠ٝٗ ؾيٞٗ ٗ ضؤشَٙليسا بٞفيٞضًاُٟ خي٘ا      ٙاْ فِطَٙساُاًٞكٞ
ٛ  ز٠ كطزٗ بٞٗؾاظزٝ طٞظ ظٙائاٗٝكٞ  زا،  سٚلٌٞتٜٞ ثَٚؿٞٗا عً٘ٞض ئيٞجناً

 اتٞ ضظطاض بلات ٚت٘اُٛ خَٞهلٟ ًٚػط هٞٗ خ٘ضاف
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( عًٝددد٘ ايكدددال٠ ٚ ايػدددالّ  خييي٘اٜ ثيييٞضٗٝضزطاض هٞغيييٞض ظًييياُٟ ئٚيييربآٍٚ )    *
:َٜ ٗٝ كاتَٚييم ُييٞخؤف "  ٨٦الشسسعراء:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  زٝفييٞضً٘

  "ٓٞض ئٞٗ ؾٚفاَ زٝزات ،بلَٞٗ
ٗٗكٞف خؤٙياْ بيٞ ً٘غيَوٌاْ ٗ ظَٙيِطٜ عيٞٙاض      ِضَٚم ْٓٞ بٞهَٞ ضؤشطاضٝ خَٞهلاُ

َٜ هيييٞ ئييياٗات ٗ ًيييٞضاَ ٗ         بٚػيييت ٗ ضييي٘اض زٝظاُيييّ، كٞضيييٛ هٞبيييٞضزَٝ ُٓٞيييس
بؤ ًِساَي بْ٘ٗ  ٗ ِاٗٝططتِٞٗٝ، -فاَي -زا ثُٞا زٝبُٞٞ بٞض دازٗ ًطاظٝكاُٚاْ

زٝضييييِٞ غييييٞض طييييؤِضٜ فييييةْ ٗ فٚػيييياض ثٚاٗضييييان ٗ ؾييييَٚذ ٗ ٗٝهييييٛ ٗ هَٚييييٛ     
ٗٝكيي٘ ضييؤْ هٞغييٞضزًٟٝ ُييٞفاًٛ زا خييَٞهلٟ ًٞكلييٞ بٞزٝغييتٟ   زٝثاِضَِٙييٞٗٝ، 

خؤٙاْ بتٚاْ زٝتاؾٛ ٗ زٗاتط زٝٙاُجٞضغت ٗ هَٚٛ زٝثاِضاُٞٗٝ، ئٚتقاتٚاْ بؤ 
َٜ ب٘ٗ كٞ ئٞٗاُٞ زٝت٘اُّ ببِٞ ٗاغٚتٞٗ ظجنري٠ٝ ث ُٞٙ٘ٝس٠ ئٞٗ بتاُٞ بٞدؤض

ئيٞٗ   اٗ هٞ خ٘اٙياْ ُعٙيم زٝكاتيٞٗٝ، هٞكاتَٚليسا    زخ٘ بٞغذي هٞ َُٚ٘اْ خؤٙاْ ٗ
َٜ، ؾَِٟ٘ٙ زؤظٝخٞ   كٞغٞ بٞٗ ًٞضازٝٗٝ سيط

َٛ زاٗاٜ ٙاضًيييٞتٟ هيييٞ ظِٙيييسٗاْ بليييات هيييٞٗ ؾيييتا٠ُٞ ت٘اُييياٜ      ًيييطؤظ زٝتييي٘اُ
 زا ٓٞٙٞ بٞغٞض

َٜ () ثَٚغًٞبييٞض ْٕٛ      ): زٝفييٞضً٘ َٕ ايعْدددسب يف َعدد ََددا نددا ْٕٜٛ ايعْدددَس  ًٞدد٘ َؾددٞ َعدد ٚاي
ا بُٞييسٝ ٗاتييٞ: "خيي٘اٜ طييٞٗضٝ ٙاضًٞتٚييسٝضٜ بُٞييس٠ٝ خؤٙييٞتٟ ٓييٞت  227(ٖبخٝددَ٘

 ٙاضًٞتٚسٝضٜ بطاك٠ٞ خؤٜ بَٚت"  
بؤ ُعٙيم بُ٘ٗيٞٗٝ هيٞ خي٘ا ٗٝن ئيٞٗٝ       ()بٞٓؤكاض زاُاُٟ خاتطٜ ثَٚغًٞبٞض

َٛ: )خ٘اٙييٞ بييؤ خيياتطٜ ثَٚغًٞبييٞض  ٗاٙييٞ ٓييٚو ئًٞييٞٙـ   (ؾييٚفاَ بييسٝ ()بَويي
بَٞهطٞٙيييٞكٟ ؾيييٞضعٛ هٞغيييٞض ُٚٚيييٞ، ضيييُ٘لٞ ٓييياَٗٝىْ ُيييٞٙاُلطزٗٗٝ، ئٞطيييٞض   

  ٞ ٠ ئٌٚيياًٟ عٞباغييٛ كطزبَٚتييٞ ٓؤكيياض بييؤ بيياضاْ      ئٌٚيياًٟ عً٘ييٞض ثاِضاُٞٗٝكيي
ٛ بييياضّٙ، ئيييٞٗٝ ئٌٚييياًٟ عيييٞباؽ ئيييٞٗ ٗٝختيييٞ ظِٙيييسٗٗ بييي٘ٗ، بيييَٞىَ بؤ          ضييي

                                                 
ٔٓ6
 ضٗاٝ ًػوٍ  - 
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 ٟ بيييٞكاضَِٓٚاُٟ ئيييَٞ  زاا زٙييياضٝ ثَٚغًٞبيييٞضٜ ُيييٞكطز بيييٞٓؤكاض هيييٞثاف ًطزُييي
َٜ داض غ ،ٓؤكاضٝ َٛ بؤ ٓاٗبٞؾساُاْ كُٞٓٞس َٛ خي٘اٜ    ٞض زٝكَٚؿ باِٗٝضٜ ٗابي

هَٚيطٝزا  ٠ ًطؤظٞ ٗٝكي٘ زٝغيَٞىتساضٗ ساكٌيٞكاْ،    طٞٗضٝ ثَٚ٘ٙػتٟ بٞ ٗاغٚتٞ
  خ٘اٜ طٞٗض٠ٝ ؾ٘بٔاُسٗٗٝ بٞ زضٗغت كطاٗٝكاُٟ

َٜ:  ()ٜ خ٘اثَٚغًٞبٞضهَٞ غؤُطٞٗٝ  َٛ َْٜسعبٛ ََٔ زبٕٜٚ )زٝفٞضً٘ ْٖ ََٔ ََاَص ٚ
ِٓاَض ٌَ اي ًَٞ٘ َْْسا َزَخ   .108(اي

َٛ  "ٗاتٞ ٞ  ،ٞٗضٝٗ ثاِضابَٚتيٞٗٝ دطيٞ هيٞخ٘اٜ طي     ٓٞض كٞغيَٚم ًطزبي ٗا زٝضيَٚتٞ  ئي
   ئاططٜ زؤظٝر"

ٗاتيٞ: "هٞطيَٞي   ٦٦٢الشعراء:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ چ 
َٛ هَٚييٛ بجاِضَٙٚتييٞٗٝخيي٘اٜ طييٞٗضٝزا ثٞضغيي اَٗٙ ضييُ٘لٞ ئٞطييٞض  ،لٟ تييط زاًييُٞ

  "ٗاتلطز ئٞٗا هٞٗ كٞغاُٞ زٝبٚت كٞ بٞ ئاططٜ زؤظٝر غعا زٝزضَّٙ
ؾتَٚلٟ ًطزٗٗ كٞ ٓٚو ُٚٞٗ  كٞٗاتٞ ًطؤظٛ شٙط ٓٞضطٚع ثُٞا ُاباتٞ بٞض

َٜ َٛ زٝكط َٛ، ئٚس٠ زٝغَٞىتٟ ضٚٚٞٗ ضٛ ث   ا!ؾتَٚم ٓٚو ُٞب

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  چ 

 ٦٦ - ٦٦النحل:  چک  ک  ک  ک   گ  
ئٞٗاُيي٠ٞ ٓيياٗاض زٝكييْٞ هييٞ كٞغيياَُٚم دطييٞ هييٞخ٘اٜ طييٞٗضٝ،  ٓييٚو         "ٗاتييٞ:

اْ زضٗغيييت كيييطاْٗ، ٗٝ ئيييٞٗاْ ؾيييتَٚلٚاْ زضٗغيييت ُيييٞكطزٗٗٝ بيييَٞهل٘ خؤٙييي 
ًطزْٗٗ ٗ ظِٙسٗٗ ُري، ٗٝ ٓٚو ٓٞغت ٗ ٓؤؾَٚلٚاْ ُٚٚيٞ ٓيٞتا ئيٞٗ ضؤش٠ٝ    

  "ظِٙسٗٗ زٝكطَِٙٞٗٝ
  یث: كّ زٔٔ دِ ر ئارِ گّ ئّ  ڵێ خٕایّ رگیس يّ ّْ دووَم:

َٛ بعاُري ضؤْ زٝغيتٞٗاش٠ٝ   ( هٞؾيَِٟ٘ٙ خيؤٜ بيٞكاض بَٚيِري،     إ ؾدا٤ اهلل )زٝب
 ئٞٗٙـ:
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ٜ  )٘ٝغت ب٘ٗ بٞ ثٞٙ ٓٞض ؾَ -أ ٞ  (ئيٚـ ٗ كياض ْ ضؤشاُي ٛ   ٜ خؤًيا ، ٙيا خيَٞهل
 ٝطَٞي بٞكاض بَِٚري ز(٠ إ ؾا٤ اهلل)ثَٚ٘ٙػتٞ  ئٞٗٝ ئاغاٙٚٞٗ

( هييٞخ٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض، ئييٞٗٝ   زاٗاكيياضٜ)ٓييٞض ؾييَ  ثٞٙ٘ٝغييت بيي٘ٗ بييٞ    -ب
َٛ   ، زٗعا بٞؾَٚلٞ هٞٗ زاٗاكاضٙٞ(ٜ زٝطَٞي بٞكاض بَِٚريإ ؾا٤ اهلل)ُاب

َٛ زٝضٓييكٞٗاتييٞ  ببييّٞٙ: ٗٝن  بييؤ ئييٞٗ زٝغييتٞٗاشٝ ثييُٞاخيي٘ا ٞق بييٞ ئٚؿييٛ ُيياب
 باضاُباضّٙ، هَٚدؤف بْ٘ٗ ٗ   ٓتس  

ِْ ٌْ ٖبَؾسبٗن ٍَ: ) ال َٜٗك َِ ، ٖقا ََٚغًٞ  َْ٘ٝ ٞٔ َق٢ًٞ اهلٗل عًَٖ َِٓد ٜٔ اي َْٜط٠ٖ ، َع ٖبَط ِِ  :عٔ بخٞ  ٗب ًٞ اي
ْٕ َؾ٦َْش، اْضظبقَ٘ٓٞ  َُْٓٞ ٜج ْٕ َؾ٦َْش ، اْضَؾ ٘ب ا٘غَؿْط َيٞ ٜج ِْ ٘ب، ٜج ّْ ََْػٖةٖيَس َٚيَْٝعٜع ْٕ َؾ٦َْش،  ٜج

٘ب َب٘هٜطَٙ ٖي ٌب ََا ََٜؿا٤ب ، ال   109(َٜ٘ؿَع
َٜ:  ()ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا  َٛ      )بيا  زٝفيٞضً٘ : كيٞؽ هيٞ ئَٚي٘ٝ، هيٞ ثاِضاُيٞٗٝزا ُيَٞه

اٙٞ ئٞطٞض ئاضٝظٗٗ زٝكٞٙت هٍَٚ خؤؾبٞ، خ٘اٙيٞ ئٞطيٞض ئياضٝظٗٗ زٝكيٞٙت     خ٘
َٛ بلييٞ، غييِ٘ضبّ هييٞ غييٞضٜ  ضييُ٘لٞ كييٞؽ ،ٗ بييٞ طييٞضًٟ زاٗا بلييْٞ ضٝظيييٍ ثيي

 ظؤضٜ هٞغٞض خ٘ا ُٚٚٞ( 
 ٞ ٜ ئٞطيييٞض ٓيييٞض ٙييي  ،هيييٞ شٙييياُٟ ضؤشاُييي " ٞن هيييٞ ئٌَٚيييٞ ٗؾييي٠ٞ "ئييياضٝظٗٗ زٝكيييٞ

َٛ زٝطيييات ئيييَٞبييي َٛ، هيييٞٗٝ تييي  ضيييُٞس ًٞبٞغيييتَٚم هيييٞخؤ زٝغيييتٞٗاشٝ ٞكاضَِٓٚاب
َٜ، ٗٝك٘:   -زٝطط

َٛ*ئٞطييٞض ئيياضٝظٗٗ زٝكييٞٙت ٗ هييٞ َٜ ُييٞب َ بييؤ سييٞظ زٝكييَٞ ئييٞٗ ئٚؿييٞ ،زَهت طييط
 بل٠ٞ 

ٛ    *ئٞطٞض ئاضٝظٗٗ ئيٞٗ كياضَٝ بيؤ ضابجيِٞضَِٟٙ      َ،زٝكٞٙت ٗ بؤ تيؤ ظٝظييٞت ُيٞب
 ًًِْٞ٘ زٝمب 
َٜ زٝغيتٟ ٙاضًيٞتٍٚ بيؤ زضَٙيص بليٜٞ ئ      ،ٍ ٓٞٙٞ*فةُٞ ئٚؿ طيٞض زٝظاُيٟ   ٞزٝكط

َٜ ٗ ئاضٝظٗٗت هٞغٞضٝ  َٛ زٝكط َٛ بٞد   ثَٚت د
 ٛ هٞ زاٗاكطزْ ًٗٓٞ٘ٗ ئًٞاُٜٞ غٞضٝٗٝ زٝضِٞ خا٠ُٞ طييً٘اْ ٗ زٗٗ زَهيييي
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َٛ" كيّ فٚليْ٘"، ئيٞٗٝف بيؤ        ثاِضاُٞٗٝ هٞ  ظاتَٚلسا كٞ تُٞٔا ئُٞٗٝسٝ بٞغيٞ بَوي
 ظاتٟ ثٞضٗٝضزطاض ُادؤضٗ ُٞط٘جناٗٝ 

طً٘ياْ ًٞبيٞ    ،هٞ طُ٘اٖ خؤٜ هٞخؤٙسا زٗعاٙٞ، كاتَٚم زٗعيات كيطز   ٗاظَِٓٚاْ
َٜ  ضيييُ٘لٞ طً٘ييياُربزْ ُٚؿيييا٠ُٞ  َٛ ٗٝضزٝطيييري َٛ زٗعاكيييٞت هييي ٗ بييياِٗٝضت ٗابييي

َٛ ُابَٚت، ئٞٗٝف هٞطَٞي ضٝٗؾت ٗ ئاكاض ٗ ئٞ َٛ بٞد ٗٝٙٞ ئٞٗ ئٚؿٞ بٞخ٘ا د
، بؤٙٞ زٝتي٘اُري زٗعياكطزْ بيٞ    تبريكطز٠ُٝٗٞ ً٘غَوٌاُٛ ضاغتِِٞٚٞ َٓٞهِاكا

ٞ  ٝتييريٗ كييٞٗاْ بةييَِ٘ٙري، ضييُٞس   ٗئُٞٗٝييسٝ ظٙيياتط كٞٗاُٞكييٞ ضاكَٚؿييري، تريٝكيي
  تزِٝضٗا تطزٗٗض

 َجاو تذرێ: ئّ  دڵێكی تێ ئاگأِ ك تّ دٔعایّ شٌَ يُم:
َٛ كاضٙطٞضٜ ئٞٗتفٚلطٜ هٞط ظٙلطٜ خ٘ائٞطٞض  َٛ، ئاٗاَٞي ُٞب ٜ زٗعيا  ؤٜ ُاب

َٛ َٛ فلط، ِبَ٘ي ُاب كيٞ   ىٗاظ٠ زَي ٗ باِٗٝضٜ ئٞٗ كٞغيٞ زٝضزٝخيات   فئٞٗٝ  ب
  تزٝضُٟٗٗ تٞٗاٗٝٗٝ ئٞٗ ُعاٙٞ ُاكا بٞ
 ٛثَٚي  ،ؿاُٞٙاْ ٓٞٙٞهٞ خ٘اتطغٞكاْ ضُٞسّٙ ُٚ)سٞغُٟٞ بٞغِطٜ زَٝهَٚت: *

هٞٗاُيييييٞ: ضاغيييييتطؤٙٛ هيييييٞ ٗتٞكاُٚاُيييييسا، بيييييٞ ٗٝفييييياٙٛ هيييييٞ   ٞٗٝ، زُٝاغيييييطَِٙ
بَٞهَِٚٞكاُٚاُييسا، غييٚو٠ٞ ضٝسييٍ، بٞضاًبييٞض ٓييٞشاضاْ بييٞ بييٞظٝٙري، ضٝٗؾييتٚاْ       

َٛ فٚعْ ٗ خؤٙاْ بٞغٞض خَٞهلٟ َٓٞهِاكَٚؿّد٘اُٞ،    (ب
 َٛ َٜ بييٞضٝٗ خيي٘ا ُييعا هييٞ زٝبيي طييٞٗضٝٙٛ خيي٘ا ضاًيياْ  ضؤٙؿييذي، بييٞضٝٗ َٓٞٗهبييسض

َٛب َٛ بٞزَي بَٚت ٙـ، ئَٞ كؤؾـ ٗ َٓٞٗهساُٞلَٚؿ  ُٞن بٞ زًٝاة  ،زٝب
، ضؤشَٙلٚيياْ ( ٓييٞب٘ٗضاُٚييٞ)ىٜ ٝظٗ بييار ٗ بٚػييتاَُٚلٟ ديي٘اُٟ  خييعًَٚلٍ  ض*

َٛ  بييياضٝ تطَٙٚيييٞكٟ ئاًيييازٝ كطز ئَٚييي٘اضٝ  بييي٘ٗ بٚباتيييٞ ؾييياضٜ كؤٙيييٞ ٗ بٚفطؤؾييي
بيؤ  هيٞ طِٞضاُيٞٗٝ     ئٞجناًيسا بٞٙٞكٞٗٝ ضِ٘ٗٙٞ ًعطٞٗت ٗ َُ٘ٙصٜ بٞكؤًيَٞهٌاْ  

ت بييٞ ئيياضاًٛ ٓٞغيي ،ًيياَي، ثٌَٚيي٘ت: ثٚيياٗ كييٞ َُ٘ٙصٝكيي٠ٞ هييٞكاتٟ خؤٙييسا كييطز  
   زٝكات

 ْ ُييَ٘ٙصكطزْازاُٞٗٝ ٗتٟ: بَٚطً٘ايييٞغٞضبييَِٞٙٔٚاٗ ُٞٙربز، بييٞض ُيئٞٗٙـ ٓ
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  ُٞخؿٞ ضَٙطاٜ شٙاُٞ 
 ًٞبٞغتت هٞٗ ِػٞٙٞ ضٚٚٞا  ثٌَٚ٘ت: بٞغٞض غِ٘ضًاُٞٗٝ

ٞٗٝ بياضٝ  َٞ زابَ٘ٗ، بيٞزَٝ زاَهغيٞٗ خٞٙاَهي   كاتٛ ٙٞكٗتٟ: ًاًؤغتا كاتَٚم هٞ ِض
كاتٟ زَٗٗٝ زٙػاْ بيٞزَٝ زاَهغيٞٗ خٞٙاَهيٞٗٝ كٞٗشييٞ     ِضهٞ  تطَٙٚٞكَٞ باض كطز 

َٜ َٜ تييا طٞٙؿييتٌٞ بيياظاِضٜ كؤٙييٞ هَٚييطٝ بيي ،ِض كيياتٛ غييََٚٚٞ  ٓييٞض بييٞٗ هييٞ ِض ؤ ئييٞٗ
زاَهغٞٗٝ بياضٝ تطَٙٚٞكيَٞ زاُياٗ ئُٞٗٝيس٠ٝ ُيٞبطز ٓيًٞ٘ٗ تطَٙٚٞكيَٞ فطؤؾيت ٗ         

 غٞىًٍ زاٙٞٗٝ   ى غٞىًٛ زاٙٞٗٝ، ًِٚـ بٞزٗازاتٍ بطِٞضٌَٙٞٗٝ، ًٞٗٙػ
خيٞضٙلٛ َُ٘ٙيصكطزْ   تيؤ  ثٌَٚ٘ت: باؾٞ زاًٞ ِاِاٜ ثَٚلُٞري ٗ بؤٜ خِاًٞٗٝ، 

 ٙاْ خؤت بٞ كاضٜ باظضطاُٚٞٗٝ غٞضِاَي كطزب٘ٗا  ،بٜ٘ٗ
  ٝ َ  ئييٞٗٙـ بييٞ ظٝضزٝخُٞٞٙييٞكٛ طٞؾييٞٗ َٛ ضييٚبلٞ َٛ: ئيي َُ٘ٙييص ُٚٚييٞ   ،َٓٞهٚييساٙ

 تَٚٚسا ُِٞضٗات  خٞٙاَهٍ
ٜ ثٌَٚييي٘ت َٛ خيييؤت ٗابٞغيييت٠ٞ َُ٘ٙيييص بليييٞ َٛ  ،: زٝبييي بَِٞٗٙييي٠ٞ  ئاطيييا ؾييي  بييي

َٛ ت،ًٞغييت ٗ خً٘يياض ب٘ٗبَٚيي كٞغييَٚلٞ  َٛ ضٝفتيياض  كييات ٗ َٓٞهػيي٘كٞٗتٟ كؤًييَٞه
٠ٞ بيييؤ ، كيييٞ ئيييٞٗ ؾيييتزٗاٜ بَٚساضبُ٘ٗيييٞٗٝ ئيييٞجناَ زٝزات  ٗ ُائاغييياُٙٛييياًؤ

َٛ: ضييؤْ ًييّ ئييٞ ٞٗٝ، ٗاِييٛ ِٗضزًٝييََٚ ،زٝطَِٚطٙيي بؤٙييٞ ٗ ؾييتاَُٞ كييطزٗٗٝا زَٝهيي
        ٛ َٜ ٗٝن ضييؤْ بابيياٜ ؾيي٘فَٚط هٞغٞضخؤؾيي َٛ ُيياطري َٛ ئاطيياٙٛ ٓٚةييٛ هيي  ،هييٞب

 ،َٜ َٛ ئاطيياٙٛاُيي٠ٞ َُ٘ٙييص بييكٞٗاتييٞ ئٞٗ سٚػييابٛ تاٙبييٞتٟ بييؤ زٝكييط  بييٞزَٝ ،ٞب
َٛ،   اَُْ٘ٙيصٙ ٗٝك٘ ئٞٗٝ ٗاٙٞ ُٞضَٙم  ،ئٞجناَ زٝزْٝ ٞٗٝخٞٙاَهئُٞسَٙؿٞٗ  كطزبي

  222ُٞ زٗعا
 حًی جێذا تێث: تكات ٔ گَٕاِ ٔ پچڕاَی ڕِ  نّ دٔعادا پّ  نّ ضىارَم:

َٜ ()ثَٚغًٞبييٞض  ٗ ت هييٞخ٘اٜ طييٞٗضٝ بلييا ٓييٞض ً٘غييَوٌاَُٚم زاٗا "زٝفييٞضً٘
ٟ  ،هَٚييٛ بجاِضَٙتييٞٗٝ  ئٞطييٞض زاٗاكيي٠ٞ طُ٘يياٖ ٗ تيياٗاْ ٗ ثةييِطاُٟ غييٚو٠ٞ ضٝظييي

َٛ، تَٚسا َٛ زٝبٞخؿَٚت:خ٘اٜ طٞٗضٝ ٙٞكَٚ ُٞب َٛ ؾتا٠ُٞ ث ٙا بٞثٞهيٞ   م هَٞ غ
                                                 

ٔٔٓ
ًٜػَٗس قًد٘ َع خسْ٘(ض.ايرتغٝذ..ؽ- ٌب َٔ عدس عُاٙل ؾس٢   755خطقِ/ 1/412)ال ٜكد
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َٜ  زاٗاكيي٠ٞ  َٜ بييؤ ضؤشٜ زٗاٙييٛ ٗ هييٞٗ طييريا زٝكييات، ٙييا زاٗاكيي٠ٞ بييؤ َٓٞهييسٝطط
َٛ ٗ بيؤٜ ِيٞضٝب٘ٗ زٝكاتيٞٗٝ، ٙيا     كٞ  تبؤٜ طرياٗ زٝكا َٛ زٝبٞخؿ ؾتٞك٠ٞ ث

 َٚلٟ خطاخ ٗ طُ٘آٛ هٞغٞض ىزٝبات" ٗٝك٘ زاٗاك٠ٞ ؾت
ٞ ٗتٚياْ: ئي٠ٞ ثَٚغًٞبيٞضٜ خي٘ا كٞٗاتيٞ ظؤض زٗعيا بليّٞٙ        غٞسابٞكاْ   ا ضياك

َٛ خيي٘ا ظؤض زَٝٗهًُٞٞييسٗ بٞخؿييِسٝٙٞ، تييا ئَٚيي٘ٝ ظؤض    ئييٞٗٙـ فييٞض٠ًٗ٘: بيي   َٞه
َٛئٞٗٙـ ظؤض ،زٗعا بلْٞ َٛ تاْ ث َٛ ٗ هَٚتاْ خؤف زٝب   222"زٝبٞخؿ

َٜ  بٞضزٝ)  هٞ فٞضً٘ٗزٝٙٞكٟ زٙلٞزا: ًيازاَ   ٗاَ ُعاٗ زٗعاٜ بُٞيسٝ ٗٝضزٝطيري
َٛ ٛ تَٚي ٗ ثةيِطاُٟ ضٝظيي  ُعاك٠ٞ طُ٘آلاضٜ  ٗ ثٞهيٞ ُيٞكات  عيٞضظٙاْ     سا ُيٞب

َٛ ثٞهييٞ ضييٛ ٙييٞا فييٞض٠ًٗ٘:   ()بييٞضٜ خؤؾٞٗٙػييت  كييطز: ثَٚغًٞ ٓييٞض بَويي
زٗعيياَ كييطزٗ ثاِضاًييٞٗٝ، ٓييٞض زٗعيياَ كييطزٗ ثاِضاًييٞٗٝ، كٞضييٛ ُييابٍِٚ َٗٝىًييٍ  
بسضَٙتييٞٗٝ، ئييٞٗ كييات كييؤَي زٝزات ٗ ٓٞغييت بييٞ ُائًَ٘ٚييسٜ زٝكييات ٗ ٗاظ هييٞ    

   229(زٗعاٗ ثاِضاُٞٗٝ زََٙ 
:َٜ  ئ٠ٝٗٞ هَٞ فٞضً٘ٗزٝٙٞ زٝفاًط

تاٗاُييٞٗ ٓييٞضطٚع   ،ؤضٗ ؾييَٚ٘ٝكاُٚٞٗٝ ىٜ ثييٞضٗٝضزطاض طُ٘يياٖ بٞٓييًٞ٘ٗ ديي  -أ
  زٝضطا بٞ ض٠ٗٗ تاٗاْ ٗ طُ٘آلاضاْ ُاكاتٞٗٝ 

ثٞهيييٞكطزْ هيييٞ َٗٝىًساُييي٠ٝٗٞ ٓيييٞض زٗعييياٗ زاخ٘اظٙيييٞن ٗٝن ئٞٗٝٙيييٞ ئيييٞٗ -ب
كٞغٞ ِٓٞٛ بٞغٞض خ٘اٗٝ ٓٞبَٚت، هٞ كاتَٚلسا ئٌَٜٚٞ بُٞسٝ سٞٗديٞ بيّٞٗٝٙ   

زا ثٞهيييٞ بليييّٞٙ، بؤٙيييٞ غييياضزبُ٘ٗٞٗٝ هيييٞ بيييٞدََِٚٔٚاُٟ فٞضًاٙؿيييتٞكاُٟ خييي٘ا
 ُٚؿا٠ُٞ ىٗاظ٠ ئٌٚاُٞ 

                                                 
ٔٔٔ
٘ب َخَٗا اََؾَس٣ ضََال- ًٞ ٙب اي ِٝ، َااٞل ٖبعٕا ََٕٝع١ٗ َضَؾ َٚ ال ٖق  ٌِ ٠َُٛ ٖيَٝؼ ؾٝٗا َاض َ٘ َخَسع ًٞ ِٝ َٜسعبٛ اي َبػًَ َِا )ََا ََٔ  ُع:َا

َٔ ايّػ٤َٛ ٘ب ََ َِا ٖبٕ َٜكٜطَف َعٓ َٚ َا ٘ب يف ااٛلَخَط٠َ،  َٖا ٖي َِا ٖبٕ َِٜسَخَط َٚ َا ٘ب،  َٛزب ٘ب َزع ٌَ ٖي ٜبَعِػ ََطًٖٗا( ٖقايٛا: َاشا  ٖبٕ 
٘ب ٖبنَططب(. ضٚاٙ: بمحس ٚ ايدعاظ ٚاحلانِ. ايرتغٝذ ؽ ًٞ ٍَ: اي  2427خطقِ/  2/475زبهَطَط. ٖقا

ٕٔٔ
ٖبطَٜط٠ٖ  - ِٓئب  ()َعٔ بخٞ  ِٝ ()َعٜٔ اي ٜبػَسػارب َيًَعدَس َا ٖيِ ٜةضِ بٚ ٖقٕٝع١َ َضؾ ٍب  ٍَ: ) ال َٜعا ٘ب قا بْ

ٌَ َٜا َضغٛ ًََٞ٘ا ٖيِ َٜػَسعَػٌ. قٝ َٚ ٖقس َزَعٛصب ؾًِٖٖ بَض  ()ٍَ اي ٍب ٖقس َزَعٛصب  ٍَ: َٜكٛ ٍب. قا ََا االغَسعػا
َٚ َٜسعب اٟيعا٤َ( ضٚاٙ َػًِ/  2735َٜػَسػٝذب َيٞ ٖؾَٝػَسؿَػطب َعَٓس َشَيٖو 
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ثُٞٙ٘ٝسٙٞ كؤًَٞىٙٞتٚيٞكاْ هٞبيٞض ٙيٞن    بٞغتَٞهٞكٟ ثةِطاُٟ غٚو٠ٞ ضٝسٍ -ز
غيييييٚو٠ٞ ضٝسيييييٍ ٗا زٝكيييييات غيييييؤظٗ   ثابُٞيييييسبْ٘ٗ بيييييٞ  َٓٞهسٝٗٝؾيييييََِٚٚتٞٗٝ
َٛ ٗ بٞٓؤٜ ئٞٗ ثُٞٙ٘ٝسٙٞٗٝ ًطؤظ زٝغتٟ ٙاضًٞتٟ بيؤ  خؤؾٞٗٙػتٟ بٞضثا ب

هييٞ ٓييٞض كؤًَٞهطاٙييٞن ئييٞٗ   بؤٙييٞ  بلييات ٗ ببَٚتييٞ كٞغييٛ تُٞطاُييٞ    ضَٙييصٙييٞن ز
َٛ ؾيييم ئيييٞٗ كؤًيييَٞهطا بيييٞضٝٗ زاِضًييياْ ٗ َٓٞهيييسَٙ       ط ثُٞٙ٘ٝسٙيييٞ كييياَي بيييؤٗٝ، بييي

، ئييييٞٗٝف ثَٚةييييٞٗا٠ُٞ ئييييٞٗ ئاٙٞتٞٙييييٞ كييييٞ خيييي٘اٜ ثييييٞضٗٝضزطاض    223تزٝبييييا
 :َٜ  زٝفٞضً٘

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  چ 

ئ٠ٞ خَٞهلِٚٞ ٗاتٞ:"٦٢الحجرات:  چڈ  ژ  ژ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  
)كٞ باٗكٞ ئازَٝ  بَٚطً٘اْ ئٌَٚٞ ًٓٞ٘ٗتاصياْ هٞ َُٚطٗ ًَٚٚٞن زضٗغتلطزٗٗٝ

ٗ زاٙلٞ سٞٗاٙٞ(ٗ كطزًٗٗاُّ بٞ ضُٞسٝٓا طٞي ٗ تريٝٗ ٓؤظ٠ دؤض بٞدؤض، 
بِٞضاغتٟ بِٞضَٙعتطِٙتاْ ثُٞٙ٘ٝسٙتاْ خؤف بَٚت بٞٙٞكٞٗٝ  تا ٙٞك  بِاغّ ٗ

ا ئٞٗ كٞغاُٞتاُٞ ظؤضتط هٞخ٘ا تطغٞٗ فٞضًاُبٞضزاضٜ خ٘اٙٞ، ىٜ خ٘
 " بَٚطً٘اْ خ٘ا ظاُاٗ ئاطاٙٞ بٞ ًٓٞ٘ٗاْ

ْ غيٞضؤن ٗٝظٙطاُيٟ ثَٚؿيي٠ٗ٘ ت٘ضكٚا)  * ًوٚيياضٗ  زَٝهَٚيت:  (ُٞطييٞزّٙ ئٞضبييٞكا
 ٛ ْ  َُٚ٘ٙييم ضيياِٗٝضَٙ ٜ   ،ئييٞٗٝ طييٞٗضٝ ديياضَٙلٟ تييط تييٞٙطٝ     زٗعييا زٝكييْٞ خيي٘ا

َٜ بؤٙييياْب ٞئٞبابٚوييي بيييَٞىَ بيييٞخ٘ا  ٞ ٗ كيييافطاْ هيييُٞاٗ ببيييْٞ تيييا د٘ٗهٞكييي َِٚيييط
 ضزباضاْ زٝكات ٞئ٠ٌَٞٚ ً٘غَوٌاْ ب ،بَٚت ٞئٞٗداضٝ تٞٙطٝ ئٞبابٚو

 راو تێث:  ی حّ ِٔ خٕاردٌ ٔ خٕاردَّثًَهجُم:
ٌٝٔذ :()قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل( )عٔ بخٞ ٖطٜط٠* َ٘ ط ًٞ ِٕ اي ِٓاؽب ج ّٜٗا اي ٜا ب

َ٘ ًٞ ِٕ اي ًٝٔدا ، ٚج ٌب جٞيا ط ٍَ ال ٜكد  ڻ  چ  :بََط املؤََٓ. مبا بََط َخ٘ املطغًَ. ؾكا

                                                 
:"ال ٜعاٍ ٜػسػار يًعدس َامل ٜسعب خاضِ بٚ قٕٝع١ ()عٔ اخٞ ٖطٜط٠)ض ٞ اهلل عٓ٘( عٔ ايٓيب  - 113

 اٙ َػًِ .ضؾِ...." ضٚ
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ٍَ  چڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ   چ  چ  َٚ قا

ٌب ايِػؿَط  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ٜبٕٝ  ٌَ ٍَ َٚشنَط ايِطغ قا
 ٌّ ٌّ َٚؿطخب٘ ؾطا ُب٘ ؾطا بؾعَظ بغرَب ميّس َٜسٙ جم ايِػُا٤َ ٜا ضٔر ٜا ضٔر َٕٚع

َٟ خاحلطاّٜ ؾة٢ِْ ٜػسػارب يصَيوًَٚدػب٘  ٌّ ٚغٔص ٤٤١(؟ؾطا
.   

َٛ عٞٙبٞ ٗاتٞ: ئ٠ٞ خَٞهلِٚٞ بَٚطً٘اْ خ٘زا ثان ٗ ئي٠ٝٗٞ ثيان ٗ سيٞىي ٗ     ،ب
  َٜ َٛ ٗٝضٜ ُياطط َٛ بيٞ ثَٚغًٞبيٞضاْ         ،خاَّٗٙ ُيٞب ٗٝ خي٘ا بي٠ٝٗٞ كيٞ فيٞضًاُٟ ثي

ٝ  ،كييطزٗٗٝ َٛ بييٞ بييِطٗازاضاْ كييطزٗٗ خيي٘زا فٞضً٘ٗٙييٞتٟ) ئيي٠ٞ   ،فٞضًاُٚؿييٛ ثيي
ؤْ ٗٝ كييطز٠ٝٗٝ ضييان بلييْٞ  طضاٗاُييٟ خيي٘زا هييٞ خييؤضاكٟ ثان"سييَٞىَي" غيي  َُٚ

ئٞٗ )ئ٠ٞ  ( ٗٝفٞضً٘ٗٙٞتٟاغتٟ ًّ ب٠ٝٗٞ ئَٚ٘ٝ زٝٙلْٞ ئاطازاضَِضضُ٘لٞ بٞ
ٝ  كٞغا٠ُٞ  غيؤْ هيٞٗ خ٘اضزًُٝٞٚيٞ ثاكاُي٠ٞ كطزًٗاُيٞ بيٞ         ،بِطٗاتياْ َِٓٚياٗ
ثاؾيياْ  (ٗٝ غ٘ثاغييٛ خيي٘ا بلييْٞ ئٞطييٞض ئَٚيي٘ٝ ٓييٞض ئييٞٗ زٝثٞضغييذي ،ضؤظٙتيياْ
باغيٛ ثٚياَٗٙلٟ كيطز كيٞ غيٞفٞضٜ زضَٙيص زٝكيات )بيؤ سيٞز ٗ           ()ثَٚغًٞبٞض

ا٠ٗ، غييٞضزاُٟ خعًيياْ ٗ خ٘اثٞضغييتٟ تييط( غييٞضٗضٙـ ئيياَهؤظٗ تييٞخ ٗ تييؤظ      
َٛ: ئ٠ٞ ثٞضٗٝضزطاضَ ئي٠ٞ   بٞضظزٝكاتٞٗٝ، ٓٞضزٗٗ زٝغتٟ بٞضٝٗ ئامساْ زَٝه

   ٞ ٞ ٗٝثييييٞضٗٝضزطاضَ! بييييَٞىَ خ٘اضزُٞكيييي٠ٞ سٞضاًييييٞٗ خ٘اضزُ ٗ كيييي٠ٞ سٞضاًيييي
  ٝ ضييؤْ ئييَٞ دييؤضٝ   ،ثؤؾيياكٞك٠ٞ سٞضاًييٞ ٗٝ ٓييٞض بٞسييٞضاًٚـ بييٞخَٚ٘ كييطاٗ

َٛا كٞغٞ زٗعاٜ ِٞبَ٘ي  225زٝب
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ٔٔ٘
ًطؤظ كٞ ئٌٚاُٞك٠ٞ ُٞجيَ٘ٗىُسٗ هٞ شٙاُٚسا ضُٝطسا٠ُٝٗٞ ُٞب٘ٗ، ئٞٗا ًٓٞ٘ٗ ئٞٗ كاضا٠ُٞ  -

َٜ ، بٞثَٚةٞٗاُٞ َٜ ٗ ٗٝ ًطؤ ظ ٓٞٙٞ بٞ زضيَُٞٚم ٙا بٞزٝٙلات دَٚٛ خؤٜ ُاطط ٗتٞٙٞن ٗٙصزاُٟ زٝٓٞش
 زات  بطٙاضٜ ضاغت ٗ زضٗغت زٝ

َٛ:))دُٞابٛ فٞضًاُسٝ:  زٝطَِٚطُٞٗٝ هٞ دُٞطٟ ٙٞكًٟٞ دٚٔاْ غٞضباظَٙم ُاًٞ بؤ فٞضًاُسٝك٠ٞ زُٝ٘ٗغ
غَةٗ، ًّ ضٞكٞكَٞ هٞشَٙط خان ؾاضزؤتٞٗٝ، ئٚ  غٞضباظ٠ ُاكَٞ ٗ ئٞٗ بِطٙاضٝٙؿٍ هٞ تطغٛ ًٞضط 

٠ ضاغتٚيَب زٗاٜ ئ٠ٝٗٞ ُٚٚٞ، هٞ خؤؾٞٗٙػتٍٚ بؤ خَٚعاُٞكَٞ ٗ كِ٘ضٝ بةلؤَهٞ ٗ كةٞكَٞ ُٚٚٞ، ئٞٗٝ
َٛ طريفاُٞكاٍُٚ ثؿلِٟ تا ضٛ هٞ طريفاُيَب بؤ  غٞضباظَٙلٟ زٗشًٍِ بٞٗ زٝغتا٠ُٞ خؤَ ك٘ؾت، كات
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 تٟ ئٞٗٝٙٞ ٗاظ هٞ خؤثٞضغتٟ بَِٟٚ"خ٘اثٞضغ"ؾًٞػٛ تٞبطَٙع٠ زَٝهَٚت: *

َٛ تَِ٘ٙيييي٘ٗ ٜظؤض ،ًييييطؤظ كييييٞ خيييي٘اضزَُٚلٟ غييييَ٘ٙطٜ خيييي٘اضز  ٗ ئييييا ظؤض ،زٝبيييي
  َٛ  هَٚييٛ ٓٞضضييُٞس ،ٞضاَ ئاٗاٙييٞخيي٘اضزُٟ سيي  زٝخ٘اتييٞٗٝ ٗ تَِ٘ٙييَ٘ٙتٟ ُاؾييل

َٛ ُاخؤٜ  ،غؤٜ  تَٚطٜ ه
ٞ ( )ٗتيييٟ: ئييي٠ٞ ثَٚغًٞبيييٞضٜ خييي٘ا   ()غيييٞعس* ىٜ  زٗعاٙيييٞكٍ بيييؤ بلييي

  َٛ فيييٞض٠ًٗ٘: ئييي٠ٞ غيييٞعس، خيييؤضان ٗ   ()ثَٚغًٞبيييٞض خ٘اُٗٝيييس ِبيييَ٘ٗي بييي
   226خ٘اضز٠ُٝٗٞ خؤت سٞىَي بلٞ ، ئٞٗٝ زٗعات ِبَ٘ٗهلطاٗٝ

 ریسٕاكردٌ تیێث:ك تۆ راتٕاردَی دَٔیا ٔ  دٔعایّ شُشُم:
خيييي٘اٜ ثييييٞضٗٝضزطاض غييييٞباضٝت بييييٞ زَٝ ٗ زٗٗ ٗ زٝضبِطِٙييييٞكاُٟ ًييييٞضزَٗ،    

ٓيٞض ٗتٞٙيٞن   " ٗاتيٞ: ٦٨ :  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    چ :زٝفٞضًَ٘ٙت
َٛ َٛ ،هٞزًٟٝ زٝضض   "ضاٗزَٙطَٙلٟ بٞغٞضٝٗٝٙٞٗ زِٝٙ٘ٗغ

 ض٘اض ؾت طِٞضا٠ُٝٗٞ بؤ ُٚٚٞ:
  بٞضز زٗاٜ ٓاٗٙؿذي*
  ِػٞ زٗاٜ ٗتّ*
  ٓٞي زٗاٜ تٞٗاٗبْ٘ٗ*
  كات زٗاٜ تَٚجِٞضبْ٘ٗ*

َٜ زٝثاِضَِٙٞٗٝ كٞ ًٞضدٞكاُٚاْ ٗٝك٘ زاِضؾتِٟ ثةُٛ  ،خَٞهلاَُٚم ْٓٞ بٞدؤض
ٓٚةيٛ   ،ٌاْدطٞ هٞ ظٝهٚوٛ ٗ ضٙػي٘اكطزُٟ بيطاٜ ً٘غيوَ   ٙٞ كٞ تؤَهٞغُٞسُٞٗٝ

                                                                                                                            

خؤًٟ ببَٞ، بَٞىَ ضٍٚ بِٟٚا هٞغٞض ثاضضٞ كا ٞظَٙلٟ تَٚلَٞي بٞخَّ٘ٙ ُ٘ٗغطاب٘ٗ: بابٞطٚاْ هٞٗ 
هٞثَٚـ زٝضطا ضاِٗٝضَٙتٍ، بٞخ٘ا ضؤش٠ٝٗٝ بٞدَٚت َٓٚؿتّ٘ٗٙ، ًّ ًٓٞ٘ٗ بٞٙاُٚٚٞن تا خؤضئاٗا 

ئٞدلاضٝ بَٚٚتٞٗٝ تُ٘س هٞ باٗٝؾت زٝططَ ٗ ضَٙطات ُازَٝ ضٚ  بؤ بٞضٝكاُٟ دُٞط بطِٞضَٙٚتٞٗٝ((  
َٛ ئٞجناَ  دُٞابٛ فٞضًاُسٝ: ًّ ئار ٗ سٞغطٝت َٓٞهسٝكَٚؿٍ كٞ ئٞٗ ًِساَهَٞ هٞ ضاِٗٝضٗاُٚٚٞكٟ ب

 ضاططت 
 (10/291ُع ايعٚا٥س")بخطغ٘ ايٕرباْٞ يف"االٚغط"  ٚاْعط"دل -116
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َٛ ٜ تَٚييساتييط ٍ بييؤ ظٝهٚييى ٗ غٞضؾييؤِضٜ كٞغيي: خ٘اٙييٞطٚاْ فةُييٞ ُٚٚييٞ، ٗٝن بَويي
   ٗ ِٚاًٞت بلٞزُٗٚا
َٛ ٙاخ٘ز َٛ بسٝٙت ٗ  طٚاْ ئٞطٞض هٞ ِضِٛ خ٘اٙٞ :بَو فةْ ٗ فٚػاض ئٞٗ ؾتَٞ ث

بؤ زٝكيَٞ ، ُِٞػيٜٞ  هٞطيَٞي    بٞشٙاُٛ خؤَ ُٞ تٞهٞفؤُٛ  ،زَٝٗهًُٞٞسَ بلٞٙت
ٗ ٓييٚو غييٚفٞتَٚلٛ ٝضُييٞ ظِٙاكييا، ا ئييٞٗ كٞغييٞ ُييٞ ئيياضِٝدؤضٝزٝكييَٞ، هييٞكاتَٚل

 خطاثٛ تَٚسا ُٚٚٞ 
ٗٝكيي٘  ٗ ُٞططٙػيييَب،زاٗاكاضٙاُييٞ بييؤ ًييٞضاًَٚلٟ خييطاخ     هييٞٗ ُٚييٞتٛ ٙيياخ٘ز

َٛ فٞضًاُٚلطزُٟ فٞضًاٙؿتٞكاُٟ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض   ضاب٘اضزُٛ زُٗٚاٗ ب
ٗ  ()طَِٚطاٗٝتٞٗٝ ٙاْ"ئٚدي عٞباؽ"هٞ * ٗت٘ٗٙيٞتٟ: ٓيًٞ٘ٗ ؾيتَٚم     ٝ،ططٙيا

هٞغٞض ثاكٛ ظًياْ ٗٝغيتاٗٝ، ظًياُٟ خيؤٜ ططتي٘ٗٝٗ ٗت٘ٗٙيٞتٟ: ئي٠ٞ ظًياْ         
َٛ ؾييتَٚلٟ خَٚييط بَويي َىٙاْ بييٞٗ خييؤت هييٞ بييٞٙيياْ ئٞٗٝتييٞ بَٚسُٝطَٛ كييٞ بٞغيي٘ٗزب

 ِ٘تاض بلٞ 
ٗ  خيي٘ثَٚ٘ٙػييتٞ  ئٌَٚييٞف ٓييٚو  زٝمميياْ   اٜ طييٞٗضٝ هٞظًاصياُييٞٗٝ بجٞضغييتري 

َٛ كٞ غ٘ٗز بٞ ئاٌِٙٚاْ زُٝٞكِٞٙٞٗٝ تُٞٚا بؤ ئٞٗٝ  تا : ٞكٞٗات  تَُٚطُٞٙٞٞب
ّ   هٞ ثاِضاُٞٗٝٙٞنَٜ با خؤًاْ زٝكط ٛ ٗ زٗشًِلياضٜ  كيٞ زشاٙيٞت   بيٞزٗٗض بطيطٙ
  بَٚت  تَٚسا

ّ     ، بَٞىَ٘ا بٞٓٞق  زُٝاغريخًًٓٞ٘ٗاْ  َٛ ثيُٞاٜ بيؤ ُابيٞٙ ، تا هٌَٚاْ ُِٞيًٞٗ
ثَٚيٛ   ٞ ؾًًَّ٘ٙٓٞ٘ٗاْ ؾٞٙتاْ زُٝاغري، كٞضٛ ُٓٞطاٗ بُٞٓٞطاٗ زٝكِٞٗٙ

  227سٞظٗ ئاضٝظٗٗٝكاُٛ
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 زٝزات 
َٛاكٞطَٚـ ئ٠ٝٗٞ زٝضثفريعْٞٗ  َٛ ، هٞزٗٗضٝٗٝبلاتٞٗٝ ٜ ه  ا كَٚٛ تؤ ئٞٗٝ كَٚٚٞ هٞزٝضطا زٝزاتا  :زَٝه

َٛؾٞٙتاْ   .ئٚبوٚػٍ ٍ،ًِئٞٗٝ ، اكٞ بلٞٗٝطزٝضز٠ٝ خَٚطا : َٗٝىًٟ زٝزاتٞٗٝ، زَٝه
َٛ فريعْٞٗ  َٜ ٗ زٝضطاك٠ٞ ه َٛ كطز: كطزٝٗٝبٞٓٞهٞزاٗاْ خؤٜ طٞٙاُس ، فٞض٠ًٗ٘ ٓاتِٞ شٗٗض٠ٝٗٝ ه

 فٞضً٘ٗ فٞضً٘ٗ  فٞضً٘ٗ ٗٝضٝ شٗٗضٝٗٝ  
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بجييياضَٙعّٙ كيييٞ هيييٞ خؤًييياْ ٗ ًييياَي ٗ     ٙيييٞنزٗعاهيييٞ  ثَٚ٘ٙػيييتٞ خيييؤ  ٓيييٞضٗٝٓا
َٜ  ()ٟ بلّٞٙ، ضيُ٘لٞ ثَٚغًٞبيٞضٜ خي٘ا   ًِساَهٌاُ زٗعياٗ ُيعاٜ   ": زٝفيٞضً٘

  ْ ُيييٞ هيييٞ ًييياَي ٗ ًِيييساَهتاْ ٗ ُيييٞ هيييٞ بُٞيييسٝ ٗ      ،خيييطاخ ًٞكيييْٞ ُيييٞ هيييٞ خؤتيييا
َٚ يييييييييضَٙلٞٗتٟ ئٞٗ غٞعاتٞ بلات ك ُٞٗٝك٘ ،كُٞٚعٝكاُتاْ  ساييييييي ٞ زٗعاكياُٟ ت

 228"ئ٠َٝ٘ٚ تَٚسا طريا بَٚت   ٗٝضزٝطريَّٙ ٗ ئٞٗ زٗعا٠ٞٙ
ٞ فٞضً٘ٗزٝٙييٞ ٓييٞضطٚع تطغييٛ ئييٞٗ  ًييّ هييٞ  ٟ زاٙلييٍٙٞكزَهييٍ ُييٞٓات٘ٗٝ بييٞ ِػيي
زٗٗ كيو ٗ    تُٞاُيٞت كيٞ ش  َِٓٚياٗ هيٞ ًِيساَي      ضاغيت ُاكيات   ٗا ُٚٞ ٙاْ :بَوٍَٚ

َٜ  ك٘ضَٙلٍ ٓٞٙٞ، ٗ     ٓٞضضٛ دياض  َٛ خطاثٚياْ  ُيعاٜ   زاٙلٚياْ هَٚٚياْ تيِ٘ٗضٝ زٝبي
َٛ زٝكيييات  ٙيييٞ طٚييياْ خ٘ا: بٞثَٚؿيييٛ زٝكيييَٞٗ ٗ زَٝهيييٍَٚهيييٞ زٝضُٗٗيييٞٗٝ ًيييّ  هييي

زَهيييٍ ُيييٞٓات٘ٗٝ خؤٙؿيييٍ هٞٗٝتييي٠ٞ خيييؤَ ُاغيييٚ٘ٝ   زٗعاكييي٠ٞ ِبيييَ٘ي ُٞكييي٠ٞ! 

                                                                                                                            

َٛ ٓاتٞ شٗٗضٝٗٝ،ؾٞٙتاْ  َٜ ٗ ئا٠ٗ هٞضاٗاْ َِٓٚا ٓٞتا َٓٚع٠ تَٚسا ب٘ٗ ظهوٞٙٞكٛ  كات  خاغٛ خٞٗاُس
 ئٞٗٝ بؤضٛ ئٞٗ ظهوٞٙٞت هَٚساَا تؤ ُاظاُٟ ًّ كٍَٚ ا: بٞ تِ٘ٗضٝٙٚٞٗٝ ٗتْٟٞٗ فريع

دؤْ باف زٝظا  كَٚٛا تؤ فريعُٟٞٗ ًٚػطٜ، زاٗاٜ خ٘اٙٞتٟ زٝك٠ٞ، ٗٝضٝ  بعا  ؾٞٙتاْ ٗتٛ : 
 ُٞظاُٛ ًّ كٍَٚا ئٞطٞضخ٘اٙٞكٟ 
٘ٝ ًاب٘ٗ خٞضٙم ثَُٚلَٚلٛ ُٞس زٝ، ضِضٝؾٛ بٞ زٝغتٞٗٝ ب٘ٗ  ٚٞكٛتطَٙٝ َٓٚؿ٘ٗهٞٗ كاتٞزا فريعْٞٗ 

  ب٘ٗ زٝخي٘اضز
بطؤِضٜ بٚلٞٙٞ ضٝؾٞ ٚٞ ٝت٘اُٛ ئٞٗ تطَٙز : ئ٠ٞ فطعْٞٗ ٗٝضٝ بعا  طغٚاض٠ هَٚلطززٗٗباضٝ ثؾٞٙتاْ 

 تِطَٙٚٞكٛ غجٛا
َٛ   : دابٞٗاِِ٘ضًاُٞٗٝ فريعْٞٗ  َٛ ؾتزك  ئٞٗٝ  ؾتَٚلٟ ًٞساَهٞ  بلاتا  َٚلٟ هَٞ ؾَٚ٘ٝٙٞٝت٘اُ

 َٙٚٞ ِضٝؾٞك٠ٞ كطزٝ تطَٙٛ غجٛ طٞضٙٞك٠ٞ خؤٜ، تطدازٗ شطٗبٞ غٚ هٞدَٚ٘ٝ ؾٞٙتاْ

بِٞضاغ  تؤ ، بَٞٓٞهجٞٙٞكٞٗٝ ٗتٟ: غٞض٠ غِ٘ضًابٞبِِٟٚٚ ئٞٗ زضيُٞٞ، َِٓٚس٠ٝ زٙلٞ فريعْٞٗ 
  بٞ ت٘اُا٠ظاُاٗ زاُاٗ كٞغَٚلٟ 

ٗتٛ: فريعْٞٗ زا ٗ  اطَ٘ٙٛ ظهوٞٙٞكٛ تُ٘ٗس٠ هٞبِ، زٙػاْ تا ططتٟ ٞاُبٞ بٚػت  ئٞٗ ِػؾٞٙتاْ .
َٛ ئَِٞى،  ؤْ ضتؤ  ،ًٓٞ٘ٗ ظاُري ٗ ؾاضٝظاًٙٞٞٗٝ بٞ بُٞسٝٙـ ِبَ٘هٚاْ ُٞكطزَ ًَّ ب٠ٞٓٞ طًٞصٜٝ ب

َٛ ئَِٞوٛبٞٗ   اٗ ُٞفاًٚٞتٞٗٝ زاٗا٠ خ٘اٙٞتٛ زٝك٠ٞ ب
ٍَ:():  َعٔ غاَخط - 118 ٍَ قا ٍب ايًٛ٘  قا َٚ ()ضغٛ : ) ال َزسعٛا َع٢ً بْٗؿَػٗهِ ٚال َزسعٛا َع٢ً بٚالَزٗنِ، 

ٍب ؾٝٗا ال َزس ٜبػة َٔ ايًَٛ٘ غاَع١ٚ  قؿٝح َػًِ .(ٖؾَٝػَسػَٝذ ٖيٗهِ عٕا٤ً عٛا َع٢ً بَٛاَيٗهِ، ال زبٛاَؾكٛا ََ
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َٛ بلَٞ  ٞ     زٗعاٙاْ ه ٛ   ،ضُ٘لٞ  زٗعاٜ زاٙم ٗ بياٗن بيؤ ًِيساَي ططُطي : كيٞ ٗتي
كييطز، ئييٞٗٝ ٓييٞتا  ِبييَ٘يزٗعاكيي٠ٞ ا زئٞطييٞض خيي٘ (خَٚييط هييٞ خييؤت ُييٞبِٟٚ)زٝن 
َٛغٞ ،ًاٗٝ   ٗ خؤؾٛ هٞخؤٜ ُابَٚ ٗخَٚط ضطٞضزاْ زٝب

بيييٞٗ  ٓيييًٞ٘ٗ ُييياظٗ ُٚعٌٞتيييٞ ظؤض٠ٝ خييي٘اٜ     ٓيييٞب٘ٗ،باظضطييياْ  ٌٛٓٚيييئٚربا*
 ثٞضٗٝضزطاض بٞغٞضٙسا ضشاُسب٘ٗ، ٙاضًٞتٟ زاٙلٞ ٓٞشاضٝك٠ٞ ُٞزٝزا 

َٛ  ض٠ٗٗ  ، زٝضييَٚتٞ ىٜ 2994ططاُٚٞكيي٠ٞ غيياَهٛ  ِات ٗ ِييِطٜ ٗ هييٞزاٙلييٟ  هيي
 ٝ َٛ ٗٝكييي٘ ئيييٞضن ٗ ًيييايف زاٙيييم بٞغيييٞضٙٞٗ بيييٞ  ئيييٞٗٙـٙاضًيييٞتٟ بيييسات،  زُٝييي

َٛ: بٞتًٞاؤباٙٚٞٗٝ هٞخ ًٞبيٞ ٙاضًيٞتٚت بيسَٝ، دياضَٙلٟ تيط بيؤ        ٜ ًّثَٚٛ زَٝه
 ئٞٗ ؾتاُٞ ُٞٙٞ ىَ  

 :َٛ بٞٗ تًُٞٞٞزٝضؤظٝ  ٗٙصزاُت ِبَ٘ي زٝكا،زاٙلٟ  بٞزَٝ كِطٗظاُٞٗٝ ثَٚٛ زَٝه
 بلَٞ ٗ بةٍ زٝغت هَٞ ٗ هٞٗ ثاْ بلًٞٞٗٝا

َٛ:  ِاِاٜ ئٞٗٙـ بٞزَٝ  َٛ زٝغتٟ ططت٘ٗ ثَٚلُِٞٚٞٗٝ ثَٚٛ زَٝه  ٠ا دا  ك
: تيؤ كيِ٘ضٜ   زاٙٞ ثط٠ًٞ ططٙياْ ٗ بيٞزَٝ فطًَٚػيم ضؾيتِٞٗٝ ثَٚيٛ ٗت      زاٙلٟ 

َٛ تؤٜ ثَٚطٞٙاُس َٛ زَٝهَّٚا  ك  ئٞٗ تٞضسٞ ثٚاٗٝا ببٚتٞ كَٚت ث
َٛ خيٞضز     بيا  زاخيؤ  ٓٞض َُِٞٙٔٚاٗ ُٞٙربز، ٗتٟ:ئٞٗٙـ  ٙٛ فيٞضزٝ ؾيريَٙلتاْ هي

َٜ  ئييٞٗٝ زٗٗ فييٞضزٝ ؾييريتٞاُييكييطزَٗٗ، ئٞطييٞض زٝت ٝ، ًييّ بييٞ بييؤ زٝكِطًييٞٗ اْٗ
َٛ طٞٙاُسٗٝ   ، ُٞن ئَِٚ٘ٝاًم ٗ زٝغت ٗ ظٙطٝكٟ خؤَ، خؤَ ث

َٛ طييٞٗض٠ٝ زاٙلييٟ ثَٚييٛ ٗت ٗٝ ب٘ٙتٞتييٞ ئييٞٗ كييطز٠ٗٗا ٓييٞض هييٞ خييؤ  : ئيي٠ٞ كيي
 ا ٝثٚاٗٝ ئٞٗٓا بٞضاًبٞض زاٙلت ظًاُت زضَٙص

َٛ ططش كطز َٛ    :ؾيِٞاُس ضا ِٓٞضٝؾي٠ٞ ٗ زٝغيتٟ   ئٚربآٍٚ ُاٗضٞٗاُٛ ه ًيازاَ بي
  ِ  بييي٘ٗ ، ثَٚ٘ٙػيييتتييياَهيَب تطؾييييَب ٗاٗٝتيييٞ شٙييياْ،  ٗٙػيييتٟ خيييؤَ ًِتييياْ َٓٚ

 هٞغٞضتاْ سيصَِّٙ ٗ  طٞٗضَٝ بلْٞ 
َٛ بازا،   ٗتٟ: ئٞٗٝ ض ِػٞٙٞكٞ زٝٙل٠ٞا  زاٙلٟ غٞضٜ ه

َٛ يٓٞضطٚع ئٞٗ ضؤشاَُٞ هِػ٠ٞ ظؤض هٞٗٝ طٞٗضٝتط زٝكَٞ، ٗتٟ:   تؤٗٞبري ُاض
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َٛضيييؤُبييياٗكٍ  َٜ٘ت: ز٠ٝ بيييِطؤ بيييؤ خيييؤت  اُزٝتييي زٝزاَ، تاْ هييي َٛ، كييياض ، ئٚؿييي
 بٚلٞ  كاغبٚٞن بسؤظٝٗٝٗ

ٞٗٝ بًِٞٞتيي ، زِٙيياضٜ هييٞ باخييَٞي زٝضَِٙيياٗ بييؤٜ ضاطييطت ئييٞٗدا هٞدَٚ٘ٝبٚػييت 
 غٞضٗ زَهٍ ًٞططٝٗ هَٚطٝ ًٞٗٝغتٞ  ضٚسٜ ٗتٟ: ٓا ئٞٗ ثاضٝٙٞ بططٝ،

زاٙلٟ  بيٞٗ  زضيُٞيٞ ضيا٠ٗ ظٝق بيؤٗٝ، بيٞ َٓٞهةيُ٘ٗٞٗٝ ثَٚيٛ ٗت:  ضيٌا ًيّ          
َٛ بل٠ٞا ،زٝضؤظٝكٞضَ  ٓاتَ٘ٗ خَٚطَ ث

 ٞٗٙـ ٗتٟ: ئ٠ٞ بؤضٛ هٞبٞضَ زٝثاِضَٙٚٞٗٝا ئ
تفَٚليييٟ خاغيييٛ كيييطزٝ َُٚييي٘ ضيييا٠ٗ ٗ ٗتيييٟ:  ئُٞٗٝيييسٝ زٝٓيييطٜ بييي٘ٗ، زاٙليييٛ 

هٞخ٘ا زٝثاضٌَٙٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ ًاَهٞكٞت ببَٚتٞ ئاطط ٗ تيا   ، سٞٗاَه٠ٞ خ٘ات زٝكَٞ
 ًا٠ٗ خَٚط هٞ خؤت ُٞبِٟٚ 
لاضٝكيياُٟ ٗٝضطَٚييِطا، ٗٙػييتٟ بييِطٗات   ٙييٞن هييٞ كطَٙ هييٞٗ ِػيياُٞزا بيي٘ٗ، ض٠ٗٗ 

َٛ  ٓييات: بييٞ ُٓٞاغييٞ بِطكَٚيي٘ٝ  ،ٜكاضطٞكييٞ كاكييٞ كاكييٞ، كاضطٞكييًٞاْ ئيياططٜ تيي
 بٞضب٘ٗ  

 ،َٛ تيا ططتيٟ   ئٚربآٍٚ بٞ بٚػتِٟ ئٞٗ ٓٞٗاَهٞ ٗٝن ئٞٗ كاضٝ هًِٞٞض زاٙلٟ بعاُ
 اكطزْ ضؤٙؿت ِضهٞزاٙلٟ زا ٗ بٞ خاغٛ ؾَِٞٚلٛ

   ٞ َٛ تيييا ئييياطط ك٘شَِٙيييٞٗٝ طٞٙؿيييتٞ كاضطٞكيييٞ،  ٓيييًٞ٘ٗ كاضطٞكييي غييي٘تا،  ٜٗٝهييي
َٛ ئييياًَٚط ، هيييُٞاٗ ٜكيييٞ بِٞيييٞضظ كيييِطٜ بييي٘ٗ ٜ تييياظٝٗ ظٝبيييٞىحتُٞاُيييٞت كؤًيييَٞه

     ٝ َٛ طيييٞٗض بليييات، ٓيييًٞ٘ٗ   ٗ فيييطاٗاْكاضطٞكييي٠ٞ زاُييياب٘ٗ تيييا كاضطٞكييي٠ٞ  ثييي
 ئٞٗاُٞٙـ  كٞٗتِٞ بٞض ضٝظيٞتٟ ئٞٗ غ٘تاُٞ 

  ٞ  ،، زٗاٜ  تَٚجيِٞضبُٟ٘ٗ ًاٗٝٙيٞن  ٜئٚربآٍٚ غٞضِٝضاٜ هٞزٝغت زاُيٟ كاضطٞكي
ٜ ٗ  زٗاٜ ِٞضظٝكييٞٙاْ ْ ثَٚييٛ زابيي٘ٗ،  ٓييَٞهٚاْ ك٘تاٙييٞ غييٞضئٞٗاُيي٠ٞ ِييٞضظٙا

، ئييٞٗٙـ ضييُ٘لٞ ٓٚةييٛ ُييٞب٘ٗ بٚساتييٞٗٝ، بُٞاضيياضٜ  خاُ٘ٗٝكيي٠ٞ    كييطزٝٗٝ
َٛ خػتٞ ضّٝٓ ٗ بٞثاضٝك٠ٞ بٞؾَٚلٟ ِٞضظٝكاُٟ    زاٙٞٗٝ ث

 ٘ٗ بٚسات، ئٚس٠يٞبيييٞخؤٗ  ًاَي ٗ ًِساَهٞٗٝ بُ٘ٗٞ كطَٙةٛ ٗ ثاض٠ٝ كطَٙٛ ُيب
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ًِساَهٞٗٝ بُ٘ٗيٞ كطَٙةيٛ ٗ ثياض٠ٝ كطَٙيٛ ُيٞب٘ٗ بٚيسات، ئٚيس٠        بٞخؤٗ  ًاَي ٗ 
   ٓٞغييتٟ ٗاٙوَٚٔييات ًِساَهييٞكاُٟ زٝضٙيياُلطزٗ كٞٗتييٞ ئييٞٗ ًيياَي ٗ ئييٞٗ ًييايَ      

 ٞ َىٙاُي٠ٞ ت٘ٗؾيٛ بي٘ٗ، بيٞٓؤٜ     بٞثٞؾٌٚاُٚٞكٟ ظؤض كطز، ظاُٟ ًٓٞ٘ٗ ئيٞٗ ب
 ئٞٗ زٗعاٙٞ ب٘ٗ كٞ زاٙلٟ هَٚٛ كطز 

َٛ بليات ، زاٙليٟ  ٗتيٟ:     زاٗاٜ  كاتَٚم ض٘ٗٝ ًاَهٛ زاٙلٟ تا  هَٚدؤؾبُٟ٘ٗ ه
   بَوٍَٚ هٞٗ زاٗاٙٞ ثٞؾٌٚا  ،تاظٝ ؾٞضَ هٞٗ خ٘اٙٞ زٝكَٞ زاٗاٙٞكٍ هَٚٚلطز

ثيٞىًاضٜ   زًٝاضٜ تِ٘ٗضٝٙٛ طريا، هيٞدَٚ٘ٝ ِػاُٞ َِٓٚس٠ٝ زٙلٞ  ئٚربآٍٚ بٞٗ
زاٙلٟ زا، تُ٘س  ِ٘ضطٟ ططت ٗ خِلاُس٠  كيٞ هيٞٗ كاتيٞ ًاَهيٞ زضاٗغيَٚلٞٙاْ      

 ات، ُاضاض خؤٜ ضازٝغتٟ ثؤهٚؼ كطز ٓبٞغٞض زا
َٛ كيطز   ثاف ًاٗٝٙٞن ًاُٜٞٗٝ هٞ ططت٘خاُٞ، شُٞك٠ٞ زاٗاٜ دٚاب٠ُٝٗٞٗ٘ ه

َٜ ت٘ٗؾييٛ ُٞخؤؾييٛ زٝضُٗٗييٟ   لٚيياْ زٗٗض بيي٘ٗ، ضؤشَٙب٘ٗٗ خؤٙؿييٛ بييٞدؤض
  هُٞاٗ غذّ خؤٜ ك٘ؾت  هٞضا٠ٗ ئٞٗ زٝٗضٗبٞضٝ،

هيٞ خ٘ؾيم ٗ   زٗعاٜ ًيٞضط ٗ ًيطزْ   ًطؤظ زضٗغت ُٚٚٞ ضؤْ ضٝٗاٗ بَٚطً٘اْ 
ٜ خيؤ بطاٜ ً٘غَوٌاُٟ بلات، بًٞٓٞاْ ؾَٚ٘ٝ زضٗغت ُٚٚٞ زٗعيا هيٞ ُٞفػيٛ    

َٛ    بلات ئٞطٞض ظؤضٙـ بَٚعاض َٛ ئًَ٘ٚيس، ثَٚيٛ ٗابي ضَٙطٞٙيٞكٟ  زٝضضيٞٗ  ٓيٚو   ٗ بي
َٛ زٗعا هٞخؤٜ بلات ، ُٚٚٞ تطٜ هٞبٞضزَٝ  ئٞٗدا ُاب

َٛ ؾيٞٗ ٗ ضؤش         ًطؤظٟ ً٘غَوٌاْ َٛ، زٝظاُي ئٞطيٞض بيٞد٘اُٟ خي٘اٜ خيؤٜ بِاغي
َٜ هيي   ز ٞ ئييآ٘ ٝضطيياٜ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض بييِٞض٠ٗٗ بُٞييسٝكاُٟ كطاٗٝٙييٞ تييا طيي٘

َٛ ضٛ َٜ، بعاُ َٜ ُاَهٞٗ ُ٘ٗظٝٗ ىٗاُٜٞٗٝ بطط َٛ زٝكي    ازٝٗ ات تيا  زاٗاٜ ضيٛ هي
َٛ بليات  بؤ َٛ بٞد ٝ ب٘خياضٜ ٗ ً٘غيوٍٚ زا   ٗٝكي٘ هيٞ    ٜ د ئٞطيٞض ٓيٞض    :ٓيات٘ٗ

:َٛ َٛ بَو ِِ بؾَٝدٝو َدا   )ا غِ٘ٗضٗ ًلِ٘ض ب٘ٗ زٗعا هٞخؤٜ بلات، ئٞٗٝ زٝت٘اُ ٗب ًٞ ي
َٛؾا٠ٗ َخريا يٞ( َٚ َزٛٞؾو َاشا ناْش اي خ٘اٙيٞطٚاْ  واتوُ:  119 ناَْش احٖلٝا٠ٗ َخريا َيٞ 

سيصَِٙٚت ٓٞتا شٙاْ بؤ ًّ هيًٞطزْ باؾي  بَٚيت، ٗٝ سييطَٙ  ئٞطيٞض ًيطزْ بيؤ        
                                                 

119
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ًّ هٞ شٙياْ باؾي  بَٚت )دطيٞ هيَٞ ؾيَٚ٘ٝٗ ؾيَٚ٘اظٜٝ غيٞضٝٗٝ كيٞ ئاًاشًٝياْ          
 ٚٞ بِٞضٝٓاٙٛ زٗعاٜ ًطزْ هٞخؤٜ بلات( ثَٚٚسا، زضٗغت ُٚ

َٛ: خؤظطيٞ ًويٍ بؿيلاٙٞ بيٞؽ ئيٞٗ ؾيتٞ ض٠ٗٗ ُٞزاٙيٞ،          * كٞغٛ ٗا ٓٞٙيٞ زَٝهي
ٝ     ٍ، ًخيع ًاًؤغتاٙٞكٟ   ٗتيٟ:  ،بٞغيٞضٓاتٛ خٞغي٘ٗٙٞكٟ خيؤٜ بيؤ طَِٚطاًيٞٗ

كيي٠ٞ ُيياٗٝ ُيياٗٝ  تاِاُٞ ، كييِ٘ضٝٛ ٓٞٙييٞكةييثَٚييِر  تاِاُييٞٗ َ كييِ٘ضَٙلٟخٞغيي٘ٗ
ٞن هيٞ زَهيٛ ٓيٞب٘ٗ، ظٗٗ ظٗٗ هيٞ ٓيؤف خيؤٜ       باضٗزؤخٛ تَٚم زٝض٘ٗ، كَٚؿيٞٙ 

   زٝض٘ٗ ط٘اٙٞ زَهٛ ىٗاظٝٗ ضُٞسّٙ داض بطزٙاُٞ ئَٚطاْ
، ًيّ  ُٞزٝضَ٘ٗ غٞضِٝضاٜ ئ٠ٝٗٞ خؤٜ بًٞ٘غَوٌاْ زٝظاُٛ ٗ َُ٘ٙصٜ خٞغ٘ٗ

ٝ ب٘ٗ زٗاٜ َُ٘ٙصٝ فٞضظٝكاْ،ٚبٞزٝٙٞٓا داض طٍَ٘ٙ هَٚ ٝغيتٞكاُٟ  ز بُٞٞظاكٞتيٞٗ
ليٞ بًٞيٞضيْ٘ٗ، سيلي٘شٝ    : خ٘اٙٞ طٚاْ سيزٝٙ٘ت ئامساْ بٞضظ زٝكطزٝٗٝ، بؤ

َٛ ُٞٙٞت   بٞؽ ئٞٗ كِ٘ضَٝ ضان بَٚتٞٗٝٗ ٓٚةٛ ه
ثٌَٚيياْ كٞضييٛ ئُٞٗٝييس٠ٝ  ضَٙييم ٗ زٗاْ ٗ غييٚاُٟ ُييٞب٘ٗ،   ئييٞٗٝ ُييٞزٗعاٜ دا 

 زٝٗت: ئٞٗٝ ض ِػٞٙٞكٞ زٝٙل٠ٞا 
  ازٝٙ٘ت: ئَٚ٘ٝ ُاظاُّ دٞضط ضُٞس  ٞززاضٝ

َٛ كت ٗ ثِط ُٞخؤؾٚٚٞن بٞضؤكٟ ططت، ئيٞٗ ئا  فطٝتيٞ ٗؾيم بيؤٗٝ، زًٝي٘ٗ     ٗٝه
َٜ طييؤِضا، ًِساَهييٞكاُٟ ُٞٙاُييسَٝٗٙطا غييٞٙطٜ بلييْٞ ٗ هَٚييٛ ُعٙييم   ضييا٠ٗ بييٞدؤض

َٛ ٗٝضططتييٞٗٝ، زٗاديياض  ٝ ببِييٞٗ ٟ ئَٚػييتا ؿييٙكِ٘ضٝكٞ خيي٘ا ئييٞٗ ئًٞاُٞتيي٠ٞ هيي
 خَٚعاُساضٝٗ ئ٠ٝٗٞ كَٚؿٞٙٞ ُٚٞتٟ ٗ ضان بؤتٞٗٝ 

٘ "ئٚدي ٍِٞٙ زَٝهَٚت: * ْٗ هيٞخ٘ا بيٞٓؤٜ   بعاُٞ بٞضزٝٗاَ بْ٘ٗ هٞغٞض ٙاخٛ بي
َٛ هٞ  ٞٙطٜ خ٘ا، زاٗاكطزْ هيٞ  يٞٙطٜ    َٜ ؾتٞٗٝٙٞ هٞٗاُٞ بٞ زَي زٝتطغ ُٓٞس
خ٘ا، خؤؾ٘ٙػتِٟ  ٞٙطٜ خ٘ا، ظٝهٚى بْ٘ٗ بيؤ  يٞٙطٜ خي٘ا، ثؿيت بٞغيذي      

  292"بٞ ٞٙطٜ خ٘ا
                                                 

ٕٔٓ
ِٗضٝٙٛ ٗ زاُاٙٞن زَٝهَٚت:" ٓٚو ضُٗٗاكٚٞن بَٞٓٚعتط ُٚٚٞ هٞ ضُٗٗاكٟ زَي ٗ ٓٚو  غ٘تَِٚٞضَٙم بَٞٓٚعتط ُٚٚٞ هٞ ت٘ -

ٓٚو ضؤهٞٗاُٚٞن تطغِاك  ُٛ ٙٞ هٞ ٓاِٗضَٙٛ خطاخ ٗ ٓٚو زٗشًَِٚم بَٞٓٚعتط ُٚٚٞ هٞ ُٞفؼ ٗ ٓٚو خ٘اضزَُٚم خؤف ٗ 
 بٞتاً  ُٚٚٞ هٞ هٞف غا ٛ ٗ ئاغاٙـ ٗ ٓٚو ؾتَٚم تاَه  ُٚٚٞ هٞ ٓٞشاضٜ ٗ ٓٚو ِ٘ضغاٙٚٞن ِ٘ضغ  ُٛ ٙٞ هٞ ِٞضظاضٜ" 
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 هُ شؤزو مًًرٍ خىا بٌَ يًىا مُبو

 ٹ ٹ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

﮳         ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲     چ

 ٥٢الزمر:  چ﮴﮵  ﮶     ﮷   ﮸          ﮹ 
َٛ: ئٞٗا٠ُٞ ظؤض طُ٘اح ٗ تاٗاُٚاْ ()ئ٠ٞ ذلًٞٞز"ٗاتٞ:  بٞ بُٞسٝكا   بَو

َٛ ئًَ٘ٚس ًٞبّ هٞ ِض طُ٘آياْ  اغيتٟ خي٘ا هيٞ ٓيًٞ٘ٗ     ِضٝظيٞتٟ خ٘ا، بٞٓٞٙٞ، ب
  "ٙٞ ٗ ظؤض بٞظٝٙٚٞاغتٟ خ٘ا ظؤض هَٚب٘ضزِٝضبٞ زٝب٘ٗضَٙت،

 ٘ َٛ ئًَ٘ٚيييس بييي ْٗ، ضٝؾيييبِٟٚ هيييٞ ُيييار ٗ زٝضُٗٗيييٟ ًيييٞضزَٗ زٝخيييَ٘هقََٚ ،    بييي
َٛ زٝكيييات      ئٞطيييٞض  ٓيييًًٞ٘ٗاْ زٝظاُيييري ُٞفػيييٌاْ ضيييؤُٞٗ زاٗاٜ ضيييٌٚاْ هييي

 ! ُٞفػٌاْ ُٞططِٙٞٗٝ
طٞٗضٝتطّٙ  ، بؤٙٞ ٙٞكَٚم هٞ ؾَٚ٘اظٝكاُٟ دٚٔاز، دٚٔازكطزُٞ هٞطَٞي ُٞفؼ

  292ِضٜاغ  ٗ زَهػؤظ٠ ىٜ ثٞضٗٝضزطاض زاُِاُٞ بٞ َٓٞهٞٗ كَٞ ٗ كِ٘ض

                                                 
َٛ ئاطاٙٛ ًطؤظ، ثؿتطَ٘ٙدػذي -292 ٗ تاٗاْ ٗ طُ٘آا٠ُٞ ثَٚٛ ٗ فٞضاًؤؾلطزُٟ ُٞفػٞ هًٞٓٞ٘ٗ ئٞب

ئٞطٞض بِٚٚتاْ ٙٞكَٚم ٓٞض خٞضٙلٟ بٞزٝضخػتِٟ ٜ كِ٘ضٜ عٞبسَٗىٜ ًٞظْ( زَٝهَٚت:)بٞكطزٝكات  )
َٛ ئاطاٙ َٛ كٞعٞٙب ٗ عاضٜ خَٞهلٚٞٗ هٞ عٞٙب ٗ عاضٜ خؤٜ ب   ٞ، ئٞٗٝ با  ئٞٗ كٞغٞ باف بعاُ

 ب٘ٗٝ( ت٘ٗؾٛ ثٚةْ ٗ تِ٘ٗضٝٙٛ خ٘ا 
َٛ بس٠ٝ ظِٙا * َٜ ضٍَٙ ث طٞجنَٚم ٓاتٞ ىٜ ئٚربآٌٟٚ كِ٘ضٜ ئٞزَٓٞ، ٗتٟ: ٓاتَ٘ٗ طُ٘اٖ بلَٞ، زًٝٞٗ

 بلَٞ 
َٜ  طٞجنٞكٞ ٗتٟ: ُات٘ا     ئٚربآٍٚ غٞضٝتا ئاًؤشطاضٜ كطز بؤ ئ٠ٝٗٞ خؤٜ هٞٗ طُ٘آٞ بٞزٗٗض بطط

َٜ ئٞجناًٟ بس٠ٝ، كاضَٙلٟ  سٞضاًٞا  ثَٚٛ ٗت:ئ٠ٞ  ُاظاُٟ ئَٞ كاضٜٝ زٝتٞٗ
 طُ٘آٞ بَٞىَ ُات٘ا    باف زٝظا  سٞضاًٞ،ٗتٟ: 

َٛ  ٓٞٗاك٠ٞ بِطؤ هٞؾََِ٘ٙٚم ئٞٗ طُ٘آٞ ئٞجناَ بسٝ  ثَٚٛ ٗت: ز٠ٝ كٞٗاٙٞ َٛ ُٞب كٞ خ٘اضزُٟ خ٘اٜ ه
َٛ َٛا بة٘ٗٝ    بة٘ٗٝ ؾََ٘ٙ ٓٛ خ٘ا ُٞب خ٘ا ُٞتبَٚ ا  ز٠ٝ ٓٞض  ؾََ٘ٙ ظٝٗٝك٠ٞ ٓٛ خ٘ا ُٞب

َٜ ئٞٗ ئٚؿٞ ب َٛازٝتٞٗ   ل٠ٞ، ًََٞٓٚوٞ ئٞٗ ًٞىئٚل٠ٞ غٞض ؾاُت طُ٘آٞكٞت بؤ بِ٘ٗغ
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َٜز () عييٞهٛ كييِ٘ضٜ ئييٞبٛ تاهٚييب * : ٙٞكييَٞ ًٞٙييساُٟ ئَٚيي٘ٝ ُٞفػييٛ  ٝفييٞضً٘
 ّ ئيٞٗا بٞغيٞض  يٞٙطٜ ئيٞٗزا ظٙياتط بيٞت٘اُا        ،خؤتاُٞ، ئٞطٞض تٚاٙسا غيٞضكٞٗت

َٛ ت٘اُاٗ ظٝهٚى بْ٘ٗ  ،هٞطَٞي كٞغاُٟ تيطزا  ،زٝبّ، خؤ ئٞطٞض هٞٗ ًٞٙساُٞزا ب
َٛ ت٘اُاٗ ظٝهٚى تط زٝبّ   ب

 خؿ٘عٚاْ ٓٞب٘ٗ، هٞ ئاغت ُٞفؼ ٗ خؤُاغِٚسا هػةَ()عوٍٚٔ ا ثَٚغًٞبٞضاْ
ظاُِٚٚاْ فٞضاًؤف كطزٗٗٝ، ئٞٗٝتا  خؤبٞظيزاُٚاْ بَٞٓٞه٠ٞ خؤٙاْ زاُاٗٝٗ 

َٛ ئازَٝ ٗ سٞٗا هٞ زاضٝ ِٞزٝ ٞكطاٗٝكيٞ زٝخيؤْ، زَٝهيَّٚ:     طاضا ثيٞضٗٝضز "كات
َٛ   ئٞطيٞض تيؤ هٌَٚياْ ُيٞب٘ٗضٜ ٗ ضِ     ئٌَٚٞ غتٞمماْ هيٞ خؤًياْ كيطز،    ٝظيٌياْ ثي

  "٠ٞ، بَٚطً٘اْ هٞ خٞغاضٝشيُٞساْ زٝبريُٞك
ْٔ ٖبَخ٢ َغَعُٝس ا٘يدبْسٜض٣ٔ  ًَٞ٘ () َع ِٕ ََْد٢ِ اي ٍَ()ٖب َٕ $: ٖقا ْٔ  ٖنا َُ َٕ  َؾدٝ ِْ  ٖندا  ٖقددًْٖٗه

ٌٌ ٌَ َضغب ٍَ َْ٘ؿًػا، ََٚزْػَعَ. َزْػَع١ٙ ٖقَس ْٔ ٖؾَػٖة ٌٜ ٖبعًِْٖٜ َع ْٖ ٍِ  اأٖلْضٜض، ٖب  َضاَٖدذُ  عًَٖد٢  ٖؾدسب
ٙب  ٍَؾٖ ٖؾٖةَزدا ٘ب ٖكددا ِْدد ٌَ  ٜج َٗدد َْ٘ؿًػدا  ََٚزْػددَعَ. َزْػددَع١ٙ ٖقَسد ٘ب  ٖؾ ٍَ: ال. ٖؾٖكسًَٖدد َْٛخدد١ُ ٖؾٖكددا َٔ َز ٘ب ََد ٌْ ٖيدد

٘ب       ِْد ٍَ: ٜج ِٝ ٖؾٖكدا ٌٝ َعداَي ٍِ عًَٖد٢ َضغبد ٌٜ اأٖلْضٜض، ٖؾسب ْٖ ْٔ ٖبعًِْٖٜ ٖب ٍَ َع ِِ َغٖة ٌَ َخَ٘ ََا١ٙ٥َ، ضب ُِ ٖؾٖه
ْٔ زَ  ٘ب ََدد ٌْ ٖيدد َٗدد ٌَ ََا٥َدد١ٖ َْ٘ؿددٝؼ ٖؾ َْٛخدد١َ  ٖقَسدد َٔ ايِس ْٝ ََٚخدد ٘ب  َْٝٓدد ٍب َخ ْٔ َٜؿبددٛ ََدد َٚ  ِْ ٍَ: ََْعدد َْٛخدد١ُ ٖؾٖكددا

َٚاٖل            ِْ ٗبد َََع  َ٘ ًٞد َ٘ ٖؾاْعدبدَس اي ًٞد َٕ اي َٗدا ٗبَْاًغدا َْٜعدبدسبٚ ِٕ َخ َٖٚندَصا ٖؾدٜح ًَْٖٕل ٜجٖي٢ ٖبْضٜض ٖنَصا  ْْ ا
ًَٖٕٖل َؾِسدد٢ ٜجَشا     ْْ ٤ُْٛ ٖؾددا َٗددا ٖبْضضب َغدد ِْ ٙب  َزْطَغددْع ٜجٖيدد٢ ٖبْضَ ددٖو ٖؾٜح ٕٜٞطٜددَل ٖبَزددا ـَ اي ََْكدد

ََاٖل٥َٖهددد١ٗ ا٘يَعدددَصاَر ٖؾٖكاٖيدددْش ََاٖل٥َٖهددد١ٗ    َٚ َُددد١َ  َُْش َؾٝدددَ٘ ََاٖل٥َٖهددد١ٗ ايِطْؾ ْٛصب ٖؾاْخَسَكددد َُددد ا٘ي
    ٌْ َُد ِْ َْٜع ٘ب ٖيد ِْد َٖٚقاٖيْش ََاٖل٥َٖه١ٗ ا٘يَعَصاَر: ٜج  ،ًَ٘ٞ ًَ٘دَ٘ ٜجٖي٢ اي َب٘كَداٙل َخٖك ١ََُ: َغا٤َ َزا٥ًَدا  ايِطْؾ

ًْٝطا ٖق ًََٖٚو َؾ٢ قبدَٛض٠َ تَزََد٢  َخ  ِْ ٖب َٔ        ٟط، ٖؾٖةَزا ْٝ ٍَ: َقٝػبدٛا ََدا َخد ِْ ٖؾٖكدا ٗب ْٝدَٓ ٙب َخ ًٗدٛ ٖؾَػَع
ٙب ٖبْزَْد٢ ٜجٖيد٢ اأٖلْضٜض        ََٛغدسبٚ ٙب ٖؾ ٘ب، ٖؾٖكاغبدٛ َٛ ٖيد ٗبد َٕ ٖبْز٢َْ ٖؾ َُا ٖنا ِٜسَٜٗ ٜٔ ٖؾٜحٖي٢ ٖب ْٝ اأٖلْضَ 

 ١ََُ ٘ب ََاٖل٥َٖه١ٗ ايِطْؾ ََْس ٌِ ) .#اٞيَس٢ ٖبَضاَز ٖؾٖكَد َبػًَْ ٘ب   ( .7184ٖبْخَطَغ
                                                                                                                            

َٜا   َٜ هًٞٓٞ٘ٗ ئٞٗ ؾتاُٞ بطط َٜ ِض َٛ زٝكط  ٗتٟ: دا ئٞٗٝ بٞ ك
ئٞٗ خ٘اٙٞ   هٞكاتَٚلسا ئٞٗ خ٘اٙٞ زٝتصََٙ ،ؾٞضَ هٞخ٘ا ُاك٠ٞ  ضٛٛ ٗت: ئ٠ٞ كٞٗاٙٞ بؤثَٚ

َٛ ٗ ًٓٞ٘ٗ ؾتَٚلٟ تؤ ىٜ ئٞٗٝ      خ٘اضزُت زٝزات
 ضاغت زٝك٠ٞ، ئَٚػتا ٍِِٙٞٚ بؤ زضٗغت ب٘ٗ ٗتٟ: 
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َٜ())أبٛ غعٚس اخلسضٜ(* فٞضً٘ٗٙٞتٟ: (): ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا، زٝفٞضً٘
هٞ ثَٚـ ئَٚ٘ٝزا هٞ "بُٟٞ ئٚػيطائٚى" ثٚاَٗٙيم ُيٞٗٝزٗ ُيؤ كٞغيٛ ك٘ؾيتب٘ٗ،       
ثطغيييٚاضٜ كيييطز غيييٞباضٝت بيييٞ ظاُييياتطّٙ كٞغيييٛ غيييٞض ظ٠ٗٝ، زٝغتِٚؿييياُٟ 

ثَٚٛ ٗت: ًيّ ُيٞٗٝزٗ ُيؤ     ىٜ،  ٞضغتٟ بؤ كطا، ئٞٗٙـ ض٘ٗٝثٚاَٗٙلٟ خ٘اث
: ُييٞخَٚط  ٗتييٟكٞغييٍ ك٘ؾييت٘ٗٝ ئاٙييا بييؤَ ٓٞٙييٞ تٞٗبييٞ بلييَٞا خ٘اثٞضغييتٞكٞ  

ثٚاٗٝكٞف خ٘اثٞضغتٞك٠ٞ ك٘ؾت ٗ ب٘ٗ بٞ غيٞز كيٞؽ، ثاؾياْ ثطغيٚاضٜ     
 ٟ ثٚييياَٗٙلٟ  كيييطز غيييٞباضٝت بيييٞ ظاُييياتطّٙ كٞغيييٛ غيييٞض ظ٠ٗٝ، زٝغتِٚؿييياُ

ًيّ غيٞز كٞغيٍ ك٘ؾيت٘ٗٝ     ثَٚٛ ٗت: ض٘ٗٝ ىٜ ،  ، ثٚاٗٝكٜٞ كطزبؤ ظاُاٙاْ
َٛ ضِ ٗتييٟظاُاكييٞ  ئاٙييا بييؤَ ٓٞٙييٞ تٞٗبييٞ بلييَٞا    َٛ، كيي تييؤ  َٙطييٞ هييٞ تؤبيي٠ٞ  : بييَٞه

َٜا " ضيُ٘لٞ ئيٞٗ   ظٝٗٙٚٞ"زٝغتِٚؿياُٟ زَٙٚيٞكٟ بيؤ زٝكيات     بِطؤ بؤ ئٞٗ زٝطط
َٜ خيي٘ا  زَٙٚييٞ خييَٞهلاَُٚلٟ تَٚساٙييٞ خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض زٝث  ٞضغييذي، تييؤف هييٞٗ

 ؤت، ضُ٘لٞ ؾََِ٘ٙٚلٟ خطاثٞ ُٞطِٞضَٙٚٞٗٝ بؤ خاكٞك٠ٞ خ بجٞضغتٞ ٗ
ٗ  َٙطيٞ، كيٞ ًيطزْ ضَٙي    ثٚاٗٝكٞ ضؤٙؿت تاٗٝك٘ طٞٙؿتٞ ُٚي٠ٝ٘ ضِ   ٟ ثَٚطيطت، هيٞ

ٜ   ٝظيٞت ٗ ًٞىئٚلي٠ٞ غيعا   ًٞىئٚل٠ٞ ِض دَٚطٞٙٞ  299بي٘ٗٝ كَٚؿيٞٙاْ هٞغيٞض
ٟ  ًٞىئٚليييي٠ٞ ِض خييييؤٜ زٝضضيييي٘ٗٝٗ  ٝظيييييٞت ٗتييييٟ: ئييييَٞ ثٚيييياٗٝ هييييٞ ؾييييَِ٘ٙ

 طاض ض٠ٗٗ كطزؤتٞ خ٘اٜ ثٞضٗٝضز تٞٗبٞكاضٝٗ بٞ زَي
 ًٞىئٚل٠ٞ غعا ٗتٟ: هٞ شٙاُٚسا ٓٚو خَٚطٗضاكٞٙٞكٟ ُٞكطزٗٗٝ 

خيي٘اٜ ثييٞضٗٝضزطاض ًٞىئٚلٞٙييٞكٟ هٞغييٞض ؾيي٠َٝ٘ٚ ًييطؤظ بييؤ ضٝٗاُييٞ كييطزْ،     
ـ كييٞ هٞغييٞض ًٙٞىئٚلٞتٞكييٞزازٗٝض  ٞ َٚيي٘اْ خؤٙاُييسا كطزٙاُييئييٞٗاُٚـ هييٞ ُ

ٓيييٞض زٗٗ ظٝٗٙٞكيييٞ بجَٚيييْ٘، هٞٓيييٞض     َُٛٚييي٘اُؾييي٠َٝ٘ٚ ًطؤظيييسا بييي٘ٗ، ٗتيييٟ:    
 ٙٞكٚاُٞٗٝ ُعٙم ب٘ٗ، ئٞٗٝ بؤ ئٞٗٝتاُٞ ى

 ٞ ٗٙػتٟ يييهٞٗ زَٙٚٞٗٝ ُعٙلٞ ك مبٞ بػتَٚ بِٚٚاْ ٙاْ،ثَٚ٘ازٗٗ ًٞىئٚلٞتٞكٞ 
 

                                                 
ٕٕٔ

  وٞ، بَٞىَ زاضٗ زٝغتٞكٜٞ دٚاٗاظْ)ًٞهٞك٘ملٞٗت( ععضائٚتُٞٔا  ضٗسلَٚؿٞض - 
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  293" بؤٙٞ ًٞىئٚل٠ٞ ضٝظيٞت بطزٜ بؤٜ بِطٗات،
ئٞطٞض ًيطؤظ خيؤٜ بيؤ خ٘اُاغيٛ ٗ ثٞضغيتـ ٙيٞكة كيطزٝٗٝ، بٞضضياٗ ضْٗٗ         

َٛ زٝطييييات غيييي٘ٗزطٞٙاُسْ ٗ ظ  َٛ ٗ هييييٞٗٝ تيييي ٙاُبٞخؿييييري كييييٞ ٗٙػييييتٟ زٝبيييي
ثيييٞضٗٝضزطاضٜ هٞغيييٞضبَٚت، ٓيييٚو َٓٚيييعٗ ت٘اُاٙيييٞن بٞتيييٞٗا٠ٗ طيييؤٜ ًطؤٙيييٛ 

َٛ بططْ، ُات٘اُّ بٚ٘ٝغتَِّٚ    كؤببِٞٗٝ تا بٞضٜ ث
* ٝ ضؤشَٙلٚييياْ هٞغيييٞض َٗى َٚيييم، هٞثؿييي     ، ٗتيييٟ:() هيييٞ ئيييٚدي عٞباغيييٞٗ

ضيُٞس  ثَٚٛ ٗ : ئ٠ٞ ٓٞضظٝكاض ًيّ  ()ثَٚغًٞبٞضٝٗٝ بَ٘ٗ، ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا
َٜ، خي٘زا بجياضَٙعٝ    ت  فَٚط زٝكيَٞ: خي٘ا بجياضَٙعٝ خي    ٙٞكٗؾٞ ٓيٞض   ٘ا زٝتجياضَٙع

خ٘اٜ طٞٗضٝ  خؤت،هٞ ٓٞبُٟ٘ٗ  ٞٙت ئٞٗٝ هٞ بٞضاُبٞضتٞ كاتَٚم غٞٙطٜ زٝك
َٛ ٗ بٞٓاُاتٞٗٝ زَٙت هٞكاتٟ تُٞ بِاغٞ  اٗاٜ ؾيتَٚلت  ئٞطٞض ز طاُٞ زٝتِاغ

بٞغتٟ ئٞٗٝ تُٞٔا ئٞطٞض ٗٙػتت ثؿت بٞ كٞغاَُٚم ب كطز، زاٗا هٞخ٘ا بلٞ 
ئيٞٗٝ بعاُيٞ    ٜ خي٘اٜ ثيٞضٗٝضزطاض بليٞ    ضثؿت بيٞخ٘ا ببٞغيتٞ ٗ تيُٞٔا ٓياٗا    

َٛ بطٞٙيُّٞ،      ِئٞطٞض ًٓٞ٘ٗ خَٞهلٟ كؤبب َٜ بٞؾيتَٚم غي٘ٗزت ثي ٞٗٝ ٗ بٚاُيٞٗ
َٛ كييٞ خيي٘اٜ       َٛ بطٞٙييُّٞ تييُٞٚا بييٞٗٝ ُييٞب ُييات٘اُّ بييٞٓٚو ؾييتَٚم غيي٘ٗزت ثيي

َٜ بٞؾيتَٚم ظٙاُيت   ثٞضٗٝضزطاض بؤٜ ُ٘ٗغ٠٘ٚ، خؤ ئٞطٞض كؤببِٞٗٝٗ بٚا ُٗٞ
                                                 

َْٜط٠ٖ َع -123 ٖبَط َِٓد٢ٔ َعٜٔ()ْٔ ٖبَخ٢  ٍَ () اي َٕ ):ٖقا ٌٌ ٖنا ُِا َْ٘ؿَػَ٘، ع٢ًَٖ ٜبْػٜطفب َضغب ٙب ؾًٖٖ َََط ْٛصب، َؾ َُ  ا٘ي
ٍَ ٓٔٞ ٖبَْا َشاٜج: َيدَََٓٝ٘ ٖقا ٝبَعٔصَخ ْٔ ٖقَسَض ع٢ًَِٖ َضٔخٞ ٖي ًَٞ٘ ٖي٦َ َٛاي َْٚٞ َؾ٢ ائطٜٜح، ٖؾ ِِ َشّض َْٛٞ ضب ٓب ِِ ا٘طَؿ َْٛٞ ضب  َبّش ٖؾٖةْؾٜطٗق

ََُعٞ ََا َؾَٝو ٍَ: اْغ ٘ب اأٖلْضَض ٖؾٖكا ًٞ َََط اي ٌَ َخَ٘ َشَيٖو، ٖؾٖة ُِا ََاَص ٗؾَع ٘ب ٖبَؾًسا، ؾًٖٖ ٘ب، ٖؾٖؿعًَْٖش ٖؾٜحَشا  َعَصاًخا ََا َعِصَخ ْٓ ََ
٘ب  ٍَ: َٜا َضٔر، َخْؿَٝسبٖو، ٖؾَػٖؿَط ٖي ًَُٖٖو ع٢ًَٖ ََا َقَْٓعَش، ٖقا ٍَ: ََا َؾ ٌِ، ٖؾٖكا َٛ ٖقا٥َ ّٟ )( ٖب ٘ب ا٘يدبَداٜض  (.3481ٖبْخَطَغ

َٛ ئاطاٗ  افَى ب٘ٗ هٞ ُٞفػٛ خؤٜ ٗ بٞضزٝٗاَ ب٘ٗ هٞغٞض تاٗاْ ٗ طُ٘آلاضٜ،  ٗاتٞ"ثٚاَٗٙم ٓٞب٘ٗ ب
اتٟ ًطزُٛ ُعٙم بؤٗٝ، بٞ ًِساَهٞكاُٟ ٗت: ئٞطٞض ًطزَ سيػ٘تَِّٚ، ثاؾاْ سيسْٝ بٞزَٝ بازا هٞ ك

ضؤشَٙلسا باٜ بَٚت، ضُ٘لٞ غَِ٘ٙس بٞخ٘ا ئٞطٞض ثٞضٗٝضزطاضَ سيسؤظَٙتٞٗٝ ٗ ت٘اُاٜ بٞغٞضًسا ٓٞبَٚت 
 ئٞٗا غعازاَُٚم غعاَ زٝزات، ٓٚو كٞغَٚلٟ بٞٗ ؾَٚ٘ٝٙٞ غعا ُٞزابَٚت 

ٗٝكٞ ًطز، ًِساَهٞكاُٟ ئٞٗ كاضٝٙاْ ئٞجناًسا، ئِٚذا خ٘اٜ طٞٗضٝ فٞضًاُٟ كطز بٞ ظ٠ٗٝ، كاتَٚم ثٚا
 فٞض٠ًٗ٘: كؤٜ بلٞضٝٗٝ ضٚت تَٚساٙٞ 

ظٝٗٙـ كؤٜ كطزٝٗٝ، ثٚاٗٝكٞ بٞ ثَٚ٘ٝ ٗٝغتا، خ٘اٜ طٞٗضٝ ثَٚٛ فٞضً٘ٗ: ضٛ ٗاٜ هَٚلطزٜ ئَٞ كاضٝ 
 -خ٘اٜ طٞٗضٝ هَٚٛ خؤف ب٘ٗ-عاٜ  تؤٗٝضزطاض تطغٛ تؤ، تطغٛ غبلٞٙتا ثٚاٗٝكٞ ٗتٟ: ئ٠ٞ ثٞض
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َٛ كيٞ          َٛ ُاطيات تيُٞٔا ئيٞٗٝ ُيٞب َٛ بطُّٞٙٞ، زَهِٚابٞ بٞٓٚو ؾيتَٚم ظٙاُيت ثي ث
  294خ٘اٜ طٞٗضٝ بؤٜ ُ٘ٗغ٠٘ٚ، خاًٞكاْ ضاٗٝغتاْ ٗ ثِٞضٝكاْ ٗؾم بْ٘ٗ

ئٞطٞض ُيٞفؼ ٗ زَي ٗ زٝضُٗٗيت غيٞضِاَي ُٞكيٞٙت      "ئٌٚاًٟ ؾافعٛ زَٝهَٚت:*
   "ٗ ثِطٗث٘ٗض غٞضِاَهت زٝكاتئٞٗٝ بٞؾتٟ ُآٞق  ،اغتٚٚٞٗٝٗ ِض بٞٓٞق

 َٛ ئَِٞى بلاتٞ غيٞضدٞه٠ٞ  بريكطزُيٞٗٝٗ تَِٚطاًياْ ٗ ٗضزبُ٘ٗيٞٗٝ هيٞ      ًطؤظ زٝب
ٝٗ ضٝٗؾت ٗ ُٞٗب٘ٗكُٞفؼ بلاتٞ ثٞٙصٝٙٞن  بؤ ثا ،ٗزضٗغتلطاٗٝكاُٟ خ٘ا

َٛ  ئاكاضٝ بٞضظٗ باؾٞكاْ، ضُ٘لٞ  ُٞفؼ ٗٝك٘ ٓٞٗاٙٞكٛ تُ٘سٗ تٚص ٗاٙٞ كيات
ئاضٝظ٠ٗٗ خؤٜ بًٞةٗ بٞٗىٜ زٝغِ٘ٗضََٙ ، زات، بٞهٞ ثِٞضٗ باَهٛ ًطٙؿم زٝ

ٓٞض ئٞٗ ُٞفػٞٙٞ ًطؤظ ضاثَٚةٛ زٝضٙياٜ سيٞظٗ تياٗاْ زٝكيات كيٞ هيٞٗ ؾيتاُٞ        
َٜ   ضا٠ٗ ٓٚةٚ  ُٞبَٚ  ،ب اظ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ       ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٺ 

هٞ  غَِ٘ٙس بٞخ٘ا بَٚطً٘اْ ئٌَٚٞ ظؤضٗاتٞ:) ٦٥8راف: األع چڦ  ڄ   
دِؤكٞ ٗ ئازًٝٚعازًاْ زضٗغت كطزٗٗٝ، ئٞٗاُٞ زٝظطاٜ زَهٚاْ ٓٞٙٞٗ 

َٛ ُابِّٚ، َٛ تَِٚاطْٞ، ضاٗٙؿٚاْ ٓٞٙٞ كٞضٛ ِٓٞٛ ث طَ٘ٙٚاْ  كٞضٛ ِٓٞٛ ث
َٛ ُابٚػذي، ئا ئٞٗاُٞ ٗٝك٘ ئاشَٝي ٗاْ )هٞ ؾَِ٘ٙلٞٗتِٟ  ٓٞٙٞ كٞضٛ ِٓٞٛ ث

َٛ ئاطاْ هٞ ئاضٝظٗ ٗزا( بَٞهل٘ ئٞٗاُٞ ََٗٙو ٙؿّ، ئا ئٞٗاُٞ ٓٞض  افَى ٗ ب
   (ٓٞق

َٛ ئاطاْ َٜ ٓٞق بٞ ٗاتاٙٞكٟ زٙلٞ: ئٞٗا٠ُٞ ٓٞق زٝبِّٚ ٗ هَٚٛ ب  ٗ ُيييياٙياُٞٗ
                                                 

124
َٜٛا ؾكاٍ: )ٜاغالّ اْٞ اعًُو نًُاص: اؾؿغ  ()قاٍ: نٓش خًـ ايٓيب ()عٔ اخٔ عداؽ - 

اهلل حيؿعو، اؾؿغ اهلل جتسٙ جتاٖو، اشا غةيش ؾػةٍ اهلل ٚاشا اغسعٓش ؾاغسعٔ خاهلل، ٚاعًِ: إ اال١َ 
٤ قس نسذ اهلل يو، ٚإ اغسُعٛا ع٢ً بٕ َٜطى يٛ اغسُعش ع٢ً بٕ ٜٓؿعٛى خؿ٤ٞ مل ٜٓؿعٛى اال خؿٞ

)بخطغ٘ -قؿٝح  .خؿ٤ٞ مل َٜطٚى اال خؿ٤ٞ قس نسد٘ اهلل عًٝو، ضؾعش االقالّ ٚ غؿش ايكؿـ(
 ((. 6304( ٚاحلانِ خطقِ) 2524( ٚايرتَصٟ خطقِ)2800، 2758، 2664بمحس خطقِ )
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  ْ ْ، بطيطٝ  ٘ ئياشَٝي ٗا ، ئٞٗاُيٞ ٗٝكي  بلُٞٞ َّٓٞٗٙ ٗ َٓٚؿ٘ٗ ٗ زضٗمشيٟ شٙاُٚيا
ٞ  بٞ غطٗؾتٟ خؤََٗٙو ْ، ئاشَٝي  هٞ ئاشَٝي َٜ هي ٘  ٜ زٝطيِٞض ََِٙٚم كيٞ غي٘ٗزٗ   ؾي

َٛ  ازٝكات ٗ هٞ ظٝضٝضٗ ظٙاُٟ خؤٜ ِض كَٞهلٛ بؤ ٓٞب
هٞطَٞي  ٗٝهٚسٜ كِ٘ضٜ ًي٘ ريٝ    ()  ضؤشَٙلٚاْ ئٞب٘هٞٓٞبٛ ًاًٟ ثَٚغًٞبٞض*

ٗٝك٘خيؤَ  بٞٙٞكٞٗٝ تٞٗايف كٞعبٞٙاْ زٝكطز، ئٞب٘هٞٓٞب ٗتيٟ: َٗٝهَةٓيٛ ًيّ    
 (ٝ ًريضان زٝظا  ثَٚغًٞبٞض )قازق اىظؤض 
َٛ ُيآَٚ  ٗ ئ  بياٗٝضِ  ٛ: ئ٠ٞ كٞٗاٙيٞ بؤضي  ٘تثَٚٚ ٗٝهٚس َٚػيتا بيٞ ؾيَٚت ٗ    ٜ ثي

 ازضؤظُٟ زازَُٝٚٛ
: ئييٞٗ ٓييٞض هييٞ ًِساَهٚييٞٗٝ كييٞ هييُٞاٗ ئٌَٚييٞ بيي٘ٗ  ٗت ئٞب٘هٞٓييٞب هَٞٗٝىًييسا ثَٚييٛ

 ثٌَٚاْ زٝٗت )قازق  اىًري( 
ٝ    ئَٚػيتا  هَٚٛ ثطغٛ: ئي٠ٞ ثَٚت٘اٙيٞ كيٞ     ٗٝهٚس  ،طيٞٗضٝ بي٘ٗٝ ٗ فياًٛ كطزؤتيٞٗ

 زضؤظْ بَٚتا كٞغَٚلٟ
َٛ ُيييازا ُيييٞخَٚط، بيييَٞىَ هَٞٗٝىًيييسا ثَٚيييٛ ٗت:  ئٞب٘هٞٓيييٞب ، ُٞفػيييٞكَٞ ضَٙيييٍ ثييي
َٛ ُٞفػٞكَٞ َٛ ُاَه    ٗاَ ث

دي٘ظئٛ ِ٘ضئيا  هٞبيٞض بي٘ٗ،      (25خؤًاْ، طَِٚطاٙيٞٗٝ، ٗتيٟ: )  ىٜ كابطاٙٞكٟ *
 ضؤٗٝ  َٗ هٞبريًٓٞ٘بًٞاٗٝٙٞكٟ كَٞ، 

 ٗٝاتٞ:  بؤضٛ هٞبريت ضؤهَٚٚاْ ثطغٍٚ
َ ُٞفػييٞكَٞ ٗاٜ هَٚلييطزٗٗ ،ٞ: ت٘ٗؾييٛ زا٠ٗ خؤؾٞٗٙػييتٟ كةييَٚم بً٘ٗيي ٗ

 ئاطاَ هٞٓٚةٛ تط ُٞبَٚت  ،هٞٗ كةٞ ظٙاتط
ئريازٝ ظؤض ططُطٞ بيؤ ظاَهبيْ٘ٗ بٞغيٞض ُيٞفؼ، ٓٞٙيٞ ثياضٝزاضٝ بيَٞىَ        ٗٙػت ٗ 

َٛ زضؤ، زظ٠،    ئيييييرياز٠ٝ غيييييٞزِٝٞٗ بٞخؿيييييِٟٚ ُٚٚيييييٞ، ٓٞٙيييييٞ ضيييييان زٝظاُييييي
خطاثيٞ، كٞضيٛ ُٞفػيٛ خيؤٜ      لطزْ ٞٙبيٞت زاَِٗٙجٚػٛ، ئاضٝق خ٘اضزُٞٗٝ ، 

َٜ ٗ ئٞجناًٟ زٝزات    بؤ ُاطري
َٛ ٞٗ كات٠ٞ ييئ :ٟييييا ٗت: كيي٠ٞ زَٙٚتطايٞخؤؾبٞختٟ ٗتيب *  ٓٞض ُٞفػَٚم بعاُ
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َٛ ت٘ٗؾٛ َٛ ئٚة ئٞٗٝ ُٞب  بؤٜ ُ٘ٗغٚ٘ٝ  ٜ طٞٗضٝكٞ خ٘ا ٓٚو ُاب
ٞ  ،بييؤٜ طَِٚطاًييٞٗٝ لييٛ خييؤَبطازٝضَٙ* ب٘ٗ كييٞ ٗتييٟ: ِػييَٞ هٞطييَٞي كابطاٙييٞن ُيي

َٛ بّ٘ٗٙ، كٞضٛ  سٜٛ طٚاُٟ بٞطٚاُٟ ٙٞكًاٗٝٙٞكٟ ظؤض ٓاِٗضَٙ ئيٞٗ  ٓٞض كات
     َٛ َٛ ً٘غيَوٌاْ   ) :فٞضً٘ٗز٠ٝ ثَٚغًٞبٞضٜ ُياظزاضَ بيٞبري زٝٓاتيٞٗٝ كيٞ زَٝهي ُياب

َٛ ضؤش ظٙياتط ِػيٞ ُيٞكات(     هٞطَٞي بطاٜ ً٘غَو زًٝ٘ٙػيت بٚبٚيٍِ ٗ   ٌاُٛ هٞغ
َ     بؤ هويٞ( كيٞ هيٞ كيابطا ُعٙيم      ،) غيبشاْ ا ئاؾيت بُ٘ٗيٞٗٝ زٝغتجَٚؿيدٞضٜ بليٞ
: ثَٚييٛ زٝٗ خت٘كيي٠ٞ زٝزاَ، ، زَهييٍ ئُٞٗٝييسٝ ضٝق زٝبيي٘ٗ، ُٞفػييٍ بً٘ٗييٞٗٝزٝ

َٛ ًٞطُٞٙٞٞٗ هٞطَٞهٛ ئاؾت  ئٞٗٝ ضٚٞ تؤ  ِػ٠ٞ هٞطَٞي بل٠ٞ! ز٠ٝ خؤتٟ ت
 ًٞبٞٗٝ 

ضيياٗ ضييطاٜ هٞؾييٞ، طييٞض ضيياٗت غيياة   "ٓييات٘ٗٝ:  (92-92)هييٞئِٚذوٛ ًييٞتتا*
ئٞطيٞض ضياٗت خيطاخ بَٚيت، ئيٞٗا هٞؾيت       بَٚت، ئٞٗا هٞؾت ٠ًٗ٘ٞٓ ضُٗٗاكيٞ،  

   َٚ َٛ،    ٠ًٗ٘ٞٓٚ هٞ تاضٙلٚساٙٞ، بَٞىَ ئٞطيٞض ئيٞٗ ضُٗٗاكٚٚي٠ٞ ت اُساٙيٞ تاضٙيم بي
َٛ كؤٙوي٠ٞ زٗٗ طيٞٗضٝ بَٚيت ٙياْ       َٛ ض تاضٙلٚٚٞن بَٚتا كٞؽ ُيات٘اُ ئاخؤ زٝب
ضِييٛ هييٞ ٙييٞكَٚلٚاْ زٝبَٚييت ٗ ئيي٠ٝٗٞ زٙليي٠ٞ خييؤف زَٝٗٙييت، ٙيياْ زَهػييؤظ٠     

 ٗ َٜ زٝخيييات، ئَٚييي٘ٝف ُيييات٘اُّ  ٙيييٞكَٚلٚاْ زٝبَٚيييت ٗ ئيييٞ ٠ٝ زٙلييي٠ٞ ثؿيييتط٘
   295"كؤٙو٠ٞ ثاضٝٗ خ٘ا بّ بٞٙٞكٞٗٝ

خَٞهلٟ تاٗاُباض ًٞكْٞ تا تاٗاُبياض  هٞ ِٓٞٚقٞتٚـ ئٞٗٝ زٝخَِ٘ٙسضَٙتٞٗٝ: "*
ئَٚيي٘ٝف تاٗاُبيياض  ،ض زٝكييُْٞييٞكطَّٙ، ضييُ٘لٞ بييٞٗ ؾيي٠َٞٙٝ٘ٚ خييَٞهلٟ تاٗاُبييا 

ْ بٞٗ ثَٚ٘ا٠ُٞ بؤ خ زٝكطَّٙ  بؤضيٛ غيٞضُر    زٝثَُٚ٘يٞٗٝ   َٞهلٟ زٝثَْٚ٘، بؤتيا
ٛ ُاٗضا٠ٗ بطاكٞت زٝزٝٙت، بَٞىَ ئاطات هٞ تٞختٞ زاضٝكي٠ٞ ُياٗ   لهٞ ث٘ٗؾ

ٞ هيٞ  لضاٜٗ خؤت ُٚٚٞ، ٙاْ ضؤْ بٞ بطاكٞت زَٝهَٚٚت: ضٍَٙ بسٝ با ئيٞٗ ث٘ٗؾي  
ٗ      ضاٗت زٝضب ِضٗٗ  ٍَِٚ، هٞ كاتَٚليسا تٞختيٞ زاضَٙيم هٞضيا٠ٗ خؤتساٙيٞا ئي٠ٞ زٗ

َِٚييٞ، تييا بيياف ببِٚٚييت، ئٞٗغييا ضيياٗت زٝضب ديياض تٞختييٞ زاضٝكيي٠ٞ ُيياٗٙٞكييَٞ 
                                                 

ٕٔ٘
  22، ي2998ىسٞزّٙ، ضاثدا٠ُٞ ظاُلؤٜ غٞ-خَٞهلٟ تاٗاُباض ًٞكْٞ ، ئِٚذٚوٛ ثريؤظ - 
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َِٚييييٞ، ؾييييتٟ ثييييريؤظ ًييييٞزْٝ بييييٞ غييييٞط، بٛ ُاٗضييييا٠ٗ بطاكييييٞت زٝضلث٘ٗؾيييي
َٜ ًٞزُٝييٞ   َٚ  ظَِٙطٙؿييتاْ فييِط ؿييَٚوٛ بلييات ٗ  بييٞضزَٝ بييٞضاظ، ُييٞٗٝن بييٞ ِاضييٛ ث

  "بٞغٞضتاْ َٓٞهطِٞضَٙتٞٗٝٗ ثاضضٞ ثاضضٞتاْ بلات
*     ً ٞغيييع٘زٝٗٝ، هيييٞ "غيييٞسٚشٛ ب٘خييياضٜ" ٓيييات٘ٗٝ: هيييٞ عٞبيييسَٗىٜ كيييِ٘ضٜ 

َٜ  ()ثَبغًٞبييٞض ٞ طييٞٗضٝ هييٞ تاٗاُييٞكاُٟ    ئٌٚاُييساض ئُٞٗٝييسٝ بيي   : زٝفييٞضً٘
َٛ ٞ   زِٝضٗاُييي ، بؤٙيييٞ تٗٝ زٝبَِٚٚييي، تاٗاُيييٞكاُٟ ٗٝن ؾييياخَٚم بٞغيييٞض غيييٞضٙٚ

 ٜ َٛ بٞغييٞض ٞ    ًٓٞٚؿييٞ زٝتطغيي َٛ، بييَٞىَ فييادطٗ خطاثييٞكاض ئُٞٗٝييسٝ بيي  زابِطًيي
َٛ كات كٞ َٚم غٞٙط زٝ، تاٗاُٞكاُٟ ٗٝك٘ ًَٚؿبة٘ٗكٟ بؤ تاٗاُٞكاُٟ زِٝضٗاُ

َٜ َٛ زٝثِٞض َٛ بلاتبٞىٜ ه٘ٗتٟ ت   296 ، بٞزٝغتٞكاُٟ ئاٗٓاٙٞكٟ ه
هيٞ غيٞٓوٛ   ٓيات٘ٗٝ،   "غِٞزٜ ئٞظييٞز ٓٞضٗٝٓا بٞغُٞٞزَٙلٟ غٞسٚا هٞ"ً٘

ئاًاْ ٗضٙاٜ تاٗاُٞ ٗضزٝكاْ )زٝفٞضًَ٘ٙت: ()ثَٚغًٞبٞض  كِ٘ضٜ غٞعسٝٗٝ:
َٜ ؾا زٝكطَّٙ ٗ طَ٘ٙٚاْ بّ، ئٞٗ تاٗا٠ُٞ بٞ كَٞ تًٞا َٛ ُيازض ، ضيُ٘لٞ بيٞضٝ   ث

ثاؾاْ ثَٚغًٞبٞضٜ  -بٞضٝ هٞ غٞض خاُٗٝٞك٠ٞ كؤ زٝبِٞٗٝ تا هٞ ُا٠ٗ زٝبْٞ
َٜ: بِٞضاغتٟ صي٠ُٞٗ٘ تاٗاُيٞ ٗضزٝكياْ ٗٝكي٘ خيَٞهلاَُٚم      ()خ٘ا زٝفٞضً٘

ٗ  ًٞيٞٙاْ بيِطٗا ضيَوٞ زاضَٙيم بيَٚ َ     ٗاٙٞ هَُٞٚ٘ دٞضطي٠ٞ زؤَهَٚيم ى بيسْٝ، ديا ئ    
ئا بٞٗؾيَٚ٘ٝٙٞ ئُٞٗٝيسٝ كيؤ بلُٞيٞٗٝ      ،لٟ تط بََٚ اْ بِطٗات ضَوٞزاضَٙئٞٗٙ ٙ

َٛ بَِّٚ، بِٞضاغتٟ تاٗاُٞ ٗضزٝكاْ ئٞطٞض كؤ ببِيٞٗٝ،   َٛ ه تا ضَٚؿتٞكٞٙاُٟ ث
 (خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ُٞٙػِطَٙتٞٗٝ، خاُٗٝٞك٠ٞ هُٞاٗ زٝبات

ٕٔ6
. 

                                                 
٘ب ٖنصبخاُر ا )-126 ِٕ ايؿاَغَط ََٜط٣ شبْبَٛخ ْٕ َٜٖكَع عًٝ٘، ٚج ٌٝ َٜدافب ب ٘ب قاَعٌس َزْؿَش َغَد ٘ب ٖنةِْ َٔ ََٜط٣ شبْبَٛخ ِٕ امٗلْؤََ

َٖٖهص ٍَ خ٘  َْْؿَ٘ ؾكا  6308 ضٚاٙ ايدداضٟ خطقِ/.(ََِط ع٢ًٖ ب
ِٔ جيس) -127 ِٜاٗنِ ٚذلٞكطاَص ايّصَْٛر ؾحِْٗ َٕ خةضٜض ؾال٠ُ ؾؿََط ج ٌٝ نا ٘ب نطغ ًَٗهَٓ ٜب َٔ ع٢ً ايِطغٌٜ ؾِس٢  َُع

ٌب جي٤ٞب خايعَٛز ؾِس٢ مجعٛا َٔ شَيٖو غٛاًزا ٚبِغػٛا ْاًضا  ٌب جي٤ٞب خايعَٛز ٚايِطغ ٌَ ايِطغ قٓٝعب ايكّٜٛ ؾػع
 2686(, قؿٝح اااَع،خطقِ/ؾةَْػٛا َا ؾٝٗا

َبَؿٞكَطاَص ايّصْبَٛر، ٖؾٜح َٚ  ِْ ِٜاٗن ّٝ ٜج ْٛ ٌٜ ٖق ََُط َبَؿٞكَطاَص ايّصْبَٛر ٖن  ٌَ ِٕ َََط ٘ب، ٖؾٜح ًَْٗ٘هَٓ ٜب ٌٜ َؾِس٢  َٔ ع٢ًَٖ ايِطغب ِٔ َْٜػَسَُْع ٗب ِْ
َبَؿٞكَط  ِٕ َٜٚج  ، ِْ ٖب ََػبٛا َخَ٘ خبْدَع ْْ َُعبٛا ََا ٖب ََٚشا َخعبُٛز َؾِس٢ َغ َٚاُز ، ٖؾَػا٤َ َشا َخعبُٛز   ٜٔ ٕ٘ اَص ايّصْبَٛر ََْعٗيٛا َخَد

٘بََ ًَْٗ٘ه ٜبْؤَخْص َخَٗا َقاَؾدبَٗا زب  .َس٢ 
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، ئيياٗاف 298ًطؤظييٟ شٙييط ٗٝكيي٘ ضييؤْ زٗٗ ديياض زٝغييت ُاكييات بييٞ كَُ٘ٚلييسا       
َٛ طُ٘يياٖ هٞؾييتٟ بةيي  ضييؤْ هييٞ  ٝ ثييٞٙتا ثيٞٙتا طييٞٗضٝ زٝبَٚييت، ٗٝن ٘ٗكٞٗزٝظاُي

  كؤب٠ُٝٗٞٗ٘ دؤطٞهٞ ئاٗٝكاْ، ضٗٗباض زضٗغت زٝبَٚت
ٓيييًًٞ٘ٗاْ بٞغيييٞضٓاتٟ  ئيييٞٗ طٞجنيييٞ زٝظاُيييري ضيييؤْ  َٓٚولٞٙيييٞكٟ زظ٠ ٗ   *

زاٙلييٟ ِػيي٠ٞ ُييٞكطز، ئييٞٗٙـ َٓٚولييٞ هييٞزٗاٜ َٓٚولييٞ، ؾييت ؾييتٟ بييٞزٗا          
َ طييرياٗ غييعاٜ خييؤٜ  ُٞاٜ بييطزٝ بييٞض ك٘ؾييذي ٗ غييٞضٝجنا ثيي ، زٗاديياضزآييات

 ٗٝضططت 
ئٌٚييياُٟ ضاغيييتِِٞٚٞ تيييُٞٔا هيييٞ ُاغيييِٟٚ ضاغيييت٠ِِٞٚٞ خييي٘اٜ ثيييٞضٗٝضزطاض      
     ٗ َٛ َٛ، ضاغيتطؤب َٜ كٞ زظ٠ ُٞكات، ظِٙيا ُيٞكات، زازثيٞضٗٝضب غٞضضاٗٝ زٝطط

)زّٙ   ٙٞن هٞزٗاٜ ٙٞن زابٞف كطاٗٝتٞضٙيب    ٓتس، ئٞٗٝف بؤ ثَِٚر ؾ  
    299زُٚا( -ُٞغٞب -ُٞفؼ -ئَِٞى–

                                                 
298

َٛ  ٙـك٘ضز-  َٛ: ًاضاُطٞظ هٞ ط٘ضٙػٛ ضٝف زٝتطغ  زَٝه
َٜ: ئَٚ٘ٝ ٓٞضٗا بٞ طاَهتٞ زضٗغت  ()عً٘ٞضٜ كِ٘ضٜ عٞبسٗهعٞظٙع -299 هٞ زٗا ٗتاضٙسا زٝفٞضً٘

َٛ غ٘ٗز، ئَٚ٘ٝ كاتَٚلتاْ بؤ زٙاضٜ َٜ بٞخؤِضاٙٛ ٗ ب َٛ ُآَِٚسض كطاٗٝ خ٘اٜ طٞٗضٝ  ُٞكطاْٗ ٗ ٗاظتاْ ه
َٜ بؤ بِطٙاضزاْ هَُٞٚ٘اْ بُٞسٝكاُٟ زا  بِٞضاغتٟ ٓٚ٘ا بِطاٗ ٗ ظٝضٝضًُٞسٝ ٓٞض كٞغَٚم هٞ  تَٚٚسا زازٝبٞظ

َٛ بٞف بَٚت هٞ بٞٓٞؾت كٞ فطاٗاُٚٞك٠ٞ فطا َٛ ٗ ب ٗاُٛ ئامساُٞكاْ ٗ ضٝظيٞتٟ خ٘اٜ طٞٗضٝ زٝضبة
ئٞٗا٠ُٞ زَّٙ هٞ  ٟ خَٞهلاُٟ ثَٚـ خؤتاْ،ٗٝٗ ًرياتئاٙا ُابِّٚ ئَٚ٘ٝ هٞ ثامشاظ٠ٗٝ ططتؤتٞٗٝ! 

زٗاتاْ ئَٞ ًرياتٞ زٝططْا ٓٞض بٞٗ ؾَٚ٘ٝٙٞ تا زٝطْٞ بٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ  ٗٝ ًٓٞ٘ٗ ضؤشَٙم ُٓٞسَٙلتاْ 
َٛ زٝكْٞ،  زٝطِٞضَِٙٞٗٝ ىٜ خ٘اٗ بِطٙاضٜ ًطزُٟ بؤ زضاٗٝ، تًْٞٞ كؤتاٙٛ ٓات، ئَٚ٘ٝف ًاَه،اٗاٙٚاْ ه

ََٚوّ كٞ غٞضّٙ ٗ ضاٙٞخٛ تَٚسا ُٚٞ، ئٞٗ ًطزٗٗٝ هٞ كطزٝٗٝ ثةِطاٗ دٚا هٞ ُاٗ ضاَهٛ ظٝٗٙسا بٞدَٚٛ زٝٓ
طَى ب٘ٗٝٗ بٞضٝٗ ض٠ٗٗ هَٚجطغِٚٞٗٝ ضؤٙؿت، ثُٞٙ٘ٝس٠ ًُٞا ٝ هٞ خؤؾٞٗٙػتاْ ٗ ُٚؿتٞدَٚٛ ُاٗبؤٗ

ب٠ٝٗٞ كٞ بٞ ِضَٙٛ كطز بَٞىَ ٓٞشاضٝ بؤ شٙاُٟ هًٞٞٗزٗاٜ، هٞ بٞض ئٞٗٝ ئ٠ٞ بُٞسٝكاُٟ خ٘ا، هٞ خ٘ا 
َٛ زَٝهٍَٚ ، ُاظا  خَٞهم ضُٞس ٓاتِٟ َٚـ زابٞظِٟٙ ًطزْ ٗ كاتٟ ب غّ ث ًّ ئٞٗ ِػاُٞتاْ ث

تاٗاُباضٝ، ئُٞٗٝس٠ٝ زٝظا  ًّ خؤَ ضُٞسٝ تاٗاُباضَ  بَٞىَ ًّ زاٗاٜ هَٚب٘ضزْ هٞ خ٘ا زٝكَٞ ٗ 
 زٝطِٞضٌَٙٞٗٝ ىٜ ئٞٗ 

ضٜ كطز ٗ ُٓٞاغٞٙٞكٛ زا  ْ ٗ ٓاٗاهٞ ثاؾاْ ىٙٞكٟ عٞباٙٞك٠ٞ بٞضظ كطزٝٗٝٗ زٝغتٟ كطز بٞ ططٙا
 .هٞ ثاؾاْ هٞ غٞض ًِٚبٞضٝكٞ زابٞظ٠ ٗ ُٞطِٞضاٙٞٗٝ غٞض ًِٚبٞضٝكٞ، ٓٞتا ًطز
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تياٗاْ  بُٞسٝ بؤٙٞ زٝطِٞضَٙتٞٗٝ بيؤ تياٗاُلطزْ ضيُ٘لٞ    " تٞضيٚٞ زَٝهَٚت:ئٚدي *
ٛ      ٓٞض كاتَٚلٚـٝ، هٞ ُٞفػٚسا ًاٗ ٗ  طً٘ياْ ٗ سيٞظٗ ئياضٝظٗٗ هيٞ زَهي ، زٝضضي٘

                             "بؤ تاٗاُلطزْ ُاطِٞضَٙتٞٗٝ ئٞٗٝ
َٜ: () ٜ خ٘اثَٚغًٞبٞض* كٞغَٚم خؤؾ٘ٙػت  هٞبٞض خي٘ا   ٓٞض "زٝفٞضً٘
َٛ َٛ     ٗ ضق هَٚبُ٘ٗ ب ٗ  ٞٗٝٙؿٟ ٓٞض هٞبٞض خ٘ا بَٚيت ٗ بٞخؿيِٟٚ هٞبيٞض خي٘ا بي

ئييٞٗٝ بَٚطً٘ييياْ ئٌٚيياُٟ خييؤٜ تيييٞٗاٗ     ُٞبٞخؿييِٟٚ ٓييٞض هٞبييٞض خييي٘ا بَٚييت     
" كطزٗٗٝ

ٖٔٓ
.                          

غٞضِٝضاٜ ئ٠ٝٗٞ هٞبٞضظتطّٙ ه٘تل٠ٞ خِ٘ضٝٗؾت ()ثَٚؿٞٗاٜ ًطؤظاٙٞتٟ 
ْ  -زازثيٞضٗٝض  -زَهػؤظ -طؤضاغت -ٗٝك٘ )زٝغت ثان ،زاب٘ٗ  -خياْٗٝ ثيٞضيا

ِِ ٖنُا : ئٞٗدا زٝٙفٞضً٘ٗ خ٘اٗ   ٓتس،خؤؾٞٗٙػتٟ خَٞهم ٗ َُٚطزضا٠ٗ  ٗب ًٞ )اي
 اؾَػَٓش خًكٞ، ؾاؾَػٔ خبًٗكٞ(. 

كٞٗاتييٞ ئُٞٗٝييسٝ غييلاَىٜ خييؤت ىٜ ئييَٞ ٗ ئييٞٗ زٝكييٞٙت، هييٞ خيي٘اٜ طييٞٗضٝ     
 بلٞ  ِضَٙ٘ٝٗ غلاَىٜ زَهٛ خؤتٛ هٞىبجا
َٛ ًٞئ٘اكةَٚلٟ ٓٞشاض* تُٞٔا زاٙلَٚلٛ ثريٜ ٓٞب٘ٗ، ؾ٠ٗ٘ بٞ  ،ٗ بَٚلٞغٛ ب

ئاًؤظاٙٞكٟ خؤٜ كطزب٘ٗ، ئاًؤظاك٠ٞ ظؤض هٞطَٞهٛ خطاخ ب٘ٗ، ظؤض داض هَٚيٛ  
َٜ زَهيييٛ تُ٘يييس ب٘اٙيييٞ، زٝضييي٘ٗٝ ىٜ زاٙليييٟ ٗ       زٝزاٗ ئيييٞٗٙـ ٓٞضضيييٛ دييياض
بٞططٙاُيييٞٗٝ زٝضزٝزَهيييٛ خيييؤٜ هيييٞى زٝكيييطزٝٗٝ، ئيييٞٗٙـ ٓٚةيييٛ هٞزٝغيييت       

َٛ زٝخ٘اضز ٗ زَهٛ زٝزاٙٞٗٝ ، ئٞٗ كةٞ زاًاُٗٝٞزٝٓات، خًٞٛ  ًا٠ٝٗ زٝ  ،ه
 غاَي شٙاُٟ بَٞ ساَهٞ بٞغٞض بطز 

كاتَٚيييم زاٙليييٟ ُيييٞخؤف كيييٞٗت ٗ كٞٗتيييٞ غيييٞضٝ ًيييٞضط، كةيييٞكٜٞ بيييٞزَٝ      
 ٞٙٞ ُار ٗ زٝضز٠ططٙاُٞٗٝ ثَٚٛ ٗت: زاٙٞطٚاْ ًّ هٞٗ زُٗٚاٙٞزا تُٞٔا تؤَ ٓ

َٜابةٌ  ضٚبلَٞا زَهٌٛ بؤ بلَٞ، ئٚس٠ زٗاٜ تييؤ َٛ ٓٞٙٞ طٍَ٘ٙ  ٞ ىٜ ك٘  ك

                                                 
ٍب اهلل ()َعٔ اخٞ بََا١َ -130 ٘ب قاٍ ()َعٜٔ ايِطغبٛ ِْ ََٔ بؾِذ يًَٞ٘ ٚبخػَض يًَٞ٘ ، ٚبع٢ٕ يًَٞ٘ ََٚٓع ) :ب

َٕ ٌَ اَميا ًَٞ٘ ؾكَس اغَس٘هُ  .غٓازٙ ؾػٔب4681/ضٚاٙ اخٛزاٚز خطقِ (.ي



 - ٔ٘ٔ - 

َٜا  هَٚبطط

ٞ زاٙلٟ ثَٚٚ٘ت: كةٍ زَهتُٞط ًٞبٞ، ٓٞض كاتَٚم زَهت تُ٘س ب٘ٗ، ٗٝضٝ ئيَٞ ًاَهي  
ٝ غٞض بٞضًاَي ٗ باغٛ ساَهٛ خؤت بؤ خ٘ا ٗ زٝغتَِ٘ٙصَٙلٛ د٘اْ بؿؤٗ بة٘

 بلٞ 
َٛ  ئ٠ٝٗٞ ًاٙٞٗٝ ئٞٗٝب٘ٗ  زاٙلٟ ًطز، َٛ     زٝبي َٛ بيٞد ٗٝغيٚٞتٞك٠ٞ زاٙليٟ دي

 بلات 
َٜ زَهتييييُٞط ب٘اٙييييٞ، طييييؤظٝ ئيييياَٗٙلٟ َٓٞهييييسٝططت ٗ زٝضيييي٘ٗٝ   ٓ  ٞضضييييٛ ديييياض

    ٘ اُٟ زٝؾ٘ٗؾيييت ٗ خاُ٘ٗٝكييي٠ٞ زاٙليييٟ ٗ بيييٞ ئاٗٝكيييٞ زٝغيييتَِ٘ٙصَٙلٛ دييي
 ا زٝكطز، كٞ زَهٛ ئاضاَ زٝبؤٗٝ، ئٞٗدا زٝطِٞضاٙٞٗٝ غلاَىٜ خؤٜ بؤ خ٘

ًاُطَٚييم تَٚجييِٞضٜ، ًيياَهٛ خٞغيي٠ٗ٘ هَٚييٛ كٞٗتِييٞ طً٘يياْ، بَٞٓٞهجٞٙٞكييٞٗٝ بييٞ     
كٞٙاْ ٗت: شُٞكٞت ظٗٗ ظٗٗ كيٞ تيؤ هيٞ زٝض٠ٝٗٝ، طيؤظٝ ئاَٗٙيم زٝخاتيٞ       كِ٘ضٝ

ٗ  غٞضؾيياُ غييٞٙطٝك٠ٞ هٞٗٝزاٙييٞ كاتَٚييم    ٛ ٗ زٝضييَٚتٞ خاُ٘ٗٝكيي٠ٞ زاٙلييٟ  
ٞ     ،زٝطِٞضَٙتٞٗٝ َٛ ثُٞٙ٘ٝيس٠      ٜزَهيٛ خؤؾيٞٗ طيؤظٝ ئاٗٝكي َٛ ٗ ُيٞب بٞتاَهيٞ، ٓيٞب

 هٞطَٞي كٞغَٚلٛ زٙلٞ ٓٞٙٞ 
َّٙ، خييؤَ ضيياض٠ٝ زٝكييَٞ، بييَُِٟٞٔٚ   ًَٚطزٝكيي٠ٞ زَٝهَٚييت: ئييٞٗٝ بييؤ ًييّ هَٚطييٞضِ   

 ضاٗزَٙطٜ زٝكَٞ بعا  ضٛ زٝكات ٗ خٞضٙلٟ ضٚٚٞ! 
زٝ ضييَٚتٞ ًيياَهٛ  خٞضٙلييٞ كاتَٚييم زٝبييَٚ  ئييٞٗٝ شُٞكييٜٞ بييٞ طييؤظٝ ئاَٗٙلييٞٗٝ       

زاٙلييٟ، ئييٞٗ خَٚطاتييط خييؤٜ زٝطَُٞٙٞٚتييٞ ئييٞٗ ًاَهييٞٗ خييؤٜ هييٞ غ٘ٗضييَٚلٞٗٝ       
َٛ شُٞكيي٠ٞ ضييٛ زٝكيياتا هييٞ ُعٙليي    ٞٗٝ غييٞضجنٚسا ئييٞٗٝ زٝؾيياضَٙتٞٗٝ تييا بعاُيي

َٜ ٗ بييٞ ئاٗٝكيي٠ٞ زٝغييتَِ٘ٙص          شُٞكيي٠ٞ طييؤظٝ ئاٗٝكييٞ هٞغييٞض ؾيياُٟ زازٝطييط
زٝؾ٘ا، ئٞٗدا زٝضَٚتٞ غٞض بٞضًاَي ٗ بٞزَٝ َِ٘هجٛ ططٙاُٞٗٝ غلاَىٜ سياَهٛ  

 ثٞضٗٝضزطاض زٝكات  خؤٜ بؤ
َٜ هٞ ُيييييييييعا  َٛ طييي٘ َٛ ئاؾلطا زٝكايييكاُٟ زٝطًَٚييطزٝك٠ٞ كات َٜ، خؤٜ ه  ٗ تط

َٛ زٝكاتباٗٝؾٛ ثَٚسا زٝكا ٗ بٞططٙاُٞ  ٗ بَٞهَٚ  ٗٝ زاٗاٜ طٞضزْٝ ئاظاٙٛ ه
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 ثَٚسٝزا كٞ هًٞٞٗزٗا هٞطَٞهٛ باف بَٚت 
: كةٞكَٞ ًيا٠ٝٗ زٝ غياَي   زاٙلٟ هٞخٞٗزا بٚ ، ثَٚٛ ٗت ،كٞؾَٞٗٙلٚاْ شُٞ

َٛ تي   بٞضزٝٗاَ غلاَىت ىٜ ًّ كطز ٗ ًُٞت٘اُٟ ٓٚةت بؤ بلَٞ  ُٞٔا ٙيٞن  ٗٝهي
   !طز، بعاُٞ ضؤْ باضٗزؤخٛ ضان كطزَٜىت بؤ خ٘زا بًاُط  غلا

َٜثَٚغًٞبييٞضٜ خيي٘ا ) * " فطٙؿييت٠ٞ زٝغييتٞ ضييٞخ بييؤ ًييا٠ٝٗ     :(زٝفييٞضً٘
َٜ َِٞهييَٞ  ؾييٞف غييٞعات ٗاَُٚييم ٙيياْ كييٞ تا هييٞ غييٞض ئييٞٗ ً٘غييَوٌاُٞ َٓٞهييسٝطط

هيٞ  دا ئٞطٞض  ثٞؾٌٚاْ بؤٗٝٗ زاٗاٜ هَٚدؤؾيبُٟ٘ٗ    خطاثٞٙٞن ئٞجناَ زٝزا
َٛ، ئٞطٞضُا خ٘ا كطز ئٞٗٝ هٞغٞ َٜزُٝ٘ٗ ٜ بؤٙٞن خطاثٞضٜ ُاُ٘ٗغ   232" غط

اْ بيييييؤ خييييي٘ا ِِٞٚيييييٞٗٝ ًيييييطاظٗ زاٗاٗ زاخ٘اظٙيييييٞكاُت زٝغيييييا ئَٚييييي٘ٝف بيييييٞ ٙ 
َٛ ئًَ٘ٚيس ُيابّ، ديا بيؤ      بٞزَهِٚاٙٚٞٗٝ بٞضظبلُٞٞٗٝ،  ئي٠ٝٗٞ خؤؾيِ٘زٗ شٙياْ    بي
، ئَٚييْ٘ٝ ٠ ْ هٞغييٞضٗٗطٜ ئٞٗاُييٞ ًٞكييٞٙغييٞٓييٞضطٚع ٞ غييٞض، بٞضٝكييٞت ببُٞيي

ٞ  اْخؤتخ٘اض  ُٜٞبَٞهل٘ غٞٙطٜ ئٞٗا َٛ  239ْبلي فيِٞري بي٠ٗ٘، بعاُيٞ هيٞ      ، كيات
َٛتييؤ فييِٞريتط ٓٞٙييٞ،   َٚ زٝضزٝزاض بييٜ٘ٗ كييات ٓييْٞ ظؤض هييٞ تييؤ   م، بعاُييٞ كٞغيياُ

َٛ خَٚيطٗ ؾيِٞض هٞضيٛ       زٝضزٝزاضتطْ ٗ دطٞ هٞ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض، كيٞؽ ُياظاُ
  زاٙٞا

ثَٚتدؤؾيَب ٙيا ُياخؤف كيٞ     كاتَٚم زٝخ٠ٗٞ، هٞ خَٞٗٙلٟ خؤف ٙا ُاخؤف،
كاتَٚم زٝظاُيٟ هيٞ زُٗٚاٙيٞكٟ تيطٜ، ئَٚػيتات بليٞ بيٞٗ خيٞٗٝ          ،ٞضت بؤٗٝخٞب

 خؤؾشاَي بٚت  ،كٞ ًطزٙت ٗ خٞبٞضت بؤٗٝ ،خؤؾٞ

 ٟ بَٞٓٚعَٙلٟبٞٙاُ بؤ ٗظٝ بٞزٝغت بَِٚٞ،ًٓٞ٘ٗ ؾَٞٗٙم بٞ زٗعاٗ ثاِضاُٞٗٝ 

                                                 
ْٕ ََْس -131 ٧َٜٕ ٖبٜٚ ام٘لَػ٤َٞ، ٖؾٜح ٜٔ ا٘يَعْدَس ا٘يُػًَِْٜ ا٘يُْد َِ َغِش َغاَعاُص َع َُاٍٜ َيَْٝطٖؾعب ا٘يكًٖٖ ِٕ َقاَؾَذ ائؿ َّ ٜج

َٚاَؾَس٠ َٜٚجال ٗنَسَدْش  َٖا،  َٗا ٖب٘يٖكا ْٓ ميإ ضٚاٙ ايٕرباْٞ يف ايهدري ٚايدٝٗكٞ يف ؾعذ اَ" َٚاْغَسْػٖؿَط اهلل ََ
َٛ زٝضَٚت ئَٞ غٞعاتٞ طٞضزُٗٚٞ بَٚت كٞ ىٜ ًًٓٞ٘ٗاْ ضْٗٗ ٗ  .".ٚؾػٓ٘ األيداْٞ )ئٞٗ غٞعاتٞ ث

َٛ ًاٗٝٙٞكٟ كَٞ بَٚت هٞ ؾٞٗ ٙاْ  ضؤشزا(  )ٗاهلل أعوٍ(  ئاؾلطاٙٞ ٗ ثَٚـ زٝض
ٖٕٔ

َْٜط٠ٖ ) -  ٖبَط ْٔ ٖبَخٞ  ٍب ايًَٞ٘ َع ٍَ َضغبٛ ٍَ: ٖقا ْٔ ٖبْغ)( ٖقا ْْٗعطبٚا ٜجٖي٢ ََ ْٓٗعطبٚا ٜجٖي٢ (: )ا َٖٚيا َز  ،ِْ ْٓٗه ََ ٌَ ٖؿ
 ًَ٘ٞ ١َُٖ اي ْٕ ٖيا َزْعَزضبٚا َْْع َٛ ٖبْغَسضب ٖب ٗب ِْ، ٖؾ ْٖٛقٗه َٛ ٖؾ ٖب  ْٔ َبَعا١َٖٜٜٚ-ََ ٍَ ٖبخبٛ  ِْ -ٖقا ْٝٗه  .)ٕ٘ٔٙ/ ايطقام/ خباضٟ] .(عًَٖ
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  تغٞض كاضٗ دَ٘ٗه٠ٞ ضؤشاُٞ َُ٘ٙ٘ٝ بة٘ٗٝ
َٛ َٛ كٞغييَٚلٟ بييَٞٓٚع زضٗغييت  ،زٗعييا ئٞطييٞض هييٞ ِييَ٘ىٙٛ زَهييٞٗٝ ٓييَٞهقَ٘ه زٝتيي٘اُ

اًييياجنَٚلٟ زٙييياضٙلطاٗ ئاِضاغيييت٠ٞ زٝكيييات ٗ َٓٚيييع٠  ضيييُ٘لٞ بيييٞضٝٗ ئ ،بليييات
      ظِٙسٗٗ زٝكاتٞٗٝ زٝضْٗٗ غػت ٗ ًطز٠ٗٗ ظٙاتط كاضٙطٞضٗ 

 ٞ ٓييًٞ٘ٗ تٚجييٞكاْ زٝزؤِضَٙييّ تييُٞٚا زٗٗ تٚييح  ، زاهييٞ طًٞييٞٗ طيياَهٟ ئييَٞ زُٗٚاٙيي
ٚ ؾطٜددل يف اآدد١ ٚ )  زؤظٝر   بييؤزًََِٝٚٚتييٞٗٝ، تٚجَٚييم بييؤ بٞٓٞؾييت ٗ ئييٞٗٙ 

 ( ؾطٜل يف ايػعري

ٝ  شٙيياُٟ ئٌَٚييٞ بييٞٗ ؾييَٚ٘ٝٙٞ ُييِٞضٗات  هٞٗاُٞٙييٞ  ،كييٞ خؤًيياْ ثةصييياْ بييؤ زاُيياٗ
ؤ ثةُييٛ بيي ٜ ثييٞضٗٝضزطاضكييٞ خيي٘ا تزَهِٚٚاٙٚييٞٗٝ بييٞٗ ؾييَٚ٘ٝٙٞ زِٝضٗابييَٞىَ بٞ

ضَٙةيلٞ زٝغيتلطزٝكاُٛ ًيطؤظ    زاُاٗٝٗ ثةُٟ خ٘ا هٞٓيًٞ٘ٗ بٞضُاًيٞٗ ثيةْ ٗ    
َٛ      زاٗاٜ  ضييؤْ ًِييسايَ ٗٝكيي٘  بؤٙييٞ اؾيي ٝ ب َٛ بييٞد ؾييتَٚم زٝكييا تييا بييؤٜ ديي

ْ  ٗاظ هٞ ططٙاْ ،٠َُٞكط َٛ ٗ ُاٗٝغي َ   ٗ فٚغيا ٝ  ٗ شٙيط  ُاٙيُٞ  ، ئَٚي٘ٝف ُابَٚتيٞٗ
، هيٞ زٗعياكطزْ غياضز ًٞبيٞٗٝ      بلْٞ كاُتاْثاضَٙعطاضٜ هٞ زٗعا ئاٗا بٞضزٝٗاَ

  هٞ زٗعاكطزْ بٞضزٝٗاَ بّ 
 
 
 
 

*    *    * 
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( طًَرِاويُتُوَ ياى )هُو دوعايانُّ ثًَغُمبُرٍ خىا يُندٍَ 
 كردوويُتِ

ّپیأچاكاٌ:  نیفّ يی خّ ردِ دٔعاكاَی س ٔ 

ّو:  ردِ دٔعاكاَی س 

ئٞٗا٠ُٞ ظٙلط زٝكْٞ، بٞ ظٙلطكطزْ غيٞضِاَي زٝبيّ،   ٙٞ، ًٓٞ٘ٗ ظٙلطَٙم زٗعا
زٝزاتيييٞ زٗعاكييياضاْ، ٓيييًٞاْ ؾيييت زٝزاتيييٞ   ٛبؤٙيييٞ خييي٘زا هيييٞ زٗعييياكطزْ ضييي 

ْٔ  ) ٓيييات٘ٗٝ: ِ٘زغيييٟٛ هيييٞ فٞضً٘ٗزٝٙيييٞكاضاْ، ظٙلطكييي ٘ب َش٘ندددٜطٟ َعددد ْٔ َؾدددػًَٖ ََددد
َٕٞ ايِػا٥ًَََ. ٌَ ََا ٗبْع ََ ٘ب ٖب٘ؾ ْٝسب   133   (ََْػٖةٖيَسٞ ٖبْعٕٖ

بَٚؿً٘اضْ ئٞطٞض ٓيًٜٞ٘ٗ  ظؤضٗ زٗعا ٗ زاٗاكاضٙٞكاُٟ ًطؤظاٙٞتٟ ئُٞٗٝسٝ 
ٝ كؤ بلِٞٙٞٗٝ، بٞ ئِٚػلوؤثٚسٙاٗ غيٞزٝٓا بيٞضط   ٞت كيٞ  بيٞكؤتا ُاٙي   ٛ طيٞٗض

بييٞ كعؤَهيٛ ٗ ظٝهٚوٚييٞٗٝ ثيُٞاٙاْ بطزؤتييٞ بيٞض ثييٞضٗٝضزطاضٜ    ًطؤظيٞكاْ  ضيؤْ  
  ٓ ٟ اُييياٗ ٓاٗاضٙاُيييٞٗٝ ضييي٘ٗٝٗ َٗٝىًييي  غيييٞضتؤثٛ ثػيييات ٗ ضيييؤْ بيييٞزُٝط 

 ٞتٞٗٝ ُزاٗ
هَٞ طؤؾٞ ُٚطاٙٞٗٝ ضُٞس صيُ٘ٞٙٞكٟ ظِٙسٗٗ زٝخِٞٙٞ بٞض زٝغيتاْ، كي٘ضز   

َٛ: ًؿتَٚم صي٠ُٞ٘ خٞضٗاضَٙلٞ   ٗتُٞ

بُشُرياتِ يُكُم: 
بؤًيييياْ  ()خيييي٘اٗٝ هييييٞ ثَٚغًٞبييييٞضٜ   ()ٜ كييييِ٘ضٜ عً٘ييييٞض عٞبييييسَٗى*

َٛ كيٞؽ بيِٞضَٙطازا   ثيَٚـ ئَٚي٘ٝ   هيٞ كاتَٚليسا   زٝطَِٚطَٙتٞٗٝ: زِٝضؤٙؿيذي، بياضاْ    غي
هَٚٛ زاكطزْ ٗ ُاضاضٙلطزْ ثُٞا بٞضُٞ بٞض ئٞؾلٞٗتَٚم، هٞٗ كاتٞ بيٞضزَٙم هيٞ   

َٜ َٛ زٝطط ، هُٞاٗ خؤٙاُيسا  ؾاخٞكٞ بٞضزٝبَٚتٞٗٝ ٗ زٝضطاٜ ئٞؾلٞٗتٞكٞٙاْ ه
بٞٙييٞك  زَٝهييَّٚ: ٓييٚو ؾييتَٚم ضظطاضًيياْ ُاكييات هييَٞ بييٞضزٝ دطييٞ هييٞ زاٗاكييطزْ  

 هٞخ٘ا بٞضاك ّٙ ئٞٗ كطزٝٗا٠ُٞ هٞثَِٚا٠ٗ خ٘ا ئٞجنامماْ زاٗٝ 
 َىضَ٘ٗ ٓٞب٘ٗ ئَٚ٘اضاْثٞضٗٝضزطاضَ، زاٙم ٗ باٗكَٚلٟ بٞغا ٙٞكًٞٚاْ ٗتٟ:

                                                 
ٖٖٔ

 ضٚاٙ ايدعاض ٚ ايدٝٗكٞ. - 
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 ٝ ـ  ئاشَٝهيٞكا  ز  ،هٞؾ٘اُٟ زٝٓاشييٞٗ ٞ   ٝزؤؾيٛ ثيَٚ ٙاْ بسًٝيٞ  ئي٠ٝٗٞ ؾيريٝك
ٝكطز، ضؤشَٙلٚاْ بٞٓؤٜ زٗٗضكٞٗتِيٞٗٝٗ  ز باٗكٍ ُؤف ًِساَهٞكا ، بٞزاٙم ٗ

      ٞ  غٞضِاَي ب٘ٗ  بٞطَٞىٗٝضاُسْ بؤ ئاشَٝهيٞكاْ، هيٞ ٓاتِيَٞٗٝ زضُٝيط كيٞٗ ، كي
ٓاشيييٞٗٝ ٗٝن ضؤشاُييٟ ثَٚؿيي٘ٗ ئاشَٝهييٞكا  زؤؾييٛ، بييَٞىَ بِٚييٍٚ ٓييٞضزٗٗكٚاْ  

ـ   ئيًٞاْ بٚسًٝييٞ ًِاَهيٞكا ، سٞظٙؿييٍ ُييٞزٝكطز    خيٞٗتْ٘ٗ، سييٞظَ ُيٞكطز ثييَٚ
بؤٙييٞ ضيياِٗٝضٗاْ بييَ٘ٗ هٞخييٞٗ َٓٞهػييّ، تييا بييٞضٝ بييٞٙاْ    ،ػييٍَِٚٙاْ َٓٞههٞخييٞٗ

ٗ   خ٘زاٙيٞ  تاَ، ديا  ٗٝغي اغٞ ؾريٝكٞٗٝ بٞغٞض غٞضٙاُٞٗٝ ِضابٞك  ئٞطيٞض ًيّ ئيٞ
ٞ     ،كاضَٝ هٞبٞض خاتطٜ ضٝظاًُٞس٠ تؤ ئٞجناًساٗٝ ضزٝ ئٞٗا هيٞ ًٚشِيٞتٛ ئيَٞ بي

  ضظطاضًاْ بلٞ
بَٞىَ ئٞٗٝ ُيٞب٘ٗ   ،ٗ ُٓٞسَٙم هٞزٝضطاٜ ئٞؾلٞٗتٞكٞ كطاٙٞٗٝ )بٞضزٝكٞ دَ٘ى

  (بت٘اُّ ه٠َٝ٘ٚ بَِٚٞ زٝضٝٗٝ
ثٞضٗٝضزطاضَ، ًّ ئاًؤظاٙٞكٍ ٓٞب٘ٗ هيٞ ٓيًٞ٘ٗ كيٞؽ ظٙياتط      زًٗٗٝٚاْ ٗتٟ:

 َ كييطز ضَٙطييَٞ بييسات كيياضٜ ُاؾييٞضعٛ هٞطييَٞي بلييَٞ،        خؤؾييٍ زٝٗٙػييت، زاٗا
طغييييَٚتٟ ظؤضٜ بييييؤ َِٓٚييييا ٗ ٓاتييييٞ ىَ، ًِييييٚـ ضَٙطيييي٠ٞ ُييييٞزاَ، غيييياَهَٚلٚاْ ب

َٛ ضاظٙيييَب كيياضٜ ُاؾييٞضعٛ هٞطييَٞي بلييَٞ، ئييٞٗٙـ 292 زِٙيياضَ ثَٚٚييسا بًٞييٞضد
كاتَٚيييم ٗٙػيييتٍ ئيييٞٗ   ، بيييٞٗ كييياضٝ ِضاظٜ بييي٘ٗ  هٞبيييٞض ثَٚ٘ٙػيييتٟبُٞاضييياضٜ ٗ 

 َ ثَٚييٛ ٗ : هييٞخ٘ا ب غييٞ ٗ ئييٞٗ كيياضَٝ هٞطييَٞي    ،تاٗاُيي٠ٞ هٞطييَٞي ئييٞجناَ بييسٝ
ِػيٞك٠ٞ كياضٜ     ٞٙٞكٟ ؾٞضعٛ ُيٞبَٚت ) ٗاتيٞ بيٞ ظٝٗاز(   َٙطئٞجناَ ًٞزٝ بِٞض

ٝٗٙػيت، ٗاظَ هَٚيٛ   خؤؾٍ ز تَٚلطزَ غٞضِٝضاٜ  ئ٠ٝٗٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ كٞؽ ظٙاتط
ئٞطيٞض ًيّ ئيَٞ كياضَٝ هٞبيٞض      ُٞغُٞسٝٗٝ، دا خ٘زاٙيٞ   َِٛٓٚا ٗ ثاضٝكٞٙؿٍ هَٚ

ٝ ضِ خاتطٜ َ  ئيٞٗا هيٞ    ،ٝظاًُٞسٜ تؤ ئٞجناًيساٗ بيٞضزٝ ضظطاضًياْ     ًٚشِيٞتٟ ئيٞ
  بلٞ 

  ،بَٞىَٗ ظٙاتطٜ هٞزٝضطاٜ ئٞؾلٞٗتٞكٞ كطزٝٗٝدَ٘ٗىبٞضزٝكٞ ُٓٞسَٙلٟ تط )
  (ئُٞٗٝسٝ ُٞب٘ٗ ه٠َٝ٘ٚ بَِٚٞ زٝضٝٗٝ ٓٞضَٓٚؿتا 
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ساضَٙتٟ خييييؤٜ كييييطز هٞطييييَٞي ئًٞاُٞتيييي بٞٓييييًٞاْ ؾييييَٚ٘ٝ باغييييٛ غييييًَٚٚٞٚاْ
ٗ  ٞكطَٙلاضَٙلييسا كييٞ ضييؤْ ًافٞكيي٠ٞ ُييٞخ٘اضزٗٗٝ ٗ بييؤٜ ثاضاغييت٘ٗٝ ٗ  طٞؾيي

ئٞطٞض ًّ ئيَٞ كياضَٝ   خ٘زاٙٞ ٗتٟ: دا  ،ٗٝ ٓٞضٗٝك٘ ئٞٗاُٟ تطصياٜ ثَٚلطزٗ
    ٝ ًٚشِييٞتٟ ئييَٞ بييٞضزٝ   ئييٞٗٝ هييٞ   ،هٞبييٞض خيياتطٜ ضٝظاًُٞييس٠ تييؤ ئٞجناًييساٗ

  ضظطاضًاْ بلٞ 
بييٞ ثاِضاُيي٠ٝٗٞ غييًَٚٚٞٚاْ بٞضزٝكييٞ بٞتييٞٗا٠ٗ هٞبييٞض زٝضطيياٜ ئٞؾييلٞٗتٞكٞ    )

134( ًٚشِٞتٞ ضظطاضٜ كطزْ ىض٘ٗ، ثٞضٗٝضزطاض هٞٗ
 

 ِدووَم:بُشُريات 
بؤ ئُٞٞؽ هٞخ٘ا بجاِضَٙطٝٗٝ   (خ٘ا،ئَ٘ غ٘هٍٞٙ ٗتٟ: ئٜٞ ثَٚغًٞبٞضٜ )*

ٞ "ئييٞٗٙـ فييٞض٠ًٗ٘:  َٛ غيي   "خ٘اٙييٞ ًيياَي ٗ ًِييساَهٛ ظؤض بلييٞٗ بٞضٝكييٞتٟ تيي
خؤَ، دطٞ هٞ ًِساَهٛ ًِساَهيٞكا ، ٗاتيٞ: دطيٞ    ئُٞٞؽ ٗتٟ: ه٠ُٝٗٞٞ ثؿتٟ 

َٛ ُاؾيي ٗ غييٞزٗ بٚػييت هييٞ كِ٘ضٝظاكييا ،  ت٘ٗٝتٞ ُيياٗ طييؤِض ٗ ثَٚييِر كٞغييٚا  هيي
ٚ  ٜ زٝطيط بِٞضاغتٟ ظٝٗٙٞكيَٞ هيٞ غياَهَٚلسا زٗٗ دياض بيٞض      ٚيٞ  ت ٗ ٓيٚو ؾيتَٚم ُ

َٜ   235دطٞ هٞ ظٝٗٙٞك٠ٞ ًّ ُٞبَٚت  هَٞ َٗىتٞ زٗٗ داض بٞض بطط
:بُشُرياتِ شًًَُم 

كؤضٛ كاتَٚم سٞدٟ ًاَهٛ خ٘اٜ ٜ 93هٞغاَهٛ ()عً٘ٞضٜ كِ٘ضٜ خٞتاب 
 هُٞاٗ ؾاضَٜٚت زٝثاِضٌَٙٞٗٝ هٞثَِٚا٠ٗ تؤ هخ٘اٙٞطٚاْ "ٗتٟ:  كطز، ثاِضاٙٞٗٝ

   "( ؾٞٓٚسٍٙ بٞ ُػٚب بلٞ)ٜ خ٘اثَٚغًٞبٞض
 ٠ ِبَ٘ي كطز، ئٞٗٝب٘ٗ هٞ ًٞزِٙٞ، هيٞ كاتٟ َُ٘ٙصٜخ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض زٗعاكٞ

 ٞيي(، ئٞب٘ ه٘ئو٘ئٜٞ ًٞد٘غٛ بٞ ًعطٞٗتٟ ثَٚغًٞبٞض)يييييييه بييييييييييٞٙاُٛ، 
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 -  ْٔ ٍَ)ٖبَْٜؼ خٔ ََاَيُو َع ّّ ٖقاٖيْش: )) ( ٖقا ِٝ ٗب ْٝ ٍَ َٜا:  غبًٖ ًَٞ٘ َضغبٛ َ٘ اْزعب ()اي ًٞ ٍَ ، أٖلَْٝؼ اي :  ٖؾٖكا
ِِ ٗب ًٞ ٘ب ٖب٘نَطْط اي ٙب ََاٖي َٖٚيَس ٘ب ََٚخاٜض٘ى ، َٚ  ٍَ . َؾَٝ٘ ٖي ْٓشب ؾًٖٖٖكْس:  ٖبٌَْؼ ٖقا ْٔ َزٖؾ ًَ٘دٞ ََ ٣َٛ قب ًُْػا َٚ َٖٚيَس َغ ٖيَسٟ َخ

َٚ ٜٔ ْٝ ََِطَز ٜبْطَُطب   ٤ٌْٞ ََا َؾٞ ا٘يدًََٖس َؾ َٚ  ، ٜٔ ْٝ ََِطَز ٝبْطَُطب َؾٞ ايِػ١ََٓ  ِٕ ٖبْضَ ٞ ٖي َٜٚج َََٚا١ٙ٥َ ،   َٔ َٖا(() ضٚاٙ َعْؿٜطٜ َْٝط ٖغ
( ٚايًؿغ 709( ، ٚايٕرباْدٞ يف "ايدُعػِ ايهدري" ضقِ : )1499( ، َٚػًِ ضقِ : )6378ايدداضٟ ضقِ : )

 .(141ضقِ : ) ( ٚ "غًػ١ً األؾازٜظ ايكؿٝؿ١" :653األزر ايدُؿطز" ضقِ : )ي٘ ، ٚاْعط : "قؿٝح 
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َٛ خٞجنييي ٞضٜ هَٚيييساٗ ؾيييٞٓٚسٜ كيييطز، تٞضًٞكييي٠ٞ خٞجنيييٞضَٙلٟ شٝٓيييطا٠ٗ غييي
َُٚيييصضا، هيييٞٗ ؾييي٠َِٞٙ٘  ٜ قيييسٙق(ٗ ئٞب٘بيييٞكطهيييُٞعٙم طيييؤِضٜ ثَٚغًٞبيييٞض)

   236ثَٚؿ  عائٚؿٞ بؤ خؤٜ زاُاب٘ٗ
:بُشُرياتِ ضىارَم 
 ،ٗاهيييٛ ك٘فيييٞ بييي٘ٗ كيييٞ ئيييٞٗ كاتيييٞ()زش بيييٞ غيييٞعس خيييَٞهلٟ ؾييياضٜ ك٘فيييٞ*

ٗ () "تابعً٘ييٞضٜ كييِ٘ضٜ خييًٞ٘غييَوٌاُاْ "طٞٙاُييسٝ خٞهٚفييٜٞ غييلاَىٙاْ 
َٜٚزاٗاٙاْ هَٚٛ كطز ب َٛ، طؤِض َٛ زاُ اْ ئيٞٗٝ بي٘ٗ   ٙثاغاٗ ٗ كٞغَٚلٟ تطٜ هٞد

ٞ   غيٞعس  ط٘اٙٞ  ، بٞٙيٞن ضياٗ غيٞٙطٜ ٓيًٞ٘ٗاْ ُاكيات،      كٞغيَٚلٟ زازطيٞض ُٚٚي
َٜ  ثَٚؿَِ٘ٙصٙٚاْ بؤ بلات ٗ بٞ ثَٚؿٞٗاٜ خؤٙاْ ُاظاُّ بؤٙٞ   ُاٙاُٞٗ

ٞٙييٞكٟ ضييُٞس كٞغييٟ  ئٌٚيياًٟ عً٘ييٞض بييؤ غييا لطز٠ُٝٗٞ ئييٞٗ غييلاَىٙٞ هٚصُ   
َهِييٞٗٝ، ُيياضزٝ عَٚييطاق تييا هييٞ ُعٙلييٞٗٝ هييٞ ضاغييت ٗ زضٗغييتٟ ئييٞٗ ِػيياُٞ بلؤ     

كٞٗتيٞ طيِٞضاْ ٗ غيِ٘ٗضاْ، ًعطيٞٗت بًٞعطيٞٗت       هٚصُٞكٞ ض٘ٗٝ  ؾياضٜ ك٘فيٞ،  
ٝفتيياضٗ َٓٞهػيي٘كٞٗتٟ غييٞعس هٞخييَٞهلٟ ئييٞٗ زٝٗضٗبييٞضٝٙاْ زٝثطغييٛ: ئاٙييا ضِ 
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ساَهٞكاُٟ تُٞٔا زٗٗ زضًٟٓٞ زاُاب٘ٗ، ئٞٗ بِطٝ ثاضٝٙٞ ضؤشاُٞ بؤ خٞضدٛ خؤٜ ٗ ًاَي ٗ ًًِ٘غَوٌاُاْ، 
ًٓٞ٘ٗ ثاض٠ٝ بٞٙت٘ملاهٛ هٞشَٙط زٝغت زاب٘ٗ، كٞضٛ  زٝغتٟ بؤ  هٞكاتَٚلسا اتٞ ظؤض كَٞ ب٘ٗ،بؤ ئٞٗ ك

َٛ بٞزٗٗض بططَ ئُٞٗٝسٝ  ُٞزٝبطز، زٝٙ٘ت: ئٞٗ ًاَهٞ ىٜ ًّ ٗٝك٘ ًاَهٛ ٙٞتٍٚ ٗاٙٞ، ضُٞسٝ خؤًٟ ه
 مب تاٗٝك٘ تَٚطغٞضبٞضظ زٝمب، خؤ ئٞطٞض بطغٍٚ ب٘ٗ، ئٞٗٝ ئُٞٗٝسٝ ُاخؤَ 

ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ بٞ )ئًٞريٗمل٘ئٌِري( باُط كطا، ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ خَٞهلٟ بؤ َُ٘ٙصٜ  ئٌٚاًٟ عً٘ٞض
   ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ بٞؾٞٗ  هَُٞٚ٘ بٞ كؤًَٞي َُ٘ٙصٜ تٞضاٗحيٚاْ ئٞجناًسا تٞضاٗٙا كؤكطزٝٗٝٗ

َٛ شٙاْ ٗ ط٘ظٝضاُٟ خَٞهم ضؤُٞٗ هٞٗ ؾاضٝ ضٛ  كؤَىُٞكاُٛ ؾاض زٝغِ٘ٗضاٙٞٗٝ بؤ ئ٠ٝٗٞ بعاُ
َٜا ٗ تًٞبَٚلطزْ ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ زٙ٘اُٛ زاُا  ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ بًٞٞبٞغتٟ  تٞئسٙب   زٝط٘ظٝض

زا، ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ دٞظٙٞٗ غٞضا٠ُٞ هٞ  ٞٙطٝ  زِٙٞكاُٟ َُٚ٘ زَٝٗهٞتٟ زاضٜ هٞ ئاضِٝدؤض82
 َٜ ً٘غَوٌاُاْ ٗٝضططت ٗ ٙٞكَٞ كٞؽ ب٘ٗ غاَهِا٠ًٞ عٞضٝبٛ"كؤضٛ" زاُاٗ زازثٞضٗٝضٙٞك٠ٞ بٞدؤض

َٚلٟ بؤ ٗاهٛ ٓٞض ؾََِ٘ٙٚم زاُاٙٞ، غٞضٝتا باُطٟ زٝكطز، هٞغٞضٗٝت ٗ غاًاُٞك٠ٞ ب٘ٗ، ٓٞض كٞغ
زٝثطغٛ ، ئٞٗدا هٞىٜ خؤٜ  ًٓٞ٘ٗ غٞضٗٝت ٗ غاًاُٞك٠ٞ تؤًاض زٝكطز بؤ ئ٠ٝٗٞ هٞكاتٟ ىضْ٘ٗ 
َٛ ئاٙا طُٞسَٝهٛ كطزٗٗٝ ٙاْ ُاا كاتَٚم هٞ ئٌٚاًٟ عً٘ٞضٙاْ ثطغٛ:  ضظطاضبُ٘ٗت هٞ  ٗ ىبطزُٛ زا بعاُ

 )هٞزٗاٜ ُعاٗثاِضاُٞٗٝ بؤ خ٘زاُٗٝس٠ طٞٗضٝ، ٓٚةٛ تط ُاظا ( ضٚساٙٞا ٗتٟ: 
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ٝفتيييياضٗ غييييٚاْ هييييٞ ِضاَٙعٝٗٝ بِضٞق بٞخَٞهلٞكيييي٠ٞ ضييييؤُٞا ٓييييًٞ٘ٗاْ بييييٞزٝضٓيييي
زٝكييطزٗ زٗعيياٜ بييٞخَٚطٙاْ بييؤٜ زٝكييطز، تييُٞٔا هييٞ ٙييٞن هييٞ          َٓٞهػيي٘كٞٗتٟ
ٗتٟ: ئَٞ ثٚاٗٝ هيٞ ٓيٚو ؾيتَٚم ؾياضٝظاٗ     كابطاٙٞن ضاغت بؤٗٝ، ًعطٞٗتٞكاْ 

اغييييت ٗ زضٗغييييتٟ هٞطييييَٞي خَٞهلٞكيييي٠ٞ    زازٗٝض ُٚٚييييٞ، هييييٞ كاضٝكاُٚييييسا بٞضِ  
      ٘ س٠ كٞٗتٟ بَٚيت، ئٚيي َٓٞهػي٘كٞٗت ُاكيات، ديا كٞغيَٚم ئييٞٗٝ  ضٝفتياضٗ َٓٞهػي

 ّ َٜ بٚلييٞٙ خؤًيياْ ٗ بييٞ ٗاهييٛ خؤًيياُٟ   بٞزًِٝطاغييتٟ كيي٠ٞ بٞكييَٞهلٟ ئييٞٗٝ ز
 بعاُري 

ٗتيييٟ:  ٚٚيييٞ، زٝغيييتٟ بيييؤ ئامسييياْ بيييٞضظكطزٝٗٝ، بيييٞٗ ُآِٞ غيييٞعس زٝضٓيييٞق
خ٘اٙٞطٚاْ هَٚت زٝثاِضٌَٙٞٗٝ ئٞطٞض ئَٞ ثٚاٗٝ زضؤٜ كطزٗٗٝٗ ئيابِط٠ٗٗ ًِيٟ   

ٚى ٗ ٓٞشاضٗ زاًاٗ، ت٘ٗؾٛ زٝضزٗ ئٞٗٝ تًُٟٞٞ زضَٙص بلٞٙت ٗ  ظٝه ،بطزٗٗٝ
  زُٗٚاٜ بلٜٞبَٞىٜ 

  ٞ ًيَُٞٚلٟ  خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض زٗعاك٠ٞ ِبَ٘ي كطز، ٗٝن زٝطَِٚطُيٞٗٝ كابطاكيٞ ت
َٜ كييطز،   ضيي٘ٗٝ غيياَهٞٗٝ، كييٞؽ ؾييٞضًٟ هييٞ غييٞضِٗضزَِٙٞ      زٗٗضٗ زضَٙييصٜ بييِٞض

غجٚٚٞك٠ٞ ُٞزٝكطز، ُٞن ٓٞض ئُٞٗٝيسٝ، بيَٞهل٘  كاتَٚيم بيٞ كؤَىُيٞكاُٟ ك٘فيٞ       
سٝثِٞضٜ ٗ  زٝٓات ٗ زٝض٘ٗ، ئافطٝتٞكاْ بٞئاؾلطا  طاَهتٞٙاْ ثَٚٛ زٝكطز، تَٚ

ئٞٗٙـ زٝٙ٘ت: ًّ ضُ٘لٞ كاتٟ خؤٜ كٞغيَٚلٟ زضؤظْ ٗ ب٘ختاُليٞض بيَ٘ٗ    
كٞٗشيييٞ بييٞض زا٠ٗ زٗعيياٜ غييٞعسٝٗٝ ، ئَٚػييتاف ً٘غييتِٞٓٞٛ ئييَٞٗٝ ئييٞٗ       

َٛ بلات ٗ هٞٗٝ خطاث َ بٞغٞض بََٚ    237خَٞهلٞ طاَهتَٞ ث
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ُبَط٠ٖ -  ٜٔ َغ ْٔ َغاَخٜط ْخ ٍَ () َع ٌب َؾٖها: )) ٖقا ْٖ ََُط  ٖب ٘ب)ا٘يٗهٖٛؾ١َ َغْعًسا ٜجٖي٢ عب ٌَ ( ٖؾَعَعٖي َُ ِْ َٚاْغَسْع ْٜٗٝ  عًَٖ

ُِاًضا ْٛا ، َع ٘ب َشٖنطبٚا َؾِس٢ ٖؾَؿٖه ِْ ٔبٜبْؿ الٖ ٖب ٌَ ، ٜبَكًِّٞ َػ َْٝ٘ ٖؾٖةْضَغ ٍَ ٜجٖي ِٕ ٜجْغَؿاَم ٖبَخا َٜا:  ٖؾٖكا َٕ َٖؤبال٤َ ٜج ُبٛ  َْٜععب
ِْٖو ٔب الٖ ٖب ِْ َقاٖل٠ٖ َضغبٍٜٛ ايًَٞ٘  زبْؿَػ ْٓشب ٗبَقًِّٞ خَٜٗ ًَٞ٘ ٖؾٜحْٔٞ ٗن َٚاي َِا ٖبَْا  ٍَ ٖبخبٛ ٜجْغَؿاَم : ٖب  ( ََا)زبَكًِّٞ ؟! ٖقا

ّب َٗا ٖبْخٜط ْٓ ٜٔ َؾٞ ٖؾٖةْضٗنسب ا٘يَعَؿا٤َ َقاٖل٠ٖ ٗبَقًِّٞ ، َع ْٝ ـّ اأٗلٖٚيَٝ ٜٔ َؾٞ َٚٗبَخ ْٝ ٍَ ، اأٗلْخَطَٜ ّٔ َخٖو َٜا ٖبَخا  ٖقا : َشاٖى ايٞع
ِْ ََٜسْع ََْػ َٖٚي ٌَ ا٘يٗهٖٛؾ١َ ،  ْٖ ٘ب ٖب ْٓ ٍَ َع ْٚ ٜضَغااٙل ٜجٖي٢ ا٘يٗهٖٛؾ١َ ، ٖؾَػٖة ٘ب َضغباٙل ٖب ٌَ َََع ٍَ َػًسٜجْغَؿاَم ، ٖؾٖةْضَغ ا ٜجاٞل َغٖة

ٔب ٘ب ٗبَغا١ََٗ ْخ ٍب ٖي ٜبٖكا  ِْ ٗب ْٓ ََ ٌٌ ٌَ ََْػَػًسا َيدََٓٞ َعْدٝؼ ، ٖؾٖكاَّ َضغب َٕ ََْعطبٚٙؾا ، َؾِس٢ َزَخ ٓبٛ ٜبْط َٚ ٘ب ،  ْٓ  ٖقَساَز٠ٖ َع
١َِٜ َٕ ال ََٜػريب َخايِػٜط ِٕ َغْعًسا ٖنا َِا ٜجْش ََْؿْسَزَٓا ٖؾٜح ٍَ : ٖب ٍب  ٜب٘ه٢َٓ ٖبَخا َغْعَس٠ٖ ٖقا َٚال َْٜعَس  ، ١َِٜ ِب َخايِػٜٛ َٚال َٜ٘كَػ  ،

. ١َِٝ ََ َُْع َؾٞ ا٘يٖك َٚغب ََٖصا ٖناَشًخا ، ٖقاَّ ٜضَٜا٤ً  َٕ َعْدسبٖى  ْٕ ٖنا ِِ ٜج ٗب ًٞ ِٕ َخَطاٖلُع : اي َٛ ًَٞ٘ أٖلْزعب َٚاي ََا  ٍَ َغْعٌس : ٖب ١ٙ ٖقا
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ُِم:ثًَهج بُشُريات 
َٛ بَٚيت     * هيٞ طيٞٗض٠ٝ تيابعري بي٘ٗ،      (غٞعٚس٠ كيِ٘ضٜ د٘بيٞٙط )ضٝظاٜ خي٘اٜ هي

 كؤتا كٞؽ ب٘ٗ سٞدادٛ غٞضغٞخت ٗ زَهطٝق  ك٘ؾتٟ 
َٜ، هَٚٛ ثطغٛ: ُاٗت ضٚٞا   سٞداز ثَٚـ ئ٠ٝٗٞ بٚل٘ش

 ٗتٟ: ُاَٗ غٞعٚس٠ ك٘ضٜ د٘بٞٙطٝ  
 سٞداز ٗتٟ: تؤ بٞزبٞختٟ ٗ تُٞٔا غٞعٚس٠ هٞ بٞٓٚةن ضُ٘ٗت 

  َٛ  ٗتٟ: َُِٔٚٚٞكاْ ؾاضاْٗٝ،  ٞٙطٜ تؤ ثَٚٛ زٝظاُ
َٛ زٝكًٞييٞ ئيياططٗ زاخييت زٝكييَٞ، ز٠ٝ هٞغييٞض ض٠ٗٗ    سييٞداز ٗتييٟ: زُٚييات هيي

 ٗٝضطَِٚطْ 
 ٗتٟ: ضَٗٗ بؤ ٓٞض ىٙٞن ٗٝضبطَِٚطْ، ٓٞض خ٘اٜ هَٚٚٞ  
 سٞداز ٗتٟ: ض٠ٗٗ هٞ ِٚبوٞ ٗٝضطَٚطْ  

 ٗ ڍ  ڌ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ ئاٙٞتيي٠ٞ خَِ٘ٙييسٝٗٝ:  ئييٞٗٙـ ئييٞ

ٗاتٞ:" هَٞ خاكيٞ خيَٞهقٌاْ كيطزْٗٗ ٗ زٝتاُطَِٚطِٙيٞٗٝ      ٥٥طه:  چڌ  ڎ  
ُييا٠ٗ ٗ ٓييٞض هييَٞٗٙـ زٗٗبيياضٝ زٝتاُطَِٚطِٙييٞٗٝ"  بؤٙييٞ هٞغييٞض ئييَٞ خاكييٞ هييٞ    

 ٞ ضٗٗت زٝسيييٞٗٝ، خ٘اٙييٞ  ضؤشٜ ِٚاًييٞت هٞبييٞض زٝغييتٟ خيي٘اٜ طييٞٗضٝ ضٗٗ بيي
 طٚاْ ثاؾٛ ًّ كٞغٛ زٙلٞ بٞزٝغتٟ سٞداز ططفتاض ُٞك٠ٞ 

ؾييٞٗ  72كيي٠ٞ طييريا بيي٘ٗ، ثيياف كؤضييٛ زٗاٙييٛ غييٞعٚس ، سييٞداز تييُٞٔا زٗعا
َٜ بيٞتطؽ ٗ هيٞضظٝٗٝ زُٝ٘ٗغيت، خي٠ٗٞ      َٛا ًٓٞ٘ٗ ؾٞٗ شٙا، بَٞىَ ضؤْ شٙاُ
    ٗ َٜ ئادطٗ بادطٜ زٝبِٟٚ، خ٠ٗٞ بٞ غٞعٚسٝٗٝ زٝبِٚيٟ ئيٞٗٝ زٗاٜ زٝكيٞٗ
                                                                                                                            

٘ب َخا٘ي ََٚعٔطْ  ٙب ،  ٌْ ٖؾ٘كَط َٖٚبَط ٙب ،  َُْط ٌْ عب ٜٔ .ٖؾٖةَط ٌٕ ، ٖبَقاَخسَْٓٞ  َؿَس ٌْٝذ ٖنَدرٌي ََ٘ؿسبٛ ٍب : َؾ ٌَ َٜٗكٛ َٕ َخْعسب ٜجَشا غب٦َ َٖٚنا
٠َٗٛ َغْعُس . ٘ب ٖيََٝسَع َزْع ِْ َٜٚج َٔ ا٘يَهَدٜط ،  ََ َْ٘ٝ َْٓٝ ٙب ع٢ًَٖ َع ٘ب َخْعسب ٖقْس َغٖكٖط َؾاَغَدا ْٜسب ًَََُو : ٖؾٖةَْا َضٖب ٍَ َعْدسب ا٘ي ِطضب ٖقا

َٛاٜضٟ َؾٞ اي ًَ٘ػ ِٔ(() قؿٝح ايدداضٟ ضقِ : )َي ٖب  (755ٕٟطبٜم َْٜػَُعب
عٞبسٗملٞهٚم زَٝهَٚت: ًّ زٗاٜ ئٞٗٝ هٞ ثريٜ ٗ طٞٗضٝٙٚسا بٍِٚٚ، ٓٞض زٗٗ بطؤٜ بؤ غٞض ٓٞض زٗٗ 
َٛ بٞ ضاٗ هَٚق٘ضاْ  ضاٜٗ ؾؤِض ببُ٘ٗٞٗٝ، هٞغٞضٝ ضَٙطاكاُسا ضَٙٛ هٞ كةاْ زٝططت ٗ ئٚؿاضٝتٟ زٝزاُ

 )هٞدٚاتٟ ئاِٚبٞت خَٚط، بب٘ٗٝ كٞغَٚلٟ ئاخري ؾِٞض( ْ زبؤ بطٗ بطؤ َٓٞهتٞكاُسْ ٗ زٝغت 
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َٛ ُآََٚ ، كٞ هٞخٞٗ ضازٝثيِٞضٜ ٓيٞض هٞبيٞض خؤٙيٞٗٝ ٓياٗاضٜ زٝكيطزٗ        ٗاظ٠ ه
َٛ ُآََٚ از َٜا  بؤضٛ ٗاظَ ه  ٝٙ٘ت: غٞعٚس ضٛ هٞ ًّ زٝٗ
ُم:بُشُرياتِ شُش 

 ،خييؤٜ زٝطَِٚطَٙتييٞٗٝ غييٞضزًٟٝ غييٞضباظ٠  باغييَٚلٟ  (ٗؾييٚاض)ًييٞى ًاًؤغييتا
 زَٝهَٚت:

 ٗزؤخَٚلٟ خييييطاثٍ بِٚييييٟ )ظابييييت تييييٞٗدٚٔٛهييييٞ ٓييييٞٗهَٚط غييييٞضباظبَ٘ٗ، بيييياض
ٞضًاُيس٠ٝ  (هيٞ غيٞضباظطٞكاْ ٓيٞب٘ٗ، زٝغيتٚاْ هيٞ ف     -ضابٞض غٚاغٛ-غٚاغٛ

ًٞضكٞظ ظٙياتط زِٝضؤٙؿيت، بٞٙاُٚيٞكٚاْ هيٞ غياس٠ٞ عيٞضٝظات بيٞ ًياٙلطؤفؤْ         
ٞ   ُيييا٠ٗ ٞ    خَِ٘ٙسًيييٞٗٝ: ٗؾيييٚاض ً َٛ، ًِيييٚـ هييي ٙع ِضدٚيييس غيييٞعٚس! ٗ : بيييَٞه

 زٝضضَ٘ٗ ٗ ضً٘ٗٞ ىٜ 
َٛ بةٚتٞ ً٘غٞٙب   ٗتٟ:خؤت ئاًازٝكٞ فٞضًاُٟ ط٘اغتِٞٗٝت زٝضض٘ٗٝ زٝب

ٗ ُاخؤؾٞ، ُٞثاضٝ ٓٞب٘ٗ، ُٞ ُاْ، ؾََِ٘ٙٚلٟ ظؤض خطاخ ً٘غٞٙب زٝٙاُط٘ت 
تٞٗٝ زٝضتبلييييْٞ ٗ ضٝٗاُيييي٠ٞ باضٗزؤخٞكييييٞ ٗابيييي٘ٗ ٗٝن ئيييي٠ٝٗٞ هييييٞ بٞٓٞؾيييي 

 ت بلْٞ زؤظٝخ
كان سادٛ عٞبسَٗى ٓٞب٘ٗ، كٞغَٚلٟ خ٘اُاؽ ٗ زاًيٞظضاٗ، ثَٚيٛ ٗ : ئيٞٗٝ     

َٛ تاِٞت زٙاضٜا   بؤٗا ب
َٛ فييٞضًا  زٝضضيي٘ٗٝ غييب َٛ تاِييٞت ُييٞمب ٓييٞٗاَهٚاْ زاًٗييٞت ٠ٞ بييؤ ٗ : ضييؤْ بيي

 ً٘غٞٙبٍ زٝط٘اظُٞٗٝ  
 ٗتٟ: بٞثؿتٚ٘اُٟ خ٘ا ُآََٚوٍ بةٛ 

 ٗ : ضؤْ ُآََٚوٛ هٞكاتَٚلسا فٞضًاُٞكٞ زٝضض٘ٗٝ 

 !!ٗتٟ: ًّ زَٝهٍَٚ ُآََٚوٍ بةٛ
 ٗ : زٙاضٜ دُٞابٛ ئاًط زُٝاغٛا

ٗتييٟ: ئاَِوبييٞ ًييّ ئيياًطٜ كييْٞٗ ٗ كائِٚييات زُٝاغييٍ، خيي٘ا طٚيياْ، ئًٞؿييٞٗ          
َٛ زٝططَ  ُآََٚوٍ َُِٞوت بلْٞ  ُاخَٞٗ، ِٗضكٟ ه
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ئييٞٗ ؾييٞٗٝ تييا زضُٝطيياُٟ ؾييٞٗ ًُ٘اديياتٟ خ٘اًيياْ كييطز، بييٞٙاُٟ ٓييٞض ئييٞٗ        
ئٞفػيييٞضٝ بييياُطٛ كيييطزَ، كيييٞ ضيييً٘ٗٞ ىٜ، ثَٚيييٛ ٗ : ئييياًط زٗٗ ًييياُطٟ بيييؤ   

  238ِِٞٙا با زٗٗ ًاُطٛ تط هَٚطٝ سيََِٚٚتٞٗٝ :زٗاخػتٟ، ٗتٟ
                                                 

ٖٔ4
ًاَهٌاْ هٞ  9227غاَهٛ: بؤٜ طَِٚطاًٞٗٝ، ٗتٟ (ٝ،كان )ئٞكطَٝ عٞهٛ( خَٞهلٟ طُ٘سٜ )بٞضزبِط -

َٜ ثاضَٝ بِٞٞضزِٗؤ  َٜ ثاضَٝ هٞغٞض ٙٞن زاُا ٗ ُٓٞس ؾاضٝزَٙٛ "بِٞغَةٗٝ" ب٘ٗ، كطَٙةٛ بَ٘ٗ، ُٓٞس
ٞكٍ زضٗغت كطز، )غبشاْ اهلل( ٓٞض ئٞٗ ضؤش٠ٝ  ًاَهٍ باضكطزٗ ضً٘ٗٞ ُاٗ ثٞٙسا كطزٗ خاُ٘ٗٙٚ

َٜ ثاضَٝ هَٚٛ ِٞضظ كطزب٘ٗ بٞضٝ بٞضٜ بٞٙاْ ٓاتٞ تاظٝ خاُ٘ٗٝ كٞ، ٙٞن هٞٗ ًاَهٞ  زضاٗغَٚٚا٠ُٞ ُٓٞس
ىَ،  ٗتٟ: ئ٠ٝٗٞ ضاغتٚيَب  بُٞٚاظَ ئَٞ ئَٚ٘اضٝٙٞ بةٌٞ ًٞعطٝظ ٗ غٞٙاضٝ بلِطَ، ٓٞض بؤٙٞ ٓاتَ٘ٗ 

 ئٞٗ ِٞضظَٝ بسٝٙٞٗٝ ًًِْٞ٘ٗ زٝمب  طٞضئٞ
َٛ، ثٌَٚ٘ت: بٞثؿتٚ٘اُٟ خ٘اٜ طٞٗضٝ، ئٚؿَٞى زاُٟ ئَٚ٘اضٝ  ًِٚـ هٞ ًاَهٞٗٝ ٓٚةٍ ُٞب٘ٗ بٚسًٝ

 ثاضٝكٞت بؤ زٝطِٞضٌَِٙٞٗٝ 
َٛ بلَٞا كٞٗشيٞ  َٛ َٗٙلٔاتٞٗٝ، ًُٞعاُٟ ضٚبلَٞ ٗ بؤ ئٞٗ بِطٝ ثاضٝٙٞ زاٗاٜ ِٞضظ هٞ ك غٞضٜ زُٗٚاَ ه

َٛ بلٞٗٝ ُٞٗٝ:  خ٘اٙٞ طٚاْ بطٞاٗ ثاِضاُع   !فطٙاَ، ٓاٗاضٜ بٞض ِاثٛ تؤ زٝكَٞ زٝضٗٗٙٞكٍ ه
كٞ ٓاتٞ "٠ ًاًٍ بؤ ثريؤظباٙٛ خاُ٘ٗٝ َُ٘ٙٚٞٓٞض ئٞٗ ضؤشٝ ثَٚـ ُِٚ٘ٝضؤ "ئٞظيٞز س٘غَّٚ سٞغْٞ

َٜ ضُٞس هٞغٞض ئٞٗ خاُ٘ٗٝ ِٞضظاض ب٘ٗٙتٞٗ َٛ ثَٚٚ٘ : ئٞض  ٝاًاَهٌاْ ٗ ُِٚ٘ٝضؤ  ب٘ٗٝ ًٚ٘اصياْ ، كات
 ٗ : َٗٝى ظؤض  

َٜ بَِٚٔٚٞٗ  ئٞٗٙـ بٞزَٝ ظٝضزٝخُٞٞٙٞكٞٗٝ ٗتٟ: بِطؤ ثاضَٝ هُٞاٗ غٞٙاضٝكٞ زاُاٗٝ ضُٞس٠ زٝتٞٗ
َٛ بسٝٗٝ ِٞضظاضٜ ًِيب،ِٞضظ٠ ئٞٗ   باؾ ٝ ه٠ٝٗٞ ِٞضظاضٜ خَٞهلٟ بٚت  خَٞهل٠ٞ ث

ٓٞض هٞٗ ثاضٝٙٞ  غ٘ٙةٛ غٞٙاضٝك٠ٞ ثَٚساَ، ًِٚـ ضَ٘ٗ ثاضٝكَٞ هُٞاٗ زٝؾب٘هٛ غٞٙاضٝك٠ٞ َِٓٚاٗ
 ِٞضظ٠ زضاٗغَٚلَٞ زاٙٞٗٝ 

ًاُطٟ ضًٝٞظاْ ب٘ٗ ِِ٘ضطٟ شاُٟ  9228ٓٞض كان ئٞكطَٝ طَِٚطاٙٞٗٝ ٗتٟ: زضيُٟٞ خَٚعا  غاَهٛ*
زٝكطز، بٞٙٞكٞٗٝ ضِ٘ٗٙٞ ُؤضِٙط٠ٞ زكتؤض عٞبسٗخلاهق كٞ هٞؾِٞاًٛ "ثعٙؿلاْ"  زكتؤضٜ ِِ٘ضط ٗ 

َٜ ب٘ٗ، كاتَٚم ثؿلِِٟٚ بؤ كطز،   َٜ ُٞخؤه٘ٗت ٗ ط٘ َٛٗتٟ: طً٘اْ زٝكط ٗ  ؾٚٞكٟ ثٚؼ ٓٞب
َٛ خَٚعاُٞكٞت ت٘ٗؾٛ ؾَٚطثٞجنٞ ب٘ٗٝ،  زُٚاٙٞن فٞسؼ ٗ فش٘غاتٟ بؤ  ُٞٙ٘ٙػت بٞئاؾلطا بَو

 زاُاّٙ كٞ ٓٞض ٙٞكٞ هٞ ؾََِ٘ٙٚم زٝكطا 
غُٞتٞضٜ زَي،  -ُٞخؤؾدا٠ُٞ ضؤشئاٗا -ُٞخؤؾدا٠ُٞ كؤًاضٜ –بطزًٞ ُٞخؤؾدا٠ُٞ ضظطاضٜ  

زٗاٜ ٓٞفتٞٙٞن، زٗٗ ٓٞفتٞ ٗٝضٙبططًٞٗٝٗ فٞسؼ ٓٞب٘ٗ ًٓٞاْ ضؤش  فٞسؼ ٓٞب٘ٗ زٝب٘ٗ
َٛ بطازٝضَ هٞ  ٗٝضًططتٞٗٝ،  بٞزضَٙصاٙٛ ًاُطٟ ضًٝٞظاْ كٞٗشيٞ زٗعاٗ ُعاٗ ثاِضاُٞٗٝ تُٞاُٞت زٗٗ غ

َٛ بٞؾٍ ُٞكْٞ   سٞز بْ٘ٗ تٞهٞفؤ  بؤ كطزْ كٞ هٞ زٗعاٜ خَٚط بؤ زضيُٟٞ خَٚعا  ب
هق  بطزٝٗٝ، ئٞٗٙـ بؤ زكتؤض عٞبسٗخلافٞسػاَُٞ ٙٞكٟ ظؤض هٞٗ  زٗاٜ ُعٙلٟ زًٗٗاُط، شًاضٝ 

ٗتٟ: غ٘ثاؽ بؤ خ٘ا بٞثَٚٛ ئٞٗ فٞسػاُٞ خَٚعاُٞكٞت ٓٚةٛ ُٚٞ  ) تُٞٔا  زٗاٜ غٞٙطكطزُٚاْ،
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ُم:بُشُرياتِ حُوت 
-هٞؾييِٞضٜ ٓٞؾييت غيياَه٠ٞ ئَٚييطاق :ئاضاغييٛ ًيياَ ؾييَٚذ بييؤٜ طَِٚطاًييٞٗٝ ٗتييٟ*

مسييََٚوٍ تاِاُيي٠ٞ ًاَهييٞٗٝ بييَ٘ٗ، تيياظٝ خييٞتٟ    ثؤؾييٛدوييٛ غييٞضباظٍٙ  ،ئَٚييطاْ
ض كٞغيَٚم بةيَٚتٞ   اب٘ٗ، بص٠َ٘ٙ ؾٞف خ٘ؾم ٗ زاٙلَٚلٍ كٞٗتب٘ٗٝ ؾاْ، ٓٞز

ٞ  بييٞضٝكاُٟ دييُٞط  بييٞ ظِٙييسٗٗٙٛ   ٗ زَهِٚييا ُٚٚييٞ هيي٠ٝٗٞ  ، بٞتييًٞاٜ خييؤٜ ُٚيي
 بطِٞضَٙتٞٗٝ  
كيات:   زابي٘ٗ، ضي٘اض ًياُطٍ ِضاكَٚؿيا،    ًٝاْ هٞٗثِٞضٜ خطاثيٛ  ًاَهٞٗباضٗ بص٠َ٘ٙ 

َٛ زٝكيطزّٙ، ِضٙعًياْ          ضَٚؿتُٞطاٗ بي٘ٗ، هيٞطؤِضٝثاُٟ ئيٞٗ ٙٞكي٠ٞ ًٞؾيقٚاْ ثي
بٞغيييتاب٘ٗ، كيييت ٗ ثيييِط ؾيييَٚدَٚلٟ زٝغِ ؤٙؿيييت٠ٗ٘ عيييٞضٝب هٞطيييَٞي ئييياًطٜ    
ٗٝسسٝكٞ ٓيات، هيَُٞٚ٘ ئيٞٗ سٞؾياًاتٞ ظؤض٠ٝ ئيٞٗ طؤِضٝثاُيٞ زٝغيتٟ بيؤ ًيّ          

َٛ ُٚؿت، هٞ زٝضُٗٗٞٗٝ بٞخؤًٍ  زضَٙص كطز، خ٘ضثٞٙٞكٍ بٞزَي زآات، تطغٍ ه
َٛا تيييؤ بَوَٚيييٛ ت٘ٗؾيييٛ كَٚؿيييٞٙٞن ُيييٞٓاتبٍ ٗ ُاٗٙييياْ   َٛ ضيييٍٚ كطزبييي ٗت: زٝبييي

 زامباُٞبٞثَٚؿٌٞضطٞ هَِٞٞهَٞ 
ئُٞٗٝس٠ٝ ُٞبطز  ٙيٞن هيٞ ئٞفػيٞضٝكاْ كيٞ ٙياٗٝضٜ ؾيَٚدٞك٠ٞ زٝكيطز، ٓيات         

   ٓ اشييٞ زٝضٗ كٞٗشييٞ زٗاٜ، هيٞٗ    هٞزٗٗضٝٗٝ بٞئٚؿاضٝت بياُطٟ كيطزَ، هيِٞضٙع 
 شٗٗضٝزا هُٞطٞضَ ططت كٞ ئٜٞٗ  تٚا زازُٝٚؿت 

َٜ ثطغٚاضٜ كطزٗ ً ىٜ خيؤٜ   َٛٗٝىًيٞكاُ  ِٚـ َٗٝىًٍ زاٙٞٗٝ، ًُٓٞ٘ٗٓٞس
  بِطؤُ٘ٗغٛ ٗ ٗتٟ: 

زٗٗ زَهييٛ بيياَهٛ  ٗٝضطَٚييِطا، طِٞضاًييٞٗٝ ُيياٗ غييطٙٞكٞٗغييٞىًٍ بييؤٜ كييطز ٗ ِضَٗٗ 
ك٘ زضُٝطيييٟ ٗٝخيييت بيييريَ بيييٞٗ باغيييٞٗٝ  بٞغيييٞضزا كَٚؿييياَ، ئيييٞٗ ؾيييٞٗٝ تييياٗٝ 

خيييٞضٙلٌا، ًَِٚليييٟ كييي٘ضز ٗ ؾيييَٚدَٚلٛ عيييٞضٝب ك٘ديييا ًٞضسيييٞبا، ؾيييَٚدَٚم        
ُٞزِٝٙاغٍ، ُٞثَٚؿ  بًِٚٚ٘ٞ بؤضٛ هُٞاٗ ئٞٗ ًٓٞ٘ٗ خَٞهلٞ زٝغ  بيؤ ًيّ   
َٛ ُييًٞل٘شْا ُآييٍِٞ ُييٞب٘ٗ هييٞٗ   َٛ بييٞ كييٍَٚ تَٚطٞٙؿييتيَبا زٝبيي زضَٙييص كييطزا زٝبيي

                                                                                                                            

َٛ كٞ  ُٚٚٞ ئٞٗٙـ ثَٚ٘ٙػتٟ بٞٙٞن زاٗ ٗ زٝضًاْ ٙٞ،سٞغاغٚٞن هٞ ِ٘ضطٚسا تُٞٔا ئُٞٗٝسٝ ُٞب
 ثاضَٙع٠ بلات( خؤ
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٘  طياٜ ًٞخابيٞضات ئُٞٗٝيسٝ بيَٞٓٚع    باضٗزؤخٞ زشٗاضٝ ب غٍ، زٝظ ٓيٞظاض ٗ   ،ٗبي
ٜ سادٞ ات، ثَٚـ ُ٘ٗغذي، زِٗٗضكات َُ٘ٙصٙٞن طً٘اُٟ خطاثٍ بٞ ًَٚؿم زآ

خيييٞٗ ، ِضؤشٜ ثاؾييي  ٓيييٚو ؾيييتَٚلٟ ٗا  ٗ ٓٞؾيييت ضكيييات ؾيييَُٞٗ٘ٙصَ كيييطز ٗ
ُِٞييًٞٗا، زٗاٜ زٗٗ ِضؤش زٗٗبيياضٝ باُطٚيياْ كطزًييٞٗٝ، بُٞٓٞاغييٜٞ غيي٘اضٝٗٝ   

ٗؾم بب٘ٗ، طً٘ا  زٝبطز ًِٚاْ بيٞ غيٚد٘ض هَِٞٞهيَٞ      ِضؤٙؿتٍ، تف هٞطٞضَٗٗ
زابَٚت، بًٞٞف ضاضُٝ٘ٗغٍ تُٞٔا ٗ تُٞٔا ك٘ؾتِٞ، ئٞٗدا ضيٚبلَٞا ٓيَٞىتّ   
َٛ تطغييٞكَٞ بييٞ ئيياضاًٟ ٗ زَهتييُٞطٍٚ بييٞ خؤؾييِ٘ٗز٠ طييؤِضا،    زازَ ُييازات، ٗٝهيي
كاتَٚم هيٞ طٞضًي٠ٞ ؾيِٞضَٙلٟ كاٗهلاضٙيسا زٝفتيٞضٜ تٞغيطٙا بُ٘ٗٚياْ ثَٚيساَ:         

 ظٝ بِطؤ خ٘ات هٞطَٞي ثريؤ
ًُٞسٝظاُٟ ئٞٗٝ خُٞٗٞ ٙا خٞٙاَيا ًَِٚم ُٞ كٞؽ بِاغٍ، ُٞٗاغيتَٞ ٓيٞبَٚت،   

ا  بطازٝضٝكييا   غٞضغيياَ بييْ٘ٗ ئيياخؤ ئييٞٗ   ضٗٗٙييسائيي٠ٞ ئييٞٗ ؾييتٞ ضييٛ بيي٘ٗ   
َٜ ثٞٙييسا كييطزا زٝٙاُ٘ت:ٓيي٠ٞ ؾييٞٙتاْ ئٌَٚييٞ زًٝيياُ٘ت  ٗاغييتٞ بييَٞٓٚعَٝ هييٞك٘

 ؤمشُٞس ٗ ظؤضظاْ زٝضض٠ٗ٘ ًَٚـ هٞزًٝت ُاكٞٙتٞٗٝ، كٞضٛ كِ٘ضَٙلٟ ٓ
َٛ ُييٞب٘ٗ ضييُ٘لٞ زٗٗض ٗ ُعٙييم ًُٞييسٝظاُٟ بيياؽ ٗ خ٘اغييٛ  ٓييٚو َٗٝىًييَٚلٍ ثيي

 ضٚٞ ٗ ضؤُٞا ئٞٗ ِضٗٗزاٗٝ
 بٞخؤؾشاَهٚٞٗٝ طِٞضاًٞٗٝ ًاَي، كاتَٚم بًٞاَهَٞٗٝ ٗت: تٞغطٙا كطاَ 

َ هييٞٗ ئاططباضاُييٞ ضييؤْ تٞغييطٙا  زاٙلييٍ بٞضييٞثٞضؤن هٞغييِٚطٟ خؤٙييسا: كيي٘ضِ  
َٛ ٗبيي٠ٗ٘ َٛ ت٘ٗؾييٛ ُٞخؤؾييٚٞكٟ ك٘ؾييِسٝ ٓات٘ٗٙييت ٗ ضييُٞسّٙ    ا ٓييٞب ُييٞب

 غاَهٞ هٌَٚاُت ؾاضزؤتٞٗٝ 
 زاٙلٍ ططٙا، بٞزٗاٙٞٗٝ خ٘ؾلٞكا  كٞٗتِٞ ططٙاْ 

بٞغٞضٓاتٛ خيؤَ ٗ ؾيَٚدٞ عٞضٝبٞكيَٞ بيؤ طَِٚطاُيٞٗٝ ئيٞٗدا باِٗٝضٙياْ         كاتَٚم 
َٛ غ٘ثاغٛ خ٘اٜ طٞٗضٝٙاْ كطز كٞ ً  ٙٞٗٝ تييييا ٞٗاْ زاييييييييييي  بيييييٓات ٗ طٞه

َٛ  ٗ بٞخَٚ٘ٙاْ بلَٞ  هًٞٞٗزٗا ئاطاَ هَٚٚاْ ب
زاٙلٍ زٝٙطَِٚطاٙٞٗٝ، زٝٙ٘ت: كِ٘ضٝكَٞ هيٞٗ ِضؤش٠ٝ ب٘ٗٙتٞتيٞ غيٞضباظ ٗ دويٛ     
غٞضباظٙت ثؤؾٚ٘ٝ، ؾٞٗ ُيٞب٘ٗٝ زٗعيات بيؤ ُٞكيَٞا ؾيَُٞٗ٘ٙص ُٞكيَٞ ٗ هيٞٗ        
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ٗٝ، بتطِٞضََِٙٚتييٞبٞغييٞىًٞتٟ خ٘اٙييٞ ُٞثاِضٌَٙييٞٗٝ خيي٘زا غييٞىًٞتت بلييات ٗ     
بيؤ تٞغيطٙا   ٓؤكياض  زٙاضٝ خي٘ا ُعاكياُٟ ِبيَ٘هلطزّٗٗٙ ٗ ئيٞٗ ؾيَٚدٜٞ كيطزٝ       

 بُ٘ٗت 
ُم:بُشُرياتِ يُشت 

بي٘ٗ، زٝبي٘ٗ   بزٗٗضاضٜ ُٞخؤؾٚٞن  ئافطٝتَٚلٟ خ٘اُاؽهٞؾاضٜ غوٌَٚاُٟ، 
َٜ، بيييَٞىَ ئيييٞٗ ئافطٝتيييٞ ظؤضٜ سيييٞظ زٝكيييطز ٙيييٞن هيييٞٗ   ُٞؾيييتٞضطٞضٜ بيييؤ بليييط

ٞ  ت كييٞزكتؤضاُييٞ ُٞؾييتٞضطٞضٙٞكٜٞ بييؤ بلييا  ، هييٞٗ ؾيياضٝ ُيياٗ ٗ ؾييؤضٝتٟ ٓٞٙيي
َٛ غيِطٝ ئيٞٗ       َٛ تيا بةيَٚتٞ ىٜ ٗ بيٞب بَٞىَ ضُ٘لٞ ٗاغتٜٞ ُٞب٘ٗ كٞغَٚم بِاغ

َٛ ُٞؾتٞضطٞض٠ٞٙ بؤ بلات، زكتؤضٝكٞ بٞٓؤٜ غٞفٞضٜ ظٗٗ ظ٠ٗٗ بؤ ئَٞ  ٗٝه
َٛ ٓٚييييي٘ا بيييييُ٘ٗٛ خؤٙيييييسا، بُٞاضييييياضٜ ضييييي٘ٗٝ        َٗىت ٗ ئيييييٞٗ َٗىت، هيييييٞ بييييي

ُٞؾيييتٞضطٞضٙٞ ئاًيييازٝ كيييطز كيييٞ   ُٞخؤؾيييداُٞٙٞكٟ ًيييريٜ ٗ خيييؤٜ بيييؤ ئيييٞٗ   
 زكتؤضَٙلٟ تط ئٞٗ ُٞؾتٞضطٞض٠ٞٙ بؤ بلات 

ئيي٠ٝٗٞ هييَٞ ئافطٝتييٞ زٝخَِ٘ٙسضاٙييٞٗٝ بييٞضزٝٗاَ هٞغييٞض بييٞضًاَي ٗ كاتييٞكاُٟ      
َُ٘ٙيييص زٗعييياٜ زٝكيييطزٗ ٓييياٗاضٜ خييي٘اٜ طيييٞٗض٠ٝ زٝكيييطز كيييٞ ئيييٞٗ زكتيييؤضٝ      

 ُٞؾتٞضطٞضٙٞك٠ٞ بؤ بلات 
، بطزٙاُٞ ٓؤَهٛ ُٞؾتٞضطٞضٜ، دوٛ ُٞؾتٞضطٞضٙاْ هٞبٞض كطزٗ بٞجنٚاْ هَٚٚسا

ئٞٗ زكتؤض٠ٝ ئٞٗ زاٗاٜ زٝكطز ئٞٗ كياض٠ٝ   ،ئ٠ٝٗٞ ًا٠ٞٙ غٞضغِ٘ضًاْ ب٘ٗ
بؤ بلات هٞٗ كاتيٞزا بيٞ ئٚؿيَٚلٞٗٝ زَٙتيٞ ئيٞٗ ُٞخؤؾيداُٞٗ كيٞ ضياٗ زٝزاتيٞ          

 ٞ َٛ ٓييٚو ثَٚؿييِٚٞٗ بٚييِري   ،ئييٞٗ ئافطٝتيي ٗ ٗاغييٚتٞٙٞن، ٓٞغييت ٗ غييؤظ٠   بييٞب
َٛ ٗ زَٝهَٚييييت: ًييييّ  ُٞؾييييتٞضطٞضٜ ئييييٞٗ ئافطٝتييييٞ زٝكييييَٞ ٗ بٞضاًبييييٞض زٝدييييَ٘ه

 ُٞؾتٞضطٞضٙٞك٠ٞ بٞغٞضكٞٗت٘ٗٙٛ بؤ ئٞجناَ زٝزات 
ُم:بُشُرياتِ نؤي 
ؤشَٙلٚيياْ زكتييؤضَٙلٛ بييُٞاٗباُطٟ ثاكػييتاْ هييٞ ؾيياضَٙلٟ تييط بييؤ ططَٙييساُٟ         ِض

َٜ كٞ هٞ ضُٞس َٗىتَٚلٞٗٝ ضُٞسّٙ زكتؤضٜ  كؤِضَٙلٛ ثعٙؿلٟ باُطَٚؿت زٝكط
 ٙاْ بؤ بسات ٘ٗ تاٗٝك٘ ئَٞ زكتؤضٝ ً٘ساظٝضٝبزٙلٞ زاٗٝتِاًٞٙاْ بؤ ض٘ٗ 
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َٛ تييَٞ ًٗييص ٗ   ٞ فِطؤكٞخاُييٞ، ضييُ٘لٞ كييٞف ٗ ٓييٞٗا  ئييَٞ زكتييؤضٝ زٝضييَٚت  كييات
ّ ُاهٞباض  َٛ، ثَٚٛ زَٝهيَٚ فِطِٙٞكيٞ َٓٞه٘ٝؾياٗٝتٞٗٝ، ئيٞٗٙـ بيَٞ     ثطؤغي٠ٞ   :زٝب

َٜ هٞدٚاتٟ فِطؤكيٞ،  زَهتُٞط ٗ ٓٞٗاَهٞ ظؤض  َٛ ٗ بُٞاضاضٜ زٝٙٞٗ ُاِضٝسٞت زٝب
، كيت ٗ  بيٞ ئؤتؤًبَٚيى ًاٗٝٙيٞكٟ بياف زِٝضٗات     ، هٞٗٝؾيسا ِطٗاتبَٚى ببٞئؤتؤً

 ٝ َٛ، ٓيييييٞض هيييييٞٗ ضَٙٚيييييٞ   ثيييييِط ؾييييي٘فَٚطٝكٜٞ ضَٙطييييياٜ غيييييٞض َٛ تَٚلسٝضييييي كٟ هييييي
  ت٘ٗؾٛ ؾلػت ٓات ٙاْئؤتؤًبَٚوٞكٞ

َٛزكتؤضٝكٞ بُٞاضاضٜ ثُٞاٜ بطزٝ بٞ ئيٞٗ  كٞ هيٞ زٗٗضٜ طُ٘يسَٙلٛ    ض تاكٞ ًاَه
 َٜ َٛ بطغٛ ب٘ٗ، هٞٗ َُٜعٙلٞٗٝ ب٘ٗ، طٞه  ًاَهٞٗٝ، بٞزًٝٚٞٗٝٗ زٝٙباتٞ شَُٚم ز

كييٞ بييٞزَهَٚلٟ خؤؾييٞٗٝ ئيي٠ٝٗٞ بيي٘ٗ، بييَٞىَ شُٞ ٓٞضضييُٞسٝ ًاَهٞكييٞ ًاَهييٞ ٓييٞشاض
َُٚ٘ ضيياَٗٙلٟ بييٞ ، زكتؤضٝكييٞٗ هٞبييٞضزًٟٝ زاُييآَِٚييا ٓيي٠ًٗ٘ٞ بييؤب٘ٗ، ٓييٞٙاُ

هيٞٗىٗٝ   ًاَهٞكٞ طَِٚطا، بِٟٚ شُٞكٞ ئٞٗٝ ٓٞض خٞضٙلٟ ظٙلطٝ ٗ ُٞخؤؾَٚلٚـ
ٗ   ثَٚيٛ ٗت  شُٞكيٞ، كيطزٝ  ، ضٗٗ ٜ بؤ ُيٞطريا كٞٗت٘ٗٝ  خؤ َٜ هيٞ َٛ ئيٞض  : خ٘ؾيل

  ا ًٓٞ٘ٗ ظٙلطٜٝ زٝٙل٠ٞ، بٞضٛ طٞٙؿ 
تا ئَٚػتا ٓٚو زاٗاٙٞكٍ هيٞ خي٘زا   ٗتٟ: ًّ  ٗ شُٞكٞ ئآَٚلٟ َِ٘ٗهٛ َٓٞهلَٚؿا

َٛ ُيٞكطزمب ُٞكطزٗٗٝ كٞ  َٛ بٞد َٛ، ُياظا  بيؤ       بؤٜ د ، تيُٞٔا ٙيٞن زاُيٞٙاْ ُيٞب
َٜ، كٞضٛ ،ُٞخؤؾٞزٗاكٞٗت٘ٗٝا ئَٞ كِ٘ضَٝ   ىٜ فةْ زكتؤض ضاضٝغٞض زٝكط
َٜا ًّ زٝغتٍ ثَٚٛ ُاطات َٜ ٗ ئٞٗ هٞ ك٘  ، ًّ هٞ ك٘

ٟ  ٗكيطز بٞططٙاْ  زكتؤضٝكٞ زٝغ  ٞ : ٗتي بٍ ضيؤْ كيٞف ٗ   كيٞت ِ٘ضباُٟ خ٘ابي
َٛ ْٗ كييطزَ ٗ ئؤتييؤًبَٚوٍ خييطاخ بيي٘ٗ بييؤ ئيي٠ٝٗٞ ًييّ     ٓييٞٗاٜ طييؤِضٜ ٗ ضَٙييٛ هيي

ؤضَٝ كييٞ هييٞخ٘ا زاٗات كطزبيي٘ٗ، تييؤ   ىٜ ئَٚيي٘ٝ، بييٞخ٘ا ًييّ ئييٞٗ زكتيي  بَِٚطَٙتييٞ 
ظؤض طٞٗضٝٙٞٗ ثَٚٛ ُاطٞٙت، كٞضٛ ًّ بٞ ً٘ستيادٛ  زكتؤضٝ ٗاتسٝظاُٟ ئٞٗ 

 ٗ بٞبطغَٚتٟ ٓاتً٘ٗٞتٞ ىٜ تؤ 
 *هُخىاناشًَلًاى ثرشٌ: هُطُلَ ديهدارٍ دا ضؤنٌ؟! 

 بُ )اشتغفر اهلل( ثًهُّ دَكُمُوَ. طىناه و تاواى شُق و ثُقم دَكات، هُوَالَمدا وتِ:
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:بُشُرياتِ نؤيُم 
 ٗتٟ:بؤٜ طَِٚطاًٞٗٝ،  ًاًؤغتا)ٓٚ٘ا سادٛ ئٞظيٞز َٓٞهٞظٞٙٛ( 

(٠ بيييٞٙاُٟ بييي٘ٗ، هيييٞ ُٔيييؤًٛ زًٗٗٝيييٟ   22كاتيييصًَٚط ) 4/29/9222ؾيييٞممٞ ضؤشٜ 
ظؤض بييٞ طَ٘هييٞكاْ زَهدييؤف ٗ ئاغيي٘ٗزٝ  بييَ٘ٗ، خييٞضٙلٟ ئيياٗزاُٟ طَ٘هييٞكاْ ،ًاَهييٞٗٝ
َ ضاْ هٞثَٚـ زٝضطاٜ ًاَهٌا ثِطتاٗ غٞٙاضٝٙٞن بَ٘ٗ،  ٗٝغتا، كٞ غٞضجنٛ خي٘اضٝٗٝ
ٞ  زا، ، زابيييييٞظّٙهيييييٞ غيييييٞٙاضٝكٞ  زٗٗ ًاًؤغيييييتاٜ ذلًٞيييييٞزٜ كيييييِ٘ضَ بِٚيييييٟ  كييييي

بَٞٓٞهجٞٙٞكٞٗٝ ٗتٚاْ:ًاًؤغتا ٓٚ٘ا، بَٚعٝظيٞت ُاٙٞٙتٞ خ٘اضٝٗٝا زَهٍ زاخ٘ضثا، 
ٓٞغييتٍ بييٞ ضٗٗزاَٗٙلييٟ ضيياِٗٝضٗاْ ُييٞكطاٗ كييطز، ضييً٘ٗٞ خيي٘اضٝٗٝ، زٗاٜ ضييان ٗ   

ُيييٞخَ  ُٞغيييا ٞ، ٗا هيييٞ    ٜ كيييِ٘ضتٗتٚييياْ: ذلًٞيييٞز  ضيييؤُٟ ٗ ئيييٞٓ٘اَي ثطغيييري،  
 غٞٙاضٝكٞزاٙٞ 

    ،َٜ َٜ، بٍِٚٚ ئٞٗٝ هيٞ بياضٗزؤخَٚلٟ غيٞخت ٗ زشٗاض زٝش َٜ خؤَ طٞٙاُس بٞثٞهٞثطٗظ
ضييؤًاُٟ ًييّ ٗ  بِٚييٍٚ، ئَٚػييتاٙـ هييٞ ٓييعضٗ ظٝٙييٍِ ضٝف ُابَٚتييٞٗٝ   ئييٞٗ زضيُٞيي٠ٞ

َُٜٞخؤؾييدا٠ُٞ فطٙاكييٞٗتّذلًٞييٞزًاْ طٞٙاُييسٝ بٞثٞهييٞ كييِ٘ضَ  ئٞؾييٚعٞٙاْ  ، هييٞٗ
 ططت، ٗتٚاْ: ت٘ٗؾٛ دَٞهت٠ٞ ًَٚؿم ب٘ٗٝ 

َٜ     ،ٓٞٗاَهٞ بٞبٚػتِٟ ئٞٗ تاغياّٙ، هيٞخؤًاْ   ضٞكٟ زٝغت ٗ ثٌَٚياْ ؾيلا، بيٞداض
زٝ غيياَهيَب كييٞ ئييٞٗ كاتييٞ ثييؤهٛ ثَِٚذييٛ  بييٞٓاضٜ تييُٞٔا زٝثطغييٛ: ًِييساَهَٚم تًٞييْٞ 

َٛ ت٘ٗؾٛ دَٞهت٠ٞ ًَٚؿم بَٚتا  غٞضٝتاٙٛ ب٘ٗ، ضؤْ زٝب
ٗ ًييٞضط، سييٞفتاٗ زٗٗ غييٞعات خطاٙييٞ شٗٗضٜ ضيياٗزَٙطٜ ضييِطٝٗٝ   شٙيياْ ٛهييَُٞٚ٘اُ

غط٘ظاضٜ خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض كٞضٛ بٞٗ ساَهٞٗٝ ُاؾل٘ضضياْ زٝضُٞزٝبِطٜ ٗ غ٘ثا
بٞٓاُاٗٝضيييييُٟ٘ٗ  ٗ هيييييٞزٗعاكطزْ ُٞٗٝغيييييتاّٙ ٗٝن تاكيييييٞ ضييييياضٝ بيييييؤ    بيييييّ٘ٗٙ 

 كِ٘ضٝكًٞاْ 
ٞ  ئيي٠ٝٗٞ ٓييٞٗاَهٛ زٝثط   ًيياْخَٚطٜ ، هييٞزٗعاغييٛ، زًٝيياُ٘ت: ثَٚ٘ٙػييتٌاْ بٞزٗعاٙيي

 ٞ   بؤٙييٞ هييٞ ٓييٞٗهَٚطٗ كييٞضك٘ن ٗ َٓٞهٞظييٞٗ ضًٞةييًٞاَهٞٗٝ بطييطٝ تييا        بَٚبييٞف ًٞكيي
  زٝكطز، ِ٘ضباٌُٚاْ بؤٜ كطز ٜؾَِ٘ٙٞكاُٟ تط، بٞهَٚؿاٗ زٗعاٜ ؾٚفاٙاْ بؤ

زكتؤضٝكاْ تٞٗاٗ هٞ ضاكب٠ُٝٗٞٗ٘ دٞغتٞٙٞكٟ ُٚي٘ٝ ًيطزٗٗ ُائًَ٘ٚيس ب٘ٗبيْ٘ٗ،     
َٜ،كٞضٛ ئٌَٚٞ ٓٞض زٝغتٟ زٗعاًاْ هٞثٞضٗٝض  زطاض بٞضظ كطزبؤٗٝ بٞفطٙاًاْ بلٞٗ
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  ٓٞض خ٘اٙٞ ضُ٘لٞ ؾٚفازٝضٜ ًٓٞ٘ٗ زٝضزَٙلٞ
هٞٓٞٗهَٚطٝٗٝ بٞ ئًٞبةُؼ بطزًاُٞ تاضاْ كٞ هيٞٗ ئياْ ٗ غياتٞ بيٞفط زٝبياضٜ، بؤٙيٞ       
ئييييٞٗ باضٗزؤخييييٞ ِيييي٘ضؽ ٗ ططاُيييي٠ٞ هييييٞ ضَٙطيييياٗ تيييياضاْ بٌِٚٚيييياْ، ئٞطييييٞض خيييي٘اٜ  

َٜ  ثٞضٗٝضزطاض ُٞب٘اٙٞ، كٞؽ ُٞٙسٝت٘اُٟ بٞضط٠ٞ  بطط
كاتَٚيم زكتؤضٝكيٞ    ٓٞشزٝ ضؤش هيٞتاضاْ ًاِٙيٞٗٝ، غيٚسٜ غيلاُٚاْ بيؤٜ ئيٞجناَ زا       

ٓاتٞ زٝضٝٗٝ، ثطغٚاضٜ باضٜ ُٞخؤؾٞكَٞ هَٚٚلطز، ٗتٟ: بب٘ٗضٝ ضاضٝغيٞضٜ ظؤض  
 ظٝظيٞتٞ 

بَٞ ٓٞٗاَهٞ ضاضَوٞكٍٚ، ًُٞت٘اُٟ بٞثَٚ٘ٝ ب٘ٝغتٍ، ٙٞكػٞض ضً٘ٗٞ غيٞض ِازضًٞكيٞ،   
َٛ )غييبشاْ اهلل( هييٞٗ كاتييٞ ثيي َٛ: خييًٞت ُييٞب ٞضٗٝضزطاض خػييتٚٞ زَهٌييٞٗٝ ٗٝن ثييٍَٚ بَويي

 زٗعاكاْ ىٜ ئٌَٚٞ ِبَ٘ي بْ٘ٗ، بٞٓاُاتٞٗٝ زَٙري ٗ ؾٚفاٜ زٝزّٝٙ 
 بؤٜ طِٞضاُسِٙٞٗٝ  ،زٙاضٜ خؤٜ ٘هٞ ًطزَُٚلٟ سٞشيٛ ٗٝك غ٘ثاؽ بؤخ٘ا

ًييٞٗىُاٜ ضؤًييٛ زَٝهَٚييت: ئٞطييٞض هييٞخاْٗٝ ب٘هبيي٘ي بجطغييٛ: بؤضييٛ ب٘هبيي٘ي   *
َٛ: بييؤ ئيي٠ٝٗٞ غييََ٘ٙ  ٗ طييٍَ٘ٙ هٞزُٝطييٞ هِٞٞفييٞظ زٝكٜٞا هَٞٗٝىًييسا ثَٚييت زَٝهيي

َٛخؤؾ   بًٞٞٙـ زَهدؤف زٝمب ،ٞك٠ٞ ب
َٜ داض بُٞسٝكاُٟ زٝخاتٞ َُٚي٘ ِٞفيٞظ٠ ُاخؤؾيٚٞٗٝ     خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض ُٓٞس

 بؤ ئ٠ٝٗٞ بٞٓؤٜ زٗعاكاُٚٞٗٝ طَ٘ٙٛ هٞزُٝطٚاْ بَٚت 
باؾيي ّٙ طييَ٘ٙططٝ بؤٙييٞ بييٞضزٝٗاَ ضاظٗ ُٚيياظ٠ زَهييت بييؤ خيي٘ا بيياؽ بلييٞ، ئييٞٗ    

َٛ:كا  ُٚٞ َٛ، ُاَه فٞضاًؤؾت ُاكات،  بٞزٝغتٟ بٞتاَي  ،ٓٞضطٚع هَٚت بَٚعاض ُاب

 ٦٨٠البقرة:  چەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ       چ   ُاتطِٞضََِٙٚتٞٗٝ 

 
*    *    * 
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 دوا دوعا
ْٔ ٖبَخٞ  َْٝ٘  شض َع ٘ب عًَٖ ًٞ ٞٔ َق٢ًٞ اي َِٓد ٜٔ اي ٘ب ، َع ْٓ ٘ب َع ًٞ َٞ اي ْٔ َضَ  َُا َْٜطٜٟٚ َع َِ َؾٝ ََٚغًٞ

٘ب  ً٘سب ََٚغَع َِ ع٢ًَٖ َْ٘ؿَػٞ  ً٘ َْشب ايٟع ٍَ : َٜا َعَداَزٟ ٜجْٔٞ َؾِط ٘ب ٖقا ِْ ٌِ ٖب ََٚغ َضٔخَ٘ َعِع 
 َْٞٚ ْٗسب ٘ب ٖؾاْغَس ْٜسب ََٖس  ْٔ ََ ٍٓ ٜجٞيا  ِْ َ ا ُبٛا ، َٜا َعَداَزٟ ٗنًٟٗه ًَا ؾًٖٖا َزٖعاٖي َبَؿِط  ِْ َْٝٓٗه َخ

ِْ َْٖسٗن ِْ ، َٜا  ٖب ُْٗه َْٛٞ ٗب٘طَع ُب َٕ٘ع ٘ب ٖؾاْغَس ُْسب ْٔ ٖب٘طَع ََ ِْ َغا٥ٌَع ٜجٞيا  ، َٜا َعَداَزٟ ٗنًٟٗه
 ِْ ِْٗه ِْ ، َٜا َعَداَزٟ ٜج َْٛٞ ٖب٘نػبٗه ٘ب ٖؾاْغَس٘هػب ْٛزب ْٔ ٖنَػ ََ ِْ َعاٝض ٜجٞيا  ًٟٗه َعَداَزٟ ٗن

ِْ َٖٚبَْا ٖب٘غَؿطب ٖيٗه َٗاٜض  ِٓ َٚاي  ٌٜ ْٝ ًٞ َٕ َخاي ٦َٕبٛ ِْ  زبْد َْٚٞ ٖب٘غَؿْط ٖيٗه ِْ َغًَُٝعا ٖؾاْغَسْػَؿطب ْبَٛخٗه شب
َْٛٞ ، َٜا  ْٖٓؿعب ْٔ َزْدًٗػبٛا َْ٘ؿَعٞ ٖؾَس َٖٚي  َْٞٚ َبّط ْٔ َزْدًٗػبٛا َ ٔطٟ ٖؾَس ِْ ٖي ِْٗه ، َٜا َعَداَزٟ ٜج

ِْ ٖناْبٛا ع٢ًَٖ ٖبْزٖك٢  ِٓٗه ََٚغ  ِْ َْْػٗه َٜٚج  ِْ َٚتَخَطٗن  ِْ ِٖٚيٗه ِٕ ٖب ْٛ ٖب َٚاَؾُس َعَداَزٟ ٖي  ٌٝ ًَ٘ذ َضغب ٖق
 ِْ َْْػٗه َٜٚج  ِْ َٚتَخَطٗن  ِْ ِٖٚيٗه ِٕ ٖب ْٛ ٖب ٦ًْٝا ، َٜا َعَداَزٟ ٖي ًَ٘هٞ َؾ َب ِْ ََا َظاَز َشَيٖو َؾٞ  ْٓٗه ََ
٦ًْٝا  ًَ٘هٞ َؾ َب  ْٔ ِْ ََا َْٖكَل َشَيٖو ََ ْٓٗه َٚاَؾُس ََ  ٌٝ ًَ٘ذ َضغب ِْ ٖناْبٛا ع٢ًَٖ ٖب٘ؾَػٜط ٖق ِٓٗه ََٚغ

 ْٛ َٚاَؾُس ، َٜا َعَداَزٟ ٖي َبٛا َؾٞ َقَعُٝس  ِْ ٖقا ِٓٗه ََٚغ  ِْ َْْػٗه َٜٚج  ِْ َٚتَخَطٗن  ِْ ِٖٚيٗه ِٕ ٖب ٖب
َُا  َْٓسٟ ٜجٞيا ٖن ٘ب ََا َْٖكَل َشَيٖو َع ِْ ََْػٖةٖيَس ٗب ْٓ ََ ٕٝ َْْػا ٌِ ٜج ْٝشب ٗن َْٛٞ ٖؾٖةْعٕٖ ٖؾَػٖةٗي

َُا َٖ ِْ ٌَ ا٘يَدْؿَط ، َٜا َعَداَزٟ ٜج ْٓٗكلب ا٘يَُْدَٝٗط ٜجَشا َزَخ َٜ ِْ ِْ : ٗبْؾَكَٝٗا ٖيٗه َُاٗيٗه َٞ ٖبْع
َْٝط َشَيٖو  ََٚغَس ٖغ  ْٔ ََ َٚ  . ٌِ ََٚغ َ٘ َعِع  ًٞ ََُس اي ًَْ٘ٝؿ ًْٝطا ٖؾ ََٚغَس َخ  ْٔ َُ َٖا ، ٖؾ ِٜا ِْ ٜج َٚؾِّٝٗه ِِ ٗب ضب

٘ب ِٔ ٜجٞيا َْ٘ؿَػ ًََٛٗ  139.ؾًٖٖا َٜ
َٛ بَٚ ٜ ( زٝطَِٚطَٙتٞٗٝ هٞ ثَٚغًٞبٞضتئٞب٘ ظِٝضٜ  ٞفاضٜ )ضٝظاٜ خ٘اٜ ه

كٞ خ٘اٜ طٞٗضٝ فٞضً٘ٗٙٞتٟ: ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ًّ ظَٗهٌلطز  ()خ٘اٗٝ
سٞضاَ كطزٗٗٝ هٞغٞض خؤَ، هَُٞٚ٘اْ ئَٚ٘ٝؾسا سٞضاًٍ كطزٗٗٝ، ز٠ٝ  كٞٗاتٞ 

ًٞطٞض كٞغاَُٚم خؤَ  ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ًٓٞ٘ٗتاْ طًِ٘طاْ ظَٗهٍ هٞٙٞك  ًٞكْٞ 
ًِٚـ ٓٚساٙٞتتاْ  ،ٓٚساٙٞ  زابّ، ز٠ٝ كٞٗاتٞ زاٗاٜ ٓٚساٙٞت هٞ ًّ بلْٞ

َٛ ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ًٓٞ٘ٗتاْ بطغري ًٞطٞض كٞغ زٝزَٝ  اَُٚم خؤَ خ٘اضز  ث
،َٛ َٛ  ،بلْٞهٞ ًّ ز٠ٝ كٞٗاتٞ زاٗاٜ خ٘اضزْ  زاب ًِٚـ خ٘اضزُتاْ ث

                                                 
ٖٔ9
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ثؤؾتٞٗ ضٗٗتّ، ًٞطٞض كٞغاَُٚم خؤَ ُائ٠ٞ بُٞسٝكا  ًٓٞ٘ٗتاْ  زٝزَٝ 
لْٞ، ًِٚـ ثؤؾتَٞ كطزبّ، ز٠ٝ كٞٗاتٞ زاٗاٜ ثؤؾتٞٙٛ هٞ ًّ ب

ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ئَٚ٘ٝ بٞ ؾٞٗ ٗ ضؤش َٓٞهٞ زٝكْٞ تُٞٔا خؤَ  ثؤؾتٞتاْ زٝكَٞ 
هٞ ًٓٞ٘ٗ طُ٘آٞكاُتاْ زٝب٘ٗضَ، ز٠ٝ كٞٗاتٞ زاٗاٜ زاثؤؾِٟٚ 

ئ٠ٞ  ًِٚـ طُ٘آٞكاُتاْ زازٝثؤؾٍ ، طُ٘آٞكاُتاْ تُٞٔا هٞ ًّ بلْٞ
َٛ بطُّٞٙٞ، بُٞسٝكا  ئَٚ٘ٝ ٓٞضطٚع ُات٘اُّ بطُٞٞ ظٝضٝض٠ ًّ ٓٞتا ظٝض ٝضَ ث

َٛ بطُّٞٙٞ  ئ٠ٞ بُٞسٝكا   ٓٞضطٚع ُات٘اُّ بطُٞٞ غ٘ٗز٠ ًّ ٓٞتا غ٘ٗزَ ث
ئِٚػاْ ٗ دِؤكٞتاْ، ساَهٚاْ ٗٝن زَهٛ  ئٞطٞض ٙٞكَٞ كٞؽ ٗ كؤتا كٞغتاْ،

ئٞٗٝتاْ بَٚت كٞ هٞ ًٓٞ٘ٗتاْ ظٙاتط هٞخ٘ا زٝتطغَٚت، ئٞٗٝ ٓٚو هًَٞ٘هلٛ 
ئِٚػاْ  ٞكَٞ كٞؽ ٗ كؤتا كٞغتاْ،ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ئٞطٞض ٙ ًّ ظٙاز ُاكات 

ٗ دِؤكٞتاْ، ساَهٚاْ ٗٝن زَهٛ ئٞٗٝتاْ بَٚت كٞ هٞ ًٓٞ٘ٗتاْ ظٙاتط بٞزكاضٗ 
ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ئٞطٞض ٙٞكَٞ  ئٞٗٝ ٓٚو هٞ ًَ٘هلٛ ًّ كَٞ ُاكات  ،خطاثٞكاضٝ

ئِٚذا ٓٞض  ،بّئِٚػاْ ٗ دِؤكٞتاْ هٞ زٝؾتَٚلسا كٞؽ ٗ كؤتا كٞغتاْ،
َٛ زٝزَٝ ٗ  ،َٛ بلاتٙٞكٞ زاٗاٜ ٓٞضضٚٞكٍ ه ٙٞكػٞض زاٗاكاضٙٞك٠ٞ خؤٜ ث

َٜئٞٗٝف ٓٚو هٞٗٝ كَٞ ُاكات كٞ هٞ ىًٞ،  بٞ  ٗٝن ئٞٗٝ ٗاٙٞ زٝضظٙٚٞن بلط
تُٞٔا كطزٝٗٝكاُٟ خؤتاُٞ  ئ٠ٞ بُٞسٝكا  ئٞٗٝ زٝضٙاكاُساٗ زٝضبَِٔٚطَٙتٞٗٝ 

بؤتاُٟ شًَٚطٝ زٝكَٞ ٗ بٞ تٞٗا٠ٗ زٝٙسًٝٞٗٝ بٞخؤتاْ، دا ٓٞض كٞؽ 
ٓٞض  با غتاٙؿٛ خ٘اٜ طٞٗضٝ بلات ٗ ،لٟ باؾٛ زٝغتلٞٗتثازاؾتَٚ

با دطٞ هٞخؤٜ، هؤ٠ًٞ ٓٚو كٞؽ  ،كٞغَٚلٚـ دطٞ ه٠ًٞٞ زٝغتلٞٗت
  "ُٞكات

يَٝؼ ؾ٤ٌٞ بنطَّ ع٢ًٖ اهلَل َٔ )( قاٍ: عٔ ايٓيب) ()ٔ بخٞ ٖطٜط٠ َع
ٗاتٞ: )ٓٚو ؾتَٚم ُٚٚٞ هٞىٜ خ٘اٜ طٞٗضٝ بِٞضَٙعتط بَٚت هٞ زٗعاٗ  242(ايّسعا٤َ

   ثاِضاُٞٗٝ(
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ا زٝغييتٞكا  بييٞ غيي ،ىٜ تييؤ بييٞضظ كطزؤتييٞٗٝ بييٞزَي زٝغييتٟ ُييعاَ بييؤ ئٚةٓييٛ:
َٛ بسٝ، ثَٚ٘ٙػتٍٚ بَٞٗٝىًٟ تؤٙٞ  خاَهٛ ًٞطَِٚطٝٗٝ،  َٗٝىًَٚلٍ ث

ٗ  ٛ غييٞضٝ زَي ٗ زٝضٗٗ ،ئيياضاً ئٚةٓييٛ: ظاتيي٠ٞ ئاطييات هييٞ ٓييًٞ٘ٗ    ئيي٠ٞ ئييٞ
شٙييطٗ ئيياضاَ  اُٟ خييؤت ٝظيييٞت ٗ ًٚٔطٝبيي ِضزَهتُٞطييٞكاْ بٞخييٞفتباضٗ زَهَٚلييٞ، 
ضييياِٗٝضَٙٛ  ٟ خيييؤت بٞغيييٞض ئيييٞٗ زَىُيييٞ بِطشَِٙيييٞ كيييٞغيييؤظٗ ًٚٔطٝبييياُ بليييٞٗٝ 

 ًٚٔطٝباُٟ تؤ زٝكْٞ 
َٛ ٓٚ٘اٙٛ ْٗببٞخؿٞ كٞ هَُٞٚ٘اْ خ ٞن بٞٗ زَىُٞٓٚ٘اٙ ئٚةٓٛ:  ٞبُ٘ٗ َٞ ٗ ب

 شٙاْ ٙٞخ٠ٞ ططتْ٘ٗ غٞختٟ ٗ 

َٛ،     ئٚةٓييٛ: ٠ٝ هييٞٗبيي٘ٗضٝ سيثٞؾييٌٚا  هيي٠ٝٗٞ ٗٙييصزاُٟ كٞغييَٚلٍ ئيياظاضزاب
َٛ َٛ، هيٞ    ئٞطٞض فََٚوٍ هٞ كٞغَٚم كطز، ثٞؾٌٚا َُٔٚ  كٞغَٚلٍ ئاؾلطا كطزب بي

، ثٞؾيٌٚا  هيٞٗ ضاغيتٚا٠ُٞ ؾياضزًِٗٗٞتٞٗٝ!     َٛ ٗٝفاٍٙ بٞضاًبٞض بَٞهَِٚٞكاْب
كييٞ تِ٘ٗضٝبييُٟ٘ٗ تييؤٜ بييٞزٗازا    ٗتٞٙييٞن ٗؾييٞٗ سيبٞخؿييٞ هييٞ ٓييٞض  ئٚةٓييٛ: 

ٞ  تيؤ  ٓٚو ؾيتَٚم ىٜ   ،ٓاتيَب  )كّ فٚليْ٘( زٝفيٞض٠ًٗ٘:  خيؤ تيؤ    ،ًيٞساَي ُٚٚي
ٞ ًٓٞٚؿيييٞ بيييٞ ئًَ٘ٚيييسٝٗٝ هيييٞ ُعاكيييا ، هيييٞ خؤظطيييٞكا ، هيييٞ خُٞٗيييٞكا     بؤٙييي

  زِٝضٗا  
ٚيب ئيٞٗ بٞٓٞؾيتٞ د٘اُي٠ٞ تيؤ     عاهًٞٞ تاَه ئَٞ ًٓٞ٘ٗغٞضغاَ ًاَٗ  :ئٚةٓٛ

سيبٞخؿيييٞ ئٞطيييٞض ٞ ط٘فتييياضٗ ضٝفتييياض ً٘ؾيييتٞضٜ زؤظٝخيييٞ،  زٝكيييات بيييَٞىَ هييي
 ٞفَوييٞتٛ تيياٗاْ ٗ َٓٞهييٞٗ   هييٞ خيي٠ٗٞ   ٗٝكييا  بييّ، ٗتييٞكا  ثَٚةييٞٗا٠ُٞ كطزٝ 

َٛ، بيييؤ هًٞيييٞٗزٗا بليييٞ َبَٚيييساض طُ٘ييياٖ ٗٝ ، ئٞطيييٞض هٞغٞضثَٚةيييٛ ُيييٞظٝضَ كطزبييي
 ضاٗٝكا  بجاضَٙعٝ 

ظضٙاْ  هٞٞٗضٝٙٛ خؤت هٌَٚاْ بب٘ٗضٝ، هَٚب٘ضزٝٙٛ ٓٞض ىٜ تؤٙٞ، بٞط ئٚةٓٛ:
ّ تَٚٚييسا زٝضٙاٙييٜٞ سييٞظ بلييٞٙ ، ئييًٞٗاْ بطييطٝٗ ىفييا٠ٗ ضق ٗ كِٚييٞت بييٞزٗٗض

 ُقَ٘ بري، تُٞٔا زٝضٙاٜ ًٚٔطٗ ضٝظيٞتٟ تؤٙٞ 
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هٞ بياِٗٝضٜ   اضاْ، هٞ ِٞظاٗ ِٞزٝض ثاَهجؿتٌاُبٞ،ئ٠ٞ بٞظٝٙٛ  بٞظٝٙٚل ئٚةٓٛ:
َٛ بييسٝ ، زٝضٗٗصييياْ هييٞ طً٘يياْ     ْ بطييطٝ بييٞزكاضاْ بييٞزٗٗضًا  ٓؤؾييٚاضضياْ ثيي

ّ    بيؤ  تٞغم بلٞٗٝ، ضَٙٛ تاضٙم ٗ تاضًاٌٙٚياْ  بٞض  ضُٗٗيان بليٞٗٝ، سيٞظ زٝكيٞٙ
  ِٞ بُٞسٝٗ ًولٞضٛ فٞضًاُٞكاُت بريببٚ

ٞ  ئٚةٓٛ: َٛ    َٓٚعٗ ت٘اُاٜ ظاَهب٘ٗصياْ بٞغٞض ؾي ٙتاْ ٗ خؤؾيٚٞكاُٟ زُٗٚيا ثي
 ّ ٝ كٞ تُٞٔا ضَٚص هٞ ُاٗٝ ؾريِٙٞكاُٟ تؤ ٗٝضبططٙبس

ئيي٠ٞ ئييٞٗ ثييٞضٗٝضزطاض٠ٝ ئيياَه٘طؤِض بييٞ زَهييٞكاْ زٝكييٞٙت، زَهييٞكاصياْ   ئٚةٓييٛ:
َهٛ فيٞضًاُٟ خيؤت  زاٗاٜ عاِٚبيٞت خَٚطٙيت     ٗٝضطَِٚطٝ بؤ ًولٞضٛ ٗ طَِ٘ٙطاٙٞ

َٛ زٝكييّٞٙ،  اْ تييُٞٔا بييٞ ُيياٗٝ ٗ بِعٗباصييي ٗبيياْٗاًيياْ هَٚبلييٞ َٗٙييطز٠ غييٞض ظهيي
ٗ غييَٚبٞضٜ  غييؤظ٠ تييؤزا  ببِٚييٞ ظاخيياٗ بييسّٝٙ كييٞ هييٞشَٙط غيياٙٞ  ثريؤظٝكاُييت
 ضان ٗ خ٘اُاغٛ ضاغتِِٞٚٞ كٞغَٚلٟ 
تؤٙٞ، غا زٝضطياٜ  كوٚوٛ زٝضطاٜ بص٠َ٘ٙ ًٓٞ٘ٗ بُ٘ٗٞٗٝض بٞزٝغت ئٚةٓٛ: 

خؤشيييياْ بيييؤ بليييٞٗٝ، تيييؤ ثُٞاطيييٞٗ ضؤظٙيييسٝضٜ     ثٚيييت ٗ بٞضٝكيييٞتٟ ظٙييياتطٜ   
 ًٓٞ٘اُٟ 
َٛ ئٚةٓٛ:  َٓٚيعٗ  ، ريغيٞضطٞضزاُٟ زَٙي  زٝبِٚيٞ كٞغيَٚلٟ ىغياضٗ ت٘ٗؾيٛ      كيات

َٛ ٗ تاٗ تييري هييٞ بةييَِٚٞ تييا  زَي كاُطيياٜ ضيياكٞٗ  ضيياكٞكاضضياْ هييٞ    ،ًيياْ بييسٝٙ
 ُٟ ضٝظيٞتٟ خؤت طَوج٠ٞ ئاططٜبٞ باضا ،بٞزكاضٜ ٗ ٙاخٛ بْ٘ٗ بٞزٗٗض بري

ٌاْ بلييٞ  تييا ، هييٞف غيياة ٗ تُٞسضٗغييتتِ٘ٗضٌٝٙٚيياْ هييٞ زٝضْٗٗ خيياًؤف بلييٞ
    بٞضزٝٗاَ بريهٞغٞض  تِٞ٘اٗ خ٘اثٞضغذي

َٛ ئييابطٗٗٙٛ        ئٚةٓييٛ: بييٞباضاُٟ بييٞظٝٙٛ خييؤت هييٞ زضؤٗ ب٘ختيياْ ٗ كيياضٜ بيي
ثيان    سياُؿؤٗٝ، طٚاْ ٗ زَي ٗزٝضٗٗصياْ هٞ ًٓٞ٘ٗ عٞٙبٞٗ عاضٗ ُاتٞٗاٗٙٞن

  بلٞٗٝ كٞ زَهٌاْ دطٞ هٞ ُاغِٟٚ تؤ، دَٚٛ ٓٚةٛ تَٚسا ُٞبَٚتٞٗٝ  
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ضَٙط٠ٞ ئًَ٘ٚسًاْ بؤ خَٚطٗ خؤؾٛ ٗ بٞخؿؿٞكاْ ئاغاْ بلٞ ئٞطٞض ئٚةٓٛ:
ٝ، ضاغيتٌاْ بليٞٗٝ   هٞ باضططاُٟ شٙاْ ُاتٞٗاٗٙٞكٌاْ تَٚيسا بي٘ٗ، هٌَٚياُٟ ًيٞطط    

   ُٞتوَِٚٚٞٗٝ طًِ٘طاًٙٛؤِ٘ضٜ ٗ  تا هٞ ظٝهلا٠ٗ
ٗ سٞغيازٝت ٗ   كِٚٞضق ٗ ب٘ ع ٗ هٞ  ٝكاُتغٚفٞتٞ بٞضظبؤ خاتطٜ  ٓٛ:ئٚة

ضياًٗاْ هيٞ ضٝسيٍ ٗ خَٚيط ٗ     ًٓٞٚؿيٞ  بٞ زٗٗض بططٝ كٞ  خؤ بٞطٞٗضٝ ظاٌُِٚاْ
 ت  بٞضٝكٞتٛ تؤبَٚ

ئٌَٚٞ غتًَٞٚلٟ ظؤضًاْ هٞخؤًاْ كطزٗٗٝ ٗ ٓيٚو كٞغيٚـ ُٚٚيٞ هيٞ      ئٚةٓٛ:
َٜ دطيٞ هيٞ تيؤ    ٟ تاٙبيٞت هٞىٙيْٞ خؤتيٞٗٝ    بيٞ هَٚدؤؾيبَُ٘ٗٚل   ،طُ٘آاْ بب٘ٗض

 هٌَٚاخنؤؾبٞ، ضُ٘لٞ بٞ زَهِٚاٙٛ تؤ هَٚب٘ضزٝٗ ًٚٔطٝباُٟ 
َٛ، ضيياَٗٙل ئٚةٓييٛ: َٛ  ٛطَ٘ٙٚييٞكٟ بٚػييٞضًاْ بييسٝٙ بِٚييٞضٜ ضاغييتًِِٞٚٞاْ ثيي
ٞ د٘اصيييثييان ٗ ٛ َٚلظًيياُبريَٙلييٟ عريفيياُٟ ٗ   ببٞخؿييٞ، بييؤ  اْ بُٞػييٚب بليي
َٛ ئاضاًٌٚاْ بغ٘كِاٙٛ ٗ دَٚطريٜ بؤ زَهٞئ٠ٝٗٞ  ٞٗٝ كيٞ ئؤِطٝٙياْ   طِٞضَٙتٜ ب

َٛ َٓٞهطرياٗٝ،   ،تُٞٔا بٞٙاز٠ ًّ زَهيٞكاْ ئياضاَ زٝبِيٞٗٝ(   )زَٝهَٚٛخؤت ٗٝك٘ ه
سياُطَِٞٙٞ بٞضظتطّٙ ثوٜٞ ًٞعطٙفٞت ، ٓٚر كات ٗ غاتَٚم بٞ ساَي ٗ فٚلطٜ 

 بٞدٌَٚاْ ًََٞٓٚوٞ خؤًاْ 
ٞ ئٞطييٞض  ئٚةٓييٛ:  ٓييًٞ٘ٗ تًٞييٞ  بييؤ تييؤ هٞغيي٘دسٝ زامب، َٓٚؿييتا ُٚعٌييٞتَٚم هيي

تيؤ ًِيٟ بُٞيسٝ هيٞبري      ،تيؤَ هيٞبري كيطز   ُٚعٌٞتٞكاُتٍ ُٞزاٗٝتٞٗٝ، بؤٙيٞ ئٞطيٞض   
 ٗ ًٞخوِ٘ٛ تؤَ خاهق ٗ خ٘اٜ ًِٟ، ًِٚـ بُٞسٝ ًٞكٞ ضُ٘لٞ تؤ 

ُاغيؤضٜ ٗ  هيٞ تُٞط٘ضيَٞهًٞٞٗ    ،بٞزَِٙٔٚٞضٜ طٞضزْٗٗكطزطاضٗ ئ٠ٞ  ئٚةٓٛ:
ٞ    ،لٞزاًٞظضاًٗاْ ب ٚٞكاُٛ ئَٞ ضؤشطاضُٝاخؤؾ ضظطياض  مماضًٝاْ هيٞ ُٞفػيٛ ئي
بلييٞٗٝ،  ًيياْ ظِٙييسٗٗزَهيي٠ٞ ًطزٗٗ بييٞضٝٗ ُٞفػييٛ ً٘شيٞئِِٚييًٞاْ ببييٞ،  بلييٞ،

ٞ   بظٙاتط هٞى دي٘اُ بلٞ ؾتٞكاْ بٞد٘اُٟ ببِٚري، د٘اُٚٞكاصياْ ٗاًاْ هَٚ  لي
 ِٓٞٚقيييٞت ٗ ضاغيييتطؤٙٛ بلِٞٙيييٞ ٓيييَٞٗٙ  َٓٞهػييي٘كٞٗت ٗ كييياضٗ بيييؤ ئييي٠ٝٗٞ

اَهٛ ئٌَٚيٞ عيٞٗز   ، ضُ٘لٞكطز٠ٝٗٝ ضؤشاًُٞاْ ٗ ضٝظاًُٞس٠ تؤ بٞزٝغت بَِٚري
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لٞ تا ئٞٗ طً٘ا٠ُٞ ؾيٞٙتاْ بيؤٜ   هٚقاٜ تؤّٙ، بريٗ ظاُػتٌاْ ظٙازٗ فطاٗاْ ب
 بَٚطً٘اْ بري هَٚٛ زضٗغت كطزّٗٗٙ بٞٙٞكذاضٜ 

َٛ زٝطيييطّٙ هيييٞ ئييياططٜ خٞؾيييٍ ٗ تِ٘ٗضٝٙٚيييت،      ئٚةٓيييٛ: زٝضطييياٜ  ثيييُٞات ثييي
ببَٚتييٞ ٓييٞٗاضٗ ؾييَِٟ٘ٙ سٞٗاُيي٠ٝٗٞ ئٞبييٞزضياْ ٗ   بٞٓٞؾييتٌاْ بييؤ بلييٞٗٝ تييا  

 هٞغٞض زاخٞ  ٙٞاٜ دُِٞٓٞٞمماْ بؤ ٓٞتا ٓٞتازٝضط
زاٗاٜ هَٚب٘ضزْ زٝكَٞ  بيؤ هيٞ زٝضطيازاُٟ ئيٞٗ زٝضطاٙاُي٠ٞ زٝضطياٜ       ئٚةٓٛ: 
كاتَٚييم ئٌَٚيي٠ٞ ًييطؤظ زَهتييُٞط زٝبييري، خ٘زاٙييٞ خييؤت بٞفطٙؿييتٞكاْ  تؤُييٞب٘ٗ، 

   كٞ ًِٟ ٓٞٙٞ طٜ بُٞسٝكَٞ بلْٞ، ٙػاْ بريٜ ض٘ٗزٝفٞضًٜ٘: غٞٙ
َٞىتٞ زاٗات ىهٛ خؤت تلاكا  ٗٝضبطيطٝٗ بيٞٗ زٝغي   بٞعٚعظٝت ٗ دٞئٚةٓٛ: 

َٛ زٝكَٞ كيٞ زٝضٙيات   ً٘غيا ؾيٞق كيطز، عٚػيات هيٞ بَٚؿيلٞ َِٓٚاٙيٞ طيؤ،          بيؤ  ه
 ثاضاغت  ئٚربآٌٚت هٞ ئاطط

ئٚةٓٛ: ٓٞض كٞغَٚم زٙوٛ زٝضزَٙلٞ، زٝغتٞكاُٟ بؤ ىٜ تؤ بٞضظ كطزؤتٞٗٝ، 
ضظطيياضٜ بلييٞ،   ٓييًٞ٘ٗ ئًَ٘ٚييسَٙلٟ بٞتؤٙييٞ، بٞطييٞٗضٝٙٛ ٗ ًٚٔطٝبيياُٟ خييؤت     
  ُائًَ٘ٚسٜ ًٞكٞ، ٓٞض ؾتَٚم خَٚطٜ تَٚساٙٞ بؤٜ بٞزٜ بَِٚٞ 

 
 
 

 تَ.....تَ.
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 52 ئاٙا زٗعا كطزْ زضٗغت ٗ  ضٝٗاٙٞا 5
َٛ باِٗٝضاْ ِٞبَ٘ي  6 ئاٙا خ٘اٜ ثٞضٗٝضزطاض زٗعاٜ ب

 زٝكاتا
55 

 62 ًٞضدٞكاُٟ زٗعا 7
 65 ٗ ٓؤكاضٝكاُٟ طريابُ٘ٗٛئازابٞكاُٛ ثاِضاُٞٗٝ 8
 79 هٞ ئازابٞكاُٛ زٗعا 9

ؾتَٚم ِٞزٝض ُاطَِٚطَٙتٞٗٝ تُٞٔا ُعاٗ ثاِضاُٞٗٝ ٓٚو  22
 ُٞبَٚت

224 

 225 زٗعا بؤ ِبَ٘ي ُابَٚتا 22
َٛ ٓٚ٘ا ًٞبّ 29  242 هٞ غؤظٗ ًٚٔطٜ خ٘ا ب
َٜ هٞٗ زٗعاٙا٠ُٞ ثَٚغًٞبٞضٜ خ٘ا  23 ( )ُٓٞس

 كطزٗٗٙٞتٟطَِٚطاٗٙٞتٞٗٝ ٙاْ 
254 

 267 زٗا زٗعا 24
 274 غٞضضاٗٝكاْ 25
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 یاًذى و راگَ وٍ پاداشت بۆباڵوكردًَ

پشتیواًی خوای  بَ
كی  یَ هاوٍ  ردگار،لَ روٍ پَ

م  رگی دووٍ دیاریكراودا بَ
گیاى  )بابَ:ژێر ًاوًیشاًی لَ

  وێتَ كَ دٍ ه ام بكَفێری دوع
 راى ر دیذی خوێٌَ بَ


