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سْ ْْ َهاََ ،مِْْوِ
هلل َنحِمَْْدٍُُ ََ َنسِْ ْْ َت ِعّهٌَُُ ََ ،نسِ ْْ َتغِ ِفرٍَُُ ََ ،نعُُْْذُ بالِلْْ ٌِ مِْْوِ شْْرَُرٔ َأنِفُ ِ
احلَمِْْدُ ِ
ٓ لٌََََُْ ،أشِْ ًَدُ َأى الَ إلٌََْ
ال يَْادِ َ
ض ْلَّ َلٌَُ ََ ،موِ ُِضلِلِ فَْ َ
ال مُ ِ
سّئَاتِ َأعِ َمالِ َها ،مَوِ ًَِِدٍ اهللُ َف َ
َ
حمَّداّ عَبِدٍُُ ََ َرسُلٌُُ.
ش ٔرِكَ َلٌَََُ ،أشِ ًَدُ َأىَّ مُ َ
ال َ
إالٓ اهللُ ََحِ َدٍُ َ

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ آل عمررن ،

ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ لنسررر  ،ﭽ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﭼ

ألزحا



خِّْ َر الًَِْ ِدٓ يْدُِٓ ُمحَمَّْد ََ شْرَّ األُ ُمُْرٔ
كالمُ اهلل ََ َ
أمَّا َبعِدُ :فإىَّ َأصِ َدقَ احلَدِث َ
( )1
ال َل ٍٕ ِفْ الهَّْار
ضْ َ
ال َل ََْٕ ،كُلَّ َ
ضْ َ
ُمحِدَثاتًُاََ ،كُلَّ مُحِ َد َث ٍٕ ِبدِ َعََٕ ،كُْلَّ ِبدِ َع ٍٕ َ
خويَهةزة بةزِيَصو خؤشـةويطـحةكاى!
ييض طومانى جيَدانية  -بؤ مسؤظى بسِواداز  -كة ئةو جةمةنةى لة خصمةد دوايني كحيَيب
خوا (قوزِئاى)دا بةضةزدةبسيَ ،جا بة يةز شيَوةيةك لة شيَوةكانى لة خصمةجدابووندا بآ؛
خويَهدنةوة ،جيَفكسيوء زِاماى ،فيَسكسدى ،كازذيَكسدى  ...يحـد ،بةباشـنيو جيَتـسجو جيَتـا
دةطسىَء خاوةنةكةى لة دنياو دوازِؤذدا ليَى بةيسةمةندة.
 )1ئةوة ذيَى دةطوجسىَ( :خطبٕ احلاجْٕ) كـة ذيَةةمةـةز  يـاوةآلنى بـة ِزيَصى فيَسدةكـسد ذـيَة يـةز
خطِبٕ)و  ..يحد ،وة ئةم وجازة يـةزكام
قطةيةكى طسنط بي َميَو ،وةك وجازى جومعةو داخواشييكسدى ( ِ
لـــة :الت رمذي ،)0014( :والنس ائي ،)0013( :واب ا ما  )0981( :وأَمح  ،)2211( :وطب راني)1303( :
ييَهاويانةو (مسلم)ية بةشيَكى ييَهاوة.
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مهية كة  -وةك باضكسدنى ضاكةى خـوا (التحْدث بهعمْٕ اهلل) دةخيةمـةزِوو -لـةوةجى
فـام كسدؤجـةوة ،خـواى بةبـةشةيىء بةخشـةز ضـاكةى لةطـةكَ كـسدوومء ،بـة فةزمايشـحى
بــةزشو بــآ ويَهــةى خؤيــةوة ضــةزطةزمى كــسدوومو ،بــةز لــة جةمــةنى بيطــخ ضــالَيى يــةوة
ييدايـــةجى داوم ،كـــة قوزِئـــانى بـــةزِيَصو ذيَـــص لةبـــةز بكـــةمء ،ضةزقـــالَيى خويَهدنـــةوةى
جةفطريةكانى قوزِئاىء جيَوةزِامانى ئايةجة ذ ِس بةزةكةجةكانىء ،ليَوزدبوونةوةياى مب.
يــةز بؤيــةَ جيَكـسِاي كح َيــتء ناميمكــةو وجــازو دةزضــةكا  ،كــةمء شؤز لةبــةز زِؤشــهايى
قوزِئاى دابووى ،كة ديازة يةز ئةمةَ شحيَكى ضسوشـحيية؛ ئـاخس ئايـا ئيطـيم بيَلتـة لـة
قوزِئــاى ذاشــاى ضــونهةجى ذيَةةمةــةز  ،كــة ئــةوية يــةز زِوونكسدنــةوةى قوزِئــاىء
ضؤنيةجى جيَةةجيَكسدىء كازذيَكسدنيةجى ،شحيَكى ديكةية؟! بيَتوماى نةخيَس.
ئهلــا لةميَــر ضــالَية بــوو كــة بــساو خوشــكانيَكى دلَطـــؤشى نصيــ ء ئاشــهام ،داوايــاى
ليَدةكسدم كة دةضخ بكةم بة دانانى جةفطريو ليَكدانةوةيةكى قوزِئاى ،يـةجا لـة زِةمـةشانى
ضالَى ()1428دا ياجة دلَمـةوة ،كـة نـاوى خـواى ليَةًيَـه ء دةضـخ بـةو كـازة طـةوزةو طسنتـة
بكةم ،بةلَكو وزدة وزدة بةذيَى بوازو دةزفةد ،يةزضالَة يةنديَكى لـآ ئةجنام بدةم ،لةطةكَ
ضةزقالَيى شؤزو جؤزاو جؤزيشـدا ،يةجا دةزفةجيَكى وام بؤ دةزِةخطـآ كـة بحـوا خيَسايـى
جيَـدا بكــةمء خــؤمى بــؤ يــةكييى (متفْ غر ) بكةمــةوةو ،خــوا ذشــحيواى بـآ جــةواوى بكــةم،
ئةطةز جةمةى بةبةزيــةوة مــابآ.
ضةزضــاوةى دانــانى ئــةم جةفطــريو ليَكدانةوةيةشـــــ و َي ـسِاى ضــةزجندانى شؤزبــةى ئــةو
جةفطـيـسانةى كـة بـاوىء دةضـح ذيَيـاى طةيشــحوة ،بسيحيـة لـة وزدبوونـةوةو جيَوةزِامـانى
خـؤم لة خــودى قوزِئـاى ،ضـونكة بيَتومـاى قوزِئـاى يةنـديَكى يةنـديَكى زِووى دةكاجـةوة:
(الق ْْريى ُِفَسغ ْ ْر بَعضُْ ٌُْ َبعِضَ ْ ّْا) ،ذاشـــاى ضـــــونهةجى ذيَةـــــةمةةزى خـــوا  ،ضـــونكة
ذيَةـةمةــــةزى خــواَ زِوونكــــةزةوة ( ُمبَ ّْغو)ى قوزِئــــانة ،وةك خــــوا  فةزموويــةجى:
ﭽ ...ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ لنحرل ،

واجة :وة شيكسماى بـؤ ىى جـؤ نازدؤجـة خـواز جاكــــو ئـةوةى بـؤ خـةلَكى نيَسزاوةجـة خـواز،
بؤياى زِووى بكةيةوة ،وة بةلَـكو خؤشياى بيـسبكةنةوة.
ئوميَديشــ وايــة  -بــة يازمــةجى خــواى بةخشـــةز  - شـايطــــحةيى ئــةوةم يــةبآ
جةفطــيـسو ليَكــدانةوةيةكى وا بؤ قوزِئــاى ذيَشــكةَ بـة مطــولَمانانى كوزدضـــحاى بكـةم،
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كة لـة قوزِئـــاى بوةشـــيَحةوةو مايـةى بـةيسةو ضـوودى خويَهـةزاى بـآ ،بةجايةــةجية كـة
شيــاجس لــة ض ـ ( )30ضــالَة لةطــةكَ قوزِئــانى بــةزشو مــةشىء جةفطـي ــسةكانىء كحيَةــةكانى
ضـــونهةجدا خـــةزيك ء دةيـــاى كحيَـــتء بةزيـــةمى جؤزاوجـــؤزم لـــة شؤزبـــةى بوازةكـــانى
شانطــحةكانى شـةزيعةجدا ذيَشــكةَ كسدووى.
شايانى باضيشة كة ئةو بيطخء دوو مـانط شيهـدانيى كسانـةم لةىيـةى ئـةمسيكاوة  -لـة
( 2003/7/10جـــاكو - )2005/4/28 :دةزفـــةجيَكى طـــةوزةو طـــسنط بـــوو ،بـــؤ شيـــاجس ذيَـــدا
قوولَــةوونةوةى كحيَةــ خــوا جةــازك و جعالـى ،وة بؤ ذةيـدابوونى جيَتةيشـــحهى جايةـــةد
لــةبازةى شؤز َي ـ لــة ئايةجــــةكان يــةوة ،ئــةم زِاضــــحييةَ لــة كحيَةــــ ( :اإلس ْ ْالم كمْْا
ِتجلْ ْْٖ ف ْ ْْْ كتْ ْْا اهلل تعال ْ ْْٖ)دا شؤز دزةوشــــاوةجةوة( ،)1بــــةآلم يةلَةةجــــة نالَــ ــيَ ء
ييضكةضـــية بـــؤي نيـــة بمَــــآ :كـــة ئـــةم جةفطـــريةى مـــو جيَسوجـــةواوة ،ضـــونكة ويَـ ـسِاى
ضــــهووزدازبوونى جوانــــاو بسِضــــح لــة بةزانةــــةز كحيَةـــ لــة يــةموو زِوويَكــةوة زِةيــا
(مطلْ )و بيَطــهووز (ال حمْْدَد)ى خــوادا ،نةشــ ويطــحووة كــة شؤز بةمــيوىدا بضــــ ء
بضمــــة ن َيــو يةنــديَ وزدةكــــازييةوة ،كــة يــاى مــو جيَيــــدا ذطــرؤزِو شــــازةشا نــي  ،يــاى
خويَهــــةز ذيَويطــــحى ذ َيــى نيــــة ،لــة كاج َيكــدا دةيــــةوىَ لــة قوزِئــاى جيَةتــادء بصانــآ خــوا
(جةازك وجعــالـى) زِاضحةوخؤ ض ذـآ فــةزمووة؟!
ئهلــا يــةز ليَسةشــةوة بــة ذيَويطــحى دةشا ذـ ِس بــة دكَ ضوذاضــى ئــةو بــسا طةجنــة زِوو
ضــووكء طــوزؤء طــؤكَء دلَطـــؤشة بكــةم (زــةشى نــةكسد نــاوى بًيَــه ) ،كــة يةلَطـــا بــة
نووضـــــيهةوةو ييَهـــــانة ضـــــةز كاغـــــةشو ،ذاشـــاى جـــايركسدىء دوايـــى ذيَداضـــوونةوةو
يةلَةطـيـ ــسيى ،ضــةزجـ ــةم ئـــةم شجنـيـ ــسة دةزضـــة ،كـــة لـــة ئةضــــمَدا لـــة شـ ـيَوةى وجـــاز
(حماضْْرٔ)دا ذيَشــكةَ كــساوى ،يــةزوةيا يةلَطـــا بــة (ختْْرِ )ى ضــةزجةم دةقــةكانى
ضــونهةد ،لــة ضةزضــاوة محمانــة ذيَكساوةكانــةوةو ،شة ــةدء ماندووبوونيَـكــــى شؤزى بــة
ضــــةزجةم بةزطــةكانى ئــةم جةفطــيــــسة كيَشـــــاوة ،خــــوا بــة باشـحـــسيو شــــيَوة ذاداشــحى

 )1ئةو كحيَةة كة ئيَطــحا لةذيَس ضاذ داية لـة بـةيسوودء ئوميَـد وايـة بـةم شووانـة بكةويَحـة بـةز ديـدى
خويَهــةزاى ،ضــــةزجةم يةشـــــخ بــةز ء شيــاجس لــة ضـــآ يـــةشاز ( )3000ىذةزِةيــةو ،يـةولَـــ داوة
بةطشــحى جيَيدا باضـى ضةزجةم ىيةنةكانى ئيطــيم بكةمء ،جاكة ضةزضاوةشـ قوزِئـاى بـووة ،ويَـسِاى
دةقةكانى ضــونهةد ،كة لة يـؤَ (ذاكرٔ)دا بوووى.
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بداجــةوةو ،يـــةز ــالَحء ضــاغء ضــةىمةدء ضــةزبةزشبآ( ،)1لــة خــواى بــةزشو بآياوجــاَ
داواكازم ئةو جؤزة طةنجء ىوانة لة كوزِاىء كضاى لةنيَو طةلةكةماندا شؤز بكاد.
شــايانى باضيشــة كــة ئيَمــة لــةم جةفطـيـــسةماندا باضــى بــةَ (ج ْ )ةكــانى قوزِئــاىء
دابةشــكسدنةكانى ديكــةى وةك( - :زــصث)  -ناكــةيو ،ضــونكة يــةز ضــووزِةج َي بؤخــــؤى
شــــحيَكى ضــةزبةخؤيــــــةو ضــــةزجةم ئايةجــــةكانى وةك ئالَجنــــةكانى شجنرييَـــ ذيَكــــةوة
ذةيوةضــ،ء ،ئاشكساشــة كــة دابةشــكسانى ضــةزجةم قوزِئــاى بــؤ ضـ ( )30بــةَ (جْ ) و
شةضــــخ (( )60ح ْ ) ،شـــحيَكة لةىيـــةى شانايانــةوة كـــساوة ،بــؤ ئاضـــانكازيى خويَهـــدنى
قوزِئــاى ،ديازة ئيَمة لـة دابةشـكسدنى بةزطـةكانى ئـةم جةفطـريةشــدا ديطـاى زيطـــاث بـؤ
بةشةكاى (أ زاء)ى ناكــةيوء بة طويَسةى ضــووزِةجةكاى بةزطـةكانى ديــازى دةكــةيو.
دوا قطــةشــ ئةوةيــة كة:
ئــةم جةفطــرية  -وةك ذيَشــحــس طومتــاى  -لــة ئةضـمَدا بةشـيَوةى دةزرء وجــاز ذيَشــكةَ
كساوة ،بةآلم دواجس خؤم دووجاز بة وزديى ذيَيدا ضوومةوةو بةذيَى ذيَويطخ دةضـحكازيي
كسدوة ،ديازة يةموو دةزضيَكية بةناوى خواو ضحايشى خـوا  دةضـحى ذيَكـسدوة ،بـةآلم
ئيَمة لـة ضـةزةجاى دةزضـةكانةوة ئةوانـةماى ىبـسدوة ،بـؤ شؤز دووبـازة نةبوونـةوةو ،ئـةو
(خطبٕ احلاجْٕ)يةى لة ضةزةجاى ئةم ذيَشةكةييةوة ياجوة ،لةجياجى ضـةزةجاى ضـةزجةم
دةزضـةكانة.
ني.
ح ِمدُ لِل ٌِ رَ غ الِعَا َلمِ َ
نيََ ،ا ِل َ
سلِ َ
صفُُ َىََ ،سَال ٌم َع َلٖ الِمُ ِر َ
ك رَ غ الِعِ َِّٔ عَمَّا َِ ِ
سُ ِبحَا َى َر غب َ
دووشةممة  25زجت 1432
 2011/6/27يةوليَس

 )1ئـــةو بـــــسا دلَطـــؤشة ئيَطـــــحاَ ذـــاَ ضـــــووزِةجى (ال ْْما دٔ) ،ضـــةزطةزمى ضـــووزِةجى (األنعْْْام)ةو
عةشميش ــى ج ــةشم كــسدوة ،كــة ئةطــةز جةمة ـ ــاى بــةزدةوام ب ـآ ،يةجــــا كؤجــــايى ئــةم جةفطـيـــسة
ضـةزطةزمى كـازةكةى بآ.

www.alibapir.net

..............................

[]7

ييشه كى هئ م هب رهك
.
7

ص د دالتهَوَسد ددال هَوَته
احلَمد ددرَبَ العَالـا لد د دمَنيَ او ا
السد ئهينَ م َد تده .

امد ددرَوِلد ددهَ
تد ددهَ م د د َ د ددر ََ ُح َّ

خويَنـةرانى بةرِيَـز !
ســوثاسء ســتايض بـ خــواة بــةر ة ــة ن ،كــة اىاة ـةرســ ََ ســوىرِةتى بةث ََــزة
فاتَحـــةى بةقـــةرِةى ئالـــى مَرـــ ِان ،يار ةتَـــى اايــس ســـوىرِةتى ثــ ِ فـــةرِى بةرةكــةتى
نَشـائَـض تةفشـَـ بكـةيـس.
شـايانى باسـَصـة كة ئََرـة لة تةفشـَـ ك انى سـوىرِةتى (الددم ئر َ)يـض اا ـةر لةسـةر
ة ان نةخصـةى بةرنا ةة كة لة سـةرةتاة ئـةت تةفشـَــ ةىة رِا ـان نةيانـبىة ،بـةراةىات
بوىيــــسء ةىلـَصــــران ااىة لـــةت بةرنــــةاا لــــةى تََثَـنــــى ى ثََصــــنَارانةة خويَنـــةرانى
سـةنطَـسء شـَـ يس كة لةســةر بـةرنى يةكـةتء اىىة ـى ئـةت تةفشـَــ ة ،خشـتثوىياننــة
رِىى ،بة ة ةنب بَـسء َواااريصـني خويَنـةرة خ شـةىيشــتةكان بـةراةىات لـة تََثَنـىء
سةرجنةكانى خ يان لة ةر رِىىيَكةىة بس ،بآبةشـران نةكةن ،ضونكـة فةر ايصـتى بةر ى
بةثََـزة خواة بـآىيَنـةى تــاك ،ةتا خز ةتى بكـ آ ةر كة ةى ،ة ـوى شـتََكى باشــى
شـايشـتةية ،ئةىةنبةة لةتوانـااا ةبـآء بمـوآ.
َواااريصـــس ســـةرخةت خوشـــ ء ب ايانـــى شـو ـلـــرانى بة ـــ ة ةنب لــةت تةفـشـَـــ ة،
اىمــا ان بـ بكـةن بـ َــبايةبء بةرضـــاى رِىىنَــى يـــات ى ،بـةراةىات بــوىنَض ـــةتا
تةىاىك انى تةفشَـ ك انى تََـك ِاة سوىرِةتة وبارِةكةكانى قورِئانـى بةر ى بةثََز.
َس ح نكَالمّهمَوحبمركَأشدهرَأنَالَالهَاالَّأنتَأسدتغفهكَوأتولَإليدك َ
َ َ
َ

 10ة رِةخـةبى  1434ك
 20ة ايشـى 2013
ـةىلــ ََ
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يبناهسى سووره تى (المائدة) و نيوه رو هك هك ى
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بةرِيَــشان!
خــ ا يـــ ربة لـــةةين بةبية بةريــةةبث رِاصــةةةخر بةــيـة صــةر ةة ضيـــز زة ت حــة
ص ةرِبةة م ب رِب ة ثيَـ صةية ت بكةيةج ،ثيَطةة طز طـيتج ثلةة ث يةث خبةيـةرِةة ،ث ش ن
خ ينة ل ةبةشج ةيَكةـ ةب ت يةطـة َ صـ ةرِبةت اليشاء)ٛةا ،ةب خ ينـة يي ةاسب يــــي ن
ةبخةيـــةرِةة.
ث شـ ن صــةرةيَزِة َيـ برِب ت ب بةةــة ت يــة ةةة ة يَــــت بيضــــ ج ث َيـــ
ةبخةيـةرِةة:

 )52ةبرصـــ ا

ةشــةث الاانءٜذٗ) ة ةي رب حة ص ةرِبةة بـةةبةب ـ ة زاةب ،ةاةـة :صـ زبج خـ ان ،ـة
حــــةةيس بةصــــةرل ةيَكت لةيــــة ةةايــــت ةبيطــــةيـة ،ــــة رةة ــــةث حةةبيــــة ةيَـــ
حةةارييــة ت عيضـ ــ  ،خ ـ ا يـــيَي ن رِاسث بــة ،ةاةا يــة عيض ــ  ةب ــةن ص ـ زبج
خ ا يَك ــي ن يــة ح صــــم ةةب بــر ةابةسيَـــــة ،حــةةيس ةاةا يــة خ ــ اث ثــةرةبرةط ر ةب ـ ،
خ اش  ةب ـةرم ثَ :ب شـة مـة حـةة صـ زبة خ ا ـة ةاةببـةسيَـ  ،بـةم يةمـةةةةا لـةر
ةص َي بيَبـزِةابـة ،بة شيَ بيةك صشاث ةبةب  ،ليض ةصـ ية ييهـ يت يـ ن بـةة شـيَ بية
صــشا ةةابة ،ي يةبةر حةةبث حةة بةصةرل ةة بةصـةرل ةيَكت سبر صـةر رِا يَــــة ،حـة
صـ ةرِبةة بةة بةصةرل ةةةب ة زاةب.
خ ) ثيَـجـةم
ةي رب صـ ةرِبةت الاانءٜذٗ) بة ثيَـت رِيشبة ـ يت صـ ةرِبةة ت مُصْا ف
ص ةرِبةة ،بة شــيَ بية :الفءتِخ٘ ،البقشٗ ،آل عنشاٌ ،اليشء ،ٛالاانءٜذٗ) ،بـةم يـة رِةةث
ةت ةابةسيَـزا يـةةب يـة ةةاةةاث ةةمـة ت ثيَبةمبـةرةا  ةابـةسي ب ،ةاةـة :يـة رةــ يت
ةابةسيــت ق رِحــ ن ةاية ،بةينكـ ةبك ةةايت ب صـت ةب ةية ،لة َي ية سا ي ن ط ة ةي ة:
رةـــ صــ ةرِبةة ــة يــة ق رِحــ ن ةابــةسيَـزاةب ،ةاةــة :ةةاث حــةةب رِب طــــة ح يــةةت ةيكــة
ةابــــةسية ،بــــةم لــــيض صــ ـ ةرِبة َي بــــة ةةةاةيــــــت يــــة ةةاث صــ ـ ةرِبةت ال ااانءٜذٗ)
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ةا ةبــةسيَـزاةب ،حــةةب يةصــةر رِاث سبر يــة سا ي ـ ن ،ةب ــة ةبقيَكــت ص ـ ـة لــةن ــة
ثيَطــةة ث يةث بةرسث صـ ةرِبةت الانءٜذٗ)م ن بر ةبرةبخــةن:
شَ٘ فسضِ فٕ اهللُ عف ْيَفءَ ،فقَء َلا ْ
ت
خلِتُ فعلَ ٙعفء ِٜف
ججْتُ َفذف ف
ح ف
جبف ْٔشِ ْبًِ ُىفَ ْٔشٍ قَءلف :ف
ية ــة  [ :فعًْ ُ
خشُ سُا اْسفٍٗ فى فز َلاتَْ ،ف فناء
جبف ْٔشُ! فٍلْ فتقِ اشفأُ الانءٜذٗ؟ َف ُقلِتُ :فىعفهَْ ،فقَءلَتْ :أَمفء إ َِّىَفء آ ِ
ِلٕٓ :فء ُ
خشفجفاُُ
حالَلٍ فَءسْ ا فتخِلُُِّّْ ،ف فماء ّفجفا ْذتُهْ فِٔ فَاء مِاًْ حفاشفاوٍ َفخفشِّمُاُِْ] أَ ْ
ج ْذتُهْ فَِٔفء ِمًْ ف
ّف ف
حنف ااذ ب ااشقهّ ،)85522 :فاليَّشفا ا اء ُِّٕٜفا اإ اللُ ااق )ٚب ااشقهّ ،)11112 :فابْا اًُ ال ا انُيزس،
أَ ْ
خُُّ ،فا ْبًُ مفشدفّٓ٘ ّالبف ْٔ فَقُِّٕ ،تعلٔق شعٔب األسىاوّ :
فخ ف
ّاحلَءكِهُ بشقه )1813 :فّص َّ
صاخٔح) ،ةاةة :ي بةيزث رِث ـةيز ةيـ رب
صخٔحٌ سجءلُُُ ِث َقءت ،سجفءل ال ف
ِإسيءدُُِ ف
ية َي ب ةب ية سا ي ت ة بع  ،ةاةة :ةةاث ييلت ل ةبمن خ ا ييَي ن رِاسث بـة) ةبينـة:
حةي زة ية حةية ةم ا ةمة الث ع حيـة ةايكت حيم اران خـ ا ييَـت رِاسث بـة
ةي ـ رب يــة ثـــــ ثــةرةبةب قضــــةث يةطة ني ـ ا ــزةةب) ث َيــت ط ة ــ  :حــةث ي بةيــــز!
صــ ةرِبةت م حي ب خ يَـ بةـــةةب ،يـ ن ةبو يَــــت؟ طـ  ::بةينــة ،طـ ةت :ح ط ةاربـة!
رة ـ ص ـ ةرِبةة ةابــةسيبة ،بريــة لةرشــةيَكت ةيَ ايــةج بــة حــةمينت ةا ـ ةب ح َي ـ بش بــة
حــةمينت ةابـ ـيَةج ث َي ـ بث ث بة ـ بة ،ةب لــةر شــةيَكت قةةبقــة ــزةةب بــة قةةبقــةث
ةابـيَةج ثيَـ بث ث بة بة.
سااْسفُٗ ال اانءٜذٗ
سااْسفٍٗ فى فز َل اتْ ُ
خ اشف ُ
ض ا فٕ اهللُ فعيَُْ فن اء :أٌََّ آ ِ
ةةةب  [ :فع اًْ فع ْب اذِ اهللِ ْب اًِ فع ْن اشٍّ فس ِ
حا ِذٓثٌ
حنفذ بشقهّ ،)4461 :احلَءكِهُ بشقهّ )1811 :فقاءلف :فٍا فزا ف
جُُ أَ ْ
خشف ف
ّالفَتْح] أَ ْ
شاشْ ِ الشأني ّف َلاه خيشجاءِّّ ،افقاُ الازٍ ف إ التلنيأ ) ،ةاةـة:
خٔح عف َل ٙف
ص ِ
ف
عةب ة ني ــآلث ـ رِث عــةم ِز خ ـ ا ي ــيَي ن رِاسث ب ـة ،ةب ني ــة :رة ــ ص ـ ةرِب يــة ق رِح ـ ن
ةابةسيبة ص ةرِبةت الانءٜذٗ)ية ،يةطة َ ص ةرِبةت الفتح).
ض فٕ اهللُ فعيْ فَء ،قَءلَتْ :إ ِِّىإ آلخِازفْٗ ِبزِ فماءوِ ا ِلعفطْابفء ِٛىفءقَا ِ٘
سنفءٛف بِيْتِ فٓزِٓذف فس ِ
صــيَية  [ :فعًْ أَ ْ
ط ا ا ِذ
سفسُ ااْلِ اهللِ ِ ،إرْ أُ ْى ِزلَا اتْ فعلَْٔا اُِ الا اانءٜذٗ ك ُُّل فَ ااء ،فَلَ ااءدفتْ مِا اًْ ِث َق ِل فَ ااء تفا اذُقُّ ِبعف ُ
ش اً ِل فغ ْٔ ا ِشِ،
حف
ح فنااذ بااشقه ،)81414 :فتعلٔااق شااعٔب األسىااوّ  :ف
ج اُُ أَ ْ
خشف ف
اليَّ ا اء َقِ٘] {أَ ْ
فالطبفشاىُّٕ فإ اللبري) بشقهّ ،)662 :فالبفَٔفقّٕ} ،ةاةة :حةصــم حت ةـت يةسيـ خـ ا
ّ َّ
ييَت رِاسي بة ،ةبينة :مة يلنةةث ا ِلعفطْ ابفء )ٛطزةب ة { عفطْ ابفء )ٛة ،ي خ ة س ـ ةث
ح شـة ــز َي ب ـ ة ،ــة ثيَبةمبــةر  ص ـ ارث ب ـ ةب ،عــةرِبت ع ةبةي ــ ن ةاب ـ ةب ،لــةر
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ةمخيَكت صــ اري ةيَكي ن ييَـ ةب ،ي حةطةر ط َي ريَذ ب ةبة ،حةطـةر ليَضـةــز ب ةبـة،
حةطـةر ح شــةــز ب ةبـة ،حةطــةر حةصـــث بـ ةبت ،ةبينــــة :مـة يلنةةب ــةي طزةبـ ة}،
ة َي ة ص ةرِبةت الانءٜذٗ) ل ةة خ ار لةم ةث ثيَكـةةب ،يةبـةر ق رِصـ يت خـةري
ب ة القت ح شـرتب ة بـــكة يةبة ثيَبةمبةرةا  ،ة َي ة ثيَبةمبـةرث خـ ا 
ةبحــت بر ل ة ةب ق رصـ يت سبرث طةيـةرةة صةر ،ةيـ رب ـة صـ ارث ةمخـيس ب ةبـة
يةطـة َ خرشي ا ةمخة ةشت قـ ر ـزةةب) ةب يـة رِي ايـةةت ةيكـــةةا لــ ة ب ةبينـــة:
ثيَبةمبةر  ةابةسث ،ةب ثرشــ يَكم ن بةصةر ةاةا ،ة ةبحييـة ة ةةةاة ب ة.
خ ا ِش
سااْسفٗ ال اانءٜذٗ ِم اً آ ِ
حبٔااب فّ فعطٔاا٘ ْب ا ًِ َق أْص َق اءالِ :إٌَّ ُ
ض انْ فش َٗ ْب اً ف
ــــ ارب  [ :فع اًْ ف
حبٔاب فّ فعطٔا٘
ضنْ فش َٗ بًْ ف
حشفا فمَفء}( ،)1ةاةة :ف
ال َلَفء فّحفشِّمُْا ف
حَ
ال ُقشْآٌِ فتيْزِٓالَّ ،ف َأحِلُّْا ف
بْ ًِ َقْٔص] { ،ة ةي رب ة بيعـي برية حة ةبقة بة ُمشْسفال) ةاةب زثَ ،ةب لةر ةبق َي
ــة لــ ةبمن طيَزِابيَةي ــةةب يــة ثيَبةمبــةربةب  ،حــةةب بــة ــةرم ةةب حف اذٓث)
صاخٔح) ،ـة حـةة ةـة
ةاةب زثَ ،ي حةة ةة بة ثيَت ثلـــة ةث يـ ن حفشفاً)ب ،يـ ن ف
ح مة ــةث ييــــ ية} حــةة ةةة ة ــةرب ةب ني ـيَة :ثيَبةمبــةرث خ ـ ا  ةرم ةيــةةت
ص ةرِبةت الانءٜذٗ) رة صــ ةرِبةة ية ق رِح ن ةابةسيَـزابة ،بريـة لةر ـت حـةم نييَكت
ةيَ اية ثيَ بي ث بة بةج بة حةمينت ةابـيَة ،ةب لةر ت قةةبقةيـة ت ةيَ ايـة ثيَـ بث
ث بة بةج بة قةةبقةث ةابـيَة.
ص ِفإ فٍا ِزِ
ثيَـجـة  :لةرةبلــ ية حفشفاً البفص اشِٖ) طيَزِةراةبةةةب ة ط ة ةيـةةتَ { :لأْ ف
ة ةصخ ــزابة.
الشُّ اْسفٗ مفيشُْخٌ} ،ةاةة :حة ص ةرِبةة ليض ح يةةت ةيَ ا
ش فشٗ) حةةيس ية سا ي ت ة بيعيـة ،ةبك حفشفً البفصشِٖ) رِبمحةةت
لةرةبل َأبٕ فمْٔ ف
خ اي ن يــة بة ،حةةيس ط ة ةيةةتِ :فَٔفء فث فناءىٕ فعش اشٗ َف ِشٓطف َّ٘ ،لَْٔصف ِفَٔفء مفيْشُا اْخٌ)،
ةاةة :لــةذةب  )81شةت ةيَ ا ةرِس زاةن ،ةب ليض ح يةةت ةيَ ا مة ضــ ةخ بة.
ةي رب ح مـة شـةرعيية ت ـة يـة صـ ةرِبةةةا لـةن سيـ ةزن يـة لـةذةب ،يةةا ةيـة
مةبةصةت ثة لـةذةب ب بـةةت صـةرب ت بـة ،حـة ةبق ـةش مجاءل الاذًّٓ ال َقاء ٕ) يـة
حمءسً التأّٓل :ج ،4ص )16ليَـــ ة ت.
 )1فتح القذٓش للشْكءىٕ ج ،8ص.5
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خاهل ـهاوهب هش كانى يان و ووه كانى نيوان سووره تى
7

7

7
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(ا ائدة) و ووره ى ( ا اء)

7

7

 -1سوورِةتىث (ال ــئدة )ش ِىك سوورِةتىث (النســد ) ذماةىيووى ر ة ياسووا ووىةعي
طرثرِنى خوى وى ريواثر سوى سوى ( )011ياسوا وىةعي ثياوهة يوىى وى ةتةسووجىءخى
ئايىثى اى ىيانطىيىنو ِى ياةى رةنايانيش بوى وويارةر يىسَوًياهجوووان خىيواى ريواثر
سووىِ ذماةىيى ووياى س ووآ يى َس ووًياهجاِى بى َس ووكر (إِ ْبـ الال َ ــرَبِي) ووى يى ياكووى سووى رةنايووان
ماسيك مىريىت سى وجيابى ى خى (أحكدم القُــلرآن) ة ىسَووآ :رياثر سى يوىرةة ()0111
حووور ش وووىةعي سوووى سووورِةتىث (الـ ــئدة ) يىسَهىيياهجوووور ا ِى يووواةى سووورِةتىث
(النسد )يش ى دياشرت باسوشاى ر ِى ذماةىيى ر ة ياسوا ىةعي ثياهةى.
 -2خا َسياك يكىي ياِبى ياى ئىِىيى ى يىة ِِ ياى باسء خرةسياك ر ة جرِسى وىِ
نىصرتةني يى انياى ثياهة يىى يىم سرِةتىث (النسـد ل) ى دياشوجور ثىفسوويوورماى ر
يىم سوورِةتىث (الــئدة ل)ش ر ة باس جرِسى وىِ نىصووورتةني يوى اى ى وىى خورة
دىةِىة طاة سىةرىنشووحء سىة ىنىياى ى اخ باس ووىمر ورةتييى انياى ى اخ باس
يىسَى انياى ى اخ باس يىسَرياسووجى خرةدى ووانياى ى اخ.
 -3خووووا َسياك يكووووى ياِبى ووووياى ئىِىيووووى ووووى يووووىة ِِ ياى باسوو و مرنووووافيلء ا
نىخى ى انياى ثياهة رةِى ىسانياك برِى ى سى نيار مسوورسَشاناى خىياى بى مسووورسَشاى
دياشانهةِى بىآلم سى ِةقيعهة افر برِى ئوىِى بوى مرنوافيك ةنواِى يواخر مسووورسَشاى
برِى بىآلم ئيشانى ىياى ثىِةِ نىبرِى ئىِى بى ا نىخى و سوى قىسَوووىم ةِى ئهجوووا
سوووى يوووىة ِِ سووورِةتىثى ان (النس ــد )ء (الـ ــئدة ) ة ر ة باسووو مرنافيكوووى اىء ا
نىخى وى انيش رةِى.
 -4خاسَيك يكى ياِبى ياى ئىِىيى ى سى يىة ِِ يانهة ةتياهشاي مسرسَشاناى رةِى بوى
ضىنيىث مامىسَى ر ى سىطى ا خاِىى جيابى اىء ِى سىطوى ا مرنافيكوى اىء ِى سىطوى ا
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ياِبىش بى خرة ةنىةى انيشوهة ى ياةى ئىِ اثى ئىِ سوآ ىمىسَى برِ ِى :مرنافيل
خوواِىى جياووة ووى جرِسى ووىء نىصوورتةني يووى اى بوورِى سىطووى ا ياِبووىش بووى خوورة
ةنووىةى اى ئهجووا سووى سوورِةتىث (النســد )ء سووى سوورِةتىث (ال ــئدة ) ووهة سووى ضووىنه
رياهياكهة مسورسَشاناى ئاةتةسجى رةِى ئامىذطواةي رةِى وى ضوىى مامىسَوى سىطوى ا ئوىِ
سووآ جىةى خىسَوكى ة بكىى.
 -5خاسَوووياك يكووى ياِبى ووياى ئىِىيووى ووى سووى يىة ِِ يانووهة ة ووى ي وورةِى ووى
مسرسَشاناى ىبآ بى ة طىةي ء بى ئيهضوواف سىطى ا غىير خرايانهة مامىسَوى بكوىى ِى
يىِسَووووبهىى ة طووىةي بسىسووذياهو سىطووى ا نىياةى انيووووانهةِ سىبووىة ئووىِى ووى ووافرء
بيابوووورتِةى ثرِ وو نا ة طوووىةي ء بووآ ئيهضووووافي نووىبو ضرنكووووى مسوووورسَشاى ىبوووآ
ة طىةبوآ سىطى ا مسوورسَشاىء نامسوورسَشانهة.
 -6خاسَوو ياك يكى ياِبى وياى ئىِىيوى وى سوى يىة ِِ يانوهة باسو جوىن ء جيًوووا ء
فيووهة اةي سووى دياهوواِ خوورة ة وورةِى يوواةى سووى سوووورِةتىث (النســد ) ة ريوواثر ِى سووى
سوووورِةتىث (الــئدة ) ووووهة سووى ضووىنه وووورياهياكهة ئاموواذى وورةِى بووى جووىن ء جيًووووا
سىدياهوواِ خوورة ة.

 -7خا َسياك يكى ياِبى ياى ئىِىيى ى سى يىة ِِ يانهة ةتسوجى  :ﭽﮊ ﮋ
ﮌﭼ ئوووى ئىِةنوووى ئيشانجووواى يياهووواِىب ر ة ِِبووواةى بىثوووىِى سوووى سووورِةتىث
(النسد ) ة يار ى ()00جاة ِى سى سورِةتىث (الــئدة ل) ة وار ى ( )01جواة ئوىم ةتسووجى
مربواةتى ى ِِبواةى بىثوىِى.
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بيناـسه ى ده رهس كانى سووره تى (المائدة)
7

7

ٌيَنــة صـوورِةتى (الــائدة )ماٌ دابةعــكزدوة بؤ بيضـتً ثيَــيج دةرظٌ ،يجــــا واباعة
ث ـيَػ ٌــةوةي ب ي ــية صــةر دةرصــــةكاٌ ،ضــــاويَك بــة كــؤي ٌــةو دةرصــاىةدا غــــيَيني،
بؤٌةوةي ىةخغــةي ٌةو صــةدً بيضـــت ٌايةتـةي صـوورِةتى (الـائدـ ـة )مـاٌ ةةبةرضـاوبآ
كة باصى ضى دةكةٌ؟ وة ضةىد بابةتياٌ تيَدا باصكزاوٌ بة عــيَوةي صــةرةكى؟!
دةرصى يةكـةو 8ةـة صـوورِةتى (الــائدة ) ةـة ٌايـةتى امـارة ( )3 - 1دةطزيَتـة خـؤي ،ديـارة
ح َانِ الرَّحِيمِ) كة ةة صةرةتاي ٍةموو صـــوورِةتيَكة ،بيَجطـــة
جطــة ةة (بِسِمِ اهللِ الرَّ ِ
ةة صــوورِةتى (التوب ـة)ٌ ،ةو ثيَيج ٌايةتة باصى ثابةىديى ٌيناىداراٌ دةكةٌ بة طزيَ
بةصـــتةكاىةوة ،بـــة ثةناىةكاىياىـــةوة ،وة ثاعـــاٌ باصـــى ثاراصـــتيى درو ـــةكاىى
دييــداريى ،وة خؤثاراصــل ةــة خواردىــة ثــيطً سيــاٌ بةخغــــةكاىى وةك 8مــزدارً
خويًًَ طؤعــتى بةراسًٌ ،ـةو عـتةي كـة بـؤ ىـةيزي خـوا صـــةربزِابآً ٍ ...تـد ،وة
حــ ةآل َل بـووىى خواردىـة خـؤؼً بـة صـوودةكاٌ ،وة رِةوايـى ٍاوصةرطيــزيى ةةطـةلَ
ٌافزةتاىى ثاكى بزِوادار ،وة ٌافزةتى ثـاكى خـاوةٌ كتيَكـةكاٌ ،وة خـؤ دوورطـزتً ةـة
داويًَ ثيضــيى ،دةكةٌ.
دةرصـى دووةو 8دوو ٌايةمتاٌ بؤ تةرخاٌ كزدووٌٌ ،ايةتةكــاىى امارة ( )5 - 4كة خـوا 
ةة ٌايــةتى امارة ()4دا باصى دةصتيويَذ دةكات ،وة يةكةمني ٌايةتة كـة ةـة رورٌِاىـدا
تـةرخاٌ كزابـآ بـؤ باصـى دةصـتيويَذ طـزتً ،وة باصـى تةيـةووو دةكـات ،كـة ٌةطــةر
ٌييضــــاٌ ٌــاوي دةصــت ىةكــةوت بــؤ دةصــتيويَذ تةيــةووو بكــــات ،وة ثاعــاٌ باصــى
خؤعؤردٌ دةكـات ةـة ةـةؼ ثيضـيى ،وة ٌةطـةر ٌـاوي دةصـت ىةكـةوت ،ديضـاٌ باصـى
تةيةووو دةكــات ،وةك بة ديـ بـؤ خؤعــؤردٌ ،وة ةـة ٍـةموو رورٌِاىـدا تـةىيا ٌـةو
ٌايةتـــة باصـــى دةصـــتيويَذً تةيـــةووو دةكـــــات ،وة تةيـــةووو ة وةك بـــةدي بـــؤ
دةصــتيويَذ ،ة وةك بةدي بؤ خؤعـــؤردٌ ،جطـة ةـة ٌايـةتى امـارة ()24ي صـوورِةتى
(النسـئ ) كة باصـى خؤعـؤردًٌ تةيـةوومى دةكـزدو ثيَغــتــز تةفضــريماٌ كـزدوة،
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ٍةروةٍا ةة ٌايةتى امارة ()5دا خواي ثـةروةردطار بـة ٌيناىـداراٌ دةفـةرمويَ 8يـادي
ٌةو ثةناىــة بكـــةٌ كة ةةطة َل خوادا بةصتووياىة.
دةرصى صـيَيةو 8ضـوار ٌايةتـةكاىى )11 - 6( 8دةطزيَتـة خـؤي ،كـة خـواي ثةروةردطـــار ةـةو
ٌايةتاىــةدا فــةرماٌ بــة ٌيناىــداراٌ دةكــات كــة دادط ــةربً ،وة عــايةديى بــدةٌ بــة
دادطــةريى ،وة ضــاكةي خــوا ةةصــةر خؤيــاٌ يــاد بكةىــةوة ،كــة صــة مةتى كــزدووًٌ
دةَييــاي كزدووٌ ةة مةتزصـى دوامياٌ.
دةرصى ضـوارةو 8صآ ٌايةتةكاىى )12 - 14( 8دةطزيَتة خؤي ،كـة باصـى ٌـةسمووىى عـكضـــت
خواردووي جووةةكـةو ىةؽــ زِاىيى يـةكاٌ دةكـةٌ ،ةـة بـواري ثابةىـديى بـة ثـةناىى
خــواوة كــة ضــؤٌ ثــةناىياٌ بــة خــوا  داوة ،دوايــى ثةناىةكــةياٌ عــكاىدوةً،
ىــةياىتواىيوة بــةو بــة َةيًًَ ثةناىــةوة ثابةىــدبً ،كــة ديــارة خــوا  سؤرجــار باصــى
كةموكــوورِييً ثــةناٌ عــــكيَييىً صــــاريى جووةةكــةو ىةؽـزِاىيى يــةكاٌ دةكــات،
بؤٌةوةي بؤ مضــوةَناىاٌ بكيـة جيَطــةي ثةىـدو ييكــزةتً دةرصــياٌ ةـــآ وةربطـزٌ،
ٍةروةٍــا بؤٌـةوةي كـة ٌـةواىيػ بياصـً ة ماةَــيَك بـووٌ ،وة كـــاتى خـؤي ضييـــاٌ
كــزدوة؟
دةرصـى ثيَيجـــةو 8ثيَـيج ٌايةتةكــاىى )17 - 13( 8دةطزيَتـــة خـؤي ،كـة خـوا تيَياىـدا بـاىطى
خاوةٌ كتيَكةكاٌ دةكات بؤ ٌيضــالمةتيى كة ٌيناٌ بيَيًً بيَية ىيَو ٌيضـــالمةوة ،وة
ثاعــاٌ صةرسةىغــتياٌ دةكــات ةةصــةر بي ــزورِاي ٌةفض ــاىةيىً ٍةةَكةصـتـــزاوياٌ ،بــة
تايكةت ىةؽــزِاىيى يةكاٌ.
دةرصــى عةعــــةو 8حــةوت ٌايةتــةكاىى )44 - 42( 8دةطزيَتــة خــؤي ،كــة باصــى بةصــةرٍاتى
مووصـا  دةكةٌ ،كة وةك طومت صـآ بة صةرٍات ةة صـوورِةتى (الــائدة )دا ٍـةٌ،
يــةكيَك ةــة بةصــةرٍاتةكاٌ بةصـــةرٍاتى مووصــــاو طةةةكةيــةتى ،كــة مووصــا 
فةرماٌ دةكات بة طةةةكةي خؤي( ،بةىى ٌيضزِاٌي ) تا ب ية يةكيَك ةة عـارةكاىةوة،
جا تويَذةرةواىى رورٌِاٌ طوتووياىة 8فـنٌ عـارة ،يـاٌ فيضـار عـارةية ،طـزىي ٌةوةيـة
عاريَك بووة ةة عـاو ،مووصـا  دواي ٌـةوةي خـوا بـةىى ٌيضـزِاٌيةى ةـة ميضـ ِز ةـة
ضــيطى فرييــةوٌ رِسطــار كــزد ،وة ٌــةواىيػ ٍــاتووٌ بــؤ عــاو بــؤ دةعــتى (ســينئ)
فةرماىياٌ ثآ دةكات ،ب يـة عاريَكةوةٌ ،ةواىيػ صـةرث َي يى دةكـةٌ ،وة بزًِبيـاىوي
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سؤر ديَييـــةوة ،تـــا صـــةرةَاو دةةَـــيًَ 8ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭼ ،واتــةٌ 8ــةي مووصــا! تــؤً ثــةروةردطارت ب ــــً جبــةىطً ٌيَنــةؼ
ة َيــزة داىيغــتوويًٍ ،ــةر كات َيــك ٌ َيــوة عــةرِةكةتاٌ تــةواو كــزد ٌيَنــةؼ د َيــنيٌ ،يجــا
ةةصـــةر ٌـــةوة خـــواي دادطـــةر صـــشاي بـــةىى ٌيضـ ـزِاٌي دةدات ،وة ( )22صـــالَ بـــة
صةرطةرداىيى ةة دةعتً بياباىى (سينئ)دا دةميَييةوة ،وةك دوايى باصى دةكةيً.
دةرصى حةوتةو 8ثيَيج ٌايةتــةكاىى )11 - 45( 8دةطزيَتة خؤي ،كـة بةصـــةرٍاتى دووةو ةـة
صوورِةتى (الــائدة )دا بـاظ دةكـةٌ ،كـة بزيتيـة ةـة بةصـةرٍاتى ٍـةردوو كورِةكـةي
ٌادةو ،خوا دةفـةرمويَ 8ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ ،بةصـةرٍاتى دوو كورِةكـةي

ٌادةميــاٌ بةصــةردا ويَيــةوة ،كــة سؤر ةــة تو َيــذةرةواٌ بــة (قئبيــن ابئبيــن) ىاويــاٌ
دةبةٌ ،كورِة خزاثةكة ىاوي (قئبين)ة ،ضاكةكةعياٌ ىاوي (بئبين)ة.
دةرصى ٍةعتةو 8صـآ ٌايةتـةكاىى )12 - 14( 8دةطزيَتـة خـؤي ،كـة باصـى حيكنـةتى صـشاي
رــةتةَى بــة ىاٍــةن دةكــةٌ ،حيكنــةتى ضــيية خــواي ثةروةردطــــار ٌــةو صــشايةي بــؤ
رةتةَــى بة ىاٍــةن داىـــ اوة؟! وة ثاعـاٌ باصـي صـشاي ِريَطزيـىٌ ،ةواىـةي كـة ِريَطزيـى
دةكةٌ ،وة باصي تؤبة وةرطزتً ةة ثةعيَناٌ بووةواىى رِيَطزيى كاراٌ دةكةٌ.
دةرصى ىؤيـةو 8عةؼ ٌايةتةكــاىى )22 - 13( 8دةطزيَتــة خؤي ،كة باصى ثاريَش ةـة خـوا 
كــزدٌ ،وة ٍؤكــار بــؤ ي خــوا ثةيــداكزدٌ ،وة جــةىيً جيَــاد ةــة ثيَيــاوي خــواداو،
ثاعاٌ صشاي صةختى كـافزاٌ ةـة ريامـةت ،وة دوايـى باصـى صـشاي دسيـى دةكـــةٌ ،وة
ثاعــــاٌ باصــي كةصــاىيَك كــة ةــة دسيــى ثةع ـيَناٌ دةبيــةوة ،كــة خــواي بــة بــةسةيي
ةةطةةَــياٌ ميَزةباًٌ ةيَكوردةيــة.
دةرصـــى دةيـــــةو 8صـ ـآ ٌايةتـــةكاىى )21 - 21( 8دةطزيَتـــة خـــؤي ،كـــة ٌاطـ ــاداركزدىةوةي
ثيَغةمكــةر و مضــــوةَناىاىة ةــة ثيالىــى جووةةكــــةو موىافيقــةكاٌ ،وة ضؤىيــةتى
مامةةَةكزدىيــــاٌ ةةط ـةلَ جووةةكةكــــاًٌ موىافيقةكاىــدا ،بةتايك ــةت ثيَغـةمكــــةري
خـوا  ،وةك صــةرؤكى دةوةَةتى ٌيضــالميى ،كة دةبـآ ضـؤٌ مامةةَـةياٌ ةةطةةَـــدا
بكــات؟
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دةرصى ياسدةيــةو 8ضوار ٌايةتةكاىى )25 - 22( 8دةطزيَتــة خؤي ،باصى ىيَزدراىــى ٍةر كـاو
ةــة تــةورِاتً ٌييجيـ ً فــةرِسكزدىى كــار ثيَكزدىيــاٌ دةكــــات ،وة ثيَويضــــت كزدىــى،
صــشاي رــةت َ ،وة صــشاي كةص ـيَك كــة ةــووتى كةص ـيَك دةب ـزِيَ ،طــويَى دةب ـزِيَ ،دداىــى
دةعــكيَيآ ،بزييــداري دةكــات ،باصــى ٌــةوة دةكــات ،وة باصــى ٌــةوة دةكــات كــة ٍــةر
كةصــيَك حــوكه ىــةكات بــة كتيَكــى خــواو بــةوةي كــة خــوا ىاردوويةتــة خــوار ،ة
بةىض ــكةت ٌؤوــةتاىى ثيَغــــوو ،ة بةىضــكةت ٌوَوــةتى ثيَغةمكــةر ٌ ،ــةوة ٌــةو
جؤرة كةصاىة بة كافز ةة ٍةىديَ حاةَةتـدا ،وة بـة ساةَــه ةـة ٍةىـديَ حاةَةتـدا ،وة بـة
فاصق ةة ٍةىديَ حاةَةتدا ،ىاوسةد دةكزيًَ ،ياخود بة ٌيعتيكـاري بـزِوا ىـةبووىياٌ بـة
حوكنى خوا ،بـة كـافز ةـة رةةَـةو دةدريَـً ،وة بـة ٌيعتيكـاري ثابةىـد ىـةبووىياٌ بـة
عةريعةتةوةو بةسايةداىى ٍةرى خةةَك ،بة ساةَه ةة رةةَةو دةدريًَ ،وة بة ٌيعتيكـاري
ٌةوة كة ةة ساتى خؤياىدا صةرث َي يى دةكـةٌ ،بـة فاصــيقً رِيَ ةـة رةةَـةو دةدريَـً،
كـة دوايى بة دريَذيي باصى ٌةو ٌايةتاىة دةكةيً ،وة مغـــتومزِي ساىايــاٌ دةربــارةي
ضؤىيةتى تةفضـيـزكزدىياٌ باظ دةكةيً.
دةرصـى دواسدةيــةو 8صــآ ٌايةتـةكاىى )32 - 26( 8دةطزيَتــة خــؤي ،باصـى حوكــه كــزدٌ بــة
رورٌِــاٌ ،وة عــــويًَ ىةكــةوتيى ٌــارةسووي ٌةموٌــةو ،وة صةرثغـكــكزدىى خــةةَك ةــة
ىيَواٌ حوكنى خواي ثةروةردطارو ،حوكنى ىةفاميى دا ،كة خوا رِايدةطةيـةىآ تـةىيا
دوو جــؤرة حوكــــه ٍــةٌ ،دوو جــؤرة بةرىامــة ٍــةٌ 8بةرىامــةو حــوكنى خــــوا ،وة
بةرىامةو حوكنى ىةفـاميى ،واتـة 8ىةيـــزي حـوكنى خـوا كـة ةـة ٌيضـــالو رورٌِـاًٌ
صوىيةتدا بةرجةصتةيةٌ ،ةوةي ديكة ٍةمووي بة ىةفاميى ةة رةةَةو دةدريَ.
دةرصــى صـــيَشةدةيةو 8صـــآ ٌايةتــةكاىى )31 - 31( 8دةطزيَتــة خــؤي ،باصــى مةصــةةةيةكى
طــةورةً طــزىي ةــة ايــاىى مض ــوةَناىاٌ دةكــات ،كــة رةدةىــــةبووىى بةدؤصــتايةتيى
طزتيياىة ةةطةلَ جووةةكةو ىةؽزِاىيى يةكاىـدا ،كـة حةرِامـة مضـوةَناىاٌ جووةةكـةو
ىةؽزِاىيى يةكاٌ ،بة دؤصــت بطـزٌ ،خؤعـياٌ بـويًَ ،ةةطةةَيـــاٌ بـً ،ثغــــتيواىيياٌ
ةــآ بكــةٌ ،بة صــةركةوتييـــاٌ دلَ خـؤؼ بـً ،بـة عـــكضـــتياٌ دلَ ىـاخؤؼ بـً ،وة
خــوا رِايدةطةيةىآ كة ٌةواىةي خيَزايى دةكةٌ ةة دؤصـــتايةتيى كزدىـى جووةةكـةو
ىةؽــزِاىيى يةكاىـــدا ،كةصـــاىى دةَيةخؤعـــً ،وة ٌةطـــةر موىـــافيقيػ ىـــةبً ،بـــة ي
كـةمـةوة ىيغــاىةي ثزصـيار ةةصـةر ٌينـاًٌ مضـوةَناىةتيياٌ ٍــةية.
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دةرصــى ضواردةيــةو 8صــــآ ٌايةتــةكاىى )34 - 32( 8دةطزيَتــة خــؤي ،باصــى ٍة َةــطةرِاىةوةي

مضوةَناىاٌ دةكات ةة ٌيضـالو ،ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ،وة باصـى ٌــةوة دةكــات ٌةواىــةي كــة ةــة دييــى خــوا
ٍةةَدةطةرِيَيــةوة ،خــوا ثــةكى ثيَيــاٌ ىاكــةويًَ ميــةتى ث ـآ ىيــة ،وة ةــة جيــاتى واٌ
كةصـاىيَكى ديكـة ديَيـآ ،كـة كؤمـة َةيَك صـيىةتى بةرجةصـتةو طـةورةياٌ تيَـدا بــةياٌ
دةكاتٌ 8ةواٌ خوايـاٌ خؤعـدةويَ ،خـوا خؤعـى دةويَـً ،ةةطـة َل ٌيناىداراىـدا ىـةروً
ىيــاىً ،ةةطــة َل كافزاىــدا توىــدٌ ،ةــة رِ َيــى خــوادا تيَدةكؤعــًً ةــة ةؤمــةي ةؤمــةكاراٌ
ىاتزصـ ـيًَ ،وة ثاعـــاٌ باصـــى دؤصـــتايةتيى طزتيـــى ٌيناىـــداراٌ دةكـــات ،كـــة تـــةىيا
دؤصـــتايةتى ةةطـــة َل خـــوادا دةطـــزٌ ،ثاعـــــاٌ ةةطـــةلَ ثيَغةمكـــةر  وة ةةطـــةلَ
ٌيناىـداراىــدا.

دةرصـــى ثاسدةيـــةو 8دة ٌايةتـــةكاىى )44 - 35( 8دةطزيَتـــة خـــؤي ،كـــة باصـــى ٍةةَويَضـ ـتى
ىاحةساىةي خاوةٌ كتيَكةكاٌ بة تايكةت جووةةكةكاٌ دةكـات ،ةـة بةراىكـةر ٌيضـالوً
مضـوةَناىاىدا ،وة خوا صـةرسةىغتياٌ دةكات ،وة ٍاىيــاٌ دةدا كــة واس ةـة خزاثـةو ةـة
دواميايــةتيياٌ بــؤ ٌيضـــالوً مضــــوةَناىاٌ بيَيــــً ،وة بطةرِيَيــةوة بــؤ ي خــوا ،وة
بطةرِيَيـةوة بؤ ثابةىديى بة كؤتا عـةريعةتى خواوة كة ٌيضــالمة.
دةرصــى عـــاسدةيةو 8ثيَــيج ٌايةتـــةكاىى )51 - 45( 8دةطزيَتــة خـــؤي ،باصــى رِاصـــجيَزدراىى
ثيَغةمكةر  دةكات ،كة خوا رِاي دةصــجيَزيَ ،بة خــاوةٌ كتيَكةكـــاٌ بةطغـــتى ،وة
جووةةكةكاٌ بة تايكــةت رِابطةيــةىآ ،كة ٌةطةر بيَتً ٌينـاٌ بـة ٌيضـــالو ىـةٍيَيً،
ٌـــةوة ٌـــةو عـــةريعةتً بةرىامةيـــةي كـــة ةةصـــةرييى ،كـــة جووةةكايةتييـــة ،يـــاٌ
ىةؽزِاىييةتة ،بؤياٌ حيضـاب ىاكزيَ ،وة ثاعاٌ باصـي صةرسةىغـــت كزدىيـاٌ دةكـات،
ةةصــةر ٌــةوةي كــة ثيَغةمكــةراٌ (عمــي م الةــا االســا ) بــة درؤ دادةىــيًَ ،وة
ٍةوةَــــدةدةٌ بــؤ كوعــتيياٌ ،وةك كوعتووعــياىً ،كــة مةبةصــت ث َيــى ثيَغ ــةمكةراىى
ثيَػ ٌيضــالمة.
دةرصــى حةةدةيــةو 8ث َيــيج ٌايةتــةكاىى )54 - 54( 8دةطزيَتــة خــؤي ،باصــى صةرةـيَغ ــيَواىي
ىةؽـزِاىيى يـةكاٌ دةكـات ،ثاعـاٌ دةرخضـتيى حةريقـةتى ييضــاو دايكـى ،ؽــةآلتً
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صــة مى خــوا ةةصــةر ييضــــا بــآً ،خــوا ةــة مةريــةو رِاسي بــآ ،كــــة ييضـــا 
ثيَغةمكــةريَكى خــوا بــووةو دايكيغــى ؽــيدديقةيةك بــووةو ٌيناىــداريَكى سؤر ضــاك
بــووة ،بؤيــةؼ وا دةفــةرمويَ ،ضــوىكة ىةؽــزِاىيى يــةكاٌ ييضــاً دايكــى بــة دوو
ثةرصرتاً ،يـاخود ةةطـةلَ خـواي ثـةروةردطاردا بـة صـآ بـةؼ ةـة خـوا ةـة رةةَـةمياٌ
دةدةٌ ،بؤية دةفـةرمويَ 8ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ،

بيَطوماٌ ٌةواىةي كـة طوتيـاٌ 8خـوا يةكيَكـة ةـة صـــيَيةكاٌ كـافز بـووٌ (دووةكـــاىى
ديكة كــآً كيًَ؟ ييضــاً دايكـى ،يـاخود ييضـــاو روح ةــقودظ كـة مةبةصـتياٌ ثـآ
جكـزيةـة) وة باصي ٌامؤاطاريى كزدىيـاٌ دةكـات بـة طةرِاىـــةوة بـؤ ٌـــةوة كـة تـةىيا
خــوا بجةرصــلً بةىدايــةتيى بــةظ بــؤ خــوا بكــــةٌ ،ضــوىكة ٍــةر خــوا عـايضــــتةي
بةىدايةتيى بؤ كزاىـة.
دةرصـــــــى ٍـــــــةادةو 8دة ٌايةتةكـــــــاىى )64 - 55( 8دةطزيَتـــــــة خـــــؤي ،كـــــة باصـــــــى
صـةرسةىغــــــتكزدىى خــــاوةٌ كتيَكةكــــــاىة بةطغــــــتى ،ةةصــــةر رِؤضــــووىياٌ ةــــة
دييداريياىــداو ةةصــةر تيَجةرِاىــدىياٌ ،وة ثاعــاٌ ىــةفزيً ةيَكزاىيــاٌ ةةصــــةر سمــاىى
داوود  ًةةصــةر سمــاىى ييضــا  ،بــة ٍــؤي ٍةةَيةصــــتاىياىةوة بــة ٌةركــــى
فــةرماٌ بــة ضــاكةو رِيَطــزتً ةــة خزاثــة ،وة ثاعــاٌ بــة ٍــؤي دؤصــتايةتيى طزتييــاٌ
ةةطـــــة َل كافزاىـــدا ،وة دوايـــيػ خـــوا  ةـــةو ٌايةتاىـــةدا باصـــى دواميايــــةتيى
صةرصةختى جووةةكةو ٍاوبـةؼ بـؤ خـوا داىـةرةكاٌ دةكـات ،وة بـة ث َي ةواىةعـةوة
باصــى ٍةةَويَضــتى ىــةرمى ٍةىــديَك ةــة ىةؽــزِاىييةكاٌ دةكــات ،كــة ةــة بةراىكــةر
ٌيضــالمدا ٍةةَويَضتياٌ ىةرمرتة ،بة ٍؤي ٌةو ٍةةَويَضت ىةرمييةعـــةوة كـة سؤريـاٌ
ةــآ مضوةَناٌ بووٌ ،ةة صةردةمى ثيَغةمكةريغــدا  وة ةـة رؤىاىـةكاىى ديكـةؼً
ٌيَضــتاؼ ،بةآلو جووةةكة بـة دةطنـةٌ وايـة ةيَيـاٌ مضـــوةَناٌ بـٌ ،،ـةوةي كـة خـوا

فةرموويـةتىٍ ،ةر ةةو كاتةوة كة فةرموويةتى تا ٌيَضـتاعــدا ٍـةر وايـة 8ﭽﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ ،واتـــــــة 8تـــــــؤ دةبييـــــــى
صةرصـةختتـزيً دواميى ٌيناىداراٌ ،جووةةكةكاىًً ٍاوبةؼ بـؤ خـوا داىـةرةكاىً،
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جووةةكةكاٌ ٌةوة ديارة كيًَ؟ ٍاوبةؼ بـؤ خـوا داىـةرةكاىيػ ٍـةموو ٌةواىـةٌ كـة
بــت دةثةرصــلٌ ،يجــا خــوا دةفــةرمويَ 8وة دةبييــى ٌةواىــةي كــة طوتيــاٌٌ 8يَنــة
ىةؽزِاىيني ةة ٍـةمووياٌ ٍةةَويَضـتياٌ ىةرمتــزة ،واتـة 8بةطغـــتىٍ ،ةةَكةتـة خـواي
ثــةروةردطار كــة مــةدحياٌ دةكــات بــة ٍةةَويَضــت ىــةرميى ،سيــاتز مةبةصــ ثــآ
ٌةواىةية كة ٌينــاٌ ديَيً ،وة ديَيــة ىيَو ٌيضــالمةوة.
دةرصى ىؤسدةيةو 8صـآ ٌايةتةكاىى )67 - 65( 8دةطزيَتة خؤي ،باصى حةرِاو ىةكزدىى عـتى
خؤؼً بة تاوً ةةسةتً صـوود بـةخػ بـؤ مضـــوةَناىاٌ دةكـاتً دةفـةرمويَ 8عـــتى
خؤؼً صـوودبةخػ ةة خؤتاٌ رةدةىة مةكةٌ ،وة ثاعـاٌ ٌاطاداريـاٌ دةكاتـةوة كـة
صيوورةكاىى خوا ىةعكيَيً ،وة دواييػ باصى كةفـارِةتى صويَيدي رِاصتةريية دةكـات،
وة باصى صويَيدي ثووة( ،لَغ ـو) دةكاتٌ ،ةو صويَيدةي كة بةصةر سار داديَ بآ ٌةوةي
كة ٌييضــاٌ دةَى ةةصةر ب ةصـجيَيآ ،كة ٌةوة كةفــارِةتى ىاويَ.
دةرصــى بيضــــتةو 8ضــوار ٌايةتــةكاىى )71 - 72( 8دةطزيَتــة خــؤي ،باصــى رةدةىــةبووىى
خاِـر) ،وة ثاعـاٌ رومـارً ؽـةىةمةكاٌ وة سةةةمـةكاٌ ،دةكـةٌ،
خواردىةوةي مـةيَ ( ،

دةفـــــــةرمويَ 8ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،كة ةيَزةدا ةة صـوورِةتى (الــائدة )
كؤتــا حوكهً بزِياري خوا دةربارةي رةدةىة كزدىـى عـةرِابً رومـار ٍاتؤتـة خـوار،
بــةآلو ديــارة ثيَغــرتيػ خــواي كاربــةجآ باصــى حــةرِامى بــت ثةرصــتيىً حــةرِامى
ثةرصــتيى ؽ ــةىةمةكاىى كــزدوة ،بــةةَكو ٌــةوة بياىــةي يةريــدةي ٌيضــــالوً خــوا
بةيةك طزتية ،بةآلو ةيَـزةدا خـوا بؤيـة عـــةرِابً رومـار ةةطـةلَ واىـدا باصـى دةكـات
تاكو بيداتةرِوو كة وةك ضؤٌ بتجةرصـتيى حـةرِاوً رةدةىةيـة ،عـةرِابً رومـاريػ
بة ٍةماٌ عيَوة وةك ٌةواٌ ثيضً( ،األزال )يػ كؤي ( َزلَ ـم)ة ،كة بـة داروضـكةيةكى
ط كةيةكى طوتوة كة عتياٌ ثـآ دابةعكزدوةو جؤريَـك بـووة ةـة رومـار ،كـة ٌيَضـــتا
ثيَى دة َةيًَ( 8يئنسيب)ٌ ،يجا ةةو ٌايةتاىـةدا خـواي باآلدةصـت سؤر بـة رِؤعـييى كؤتـا
بزِياري خؤي دةربارةي رةدةىة بـووىى عـةرِابً رومـار دةخاتـة رِوو ،كـة ثيَغـرتيػ
خــواي ثــةروةردطار باصــى رةدةىــةبووىياىى كــزدوة ،بــةآلو ةيَــزةدا كؤتــــا بزِيــــار
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ةةوب ــارةوة دراوة ،وة ٌــةو رِاصــتييةؼ رِووٌ دةكاتــةوة كــة كةصــاىيَك ةــة رِابــزدوودا
عةرِابياٌ خواردؤتةوةو رومارياٌ كزدوة ،ياخود طوىاٍياٌ كـزدوةٌ ،ـةوةي ثيَغـــيَياٌ
ةةصةر حيضـاب ىاكزيَ ،ماداو ٌةو كاتة رةدةىة ىةبووبآ.
دةرصــــى بيضــــتً يةكــــــةو 8حــــةوت ٌايةتــــةكاىى )122 - 72( 8دةطزيَتــــة خــــؤي ،باصــــى
رِاوىةكزدى ــى مضــوةَناىاٌ ةــة كــاتى ٌيب ـزِاو بــة حــةدً يــومزِةدا دةكــات ،كات َيــك كــة
ٌيبــزِاو دةبةصــل بــة حــةدً يــومزِة ،دروصــت ىيــة رِاو بكــةٌ ،وة ثاعــاٌ باصــى
درو ةكاٌ دةكـات ،وة ضـةىد رِاصـتييةكى طـزىي دةربـارةي ثاراصـتيى درو ـةكاىى
دييـــداريىً خـــوا ثةرصـــتيى كـــة كةيكـــةو ماىطـــة حةرِامـــةكاًٌ رورباىييـــةكاىً،
دةخاتةرِووٌ ،يجا خؤثاراصل ةـة رِاوكـزدٌ ةـة ٌـةرسي حةرِامـدا ،واتـة 8ب َيٍـةوةي كـة
ٌييضاٌ ةة ٌيبزِاميػ دابآ كة ضووة صيووري حةرِةمى مةككةوة ،ىــابآ رِاو بكـــات،
وة باصى ٌةو رورباىياىـة دةكـــات كـة ةـة كـــاتى حـةدً يـومزِةدا صـةردةبزِدريًَ ،وة
ٌةو كةصــاىةي كة رِوو ةةو عــويَية ثريؤساىة دةكـةٌ ،كـة دةبـآ حورمـةتياٌ بطــرييَ،
باصى ٌةواىةي دةكات.
دةرصــى بيضــــتً دووةو 8ضــوار ٌايةتــةكاىى )122 - 121( 8دةطزيَتــة خــؤي ،باصــى رةدةىــة

بووىى ثزصياري ب َيجــآ دةكـات ،دةفـةرمويَ 8ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ...ﭼ ،واتــةٌ 8ــةي ٌيناىدارييــة! دةربــارةي ٍةىــد َي عــت
مةثزصً كة ٌةطةر بؤتاٌ دةربكةويَ ثيَتاٌ ىاخؤعــة ،ياخود خةفــةتــى ثآ دةخؤٌ،
ياٌ بؤتاٌ خزاثة ،كة وةك دوايى باصى دةكةيً ،خوا سؤر ثيَـى ىاخؤعـة خـةةَك عـت
سؤر ٍةةَكـؤةَـً ،ضوىكة ةة ٌةَامى سؤر ٍةةَكـؤةَـيًًَ سؤر ثزصيار كزدىياىـدا ،باسىـةً
ثاىتــايى رةدةىــة كزاوةكــاٌ فــزاواٌ دةبــآ ،وة خــواي ثــةروةردطاريػ ٌــةوةي ثــآ
ىاخؤعــ ة ،كة ٍؤي ٍاتية خـوارةوةي ٌـةو ٌايةتاىـة ،وةك ٍةىـد َي ةـة ساىايـاٌ دةةَـيًَ8
ٌةوة بووة كة ثيَغةمكةر  رِؤايَك دةفةرمويَ 8خوا حةجى ةةصـةر فةرِس كزدووٌ،
يــةكيَك دة َة ــآٌ 8ــةي ثيَغ ــةمكةري خــوا! ٍ ــةموو صــــا َةيَك؟ ص ــآ جــاراٌ دووبــارةي
دةكاتةوة ،ثيَغةمكةري خـوا  جـاري ضـوارةو دةفـةرمويٌَ 8ةطـةر طوتكـــاو بةةَـــآ،
ةةصــةرتاٌ فــةرِس دةبــوو ،ىةعــتاٌ دةتــواىى ،عــتيَك كــة بــؤ خــؤو باصــى ىاكــــةو ةــيَه
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مةثزصــًٍ ،ـةةَينةكـؤ َة ــً ،خــوا فةرموويــةتى 8حةجت ــاٌ ةةصــةر فــةرِسة ،واتــة 8ةــة
تةمةىدا ،تؤ بؤ دةثزصـىٌ 8ايـا ٍـــةموو صاةَــيَك؟! خـؤ ٌةطـةر خـواي بـة بـةسةيى ةـة
ٍةموو صا َةيَك جاريَك فةرِسي كزدباية ،خةةَك بؤي ىةدةكزاو ٌةركيَكى دةخضتة صةر
عــاىياٌ كة رورظ بـووٌ ،يجـــا خـوا باصـى رةدةىــة بـووىى ضـةىد جـؤرة ٌـــااة َةيَك

دةكــــات كــــة دةفــــةرمويَ 8ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ ،كـــة ٌةماىـــة
ضوار جؤرة ٌااةلَ بووٌ ،موعزيكةكاٌ ٍةر ةة خـؤرِا ىاويـاٌ ةـــآ ىـاوًٌ طوتووياىـة8
ٌةواىة رةدةىةية بارياٌ ةــآ بكزيَ ،رةدةىـةٌ طؤعتياٌ ــوريًٍَ ...ـتد.
دةرصى بيضـتً صــيَيةو 8ضوار ٌايةتةكاىى ( )126 - 123دةطزيَتـة خـؤي ،بـاظ ةـةوة دةكـات
كة ٌيناىداراٌ دةبآ ةـة خؤيـاٌ وريـابً ،واتـة 8ثابةىــدبً بـة عـــةريعةتةوةٌ ،ةطـةر
ٌةواٌ ةة خؤياٌ وريابً ،دواميـاىياٌ سياىياٌ ةــآ ىـادةٌ ،وة ثاعـاٌ باصـى ضـؤىيةتى
عـايةدطزتيياٌ دةكــات ةة كاتيَكدا كة مزدىياٌ دةطاتة صةر ،ةة كــاتى صـــةرةمةرطدا،
ضؤٌ عــايةد بطزٌ بؤ وةؽيةت ،ياخود كة بة صـةفةر دةضــً.
دةرصـــى بيضــــتً ضـــــوارةو 8حـــةوت ٌايةتـــةكاىى ( )113 - 127دةطزيَتـــة خـــؤي ،خـــواي
ثةروةردطار ضةىد رِاصتييةك ةةبارةي ييضا  ،وة ةة بـارةي دايكـى يـةوة دةخاتـة
رِوو ،وة كة خـوا بـة ييضـا  دةفـةرمويٌَ 8ـةي ييضـا ! يـاد بكـةوة كـة ٌـةوةو بـؤ
كزديٌ ،ةوةو بؤ كـزديٌ ،ةوةو بؤ كزدي ،وة بة فةرمـاىى مً ٌةوةت دةكـزدٌ ،ـةوةت
دةكــزدٌ ،ــةوةت دةكــزد ،مــزدووت سييــدوو دةكــزدةوة ،وة ةــة رــو ِر باةَيــدةت دروصــت
دةكزدو فووت ثيَـدا دةكـزدٌ ،يجـا ٍـةواةَت ثـآ دةداٌ كـة ة خواردىيَكيـاٌ خـواردوة،
واتة 8عــتى ىاديارت ثـآ دةطوتًٌ ،ةواىـة بؤضـى خـواي ثـةروةردطار دةيا اتـة رِوو؟
تــاكو ىةؽ ـزِاىييةكاىى ث ـآ صــةرسةىغــــت بكــات ،كــة ىةؽ ــزِاىيى يــةكاٌ دةيــاىطوت8
ييضــا  كورِي خواية ،ضوىكة ٌةو عتاىةي كزدوة! خـواي ثـةروةردطار بـة بيــزي
ييضـــا يــاٌ ديَييَتــــةوةو دةفــةرمويٌَ 8ــةي ييضــــا! ٌــةوةو بــؤ كــزديٌ ،ــةوةو بــؤ
كزديٌ ،ةوةو بؤ كزديً مً ٌةو تواىايةو ثيَداي كةواتةٌ 8ةو عـــتاىةت كـة كـزدووٌ
بــة تواىــــاي خــؤت ىــةبووة ،مــً بــؤو كــزدووي وةك مويجيشةيــةك بــؤ ٌيضــــجاتى
ثيَغةمكةرايةتيى خــؤت ،كةضى ىةؽــزِاىييةكاٌ ٌةو عـتاىة ٍــةمووياٌ دةطيَـــزِىةوة
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بــؤ ييضــــا ٌ ،ــةوة دةكةىــة بــة ثاصــاوي ٌــةوة كــة ييضــــا  بكــةٌ بــة خــواو
ثةرصــرتاوي خؤيــاٌ ،خــواي ثــاكً بيَطــةرد ة َيــزةدا صةرسةىغــــتى ىةؽ ـزِاىيى يــةكاٌ
دةكــات كــة ٌةواىـــة كؤمــة َةيَك مـــويجيشة بــووٌ ،وةكــو ضـــؤٌ خــواي ثـــةروةردطار
مــويجيشةي بــة ٍــةموو ثيَغةمكــةراٌ داوة ،كؤمــة َةيَك مويجيشةعــى بــة ييضــا 
داوٌ ،بؤ ٌيضجاتى ثيَغةمكةرايةتيى خؤي ،كةواتة 8ىابآ ٌةواىة بكزيَية ثاصاوي ٌـةوة
كة بةىدايــةتيى بؤ ييضــا  بكزيَ ،وة ةـة رِيـشي ثيَغـــةمكةراٌ جيابكزيَتـةوة ،وة
ةـــة ٌاصـــتى بةىدايـــةتيى بـــؤ خـــوا بـــةرستز بكزيَتـــةوةو ب يَتـــة رِيـــشي خـــواي
ثةروةردطـ ارةوة! وة ثاعاٌ ٍةر ةـةو ٌايةتاىـةدا باصـى دابـةسييى ٌـةو صـىزةو خواىـة
دةكــــزيَ كــــة ٌــــةو صــــوورِةتة بــــةو ىــــاوةوة ىــــاوىزاوة ،كــــة بةصــــةرٍاتيَكى سؤر
صـةرصـورٍِيَيةرة 8صــىزةو خواىيَك كة ةـة ٌاصــناىآ بيَتـة خـواريَ ،خـواردىى ةةصـةر
بـــآ( ،كـــة سؤربـــةي ساىايـــاٌ دةةَـــيًَ 8خواردىةكـــة ماصـــى بـــووة ،كـــة ٌـــةوة ةـــة
ٌييجـيةةكاىيغـدا ٍــاتوة) ،وة خةةَــكيَكى سؤر بـة صـــةداٌ كـةظ ةـةو صـىزةً خواىـة
ـوات ،كةضي ٍةروةك خؤعى بآ ،خواىيَــك ىاىى ةةصـةر بـآً ماصـى ةةصــةر بـآً
ةة ٌاصــناىةوة بيَتـة خـوار ،عـتيَكى سؤر يـةجايو بـووة ،ديــارة كـة ٌـــةوةؼ ةةبـةر
ٌةوة بووة كة حةوارييةكاٌ بزصـيياٌ بـووة ،ةةوكــاتةداو ٍي ـياٌ دةصـت ىةكـةوتوة،
وة ثاصاويغــــياٌ ٌـــةوة بــووة ،كـــة طوتووياىــة 8بؤٌـــةوةي سيــاتز دةَييـــابني كــة تـــؤ
ثيَغةمكـــةري خـــواي ،وة وةك ىيغـــاىةيةك بـ ـآ ،وة ٌـــةو رِؤاةؼ دةكةييـــة رِؤايَكـــى
جةاًٌ خؤعيي بؤ خؤماٌ ،ييضاؼ  ،داوا ةة خواي ثةروةردطــار دةكاتً خواي
بةخغـةريػ دةفةرمويَ 8باعــة دايدةبةسيَيه ،بةآلو ٍةركاميَك ةةواٌ كة ٌةو صىزةو
خواىة دةبييآً ةـيَى دةخـواٌ ،ةطـةر ةةمـةودوا بيَكـزِوا بآ ،بة جؤريَك صـشاي دةدةو،
كةصه ةة دىيا ٌاوا صـشا ىةدابآ.
دةرصــى بيضــتً ثيَيجــةوً كؤتــايى 8ث َيــيج ٌايةتــةكاىى ( )142 - 114دةطزيَتــة خــؤي ،باصــى
وتوويَذيَكى ىيَواٌ خــوا و ييضا  دةكات ،ةـة ريـــامةتدا ،وةك خـوا ةـة ٌايـةتى

()114دا دةفـــــــــــــــةرمويَ 8ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ،واتــة 8كات َيــك خــوا فــةرموويٌ 8ــةي ييض ــاي كــورِي
مةرِيةو! ٌايا تؤ بة خةةَـكت طوتوة خؤوً دايكــه بكةىة ثةرصـرتاو ةةطــةلَ خـوا ،يـاٌ
ةة جياتى خوا؟! ييضاؼ  دةفـةرمويَ 8ثـاكيى بـؤ تـؤ ،بـؤو ىيـة عـتيَك بةَـيَه كـة
ٍــةن ىــةبآٍ ،ي ــه ث ـآ ىــةطوتووٌ مةطــةر ٌــةوةي تــؤ ث َيــت فــةرمووو ،كــة 8خــوا
بجةرصــــل ،ثةروةردطــــاري ميــيػً ٌيَوةعــــةٍ ،ــةر ٌــــةوةو ث ـآ طوتــووًٌ ىــةيزي
ٌةوةو ثآ ىةطوتووٌ ،كةواتةٍ 8ةرضـى كـة ىةؽـزِاىييةكــاٌ ةـة دواي مـً طوتووياىـة
كة ييضــا كورِي خوايـــةو ،ييضــا ثةرصـرتاوةو ،ييضــا خوايـةو ،ييضـــا ضـى كـزدوةو
ضــى كــزدوة ،بــة عـــاًٌ عــ ــةوكةتى خــؤي كزدوويــةتىٌ ،ــةوة ٍــــةمووي سيــادةي
خؤياىةو بؤخؤيــاٌ ٍةةَياىكةصــتوةٌ ،اوا خـواي ثةروةردطـــار وتوويَـذ ةةطـةلَ ييضـــا
 دةكات ةة ريامةتدا ،بةآلو جاريَ ثـيَػ ريامـةت خـواي ساىـــاو تواىــا بـؤ ٌيَنـةي
طيَزِاوةتــةوة ،بؤضى؟ بؤ ٌةوةي كة ىةؽزِاىييةكاىى ثآ صـةرسةىغـــت بكـــات ،كـة ةـة
ريــامةتآ ٌـاوا ييضـــا حاعـــاتاٌ ةـــآ دةكـات ةـةو ٌةفضـــاىةيةي كـة ٍيَياوتاىـة ىيَـو
ديــًً عــةريعةتى ىةؽــزِاىييةتةوة ،كــة عــتيَكة خؤتــاٌ سيادتــاٌ كــزدوةٌ ،ةطــةرىا
ييضـــــاؼ يـــةكيَك بـــووة ةـــة ثيَغةمكـــةراىى خـــوا ،ىـــة كـــورِي خوايـــةو ،ىـــة ٍـــي
ثةيوةىدييـــةكى ديكـ ــةي تايكـــةتي ةةطـــة َل خـــواي ثةروةردطـــــاردا ٍـــةبووة ،تـــةىيا
ٌةوةىدةيــة كــة ييضــــا  خــوا وةك مويجيشةيــةك بــةبآ بــاب خو َةــقاىدوويةتىً
رِووحةكةي يةكضــةر بةبـةر دايكـــيدا كـزدوة ،ب َيٍـةوةي كـة بـة عـــيَوةي نوطفـــهي
بــابى ب ـيَتة ميدا َةــداىى دايكيــةوة ،ييضــــا  بــةو عــيَوةية دروصــــت بــووةو ٍــةر
ٌةوةىــدة جيــــاواسييةي ٍةيــةو ٌــةوةؼ ثاصــــاوي ٌــةوة ىيــة ،ب َة ــيًَ 8كــورِي خوايــة،
يــاخود ىيضــــكةتيَكى تايكــــةتى ةةطــة َل خــواي بآويَيــةدا ٍةيــة ،بةةَــــآ ةــة ريامةتــدا
خواي بةرسو مـةسٌ ىةؽــزِاىيى يةكاٌ بةو عــيَوةية بـة درؤ دةخاتـةوة ،ةـة كاتيَكـدا
كة ٍةموو بةعــةر كؤبووىةتةوة بؤٌـةوةي كـة بؤيـاٌ دةركـةويَ ،كـة ىةؽـزِاىييةكاٌ
بــة ٍةةَةداضــووٌٌ ،يجــا ٍةةَكةتــة ٌــةوة ةــة ريامةتــدا دةردةكــةويَ ،بــةآلو خــواي
ثــةروةردطار ة َيــزةدا بؤيــة بــةياىى دةكــات ،تــاكو دةري ــات بــؤ ىةؽ ـزِاىييةكاٌ كــة
ييضــا دةثةرصــل ،كة ةة ريامةتـآ ٌاوا عــةرمةسار دةبـً ،وة ٌـاوا بـآ رضــــة دةبـً،
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وة ٌــاوا ييضـــا ٌ ةو ييضــايةي كة دةيجةرصـل بـة ىاٍـــةنٌ ،ـــاوا بةرِاٌةتيـــاٌ
ةـآ دةكـاً حاعــاياٌ ةـآ دةكات ،وة ٌةويػ بةىدايةتيــى خؤي بـؤ خـواي بـآ ٍـاوةلَ
دووثات دةكــاتةوة.
ٌةمــة كؤتــايى ٌــةو دةرصــةماٌ بــوو كــة ويضــــته تيغــــكيَك ةمــة صــةر صــوورِةتى
(الـائدة ) ،وة بابةتةكــاىىً ،ضـؤىيةتى دابةعــكوىى بابةتـةكاىى بـؤ ٌـةو بيضـــتً ثيَـيج
دةرصــة ،كة خوا ثغــتيواٌ بآٌ ،ةو دةرصــاىة بة رِيــش ثيَياىدا دةضني.
ش َةُ َأنِ ال ِإ َلهَ ِإال أَنِتَ أَسِ َت ِغ ِف ُركَ اََأتُوبُ ِإلَ ِيكَ.
ح ِا ِةكَ أَ ِ
الم ُمَّ اَبِ َ
س ِبحَئ َنكَ َّ
ُ
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ده رسي هي هك م
ثيَهاســةى ئةم دةرســة
ئةً دةسطـةواُ لة ئايـــةجى 1( :جـاو  )5دةطشيَحـــة خـى ،لـةً ذنَـٍا ئايةجـةدر طـةسةجا
خـ ر  بى يةوةً جـاس لـة طـــ ةسىةجى (ايــُئ٥س)٠در بـة ٌاةةٌنؼـــاٌى ئنىـاُ وظـــ لاىاٌاُ

دةدةيٍَــ دةرــةسو  :َ،ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ئــة ،ئةةرٌــة ،ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة
باٌطى ئنىاٌذرسرُ دةواد وة دياسة ئةً سىطحةية لـة طـ ةسىةجى (ايــُئ٥س )٠ػـاصدة ( )16جـاس
دةةباسة بىجةةة ةة خ ر بـة ئنىاٌـذرسرُ دةرـةسو  :َ،ذـة اُي طشيَةةطـحةواُ بـة جـةةرةيى
جنَةــةج بنــةُ ذاػــاُ ىسيَطشينــاُ لـــ دةوــاد لــة ػــناٌذٌى ى سوــةجى دسة ــةواٌى
ديٍذرسيي بـ ة طؼـحى بـة جايةـةجى دسة ـةواٌى ىـةمي ةـ وشىة ةة ىسيَنـاُ لــ دةطـش َ ،لـة
ِاةوــاسيي يةوــذ ،وــشدُ لةطــةس ط ٌــاِ دةطــحذسيَزيي دةر ،ئــةةة ،وــة رــةسواٌناُ ذ ـ
دةواد بةةة وة ِاةواسيي يةوذ ،بنةُ لةطـةس كاوـةواسييي ذاسيَضوــاسيي ئٍجـــا دةريـــى
بــة سىةةٌنــى غةدةاةوشرةةوـاٌنــــاُ ذــ سىردةطةيــةٌ وـــة يـــاصدة جــىسُ :وشدرسةةةبــ ة
خ يََي طىػحى بةسرصة بى اةيش ،خ ر طــةسبشىرةة ِ ...حـذ ةة باطـي جـةةرةوشدٌى ئـاي
وة وةبةطـخ ذنَى ئنظــالوة ةة جةةرةوشدٌــى ٌنعىـةجى خـى ،ةة ِةلاـةزرسدٌـــى ئنظـــالً
بــة جاوــــة بةسٌاوــة ،ريــاُ بــى وش ــةواُ دةوــاد ةة ذاػــاُ باطــي خ ـ رسدٌى ٌاكــــاسيي
دةوــاد لةة ػـحاٌة ،وة غةدةاةوشرةُ وةطـ َن وـة جنَةطنــش َي ٌاكـاسب دسةطـحة بـايى
ئةةةٌـذة ،وة لة وةسط دةسبــاص ،ب لـنَناُ خبــ رد.
ئٍجا ديَحـة طـةس باطـي ةةاوذرٌـةةة ،ذشطـناس ئـةةة وـة :ك جىسيَـ لـة جىسةوــاٌى
خ رسدُ ىةالاـة؟ خ ر ،واسبةج دةرةسو ِ :َ،ةس ػــح َن وـة خـىؾي طـ ةدبةخؽ بـ
ةة ِةسةةِا ئةة ٌنَلـريرٌة ،وـة سىرة دةوـشيََ ىةالاـــَ ذاػـاُ باطـي ىةالاــنى خ رسدٌـة
خىؾي بة طـــ ةدةواُ دةوـاد ةة لـة وىجـايي در باطـي ىـةالانى ِنٍَـاٌى رٌـاٌى ذـاونضة
ئنىاٌـذرس ةة رٌـاٌى ذاوــنضةة درةيَـَ ذـاوي خـاةةُ وحنَةـةواُ دةوـاد ةة باطـي خــى دةةس
طشجَ لة صيٍـاة درةيٍَرنظــني ئاػـنشرة ذةٌّــاُ دةواد.
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ايطمحّٔٔ ايطَّسِٝ
بػِ اهللِ َّ

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
           

ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﭑﭒﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((بــة ٌــاة ،خ ـ ر ،بــة بــةصةيي بةخؼــٍذة ئــة ،ئةةرٌــة ،بشىةرجــاُ ِنٍَــاةة ذــة اُي
طشيَةةطحةواُ بـة جـةةرةيي جنَةـةج بنـةُ ئارةلاـة كـ رس ذنَنـةواٌحاُ بـى ىـةا َه وـشرةُ
جطـة لةةة( ،لةوةةدةر) بةطـةسجاٌذر دةخ يٍَشيَحةةةة ِـةلاذرةيَـشدس( َ،بةاً) لـة واجنَنـذر
وــة لــة ئن ـــشىرً درُ ٌنَلـــريرُ بــى خىجــاُ ىــةاهَ وةوــةُ خــ ر كـــىٌى بــ ( َ،ةة بــة

بةسرةةةٌــذيي بضرٌ ـ ) بشىيــاس دةدرد ﮣ ئــة ،ئةةرٌــة ،بشىةرجــاُ ِنٍَــاةة دسةػــــىةواٌى
(ئاينـ ــٍى) خـــــ ر وةػـــــننٍََ ِةسةةِـــــا واٌطـــــة (جـ ــةٌط جنَـ ــذر) غةدةاـــةوشرةةواُي
غ سباٌننــ ــة بــ ـ ٌنؼــــــاٌةواُي غ سباٌننــــــة ٌنؼــــــاٌةدرسوشرةةواُي ئةةرٌــــــة ،وــــــة
بةوةبةطـحى ةةدةطــحّنٍَاٌى بةخؼـؽي سىةصروةٌذيي خـ ر سىةة دةوــةٌة وضطـةةجى ىـةسىرً
(ى سوةجناُ براسيَضُ) ةة ِةسواد ئن شىروحاُ ػــناٌذ (بىجـاُ سىةةريـة) سىرةةػنـــاس بنـةُ
ةة با سىغـمنَة ةٌةةةجاُ لة وةطاٌ َن بةِـى ،ئــةةةةة وـة سىيَطشينـاُ لنَنــشدُ لـة (كـــ ةُ)
بى وضطةةجى ىةسىرً ةرجــاُ لــ ٌةواد طـٍ ةسػننٍَنى بنةُ ةة ِاةوـاسيي يةوـذ ،بنـةُ
لةطـةس كاوــةة ذاسيَضواسييي ِاةوــاسيي يةوذ ،وةوـــةُ لةطـةس ط ٌـاِ دةطـحذسيَزيـــي
ةة ذاسيَض لـة خـــ ر بنـــةُ بنَط وـاُ خـ ر طــضر ،ج ٌـــذة ﯞ وـشدرسة خـ يََي طىػــحى
بــةسرصة طــةسبشىرة بــى جطــة لــة خ ـ رة خٍنــاةة (وــشدرس )،لنَــــذسرةة ِة الــذيَشرةة غــىك
لنَذسرةة لةاليةُ دسىٌذةةة خ سرة جطــة لــةةة ،طــةسجاٌـةــشىي ة (كــةغى ،رشياوـــةةج ة)
ةة ئــةةة ،وة لةطةس بخ طــةسبشىرةةة ئةةة بة ِى ،صةلةوةواٌةةة دربةػــى دةوـــةُ وـة
ئةةةجــــاُ وايــة ،لــة سى َ دةسكــ ةٌة ِــةو ة ئةواٌةجــــاُ لـــ غةدةاــةوشرةُ ئــةوشى
ئــــةةرٌة ،بنَةـــشىةرُ لــة (صةرــةس ذنَـــربدٌى) ديٍةوــةجاُ ٌائ ونَــذ بــ ةُ بىيــــة لــةةرُ
وةجشطــَي بةغ لة وَ بـرتطَ ئةوشى ئاينٍةوــةجامن بـى جةةرةوــشدُي كاوـــة ،خـىوي
بةجةةرةيــي لةطــةهَ وشدُي ئنظــالوي بة بةسٌاوــة بـى ذةطـٍذ وـشدُ ئٍجـــا ِـةس وـةغ
بةِــــى ،بشطــــنةجننةةة ٌاكــــاس بــ ة ب َن ــــةةة ،وةيمــــى ط ٌـــاه (ة خــ رسدٌى ىــــةسىرً
بنــــاد) ئــةةة بنَطــ واُ خـ ر لــنَةــ سدة ،ونّشةباٌــــة ﮓ لنَــــخ دةذشطــَ :كنـنــــاُ بــى
ىــةاهَ وــشرةة؟

ب امــ  :خ رسدٌــة خــىؾي طـ ةدبةخؼــةواٌحاُ بــى ىــــةاهَ وـشرةُ ةة (ٌنَلــــري ) ئــةة
(طــةطي ذةسىةةس)رٌة ،وة رنَـش ،سىرةيـاُ دةوـــةُ لـــةة صرٌناسينـة( ،سىرةةػـناس) وـة خـ ر
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ر َنــش ،وــشدةةُ رنَشيــاُ دةو ــةُ (ي سىريــاُ دةِ َنــٍَ) دةجــا لــةة (ٌنَلن ــش)ة ،وــة بىجــاُ
دةطــــشُ خبــىُي ٌــاة ،خ ـ ر ،لةطــــةس ب َنــٍَ ةة ذــاسيَض لــة خ ـ ر بنــةُ بةسىرط ـحى خ ـ ر

لنَرشطـــنٍةةة ،خنَشريــة ﯙ ئــةوشى خ رسدٌــة خــىؾي طــ ةدبةخؼــــةواٌحاُ بــى ىــةا َه
وشرةُ ِةسةةِا خ رسدٌى ئةةرٌة ،وحنَةناُ ذنَـذسرةة بىجـــاُ ىةالاـةة خـ رسدٌى ئنَـ ةؾ
بـــى ئـــةةرُ ىةالاـــــة ةة (ِنٍَـــاٌى) ئارشةجـــة ذاونــــضةواٌى ئنىـــــاٌذرسةواُي ئـــــارشةجة
ذاونضةوــــاٌى ئةةرٌــــة ،ذنَــــؽ ئنَــــ ة وـحنَةنــــاُ ذنَــذسرةة بىجــاُ ىــــةالاة ِــةسوـــاد
واسةيــي يـةواٌناٌحاُ ذنَــــذرُ ئنَـ ةؾ خىذـــاسيَضبَ ٌــة بـة ئاػــنشر صيٍــــا بنـةُي ٌـة بــة
ذةٌّــــاٌننؽ د طــحاُ ( ،صيٍــا لةطــةهَ وــشدُ) بطــشُ ِــةس وةط ــنَننؽ و ـ رش بــة ئنىــاُ

بنــاد ئةةة وشدةةةوةِ ،ةلا ةػـاةةجةةةة لة دةرسى ردر لة صياٌةــاسرٌة ﰈ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ّٔٚفــٛا)
سَّٖ ّٔــ٘)( ،ذ ّٕ
ـٓك ِ ِ
َي ـِِ َٜـ ّٕ
َُ ـَِ اي َه ِٗ ـسَ ّٔ ٚ
َذٚفــَ :٢شَا َ َّ
َفــ ٢ب َه ِٗ ـسََِٜ ِٙــَٚ ٞفــئ٤ى ّٔ ٚ
(ﮍ)ّٜ ٚ( :
َفـ ٢ب َهِٗـ ـسََِٜ ِٙـَٚ ٞفـ ـئ٤ى َٚذٚفّٔ ـ ـ )٢بـة
ةرجة :ةةرـا بنـــةُي جنَةـةج بنــةُ كـ ٌنة (ّٜ ٚ
واٌــا ذة اٌةوــة جنَةــــةج وــشد دآ جــــا ئةطــــةس ذة ــــاٌي جنَةــةج وــشدة
جةةرة وشدة وـاسةوة ،بشدة طةس ِةلانـٍةةةػـاٌذةةة دةط جــش ََٚ( :ف ٢ّٜب َه ِٗسِ.)ِٙ
(ﮎ)( :عكّٕٛز) وىَ ( ،عكّٖـس)ة ( َعكّٖس) ةرجة :ذة ـاُ ةة بـة واٌـا ،طشيَةةطـحنؽ دَ،
ةة لة ئةطــماى صوـاٌذر ( َعكّٖس) ةرجة :طشيَذرٌى دةة ال ،ػــح َن .
ف ِب َُـئ
ق َٔ َِ ِ٘ َِ ِٛاإلّٚبِ َٗـئَّٚ ،ّٚف ـ ٞايهـطِ ِ
و ِي َُئ ِفَ ٞ
(ﮒ)( :ايبَ َُّٝٗٚـََ :ّٕ١ئ ال ّّْٖٓ َل ّٔيَ٘ َٚ ،ش ِي ّٔ
َع َسا ايػّْ َبئعَٚ ّٚايَّٓ ِّٜٝط) ةرجةَ ( :ب َُ ّٝٗٚـِ )١ـةس ػـحنَنة وـة غظـةٌ ،ـةب لـة وـ سدةةرسيي
خىواٌذر دة النََ :ئارة َه يـاُ كـ رسذ َي يـاُ بةطـحة صوـاُ لةبـةس ئـةةة وـة خـة ال لـة
دةٌطةوةٌ ،اطاد كـ ٌنة (َّٚبِ َٗـئّ ) ةرجـة :ػـح َن وـة ئنٍظـاُ لنَـى ىـالاى ٌـةب َي ةة لـة
ة سف در بة جطــة لة دسىٌــذةة ذةلةةةس دةط جش َ.
(ﮓ) :بـــة كــ رس جـــــىسة ئـــارةهَ دةط جـــــش( َ،األِّْٔهَ ـئّ ِٖ :ـ َ ٞاإلب ــٌ َٚا ّٖي َبكّٔ ــط َٚا ّٖيػَــَِٓ
َٚايّٖ َُ ِهع) (ّٔذِْ َهئّ) بة ى ػـرتة سىةػةةاخي وةسىة بــضُ دةط جش.َ،
( ﮜ) :دةة ةرجــاِ ،ـةُ( :ذِّْٔتِ زَاخًِّٕ َٕ ٛفِ ٞاحلّٔـ ـطَّ) ةرجـة :لـة ٌنَـ ئـةسص ،ىـةسىرً درُ
ياخــ د (ذّْٔتِ َشطَّٚـ )ٕٛةرجة :ئنَـ ة ئن شىروحـاُ بةطـح ة ئن ـشىرً بةطـة بـة ىـةم
ؾـطِعَئّٗ) ىــةسىرً ِــةس ػــــحنَنة و ــة ب ــة
احلـطَاّ :ايــ َُُِٓٛع َع ّٖكـ ّٗ ذَّٔ ٚ
يــاُ بــة ة ـ وشىة ( ّٔ
ةةغــنَ ياُ بة ػــةسع غةدةاــة ب ةرجة :بـى ئنٍظــاُ دسةطـــخ ٌـةب وـة بةوـــاس،
بنٍَـ .
سـٌُّ ايه ّٖكـ َس ّٔ،٠
شـٌَّْ :
قـٌ ايّٖ َ
(ﮧﮨ) :ةرجة :ىـةاهَ وةوـةُ يـاخ د بـة سىةةر ،وـةصرٌَ (ّٔذ ِ
س ـ ـ ٌَّ
س ـٌّ) لــة ئةط ـماذر ةرجــة :وشدٌــةةة دةط ــ جشَ ( :َ،
ال) ةػــةَ ( :،
سـ ّٔ ّٗ
ايؿ ـَ ٤ٞ
سـٌَّ َّ
ََ ٚ
سـ ـ ٍّٔ) بىيـة ذنَـى دةطـ جش َ ،ىـــةاهَ
ايهكّٖ َس ّٔ )٠ةرجــة :طشيَنةوة ،وـــشدةةة دةلاــ َ ( :
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سـ ـٌّ ايؿَّ ـ )٤ٞةرجــة:
ةةك بماـــنَى طشيَــــى ىــــةسىروى لنَنـــشرةةجةةة ةة دةػــط جشَ ( :َ،
ػــحةوة ىــةاهَ ب ة.
ؾـ ـهريَ)٠يـة ةرجـة :دسةػـي بىكـي دسةػــىةواٌى ىـةمي
ؾهَئِ٥ط) وـــىَ ( ،
(ﮩﮪ)َ ( :
ة وشىة ياُ دسةػــىةواٌى خ رذةسطحنى ٌـاةٌشرةُ (ؾَـهريَ)٠؟ (َٚغـُّْ َٞبِـ َص ِيؤّ; أل َّّْٔ َٗـئ
ري ٍ )٠لةبةسئةةة وـة ٌنؼـــاٌةدرس دةوـشيََ بةجايةـةجى
ؿـ ِه َ
َؿِ ـهَط ّٔذَ َ :ٟهً ِّٜبإِّٔٔ َسََِ ٢ب َ
ئةة غ سباٌننـاٌة ،وة بى ىةم دةبشدسيََ ئةطةس ى ػـحــشبَ دةةٌطةوـةياُ بشيٍـذرس
دةوشيََ ةرجةٌ :نؼـاٌةدرس دةوش َ وة ئةة ئارةلاــة دةبشدس َ،بى طــةسبشىيَ.
(ﮬﮭ) :وـاٌطى ىـةسىرً وـة لنَـشةدر وةبةطـخ ذنَـى جنٍظـــى وـاٌطى ىةسىروـة ةة
دـ ) ئـةً كـ رس واٌطـة
ِذَ ،ِ١شَطَّّ ،ضَ َ
واٌطة ىةسىروةوـاُ ك رسُ( :ش ٚايّٖك ِهسَ ،ِ٠ش ٚا ّٖيش َّ
جــةٌط جنَذروشرٌنـــاُ جنَــذر غةدةاــة وــشرةة واٌــا ،دةطـحرنَؼــــخةسيي بــى جــةٌط
ئةطـــــةسٌا ئةطـ ــةس لـــةة واٌطـــةدر ئـــةِمى وـ ـ رش ػـــةسى بـــة وظـــــ لاىاٌاُ بفش ػـــــَ
غةدةاةٌنة لةطـةسياُ وة ئةةرٌنؽ بةسطشيـى لة خىيـاُ بنــةُ.
(ﮯ) :جاوةوة( ،اي ـَٗس)١َّٜية ةػـةَٖ( ،سَّٜـ )١ةرجـة :خـةاد بـةاً لنَـشةدر وةبةطـــخ
ذنَــى ئــةة ئارةلاةيــة بــة ديــــاسيى دةبــشدس َ،وــة لــة ئـــةسص ،ىــــةسىروذر بةبىٌــــة،
ىةجـةةة طـةسبـربىدس.َ،
(ﮱ) :لة ( ّٔقًّٖـس)ةةة ِـــاج ة (ايكّٔ ًّٖـس :ائَّ ِتـٌ) ( ّٔقًّٖـس) بـة واٌـــاِ ،ىٌنٍـــةةة د َ،بـة
واٌـــــا ،ػـــــح َن بلـــــٍش َ،بىيـــة ط جـــــشرةة( :ايكِ ـ ّٔ َز ٠ايّٖ ََُّٖتٛئّــ( )١قِ ـ ّٔ َز )٠طـــةسدُ
بةٌذيَنــة دةكــٍش َ،يــاُ دةِىٌشيَحــــةةة ( ّٔق ِ٥ــس)يــؽ وــــىِ ( ،قـ ّٔ َز)٠يــة وةبةطــخ
لنَـشةدر ئـةة ى ػـحــشة ئارةاٌـــةُ وـة طـةسدُ بةٌذيـــاُ لـة وـن دةوـــش َ ،بىئـــةةة،
ديـاسب وة ئةةرٌــة دةبشدسيَــَ بى خـ ر طـةسبةـشىدسيََ بة بىٌـة ،ىةجــةةة.
(﯁)ّٔ( :ذَٚ :ٟال َٜشِ ُِ ًَّّٔٓهِِّٕ) ةرجة :با ةرجاُ لنٍَةواد (َّٚدِ َتطَََّ :نّٖتَػَ َ) (َّٚدِتَـطََّ)
ةرجة :ةةدةطـحى ِنٍَــا.
ؾ ــََٓ٦ئٕ) بــة واٌــــا ،سىق
هـ ّٗئ ّٔيـ٘ ،ؾــئِْ َ٦ؤِّ َ :بػِهـؤّ) ( َ
ؾـ َِٓ٦تَ٘ :كصضََّـ٘ بػ َ
(﯂)َ ( :
ؾـ َِٓ٦ت٘) ةرجة :سىغي لـنَـى ِةلاـظــا سىغي لةة ػـحة ِةلاظـــاةة
لــ ِةلاظــاُ د َ،دةلاـ َ ( :
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ةرجــة :بنَط وــاُ

ئـــةة وةطـــــة ،جـــى دةب اضيٍَـــــ دةربـ ـشىرةة كـ ـ ٌنة و ػـشينةوـ ــاُ دةر ،ئـــةةة،
ذنَغــةوةةس  يةوـ لة و سىةواٌى ةةراجى وشد ط جناُ :و ىةممةد ب ذاػـــةةرسة
دةربـــــشىرةة خـــــ ر ،ذةسةةسدطـــــاسيؽ دلاـــى ذنَغةوةـــةس  ،دريـــةةة رةسوـ ــ ة:،
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼالكو و

ةرجـــة :بنَط وـــاُ ئـــةة وةطـــــة ،جـــى

دةب اضيٍَـ دةربشىرةة بــ خنَــشة.
س ّت ـََ ٢ئَ ـت) ئــةة ئارةلاـــةية وــة دةخٍننٍَــش َِ ،ــةجا
(ﭜ)ّٔ( :ذ ٟاي ِت ـ ٞخ ِٓ ّٔك ـتِ َ
دةوــش َ،يــاخ د بىخــى ،دةوــش َ،طــةس ،لــة ػــحنَنذر ةاطــ دةبــ يــاُ لــة ئــاةدر
دةخٍنــــ طــشٌط ئةةةيــة ِــةس ئارة ال ــ َن بــة ِــةس ػ ــح َن خب ــٍن ذ َنــى دةط ـ جش:َ،
(َ ِٓدَِٓكّٔ )١ةة بة وشدرس لة غةلاــةً دةدس.َ،
َٛقـٛشَ )٠ئارة النَنـة لـة ئة ـــاوى ئـةةة ،وـة
(ﭝ)( :ايـ َُكّٖتٛئّ ـ ١بهَـطِ ) ةرجــةّٕ َ( :
ل ــنَى دةدس َ،وــشدرس دةب ـ ب َن ــةةة ،وــة بشيٍــذرس بن ــش َ،بــةاً ئةطــــةس بــة جــــرية
جفةٌطي ئةةرٌة بشيٍذرس بنش َ،ياُ ةةك ٌنَلــري بنـ رس َ،ئـةة واجـة ىــةالاة وــادرً
خ يٍَى لــ ب .
ايطزَ :٣اهلّٔ ىّٕٚ ،ايتَطزّْ :ٟايتَهطّض ِي ًَّٖٗ ى) (ضَز )٣بة واٌا ،رةةجاُ دَ،
(ﭞ)َّ ( :
( َـطَزّْ )ٟبة واٌا ،خىرةةجاٌذُ د َ،ياخ د ئنٍظـاُ خـى ،خباجـة ىالاـةجى رةةجاٌـةةة
وة لنَشةدر وةبةطخ ذنَى ئارةلاـنَنة وة ِةلاذةديَش َ،لة بةسصرينةوةةة ةة وشدرس دةبــ
ئةةةؾ طىػــحةوة ،غةدةاةيـة.
ّٓٝشَـ ـ )ّٕ١لةطـــةس ةةصٌـــى
ح َِـ ـ َٔ األّٔغَّٖٓـ ـئّّٔ ّٚفَُـ ـئتَ) ( َْ ِ
ّٓٝشَـ ـََ :ّٕ١ـ ـئ ِّْٓـ ـ َ
(ﭟ )( :ايَّٓ ِ
(فه)ٌٝةي بة واٌاَََ( ،هـ)ٍٛة ئةة ئارةلاةية وة ئارة النَنى دينة غىكي جنَّــةلاذرة لـة
ئة اوى ئةةةدر مبش َ،وة دياسة ئةةةؾ بة وشدرس لة غةلاةً دةدس.َ،
(ﭠﭡﭢ) :ئةةة ،وة دسىٌـــذة خ رسدةةيـةجى دسىٌـــذة لـة ئـــارةاُ ةةك :طـ سط
ػــــنَش ذ امــٍط وــةوحناس كــةغةهَ ِ ...ــةو ة ئةةرٌــة ،وــة دسىٌــذةُي ددرٌنــاُ جنــزةة
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طىػــخ خــىسُ ئةةرٌــة بةػــ َن لــة ئارة النَــ خبــىُي بــة ِىيــةةة وشدرسبــ ئــةةة
طىػــحةوةٌ ،ــاخ س َ،ةة ص سبــة ،صرٌايــاُ دةلاــــنََ :ئةطــةس بةػــــنَنى لــــ خبــــ رة
ٌةج رٌ بزيــ بةة بةػــة ،وة واةة ئةطـةس كةغىػـى ذنَـــشىر بـطــاد ئـةةة ديظـــاُ
بة وشدرس لة غةلاةً دةدس.َ،
ايؿـئ:٠
ت ايَّٓئض َصِنّّٕٔ َََّ :ٛكسَتِ َّٔٚذنَئَ٤تِٚ ،شَنِٝ ّٜـت َّ
(ﭤﭥ) :ةرجة :طـةسجاُ بشىي ة (شَنّٔ ِ
شَ َبشِتٗئ) ئاطش َي خىؾ دةوش َ،دةط جش( :َ،شَنّٔتِ ايَّٓـئض) ةرجـة :ئاطشةوـة خـىؾ بـ ة
لة ئةطــماذر ةػة( :،شَنّٔت) لةةةةة ِاج ة وـة ئارة النَـ طــةسبربىدس َ،دةواسةوـاٌى وـة
ربدس َ،ئـةةة ذنَـى دةط جــش:َ،
خ يٍَةةسُ ةة بىسىِ ،ةٌاطـــةي بـىسى ،خـ رسدٌى ِةلاةــ ى
(شَنّٔئ )٠ةرجة :طــةسبشىيَ.
ذ ـئضَ ّ٘٠
س َ
ن ـئَٕ ِيًّٖ َه ـ َط ِ ِ
ك ـ َع ًّٔ ـ ٢ايؿ ـّٔ َٚ ،ّٚ٧
ذ ـئضََ َِٓ ّٕ٠
ش َ
د ُِ ـ َْكــ َٖٚ ، ٝـ َٛايّٖ ِ
(ﭩ)َ ( :
َهِبـس َٖئ ََٚـصِ َبح َع ًَّٔٗ ِٝـئ) (ْكـ ) وــىَْ( ،كـ) ٝة ةــةسىةث لــة طــــةسدةوى ٌةراوننـذر
ةادةجنـــاُ ةربـــ ة كـــةٌذ بـــةسديَنناُ دردةٌـــا دةياٌرةسطـــةي ىـــةي رٌناُ لةطـــةس
طـ ــةسدةبشىيَ ةة خ يٍَةوةػـــناُ جنَّةلاـذةطـ ــ ةُ جـــا خـ ـ ر  دةرـــــةسو  :َ،ئـــةة
ئارةاٌة ،لةطـةس ئـةة بةسدرٌـة طـةس دةبـشىدسيََي خ يٍَةوـةياُ لـةة َِ ،ةلاذةطـ ةس َ
ئةةةؾ ِةس بى اةيش ،خ ر طةس بشىرةُي دسةطخ ٌنة طىػـحةوةياُ خبــ س.َ،
َيـِ)ة ئـةة جنــشة،
ايصِ ٟالض ٜــَ فٝـ ـ ِ٘) (ذّٔظالّ) وـــى( ،ظ ّٔ
د ُِ َظئِِّ ،ايػَّ ـِِٗ ّٜ
(ﭬ)َ ( :
وــة ذةسىةوــة ،ذؼــــحةةة ،ذنَ ةٌنــــة ذؼــــحةوة ،ذنَ ةٌنــة بىئــةةة ،وــة ذ َنــى بـشىةر
َيـِ) ةةك ياٌظــنت وـاجى خـى ،بةواسيـــاُ
ةرجــة :درسيَنـى سىرطــخ وة ذنَنـاٌــط ج ة( :ظ ّٔ
ِنٍَــاةة.
(ﮋﮌ) :ةرجــة :وــةين ٌــةواد بــى ال ،ط ٌــاة ةرجــة :وةبةطــحى ئــةةة ٌــةب بــة
ئـاسةصةةةةةة لةة ػــحة خبـــ رد بةلاــن ٌاكــاسب لـة وشدرسةةةبـ ة يـاُ لـة طىػــحى
بـةسرص ياُ لة خ يََ ياُ لـةة ػـــ حة ،وـة بـى اـةيش ،خـ ر طـةسبشىرةة بـة ٌاكــاسيي
لـنَى خبـ رد ٌةك بة ئاسةصةةةةة بة ذ خىػــة ةٌةةة وـادرً وةبةطـحى ئـةةةب وـة
ذنَـى لة وـةسط دةسباص بـ ئةةة بىِ ،ةيــة خبــ رد.
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ػـ َتًِصُّ ٙايـََّٓؼ،
ػـ َتًِصُّ ٙاحلّٔـَٛاؽََُّ َٚ ،ـئ َ ِ
( ﮜ) :وى( ،طّّْٔٝب)١ية (ّٔذقٌِ ايََّّٓٔ :ِ ّْٝـئ َ ِ
ّٔ ٝـ ) ِــةس
نــئَٕ َتَ َٓ ـئَّٔٚالّٗ َِ ـِٔ سَ ِ ٝـح ََــئ َٜذــٛظ) ةرجــة :ئةط ــماي (ط ّْ
ايؿ ـ ِطعََ :ّٚــئ ّٔ
ٚفـ ـَّ ٞ
ػــحنَنة وة ِةطحةواُ كنَز لنَ ةسطــشُ ةة ٌةرظـــي ئنٍظـــاُ كـنَز لنَ ةسبطـــش َ
ّٔٝـ ) لةسىةة ػــةسىةةةة ِةس ػحنَنة وة ػةسع سىيَنـذرب ئـةة ػـحة ةةسبطـري َي
ةة (ط ّْ
ّٔٝـ ) بــة واٌــا،
بةوــــاسبّنٍَشِ َ،ةسكــةٌذة لــة بةواسِنٍَ ــاٌى غ سىئاٌــذر ةػــــة( :،ط ّْ

ىــــــةاهَ ٌنــــة ك ٌنــــــة خــــــ ر ،ذةسةةسدطــــــاس دةرــــــةسو  :َ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ
ّٔٝـ ) بــة واٌــا،
ّٔٝـ ) بــى ئ َنـ ة ىــةاهَ وــشرةة جــا ئةطــةس (ط ّْ
ﯝﭼ ئــةوشى (ط ّْ
احل ـ ٍَ) ىةالاــــحاُ بــى ىــةاهَ وــشرةة وــة
ّٔهــِ ّٔ
ـٌ ي ّٕ
سـ َّ
ىــــةاهَ ب ـ دةبــــ ب ام ــنَى( :ذّٕ ِ
ئــةةةؾ جةةةـنـــشيَنى ٌاسىيَنــــة بةلاـــن (طّٔ ّْٝـ ) ةرجــة :ػــــحنَنى خــىؾي بةجــــاًي
طـ ةدبةخؽ.

دئضّٚسَـ ــ :١ألََّّْٔٗـ ــئ َذِـ ــطَحّٔ ،ذَ ٚهّٖػِـ ــ َٚ .نّٔـ ــ َص ِيؤّ األّٔعِهَـ ــئ ٤غ ـ ــُٝت
دُِ ـ ـ َ
(ﮡ)َ ( :
دـ َٛاضح) لـة صوـاٌى ةةسىةبنـذر بـة
دـ َٛاضّٚح) وـــ َ( ،دَئضّٚسَـ)١يـة ةػـــةَ ( :،
د َٛاضّٚحَ ( )..
َ
واٌا ،ئةٌذروـةواُ بـةواسد َ،كـ ٌنة ئةٌذروةوــاُ ػـــحناُ ذنَـذةوش َ،بـى ةيٍَـة :بـة
س ـ )١لةبةسئــةةة وــة بــةة ئةٌذرواٌــة
دئضَ ّٚ
دةطــــخي ذ ـ ي كــاةِ ...حــذ دةط ـ جشَ ( :َ،
ئنٍظـاُ ػخ دةواد وشدةةةوـاُ ئة ــاً دةدرد بـةاً لـةً ئايةجـةدر وـة دةرـةسو :َ،
د ـ َٛاضح) لنَــشةدر بــة واٌــا ،ئــةة رياٌذرسرٌــة د َ،وــة
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ( َ

سىرةياُ ذ دةوش َ،ئةة دسىٌذةة ذةسىةةةسرٌة ،وة سىرةياُ ذ دةوـش َ،جا طـةطة جارينـة
ذمانٍطي ط سطــة سىرِنٍَشرةُ بى سىرةوــشدُ ياخـ د بــاصة باػــ ة ة ئةةرٌـة ِ ...حذ.
(ﮢ) :ةرجـــة :رنَشيـــاُ دةوـــةُ كــ ٌنة (ايتَهًّٖٝــ  :اي َت ِهًِ ــّٖ َ ( )ِٝهًِ ٝـ ) بـــة واٌـــا،
رنَشوـــشدُ د َ ،ةرجــــة :ئـــةة ئارةلاــــة ،وـــة بــــةواسدةِنٍَش َ،ئـــةة ذــــةسىةةسة ،وــــة
بـةواسدةِنٍَش َ،بــى سىرة ةةخح َنـ وـة ر َنــش ،دةوــة ،رنَشوشدٌةوـة ،ذ َنــى دةط جــــش:َ،
د ُِ ـ َه  ً،ـ َ َ ،ه ً،ــِ
( َ ّٖه ًِ ٝـ ) ةرجــة :رنَــــش ،سىرةوــشدُ وةػــــق ذنَنــشدُ (َه  ًّّٖٙـبنيَ :
ايهّٔ ـًّٖ ِ ايكَّ ـِٝس) (َهّٖ ـً،بني) وــىَ( ،هً) ،ة ةرجـة :ئـةة وةطـــة ،وـة طــةط رنَـــش،
سىرة دةوـاد.
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(ﯩ) :وىَ( ،شِكَٓ)١ةية ةرجة :ئارشةجاٌى ذـاونضة ئارشةجـاٌى ذاسيَــضسرة ئٍجـا
ئايـا ئـةةة لةكــي سىرِـــاج ة؟ لـة (سِكِـ ـ َٔ)ةةة ِـاج ة (سِكِـَٔ) بــة واٌـــا ،غــــةا دَ،
دُِهـ٘ سكـ( )ٕٛسِكِـَٔ) جاوـة وىيةوـة( ،سكـ)ٕٛة غـةا ِةسوةطـ َن
(احلِكَِٔ :
بلـنَحة ٌنَـ  ،دةذــاسيَضس َ ئٍجــا ئارشةجنَـ وـة خـى ،دةذــاسيَض َ،لـة ط ٌـاةي ِةلاــــةي
ذةلاــــة ةةك بماـ َنــــى خــى ،وــشدةة بــة غــــةايةك وــة وــــةغ صةرــةس ،ذنٍَابــاد بىيــة
املشِكََٓئت :ايهَ ََِّٔٝئت) ةرجـة :ئارشةجـاٌى ذاوـنــضةة درةيَـَ ذـاك ِـةسةةِا لـة
دةلاـ ّٕ ( :
ك ـَٓئت) جــاس ،ةريــة بــى ئارشةجــاٌى ِاةطــــةسدرسيؽ
صرسرة ،غ سىئاٌــذر ةػــةَ( :،شِ َ
بةوــاسد َ،لةبةسئةةة ،ئارشةجنَنــنؽ وـة وـاهَي ونَـشدِ ،ةبــ وةصةٌـذة ،ط ٌــاِى
لــ دةةسجشة.
دطَ)ة وة لنَــشةدر (ذّٔدِـ ـ َط) بـة واٌـاََِٗ ( ،ـط) د َ ،ةرجـة :وـاسةيي ةة لـة
(ﯵ) :وى( ،ذّٔ ِ
غ سىئاٌذر بة ص س( ،ذّٕد ـٛض) بة واٌاََٗ( ،ـٛض) د َ ،ةرجة :واسةينةوــاُ.
(ﯶ) :ئةطةس ئارشةج َن درةيَـَ ذـــاك بـ ذنَـى دةطـ جشَ( :َ،شِكَـ ـٓ )١ةة ذنـــاة،
درةيََ ذاونؽ ذنَى دةط جشَ( :َ،شِكِٔ) ةرجة :خىذاسيَض ( َعَِٝف) ذناةيَنة وـة خـى،
بؼـخ يٍَشيَحةةة (َشِكِـَٓئت)
دةذاسيَض َ،لة درةيٍَرنظني دياسة بى ئارشةجنؽ دةط
خب يٍَذسيَحـــةةة (َشِكَـ ـَٓئت)
ئارشةجاٌنَـ ـ وـــة خـــى دةذـــاسيَضُ بـــةاً دةػـــط
ئارشةجاٌنَـ وــة دةذــاسيَضسيََ بــةاً بـى ذنــــاة صيــاجش (َشِكِـٔ) بــةواسد َ،ئٍجــا ئايــا
بىكــي بــةة ػــنَ ةية دةخ يٍَشيَحــةةة؟ كــ ٌنة لــة وةطــةلة ،درةيٍَرنظـننـــذر ذنــاة
دةطحرنَؼــخةسةة صياجش دةةس ،بنــةس (فّٔئعٌ) دةبنٍــ .
ـَحَ ايـسََّّ) ةرجـــة :خـ يٍَى
(ﯷﯸ) :ةرجة :بة ئاػـنشر صيٍـــا ٌاوـةُ ةػـــة( :،غَ ّٔ
غ ـَّٖح
ػــَئح :ايعّْ ـ ـئ ألَّّٕٔ ايّٖ َُكك ـٛزَ َِِٓ ـ ـ٘ َ
ـَحَ ايـ ـَُئ )٤ئاةةوــة ،سىػــخ (اي ّ
غـ ّٔ
سىػــخ ( َ
غـَّٔئح) ةرجــــة :صيٍــــاوشدُ ك ٌنــــة ئــةة وةطــة ،وــة صيٍــــا دةوــاد
ّٔكـ ) ( ِ
اي ـُئ ِ٤ف ّٔ
جةٌنــا وةبةطحى ذنَى ئةةةية وة ئاسةصةة ،جنٍظــني خـى ،جنَـش بنـــاد وةبةطـــحى
ئةةةٌنــة وة وٍــذرلاى بةـــ ي ِاةطةسطنــشيي بنـاد بـة ػـــنَ ةيةوى ىــةاهَي وـاهَي
ىـالاى ِــةب .
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ؿـِٗ َ،٠ٍ ٛ
كـئسَ ب َ
ػـ َتهِ ٌَُ ِفـَ ٜ َُٔٝ
وِ ٜ
كئسِ َِّٔٚ ،ذنّٖ َجط َش ِي ّٔ
خسِّٕٔ ،ذ ٟايُّٖ َ
دُِ ِ
(ﯻ)َ ( :
خ ـ َسإ)
ػــت ٟٛف ٝـِ٘ ايـ ـُصنّٔط َٚايــُؤْح) ةرجــةّٔ( :ذ ِ
خـسَٗ ٜٓئِ ََٜٚ ،
خـسِٕ ايّٖ َُ ـطذّٔ َِ َٚ ٠
ّٔ ٜكـئٍِ :
خـسِٕ) وةطنَنة وة بة ذةٌّاٌني صيٍا ،لةطةلاذر بنش َ ،جا بـة واٌـا،
خسِٕ)ة ( ِ
وــىِ ( ،
ِــاةةهَ د َ،بــةاً صيــاجش بــى ئــةةة بــةواسد َ،وــة بــة ئــاسةصةةةةة ِاةةايــةجنى لةطــةهَ
خـ َسإ)
خـسِٕ) وــة بــة (ّٔذ ِ
بنــش َ ،ةرجــة :بــة ذــةٌّاٌني صيٍــا ،لةطــةهَ بنــش َ ،ةػــةِ ( :،
وىدةوشيَحــةةة بى ذنـاةيؽي بى ئارشةجنؽ بةوــاسد َ،ك ئارشةجنَـ وـة بـة ذـةٌّاٌني
صيٍــا بنــاد ك ذناةيَــ بــة ذــةٌّاٌني صيٍــا بنــاد ِــةسدةةوناُ ذنَنــاُ دةطــــ جش:َ،
خسِٕ) ةة بة وىوةلاـنؽ ذنَنــاُ دةط جشّٔ( :َ،ذخِ ـ َسإ).
( ِ
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

ِ )1ــىِ ،اجٍــــة خــ رسةةة ،ئــةً سىطــــحة غ سىئاٌننــة ،وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ لــــــــةةباسةةة دةة بةطــــــــةسِاد
طنَــشىدسرةٌةةة:
ط َهئ ََـ ّٗئ
أَ { -عِٔ ِعهّٖ َط ََ ّّٔٔ ١قئٍَّٔ :ق ِس َّ احلِّّّٕٖٓ بِٔ ِٖٓس ايبَ ّٖهـ ّٚط ٟايّٖ َُ ِسَٓ ٜـ ِ ١ف ـ ٞع ِٝـ ّٛط ّٔيـ٘ َٜشِ ُِـٌ ّٔ
دـ ّٗئ َْ ّٔـ َط ّٔ َّٚي ِٝـ ِّ٘ٔ ،ف ّٔكـئٍَ:
خئضَ ّٚ
غـ ًّٔ َِّٔ ،ف ًّٔ َُّـئ َّٙ ٚيـَ ٢
خ ٌَ َع ًّٔ ٢ايَّٓ ِبـّٔ  ّٞف َبئ ََ ٜهـ٘ َّٔٚذ ِ
ّٔف َبئعَ٘ ثَِّ َز َ
خ ٌَ َع ًِّٔ َّٞب َٛدِ ٍ٘ ّٔفئدِط ََٚ ٚيِ ٢ّٜب ّٔكَئ ّٔغئزِضّٔ ،ف ًّٔ َُّـئ ّٔقـ ِس َّ ايَُ َٝئ ََـ ١اضَِـسّ َعـ ّٔٚ
ِي َُِٔ ِعِٓ َسّٔ ٙي ّٔكسِ َز َ
غـ ُِ َ بـِ٘
خ َط َز فـ ٞعرئّ ّٛي٘ َٜشُِـٌ ايَّٓ ّٜهـئَّ ِفـِ ٞش ٟايكّٔ ِهـ َسّٚ ٜ ٠طٜـس ََ ّٜهـ ّّٔٔ ،١ف ًّٔ َُّـئ َ
اإلّٚغِ َّ َٚ ّٚ
كئض ِي َٝكتّٓه ٙٛف ـٞ
شئ ايَّٓ ِبَٝٗ َ  ّٞأ ِيًّٖدطٚز ّٔ َّٚئَّ َْ ِ٘ ِٝط َِ َٔ ايُّٖ َٗئدِطَٚ َٜٔاألِّْٔ َ
ّٔذقِ َ

عـ ــرئّ ِٙف ـ ـ ّٔأِْ َع ٍَ اهللّٕ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ،
ايّٓبَط ُّٟبطقَِ ،)26901( :طغ ّٗٚ ،ايػٛٝط)182( :ٞ
خطَدَ ـ٘ ّٜ
اآل ٜـّٔ ،١فئِْ َت َٗ ٢ايكّٔ(}ِّٛذّٔ ِ
َبـئؽ )ّٛةرجــة :ةننشىةوــة سىة ــةجى خـ ر ،لــ بـ (يةونَنــة لــة
ٚايٛاسـسَ ٟعـٔ ّٚا ِبـٔ ّٚع َّ
ّٓ ـِ ِب ـٔ ِٖٓــس ايبَ ّٖه ـ ّٚطِ )ٟاجــة وةديٍــة
صرٌايــاٌى جــابنع ) دةطنَشىيَحــةةة دة الـــ ( :احلّٕ ّٖ
واسةرٌنَنى ذــ بـ ة خـ رسدٌى ذــ بـ ة خ رسدٌةوـة ،رش ػـخ دةريـى كـ ة بـى ال،
ذنَغةوةـــةس ة بةيعـــةجى ذنَـــذرة وظـ ـ لاىاُ بـ ـ ة واجنَـ ـ كـ ـ ةة دةسَ،ي سى يؼـــخ
ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر  جةواػــا ،وــشدة ئةةرٌــة ،وــة لــة دةةس ،ب ـ ةُ (ِــاةةاُ لــة
خضوةجى بـ ةُ) ذنَـى رـةسو ةُ :ئـةة وابشريـة بـة سىةةيَنـى جاةرٌةاسرٌـة ِاجـة الًي بـة
ذؼــــحة وم ــنَنى ذــة اُ ػــننٍَاٌة كــىةة دةس( َ،ةرجــة :سىرطــحى ٌــةوشد وــة خــى ،بــة
وظــ لاىاُ ذنَؼـــاٌذر دةريـــنؽ وظــ لاىاٌةجننةوةِ ،ةلاذةةةػــنٍَنَحةةة ديـــاسة خــ ر،
ذــةسةةسدطاس ذـــ سىرطةياٌــذةة ئةطــةسٌا ذنَغ ــةوةةس  اــةيةى ٌةصرٌن ــ ة يــاُ بــة
رريىرطةج َن وة جنَنذر دلاٍنــا ب ةة ةر ،رةسو ةة) ئٍجا واجنَ كـ َةة بـى يةواوـة (ئـةة
وابشريــة) لــة ئنظــــالً ِةلاـطةسىريــــةةة ةة جاسيَــ بــة واسةرٌنَنــــةةة ِــاد ديظــــاُ
خ رسدٌى ذـ بـ ة لـة وـاٌطى (شِ ٟا ّٖي ِكهِـسَ)ِ٠در {ةرجـة :لـةة واٌطـةدر وـة ىـةجي جنَـذر
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دةوــشَ،ي جةٌطنؼــــني جنَــذر غةدةاــــةية ِــاد بــةسةة وةونــــة ديــــاسة ئــةة واجــة
ذنَغةوةةس  جةػشيفى لة وةونة ب ةة} واج َن ِـاةةاٌى ذنَغةوةـةس  بنظـحناُ
ئةة وابشريـة وـاجى خـىِ ،ـاج ة وظـ لاىاُ بـ ةةة دةريـى ِةلاطةسىرةةجـةةة وىوـة النَنناُ
خىيــــاُ بــى طــاصوشد لــة وىكــنةسرُي لــة ذؼــــحن رٌاُ بلــَ جــاو واسةرٌةوــة ،لـــ
بظــحنٍََي لــة واسةرٌةوــة ،دريةـــشىُ بــةاً خــ ر  ئــةً ئايةجــةٌ ،ــاسدة خــ رس:َ،

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ...ﭼ ئـــة ،ئةةرٌـــة،

ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة دسةػــــىةواٌى خ ـ ر ىــةاهَ وةوــةُ ةرجــة :دةطــحذسيَزيى يــاُ بــى
وةوــةُ ةة غ سباٌننــةواُ وــة ٌنؼــاٌةدرس ٌــ ةة ئةةرٌةػــى وــة ٌنؼــاٌةدرسُ ةة
ئةةرٌةػى وة بةسةة وضطــةةجى ىةسىرً ديَـَ بـة ىنظـــابى خىيـــاُ درةر ،بةخؼـؽي
سىةصروةٌـــذيى خـ ـ ر دةوـــةُ دةطـــــحذسيَزيى يـــاُ وةوةٌـ ـة طـــةس( َ،فّٔــئِْ َت َٗ ٢ايكّٔــ)ِّٛ
ئةةرٌنؽ ةرصياُ ِنٍَــا ةرجةٌ :ةك ةُ بىئـةةة ،وة صيــاٌى ذـ بطــةيةٌَ.

س ِٝـ ـ ـ َٔ
شئب٘ ِ
ث{ -عَـ ـِٔ َظ ِٜـ ـ ِس بِـ ـ ّٔ ّٔٚذغِـ ـ ـ ًِّٔ قّٔـ ـئٍَ :نّٔـ ـئَٕ َضغـ ـ ٍٛاهللِ  بئيّٖش َسٜبِ ـ ـ ََّٔٚ ١ِ ٝذقِـ ـ ـ َ
و َعًّٔـ ـّٔ ،ِّٗٚ ِٝفَُـ ـطَّ ِبّٗٚـ ـِ ذّْٕ ــئؽ َِـ ـ َٔ
ت َّٔ ٚقـ ـسِ اؾِـ ـ َتسَّ َشيِـ ـ ّٔ
قَـ ـسَِّٖ ايُّٖؿِـ ـ ّٚطنّٕ ٕٛعَـ ـ  ّٔٚايبَِٝـ ـ ِ
شئ َضغــ ٍٛاهللِ :
ايُّٖؿِــطننيَ َِــِٔ ّٔذِٖــ  ٌّٚايّٖ َُؿِـ ــ ّٚط ّٚمّٚ ٜ ،ط ٜــس َٕٚايهُِــ َط ّّٔٔ ،٠فكّٔــئٍَ ّٔذقِــ َ

شئبَ َٓ ـ ـئّٔ ،ف ّٔأِْ ـ ـ َع ٍَ اهللّٕ :ﭽ﯀ ﯁ ﯂ 
ق ـ ـسُّٚا ّٔذقِ ـ َ
ن َُـ ـئ َ
َْكـ ـ ـسُّ َٖ ـؤالّٔ ِ٤
ايػــٛٝطَِ ٞع ـِٔ َِ ّٚبــٔ ذّٔ ِبــٞ
دــ٘ ّْ
خطَ َ
     ﭼ ،اآلٜــ( }١ذّٔ ِ
سَ ــئََِِٚ ،)181( :فّٔ ـتِح ايكّٔ ــسٜط يًؿَّ ــٛنئْ ٞب ــطقِٚ ،)690( :ايَٛاسِ ـسِ ٟب ــطقِ))186( :
ةرجــة :صةيــذ ،وــ سى ،ئةطــمةً (وــة ئــةةيؽ يةونَنــة لــة صرٌايــاٌى جــابنع ) دةلاـــ :
ذنَغةوةةس ،خ ر ة ِاةةلاـة بةسىيَضةواٌى واج َن لـة ى دةيةننـة بـ ةُ ئـةة واجـة،
وــة ِاةبــةؾ بــى خ ردرٌــةسةواُ طنَشىرياٌٍــةةة لــةةة ،وــة بلــَ بــى صيــاسةجى وضطــةةجى
ىــةسىرً (وةػــــّ ةسة وــة لــة طــــالاى ػةػــةوى وىكــى در ب ـ ة) ئــةةرٌنؽ بــةةة ص س
غةلاــــع بــ ةُ لــةة واجــةدر وىوةلاــــنَ خــةلانى ِاةبــةؾ بــى خــ ر درٌــةس وــة لــة
سى رِةاجـــةةة ِـــاجة ةُ دةياٌ يظـــخ بلـــَ بـــى وضطـــةةجى ىـــةسىرً بـــة وةبةطـــحى
ئة اوذرٌى ة وشىة ِـاةةاٌى ذنَغةوةـةس  ط جنـاُ :ئنَىـةؾ سى َ،لةةرٌـة دةطـشيَي
ٌاِ َنما بلــَ ةةك كىُ سىةرنقة و ػـشينةواٌى ئنَىـة (ةرجـة :غةةوةوـة ،ئنَىـة وـة
غ سىةيؼــــَ) سىيَنــــاُ ٌــةدر ئنَىــــة بلنـــــَ بــى صيــاسةجى وضطــةةجى ىــةسىرً ئنَىــةؾ سىَ،
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لةةرٌة دةطـشيَ ئةةرٌـةؾ ِـةس و ػـشينَ بــةاً خـــ ر  ئـةً سىطـحة غ سىئاٌننـة،

ٌاسدة خ رس :َ،ﭽ﯀﯁﯂   ﭼ

ةرجة :با سىق ِةلاظاٌحاُ لـة وىوـة ال َن وـة ئنَ ةيـاُ طنَشىرةةجـةةة لـة وضطـةةجى ىـةسىرًي
ٌةياٌّنَؼــح ة بلــَ ةـ وشىة بنـةُ ةرجـاُ لــ ٌةواد وـة ئنَـ ةؾ سىيَطـــة بطـشُ لـةةرُ
ةرجــةٌ :ــةك لــة خــ د ،ئةةرٌــة ،وــة سىيَنــــاُ لــة ئنَــ ة طشجـــ ة بــةاً لــة وىوةلاــة
و ػشيننَنى دينة وة لة ػـ يٍَنَنـذرُي ِــةو ةياُ يةك غــةةوَ.

ِ )2ىِ ،اجٍة خ رسةةة ،ئةً سىطـحة غ سىئاٌننـة ،وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ...ﯙ ﭼ ذشطــناسد لـــ دةوــةُ كــنناُ بــى ىــةاهَ وــشرةة؟ لةةباسةػــةةة دةة

طـنَشىدسرةٌةةة ِةُ:

ّٔكــئيٛاَٜ :ــئ ضَغــٍَ ٛ
ايٓــئؽ ف ّٔ
أَ { -عـِٔ ذّٔ ِبــ ٞضَا ِفـ   ّٛذَّّٕٔ ايَّٓ ِبـ  ّٞذّٔ ََـطَِ ٙب ّٔك ِتـ  ٌّٚايّٖ ِهـ ّٔ ِفــَّ ٞ
ػ ـهّٔتَ ايَّٓـ ـ ِبّٔ  ّٞفـأّٔ ِْعٍََ
اهلل! ََئشَا َٜشِـٌُّ ّٔيـ ـَٓئ َِـِٔ َٖـصِ ِٙاألََّّٕـ ـ ِ ١ايِ ّٜتـ ٞذََّٔـطِتَ ِبكّٔ ِت ًِ َٗـئ؟ فّٔ َ
ايّٓبَ ـ ــط ُّٟب ـ ــطقِ:
خطَدَ ـ ــ٘ ّٜ
اهللّٕ عَ ـ ــعَّ َٚدَ ـ ــٌَّ :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ...ﯙ ﭼ}(ذّٔ ِ
ٚايّٓ َبطَاِْ ــ ُّٞف ــ( ٞايه ــبري) ب ــطقِ،)962( :
(َٚ ،)22218ابِ ــٔ ايُّٖٓـ ـصِضَٚ ،ابِ ــٔ ذّٔب ــ ٞسَ ــئَِِّٜ ،
َٚاحلّٔئنِِ بطقِٖٚ )1121( :ـ ٛقـشٝح اإلغـٓئزٚٚ ،افكـ٘ ايصٖبـ ـَٚ ،ٞايبَ َِٗٝكـ )ُّٞةرجـة:
ئةب سىررنع دةطنَشىيَحـــةةة (وـة يةونَنـة لـة ِـــاةةاٌى بـةسىيَض ،ذنَغـــةوةةس  خــ ر
لــــنَى سىرص ،بــ ) دةلاـــ  :ذنَغةوةـــةس ،خــ ر  رــةسواٌى ذنَنـــشد وــة بلـــــ ئــةة
طـــــةطاٌة ،وــة لــةٌنَ خةلاـنــــنذرُ بنـاٌن ــ ر( َ،ةرجــة :طــــةطى وــالانى) خةلانةوــة
ط جنــاُ :ئة ،ذنَغــةوةةس ،خــ ر ئةً ئ َممـةجة ،وة رةسواٌـخ ذنَنشدةة بنــاٌن ريَ
(ةرجــة :ئ َممةجى طـةط وىوةلاى طــةط) ئايا ئنَىة كنىــاُ بـى ىةالاـة لـةٌنَ ةرٌـذر؟
(ةرجة :بىواُ ِةيـة لـة كنـــذر بـةواسياُ بنَـٍ ؟) ذنَغةوةـةس ِ نلـى ٌةرـةسو ة
بـ ـ دةٌط بـ ـ ة (كـ ـ ٌنة ديـــاسة لـــةال ،سىةةُ ٌـــةب ةة ئايـــا طـــــةط بـــى ك ىةالاـــة

بةواسبّـنٍَشَ،؟) ِـةجا خـ ر ،صرلاـــى ذايـــةدرس ئـةً ئايةجـةٌ ،ـاسدة خـ رس ﭽﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ...ﯙﭼ ذشطــــــناسد لــــ دةوــــةُ كننــــــاُ بــــى ىــــةاهَ وــــشرةة؟

ﭽﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ بماـــــــــــــــــ :
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خ رسدٌــة خـىؾي بـة جـاًي بـة طـــ ةدةواٌحاُ بـى ىـةاهَ وـشرةُ ةة ٌنَلـنـــش ،ئـةة
طــــةطاٌةؾ وــة رنَــش ،سىرةيــاُ دةوــةُ ةة ٌنَلـنـــشجاُ بــى دةطـــشُ ئةةيؼــــحاُ بــى
ىــةالاــة.
وةةرجــة :طــــةطى سىرة طــــةط وــة بــى سىرة بةوــــاسدةِنٍَش َ،دسةطــحة سىربطن ــش َ جــا
دةريــى لــة رةسوايؼــــحةواٌى ذنَغةوةــةسدر ِ ةيــة وــة ط ــةط بــى ذاطــةةرٌى وــةسىي
ئارةهَي بى ذاطةةرٌىي وؼـح واهَي ئةةرٌة دسةطـحة بةوـاسبّنٍَشِ َ،ـةسةةِا طــةط بـى
ذاطةةرٌى ئنٍظــاٌنؽ بةواسدةِنٍَش َ،وابشر وة ؿاىنَت دةروٍـة لـة خـى ،دةجشطــ
دسةطــحة طــةط بةواسبنٍَـ .
ٌّٖٗ ّٚايّٓــئٝ٥ني غ ـأّٔال
س ــئََِِٚ ،ظَِٜـ ــ ِس ِبـٔ ّٚايــُ ًَٗ ّٚ
غ ــهٝس بــٔ دبَ ِٝــ ّٛط :ذَّّٕٔ َع ــسِ ّٟبـَٔ ّٚ
ثَ { -عــٔ َ
َضغ ٍٛاهللِ ّٔ ،فكّٔئالَٜ :ئ َضغ ٍَٛاهلل! َّْئ ّٔقَْ ِّٛكِٝس بئي ِه ّٔ ِٚ ،ايبعأّ ،ِ٠فَُئشَا َٜشٌُِّ ئّ َٓـئ
ايّٓ َبط ّٟٚبطقَِٚ ،)220( :فّٔتِح ايكّٔسٜط يًؿَّـٛنّٔئْٞ
خطَدَ٘ ّٜ
َِِٓ َٗئ؟ ّٔف َٓ َع ّٔيتِ َٖ ِص ِ ٙاآل( }١َٜذّٔ ِ
بطقَِٚ ،)820( :ايػّْٛٝطَِ ٞعِٔ َّٚبِٔ ذّٔبِ ٞسَئَِِ ))181( :ةرجة :طةةنذ ،وـ سى ،ج بـةيش
(وة يةونَنة لة صرٌاياٌى جابنع ) دةلاـ ِ :ـةس وـاً لـة ةـةديى وـ سى ،ىـاجنيي صةيـذ،
و سى ،و ِةلـّنن وة ِةسدةةوناُ طائيني (ةرجـة :لـة ِـىص ،طوائيني) ذشطـناسياُ لـة
ذنَغةوةــةس ،خــ ر  وــشد ط جنــاُ :ئــة ،ذنَغةوةــةس ،خــ ر ئنَىــة وىوــة النَن
خـــةلاننَن بـــة طـــةط سىرة دةوـــةيَ ةة بـــة بـــاصيؽ سىرة دةوـــةيَ (ِـــةً طـــــةطاُ
بةوـــــاسديٍَ ي ِـــــةً بـــاصرُ بةوـــــاسديٍَ بـــى سىرة) ئايـــــا سىةةريـــة يـــاُ ٌـــا؟ خـ ـ ر،

ذةسةةسدطاس ئةً ئايةجةٌ ،اسدة خ رس :َ،ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (دَـَٛاضّٚح) ذنَؼـحـشيؽ بامساُ وـشد وـى( ،دَئضّٚسَـ)١يـة
د ـئضّٚسَِ )١ـةس ػـحنَنة وـة سىرة ،ذــ بنـــش َ،ك ذةلـــةةس بــ ك ئـــارةهَ بـ ئـارة َه
( َ
ةةك :طــــةطي جــاريىي ذماــــٍطي ػــــنَشي طــــ سطي ِــةس دسىٌذةيــةوى دينــــة وــة لــة
ػـ يٍَاٌى دينة ِــةُ وادرً وةةيى بنـشَ،ي سىرة ،ذــ بنـشَ،ي بضرٌـ سىرة بنـاد ئـةةة
دسةطحة ٌنَلنــشةوة ،خبــ سِ َ،ةسةةِــا ذةلـةةةسيؽ بة ِةوــاُ ػــنَ ة.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
دياسة ئنَىة ذنَؼرت بامساُ وشد وة ط ةسىةجى (ايـُئ٥س )٠رواسةيةوى ص س ياطا ،ػةسةنى
جنَذرُ وَ ِةسةر طةسذنَننةك جةواػاً وشد صياجش لة طةد ( )100ى وىى ػةسةنى جنَذرية
وــة سىرطــحةيخى ئايةجــةواُ دةياٌطةيــةٌَ ةة طـ ةسىةجى (ايــُئ٥س )٠ص سجــشيَ جــاس ةػــة:،

ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ  ،جنَـــــذر دةةبـــــاسة بىجـــــةةة لـــــةٌنَ ِـــــةو ة طـــ ـ ةسىةجة
وةدةٌننةواٌ ـذرة ػــــاصدة ( )16جــاس دةةبــاسةبىجــــةةة ةة بــة ص سيــى ةريــة وــة خــــ ر 
ةػــة :،ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ،بةواسِنَـٍــــاةة ئــة ،ئةةرٌــة ،ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة
ىـــــةاهَي ىـــةسىرًي ئـــةوشي ٌـــةِى بـــة وظـــــ لاىاٌاُ سىردةطةيةٌــــ ئـــةً طـــــ ةسىةجةؾ
رواسةيةوى ص س ياطــا ،ػـةسةى جنَذر ِــةُ بىية ذنَ يظــحى وشدةة خـ ر  ػـــاصدة جـاس
باٌطى ئنىاٌـذرُ بنـادي بـة ٌاصٌـاة ،ئنىـاُ بنَـذرسياُ بناجـةةةة بفـةسو  :َ،ئـة ،ئةةرٌـة،
ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة بــى ئــةةة ،ئــةةرُ ط ـ  َ،غ ـ اخ بــَ ك ٌنــــة ةةك ةةبــذة ال  ،و ـ سى،

ةةبةاغ دةلاـ ِ :ـةس واجنَـ خـ ر  رـةسو ة :،ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ بـاؾ طـ َ،
بطــشة يــاُ ىةالاـنَنــــة ذ َنــخ سىردةطةيةٌ ــ بننــــة يــاُ ىةسىرونَنــــة ذنَــــخ سىردةطةيةٌ ــ
وةينــة يـاُ ئـةوش َي وـة ذنَـخ دةرةسوــ  :َ،ئة ــاوى بـذة يـاُ غةدةاــةيةوـــةي دةبـ
خى ،لـ بة دةةس بطــش.،
جــا ئةً طــ ةسىةجة و باسىةوـة ئـاةر دةطـــخ ذنَذةوـــاد :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ
بــة ٌــاة ،خ ـ ر ،بــة بــةصةيى بةخؼــــٍذة جــاسيَنى دينــةؾ بامســاُ وــشدةة وــة دة ال ــنَى:
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ دةبـ طــ ةرجـا لـة ونَؼـنى خىجـذر ئاوـادة بنـة ،كـ ٌنة

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ بـــــة ٌـــــاة ،خـــ ـ ر ،بـــــة بـــــةصةيى بةخؼـــــٍذة ةرجـــــة:
دةطحـرنَنـشدٌــــي بــى ئـةً وــاسة وــة غ سىئــــاُ خ يٍَذٌــــة ٌ َيــز وشدٌــــة ِــةس واسيَنــة وــة
دةوشٌ َ،اُ خ رسدٌــة واسي وةطـابةجة دةطـــحرنَنشدمن بـةة وـاسةً بـة ٌـاة ،خـــ ر ،بـة
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بــةصةيىي بةخؼــــٍذةية يــاخ د بــة ٌــاة ،خ ـ ر ،بةبــةصةيى بةخؼــٍذة دةطــخ بــةة وــاسة
دةوةً جا ئةوة ياٌى كى؟ طـ ةرجــا دةب لة ونَؼــنى خىجذر ئاوادة بنــة:،
يةوةً :ئةة واسةً دةوةً بى ئةةة وة خ ر لنَي سىرص ،ب ي ذادرػـحى لةطـةس ةةسبطـشً ةة
ذنَى لة خ ر ٌضيــ بةىــةةة.
دةةةً :ئةة وـاسة ئة ــاً دةدةً بة ذنَى ػـةسةنى خــ ر.
طـنَنةً :ئةة وــاسة ئة ـاً دةدةً بـة ياسوــةجى خـــ ر بـة ِـــاةواسيى خـــ ر ٌـــةك بـة
ػــاُي ػــةةوةجى خـىً.
خ ـ ر  دةرــةسو  :َ،ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ئــة ،ئةةرٌــة ،ئنىاٌحــــاُ ِنٍَــاةة
ياٌى كى؟ ياٌى ئة ،ئةةرٌة ،ئنىاٌحاُ ِنٍَاةة بة ِةو ة ئةة ػحاٌة ،ذنَ يظـحة ئنىاٌنـاُ
ذـ بّنٍَش َ،ئـةةة واٌاوةيـةجى بـةاً ذنَ يظـــخ ٌاوـاد ِةو ةجـــاس خـ ر  بفـةسو :َ،

ﭽﮊ ﮋ ﮌبكووما ووجاُاو اا ُوومجنابو ﭼ بــةلان وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮊ

ﮋ ﮌﭼ ئــة ،ئةةرٌــة ،ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة ةرجــة :بــة ِــةو ة ئــةة ػــــحاٌة،
ذنَ يظحة ئنىاٌناُ ذـ بّنٍَش َ،وة لة ػ يٍَةواٌى دينة ئنىاُ ذـ َي ِنٍَشرةةوـاُ ( ََـئ ٜـؤََٔ
بِـِ٘) سىةةُ وشرةٌةةة بىية ذنَ يظــخ ٌاواد خـ ر ،ذـةسةةسدطاس ِـةو ة ئـةة ػـــحاٌة ،وـة
ذنَ يظــحة ئنىاٌنـاُ ذــ بّنٍَـشِ َ،ـةو ة جـاس َ باطـــناُ بنـاد ئـة ،ئةةرٌـة ،ئنىاٌحـاُ

ِنٍَـــاةة ﭽﮍ ﮎﭼ ذة اٌـــةواُ جنَةـــةج بنـــةُ بـــة جـــةةرةيى طشيَةةطـ ــخي
ذة اٌةواُ جنَةـةج بنـةُي ئـة اوناُ بـذةُ وةبةطـخ لـة ذة اٌـةواُ كـننة؟ دةريـي
باطى دةوةيَ لة وةطةلة طشٌطةواٌذر بةاً لنَشةدر خ ر ،صرٌـا بـة وـ سجنى ةر دةرـةسو َ،
ك ـ ٌنة لةطــةس سىر ،ص س َي ـ لــة صرٌايــاُ ِةسكــى ىــــةاهَي ىةسىروــة ئــةوشي ٌةِننــــة
ِةسكــى خ ـ ر رــةسىص ،وــشدةة يــاُ ِةسكــى خ ـ ر غةدةاــة ،وــشدةة ِ ــةو ة ،ذةي ــىاٌى
خ ريــةة لة طــةسدٌى ئنَىــةي لة ئةطــحى ،ئنَىة درية دةبـ جنَةــةجنَى بنـــةيَ وـــادرً
جــى دةلاــــنَى وــَ ػــــايةديى دةدةً وــة بنَجطــة لــة خــــ ر ِــنث ذةسطــرترةٌ ةة ػــــايةديى
دةدةً وة و ىةممةد  سىةةرٌةوشرة ،خ رية وةةرجـةِ :ةسكـى ئـةة و ىةممـةدة 
لــةة جاوــة ذةسطــحـــشرةةة لــةة جــــاوة ذةسةةسدطــــاسة بةديّــــنٍَةسةةة ِنٍَــــاةيةجى جــى
ذة اٌنَنة بة خــ رد درةة وادرً دةلاـــنَى :جةٌنـــا ئـةة بـة ذةسطــحــشرةة بـة ذـةسةةسدطاس،
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خىً دةصرٌــي ةة و ىةممــةد  بة سىةةرٌةوـشرة ،خ ر دةصرٌــي ئةةة ذة اٌة بـة خـــ ر
درةجــة وــة ذابةٌــذبى بــةة ىــةاهَي ىةسىرواٌــةةة ذابةٌــذبى بــةة ياطــا ػــةسةنناٌةةة
دةػـط ــ وةبةطــخ ذ َنــى واٌايــةوى جايةــــةد ب ـ ةرجــة :ئــةة ذة اٌاٌــة ،وــة بــة خ ـ ر
دةياٌذةُي ئةة ذة اٌاٌة ،لةٌنَـ خىجـــاُ دةياٌـذةُي ئـةة ذة اٌاٌـة ،لةطـةهَ خىجـــاُ
دةياٌذةُ ِةس طـ جــىسةوــاُ جنَةـةج بنـةُ وة دةريـى سىةةٌحــش باطـى دةوـةيَ ئـةة

طـــ جــــىسة ذة اٌــة كــىٌَ؟ ئــةةجاس دةرــــةسو  :َ،ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
ئارةلاة ك رس ذنَنةوـاٌحاُ بى ىـــةاهَ وـشرةُ ﭽﮒﭼ ِـــةس ئارة النَنـة وـة كـ رس ذــ

بـــ ئٍجــا بىكــى بــة ئــارةلاى ك رسذـــ دةط جــــش َ،ﭽﮒﭼ؟ ك ٌنــــة دةٌطنَنــى ٌنــة
خةلاــ لنَـى ىـــالاى بــ (َِ ّٚب َٗـئّ) ةرجـة :ػـح َن وـة لنَـى ىـالاى ٌـةبى لةبةسئـةةة ،ئـارة َه
دةٌطــى ِةيــة بــةاً دةٌطةوــة ،وــةرّ ةً ٌنــة صرٌشرةٌنــةة جنَــى ٌاطــــة ،بىيــة ذنَــى

دةطـ جش :َ،ﭽﮒﭼ ئٍجــــا ئايــا ئارة الــة كـ رس ذنَنــةواُ كــىي كـ ؟ ص سبــة ،صرٌايــاُ
ئةطــةس ٌةلاـنَنــــَ ِــةو ةياُ دة ال ـنََ :كــــ رس جــىسُ (األِّْٔ َهـئّ ِٖ :ـ َ ٞاإلبــٌ َٚا ّٖي َبكّٔ ــط َٚا ّٖي َػ ـَِٓ
َٚايّٖ َُ ِه ـع) (ّٔذِْ َه ـ ـئّ) بة ى ػرتة سىةػةةاخ (ةرجة :واٌطـاي طــا)ي وـةسى (ةرجـة :ئـارةلاى طـــرى
ةرجة :وةسىي بــةسرُي بةكنـةوـاٌنؼـناُ)ة بضُ (ةرجـة :بـضُي ٌنَــشييي بةكنةواٌنؼـــناُ)
ئةةرٌةجـــــــاُ بـــــى ىةالاـنـــــــشرةُ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ جطـــــة لـــــةةة ،بةطـــــةسجاُ

دةخ يٍَشيَحــةةة لــة ئايــةجى روــاسة طــــنَى ِــةس ئــةً طــــ ةسىةجةدر وــة يــاصدة ( )11جــــىسُ
ِــــةاةيَشدسرةُ ئــةة يــاصدة ( )11جــىسة ىــةاهَ ٌنــــَ طــــ ةد لــة طىػــــحةوةياُ بةنٍــشَ،
ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ٌنَلنـش بىخىجـاُ ىةاهَ وةوـةُ لـة واجنَنـذر وـة ئنَـ ة

لــة ئن ـشىرً درُي ئن شىروحــاُ بةطــــح ة بــة ىــةم يــاُ بــة ةـ وشىة يــاُ بــة ِةسدةةون ــاُ
ةيَنــــشىر ياخــــ د لــة واجنَنــــذر وــة ئ َن ـ ة لــةٌنَ طــــٍ ةس ،ئــــةسص ،ىــــةسىرً درُ لةٌ َن ــ

طــٍ ةس ،ىــــةسىةوذر بىجـــــاُ ٌنــة سىرة بنــةُ ﭽﮛ ﮜﭼ ِــةسدةة ةرجاوــــةِ ،ةيــة

ةرجة :لةٌنَ طــٍ ةس ،ىةسىةً درُ ياخــ د ئنَ ة لـة ىالاـةجى ئن ـشىرً درُ ﭽﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﭼ بنَط واُ خـ ر ئـةةة ،بنـــةة َ ،بشىيـاس ،لةطـــةس دةدرد ئٍجـــا ئايـا خـــ ر كـى
دةةَ،؟ بنَط وــاُ ِــةو ة ئــةة ػــــحاٌة ،دةة َ،وــة خ َنــشي بةسرةةةٌــذيى دٌنــــاي دةرسى ر،
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ئنَىــةياُ جنَذرية ك ٌنة خ ر واسبةجنَنــة ةة خـــ ر ئةةذـــةسى ،ىننىـــةدي سىة ـــةدي
بةصةيى ِــةية.
ئٍجـــا بـــى جـــاس ،دةةةً خـ ـ ر دةرـــةسو  :َ،ﭽﮤ ﮥ ﮦﭼ ئـــة ،ئةةرٌـــة،
ئنىاٌحاُ ِنٍَاةة ئٍجــا بابـةجنَنى دينـةواُ ذــ دةرـةسو  َ،كـ ٌنة ِـنث جاسيَـ خـ ر،

واسبــةجىَ ﭽﮤ ﮥ ﮦﭼ بــةواسٌاِنٍَ وةطــةس ػــحنَنى دينــة ٌ ،يَىــاُ ذـــ
بفةسو  َ،لنَشةػذر وىوة ال َن ى وىى دينة ،ػـةسةننىاُ ذــ دةرـةسو َ ،ئـة ،ئةةرٌـة،

ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة بــة ِــةو ة ئــةة ػــحاٌة ،ذنَ يظــحة ئنىاٌنــاُ ذـــ بّنٍَــش َ،ﭽﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﭼ دسةػــــىةواٌى خــ ر ىــةاهَ وةوــةُ يــاٌى كــى؟ ةرجــة :بىخىجــاُ سىةةر،
وةوــةُ وة دةطخ دسيَزيناُ بنةٌة طةسَ،ي صياٌناُ ذــ بطةيـةٌَ ى سوـةجناُ بؼـننٍََ
دسةػــىةواٌى خــ ر كـ ؟ دسةػـــىةواٌى خــــ ر ِـةو ة ئـةة ػـحاٌةُ وـة ديٍـذرسيى يـاُ
جنَذر بةسجةطـحة دةبــ وضطـةةد دسةػـــىى خ ريـة بـاٌط دسةػـــىى خ ريـة وةٌاطـننى
ىــةمي ة وشىة دسةػــىى خ رُ ِةو ة ئةة ػــحاٌة ،وة ديٍذرسيى ياُ جنَذر دةسدةوـةةَ،
واٌطـــــى سىةوـــةصرُ دسة ـــى خ ريـــة لـــة سىةوةصرٌـــذر ٌابـــ ػـــــخ خبـــى ،ئةطـــةس وـــابشر
ذاطــاةيؼــى ِــةب ي ٌةخىػــنؽ بـ ياخــ د سىيَة رسيؽ بـ ي بـةسى رةةؾ ٌةبــ بـةاً
بـــا لةبةسكـــــاة ،خةلاـ ــ ػـــــخ ٌةخـــــ رد ئـــةةة ى سوـــةجى ئـــةة واٌطـــــةية بةلاـــــ
دسة ــةواٌى خـ ر ِــةو ة ئــةة ػــحاٌةُ وــة ديٍــى خ ريــاُ ج َنــذر دةسدةوــةةَ،ي ٌنؼــاٌة،
ئــةةةُ وــة ئــةة خةلانــة وظ ـ لاىاٌة ئٍجــا ِةٌــذ َي لــةة دسة اٌــةواُ بــى بــاغ دةوــادي

دةرــــــــــــــةسو  :َ،ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ كـ رس لــةة دسة اٌــةواُ بةجايةــةد بــى بــاغ دةوــاد
ئةطــةسٌا وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ دسة ــةواٌى خ ـ ر وةػــننٍََ ئــةً
اخلـئمّٚ
ك رسةؾ دةطشيَحةةة بـةاً ئـةةة لـة صوـاٌى ةةسىةبنـــذر ذنَـى دةط جـــش( َ،شِنـ ـط ّٔ
َبهِـ ـسَ ايهَ ــئّ) ةرجـــة :باطـــنشدٌى جايةـــةد دةر ،باطـــنشدٌى طؼـــحى ةةك لـــة طـــــ ةسىةجى

(ايبك ـ ـ ـط)٠در خــــــ ر ،ذةسةةسدطـــــاس دةرــــةسو  :َ،ﭽﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ةرجــة :ئةةرٌــة ،وــة
دةروٍايـــةجنى خـ ـ رة رشيؼـــحةواٌىي ذنَغةوةـــةسةواٌىي جةـــــشيني وننـــاه دةوـــةُ خـــى
(جةـــش يني وننــاه)يؽ ِــةسدةة رشيؼــحةُ ئــةةة ،وــة وــ رش دةوــاد بــة وةالئننــةد
و رشيؽ دةواد بة جةـشيني ونناه بةاً بة جايةةجى باطناُ دةواد لةبةس ئةةة ،ذايةي
ذنَطةيةوى جايةةجنناُ ِةية ئٍجا دةرـةسو  :َ،واٌطـة ىةسىروـةواُ ىـةاهَ وةوـةُ واٌطـة
دـ ) ئـةة كـ رس
ىةسىروةواُ واواٌـةُ؟ كـ رس وـاٌطَ (ش ٚا ّٖي ِكهِـسََٚ ،ِ٠ش ٚا ّٖيشِذَّـَ ،ِ١شَـطََّّٚ ،ضَ َ
واٌطــة جةٌطناُ جنَذر غةدةاة وشرةة ٌابــ وظـ لاىاٌاُ دةطحرنَؼــخةسيى جـةٌط بـَ لـةة
ك رس واٌطةدر ئةد ،ئةطةس وارش ِنَشػناُ وشدة طةس وظـ لاىاٌاُ؟ ئـةةة ئـةة واجـة واٌـا،
ئةةةٌنــة ى سوــةجى واٌطــةواٌناُ ػــناٌذةة ك ـ ٌنة خــى ئةطــةس ػــــةسى بــةس ،دةسطــــا،
ذنَطشجـــى دةبـــ بننـــــة ،ةةك لـــة طــــ ةسىةجى (ايبكـ ـ ـط)٠در بـــة دسيَـــــزيي باطـــى ئـــةة

وةطةلةيةواُ وشدةة لـةة ػـــ يٍَةدر وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ...ﮮﭼ لةةيَـــــذر بـــة جةرـــــننَ باطــــىاُ وـــشدةة وةةرجـــة:
دةطحرنَؼ ــخةسيى جــــةٌط لةطــةس وظــــ لاىاٌاُ غةدةاــــةية لــةة ك ـ رس واٌطــــةدر بــةاً

بةسطشيى لةخــىوشدُ ٌا ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ (اهلّٔـسِ )ٟئةة ئارةلاةية وة بة دياس ،دةبشدسَ،
بة بىٌــة ،ىةجةةة طـةسبةـشىدس َ،ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ ( ّٔق ـ ِّٔ٥س) وــىِ ( ،قـ ّٔزَ)٠ية ( ِقـ ـ ّٔز)
ئةة طةسدُ بةٌذةية وـة بةجايةـــةجى لـة ومـى ى ػــحــش دةوـش َ،ئةطـةس لـة ومـــى وـــةسىي
بــضُي سىةػــــةةاخنؽ بنــــش َِ ،ــةسةر ،ذـــ دةط ـ جش َ ،ةرجــة :ئــةة ئارةاٌــة وــة طــةسدُ
بةٌذيـاُ لة ون وشرةةة ٌنؼــاٌةدرس وشرةُ وة ئةةرٌة دةبشدسيََ بة و ٌاطةبة ،ىةجةةة

طــةسدةبشىدسيََ بنشيٍَــة غ سبــاٌنى ئةةرٌــةؾ ى سوــةجناُ وةػــننٍََ ﭽ﮲ ﮳ ﮴

قــس )ٜٔئةةرٌــةؾ وــة بــةسةة بــةيحى ى ــةسىرً دةكــــَ بــةسةة وــالاى
﮵ﭼ ةرجــة( :قّٔئ ِ
ىـةسىرً والاى ىــةسىرً ةرجـة :ئـةة ػـــ يٍَة ،وـة ىـــةسىروة جنَنـذر ط ٌـاة بنـــش َ،ىةسىروـة
جنَنذر ٌاػــةسةنى بنش َ،ئٍجا خى ٌاػــةسةنى لة ِـةو ة ػـــ يٍَ َن ِـةس ىةسىروـة بـةاً
لـــةة َ ،ىةسىروـ ــرتة ةة ط ٌـــــاةي جـــاةرُي طـــــةسذنَلني طـــــضرياُ لـــة ئـــةسص ،ىةسىةوـــذر
بةجايةـــةدي لـة وضطــ ةةجى ىةسىةوـذر بةجايةـةجى جـش ص س صيـاجشة ةةك كـىُ ٌ يَـز َي بـة
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طــ ةد ِـةصرس ٌ يَـزة ط ٌـاىنَننؽ ديـاسة لـةة َ ،طـضروة ،صيـاجشة جـا ئةةرٌـة ،وـة بـةسةة
بــــــةيحى ىــــــةسىةً ديَــــــَ كــــــى دةوــــــةُ؟ ﭽ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ لــــــة

ذةسةةسدطاسياٌةةة بةخؼؽي سىةصروةٌذيى درةر دةوةُ بـةة وةبةطــحة ديَـَ جـا دةط ـ
وةبةطــحى ذ َنــى وظ ـ لاىاُي
ئةوــة وةبةطــحى ذ َنــى جــةٌنا وظ ـ لاىاٌاُ بـــ ةة دةػــط
ٌاوظ ـ لاىاُ بـــ ةرجــةِ :ــةس وةط ـ َن وــة بــةة وةبةطــحة دةكـــــ ا ئ َن ـ ة دةطــــحذسيَزيى
وةوــةٌة طـــةسياُ ديـاسة ئنَىـة دةريـى بـاغ دةوـةيَ وـة دةريـى خـ ر ،ذةسةةسدطـــاس لـة

طــ ـ ةسىةجى (ايتٛبـ ــ)١در ئايــــةجنَنى دربةصرٌــــذ دةرــــةسو  :َ،ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫ...ﭼﭼ ةرجـــة:

ئة ،ئةةرٌـة ،ئنىاٌحـاُ ِنٍَــاةة و ػــشينةواُ ذنظــَ (ةرجـة :ذنظـى وةةٍـةةيى) بـا لـة
دةر ،ئةوظــالاناٌةةة ج خٍى وضطةةجى ىـةسىرً ٌةوـــةةُ بـةاً سىيَطـشجَ لـة و ػـشينةواُ
وـة بلـــَ بـى وضطـةةجى ىــةسىةً جنايـة ةة دةطـحذسيَزيى وشدٌـة طـةسياُي دةطــحذسيَزيى
وشدٌة طةس ئـةة غ سباٌنناٌـة ،وـة دةياٌةـةُ جنـــاية ﭽ﮼ ﮽ ﮾ﭼ ةرجـة:

سـ ٍ) ةرجـة :وةطـ َن
ةة ِةسواجـ ئن شىروحاُ ػـناٌذ (َشِـط )ّّٚةرجة :ئن ـــشىرً بةطـح ة ( َ

وــة ئن شىروــى ػــناٌذةة ِــةس واج َن ـ ئن شىروحــاُ ػــناٌذ ﭽ﮾ﭼ سىرة بنــةُ ئاي ــا
رةسىصة ِةس وةط َن ئن شىروى ػـناٌذ سىرة َ،بناد ؟ ك ئن شىروى بـة ىـةم بةطـحة ة دةريـى
جةةرة ،وشد ك ئن ــشىروى بة ة وشىة بةطـحة ة ة وشىةوة ،جـةةرة وـشد رـةسىصة لةطـــةس،
سىرة َ،بنــاد؟ ٌـةخنَش ئـةةة لنَـشةدر صرٌايـاٌى (ذقـ ٍٛايَكـ٘) دةلاـنََ( :األَِّٔـطَ َبهِـسَ ا ّٖيشَ ّٖـطّٚ
َٜٝس اإلّٚبَئسَـ )ِ١ةرجـة :رـةسواُ وـشدُ دةر ،غةدةاـةوشدٌى ػـحنَ سىةةربــ ةُ دةطـــةيةٌ
ٌةك ذنَ يظـخ ب ةُ ةرجة :بىجاُ ِةية جا ئنَظــحا لنَحاُ غةدةاــة ب ة سىرة بنةُ وادرً لـة
ئن شىروذر ب ةبـــَ لةوـــةةدةر وـادرً ئن شىروحـــاُ ػـــناٌذ بىجـاُ ِةيـة سىرة بنـةُ بـةاً

رــــةسىص ٌنـــــــة لةطـــــةسياُ ﭽ﯀ ﯁ ﯂     
  ﭼ ةة بــا سىق ِةلاظــــاٌحاُ لــة وةطــاٌن وــة ئنَ ةيــاُ لــة وضطــةةجى

ىــــةسىرً طنَشىريــةةةة ٌةياٌّنَؼــــخ بلــَ ةـ وشىة بنــــةُ {لــة طــالاى ػــــةػةوى وىكــنذر}
ةرجاُ لــ ٌةواد وة دةطحذسيَزيى بنةٌة طةسياُ سىق ِةلاظــاٌحاُ لــةةرُ بـا ئنَـ ة ج ةػـى
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ِةلاــــةة ٌاػــــةسةنى ٌــةواد ئةطــةس ئــةةرُ خشرذــةياُ لةطــــةهَ ئنَــ ةدر وـــشدةة ئنَــ ة
ةروةوةُ ئةطةس ئةةرُ ط ٌاِناُ وشدةة لةطـــةهَ ئنَـ ةدر ئنَـ ة ةر وةوـةُ وظـ لاىاُ دةبـ
جنابـ ئةةة وةبةطخ ذنَى ئةةةية وة لة طالاى ػــةػةوى وىكنـــذر ذنَغـــةوةةس  بـة
خى ي ِةصرسي ك رس طــ ةد لـة ِـاةةاٌى بـة ىسيَض ،كـ ةُ بـةسةة وةونـة وـة بلـَ ةـ وشىة
بنــــةُ وارشةوــاٌى وةونــة سىيَنـــاُ ذـــ طــشجَ طــــةسة اً ئـــــةةة بــ ة وــة ؿـــــ ال ى
ى دةيةننة ،لنَنـةةجةةةة ئةة طالاة ٌةك ةُ ئٍجا بى طــالاى دةريـى ذنَـى طـ جشر( :ع ُِ ـطَّٕ٠
هــئ )٤ةرجــة :ة وشىةيــةك وــة طنَشىدسريــةةة ةةك وــَ لــة وحنَةــى (ذ خحــة ،رياٌٍاوــة،
ايكّٔ َ
ذنَغةوةةس ،خـ ر ) در باطـي وـشدةة ةة لـة وحنَةـةواٌى رياٌٍاوـة ،ذنَغةوةـةسدر ِـاج ة
كــ ةُ ئــةة ة وشىةيــاُ طنَشىريــةةة لــة طــالاى ىةةجةوــذر ئٍجــا خــ ر دةرــةسو  :َ،بــا سىق
ِةلاظاٌحاُ لةةرُ وة ئنَ ةياُ لة وضطةةجى ىةسىرً طنَشىريةةة ئةة واسةياُ ةرجاُ لــ ٌةواد
ئنَ ةؾ دةطــحذسيَزيى بنةٌة طةس ئةةرُ بـة ِـةس ػـنَ ةيةك لـة ػـنَ ةواٌى دةطـحذسيَزيى

ب ﭽ   ﭼ ةة لةٌنَ خىػـحاٌنؼــذري لةطةهَ ئةةرٌنؼـذر لةطةس

ِــةس ػــح َن وــة كــاوةواسينةي ذاسيَضواسينــة ِاةوــاسيى يةوــذ ،بنــةُ ﭽ  ﯓ
ﯔ ﯕﭼ ةة ِاةواسيى يةوذ ،وةوةُ لةطةس ط ٌـاِ دةطـحذسيَزيى ﭽﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ةة ذاسيَـض لة خ ر بنةُ بنَط واُ خ ر طـــضر ،ج ٌـذة ةرجـة:
طــضر ،ج ٌــذة بــى ِــةس وةط ـ َن وــة ئــةة رةسواٌاٌــة ،خ ـ ر ،ذــةسةةسدطاس دةػننٍَـــ ةة
دةطحذسيَزيى دةواجة طةس ديٍـى خ ر ئٍجــا خ ر ،ذـةسةةسدطاس بىوـاُ باطـى ئـةةة دةوـاد

وــة بــة النٍَى در باطــي بنــاد ةةك ذنَؼ ــرت رــةسو ة :،ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ جطــة لــةةة،
بةطــةسجاٌذر دةخ يٍَشيَحــةةة ئةةة لنَحــاُ غةدةاةيـة ئةطـةسٌا ئارةلاـــة ك رسذنَنةوــاٌحاُ
بـــى ىةالاـ ــَ جطـــة لـــةةة ،بةطـــــةسجاُ دةخ يٍَشيَحـــــةةة ةرجـــةِ :ـــةس لـــةة ئـــــارةلاة
كـــــ رسذنَناٌة يـــاصدة ىالاةجنـــــاُ بةطـ ــةس درديَـــَ وـــة غةدةاةيـــة بـــى ئنَـ ـ ة طـ ـ ةد لـــة
طىػـحةوةياُ ةةسبطـــشُ ئةةرٌـةؾ يـاصدة ىالاةجةوـةُ دةرـةسو  :َ،ﭽﭑ ﭒﭼ

لنَحاُ غةدةاة وشرةة:
 )1ﭽﭓﭼ وشدرس.
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 )2ﭽﭔﭼ خ يََ.
 )3ﭽﭕ ﭖﭼ طىػحى بةسرص.
 )4ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ ةة ِةسػـــح َن بـــى جطـــة لـــة خـ ـ ر دةٌطـــى ذــــ بـــةسص
وشرةةجةةة ةرجة :طــةسبشىرةةة ٌاة ،اةيش ،خ ر ،لةطةس ِاج ة.
 )5ﭽﭜﭼ خٍننٍَشرة.
 )6ﭽﭝﭼ لـنَذسرة لـنَى بذس َ،جاو وشدرس دةب .
 )7ﭽﭞﭼ ِةلاذيَشرة لة ػ يٍَنَنى بةسص ِةلاذيَش.َ،
ىل بذس َ،جا وشدرس دةبـ .
 )8ﭽﭟﭼ غىك لنَذسري غىكى َ
 )9ﭽﭠ ﭡ ﭢﭼ ةة ئــةةة ،وــة دسىٌــذة دةوــ ر ط سطـــة وــةوحناسة ذماــــٍطة
ػــنَشة ةسكـة بةػـنَنى لــ دةخـ ردي ئـةة ،دينـة دةونٍَنَحـةةة ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ
جطة لةةة ،وة طةس ،دةبشىُي جطــة لـةةة ،كةغى ،رشيـا دةوـــةة َ،وـة دةريـــى لـة
وةطــةلة طشٌطةواٌذر باطــى دةوةيَ.
 )10ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ةة لنَؼحاُ غةدةاة وـشرةة ئـةةة ،وـة لةطـةس (ﭩ)
ةرجـــة :لةطـــةس ئـــةة بةسدرٌـــة ،وـــة درٌـــشرةُي كـــةغنٍَشرةُ لةطـــةس ئـــةة بةسدرٌـــة
طةسدةبشىدسيََ ةة خ يٍَةوة ،لة بةسدةواُ ِةلاذةط ةس.َ،
 )11ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ ةة لنَحــاُ غةدةاــة وــشرةة ئــةة طىػــحاٌة ،وــة بــة
صةلةوةواُ بة ياٌظــنت دربةػناُ دةوةُ (األظالّ) وىَ ( ،ظئّ ـِ)ة ( َظئّ ـِ) بشيحنـــة لـة
جـري َي وة ذةسىةوـة ،دةريـى ذنَ ةٌـةب بـى ئـةةة ،بـشىةر كـ ٌنة ٌاياٌـةة َ،بنّـــاةيََ
ةرجة :ػــنَ ة ،ل ةلـة درسيَـ بـ ةة وـة لـة جةرظـــريةواٌذر باطـــى دةوـاد دةلاــ  :طــ
ل ةلــة درس ،بلـ ةك بـ ةُ يةونَنـــناُ لةطـــةس ٌ ،ةطـشرةة :ذـةسةةسدطاسً رـةسواٌى
ذـــ وــشدةةً يــةونَنناُ لةطــةس ٌ ،ةطــشرةة :ذــةسةةسدطاسً سىيَــى لـــ طشجــ ةً ةة
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يةونَنناُ ِنلى لةطةس ٌةٌ ةطشرةة جا وةط َن ةيظـــحة َنحى ػـح َن بنـاد بـى ةيٍَـة:
طىػـــحناُ بـــةؾ وـــشدةة بـــةةة دربةػـــــناُ وـــشدةة ج ةسةوةيـــةك وـــة ئـــةة طـ ـ
درسةكن ــةية ،ج َنــذر دةب ـ ةُ وــابشر دةطــحى ج َن ـ ةسدرةةة يةوــــنَنى سىرونَؼــــاةة ئٍجــــا
ئةطةس ئةةة ب ةب وـة ٌ ةطـشرةة :ذـةسةةسدطاسً رـةسواٌى ذــ وـشدةةً ط ج ةيـةجى:
ئـــةةة بةػـــة طىػـــحنَنخ وـــةةد ةة ئةطـــةس ئـــةةة ،دينـــة ب ةبـ ـ وـــة ٌ ةطـــشرةة:
ذــةسةةسدطاسً سى َيــى لــــ طشج ـ ةً ط ج ةياٌــة :واوــة جــى ٌــاد وــةة َ ،ةة ئةطــةس ئــةة،
طــنَنةوناُ ب ةبـ وة ِنلى لةطــةس ٌنة دةةبــاسةياُ وشد جــةةة ةةك ئنَظــحا ذنَى
دة ال ـنََ :ياٌظــــنت ئٍجــا ِةسػــــح َن بــة ياٌظــــنت دربــةؾ بنــش َ،ئــةةة غةدةاةيــة
ﭽﭮ ﭯﭼ ئــا ئــةةةجاُ لــة سى َ،دةسك ـ ةٌة ةرجــة :ئــةةة ،وــة بــة ياٌظــــنت

دربةؾ بنش َ ،بةػـ َن ة ،غ وـاس يـاخ د ِـةو ة ئـةة ػـحاٌة وـة لةسىرطـحنذر ةر باػـرتة
وةبةطــخ ِةو ةيــاُ بـ ةرجةِ :ةس وةطــنَ لة ِةس وــاو َن لةةرٌـة خبـــ رد ئـةةة
لة سى َ،دةسك ةٌـةي ذنَى ط ٌاِةــاس دةبـ .
ئٍجـــــا خـــــــ ر  دةرـــــةسو  :َ،ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭼ ئـــــةوشى
ئةةرٌــة ،بنَةـشىةرُ لة ديٍةوــة ،ئنَ ة ٌائ ونَــذ ب ةُ ةرجـةٌ :ائ ونَـــذ بـ ةُ وـة صةرـــةس
بــة ديٍةوــــة ،ئ َن ـ ة بــةسُي كــــشر ،ديٍةوــةجاُ بنــــ ريٍٍَةةة ياخــــ د ٌائ و َنــذ ب ـ ةُ
لــــةةة ،وــة جــاسيَنى دينــــة بطةسىيٍَــــةةة بــى بةوـاسِنٍَــــاٌى وــشدرسةةة ب ـ ةة خ يَــــَي
طىػــحى بــةسرصي بــى جـطـــة لـــة خـ ر طــةسبشىرية ئــةة ػــحاٌة كـ ٌنة جــاصة ئــةة ئنظــــالوة

كةطــرن ةة دةبـ خــةلا ػــحى ذــاك خبـ رد ئٍجــا خـ ر  دةرــةسو  :َ،ﭽﭷ ﭸ
ﭹﭼ لةةرُ وةجشطنََ يـاٌى :لـة وارشةوـاُ وةجشطــنََي جـةٌنا لـة وـَ بحـشطـــنََ
ﭽﭻﭼﭽﭾﭼ ئــا ئــةو ىش ديٍةوــةجامن بــى جــةةرة وــشدُ ةرجــة :ياطــا
ػــةسةننةواُ ِــةو ةياُ دربــةصيٍَشرُ ىــةاهَي ىةسىروــةواُ ِــةو ةياُ ديــاسيى وــشرةُ
ئــةوشة ٌةِننــةواُ ِةو ةيــــاُ ديــــاسيى وــشرةُ ذنَؼــحـــش ديٍةوــة بةٌظ ــةةد غىٌــااى
ذنَؼـــ ةةة جـةةرة بـ ة بـةاً بةٌظـةةد غىٌـااى وىجـايى جـةةرة ٌـةب ةة بىيـة دةرــةسو :َ،
ئــةوشى بــة جــةةرة ،ديٍةوــــةجاُ جــةةرة بــ ة ةرجايــةوى دينةػــى ئةةةيــة وــة ئــةوشى

ديٍةوــةجامن بــى ةر لنَنــشدةةُ وــة ِةيةــةدي ِة ةٌــةي دةطــــحةاجى ِةبـــ ﭽﭿ
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ﮀ ﮁﭼ ةة كــاوة ،خــىً لةط ـةس ئ َنـ ة جــةةرة وــشد ﭽﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﭼ ةة ئنظالونؼي بة بةسٌاوة بى ذةطٍذ وشدةةُ وةةرجـة :جـةٌنا ئنظـالً بةسٌاوـة،
ذةطٍذ وشرة ،وٍة بـى ئنَـ ة ئـةة ،دينـة ِـةو ة ،ال ،وـَ سىةد وشريـةةة ئٍجـا خـ ر 

دةر ،ئـــةةة ديَحـــة طـــةس خ رسدٌـــة غةدةاـ ــةوشرةةواُي دةرـ ــةسو  :َ،ﭽﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ِــةس وةط ـ َن ٌاكــاسب ة لــة بشطــنةجنذر بــةب ئــةةة،
وةبةطــحى ذـــ ط ٌــاة ب ـ ي ئــاسةصةة ،ط ٌــــاة وشدٌــى ِــــةب ي ِــةس ئــاسةصةة ،ب ـ لــة
طىػــحى بةسرص خبـ رد ياُ لة وشدرسةةة بـ ة يـاُ خـ يََ خبــ رد ةرجـة :خ رسدٌةوـة ،لـة
سىةة ،ئ ــاسةصةةةةة ٌــةب ة بة ال ــن ٌاكــــاس ب ـ ة ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ بنَط وــاُ

خــــ ر لنَةـ سدة ،بــة بــةصةيى يــة يــاٌى :ط ٌاِةــاس ٌابـ وــة لــة وــاجى ٌاكــاسينذر لةةرٌــة
بةواسبنٍَـ بايى ئةةةٌذة ،وة ٌةوـشَ،ي لة وــةسط سىصطــاس ،ب .
ئٍجا دياسة ذشطناسياُ لـة ذنَغةوةـةس  وـشدةة ةةك لـة ِـىِ ،اجٍـة خ رسةةةوةيـذر

بامساُ وشد ط ج ةياٌة :كنىاُ بـى ىةالاـة؟ ةةك خـ ر  دةرـةسو  :َ،ﭽﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﭼ ذشطــناسد لـــ دةوــةُ :كــنناُ بــى ىةالاــة؟ ديــاسة ذشطــناسةوة دةسبــاسة،
جىسةواٌى طىػـخ بـ ةة بىيـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ذنَنـاُ بفـةسو ة:
خ رسدٌــة خــىؾي بــةجاًي بــة طــ ةدةواٌحاُ بــى ىــةاهَ وــشرةُ ديــاسة (طَّّٔٝبــئت) وــى،
(طَّٔ ّْٝب ـ)١ة (طّٔ ّْٝـبَ)١ؾ ِةس ػــحنَنة وة خىؾي بةجـاًي بةلــةصةد بـ ي ٌةرظــى ئنٍظـــاُ
ئاسةصةة ،بى بلـ ي طـ ةدبةخؼـنؽ بـ ةرجة :بة غـاصر ى جةطـحة جـةةرة بــ ئةطـةسٌا
وةط َن وة ئاسةصةة ،بى ػـةسىرثي وـشدرسة بـى طىػـحى بـةسرصة بـى ػـحنَنى خـشر دةكــ
َّٔ ٝبـئت)ة ك ٌنـــة ئـاسةصةةد بـى ،دةكـــ
ئـةةة لةسىرطـــحنذر ٌاج رٌـ بماــ  :ئـــةةة لــة (ط ّْ
َّٔ ٝبـئت) ٌنـــة بىيـة ىـةالانؽ
بةاً صياٌى ِةيــةي وادرً صيـاٌي ِةيـة بى جةطــحة لـة (ط ّْ
َّٔ ٝبـئت) واٌاوة ،طؼــحننة بةاً لنَشةدر صياجش وةبةطـــخ ذنَـى ئـةة
ٌنــة ئٍجـا ةػــة( :،ط ّْ

ئارةاٌــةُ و ـة طىػــــحناُ دةخ ـ س َ،ئٍجــا جــىسيَنى دينــة ،ىــةاهَ دةخاجــةسىةة ﭽﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢﭼ ةرجـــة :ئـــةة ٌنَلنـــشطشرٌةؾ وـــة رنَشيـــاُ دةوـــــةُ رنَـــش،
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سىرةيــــاُ دةوــةُ بىيــةؾ دةلاــــنَيٌ :نَلن ــشطش جاوــــ ِــةً ك ــ رس ذ ـنَؽ بطشيَح ــةةة ةرجــة:
طةطي جـاريىي ذماــٍطي ئةةرٌـة ِـةً ذةلــةةةسةواٌنؽ بطشيَحـــةةة ةةك بـاصي باػـــ ة...
ِحــذ ِةسكــةٌذة لــة وــ سدةةرسيى ئنَىةػـــذر ذةلــةةةسرُ وةوحـــش بــةواسديََي بــة ص س،
ج ــاريىي ط ــةطي ئةةرٌــة بــةواسديََ ئةطــةسٌا كــةٌذ جــىسة ذةلــةةةسيَننؽ ِــةُ وــة بــى
سىرةةػــناس بةوــــاسديََ جــا خـ ر دةرــةسو ٌ :َ،نَلـنــشٌ ،نَلــريطشرٌنؽ بــى ئ َنـ ة ىةا الــة
بةاً بة وةسج َن رنَشياُ بنةُي وةػقناُ ذـ بنـةُ ئةطـةسٌا طــةطنَ وـة ٌنَلـريةوة،
بىخــى ،بطــشَ،ي ل ــنَى خب ـ رد ئــةةة ٌنَلــريةوة ،ىــةاهَ ٌنــة بىكــى؟ ك ـ ٌنة بــى خــى،
طشج ةيةجىي لـنَى خـ رسدةة بىيـة دةبـ رنَـش ،سىرة بنــش َ ،ئٍجـا وـة رنَـش وـشر ئـةة واجـة
سىةٌطــة لــة وــاجى طشجٍن ــذر بشيٍــذرس ،بنــــاد ةة بشيٍذرسوشدٌةوــــة ،ئةطــةس بةِىيــــةةة
وشدرس بـ ئةةة بشيٍذرسوشدٌةوة ،بة طــةسبشىرُ ىنظــابة وـادرً طـــةطى سىرة ،بــ يـاُ
ذةلـةةةس ،سىرة ،بــ بـةاً ئةطــةس بـى خـى ،لنَـى خـ رسد ِـةجا جنَـش دةبــ واٌـا ،ةريـة
بىخى ،طشج ةيـةجىي ئةة وــاجة بة ٌنَلنـشطش لةغةلاـةً ٌادس َ،بىية ئةة ٌنَلرية ،وة ئـةة

جىسة دسىٌذرٌة دةيطشُ ىةاهَ ٌنة جـا دةرـةسو  :َ،ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ لـةةة،
وة خـ ر رنَـش ،وـشدةةُ رنَشيـاُ دةوـةُ ةرجـة :سىريـاُ ديَـٍَ وةػـقناُ ذنَذةوـةُ لةطـةس

سىرةوشدُ ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ةة خبـىُ لـةةة ،وـة بـى ئنَ ةيـاُ طــشج ة ئـةد،
ئةطةس بىخىياٌناُ طشجة ة؟ ئةطةس بىخىياٌناُ طشدي لنَنـاُ خ رسد واٌا ،ةرية بىخىيـاُ
طشج ةياٌةة ىـةاهَ ٌنة لنَى خبــىُ.
ئٍج ــا دةرــةسو  :َ،ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ةة ٌــاة ،خ رػــى لةطــةس ب َنــٍَ يــاٌى:
ٌ ــاة ،خ ــ ر ،لةطــــةس بنٍَــــَ لــة و ــاجى خ رسدٌنـــذر يــاُ ٌــاة ،خ ـ ر ،لةط ــةس ب َنــٍَ لــة
وـاجنَنــذر وة ئةة ٌنَلنـشطشة دةٌنَشُ طـةطة جاريـنة بــاصة وــاج َن جنَـى بــةسدةدة ،لــةة
ػـِ ّٚاهلل) ،لـ بنـةُ ئـةةةؾ جةرــــن جنَنى ِةيــة دةريـي باطـى
ٌنَلنـشة لةة واجةدر (بِ ِ
دةوةيَ ئةطةسٌا ٌاة ،خـ ر ِنٍَـاُ لةطـةس خـ رسدُ ِـةس ِةيـة بـةاً ٌـاة ،خـ ر ِنٍَـاُ
لةطةس خ رسدُ ط ٌٍةجة بةغ ئةوةياُ ص سبة ،صرٌاياُ دة النََ :رةسىصة ةةك دةريـى باطـى
دةوـةيَ ﭽﮱ ﮲ﭼ ةة ذاسيَــض لـة خـ ر بنــةُ ﭽ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﭼ بنَط وـاُ
خ ر لنَرشطنٍةةة ،ص س خنَشرية.
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ئٍجا خـ ر  لة ئايةجى رواسة ()5در جـاسيَنى دينـة دةةبـاسة ،دةواجـةةةة دةرـةسو :َ،

ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ئــةوشى ػــحة ذــاكي كــاكي طـــ ةدبةخؼةواُ بــى ئنَــ ة
ىةاهَ وشرةُ بىيةؾ دةةباسة ،دةوـاجةةة ياٌى :ئةةة ،كــاكي ط ةدبةخـؽ ٌةبـ ي بـة
جاًي بةوـةلاـ ٌةبـ غةدةاةيــة وةبةطحنَنى دينةػــى ئةةةية وة ػحة بـةجاًي خـىؾي

ط ةدبةخؼـــةواُ لـةخىجاُ غةدةاـة وةوـــةُ ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ
ةة خ رسدٌى ئةةرٌـةؾ وـة وحنَةنـاُ ذنَـذسرةة بـى ئنَـ ة ىةالاـة ئٍجـا ئايـا خ رسدٌةوـةياُ
وةبةطــخ ذنَـــى كـــننة؟ وةبةطــخ ذنَـــى ٌاٌـــة؟ يـــاُ وةبةطــخ ذنَـــى بـــشٌاي راطـــىلناي
درٌةة َيماــــةية؟ يــاُ وةبةطــخ ذ َنــى ونـ ةة طــةةصةية؟ بنَط وــاُ ئةةرٌــة ِــةس ىةا الــَ ِــى
ئةِمى ونحـ اث ياُ ِـى ِـةس وةطـنَنى دينـةبَ وةةرجـةٌ :ـةخنَش وةبةطـخ ذنَـى طىػــحة
لنَشةدر ةرجة :طــةسبشىرة ،ئةةرٌة ،وة وحنَةناُ ذنَذسرةة بـى ئنَـ ة ىةالاـة ئـةد ،ئةةرٌـة،
وة وحنَةناُ ذـ ٌةدسرةة؟ بنَط واُ طةسبشىرةياُ ىةاهَ ٌنــة ك ٌنــة ٌـاة ،خـ ر ،لةطـةس

ٌـــاِنٍََ يـــاُ ٌـــاة ،اـــةيش ،خــ ر ،لةطـــةس ديَـــٍَ ﭽﯥﯦ ﯧﭼ خــ رسدٌى
ئ َن ـ ةؾي طىػــحى ئ َن ـ ةؾ بــى ةرُ ىةا الــة ﭽﯩ ﯪ ﯫﭼ ةة ئارشةجــاٌى
ذــاونضة ،ئنىاٌــذرسيؽ بــى ئ َن ـ ة ىــةالاَ ِاةطــةسطرييناُ لةطة الــذر بنــةُ ئــةد ،ئةطــــةس
ذاوــنضة ٌةبَ درةيَـَ ذــاك ٌةبـَ؟ واٌا ،ةرية ئةةة ىةسىروـــة ةةك دةريـى باطـى دةوـةيَ

بة جةرــننَ ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ةة ئارشةجـاٌى ذاونضة،
ئةةرٌــة ،وحنَةنــاُ ذ َنــذسرةة لــة ذ ـنَؽ ئ َن ـ ةدر ئــةة ئارشةجاٌــةؾ ىــةالاَ ةرجــة :ئــارشةجى
ج ةلةوةي ٌةؿشىرٌني بـا لةطـةس ديٍـى خىػــناُ بـَ بـى ئنَـ ة ىــةالاَ ِاةطــةسطرييناُ
لةطةلاذر بنةُ ئــ ةد ،اـةيش ،خـاةةُ وحنَةـةواُ ةرجـة :و ػـشينةواُي بـخ ذةسطـحةواُي
وارشةوـــاُ؟ بنَط وـــاُ ئةةرٌـــة ىـــةاهَ ٌــ ﭽﯳﯴ ﯵﭼ ِـــةس واجنَــ
واسةينـــةواٌناٌحاُ ذنَـــذرُ ئٍجـــا ئايـــا وةسجـــة واسةينةوـــة ،جةطـــمني بنـــش َ،ئـــةةجاس
بط رصسيَحةةة؟
ياخ د ِاةطـةسطنـشيي لةطةلاذر بنـشَ،؟ ٌةخنَش وـةسم ٌنـة بـةاً دةبـ بشىيـاس بـذسَ،ي

واسةينةوـــة ،بـــى ديـــاسيى بنـــش َ،ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ
ئنَ ة دةب خى ذـاك سىرطــش بَ لة بةسرٌةــةس درةيََ ذنظــنى در (َشكني) ةرجة :خـى ذـاك
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سىرطــ ــشرُ ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ صيٍــــا ٌةوــــةُ بــــة ئاػــ ــنشر ةة
ِةسةةِـا بـة ذةٌّــاٌنــنؽ صيٍــا ٌةوـةُ ك ٌنـــة دةلاــ َ( :ػـئفِح) ئةةةيـــة وـة ئـــاة،

خـــى ،دةسىيَــــزَ،ي ِــةس رٌنَنـــى خشرذــي لـــ ِةلاةنــةة َ صيٍــا ،لةطــةهَ دةوــاد ﭽﯹ
ﯺ ﯻﭼ ئةةرٌــةُ وــة بةجايةــةد لةطــة َه ِةٌــذ َي ئارشةجاٌــذر بــة ذــةٌّاٌنى
صيٍاياُ لةطـةلاذر دةوةُ ةرجة :صيٍـا ،ئاػنشرة صيٍــا ،ذـةٌّاُ يـاُ صيٍــا ،بةطؼــحى ِـةس

وةطــ َن لنَى ِةلاـنةةد صيٍــا ،لةطــةلاذر بناد ةة صيٍا ،جايةـةد ﭽﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﭼ ِـــةس وةطـ ـنَننؽ وـ ـ رش بـــة ئنىـــاُ بنـــاد ئـــةةة وشدةةةوـــة،
ِةلا ةػـ ــاةةجةةة بـــا ئنىاٌنؼـــــى ب ةبــــ وـــة و رـ ــش ،وـــشد بـــة ئنىـــاُ وشدةةةوـــة،

ِةلا ةػـاةةجةةة ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ ةة لة دةرسى ردر لة صياٌةـاسرٌة بةاً بة
وةسجنَـ لةطـةس و رش مبــش َ،ئةد ،وةطــ َن ِةلاطةسىرةةجـةةة دةريـى دةةبـاسة وظـ لاىاُ
دةبنَحـــةةةة دةوـــش َ،ئايـــا وشدةةةوـــةِ ،ةلاذةةةػـ ـنَحةةة؟ ٌـــة ٤كـ ـ ٌنة لـــة طـ ـ ةسىةجى

(ايبكـط)٠در خ ر ،ذةسةةسدطاس بىواُ سىةةُ دةواجةةةة دةرـةسو  :َ،ﭽﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮮﭼ
وةةرجــة :وةطـ َن وــة ِة الــطةسىرةةجةةةة دةريــى بــة وــــارشيي دةوــــش َ ،صريــــة دةبــَ ئــةد،
ئةطـــةس دةر ،ئـــةةة وـــة ِةلاطةسىرةةجـــةةة دةةبـــاسة وظـ ـ لاىاُ بـــىةة ئايـــا وشدةةةوـــاٌى
ِةلاٍاةةػـــنٍَةةة؟ دةريـــي لـــةةباسةةة دةدةيَـــ

ئٍجـــا وـــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﯽ ﯾ

ﯿﭼ يــةو َن بــى ِ ،ــةية ب امـــ  :جــا كــىُ و ـ رش بــة ئنىــاُ دةو ــشَ،؟ ةةاوةوــة،
ئةةةية ةرجـة :و رش بنا بةة ػـحاٌة ،وـة ئنىاٌنـاُ ذــ دةِنٍَـش َ،يــاٌى (َََٚـِٔ ٜهَـط بُِـئ
ٜؤََٔ ِبِ٘) ةرجة :و رش بناد بةة ػـحاٌة ،وـة ئنىـــاٌناُ ذــ دةِنٍَـش َ،ئٍجـــا ئنىـاُ بـة
خـ ـ ر دةِنٍَـ ــش َ،بـــة رشيؼـــــحةواُ دةِنٍَـــش َ،بـــة وـحنَةةوـــــاُ بـــة سى ر ،دةريـــى بـــة
ذنَغــــةوةةسرُ ةة ئنىــاُ دةِنٍَــش َ،بــة ىــةاهَي ىــةسىروى خــــ ر ةة ئنىــاُ دةِنٍَــش َ،بــة
ى وىــة ػــةسةننةواُ ِةس وةطــ َن و رش بة ِةس وــاً لةةرٌة بنـاد ئـةةة وـارش دةبـ
ةة وشدةةةوـاٌى ِةلاذةةةػــنٍَةةة ئةطةس بة وارشيى مبش َ،ةة لة دةرسى ردر لة صيـاٌةاسرٌة.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
وةط ــةلة ،يةوــــةً :وــة خ ــ ر دةرــةسو  :َ،ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﭼ
ئــة ،ئةةرٌــة ،ئنىاٌحــاُ ِنٍَــاةة ذة اٌــةواُ بــة جــةةرةيى جنَةــةج بنــةُ ةػــة،
(عكّٕٛز) وــىَ ( ،عكّٖس)ة ( َعكّٖـس)يـؽ ةرجـة :طشيَةةطـخ يـاُ بـة واٌـا ،بةلاــنََي ذة ــاُ
ٚفـٛا
د َ ةةبذة ال  ،و سى ،ةـةبةاغ خـ ر لـة خـى،ي بـابى سىرص ،بــ ط ج ةيـــةجىّٔ( :ذ ّٕ
ض َ ََ ٚـئ سَ ـ ـسَّ ِف ـ ٞايكّٕ ـ ـطِإّٓٚ
س ـٌَّ اهلل  ََ َٚـئ سَ ـ ـطَّ َّ َ ََ ٚـئ فّٔ ـ ـ َط َ
بئيهكّٕ ـ ـٛزَٜ :ه ـ ـين بئيهٗ ـ ـٛز ََ ـئ ذّٔ َ

عكــٛز) وــة
نّٕ ـ ـً ٘،ال َػــسضٚا ٚال َٓهِجــٛا)( )1ةرجــة :وةبةطــحى خ ـ ر ،ذــةسةةسدطاس لــة ( ّٕ
دةرةسو  :َ،ذة اٌةوــاُ يـاُ طشيَةةطـــحةواُ جنَةــةج بنـــةُ وةبةطـــحى ِـــةو ة
ئــةة ػــــحاٌةية وــة خ ـ ر ىــــةالاى وــشدةةُ يــــاُ غةدةاــة ،وــشدةةُ يــاُ ذنَ يظــحى
وشدةةُ ياخ د ئةة طٍ ةسرٌة ،وـة دريٍـاةُ لـة غ سىئاٌـذر ةة وـة دةرـةسو  :َ،ذـة اُ
وةػــننٍََي خناٌــةدي اــةدس وةوــةُ وةبةطــخ لــة (ع ّٕكــٛز) ِــةو ة ئــةة ػــحاٌةُ وــة
خ ر ،ذةسةةسدطاس لة غ سىئاٌذر بةياٌى وشدةةُ لـة ىـةاهَي ىـةسىرًي ئـةة ػـــحاٌة وـة
وظــ لاىاٌاٌى ذنَــ ة ذابةٌذ وشدةةُ.
ةة (ايعرلؿـط )ٟلة جةرظــريةوة ،خىيـذر دةلاــ ٚ( :اي ّٜـئٖط ّٔذَّْ َٗـئ ع ّٕكـٛز اهللِ َع ًّٔـِّٗٚ ِٝ

س َطا َِ ـ ِ٘)( )2ةرجــة :ةر ديــاسة وــة وةبةطــخ لــة
ِف ـ ٞز ٜٓـِ٘ َِ ـٔ َشًٝــٌ س ـ ـ يِ ِ٘ ََٚشــطَ ِٜ
(عكّٕـٛز) ئةة ذة اُي طشيَةةطحاٌةُ وة خ ر لة ديٍى خىيذر لةطـةس ئنىاٌـذرسرٌى رـةسىص
وشدةةُ لة ػحنَنذر وة بى ،ىةاهَ وشدةةُ ةة لة ػـحنَنذر وة لنَى غةدةاـة وـشدةةُ
ةرجة :ذابةٌذبَ بة ىةاهَي ىةسىروى خ رةة.
بــةاً ةر ذنَذةك ـ ئــةة سىريــة سىرطــحرتب وــة دة ال ــ  :وةبةطــخ لــة (ع ّٕكــٛز) وــة خ ـ ر
دةرةسو  :َ،ذابةٌذبَ ياخ د طشيَةةطـحةواُي ذة اٌـةواُ جنَةــةج بنـةُ وةبةطـخ
ذـنَـى طـ ػــحة:
 )2ذلئغٔ ايتأ :ٌٜٚز ،0م8.
ََ )1ػري ايهؿئف :ز ،0م.8
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 -1ئــةة ذة اٌاٌــة ،وــة لةطــةهَ خ ـ ردر دةياٌةةطــة يــاُ ئــةة ذة اٌاٌــة ،وــة خ ـ ر،
ذةسةةسدطاس لةطةلانذر بةطح ةُ جنَةةجنَناُ بنةُ.
 -2ئةة ذة اُي بة النٍَاٌـة ،وـة لـة ٌنَـ رُ خىجاٌـذر دةياٌـذةُ ةرجـة :لـة ِةلاظـ وةةدي
واوةلاةٌ ،نَ رُ خىجاٌذر جا وـشىيَي رش ػـحٍة وةطـةلةِ ،اةطــةسطرييى يـة ػــحى
طـناطىي وىوةايةجننـة ِةسكى ِـةية.
 -3ئــةة بــة النََي ذة اٌ ــاٌة ،وــة ئنٍظــاُ لةطــةس خــى ،دةياٌــذر وــة وةبةطــخ ذنَنــاُ
(َْـصِض)ة ةرجة :ػــح َن وـة ئنٍظـاُ لةطـةس خـى ،ذنَ يظـــحى دةوـــادي بةلاـــنََ دةدرد
جنَةةجنَى بناد ياُ ئةطةس ( َْ ـصِض)يـؽ ٌةبــ دةلاــ  :بـةلانََ بـ ةردةوــةً ذـة اُ
دةدةً ةردةوــةً وادرً ػــحةوة ػةسةنى بـ ذنَ يظحة ئنٍظــاُ جنَةةجنَى بناد.
وةةرجــة :وةبةطــخ لــة (ع ّٕكــٛز) ِــةو ة ئــةة بة ال ــنََي ذة اٌــــاٌةُ وــة ئنٍظــــاُ بــة
خ ريـاُ دةدر ياُ خـة ال لةٌنَ رُ خىيــاٌذر دةياٌـذةُ يـاُ ئـةة بة النٍَـة ،ئنٍظـــاُ لـة
صرجى خىيــذر لةٌنَــ رُ خى،ي خــ ردر دةيذرد.
وةط ــةلة ،دةةةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ ةرجــة :ك ـ رس ذ َنــى
ئارةلاةواٌحاُ بى ىةاهَ وشرةُ ذنَؼـحـش بامساُ وشد وة ك رس ذنَـى ئارةلاـةواُ وةبةطـخ
ذنَناُ كـ رس جـىسة ئارةلاـة ص سبـة ،صرٌايـاُ ئةطـةس ٌةلاــنَ ِةو ةيــاُ دةلاـنََ :كـ رس
جــ ــىسُ (األِّْٔ َه ــئّ ِٖ :ــ َ ٞاإلب ـ ــٌ َٚا ّٖي َب ّٔك ـ ــط َٚا ّٖيػََٓ ـ ــِ َٚايّٖ َُ ِه ــع) (ّٔذِْ َه ــئّ) بــــة ى ػــ ــرتة
سىةػـةةاخي وةسىي بـضُ دةط جـش َ.
ك ٌنة ةػـةَْ( :،هـِ) وـة بـةواسِنٍَشرةة جـةٌنا ى ػحــش دةطشيَحـةةة بـةاً (ذّٔ ِْ َهـئّ)
ةيَـشىر ،ى ػـحــش طــاي واٌطـا وــةسىة بـضُي بـةسرُي ٌ َنــشينؽ دةطشيَحـــةةة بة الـــطةواُ
لةطـــةس ئـــةةةؾ ئـــةً ئايـــةجاٌةُ لـــة طـــــ ةسىةجى (األْه ــئّ)در وـــة خــ ر دةرـــةسو :َ،

ﭽﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ ةرجـــة( :خـ ـ ر) لـــة
ئةٌعـاً بى ،خ لاقـــاٌذةةُ باسبـةسي ئــةةة ،وـة ةةك رــةسؾ سىرخبـــش( َ،وـة وةبةطـخ
ذنَى ىــةي رٌى ةسدة وةسىي بــضُيِ ...حذ) ئٍجــا لــةةة ،وة خـ ر سىصغـى درةُ خبــىُي
بة دةرِ ،ةٌطـاةةواٌى ػــ ةيحاُ وةوـةةُ ئـةة دةروٍنَنـى ئاػـنشرية بـى ئنَـ ة (دةريـي
ئــةة ئةٌعاوــةواُ بــى طــةس رونَــش دةوــاد) دةرــةسو  :َ،ﭽﭑ ﭒﭼ ِةػــخ

ج ةجَ ةرجة :ك رس ٌنَشي ك رس و ﭽﭔ ﭕ ﭖﭼ لـة وـةسى َ،دةة (وـةسى
ةرجة :لة ىةي رٌى طرى لة ٌنَشي ونَنـــةك وـة وـ سدةةرسيى ئنَىـة ونَنةوـة وـةسى ،ذــ

دةلاـ ـنََ ٌنَشةوةػـــى بـــةسرٌى ذــــ دةلاـــنََ) ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ ةة (ايـُه ـ ـع)
وةبةطــخ ذ َنــى ىــةي رٌى سىةػــة وــة لــة وـ سدةةرسيي در ونَنةوــة( ،بــضُ)ي ٌنَشةوــةؾ
(ٌنَشيـــى) ذــــ دةلاــ

ئٍجـــا دةريـــى دةرـــةسو  :َ،ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭼ ةةك ى ػـحـش دةة ةرجة :ج ةجنَـ ٌنَشي ونَنـةك وـة بـة ةةسىةبـــى (َْئقّٔـٚ ١
د َُــٌ)يــؽ بــى ٌنَشةوـــةية بــةاً
َئقــ )١بــى ونَنةوةيــة ( َ
د َُــٌ) يــاُ ذـــ دةلاـــنََ (ْ ّٔ
َ
لةبةسئــةةة ،لــةٌنَ وــ سدةةرسينـــذر ٌــةب ةة بىيــة ئنَىــة بــى ٌ َنــشي وـ ِــةس دة الــ َن :

ى ػــحـــش يــاُ ةػـحـــش ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ ةة لــة سىةػــةةاخنؽ دةةرُ وــة
(واٌطــا) ونَنةوةيــةجى ةة (طــــا) ٌنَشةوــــةيةجى وةةرجــة :ةػــة( ،األْهـ ـئّ) ئــةة كـ رس
جــــىسة ئارةلاــة دةطشيَحــــةةة جــا ئــةة كــــ رس جــىسة ك والاــــنى بــَ ك ونَــ يى بــَ
ِــــــةو ةياُ دةطشيَحــــــةةة لةةبــ ــاسةةة ئــــةً دةغــــة لــــة ذنَغــــــةوةةس ،خــ ـ ر 
طنَشىدسرةةجةةةَ [ :عٔ ّٚا ِبٔ ّٚعَبَّئؽ  ّٛقّٔئٍََٗ َْ :ـ ٢ضَغـ ٍٛاهللِ  عَـِٔ نّٕـٌّْ ِشَْ ٟـئ ٍ َِـَٔ
دـ٘ ّٔذسِ َُـس بـطقَِٚ ،)1029( :ذّٔبـ ٛزَاٚزَ
ايػبَئعَ َٚ ،ّٚعِٔ نّٕـٌّْ ِشَِ ٟد ًِّٔـ ٍ َِـَٔ ايِّّٜٓٝـطّٔ( ]ّٚذخِ َط َ
ّْ
َايّٓ َبطَاْ ٞفـ( ٞايهب ٝـط) بـطقِ:
ّٖظ ئّّٜ٘ ٚ ،
ٚايًَ ّٕ
دِ٘ بطقِّٜ )1113( :
بطقَِٚ ،)1863( :ابِٔ ََئ َ
ـششَ٘ األيب ــئْ )ٞةرجـــة :ةةبذةلاـ ــ  ،وـ ـ سى،
سَُ ــس ؾَ ــئنطَٚ ،قَ ـ َّ
ـششَ٘ ذّٔ ِ
(ٚ )21993قَ ـ َّ
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ةـــةبةاغ خـ ـ ر لنَنـــاُ سىرص ،بـ ـ دةلاــــ  :ذنَغةوةـــةس ،خـ ـ ر  غةدةاـــة ،وـــشدةة
(خ رسدٌى) ِـةس خـاةةُ وةلاــةةيةك لـة دسىٌذةوـــاُ ةة ِـةس خـاةةُ كشىٌ ةوـ َنـــ لـة
ذةلـــةةةسرُ.
واٌا ،ةرية دةب جطـة لة ئـارةلاى دسىٌـذةة وةلاةـةدرسة ذـةسىةةس ،كـشىٌ ةوذرس جنَنـشىر،
ئــارةهَي ذــةسىةةس ِــةو ة ،ىــــةاهَ بـــ بىيــةؾ ص سيَــ لــة صرٌــــاياُ ةةك وــَ لــة
جةرظــــري ،طــــ ةسىةجى (ايبكــط)٠در باطــي وــشدةة دةلاــــنََِ :ةسكــةٌذة ل َنــشةدر خ ـ ر 
جــةٌنا باطــى ئــةة كـ رسة دةوــاد :ى ػــرت سىةػــــةةاخ وــةسى بــضُ بــةاً ئــةةة لةبــةس
ئةةة ،وة صيـــاجش ئـةة جـىسة ئارةاٌـة لـة ٌنَـ خةلاـــنذر ِـــةُ ئةطـةسٌا خـ ر ِـةو ة
جــىسة ئارةلاةوــاٌى دينــة ،سىةةر وــشدةةُ بة وةسجنَـــ دسىٌـــذة ٌةبـــَي ئـارة َه بـَ
ةة ئةطـــةس ذةلـةةةس بــَ خـــاةةُ كـشىٌ ةك ٌـةبَ ةرجــة :طىػـخ خــىس ٌـةبَ كـ ٌنة
ئــارةلاى دسىٌــذة ئةةةيــة وــة طىػــــخ دةخـ ر ةة ذةلــــةةةس ،خــاةةُ كـشىٌ ةكي دسىٌــذة
ئةةةيــــة وــة طىػــــخ دةخ ـ رد ةرجــة :ئةةرٌــة ،وــة طىػــــخ خــىس ٌــةبَ ِــةو ةياُ
ىــةاهَي سىةةرُ(.)1
وةطــــــةلة ،طــــــنَنةً :وــــة دةرــــةسو  :َ،ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ جطــــــة لــــــةةة ،وــــة
بةطــةسجاٌذر دةخ يٍَذسيَحةةة وة ذنَؼرتيؽ بامساُ وشد وةبةطخ ذنَى ئةةةية وـة لـة
ئايـــةجى روـــاسة ()3در دةريـــى خــ ر  باطـــى دةوـــاد وـــة يـــاصدة ( )11جـــىسة ئـــارةهَ
غةدةاةيــة طىػــحناُ خبــــ س َ،ديــاسة ئــةة يــاصدة جــىسةؾ دةكــٍة ٌنَــ ئــةة كــ رس
جــــىسرٌة ،وــة لــة طــــ ةسىةجى (ايبكــط)٠ػــذر ِــاج ةُ لــة ط ــ ةسىةجى (األْهــئّ)يؼ ــذر
ِـاج ةُ ةة لة ط ةسىةجى (ايٓشٌ)يؼـذر ِاج ةُ ةة لة طـ ةسىةجى (ايبكـط)٠در غظـــةواُ
لةةبـاسةةة وشدةةة دةرينؽ لة جةرظـنــش ،طـ ةسىةجى (األْهـئّ)در غظــة ،لــ دةوـةيَ
ئٍجــــا ئايــا بىكــى خــــ ر رةسو ةي ـةجى :ئــةة يــــاصدة جــىسة غةدةاــةُي اــةيش ،ةرُ
ِــةو ة ،ئــارةاٌى ىــةالاَ؟ ك ـ ٌنة ةةسىةبةو ــاُ ةادةجنــــاُ ةرب ـ ةة ِــةس لــة خــىةة
ٌاةيَن ــناُ لــة ئارة ال َن ـ دةٌــاي دةيــاٌط د :ىةسىرو ــة بــى ةيٍَــة :لــة ئايــةجى (ِ )103ــةس

طـــ ةسىةجى (اي ــُئ٥س)٠در خــ ر ،ذــةٌّاٌضرُ دةرــةسو  :َ،ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

 )1لة جةرظــنـش ،ط ةسىةجى (األْهئّ)در باطنَنى جنَشة جةطــةلـىاُ لةةبـاسةةة وـشدةة.
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ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ
ســئّ) ك ـ رس ج ــىسة ئــارةهَ ب ـ ةُ
قــ)١ًٝي ( َ
غــئ ِ٥بَ)١ي ( َِ ٚ
شـريَ)٠ي ( َ
ﰊ ﰋﭼ ( َب ِ
بةجايةــةد لــة ٌ َن ـ ى ػـحـــشدر وــة ةةسىةبةوــــاُ ِــةس لةخــــىةة ئــةة ٌاةرٌةيــــاُ ل ــ
ٌـــاب ةُي دةياٌطـ ــ د :ئةةرٌـــة غةدةاةيـ ــة طىػـــحناُ خبـ ــ س َ،ةة ٌابـــــ باسيؼـــــناُ
لـ بٍـــــشِ َ،ـــةسةةِا لـــة طـــ ةسىةجى (األْه ــئّ)در خـــ ر ،ذـــةسةةسدطاس دةرـــةسو :َ،

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﭼ ةرجــــة :ةة بــى خــــ ر بةػــنَنناُ درٌــاب ة لــة ةة ،وــة دسةطــحى وــشدةة لــة
وؼــح واهَي لــة ئارةلاــةواُ بةػـــنَنناُ بــى خــ ر درٌــاب ة جــا خــ ر  دةر ،ئــةةة،
بةِة الــةياُ دردةٌـــ ِــةس لــة طــــ ةسىةجى (األْهــئّ) ئايــةجى روــاسة ()140در دةرــةسو :َ،

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ...ﮜﭼ ةرجـــة :بنَطـــ واُ صةسةسوةٌـــذُ ئةةرٌـــة ،وـــة وٍذرلاـــةواٌي
خىيـــاُ بـــة ٌـــةراونىي بـــةب صرٌنـ ــاسيى دةو ػـــــخي ةة ئـــةة ػـ ــحاٌة ،وـــة خـ ــ ر
ذنَنــذرب ةُ بة دس ِةلاةةطــة بة ٌاة ،خــ رةة لة خىياٌناُ غةدةاة دةوــشد.
وةةرجــة :بىيــة خــ ر  ل َنــشةدر دةرــةسو  :َ،جطــة لــةة يــاصدة ( )11جــىسة وــة ئــةة
جةرـــنماةوةيةجىي دةكــٍة ٌ َنـ كـ رس جــىس ةةك دةريــى باطـى دةوــةيَ ئــةة ،دينــة
ِــةو ة ،ىةالاــة ةرجــة :ئــةة ػــحاٌة ،وــة لــة خــىةة غةدةاــةياُ دةوــةُ ئةةرٌــة
غةدةاـةٌ ي لةسىرطـــحننذر بــة ٌـةصرٌنىي ٌةرــاونى خىجـاُ ئـةة ػــحاٌةجاُ لـة خىجــاُ
غةدةاة وــشدةة.
وةطةلة ،ك رسةً :وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ةرجـةٌ :ابـ ٌنَلــري
بىخىجاُ ىةاهَ بنةُ لة واجنَنذر وة ئنَ ة لة ئن شىروذرُي ئن شىروحاُ بةطح ة يـاخ د
لــة واجنَنــذر وــة ئ َنـ ة لةطــةس صةونٍــى ىةسىروــذرُ ةرجــة :لــة ٌ َنـ باصٌــة ،ىــةسىةً درُ
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ةػـ ــة :،ﭽﮛ ﮜﭼ ِـــةسدةةوى دةطشيَحـــةةة يـــاٌىٚ( :ذّْٔ ــتِِ َشط َّٚــ )ٕٛئنَـ ـ ة
ئن شىروحــاُ بةطــــح ة وــة ئنٍظـــاُ ئن ــشىرً بــة ىــــةم دةبةطـــح يــاُ بــة ةــ وشىة

دةبةطــح سىرةوشدٌــى لــ غةدةاةيــة ئــةةة ةرجايــةوى يــاخ د ﭽﮛ ﮜﭼ يــاٌى:
ٚذْــت ِِ زَاخًــ َٕٛف ـ ٞاحلــطّ) ئ َنـ ة لــة ٌ َنـ باصٌــة ،ىــةسىةً درُ لــة واجنَنــــذر ئنٍظــاُ
( ّٔ
لةٌنَ باصٌة ،ىةسىةً در دةبـ ديظاُ سىرةةػـناس ،لــ غةدةاةيـة بـا لـة ئن شىرونؼــذر
ٌةبـــ وــة درخنمــى طـــٍ ةس ،ىـــةسىةً بــ ة ،ىــةسىةوى وةونـــة سىرةةػــناسد لـــ
غةدةاةيــة ئٍجــا ئةطــةس وةبةطــخ ذ َنــى ىا الــةجى ئن ـشىرً بةطــة بـــ ئــةةة جــةٌنا
ٌنَلنـش ،ةػـناٌنى غةدةاةيـة لـة وةطـ َن وـة ئن ــشىروى بةطـح ة ةرجـة :وةطـ َن وـة
ئن ـشىرً بة ىةم دةبةطـح يـاُ بـة ةـ وشىة دةبةطــح لةطـةس ،غةدةاةيـة وـة سىرة،
ِةس جـىسة ٌنَلـنـش َي بناد لة ةػناٌنذر ﭽﭜ ﭝﭼ بـةاً سىرةوشدٌـى ٌنَلـنــش،
دةسيــا وة واطـننة ٌةِةٌطـ ة ِةو ة ئـةة رياٌذرسرٌـةُ وـة لـة دةسيـادر دةريـَ ئةةرٌـة
سىةةرُ با ئةة وةطــة ئن شىرونؼـى بةطـحةــ بـة بةلاــطــة ،ئايـــةجى (( ،)96ايــُئ٥س)٠

وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ةرجــة :بىجــاُ
سىةةر وــشرةة بىجــاُ ىــةاهَ وــشرةة ٌنَلــري ،دةسيــاي خ ـ رسدٌى دةسيــا ئــةةة ،وــة سىرة،

دةوةُ ئةةةػى وـة دةسيـا ِةلانــذةدرجة دةس َ،بـةب ئـةةة ،وـة سىرة ،بنـةُ ﭽﭖ
ﭗ ﭘﭼ ئــةةة بــةِشة ةةسطشجٍنَنــى وةوــة بــى ئ َن ـ ةة بــى سىيَة ـ رسرُ ﭽﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ةة لنَحــــاُ غةدةاـــة وــشرةة ٌنَلنـــشيى ةػــناٌنى
ِـةجا لة ئن ــشىرً دربَ.
وةةرجة :سىرةةػناس لة ةػـناٌننذر جـةٌنا لـة وةطـ َن وـة ئن شىروـى بـة ىـةمي ةـ وشىة
بةطــح ة غةدةاةيــــة ئةطــةسٌا طش ــاُ وةطــ َن بــة ٌنَــ دةسيــادر دَ،ي ئن شىرونؼــى

بةطــح ة بــىِ ،ةيــة سىرة بنــاد بــة ئن شىروــةةة بــةاً ئةطــةس وةبةطــخ لــة :ﭽﮛ

ﮜﭼ ةرجة :ئنَـ ة لـة ٌنَـ باصٌـة ،ىـةسىةً درُ ئـةة واجـة ديـاسة سىرةوشدٌـى ٌنَلـري،
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دةسيــايىي ةػــناٌنى ِــةسدةةوناُ غةدةاــةُ لــة ٌ َنـ خــاوى ىــةسىةً در ةرجــة :طش ــاُ
ئةط ــةس لــــةة َ ،ىــةةص ،واط ــى ِةبـــ سىةةب ــاسيَ ِةبـــ لــة ط ــٍ ةس ،ى ــةسىةوذر
دسةطـخ ٌنـة سىرة بنــش.َ،
وةطـ ــةلة ،ذنٍَجـ ــةً :دةسبـــاسة ،ئـــةً ئايةجـــة ،يةوـــةً ص س لـــة جةرظـنـ ــشةواُ ئـــةة
بةطـــةسِاجةياُ ِنٍَــاةة( )1وــة (ايٓكــئف) يةونَنــة لــة صرٌايــاُ دةطنَشىيَحــةةة دةلاـــ :
ِاةةلاةواٌى رةيمةط ةف (نٓس )ٟسى ر َي ذنَى دةلاـنََّٔ( :ذَٗ ُّٜئ احلّٔ ِهـ !ِٝاع َُـٌِ ّٔي َٓـئ َِ ِجـ ٌَ
خـ َط َز ّٔف ّٔكـئٍَ:
نـجري ،ّٔ٠ثـَِّ َ
ذـ َ ّٔذٜئَـئّٗ ّٔ
هـ ِّ٘ٔ ،فئستَ َ
َٖ َصا ايكّٕطِإّٓٔ ،ف ّٔكئٍََ َْ :هِِّٔ ،ذعِ ٌَُ َِجـٌَ َبه ِ
دـت غــٛضَ ٠ايــُئ٥س،٠
د َط َ
ف ّٔف َ
ش َ
كـ َ
شـت ايُّٖ ِ
سـسّْْ َّٚ ،ـّٔ ٞف َت ِ
ّٓٝــل َٖـ َصا ّٔذ َ
هلل ََـئ ّٔذقـسِضَٚ ،ال ِ ٜ
َٚا ِ
سًَ ٌّٜشًـَ ّٗ ٝعئ ََـئّٗ ،ثـَِّ اغـتَجِ َٓ٢
ّٓ َل بئئّ َٛفئَ ٢َٗ َْ َٚ ،ِ٤ع  ّٔٚايَٓهحَِ َٚ ،
ّٔف َٓ ّٔطِت ّٔف ّٚإ َشا ٖ َّٔ ٛقسِ َْ ّٔ
س ـس ّٔذٕ َ ٜـأَِٞ
غ ـّٓطَٚ ،ّٔٚ َٜال َّٖ ٜك ـ ِسض ّٔذ َ
َب ِه ـ َس اغــتجَٓئ ،ٍ٤ث ـَِّ ّٔذخِ َب ـط َع ـٔ قّٕسِ َض َِ ـ ِ٘ َٚسهُ ِت ـ ِ٘ ِف ـَ ٞ
ِب َٗ َصا) ةرجة :ئة ،رةيمةط ةف ئة ،ىـةوني ةةك ئـةً غ سىئاٌـة ػــحنَنىاُ بـى دربٍــ
(جى ذناةيَنى ص س ػـاسةصرة رةيمةطـ ةفي ةةلــالوة )،طـ جى :باػـــة ةةك ِةٌـذ َ،لـة
غ سىئاٌحــاُ بى دردةٌنَـي كــةٌذ سى ريَنى ص س لة رةةسةةة وايـــةةةة خـى ،ذـةٌّاُ وـشد
لـة ػــــ يٍَنَنى كــىهَ دةريـى ِاجــةدةسَ،ي طـ جى :ةةلاــ ِى ٌاج رٌــــي ةة ِــنث وةطــنؽ
ئــةةة ٌاج رٌـــ (ةةك غ سىئــاُ بنٍَـــ يــاٌى ػــــحنَنى ةةك غ سىئــاُ جــا بىيــاُ سىةةُ
دةواجةةةة دةلاــ  ):وـَ و ؿــ ةري وـشدةةة جةواػـاً وـشد (ةرجـة :جةواػـــا ،غ سىئـامن
وــشد) ط ــ ةسىةجى (اي ــُئ٥سِ )٠اجــة بةسكــــاةً جةواػــــاً وــشد خــــ ر لــة دةة ديَشىرٌــذر
رةسواُ دةواد بة جنَةةج َننشدٌى ذة اُي غةدةاــة ،دةواد وة ذة ـــاُ بؼــننٍَشَ،
دةريى بة ػـنَ ةيةوى طؼــحى ئةة ػحاٌة ،وة كــاوَي ط ةدبةخؼـَ ىـةالاناُ دةوـاد
دةريى ِةٌذ َ،ػـحناُ لــ جنا دةواجـةةة دةريـى لـةة ػـــحة جناوشرةرٌـةؾ ػـحى دينـة
جنا دةواجةةة دةريـى ِـــةةرهَ دةدرد بـةةة ،وـة بىخـى ،لةطـــةس ِـــةو ة ػــح َن بـة
ج رٌاية ةة وــاسبةج َنـنة بىية ِنث وةطــ َن ٌاجـ رٌـ ػــحى ةر بنٍَــ
جا ئةة (نٓـس)ٟية بةذنَى ئةةة دةب ٌاوظـــ لاىاُ ب ةبــ بـةاً ديـاسة درُ بـةةة
دردةٌ وة ِنث وةغ ٌاج رٌ ئايةجنَنى ةةك غ سىئاٌنؽ بنٍَــ كـ ٌنة ئـةةة ئايـــةجى
رواسة يةوة وة (نٓس )ٟئاوارة ،ذنَنشدةة ديـاسة ةةك كـىُ ئنَظـــحا وةطــاٌنَ ِـةُ
 )2فتح ايكسٜط يًؿٛنئْ :ٞز ،1م.6
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وة جاٌة لة غ سىئاُ دةدةُ ةة خةيــاهَ ذــ ة ،ةر دةوةُ وة دةج رٌَ سىةخٍة لـة غ سىئـاُ
بطشُ واجى خىيؼـــ ى ئـةةة ِـةس بـ ةة بـةاً ئـةً غ سىئاٌـة ةةك خـىِ ،ـةسواةةة لـة
سىرطحننذر جـا ئنَظـــحا ِـنث وةطـ َن ٌـةيح رٌن ة سىةخٍةيـةوى بـةج لـة غ سىئـاُ بطـشَ،
بةاً ِةية لة غ سىئاُ جنٍَاطـادي بـة ٌـةصرٌنى خـى ،بـة ٌنَـ دةوـةة َ ،ئـةة ئايةجـة بـى
ةريــة؟ كــىُ ةر دةبـىَ؟ ئــةةة بــى ةرب ـ ة؟ وــة طشرحةوــة ،ئةةةيــة جنَنٍةطةيؼــح ة ةةك
د  ًّّٕٗٚـٛا) ةرجـــة :خـــة ال در ،ػـــــحنَنَ وـــة ذنَـــى
ةـــةسىةث دةلاــنََ( :ايَّٓ ـئؽ ّٔذعِ ـ َسا ََ ٤ـئ َ
ٌائاػــٍاُ ص س وةغ وة لةةباسةةة ػخ دةٌ ةطَ وَ جاسةبـاس ِةٌـذ َي لـةة وحنَةاٌـة
جةواػا دةوةً لة و سدةةرسيى خىػــىاٌذر ِةٌذ َي ػــخ لـةةباسةةة ٌ ةطـــشرةة بـةاً
لةسىرطــــحننذر بــى وةطــ َن وــة ػــاسةصربـــ ػــاسةصر ،صوــاٌى ةــةسىةبى بـــ ػــاسةصر،
سىةةرٌةـنَزيى ةــةسىةبى بـ ػـــاسةصر ،غ سىئـــاُ بــ ِـةس وةونَــ ػـاسةصربــ واجنَـــ
جةواػــــا ،ئةةسىةخٍاٌــــة بنـــاد وــــة ئاسىرطـــحة ،غ سىئـــاُ وـــشرةُ بـــااييي طـــةةسةيى
غ سىئــــاٌى صيــاجش بــى دةسدةو ــةة َ،بــةاً ِةٌــذ َ،وــةغ ِــــةية ةةك ط جــــي ٌــةصرُي
ٌةػاسةصرُ ةةك ةةسىةث دة النََ( :ئنٍظاٌى ٌةخىؾ ئاة ،ػـرييٍى بة صرس ،جــالاة) ئاة
ػ ــرييٍة بــةاً وــابشرٌ ،ــةخىؾ وــة دةو رجــةةة بــة صرس ،جا الــة بةجايةــــةد ئــةةة،
ٌةخىػــــى طشرٌــةجاي وــةالسياِ ،ةبـــ بىيــة ص س وــةغ ِــةغى بــة ٌاِــةق دةوةةيَحــــة
بةسكاة لةبةسئــةةة ،بىخى ،ونضرجةوــة ،جةةرةٌنةة جنَى ٌةطةيؼــح ة.
وةطةلة ،ػــةػـةً :وة دةرةسو  :َ،ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ةرجة :بنَطــ واُ خــ ر 
بةة ػــنَ ةية ،وة دةيةة َ،بشىياس دةدرد ى وي دةواد يةونَ لنَـشةدر سىةٌطـة برشطــ :
ئايا ئةةة كىٌة بىكـي خـ ر خـى ،ةر دةرـةسو َ،؟ ئايـا ئةطـةس يـةو َن لـة ئنَىـة بماــ :
ةةلاــ ِى بىخىً كىمن ذ خىػـة ةر بشىيـاس دةدةً ئـةة غظـةية سىرطـحة يـاُ ِةلاةيـة؟
بنَط واُ ِةلاةيـة بىكـى؟ كـ ٌنة ئةطـةس ئنٍظـــاُ كـىٌى ذـ خىػــة ةر بشىيـاس بـذرد

جاس ،ةرية طحةًي خشرذـة ،ذــ خىػة بـةاً خـ ر وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﭼ واٌايةوة ،جناةرصة لةةة ،وة وش نَـ بنماـــ بىيـة ئـةة وةطـة ،وـة خـ ر،
ذــةسةةسدطاس لةطــةس خــى ،غنــاغ دةوــاد ص س ِةلاةي ــة كـ ٌنة بــةغ وــش ةةغماــــى
سىةةد ٌنةة ٌةرعي ئاسةصةةػــى ِةيـة ئٍجـــا ئايـا وــ ئـةة غظــةية ،وـشدةة؟ ديـاسة
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رن ــشةةةُ ةريـط ج ــ ة ةةك خ ــ ر  دةرــةسو  :َ،ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ ةرجــة :ةة رـنــــشةةةُ ط ـ جى :وــَ ِــةس ئــةةةجاُ
ذــ دةلاــــنَي وــة خــــىً بــة كــــاوى دةصرمن ةة ئــةةة ،وــَ دةي امــنَي ِـــةو ة ،سىرطــــحة
خ ـ ر ،صرٌــــاؾ ةةك جــــاٌة درُ لــة رريةــةةُ ئــةة غظــةية ،ل ــ دةطنَشىيَحــةةة بىكــى؟
ك ٌنة رـريةةةُ ئةطةس كىٌى ذـ خىػـــة ةر ،بشىيـاسدر صةلاىـى ذـ خىػــة خشرذـة،
ذـ خىػـة جةِمى ذـ خىػــة بةاً خ ر  خ رية خ ر ئةةة ،ذـ خىػــةي بشىيـاس،
لةطةس دةدرد وة ِـةقي سىرطـــحة خـ ر ِةسكـاوة ،ذــ كـاوة خـ ر ِـةس سىرطـحنى ذــ
كاوــة خ ر ،دردطةس بة ِةلاــةدر ٌاكـــ ي خـاةةٌى ئـاسةصةة ٌنـة ةة ذاوـــنى بـى خـ ر
خــاةةٌى ٌــةصرٌنى ٌنــة صرٌنــاسيى بـ طــٍ ةسِ ،ةيــة ىننىــةجي بـ طــٍ ةسِ ،ةيــة
سىة ــةجى ب ـ ط ــٍ ةسِ ،ةيــة ةنضصةجــى ب ـ طــــٍ ةسِ ،ةيــة ةة ب ـ ٌن ــاصيى ب ـ
طـٍ ةسِ ،ةيـةي ذنَ يظـــحنى بـة ِـنث وـةغ ٌنـةي ذنَ يظـــحنى بـــةةة ٌنـة وـة صةلاـي
بناد وةةرجة :ئـةةة وـة خـــ ر دةرـةسو  :َ،ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ بنَطـــ واُ خـ ر

كــى ب ـ  َ،ةر بشىيــــاس دةدرد دةب ـ بضرٌن ــَ بىكــــى ئــةةة بــى خــ ر  ػــــناةة؟ ئــةةة
ئةطـةس وةطـنَنى دينـة ب امـــ  :وـَ كىٌــي ذـ خىػـــة ةر ىـ وي دةوـــةً ئــةةة ديــــاسة
طةس ،لة رـنـشةةةٌايةجننــةةة دةسدةكــ ئٍجـا بةلاــطةواُ لةطـةس ئـةةة وـة خـ ر 
جطــــة لــة خ َنــشي كاوــــةي ئاطــاٌنىي سىرطــحنى بــى بةٌــذةواٌى بشىيــاس ٌــادرد بةلاطــةواُ
لةطةس ئةةة كننـة؟ كةٌـذ بةلاـطةيةك لـةةباسةةة ديٍَـنـَ:
بةلَـطـــةى يةكــة  :خ ـ ر  لــة طــــ ةسىةجى (ايبكــط )٠ئايــةجى ()185در دةرــــةسو :َ،
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ...ﯨﭼ ةرجة :خ ر ئاطــاٌنى

بىج ــاُ دةةَ،ي غ سطــــنىي صة ــةجى بىج ــاُ ٌــاة َ،وةةرجــة :خ ـ ر ئــةةة ،بشىيــاس،
دةدرد ِـةو ة ،ئاطــاٌننة بى ئنَىة.
بةلَطــةى دووة  :خ ـ ر  لــة ط ـ ةسىةجى (األْهــئّ) ئايــةجى روــاسة ()115در دةرــةسو :َ،
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﯘﭼ ةرجة :ةػـةواٌى ذـةسةةسدطاسد جـةةرةياُ

وشدةة لةسىرطحننذري لة دردطةسينــذر ةػـــةواٌى خـــ ر (ةرجـة :غ سىئــاُ) دةة بةػـــة:
يـــاُ ِـــــةةرلاة يـــاُ بشىيـــاسة ى وىـــة ِةةرلاـــةواٌى ِـــةو ةياُ جـ ـةةرةياُ وـــشدةة
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لةسىرطـحنذر ةة بشىياسةواٌنؼــى ِةو ةياُ دردطةسُي لة دردطةسينـذر جةةرةياُ وـشدةة
ئٍجا غظةيةك ئةطةس ِةةرهَ ب سىرطــخ بـ ي ب ذنَـثي ذةٌــاب ةة ئةطـةس ىـ ويي
بشىياس بـ دردطةسرٌـة بـ واٌا ،ةريــة وةو وـ سىيى سىةة ،ج ٌاوــاد.
بةلَطـــةى ســيَيـــة  :خـــ ر  لـــة طــ ةسىةجى (ايٓش ــٌ) ئايـــةجى ()89در دةرـــةسو :َ،

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭼ ةة وحنَةىاُ بى طـةس جى ٌاسدةة (ئة ،و ىةممةد  ) سىةةٌنــةسةةةية بـى
ِـةو ة ػح َن ةرجة :سىةةٌنةسةةةية بـى ِـةو ة ػـح َن وـة ئنَـ ة ذنَ يظـــححاٌة يـاُ
ةةغماحاُ ٌايطاج ئةطةسٌا يـةو َن بـىِ ،ةيـة بماــ  :ئـةد ،بىكـي خـ ر  سىةةٌـى
ٌةوشد جـــةةة رشى وـــة كـــىُ دسةطـــخ بنـــةيَ؟ وةػـــحى كـــىُ دسةطـــخ بنـــةيَ؟
وىورن جــةس كــىُ دسةطــخ بنــةيَ؟ سىرطــحة خ ـ ر ئــةةة ،سىةةُ ٌةوشد جــةةة لةبــةس
ئةةة ،ئةةرٌة لة وةةدر ،ةةغماى ئنٍظــاُ درُ خـ ر ئـةة ػـــحاٌة ،سىةةُ وشد جـةةة
لة غ سىئاٌذر وة ةةغماى ئنٍظـاُ ٌاياٌطــاج بـةاً ئـةةة ،وـة لةبةسدةطـحى ئنٍظـــاُ
دريــةي ئنٍظــــاُ لــة ئــة اوى ب ــريوشدٌةةة ،خــى،ي جنَشىروــاٌى خــى ي ئــةصو ةٌى
خىيــذر دةج رٌـ بناٌنــاد ئــةةة ذنَ يظــــخ ٌاوــاد خـ ر ،ذةسةةسدطــــاس ئــةة ػــــحاٌة
رنَـش ،ئنٍظــاُ بنـــاد وـة بىخـى ،دةج رٌـ بناٌنـاد بـةاً خـ ر  ئـةة ػــحاٌة،
رنَش ،ئنٍظاُ وشدةةُ لة غ سىئاٌذر وة ئنٍظـــاُ ةةغـــماى ذنَنـاُ ٌاػــن ي دةسوــناُ
ذ ٌاوــاد.
جــا خ ـ ر ،وــــاسبةج ل َنــشةدر دةرــةسو  :َ،وــــحنَةىاُ بــى طــةس جــى ٌاسد جــــة خــــ رس
ِــةو ة ػـــح َن سىةةُ دةواجــةةة ةة ىسيٍَىــاييي بــةصةيىي و ردةيــة بــى وظــــ لاىاٌاُ
وةةرجـة :ئةةة ،لة غ سىئاٌذر ِةية ِةو ة ،ئاةرية سىيٍَىـاييي بةصةيىي و ردةيــة.
وةطــــةلة ،ىةةجـــةً :وــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
ئـة ،ئةةرٌة ،ئنىـاٌحاُ ِنٍَاةة دسة ةواٌى خ ر ىةاهَ وةوـةُ ةرجـة :بـى خىجاٌنـاُ
سىةةر وةوــةُ وــة دةطــــحذسيَزيناُ بنةٌــة طــــةس َ،بــ ى سوةجننــــــاُ ذـــ بنــــةُ
ؾهَئض) دسة ةة (ؾَـهِريَ)٠ؾ دسة ـة بـةاً
(ؾهئ٥ط) وى( ،ؾَهريَ)٠ية ةرجة :دسةػي ( ِ
دسة ــى كــى؟ دسة ــى ديٍــذرسيى دسة ــى وظــــ لاىاٌةجى ِــةسةةك (ََؿَ ــئعِط)يــؽ
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وـــــــىََ( ،ؿِ ـ ـهَط)ة ﭽ ...ﮂ ﮃ ﮄ...ﮏﭼالبقوووو ة (ََؿَ ـ ــئعِط) ة
(ؾَـهَئِ٥ط)يؽ ِـةسدةةوناُ بـة واٌـا ،دسةػــىةواٌى ديٍـذرسيىي وظـــ لاىاٌةجن ئـةةة
بةطؼـــــحى يـــاخ د دسةػـــــىةواٌى ىـــــةمي ةـ ـ وشىة بةجايةـ ــةد يـــاخ د بـــة واٌـــا،
رــةسىصةواٌى خـ ر يــاُ بــة واٌــا ،ى سوةجــةواٌى خـ ر ةرجــة :ئــةة ػــــحاٌة ،وــة خـ ر،
ذةسةةسدطاس سىيَض ،لنٍَــاةُ دةب جى بنـــاٌراسيَضيىي ى سوـةجناُ ٌةػـــننٍَى خـــ ر 

لــــة طــــ ةسىةجى (احلـ ــر)در دةرــــةسو  :َ،ﭽﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭼ ِةس وةطـ َن دسةػـىةواٌى خـ ر بـة طـةةسة بطـــشَ،ي سىيَضيـاُ بطـــشَ،ي
بـ ى سوــةجنناُ ذـــ ٌــةواد ئــةةة ئــةة بــة طــةةسة طشجٍــة ،دسةػــىةواٌى خ ـ ر لــة
ذاسيَضوــاسيى داٌةةةيـة د النَـ ذاسيَضوـاسيى جنَـذرب بةسرٌةـةس بـة خـ رة دسةػـــىةواٌى
خــ ر سىيَضياُ لــ دةٌ ي بة طةةسةياُ دةطـش َ،ةة دةطــحذسيَزيناُ ٌاوــاجة طـةس.

وةطــةلةِ ،ةػــــحةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ ك رس ( )4ػـحى باغ وشدةةُ:

 -1ﭽﮫ ﮬ ﮭﭼ ةرجـــة :وـــاٌطى ىـــةسىرً وـــاٌطى غةدةاـــة ئايــــا ك واٌطنَـــــ
جةٌطى جنَذر غةدةاـة وشرةة؟ وة لنَشةدر ﭽﮬ ﮭﭼ جنٍظة ةرجـة :جنٍظــى
احلــطّ) ةرجــة :جــةٌط جنَــذر
وــاٌطى ىــةسىرً كــ ٌنة واٌطــــة ىةسىروــةواُ (األؾــٗط ّٕ
غةدةاـــة وشرةةوـــاُ كـ ـ رسُ( :ش ٚايّٖ ِكهِــسََٚ ، ِ٠ش ٚا ّٖيشِذَّــَ ، ِ١شَ ــطَّّ) بـــة دةر ،يةوـــذر
( َضدَ )يـؽ بـة جنـا ئـةة كـ رس واٌطـة جـةٌطناُ جنَـذر غةدةاـةوشرةة ةرجـة :جـةٌطى
دةطخ ذنَؼـخةسرٌة ٌـةك جةٌطى بةسطشيى وـاسرٌة لةطةس وظـ لاىاٌاُ غةدةاةية لـةً
ك رس واٌطــةدر دةطحرنَؼــخةس ،جـةٌط بَ لةطـةهَ اةيش ،خىيــاٌذر.
 -2ﭽﮯﭼ وــىٖ( ،سٜــ)١يــة (ٖسٜــ )١ئــةة ئارةلاةيــة وــة دةبــشدس َ،بــى (َ ٓٝـ ـئ)
بىئـةةة ،وة ةةك دسةػـىنَنى ىةمي ة وشىة ياخ د ة وشىة طـةسبــربىدس.َ،
 -3ﭽﮱﭼ وـــى( ،قِـ ـ زَ)٠يـــة وم رٌنـــة يـــاُ طةسدٌةةٌـــذ يـــاُ وةبةطـــخ ذنَـــى
(ايـُكًّٜسات) ةرجة :ئةةرٌة ،وـة طـةسدُ بةٌذيـــاُ لـةون وـشرةة جـــا ئـةةة ةادةجنَـ
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ب ـ ةة ئنَظــــحاؾ ِــةس ِةيــة وةط ـ َن دةيــةة َ،بل ــ ى ػح ــش َي طـةسب ــربى َ،بنناجــة
غ سبــاٌنى يــاُ واٌطايــةك يــاُ سىةػــة ةاخ َن ـ يــاُ وــةسى َي يــاُ بضٌ َن ـ طــةسدُ
بةٌذياُ لة ومى وشدةة لة طةا ،دسةخحى طةةص ياُ ِةسجىسة طةسدُ بةٌذيَنـناُ لة
وــن وــشدةة بــى ئــةةة ،ديــاس ب ـ وــة ئــةة ئارة الــة دةبــشدس َ ،طــةسبربىدسَ،ي بنشيَحــة
غ سباٌنى بىئةةة ،ئةطةس خة ال بنٍى دةطـحذسيَزيى ٌةوـةٌة طةس.َ،
 -4ﭽ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ئةةرٌـــة ،وـــة سىةة دةوةٌـــة بـــةيحى ىـــةسىرً سىةة دةوةٌـــة
وضطـــةةجى ىـــةسىرً بـــى ئـــةةة ،لـــةة َ،رـــةسىصةواٌى ىـــةم يـــاخ د ةـ ـ وشىة يـــاخ د
ِةسدةةوناُ ج َنةـةج بنـةُ ئٍجـا لنَـشةدر وـة خـ ر دةرـةسو  :َ،ئـة ،ئنىاٌذرسيٍــة
دسة ــةواٌى خـ ر ىــةاهَ وةوــةُ ةرجــة :دةطــحذسيَزيناُ وةوةٌــة طــــةس َ،ةة دةريــى
ك رس لةة دسةػــىاٌة بةجنـا باغ دةواد وة (األؾٗط احلـطاّ) واٌطـة ىةسىروـةواٌَي

غ سباٌننــةواُ ﭽ ايــٗسٟﭼي ئارة الــة ٌنؼــــاٌةدرس وشرةةوــاُ ﭽﮱﭼي ئةةرٌــةُ
وة سىةة دةوةٌة بةيحى ىـةسىرً ﭽ﮳ ﮴ ﮵ﭼ وةبةطخ لة ىةالاــنشدٌناُ
ى سوـــةد ػـــناٌذٌناُي صيـــاُ ذــــ طةياٌذٌناٌة ةة بةٌظـــةةد كــ رس واٌطةواٌـــةةة
وةبةطـــخ جـــةٌط جنَذروـ ــشدٌناٌة جـــا لنَـ ــشةدر دةة وةطـــــةلة ديٍَـ ــة ذـ ـنَؽ وـــة
ج يَـزةسةةرٌى غ سىئـاُ ص س وؼـح وشىيـاُ لةطـةسياُ ب ةة:
 )1ىـ وىى واٌطــة ىةسىروــةواُ ئــةة كـ رس واٌطــة وــة جــةٌطناُ ج َنــذر غةدةاــة وــشرةة
ى وىنـاُ كنــة؟
 )2دةطــحذسيَزيى ٌـــةوشدُ بـــى طـــةس :ﭽﮯة ﮱة ﮳ة ﮴ ﮵ﭼ وـــة
لنَشةدر دةرةسو  :َ،دةطحناُ بـى دسيَـز وةوـةُ كـىُ لةطـةهَ ئـةة ئايةجـة ،روـاسة،
( ،)28طـــ ةسىةجى (ايتٛب ـ ـ )١بنط

نٍَــــ

وـــة لـــةة َ،دةرـــةسو  :َ،ﭽﭟ

ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ...ﭼﭼ ةرجة :ئة ،ئةةرٌة ،ئنىاٌحاُ ِنٍَاةة ِاةبةؾ بى خـ ر درٌةسةواُ
ذنظـ َ بـا لـة دةر ،ئـةً طـالاةةة جـ خٍى وضطـةةجى ىـةسىرً ٌةوـةةُ ئـةً ئايةجـة،
طــ ةسىةجى (اي ــُئ٥س )٠دةرــةسو  :َ،دةطــحذسيَزيى وةوةٌــة طــةس ئةةرٌــة لــةةيَؽ
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دةرــةسو  :َ،بــا و ػــشينةواُ لــة دةر ،ئــةً طــــالاةةة ٌضينــــى وضطةةجــــى ىــةسىرً
ٌةوــةةُ ئنَىــةؾ بشىةروــاُ بــةةة ٌنــة ِــنث ئايــةج َن (وٍظــ خ) بـــ ئــةد ،كــىُ
ذنَنـ ــةةة دةط ـ ــنََ؟ ئـــةةة صرٌـايـ ــاُ لـ ــنَناُ بىجـــة طشرحنَنـــى ص س طـــةةسة ةة
وؼــح وشى ،ص سياُ لةطةس ،ب ةة وة ئنَظــحا باطى دةوــةيَ:
بةنســبةت ئيشـكالـى يةكـة :
ى وىى ك رس واٌطـة جةٌط جنَـذر غةدةاةوشرةةواُ ﭽ ﮬ ﮭﭼ وة ةةوـ
د ـ )ُ ئنَىــــة لــة ئايــةجى روــــاسة
شــطَّّٚ ،ضَ َ
ِذ ـَ َ ، ِ١
ط تـــاُ (ش ٚا ّٖي ِك ِه ـسََٚ ، ِ٠ش ٚا ّٖيش َّ
( ،)217طـ ةسىةجى (ايبكـط)٠در لة بةسطى يةوةوى ئةً جةرظـنـشة (جةرظـنـش ،غ سىئاٌى
بةسصي بةذنَض) لة الذةسىة ( )890 - 881بـة جةرـــن َن باطـــىاُ وـشدةة كـ ٌنة لنَـشةؾ
ص سبــة ،صرٌايــاُ دةلاـــنََ :ئــةً ى وىــة وــة جــةٌط وــشدُ لــةة كــ رس واٌطاٌــةدر
غةدةاةيــة ٌةطــا وشرةةجــةةة بــةاً ئنَىــة دة ال ــ َن ٌ :ــةخنَش لةسىرطــحننذر ةرٌنــــة
ك ٌنـــــة ِـــنث ئايةجنَـــــ لـــة غ سىئاٌـــذر ٌةطـــا ٌةبىجـــةةة بةلاـــــن وةبةطـــخ لـــة
جةٌطـنشدٌنَـ وة لةة كـ رس واٌطـةدر غةدةاةيـة جـةٌطنشدٌى دةطحرنَؼــخةسرٌةية
جــةٌطنشدٌى ِنَشػ ــةةسرٌة (احلــط ايـٗذَٝٛــ )١بــةاً جةٌط ــى بةسطــــشينناسرٌة
ِـــــةو ة دةوـ ـ سىةةريـــــة ةة ئةطـــةس جةواػـــا ،ذنَغةوةـــةسيؽ  بنـــةيَ ِـــنث
جــةٌطنَنى دةطحرنَؼــخةسرٌة ،لــةة ك ـ رس واٌطــةدر ٌــةوشدةةة ئــةة جةٌطاٌــة ،وــة
وشدةةٌى ِـةو ة ،جةٌطـى بةسطشينناسرٌة بـ ةُ ةرجـة :سىر ،ص سبـة ،صرٌايـاُ سىرطـخ
ٌنــة وة غةدةاـةب ةٌى دةطحرنَنشدٌى جةٌطنــاُ لـةة كـ رس واٌطـةدر بـة (َٓػ ـٛر)
درٌاةة ك ٌنة لةسىرطـحننذر ذنَغةوةةس  لةة ك رس واٌطةدر جةٌطى ِةسدةطخ ذــ
ٌـةوشدةة جـاو ٌةطـا ب ةبنَحـةةة بـةلان ئـةة كـ رس واٌطـة ى وىنـاُ ِـةس لــةجنَى
خىيــةجى وــة جــةٌط ج َنــذروشدٌناُ غةدةاةيــة وــة جةٌطــى دةطــحرنَؼخةسيناٌةية
ٌةك جـةٌطى بةسطشيننـاسرٌة (احلط ايسفئعٝـ.)١
ئٍجـا با لةةبــاسةةة طــ َ ،لة (ابـٔ ايكـ )ِّْٝبطـــشيَ سىة ـةجى خـــ ر ،لــ بـ لـة
وـــــحنَةى (ظاز ايـُهـ ــئز ف ــ ٖ ٞــس ٟخٝـ ــط ايهب ــئز) وـــة (ذلئغ ــٔ ايتـ ــأ )1()ٌٜٚلـــــنَى
 )2ز ،0م.23- 23
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خ رطـحىجة (َّٚبِٔ ايكّٔٝـ ـِ) ئةة وةطــةلةية ص س ج رُ سىةةُ دةوــاجةةة دةلاـ َ( :ش ّٔيـ ِِ
ح ف ٝـِ٘
احل ـ َطاّٚ ،ّٚال ذغــئض ف ٝـَِ٘ٚ ،ال َب َه ـ َ
ٜشَــظ عــٔ ايَّٓ ِب ـ  ّٞذْــ٘ غــعا ِف ـ ٞايؿَّ ـ ـِٗ ّٚط ّٔ
دـ ف ـ ٞقكّـ ـ ١ايهـ ٤
غطّٔ َٚ ،ّٗ١ٜقـسِ عَّٝـطَ اي ـُؿِ ّٚطنّٕ ٕٛاي ـُػِ ًِ ُِني بك َتـئهلِ ِفـ ٞذَ ٍَّٚض َ
َّ
و:
شَُّ ــس ايؿَّ ـ ـِٗ َط احلّٔ ـ َطأَّّٚ ،ذِْ ـ َع ٍَ اهللّٕ فـ ـَ ٞشيِ ـ ّٔ
بــٔ احلّٔهِ ـ َط َِّٔ ،ٞفكّٔ ـئيّٕٛا :اغ ـ ـتشٌَّ َ َ
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ...ﮮﭼالبقووووووو ة،
د ِ٘،
ػـ ِ
َّٕـَ ّٕ١ع ًّٔـِ َْ ٢
ك ــري ّٔ َّٚي ِٝـ ِ٘ٚ ،ال ذمجهـتِ األ َّ
َّٔ ٚي ــِِ ٜجبــت ْػــذ َٖـ َصا بـَٓل جيـ ايـ َُ ِ

شـ ّٚط ِٜايكِ َتـئٍِ ّٚفـ ٞاألّٔؾِـ ـٗط احلّٕـطّ بكِّٔ ٛيـ ِ٘ َ َهـئئّ :٢ﭽﮨ ﮩ
َّٔ ٚقس اغتسٍَِّ َع ًِّٔ َ ٢
ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲
ألَّٕ األّٔؾِـ ـٗط احلّٕـطّ َٖئٖٓـئ
﮳ ﮴ ﮵...ﯥﭼالت بوةٚ ،ال سذَِّ ١فَ َٖ ٞصأّ ،
نني ِفـ ٞاألّٔضِض َٜأََٓ ــٕٛ
ؾـٗط ايتػ ــٝري األّٔضب َهـ ١ايِ ّٜتـ ٞغــَّٝط اهلل ِفَٗ ٝـئ ايــُؿِ ّٚط ِ
ِٖـّٔ ٞذ ِ
ألنّٖبَ ـط عئؾــطَ ش ٟاحلِذَّ ــٚ ،١آخِطٖ ــئ َعئؾِ ــط ضبٝــ
ِف َٗٝـئَٚ ،نّٔ ـئَٕ ّٔذَّٚيـ ــٗئ  َٜـ َّ ِٛاحلّٔــرّ ا ّٔ
اآلخ ـط).
ةرجــــة :لــة ذنَغةوةــةس ،خـ رةة ٌ ةطنَشىدسرةةجــةةة وــة لــةً واٌطــة ىةسىرواٌــةدر
جــةٌطي وشدبـــ يــاخ د ذــةالواس ،وىوــة النَنى دربـــ يــاخ د طــشينةيةوى ٌاسدبـــ
(ةرجــة :بةػـ َن لــة طـ ذاٌ ،اسدب ـ ) ةة ِاةبــةؾ بــى خـ ر درٌــةسةواُ سىةخٍــةياُ لــة
وظــ ــ لاىاٌاُ طــــشد لةبةسئــــةةة وــــة لــــة طــــةسةجا ،وــــاٌطى سىةجةبــ ــذر ةةك لــــة
بةطــــةسِاجةوة( ،ايهـ  ٤بــٔ احله ــطَ{ )ٞوــة لــة ط ـ ةسىةجى (ايبكــط)٠در باطــــىاُ
وشد وةرشةصةيةوى وظـــ لاىاُ سىيَنـاُ بـة واسةرٌنَـــ طـشد ةة ٌةرـةسيَنناُ و ػـخي
دةةرٌن ــاُ ل ــ بــة ديــــن طشجــــَي واسةرٌةوةيــــاُ طــشد ٌــةياٌضرٌى وةةج ةٌــــة ٌ َن ـ
وــاٌطى سىةجةبــــةةة ةريــاٌضرٌى ئــــةةرُ ِــةس لــة وــاٌطى ىــــةاهَ درُ ديــاسة طــــةس،
واٌط ــ ب ـ ةة} لــةةباسةةة وارشةوــاُ سىةخٍــةياُ لــة وظ ــ لاىاٌاُ طــشد ةة ط جنــاُ:
و ىةممـةد واٌطى ىةسىروـى ىـةا َه وـشدةة خــ ر ،بـةسص لةةبـــاسةةة ئـةً ئايةجـة،

ٌاسد جـــة خــــ رس لــة طــــ ةسىةجى (ايبكــط )٠وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ...ﮮﭼ ذشطــناسد ل ــ دةوــةُ دةسبــاسة،
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واٌطــة ىةسىروــةواُ جــةٌط ج َنــذر وشدٌنــاُ كــىٌة؟ بفــةسو ة :جــةٌط ج َنــذروشدٌناُ
طةةسةية (ةرجة :ط ٌـاِنَنى طةةسةيـة) ةة ِـنث دةغنَـ ٌةكةطـــراةة وـة ٌاكـــاسب
بنّ َنــٍ ب امـ َن  :ئــةة دةغــة ئــةً ئايةجــةٌ ،ةطــا وشد جــةةة ِــةسةةِا يةوذةٌطــنى
ئ َممةجنؼــى لةطــةس ٌنــة (لةطــةس ٌةطــا) ئٍج ــا ِةٌــذيَنى دينــة وــة ط ج ةياٌــة:
جةٌطـنشدُ لة واٌطـة غةدةاةوشرةةواٌذر ىةسىروة بـة غظـة ،خـ ر ،بـةسص بةلاطـةياُ

ِنٍَاةةجةةة وة لة طــ ةسىةجى (ايتٛبـ)١در دةرـةسو  :َ،ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴
﮵...ﯥﭼ ةرجة :ئةطةس واٌطة ىةسىروـةواُ جـةةرة بـ ةُ ئـةةة ِاةبـةؾ بـى
خــ ردرٌةسةوـاُ بنــ رُي وةونٍناُ بى دربٍنََي دةةسيـاُ بطـشُ ِ ...حذ.
{(ابــٔ ايكــ )ِّْٝدة الـــ  }:لةسىرط ــحننذر بةلاطــة ِنٍَاٌــةةة بــةة ئايةجــة سىرطــخ ٌنــة
ك ٌنة وةبةطخ لـةة كـ رس واٌطـة كـــ رس واٌـــطة جـــةٌط جنَـذر غةدةاةوشرةةوــاُ
ٌ بةلاـن ئةة كـــ رس واٌطـةُ وـة خـ ر ،بـــةسص وىلاـةجي در بـة و ػـــشينةواُ وـة
ِةجــــا ك ـ رس واٌطــــاُ وىلاةجــة ئةةرٌــة ،وــة ذة اٌنــــاُ لةطــــة َه ذنَغةوةــةس در
ِـــةب ة ةة ِــــةو ة جــاس َ ذة اٌةوــــاٌناُ دةػــــناٌذ رــةسو ة :،كــــ رس وـــاٌط
وىلاةجة بنـش ،لــ بنةٌـةةة ئايـا ذابةٌـذ دةبـَ بـة ذة اٌةوـــاٌةةة يـاُ وظــ لاىاُ
دةبَ ياُ ئاوادة ،جـةٌط دةبَ وة لة طــةسةجا ،طـ ةسىةجى (ايتٛبـ )١خـ ر ،دردطـةس
دةرـــــــــــــــةسو  :َ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ...ﭪﭼ ةرجة :بـة صةة ،در بـشى ُ كـ رس وـاٌط
ةرجـة :كــ رس وـاٌط وىلاةجـــة وةةرجـة :ئـةة كـــ رس واٌطـة جنـاُ لـةة كـ رس واٌطــة،
دينــة.
{بىيــة ةسدب ةٌــةةة لــة غ سىئاٌــ ص س ذنَ يظــــحة ص س لــة ج َيــزةسةةرٌى غ سىئــــاُ
ذنَنــاُ ةرب ةة ئةة ك رس واٌطــة ،وة لـة طـ ةسىةجى (ايتٛبـ)١در باطـنشرةُ ِـةس ئـةة
كــ رس واٌطة ىةسىرواٌةُ وة جةٌطنــاُ جنَذر غةدةاـــة وـشرةة وـة لةسىرطـحنذر ةرٌنـةة
ئةة ك رس واٌطة ،طةسةجا ،طـ ةسىةجى (ايتٛبـ )١ةرجـة :كـ رس وـاٌط وىلاةجـة بـى ئـةة
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و ػـــشيناٌة ،ذـــة اٌناُ ِةيـــة لةطـــةهَ وظـــــ لاىاٌاُ جـــاو و سىرجةةـــة ،خىيـــاُ
بنةٌةةة ياُ ذابةٌذبَ بة ذة اٌةواٌةةة يـاُ وظـــ لاىاُ بـَ يـاُ ئاوـادة ،جـةٌط
بــَ ئٍجــــا ئةطــــةس ٌــة وظــــ لاىاُ بــَي ٌــة ذة ــــاٌةواٌنؽ برــاسيَضُ واٌــا ،ةريــة
احلــطّ
ألؾِ ـ ـٗط ّٕ
ألَّٕ ا ّٔ
ئةِـم ــى ئنظــــالً جةٌط ــناُ لةطــــةلاذر دةوــاد} ئٍجــا دة الـــ ّٔ ( :
نني ِف ـ ٞاألّٔضِض
ؾ ـٗط ايتػ ـ ـٝري األّٔضب َه ـ ١ايِ ّٜت ـ ٞغــَّٝط اهلل ِف َٗ ٝـئ ايـ ـُؿِ ّٚط ِ
َٖئٖٓــئ ِٖ ـّٔ ٞذ ِ
ؾــط
ِذــٚ ،١آخِطٖــئ َعئ ِ
احلـرّ األّٔنّٖ َبـط عئؾـطَ ش ٟاحل َّ
نـئَٕ ّٔذَّٚي ــٗئ َٜـّٔ َّ ِٛ
َٜأََٓـ ـِ ٕٛفَٗ ٝـئّٔ َٚ ،
ضب ٝاآلخـ ـط) ةرجة :وةبةطـخ لةة كـ رس واٌطـة ىةسروـة لنَــشةدر ئـةة كــ رس واٌطــة
ىةسروةيـة وة خـ ر ِاةبةؾ بى خ ردرٌةسةوـــاٌى لـة صةةيـذر بةسىةلاـــ وـشدة ئـاصرد،
ذنَذرُ وـة دلاــ ٍنابَ جـا كـ رس واٌطـاُ (جـا دةريـى بىخىيـاُ جـةومنفى خىيـاُ ىس ػـَ
بنةٌةةة) ةة ئـةة كــ رس واٌطــةؾ طـةسةجايةوــةياُ بشيحـى بـ ةة لـة سى ر ،ىـةجى
طةةسة ﭽ ...ﭱ ﭲ ﭳ ...ﮏﭼالت بوة (لة طـالاى دةيـةوى وىكـنى در وـة
ذنَغـةوةــةس  ىـةجى والاـ اةريى وشدة يةوــةً ىـةمي دةر ىـةجى بـ ة ئةةرٌـــى
دينــة وة وشدةةٌـى ة وـــشىة بـ ةُ) ةرجـة :سى ر( ،)10( ،ش ٟا ّٖيشِذَّـ )١ئٍجـا دةريـى
(ذلطّ ،قَط ،ضَب ٝاألِ )ٍٚةجــا دة ( ،)10واٌطى (ضب ٝايج ـئْ.)ٞ
بةنـســبةت ئيشــكالـى دووة :

وة كىُ ئةً ئايةجة دةرةسو  :َ،ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ لــةة َ،دةرــةسو  :َ،دسة ــةواٌى
خ ـ ر سىةةر وةوــةُ بىخىجــاُ ةة واٌطــة غةدةاــة وشرةةوــاُ ةة ئــةة غ سباٌننــــاٌة،
دةِنٍَشيََي ٌنؼاٌةدرس وـشرةُ ةة ئـةة غ سباٌننـــاٌة ،دةِنٍَـشيََي طـةسدُ بةٌـذياُ
لةون وشرةةة ئةةرٌة ،وة سىةة دةوةٌة وضطـةةجى ىـةسىرً دةطـخ دسيَـزيناُ وةوةٌـة

طـــةس بـــةاً لـــة ئايــــةجى ( ،)28طـــ ةسىةجى (ايتٛب ــ)١در دةرــــةسو  :َ،ﭽ  ...ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ...ﭼﭼ
بنَط وــاُ ِاةبــةؾ بــى خ ـ ر درٌــةسةواُ ذنظــَ (ةرجــة :ذنظ ــى وةةٍــةةيى ئةطــةسٌا
بابايةوى وارش جى دةطـحى لــ بـذة ،ذ َن يظـخ ٌاوـاد دةطـحخ طـ ة بنةيـةةة ةرجـة:
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ةةغنذةيةوناُ ِـةلاطشج ةة بـريي بشىةريـةوناُ ِةلاــطشج ة وـة ذـ ةكي ِةلاةيـــةة درُ
ٌاِنٍَــ بـة ذـةسةةسدطاسيَحنىي بةديّنٍَـةسيَحنىي ذةسطــحــشرةيَحنى خـ ر ،ب ِاةجـاة
بــة ذنَغــــةوةةسريةجنى و ىةممــــةد ة بــة بةسٌاوةيــةجنى ئنظــــالوذر بــى ريــاُ
ئةةرٌة ذنظـنى وةةٍـةةي بىية) بىيــاُ ٌنـة لـة دةر ،ئـةً طـــالاة وـة طـالاى ٌـى،
وىكنـى ب ة بنََ ج خٍـى وضطةةجى ىـةسىرً بنــةةُ.
(اب ــٔ ن ــجري) لـــة جةرظـــريةوة ،خـــى ،ئـــةة بةطـــــةسِاجة دةطنَشىيَحـــةةة دةلاـ ـ :
ذنَغــةوةةس ( طالاى ٌىيةً) بـى خـىٌ ،ةكـ ة بـى ىـةمي ئةب بـةوش ،ؿـنذديقى
ٌاسد ةة وشد ،بـة ئةونــش ،ىـةم دةريـى كـةٌذ ئايـةجنَنى بـى ِاجٍةخــ رسة ةةلــى
و ـ سى ،ئــةبى ط ووالانة ــى ٌــاسد ط ج ــى :بلــــى جــى ئــةة ئايةجــــاٌة خب يٍَــةةة ةــةسىةث
ةادةجنــاُ ةربــ ة وةطــنَ ذــةياونَنى ِةب ةريــــة دةب ةريــة خضونَنــى ئــةة وةطــة
ذةياوةوة بطةيةٌـ (وة ػــنعة ئةً وةطـةلةياُ وـشدةة بـة ػــحنَنى ص س طـةةسة بـى
جاٌــةدرُ لة ئةب بةوـش ،خ ر لــنَى سىرص ،ب ) ئٍجـــا وـة ةةلــى وـ سى ،ئـةب طوالاــنت
خـ ر لــنَى سىرص ،بـ كـ ة بــى ال ،ئةب بةوــش ئةب بةوــش ط جــــىّٔ( :ذَــري ّٔذََ ِٚـأَٛض؟)
ةرجة :رةسواٌذة ،ياُ رةسواٌةــةس؟ ( ّٔقئٍََ :بـٌِ ََـأَٛض) ط جــى :بةلاـــن رةسواٌةـــةسًي
جــى ئةوـن ــش ،ىــةجى بــةاً ذنَغةوةــةس ِ ةٌــذ َي ئايــةجى بــى ِاج ةٌــة خ ـ رسة
لةبةسئــةةة ،بىخــــىد دةصرٌــى ةــادةجى ةــةسىةباُ ةريــة دةبـ خضونَنــى ئــةة وةطــة
ذةياً بة خةلاـ سىربطةيةٌـ وَ ئايةجـةواٌناُ بـى دةخ يٍَىـةةة بـةاً جـى ئةوــري،

ىةجى ئايةجـةواٌنؽ ئةوـة يةونَنــناُ بـ ة :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ...ﭼ ﭼ
الت بووووة ئــة ،ئةةرٌــة ،ئنىاٌحــاُ ِنٍَــــاةة بنَط وــاُ ِاةبــةؾ بــى خــــ ر درٌــةسةواُ
ذنظــَ لة دةر ،ئةً طــالاةةة ٌاب ج خــٍى وضطةةجى ىةسىرً بنةةُ ةرجة :طــالاــنَنى
َبـئؽّٔ ّٛقـئٍَ:
دينــة ٌاب ىةم بنةُ بىكى؟ لةةباسةةة ئةً دةغـة ِةيـة[ :عَـٔ ّٚابِـٔ ّٚع َّ
ال ؾَـ ـطّٜٚؤّ
ت فَّٔٝكّٕٛيّٕ ــ :َٕٛئّبَِّٝـ ـؤّ ئّبَِّٝــؤّ ّٔ
َ َّّٕٚايُّٖؿِـ ــطّٚنِنيَ نّٔ ــئْٛا َّّٕٜٓـ ــٛفّٕ َٕٛبِئ ّٖيبَِٝـ ـ ـ ِ
ؾـ ـطّٜٚهّٔ ّٗئ ٖـ َٛئّـؤّ َ ًُِِهّٕـ٘ ََ َٚـئ
ايٓبِـ ـّٔ $ : ُّٞق ـ ّٔ ّٙق ـ  ،#ّٙفَّٔٝكّٕٛيّٕـَّٚ :َٕٛالَ ّٜ
ّٔيؤّ ،فَّٔٝكّٕ ـَّ ٍٛ
ايّٓبَطاْ ــ ٞف ــ( ٞايه ـ ـبري) بطقـ ـِ })21881( :ةرجـــة :ةةبـــذة ال ،
خطَدَ ــ٘ ّٜ
ًََّٔ ـؤّ]{ذّٔ ِ
و سى ،ةةبةاغ خ ر لة خى،ي بابي سىرص ،ب دةلا ِ :اةبـةؾ بـى خ ردرٌـةسةواُ (وـة
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ِةٌذيَنــــناُ سىةةد بــ ةُ) طوو ةررنــاُ بــة دةةس ،وةةةــةدر دةوــشدة دةياٌطــــ د:
ال ؾَـ ـطّٜٚؤّ ئّـ ـؤّ) ذنَغـــــةوةةس ،خـ ـ رؾ دةيفـــةسو ةِ :ةسطـ ــنض
(ئّبَِّٝـ ـؤّ ئّبَِّٝـ ـؤّ ّٔ
ِةسطـنض ِاةبةػـي ٌنة دةريى ئةةةػــناُ بـى صيـاد دةوـشدة دةياٌطـــ دَّٚ( :ال ّٜؾَـطّٜٚهّٔ ّٗئ
ٖ َٛئّـؤّ َ ًُِِهّٕـ٘ ََ َٚـئ ًََّٔـؤّ) خ ريـة ِـنث ػـــةسينخ ٌنـة بـةغ ػـــةسين َن ٌةبــ
ئةةيـؽ خى،ي ِةسكــى ِةيــةجى ئةةيؽ و لاـنى جىيــة
ئٍجا طـــةسباس ،ئـةة ػـنــشكي ئةرظــاٌةية بـة دةةس ،وةةةــةؾ در بـة سىةةجنـى
طوو ةررنـاُ دةوـــشد ئارشةجنـــاُ بـة سىةةجنــى طو ةررـى دةوــشد ذناةيـاُ بـة سىةةجنــى

طو ةررـى دةوــشد ةة خـ ر ،ذةسةةسدطــاس دةرــةسو  :َ،ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
األنفوووووجل ٌ يَزةوـــةياُ لـــة دةةس ،بـــةيخ ِـــةس بشيحــــي بـــ ة لـــة رننةونَؼــــاُي
كةذماـةلنَــــذرُ وــــة ديـــــاسة ئــــةةةؾ طــــــالاحةة رؼــــــقناجةة لةطــــة َه جذديةجنــــــى
خ رذةسطــحنى در وة وظـــ لاىاٌاُ دةينـةُ ٌاط ــ لةبــةسئةةة ٌـةدةط ــا بنَـــَ
ئٍجـا وة ئايةجةوــاُ خ يٍَذسرٌةةةة و ػــشينةواُ جةبمــنغ وشرُ وة بـى طـــالاى دردَ،
وــــة طــــالاى دةيةوــة ةة ذنَغةوةــةس  بىخــى ،ىــةجى والاــــ اةريى دةوــاد ٌاب ـ
ِاةبةػـــذرٌةسةواُ بـنََ بـى دةةس ،وةةةـــة ِةلاةةجـــة ئـةة ىةجـةؾ دةريـى ٌــاة،
لنٍَشر ىةجـى والاــ اةريى دةٌـا خـى ٌةياٌـذةصرٌى دةر ىةجـة وـة ذنَغـــةوةةس ،خـ ر
ّٖكـئنِِّٕ
ال ّٔذي ّٔ
 بننـــاد بـةاً ذنَغـــةوةةس  ئاوـارة ،ذنَـذر رـةسو ةّٔ [ :،ي َه ً،ـّٔ ٞ
سُ ــس ب ــطقَِٚ ،)23391( :ابِ ــٔ ََئدَ ــ٘ ب ــطقِ،)1611( :
خطَدَ ــ٘ ذّٔ ِ
َبهِــسَ َعـ ــئََِٖ ٞــصَا]{ذّٔ ِ
َٚايــسَّاضَ ُّٞبــطقَِٚ ،)116( :ايّّٜٓرباْــ ُّٞفــ( ٞايهــبري) بــطقِ )666( :قــئٍ سػــني غــًِٝ
َششَ٘ األيبئْ ٞف ـ( ٞاإلضٚا )٤بـطقِ })2663( :ةرجـة :سىةٌطـة
ػَٔٚ ،ق َّ
سَ
ذغسَ :غٓئزَ ٙ
لة دةر ،ئةً طــالاةةة ذنَحاُ ٌةطةوـــةةة ةرجـة :ئاوارةيـةك دةوـاد وـة وىكـى دةريـي
دةواد ئٍجـا ئايــا ئةة دةة ئايةجة كــىُ ذنَنةةةياُ بط ـنٍَـ ؟
صرٌايــاُ لنَنــاُ بىجــة ئنؼـنالـــنَنى طــةةسةة بــة ٌاكــاسيي ِ -ةسكــةٌذة ذنَؼـحـــش
ط ج ةيـــــاٌة( :ايـــُئ٥سِ )٠ـــنث ٌةطـــخى جنَذرٌنـــة  -ئايةجةوـــة( ،ايتٛب ــ)١يـــاُ بـــة
(ْئغذ) ،ئةةة( ،ايـُئ٥س )٠درٌاةة ةة ئةةرٌةؾ وة ط ج ةياٌة( :ايـُئ٥سٌ )٠ةطـــخى
جنَذرٌنــة يــاُ غ سىئــاُ ِــنث ٌةطــــخى جنَذرٌنــــة خىيــاُ ٌاكــــاس بنٍن ـ ة وــة ب ام ـنََ:
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وةبةطخ لـة :ﭽ﮳ ﮴ ﮵ﭼ جـةٌنا وظـــ لاىاٌاٌَي ِـةسةةِــا ﭽاهلّٔـسِٟ
ٚايكّٔآلِ٥سَ ﭼيـؽ جةٌنـا ِى وظــ لاىاٌاٌَ
ةة لةسىرطـــحنذر وٍـنؽ بىخـىً كـةٌذ سى ريَـ بنـــشً لـةة وةطـةلةية وـشدةةة ةة
صيــاجش لــة طــــى جةرظــنـشيؼــــي لــةالُ جةواػــاِ ،ــةو ةيامن وــشد ِــةجا طــةسة اً
بةجمــىسة ئنؼــنالةوةً بى كاسةطــةس ب ة:
جـاسٌ َ،اط ـ بماــ َن  :ئايـةجى دةةةوـى (ايــُئ٥س )٠وةٌظـــ ةخة ِـةو ة ،يـاُ
ِةٌذيَنـى ك ٌنــة ئةة ئايــةجة دة ( )10رةسواٌى طةةسةة طـشٌطي بٍـةسىةجى جنَـذرُ
وة ِنث واونــاُ ٌاط ـ ٌةطا بةٍـةةة وة ئةوـاٌـةُ:
 /1ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ئة ،ئةةرٌة ،ئنىاٌحاُ ِنٍَـاةة
دسةػــــىةواٌى خـ ر ىــةاهَ وةوــةُي ب ى سوــةجنناُ ذـــ وةوــةُ وــة بنَط وــاُ
ٌاط ـ ئةةة ٌةطا بنَحــةةة.
 /2ﭽﮫ ﮬ ﮭﭼ ةة وـــاٌطى ىـــةسىرً وـــة جـــةٌطى جنَـــذر غةدةاـــة وـــشرةة
ىةالاـى وةوةُ وة جةٌطى جنَذر بنةُ وة ذنَؼـحـش ط تاُ :بـة ك وةرّ ةونَــ ؟
جةٌطى دةطحرنَؼـخةسيناٌة ٌةك جةٌطى بةسطشيننـاسرٌة.
 /3ﭽﮮ ﮯﭼ ةة غ سباٌننــــةواُ وــــة دةِنٍَــــشيََ بــــى وضطــــةةجى ىــــةسىرً
دةطــحذسيَزيناُ وةوةٌــة طــةس ئــةةةؾ ديظــاُ ٌاط ــ بطــ جش :َ،ئــةةة ٌةطــا
بىجــــةةةة بىوــــاُ ِةيــة دةطــحذسيَزيى بنـةيٍــــة طــةس غ سباٌننــةواٌى ىـــةمي
ة وشىة.
 /4ﭽﮰ ﮱﭼ ةة ئـــةة غ سباٌنناٌـــة ،طـــةسدُ بةٌـــذياُ لـــة وـــن دةوـــشَ،
ٌنؼــــاٌةدرس دةوــشيََ دةطــحذسيَزيناُ وةوةٌــة طــةس َ،ئــةونؽ ٌاط
بنشيَحــةةة.

ــ ٌةطــا

 /5ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ةة ئةةرٌــة ،سىةة دةوةٌــة وــالاى ىــةسىرً دةطــخ
دسيَزينــــاُ وةوةٌــة طــــةس َ،ئــةونؽ ٌاط

ــــ ب ام ـ َن ٌ :ةطــا بىجــةةةة بىوــاُ

www.alibapir.net

......

()5 – 1

[ ] 25

ِةية دةطـحـذسيَزيناُ بنةيٍة طــةس َ،وـابشر بـى ىـةم ِـاج ة جـىؾ بـىد ِـةبــ
بننـ رٌ ،ةخـنَش.
 /6ﭽ﮼ ﮽ ﮾ﭼ ةة ئةطــةس ئن شىروحــاُ ػــناٌذ سىرة َ،بنــةُ ئــةةةؾ
ٌاط ـ ٌةطا ب ةبنَحـةةة كـ ٌنة ئنَظـــحاؾ ِـةس ةريـة وـة ئن ــشىروخ ػــناٌذ
بىد ِـةية سىرةةػـناس بنـة.،
 /7ﭽ﯀﯁﯂ ﭼ
ةة بــا وةطــاٌ َن وـــة ئنَ ةيــاُ لــة وضطــةةجى ىــةسىرً طنَشىرةةجــةةةي ٌةياٌـّنَؼــــح ة
بلــَ ةـ وشىة بنـةُ لــة طـالاى ػـةػــةوى وىكـنى در وــة ؿـ ال ى ى دةيةننــة،
لنَنـةةجةةة ئـةةة ةرجـاُ لــ ٌـةواد ئنَـ ةؾ دةطــحذسيَزيى بنــةٌة طـةسةرُ ئايـا
دةطـحذسيَزيى وشدٌـة طـةس خـة ال دسةطـــحة بـا ئـةةرٌنؽ اةلاــةجنــاُ وـشدبـــ
دةبــــ ئنَىـــة ةةك خـــة ال اةلاةجـــــ بنـــــةيَ؟ ٌـــةخنَش ئةطــــةس ِـــةغنَنىاُ
لةطــةسيةجى لةسىيَى ػةسةننةةة ِةغةوة ،لـ ةةسدةطشيٍةةة وةط َن ٌةرـةسيَنى
لــة جــى و ػــح ة جــى بــىد ٌنــــة يةوظــــةس بــة سىةػــةو رٌ ،ةرــــةس َي بنــ ريةةة
بةلاـنـ دةب بنَـٍى بضرٌى وــ و ػــح ةيةجى؟ ياُ جىلاـة لـةة ٌةرـةسة وـة غاجماـــة
بنــةيةةة ياخ د خ يٍَى لـــ ةةسبطـش َ،يـاُ ةـةر ة ئـةمما بماــنَى :ئـةة غةةوـة
ٌةرةسيَنناُ لة ئنَىة و ػـــح ة ئنَىـةؾ ٌةرةسيَنـــناُ لـــ دةوـ ريَ يـاُ ئـةةرُ
صيٍايــاُ وــشدةة لةطــةهَ ئــارشةجنَنى ئنَىــةدر دةب ـ ئنَىــةؾ بل ــ صيٍــــا لةطــةهَ
يةونَنــناُ بنـةيَ ئةةة ٌابـ .
 /8ﭽ  ﭼ ةة ِاةوــــــاسيى يةوــــــذ ،بنــــــةُ لةطــــــةس
كاوـــةواسيىي ذاسيَضوــاسيى ئــةةةؾ ٌاط ـــ ٌةطــــا بنَحــةةة ِاةوــاسيننشدُ
لةطــةهَ يةوذ ،بى كاوةوـاسيىي ذاسيَضوــاسيى ػحنَنى كةطـراةة.
 /9ﭽ  ﯓ ﯔ ﯕﭼ ةة ِاةوـــاسيى يةوـــذ ،وةوـــةُ لةطـــةس
ط ٌاِـ دةطـحـذسيَزيى ئةةةؾ ٌاط ـ ٌةطا بنَحــةةة ئنَظــحاؾ ِةس دسةطـــخ
ٌنــة ِاةواس ،يةوـذ ،بنـش َ،لةطةس ط ٌــاِ دةطـحذسيَزيى.
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 /10ﭽ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ذـــاسيَض لـــة خــ ر بنـــةُ خــ ر طـــضر،
ج ٌـذة جةغـ ر لة خـ رؾ ٌــاب ٌةطا بنَحــةةة.
جــا ِةٌــذ َي لــة صرٌايــاُ دة ال ــنََ :سىطــحةواٌى ئايةجةوــــةة ى وىةوــــاٌى ِــــةو ة

ٌةطـا ٌةب ةٌــةةة بــةغ يةونَنــناُ ٌةطــا بىجــةةة ﭽ﮲﮳ ﮴ ﮵ﭼ

بــةغ ئةةةٌــذة ،يــاُ ِةٌــذيَنناُ دة الـنََ :ئــةة طـنَنة :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ.
َــ َيـني :نـاطوجنآ لة ئايـةتيَكـدا تةنيـا سـآ وشــة نةسـخ بووبهــةوة!
ئيَمــةش دةل
ِةٌـــذيَنى دينـــةؾ ةر كاسةطـــةسياُ وـــشدةة وـــة ط ج ةياٌـــة :ئـــةةة لةطـــة َه
وظـ لاىاٌاٌنةجى ةرجة :وظــ لاىاٌاٌ َن وة ديََ غ سباٌننــاُ ذنَنة ئٍجا غ سباٌننـــةواُ
ك ٌنؼــاٌةدرس ٌةوشربَي وة (ٖـس )ٟذــ دةطـ جش َ،يـاُ ٌنؼـــاٌةدرس وـشربَ طـةسدُ
بةٌــذياُ لــة وــن دربــ وــة (ق ٥ــس) ،ذـــ دةطـ جش َ،ةة خىػــناُ وــة سىةة دةوةٌــة
وضطةةجى ىةسىرً ئةة وظــ لاىاٌاٌة دةطحذسيَزيناُ وةوةٌة طةس.َ،
بةاً ئنَىـة دة ال َن  :سىةرلاــةجى ئايـةدي طـــناغى ئايةجةوـة ةر ٌايـــةجة بةسكـاة وـة
جةٌنا وةبةطحى ذنَى وظـــ لاىاٌاُ بــ بةلاـــن وةبةطـخ ذنَـى ِـةو ة ئةةرٌةيـة وـة
سىةة دةوةٌة بةيحى ىةسىرً.
ئٍجـــــا كـ ـىٌنةجى الك ةٌـ ــى ئنؼـ ــنالةوةؾ ئةةةيـــة  -وـــة لـــة ِـــنث وـــاً لـــة
جةرظــنـشةواٌذر ٌةوةنٍن ة -وة بماــ َن :
ئايةجةوــة ،طـ ةسىةجى (ايتٛبـ )١ئةطـةس جةواػـا بنـةيَ كـى دةرـةسو َ،؟ كـ ٌنة
ٌةطا لة واجنَنذر ذةيذردةب وة ئايةجةواُ جنَنةطــرييََ لـة ِـةو ة سىةةيَنـةةة بـةاً
ةةخح َن ـ وــة جنَنــٍةطن ــشيََ يــاخ د ب ـ رس ،ذنَنــــةةة ط اٌنــاُ ِةبـــ ذنَ يظــــخ
ٌاوــاد ب ام َنــى ئــةةياُ ئــةة ،دينــةٌ ،ةطــا وشد جــةةة ئةطــةس جةواػــا ،ئايةجةوــة،

طــ ةسىةجى (ايتٛبــ )١بنــةيَ خــ ر دةرــةسو  :َ،ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼﭼ ةرجـة :ئة ،ئةةرٌة ،ئنىاٌحأأرُ ِنٍَاةة بنَط واُ ِاةبـةؾ بـى خ ردرٌـةسةواُ
ذنظــَ بــا لــة دةر ،ئــةً طــالاةةة ج ـ خٍى وضطــةةجى ىــةسىرً ٌةوــةةُ ةة ئةطــةس لــة
ئاجاجننـؽ جشطــاُ (وة ئـةةرُ دةِـــاجَي باصسطـــاٌنناُ دةوـشد) خـ ر لـة بةخؼؼـــى
خــى ،دةةلاةوةٌ ــذي ب ـ ٌنــــاصجاُ دةوــاد بنَط وــاُ خ ـ ر صرٌــا ،و ــاسبةجنَنة .ئــةً
ئايةجـــة ،طــ ةسىةجى (التربوووووة) جـــةٌنا دةرـــةسو  :َ،سى َ،وـــةدةُ ِاةبـــةؾ بـــى خــ ر
درٌةسةواُ لة وضطةةجى ىةسىرً ٌضي بنـةةٌةةة.
ةة ئايةجةوــة ،ط ــ ةسىةجى (اي ــُئ٥س)٠ؾ دةرــةسو  :َ،دسةػــــىةواٌى خ ـ ر ىــةا َه
وةوةُي دةطـحذسيَزيى وةوةٌـة طـةس غ سباٌننـةواُ ةة دةطـحذسيَزيى وةوةٌـة طـةس
ئةةرٌة ،ديَـَ بى وضطةةجى ىــةسىرً جا ئةةة ك جنَنطـنـشرٌنَنناُ جنَذر ِـةية؟
دةرةسو  :َ،وةِ َنماـَ وارشةواُ بلـَ بـى وضطـةةجى ىـةسىرً بـةاً دةطـحذسيَزينؽ
وةوةٌـــة طـــةس غ سباٌننةوـــةياُي دةطحـ ــذسيَزيى وةوةٌـــة طـــةس خىػـــناُ يـــاٌى:
ئايةجةوـــة ،طـ ـ ةسىةجى (ايتٛب ــ )١بـــةغ دةرـــةسو  :َ،وةِ َنماـ ــَ وارشةوـــاُ ٌـ ــضينى
وضطــــةةجى ىــةسىرً بنــــةةُ ٌارــةسو  :َ،بناٌن ــ رُ ِــةجا بط ـ جش :َ،ئــةةة ،دينــة،
ٌةطــا وشد جــةةة وــة دةرــةسو  :َ،دةطح ــذسيَزيناُ وةوةٌــة ط ــةس َ،بة ال ــن ب ــةغ
دةرةسو  :َ،سىيَطشينـاُ لــ بنـةُ وةةرجـةِ :ـنث جنَنطــريرٌ َن لـة ٌنَ رٌناٌـذر ٌنـة جـا
بطـ جش :َ،يةونَنناُ ئةة ،دينـةٌ ،ةطا وشد جـةةة.
كــ ٌنة وظــ لاىاٌاُ لةاليةوــةةة رةسواٌنــــاُ ذنَنــشرةة وــة ٌةِ َنماــــَ وارشةوــــاُ
ج خٍــــى وضطـــةةجى ىـــةسىرً بنـــةةُي لةاليـــةوى دينةػـــــةةة ذنَنـــاُ طـــ جشرةة:
دةطــحذسيَزيي وةوـةٌة طةس ئةة وةطـاٌة ،بة وةبةطحى ىــةمي ة وشىة ديََي صيـاُ
بة غ سباٌننةواُ وةطةيةٌَ.

ةة ِةٌذيَنـناُ ط ج ةياٌـة :ئـةةة وـة دةرةسوــ  :َ،ﭽ  ...﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ...ﯞﭼ بةخؼـــؽي سىةصروةٌـذيى ذــةسةةسدطاسياُ درةر دةوـةُ بة الــطةية
لةطةس ئةةة وة ئةةرٌـة ،بةة ػـنَ ةية ةةطـفناُ دةوــاد وظــ لاىاٌَ.

www.alibapir.net

......

()5 – 1

[ ] 25

َــ َيــيـو:
بــةآلم ئـيَمــة دةل
ٌةخنَش ةرٌنـة كـ ٌنة ٌاوظــ لاىاٌاٌنؽ بةخؼـــؼى خـ رة سىةصروةٌـذيى خـ ر درةر
دةوـــــةُ وـــةسم ٌنـــة ِـــةس وظـــــ لاىاُ ةربـــَ بـــةاً ِـــى وـــارشرُ غةــ ةهَ ٌـــاوشَ،
لةبةسئةةة ،لةسىيَنةوى سىرطخي ػــةسةننةةة ٌنة دةٌا ئـةةرٌنؽ بـة خـةيالاى خىيـاُ
ِةس دةياٌـةة َ،خ ر لة خىيـاُ سىرص ،بنـةُي بةِةػـحى خـ رؾ درةر دةوـةُ وةةرجـة:
بةً ػنَ ةية ئةة ئنؼـنالة ياخ د ئةة جنَنطنـشرٌة سىةرلاـةجننة كاسةطةس دةب .
وةطــــةلةٌ ،ىيــــةً :وــة خــ ر ،ب ةيٍَــة لــة ئايــةجى دةةةوــى طــ ةسىةجى (اي ــُئ٥س)٠در
دةرةسو  :َ،ﭽ﮼ ﮽ ﮾ﭼ ةة ِـةسواج َن ئن شىروحـاُ ػـــناٌذ سىرةةػـناس

بنةُ ذنَؼــرتيؽ بامسـاُ وـشد ئـةةة لـة واجنَنـــذرية وـة ئنٍظـــاُ لـة ئن ـــشىرً دريـــة
ةرجة :واج َن ئن شىروحاُ بة ىةم ياُ بة ة وشىة بةطــح ة سىرةوشدٌحاُ لــ غةدةاةيـة
ديــاسة وةبةط ــخ ذ َنــى سىرةوــشدُ لــة ةػــــناٌننة ئةةي ــؽ لةبةسئــةةة ،لــة طــــٍ ةس،
ىــةسىةً دريــة بىيــة لـ َننـــاُ غةدةاةيــة

ل َنــشةدر وــة خ ـ ر دةرــةسو  :َ،ﭽ﮼ ﮽

﮾ﭼ ةة ِةسوـــاجنَ ىــةاهَ بــ ةُ ئن شىروحــاُ ػــناٌذ سىرة بنــةُ ِــةو ة
صرٌايــاُ لةطــةس ئــةةة يةوــذةٌطَ ل َنــشةدر وــة دةرــةسو  :َ،ﭽ﮾ﭼ ِةسكــةٌذة
رــةسواُ (أوــش)ة كــ ٌنة دةرــةسو  :َ،سىرةبنــةُ بــةاً ئــةة رةسواٌــة بــى سى َ ذنَــذرُ
(َبئس)١ية ٌةك بى ذنَ يظــخ ب ةُ (ٚد ) ٛةرجـة :رـــةسىص ٌنـــة لةطـةس ىاجننـةواُ
ةة لةطــةس ة وشىةوةسةو ــاُ وــة ئن شىرونــــاُ ػــناٌذ سىرةبنــــةُ جــاو بطــــ جش :َ،ئــةةة
خ ر ،بةسصة وةصُ رةسو ةيـةجى :ئةطـةس ئن شىروحـاُ ػــناٌذ سىرةبنـةُ كـ ٌنة ئنَىـة
سـ)ِ١
بٍلــنٍةيةوى (ذق ــ ٍٛايَكــ٘)وــاُ ِةيــة دة ال ـ ( :األّٔ َِـطَ َب ِهـسَ ا ّٖيشَ ّٖـطَٜٝ ّٚــس اإلّٚبَئ َ
ةرجـــة :رةسوـ ــاُ وـــشدُ دةر ،غةدةاـــــةوشدٌى ػـــــحنَ سىةةربـ ـ ةُ دةطةيةٌــــ ٌـــةك
ذنَ يظــخ ب ةُ ةرجة :بىجاُ ِةية جا ئنَظــحا لنَحـاُ غةدةاـة بـ ة سىرة بنـةُ وـادرً لـة
ئن شىروذر بـ ةبَ لةوـةةدةر وـادرً ئن شىروحـاُ ػـــناٌذ بىجـاُ ِةيـة سىرة بنـةُ بـةاً
رةسىص ٌنة لةطـةسجاُ ِـةس بىيـةؾ بـةب صرٌنـــاسيي (ذقـ ٍٛايَكـ٘) ئنٍظـــاُ ٌاج رٌـ
ياطــــا ػــةسةننةواُ لــة غ سىئــاُي ط ــ ٌٍةد ةةسبطــــشَ،ي ِةلاــــّنٍَج ئــةةة ،وــة بــة

www.alibapir.net

......

()5 – 1

[ ] 22

سىةرلاــــةد جةواػــــا ،ئــةة سىطــــحةية :ﭽ﮼ ﮽ ﮾ﭼ بنــاد دةلاــ  :ئــةةة
واٌا ،ةرية سىرةوشدُ رــةسىصة ياٌى ِةسكى ىاجننــة ِةسكـــى ةـ وشىة كننــة لــةةَ،
وــة ة وشىةيــاُ جــةةرة وــشدي ىــةجناُ جــةةرة وــشد دةبـ دةطــــخ بــة سىرةوــشدُ بنــةُ
بةذنَـى ئةً ئايةجـة بةاً ٌـا ئـةةة صرٌايـاُ جنَنذةطــةُ دةلاــنََ :ئـةة رةسواٌـة بـى سى َ
ذنَذرٌــة ةرجــة :بىجــاُ ِةيــة سىرةبنــــةُ بــةاً و لــــضةً ٌ ـ بــةةة ،وــة ِــةس دةب ـ
سىرةبنــةُ.

وةطـةلـة ،دةيةً :وة دةرـةسو  :َ،ﭽ﯀ ﯁ ﯂    
   ﭼ ذنَؼــرتيؽ بامســاُ وــشد وــة لــة طــالاى ػةػــةوى
وىكننذر ذنَغةوةةس ،خ ر  خى،ي ِــةصرسة ك رسطـــةد لـة ِـــاةةاٌى بةسىيَنــةةجَ
كــ ـ ةُ بــــةسةة وةونــــة بىئــــةةة ،ةــ ـ وشىة جنَةــ ــةج بنــ ــةُ ِـــ ــاةبةؾ بــــى
خ ردرٌـــةسةواٌنؽ لـــة وةونـــة سىيَنـــاُ ذنَطـــشجَ لـــة ػـ ـ يٍَ َن وـــة ذنَـــى دةطـ ـ جش:َ،
(ايّٖشسَ ِٜبِ َٝـ ـ )١ةة طــةسة اً ؿــ لاِي سىيَننــةةجٍنَنناُ وــشد وــة ئــةة طــــالاة (طــالاى
ػــةػــةوى وىكــني) بطــةسىيٍَةةةة ةـ وشىة ٌةوــةُي طــالاى ئايٍــذة (طــالاى ىةةجــةً)
بلــَ ئةة ة وشىةية بنــةُ جـا لـة ِـىِ ،اجٍــة خـ رسةةة ،ئـةً سىطـــحةيةدر باطـــىاُ
وــشد واج َنـ وــة لــة (ايّٖشسَ ِٜبِ َٝــ )١ب ـ ةُ وىوــة ال َن لــة و ػــشينةواُ لــة سى رِةاجــةةة
ِاج ةُ ةرجـة :خـةلانى اـةيش ،وةونـة بـ ةُ ةيظـــح ةياٌة بلـــَ ةـ وشىة بنـــةُ لـة
وةونــة ِةٌذ َي لة ِاةةاُ خـ ر لنَناُ سىرص ،ب خىياُ ئاوـــادة وـشدةة بلــَ سىيَنـاُ
ل ــ بط ــشُ ةة ػــــةسىياُ لةطــةهَ بنــةُ خ ـ ر ،دردطــــةس ئــــةً سىطــــحة غ سىئــــاٌننة،

ٌاسد جــــــة خــ ـ رس :َ،ﭽ﯀ ﯁ ﯂     
  ﭼ ةة بــــا سىق لــــــ َنة ةٌةةةٌحاُ لــــة وىوةلاـــــ َن وــــة ئنَ ةيــــاُ

طنَشىرةةجةةة لـة وضطـةةجى ىـةسىرًي سىيَنــاُ لنَطشجـ ةُ ةرجـاُ لنٍَةوـــاد ئنَـ ةؾ سى َ لـة
وىوة النَنــــى دينــة بطـــشُ ةة دةطــحذسيَزيي بنةٌــة طــةسياُ ئٍجــا ئايــا ئــةةة كــي
لنَ ةسدةطنـــشَ،؟ ئــةةة ،لنَ ةسدةطنـــش َ وــة وظـــ لاىاٌاُ دةبــ بــة سىةةػـــخي بــةِا،
بــةسصةةة لةطــــةهَ اــةيش ،خىياٌــذر واوةلاــــة بنــةُ ٌــةك ئةطـــةس ئــةةرُ جٍنَ يــاُ
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ذنَطـــ جَ وظـــــ لاىاٌاٌنؽ جٍنَ يـــاُ ذــ بماـنٍَـــــةةة ةة ئةطـــةس ئـــةةرُ جىسيَــ لـــة
دةطحذسيَزيي ياُ وشدة طةسياُ دةطحذسيَزيناُ بنــةٌةةة طـةس بةلاــ وظـــ لاىاٌاُ لـة
بةسرٌةةس دةطحذسيَزييي طحةوى ئةِمــى وـ رشدر ئـةةرٌنؽ بىيـاُ ِةيـة بةسذةسكنــاُ
بذةٌـةةة بــةاً لـة طــــٍ ةس ،ػــةسةذر ٌـةك ئــةةرُ كــنناُ لةطـةهَ وــشدُ ئــةةرٌنؽ
ِةواُ ػحناُ لةطةلاذر بنـةٌةةة بى ةيٍَة :وة ئةةرُ وظـ لاىاٌنَنناُ بـة ٌاِـةق و ػـخ
ئــةةرٌنؽ بلــَ اــةيش ،بن رةوــــة بــة ٌاِــةق بنــ رٌةةة يــاُ ئةطــةس ئــةةرُ جةةــذر،
ٌاو ةطــــناُ لــــة ئارشةج َنـ وــشد ئــةةرٌنؽ بلــــَ جةةــذرٌ ،ــاو ةغ لــة ئارشةجنَننــاُ
بنةٌــةةة يــاُ ئةطــةس ئــةةرُ ػــحنَنى خــشر يــاُ غظــــةيةوى خــشر ي ٌاػــــةسةنناُ
ذنَط ـ جَ بــى ةيٍَــة :ب خحــاٌى درةيٍَرنظــني يــاُ بــى وــشدُ ئــةةرٌنؽ بلــَ ةريــاُ ذ ـ
ب امنٍَــةةة ئةةرٌــة دسةطــخ ٌ ـ بــةلان وظ ــ لاىاُ دةب ــ ذابةٌــذب بــة بــةِا ،بــةسصة
سىةةػـــــحى بـــةسصةةة ةة بـــة ياطـ ــاواٌى ػـــةسيعةجةةة بـــا بةسرٌةـــةسةواٌنؽ طـــــحةًي
دةطحذسيَزيي بنةُ بىيـاُ ِةيـة درةرِ ،ـةغي خىيـاُ بنةٌـةةة لـة ىسيَـى ػــةسةننةةة
بةاً وةسم ٌنة بة ػنَ ة ،دةطحذسيَزيي جا خ ر  دةرةسو  :َ،با سىق ِةلاظـاٌحاُ لـة
وىوــة ال َن وــة ئنَ ةيــاُ طنَشىرةةجــةةة لــة وضطــةةجى ىــةسىرًي سىيَنــاُ لنَطشج ـ ةُ ةرجــاُ
لنٍَــةواد ئنَــ ةؾ دةطــحذسيَزيي بنةٌــة طــةس وىوةلاـــنَنى دينــة لةةباسةػـــةةة ئــةً
رةسوايؼـــــحة ِةيـــة ذنَغةوةـــــةس ،خـــــ ر  دةرـــــةسو [ :َ،ذّٔزّْ األََّٔـ ـ ـئ ََّْٚ ّٔ١ئّ ــََ ٢ـ ـّٔٚ
دـ٘ ّٔذبـَ ٛزاَ ٚز بـطقَِٚ ،)1313( :ايتّْط َِـ ِص ُّٟبـطقِ:
اَ ِ٥تَُ َٓؤّ َٚالّٔ ََدِٔ ََِٔ خَئ َْؤّ] {ّٔذخِ َط َ
احل ـئنِِ ب ـطقَِ )1190( :ع ـِٔ ذّٔ ِبــٖ ٞطَ ِ ٜـطَّٔ َٚ ، ّٔ٠ق ـئٍَ:
ػ ـٔ ّٔغط ٜـ ّٔ َٚ ،
سَ
(ّٔ َٚ ،)2103ق ـئٍََ :
ـششَ٘ األيبـئْ }ٞةرجـة :وةطـ َن وـة
ط َػِ ًَِِٚ َٚ ،افّٔكـ٘ ايـصَّٖيبَٚ ،قَ َّ
ؾ ـطِ ِ
قشٝح َع ًَّٔ ٢
َ
جــى ،بــة ئةونٍــذرس درٌــاةة طــراسدةوة ،بــذةةة ةة خناٌــةد لــة وةطــ َن وةوــة وــة
خنــاٌةجى لة جى وشدةة جى طراسدةد لةال ،وةطـ َن درٌـاةة ئـةة بـضس ،وـشدةة ئةطـةس
طــةةيٍ ئــةةيؽ طــراسدةيةوى لــة ال ،جــى درٌــــا جــىؾ ئةواٌةج ــةوة ،بــضس ٌةوــــة،
بماــــنَى :جى الــة بــة جى الــة ئةطــةس ئــةة ئةواٌــةجى جــى ،بــضس وــشدةة بــىد ِةيــة لــة سى َيــى
ػـــــةسةننةةة لـــة سىيَـــى ياطـــاينةةة دةةـ ـ ر ،لةطـــةس جىوـــاس بنـــة،ي ِـــةغى خـــىد
ةةسبطشيةةة بةاً بىد ٌنة ئـةة خناٌـةجى وـشدةة جـىؾ خناٌـةد بنـة ،ئةطـةس ئـةة
خنــاٌةد لة خى ،دةةةػـنٍَنَحةةة جى ٌابــ لـة خـىجى ب ةػـنٍَنةةة بةلاــن دةبـ ئـةة
ِةغــــة ،خــىد بــة ػـــنَ ةيةوى دينــة ةةسبطــــشيةةة ِةسةةِــــا لــة رةسوايؼــــحنَنى
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دـ٘ ّٔذسِ َُـس
ن ــطَاضَ] {ّٔذخِ َط َ
ن ــطَضَ َٚالّٔ ِ
دينةيــذر ذنَغةوةــةس خ ـ ر  دةرــةسو [ :َ،ال َ
بـ ـطقَِٚ ،)1806( :ابِـ ـ ـٔ ََئدَـ ـِ٘ بـ ـطقَِٚ ،)1132( :ايّّٜٓـ َبـ ـ ـ َطاِْ ُّٞبـ ـطقِ )22360( :عَـ ـٔ ّٚابِـ ـّٔٚ
ػـٔ} ةرجـة :صيـاُ لنَـذرُ سىرطــــحةةخى
سَ
َبـئؽّٔ َٚ ، ّٛقـئٍَ ؾـه ٝاألضْـؤٚط :سَـسٜح َ
ع َّ
صيــاُ لنَــذرُ لــة بةسرٌةــةس صياٌــذر لــة ئنظــــالوذر ٌنــة ةرجــة :بــىد ٌنــــة بــــة بــ
دةطــــحذسيَزيي اليــةٌى بةسرٌةــــةس صيــاٌى لنَة ــذة ،ةة بىػــخ ٌنــة لــة بةسرٌةــةس صيــاُ
ل َنــذرٌى ئــةةدر صيــاٌى لنَةذةيــةةة بة ال ــن دةب ـ درةرِ ،ــةغى خــىد بنةيــــةةة ئٍجــا
ئةةةؾ ص س جنَى طـةس ة ياٌى :خ ر  بة وظـــ لاىاٌاُ دةرـةسو  :َ،ئةطـةس خـــة ال
لةطــةهَ ئنَ ةدر طــحةوى وشد ػــحى خشرذي وشد خنـــاٌةجى وـشد دةطـــحذسيَزيي وـشد
ئنَ ة بىجاُ ٌنة ةربنـةُ كـ ٌنة وظـــ لاىاٌَ ةة دةبــ بـة بـةِا بةسصةوــاُي سىةةػـحة
بةسصةواٌةةة ذابةٌذبَ ئةطةس ئةةرُ خشرذةي اـةدسة صةلاـيي دةطـحذسيَزيي لـة خىيـاُ
دةةةػـنٍٍَةةة ئنَ ة ٌابـ لة خىجــاٌى ب ةػــنٍٍَةةة ئــةةة بىيـة ص س جـةخحى لةطـةس
دةوةوةةة

ك ٌنة ئـةة ئايةجـة ،طـ ةسىةجى (ايبكـط )٠وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮟﭼ دةبـــ بـــضرٌ طــــناغةوة،
جنــاية لةً طناغة ،ئنَشة كـ ٌنة لـةة طــناغة ،طـ ةسىةجى (ايبكـط)٠در وةبةطـخ ذنَـى
ػــةسى ذنَفش ػــةي سىيَطشجٍــة ةرجــة :وةط ــنَ ػ ــةسى ،ذنَفش ػــــحى جــىؾ بــىد ِةيــة
بةسذةسكــي بذةيةةة وةطــ َن ىسيَـى ذنَطشجـي جـىؾ بـىد ِةيـة ئـةة ذةسكـة لـة ىسيَـى
خــىد البــةس ،بــةاً وةطــ َن ٌاػـــةسةننةوى لةطــــةهَ جــىدر وـــشد جــىؾ ِةوــــاُ
خنــ ــاٌةجى ل ــنَةنةيةةة ئ ــةةة ٌـاب ــ بة ال ــن دةب ــ درةرِ ،ــةغى خــىد بنــة ،بــة

ػــنَ ةيةوى ػــةسةني.
وةطــةلة ،ياصدةيــةً :وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﭼ ةة ِاةوــاسيى
يةوــذ ،بنــةُ لةطــــةس كاوةو ــاسييي ذاسيَضوــاسيي ةػــةَ َ( :،هــئ )ٕٚلةط ــةس ونَؼــــى
َكـئًَٛا) ةرجـة:
(ََّٔئعـٌ)ة بى بةػذرسيي وشدٌـى دةةاليـةُ يـاخ د صيـاجش دةطـ جشّٔ َ( :َ،
دةةاليــةُ يــاخ د صيــاجش يةوــذياُ و ػــخ ذنَنــةةة بةػــــة ىس ِــاجَ (َ َهــئَْٛٚا) ةرجــة:
ذنَنةةة ِاةواسيناُ وشد ِةسوـاونَنــناُ ( َعـ ـ )ٕٛبـ ة بـى ئـةةة ،دينـــة ديـاسة لنَـشةدر
خــــ ر  ئــةةة ،بـــة وــشدرس ،رــةسواُ ( ِفه ــٌ األَّٔــط) ِنٍَــــاةة ةجـــة :رــةسىصة ئنَــ ة
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ِــاةواسيي بنةُ لةطـة َه وـنَذر؟ بةذنَى طناغى ئايةجةوة دةسدةوةة َ،وـة دةبــ لةطــة َه
وظـــــ لاىاُي ٌاوظـــــ لاىاٌذر ِاةوـــاسيي بنـــــش َ كـ ـ ٌنة ئايةجةوـــة باطـــي كـــىٌنةجى
واوةلاةوشدٌى وظـ لاىاٌاُ لةطـة َه ٌاوظـ لاىاٌاٌذر دةوـاد دةرـةسو ِ :َ،اةوـاسيي لةطـة َه
خةلانذر بنةُ لةطةهَ بةسرٌةةسةواٌحاٌذر ك وظــ لاىاُ بـَ ك ٌاوظــ لاىاُ لةطـةس ِـةس
ػح َن وة كـاوةوـاسينة ةة ذاسيَضوــاسيى ية.
جــا بــا بــضرٌ (ايبِ ــطّ ٚايتَكــ )٣ٛيــاٌى كــى؟ ةػــة( :،بـِـطّ) صرٌايــاُ ئــاةر ذنٍَاطــةياُ
ايٓـئؽِ )ّٚةس ػــح َن ط ةد ،بى خةلاـ ِةبـ
وشدةة دة النََ( :ايبـطُّ :نٌُّّٕ ََئ فَِّ َّٖ َْ ِ٘ٝ
ذنَــى دةط جــــش( :َ،بـِـطّ) بىيــة وــَ بــة كاوـــةواسيني واٌــــا وــــشدةة ةة دةػــط
وةبةطــخ لة ةػــة( :،بِـطّ) وـشدةةة باػـةواُ بـَ ةة وةبةطـخ لـة ةػـةَ ( :،كـ)٣ٛؾ
خىذاسرطـــة بــ لـــة وـــشدةةة خشرذـــةواُ ﭽ   ﭼ ةرجـــة:

ِاةوــاسيى يةوذ ،بنةُ بى ِةو ة وشدةةةيةوـى باؾ ةة ِاةوـاسيى يةوـذ ،بنـةُ بـى
خىذاسرطــــة لــة ِــةو ة وشدةةةيــةوى خــشر دةػــط ىَ بماــ َن ( :بــِط) ةرجــة :ئــةة
ػــــحاٌة ،وــة بــى خــة ال باػــَ طــ ةدبةخؼ ــَ ( َكــ)٣ٛؾ ةرجــة :ئة ــاوذرٌى ِــةس
ػــح َن وة جنَطــا ،سىةصروةٌـذيي خـ ر ،ذةسةةسدطـــاسة ئٍجـــا ئـةً ئايةجـة ص س ػــــحى
لــ ةةسدةطـنـش َ:
يـــةو َن لةةرٌــــة :لةطــــةس وظـــ لاىاٌاُ ذنَ يظــــحة ِـــةس واسيَـــــ ذنَ يظـــــحى بـــة
ِــــةسةةةصيى بــ ة ذنَ يظــــحى بــة ِاةوــاسيي ٌنَ خىيــــاُ ِــــةب ة ذنَ يظــــحى بــةةة
ِـــةب ة وــة بـى ،وىبةٍــــةةة بـى ةيٍَــة :سىيَنخشرةيَنـى وــةدةٌنى ياخــ د سىيَنخشرةيَنــى
طـناطــي ِ ...حذ بةذنَى ئةً ئايةجة وادرً واسة ذـشى رة ،ئنظـــالونى ياخـــ د رـةسواُ
بة كاوـةوشدُي سى َ لـة خشرذـة طـشجَ يـاخ د جنَةـةجنَنشدٌى ياطـــاواٌى ػـةسيعةدي
بـةسطشيى وــشدُ لـة ئنظــــالًي وظــ لاىاٌاُ ذــةوى لةطـةس وةةجةــ ئةةرٌـة ِــةو ةياُ
دةبٍة رـةسىص كـ ٌنة رـةسىصة وظـــ لاىاٌاُ وـىبَ ةة ٌاػـــح رٌَ وـىبَ ِـةجا بةسٌاوـةة
ذشى رةيــةوناُ ٌــةب ةة ِــــةجا جةبــــاي ِاةوــاس ٌــةبَي سى َي يذنَــــ ٌــةبَ لــة ٌ َن ـ رُ
خىياٌذر بىية ئةة ػــحاٌة ،بامساُ وشدُ لةةوـاجاٌة ِـةو ةياُ دةبٍـة رـةسىص كـ ٌنة
دـ َّٚالِ ّٜبـِ٘ فّٔٗ ــ ََٚ ٛادِ ـ ـ )
ال َٜـتُِِّ ا ّٖيَٛا ِ
بٍلنٍةيةوــــى ػ ــةسةننىاُ ِةيــــة دةلاــــ ( ََــئ ّٔ
ةرجةِ :ـةس ػـــح َن رـةسىص َي بـةب ئـةة جنَةـةج ٌـةوش َ،ئـةةيؽ دةبنَحـة رـةسىص بـى
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ةيٍَة :خ ر ،ذةسةةسدطــاس دةرةسو  ٌ :َ،يَز بنــةُ ٌ يَزيؽ ذنَ يظـحى بة دةطـحٍ يَزة
ك ٌنــة بةبـ دةطــحٍ يَز ٌ يَز ٌاوـش َ،وةةرجة :دةطـحٍ يَزةوةؾ دةبنَحـة رـةسىص ئٍجـا
دةطــحٍ يَزيؽ ذنَ يظــحى بــة جــاسةجطشجَ دةوــاد بىيــة جــاسةجطشجٍنؽ دةبنَحــــة رــةسىص
ِةسةةِــا ٌ يَزوشدُ ذنَ يظــحى بة بةسطي ذىػاوى ذاك ِةيـة بىيـة :ئـةةيؽ دةبنَحـة
ِئيؿـِ٤ِٞ
رةسىصِ ...حــذ ياخـ د صرٌاياُ بٍلنٍةيةوــى دينــةياُ درٌـــاةة دةلاــ ( :األَِّٔـط ب َّ
ذَِّٔط بِ٘ ِ ٚبَُئ ال َٜتُِِّ َّٚالِ ّٜبِ٘) ةرجة :رةسواُ وشدُ بة ػح َن رةسواٌة بة خ د ،ئةة ػحة
ةة بــة ِةسػــــحنَنى دينــةؾ وــة ئــةة ػــــحة بــةب ئــةة جنَةــةج ٌــاوش َ،ةةك ذنَؼــرت
ةيٍَــةً ِنٍَايــةةة لةطــةس ٌ َيــز ٌ َيــزوشدُ بــة دةطــحٍ يَز دةطــــحٍ يَز بــةب جــــاسةد
جــاسةد بــةب خىذاونشدٌــةةة ئٍجــــا ٌ يَـــز بــةب سىرةةطــحاُ لــة ػـ يٍَى ذــاك ذاػــــاُ
سىةةوشدٌـــة سىةةطـــــة (قِبًّٔ ــ )١بـــةب ئاطـــــادرسب ةُ لـــة وـــاجى بــ ةٌى ٌ يَـــــز ئةةرٌـــة
ِــةو ةياُ ذنَ يظـــخ دةبـَ ك ٌنـــة ٌ يَـز بـةب ئةةرٌـة ٌابــ ِةسةةِـــا كـــةٌذرُ
ػــــــحى دينــــــةؾ وــــة ػــــــةسةضرٌاُ باطــــناُ وــــشدةةُ بىيــــة ِاةوــــاسيي وــــشدُي
دةطــحةاسطشجٍى وظــــ لاىاٌاُ لــةٌنَ رُ خىياٌــذر رــةسىصة ةة خ ـ ر ،ذةسةةسدطــــاسيؽ لــة

طـ ةسىةجى (آل عم ان) دةرـةسو  :َ،ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ ةرجـــــة :بـــــا لـــــة
ئنَـــ ةدر وىوةلاـــ َن ِــــةبَ وــة باٌطــــةةرص دةوــةُ بــى كاوــــةة رــةسواُ بــة ػــــحة
ذةطٍذةواُ دةوةُي سى َ لة ػحة ٌاذةطٍذةواُ دةطــشُ ةة ِةس ئةةرٌةؾ طةسرشرصُ.
ئٍجــا ذنَغةوةةس خ ر  ئاةر ذنٍَاطة( ،بِـط) ،وشدةة وة ذنٍَاطةيةوى ص س ج رُ
سـئىّٔ
ّٖك ًّٖـ َٚ ،اإلِ ّٚثـِ ََـئ َ
ط َُـإَّّٔٔ َّٚئِّٝـِ٘ اي ّٔ
دةواد بى كاوــةواسيي دةرــةسوــ [ :َ،ا ّٖيبِطُّ ََـئ ا ّٖ
دـ٘ ّٔذسِ َُـس بـطقِ:
ايٓــئؽ َٚذّٔفّٖ َتـ ِٛىّٔ] {ّٔذخِ َط َ
َززَ ِفــ ٞايكَّ ــسِض ََِّٕٚٚ ،ّٚذّٔفّٖ َتــئىّٔ َّ
ِفــ ٞايـ َّـَّٖٓؼََٚ ّٚـط َّ
(َٚ ،)28616ايَّٓ ّٜب َطاِْـ ـ ـ ُّٞبـ ـ ـطقَِٚ ،)361( :سَػَّـ ـ ـَٓ٘ األيب ـ ــئْ ٞف ـ ـ ـ( ٞق ـ ــشٝح اي غٝـ ـ ـ
ٚاي ٖ ) ٝبـطقِ })2613( :ةرجة :كـاوةواسيى ِـةس ػـــحنَنة وـة دلاـخ ذنَــى ئاسروةــ
{ةرجة :دلاــخ ذنَى خىػـة ةة دةسةةٌــخ ذنَى و سىجــاةي ئاسروطشج ة بـ } ط ٌــاِنؽ
(بــة ذنَلــةةرٌةةة) ِــةس ػــــح َن لــة دلاــــحذر ب َنــخي بل ــ ي ذ َنــى ٌاو سىجــاة بــي ةة لــة
طــنٍةجذر لةسةلـةس ،ب ِةسكـةٌذة خـةلاننؽ رـةج رد بـى بـذةُي رـةج رد بـى بـذةُ
ةرجة :ئنٍظــاُ دلاى خى ،ص سجــاس بناد بة ذنَـ ةسة بننـــاد بـة جـةسرصةة ِـةس ػـــح َن
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دلاــــخ ذ َنــى و سىجــاة بـ ة بــا بـضرٌـــ سىةةريـــة بــةاً د الــى وةطـنَنى ئنىاٌــذرس ةة ِــةس
ػــح َن لنَى لة ط وـاُ درب ة ،لنَى لـةلةسةلــةس درب ة ،دلاخ ذنَى و سىجاة ٌةب ة ئـةةة
ٌـاسىةةريـة جاس ،ةريــة ػــح َن بة سىةرلاةجى ػــةسع سىةةريـة بــةاً ئـةة وةطـــة دةصرٌــ
وة سىةةر ٌنــة.
بىية ذنَغةوةــةس خ ر  لة رةسوايؼــحنَنى دينـةدر دةرـةسو َُ َّّْٚ َ[ :َ،ـئ ذّٔ َْـئ بَؿَـ ـط
قــئزِم
ػ ـ ذ َّّْٔــ٘ َ
َهــ َٕٛذّٔب ًِّٔ ـؼَ َِ ـِٔ َب ِه ـ  ،ّٛفّٔأّٔسِ َ
هــِِٗ ذِّٕٔ ّٕ ٜ
كــِ ،ف ًّّٔٔ َهــٌَّ َبهِ َ
َّّْٚ ََٚــ٘ َ ٜـ ّٖأَِ ِٞٓٝا ّٖيدَ ِ
ش ُِ ًّٖ َٗــئ ذِّٔٚ
ايٓــئضّٔ ،ّٚفًّٖ َِ ٝ
ّٓ َهــَِ ّ٘١ـَٔ َّ
ػـًِِ ّٛفّٔإ ََُّ ّْٚــئ ِٖـ َ ٞقِ ّٖ
شــلّْ َ ِ
هـِٝت ّٔيــ٘ ِب َ
هـّٔ ٞيــّ٘ٔ ،ف َُـِٔ قّٔ َ
فّٔأّٔقّٖ ِ
ػ ــ ًِِ بـ ــطقَِّٔٚ ،)3338( :ذب ــَ ٛزاَ ٚز بـ ــطقِ:
د ــئض ُّّٟٚبـ ــطقِِ ََٚ ،)1338( :
َ ٜــصَ ِضَٖئ] {ضََٚا ٙايب َ
نـ َٞاهللّٕ
دـِ٘ بـطقِ ،)1126( :عَـِٔ ذّّّْٕ غَ ّٔـً ََُ ّٔ١ض ِ
ػئ ُِّٞ٥بطقَِٚ ،)3362( :ابِٔ ََئ َ
(َٚ ،)1381ايَّٓ َ
عَ ِٓ َٗـئ} ةرجة :بنَط واُ وٍنؽ وش ــي ئٍجــا جاس ،ةرية وةطـاٌنَنـى ٌاوـىك ديٍَــة الً
بــى ونَؼــةيــــةك (وــة لــة ٌنَ رٌناٌــة) لةةرٌةيــة يــةونَنناُ غظــة ،رةطــنِ جــشة صوــاٌى
سىةةرٌحـشبـ لـة يـةوناُي وٍـنؽ ةر دةصمن سىرطـــخ دةوـادي ِـةغى ذنَـذةدةً وـة ئـةةة
ِــةغى وظــــ لاىاٌنَنى دينةيــة بــةاً بنَط وــاُ ئــةةة ذاسكــــةيةوة لــة ئاطــــش جــــا بــا
ِةلاـنةطــش َ،ياخ د ةرص ،لــنَةنٍَــ .
وةةرجــة :واج َن ـ ذنَغــةوةــــةس  ةةك غــاص ،بشىياس َي ـ دةدرد وــةسم ٌنــة لــة ال،
خ ر ،دردطةس بةة ػـنَ ةية بـ بـةلان ئـةة بـة سىةرلاـةد ةر ،لـــ ىـالاى بـ ةةة ئةطـةس
دةريى صرٌشر وة ِةغى جنَذر ٌةذنَنشرةة ٌابنَحة ذابةٌذوـةس (ًَّٖ ـع.)ّّٚ
وةةرجة :ئنٍظــاُ دةب ةسيــابـــ ِةٌـذ َ،ػـــخ ِةيـة ةةك طـ ب بةذنَـــى سىةرلاـةجى
ػةسع لةةرٌةية جـى بح رٌـــى بةدةطـحى خبـة ،بـةاً دةػـــضرٌى وـة ِـةغخ ٌنـة دةبـ
ئاطـاد لـ ب ةةك و سدةةرسيـي خىوـاُ دةلاــنََ( :رنَــ َن لة خــ ر ٌاوــش.) َ،
ِةسةةِــا لةةبــاسةةة ةرجة :دةسباسة ،ذنٍَاطــةوشدٌى كاوـــةواسيي ( ِب ـطّ) ذنَغــةوةةس
ّٔط ِٖـتَ ذِّٕٔ
سـئىّٔ ِفـََّْٖ ٞػِـؤَّٚ ،ن ّٚ
 رةسو ةيــةجى[ :ا ّٖيبِطّْ :سػِٔ ايّٖدًّٕلٚ ،ّٚاإلّٚثََِِ :ئ َ
د ـ ـئض ُّّٟٚفـ ـ( ٞاألز ايـ ـَُطز)
د ـ٘ ّٔذسِ َُ ـس ب ـطقَِٚ ،)26008( :ايب َ
ايٓــئؽ] {ّٔذخِ َط َ
َٜه ًَُِّٔ ـ ـ٘ َّ
شٝح،
قـ ِ
ػـٔ َ
سَ
بطقََِٚ ،)193( :ػِ ًِِ بطقَِٚ ،)0301( :ايتّْطَِ ِص ُّٟبـطقِّٔ َٚ )1189( :قـئٍََ :
غ ـ ُِهَئَٕ) ةرجــة:
ايٓــَّٛاؽِ ّٚب ـَٔ ّٚ
ق ـشٝح اإلّٚغ ـَٓئزَ ،ع ـَّٔ ّٚ
احل ـئنِِ ب ـطقِّٔ َٚ )1261( :ق ـئٍََ :
َّٔ ٚ
كاوةواسيي بشيحنة لـة سىةةػـحى جـ رُ ط ٌـاِنؽ ِـةس ػـحنَنة لـة دلاحـذر بنَـخي بلــ
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جــنَطري ٌةبـــ لــة دلاحــذر ةة ذنَؼــخ ٌاخىػــةـــ خــة ال بنضرٌـــ ِــةس ػــح َن ذنَــخ
ٌاخىػة ة خة ال بنضرٌـ دياسة ئةةة ط ٌاِة وـ سدةةرسيى خىػـــىاُ دةلاـنََ( :ئـةةة،
ذاوــة ب باوــة) ئةطةس جى ذاك ب ة ،ةرجة :ػـــح َن بـة ػـــةسةنى دةصرٌـىي دةينـة،
ذنَــخ ئاطاينة خةلاـننؽ ذنَى بضرٌـ بةاً ػـــح َن وـة لـة خةلاـنــخ ػـــاسدةةة ديـاسة
ئةة واطــحة ب و ة ٌنــةي ط واٌــخ لـنَى ِةيــة.
وةطــــةلة ،دةرصدةيـــةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽ  ﯓ ﯔ ﯕﭼ ةرجــة:
ِاةوـــاسيي يةوـــذ ،وةوـــةُ لةطـــةس ط ٌـــاةي دةطـــحذسيَزيي ﭽﯔﭼ بشيحنـــة لـــة
ط ٌاِنَــ وـــة لـــة ٌنَــ رٌى خـــىدي خــ ردر دةينـــة ،ةة ﭽﯕﭼ بشيحنـــة لـــة
ط ٌــاِنَ وـة لةطـة َه خةلاننـذر دةينـة ،ةرجـة :دةطـحذسيَزيي كـ ٌنة ط ٌاِـةواُ دةة
بةػَ :بةػنَنناُ (سَـلُّ اهلل)ية ةرجـة :وـارى خـ ر ةة بةػـنَنناُ (سَـلّ اي َّٓـئؽ)ة ةرجـة:
وارـى خةلاـ ِةلاةةجـة ِةٌذيَننؼـــناُ وـارى خـ رة وـارى خةلاننؼـــناُ ذنَ ةيـة ةةك
ص س لــة ط ٌاِةوــــاُ دةة طــةسياُ ِةيــة بــةاً ػــةسيعةد وــارى خــةلانى جنَــذر صرهَ
وشدةةُ بى ةيٍَـ ة :غـةج َن ِـةً وـارى خـ ر ،جنَذريـة ِـةً وـارى خـةلانى بـةاً خـ ر،
وـــاسبةج وــارى خــةلانى جنَــذر صيــاجش وــشدةة ئةطـــةس خــة ال لــة ِةغةوــة ،خــى،
خىػــــة ة ئــةةة خـ ر ،ونّشةبــاٌنؽ لــنَى خــىؾ دةبــ بــةاً ِةٌــذ َ،ط ٌــاة ِــةُ
جةٌنــــا ِــــةغى خ ـ ر ،ذةسةةسدطــــاسُ بــى ةيٍَــــة :وةو ــىسيى غ واسوــــشدُ ئةةرٌــة
ِــــةغى خ ـ ر ،باادةطــةي دةب ـ ئنٍظــــاُ لــة بــةيٍى خــى،ي خ ـ ردر جىبــة بنــاد ةة
ِةٌذيَننؼــــناُ ةةك ط تــاُ ِــةغى بةٌذةوــــاٌَ ئٍجــا لــةةباسةةة ئــةً رةسوايؼــــحة
ّٔكـئٍَ:
ّٔكـئٍَََ :ـئ اإلِ ّٚثـِ؟ ف ّٔ
ايٓ ِبـ  َّٞف ّٔ
غـأٍَّٔ ضَدـٌ َّ
َكـَ :ٍٛ
ِةيــةَ [ :عِٔ ذّٔب ٞذََّٕئََـّٕ ٜ ، ّٔ١
غـ َّـطَِ٘ سَػَ ـَٓت٘،
و ؾَ ـّٔ ٤ٞفسَ ِعــ٘ .قّٔ ــئٍَّٔ :فَُــئ اإل َُِّٜٚــئٕ؟ قّٔــئٍَ ََ :ـِٔ َ
َّٚشَا سَ ـئى ّٜفِ ـََّْٖ ٞػِ ـ ـ ّٔ
دـ٘ ّٔذسِ َُـس بـطقِّٔ )11131( :قـئٍَ ايُّٖٓـصِ ّٚضَّٚ :ٟغـَٓئزٙ
َٚغَئ َ َِ٘٤غََ٦ّْٝت٘ فّٔٗـَ َٛـؤَِِٔ] {ّٔذخِ َط َ
شٝح اإلّٚغـَٓئز،
قـ ِ
احلـئنِِ بـطقِّٔ َٚ )6636( :قـئٍََ :
س َّبـئَٕ بـطقِّٔ َٚ ،)260( :
شٝحَٚ ،ا ِبـٔ ِ
ق ِ
َ
كـشٝح}
دـئٍ اي َ
ضدئيـ٘ ض َ
ََٚ ٚافّٔ ّٔك٘ ايصَّ َٖ ِبَٚ ،ٞايَّٓ ّٜب َطا ِْـ ُّٞبـطقِّٔ َٚ )6319( :قـئٍَ اهلَّٔ ِٝج ُِـّٕ :ُّٞ
ةرجة :ئةبي ئ وــاوة خــ ر لـــنَى سىرص ،بـ دةلاـــ  :ذناةيَـ ذشطـناس ،لـة ذنَغـــةوةةس،
خ ر  وـشد دةسباسة ،ط ٌــاة طــ جي ط ٌــاة كننــة؟ رــةسو ةِ :،ةس ػــحنَنة وــة
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لة دلاــحذر ب ي ذنَى و سىجـاة ٌةبي ةرص ،لنَةنٍَــة ئـةةة ديـاسة ط ٌاِـــة ط جـــى :ئـةد،
ئنىـــ اُ كـننة؟ (ةرجـة :ل َنــشةدر ئـةة ِاةةلاـة بــة ىسيَضة وةبةطـحى ئـةةة بـ ةة وـة ئايـا لــة
وةطــــةلة ،كــاوةوشدُي خشرذةوشدٌــــذر ئنىــاُ ك دةةس َي ـ دةبنٍ ـ ؟ ٌــةك وةبةطــحى
ئــةةةب ة ب ـ وــة ذنٍَاطــــة ،خ ـ د ،ئنىــاٌى بــى بنــاد) ذنَغةوةــةس ،خــــ ر  ذ َنــى
رةسو ةِ :ةس وةطـ َن بـة كاوةوـــة ،دلاخـىؾ بـ ة ةة بـة خشرذةوـــة ،دهَ ٌاسىةىـةد
ب ـ ة ئــةةة ئنىاٌــذرسة بنَط وــاُ ئــةةة جــةسرصةة ذ َن ـ ةسيَنى ص س ةسدة يــــاٌى :ئةطــةس
ئنٍظــاُ وــاسيَنى كــاوى وــشد ةة بــةة وــاسة كــاوة ،ئــة اوى درةة د الــى خىػــــة ة ةة
واسيَنى خشر لة دةطـحى سىةةيـذر ط ٌـاةي ِــةلاةيةوـــى وـشد ذنَـى دلاٍـــاسىةىةد بـ ة
ئةةة ديــاسة ئنىاٌى ِةيــة ةة ئنىــاٌةوة ،ةر ،لنَذةوـــاد بـة كـــاوة دلاخـــىؾ بـــ ي
بة خشرذــة دلاٍـاخىؾ ب بةاً ئةةة ،وة ئنىاٌى ٌةب خ ر ،ذةٌّــاٌضرُ دةرـةسو :َ،

ﭽﭫ

ﭬ ﭭ ﭽﭼآلاعموو ان

ةرجــة :ط ٌاِــاٌنؽ دةوــةُي ذنَؼــي دلاخىػــــَ

ٌــةجاٌةنٍن ة وةطــي ةر ِةيــة صيٍــــا دةوــاد غــةجنَ دةوــاد ػــــةسىرث دةخ ـ رد غ وــاس
دةوــــاد دصيــــىي سىيَطشيــي دةوــادي خىػــي ذ ـ ِةلاذةونَؼــــ لــة وةجمنظــــاُ ةةك
ئةةة ،ػــحنَنى ص س طـةةسة ،وشدبـ بـةاً ئنٍظـــاٌى ئنىاٌـذرس ئةطـةس ط ٌاِنَننؼـــي
وــشد ػــــةسو دةوــاد باطــي بنــــاد ػــــةسً لــة خـ ر ،ذةسةةسدطــــاسة لــة خةلاـنــــنؽ
دةوــاد ةة خــى ،بــة خــشر ي ط ٌاِةــاس دةصرٌـــ ةة ذنَؼــي ٌاخىػــة ِــةسةةِا بــة
كاوةوةػي دلاخىػــة.
ئــةً سىطــــحة غ سىئاٌننــةؾ وــة دةرــةسو  :َ،ﭽ  ﯓ ﯔ ﯕﭼ
ةرجــةِ :اةوــاسيي يةوــذ ،وةوــةُ لةطــةس ط ٌــاةي دةطــحذسيَزيي ئــةونؽ ص س ػــحى
لنَ ةسدةطري َ،يةو َن لةةرٌـة ئةةةية وة غةدةاةيــة لةطـةس وظـــ لاىاٌاُ بةػــذرسيـــي
لة ىنضب َن سىيَنخشرةيَ وىوة ال َن وىسىة وةجمنظــنَنذر بنةُ وـة ط ٌـــاِى جنَذريـــةة
دةطــحذسيَزيي جنَذريــةي خشرذــة ،جنَذريــة ك ٌنــــة خـ ر دةرــةسو ِ :َ،اةوــاسيي يةوــذ،
وةوـــةُ لةطـــةس ط ٌـــاةي دةطـــحذسيَزيي ِةلاةةجـــة ب ةٌـــة ئةٌـــذروى ئنٍظـــاٌنؽ لـــة
ىنضبنَنـــــذر وـــة در ،ئنظـــالوةي ط ٌـــاةي جـــاةرُي ٌاػـــةسةني دةوـــةُ جىسيَنـــة لـــة
ِاةوــاسييي ٌاةةوــة ،دةكنَحــــة ٌنَــ ٌاةيــــاُ لةطــةلاناُ وىب ةٌــةةة دةوــاد دةكــ
جةطةـنــش دةوــاة ذــنالُ دردةٌـ ي ئاب ةٌــة دةدرد ئٍجــا بــةسطشيناُ ل َنــذةواد لةطــةلاناُ
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دةبــ ئةةرٌــةؾ ِــــةو ةياُ ِاةوــاسي خــ ر ،دردطــةسيؽ دةرــةسو ِ :َ،اةوـــاسيي
يةوــذ ،وةوــةُ لةطــةس ط ٌــاةي دةطــــحذسيَزيي وــة بــةة ذنَنــة وظــــ لاىاٌاٌنَنى ص س
ط ٌاِةــاسُ ةة ِةسةرػــةة ص سجــاس وظــ لاىاٌاٌ َن لــة ٌنَــ سىيَنخشرةيَــ درُ لــة ٌنَــ
سىيَنخشرةيَنى وةدةٌى ياُ طـناطني درُ يـاخ د لـة وـىسىة وةجمنظـنَنذر دردةٌنؼـَ وـة
ط ٌاةي جاةرٌى جنَذر دةوش َ،وىسى َي دةبةطـرت َ،بـى ػـــاةري َي دةطـخ بـة ػـنعش طـ جَ
دةوادي غظة بة خ ر دةلاـ غظة بـة ئنظـــالً دةلاـــ غظــة بـة ذنَغةوةـةس ،خـ ر 
دةلاــــ ئــةةيؽ لــةة َ،درٌنؼــــح ةة ط ـ يَى بــى جــة وــشدةة ئٍجــا و ــةالية ػــــنَخة
طة نَنة ِةسكي ِةية ِـةو ةياُ ط ٌاِةاسُ كـ ٌنة خـ ر ،ذـةٌّاٌضرُ دةرـةسو :َ،

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼالهسووووج

ةرجــــة :لــــة وحنَةــــذر بىجــــاُ

دربـةصيٍَشرةة (وةبةطــخ ذ َنــى ئايـةجي ()68ة لــة طـ ةسىةجى ئـةٌعاً وــة لةةيَؼــذر خـ ر،
واسبـــةجىَ باطـــي ِـــةواُ وةطـــةلة دةوـــاد) وـــة ئةطـــةس بنظـــححاُ لـــة وىسىيَنـــذر لـــة
وةجمنظــنَنذر ئايةجــةواٌى خــ ر و رشيــاُ ذنَــذةوشرة طالاحــةياُ ذنَــذةوشر بةػــذرسيناُ
وةوةُ (ةرجة :دروةٌنؼَ لةة وىسىة وةجمنظــةدر) ِـةجا خةلاــنةوة دةكـٍة ٌنَـ بـاغي
بابةجنَنــــى دينــةةة ةة ئةطــــةس بةػــذرسيي بنــةُ ئــةةة ئ َن ــ ةؾ ةةك ةرٌ ـَ (ةرجــة:
ِـــةواُ ىـ ـ وىى ئـــةةرٌحاُ ِةيـــــة) ةة خـ ـ ر وـــارشرُي و ٌارنقـــــةواُ لـــة د صةخـــذر
بةيةوـةةة وىدةوــاجةةة.
وةطــةلة ،طـــنَضدةيةً :ئٍجـــا خـ ر ،بـةسصة بـ ةيٍَـة ديَحـة طـةس ئايـةجى طـنَنةًي ئـاةر

دةطـــخ ذنَـــذةواد دةرـ ــةسو  :َ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭼ
لنَـشةدر خ ر  باطــي ياصدة ( )11جىسة ئــارةهَ دةوــادي دةرةسو  :َ،ئةةرٌةجاُ ِـةو ة
لـــ غةدةاـــــةُ ئنَىـــة لـــة بـــةسطى يةوـــــةوى ئـــةً جةرظـــريةدر لـــة ئايـــــةجى (،)173
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طــ ةسىةجى (ايبكط)٠در بة جةرـــن َن باطى ئـةة كـ رسةواُ وـشد( :وشدرسةةةبـ ة خـ يََ
طىػــــحى بــةسرص طــــةسبشىرة بــى اــةيش ،خــــ ر يــاُ ٌــاة ،اــةيش ،خـ ر لةطــةس ِنٍَــشرة
لةو ــاجى طــــةسبشىيٍذر)( )1ل َنــشةدر خ ـ ر ،ذــةسةةسدطاس ئــةة ك ـ رسرٌة بــاغ دةوــــاجةةةة
ىةةد جىسة ئارةلاــى دينةؾ باغ دةواد وة ِــةو ةياُ دةبــَ بة يـــاصدة ( )11جـىسة

ئــارةهَ ئٍجــا وة لة ئايـةجى يةوةوـذر رةسوــ ة :،ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﭼ ئارةلاـــة كـــــ رس ذنَنـــةواٌحاُ بـــى ىـــةاهَ وـــشرةُ جطـــــة لـــةةة،
بةطــةسجاٌذر دةخ يٍَشيَحــةةة ئــةةة ،وــة بةطــةسياٌذر دةخ يٍَشيَحــةةة وةبةطــخ ذ َنــى
ئنَشةية لنَشةدر يــاصدة ( )11جىس ،بةطـةسدر خ يٍَذةةيٍـةةة وـة لةسىرطـحنذر ئـةة يـاصدة
جــىسة دةكٍةةة ٌنَ كــ رس جىسةوـاُ بـةاً خـــ ر ،ذـةسةةسدطاس جةرــــنماى ذنَـذرةُ
بــى ئــةةة ،وــة خةلاــــ جــةةرة بةسكــاة ،سىةةُ ب ـ ٌــةةةك ػــح َن وــشدرس ٌــةب ي بــة
وــشدرس ،لـــــ ىــالاى بــَ يــاخ د ىــةسىرً بــ بــة ىــةالاى لــــ ىالاـــى بــَ يــاُ بــة
ذنَلــةةرٌةةة ئةة يــاصدة جىسةؾ ئةواٌــةُ:
 -1ﭽﭓﭼ ةرجة :وشدرسةةةب ة ِةس ئارة النَنـة وة مبـشَ،ي كـةغى ،ذ سىرٌةطـاد.
 -2ﭽﭔﭼ ةرجــة :خــ يََ وةبةطــخ ذنَــى خــ يٍَى سىررةة كــ ٌنة لــة طــ ةسىةجى
(األْه ــئّ)در خـــ ر دةرـــةسو  :َ،ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﯢﭼ خـــ يٍَى سىررة بىكـــى
س ًّّٔـتِ ئّ َٓـئ ََٝتَتَـئٕ :ّٚايّٖشـٛت
ةردةلاـ َن ؟ ك ٌنة ذنَغةوةةس ،خـ ر  دةرـةسو [ :َ،ذّٕ ِ
د ـ٘ ّٔذسِ َُ ـس ب ـطقِ ،)3611( :ايــساضقّّٕٓين
ش ــئٍّٔ{ ]ّٚذخِ َط َ
ّٓ َ
ذــطَّازَٚ ،زَ ََــئٕ :ّٚايهّٔ ِبــس َٚاي ،
َٚا ّٖي َ
ـششَ٘ األيبــئْٞ
قـ َّ
دـِ٘ بــطقَِ ،)1123( :عـِٔ ا ِبـٔ ّٚع َُـطَ َ َٚ ،
بــطقَِٚ ،)3086( :ا ِبــٔ ََئ َ
فـ ـ( ٞايػًػ ــً ١ايك ــشٝش )١ب ــطقِ })2228( :ةرجـــة :دةة وشدرسوـــاُ بـــى ىـــةالالاَ:
واطــىي و لمــة (وــة طــةسٌابشىدسيََ بــا بؼــىشُ ىــةالاَ وةطــةس بىطــةُ بـ ةبَ يــاُ
لــةسىةة ،جةٌذسةطــحنيي ذضيؼــــنننةةة صياٌنــاُ ِةبــ ) ةة دةة خـ يٍَنؽ :جطــةسي
طرنَ (ئةةرٌنؽ لةسىرطــحنذر جىسيَنَ لة خ يََ بـةاً ديـــاسة ذنَنّاجةوـةياُ جنايـة
لة خ يٍَى ئاطــايي).
 )1بــةاً باطــي جنَــشة جةطــةه لــةة باسةيــةةة لــة بــةسطى ذنٍَجــةوى ئــةً جةرظـن ــشةدر ِــاج ة لــة وــاجى
جةرظـنـشوشدٌى ئايةجى ( )145لة ط ةسىةجى (األْهئّ)در.
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بىيـــة لـــة طــ ةسىةجى (األْه ــئّ)در خــ ر دةرـــةسو  :َ،ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﯢﭼ
خ ـ يٍَى سىررة ِةسةةِــــا ئــةة خ يٍَةػــي وــة لــة ٌ َن ـ سىةطــى طىػــخ دريــةة لةطــةهَ
ئنَظــقاُ جنَنـةهَ دةبــ ئةةةؾ دياسة كـاةذىػـنى لــنَذسرةة.
 -3ﭽﭕ ﭖﭼ طىػـحى بةسرص.
 -4ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ ئــةةة ،بـــى اـــةيش ،خــ ر طـــــةسبشىرةة ةرجـــةٌ :ـــــاة،
اةيــش ،خ ر ،لةطــةس ِــاج ة.

ئــةوة ــــوار ،ئــةواند ديكــة جيَه يــاى دة ــهةوة نيَــو و،دارةوةبــوو ،ــة
ب،يــتيــو لــة:
 -5ﭽﭜﭼ ةرجة :خٍننٍَشرة ئارةلاــ َن وـة دةخٍننٍَـش َ،ئٍجـا وـةسىة بضٌـة
ى ػرتة طاية واٌطاية طاونَؼــة وـة ِـةو ة ئةةرٌـة ئةطـــةس خٍنـــنٍَشرُ جـــا بـة
ااص خٍننٍَشرُ لة ئاةيَــذر خٍننٍَـشرُ بةخىيـــاُ ومنـاُ بـة ذةجنَنـــةةةب ةِ ...حـذ
بة ِـةس ػــنَ ةيةك لة ػــنَ ةواُ خٍننٍَشرُ ئةةيؽ ديــاسة وشدرسة.
 -6ﭽﭝﭼ يـاٌى( :ا ّٖيَُهِـ ـطٚبَ )١ةرجــة :لنَـذسرة ئارة ال َنـ بـة درس لــــنَى بــذة،
ياُ بة بةسد لنَــى بذة ،جا دةوش َ،ئةةةؾ بة وــشدرس لة غةلاـةً دةدس.َ،
 -7ﭽﭞﭼ ةرجــةِ :ةلاــــذيَشرة ئارةلاــــ َن لــة كنــــاينةك دةبـ لــة ػــــ يٍَنَنى
بــةسص دةب ـ بــة ِــةس ػــــنَ ةية ب ـ ِةلاذيَــــش َ،ةة بــة ِــــىِ ،ةلاذيَشرٌةوــــةيةةة
دةوـش َ،ئةةيؽ ديظــاُ بة وشدرس ىنظــابة.
 -8ﭽﭟﭼ ةرجة :غـــىك لنَـذسرة ئارةلاـــنَ غـــىك لـة ئارةلاـــنَنى دينـــة بـذرد
جــــا طايــة واٌطــــاية وــةسىة بضٌــة ٌنَــــشيي يــة بةسرٌــةِ ...حــــذ ِــــةسكى ِةيــة
طشٌط ئةةةية بة ِى ،غىك لنَــذسرٌةةة مبـش َ،ئـةةةؾ بـة وـشدرس لةغةلاـةً دةدسَ،ي
طىػـحى ٌاخــ س.َ،
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 -9ﭽﭠ ﭡ ﭢﭼ ةرجــة :ئــةةة ،وــة دسىٌــذة دةوــــ رد جــا ئــةة دسىٌذةيــــة
ط سطـــة وـــةوحناسة ػــنَشة ذماٍطـــــة ةسكـــة وـــة بةػــنَنى لـــ دةخــ رد يـــاخ د
ذاسةةيةوى لـ دةخــ ردي دةريي دةوش َ،ئةةيؽ ِةس بة وشدرس لةغةلاةً دةدس.َ،

ئةوانــــة يـــةر جيَه يــــاى ،جيَهـــــج جــىرم وـــ،دارى ،ئــةوةم دةويَهيَتـــةوة
دووم ىتــايي يــة:
 -10ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ةرجــة :ئــةةة ،وــة لةطــــةس بــخي ؿــةٌةً يــاخ د
بةسد ،كةغنٍَشرة طةسدةبشىدس َ،وة دةريي باطــي دةوةً يــاٌى كى؟
 -11ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ ةرجـــة :ئـــةةة وـــة بـــة ياٌظـــنت بـــةؾ دةوـــشَ،
ئةةرٌةؾ ِةسدةةوناُ دةكـٍةةة ٌنَـ ئـةةة ،وـة بـى اـةيش ،خـ ر طـــةسدةبشىدسيََ
وةةرجةِ :ــةو ةياُ ِةس ئةة ك رس جــىسةُ.

َـة ييــة؟
ئه ــا ئـايــا حيكمةتد قةدةغــةبووند ئةو يــازدة جىرة ئـاذةل
ئةةةية وة لة سىةة ،واددينـــةةة ذنظـــَ خ يٍَةوـــةياُ لـة بـةدةُ ٌةكىجـــة دةس َ،
وــة ػ ـنَ ةواٌى وــشدرس ِةو ةيــــاُ ةرُ ةة خ ـ يٍَنؽ وىوة النَــــ ٌةخىػــني ذنَ ةيــة
يــاخ د لــة سىةة ،وةةٍةةينــــةةة ذنظــــَ كـ ٌنة ٌــــاة ،خ ريــاُ لةطــــةس ٌــةِنٍَشرةة
ةرجــة :ذنظــــننةوةياُ يــاُ وــادديى يــاُ وةةٍةةينــة يــاخ د ِــةً وــاددييي ِــةً
وةةٍــةةيي ِةسدةة ِىيةوــة ،جنَذر وىدةبٍــةةة.
وةطـ ــةلة ،كـ رسدةيـــةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ وةطــةس ئــةةة ،طــةسجاُ
بشىي ة (شنئ )٠ةرجة :طةسبشىيَ ئٍجـا ئنَىــة لـة طــ خااٌـذر كـةونى ئـةً سىطـــحةية
سىةةُ دةوةيٍــةةةة باطي طــةسبشىيَ دةوــةيَ:
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ي ب
باسيك هل باره ى ـسه ررب ن (ذ ح)ى ر يا ند ا ر ا هن وه
7

 )1لنَــشةدر ج يَزةسةةرٌى غ سىئــاُ دةة سىرياُ ِــةُ دةسبــاسة ،ئـةً سىطـحة و باسىةوـة :ﭽﭣ
ﭤ ﭥﭼ:
كـٌَ)ة ةرجــة ِ :ــةاةيَشدسرة
أِ /ةٌذيَن ــناُ دة ال ــنََ :ئــةة (َغــتجٓئ)٤ة (َغــتجٓئَ ٤تَّ ِ
(َػ ـتجٓ )٢لــة جنٍظــي لنَّــــةاةيَشدسرة (َػــتجَٓٓ ٢ــ٘)ة يــاٌى :ذنَــٍا جــــىسة
وــــشدرس وــة ِــةس يةوــةياُ بــة ػــنَ ةيةك لــة ػــنَ ةواُ وــشدرس دةبــــَ ىةسىروــــَ
وةطةس ئةةة ،وـة طــةسجاٌةــشىي ة ةرجـةِ :ةسوــاً لـةة ذنٍَجـــاٌة ئةطــةس كةغــى،

رشيا وةةجة ة جنغـى رشيـا وـةةد ىةالاـة ﭽﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢﭼ ةرجـــةِ :ـــةسواوناُ ريـــاٌى جنَـــــذر وابـــــ ة وـــة
طـةسبشىرة لـنٍطــة رشجةيةوـى وشد ئةةة ىـةالاــة.
ّٓـ )ة
ثِ /ةٌــذيَنى دينــة دة الـنٌََ :ــةخنَش ئــةة (َغــتجٓئ)٤ة (َغــتجٓئ)٤يَنــى (َ ِٓكّٔ ِ
ّٓ )يــؽ ئةةةيــة وــة ِةاةيَشدسرةةوــة لــة جنٍظــي ئــةة ػــــحة
(اإلغــتجٓئ ٤اي ـُ ِٓكّٔ ِ
ٌةبـ وة لـنَى ِـةلاذرةيَـشدس َ،ةرجةَ( :ػتَجٓ )٢لة جنٍظـي (َػـتَجٌٓ )َِِ٘ٓ ٢نـةة
لــة يــةك جنــابَ ةرجــة :ل َنــشةدر وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ يــاٌى ئةةرٌــة
ِــةو ةياُ ىــةسىروَ بــةاً ئــةةة ،وــة طــةس ،بةــــشىُ ىةا ال ــة ديــاسة ئــةة واجــة
ى وىةوة ،بة جةةرةيي دةطــىسى َ،كــىُ؟
بى ةيٍَة :ئارة ال َن لةبةس خٍننٍَـشرُ بـة ةاطـحةً كـةغى ،رشيـا دةوـةة َ ،يـاخ د
ِةلاـنَشدسرةةة كةغـ ى ،رشيا دةوـةة َ ،يـاخ د دسىٌـذة لنَـى خـ رسدةةة كـةغى ،رشيـا
دةوةة َ،ذنَؽ ئةةة ،رياٌةوة ،دةسبل يـاخ د غىكـى لنَـذسرةةِ ...حــذ بةذنَــى
واٌــا لنَنــــذرٌةةة ،يةوــةً بــ ئةطـــةس (َغــتجٓئ)٤ةوــة لــة جــىس( ،اإلغ ــتجٓئ٤
اي ـُتكٌ)ب ئةةرٌة ِةو ةيــاُ ىةالاـَ ةة بـةذنَى واٌـا لنَنذرٌـةةة ،دةةةً بـ
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ّٓ )ب ئةةرٌــة ىــةسىروَ.
ئةطةس (َغ ـتجٓئ)٤ةوة (َغتجٓئِٓ َ ٤كّٔ ِ
 )2ئٍجـا طــةسبشىيَ ذنٍَاطــة ،كىٌة لة ػــةسةــذر؟

ػــــةةواٌنى لــة جةرظـنـــش ،خــى( ،فــتح ايكــسٜط)( )1ئــةً ذنٍَاطــــةيةِ ،نٍَــــاةة
ايؿـطِ ّٚعِ :ع َبـئضَ َّ٘ ٠عـِٔ َٗ َِّْٚـئض ّٚايــسَّ ّٔ َٚ ّّٚفـطِ ٟاألَّٔ ِٚزازِ ّٚفـ ٞايّٖ َُـصِبٛح،ّٚ
دة ال ـ ٚ( :ايتَصنِٝــِ ّٕ١فـَّ ٞ
غـ ُِ ِ٘
كـ ِس ِي ًّٜـ ِ٘ َٚشنـط ّٚا ِ
َٚايٓشِ ّٚط ِف ٞايّٖ َُِٓشٛضَٚ ،ّٚايهَكطِ ّٚفّٔ ٞغّٚ ِٝط ايّٖ َُكّٖسٚضََ ،ّٚكّٖطَْ ٚـ ّٗئ ِبئيكّٔ ِ
َع ًّٔ ِٝـ ِ٘) ةرجــة :طــةسبشىيَ لــة ػــةسةذر بشيحنــة لــة خـ يََ لـنَـّــنٍَاٌى ئــةة ئارة الــة وــة
طةسدةبشىدس َ،ةة بشىيٍى دةواسةواٌى (ةرجة :ئةة دةواسرٌة ،وة لة دةةسةبـةس ،ومـَي
خ ـ يََ د َيــٍَي دةبــةُ) لــة ئارةل ـَـنَنذر وــة ط ــةسدةبشىدس َ،يــاخ د (َْشــط) دةوــشَ،
{ٌةىشِ :ةس بةواٌا ،طةسبشىيَ د َ ،بـةاً بـى ى ػحــش بـةواسدةِنٍَش َ،ةة (شَبـح):
بى سىةػة ةاخي ئارةلاى ةسدة ذةلـةةةسة ئةةرٌـة بـةواسد }َ،ةة ِـةسةةِا الق بـشىيَي
خ يََ لنَّنٍَاُ لة ئارة النَنذر وة دةطحةاجخ بةطـةس ،درٌنـة {ٌنَلــري َي سىرة دةوـة،
جــري ،ل َنــذةدة ،كــةغى ،ج َنــذةطش ،يــاخ د ى ػــرتيَ ػـنَخ بـ ةة لــة خــة ال يــاُ
طايــةك وــة بىيــاُ ٌاط ــري َ،كــىٌى طــــةسبشىُ؟ جنغنَنــى ل َنــذةدةُ يــاُ جفــةٌطنَنى
لنَــذةدةُ ئةةرٌــة ِةو ةيــــاُ وــادرً خــ يٍَى لـــ بــ بــة طــةسبشىيـــَ لةغةلاــةً
دةدسيَــَ} بة وةسج َن ئةة طــةسبشىيٍة ةة ئـةة بشيٍذرسوشدٌــة ِاةواجةــ لةطـةهَ
ئةةة وة ٌاة ،خ ر ،لةطــةس بّنٍَش.َ،

ِةلاةةجـــة ِةٌذيَنـــــنؽ دةلاـــنٌََ :ـــاة ،خـــ ر لةطـــةس ِنٍَـــــاُ طـــــ ٌٍةجة ةة
ِةٌذيَننؽ دة النََ :رةسىصة بةاً وةط َن بة ئاٌقةطخ ٌاة ،خـ ر ،لةطـةس ٌةِنٍَــ
لةطةس سىر ،ص سبـة ،صرٌايـاُ ئـةة ػـــحة ىـةاهَ ٌنـة خبــ س َ ،ك ٌنـــة بةئاٌقةطــخ
ٌــاة ،خ ر ،لةطةس ٌةِنٍَــاةة بةاً ئةطةس بة لةبنــشك ةُ بـ ص سبـــة ،صرٌايـاُ
بة سىةةر ،دةصرٌــَ.
ػــاياٌى باطنؼــة باطي جنَشةجةطةلــىاُ لـةباسة ،كـىٌنةجى طـةسبشىيَي ى وىــى
ٌاة ،خ ر لةطةس ِنٍَاٌى طــةسبشىرةةةة لة بةسطى ذنٍَجــةوى ئةً جةرظـريةدر وـشدةة
لة واجى جةرظـنـشوشدٌى ئايةجةواٌى ( )118ة ( )121لة طــ ةسىةجى (األْه ـئّ)در.
 )3ئٍجــا دةسباسة ،ئـاونَش ،طـةسبشىيَ وة ئايــا دةبـ كىُ بـ ؟
 )2ز ،1م.23
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ديظ ــاُ صرٌايــاُ ئةةةػــناُ بــاغ وــشدةة ػــــةةواٌنى دةلاــــ  :ص سبــة ،صرٌايــــاُ
نئََ ِ٠ـ ـئ خَـ ـ ايػّْـ ـ َٔ
 ٟاألَّٔ ِٚزازَ ّٔفٗـ ـ َ ٛآئّـ ـ ِّ٘ ١يً ــصَّ ّٔ
دةلاـ ـنََ( :نّٕـ ـٌُّ ََـ ـئ ّٔذِْ َٗـ ـ ـ َط ايـ ـ ـسَّ َّ َٚفّٔـ ـ ّٚط َ
َٚايهَ ـ ـِ) ةرجةِ :ةس ػح َن خ يٍَى لــ بنٍَـ ةة دةواسةواُ بةـــشى َ،ئـةةة ئـاونَشة
بى طــةسبشىيَ جطة لة ددرُي ٌنٍىك .ئةةيؽ لةبةسئةةة ،رةسو ةدة( ،قـشٝح)،
غـِ
ذنَغةوةةس ،خـ ر  لـةةباسةةة ِـــةية دةرـةسو ََ [ :َ،ـئ ذّٔ َِْٗـطَ ايـسَََّّٚ ،شنِـطَ ا ِ
َّٔـئ اي َّّٕٝـط فُّٔـسَ٣
َّٔـئ ايػّْـُّٔ ّٔفهَ ّٖـَِٚ ،ذ َّ
غـإّٔسَسّْثؤّ ذ َّ
ّٔهٌِ ئِّٝؼَ ايػّْـَّٔ َٚاي َّّٕٝـطََ َٚ ،
اهللِ ،ف ّٕ
ػـ ـ ًِِ
شبَؿَـ ـّٔ( ]ِ١ذخِ َطدَـ ـ٘ ّٔذسَُِـ ـس بـ ـطقَِٚ ،)23833( :ايبدَـ ـئض ُّّٟٚبـ ـطقِِ ََٚ ،)1388( :
ا ّٖي َ
بــطقَِٚ ،)2908( :ايتّْطَِــ ِص ُّٟبــطقَِٚ ،)2392( :ايَّٓػَــئ ُِّٞ٥بــطقَِٚ ،)3399( :ابِــٔ ََئدَــِ٘
خ ـسِٜر ) ّٛةرجــةِ :ــةس ػـــحنَ خــ يََ بنٍَـــ لــة
ب ـطقَِ ،)1268( :ع ـِٔ ضَا ِف ـ ِ ّٚب ـَٔ ّٚ
ئارةلاةوــة ةة ٌــاة ،خ رػــى لةطــةس بّنٍَــش َ،بنخــــىُ جطــة لــة ددرُي ٌنٍــىك ةة
ئنَظــحا ئةةةجاُ بى سىةةٌذةوــةوةةةِ :ةسكــى ددرٌة بـة ئنَظـــقاُ لـة غةلاـةً دةدسَ،
د ُِـ َِس َٜـ ّٔ١
ةة ِةسكــــى ٌنٍىونؼــــة ئــةةة كــــةغى ىةبةػــــةينةواٌة( .ايُّٖـ َسَ :٣
ؿ َّٖطَ ّٕ٠ايهّٔبريَ َ( )٠ـس )٣وىَِ ( ،س َٜـ ّٔ)١ية بشيحنــة لة كةغــى ،طــةةسة.
َ َٞ ِٖ ٚاي َّ
وةطـــةلة ،ذـاصدةيــةً :وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ةرجـة :ئـةةة ،وـة
لةطةس بخي ؿــةٌةً ياخ د (ْكـ ) طـــةسدةبشىدس َ،ئنَظـــحا ئـةةة سىةةُ دةوةيٍـةةة
ك ـئ ،
ســسَ ِْ ٙ
د ُِ ـ َٚا ِ
وــة وةبةطــخ لــة (ْك ـ ـ ) كننــــة؟ (ايُّٓك ـ ـ َٚايُّٓكِ ـ ـ ََ َّٚ ،ــئ َ
د ُِ ـ
ٚذقَــئٍ ،ذَّٔ ٚ
كــئ  ،نّٔهٓــل ٚذّٔع َٓــئمٚ ،قَّٕــٌ ّٔ
دُِهــ٘ ذّْٔ َ
نتــئ  ،ذََّٔ ٚــطز َ
نهّٕت ـ َِ ٚ
نَُئ قّٔئٍَ ايطّاغِ ِ األقـ ـ ََّٔٗئِْ )ُّٞةرجةْ( :كـ ) يـاُ وىيـــة جاوةوـة ،بشيحنـة
َْكّٔ ،ٍ ٝ
نتـئ ) ةرجـة :يـةك
لة (ِْكَ ـئ ) ةةك( :نّٕت َٚنِتئ ) (نّٕت ) ةرجـة :وحنَةـةواُ ( ِ
وحنَت ياخ د ِةس بىخىْ( ،ك ـ ) جاوة بةاً بة كـى وىدةوشيَحـةةة؟ بـة (ذّْٔكَـ ـئ )
ٚاألقَــئٍ) يــاخ د (ْك ـ ) وــى،
ّٔ
(ٚاألظالّ ٚاألْكــئ ) ةة (عٓــل ٚاألّٔع َٓــئم) (قَّٕــٌ
(َْكِ) ٝة ةةك سىرانـةى ئةطفةِاٌنى ط جـ ةيةجى.
ةة خــاةةٌى (ذلئغٔ ايتأ )1()ٌٜٚدةلاــ َٚ( :ف ـ ٞايكـئَٛؽٚ ّٚؾـطسِ٘ :ايُّٓكـ  ،نّٕـٌُّ
سذَـئضَّ٘٠
كـئ ِ
هلل َهَئي ـٚ ،٢األْ َ
كـ َ َٚد ِهـٌَ ع ًَّٔ َُـئّٗ َٚنّٕـٌّ وـا ْكِـ ـ َ فّٔهبِـسَ َِـٔ ز ّٕٚٚا ِ
ََئ ْ ِ
 )2ذلئغٔ ايتأ ٌٜٚز ،0:م .36 ،19
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كـ ـ فّٔٗٝـ ـًَ ٌّٜعًّٔٗٝـئ َٜٚـصِبَح ِي َػـري اهللِ َهَئي ـَٚ ،٢قـئٍَ ايكّٕ َتـِٝيب:
سـ ٍَ ِٛايهّٔهِ َبـ ـ َِ َِٓ ١
نئَْت َ
ّٔ
كـب٘ ََٚـصبَح ِع ِٓـ َس ٙفَّٔٝشُـط بئيـسَََِِّّٓٚ ّٚـ٘
ذئِٖ ًِ َّٝـ ِِ َٓ ١
ت ايّٖ َ
نئ َْـ ِ
ذـطّٔ َٚ ،
س َ
قـ َِٓ ّٔذَ ٚ
ايُّٓك َ
( )1
قــشٝح َ ِ
ن َُــئ َ َٚضزَ فــَ ٞ
ســسٜح ذبــ ٞشَض ،ّٛف ـَ ٞغـ َِّ٘ٔ ،
َ
خـ ـطَضِت ََػِؿِـ ـ ـِّٝئ عًَـ ــََّٞ
ػـًِِ َ :
سَُ ـ ـط) (مجئٍ ايس ٜٔايكئمس )ٞدةلا  :لـة
ََهِ ـت نّٔأّّْْْٔ ٞك ـ ذّٔ ِ
ََهِ ـت سِنيَ ا ِضَ ّٔ
ث ـَِّ ا ِضَ ّٔ
غــاو ةغي لــة ػـــةسىةوةيذر ِــاج ة (ْك ـ ) ِــةس ػـــــحنَنة وــة بلـــةغنٍَش( َ،ةةك
بــةسد َي ) ةة بنــــش َ،بــة ٌنؼــــاٌة ةة ِــةس ػــح َن دربٍــشَ،ي برةسطــرت َ،وــة ئــةةرُ
ةادةجناُ ةرب ة لة دةةسةبةس ،وةةةة درياٌذةٌاُي {ةةسىةبـة بحرةسطـحةواُ دةة جـىسة
بــخي ؿــةٌةوناُ ِــةب ةُ جىسيَننــاُ لةطــةس ػ ـنَ ة ،ئنٍظــاُ يــاُ لةطــةس ػــــنَ ة،
بالاٍذة دسةطحناُ دةوشد جىسيَننؼناُ ِـنث ػـ َن ةٌ ،ـةب ة ِـةس بـةسد َي بـ ة دريـاُ
ٌـــاب ة} دةكـــ ةُ ئارةلانـــاُ لـــة اليـــاُ طـــــةسدةبشىيَ دةريـــى خ يٍَةوــــةياُ جـــ
ِةلاذةطــ ةُي طــ ةسياُ دةوشدُ بىيـة (قتـٝيب) دةلاــ ْ( :كـ ) ؿـةٌةونَنة يـاخ د
بةسديَنــة لــة طــــةسدةوى خة ال ــنى ٌةراوننــذر دريــاُ دةٌــا دةياٌلــــةغاٌذ ةة ئارةلانــــاُ
لةال ،طــةسدةبشى ،دةريى خ يٍَةوــةياُ جـ ِةلاذةطـــ ة ة بـة خـ يََ طـــ ةس دةكـ ة
ةةك لــــة بةطــــةسِاجى ئــــةب صةسىدر خـــ ر لنَــــى سىرص ،بـــ ِــــاج ة وــــة بةطــــةسِاجى
وظــ لاىاٌــة ةٌى خــى ،دةطنَشىيَحــةةة لــة طــناغى طنَشىرٌــةةة ،بةط ــةسِاجةوةيذر دة الـــ :
س َُــط) {باطــى خــى،
ن ـأّّْْْٔ ٞك ـ ـ ذّٔ ِ
ََ ِهــت ّٔ
س ـنيَ ا ِضَ ّٔ
ََ ِهــت ِ
ؿــِّٝئ ع ًَّٔــ َّٞثــَِّ ا ِضَ ّٔ
خـطَضِت ََػِ ِ
( َ
دةوــاد وــة ئايــةجى خ يٍَذ جــةةة دةر ،وارشةوــاُ ص سيــاُ ل َنــذرةة دة الـــ ِ }:نٍَــذةياُ
لنَــذرً لة ذةة سىةةوةةجـيي لة ِىػـى خــىً كــ ةً دةريـى ِةلاظـــاوةةة ةةك بـــةسد،
بة خـ يََ طــ ةسوشرةً لـ ِاجةــ ة ِنٍَذةياُ لنَذرً ِةو ة لةػــي لة خ يٍَذر ػــةاه
ب ة ب ة ئةةة لة ؿــةىن ى و طــمنىذر ِــاج ة.
وةةرجة :وة دةرـةسو  :َ،ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ يـاٌى ئـةة ػـحة ،وـة لـةال،
بـــةسد َي لـــة ال ،بحنَـــــ طـــةسدةبشىدسَ،ي خ يٍَةوةػـــى لـــةة بحـــــة يـــاُ بـــــةسدة
ِةلاذةطــ ةس َ،ئةةةؾ دياسة خـ رسدٌى غةدةاــةية.
وةطــــةلة ،ػــاصدةيــــةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ ةرجــة :ئــةة
 )2قَشٝح َػًِِِ ضقِ.)211( :
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طىػحة ،وة دربةؾ بنــةُ بـة (األظالّ) صةلةوةوـــاُ ( َظئّـ ـِ) يـاُ (ظ ّٔيـِ) بـة (األظالّ)
وى دةبنَحــةةة ذنَؼـرت باطــىاُ وشد وة درس َي جــرييَنة بـةاً ٌ ةوـةوـــة ،ذنَـ ة ٌنـة
ةة ذةسىةوةػــى ذنَـ ة ٌنـة بـى ئـةةة ،ذنَـى بـشىةر بةوــاسياُ دةِنٍَـــا بـى دربةػــنشدٌى
ػــخ ( )3طـ ب ةُ:
يةونَنــــناُ لةطــةس ٌ ،ةطـــشرب ة (ذّٔ ََطَِْــ ٞضَبّــ )ٞيةونَنـــــناُ لةطــةس ٌ ،ةطـــشرب ة
( َْ َٗــئِْ ٞضَ ّبــ )ٞيةونَننؼــــناُ ِنلــى لةطــةس ٌةٌ ةطــشرب ة ئٍجــا وــة طىػــحناُ بــةؾ
دةوــشد يــاُ لةطــةس ػــحنَ طشةةيــاُ دةوــشد بــى ةيٍَــة :لةطــةس ئارة ال َن ـ ئارة النَننــاُ
طـةسدةبشى،ي دربةػـناُ دةوـشد لـةٌنَ رُ وىوةلاـة خةلاـنـنَنــذر دةكـ ةٌة ال ،واِنٍنَـ
ئــةة طـــ درسة ،دةوشدٌـــة ج ةسةطــــةيةوةةةي دةيؼــــ امةغاٌذُ يةوـــنَنى دةسدةِنٍَــا
ئةطــةس لةطــةس ٌ ،ةطــــشربا (ذّٔ ََطَ ِْــ ٞضَ ّبــ )ٞةرجــة :ذةسةةسدطــــاسً رــةسواٌى ذـــ وشدةةً
دةيط ــ د :جــى بشدةةجــةةة ةة ئةطــةس ئــةةة ،دينــةياُ ب ةريــةي لةطــــةس ٌ ،ةطــشربا
( ََْٗ ـ ـئِْ ٞضَ ّبــ )ٞةرجــة :ذةسةةسدطــــاسً سى َيــى لنَطشج ـ ةً دةيطــــ د :د سىرٌــذد ةة ئةطــةس
ئةةة ،طــنَنةوناُ باة ِنلــى لةطةسٌةبا دةيطــ د :دةب دةةبـاسة ،بنـــةوةةة ئٍجـا

وة دةرةسو  :َ،ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ (األظالّ) ةرجة :صةلةوةواُ ئـةة طــ

درسة ب ةُ وـة بـةة ػـنَ ةية ػـحناُ ذــ دربـةؾ وـشدةةُ ةةك كـىُ ئنَظــــحا دةلاـنََ:
ياٌظــنت وـة ئـةةيؽ ىةسىروـــة وـاجى خـى ،بـةة ػـنَ ة طـادةية وشدةةياٌـةة ئنَظـــحا
ديــاسة كــةٌذرُ ػــــنَ ة ،ئــالاىص ،ةةسط ــشج ةُ بةذنَــــى جــةوٍىلىجنا ،ئــةً سى رطــاسي
طةسدةوة وة ِـــةو ةياُ ىـةسىروَ وـادرً بـةة ػـــنَ ةية بـ ي بنَحـةةة طـةس بةخـــخي
ػــاٌع وةةرجـة :ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ (ذّٔ :ٟط ًّّٔٔـ ايكّٔػِـ ـَِٚ ّٚاحلّٕ ّٖهـِ بِـ ـَٗئ)

ةرجـة :بـة ِـى ،ئــةة صةلاةواٌـةةة دربةػـنشدٌةوة بنــش( َ،األّٔظ َٖـط )ٟدةلاــ ٖ( :ـ َٛط ًّّٔٔـ
ـّٓ ِ ١نَـ ــطِ ِ
ََهطّٚفّٔ ـ ــ ََ ّٕ١ـ ــئ قّٕػِـ ــ َِ ئّ ـ ــ٘ َِـ ــَٔ اخلِّٔٝـ ــطٚ ّٚايؿَّـ ــط ّٚضَِّ ـ ــئ ئّـ ــِِ ٜكّٖػَ ـ ــِ ئّ ـ ــ٘ بِٛاغِ ـ ـ ّٔ
اي ِكسَاح)(ذلئغٔ ايتأ :ٌٜٚز ،0م )36دةلاـ  :بشيحنة لـةةة وـة جـى بحـــةة َ،بضرٌـى لـة
خنَــشي ػــــة ىس كــنخ بــى دربــةؾ وــشرةة ةة كــــخ بــى دربــةؾ ٌةوــــشرةة بــة ِــى،
( ِقسَاح)ةةة وة وىِ ( ،ق ـسِح)ة ةة ئةة درسةيــة وة باطــي وشد.
ئٍجــا لــةباسة( ،األظالّ)ةةة ئــةً رةسو ةدةيــة ،ذنَغةوةــــةس ِ ةيــةَ [ :عـٔ ّٚا ِبـ ّٔٚ
ايٓبِـ ـ  َّٞئَُّّ ــئ زَخَـ ـٌَ اي َّٔههبَ ــ ١ذّٔبَ ــ ٢ذِّٕٔ َٜـ ـسِخٌَ ا ّٖيبَِٝـ ـتَ َٚدَـ ـسَ َّٚبِـ ـطَاَِِٖٝ
عَبَّ ــئؽ  ّٛذَّّٕٔ َّ
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ّٔكـئٍَ :ضَغـ ٍٛاهللِ ّٔ $ :قـئًََِّٔٗ اهللّٕ! َٚا ِ
هلل
َُِٜٗئ األّٔظِالّّٔ ،ف ّٔ
كَّٛضَٚ ٜٔفِ ٞذِّٜٔـس ّٚ
غَُئعَِ َ ٌَٝ
ِ ََّٚٚ
د ـ ـ٘ ّٔذسَُِ ـس ب ـطقَِٚ ،)1691( :ايبدَ ـئضُّّٟٚ
ػ ـَُئ ِبَٗ ــئ قّٔ ـ ّٔ{ ]#ّٝذخِ َط َ
ّٔك ـسِ َعًُِــٛا ََ ــئ اغِ َتكّٖ َ
ي ّٔ
بطقَِٚ ،)103( :ذّٔب ٛزَاٚز بـطقِ })1916( :ةرجة :ةةبذة ال  ،وـ سى ،ةـةبةاغ خـ ر لنَنـاُ
سىرص ،بــيَ دةلاــــ  :ذنَغـــةوةةس  واجنَـــــ كــ ةة ٌنَــ وةةةـــــة (ةرجـــة :لـــة طـــــالاى
ِةػــــحةوى وىكــنى در) وــة كـ ةة ٌ َنـ وةةةــــة ئاوــادة ٌــةب ة بلنَحــــة ٌ َنـ بةيحــــى
ىــةسىرً ك ـ ٌنة ئنة ــشىرِنيي ئنظــــىاةنمى بنٍــى ةيٍَــةياُ ونَؼــــشرب ة لةطــةس دي ـ رس،
وةةةــة ئــةصالوناُ بةدةطــحةةة بـ ةُ (ةرجــة :ئــةة طـــ درسة) ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر 
رةسو ة :،خ ر بناٌن ر( َ،ةرجة :خـ ر ِاةبـةؾ بـى خ ردرٌـةسةواُ بنـ ر )َ،طـ يٍَذ بـة
خ ر ئةةرُ دةصرٌَ وـة ئنــربىرِنيي ئنظـىاةنن ِـةسطنض ػـــحناُ بـةة صةلةواٌـة دربـةؾ
ٌةوشدةة {ك ٌنة ىةسىروة} ئنٍجـا ئـةً سىطـحة غ سىئاٌننـة بةلاـــطةية لةطـــةس ئـةةة،
وــة غ وــاسة ئةطــحنَشة طشجٍــةةةة ئــةةة ،ذـــ دةط جــــش( َ،ضَ ََـٌَ) وــة لةطــةس ت خــةد
دةونَؼــــَ ةة غاةةطشجٍــــةةةة لةذةدةطــــخ خ يٍَذٌــــةةةة (عٝئفـ ــ )١ةرجــــة :بالاٍــــــذة
ِةلافشىرٌــذُي (طــري )٠ةرجــة :سىةػــةنٍنى وةطـ َن ذــزوى يــاُ ٌةذــزوى ِــةو ة ئةةرٌــة
غةدةاـــةُي ٌابـ ـ ِـــنث ىنظـــابنَنناُ لةطـــةس بنـــش َ،لـــةة باسةػـــةةة رـــةسو ةدة،
ذنَغــةوةةس  ص سُ بى ةيٍَــة:
ايٓ ِبـّٔ  َّٞقـئٍَ$ :ا ّٖيهَِٝئفّٔـَٚ ّٕ١ايّّٜٓـطِم
ِّّٔٓٔ ّٚبٔ ّٚقّٔبِٝكَ ـ ّٔ ١عَـِٔ ذّٔبِٝـِ٘  ذَّّٕٔ َّ
يةوــةًَ [ :عِٔ ق ّٔ
د٘ ّٔذسِ َُـس بـطقَِٚ ،)16011( :ايَّٓ ّٜب َطاْـ ُّٞبـطقِ،)932( :
ذبِتِّٔ{ ]#ذخِ َط َ
َٚايَّٓٝ ،طَ ََِٔ ّٕ٠ا ّٖي ِ
ّّٔٓـّٔٚ
ػـئ ُِّٞ٥ف ـ ٞايهــرب ٣بطقـ ـَِٚ ،)22268( :ايبَِ َٗ ِٝكـ ُّٞبـطقِ })20191( :ةرجــة( :ق ّٔ
َٚايَّٓ َ
ك ـ )ّٔ١لــة بابنــةةة دةطنَشىيَحــةةة وــة طــ يَى لــة ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر  بــ ةة
ِب ـٔ ّٚقّٔبَِ ٝ
َايّٓ ـطِم) ةرجــة :لةطــةس صةة ،خــةد
رةسو ةيــةجى :بنَط وــاُ بالاٍــذة ِةلافشىرٌــذُ (ّٜ ٚ
ونَؼاُ ياُ لةطةس ت (َٚايَّٓٝ،ـطَ )ّٕ٠ةة سىةػــةنٍنى {بة ِى ،ذزونٍـةةة يـاُ بـة ِـى،
ئةةةةة وـة ػـحنَ بنـة ،بـة ٌنؼـاٌة ئةطـةس رـــ ٌنةغ ِـاد ئةطـةس ئـارشةد ِـاد
ئةطـــةس طـــــةطنَنى سىةػـــخ بنٍـــى ئةطـــةس ذؼـــــنمة ِـــــاد وـــة لـــة ٌنَـ ـ ِـــــةٌذَ،
دبِ ـت)ُ.
و َوةلاـطاياٌذر ئةة ػــحاٌةياُ ِةُ} ئةةرٌة لة ( ِ
دبِت) ياٌى :بخ ذةسطـحنى ياُ جىسيَنـــة لـة بـخ ذةسطـحى بىكـى؟ كـ ٌنة جـى
( ِ
دةجــــةة َ،بةِــــى ،ئــةة ػــــحاٌةةة ٌاديــــاس بضرٌــى ٌاديــــاسيؽ ِــةس خــــ ر دةيضرٌـــ
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خــــــ ر ،بــــــةسص دةرــــــةسو  :َ،ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ...ﭶﭼالهموام

ةرجـة :بماـ َى ٌاديـاس لـة ئاطــىاٌةواُي صةةيـذر جطـة لـة خـ ر وــةغ

ٌايضرٌــ .
ئٍجـــا ئايـــا (عٝئف ــ )١كـــىٌة؟ ئةةرٌـــة ئةطـــةس ةيظـ ــحةاياُ طـــــةرةس َي بنـــــةُ
واوةلاةيــةك بنــــةُ ػــــح َن بنــةُ كــىُ بــضرٌَ بننــــةُ يــاُ ٌةينــــةُ؟ دةكـ ةٌة
طـةس ِنَــالٌة ،بالاٍذةيـةك وىجشبـا وةةبـــا ِـةس بالاــٍذةيةك بـا ِـةلاناُ دةرشىرٌـذ
ئٍجــــا ئةطــــةس بــة ال ،سىرطــــحذر رشىيةــــاية دةيــاٌط دَٝ( :ــئَٓٛا) ةرجــة :بةسةوةجــة
وـــادرً بـــة ال ،سىرطـــــحذر سى يؼـــح ة ةة ئةطـــةس بـــة ال ،كـــةذذر ىس يؼـــ ــخ ب ةريـــة
دةياٌطــــ دَ ( :ؿَ ــئََٛ٤ا) ٌةطةةجــة ديــاسة ئنَظــحا غــاةة طشجٍــةةة ِةيــة لةذةدةطــخ
خ يٍَذٌةةة ِةية لةطةس تي صةة ،خةد ونَؼــاُي ػــخ ِةية وـة وـةسم ٌنـــة لـة
ٌنَ و سدةةرسيى خىواٌــذر ئةة ػـــحاٌة ِـةبَ بـةاً لـةٌنَ ِةٌـذ َ،طةلـــى دينـــةدر
ِةُ ئةً غ سىئــاٌةؾ بى ِــةو ة طةالُ ِــاج ة.
دةةةًِ :ــةسةةِا ِــةس لةةبـــاسةةة ئــةً رةسو ةدةيــةؾ ِةيـــــةَ [ :ع ـِٔ َب ِه ـ ذظَٚا ّٚز
ؾـٍ٤ِٞ
ػـأّٔئّ٘ عـِٔ َ
ايَّٓبـ ـَ  ّْٞضنِ َٞاهللّٕ َعَِٓٗٔ ،ع  ّٔٚايَّٓيبّ ّٔ قئٍَّٔ ََِٔ $ :ذَـ ٢عَطَّافـئّٗ فّٔ َ
د٘ َػِـًِِ بـطقِ })3681( :ةرجـة:
ق ّٔ ّ٘٠ذضِ َبهِنيَ ََٜٛئّّٗٔ{ ]#ذخِ َط َ
فّٔكَسَّقّٔ٘ ،ئِِّ َ ّٖك َبٌِ ئّ٘ َ
يـــةونَ لـــة ِاةطـــةسرٌى بـــةسىيَض ،ذنَغـــــةوةةس  خـــ ر لنَنـــــاُ سىرص ،بـــــ لـــة
ذنَغةوةةسةةة دةطنَشىيَحــةةة وـة رةسو ةيـةجىِ :ـةس وةطـ َن بلـ بـى ال ،رالالـننةك
(عَطَّافئّٗ) (ئـةةة ،ئنـذديعا ،ئـةةة دةوـاد وـة دةصرٌـ طــةةيٍــ كـى سىةةدةدرد جـى
كنــــخ ل َنــذ َ،ئــةة ػــحة بنــــة ،باػــــة يــاُ خشرذــة؟) ةة ذشطــــناس ،ػــــحنَنى ل ــ
بنــادي بشىةرػــى ذـــ بنــــاد ئــةةة ٌ َيــز ،كــن سى ر ،لــــ ةةسٌاطنــش .َ،بطـــشة ِــةس
كــاوة وة يةوجـاس ،وارشيؽ ٌابـ ك ٌنة لةسىرطـحنذر ِـةس وةطـ َن ذنَـى ةربــ وـة
اــةيش ،خ ـ ر اــةيت دةصرٌـــ ئــةةة واٌــا ،ةريــة ِاةبةػــى بــى خ ـ ر درٌــــاةة خ ـ ر
دةرــةسو :َ،

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ...ﭶ ﭼالهمووم

ةرجة :بماـ ئةةرٌـة ،لـة ئاطـــىاٌةواُي صةةيـذرُ ِنلـــناُ ٌاديـــاس ٌـاصرٌَ جطـــة لـة
خــ ر جـى ذنَـخ ةربـ ذريةرٌنَـ غاةةطشةةةيـةك رالالــننةك اـةيت دةصرٌـ واٌـا،
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ةرية طـنفةجى خ رد بى ة ،درٌــاةةة ئـةةةؾ ػـنــشوة بـةاً ةر ديـاسة بـةغ ٌ يَـز،
كـن سى ر ،لـ ةةسٌاطـنـشَ،ي ئةةة طــضروةيةجى.
طــنَنةًِ :ةس لـةةباسةةة ئـةً رةسو ةدةيـةؾ ِةيــة[ :عَـٔ ذّٔ َْـؼ ّٚبِـََٔ ّٚئيِـوٍ  عَـ ّٔٚ
ال عَــسَِٚ ٣َٚالّٔ طَِٝــطَِ َٜٚ ،ّٔ٠هذِبِٓ ــ ٞا ّٖئَّــأٍّٖ ،قّٔ ــئيّٕٛا َََٚ :ــئ ا ّٖئَّــأٍّٖ قّٔ ــئٍَ:
ايٓبِ ــ  ّْٞقّٔ ــئٍَّٔ :
َّ
دئض ُّّٟٚبـطقِ ،)3660( :عَـِٔ ذبـٞ
د٘ ّٔذسِ َُس بطقَِٚ ،)21166( :ايب َ
ّٔٝبَّٔ{ ]ّ٘١ذخِ َط َ
ن ًَُِ ّ٘١ط ّْ
ّٔ
ػـ ًِِ بـطقَِّٔٚ ،)1113( :ذبـَ ٛزاٚز بـطقَِٚ ،)1920( :ايتّْط َِـ ِص ُّٟبـطقِ)2023( :
ٖطَِٜـطَِ ََٚ ،٠
قشٝحَٚ ،ابِٔ ََئدَِ٘ بـطقِ })1316( :ةرجة :ئةٌةطى و سى ،والنـ خـ ر
ػٔ َ
سَ
َّٔ ٚقئٍََ :
لنَى سىرص ،بـــ دةلاــ  :ذنَغـــةوةةس ،خـ ر  رـةسو ةٌ :،ةخىػـــى طشجٍـةةة ٌنـة
سىةؾ بنٍنــــىي طــــةؾ بنٍنــــى ٌنـــــة (بــــة ِــــى ،بالاٍــــــذةة بــــة ِــــى ،ذــــزو ي
ةيٍَةواٌناٌـــةةة) ةة طةسطـــاوي بـــة (ف ــأٍ) ط جنـــاُ( :فـ ـ ـأٍ) كننـــــة؟ رـــةسو ة:،
غظــةيةوى باػــة.
ال َع ـسِ )٣َٚةرجــة:
جــا ئةةةج ــاُ دةب ـ جىص َي ـ بــى ػ ــى بنةوــةةة :وــة دةرــةسو ّٔ ( :َ،
ٌةخىػــى طشجٍــةةة ٌنـــة يــاٌى كــى؟ كــ ٌنة ِــةس ذنَغةوةــةس ،خــ ر  بىخــى،
رةسو ةيـــةجى[ :فِ ــطَّ َِـ ـَٔ ا ّٖي َُذِـ ـ ـص ّّٚٚفِـ ـطَا َضىّٔ َِـ ـَٔ األّٔغَ ـ ـ ـ ِس] {ّٔذخِ َطدَـ ـ٘ ّٔذسَُِـ ـس بـ ـطقِ:
(َ ،)9616هًٝل ؾه ٝاألضْؤٚط :قـشٝح} ةرجة :لة طـةسى سىربنـة ةةك كـىُ لـة ػــنَش
سىردةوة ،ئةطةس ػــنَشد بـى بـ سىرٌاوـــة ،بىئـةةةٌ ،ة ـــ ر؟ ئـــاةر خـىد لـة وةطـــى
د ـصاّ) طـةسىيي ط لـــني ٌةخىػـــننةوى ذنظـــى و ػـٍذةية ئنَظـحا
طــةسى دةةسبطــشة ( َ
لةً طــةسدةًي سى رطـاسةدر ٌنة وةةرجـة :وـة دةرـةسو  :َ،لنَـى سىربنــة واٌـا ،ةريـة لنَـى
دةطشيةةة لــةة َ،ةر دةرةسو  َ،لنَشةؾ ةر دةرـةسو  َ،بىيـة ئةطـةس رةسوايؼــــحةواٌى
ذنَغــــةوةةس ِ ــةس بــة طــةسو َن ام ــنى جةواػــــا بنــشيََ ِةٌذيَنــــناُ جنَنــذةطــن ــشيََ
بةاً وـة لنَنـاُ ةسدبنٍــةةة ئةةجـــاس جنَذةطـــةيَ وـة ئـةة رةسوايؼــحاٌة جنَنٍـاطرييََ
ذنَغةوةةس ،خ ر لة اليــةك دةرةسو  :َ،لة كـٍط طةسى سىربنـــة كـ ٌنة ئةطـةس لـة طـةسى
سىربنــــةِ ،ــةس ٌةخىػــــننةوى دينــةؾ وش ـــ بنطشيَحــةةةة دسً بـــ دةبــ لــةةيؽ
سىربنـة ،بة غناغ لةطـــةس ئــةة لةةيَــؽ دةرـةسو  َ،لـــ طشجٍـــةةة ٌنــة ئٍجــا ئايـا
ئةةة كىٌــة؟
صرٌايــاُ دة ال ـنََ :ذنَغةوةــةس  وةبةطــحى ئــةةة ب ـ ة وــة ئــةة ٌةخىػــننة بةب ــ
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ئنـشردة ،خ ر ٌةغـ َن ٌابـ لـة ٌةخىػـةوةةة بـى طـااةوة كـ ٌنة وـة ذنَغةوةـةس 
ئــاةر ،رــةسو ة ط جنــاُ :ئــةد ،ئــة ،ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر بىكــي ى ػــرتيَ خــشة
(د ـط ) دةيطش َ (خشةة جىسة دةسديَنـة ج ةػـى ى ػـرت دةبـ ) دةريـى ئـةةرٌى دينـة
ل ــنَى دةطشٌــةةة؟ رــةسو ة :،ئــةد ،و ــ ى ػــرت ،يةوــةوى ج ةػ ــى ئــةة ٌةخىػــنى
خشةةة وشدةة؟ واٌا ،ةرية بةب ئريردة ،خ ر ٌايطشيَحــةةة وةبةطحى ذـ ئـةةة بـ ةة
ـٛضزََّٕ َُِـطّٚض ع ًَّٔـ٢
ئةطةسٌا ِةس ذنَغةوةةس  لـة رةسوايؼــحنَنذر دةرـةسو [ :َ،الّٔ ّٚ ٜ
د ـ ـئض ُّّٟٚب ـطقََِٚ ،)3663( :ػِ ـ ـ ًِِ ب ـطقِ:
كــح] (ّٔذخِ َطدَ ـ٘ ّٔذسَُِ ـس ب ـطقَِٚ ،)9131( :ايب َ
َ ِ
سبَّ ـ ـئَٕ بــطقِ:
(َّٔٚ ،)3631ذب ـ ٛزَاَ ٚز بطقـ ــَِٚ ،)1922( :ابِ ـ ـٔ ََئدَـ ــِ٘ ب ـطقَِٚ ،)1332( :ابِــٔ ِ
(َ )0223ع ـِٔ ذّٔبــٖ ٞطَ ِٜـ ـطَ )٠ةرجــــة :بــا ى ػــرت ،ط ــاغ لةطــــة َه ِــى ٌــةخىؾ جنَنــــةهَ
ٌــةوش َ،بىئــةةة ،ل َنــى ٌةطشيَحــةةة وةةرجــة :رةسوايؼــحةواٌى ذنَغــــةوةةس  دةب ـ
لنَنــاُ ةسدبنٍــةةة وــة دةرــةسو َ ،ل َن ــى ٌاطشيَح ــةةة ةرجــة :بــةب ئ ــريردة ،خ ـ ر ل َنــى
ٌاطشيَحةةة ذنَـخ ةربـ ئـةة ى ػــرتة ِـةس بىخـى ،ئـةةة ،دينـة جـ ةؾ دةوـــاد يـاُ
وننشى بةوــة ِــــةس لةخــىسىر ج ةػــى دةبـــ ئةطــةس خـ ر ٌةيــةة َ،جـ ةؾ ٌابـــ بــةاً
ط ـ ٌٍةجى خ ـ ر ةريــة وــة طــــاغي ٌــةخىؾ ٌةخىػــى دسً (َه ـ ـس )ٟل َن ـ دةطشٌــةةة
وةةرجــة :جــى دةبـ سىةكــاة ،ئــةةة بنــة ،وــة ِــى طــــاغ لةطــة َه ِــى ٌــةخىؾ جنَنــــةهَ
ٌـــةوش َ،ةة ئنٍظـــاٌى طـــاغ لةطـــةهَ ئنٍظـــاٌى ٌـــةخىؾ ئـــةة جـــىسة ٌةخىػـ ــناٌة،
دةطشٌــةةة ٌةخىػــننةك وة ٌاطشيَحــةةة بى ةيٍَــة :طــةسةجاٌة ئـةة ٌةخىػـــنناٌة،
وـــــة دسً ٌـــ ي ٌةغـــــنَ ٌـــابَ لـــة وةطـــــنَنةةة بـــى وةطـــنَنى دينـــة ئـــةةة خـــى
لــ ذاسرطـــحٍناُ ٌاة.َ،
ئــةد ،وةبةطــحى لــة (ف ـ ـأٍ) كننـــة؟ وةبةطــحى لــة طةػــةنٍننة ذنَغــــةوةةس 
جــاس ،ةر ِةب ة دةكـ ة بـى ػــ يٍَ َن وةطـــنَنى دةبنٍـى دةيفـةسو ةٌ :ـــاةد كـننة؟
ذنَى خىؾ ب ة ئةطةس ط جةــاٌ ،اةً (ضبئح)ة ةرجة :غـاصرٌا وـشدُ يـاُ ٌـاةً (ٜػـ ـئض)ة
ةرجة :ئاطــاٌنى دةيفـةسةة :خـ ر طـــ ةدجاُ ذنَذةطةيـةٌ يـاُ ئنؼـــةوةجاُ بـى ئاطـاُ
دةواد بةاً ذنَى ٌاخىؾ ب ة ئةطةس وةطنَ ٌاةيَنـــى خشرذـى ب ةبايـة ةرجـةٌ :اةيَـــ
وة واٌايةوى خشر بطةيةٌــ ةة جـاس ،ةر ِـةب ة وـة ذنَغةوةـةس ِ ةٌـذ َ،وــةغ
ٌاةيَنى ِةب ةرية واٌا ،خشرذى طةياٌذبـاية ٌاةةوـة ،دةطـــىسى ،بـــة ٌـاةيَنى ئاطـــايى
بــى ةيٍَــةَ ( :بــطَّ )٠ةرجــة :كــاوةواس ٌــاة ،ئارشةجاٌــة دةة طـــ جــاس طىسىي يــةجى بــى
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(صةيٍــةث) ةة ِـــةسةةِا ٌـــاة( ،عئق ــ ،)١ٝطىسىيــ ة بـــى (مجًٝــ( )١عئق ــ )١ٝةرجـــة:
ط ٌاِةــاس (مج ًٝـ)١ؾ ةرجة :جــ رُ.
غ ـِ ِيًّٖ ّٔه ـئِٖٔ ٚايـ ـُ َٓذّْ ِّٚ
(َبــٔ َُٝٝــ )١سىة ــةجى خ ـ ر ،ل ــ ب ـ دة الـــ ٚ( :اي َه ـطَّاف ا ِ
( )1
ٚايطَّ ََ ـئٍَْٚ ّٚشــ َُّ َِ ِِٖٛـِٔ ََ ٜت ّٔه ـ ـًِ ِّٜف ـََ ٞهِ ّٚط ّٔف ـ ١األَــٛض بٗ ـصِ ِ ٙايّٓــطم) ذنٍَاطــــةيةوى
باػــى (ةشرف) دةوــاد دةلا  :ةـةسىسرف ٌـاةة بـى وـاِ (وـاِ ةرجـة :رالالـىي وحنَـت
طــشةةة) ئةطــــحنَشةطشةةة (ئنَظــــحا لــة طى ــاسة سى رٌاوةواٌــذر ػــخ دةٌ ةطــــَ ئــةةة
بةذنَــــى ئةطــحنَشة ،ر ـ ُ ئــاةر دةب ـ ي ِــةس وةط ـنَ طــةرةس َ،بنــاد ةر ،ل ــ د َيــخ
ِــةو ة ،دس ة دةلةطــةية ِنلــى ئةطـنَي ئةطاطــى ٌنــة) ةة ل ــي طــشةةةة (ض َّــئٍ) ةة
ةيٍَــةياُ ئةةرٌــة ،وــة غظــة دةوــةُ دةسبــاسة ،صرٌنٍــى ٌاديــــاس (غٝـ ) لــةة سىيَنــاٌةةة
ةػــــة( ،عــطاف) ِــةو ة ئةةرٌــة دةطشيَحــةةة ئــةد ،ئنٍظــــاٌى وظـ لاىاُ وــة بنــــةةَ،
بضرٌ ـ واس َي ـ بنــاد يــاُ ٌــةيناد كــنىاُ ِةيــة؟ (اإلغـ ـتدئض)٠وــاُ ِةيــــة ةرجــة:
سىرةيَـزوشدُ بة خ ر ذشغ وشدُ بة خ ر وة خ رية جـى ئـةة ػـحةد ذــ كـاوة بننـةً
دـ ـئ ِبط ّٛ
يــاُ ذ َنــخ خشرذــة ٌةينــةً؟ جــا (اإلغــتدئض )٠كــىٌة؟ بــةً ػـنَ ةيةَ [ :عـِٔ َ
ايػــٛضََِ ّٔ٠ـَٔ
ن َُــئ َ ٜهًَٓ ُ،ــئ ُّ
غـ ِتدَئضَِ ّٔ٠فــ ٞاألَّٕــٛضّٔ ّٚ
نــئَٕ ضَغــ ٍٛاهللِ َ ٜ هًَٓ ُ،ــئ اإل ِ
ّٔق ــئٍَّٔ :
هـ ،ِ١ثــَِّ
ايَطَ ّٜٚ
نهَ َتـ َِِ ّٚٔٝـِٔ غّٔ ِٝـطّٔ ّٚ
ســسنِِّٕ ِبــئألَِطّٔ ،ّٚفًَّٖٝطنـ ِ ض ّٖ
َكــَّٚ :ٍٛشَا َٖـَِّ ذ َ
ّٖكـطِإّٕٓ ٜ ،ّٚ
اي ّٕ
ِأيؤّ َِـِٔ فّٔهِـ ـ ًِؤّ
ِكسِ َضَِؤّٚ ،ذغ ّٕ
يٝك ـٌ :ايً َّْْٞ َِّّٜٗذغِ ـ َتدِريىّٔ ِب ِه ًُِّٖؤَّٚ ،ذّٔغِ َت ّٖكسِضىّٔ ب ّٕ
ت َع ـ  ّّٜايّٖػٝـ ،ِ ٛايًّٜٗـَِّ َِٕ نّٕ ِٓـتَ
ّٔإْؤّ َ ّٖكسِض َٚالّٔ ّٔذ ّٖقسِضِ ََٚ ،هًِّٔ َٚالّٔ ّٔذ ِعًَِّٔٚ ،ذِْـ َ
ايهَ ِ ،ِِّٚٝف َّ
ؾـَٚ ٞعَئ ِقبَـ ِ١ذَِـط ،ّٟٚذّّٔٔ ِٚقـئٍَ :عَئدِـٌ ّٚذَِـطّٟٚ
َ ِهًِّٔ ذَّٕ َٖـصَا األَِـطَ خَِٝـط ِيـ ٞف ـ ٞزِِٓ ٜـََ َٚ ٞهَئ ِ
دًِ ـِ٘ ،فئقّٖسضِ ٙيََٜٚ ٞػّْ ـطِِ ٙيـ ،ٞثـَِّ بَـئضّٚىّٖ ِيـ ٞفِٝـِ٘ ََِٕٚ ،نّٕ ِٓـتَ َه ًِّٔـِ ذَّٕ َٖـ ـصَا األَِّٔـطَ ؾَـطّّ
َٚآ ِ
َٓـ،ٞ
دًِـ ـِ٘; فّٔئقِـطّٚفّٖ٘ ع ّْ
يِ ٞفـ ٞزََِ َٚ ِٜٞٓهَئؾَِٚ ٞعَئ ِقبَـ ِ١ذَِّٔـط( ،ّٟٚذّّٔٔ ِٚقـئٍَ) :عَئدِـٌ ّٚذَِـطَٚ ّٟٚآ ِ
دـ٘ ّٔذسِ َُـس بـطقِ:
قطّٚفِّٖٓ ٞعََِٓ٘ٚ ،اقّٖسضِ يِ َٞاخلِّٔٝـطَ سَ ِٝـح نّٔـئَٕ ،ثـَِّ ذ ِضنِـِٓ ٞبِـِ٘]{ّٔذخِ َط َ
َٚا ِ
(َٚ ،)21166ايبدَـ ـ ـئض ُّّٟٚبـ ـ ـطقَِٚ ،)2201( :ايتّْطَِـ ـ ـ ِص ُّٟب ـ ــطقَِٚ ،)386( :ايَّٓػ ـ ــئ ُّٞ٥ب ـ ــطقِ:
(َٚ ،)1131ابِٔ ََئدَِ٘ بطقَِٚ ،)2181( :ابِٔ سِبَّئَٕ بطقِّٔ َٚ ،)886( :قـئٍَ ؾـه ٝاألضْـؤٚط:
َغــٓئز ٙقــشٝح عًــ ٢ؾــطط ايبدــئض }ٟةرجــة :جابن ــش ،و ـ سى ،ةةبذة ال ــ خــــ ر لــة
خـى،ي بــابى سىرص ،بـ (وــة ِــةسدةةوناُ ِــاةةهَ بـ ةُ) دة الـــ  :ذنَغةوةــةس ،خـ ر 
 )2ذلئغٔ ايتأ :ٌٜٚز ،0م.31
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ئنظــحنخاسة ،لــة ئنؼ ــ واسدر ر َنــش دةوــشديَ ةةك كــىُ ط ــ ةسىةجنَنى لــة غ سىئــاُ ر َنــش
دةوشديَ دةيفـةو ةِ :ـةسواو َن لـة ئنَـ ة ةيظـحى واسيَـ بنـــاد (بـةاً ديـاس ٌـةب ة
كاوة ياُ خشرذة ئـةمما وـة ػـحةوة دياسبــ بـى ةيٍَـة :دةكـى بـى ٌ يََـز ،ج و ةـة
ذنَ يظـــــخ ٌاوـــاد ئنظـــــحنخاسة ،بـــى بنـــة ،وـــاٌطى سىةوـــةصرُ د َ ذنَ يظـــــخ ٌاوـــاد
ئنظــــحنخاسة ،بــى بنــــة يــاُ دةكــــى بــى ىــــةم ذنَ يظــــخ ٌاوــاد ئنظــحنخاسة ،بــى
بنــة ،طــةسدرٌى ٌةخىػــــ َن دةوــة ،ئةةرٌــة ئنظــــحنخاسةياُ ٌــاة َ،ك ـ ٌنة ئةةرٌــة
خنَشةوــةياُ ديــاسة بــةاً طــةةدرة واوةلاةيــةك دةوــة ،دةجــةة َ،رٌ ـ بنٍــى دةجــةةَ،
واوةلاةيةك بنة،ي لةطةهَ وةط َن جنَنــةهَ بى ياُ طـــةرةس َي دةوـةٌ ،ـاصرٌى بلـــى
ٌةكـى خنَشة ػــةسىة؟ ئنظحنخاسة بى ئةة جىسة وــاسرٌةية) بـا دةة سىوـــاد بنـاد جطـة
لــة ٌ َيــز ،رــــةسىص (ةرجــةَ ٌ :يــز ،رــــةسىص ٌــةب وــة ٌ َيــز ،بــةياٌى بـــ يــاُ ٌ يَــــز،
ٌنــ ةسى بةلاــنـ بـا دةة سىوـاجى طـ ٌٍةد بةجايةـةد بـى ئـةة وةبةطـــحة بنـاد) دةريـى
بماــــ  :ئـــة ،خ ريـــــة وـــَ بـــة صرٌنـــــاسيى خـــىد درةر ،كـــاوةد لـــــ دةوـــةً ةة بـــة
دةطــحةاجى خـــىد درةر ،ج رٌـاد لـــ دةوـةً ةة لـة بةخؼؼـــى وـةصٌى خـــىد درةرد
لــــ دةوــةً ك ٌنــــة جــى دةجـ رٌىي وــَ ٌــاج رمن ةة جــى دةصرٌــىي وــَ ٌاصرٌــــي ةة جــى
صرٌــاِ ،ــةو ة ٌّـنٍَنةوــاٌى ئة ،خ ريــة ئةطةس دةصرٌى ئةً وــاسةً (ةة لـةة وـــاجةدر
ٌـــاة ،واسةوـــة ،ديٍَـــى بـــى ةيٍَـــــة :دةلاــــ  :ئـــةً طـــــةرةسةً ئـــةً طـــةةدريةً ئـــةً
باصسطاٌننــةً) بــى وــَ كــاوة بــى ديــٍيي بــى دٌن ــاًي بــى ريــامني بــى دةرسى رً يــاخ د
رةسو ة :،رياٌى صةة جنَرــةسىًي دةريـني ئـةةة بـىوى بشىيـاس بـذةي بـىً ئاطـاُ بنـة ةة
دةريى بةسةوةجى بى وَ جنَةخــة ةة ئةطةس دةصرٌى ئةة وــاسة بى ديٍــيي دٌنــاً ةة بـى
ريــاُي ط صةسرمن ةة بى طــةسة اوى وــاسً خشرذة ئةةة وٍى لـــ البـذةة ئـةةيؽ لـة
وَ البــذة ةة ذاػــ اُ ِةس خنَشي كـاوةيةك وـة بىخـىد ذنَـخ باػـة بـىً بشىيـاس بـذةة
وٍنؼـــى ذــــ سىرص ،بنـــة .وةةرجـــة :وظـ ـ لاىاٌاُ بـــى وـــشدُي ٌـــةوشدٌي ِـــةس واسيَـ ـ
ئنظــــحنخاسةياُ ِةيــةة ئــةة ػــــحاٌة ،دينــة ِــــةو ةياُ ِــى ٌاوظــ ــ لاىاٌاُي ػــــحى
ذ ةكي ئةرظــاٌةينؼــَ.
وةطــــةلة ،ىة ـذةيــــةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭮ ﭯﭼ ئــا ئةةةجــــاُ رنظــــقة
(فِػـل) ةرجـة :لــة سى َيــى دةسكـ ةُ يــاٌى وايـة ،راطــــنق ب ةٌــة وـة ئنٍظــاُ ةةخح َنـ
راطــنق دةب ػايةديى لــ ةةسٌاطنـش َ،ةة ئنٍظـاُ بـة ط ٌـاِى طــةةسة ٌـةب راطــنق
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ٌابــــ ط ٌـــاِى طـــةةسةؾ ِـــةس ط ٌاِنَنـــــة وـــة طـــضر ،دٌنـــــايى لةطةسبــــ يـــاخ د
ِةسىةػـة ،غناوةجنى لةطةسبـ ةةك ذنَؼـرتيؽ باطـىاُ وـشدةة دةط ــ لنَـشةدر وـة

دةرةسو  :َ،ﭽﭮ ﭯﭼ وةبةطحى ذنَى ئةةةب وة ِةس وةط َن لةة ياصدة ()11

جــىسة طىػــحة وــة غةدةاــة وــشرةُ خب ـ رد ئــةةة (رنظــــق)ةي ط ٌاِةاسينــةي لــة سى َ
دةسكــ ةٌة ةة دةػــط

وةبةطــحى ئــةةة ،دةرينــاُ بــ وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭪ

ﭫ ﭬﭮ ﭯﭼ وـــــة ػـــــــخ دربـــــةؾ دةوـــــةُ بـــــة ِـــــى،
صةلةوةواٌــةةة ئــةةةجاُ (فػ ـ ـل)ة بىكــى؟ كــ ٌنة ئــةةة لةسىرطــــحنذر جىسيَنــة لــة
ِةة الــذرُ بــى صرٌنــــاس ،اــةيت لــة سىيَنــةوى ٌاػــــةسةننةةة وــة ئــةةةؾ ئنٍظــاٌى ذـــ
راطــنق دةبــ ةة طـضريةوة ،طـةةسةجشة لـة ط ٌاِـةواٌى د ،ةةك خـ رسدٌى طىػـــحى
بــةسرصي وشدرسةةةب ـ ة ة خ ـ يََي طــــةسبشىرة بــى اةيــــش ،خ ـ ر لةةرٌ ــةؾ طــةةسةجشة
بىكــى؟ ك ـ ٌنة ئــةةة صيــاُ بــة ةةغنــذة دةطةيــةٌ ي ذنَلــــةةرٌة ،خ ـ ر بةيــةوطشجَ
(ج ىنــذ)ة.

وةطـــــةلةِ ،ـةردةيـــةً :وـــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭼ ئةً سىطحةية وة لة ئايةجى طـــنَى طـ ةسىةجى (ايــُئ٥س )٠دريـة
ةرجة :ئةوشى ئةةرٌة ،بنَـربىةرُ لة ئـاينٍةوة ،ئنَـ ة ٌائ ونَــذ بـ ةُ لنَنـاُ وةجشطـنََي

لة وَ برتطــنََ وة دةرةسوـ  :َ،ﭽﭻﭼ ةرجـة :ئـةوشى بـةاً وةبةطـحى لـة يـةك
سى ر ،جايةــةد ٌنــة بماــــ  :ئــــةً سى رة ةرجــة :سى ريَنــــى دياسينــــشرة ِةسكــةٌذة ئــةة
سى رة سى ر ،سىرةةطـحاُ بـ ةة لــة ةـةسىةرادي سى ر ،ج وعـةؾ بـ ةة وـة ذنَغةوةــةس 
ةجاسيَنى بة طؼــحى درةة بى وظــ لاىاٌاُ وة لة خضوةجنذر ىةجناُ وشدةة وة ِةٌذ َي
دة النََ :لةة واجةدر رواسةِ ،ـاةةاٌى بـة ىسيَض طـةد ِـةصرس وـةغ بـ ةة ِةٌـذ َي دةلاـنََ:

طــةدة بنظــــخ ِــــةصرس وــــةغ بـ ةة بــةاً وةبةطــحي ةػــــة :،ﭽﭻﭼة وــة بــة
واٌــا ،لــةً سى رطــاسةدر لــةً وــاةة صةوةٌننــةدر د َ،ئنــذ وــةسم ٌنــة جــةٌنا سى ريَن ــى
طشجةنَحــةةة ةرجة :لةة واةةيــ ةدر ئـةة واةةيـة وـة ئايةجـةواٌى جنَـذر ِاج ةٌـة خـ رس َ،
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ئةةرٌــة ،بنَــــربىةرُ لــــة ئاينٍـةوــة ،ئنَــــ ة ٌائ و َنــذ بـ ةُ وــة دةر ــةسو  :َ،ﭽﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ئةةيؽ دةة ةرجــاِ ،ـةُ:
أ /ةرجةٌ :ائ ونَـذب ةُ وة ِةلانة ةػنٍٍَةةة ةة بطـةسىيٍَةةة بى خ رسدٌى ئـةة ػـــحاٌة،
وــة غةدةاــــةوشرةُ ئــةة ػــحاٌة ،ذنظــــَ ةةك :خــ يََي وشدرسةةةبــ ةي طىػــحى
بةسرصة ِ ...ـ حذ ئةةة ةرجايـةوى يـاٌى :ئـةو ىش ئـةة ئـاي ي بةسٌاوةيـة ،ئنَـ ة ئـةة
ىــــةاهَي ىــــةسىروة ،ئ َن ـ ة وــة خ ـ ر  بــى ،ديــاسينشدةةُ ةر كةطــرن ة جــاسيَنى
دينــة بة ئةِمـى و رــش ِةلاٍاةةػـنَحةةة.
ث /ةرجـ ــايةوى دينـــة ،ئةةةيـــة :وـــة ئةةرٌـــــة ٌائ ونَـــذ بـ ـ ةُ لـــــةةة ،وـــة بةطـــةس
ديٍةوـةجاٌذر صرهَ بـَ ةة ئـةة ئنظـــالوة وـة خـ ر ٌ اسدةةيةجـة خـ رس كةطـرن ةة
ٌـــاج رٌَ بةطـــةسيذر صرهَ بـــَ ةرجـــةٌ :ـــاج رٌَ بةطـــةس وظــ لاىاٌاُي بةطـــةس غـــةةرسة
طناطــننةوةياٌذر صرهَ ب ـ لةبةسئــةةة ،وــة دةطــحةاجنَنى جــةةرة ،ذةيــذروشدةة ةة
دةػـط ـ ِــةسدةة ةرجــايةوة لة يةك وــاجذر وةبةطــخ بَ.

وةطــةلـةٌ ،ىصدةيــةً :وة دةرــةسو  :َ،ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ديظــــــــاُ خــــ ـ ر ،ذــــــةسةةسدطاس ةػــــــة:،
ﭽﭻﭼ ةرجة :ئةوـشى دةةبـاسة دةواجةةة بة واٌـا ،لـةة وـاةة صةوةٌننـةدر ئٍجـــا
خ ر طــ ػــحاُ دةرةسوـ :َ،
يةوــةً :ئاينٍةوةجـامن بى جةةرة وــشدُ.
دةةةًٌ :نعىــةجى خىوــي لةطــةسجاُ جةةرة وــشدةة.
طــنَنةً :ةة ئنظـالونؼــي بى بة بةسٌــاوة ذةطــٍذ وـشدةةُ.
وةةرجة :طــ ػة جةةرةوشدٌى ئاي جةةرةوشدٌى ٌنعىةد ةة ِةلاةزرسدٌى ئنظـالً
بــة بةسٌاوــة طــةسةجا دةلاــــ َن  :ئــةً ئايــــةجة ةةك لــة ذنٍَاطــــة ،ئــةً طــ ةسىةجةػــــذر
بامســاُ وــشد بط ــشة ِةٌــــذ َ،دة ال ـنََ :ط ـ ةسىةجةوةؾ ِــةو ة ،بــةاً سىةٌطــة ئةطــةس
ِـــةو ة طـــــ ةسىةجةوةؾ ٌةب ةبـ ــ ئـــةً ئايةجـــــةة ص س لـــة ئايةجـــةواٌى طـ ــ ةسىةجى
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(اي ــُئ٥س )٠لــة سى ر ،سىرةةطــحاُ لــة ةـــةسىةراد ةة لــة طــالاى دةيــةوى وىكــنى در وــة
ذنَغةوةةس  يةوةو ي دةريةو ىـةجى وـشد ِـــاج ةٌة خـــ رس وـة ىةجةوـةياُ
ٌاةلـنٍَــا (سذ ـ ١اي ـٛزاع) ةرجة :ىةجى وا ال ــاةريي وة دياسة ئةة واجة ئـةة ٌـاةة ،لـــ
ٌةٌشرةة بةلاــن دةر وىكــي دةريي ذنَغةوةةس ٌ اة ،لنٍَشرةة ىةجـى والاـ ـــاةريي
ك ٌنــة ئةة واجة ٌةياٌضرٌن ة وة وا ال اةريي لة دٌنايـ دةوـــاد بـةاً ذنَغةوةــةس 
خطَدَـ٘
ّٖكـئنِِّٕ َبهِـسَ َعـئََِٖ ٞـصَا] {ذّٔ ِ
ال ّٔذي ّٔ
لة ةجاسةوـــةيذر ئاوارةيـةوى ذنَـذرةة [ ّٔي َه ً،ـّٔ ٞ
ذّٔسُِس بطقَِٚ ،)23391( :ابِٔ ََئدَ٘ بطقَِٚ ،)1611( :ايسَّاضَ ُّٞبطقَِٚ ،)116( :ايّّٜٓرباُّْٞ
ـششَ٘
قـ ـ َّ
فـ ـ ـ( ٞايهـ ــبري) بـ ــطقِّٔ ،)666( :ق ـ ـئٍَ سػـ ــني غـ ــً ِٝذغـ ــسَ :غـ ــٓئز ٙسػـ ــَٔ َٚ ،
األيبـئْ }ٞةرجة :سىةٌطة لة دةر ،ئةً طالاةةة ذنَحاُ ٌةطةوةةة ةرجة :ئاوـارةيةك دةواد
وة وىكى دةريي دةواد جا لةةباسةةة ئةً بةطــةسِاجة ِةيــةَ [ :عِٔ طّٔئضّٚمِ ّٚبٔ ّٚؾِـَٗئ ٍ
َّهـِِ َكّٖـطََٕٚ٤
ّٔكـئٍََٜ :ـئ ذّٔ َِـريَ ايُّٖـؤَِِِٓنيَ َّٕ ّْٚ
ّٚيـ ٢عَُـطَ  ف ّٔ
 قّٔئٍَ دَئ َ٤ضَدٌ ََِٔ ايَٗٝـٛزِ َ ّٔ
ؿطَ ايَّٖٛٗٝزَِ َْ ،عئّتِ الََّدَـصَِْئ َشيِـؤّ ايَّٖٝـ َِّٛعِٝـسىأّ ،قـئٍََٚ :ذُّّٟٔ
آ َ ّٗ١ٜفِ ٞنِتَئبِهِِّٕ ّٔيَ ِٛعًَِّٔٓٝئ ََهِ َ

آ ََِٖٞ ٍ١ٜ؟ قّٔئٍَّٔ :قِٛيّٕـ٘ عَـعَّ َٚدَـٌَّ :ﭽﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ،قّٔئ ٍَّٔ :فكّٔئٍَ عَُط َٚ اهللِ ََّّْٚـ ـِٓ ٞألّٔع ًِّٔـِ ايَّٖٝـ َِّٛايّٜـصِٟ
ؿ َّـ١ّٔ ٝ
َْ َعئّ ـتِ فَِ ِ٘ٝعًّٔ ٢ضَغ ٍّٚٛاهللِ َٚ ايػَّئ َع ّٔ١ايّٜتَِ َْ ٞعئّتِ فَِٗٝئ ع ًَّٔـ ٢ضَغـ ٍّٚٛاهللِ  :عَ ِ
َعطَفّٔـ ـ ّٔ١فِ ــَٜ ٞـ ـ ِّّٚٛايّٖذُهَـ ـّٔ{ ]ِ١ذخِ َطدَـ ـ٘ ّٔذسَُِـ ـس بـ ـطقَِٚ ،)288( :ايبدَـ ـئض ُّّٟٚبـ ـطقِ،)33( :
شٝحَٚ ،ايَّٓػَــئُِّٞ٥
سػَ ـٔ قَ ـ ِ
ََٚػِ ـ ًِِ ب ـطقَِٚ ،)6332( :ايتّْطَِ ـ ِص ُّٟبــطقَِٚ )1631( :قّٔ ـئٍََ :
سبَّئَٕ بـطقِ })283( :ةرجة :طاسيقى و سى ،ػـنّاث دةلاــ  :ذناة َي
بطقَِٚ ،)3621( :ابِٔ ِ
لة ج ةلةوةواُ ِاجة ال ،ة وةس ،و سى ،خةجحـاث خ ر لـنَى سىرص ،بــ (وـة ئـةة واجـة
ديــــاسة طــةةسة ،ئنىاٌــذرسرُي خةلنفــة ،وظــــ لاىاٌاُ بــ ةة) طــ جى :ئــة ،طــةةسة،
ئنىاٌذرسرُ ئنَ ة ئايةجنَــ دةخ يٍٍَــةةة لة وحنَةةوةجــاٌذر وة ئةطةس بى طــةس ئنَىة،
ج ةلةوة ِاجةــاية خ رس ئةة سى رةواُ دةوشدة جةرُ ذنَى ط د :واوة ئايةجة؟ طـ جى:
ئةة غظــةية ،خ ر وة دةرةسو  :َ،ئةوشى ئاينٍةوةجامن بـى جـةةرةوشدُي كـاوة ،خـىً
بــة جــةةرةيى لةطــةهَ وــشدُ ةة ئنظــــالوي بــى بــة بةسٌاوــة ذةطــٍذ وــشدةةُ ة وــةس،
و سى ،خةجحاث خـ ر لـنَى سىرص ،ب طــ جى :ط يٍَذ بة خ ر وَ ئةة سى رة دةصرمن وة ئةة
ئايةجـة دربةصينـة طـةس ذنَغةوةـةس  :ةة ئـةة طـةةاجةؾ وـة جنَنـذر دربةصينـة طــــةس
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ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر  ئ َن ـ رسة ،سى ر ،ةةسىةرــة لــة سى ر ،ج وعــةدر ب ـ ة {وــة ئــةةرُ
دةلاــنََ( :عَؿ ـ )١َّٝةرجة :دةر ٌن ةسى بى صرٌناسينحاُ (بهـطََ َٚ ّٗ٠عؿـ )١َّٝوـة (بهـطَ )ّٗ٠ذـنَؽ
ٌن ةسى يـة وـةسم ٌنـة ئنمـــال بةياٌننةوـــة ،بـ ( َعؿـ)١َّٝيـةؾ دةرٌ ،ن ةسى يـة يـاٌى
واج َن خـىس لـة ٌنَ ةسىرطـــحى ئامسـاُ الدةدر ةـةسىةث ذنَـى دةلاـنَََ ( :عؿـ )١َّٝوـةسم ٌنـة
ئنمــال وةةجةنَحة ال ،ةنؼــاية ك ٌنة سىرةةطــحاُ لة ةةسىةراد لة دةرٌ ،ن ةسى ية جاوــ
سى ر ئــاةر دةبـ }.

وردبووهن و ه هي ك هل رسـت
7

ه ى ( ﭻﭼ ﭽﭾ)...

ئٍجـا با جىص َ،لةة طـ ةػةية ةسدبنٍـةةة وة دةرـةسو  :َ،ﭽﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ يــاٌى كــى؟ صرٌاي ـاُ
طــ ةرجـاياُ لنَذرةٌــةةة وة دةط

ـ ِةسطــنَنناُ لة يـةك وــاجذر وةبةطــخ بَ:

واٌا ،يةوــةوى :ةرجة :جةةرةوشدٌى ياطاواٌىي رـةسىصةواٌى بـة ػـــنَ ةيةك وـة لـة دةر
ةِ ،ـــنث ىــ ويي ياطـــايةوى دينـــة ِـــنث ىـــةاهَي ىـــةسىروى دينـــة درٌةبـــةصُ
لةةبــاسةةة ةةبذةلاــ  ،وـ سى ،ةةبةـــاغ خـ ر لـة خـــى،ي بـابي سىرص ،بــ دةلاـ :
( ّٔي ـِِ َٜٓعٍَ َب ِهسَ َٖصِ ِٙاآل ّٔ١ٜسَـ ـ ٍّٔ ةَالىَشَرًٌ) ةرجة :لة دةر ،ئةً ئايةجة ِنــث ئايةجى
دينة درٌةبةصي ةُ وة باطــي ىــةاهَي ىةسىروناُ جنَذربـ ئةةة ةرجايةوـى.
واٌا ،دةةةوى :ةرجة :لةةةة دةر ػــ يٍَةواٌى ىـةم جنَـذروشدُ بـى وظــ لاىاٌاُ جـةسخاُ
دةوشيََ كــىهَ دةبَ ةة جـةٌنا ذنَغةوةـةس ،خـ ر ة وظـ لاىاٌاُ ىـةم دةوـةُ
ةرجــة :ئــةة ػ ـ يٍَاٌة ،وــة وةٌاطــننى ىــةجناُ ج َنــذر دةوــشيََ ك ـ ٌنة ذنَؼــــرت
ِاةبةؾ بى خ ردرٌةسةواٌنؽ بةػـذرسيي وظــ لاىاٌاٌناُ دةوـشد لـة ىةجـذر بـةاً

دةريــــي خــ ـ ر ئــــةة ئايةجــــةٌ ،ــــاسدة خــ ـ رس :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ...ﭼﭼ الت بوة

ةرجـــة :ئـــة ،ئنىـاٌذرسيٍــــة بنَط وـــاُ و ػـــشينةواُ ذنظــــَ (ةرجـــة :لـــة سىةة،
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وةةٍةةينةةة ذنظــَ) لةً طـاهَ بة دةرةة ٌابـ ج خٍى وضطـةةجى ىـةسىرً بنــةةُ
ةةك ذنَؼـحـش باطـىاُ وشد.
واٌــا ،طـــنَنةوى :ةرجـــة :خــ ر  دةروٍـــى لــة وــى َه وشدةةٌـــةةة ةة ةرينــشدةة وـــة
وظـ لاىاٌاُ باادةطــخ بــَ ةةك كــىُ ذادػــــايةك دةطــحةاجذرس َي دة الـ ( :اي َٝـَِّٛ
نُّٔـ ٌَ ئّ ــَٓئ ايــًُّٖوّٕ) ةرجــة :ئــةوشى دةطــــحةادي ىـ وىشىرٌني ئنَىــة جــةةرة ب ـ ةة
ئــةةة واج َن ـ دةطــــحةاجى بةطــــةس ِــةو ة ػ ـ يٍَنَنذر ِــةب وةةرجــة :دةط ـ ىَ
وةبةطخ لة جةةرة وشدٌى ئـةةةبيَ ةة دةػـط ىَ وةبةطـخ ذنَـى ِةسطـنَنناُ بـيَ
بةيةوةةة ئٍجا يةو َن بىِ ،ةية برشطيَ :ئايـا لـة ذـنَؽ ئـةة سى رةة ئـةة واجـةدر
يــاٌى ذـنَؽ ئــةةة ،ئــةً ئايةجــة دربــةص َ،ديٍــى خ ـ ر ٌاجــةةرة ب ـ ةة ك ـ ٌنة خ ـ ر
دةرةسو  :َ،ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ئـةوشى بةسٌاوـةي ئاينٍةوـةجامن بـى

جةةرة وـشدةةُ ئايـا ذنَؼـــ ٌاجـةةرة بـ ةة؟ ةةاوةوـة ،ئةةةيـة :وـة بـة ٌظـــةةد
ذنَؼــ جةةرة ب ةة بةاً بة ٌظــةةد وىجا غىٌااى جةةرة ٌةب ةةة واةيـةجى بـةاً
بة ٌظــ ةةد غىٌااى خىيةةة جـةةرة بـ ةة ةرجـة :لـة ِـةس وـاً لـة غىٌااةواٌـذر وـة
ديٍـذرسيي وــشرةة جــةةرة بـ ةة ئــةة ديٍذرسينــــة ،وــة وـشرةة جــةةرة بـ ةة كـ ٌنة
لنَشةدر وةبةطخ ئةةةية وة ئايـا ئـةة ِاةةلاـة بة ىسيَضرٌـة ،وـة ػـةِنذ بـ ةُ ذـنَؽ
َذــ ّٕ١ايـ َٛزَاع)ة ةةراجنــاُ رــةسو ةة ئايــا لةبــةس ئــةةة ،ديٍةوــة جــةةرة
والا ـاةريي (س َّ
ٌةوــشرةة ديٍذرسينةوـةياُ ٌاجةةرة ب ةة؟ بنَط واُ ٌةخــنَش كـ ٌنة خـــ ر ،بـةسص
جا ئةة وـاجة بى ةيٍَـة :جةٌطــى بةدس جةٌنـا ئةةةٌـــذة ئايةجـــةٌ ،اسدةةٌـة خـ رس
ةة وادرً وظــ لاىاٌاُ بةة ئايةجاٌةةة ذابةٌذ ب ةُي بةة ى وىاٌةةة ذابةٌـذ بـ ةُ
وةةرجــة :ديٍذرسينةوــةياُ جــةةرة ب ـ ةة بــة ٌظــةةد طــةسدةوى خىياٌــةةة ةة بــة
ٌظــــةةد دةر ،خىيــــاٌةةة وــة و وةلمــةف ٌــةوشرةُ كـ ٌنة جــاس َ،ئــةة ئايةجاٌــة
ٌةِاج ةٌة خ رس َ،ئةة ى وىاٌـة ٌةِاج ةٌـة خـ رس َ،ديظـاُ ديٍذرسينةوـةياُ بـة
ٌاجــةةرة درٌــاٌش َ ،ةرجــة :ك بــة ٌظــةةد دةر ،خىياٌــةةةة ك بــة ٌظــةةد طــةسدةوى
خىػناٌةةة ديٍذرسينةوةيـاُ بة جةةرة دردةٌش.َ،
ئٍجـا بةٌظــةةد ئةة سىطـحةيةةة وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ
ئةةيؽ ديظـاُ طــ ةرجــا ،لنَ ةسدةطنـشيََ:
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واٌــا ،يةوــةوى /ةرجــة :ديــَي ػــــةسيعةب بــى جــةةرة وــشدةةُ بــة جــةةرةيى ىــةاهَي
ىةسىروــةواُ ِــةو ة دربــةصيٍَشرةُ وــة ديــاسة ِــنث ٌنعىــةجنَننؽ لــة ٌنعىــةجى
ئنظــــالً طــةةسةجش ٌنــة يــاٌى :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ ةرجــة:
وةبةطخ ذنَى ٌنعىةجى ئنظـالوة وـة ػـةسيعةد جـةةرة بـ ةةة ياطـاي ى وىةوــاُ
ِةو ةيــاُ دربةصي ةُ.

واٌــا ،دةةةوــى /ئنظــــالً جــةةرة باادةطــخ ب ـ ةةة وةونــة ئــاصرد وــشرةة دةطــحةاجى
ئنظـالً ِةو ة ػــ يٍَةواٌى طشجىجةةة ةرجةٌ :ن ة دةةسطـة ،ةةسىةبي.
واٌــا ،طــنَنةوى /ئــةة بة النٍَــة ،وــة خــ ر ذنَــى درةُ وــة لــة طــ ةسىةجى (ايبكــط)٠در
دةرةسو  :َ،ﭽﮰ ﮱ ﮲ﯖﭼ بى ئةةة ،كاوــة ،خـىً لةطـةس ئنَـ ة

جــةةرة بنــــةً ئــةة بةلاــــنٍَة ،بــى ِنٍَاةٌــة د ،ةة ئــةة ٌنعىــةدي كــــاوةية،
بةطــــةسدر جــةةرةوشدةةُ وــة بشيحــى ب ـ ةة لــةةة ،بىخىيــاُ لةطــةس ذ َنــى خىيــاُ
ب ةةطــةي خــاةةٌى بشىيــاس ،خىيــاُ بــَ لــة ر َيــش ِة ةٌــــةي دةطــحةاجى وةطــذر
ٌةبــَي ئةة ٌاةكــاٌة ِةو ةيــاُ خبــةٌة ريَش سىوـنَفـى ئنظــالوةةة.
ةة بةٌظــةةد ئــةة سىطــحةيةةة وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ
نــئَٕ
ّٔهـَِ ّٚـٔ بـنيَ األز َٜـئٕ ٚاإلغـ ّ ّٔ
ئـةةيؽ صرٌايــاُ ئاةريــاُ لنَنذرةةجــةةة (َّٚخِتَطَــ٘ ي ّٕ
ََطن ـٝئّٗ هللِ َٓـص ايكــسّ ٚيهـٔ اي ـُهينَّ بـِ٘ ف ـ ٞاآلٜـ ١ايك ـَ ١ايــه ٖـ ٛبٗــئ ايٝـٖٚ ّٛــٞ
ْٗئ ١ٜايهُئٍ ةرلةمـ غ ب٘ ذقك ٢ايسضد ـئت) ةرجة :لة ٌنَـ بةسٌاوةواٌـذر ئنظـــالوي بـى
ِةلاةزرسدةةُ ئنظالونؽ لةةةة ذنَؽ ِةس جنَطـة ،سىةصروةٌـذيي خـ رة ذةطـــٍذ وـشرة
ب ةة لة ال ،خ ر بةاً ئةد ،وةبةطــخ كـننة وـة دةرـةسو  :َ،لـةة سى رةدر ئنظـــالوي
بة بةسٌاوة بى ذةطٍذ وشدةةُ؟ ةرجة :بةة طنفةجة ،ئنَظـــحا لـة طـةسيةجى وـة ِـةو ة
ػـــةسيعةد دربـــةصي ة ِـــةو ة ىـــةاهَي ىةسىروـــةواُ ِـــــةو ة ئـــةوشة ٌةِننـــةواُ
دربةصي ُ بةة طنفةجة بة جـةةرةيي جنَطـا ،سىةصروةٌـذيي خ ريـــة ةرجـةِ :ـةس وةطـ َن
بةة طنفةجة ئنظــالً ةةسبطـشَ،ي غةـ ةلاي بنـادي ذنَـ ة ،ذابةٌـذب ئـةةة واٌـا ،ةريـة
ديٍنَنـــى جـــةةرةة ذةطـــٍذوشرةةة طةيؼـــــحىجة ل ةجنـــة ،ذةطـــٍذيي لـــة ال ،خـــ ر،
ذـــةسةةسدطاس ةة ِةلانةـــزرسدةةة جةبـــةٌٍنى وـــشدةة لةةبـــاسةةةؾ ئـــةً رةسو ةدةيـــة
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غـ ــ ُِهِت َضغــ ٍٛاهللِ َٜ كّٕــ :ٍٛقّٔـ ـئ ٍَ
ِةيـــــة[ :عَــِٔ دَـ ـئبِط بِــ َ ّٔٚعبِــ ِس اهلل َٜ كّٕــَ :ٍٛ
درب ٜــٌ ( َع ًِّٔٝــ ِ٘ ايػَّ ـ ــ ّّٔ) َٜكّٕــ :ٍٛقّٔـ ـئٍَ اهللّٕ َهَــئئَّٖ :٢ـ ـ َصا ِز ٜــٔ اضَه ــٝت٘ ِي ََّٖٓػِــَٚ ٞئّـ ـِٔ
د ـ٘
شبِتُّٔ{]ٙٛذخِ َط َ
قـ ِ
ػ ـٔ ايّٖد ًّٕ ـ ّٚل ذال ّٔف ـ ّٔأنطِ َّٙٛٚب  َُ ّٗٚـئ ََ ـئ َ
دئَٚ ٤س ِ
ايػ ـ َ
ك ـ ًِش٘ َّٚالَّ ّٜ
ِ ٜ
اي َبػَ ٟٛفـَََ ٞػريَٚ ،ٙايَّٓ ّٜب َطاْ ٞفـ( ٞاألٚغ ) عـٔ دـئبطٚ ،مبهٓـئ ٙذٜهـئّٗ عـٔ ِع ُِـ َطإ
بِــ  ّٔٚسكَــنيَ َٚ ،شنّٔـ ـ َط ٙايُّٖٓــصِ ّٚض ٟبك ــٝػَ ١ايته ــهٝف ف ــ ٞاي غٝـ ـ ٚاي ٖٝــ ٚ ،ق ــئٍ
اي ـ ـٗٝجُ" :ٞضٚا ٙايّٓرباْ ــٚ ،ٞف ٝــ٘ عُ ــط ٚب ــٔ احلك ــني ايهك ًٝــ ٖٚ ،ٞــَ ٛـ ـ ٚى ف ـ ـٞ
(دلُـ ـ ايعٚا ٥ــس)َٚ ،قّٔ ــئٍ األيب ــئْ :ٞبئط ــٌ( ،غًػ ــً ١األسئز ٜــح ايهـ ـ ـه )١َٝب ــطقِ:
( )1(})1126ةرجة :جابــري ،وـ سى ،ةةبذةلاـــ خـ ر لـة خـى،ي بـابي سىرص ،بـ دةلاـــ :
ط يَـــــي لـــة ذنَغةوةـــةس ،خـــ ر  بـــ ة دةيفـــةسو ة :جـةــــشين طـــةالوى لةطـــةس
رةسو ةيةجى :خ ر ،بةسص دةرةسو  :َ،ئةً ديٍةً بىخىً ذةطٍذ وـشدةةة ِـنث ػـــح َن
ػــايظــحة ،ئةً ديٍة ٌنة جطة لـة طـــةخاةةدي سىةةػـــحى بـةسصة جـ رُ ئٍجـــا ئنَـ ة
سىيَض ،ئةً ديٍــة بطــشُ بة طـــةخاةةدي بـة سىةةػـــحى بـةسصة جـــ رُ ِةجـــا ِـاةسىر،
بــَي لةطــةلاى دربــَ ةرجــة :ئــةً ديٍــة ئــةً ئنظــالوةجننة جــةٌنا طــةخاةةجى لةطــةهَ
دةط ـ ي سىةةػــحى بــةسصة ج ـ رٌى لةطــةهَ دةط ـ وــة طــةخاةةجنؽ يةونَنــة لــة
سىةةػــحة ج رٌــةواُ بىيــة ِــةجا خىجــاُ بــة وظــــ لاىاُ دربٍـنََ طــــةخى بــَي سىةةػــخ
بــةسصة جــــ رُ بــَ بــةةة سى َيــض لــة ديٍةوــــةجاُ دةٌنَــــَ ةرجــة :كــشةةونيي سىةةػــــخ
دصيَـ ـ يىي ٌاغـ ــ َايي ديٍةوةجـ ــاُ ٌاػـ ــرييَ دةوـــــةُ ةة ئـ ــةةة دةواجـــة بنَـشىيَضيـــــى
بةسرٌةــةس بةة ديٍــة وة خـــىد بـة ػـــ يٍَنةةج ة ،دةصرٌـى وـة ذنَلـــةةرٌة ،ئـةةة،
ديــَ رةسواٌى ذنَذةوــاد لة جىدر ِةية لة طــنفةجى خشر .

وه ال مي ربسـيارىكي كرنك
7

7

يةو ــ َن بــى ِةي ــة برشط ـ  :باػــة وــة خ ـ ر دةرــةسو  :َ،ديٍــــي جــةةرة وــشدةةة
ٌنعىةجى خىً بـة جـةةرةيى بةطـــةسدر سىػـح ةُ ةة ئنظــالوي بـة بةسٌاوـة بـى ذةطـٍذ
وشدةةُ باػــة و ر خى ئةة ئايةجـــاٌة ،وـة لـة غ سىئـــاٌذر ِـــةُ وـة ػـــةؾ ِـــةصرسة
 )1ئةطةس لة سىةة ،طةٌةديؼــةةة بنَّـنَـض ب بةاً واٌايةوة ،سىرطـخي ب طش َيـنـة بىية ِنَؼــحىةةة.

www.alibapir.net

......

()5 – 1

[ ] 132

دةة طــةدة طــيي ػ ــةؾ ئــــايةجَ ةة رةسوايؼــــحةواٌى ذنَغةوةــةس  ط ــٍ ةسدرسُ
ئٍجا ئايا لـة ىا النَنـذر وـة ئايةجةوـــاُي رةسوايؼــحةواُ طـــٍ ةسدرسُ كـىُ دةط ــ
ياطــاي بةسٌاوـــةي كاسةطـــــةسِ ،ــةو ة ئـــةة طشرـــخي ونَؼــــاٌة لـــةة ئايـــــةدي لـــةة
رةسوايؼحة طـٍ ةسدرسة رونَشدسرةرٌـة بّنٍَذسيٍَـة دةسَ،؟ ةرجـة :ئايةجـةواُ طـٍ ةسدرسُي
رو َنــشدسرةُ بــةاً سىةةدرةةوــاُ ب ـ طــٍ ةسُ طشرــخي ونَؼــــةواُ ب ـ طــــٍ ةسُ ئــةة
ئايةجـــة طـ ــٍ ةسدرسرٌةي ئـــةة رةسوايؼـــحة رونَشدسرةرٌـــة كـــىُ رشيـــا ،ئـــةة ِـــةو ة
طىسىرٌنـــاسييي بةطـــةسِادي ػـــحاٌة دةوـــةةُ وـــة ياطـــا ،جىسرةجىسيــــاُ دةةيَـــــَ؟
ةةاوةوة ،ئةةةية :خ ر ،واسبةجـ ديٍةوـة ،ةردرٌـاةة وىوـة النَنى ص س ياطـا جنَـذرُ
وة ئايــةدي رةسوايؼـــحةواُ دةغنـاُ لةطـةس دةوـةُ ةة وىوةلاــنَنى ص سيـؽ ياطـــاياُ
لـ ِةلاذةِـنٍَجــ شيََ لـة ىسيَـى غناطـةةة ةة لـة ىسيَـى ئنجىاةـةةةة لـة ىسيَى ئـةة بٍلـنٍة
ك ـ ـشَئ )ي (اإلغِ ِتشِػَـ ــئٕ)ي (ايـ ـ ـَُك ًِّٔشَ١
ػــــــةسةنناٌة ،ةةك( :رلعــــــشف)ي (اإلغِتِ ِ
ايــُطغًَّٔ)١ةِ ...حــذ وةةرجــة :غ سىئــاُي ط ـ ٌٍةد بةػــى ِــةو ة بةػ ــةسيةد دةو ــةُ
ٌــــةك جةٌنــــا بــة دةغــــي ئايــةد بةلانــــ بــةة ِةلاــــّنٍَجشرٌى ياطــاي بٍلنٍــاٌةؾ وــة
ل ــنَناُ ِة الــذةِنٍَجشيََ بىيــةؾ صرٌايــاُ رواسةيــةوى ص س بٍلــنٍةياُ دةسِنٍَــاةُ وــة
ِ )ّٔ١ٝئٍجـا ئـةةرٌنؽ ديظـاُ دةة جـىسُ( :اي ّٔكَٛا ِع ـ ِس
ّٖكَٛاعِـسَ ايؿَّـ ـطِع َّ
ذنَناُ دةط جش( :َ،اي ّٔ
ا ّٖي َِكّٖٗ ٝـ( )١اي ّٔكَٛا ِع ـسِ األقـ ـٛي )١ٝوــة ديــاسة ِــةس بٍلــنٍةيةوى ػــةسةني دةط ــ
وىوــة النَنى ص س ونَؼـــــةة طشرحــى ذــ كاسةطــــةس بنـــشيََ ةة دةط ـــ ص س ياطــــاي
بشىيــاس ،لــ دةسبّـنٍَشيََ.

وةطـــــةلة ،بنظـــ ــحةً :وـــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ يةوـ َن بىِ ،ةية بماـ  :باػة خ ر ،بةسص لـة ٌنَـ
باطــي ىــةاهَي ىــةسىروى طىػــخي خ رسدٌةواٌــذر ئــةةة كــىٌة ئــةة ئايةجــةِ ،نٍَــاةة:
ﭽﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﭼ

ك ٌنـة دةريي ديَحـةةة طـةس باطــي ذنَؼــ دةرـةسو  :َ،ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ يــــاٌى :ئــــةة طـــــ سىطــــحةية،
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ذنَؼــةةة ةةك ب ام َنــى بابــةجنَنى ٌةط ــاةبَ لةطــــةهَ ئــةة بابةجــةدر وــة بــاغ دةوــش َ،
كـ ٌنة دةريــي ديَحــةةة طــةس باطــي ذنَؼــ ي دةرــةسو ِ :َ،ــةس وةطـنَ لــة بشطــنَحننذر
جنَنطـنـشري ٌاكاس ب ة ب ئةةة ،وةبةطـحى ذـ ط ٌاِةـاسيــي بـ ي ب ئـةةة ،ئـاسةصةة،
خـ رسدٌى ىـةسىروى ِـةب ئـةةة خـ ر لـــنَة سدة ،بـة بةصةيــى يـة ةرجـة :بـىِ ،ةيـــة
لــةة ياصدة جىسة طىػــحة ،وة باطــىاُ وشدُ خبـ رد وـة لـة ئةطـــماذر لنَـى غةدةاـةُ
بةاً ئةطةس لنَناُ ٌةخ رد لة بشطـاُ مبـش َ جـــا بـى ةةاوـى ئـةً ذشطـناسة دةلاـــ َن :
ِى ،ب ةٌى ئـةة طــ سىطـحة لـةً ػـ يٍَةدر ئةةةيـة :وـة خـ ر ،صرٌـــاة ػـاسةصر دةيـةةَ،
جنَىــاٌـــةطةيةٌ وــة ئــةة ديٍــــة جــةةرةة ٌ غــــحة ،لةطــــةس ذنــخ درٌــاةةة بنَط وــاُ
طــشٌطرتيَ ػــحنؽ لــة ريــاٌى بةػــةسدر بشيحنــة لــة خ ـ رسدُي خــــ رسدٌةةةة ىــةاهَي
ىــةسىرً ىــةاهَي ىــةسىرً بــة طؼــحىي خ ـ رسدُي خ رسدٌــةةة بةجايةــةد ك ـ ٌنة ئــةةة
طشٌطرتيَ ػـحة لـة ريـاٌى ئنٍظـاٌذر ئنٍظـاُ بـةب خـ رسدُي خ رسدٌـةةة ٌـار ،ئٍجـا
وةطةلة ،طىػخي واوةلاةوشدُ لةطة َه ئارةهَي ذةسىةةسدر وة بةػـى طـةسةوى خـ رسدُي
خــىسرك ذنَنــذيٍََ وةط ــةلةيةوى ص س طشٌط ــة بىيــة خ ـ ر  خظ ــح ةيةجة ٌ َن ـ ئــةة
سىطحةية وة باطي جةةرةيى ديَ ةة جـةةرةٌ ،نعىـةجى خـى ،ةة ِةلاةـــزرسدٌى ئنظـــالً
بة بةسٌاوـة ،خـى ،دةوـاد بىيـةؾ خظـح ةيةجة ٌنَـ ئةةرٌـةةة جـاو بـضرٌ واجنَـ
ئنَىــة بــة جــةةرةيي بــة دةر ،ئنظــالً دةوــةةيَ وــة ذابةٌــذب بــة ِــةو ة ىــةاهَي
ىةسىروةواٌنــةةة ك لــة بـ رس ،خـ رسدُي خ رسدٌــةةةدر وــة طشٌطــرتيَ ػــحة لــة ريــاٌى
ئنٍظـــاٌذر ةة ك لــة ب رسةوــاٌى دينــةدر ةة باطــي ِاةطـــةسطريينؽ دةوــاد كــ ٌنة
ئنٍظ ــاُ بــة دةة ػــحاُ ريــاٌى بــةسدةةرً دةب ـ بــة خ ـ رسدُي خ رسدٌــةةة ذاػ ـاُ بــة
ِاةطـةسطرييي وة ئةةة ،دةةةوناُ بى ئةةةيـة وـة ئنٍظــاُ ةةكـةة ٌـةةة ،بـةسدةةرً
ب بىية خ ر  ئةة ط سىطـحةية ،خظـحىجة ٌنَـ رُ ئـةة بابةجـةةة ئٍجـا لنَـشةدر وـة

دةرــــــــــةسو  :َ،ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﭼ ِــةس وةط ـ َن جنَطن ــشرة ٌاكــاس ب ـ ة (خممصووة ةرجــة :بشط ـنَحى أمخ و :

وةط ـنَنة وــة صطــى بــة ذؼ ــحنةةة ٌ ةطــابنَحةةة لــة بشطــاُ) ب ئــةةة ،وــة ئــاسةصةة،
ك ةبنَحـة طىػـحى بةسرصة بننــاجة بنـاٌ ة يـاُ وـةيفى ك ةبنَحــة وـشدرسةةة بـ ة يـاُ
وةيفــى ك ةبنَحــة خ يَــَ يـاُ وةيفـــى ك ةبنَحـــة خـ رسدٌى طـــةسبشىرة بـى اةيـــش،
خــ ر وة ِةس ئـاسةصةة ،لــ بــ ي بشطـنةجى بناجـة بنـاٌ ة ٌـةخنَش بةلاــن ِـةس بـة
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جنـذديى بشطــي بـ ي ئةطـــةس لنَؼــي ٌـةخ رد مبـــش َ،ئـةةة ئةطــةس لـة ِـةسواً لـةة
يــاصدة جــــىسرٌة خب ـ رد وــادرً جنَطـن ــشرب ي ٌاكــاسب ةب خ ـ ر لةطــةلاى لنَة ـ سدةة بــة
بةصةيي ية ئٍجــا لةةبـاسةةة ئةً دةة رـةسو ةدة ِــةُ:
ش ـ ُّ ذّٔ ِٕ
رةسوايؼ ــحى يةوــةًَ [ :ع ـِٔ اِ ِب ـٔ ّٚع َُ ـ َط ّٔ قــئٍَّٔ :قــئٍَ ضَغــ ٍٛأّهللِ  ََّّٕٚ أّهللّٔ ِ ٜ
سَُس بطقِ ،)3800( :اِبِـٔ
د٘ ذّٔ ِ
نَُئ ّٖ َٜهطَ ٙذِّٕٔ َ ِؤََََ ٢هِكَِٝت٘] {ذّٔخِ َط َ
َ ِؤََ ٢ضخَكّ٘ٔ ،
ـششَ٘ األيبــئْٞ
قـ َّ
ششََ٘ َٚ ،
ق ـ َّ
ِبــئَٕ بــطقَِ َٚ ،)1631( :
خعَ ِ َُ ٜـ ّٔ١بــطقَِٚ ,)936( :ا ِبــٔ س َّ
فـَّٚ( ٞضٚا ٤ايػًٝـٌ) بـطقِ })303( :ةرجـة :ةةبذةلاـــ  ،وـ سى ،ة وـةس خـ ر لــنَناُ
سىرص ،ب ـ دة ال ــ  :ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر  رــةسو ة :،بنَط وــاُ خ ـ ر ىــةص دةوــاد
وى ال ــةجى لنَ ةسبط ــرييََ ةةك كــىُ خ ـ ر ذ َنــى ٌاخىػــة طةسذنَلــنى بنــش َ،بىيــة
صرٌاياُ دة لاـنََ :ديٍـذرسيي جـةةرةة جـةغ ر لـةةةدر ٌنـة وـة ئنٍظــاُ ِةونؼـــة ئـةةة
بنــاد وة صة ةجـة بى ةيٍَـة :وةطـ َن ص س ٌةخىػـــة سى رةةٌـةطشجَ وىلاةجنَنــة
وة خ ر ذنَى درةة وةكي بماـ ٌ :ةخنَش ِةس بةسى رةة دةبــي ك ٌنــة جـةغ ر ةريـة
ٌــا وــةسم ٌنــة يــاُ وةطـ َن لــة طــةرةسيَنة طــةرةسةوة ،ةريــة وــة ئةطــةس سى رةة
ٌةػننٍَـــ ص س ج ةػــي ٌاسىةىــةجني دةبـــ يــاخ د ئــةة ئةسوــــة ،وــة لةطــةس
ػــاٌنةجى لةة طــةرةسةدر بى ،ئة ــاً ٌادس َ،ئايا جةغ ر ةرية ِــةس بـةسى رةة بـ ؟
ٌا بةلاـن جةغـ ر ةرية بنؼـننٍَى جــاس َي ذنَغةوةـةس ،خـ ر  سىةوـةصرُ بـ ة لـة
طــ ةرةسيَنذر ِةو ة بة ىس رةة بـ ةُ دةريـى رـةسو ة :،ئـاةً بـى بنَـٍَ ئاةيـاُ بـى
ِنٍَـ ا ئاةةوـة ،خـ رسدةةة لةبةسكـاةِ ،ـةو ةرُ بىئـةةة ،بـضرٌَ بـة ىس رةة ٌنـة
دةريــي ِةٌــذيَنناُ ِــةس بــةسى رةة بــ ةُ ِــةةرلاناُ ذنَــذر ط جنــاُ :ئةةرٌــة ِــةس
سى رةةيـــاُ ٌةػـــناٌذةةة ص سيـــؽ ِـــنالك بـ ـ ة ةُ ذنَغةوةـــةس  رـــةسو ة:،
ػـ ًِِ (َٚ ،)1063ايتّْط َِـ ِص ُّٟبـطقِ:
دـ٘ َ ِ
[ذّٕٚئّ ِ٦ؤّ ايّٖهكَئ ّٕ٠ذّٕٚئّ ِ٦ؤّ ايّٖهكَـ ـئ{ ]ّٕ٠ذّٔخِ َط َ
ِبــئَٕ بــطقِ:
ػـئ ُِّٞ٥بــطقَِٚ ،)1101( :ا ِبـٔ خ َعَُ ِٜـ ّٔ ١بــطقَِٚ )1629( :ا ِبــٔ س َّ
(َٚ ،)626ايَّٓ َ
دــئبِط  }ةرجــة :ئةةرٌــة طــــةسذنَلنى وــاسُ ئةةرٌــة طةسذنَلــنى
(َ ،)1660ع ـِٔ َ
وــاسُ جــاسيَنى دينــة لــة طــــةرةسيَنى دينــةدر ديــاسة سىةوــةصرُ ٌــةب ةة ِــاةةاُ
ِةٌذيَنناُ بةسى رةة ب ةُ ِةٌذيَنناُ بةسى رةة ٌةب ةُ بةاً سى رةة ،طــ ٌٍةد
ئةةرٌة ،وة بةسى رةة ٌةب ةُ طــنَةةسياُ طـــاصوشد بـى ئـةةرٌى دينـةة خ رسدٌنـاُ
طــــاصوشدة ئـــنؽي خضوــةجى ئـــةةرٌى دينةػــــناُ وـــشد ك ٌنــــة ئةةرٌـــة ،وـــة
بـــــةسى رةة بــ ةُ ديـــاسب ة ص س ِـــنالك بــ ةُ جنٍــ ة بــ ةُ ص س طـــةسوا بــ ة
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دـئضُّ ّٚ
ٟ
دـ٘ ايب َ
دطّٔ{ ]ّٚذخِ َط َ
ذنَغةوةةس  رةسو ةَ [ :،شَٖ َ ايَُِّّّٖٖٓط َٕٚايَّٖٝـِ َِّٛبـئألّٔ ِ
س َّبـ ـئَٕ
ػـ ـئ ُِّٞ٥بـ ـطقَِٚ ،)1181( :ا ِبـ ـٔ ِ
ػـ ـ ًِِ بـ ـطقَِٚ ،)1026( :ايَّٓ َ
بـ ـطقِِ ََٚ ،)1896( :
ب ــطقَِ )1339( :عـ ــٔ ذّٔ َْ ـ ـؼ } ّٛةرجــــة :ئــــةوشى ئةةرٌــــة ،بــ ــ سى رةة بــ ـ ةُ
ذادرػـــــحةوة ِـــةو ة ،بـــى ئـــةةرُ بـ ـ ة ةرجـــة :خنَشيـــاُ صيـــاجش طةيؼـــــح لـــة
بةسى رةةةوــاُ ك ٌنة خضوةجى ةرٌنؼناُ وشد وش وـة بـةسى رةة بـ ة خضوـةجى
خىػــى ذـــ ٌــاوش َ،لــة جنٍ ـ رُ ئٍجــا لــة سىرطــحنذر ئــةً وةطــةلةية ص س طشٌطــــة
ص سجــــاس وظــــ لاىاٌاُ ةردةصرٌــــَ ئنمــــال دةب ـ ال ،صة ــةد بطــشُ ذنَنــاُ ةريــة
جةغــــ ر ئةةةيــة وــة ال ،صة ــةجى بطــشُ ٌــةخنَش وــةسم ٌنــة خـ ر ذ َنــى خىػــة
وىلاةجةواٌنؼى لــ ةةسبطرييََ بـةلان جـاس ،ةريـة وىلاـةد ةةسطشجٍةوـة ذنَ يظـــخ
دةبـ ئةطةس رةسىص َي ذـةوى لةطـةس بنـةة َ ،بـى ةيٍَـة :وـابشر دةكـ َى بـى جـةٌطي
بةسى رةةػــة ئةطــةس سى رةةةوــةٌ ،ةػــننٍَـــ جةٌطةوــة ،بــى ٌــاوشَ،ي دةروــَ
صةرــةس ،ذـــ دةبــاد ئــةةة لةطــةس ،رــةسىصة بنؼــننٍَـــ بىكــى؟ ك ٌنــــة لــةة
ىالاةجةدر جةٌط بشدٌةةةوة خنَشجشة لةسى رةة جةةرة وشدٌةوـة ئةطـةس جةٌطــةوة
بةسيَحــةةة ِــةو ة وظ ـ لاىاٌاُ غــاصرٌا دةوــةُ بــةاً ئةطــةس سى رةةةوــة ،جــةةرة
بنــاد بةغ بى خى ،غاصر ى وشدةة ةة سىةٌطة بة ِى ،جـةةرةوشدٌى سى رةةةوـة،
خىيـ ــةةة صةسةس بـــة وظـــــ لاىاٌاُ بطـــادي وظـ ــ لاىاٌاُ جـ ـ بؼـــننََ ةة ئةطـــةس
ِةو ةياُ بةسى رةةبَ ذةوناُ دةوةة َ،بةلاــ دةب ئنٍظاُ كاك لة ديَ جنَةطـــاد
ئةةجــاس دةج رٌـــ بـة ػـنَ ةيةوى سىرطـخ ذنَـ ة ذابةٌذبــ بـةاً ئـةةة ِـةس بـة
ةػنة جةغ ريى ٌابـ وةطى ةر ِةيـة يـةك ئايـةد ديٍَــ يـةك ىـةديع ديٍَـــ ي
جةٌنــــا ئاطــا ،لةيــةك اليــةُ ِةيــــة بــى ةيٍَــة بــةغ ئاطــا ،لــة سى رةةةوــة ِةيــة
ٌةخنَـش دةب ئاطــاد لة ِةو ة اليةٌةواُ ِــةبـ .
َكـََ :ٍٛـِٔ ّٔيـِِ َّٖ ٜكبَـ ٌِ
رةسوايؼـحى دةةةً[ :عَـِٔ اِبِـٔ عَُـطَ  غَـ ُِهِت ضَغـ ٍَٛاهلل ّٕ ٜ 
س َُــس بــطقِ:
د ـ٘ ذّٔ ِ
َف ـ{ ]ّٔ١ذّٔخِ َط َ
د َبــئٍَ ّٚعط ّٔ
نــئَٕ َعًّٔ ِ ٝـِ٘ َِ ـَٔ اإلِ ّٚث ـِِ َِ ّٚج ـٌَ ِ
ك ـ ّٔ١اهللِ ّٔ
ضخِ َ
(َ ،)3191هًٝـ ــل ؾـ ــه ٝاألضْـ ــؤٚطَ :غـ ــٓئز ٙنـ ــهٝفَٚ ،نَ ـ ـ ـهََّّٔ٘ األيبـ ــئْ ٞفـ ـ ـٞ
(ايػًػــً ١ايهــه )١َٝضقــِ )1(})2939( :ةرجــة :ةةبذةلاــــ  ،و ـ سى ،ة وــةس خ ـ ر
لنَنــاُ سىرص ،بــ دةلاــــ  :طـ يَي لــــ ب ة ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر  دةيفــةسو ةِ :ــةس
 )1ئةونؽ واٌاوة ،سىرطــخي جةةرةة ِةسكـةٌذة طــةٌةدةوة ،بنَّــنَضة.
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وةطــ َن وىلاــةجى خــ ر ةةسٌةطـــش َ ِنٍَــــذة ،ط ٌــاة دةطـاجـــ بــة غــةد وـــ َن ،
ةةسىةراد ئةةة ةر ذنَذةك لةطة َه ئـةة ىالاةجـة بــ وـة وـَ باطـي وـشد وةطـ َن
رةسىصيَنى طـةةسة وةةجىجـة طـةس ػـاُي بـة ىس رةةػـة ئةطـةس ىس رةةةوـة ،جـةةرة
بنــاد رةسىصةوـة ،بـى جنَةةجــ ٌـاوش َ،جـا جـةٌطي جنّـادة وـاسي وةطـــابةدي
سىصغى ىةاهَ ذةيذروشدٌة بى وـاهَي خنَـضرُ ِ ...حـذ وـة وةبةطـحي صيـاجش سى رةة،
ط ـ ٌٍةد لــةة ىالاةجــةدر ئةطــةس وةط ـ َن وى الــةجى خ ـ ر ةةسٌــةطش َ،وــة ئــةسونَنى
طــةةسة ،ػــةسةنى ذــةوى لةطــةس ،وــةةج ةة ةة بــةب ػــناٌذٌى سى رةةةوــاٌنؽ
جنَةةج ٌاوش َ،لةة ىالاةجةدر ئةطةس وابشر ِةس ٌةيؼــننٍَـ ئةةة بة غــةد ونَ ،
ةةسىةراد ط ٌاِى وةةجىجة طةس ػـاٌى با ةر ٌةصرٌـ خنَش ،ص س ،طةي ةجـ .
ةة بــة ٌظــةةد ئــةة سىطــحةيةةة وــة دةرــةسو  :َ،ﭽ ﮋ ﮌﮍﭼ لــة
ط ةسىةجى (البقو ة) دةرـةسو  :َ،ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ةة لـة ػـ يٍَنَنى
دينةػذر دةرةسو  :َ،ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ئٍجا ئةوـة يـاٌى كـى؟ ﭽﮛ ﮜﭼ
ةرجـة :ئـاسةصةة ،خـ رسدٌى ٌـةب ي وةبةطــحى خـ رسدُ ٌــةب ﭽﮝ ﮞﭼ ةرجـة :لــة

ئةٌــــذرصة ،ذنَ يظــــخ جنٍَةذةسىيٍَـــــ ئٍجــــا خـــ ر لنَــــشةدر وــــة دةرــــةسو  :َ،ﭽ ﮋ
ﮌﮍﭼ ِــةسدةةوى وىوشدةةٌــةةة وــةين ٌــةواد بــةال ،ط ٌاِــذر ك بــة
ِــى ،ئــةةةةة وــة ئــاسةصةة ،خ ـ رسدٌى ىــةسىروى ِةبـــ ةة ك بــة ِــى ،ئــةةةةة وــة
جنَنرةسىيٍَ ــ لــةة ئةٌــذرصة ،وــة ذــةوى لةطــةس و ــةةج ة يــــاٌى :وــة بــة كــــ رس ذ َنــٍا
ذاسةةرُ لة وشدٌـ دةسبــاص ،دةبــ ٌةكـ ِةٌطـــ ٌى لةطـــةس دربٍــ ي جنَـش خبـ رد
ياُ بة رةونَــ دةسبــاص ،دةبـ با ٌةكــ طــ رةوـاٌى لــ خبـــ رد بـا جنٍَـــةذةسىيٍَ
بـا وى الــةجنؽ بـــ ةة بـا لــةسىةة ،ئــاسةصةةةة سةاةةجنؼــــةةة لنَـى ٌــةخ رد بــةلان لــة
سىةةٌ ،اكاسيىي ذنَ يظحى ذـ ب ةٌى جةةرةةةة لنَـى خبــ رد.

وةطةلة ،بنظــخي يةوــةً :وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﭼ ذشطــــناسد لــــ دةوــةُ كننــــاُ بــى ىــــةاهَ وــشرةة؟ بفــةسو ة :ػــحة
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خىؾي بةجــاًي بةطــ ةدةواٌحاُ بى ىــةا َه وشرةُ.
خ ػــ ي بشرياٌى خىػــةةيظــخ
ػــةسيعةد ِــةو ة ئــةة ػــحاٌة ،وــة خــىؾي بــة جــاوَ بــةاً بــة ط ـ ةدُ ىــةالاى
وــشدةةُ ةة ِــــةو ة ئــةة ػــــحاٌة ،وــة ذــنعي خــشر ي صياٌةةخؼــــَ غةدةاــة،

وـــــــــشدةةُ ةةك رةسو ةيـــــــــةجى :ﭽ ...ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ...ﮡﭼ األع افِ ،نث ػح َن ٌنة ئنظـالً غةدةاـة ،وشدبــ ذـنعي صيـاُ
بــةخؽ ٌةبـــ ةة ِــنث ػــح َن ٌنــة ئنظــالً ىــةالاى وشدبـــ كــاكي طــــ ةدبةخؽ
ٌةبـــ ئــةةة بٍلــنٍةية وــة ل َنــى بنىلاٍــةةة ئــاةر دةسدةكـ لــة طـ ةسىةجى (األعــطاف)
ئايــةجى روــاسة ()157در خ ـ ر ،ذــةسةةسدطاس لــة ذنٍَاطــة ،ذنَغةوةــةسدر  دةرــةسو :َ،
ﭽ ...ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ...ﮡﭼ ةرجــةِ :ةسكــى

طـ ةدبةخؽي بةجاًي خىػة بىيــاُ ىةاهَ دةوـاد ةة ِةسكـى صياٌةـةخؽي ذـنعي
خشرذــة لنَنــاُ غةدةاــة دةوــاد ئةطـــةس جةواػــا بنــــةِ ،ــةو ة سىيَرنَــذسرةةواُ لـــة
ػةسيعةجذر كـاكي طـــ ةدبةخؼَ ةة ِـةو ة غةدةاـةوشرةةواُ ذـنعي صياٌةةخؼـــَ
َّٔ ٝبــئت) ةرجــة :ىةا الــةواُ بــةاً ئــةةة
جــا ِةٌــذ َي لــة صرٌايــاُ ط ج ةياٌــة :ةػــة( ،ط ّْ
ِةلاةية بىكى؟ ك ٌنة ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ ئةطـةس وةبةطـخ ذنَـى ىـةاهَ

احلـ ٍ) ىةالاـةواٌناُ بـى ىـةاهَ دةوـــاد وـة ديـــاسة ىـــةا َه
شٌ ئِّٗ ّٔ
بـ ياٌىُّ ٜ( :
ّٔٝـ َ) لــة صوــاٌى ةةسىةبنــــذر يــاٌى :ػــحى
َّٔ ٝبــئت) ِــةس ةػ ــة( ،ط ّْ
ِــةس ىــــةالاة ٌــا (ط ّْ
ّٔٝـ َ) بـىٌى خـىؾ
ّٔٝـ َ) دةٌطـى خـىؾ دةطـ جش( :َ،ضّٜٚـح ط ّْ
قِٛت ط ّْ
خىؾ دةط جشَ ( :َ،
طهَئّ طّٔ )َ ّْٝخ رسدٌى خىؾ دةط جش( :َ،ذّٔضض طّّْٔٝبَ )١ئـةسصيَنى بـة ذنـخ
دةط جشّٔ ( :َ،
َّٔ ٝبــئت
ّٔ ٝـ َ) ئنٍظــاٌنَنى ذــاكي كــاك خ ـ ر رةسو ةيــةجى( :ايّٓ ّْ
ؾ ـدِل ط ّْ
دةط ـ جشَ ( :َ،
ّٔٝبَني) ةرجة :ئارشةجاٌى ذـاكي كـاك بى ذنــاةرٌى ذاكي كاوــَ.
يًّٓ ّْ
وةطــةلة ،بنظــخي دةةةً :ديَحــة طةس باطى ئةةة وة ئايـا ئـةة ػـــحاٌة ،ذـــاكي كـاكي
طـــــ ةدبةخؼَ لـــة خ رسدٌـــةواُ كــ ؟ دةرـــةسو  :َ،ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

www.alibapir.net

......

()5 – 1

[ ] 115

ةرجة :بماــ  :خ رسدٌة كاكي خىػـةواٌحاُ بى ىةاهَ وشرةُ وةةرجةِ :ةسكـى لـة سىةة،
ذضيؼـنننةةة لـة سىةة ،صرٌظـــحننةةة دةسوـةةد ط ةدبةخؼـةي بـى وش ــ باػـة ئـةةة
ئاة ،لــ وـةخىةةة ىةالاـة ةة ِةسكـى دةسوـةةد وـة صياٌةةخؼـــة ئـةةة ديـاسة وـة

ىةسىروة بىكى؟ ك ٌنة خ ر ،واسبـةج لنَـشةدر بةطؼـــحى رةسو ةيـةجى :ﭽﮙ ﮚ

خبَئ٥ــح)يــؽ دةوــاد دةرــةسو :َ،
ﮛ ﮜﭼ بــةاً لــة ػــــ يٍَى دينــة باطــى ( َ
ﭽﮈ ﮉ ﮊﭼ ةرجـــة :ةة ػـــحة خـــشر ي صياٌةةخؼــــةواٌناُ لـــــ
غةدةاــة دةوــاد ئٍجــــا يــةو َن لــةة ػــحاٌة ،وــة ط ةدبةخؼــــَي باػــَ بشيحنــة لــة

طىػـــــحى ٌنَلـــري ،سىرةوـــشرة بىيـــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ ةرجـــة :ةة ٌنَلنــــش ،ئـــةة ٌنَلنــــشطشرٌة ،وـــة رنَشجـــاُ
وــشدةةُ بىجــاُ ىــةاهَ وــشرةة لــة ىا النَنــذر لــةةة ،وــة خـ ر ر َنــش ،وــشدةةُ رنَــــشياُ

دةوـةُ ئايــا ئةوــة وةبةطـخ ذ َنــى كــننة؟ لنَـشةدر صرٌايــاُ دة الـنََ :ﭽﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ سىرةوــشرة ٌنَلنـــش ،ئــةة ٌنَلنـــشطشرٌة
{ٌنَلـ ــريطش وةبةطـــخ ذنَـــى ك ئـــارةهَ بــــ ةةك :طـــةطي جـــاريىي ذماـ ــٍطي ػـــــنَشي
ط ـ سطيِ...ح ــذ ك ذةلــةةةس ب ـ ةةك :بــاص باػ ـ ة خةسجــةه دراؾِ ...حــذ ئةطــةس
ئنٍظاُ وةػــقناُ ذـ بنادي رنَش ،سىرةيــاُ بناد ئةطةس ٌنَلنـش بطشُ ئةة ٌنَلــنــشة
ىةا الــة ةرجــةِ :ــةس ئــارةهَي بالاــــٍذةيةك وــة طىػــخ خــىسة ئةطــةس ئنٍظــاُ جــ رٌى
جةةمنىى بـذري وةػـقى ذــ بنـاد وـة ٌنَلـري ،بـى بطـشٌ َ،نَلــريةوة ،ىةالاـة} خـ ر
دةرةسو ٌ :َ،نَلنــش ،ئةةرٌـة ،وـة رنَـشة سىرةجـاُ وـشدةةُ (َ ّٔه ً،ـبنيَ) يـاٌىَ َ( :ه ُِ ً،ـنيَ)
رنَشة سىرةجاُ وشدةةُ وةػــقحاُ ذـ وشدةةُ ٌنَلريةواٌناُ ىةالاَ ةػــة( ،دَـَٛاضّٚح)
وى( ،دَئضّٚسَـ)١ية دياسة بة ئةٌذروةواٌنؽ دةطـ جش َ( :دَـَٛاضّٚح) دةطـخي طـ َ،ي كـاةة
الق ِةسواونَنناُ ذنَي دةطـ جش( َ،دَئضّٚسَـ )١لةبةسئـةةة ،وـة بـةة دةطـخي القي كـاةي
غـ ) دَ،
صوـاُي ِ ...حــذ وـشدةةة ئــة اً دةدسيَـَ كـ ٌنة (دَئضّٚسَـ )١بــة واٌـا( ،نّٔئ ِ
غـبئع اي َب َٗـئِِ٥
ةرجة :ةةدةطـحّنٍَةس ةةك صرٌايـاُ ط ج ةياٌـة( :اجلّٔـٛاضح :ايهٛاغـ َِـٔ ّْ
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ٚايّٓ ّٜــري) (دَـ ـَٛاضّٚح) ةرجـــةٌ :نَلــــريطشةواُ لـــة دسىٌـــــذة ،ئـــارةاُ ةة لـــة دسىٌـــذة،
بالاـ ــٍذرٌنؽ ئـــةة بالاـــــٍذرٌة ،وـــة دةجـ ـ رٌَ سىرة بنـــــةُي اةيـ ــش ،خىيـــاُ دةخـــىُ
ألْ َٗــئ ُ ـطَح
ٚايؿــئٖنيَّ ،
ك ـكطٚ ّٚاي َب ـئظَّ ّٟٚ
نئيّٖ ّٔه ًّٖ ـ ِ ٚائَّ ِٗ ـ ِس ٚايهكــئ ِ ٚاي ّ
طىػحخ ــىسُ ( ّٔ
سسَ ٠دَئضّٚسَـ )١ةةك طـةطي ذماـٍطي ِــةلاىة باػـــ ة ة بـاص
ألّٔ ِٖ ًَِٗئ :ذَّٔ ٟهػ ئّ ـِِٗ ايَٛا ِ
ك ٌنة ٌنَلنـش دةطشُ بـى ئـةة ٌنَلنــشطشرٌة ،سىرةيـاُ بـى دةوـةُ بةلاطـة ،غ سىئـاٌنؽ
لةطــةس ئــةةة وــة (جــشة) بــة واٌــا( ،نػ ــ )ة ئةةةيــة وــة خ ـ ر ،ذــةسةةسدطاس لــة
طـ ةسىةجى (األْهئّ)در دةرـةسو  :َ،ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭨﭼ خـ ر دةصرٌـ

ػــبتِ) (دــئضّٚح) ةرجــة:
دطَستِ ٜهــين :نّٔ َ
لــة سى رطــاسدر كــنحاُ ةةدةطــخ ِنٍَــاةة ( ََــئ َ
(واطــت) ةةدةطــحّنٍَةس (دــٛاضّٚح) ةرجــة :ئــةة ئــارةهَي ذةسىةةسرٌــة ،وــة بــى سىرةوــشدُ
بةوـاسدةِنٍَشيََ ئٍجـا ئةً ئايــةجة و باسىةوـة كـةٌذ ػــحنَنى لــ ةةسدةطنـشيََ:
يةوــةً :لــنَى ةةسدةطري َ،وة ئــارةهَي ذةسىةةسيؽ صرٌناسيناُ ِـــةية ك ٌنـــة خـ ر 
دةرةسو  :َ،ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ئـةة ٌنَلـريطشرٌة ،رنَشجـــاُ وـشدةةُ

وــادرً رنَــــشوشربَ ديــاسة ةنمىنؼــــناُ بــى ذةيــذرب ةة وــة بشيحنــة لــة ةنمىـــى
سىرةوـشدُ.
دةةةً :ةة ئةةةػى لـ ةةسدةطنـش َ،وة صرٌناسيى ئةطـةس لـة طـــةطنَننؽ دربــ ئةطـةس
لة باصي باػـ ةيَننؽ دربـ ئةطـةس لـة ذماـٍطي ػـنَشيَننؽ دربــ صرٌنـــاسيى ذمــة
ئةة ئارةهَي ذةلةةةسة بةسصدةوــاجةةة ئايا ئةطةس طـةط َن ِـةس لـةخىسىر ٌنَلنــش َي
بطــش َ،ىةا الــة يــاُ ىةسىروــة؟ ىةسىروــة بنَط وــاُ ئــةد ،ئةطــةس طــةط َن جــةةمني
دسربـــ ي رنَــش ،سىرة وشربـــ ٌنَلنـــش بطــــش َ ،ىةالاــة؟ بةلاــــ ىةالاــة بــة ِــى،
ةنمىةوةيــةةة ٌنَلـــريةوةػى ىةالاــة بــةاً وــادرً ةنمىــى ٌــةب ي وةػــقى ذـــ
ٌــةوشرب ي سىرٌــةِنٍَشرب ٌنَلنـشةوةػــــى ٌــاخ س َ،ئــةةةؾ لةبــةس ذمــةي ذايــة،
صرٌظــخي ػــــاسةصريي وــة صرٌظــــخ لــة ئارةاٌنؼــذر رــةسق بــة ٌنَلــريةوةياُ دةوــاد
ديــاسة وــة دةرــةسو ّٔ َ(:َ،ه ً،ــبني) ةرجــةَ َ( :هًُ،ــني) (ايتهـ ـً ) ٝةرجــة( :ايتهًــ)ِٝ
رنَشوـشدُ بةاً وةبةطــخ ذنَى رنَش ،سىرةوشدٌة.
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دةربـارةى رِاوكردنيش ثيَويشــتة سـآ مةسـةلة بزانــني:
ية ــةم /ص سبـةِ ،ـةسة ص س ،صرٌايـاُ سىريـــاُ ةريـة ِـةس ريـــاٌذرس َي رنَـش ،سىرةوـشدُ
بةـ ك ئارةهَ بـ ك ذةسىةةس ئـةةة ٌنَلنــشةوة ،دةخـ س َ،بـةاً ِةٌذيَننؼـــناُ
ط ج ةياٌـــة :جـــةٌنا طـــــةط ٌنَلـــريةوة ،دةخـ ـ س َ ،ك ٌنـــــة خـــــ ر ،بـ ـ ِاةجـ ــا
دةرــةسو ّٔ َ( :َ،ه ً،ــبني) دةلاــــنََ :ئــةةةؾ لــة (نًّٔ ـ )ةةة ِــاج ة بــةاً لةسىرطــحنذر
د ـَٛاضح) ،بةوــــاسِنٍَاةة
غظــة ،ص سبــة ،صرٌايــاُ سىرطــحة كــ ٌنة خــ ر ةػــةَ ( ،
دةرةسو  :َ،ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ وةةرجةِ :ةس ػــح َن ٌنَلنــش بشيٍـذرس

بنــــادي بنطــش َ،بــى خاةةٌةوــــة ،ك ذــةسىةةس بـــ ك ئــــارةهَ ئٍجــا طــةطة ذ امــٍطة
ط سطة ِ ...حذ ِةسكى ِةية وادرً جةةمني دسربـ ٌنَلنـشةوة ،دةخـ س.َ،
دووةم /صرٌاياُ لة ذنٍَاطـةوشدٌى ئةة ئارةلاـــة يـاخ د ئـةة ذـةسىةةسة ،وـــة سىرة ،ذــ
ق ـئسِبِ٘ ٜٓٚعد ـط ّٚبعَدــطٜٓٚ ِٙكــطف
غ ـئٍَ ّٚ
ايك ـٝس ب ّٚإض َ
دةوــــش َ،ط ج ةياٌــة( :اَبــئع َّ
( )1
الٜأنـٌ َِ ِٓـ٘) ةرجــة :بشيحنــة لــةةة ،وــة بــة
ّٕ
ايكـِٝس َٚ
ػـوّٕ َع ًّٔ ِٝـ ِ٘ َّ
بسعئ٥ـِ٘ َِ ُِٜٚ
غظـــة ،خاةةٌةوـــة ،بـــة دةرٌ ،نَلـــري بنـــةة َ،ةة بـــة غظـــة ،خاةةٌةوـــة ،ةرص،
لــ بنٍَـــ ةة بــة غظــة ،خاةةٌةوــة ،بــى ة ،بنطــشَ،ي لنَؼــــى ٌــةخ رد وةةرجــة:
وةط َن وة جارينةوــى ِةيـة يـاُ باصيَنـــى ِةيـةي لـة ٌنَلـري ،بـةسدةدر بـةاً جـا
ذنَنطةيؼــخ ٌن ة ،خ رسد بـ ة ئـةةة ديـــاسة بـى ئـةةٌ ،ـةطشج ةة ٌنَلنــشطش ٌنـة
كــ ـ ٌنة ئةطــــةس ٌنَلنــ ــشطشب بشيٍــــــذرس ،دةوــــاد ةة جــــاس ،ةريــــة بــــةِى،
بشيٍذرسوشدٌةوةيـــــةةة سىةٌطـــــة ئـــــةة ٌنَلنـــ ــشة بؼـــــــىش َ،وـــــة ئـــــةة واجـــــة
بشيٍذرسوشدٌةوـة ،بة طــةسبشىيَ دردةٌش َ بةاً ئةطةس لـــنَى خبـــ رد واٌـا ،ةريـة
بى ئةةٌ ،ةطشجــ ةة بىخى ،طشج ةيةجىي ئةة ذنٍَاطــةية ،بةطــةسدر ٌاكةطــرـ .
ســيَيةم /ص سبة ،صرٌاياُ سىريــاُ ةرية وـة ئـارةهَي ذةلـةةةس ،سىرةوـــةس ئةطـــةس بةبـــ
ئاطــــادرس ،خاةةٌنــاُ سىرةٌ ،نَلنـــش بنــةُ ىــةاهَ ٌنـــة خبــ س َ ،ةرجــة :وةطــ َن
جارينــةوى ِةيــــة لــة خــىسىر لــة وةسةيَؼــــن َن بــةس دةبـــ ئايــا خــــاةةٌةوة ،بــى
ِةيــة لنَـى خبـ رد؟ ص سبـةياُ دةلاـــنََ :بـىٌ ،نـة لنَـى خبـ رد ِةٌذيَننؼـــناُ وـة
 )2ذلئغٔ ايتأ :ٌٜٚز ،0م06.
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كـ ّٚطٚ ٟايعُّٖـطَ َٚ ٟضبَ ٝهـ ـََٚ ١ئ ِيـو ٚايؿـئفِه ٞف ـ ٞايكـس ُ)ِٜدةلاـــنََ:
ػٔ ايبَ ِ
(احلّٔ َ
دسةطحة لنَـى خبــ رد وـادرً لـة ئةطـماذر ئـةة ئارةلاـة ٌنَلنــشطشة رنَـش ،سىرة بــ بـا
خاةةٌةوةػــــى ئاطــا ،لــــ ٌةب ةبـــ لــة واوضيَــ بــةسب ةة لــة وةسةيَؼــــن َن
بــةسب ةة يــاخ د باصةوــة ،وــىجشيَنى طشجــــ ة وةةيَنــــى طشج ـ ة بــا خاةةٌةوةػــى
ئاطا ،لــ ٌةب ةبـ وادرً لة ئةطــماذر جةةمـــني دسربــ دسةطـحة لــنَى خبـ رد وـة
وٍنؽ ذنَىـــ رية غظـــة ،ئـةواٌنؽ سىرطــــحة ئٍجــــا ػـــةةواٌنى سىة ـةجى خـ ر،
لــــ ب ـ لــة جةرظـن ــشةوة ،خــى (فــتح ايكــسٜط)در بةسذةسكــى ئةواٌــة ،دةةةً
دةدرجــةةةة دةلاــــ  :خــــ ر دةرــةسو  :َ،ﭽ ﮩ ﮪ ﮫﭼ لــةةة خب ــىُ وــة

بىياُ طشج ةُ بةاً وَ ذنَىـ رية ػــةةواٌنى ٌةيرنَنـــاةة كـ ٌنة دةط ــ ئـةة
ٌنَل ــريطشة ٌنَل ــريةوةؾ بطــــش َ،بــى خــاةةٌى ب ئــةةة ،ئــةةيؽ ٌــاسدبنَحى ئــةة
ٌــةيٍاسدةة بــةاً دةط ــ ٌنَلـنــش بــى خاةةٌةوةػــــى بطــــشَ،ي لنَؼــى ٌــةخ رد
ئٍجــا وــة لنَــى ٌــةخ رسد واٌــا ،ةريــــة بــى ة ،طشج ةيــةجى ةة ئةوــة ئةةةػــى
لـ ةةسدةطنـش َ،وة دسةطـحة ئارةهَي ذةلةةسة َيـ وـة دةط ـــ رنَـش ،سىرة بنــشيََ
لنَناُ بـذس َ ،كـ ٌنة ئةطـةس لنَنـاُ ٌـةدس َ ،يـاُ ئةطـةس بشطـى ٌةوشيَــَ يـاُ طـضر
ٌــةدسيََ ر َنــش ،سىرة ٌــابَ لةبةسئــةةة ئــةة سىةرحاسرٌــة لةطةلان ــاُ دسةطــة ك ـ ٌنة
ئاصرسدرٌى ئارةهَ ىـةسىروة وة لة خىسىر ئـــاصرس ،بـذة ،بـةاً بـة وةبةطـحى ئـةةة،
رنَــــش ،سىرة ،بنــــة ،دسةطــــحة ِةلاةةجــــة ٌــــةك ةر ،لنَةــــذة ،لةبــــةس دةطــــححذر
وشدرسبنَحــةةة بةاً دسةطـــحة بـايى ئةةةٌـذة وـة رنَشبةـــ كـىُ لــنَى ٌةخــ رد؟
يــاُ كـىُ بلــ بـى ٌنَلنــشة ٌنَلنــشةوة ،بطــشَ،؟ بـايى ئةةةٌــــذة ئـاصرس بـذسَ،
دسةطــحة.

وةطــةلة ،بنظــخي طــنَنةً :وة دةرةسو  :َ،ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﭼ ةرجــة :ئــةة ٌنَلــريرٌة ،بــى ئنَ ةيـــاُ دةطــشُ لنَنــاُ خبــــىُ ةة ٌـــاة،
خ رػـناُ لةطةس بنٍََ لنَشةدر دةة ػــخ بة وةسم طنـشرةُ بـى ئـةةة وـة دسةطـــخ بـ
ئنٍظــاُ لة ٌنَلنـش ،ئةة ٌنَلـنـشطشرٌة خبــ رد:
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يةوــةً :دةب ئةة ٌنَلنــشةياُ بـى خاةةٌةوـةياُ طشجةــ دةةةً :دةبـ ٌـاة ،خ ريـاُ
لةطــةس ب َنــٍَ جــا ديــاسة ص سبــةِ ،ــةسة ص س ،صرٌايــاُ دة ال ـنٌََ :ــاة ،خ ـ ر لةطــةس
ِنٍَاٌةوــــة دةبـ ذنَؼــــ بـــ ةرجــة :وــة ئــةة ٌنَلنــشطشة لــةة ٌنَلنــــشة بــــةسدةدر
ئنٍجـا وة جارينـــة طـــةطة ط سطـــة ذماٍطـة ِةسكـــى ِةيـة بـاصة باػـــ ةية وـة
جنَــى بةسدةدر بماـ ( :بِػِ ّٚاهلل) بة ٌاة ،خ رة ٌاة ،خـ ر ،لةطـةس بنٍَــ بةٌظـةةد
وةسجى يةوةونــاُِ :ـةو ة صرٌاياُ ياخــ د ص سبـةياُ لةطـةس ئـةةة يـةك دةٌطـــَ
وــة ئةطــةس ٌنَلن ــشطشةوة ئــةةة ،وــة سىرة دةوــاد ئةطــةس ل َنــى خب ـ رد واٌــا ،ةريــة
بىخـــى ،طشج ةيــةجى ٌــةك بــى خاةةٌةوـــة ،بىيــة دسةطــــخ ٌنــة لنَــــى خبــ رد
ئةةوــــاجة دةب ـ بــى ة ،ل ــنَى طــةسى َ،بــةاً دةب ـ بؼ ــضرٌ صرٌايــاُ دة ال ــنََ :لــــ
خ رسدٌ َن صياٌى ِةية وة ذـاؾ طشجٍـى بــ ةرجـة :دةر ،ئـةةة ،وـة طشج ةيـةجىي
لةبةسدةطــحنذرية ةسدة ةسدة لنَى خبــ رد ئـــةةة واٌـا ،ةريـة بىخـى ،طشج ةيـةجى
بةاً لة وـاجى طشجٍنـذر غةذالاــحةيةوى لنَةـذري طـاصيَنى لـــ بطـــش َ،ئةطـةس ةرٌـةب
بــىٌ ،اطن ــش َ،يــاُ ئةطــةس ك ـشىٌ ةونَنى لنَة ــذرة ل َنــى برلــــشى َ،ئــةةةؾ لــة ذ ـنَؽ
طشجٍنذر صياٌى ٌنة ك ٌنة دياسة بة وةبةطحى ئةةة ب ةة وـة بنطـــش َ،بـةاً دةر،
ئةةة ،وة دةيطش َ ،لةبةسدةطحى خـى ،دردةٌـــ لنَـى خبـ رد ئـةةة ديـاسة بـى خـى،
طشج ةيــةجىي بــى خاةةٌةوــةٌ ،ــةطشج ةةة دسةطــــخ ٌنــة لنَــى خبــــ رد كــ ٌنة
ئايةجةوــة دةرــةسو  :َ،ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ئةةرٌــة ،وــة بــى ئنَ ةيــاُ

طشج ةُ بىجاُ ِةيــة لــنَى خبــىُ.
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7

بةٌظــةةد دةةةونؼــــناُِ ( :بػـِ ّٚاهلل) ،وــشدُ لــة ٌنَلــن ــش ئــةةة ك ـ رس سىر ،صرٌايــاٌى
جنَــذر ِةُ وة ديــاسة ئنَىــة سىر ،كـ رسةمماُ ذـ ذةطــٍذة:
ِ /1ةٌذيَنناُ دةلاــنََ :وةبةطخ لةةةية لة واجى لــ خ رسدٌنذر ٌاة ،خـ ر ،لـــ بنٍََ
ئــةةة ٌنَلن ــشةوة سىرةوــشرةةي ِاجىجــة بةسدةطــحى طــةس ،دةب ـشىَ،ي دةيربريٍَـــ جــا
س َُٔ ّٚايــطَّسِ )ِّٚٝلةةواجــةدر بــةاً لةسىرطــحنذر
ػـِ ّٚاهللِ ايــطَّ ِ
لــةواجى خ رسدٌنـذر ب امـــ ( :بِ ِ
ةةك ػـــةةواٌنى دةلاــــ  :ئـــةة غظـــــةية سىرطـــخ ٌنـــة كـ ـ ٌنة ئايةجةوـــة لـــة باطـــى
سىرةوشدٌنَـــذر دةرــةسو  :َ،ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ لــة وــاجى سىرةوشدٌنَــذر ٌــاة،

خ ر ،لةطــةس بنٍََ ٌارـةسو  :َ،لة واجى ٌاُ خ رسدٌنَذر ٌـاة ،خـ ر ،لةطـةس بنَـٍَ
ك ـ ٌنة لــة و ــاجى خ رسدٌــذر ٌــاة ،خــــ ر لةطــةس ِنٍَــاُ رــةسىص ٌنــــةي لةط ــةس سىر،
ص سبــة ،صرٌايــاُ ط ٌٍةجة ةةك ذنَغةوةـةس  بـة يـةو َن لـة ِـاةةاٌى رـةسو ة:
دـ٘ ّٔذسِ َُـس ب ـطقِ:
ُِــئ َ ًِٝ ٜـؤّ] {ّٔذخِ َط َ
َنـٌِ َ َّ
غــِّْ اهللَٚ ،نـٌِ بِ َِٓ ُِٝٝــؤّّٕ ٚ ،
[ َٜــئ ّٕغـ ّّٔ َ
د ـ ـِ٘ ب ـ ـطقِ:
ػ ـ ـ ًِِ ب ـ ـطقَِٚ ،)3116( :ا ِب ـ ـٔ ََئ َ
د ـ ـئض ُّّٟٚب ـ ـطقِِ ََٚ ،)3160( :
(َٚ ،)3160ايب َ
ايه ـرب )٣ب ـطقِ })0639( :ةرجــة :سى لاــة طنــاُ ٌــاة ،خــ ر
(َٚ ،)1106ايَّٓػــئ ُِّٞ٥فـ ـّٕ ( ٞ
بنٍَــةي لــة ذ ـنَؽ خىجــةةة خبــــىة بــة دةطــحى سىرطــــحخ خبــى وــة ئــةةة بــى خــىسرك
ػـِ ّٚاهللِ) لــة خــىسرك خ رسدٌ ـ
خ رسدٌنَنــة ةة ئــةةة طــــ ٌٍةجة ئــةد ،وةطـ َن (بِ ِ
ٌةوـــشد؟ ئــةةة ط ٌاِةـــاس ٌنــةة جــةٌنا طــــ ٌٍةجنَنى جــةسك وــشدةة بــةاً ئـــةة،
دينـةياُ ذنَ يظــحة وةةرجة :ئةة سىرية سىرطــخ ٌنة.
ِ -2ةٌذيَن ــناُ دة ال ــنٌََ :ــاة ،خ ـ ر ِنٍَــاُ لــة و ــاجى ٌــاسدٌى ٌنَلن ــشطشةوةدر وــةسجى
ىــةاهَ ب ـ ةٌى ٌنَل ــريةوةية دة ال ـنََ :ئةطــةس ٌــاة ،خ ـ ر ،لةطــةس ٌةِنٍَـــ ئةطــةس
ٌنَلنـشيؽ بطـش َ،ىـةاهَ ٌنة وة ديـاسة ئنَىة ئةة سىريةػــىاُ ذ سىرطــخ ٌنة.
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ِ -3ةٌذيَن ــناُ دة ال ـنٌََ :ــاة ،خ ـ ر لةطــةس ِنٍَــاُ لــة واجنَنذريــة وــة لــة ٌنَل ــريةوة،
بةسدةدرة ئةةةؾ طــ ٌٍةجة.
 -4ئــةً سىريــةواُ ذـ سىرطــــحة وــة دةلاــــ ٌ :ــاة ،خـ ر لةطــةس ِنٍَــاُ رــةسىصة بــةاً بــى
وةط َن وة لة بنـش ،ب ةرجة :واج َن بابا ،سىرةكي جارينةوـة ،جنَةـةسدةدر باصةوـة،
جنَةةسدةدر رةسىصة بماــ ( :بِػِِ ّٚاهللِ) بةاً ئةطـةس لةبنــش كـ ة بـةةة خ رسدٌةوـة،
ىــةسىرً ٌــــاب ةة لةسىرطــحنذر ئــةةة ،كـ رسةوناُ صيــاجش دةكـنَحة ةةغماــــةةة كـ ٌنة
جــاس ،ةرية سىرةكي لة طةسوــة ،سىرةيَذر ٌــاة ،خـ ر ِنٍَـــاٌى لةبـنــش ٌابــ بىيـةؾ
دةلاــــ َن  :رــةسىصة كـ ٌنة وــة رــةسواُ (ذّٔ َِــط) لــة غ سىئاٌــذر د َ ،ئنَىــة لــة خىواٌــةةة
بىوـــاُ ٌنــــة بماـــ َن  :طـــ ٌٍةجةي دةبـــ بةلاــــطةيةك لــــةةباسةةة ِةبــــ خـــ ر،
ذةسةةسدطاسيؽ دةرةسو  :َ،ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ٌاة ،خ ر ،لةطــةس بنَـٍَ

دياسة ةػة :،ﭽﮬﭼ رةسواُ (ذَـط)ةي ئةونؽ رـةسىص ب ةُ دةطةيةٌـ بةاً
بى وةط َن وة لةبنـش ،ب ئةطةس لةبنــش ،كـ ة ئـةةة خـ رسدٌى طىػـــحةوة ،لـــ
غةدةاة ٌـابـ ةة دةػط ــ بماـــ َن  :طـــ ٌٍةجة بـةاً بـة ِـةس ىـاهَ ئـةة سىريـة،
ك رسةً ذنَي ةرية بةِنَضجشة ك ٌنة ؿــنغة ،ئةوش وة لـة غ سىئـــاٌذر ِـاج ة ةرجـت
ب ةُ دةطةيةٌـ وةطــةس ٌنؼــاٌةيةك ِــةب وة لةةة اليةـذرد بـى سىةةريـى يـاخ د
بى بة ذةطٍذة طــ ٌٍةد درٌاُ وة لـنَشةدر ئةةة ٌنــة.
ئٍج ــا لةةبــــاسةةة رةسوــــ ةدة ص سُ يةوــــ َن لــةة رةسو ةدرٌــــةَ [ :عـِٔ َع ـسِِ ّْٟب ـ ّٔٚ
قـئ َ ِبشَـسّْ ِٙفّٔهّٕـٌِ،
ق ـ ِٝسِ ايـ ُِ ِهطَاضّٚ؟ قّٔئٍَََ :ئ ّٔذ َ
ايٓبَِ  َّٞعِٔ َ
س ـئَِِّٔ  ّٛق ـئٍَ :غ َّٔأيّٖت َّ
َ
ّٔكـئٍَََ :ـئ ذَِّٔػَـؤّ َعًِّٔٝـؤّ
قـ ِٝسِ ايهّٔـ ـًّٖ ِ؟ ف ّٔ
غ ّٔـأيّٖت٘ عَـِٔ َ
َََٚئ ّٔذقَئ َ ِب َه ِطنِ ـ ِ٘ فَّٔٗٚ َٛقِٝصَ َٚ ،
ن ًّٖبى ــئ غِّٔٝـ ـطَٙ
ن ّٔبِــؤّ ّٔ
نًّٖبِـ ـؤّ ذِّٔ ِٚ
ايهًّٖـ ـ ِ شَنّٔ ــئَٚ ََِّٕٚٚ ،ّ٘٠دَـ ـسِتَ ََــ َ ّٔ
فّٔهّٕــٌِ ،فّٔـ ـإ َّّٕٚذّٔخِــصَ ّٔ
غ ـَِ اهللِ ع ًَّٔــ٢
َن ـطِتَ ا ِ
ّٖن ـٌِ ،فّٔإ ََُّ ّْٚــئ ش ّٔ
َق ـسِ قّٔت ًَّٔــ٘ ّٔف ـ ّٔ َأ ّٕ
خ ـصََ ََ ٙهــّ٘ٔ ٚ ،
َهــ َٕٛذّٔ َ
ؿــٝتَ ذِّٕٔ ّٕ ٜ
ّٔفدَ ِ
ػـًِِ بــطقِ:
دـئض ُّّٟٚبــطقِِ ََٚ ،)3366( :
دـ٘ ايب َ
ِنطِ ٙع ًَّٔــ ٢غّٔ ِٝـطّٔ{]ِّٙٚذخِ َط َ
َيـِِ َـص ّٕ
ن ًّٖ ِبـؤّ ّٔ ٚ
ّٔ
ػـئ ُِّٞ٥بـطقِ،)3160( :
(َّٔٚ )3932ذبَ ٛزاَ ٚز بطقَِٚ ،)1836( :ايتّْطَِ ِص ُّٟبطقَِٚ ،)2303( :ايَّٓ َ
َٚابِٔ ََئدَِ٘ بـطقِ })1123( :ةرجة :ةةديي و سى ،ىاجةً خـــ ر لـــنَى سىرص ،بــ (وـة بـة
ىاجةوى طـئئنـــي بةٌاةباٌطـةي ص س طـــةخى بـ ةة وـ سىيَنى ِـةب ة ٌةؿـــشىرٌني بـ ة
دةريي ب ةة وظــ لاىاُ) دةلاــ  :ذشطناسً لة ذنَغةوةـةس  وـشد :دةسبـاسة ،ػـح َن وـة
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بة جنـش ( َِ ِهطَاض )ّٚسىرة دةوــش َ،ى وىى كىٌة؟ ذنَغــةوةةس  رةسو ة :،ئـةةة ،وـة
بة جنزينةوة ،دةطــري َ لنَى خبــى (ةرجة :وادرً بشيٍذرس ،بنــاة خ يٍَى لـ بنٍَـ لنَـى
خبى) بةاً ئةةة ،بـة ذاٌاينةوـة ،دةطـري َ،لنَـى وـةخى (ةرجـة :ئةطـةس وشدرسبنَحـــةةة
وةبةطحى ئةةةية ئةطةس بننــ ر َ،ياٌى :ئةطةس لنَنـــذرب ي خـ يٍَى لــ ِاجةــ ئـةةة
خ يََ لـــ ِاجٍةوة ،لـة ػـ يٍَى طةسبشىيٍنةجـــى جـا خ يٍَةوـــة ،لـة ِـةس ػـــ يٍَ َن
ِاجةـ بةاً ئةطةس خ يٍَى لـ ٌةِنٍَاب ي وـشدرس ،وشدبنَحـــةةة ئـةةة بـة وـشدرس لـة
غةلاــــةً دةدس )َ،ك ٌنــــة (ِ َٚقٝــص)ة {ةرجــة :ئةطــةس ٌنَلــريةوة لــة ئــة اوى لنَذسرٌــذر
وشدبـ ئـةةة لنَـى وـةخى} ةة ذشطـــناسً لنَنــشد دةسبـاسةٌ ،نَلــرييَ وـة بـة طــةطي
جاريي دةطنـشَ،؟ رةسو ةِ :،ةس ٌنَلنـش َي بى جى ،طشجةـ ة لنَـى خبـى كـ ٌنة طشجٍـى
طةط طةسبشىيٍة بـى ٌنَلــري { طشجٍـى ةرجـة :بشيٍـذرسوشدٌى جـارييي طـةط وـة ٌنَلــري
دةطـــش َ،وةسةيَؼـــــنة وـــاوضة وـــة دةيطـــش َ ،خـ ـ يٍَى لـــــ ديٍَــــ ئـــةةة لـــة جنَـــى
طــةسبشىيٍنَنــة با دةريي كةغىػــي ذ سىرٌـةطاد وـة سىةٌطـة ص سبـة ،خـةلانى ةرٌـةصرٌَ
ةة ذنَناُ ةربـ ىةتـةُ دةبـ كـةغى ،بطاجـ ٌـا وـادرً خـ يٍَى لــ ِنٍَابـ خـ يََ
َنـئ]ّ٘٠
ّٖه ًّٖـ ِ ش ّٔ
لـ ِنٍَاٌةوة ،لةجنَى طةسبشىيٍنَنة ئةةة دةغى ىةديظــة [فّٔإ َّّٕٚذّٔخِـصَ اي ّٔ
طاص لنَطشجٍى طةط طةسبشىيٍة بى ئةة ٌنَلنـشة} بةاً ئةطةس لةطةهَ طــةطةوةجذر يـاُ
لةطةهَ طــةطةواٌذر طةطى ٌةرـةسيَنى دينـــةؾ ِـــاد يـاُ جـاريي ٌةرـةسيَنى دينـةؾ
بةػذرسيي وشدب ة ةة وةجشطني ئةةةد ِةب ة وة لةطةلانذر طاص ،لةة ٌنَلرية طشجةـ ي
وــ رسرب ئةةة لــنَى وةخى ك ٌنــة جى ٌاة ،خ رد لةطةس طــةطةوة ،خـىد ِنٍَـاةة
بـــةاً لةطـــةس طـــةطى اـــةيش ،خـــىد ٌـــاة ،خـ ـ رد ٌةِنٍَـــــاةة ئةوـــةؾ ئـــةةة،
لنَــ ةسدةطري َ وة ٌاة ،خ ر ِنٍَــاُ لةطةس ئةة ٌنَلــريطشة رةسىصة.
غ ّٔـأيّٖت
سـئَِِّٔ  ّٛقـئٍََ :
ِةسةةِا لةةباسةةة ئـةً سىي ريةجـةؾ ِةيـةَ [ :عـِٔ َعـسِ ّْٟبِـَٔ ّٚ
ن ّٔبَـ ـؤّ
ضَغ ــ ٍَٛاهللِ ّٕ قًّٖ ــت ََّّْٚ :ــئ قّٔـ ـَ َْ ِّٛتكَـ ـَّٝس ِبٗـ ـصِ ِٙايّٖهِـ ـ ّٔ ِّٔ ،فكّٔ ــئٍََّٚ :شَا ّٔذضِغَـ ـًّٖتَ ِ
ّٖهًّٖـ ـ  ،فّٔـ ـ ّٔ
ايُّٖه  ًََُّٜــَٚ ،ّٔ١شَنّٔــطِتَ اغِـ ـَِ اهللِ فّٔهّٕــٌِ ََُِّ ــئ ذَِّٔػَـ ـ ّٖهَٔ َعًّٔ ِٝــوَّٚ ،ال ّٜذِّٕٔ َٜأّٖنّٕــٌَ اي ّٔ
ن ًّٖـ َِـِٔ غِّٔٝطَٖ ّٚـئ
َّّٔٓٗئ ّٔ
ػِ٘ ََِّٕٚٚ ،خَئي ّٔ
ػؤّ َعًِّٔ ََّْٖ ٢
ّٖنٌِ ،فّٔإ ّّْْٞٚذّٔخَئف ذِّٕٔ َٜهََُّّّْٕٚ َ َٕٛئ ذَِّٔ َ
َأ ّٕ
دئض ُّّٟٚبطقََِٚ ،)3386( :ػِ ًِِ بـطقِ:
د٘ ّٔذسِ َُس بطقَِٚ ،)28190( :ايب َ
ّٔف ّٔ َأّٖنٌِّٕ]{ّٔذخِ َط َ
ػئ ُِّٞ٥بطقِ،)3106( :
ايتطَِ ِص ُّٟبطقَِٚ ،)2366( :ايَّٓ َ
(َّٔٚ ،)3936ذبَ ٛزاَ ٚز بطقِّْ َٚ ،)1838( :
َٚابِٔ ََئدَِ٘ بـطقِ })1168( :ةرجـة :ةـةديي وـ سى ،ىـاجني خــ ر لنَـى سىرص ،بـ دةلاـــ :

www.alibapir.net

......

()5 – 1

[ ] 153

ذشطناسً لة ذنَغةوةةس ،خ ر  وشد ط جـي :ئنَىة خةلاـننَنــ بةً طــةطي جاريي(ي
ٌنَلنـش)طشرٌة سىرة َ،دةوــةيَ (ةرجة :ئـةةة كـىٌة وةٌطــ ٌنَلنــشةوة خبـىيَ؟ وةٌطــ
ٌةوىيَ؟) رةسو ة :،ئةطةس طــةطةواٌى خىد وة رنَش ،سىرةد وشدةةُ ٌاسدجَي ٌاة،
خ ـ رد لةطــةس ِنٍَــاُ {(بِػِ ـ ـ  ِّٚاهلل)د لنَنــشدُ} لــة ٌنَلــن ــشةوةياُ خبــى لــةةة ،وــة
بىجىيــ اُ طشج ة وةطةس طةطةوة لنَـى خبـ رد ئةطـةس طـةطةوة لـة ٌنَلـريةوة ،خـ رسد
دةجشطــي وــة بىخــى ،طشجةنَح ــى لةبةسئــــةةة ل َنــى وــةخى ِةسةةِــــا ئةطــةس طــــةطى
اةيش ،خىػــخ بةػـذرس جنَذر وشد ديظـاُ لــنَى وةخى.
وةطــةلة ،بنظـــــخي كــ رسةً :وــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ديـــاسة
ئةةة ،ذنَؼـــ رـةسو ة :،ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ لنَـشةدر دةةبـاسة ،دةواجـةةة
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ئةوشى ػـحة خىؾي بة جاًي ط ةدبةخؼــةواٌحاُ بـى
ىــةاهَ وــشرةُ ئايــــا بىكــي دةةبــاسة وشرةةجــةةة؟ بــة وظــــىطةسيي ِــةس ػــــح َن لــة
غ سىئـــاٌذر وة دةةباسة دةبنَحةةة ِةس لـة خـىةة ٌنـــةة ىةتـةُ ىننىـةجنَنى طـةةسة
ياُ كةٌذرُ ىننىـةجى جنَـذرُ وةةرجـة :بـا ِةةلاةـذةيَ ىننىـةجى ئـةة وةطـــةلةيةؾ
لنَشةدر بضرٌ :
يةوـةً /بى ئةةة ،بـة بنـاٌ ة ،دٌنـا بـة وةوطشجٍـةةة ئـةة ػـحاٌة ،وـة ذـاكي كـاكي
طــ ةدبةخؼَ لة خىياٌنـاُ غةدةاـة ٌةوـــةُ بةجايةـةجى طىػــــخ ةةك خـ ر 

ِـــةس لـــة طـ ـ ةسىةجى (ايـــُئ٥س)٠در دةرـــةسو  :َ،ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﭼ ةرجـــة:
ئــة ،ئةةرٌــة ،بشىةرجــــاُ ِنٍَــاةة ػــحة خــىؾي بــة جاوــةواُ وــة خـ ر بــى ،ىــةا َه
وــشدةةُ لــة خىجاٌنــاُ غةدةاــة وةوــةُ ةة دةطــحذسيَزيي وةوــةُي طٍ ةسػــننٍَى
وةوـــةُ كـ ـ ٌنة بنَط وـــاُ خـ ـ ر طـ ــٍ ةسػننٍَاٌى خىػـــٍاةيََ .دةريـــي دةطةيٍـــة
جةرظري ،ئةً ئايةجة وة لةبةسكى ِـاجة خ رس؟ وىوة ال َن لـة ِــاةةاٌى ذنَغةوةـةس
 سى ر َي بة ال ،ونَـشطي ئاةيَنـــذر جنَرـةسىيََ ط جنـاُ :بـا لنَـشة درينـ ج ي ِـةس
لنَشةب بى خىواُ ةة ِةٌذيَنــناُ ط جناُ :بـا خىوـاُ خبةطـــنٍَ ي ذنَ يظـحنىاُ
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بــة ئارشةجــاُ ٌــةب ي بــى خىوــاُ جةسوــى دٌنــا بنــةيَ دةريــي ط جنــاُ :بابلــنٍةةة
ذشطــ َن بة ذنَغةوةةس  بنةيَ درخى سىر ،كننة؟ ئنـذ ،وـة كـ ةٌةةة ذشطـناُ
ذنَنشد خ ر ،ذةسةةسدطاس ئةً ئايةجةٌ ،اسدة خ رس ئة ،ئةةرٌة ،بشىةرجاُ ِنٍَــاةة
ػحة خىؾي بةجاوةواُ وة خ ر بى ،ىةا َه وشدةةُ لة خىجاٌناُ غةدةاة وةوـةُ
(ئٍجــا طىػــحة ئارشةجــة خ رسدٌــة ػــــحى ػـــرييٍة ِ ..حــذ) ةة طٍ ةسػـــننٍَنى
وةوةُ وةةرجــ ة :ػـحى خـىؾي بـةجاًي طـ ةدبةخؽ لـة خـىد غةدةاـة بنـة ،بـة
بناٌ ة  ،ئةةة وة خ ر لة خـىد سىرص ،دةوـة ،واٌـا ،ئةةةيـة جـى طـٍ ةس ػـننٍَننخ
وشدةة وةةرجة :دٌنا بة وةوطشجَي بة جةغ ر ب ةُ ذـةوى لةطـةس ئـةةة ٌةوةةجــ ة
ػــحى خــىؾ لــة خــىد غةدةاــة بنــة ،بــةاً ص َيــذةسى يى ج َنــذر وةوــة ةةك خ ـ ر

دةرــــــــــةسو  :َ،ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ األع اف

ص س لة وظ لاىاٌاُ ةر دةصرٌـَ بـةةة

ل ـة خ ـ ر ٌضي ـ دةبٍــةةة وــة ػــحى ىــةاهَ لــة خىيــاُ ىــةسىرً بنــةُ ػــحى خــىؾ
ٌةخىُي ػحى خىؾ بةواسٌةِنٍََ ذنَغةوةةس  ػحى ةر ٌةوشدةة ئارشةجنؼـى
ِنٍَـــاةُي خـــ رسدٌى خىػنؼــــى ئةطــــةس لنَّـةلانةةجةــــــ خ رسدةةيــــةجى ػــــحى
نــئَٕ ضَغــ ٍٛاهللِ 
ّٔئيـتِّٔ :
نـ َٞاهللّٕ َعِٓ َٗـئ ،ق ّٔ
ؿـَ ّٔ١ض ِ
ػــرييٍنؼى خـ رسدةةَ [ :عـِٔ عَئَ ِ٥
شًّٖـ ـَٛاَٚ َ٤ا ّٖيهَػَـ ـٌَ]{َ َّتَّٔ ــل َعًِّٔٝـ ـَِ٘ :ضَٚا ٙايبدَـ ـئض ُّّٟٚب ــطقََِٚ ،)3312( :ػِـ ـًِِ
ٜشِـ ـ ُّ ا ّٖي َ
ِبــئَٕ
دـِ٘ بـطقَِٚ ،)1111( :ا ِبــٔ س َّ
بــطقَِٚ ،)1003( :ايتّْط َِـصِ ُّٟبــطقَِٚ ،)2812( :ا ِبــٔ ََئ َ
بـطقِ })3133( :ةرجة :ةائنؼـة (خ ر لنَى سىرص ،ب ) دةلاـ  :ذنَغةوةـةس  ىـةل رة
ِةٌط يٍى ذـ خىؾ ب ةة ِـةسةةِا طىػـحنؼــى ذـ خىػـــة ةة ِـةسواج َن لــنَى
ِةلانةةجة لنَى خ رسدةة بةاً ئةطةس لنَؼـــى ِةلاٍةوةةجةــ ٌـةينشدةة بـة خـةً
جـاس ،ةرب ةة كةٌذ سى ررُ ٌاٌى ٌةخ رسدةة بة خ سواة بة ئـاة غةٌاةـةجى وـشدةة
ئاوا ى خـ رسدُ ٌـةب ةة بـةاً در ،خـ رسدٌى خىػـنؽ ٌـةب ةة ئـا ئـةةة سىرطـحة
ػــةسةة ِةلاةةجة ةةك وَ لة وحنَيب (سىيَطــا ،ؿــالاِ ب ةُي بةسةة خـ ر كـ ةُ)در
لـــة باطـــى جةصونـــــةٌ ،ـــةرعي خىسىرِنٍَـــــاُي وةػـــق لةطـــةسخىوشدمن وـــشدةة
دةط ــ ئنٍظــــاُ جــاس جــاس ِةٌــذيَ خ ـ رسدُ لــةخى ،بطشيَحــةةة بــةاً ٌــةك
لةخـى ،غةدةاة بناد ةة ئةوة ئةةةػى لـ ةةسدةطـري َ،وة ئةطةس وش ـ ٌةخىػـى
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ةةك صةخخي ػــةوشة ،ب ي ذاسيَـــض َ،بنــادي ِةٌـذ َ،ػــخ ٌـةخ ر واٌـا ،ةرٌنـــة
ئةةة لةخـى ،غةدةاة وشدةة.
دةةةًِ /ةسةةِا بىئـةةة ،وـة وظــ لاىاٌاُ بـة بنــاٌ ة ،ىـةاهَ بـ ةٌى ػـحى خـىؾي
بةطـــــــ ةدةةة بـــــةسةة ػـــــحى خـــــشر ي ذـــــنعي صياٌةةخؼـــــــنؽ ٌـــــةسى ُ ةة

طــــٍ ةسػننٍَنى ٌةوــةُ بىيــة خــ ر ،واسبــةج دةرــةسو  :َ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﭼ بىئــةةة ،وــة ئةةرٌــة ،بــة بنــــاٌ ة ،صةِــذة دٌنــــا بةوةوطشجٍــــةةة
ػحى خىؾ لةخىياُ غةدةاة دةوــةُ وة بضرٌَ ئةةةؾ خشرذـة ئةةرٌـةؾ وـة لـة
ىــةاهَ جنَذةذةسىيٍََ بةسةة ىةسىرً دةكَ بضرٌَ وة ٌةخنَش بةغ ئـةة ػـحاٌة ،وـة
طــــــ ةدبةخؽي خــــىؾي بةجــــــاوَ ىةالاــــــَ ةة ئــــةة ػــــحاٌة ،وــــة ذــــنعي
صياٌةةخؼــــَ غةدةاــةي ىــةسىروَ ةة خ ـ ر ِــنث ػـ ــحنَنى غةدةا ــة ٌــةوشدةة وــة
ذنعي صياٌةةخؽ ٌةبـ .
وةطــةلة ،بنظــخي ذنٍَجــةً :وة دةرةسو  :َ،ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ
خ رسدٌى ئةةرٌة ،وحنَةنـاُ ذنَـذسرةة ىةالاـة بـى ئنَـ ة لنَـشةدر وةبةطـــخ لـة خـ رسدُ
كننــة؟ صرٌايــاُ دةة سىريــاُ ِــةُ:
ط َهــئّ) ةرجـةِ :ـــةو ة جىسةوــاٌى خـ رسدُ جــا ٌـاُ بـ
ِ )1ةٌـذيَنناُ ط ج ةيـــاٌةّٔ ( :
درٌةة َيماة ب ونـ ة ب طـةةصة ب طىػـخ ب ِةو ة ،دةطشيَحةةة بـا ِـى ئةِمــى
ونحــابنؽ ب ـ بــا ِــى ج ةلةو ــةؾي ٌةؿ ــشىرٌننةواٌنؽ ب ـ يــاٌى :بــا ئــةةرٌنؽ
طــــاصياُ وشدبـ بــى وظــــ لاىاٌاُ ىةا الــة كـ ٌنة سىةٌطــة ئةةواجـة وظ ــ لاىاٌاُ ص س
ِةطــحناسيناُ ب ةبــ بــة خ رسدٌنــاُ لةبةسئــةةة ،ئةِمـــى و رـــشُ بىيــة خــ ر،
ذــةسةةسدطاس بــى ،سىةةٌنشدةةٌــةةة وــة ٌةخ َنــش خ ـ رسدٌى ةرُ ( ةرجــة ِ :ــى خــاةةُ
وحنَةةواُ) بى ئنَ ة ىةالاـة ئة ،وظــ لاىاٌنٍة
ط َهـئّ) جـةٌنا طــةسبشىرةة
ِ )2ةٌذيَنى دينة ط ج ةياٌةٌ :ـةخنَش لنَـشةدر وةبةطـخ لـة ( ّٔ
ةرجـــة :طىػـــــخ دةلاـــنََ :كـــ ٌنة وظــــ لاىاٌاُ صرٌن ياٌـــة وـــة درٌةة َيماـــةي ونـــ ةة
طــةةصةةِ...حذ ِـى ِـةس وـةغ بـ ىةالاـة وـادرً لـة سىيَنـةوى ىةسىروـةةة دةطــحى
ٌةوـةةجةــ ِةس وةطـ َن طـاص ،وشدبـ ِةس ىةالاــة بةاً ئنؼــنالناُ ِةب ةة لـة
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طىػحذر لةبةسئةةة ،خ ر  باطــي ئةةة ،وشدةة وة ِةس ػـح َن بة ٌاة ،اـةيش،

خــ رةة طـــةسبربىدس َ ،ىةسىروـــة ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ...ﮖ ﭼاألنعجم

ةرجـةِ :ةسػـح َن ٌـاة ،اـةيش ،خـ ر ،لةطــةس ِاجةـــ لنَـــى

وــةخىُ كـ ٌنة ئــةةة ط ٌاِةاسينــةي لــة سى َ الدرٌــة ئــةةرُ ئنؼــنالناُ لــة طىػــحذر
ط َهــئّ) طىػــــحة ِةلاةةجــة ِــةسدةة
ِــةب ةة بىيــة دةلاــنََ :لنَــشةدر وةبةطــخ لــة ( ّٔ
ةرجاوــاٌنؽ دةط ـ نََ ك ٌنــــة خ ـ ر ،صرٌــاة ػــاسةصر دةيح ـ رٌى لــة جنــاجى ةػــة،
ايـص َٜٔذَٚـٛا ايهتـئ )
طهَئّ) بفةسو َٚ( :َ،يّٕش ّٛايّٙص َٜٔذَٛٚا ايهتـئ ) ياُ ( ََ ٚشبـئ٥ح ّٙ
( ّٔ
بنَط وـــاُ وظـــــ لاىاٌى ةرؾ ِـــــةب ةةة ِةيـــة وـــة ذنَـــى ةربــ ٌـــــاٌى دةطحنؼـــــناُ
ىــــةسىروة ةة ِــى ةريــة سىةٌطـــة ذنَــى ةربــ ون ةػــــناُ لةدةطــخ ةةسبطــش َِ ،ــةس
ىـةسىروة بةاً خ ر ،ذةسةةسدطــاس سىةةٌى وشد جـةةة وـة ٌـةخنَش ئةةرٌـة ،وحنَةنـاُ
ذنَــذسرةة ِــــةو ة جــىسة خ رسدٌنَنـــناُ بــى ئنَــ ة ىةالاــــة بــة طىػحنؼــــةةة ةة
ئةةرٌــة ،وحنَةنــاُ ذنٍَــةدسرةة طىػــحناُ ىةسىروــة بــةاً ػــحى دينــةياُ ىةالاــة
بحرةسطحنَنة و ػـشيننَنة دةة ةجـخ دةوـاد وـادرً طىػـــخ ٌةبــ ئـةة ،دينـــةياُ
ىةا الــة ٌاٌــة ون ةيــة بش ــة ٌنظــــنة ٌىوــة ِــةو ة ئــةة ػــحاٌة ىــةالاَ ئٍجــا
لنَــشةدر ئنؼــــنال َن دسةطــخ بــ ةة لةاليــةُ ِةٌــذ َي لــة ج يَــزةسةةرٌى غ سىئاٌــةةة
ػـِ ّٚاهللِ) ٌاوـةُ لةطـةس
ئةةيؽ ئةةةيـة :وـة ئايـا ئةطـةس صرٌـشر خـاةةُ وحنَةـةواُ (بِ ِ
طةسبشىرة ياخ د ٌاة ،اةيش ،خ ر ،لةطةس ديٍََ ئةطــةس وابشر بى ،طـــاغ بـىةة وـة
ٌاة ،ةنظـــا ،لةطــةس ديَـٍَ يـاُ ٌـاة ،وةسىيـةوى لةطـةس ديَـٍَ ياخـــ د ج ةلةوـة
ٌاة ،ة صيَــش ،لةطـــةس ديَـٍَ ئايـا ىةالاـــة بنخـ رد؟ صرٌايـاُ لةةبـــاسةةة سىرجنـايى
يــاُ ِةيــة:
ِةٌذ َي ط ج ةيــاٌة :دسةطــحة.
ةة ِةٌذيَني دينــة ط ج ةياٌة :دسةطــخ ٌنة.
ةة وَ ذنَىـ ريـة سىر ،دةةةً سىرطـ حة جـى ئةطـةس دلاٍنـابي ٌـاة ،اـةيش ،خـ ر ،لةطـةس

ِــــاج ة ٌابــــ بنخ ــى ،بىكــى؟ ك ـ ٌنة خ ـ ر ،صرٌــاة ػــاسةصر رةسو ةيــةجى :ﭽ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ...ﮖ ﭼاألنعوجم
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ٌاة ،خ ر ،لةطةس ٌةِاجةـ (ةرجةٌ :اة ،اةيش ،خ ر ،لةطةس ِاجةــ ) لــنَى وـةخىُ
ئةطةسٌا ئةطـةس خـاةةُ وحنَةنَـــ ةةك كـىُ وظـــ لاىاٌنَ لةبــنــش ،دةكــ لةبنــش،
ك ة ٌاة ،خ ر ،لةطةس بنٍَـ بى ةيٍَة :واجنَ وشيؼـــن َن طـــةسدةبشى َ،يـاُ وـةسى َي
بةسرٌنَــــ طايــــةك ى ػــرتيَ ط ــةسدةبشىٌ َ،ــاة ،خ ـ ر ،لةطــةس ٌةِنٍَ ــ ي لةبـن ــش،
بلـــــ ئايـــا دةخـ ـ س َ،يـــاُ ٌاخـــــ سَ،؟ ص سبـــة ،صرٌايـــاُ دةلاـــــنََ :وـــادرً بـــة ِـــى،
لةبنـشك ةٌةةةةة بـ دةخــ س َ،بةاً ئةطــةس بة ئاٌقةطــخ بماــ ٌ :اة ،خ ر ،لةطـةس
ٌاِنٍَي ئةةواجة ص س لة صرٌايـاُ دةلاـــنََ غةدةاـة دةبـ بـا وظـــ لاىاٌنؽ بـــ ئٍجـــا
دياسة ئةطةس ٌاوظــ لاىاٌنؽ بـ لةبري ،بلـــ ٌـاة ،خـ ر ،لةطـةس بنٍَــ واٌـا ،ةريـة
ِةس ِةواُ ى وىى ِةية بةاً ئةطةس ٌاة ،اةيش ،خ ر ،لةطــةس بنٍَـ غةدةاةيـة
خبــ سآ ياخ د بة ئاٌقةطخ ٌاة ،خ ر ،لةطةس ٌةِنٍَـ ئةةواجة ئنؼـــنالةوة لةةيَـذر
دةب وةةرجة :وة ئنَىة دلاٍناب ةيَ خاةةُ وحنَةنَـ وـة ج ةلةوةيـة يـاُ ٌةؿـــشىرٌني
يــة ٌــاة ،اــةيش ،خ ـ ر ،لةطــةس طــةس بشىرةةوــةِ ،نٍَــاةة ئةةواجــة بىوــاُ ٌنــة ل َنــى
خبىيــــَ بــةاً ئةطــةس ٌــةواٌضرٌى وــة ٌــاة ،خــ ر ،لةطــــةس ِــاج ة يــاُ ٌةِــــاج ة

ئةطــماةوة ،ئةةةية :وة سىةةرية خب س َ ،ك ٌنة خـ ر دةرـةسو  :َ،ﭽﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤﭼ خ رسدٌى ئةةرٌة ،وحنَةناُ ذنَذسرةة ىةالاة بـى ئنَـــ ة ديـاسة لـة
واجنَنــــذر خـــ ر ،ذــةسةةسدطاس ةريفــةسو ةة وــة صرٌن يؼـــنةجى وــة ئــةةرُ لــة وــاجى
طــةسبشىيٍذر كــي دة ال ـنََي ٌــاة ،كــي لةطــةس دةِ َنــٍَ وةةرجــة :وــادرً رةسو ةيــةجى:
ىــةالاة ىــةالاة بــةاً ئةطــةس دلاٍنـــاب ةٌ ،ـــاة ،اـةيش ،خـــ ر ،لةطـــةس ِنٍَـاةة
ئةة واجة ىــةسىروة.
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وةطــةلة ،بنظــخي ػـةػـةً:

باسيك هل با ره ى شـيان و هن شـياني
ا ينبـي
ئافره تي داوينباهك و ه هب بـياوى د و س
7

7

7

7

7

وـــــة دةرـــــةسو  :َ،ﭽﯩ ﯪ ﯫ...ﭼ ةة ئارشةجـــــاٌى ذاوـــ ــنضة،
ئنىاٌــذرس بـــى ئنَــ ة ىــةالاَ وـــة ِاةطـــةسطرييناُ لةطةلاــــذر بنـــــةُ بـــى صرٌناسيحـــاُ
(َشِكَـٓئت) وىَ( ،شِكَٓ)١ية (سِكِـٔ) ةرجة :غـةا (َشِكَـٔ) يـاٌى :غـايني وـــشرة
ك ـٔ)؟ كـ ٌنة ِـةس وةطـ َن بلـنَحة ٌنَـ
ذاسيَضسرة (سِكِ ـٔ) بىكي ذنَى دةط جش( َ،سِ ِ
كــٓ)١ؾ ئارشةجنَنــة وــة ذــاسيَضسرةة ذاونضةيــــة دةػـط ــ
غــةاةة دةذــاسيَضسَ( َ،شِ َ
ك ـٓ )١بــ ئـةةة
خب يٍَشيَحــةةة (َشِكِـَٓئت) ةرجة :خى ذـاسيَضةسرُ ئٍجـــا ئةطـةس (َشِ َ
(َغــِ َََهــ)ٍٛة ةة ئةطـــةس (َشِكِ ـ ـَٓ )١بــ ئــةةة (َغــِ فئعِ ـ ـٌ)ة ةرجــة :ئةةرٌــة،
خىيــاُ ذاسرطــح ة ياُ ئةةرٌة ،ذاسيَضسرةُ طـشٌط ئةةةيـة لنَـشةدر ئـةً ئايةجـــة ئـةةة
دةطةيةٌ وة دسةطخ ٌنة ذناة ،درةيََ ذاك (عَٝف) ئارشةجى ٌاذـاك بنٍَــ ئـارشةجى
درةيٍَرنعي صيٍاوةس بنٍَــ ِـةسةةِا بـة ذنَلةةرٌةػـــةةة دسةطـخ ٌنـة ئـارشةجى ذـاك
ػــــ ة بنــــاد بــة ذنــاةٌ ،اذــــاكي درةيٍَرــنع ديــاسة ئايــةجى روــاسة ( )3طــــ ةسىةجى

(ايٓـٛض)يؽ ِةواُ وةبةطــخ ص س بة سىرػناةيي دةطةيةٌـ وة دةرةسو  :َ،ﭽﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﭼ جا غ سىئاُ ِةٌذيَنى ِةٌذيَنى لنَنذةدرجةةةة سىةةٌذةواجةةة بىية لة
ِةس ػــ يٍَ َن ئايةجنَنخ بنٍى كاك جنَنٍةطةيؼــحى كاك لة ةرجاوـة ،ىـالاى ٌةبــ ة،
يــاخ د ئنؼـــنال َن يــاخ د جةو وــزيَنى لةطــةس بــ ة جةواػــــا بنــة ئايــةجى دينـــة
لــةةباسةةة كــى ِــاج ة بناٌّنٍَــة واٌاوــــةد بــى سى ػــَ دةبنَحــةةة لنَــشةدر وــة خــ ر
دةرةسو  :َ،ئارشةجـاٌى ذاونضة ،ئنىـاٌذرس بى ئنَـ ة ىـةاهَ وـشرةُ كـ ٌنة دةرـةسو :َ،
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ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﰈﭼ ياٌى :ﭽﯩ ﯪ ﯫﭼيؽ بى
ئنَ ة ىـةا َه وشرةُ ةةطف بى طــةس ﭽﯛ ﯜﭼ ةةك كـةونى ذنَلـةةرٌة ،ةريـة
وة ئارشةجاٌى ٌاذاونضة ىةاهَ ٌ ي ٌابـ ِاةطةسطنـشيناُ لةطةلاـذر بنـةُ ئنَىـة كـىُ
ئـــةةةواُ بـــى سى ػـــَ دةبنَحـــةةة؟ لـــة ئايـــةجى روـــاسة ( ،)3طـــــ ةسىةجى (ايٓ ــٛض)در وـــة
دةرةسو  :َ،ذنــاة ،صيٍاوــةس جةٌنا ئارشةجى صيٍاوــةسة ئارشةجى ِاةبةؾ بـى خ ردرٌـةس
ديٍَـ ئـارشةجى صيٍــاوةسيؽ جـةٌنا ذنـاة ،صيٍـــاوةسة ِاةبــةؾ بـى خ ردرٌــةس وـاسة،

دةواد ةة ئةةة لة ئنىاٌذرسرُ غةدةاـةوشرةة ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼالهووووووووووو

وةةرجة :غةدةاةية لة ذناة ،ئنىاٌذرسة ذاك ئارشةجنَنى درةيٍَرـنع بنٍَــ ةة ِـةسةةِا
غةدةاةية ئارشةجنَنى ذاوني ئنىاٌذرس ػ ة بة ذنـاةيَنى درةيٍَرـنع بنـاد وـادرً بضرٌـ
درةيٍَرنظةي لةطةس درةيٍَرنظنى بةسدةةروة بـةاً وةطـ َن بـضرٌَ ذنَؼــرت درةيٍَرنظـني
وشدةةة دةريي جىبـة ،وشدةةة طةسىرةةجةةةة ةرص ،لة ط ٌاة ِنٍَاةة ئةةواجـة دسةطـحة
جـا ذناةةوـة بـ يـاُ ئارشةجةوـة بـ ئٍجـا ئـةة ئايةجــة ،طـ ةسىةجى (ايٓـٛض) ئةةةػــي
ل ــ ةةسدةطري َ وــة ديظــاُ ةةك بامســاُ وــشد ذنــاة ،صيٍاوــةسيؽ ئــارشةجى ذاون ــضةة
(عَـ ،)١َٝذ ٌاػــ ي ٌابــ لنَـى وـاسة بنـش َ،ديـاسة صرٌايـــاُ لـةةباسةةة سىرجناينـــاُ
ِةية ةة ص سبةياُ ٌنناىى ئارشةجى صيٍاوةس لة ذنــاة ،ذاكي ئارشةجى ذاك لة ذنـاة،
صيٍاوــةس بــة دسةطــخ دةصرٌــَ ةرجــة :ذنَلــةةرٌة ،ئــةةة ،وــة ئنَىــة ط ج ةواٌــة بــةاً
بةػنَنناُ وة ئنىـاً ئة ةديؼـناُ لـة ٌنَـ در ِةيـة دةلاـنََ :دسةطـــخ ٌنـة ٌـة ذنـاة،
درةيَــَ ذاك ئارشةجى ٌاذـــاك بنٍَــ ٌـة ئـارشةجى ذـاك ػـــ ة بـة ذنـاةٌ ،اذـاك بنـــاد
وةونَنـناُ ةر دة النََ بةاً ص سبةياُ دةلاــنََ :دسةطحة.
ةة وَ ذنَى رية ئةة سىرية سىرطحة وة دةلاـ  :ئـارشةجى ذـاك بـة ذنـاة ،صيٍاوـةس ٌاػـــ
ِةسةةِا ذنـاة ،ذـاونؽ بـة ئـارشةجى صيٍاوـةس ٌاػــ ةرجـةٌ :ابـــ لنَـ وـاسة بنـشيََ
لةبةس كةٌذ بةلاـطـةيةك:
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يةوــةً /سىطــــحة :،ﭽﯩ ﯪ ﯫﭼ ئارشةجــاٌى ذــاك لــة ئنىاٌــذرسرُ
ةرجــة :جــةٌنا ئةةرٌــةجاُ بــى ىــةاهَ وــشرةة ئــةةة ص س سىةةُي سىرػــناةة وــة بــةغ
ئارشةجاٌى ذاك ىةالاَ وة ئنٍظاُ ِاةطـةسطرييناُ لةطةلاـذر بنـاد ئـةد ،ئارشةجـاٌى
ٌاذاك؟ كةونى ذنَلــةةرٌة َََّٛٗ( ،ايـُدئيَ)١ةوة ،ئاةرية وـة ئارشةجـاٌى ٌاذـاك
كــٓئت) ٌــةبَي ذــاونضة ٌــةبَ دسةطــخ ٌنــة ِاةطةسطـنـــشيناُ لةطةلاـــذر
وــة (َشِ َ
كــٓئت) لــة غ سىئاٌــذر وــة بــةواسد َ،بــة طـ ــ ةرجــا
بنش َيــخ ِةلاةةجــــة ةػــةَ( ،شِ َ
بــةواسدةِنٍَش( :َ،عَ َٝـئت) (َتعٚدـ ـئت) (سطا٥ـط) ةرجــة :دةوــش َ،ئــةة ةػــةية بــة
واٌا ،ئارشةجاٌى درةيََ ذاك ياُ ئارشةجاٌى ِاةطـــةسدرس يـاُ ئارشةجـاٌى ئـــاصرد بــ
ةرجــة :ذنَلــةةرٌة ،وىيم ــة بــةاً ل َن ــشةدر ٌــة (َتعٚدــئت) ٌــة (سطا٥ــط) ٌاط ــ
بماـ َن  :واٌاَ( ،شِكَ ـٓئت)ة بـةلان دةبـــ بماـــ َن َ( :شِكَـ ـٓئت) ةرجـة( :عََٝـئت)
ئارشةجى درةيََ ذــاك.
دةةةً /لـــة ئايـــةجى روـــاسة ( )3طــ ةسىةجى (ايٓ ــٛض)در خــ ر ص س بـــة سىةةُي سىرػـــناةيى
دةرـةسو  :َ،ذنــاة ،صيٍاوــةس جطــة لــة ئــارشةجى صيٍاوـةسي ِاةبــةؾ بــى خـــ ر درٌــةس
ٌاِنٍَـ ةة ئارشةجى صيٍاوةس واسةٌ ،اوادي ٌايّنٍَــ ِاةطـةسطرييى لةطةلاـذر ٌاوـاد
جطة لة ذناة ،صيٍاوـةسي ِاةبةؾ بى خ ر درٌـةس ةة ئـةةة لـة ئنىـــاٌذرسرُ غةدةاـة
وـــشرةة ئنـــذ ،لـــةةة سىةةُي سىرػـــناةجش دةبـ ـ كـــى بـ ـ وـــة خـ ـ ر ،ذةسةةسدطـ ــاس
دةرةسوـــ  :َ،ﭽ...

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼالهو و

ئـــــةةة لـــة ئنىاٌـــذرسرُ

غةدةاة وشرةة.
ئٍجـا لــةةباسةةة (عبـسايطمحٔ بــٔ ْئقـط ايػـهس )ٟلــة وحنَةةوــة ،خـى (َٝػــري
قـ ّٚطٜح
ايهط ِٜايطمحٔ فـََ ٞػري ن ّ اي ـُٓئٕ)در لةةباسةةة دةلاــ َٖ َٚ ( :ـ َصا َز ِيٝـٌ َ
س َّتـَٜ ٢تـّٔ ،َ ٛفـ ّٚإِٕ
و ّٔ َِّْٚهـئح ايعَّا ِْـَ ٞ
نـ َص ِي ّٔ
س َّتـَ ٢تـّٔ َٚ ،َ ٛ
شـ ّٚطّٔ ِْ ِٜهـئح ّٚايعَّاِْ َٝـ َِ ١
َع ًّٔـِ َ ٢
د ـئتِّٔ َٚ ،ق ـسِ
ؾـ ـ ـسُّ اإلّٚقتَطا َْ ـئتِ ٚاإلّٚظزٚا َ
د َٗئّٔ ،ذ َ
د ِت ـ ـ َِ٘ٚ ،اي ـ ـعٚدَ ِِ ١ي ـ ـ َعِ ِٚ
َ ّٔكئضَ َْ ـ ١ايــعَّّٚ ِٚز ِي ـ َعَ ِٚ
قّٔــئٍَ َهَــئئّ :٢ﭽﯶ ﯷ ﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﭼ الصو ووجفجت ،ذ:ٟ
قّٕ َط َْـ ـئ )1()َِِٖ٤دةر ،ئــةةة ،وة ئةً ئايةجة ديٍَــ لـة طــ ةسىةجى (ايٓـٛض)در دةلاــ  :ةة
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ئةةة بةلاـطةيةوى سىرػـناةة لةطــةس غةدةاــةب ةٌى وـاسةوشدٌى ئـارشةجى صيٍاوـةس بـى
ذنــاة ،ذ ــاك ِــةجا جىبــة دةو ــاد ِــةسةةِا وــاسة لــــ بشىيٍــى (ةرجــة :وــاسة بشىيٍــى)
ئـــارشةجنَنى ذـــاك لـــة ذنـــاةيَنى صيٍاوـــــةس ِـ ـةجا جىبـــــة دةوـــاد كـ ـ ٌنة ذنَنـــةةة
ج ةجةـــ ةٌى ونَــــشد لةطــــةهَ رٌنــــىي رُ لةطــــةهَ ونَشديــــذر (ذنَنــــةةة ب ةٌنــــاُي
ِاةطـةسطنــ ــشيناُ) بــــةِنَضجشيَ جــــىس ،ذنَنــ ــةةة بــ ـ ةُي بــــةِنَضجشيَ جــــىس،

ج ةجة ةٌـة ةةك خ ر ،ذةسةةسدطاس رةسو ةيةجى :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼاالصووجفجت

ةرجــة :ئةةرٌــة ،طــحةوناسُي ئةةرٌــة ،لةطــةلاناُ

درب ةُي ج ةجنـاُ ب ةُ (وةسم ٌنة لنَشة وةبةطخ ذنَـى ِاةطـةسةواٌناُ بــ ةرجـة:
ذنَنةةة ب ةُ) ذنَنةةة ىةػشياُ بنـةُ بى د صةخ وةةرجـة :دسةطـــخ ٌنـة ذنـــاةيَنى
ذاك ئارشةجنَنى ٌاذــاك بنٍَـ ياُ بة ذنَلــةةرٌةةة.
طنَنةً :ئنَىة كةٌذ دةغنَنـ ى طـ ٌٍةتاُ ِـةُ وـة ٌ غحـة دةخةٌـة طـةس ذنـخ لنَـشةدر
بةاً بى صرٌناسينحاُ ص سجـــاس ػـــةسةضرٌاُي صرٌايــاُ سىةصري سىة ـةجى خ ريـاُ لـــ
بـ لة ريَش واسيطةسيىي صةخحـــى ةرغنـع در رـةج ر دةسدةوـــةُ ةة ص س ٌاطةسىيٍَـــةةة
بــى رةسوايؼــــحةواُي ئايةجــةواُ صرٌايــةك سىةة بــة سىةة ،ةرغنع َنـ بىجــةةة جةواػــا
دةوـــاد ئـــةة خةلاـ ــنة ص س ،درةيٍَرنظـــــنى دةوـــــاد سىةٌطـــة خـــىٌ ،اكـــاس بةنٍـ ـ
كاةذىػني لةة وةسجة بنـاد ئٍجـا بنَط وـاُ ئنظـــراجى صيٍـا صة ةجـةي ٌاػـــنش َ
بماـ  :بنظــح ةوة ر ٌنـةغ درةيٍَرنظــة ياُ سىةٌطـة درةيٍَرنع بــ .
وة ئةةة دةريى ونَؼــة ،لــ ذةيذردةبــ بىيـة صيـاجش لـة ريَـش صةخحـى ةرغنعـذر ئـةة
رح ريــة دسرةة ئةطــةسٌا ئايةجــةواُ ص س سىةةٌــَ ةة رةسوايؼــــحةواٌنؽ ص س سىةةٌــــَ
ئةوةؾ طيَ من ةٌة ،دةغةوـاٌى طــ ٌٍةد لةةباسةةة:
رـــةسو ةدة ،يةوـــةً[ :عَـ ـِٔ َعبِـ ـسِ اهللِ بِـ ـَٔ ّٚعُِـ ـطَ ،ّٚٛضنِـ ـ َٞاهللّٕ عََُِٓٗ ــئ ،ذَّّٕٔ ضَدـ ـ ّٗ َِـ ـ َٔ
ػـئفِح،
ػ ًُِِنيَ اغِتَ ّٖأشََٕ ضَغ ٍَٛاهللِ  فِ ٞا َِطَذٜ ٍ٠كّٔئٍ ّٔي َٗـئ :ذُّّّٕ ََِٗـع ٍّٛٚنّٔئ َْـتِ َ َ
ايُّٖ ِ

ََ ٚؿِ َتطّٚطّٕ ئّ٘ ذِّٕٔ َ َِِٓلَ َعًّٔ ِّٔ ،ِ٘ٝفكّٔـطَذّٔ ضَغـ ٍٛاهللِ  :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
سَُ ــس
دــ٘ ذّٔ ِ
خطَ َ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ...ﮋﭼالهووو ] {ذّٔ ِ
ـششَّ٘ٔ َٚ ،قـئٍَ ؾـهٝ
بطقَِٚ ،)0386( :احلّٔئنِِ بطقِٚٚ )1683( :افك٘ ايصٖيبَٚ ،قَ َّ
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األضْؤٚط :سَسٜح سَػَٔ} ةرجة ةةبذةلاـ  ،وـ سى ،ةـةوشى ،وـ سى ،ةـاق خـ ر لـة
خى،ي بابى سىرص ،ب دةلاـ  :ذناة َي لـة وظـ لاىاٌاُ وىلاـــةجى لـة ذنَغةوةـةس ،خـ ر
 ةةسطشد وة ئارشةجنَــ بنٍَ وة ذنَناُ دةط د( :ذُّّّٕ ََِٗـع )ٍّٛٚوة ةادةجى ةرب ة
بة ئاػنشر صيٍا ،دةوشدة دةػننشدة وةسم لةطـةس ئـةة وةطـة ،وـة صيٍـا ،لةطـةهَ
دةواد وة ٌةرةغة ،بننَؼــ ئةة ذناةة طـ جى :ئـة ،ذنَغةوةـةس ،خـ ر  سىيَطـاً
دةدة ،ئــةة ئارشةجــة وــاسة بنــةً؟ ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر  ئــةة ئايةجــة ،بةطــةسدر

خ يٍَـذةةة :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ...ﮋﭼ ةرجــة :ئــارشةجى صيٍاو ــةس وةطــــةس ذنــــاة ،درةيٍَرــنع يــاخ د
ذناةِ ،اةبةؾ بى خـ ر درٌـةس وـاسة ،بنـــاد ئةطـةسٌا دسةطـــخ ٌنـة ئنـذ ،ةرص،
لــ ِنٍَا وةةرجـة :ئايةجةوة دياسة وةبةطــحةوة ،كننة؟
رةسو ةدة ،دةةةًَ [ :عِٔ ابِٔ ع َُ َط َضنِ َٞاهللّٕ عَِٓٗ َُـئ ،ذَّّٕٔ ََطِثَـسَ بِـَٔ ذّٔ ِبـََ ٞطِثَـسٍ ا ّٖيػََٓـَّ ّٚٛ
ٟ
قسِٜكّٔتَ٘،
َهَ ّٔ١بػِ ّّٜ ٞكّٔئٍ ّٔيَٗئ :عََٓئم َٚنّٔئَْتِ َ
َهَٚ ،ّٔ١نّٔئَٕ ِبُ ّٜ
شٌُِ األّٕغَئضَِ ٣بُ ّٜ
نّٔئَٕ َِ ٜ
َٓـ،ٞ
ػـهّٔتَ ع ّْ
ّٔكًّٖتَٜ :ئ ضَغ ٍَٛاهللِ! ذِّْٔهِح عََٓئمَ؟ ّٔقـئٍَ :فّٔ َ
ايٓبِ  ّٞف ّٕ
قّٔئٍَ :فذِِ٦ت َّٚئَّّ ٢
ّٔكطَّٔذ َٖـ ـ ــئ
َي ـ ــتِ :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ...ﮋﭼّٔ ،ف ـ ــسَعَئِْ ٞف ّٔ
فّٔ َٓع ّٔ
دــ٘ ذّٔبــ ٛزَاٚزَ بــطقَِٚ ،)1631( :ايتّْط َِ ـصِ ُّٟبــطقِ:
خ َط َ
ش َٗــئ{]#ذّٔ ِ
ال َِٓ ِه ِ
َقــئٍَّٔ $ :
ع ًَّٔ ـّٔ ٚ َّٞ
ـششَّ٘ٔ َٚ ،ق ــئٍَ
قـ ـ َّ
َاحلـ ــئنِِ بـ ــطقَِ َٚ )1683( :
ػـ ــئ ُّٞ٥بـ ــطقِّٔ ٚ ،)1118( :
(َٚ ،)1266ايَّٓ َ
شٝح} ةرجة :ةةبذة ال  ،و سى ،ة وةس خ ر لة خـــى،ي
ق ِ
ػٔ َ
سَ
ايؿٝذ األيبئَْ :ٞ
بابي سىرص ،بـ دةطنَشىيَحـةةة وـة وـةس و د ،وـ سى ،ئـةبى وـةس و د ،اةٌـةةيى وـة
ديمةواٌى لة وةونة دةرشىرٌذ لة كـٍطى وارشةوـاُ (ئـةة وظـــ لاىاٌاٌة ،وـة ديمنـاُ
وشدب ةُ دةيفشىرٌذُ دةيّنٍَاُ بى وةديٍـة ةـادةجى ةربـ ةة ذنـاةيَنى ئـاصرب ةة) لـة
وةونــةؾ ئــارشةجنَنى درةيٍَرــنع ِــةب ة ذنَنــــاُ دةط ـ دَ ( :عٓــئم) د ط ــحى ب ـ ة
{ةرجــة :لــة طــةسدةوى ٌــةراونى در د طــحى بـ ةة صيٍــا ،لةطة الــذر وــشدةة ئةطــةسٌا
دةريى وة وظــ لاىاُ ب ةة ٌـا} دةلاــ  :كـ ةً بـى ال ،ذنَغةوةـةس  طـ ب :ئـة،
ذنَغةوةـةس ،خ ر  ئايا ةةٌـــاق بنَــٍي؟ ذنَغةوةـةس  بنَـذةٌط بـ ة ِـةجــا
ئةً ئايةجة ِاجـة خـ رس:َ،

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ...ﮋﭼ الهو ا
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ةرجة :ئارشةجى صيٍاوــةس وةطـةس ذنـــاة ،صيٍـــاوةس يـاُ ِاةبــةؾ بـى خـ ر درٌـــةس
ئةطــةسٌا وــاسةٌ ،اوــاد ذنَغةوةــةس  بــاٌطى وــــشدًي ئايةجةوــة ،بةطــــةسدر
خ يٍَذوةةةة رةسو ة :،واسة ،وةوــة (لنَى طةسى َ،بة وةلانى جى ٌايــةد).
رـةسو ةدة ،طـنَنةًَ [ :عـِٔ ذّٔ ِبـٖ ٞطَِٜـطَّٔ  ّٔ٠قـئٍَّٔ :قــئٍَ ضَغـ ٍٛأّهللِ  الَٜـِٓهِح أّيعَّا ِْــٞ
سَُ ــس ب ــطقَِٚ ،)8181( :ذّٔب ــ ٛزَاٚزَ ب ــطقِ،)1633( :
خطَدَ ــ٘ ذّٔ ِ
ّٔا ّٖي َُذًِّٕ ــٛز َّٚالِ َِ ّٜجًّٔ ــ٘]{ذّٔ ِ
ـششَ٘ األيب ــئْ }ٞةرجـــة :ئـــةب
شٝح اإلّٚغِـ ـ َٓئزَٚ ،قَ ـ َّ
َٚاحلّٔ ــئنِِ ب ــطقِ )1683( :قَـ ـ ِ
ِ سىةيشىة خ ر لنَى سىرص ،بـ دةلاـ  :ذنَغةوةـةس ،خـ ر  رةسو ةيـةجى :ذنـاةيَنى
صيٍـــاوةس ،جةلاــذة لنَـذسرة (غاولـى لــنَذسرة) ةيٍَـة ،خــىٌ ،ةبــ وـاسة ٌاوــاد

خــ ر لةباسة ،طـضر ،صيٍـاةة رةسو ةيـةجى :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

الهو

ةرجة :ذناة ،صيٍاوةسة ئـارشةجى

صيٍاوــةس ِــةسدةةوناُ يــةوى ط ــةد غاولــنناُ ل ــ بــذةُ ذناة َي ـ لةط ــةس صيٍــا
غاولنى لـ دسربـ وةطـةس ئـارشةجنَنى ةةك خـى ،ئةطـةسٌا دسةطـــخ ٌنـة وـاسة،
بنــا ةرجــة :ئــــارشةجنؽ وــة صيٍــــا ،وشدب ـ ي طــــةد غاولــنى لــــ دسرب ـ ئــةةة
لنَنذةةةػ ـنٍَةةة بــةاً ذنــاةيَنى صيٍاو ـةس لةطــةهَ ئــارشةجى ذاونــــضةي ذــاك ل َن ـ
ٌاةةػــنٍَةةة.
دياسة ئةة وةطــةلةية ص س طشٌطـة بىيـة جىصيَـ لةطـــةس ،سى يؼـــحي ػـــاياٌى باطـة
ئةة صرٌاياٌةؾ وة سىرياُ ةريـة :دسةطـــحة ذنـاة ،ذـاك رٌـى صيٍاوـةسي ذنـاة ،صيٍاوـــةس
رٌــى ذــاك بنٍَـ ئـةةرٌنؽ بةلاــطة ديٍٍَـةةةة دةطـحةي ئـةرٌى درٌةٌنؼـــح ةُ وـة بـة
سىر ،وَ بةلاـطـةواٌناُ جنَى غةٌاةـةد ٌ .
ئةة ػـحاٌة ،ئةةرُ بة بةلاـطــةياُ ديٍٍَــةةة:
بئيٓػــئ ِ٤خَ ِٝــطاّٗ،
رــةسو ةدة ،يةوــةً :ذنَغةوةــةس  رةسو ةيــةجى[ :ذال َٚاغِتَٛقــٛا ّْ
ؾ ـ٦ِٝئّٗ غّٔ ِ ٝـطَ ش ِي ـؤّ َال ّٜذِٕ َٜــأَِنيَ
ِهــ َِ َٕٛـَِّٓٗٔ َ
ؼ َ ًُِ ّٕ
فّٔإ ََُّ ّْٚــئ ٖــَّٔ َع ـَٛإ ّٛعِ ِٓ ـسَنِِّّٕٔ ،ي ـَ ِٝ
نـ ـطبئّٗ غِّٔٝـطَ
ؿَ ٍ١بََّْٓٝـ ،ٍ١فّٔـإِٕ ّٔف َهًّٖـَٔ ّٔفـئِٖذط َّٖٔٚف ـ ٞاي ـَُهَئدِ َٚ ،انِـطّٚبَ َّٖٔٛ
ِبَّٔئسِ َ
دـ٘ ايتّْط َِـ ِص ُّٟبـطقِ)2201( :
غـبّٔ{]ّٗ ٝذخِ َط َ
ذطهَِٓهِِّٕ ّٔفـ َبِػـٛا َعًَّٔ َّٔٗٝ
َبَطّْح ،ّٛفإِٕ ّٔ
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شٝحَٚ ،ايَّٓػَ ـئ ُِّٞ٥فـ ـ( ٞايه ــرب )٣ب ـطقِ ،)3266( :عَ ـِٔ َعُ ــط ّٛٚبِ ـ ّٔٚ
سػَ ـٔ قَ ـ ِ
َٚقّٔ ـئٍََ :
َششَ٘ األيبـئْ }ٞةرجـة{ :ذنَغــةوةةس ،خـــ ر ئـةةة،
األّٔسٛم ِّٚاجلّٕؿََُٚ ، ٞق َّ
لـــة (سَذَّـ ـ ـ ِ ١ايـ ـ َٛزَاع)در رـــةسو ةة بـــةاً بـــا بـــضرٌ ئـــةً رةسوايؼـــحة ئـــةةة،
لـ ةةسدةطنــشآ وــة ئــةةرُ دةي امـنََ؟} ذنَغةوةــةس ،خـ ر  دةرــةسو  :َ،وــَ بــة
دروىونننشدٌــةةة ئاوىرطاسينحــاُ دةوــةً دةسبــاسة ،ئارشةجــاُ لةطة ال ــناُ كــاك بــَ
ك ٌنة ئةةرُ لةبةسدةطـحى ئنَـ ةدرُ دةجـ رٌَ وـة بلـــٍة اليـاُ (ةرجـة :لةطـةلاناُ
ج ةج ) ةة جطة لة لةطةهَ جــ ةجـة ةُ ِـنث وـارنَنى دينـةجاُ لةطـةسياُ ٌنـة
بناٌلةةطنٍٍَةةة {وة دياسة لةطـةهَ ج ةجةـ ةُ ئـةةيؽ وـة وـارى ذنــاةة لةطـــةس
رُ وــارى رٌنؼــــة لةطــةس ذنــاة وــة لــة سىةة ،جنٍظـن ــنةةة يةوــذ ،ج َنــش بنــةُ
بىئــةةة ،لــة ط ٌـــاة ذــاسيَضسرة بــَ} وةطــةس ط ٌــاِنَنى ئاػــنشر بنــةُ ئةطــةس
ط ٌــاِنَنى ئاػــنشرياُ وــشد ذؼــــحناُ جـ بن ــةُي لةطــةلاناُ وةخــةةُ ةة ل ــنَناُ
بذةُ بةاً لــنَذرٌنَنى ةرٌـا بشيٍذرسيــاُ بنـةُ ػــ يٍَناُ بؼـــننٍََ ئٍجـا ئةطـةس
دةر ،ئةةة بة غظــةياُ وشدُ ئةةة بناٌ ةياُ ذـ وةطــشُ.
ديـاسة وـَ رـةسو ةدة ،دةةةوـنؽ ديٍَىــةةة دةريـى ديَىــةةة طـــةس ،وـة ئايـــا
ئةةة بة بةلاطـة ،ئةةة دةػ وة ئارشةدي ذنـاة ،ذاكيذنع ل َن واسة بنشيََ؟
ّٔكــئٍَ َ َّ
ّٕٚ
ايٓ ِب ـ  ّْٞف ّٔ
ّٚيــَّ ٢
دــئ َ٤ضَدــٌ َ ّٔ
َبــئؽّٔ  ّٛقــئٍَ َ
رــةسو ةدة ،دةةةًَ [ :ع ـٔ ّٚا ِب ـٔ ّٚع َّ
خــئف ذِّٕٔ َ ِت َب َه َٗــئ ََّْٖػِ ــّٔ ،ٞقــئٍَ:
ال َُِ َٓـ َٜـسَ الّٔ َِـؼّٔ ،ّٛقــئٍَ$ :غّٔطّْ ِب َٗــئّٔ ،#قــئٍَ ذّٔ َ
ا َِطَّٔذ َِـّٔ ٞ
خطَدَ ــ٘ ذّٔب ــ ٛزَاٚزَ ب ــطقَِٚ ،)1632( :ايَّٓػَ ـ ـئ ُّٞ٥ب ــطقِ)1303( :
$فّٔئغِـ ـ َتُِ ِت ِ ِبَٗ ــئ{]#ذّٔ ِ
َششَ٘ األيبـئْ }ٞةرجة :ةةبـذة ال  ،وـ سى ،ةـةبةاغ خـ ر لـة
شٝح اإلّٚغِ َٓئزَٚ ،ق َّ
ق ِ
َ
خـى،ي بـابى سىرص ،بــ دةلاــ  :ذناةيَـ ِاجـة ال ،ذنَغةوةـةس  طـ جى :رٌةوــةً
دةطحى وةغ ٌاطنَشىيَحةةة رةسو ة :،دةس ،بنةة لنَى دةةسبنةةةة ةرص ،لــ بنٍَـة
طــ جى :دةجشطــي ٌةرظــــي بــة دةر ،بنــةةَ،؟ رــةسو ة :،دة ِــةس لــــةال ،خــىد
بنّ َنماــةةةة طــ ةد ،لــ بةنٍــة.
بةس لةةة ،بنَنٍة طةس ئةطـماى وةبةطخ دة النَي :وـَ ص سً ذــ ٌاخىػـة وـة صرٌايـةك
لــة وحنَةنَنــذر رةسوايؼـــحنَنى ذنَغةوةــةس  ديٍَــ ي لنَؼــــى ىــالاى ٌــةب ةة ئٍجــا
ى وىنَنى اةلاةجى لــ ِةلاذةِنٍَجــ ئٍجـا ئـةة ى وىـة وـة بـة ِةلاـة لـةة ىةديظـة
ِةلاـّنٍَجشرةةة غظــة ،ذنَغةوةةس ٌ نة سىةٌطة خـة ال دةريـي ةر بـضرٌَ ذنَغةوةـــةس
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 ةريـفةسو ةة
وَ ص س ص س بةةة غةلاظـــي بىيـة ذنَىــ رية باػـرتيَ بـةسطشيى وـشدُ لـة ذنَغــةوةةس
 ئةةةيــة وــة رةسوايؼــــحةواٌى ذنَغةوةــةس  ةةك خــى ،وةبةطــــحى ب ـ ةة ئــاةر
لنَناُ ىالاى ب وة ِنث واد ذنَغةوةةس  ػـحنَنى ٌةرـةسو ةة وـة لةطـةهَ ئايــةجى
غ سىئاٌذر در ب ةطـح ياُ لةطةهَ ةةغـماى طـةلنىذر در ب ةطـح ياُ لةطةهَ ةـنمي در در
ب ةطــح يــاُ لةطــةهَ ةرغنعــذر در ب ةط ــح ةة ِــةس ػــح َن وــة ةرب ـ ة ل َنــى بنةةٌــة
ط واٌــةةة يــاُ دةبــ واٌايــةوى سىرطـــحى لــــ ةةسبطـــشيَ يــاُ دةبــ بماــنَ  :ئـــةةة
رةسوايؼــحى ذنَغةوةةس ٌ نة ئٍجــا لنَشةدر با جةواػــا بنــةيَ:
رةسوايؼــحةوة ،يةوةً وة دةرةسو  :َ،ئاوىرطاسينحاُ دةوةً لةطــةهَ ئارشةجاٌذر باؾ
بــَ ةة جطــة لــة وــارى ط ــةسجنَى وــشدُي لةطــةهَ ج ةج ــة ةٌناُ ِــةغنَنى دينــةجاُ
لةطةسياُ ٌنة وةطةس راىنؼــةيةوى ئاػنشر بنـةُ بـى صرٌناسينحـــاُ ةػـة( ،فئسؿـ ـ١
َب ٓٝـ )١لة غ سىئاٌذر جةٌنا لة طـ ػـ يٍَذر ِاج ة ةة وَ بة دةر ،واٌا ،سىيؼـــةيي ئـةة
ةػـةية وــةةج ةً لــة غ سىئاٌــذر لةبةسئــةةة ،وــة لـة طـ ةسىةجى (األســعا )در دةسبــاسة،
خنَضرٌةواٌى ذنَغةوةةس ِ اج ة وٍنؽ ص س بـة ِةطـحناسيي جةواػـا ،ئـةة ةػـةيةً
وشد درخ َ وةبةطخ ذنَـى كـننة؟ ةة طــةسة اً بـىً دةسوـــةةد ةػـة( ،فئسؿـ )١لـة
غ سىئاٌذر بة جةٌناة بةب ةػةَ( ،ب )١ّْٓٝبـةة ط ٌاِاٌـة دةطـ جش َ وـة ذةي ةٌـذياُ بـة
اليةٌى جنٍظـنةةة ِةيـة با بضرٌ كــىُ؟
 -1خــــ ـ ر دةرــــــةسو  :َ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ...ﭨﭼ
الهسووج ةرجة :ئةة ئارشةجاٌةجاُ وة راىنؼة دةوةُ وة لنَشةدر وةبةطخ ذنَـى خـى لـة
يةوذ ،خؼــاٌذٌى ئارشةجاٌة وة (َػ ـئسك ،)١ذنَذةط جش َ.

 -2ةة خـــ ر لــــة ػـــ يٍَنَنى دينــــةدر دةرــــةسو  :َ،ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ ااألعوو اف ةرجـــة :ي ــٚٛط
واج َن بة طةلةوـة ،طـ د :ئايا ط ٌاِنَنى دصيَ دةوـةُ وـة ِنلـنةغ لـة جنّاٌننـاُ
بى وشدٌى ذنَؼــحاُ ٌةوةةج ة؟ لنَشةػذر وةبةطــخ ذنَى ٌنَشباصينــة.
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 -3ةة بــة واٌــا ،صيٍـــاي درةيٍَرنظـــنؽ ِــاج ة ةةك خــــ ر ،ذــةسةةسدطاس دةرــةسو :َ،
ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼا سوووو ا ا ةرجـــــة :ةة

ج خٍى صيٍـا وةوـةةُ ك ٌنــة راىنؼــةيةي سىيَنةوى ص س خشرذــة.
 -4ةة بة واٌا ،ب ةوشدٌةةة ،غظــة ،خشر لة سىةة ،جنٍظننةةة بةجايةةد ب خحاُي

جىوةجةــــاسوشدُ بــــة درةيٍَرنظــــني د َ،ةةك خــــ ر رةسو ةيــــةجى :ﭽﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ

...ﰈﭼ الهو ةرجة :بنَط واُ ئةةرٌة ،ىةصدةوـةُ وة راىنؼــة بة ٌنَ بشىةردرسرٌذر
ب ةبنَحـةةة ئاصرسيَنى بة ئنَؼــناُ لة دٌناة دةرسى ردر ِةيــة..
وة بة ذنَى طــناغى ئايةجـةواُ بىوـاُ دةسدةوـةة َ،وةبةطــخ لنَـــشةدر لـة (فّٔئسِؿَـ ـ)١
ب خحاُي جىوةجى درةيٍَرنظــني ية...
بةاً ئايا ةػة( :،فّٔئسِؿَ ـَ ١بَ ّْٓٝـ)١ؾ ةةك (فّٔئسِؿَـ ـِ )١ةس ِةواُ واٌاِ ،ةيةي بـة
واٌا ،صيٍــا دَ،؟
وَ ص س لةة ةػــةيةً وىلاــنةةة ك ٌنة ةةك ط ب لة ط ةسىةجى (األسـعا )در خـ ر،

بــةسص دةسبــاسة ،خنَضرٌــةواٌى ذنَغةوةــةس  دةرــةسو  :َ،ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ﭼ ةرجة :ئة ،ذنَغةوةةس بة ِاةطــةسةواٌخ بماـــ  :ئةطـــةس ريـاٌى دٌنـاي جـ رٌنى
دٌناجاُ دةة َ،ةةسُ با طةسة دياسينحاُ بذةو ي بـة ػـــنَ رصيَنى جـ رُ دةطـــححاُ لـــ
ِةلاـةطشً دياسة ِىِ ،اجٍـة خـ رسةةة ،ئـةة ئايةجـةي ئايةجـةواٌى دةرينؼـــى ئـةةةب ة
خنَضرٌةواٌى ذنَغةوةةس  درةريـاُ لنَنـــشد وـة ٌةرةغـةياُ بـى صيـاد بنـــادي رياٌنـاُ
خــىؾ بنــــاد لــة سىةة ،ط صةسرٌــــةةة ذنَغةوةــةسيؽ  ج رٌــاٌ ،ــةب ة ةة ئةطــةس
ج رٌنةاػــي بــىٌ ،ــةدةط ا كــ ٌنة طةسوةػــــقى ِــةو ة وظــــ لاىاٌاٌةي ٌاط ـــ
ريـ ــاُي ط صةسرٌنَنـ ــى خىػـــــط صةسرٌاٌةِ ،ـــةب ئٍجـ ــا لـــةة طـــــناغةدر دةرـــةسو :َ،

ﭽﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
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ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼاألحوووووو ا ةرجــــــة :ئــــــة،
ِاةطــةسرٌى ذنَغةوةــةس ِ ــةسواو َن لــة ئ َنـ ة راىنؼــــةيةوى ئاػــنشر بنــاد ئــةةة
طــضر ،بــى دةةكــةٌذرُ دةوشيَحــةةة ئــةةةؾ لــة ال ،خ ـ ر ئاطــاٌة ةة ِــةس واونَنحــاُ
رةسواٌةــةسة ومنــةكنــــي خ ـ رة ذنَغةوةةسةوــة ،ب ـ ي وــشدةةة ،بــاؾ بن ـاد دةةجــاس
ذادرػحى دةدةيٍةةة ةة بزي يَنى ذشى ذنَــضة سىيَضوــاُ بى درٌاةة.
ئٍجــا بةدرخــةةة وــة جةواػــــا ،جةرظــريةواُ دةوــةيَ دةبنــٍ ِــةو ةياُ دةلاــــنََ:
ةػة( :،فئسؿَ ١ب )١ّْٓٝبة واٌا ،صيٍــا د َ،ةة بة واٌـا ،ياخننــة ةٌى رٌنــؽ د َ،لـة
و َنــشد بــةاً لةسىرطــحنذر ةرٌنــة كـ ٌنة ٌاط ـ ِاةطــةسرٌى بــةسىيَض ،ذنَغةوةــةس 

ج ةػــى ئــةة ط ٌاِ ــة ب ـ ةةك خ ـ ر ،صرٌــاة ػــاسةصر رةسو ةيــةجى :ﭽ ...ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ...ﯮ ﭼالهووو

ذاػــاُ ةػـــة( ،فئسؿ ـ ـ )١بــة واٌــا،

صيٍـــاية بـةاً (فئسؿـ ـَ ١بّْٓٝـ )١لةبةسئـةةة ،لـة ئايةجةوـة ،طـ ةسىةجى (األسـعا )در
بــةسرةسد وــشرةة لةط ــةهَ ومن ــةكنىي ط يَشىريةلاننـــذر؟ ٌاط ــ بــةة واٌايــة ب ـ خ ـ ر
َبٓٝــ )١بنــاد طــضريةوة ،بــى كــةٌذ غــاد
دةرــةسو ِ :َ،ــةسواو َن لــة ئ َن ـ ة (فئسؿــّْ ١
دةوشيَحـــةةة ةة ِـــةس واونَـــ لـــة ئنَــ ة رةسواٌةـــــةس بــ ي ومنـــــةك بــ بـــى خـــ رة
ذنَغةوةــةس ،خ ـ ر ذادرػــحى دةة غاجــة ئٍجــا ومنةكــنى ذنَلــةةرٌة ،كنن ــة؟ بنَط وــاُ
ذنَلــةةرٌة ،ياخننـة ةٌة وةةرجة :ئةطةس يـاخنى بــ طـضر ،دةةكـةٌذرٌة ةة ئةطـةس
بة غظــة ،ذنَغةوةةس  بناي ط يَشىريــةهَ بــ ديظـاُ ِـةس ةريـةة ذادرػـــحةوة ،دةة
بةسرٌةـــةسة ئٍجـــــا و ٌاطـــــةبةجةوةؾ ِـــةس ئـــةةة بـ ـ ة وـــة ئـــةةرُ ط جنـــاُ :دةبـ ـ
ٌةرةغةواُ بـى صيـاد بنـــة ،ذنَغةوةـةسيؽ  لـة ج رٌـا ،در ٌـةب ة و ٌاطـــةبةجةوة
ِــةس ئــةةة بـ ةةة( )1باطــى صيٍــا لــة طىسى َيــذر ٌةبــــ ة بــةلان باطــى ياخــــى بـ ةُ بـ ة
 )2بــى ِــىِ ،اجٍــةخ رسةةة ،ئــةة دةة ئايةجــة 28( ،ة ( ،)29األســعا ) بشىةرٌــة (قــشٝح ايبدــئض:)ٟ
 ،3292 ،1308ةة (قــشٝح َػــًِ) ،2369 ٚ2368 :وــة ئــةً جةةةنـــشة ِــاج ة( :فهــشو ضغــ ٍَ ٛاهلل ٚ
ـٔ سٛيـ ٞنـُئ َطَٜ ;٣ػـأيّٖٓين ايَٓكــ.)١
قـئٍَّ ٖ :
ِــةسةةِا بشىةرٌــة ( :اإلغــتٝهئ فــ ٞبٝــئٕ األغــبئ ) ،ز  ،1مْٚٛ ،201-59 :غــ :٢ٓٝغــً ِٝبــٔ
عٝـس اهلـ يـ ٚ ٞذلُس بٔ َٛغـ ٢آٍ ْكـط.
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ئــةةرُ لــة غظــة ،ذنَغةوةــةس  دةسك ـ ةُي طــــةسذنَلنناُ وــشدةةي واٌنــاُ طشج ـ ة
ط ج ةياٌة :دةب ٌةرةغةوــاُ بـى صيـاد بنـــة ،ذنَغةوةـةسيؽ  رةسو ةيـةجى :وـَ
ٌاج رمن لةةة صياجش ٌةرةغـةي وةطـشةرحاُ بـى ذةيـذر بنـةًي دةبـ ةةك خـةلانى طـــادة
بـزيَ ٌـــةك ةةك خـةلاننَنى خىػـط صةسرُ ديـاسة ئةطـةس ج رٌنةاػـي ِـةس ٌةيــذةوشد
خ ر ،واسبةجنَؽ بةسرةسد دةواد لة ٌنَ رُ ئةة دةةرٌةدر ةرجة :لة ٌنَ رُ ياخنى ب ةُي
طــةسذنَلنى وشدُ ةة ومنــةك ب ةُي رةسواٌةـةسيي در.
َٓٝــ ،)١خبشيَحـة طــةس َ،
ئٍجـــا ئنَىـة دة الـنَ  :صيٍـاوشدُ ذنَ يظــخ ٌاوـاد ةةطـفى (َب ّْ
ك ٌنة صيٍــا بى خـىِ ،ـةس ئاػـــنشريةة ط ٌـاِنَنى ٌاغـــ َاة دصيَـ ة خشرذـــة وةةرجـة:
(فئسؿ ـَ ١ب )١ّْٓٝلة بةواسِنٍَـاٌى غ سىئاٌذر وة لة ط ةسىةجةواٌى( :ايٓػئ ٚ ٤األسعا ٚ
ايّٓ ـ م)در ِاج ة وةبةطخ ذنَى ياخنــى ب ةُ (ْؿ ـٛظ) ،رٌة لة ونَــشد.
رــةسو ةدة ،دةةةونــــاُ :وــة دةلاــــ ذناة َيـ ِاجــة ال ،ذنَغةوةــةس  ط ـ جىَّ َ{ :
ّٕٚ
ال َُِ َٓ َٜسَ الَِّٔؼ }ّٛةرجة :رٌةوةً دةطـحى وـةغ ٌاطنَشىيَحـةةة ذنَغةوةـةس 
ا َِطَّٔذَِّٔ ٞ
رةسو ة :،لنَى دةةسبنةةةة جـةاغى بـذة طـ جى :دةجشطـي دةريـى دلاـــي بةاليـذر بلـــ
(ديــاسة ذنَى جــ رُ ب ةة) رةسو ة :،وـادرً ةريــة ِـةس بنّــ َنماـــةةة لـةال ،خـىد ئٍجـا
ال َُِ َٓـ َٜـسَ الّٔ َِـؼ}ّٛ
ئايــا ئــةةة دةط ـ ؟ كـ ٌنة ِةٌــذ َي ئــاةر لنَنناٌذرةةجــةةةّٔ { :
ةرجةِ :ةسكى درةر ،صيٍا ،لـ بناد لةطةلاــنذر دةوـــاد ئايـا دةط ـ ذنَغةوةـةس 
بى ذناةيَنى ةر بماـ { :غّٔطّْبِـ ـَٗئ} ياٌى :جةاغــى بذة بـةاً دةريـى وـــابشر بماــ ٌ :ةرظـــي
ِــةس بةدةريــذر دةكـ ئــةةيؽ بفــةسو  :َ،باػــــة بنّ َنماـ ــةةة لــة ال ،خــىد؟ ٌــةخنَش
ِةسطنض ػحى ةر لة ذنَغةوةةس ٌ اةةػــنَحةةة ئةد ،لنَشةدر وةبةطــخ ذنَى كنـنة؟
ئنَىة دةلاــ َن  :يـاُ ِـةس طـةٌةدةوة ،جةةرةٌنــةة رـةسو ةدة ،ذنَغةوةـةس ٌ نـة
ال َُِ َٓـ َٜـسَ الّٔ َِـؼ }ّٛةرجــة :دةطــحى وــةغ ٌاطنَشىيَحــةةةة دةطــخ بــاصيى
يــاُ ئةةةجــــا { ّٔ
دةوــاد لةطــة َه خــة ال غظــــة ،ط ـ ىةةدي طـالاــــحة لةطــة َه خــة ال صي ــاد لــة ذنَ يظــخ
ال
دةواد وةبةطحى ذنَى ئةةةية ك ٌنة بة ئاػـنشر ٌـةيط ج ة صيٍـــا دةوـاد دةلاــ ّٔ { :
َُِ َٓ َٜسَ الّٔ َِـؼِ }ّٛةٌذ َ ئارشةد ِةيــة دةطخ لة ػاٌى ذنـاةرُ دةدرد ذنـاةرُ دةطـخ
لة ػــاٌي دةدةُ غظــةياُ لةطــةلاــذر دةوـاد لـة ذنـاةرُ دةكنَحــة ذنَؼـــ ةةك بماـــنَى
ص س لةطةلاــناٌذر جنَنــةهَ دةبـ ئةة جىسة ئــارشةجةؾ وةصةٌـذة ،ئـةةة ،لـــ دةوـشَ،
وة ج ةػى خشرذة بةـ بىية ذنَغـةوةةس  رـةسو ة :،وـادرً ةريـــة ةرص ،لـــ بنٍَـة
ط جى :ئاخش ٌةرظي بةاليـذر دةسىةر رـةسو ة :،وـادرً ةريـة لـةال ،خـىد بنّــ َنماةةة جـا
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ِةٌــذيَ ػــخ ذنَغةوةــةس  جــاس ،ةريــة رةسو ةيــةجى بــةاً سىرةيةوــة جــةٌنا ئــةة
سىطــحةيةِ ،نٍَــاةة وــة وةبةطــحى ب ـ ةة ئةط ــةسٌا ذنَغــــةوةةس ،خــــ ر  ىةتــةُ
ذنَؼـى رـةسو ةة :وـة ئاوىرطاسيؼـى بنـاد دةطـحةاصيى لةطـةهَ ذنـاةرُ ٌـةوادي لةطـةهَ
ذناةرٌذر ِنٍَـذة غظـاُ ٌـةوادي لنَنـاُ ٌةكنَــحة ذنَؼـــ بـةاً بـة جةئنـــنذ وةبةطـخ
ئــةةة ٌــةب ةة وــابشر ب امـــ  :ئــةة خنَضرٌــة ،وــَ ِةسكــى درةر ،خشرذــة ،لــــ بنــــاد
لةطةلاــنذر دةواد ئةةيؽ بفـةسو  :َ،لة ال ،خـىجى بّ َنماـــةةة ِـةسطنض ػـحى ةر ٌابــ
ِ ـةسطنض ئــةةة لــة ذنَغةوة ــةس ،خــــ ر ٌ اةةػ ـنَحةةة ةةك لــةً رةسوايؼــــحةدر بــة
نـ َ ٞاهللّٕ َع ِٓـ٘ َعـٔ ضَغـ ٍٛاهلل ّٔ قـئٍَ:
سىةةٌــى دةسدةوــــةةَ [ :َ،عـِٔ َع ُّـئض ِبـ َٜ ّٔٚئغــط ضَ ِ
دـ ـ ـئٍٚ ،ايطَّد ـ ـ ًَِّٔ ّٕ١ـ ـ َٔ ايّْٓػَـ ـئ،ِ٤
َث ّٔ َثـ ـ ـ ١ال َٜسخًّٕـ ـ ـ َٕٛاجلَّّٔٓـ ـ ـ( ١ذب ــساّٗ) :ايسَّ ُّٜـ ـٛخ َِـ ـ َٔ ايطّ َ
اخل ـُِ ّٚطّٔ ،ف ّٔكـئيّٕٛاَٜ :ـئ ضَغـ ٍٛاهلل! ذَّٔـئ َـسَِٔ اخلّٔ ُِـ ّٚط ّٔف ّٔكـس عَ َطف َٓـئّٔ ،ٙف َُـئ ايـسٜٛخ
ََٚسِ َِٔ ّٔ
خـ ــ ٌَ َعًّٔــ ٢ذِّٖٔ ًِـ ــ ِ٘ " قًَّّٕٖٓــئ :فّٔئيطّدًّٔــَِّٕ١ـ ـَٔ
َِــ َٔ ايطّْدَ ــئٍ؟ قّٔ ــئٍَ" :ايّٜـ ــ ِص ٟال ٜبَــئيََِ ٞـ ـِٔ َز َ
ايّْٓػَـ ـئِ٤؟ قّٔـ ـئٍَ" :ايّٜتِـ ـَ ٞؿَـ ـ ـبَّ٘ بئيطّدَـ ـئٍ"]{ ضََٚا ٙايبٗٝك ــ ٞب ــطقَِٚ ،)26866( :سَػَّـ ـَٓ٘
األيبئْ ٞفـ ٞقشٝح اي غٚ ٝاي ٖ ٝضقِ.})1106( :
ةرجـة :طــ جـىسة وــةغ ِةسطنــض ٌاكٍــة بةِةػــخ :ذنــاة ،بـة جـةٌط ٌاو ةطـــةةة
ٌةب ة ةة رٌـى طـةس ذناةرٌة ةة وةوـىس ،بةسدةةرً ط جنـاُ :ئة ،ذنَغـةوةـةس ،خـ ر
َ ٜـٛخ) وـنَنــة؟ رـةسو ة ،ئـةة وةطــة،
وةوـىس ،بةسدةةرً دةٌاطـ بـةاً ذنــاة( ،ز ُّ
دةسبةطـخ ٌنـة وــ لـة خنَــضرٌى ةةرةةس دةوـةةآ ط تـاُ :ئـةد ،رٌـى طـةسذنــاةرٌة؟
رةسو ة :،ئةةة ،وة خى ،بة ذنـاةرُ دةك يٍَـ .

وةطــةلة ،بنظــــخي ىةةجــــةً :وــة دةرــةسو  :َ،ﭽﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲﭼ ةة ئارشةجـاٌى ذاونضة لةةرٌـة ذـنَؽ ئنَـ ة وحنَةنـاُ ذــ دسرةة ديـــاسة
لنَــــشةدر وةبةطــــخ لةةرٌــــة ،وحنَةنــــاُ ذـــــ دسرةة بــــة ذمــــة ،يةوــــةً ج ةلةوــــةي
ٌةؿــشىرٌننةواٌَ بةلاــ ن ص س لـة صرٌايـاُ دةلاـنََ :جـةٌنا ئـةة دةةرٌـةُ ةرجـة :ئـارشةجى
ج ةلةوة ةة ئارشةجى ٌةؿشىرٌنى بة ذناة ،وظ لاىاُ دةػ وة ِاةطـةسطرييى لةطةلاــذر
بنــاد ةة وة ذنَى دةػـ ٌةك دةريى وة ِاد ىةتةُ بةنَحـة وظـــ لاىاُ ئـةةجاس ذنَـى
بؼــ ٌةخنَش بةلان ِةس لةطـةس ج ةلةوايةجنـــى خـى ،يـاُ لةطـــةس ٌةؿـشىرٌننةجى
خى ،مبنٍَنَحــةةة دةط ـ ِاةطـةس ،ئـةة ذنـاةة وظـــ لاىاٌة بــ ػـــاياٌى باطـة وـة
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ص سبة ،ص س ،صرٌاياُ واسةوشدٌى ئارشةجـى خـاةةُ وحنَةنـاُ بـةسىةةر صرٌنـ ة بـةاً وـَ
ٌــاصرمن بىكــي ِنٍَذيَنــــناُ بــة سىةةريــــاُ ٌــةصرٌن ة ةةخح َن ـ خــــ ر ،ذــةسةةسدطاس بــة
سىةةُي سىرػـناةيى بفـةسو  :َ،ﭽﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﭼ ةة

ئارشةجــاٌى ذــاونضة ،خــاةةُ وحنَةــةواُ وــة لــة ذـنَؽ ئ َنـ ةدر وحنَةنــاُ ذ َنــذسرةة بىجــاُ
ىةالاَ ٌةدةب ة ِنث وةغ غظة ،جنَذر بنـاد بـةاً بـة ِـةسىا َه ِةٌـذ َ ،لـة صرٌايـاُ
ِةٌذ َ،ػــحناُ ط ج ة وة جنَى ذشطناسة جاس ،ةرية يـةوناُ ِةطـحناس بـ ةة بةسرٌةـةس
بـــة ىالاـــةج َن يـــاُ بةسرٌةـــةس بـــة ةةصةنَنـــى طناطـــنى وـــة وـــاجى خـــى ،لةطـــةهَ
ج ةلةوةوــــاٌذر ػــةسى ب ـ ةة يــاُ لةطــةهَ ٌةؿــــشىرٌننةواٌذر ط ج ةياٌــة :كــىُ دةب ـ
ئـــارشةجى ةرُ بنَـــٍ ؟ بـــة اليَ دةط ـــ ةةك بةسرةةةٌـــذيى طؼـــحىي بةسرةةةٌـــذيى
طــــناطنى ىــ وىشىرُ بماـــ ٌ :ـــاب بّـــنٍَشيََ بــةاً ٌاط ــــ بماـــ  :ىةسىروـــة ةةك
لــةةباسةةة ئــةً بةطــةسِاجة ِةيــــة ى صةيفــة ،وــ سى ،يــةواُ خــ ر لنَــى سىرص ،بـــ
ئارشةجنَنى ِنٍَـاب ة ج ةلةوـة بـ ة يـاُ ٌةؿـــشىرٌنى بـ ة ة وـةس خـ ر لنَـى سىرص ،بـ
ِــةةرلاى بــى ٌــاسد ط ـ جى :جــةاغى بــذة ط ـ جى بىكــى ئايــــا ى ــةاهَ ٌنــــة؟ ط ـ جى :بــا
ىةالاـــة بـــةاً دةجشطـــي جـــى ئـــةةة بنٍَـــىي وظـــ لاىاٌاٌنؽ ئـــارشةجى ج ةلةوـــةي
ٌةؿشىرٌننةواُ بنَـٍَ طـةسة اً ئـارشةجى وظـ لاىاٌاُ مبنٍٍَـةةةي بةٍـة غـةيشةي وـةغ
ٌةياٌّنٍَــــ لةبةسئـــةةة ،ئـــارشةجى سى وـــةواُ جـ ـ رٌرتُي بةسكـــاةجشُ وظـ ـ لاىاٌاُ
سىةةبنةٌة ئةةرُي ئارشةجاٌى وظ لاىاُ مبنٍٍَـةةة لةبةسئـةةة ط ج ةيـةجى جـةاغى بـذة
ٌــةك لةبــةس ئــةةة ،وــة ىــةاهَ ٌنــة ئٍجــا خـ ر ،واسبــةج لــة طـ ةسىةجى (ايبكــط)٠در
دةرـــــةسو  :َ،ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ...ﮟﭼ ةرجـــــة :ئارشةجـــــاٌى

ِاةبــةؾ بــى خ ـ ر درٌــةس وةِنٍَــــَ جــاو ئنىــاُ د َيــٍَ لــــةة َ،ةر دةرــةسو  َ،وةكــى
لنَشةؾ دةرةسو  :َ،ئارشةجاٌى ذاونضة ،وة لة ذنَؽ ئنَ ةدر وحنَةناُ ذـ دسرةة بى ئنَـ ة
ىةالاــَ ئةةة كـىٌة ئايـا جنَنٍاطنــشيََ؟ صرٌايـاُ ئـاةر كاسةطـــةسياُ وـشدةة دةلاـــنََ:
خ ر ،واسبةج و ػشينةواٌى بة جنــا باطنشدةةُ ةة خـاةةُ وحنَةةواٌنؼـى بـة جنـا

باطــنشدةةُ بــى ةيٍَــة :لــة طــــ ةسىةجى (ايب َّْٓٝــ)١در دةرــةسو  :َ،ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ﭼ
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ةرجـــة :بنَط وـــاُ ئةةرٌـــة ،بنَةــــشىةرُ لـــة خـــاةةُ وحنَةةوــــاُي لـــة ِـــــاةبةؾ بـــى
خ ردرٌةسةو ــاُ لــة ئــاطش ،د صةخــذر بــة ِةونؼ ــةيى دةونٍٍَــةةة ئةةرٌــة خــشرذرتيَ
صيٍذةةةسُ وةةرجة :خ ر ئةِمـــى ونحـــابى بـةجنا باطـنشدةةُي ِاةبةػــذرٌةسرٌنؼـــي

بــة جنــا باطــنشدةةُ بىيــة وــة لــةة َ،دةرــةسو  :َ،ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ...ﮟﭼ ةرجـــة :ئارشةجـــاٌى ِـــــاةبةؾ بـــى خ ردرٌـــةس وـــةِنٍََ ِـــةجا ئنىـــاُ
ٌــةِنٍََ ئارشةجــاٌى ِاةبــةؾ بــى خ ردرٌــةس ػـــحنَنَ ةة ئارشةجــاٌى خـــاةةُ وحنَــت
ػــحنَنى دينـةُ.
ِةٌذيَننؼـناُ ط ج ةياٌة :ئةً ئايةجـة ،طـ ةسىةجى (ايــُئ٥س )٠ئايةجةوـة ،طـ ةسىةجى
(ايبكــط )٠وــة دةرــةسو  :َ،ئارشةجــاٌى و ػــشي وــةِنٍََ جايةــةد ( ـــنف) دةوــاد
ةرجة :جةٌنا ئارشةجـاٌى ِاةبةػــذرٌةس ،بخ ذةسطـخ وةِنٍَــَ بـةاً ئارشةجـــاٌى دينـة
وة ػــةسي بى خ ر ذةيذر دةوــةُ وادرً خاةةُ وـــحنَت بـَ غـةيٍاواد ديـاسة ئـةةةؾ
لــة ىا النَنــذر ئارشةجــاٌى خــاةةُ وحنَةــنؽ بــة و ػــشي لــة غةلاــــةً بــذسيََ كــ ٌنة
ئــةةرٌنؽ دة ال ـنََ :ة ـ صةيش و ـ سى ،خ ريــةة ةنظــا و ـ سى ،خ ريــةي ِاةبــةؾ بــى خ ـ ر
دردةٌنََ ئٍجا ئةطةس بة و ػشيننؽ لة غةلاـةً بـذسيََ دةلاـنََ :ئـةة و ػـشيناٌة ،وـة
بشىةريــاُ بــة وحنَةــى ئامســاٌنى ِةيــة ئارشةجاٌنــاُ ىةا الــة ِاةطــةسطرييى يــاُ لةطة الــذر
بنش َ،بةاً ئارشةجنَنى ِاةبةػذرٌةس وة بشىةر ،بة وحنَةى ئامساٌنى ٌنةي بـخ ذةسطـحة
بى ذناة ،وظــ لاىاُ ىةا َه ٌنـة بـةاً ديـاسة ئةطـةس ئـارشةجى خـاةةُ وحنَـت صيٍاوــةس
بـ ديظــاُ دسةطـخ ٌنـة ذنـاة ،وظـــ لاىاُ ِاةطـةسطنــشيى لةطةلاــذر بنـاد ك ٌنـــة

خ ر دةرةسو  :َ،ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼاله وو

ةرجــة :ذنــاة ،صيٍاوــةس جــةٌنا ئــارشةجى

صيٍاوــةسة ِاةبةػـذرٌةس دةِنٍَـ ِةسةةِا دةرـةسو  :َ،ﭽﯬ ﯭﯮﯯ
كــٓئت) ةرجــة( :عََٝــئت) ئارشةجــاٌى ذــاونضة لةةرٌــة،
ﯰ ﯱ ﯲﭼ (َشِ َ
ذنَؽ ئنَ ة وحنَةنـاُ ذــ دسرةة يـةو َن بـىِ ،ةيـة بماــ  :ئـةد ،ئةطـةس ئـةة ئـــارشةجة
واجى خى ،صيٍاوـاس ب ةبــ ؟ كـ ٌنة ئنَظــحا دةلاـنََ :سى رئـاةر ولـناُ لـة دةر ،جةوـةٌى
ذــاصدةي ػــاصدة طــــالانىي بطــشة جــاس ،ةريــــة لــة ذ ـنَؽ ئةةةػــــذر وــث ٌــاونٍََي صيٍــا
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دةوــةُ بةلاـن دةلاــنََ :ئةطةس وةطـ َن ولـنَنى ِـةب طةيؼـــحةنَحة جةوـةٌى ِـةردةي
ٌــىصدة طــــالانىي صيٍــــاٌ ،ةوشدبـــ دةيةــاد بــى ال ،دوحــىسيَنى دةسةةٌٍــاغي دة الـــ :
ولةوـةً ٌةخىػة ك ٌنة جا ئنَظحا د طحنَنى ٌنةة صيٍاٌ ،ةوشدةة ِةس بـة جنـذديى
دة الـنََ :ولـنَنى ةر ذنَ يظــحى بــةةة ِةيــة ذنَؼــــاٌى دوحــىسيَنى بــذةُ وــة جــاو ئنَظــــحا
كـــىٌة ِـــاةة النَنى ٌنـــةي لةطـــةهَ وةطـــــذر سىرٌ ،ـــةب رسدةة؟ دةلاــــ  :ديـــاسة ولـــــةوةً
ٌةخىػـ ــى دةسةةٌنـــى ِةيـــة وةةرجـــة :ئايـــا وظـــــ لاىاٌاٌ َن وـــة لـــــةة َ،رُ ديَـــٍَ
جةطةــنـشياُ كننــة؟
ديــاسة صرٌايــاُ ِةٌــذيَنناُ دة ال ـنََِ :ــةس ئارشةج َن ـ صيٍــا ،وشدبـــ لــة ِــى خــاةةُ
وحنَةةواُ ذناة ،وظــ لاىاُ بىٌ ،نـة وـاسة ،بنـــاد بـةلان دةلاـنََِ :ـى وظـــ لاىاٌنؽ
ئةطةس صيٍا ،وشدبـ با ج َبةؾ بنـاد ِةس دسةطــخ ٌنـة ذناةيَنـى درةيََ ذاك وـاسة،
بنــاد.
بةاً ص سبـة ،صرٌايـاُ دةلاـــنََ :ك ِـى وظـ لاىاُ ك ِـى ٌاوظـ لاىاُ ئةطـةس صيٍاػـى
وشدبـ ئةطةس صرٌشر جىبة ،وشدةةي ئنَظــحا ذاونضةيةي كاوــةي ةة ئنَظحا ذابةٌـذة بـة
ػــــةسيعةجةةة ئــةةة دسةطــحة ِاةطــةسطـــرييى لةطةلاــذر بنــــش َ،ةة ئــةً سىريــةؾ لــة
سىرطــحننةةة ٌ ـضينرتة ةة لةةباسةػــةةة جاب ــري ،و ـ سى ،ةةبــذةلا خ ـ ر لــــنَى سىرص ،ب ـ
خطَدَـ٘ َعبِـسايطَّظَام
ط ج ةيةجىَْ{ :تَـعََّٚز ْػـ ـئ ٤ذٖـٌ ايهتـئ ٚال ٜتعٚدـْ ٕٛػـ ـئٓ٥ئ} (ذّٔ ِ
بــطقِ ))1030( :ةرجــة :رٌــــاٌى خــاةةُ وحنَةــاُ د َيــٍ بــةاً ئــةةرُ ئــارشةجى ئنَىــة
ٌاِنٍَـــَ ةة يةوذةٌطـــــنى صرٌاياٌنؼـــى لةطـــةسة وـــة ئـــارشةجى وظـــــ لاىاُ بـــة ذنـــاة،
ج ةلةوةي ٌةؿــشىرٌنى ٌاػــ ي ذنَؽ ئةةةؾ بة ذناة ،بخ ذةسطـخ ٌاػــ .
وةطـةلة ،بنظــخي ِةػــحةً :وـة دةرــةسو  :َ،ﭽﯳﯴ ﯵ ﭼ (ذّٕدـ ـٛض)
وـــى( ،ذّٔدِ ــط)ة (ذّٔدِ ــط) ةرجـــة :وـــــش َ،بـــةاً لنَـــشةدر بـــة واٌـــــا ،وـــاسةيى د َ ،ةرجـــة:
(َٗ ــٛضَّٖٔ) ئةطـــةس واسةينـــةواٌحاُ ذنَـــــذرُ كـ ـ ٌنة لنَـــشةدر ئـــةةة بـــى ِـــةو ةياُ
دةكـنَحةةة :ئارشةجــاٌى ذــاونضة ،ئنىاٌــذرسي ئارشةجــاٌى ذــاونضة ،خــاةةُ وح َنــت ةرجــة:
ئةطـةس ِنٍَاجاٌَي واسةينةواٌحاُ ذنَنــاُ درُ بـى ئنَـ ة ىةالاـــَ ئٍجـــا لنَـشةدر يـةو َن
بـــىِ ،ةيـــة بماــــ  :باػـــة ئايـ ـا ئةطـــةس واسةينةوـــة ،جةطـــمني ٌـــةواد دسةطـــخ ٌنـــة
بنط رصيَحــةةة؟
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ِـةو ة صرٌاياُ لةطــةس ئـةةة يـةك دةٌطـَ وـة :بـا ئـةد ،لنَـــشةدر وةبةطـــحى ذنـــَى
كننة؟ ةةاً :ياٌى دةب واسةينةوة ،بـى بشىياسدربـــ لـة دلاـى خىيـذرة ةـةصوى جـةصً
وشدب وة واسةينةوــة ،بذرجــ ئٍجــا ئةطةس ةـةصوى جـــةصً وـشد بـا واسةينةوةػـى
جةطــمني ٌةوشدبـــ بــى ،ىةا الــة ئــةد ،ذناة َيـ ئارشةجنَنــى ِنٍَــاة لةطــةس دةة طــةد
( )200وظــقاهَ صيَشى واسة ،وشدب ة بةاً ةةصوى جـةصً ٌـةوشد بـ ة يـةك وظـــقالانؼي
بــذرج ئايــا ئــةةة ى ـ وىى كــىٌة؟ دة الـ َن  :بنَط وــاُ ئــةة وةطــة ط ٌاِةــاسة بىكــي؟
ك ٌنــة ةةصوى جــةصً وـــشدةة وـة واسةينةوـةٌ ،ةدرجــ ئٍجـــا وـة ةـةصوى جـةصً
وــشد لةطــةس ذنٍَــةدرٌى واسةينةوــة ،واٌــا ،ةريــة بــى ،بــة ط ٌاِ ــ لــة غة الــةً دةدسَ،ي
خناٌـــةجى لـــةة ئارشةجـــة وـــشدةة بةلاـطةػـــــىاُ لةطـــةس ئـــةةة وـــة دسةطـــحة ئةطـــةس
واسةينةوةؾ جةطمنىى ئارشةجةوـة ٌـةوش َ،بنط رصيَحـــةةة ئايـةجى ( )236لـة طـ ةسىةجى

(ايبك ـط)٠ية وـة دةرـةسو  :َ،ﭽﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ...ﯝﭼ ةرجــة :ط ٌاِحــاُ ٌاطاجــ ئارشةجــاُ جــةاق بــذةُ بــة
وــةسج َن دةطــححاُ ٌةياٌطةياٌــذبنَح ةرجــةٌ :ةجاٌط رطــحةٍةةةة ٌةك ـ ةبٍة اليــاُ ةة
واسةينحاُ بى درٌةٌابَ وةةرجة :دسةطــحة ئنٍظــاُ ئـارشةد وـاسة بنـــاد بـةب ئـةةة،
واسةيــى بــى دربٍـ ةة دسةطحنؼــة بؼـنط رصيَحةةة ذنَؽ ئةةة ،واسةينةوة ،جةطــمني
بنـاد بةاً غــةسصة لةطةس،ي لة ئةطــحى ،درية.

وةطـةلــ ــة ،بنظــــــخي ٌىيــــــةً  :وــــة دةرــــةسو  :َ،ﭽﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻﭼ ةة ٌةبـ ِةس ذناةرُ كاة بى ئارشةجاٌى ةةرنفـةي ذـاك بطنَـشىُ
بةلاـن ذناةيؽ دةبــ درةيَـَ ذـــاك بـ ي ٌةبـة ئاػـــنشر ٌةبـة ذـةٌّاُ درةيَـــَ ذنظـنى
ٌــةواد ئةطــةس بنــةة َ،ئــارشةجنَنى درةيٍَرــاك بنٍَ ـ ﭽﯶﭼ ةرجــة :خــى ذــاسيَض
ﭽﯷ ﯸﭼ ةرجة :ئةةرٌة ،وة ئاة ،خىيـاُ ٌاسىيَـزُ لةطـة َه ِـةس ئارشةجنَـ
وــة ذ َنــى طةيؼــة صيٍــا ،لةطة الــذر بنــةُ ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ةرجــة :د طــحى
ذةٌّاُ ٌاطشُ (َػـئفح) وةطـنَنة لةطـةهَ ِةسوةطـ َن بـى ،سىيَـ وـــةةد صيٍـا بنـاد
خسِٕ)ة ةرجة :د طحى جايةـةجى وـة صيٍـا ،لةطـةهَ بنـاد ك ذنـاة ك
خسَإ) وة وـىِ ( ،
(ذّٔ ِ
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ئارشةد دياسة ئةً ئايةجة بةلاطةية لةطةس دسةطـخ ٌـةب ةٌى ٌننـاىى ئـارشةجى ذـاونضة
لــة ذنــاة ،صيٍاوــةس ةةك ذنَؼــرت ِنٍَاوــاُ بــةاً ذنــــاةةوة ئةطــةس صيٍاػــــى وشدبـــ
بــــــةاً دةريــــي جىبــــة بنــــــادي بطةسىيَحــــــةةة ال ،خــ ـ ر ةةك كــــىُ بــــة ٌظــــةةد
ئارشةجةوةػــةةة ِــةس ةريــة ئةةواجــة ديــاسة دسةطــحة وــة بنّنٍَــى لةةباسةػــةةة ئــةً
ّٓـئ ِّٔ :ي ّٔكـسِ َٖ َُ ُِـت ّٔذٕ ال ّٔذ َز َع
ػـٔ ّٔقـئ ٍَّٔ :قـئٍَ ع َُـط بـٔ اخلّٔ ّٜ
ػ يٍَةةرسة ِةيـةَ [ :عـ  ّٔٚاحلّٔ َ
نهِ َٜ :ئ ّٔذَـريَ
ؿ ِّٗ ١ف ٞاإلّٚغ ّ ّٔذٕ ََ ٜت َعَ َّٚز َشِكَ ـ َٓ ّّٗٔ !١ف ّٔكئٍَ ّٔي٘ ذّٕ َب ُّٞبِٔ ّٔ
قئ َ ّٔفئسِ َ
سساّٗ ّٔذ َ
ّٔذ َ
ؤّ َٚ ،ق ـسِ ٜكّٖبَ ـٌ َِِٓ ـ ـ٘ َ َّٚشا َ ـئ َ!]{ضََٚاِ َ ٙبــٔ دَطٜــط
ايؿ ـطى ّٔذعِ ـ ـ ِّٔ َِ ـٔ َشيِ ـ ّٔ
ايُّٖ ـؤَٓنيّْ ،
( )1
بـطقِ ]22106 :ئنةٍ جةسيش لة ىةطـةٌى بةؿـشىينةةة ِنٍَاةيـةجى وـة ة وـةس،
و سى ،خةجحـاث خــ ر لنَى سىرص ،بـ ط ج ةيةجى :ةيظــحي ِـةس ذناةيَـ صيٍـا ،وشدبــ
سىيَطــة ،ذنٍَـةدةً ئـارشةجى ذـاكي ذاوـــنضة وـاسة بنـــاد بـا جىبةػـى وشدبــ ئ بـــة،
و سى ،وةةـــت (وـة يةونَنـة لـة ِـاةةاُي ص س ػـاسةصر بـ ةة) طـ جى :ئـة ،رةسواٌـذة،
بشىةردرسرُ ػــةسي بى خ ر ذةيذر وشدُ طـــةةسةجشة لـة صيٍـا وـشدُ وـة جىبةػـى وـشد
لنَى غة ةهَ دةوش َ،ةرجة :ةةو كىُ وابشريـةوى وــارش وـة وظـــ لاىاُ بـ ة لنَـى غةـ ةهَ
دةوــشَ،ي ػ ــريكي و رشةوــة ،لــة وــىهَ دةبنَحــةةة صيٍاوــةسيَننؽ وــة صيٍــــا ،وــشدةة
ئةطــةس جىبــة ،وــشدة طةسىريــةةة ط ٌاِةوــة ،لــة وــــىهَ دةبنَحــــةةة وةةرجــة :دسةطــــحة
ئارشةجى ئنىاٌذرس بنٍَـ ديـاسة ة وـةسيؽ خـ ر لنَـى سىرص ،بـ ٌـةيط ج ة بشىيـاس دةدةً
ط ج ةيــةجى :خــةسي بـ ة بشىيــاس بــذةً ةرجــة ِنٍَــذة بــة درةيٍَرنظــــنى غةلاــــع بـ ةة
ط ج ةيةجى :ةيظحي ػـحنَنى ةربنـةً بـةاً ئ بـة ،وـ سى ،وةةـــت طـ جى :ئـةةة وةوـة
كــ ٌنة ئــةةة سىةةرٌنــة ِةلاةةجــة ةةوــ ذنَؼــــرت ط تــاُ وةبةطــخ لــة (َػــئفشني)
(ايـُذئٖط ٜٔبئيعْـ ـئ)ية ةرجة :ئةةرٌـة ،وـة بـة ئاػـــنشر صيٍـا دةوـةُ يـاخ د لةطـةهَ
ِةس وةطنَنذر بىياُ سىيَنـنـةةد درةيٍَرنظـنى دةوـةُ (ايّٜـصَِ َّٖ َٜ َٜٔهًـ َٕٛايعّْ َْـََ ٢ـ َ نّٕـٌ

ََٔ أَََّّكتِ ََهَ٘) ﭽﯺ ﯻ ﭼ ياٌى( :ايـُػِطّْ ٜٔبئيعْ )٢ةرجة :ئةةرٌة ،وة
ايصَِٜ َٜٔعْ َ ََ َٕٛايهَؿِـٝكّٔئتِ) ئةةرٌـة،
بة ذةٌّــاٌنى صيٍا دةوةُ ياخ د ئةةرٌة ،وة ( ّٜ
وة صيٍا دةوـةُ لةطـة َه ئارشةجـاٌنَنى جايةةجـذر وـة لةطةلاناٌـذر ىسيَـ وـةةج ةُ وةةرجـة:
ئايةجةوة دةرةسو  :َ،ئنَــ ة دةب ذاك بَ ئة ،ذنــاةيٍـــة ٌة بة ئاػـنشر صيٍـــا بنـةُ
ٌة بة ذةٌّــاٌنى ٌة بة طؼحى ِةس وةطنَنى بىجـاُ سىيَننــةةد صيٍـا ،لةطةلاـــذر بنـةُ
 )1بشىةرٌة :ذلئغٔ ايتأ :ٌٜٚز ،0م.91
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ٌة بةجايةةجى لةطةهَ ئارشةجنَنى دياسينــشرةدر.

وةطـ ــةلة ،طـــــننةًي وىجـــــايى :وـــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ ِــةس وةط ـ َن و ـ رش بــة ئنىــاُ بنــاد ئــةةة
بنَط واُ وشدةةةوةِ ،ةلا ةػــاةةجةةة لنَشةدر ئنىــاُ كاةط (َكـسض)ةة وةبةطخ ذنَى
ئةة ػحةية وة ئنىاٌى ذـ دةِنٍَشِ َ،ةس وةطنَ و رــش بناد بةة ػـحة ،وـة ئنىـاٌى
ذـــ دةِنٍَــش َ،جــا ئــةة ػــــحة ،ئنىــاٌى ذـــ دةِنٍَــش َ ،كــننة؟ خ ـ ر ب ـ ةيٍَــــةية
رشيؼــحةواٌَ وحنَةةوــاٌَ ذنَغةوةةسرٌَ سى ر ،دةريـى يـة ِـةس وةطــنَ وـ رش بنـاد
بــة خ ـ رة بــة رشيؼــــحةواٌىي بــة وحنَةةو ــاٌىي بــة ذنَغةوةــةسرٌنىي بــة سى ر ،دةريــى
يــاخ د بــة يــةونَنناُ ئــةةة وشدةةةوــاٌى ِةلاذةةةػــــنٍَةةة ةرجــة :بــا وظــــ لاىاُ بـ ي
وـــشدةةة ،باػـــــى وشدبــــ ئةطـــةس وــ رش ،وـــشد وشدةةةوـــاٌى ِةلاذةةةػــنٍَةةة ةة
دةػـــط

وةبةطـــخ لـــةةة وـــة دةرـــةسو  :َ،ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﭼ ئةةةب وة و رش بناد بـة ياطـاواٌى ئنظـــالً كـ ٌنة ياطـــاواٌى ئنظـــالً
بةسجةطـــحةوةس ،ئنىــــاٌَ ئنىــــاُ لةةرٌــذر بةسجةطــحة دةبـــ وــة غةٌاةــةجى ذنَنــاُ
ب ـ ي ذنَناٌــةةة ذابةٌذبـــ يــةونَ ل َنــشةدر بــىِ ،ةيــــة ب امـــ  :باػــة ئةطــةس وةطــــ َن
ئنىــــاٌى ِةيــــةي ِةلاـطةسىريــــةةة بــةاً دةريــى وظ ــ لاىاُ ب ـ ةةةة ئايــا وشدةةةوــاٌى
ِــةو ة ِةلا ةػــــاةٌةةة؟ بــى ةيٍَــةِ :ــةو ة سى رةةةوــاٌى دةب ـ بطشيَحــــةةةة ِــةو ة
ٌ يَزةوـاُ دةبـ بناجةةةة ىةجى وشدبـ دةبــ ىةجةوـة ،بنـــاجةةة صرٌايـــاُ دةة
سىريــاُ ِــةُ:
ِةٌـــــذيَنناُ دةلاـــ ـنََِ :ـــــةس وةطـــ ـ َن ِةلاةطةسىيَحـــــةةة وشدةةةوـــــاٌى ِـــــةو ة
ِةلاذةةةػنٍَةةة ةة بى دةريى غــةسصدرسة.
بــةاً ِةٌــذيَنناُ دة ال ـنٌََ :ــةخنَش وــة ِةلاطةسىريــةةة وشدةةةوــــاٌى ِةلاذةةرطــــشيََ
ئةطــةس ئنىــاٌى ِنٍَايــةةة ِــةس لةج ــنَى خىيــاٌَ بــةاً ئةطــةس ئنىــاٌى ٌةِنٍَايــةةةة
لةطــةس و ـ رش وــشد ئةةواجــة وشدةةةوــاٌى ِةلاذةةةػــــنٍَةةة ةة ئــةة سىريــةؾ سىرطــحة
ك ٌنــــة ئــةةة دةغــى ئايــةجى لةطــــةسة خ ـ ر لــة طــــ ةسىةجى (ايبكــط )٠وــة لــةة َ،بــة
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جةرـــــننَ باط ــىاُ وــشدةة دةرــةسو  :َ،ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼالبقووووو ة ،ةرجـــة :ةة ِـــةس واونَـ ـ لـــة ئنَـ ـ ة لـــة
ديٍةوـــــةِ ،ةلاـطةسىيَحــــــةةةة بــــة وــــارشيى مبــــــش َ ،ئــــا ئةةرٌــــة وشدةةةواٌنــــــاُ
ِةلا ةػــاةٌةةة لة دٌنـاي لـة دةرسى ردر ةة ئةةرٌـة ِـــاةةلاى د صةخـَ بـة ِةونؼـــةيى
جنَنـذر دةونٍٍَـةةة وةةرجة :وةط َن لةطةس وـ رش مبـش َ،وشدةةةوـاٌى ِةلا ةػـــاةٌةةة
ئةد ،ئةطـةس لةطـــ ةس وـ رش ٌـةوشد وةطـ َن ِةلاطةسىريـةةةة دةريـى ئنىـاٌى ِنٍَايـةةة
ئــةةة وشدةةةوــاٌى ِةلاٍاةةػ ـنٍَةةة ئــةةةؾ ديــاسة دةغــى ئايــةجى لةطــــةسة ةة ِــةس
ئةةةؾ صياجش لة سىة ــةدي بةصةيى ب طــٍ ةس ،خ ر ،ذةسةةسدطاس كاةةسى َ،دةوــش.َ،
خ ر ،بة بـةصةيي بـة ل جـــفي وـةسىةوى خـى ،طـــةسة امماُ خنَـش بنـــاد ةة بةبـــ
ئنىاٌى ٌةوامنشيٍَـ بةلان بة ئنىاٌي جةةرةةةة بلنٍــةةة خضوةجى.
و.
ال َّٚئَّ٘ َّٚال ّٜذِّْٔتَ ذّٔغِ ـ َت ِػَِطىّٔ َٚذََّّٔٚ ٛئّ ِٝـ ّٔ
ؾَٗس ذِّٕٔ ّٔ
ش ُِ ِسىّٔ ذّٔ ِ
غ ِبشَئ َْؤّ ايًَٚ َِّّٜٗبِ َ
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ثيَهاســةى ئةم دةرســة

لةم دةرصةةاندا انةةةةةنند(  6و  )7ةةفضة دةنةةة ل لةةم دوو انةةةةةد ة  لةة
انةةة( ةةنةايندا بنص( دةصتن ةَذ طزة ءل ؤعؤردنل وة لة ننة( دةةب ود( انوةغةةا بةؤ
دةصةةةتن ةَذو ؤعةةؤردن بنصةة( ةةةةةةا م دةنةةةنجل حنعةةنن بنصةة( ي ةةةة( دةصةةتن ةَذو
ؤعؤردنء ةةةةا ايػ دةننجل نة بزةتيية لةوةى اضةة لَ ندنن حننةةببنةوةل هةم حنني(
رِو لَةةي(ل هةم حنن( اةعنةةوة(ل وة عةنةند( بنصةة اةةم انةةةة( اةنرة )6ةل لةة صة ورِةة(
ايـُا٥س)٠ل ةننة انةةةيَ ة بة ةنةبةج بنص( دةصةةتن ةَذو ؤعةةؤردنء ةةةةةا م حيَ ةةةةوة
ب ةةنجل انةةة( انرة )43انن هةةة لة صةة ورِةة( ايِٓػــا)٤د لةوةَغةةا ة ى ننربةة ل
بنص( ؤعؤردنء ةةةةا م دةننجل بةآلم لةم انةةةةد بنص( دةصةتن ةَذو ؤعةةةؤردن بةة
انول وة اةطةر اةةنو دةب و بؤ هةر نةنم لةة دةصةتن ةَذو ؤعةؤردن لةة ينةيةنن ةةةةةا م
ب ةةزىَ دةننجل وة اةم انةةةة س دنةنن سؤر طزدطةيينن حيَا وةل لة هةدةاىَ لةة ةةفضةة ةنندا
دةةةنن ثحةةرِةةنن لةصةةةر د وصةةةي ةل وة إبـٔ اي رَطر ِبـ )ٞلةة نةةتيَب( أَذهـاّ ايكرـط ٕ)ةنةةةى
ؤةا بنصة( نةةزدوةل دةلَةةة  :س دنةةنن ط ة وةندةة :هةةس ر ة ن ( عةةةةرعي( لةةم اةةنةةةة
وةردةطة ىَل وة دةلَةة  :هةنوةآلد( ا َي ة و ةة :انلي ةييةننن) لة عنرى بةغةا د د ديغةةت ون
دةةندت دي ة هةس ر ةنصةةنل بةآلم هةعةةث صةد ن ( عةةرعيينن لةةم انةةةةة دةرهيَنةنوةل
وة لةةة انةةةةة( دووةاةةا ة ى بةةةرسو اةةةسن بةةة بةزِو د ر ن دةفةةةرا ىَ :حة ندةنةةةى ةةةند
ب ةدةوةل اةو حة ندة حتةوةى نة لةطةلَيةا بةصةت وةندةل حةنرةَشى لةة ب ةةنل وة بغةةش د
دوةيَنييةنند( ديَ دلَء دةرووديغةةينن دةس دة .
نة
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ﭽ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﭼ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
اةةةى اةو دةةةى بزِو ةةةنن هيَنةةنوة هةةةر ن ةةنج بةةؤ د َةةةذ هةلَضةةةةننل رِووةةةنن بغةةةؤنل وة
هةةردوو دةصتيغةةتنن هةةةةن انديغةة ننل بغةةةؤن) وة دةصةت( ةةةةرِ بةصةةرةندا ب َيةةن ل وة
ثقةننديغةةتنن بغةؤن هةةن دوو ط ةَشةنطةةنننل وة اةطةةر لةةؼ حةيط بة ونل ؤةةنن حةن
ب ةدةةوة بةة هةةؤى ؤعةؤرددةوة)ل وة اةطةةةر دةة ؤؼ بة ونل ةةنن لةةة صةةفةرب ونل ةةةنن
ةةن َي ةتنن لة ع ةَن( دشم ى ةنرةج ةيَةا طزة ) هنةةةوةل ةةنن دةصةتتنن طةةندةاة دةةننل وة
انوةغةةتنن ضةن دةنةةوجل اةةوة رِوو ب ةدةة رِووى حةنن( سةوىء حةنؼ دةصةةتخيَا هيَنند(ل
دةةنةةوىَ هيض صةةةغلَةةييةنتنن خبنةةة صةةرل
دةصث بة رِووةننء دةصةتةنندتندا بيَن ل
بةةةةلَ دةةةةةةوىَ حننتةةةةةنن ب ةةةةةنةةوةو ضةةةننةى ؤةتةةةنن لةصةةةةر ةةةةةو و ب ةةةنجل بةةةةلَ
صةةةةة حنصط س رة( ب ةةةةن ﮑ وة ضننةةةةةةى ة ة بةصةةةةر ؤةندةةةةوة ةندب ة ةةةدةوةو اةةةةو
حة ندةى نة لةطةلَ( بةصنت نةة ط ةتةنن :بيضةةت ننء فةراندبةةرةي نن نةزدل وة حةنرةَش لةة
ب ةةةنل بيَط انن ة بةةة دويَنةة( ةة) نوةن صةةينةننن س دنةة ﮧ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
جـ ــ٘ :رَـ ــا ٜٛاجِٗ ـ ـوَ َِ ـ ـٔر ايـ ــطأؽ أَ ٍٚرَـ ــا
جـ ــ٘)ةل ايٛر ْ
(ﭙ)ٚ :جـ ــ )ٙٛنةةةةؤى ٚر ْ
ٜرػ رت ْك ِب رًوَ)ل ٚرجْـ٘) لةصةرى اينضةندا اةوةةة نة رِووبةرِووى ةؤةةل ةةنن حيَغةةةوةى
صةةرى اينضةنن حيَ( دةط ةزىَ ٚرج٘)ل و ةة :رِوول بة ن ردى ا َي ة دةلَةيَني :دةمء ضنول
وة دةعة َلةيَني :رِوو).
(ﭜ) :جرُع َِطْؾَل رتْٛص ٌِٝايصضاع ؾ ـ ٞايَرطـسِ) دةلَة  :ا ْيُرطاؾِـل) نةؤى َِطؾَـل)ةل
َِط َؾــل) بةةة ن ة ردى و ة ةةة :انديغةةةةكل دةلَةةةة  :بةةة ةةةة طةةةدةةةرى بنص ةةكء قؤلَةةةةةل
ح َي ةةينن دةطةةةةدة ل حيَي دةط ةةزىَ :انديغةةك.
نَْـ ـ )ةل اي َهَْـ ـ  :ايَر ْـ ـِ ايَّـ ـصِِْْٓ ٟـ ـسر
نَْـ ـ )ةل و ةةةةةَ :ثٓ ــ)٢ى َ
ﭡ) :دوو َ
ن َْـ ) اةو اطةةةةةة نةة حة ء ثق بةةةة دةطةةةةد ل
ًَ رتكَ ٢اي َكسرّ ٚرايػام)ل َ
نةةة هةةةا و حيَيةةة دوو ط ة ةَشةنط( هةةةنل ط ة ةَشةنط( دةرىَء هةة( وورىَل ط ة ةَشةن
ن َْـ ) نةةة َث ّٓــ)٢ةةنةةةى نََــبن)ةل وة
ةؤس َةةةك ةزِةل بؤةةةةؼ ح َيةة( دةطة ةزىَ َ
نضؤلَةةةة نةةة ةةنسة اةةةاك دةنةنجل ح َيةة( دةطة ةزىَ :إَْـطرأَ ٠نَـ ـاِْ ) و ةةةة :اةةنفزةة َي (
ةةةنسة اةاةك نةةزدوو.
(ﭥ) :جٓ ) و ةة :لةؼ حيطل بةآلم ليَزةد اةبةصةث حيَة( لةةؼ حيضةةةي( طةورةةةةل
صــابرتْهرِ آََرا ربـ١ر ٚرغــُٝر ْ
و ةةةة :ةدنبةةةة( لةصةةةر بة ل دة َلة  :أجٓبــتِ جٓبـاَ :أََ ٟأ ر
ِب رص ِيوَ يِهَ ـِْٗٛا غر ـ رببراَ ي رتحرُّٓ ِ ايص )٠َ٬بؤض( بة اينضةةةند( لةةةةؼ حةيط و ةةة :بة
دةص ةةتن ةَذة( طةةةورة) دةط ة ةزىَ :جٓـ )؟ ض ة د ة نةصةةةةيَك نةةة ب ة دةص ةةتن ةَذة(
نبرـط)ل و ةةة :لةةؼ حيضةةةي(
طةورةى لةصةةةةر بة ل نةة حيَة( دةط ةةةةزىَ :احلَـ ـسرث ا٭َ ْ
طةورةل بؤ ى ديةة د ةَةذ ب ةنجل هةلَبةةةة بةة هةؤى بة دةصةتن ةَذة( طض ةعةةةوة هةةر
د َةةةذ دةةننزىَل بةةةآلم بةةة هةةؤى ب ة دةصةةتن ةَذة( طةةةورةوة د َةةةذ دةةننزىَل دنب ة بضةةية
اشطةوجل وة دنب ق رِاةنن خب ةَنةة(ل دنبةة طهو ف ب ةةةىل نؤاة َليَك عث لة اينضةةنن
قةدةغةةة دةنةةزةَ ل و ةةةة :لةةةو نلَةةةةةى لةةةؼ حيضةةةييا اينضةةةةنن لةةة سؤرةَةةك لةةة
طاعةةةننن دوور دةنةوةَتةةةوة.
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(ﭳ ) :لة ساند( عةرِةبيةةا غَاِ٥ط) و ةة :ع ةَن( دشمل ن ننة( ؤى دةنرة صةر اةنول
انودةصثء عث دةب وةل ض ون لة ع ةَن( دشم ةنرةةينن طزةة ةل ايَضةتنؼ لةة هةدةاةَك
ع ةَننن و دةنةةنل لةة عة ةَن( دةشمء حةةدونن حيَ ةضةةتي( يَبة ةة ؤةةنن دةنةةةةنل
اةصةةلَ( ةةؤى َغـاِ٥ط) و ةةةة :عة ةَن( دةةشمل بةةةآلم دو ةةة( بةةة عةةةةن( ةنرةةةطةةزةنيػ
ط ة ةز وةٜ :تػــ ٛر)ل و ةةةة :ةةةنرةج دةطةةةةزىَل دو ةةة( هةةةر بةةة عةةةةن( حنعةةةرؤنةنةى
غــع َِ ـٔر ا٭َ ْض
دؿِل ايٛا ِ
اينضةةةةنديػ دةط ة ةزىََ :غــاِ٥ط)ل دة َل ة  :اي رػــاِ٥طر :ايُْــٓ ر
نِٓرا رْ ٌ١ٜرٔ اي رتبرطُّظ ٚايبِطاظ رْؿْػـ٘) عةة ةَن( فزةو دة( دةشمل وة نينةةةنةةةة لةة فزِةَةا د(
حنع ةةةرؤ ل و ةةةة :ةةةنرةج طةةزة ل وة بةةة عةةةةن( حنعةةةرؤنةنةؼ دةط ة ةزىََ :غــاِ٥ط)
هةرضةداة لة اةصلَ( ساندا اندنةةنةى و ديةةةل ن بؤ س دينرةيتنن لةة ق رِاندةا اةةو
عةةتندةى نة ن دية لة اة ليضةةة دنوةةنن بوةةيَنزىَل هيضيةةةنن ة  بةة سةقة(
دنوى دةهيَننونل بؤ وةَنة :ليَزةد بةؤ ةةنرةج طةزة ل دةفةةرا ىَ :اةطةةر ةةنيَ ةةتنن لةة
ع ةَن( دشم هنةةةوةل لةصةر اةنوىَ هنةةوةل دنفةرا ىَ :ضة و فةةةآلن عةةةتةى نةزد ةةنن
بؤ حيَ ةوة ة وج بة ود( حيةنوو اةنفزةجل دةفةةرا ىَ :ﭽﭵ ﭶﭼال مائدةل
دةصتتنن طةةةنداة انفزةةننل ةنن دةفةرا ىَ :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭯﭼ
النس

اءل هةدةةةاةَ تنن ض ودةةةةةة ثى هةدةةةاةَ تننل ةةةةنن ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﯗﭼ

ال مج ادلةل حيَػ اةوةى دةصتينن بطةنةة ةة ل نة اةبةصت( حيَ( ي ةةنعةل بةآلم ةة
بة نيننةة دةةفةرا ىَل انجن اةاة اةوةع( لةة وةردةط ىَ نة اضةةة لَ ندنديػ دةبةة
لةبةةةرو اة ليضةةةةيندا ل اةةةو عةةتندةى نةةة ة ن ديةةة بةةة دةةنوى سةق ةة( ؤةةةةةنن دةةنو
بويَنةارةَ ل دةنب دنوى سةق( ؤةنن لةة هةلَبارىَ.
ػـ ِ ١رْـٔ اَُِـ ـاع)،
(ﭵﭶ) :ايًَُّْؼ إزْ رضاىٌ ب َاِٖط ايبرؿْ رط ٠رٜٚهْ رٓ ٢بـِ٘ رِ ٚبايَُْ٬ر ر
( َيُْؼ ٚرَرؼّ) و ةة :حيَضث بة حيَضةث ب ةوىَل بةآلم وعةى َيُْؼ) ةنن وعةى َرؼّ)
لةطةلَ وعةةةةى ََ٬رػرـ ـ )١بةة نِٓاٜـ )١لةة ساةند( عةرِةبيةا بةة نة ردى دةبيَتةةوة
دةبةررِ هنوةَغةةنتل و ةة :لة حةدنوة حيَ( بلَةيَ(ل دة بة ِر عةة نوة(ل نِٓا )١ٜلة ضة(؟
لة ح َي ةةةوة وةةب ود( حيةةنوو اةةنفزةجل ةة ى حةروةردطنر وعةى َ٫رػـتِ)ى بةؤ
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بةننرهيَنةةةةنوةل ﭽﭴ ﭵ ﭶﭼل و ةةةة :دةصةةةةتتنن طةةندةةاة انفزةةةةننل نةةة
اةبةصث حيَ( اةوةةة لةطةةلَينن ة وج ب ون.
نـصرا رٚترٝرُُتـ ـ٘ :قَصر ـ ـست٘)ل
ﭺ) :وعةةةى رتـٝرُِ) و ةةةة :قَصر ـ ـ رس) دةلَةةةة ٜ :رُ ُْ ـ َ
نصرا) بةرةو فةآلن عةةتة ض ومل رٚترٝرُُْت٘ قَصرـ ـست٘) و ةة :نزدم بة اناةند،ل
ٜرُُ َ
نةةةة بةةةةرةو ثى بضةةةةل نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭺ ﭻ ﭼﭼل بة ةزِؤن بةةةةرةو
سةوةيةةةةن( حةةةةةن ل بة ةزِؤن بةةةةرةو رِووى سةوى حةةةن ل و ةةةةة :اةةةةوة لةةةة يةةةةةنة( اةةةنو
بةن ةةنربيَن ل وةن ة بةةة دةةةا بةةؤ اةةنول نةو ةةةةةة :وعةةةةةى رت ـ ر )ُِّٝنةةة ايَضةةةةتن ايَ ةةةةة
و دةس دني بة اندنى بةننرهيَنند( طةلَةل لة ِر صتيا و دية لة اةصةة َلةة( سانن د .

صـَٝس) هةدا َة ةةينن بة طلَةينن ليَك د وةةةوةل ةؤلَل ؤلَةةيَك نةة ةةؤسى
ﭻﭼ) :ر
هةةةب غ بةنرى هةبةة ل بةةآلم سؤرةةنن بةة رِووى سةوةةةةنن ليَةك د وةةةةةةوةل ةةن اةةوة
سؤرى عةةث لةصةر بينةن دةنزىَل دو ة( بة ةةفؾةيلَ( بنص( دةنةة ل اةطةر اةبةصةةةث

لة صرَٝس) ﭽﭻ ﭼﭼل و ةة :طةة َلة َي ( حن ل اةطةر اةبةصةث طةةاَ بة رتـ ر)ُِّٝ
ةةدين بة طاَ دةنزىَل بةآلم اةطةر اةبةصةةث رِووى سةوى بة نةة اةةو اندنةةة ِر صةتةل
وة بةلَطةةةى سؤرم لةصةةةر هيَننوةةةةةوةل اةةةوة اندةةةةنى و ةةةة بةةة هةةةا و عةةتيَك لةصةةةر
رِووى سةوى تر ر )ُِّٝدةنةةزىَل وة لة ِر صةةتيا هةر اةو ِر ةةؼ ِر صةتةل نةصيَك لةة ديَة
بةةةفز ب ةة ل وة ا ة بؤ ةةؤم لةةة د َي ة بةفةةةةز ب ة ومل دةصةةتث دنطةةةةنةة ط ةاَل ةةنرى و ةةةة
اةةةةةةزو دي َةةةك بةةةفز بةةنرة ةل اةةةةزو دي ةَةةةةك بةةةفز َ ثبةةةرةل انجةةةةةن دو ةةةي ص ة
اةةةةزةػ هةلَيكةدةةة هةةةر دنطةةةةنةة طةةةةاَل لةو دةةةةة عةرسةنةةةةة ةةةةرِ بةة ل ةةةنن لةةة
بةصتةلَة ل لة ضينةةل لة بينبةةننل هةر طةةلَ( لةةة ديةةل ةن هةدةاةَك لةة عةةةةرعش دنن
رِةمحةة( ةةنن لةةة بة ط ة وةندةة :دةنل ةنةةن دةبة طةلَةةيَك بة ةةؤسى هةةب ل
ةةنيَك لةو دة اي نم عةنفيعييةل و حيَاةض لة عةة ةَنيَك بة و بة طلَة( سؤر لةةة بة و
بة ل ايَضةةتن دديةةن سؤر فزةو دةةةل عة ةَن( و هةةةةةةة هةةةر دنطةةةةة طةاَل هةةةا وى عةةن ء
ضيةةةةنةةل هةةةا وى ء بينبندةةةل ةةةنن ه ةةا وى بةةةفزو بةصةةةةتةلَةنةل ةةانعةةن ب ةةةن
ةة ى س دنوعةةنرةس ض وعةةةةن( بةةننرهيَننوةل دةفةةرا ىَ :ﭽﭻ ﭼﭼل رِووى
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حةةةنني سةوىل اةطةةةةر فةةةةرا وبنى :تـ ـطرا ) هةةةةر طلَةةة( دةطزةةةةةوةل ةةةةلَك ة وعةةة(
صةةغلَةةةيي دةب ون.
ذ ـطرد) بةةة اندةةنى
٭صْ ـ ـٌ َحتر رُــع ايؿ ـ٦ْٝر)ْٔٝل ر
(ﮈ) :ايط ـ ـْٝل أَ ٚاإل ْثــِ ٚرٖ ـٛر ِؾــ ٞا َ
صةةغلَةةةي(ء ةةدطةي( دىَل بة اندنى ط دنهيػ دىَل لة اةصلَا بة اندنى دوو عةةث نةة
حيَ اةطةةةنل ةن ديَة قةدةنةةةنن ةةصةةة ةء هيَنةاة ةةةد دةبة دةبيَتةة ةةدطةةةةبةرل

ذـطرد)ل نةةة دةفةةةرا ىَ :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
اةةةوة ح َيةة( دةط ة ةزىَ :ر

ﮇ ﮈﭼل
ب ةةنج.

دنةةوىَ هيض صةغلَةةييتنن لةصةر د بنة ء ة وعة( صةةغلَةةةيتةةنن

ن ـسم ب ـ رُِٝنه ٚر رْ ْٗــس)ل ايـ ـُِٝثام) حة ند َي ةةةةة ةةة ت(
(ﮖ) :ايـُِٝث ـ ـام :رْ ْك ـسم َ٪ر ٌ
لةصةر نز وةةةوةل بةة هةؤى صة ةَنا لةصةةر ة ردنء حةة نن لةصةةر د دةةوةل و ةةةة:
دةصةةث ضةةتنة ديَ دةصةت( ةةنةةاى.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان
هةةؤى هنةنةةة ة رةوةى اةةةم انةةةةةة ا بنرِةنةةةى نةةة دةفةةةرا ىَ :ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﭼل دوو عةث طيَزِدر وةدةةةوة:
خ رًــٕٛر ا ْي رُسِ ٜرٓـ َ١
رــٔ زرا ِ
غـكَتَ ْ ِقــ٬زرِ ٌ٠يــ ٞبِا ْيبر ْٝـسراٚ ِ٤ر رْ ْ
ضـ ر ٞاهللر رْْٓ رٗـا ر
ؿـ َ١رض ِ
أ [ /رْـْٔ ْرا ِ٥ر
حــط ٟضرا ِقــسا أَ ْق رب ـٌر أَبــ ٛبرهْ ـ ـ هط َؾًَ َهـ ـعرِْ ٞيَ ْه ـعرَ٠
ذ ْ
غــ٘ ِؾــ ٞر
ؾَأَ رْــارر ايٓ ِبــٚ  ُّٞر رْ ـعرٍر ؾَثر رٓــ ٢ضرأْ ر
ذبرػْـ ـ ِ ايٓ ــاؽر ؾِ ــ ٞقِ ــ٬زرٍ٠؟! ث ــِ إٕ ايٓبِ ــ  ٞاغْـ ـتر ْٝكَ َ ٚرذرطرـ ـطر
ؾرـ ـسِٜسرٚ َ٠رقَ ــاٍر :ر

ايصُّ ـ ـبْح َؾــايْتُِؼر ا ْي رُــاَ ٤ؾ ًَ ـِْ ٜٛجر ـ ـسْ ؾَ رٓ رعيَ ـ ـ ْ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ...ﭼ َؾكَــا رٍ أرغر ـْٝس ْبــٔ ذطر ـ ْٝطهَ :يكَ ـسْ برــا رضىَ اهللر يًِٓ ــاؽ ؾِــٝهرِْ ٜر ــا ٍر أَبِ ــٞ
داض ُّٟبـطقِ})4332( :ل و ةة :د ة ةنن عنايغةةةة ة لةةيَ( ِر سى بة ل
خطرجر٘ ايب ر
بر ْهطه]{أَ ْ
دةةةنرة لةةة ةةةةنيَك لةةة ةدطةنندةةا نةةة ض ة ونل ةةةنن صةةةفةرةَك ب ة وة)ل دة َل ة  :طةةةردن
بةدةةاةَ ة ال د ةةةةةنة) ل ةة نةوةب و لةةة بيةةةةنبننل لةةة ننةيَ ةةا ا َي ةةة بةةةرةو اةدةنةةة
دةطة ِر ةنةوةل نة ال د ةنةى لة نةوة ةل رِةدطةة لةصةر انو لةيَ( نةةوةب ل ةةنن لةة ديَة
نة وةنة ليَ( نةوةبيَتة رىَل صةةرد ،باةن حيَغةابةرى ة  ضةةدا بةة ل ةة
ب وةل لةطةلَ انلَء يَش د( ؤةا ) اةو صة حنةةى هةا و ِر طزجء فةةرا وىِ :ر وةصةنتل
وة لة عة ةَنيَك بنرطةو بنةةنن ضةةثل بؤاةوةى اةو ال د ةو طةردن بةداة باؤسدةةوةل
 د بةةسىل وة صةةرى بةة نؤعة( اة نةزدل صةةةر ةوةَك
انجن دةلَ  :حيَغةابةرى
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بغة يَن ل دةنرة هنوةآلن طة ِر ون ةنن اةو ال د ةةة باؤسدةوة) اةب بةنةز هنجل و ةة:
بنب( عنايغةة ة ليَيةنن ِر سى بة ) اضةتيَ ( ة دةاى ليَةا م يَهْـ ـعر :٠اةوةةةة بةة حندةنةي
دةصةت(ل ةةن د بةة اضةةت َي ( ة دةا لةة نةصةيَك بةةاةى)ل وة حيَة( طة س :ةة َل ث لةصةةةر
ال د ةةة ِر طزة ة؟ انجن لةبةراةوةى صةرى حيَغةابةر  لةصةر ِر دةةة بة ول لةة
رِة ةةة( دة ةد عنايغةةة دةلَةة  :اةب بةنةز ؤعة( دةحنر صةث لةةوةى نةة حيَغةابةةرى
 ةبةةر ب نةةةوةل لةة رِة ةةةة( دة ةةد دةلَة  :انةيػ لةبةراةةوة دةةبن صةةرى
حيَغةابةةةةر  لةصةةةةر رِ و بةة و هيَنةةةاةم اةةةنس ر حة ة طةةغةةةث هةلَاةصةةةتنم)ل دو ةةةة(
 ةبةرى بة وةوةل وة د ةَةذى بةةةةنديػ بة ول دةةنرة عةةةةو بة وة
حيَغةابةرى
ايضةةة ِز ةةينن نةزدوة)ل طةة ِر ن بةةؤ اةنو َى انوةةنن ضةن دةنةةةوجل وة اةةم انةةةةة هنةةةة

ةةةةةةةةةةةة رىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ...ﮏ ﮐ ﮑﭼل و ةةةة :اةةةى
اةو دةةةى اي ندتةةنن هيَنةةنوة اةطةةةر هةلَضةةةةنن بةةؤ د َةةةذىَل نةةة هةدةاةَك لةةة ة َةةةذةرةو ن
دة َليَ  :و ةة :اةطةر لة ةو َى هةلَضنن بؤ د ةَذىَ.

ط ـ ْٝطه) نةةة ةةنيَ ةةة لةةة هةةنوةآلد( بةةةرِةَشى حيَغةابةةةر 
غـ ـْٝس ْبــٔ ذ ر
ةةن دة َل ةة  :أر ر
حيةةنو َة ةة( بةر ةصةةتةى اةدؾةةةنرِةيةنندة)ل ط ةةةة(َ :يكَـ ـسْ برـا رضىَ اهللر يًِٓـ ـاؽ ِؾـٝهرِْ رٜـا
بةرةنةة( ضةةتؤةة ة َل يةةةوة بة هؤى ايَ ةوة اةى
ٍر أَبِ ٞبرهْـ ـ هط) و ةة :بة ِر صت(
بنةانلَةى اةب بةنةةز بةة هةؤى اةةو طزفتةةةى د ة ةنن عنايغةةةةوةل ة اةةو انةةةةةى
دنردة رىَل نة اةطةةر انوج ضن دةنةوجل ض بؤ ؤعةؤردنل ض بؤ دةصتن ةَذ طةزة ل
بؤةنن هةةة ةةةةا م ب ةنل و ةة :دةصةث بة رِووى سةوةةةا بيَنةة .
ب [ /رْْٔ رْبْـسِ اهللِ بْـٔ ايعُّبرْٝـ ـط ْرـْٔ أَبِٝـ ـ ِ٘ ْرـْٔ ْراِ٥ؿر ـ ـ َ ١ضضِـٞر اهللر ْر ْٓ رٗـا قَايَـ ـ ْ :يَُـا نَـا رٕ
دطرجْ رَعر ايٓ ِب ـ  ٞؾَِ ٞغ ـعْٚرٍ٠
و َرا قَايرٛا َؾ ر
َِْٔ أََْط ِْ ْكسَِ ٟرا نَإر قَاٍر َأٌْٖ اإلؾْ ِ
ػكَطَ أَْٜطا ِْكْـسِ ٟذرتـ ٢ذرـبرؼر ايٓـاؽ ايْ ِتُراغـ٘ ؾَ َكـاٍر ِيـ ٞأَبـ ٛبرهْـ ـ هط رٜـا بٓرٝـ ـ١ر
خطر ٣ؾَ ر
أر ْ
ص َ١ؾـ ٞايتٝرُُِّ َؾكَاٍر
غ ـ ْؿطر ٍ٠ترهرِْٛنر ْرٓراٚ ٤ربر ٢ًْ ٤٬ايٓاؽ ؾَأَ ْْعرٍر اهللر ايطُّخْ ر
ؾِ ٞنرٌ ر
ذُرـس بـطقِ )26384( :تًَٝـل ؾـَٝ
خطرجرـ٘ أَ ْ
ن{]ٌ١أَ ْ
َأب ٛبر ْهطهٚ :راهللِ ٜرا بٓر١ٝر إْوِ َيُبراضر َ
ٚايتبرطاْ ــٚ ٞايػ ــ ٞ ٛٝؾ ــ ٞريب ــا
َّ
ا٭ضْ ــ : ٚ٪ذ ــس ٜص ــرٝح  ٖٚــصا إغ ــٓاز ذػ ــٔ
ايٓكــ ٍٛؾــ ٞأغــبا ايٓــع ٍٚبــطقِ })391( :و ةةةةةة :عةباو َلةةآلى نة رِى سوب َيةةز ة لةةة
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ؤىء بنبي ِر سى ب دةطيَزِةَتةةوةل دةلَة  :د ة ةةةنن عنايغةةة ة ليَة( ِر سى بة دةلَة :
اةو ال د ةةةم نةة لةة ةدطةةيَ ( حيَغةةرتد لةةة نةةوةب ول وة ب تندضةييةننن اةةوةى
ط ةيةةنن ط ةيةةننل بةةةآلم نرةَ ةة( دة ةةة لةطةةةلَ حيَغةابةةةرى ة د  بةةؤ ةةةدط َي (
دة ةةة ض ة ومل حيَغةاب ةةةرى ة عةةندةة( و ب ة و بةةؤ ةدطةةةننن ق رِعةةةى لةةة د َي ة ن
يَش دةنند( د دةنزدل نناينن ق رِعةى بؤ دةرض وبنل لةطةلَ ةؤى دةةبةةزدل وة سؤر لةة
هةةةنوةآلد( دة ةةةةؼ هنوصةةةةرى ؤةةةةنن لةطةةةةلَ بة ة ول دةةةننء ضيَغة ةةتينن بةةةؤ لة ةة دةدننل
بزةنةةةا رةنن دةراةةةنن دةنةةةزدنل شاةةةةةينن دةنةةةزدن ...ل وة ةةةنرى و ةةةةة بةعةةةا رة(
ةدطيغةةينن نزدوونل دةلَ ) دةضةةنن لةو ةدطةى دة ةعةةا ال د ةةةنة لةةة نةةوجل
وة بة هؤى اةوةوة ةلَك ِر وةصةتننء حيَغةابةةر  صةةة حننةى ِر طةزجل دةةنرة دةبة
اةو الةة د ةةةةة قي ةةةة( بةةة وب ءل وةضةةةةت وةندة بةؤى باؤسدةةةةوة) اةةب بةةنز حيَة(
ط ةةةة :و ةة :بنب( عنايغةة ة) نض( ةؤم لةة هةةا و صةةفةر دا ةةؤ هةةر دةبيةة انةةةى
دنرِة ةةي(ء طزفتنرة( بؤ ةة َل (ل حيَة( دةن ؤؼ بة وة نةة بةة هةؤى نضةةنةةةوة اةةو
صة حنةة ِر ب ةصةت ء اةسةةج ببين ل دةةش دي ة ى حةروةردطنر ي ةةيَ ( طةةورةى
ضةتؤةة ديَ اةو ايغةةوة) ى حةةروةردطنرةػ اؤلَةةة( ةةةةةا ا( دةنردة ة رىَل
دو ةةة( اةب بةةةنز حيَةة( طةة س :وةلَةةةآله( رِؤلَةةةل نضةةةة( ةةؤم ةةةؤ دةةةةةنرة اةةنفزةة َي (
ا بةةنرِةن(ل بة هؤى اةو طزفتةى ةؤوة ى بةة بةسةةةةةي اةةو اؤلَةةةجء رِو ؾةةةةةى
بةةؤ اضةةةة لَ ندنن دةةنردة ةة رل نةةة اةطةةةر انوةةةنن دةصةةث دةنةةةوج بةةؤ دةصةةث د ةَةةذو
ؤعةؤردن ةةةةا م بةنةنربيَن .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
 لةم ص ورِةةةد ل بؤ ةنرى صةةيَيةمل ةةن ايَضةةةتن دوو ةنرى فةةرا وة :ﭽﭑ
ﭒ ﭓﭼل نر َة يةةنن فةةةرا وى :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼل لةةة

انةةةةة( ةةنةاةةا ل لةةة انةةةةة( دووةاةةا فةةةرا وى :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼل ةةنةاينن فةرا وى اةى اي ندا رةنةةة حة ندةننن بةة ةةةو وة( يَبةة ب ةةنل
لةةة انةةةةة( دووةاةةا دةفةةةرا ىَ :اةةةى اي ندا رةنةةة دروةةةةنند( ة اةع ة يَن ل ب ةة

راةةيينن حيَ اةنةنل انجن بؤ نرى صيَيةم دةفةةرا ىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭼل اةةى اةو دةةةى اي ندتةنن هيَنةةنوة هةةر نةةنج بةؤ د َةةةذ َى هةلَضةةةةنن..
وة لة ص ورِةة( ايبكط)٠عا بنصة نزدوةل هةداىَ نةةظ رِة نةةى اةةوةةنن لةة ق رِاةةنن
طزة ة ة اةةةو ضةنوةرِو دييةة ةةنن لةةة ق رِاةةنن هةةةةةل نةةة لةةة نتيَب َيةةك نةةة بةع ةةةر د ةاةد ةة
هةةةةةندةل نة لةو ع ةَنةد بنص( دةصتن ةَذ دةننجل هةر بنص( دةصةتن ةَذىَ دةنةنجل وة لةةو
ع ةَنةد نة بنص( ؤ عةؤرددةل هةر بنص( اةوة دةننجل وة لةو ع ةَنةد نة بنص( ةآللَء
ةرِ م دةننج هةر بنص( اةوة دةننجل وة لةو ع ةَنةد نة بنص( هنوصةرط ة( دةننجل هةر
بنص( اةةوة دةنةنجل لةةو عةةة ةَنةد نةة بنصة( ةةد ء انعةةةت( دةنةنج هةةر بنصةةة( اةةوة
دةنةةنجل بةةةآلم لةةة ق رِاندةةا اةةةو بنبةةندةةة هةةةا وةنن ةيَ ة َل ةة ل بة َل ةة هةدةةاةَك بةةة هةةؤى
اةوةوة رِة نةةنن لة ق رِاةنن طزة ةل بةآلم بيَط انن اةوة ي ةةة( سؤر طةورةى ةيَا ةةةل
اةوةػ اةوةةة نة ة ى ننربةة دةنة( بةؤ رِ َة تضةتن( ةة دةةنردوةو اةةم ق رِاندةةؼ
نتيَب( ةةندةل ةنديػ و دية نة لةو نةنةةد د ةَةةذ دةب ل هةر ةةرة ( د ةَةذ بة(ل ةةنن لةة
رِةاةس دا هةر رِؤ وو بطةزىء هيضة( دة ةة دةنةةىل دةة يَزل بةلَةة ةةؤ بةةرِؤ ووى نةنرو
نةصةةنبةةيػ دةنةةةةةىءل ؽةةةيلَةى رِةمحةةيػ يَبةةة دةنةةةىءل صةةةرد ديػ دةنةةةىءل
اةةزدووؼ بةةة ةةن دةصةةخيَزىل نةةنرى في ةةزةيػ دةنةةةىل نةةنرى صينصةةييػ دةنةةةىل ةةةنن
هةا وى ةيَ ةلَةل ةنن و دية اةطةر عةتيَ ث نزد هيض( دة ة دةنةىل لةصةر دنن ة ردن
نرى و ةةة اي ديَ ةةث د َى صةةةثا دةنةنجل ةةنن لةصةةر دةنن ةة ردد ل طزفتيَةةك دةَتةةةة
حيَغ ةة دةب ةة ضنرةص ةةةرى ب ةةةىل ةةلةفؤديَ ةةث بةةؤ دىَل  ...هتةةال انج ةةن بؤة ةة ة 
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بنبةةةنند( ق رِاةند( ةيَ ةلَ نزدوونل ض د ة ةنديػ و ةةل ليَةزةؼ ة  دو اةةوةى
نة بنص( اةو بنبةةندةى حيَغة وى نزدل انجن دةفةرا ىَ :اةةى اةو دةةى اي ندتةنن هيَنةنوة
هةةةرننج بةةؤ د َةةةذ هةلَضةةةةنن دةمء ضةةنوةنن بغةةةؤنء  ...هتةةال انجةةن ل َيةةزةد ة َةةةذةرةو د(

ق رِانن لةبنرةى رِصتةى :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل اةطةةر بؤ د ةَذىَ هةلَضةةةننل دوو
ِر ةةةنن هةن:
 )1هةداةَ ينن ط ة وةندة :و ةة :نة لة ةو َى هةلَضنن بؤ د ةَةةذىَ.
 )2هةدةةاةَ ينن ط ة وةندةةة :و ةةةة :اةطةةةر بةةؤ د َةةةذ َى هةلَضةةنن نةةة دةصةةتن ةَذةنن دةبةةةة ول
بؤضةة( و ةندةط ةةةةة ة؟ ضةة د ة اةطةةةر اينضةةنن دةصةةةةتن ةَذى هةةةب نةةة بةةؤ د ةَةةذىَ
هةلَاةصةتةة ل لةصةةةرى فةةةرِس ديةةة دةصةةتن ةَذىَ بطةةزىَل دةصةةتن ةَذى هةةةةة وة دو ةةة(
بنصةة( دةنةةةة ل بؤةةةة ط ة وةندةةة نةو ةةةة :ل َيةةزةد اةبةصةةث اةوةةةةةل اةةةى اةو دةةةى
اي ندتةةنن هيَنةةنوة اةطةةةر دةصةةتن ةَذةنن دةةةب و و بةةؤ د َةةةذ َى هةلَضةةةةننل و ةةةة :اةطةةةر
وةضةةتتنن د ةَةةذىَ ب ةةةةةنل دةصةةتن ةَذىَ بطةةزن :دةمء ضةةنوةنن بغةةةلؤنء دةصةةتةنندتنن
بغةؤنء اةصةح( صةر ب ةةةنء حيَيةنندتنن بغةؤن.
 )3دةعةةت دني ب َل ةيَني :ة  بةطغةةةةت( بةةة اي ندةةا رى فةةةرا وةل اةطةةةر بةةؤ د َةةةذ َى
هةلَضةةننل انجةةن اةةةوةى لةةة ةةةو َى هةلَضةةةةنوةو دةصةةتن ةَذى حيَغةةةرت عةةؤردوةل ةةةند(:
دةصةةةتن ةَذى هةةةةةل بةةةآلم صةةةة دنةةة دةصةتن ةَذةنةى بطزةَتةةةةةوةل ةةةنن اةةةةةوةى هةةةر
دةصتن ةَذى ديةو لةصةرى فةرِسة دةصتن ةَذىَ بطزىَل هةا وةنن هةر دةطزةَتةةةوة.
هةروةهن ليَزةد نة دةفةرا ىَ :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل و ةة :اةطةةر وةضةةتتنن
هةلَضةةةة ب ةؤ د َةةةذىَل بؤضةة(؟ ض ة د ة ةةةؤ نةةة دةصةةةةتن ةَذج دةةةب ل ةةنضةةةةةر ب ةةؤ د َةةةذىَ
هةلَننصةةت(ل بةلَ دةض( دةصتن ةَذ دةطزىل و ةة :ةةنضةةةر بؤ د ةَةذ َى هةلَننصةةةت(ل بةة َل
اةطةر وةضةةتث د ةَذىَ ب ةىل دةب دةصةتن ةَذ بطةزىل دةة ةةنضةةر هةلَضةة( بةؤ د ةَةذىَل
ض د ة اةطةر قناةج نز ل ةؤ بة فزةةن دةصةتن ةَذىَ دننةةوىل اةنو ة ةَةذةرةو د( ق رِاةةةنن
سؤر بة وردة( ةةانعةةنى وعةنند( ق رِانن دةنةنل انجةن انةةن ضةؤن دةصةةةتن ةَذىَ بطةةةزن؟
بنص( ض ر عةةتنن دةنةنج:
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 -1ﭽﭘ ﭙﭼل دةمء ضنوةنن بغةؤن ٚج )ٙٛنةؤى ٚرجـ٘)ةل ٚرجـ٘) و ةةة:
رِوول دةمء ضةةنو.
 -2ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼل دةصتةننديغتنن بغةؤن ةن انديغ نن.
 -3ﭽﭝ ﭞﭼل دةصت( ةةرِةػ بة صةرةندا بيَن .
 -4ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼل حيَيةننديغةتنن بغةؤن هةةن هةردوو ط ةَشةنطةةنن.
هةلَبةةةةة دو ةةة( لةةة اةصةةةلة طزدطةنةةةةندا بةةة در َةةةذ بنصةة( دةن ةةةة ل بةةةآلم طةةزد
س دةةنو عةةةنرةس ضة ر اةدةا ا( بةنظ نةزدوون :دةمء ضةنوو رِوو)ل هةةردوو
اةوةةة
دةصةثل صةر هةردوو ثقل حيَيةننن)ل هةةةا و ة ةَذةرةو د( ق رِاةةةنن لةطةةلَ اةةوةد ن نةة

إيـ )٢لة ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼل بة اندنى رَعر) دىَل ض د ةة إيـ )٢و ةةةةة :هةةةنل

انجن اةطةةر بفةرا ىَ :دةصةتتنن بغةؤن ةن انديغة ل اندنى اةوةةة انديغ ( لةطةلَ دةب ل
بةآلم ليَةزةد إيــ )٢بةة اندةنى َرـعر)ةةةل و ةةة :لةطةةلَ انديغةة ننل هةةروةهن لةة عةةةؤردد(

حيَيةننديغةةةةا ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼل إي ــ )٢و ةةةة :رَـعر ايهَ ـ ـ َْبر )ْٔٝلةطةةةةةلَ
دوو ط ةَشةنطةةنننل انجةةن انةةن إيــ )٢بةة اندةةنى َرـعر) هةةنة ة لةة ق رِاةةةةندا ؟ بةلَةةةة ل وة
ةةةة لةةة صةة ورِةة( ايِٓػــا )٤لةةة انةةةةة( )2د لةةة بنصةة( ةة ردد( اةةنلَ( هةةي دةةا

دةفةةةرا ىَ :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮃﭼل و ةةةة :اةةنلَ( هةةةةي ن لةطةةةلَ اةةنلَ(
ؤةندةا اةة ؤنل و ةةة :اة ةةةدة طةة َل انلَةنةةةةةةننء بيتةؤنل نةو ةةة :إيــ )٢بةة اندةةنى
رَعر) دىَل ةند( :رَ رع أَ َْٛرايِـهرِ) لة ساند( عةرِةبيةا ةنرى و ةةة اةةو حيتةةندة هةدةاةَ ينن
لة ع ةَن( هةداةَ ينن د دةديغ ل لةبةر ي ةةيَكل نةة ليَةزةد دةفةةرا ىَ :دةمء ضةنوةنن
بغةؤنل اةوة دةنرة صةن ورى دةا ضنو ن ةَيةةل نةة لةةو عةة ةَنةوة نةة ةة ون( صةةةر ةةةو و
دةبة هةةنن نؤةةنةي ضةدةةطةل اةوة حيَ( دةط ةةزىَ دةا ضنو بةة بةنرى درةَذةيةا ل وة بةة
بنرى حندييغةةةا لةة ط ةَة ة ةةن طة َل اةةوة رِوو ٚرجْـ٘ر)ةو دةبةةة اةوةدةاة بغةةؤرىَل اةةدى
دةصث ن ةَية؟ لة دينؤنةةوة ةةنن دةطنةةة هةدطةةةاَ حيَة( دةطة ةزىَ دةصةثل بةةآلم ض د ةةةة
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ةة فةرا وةةة( :ﭽﭛ ﭜﭼل لةطةةلَ انديغةةة ننل نةو ةةة :لةةو ثى انديغةةة ةوة
فةةةرِس ديةةةةةل بةةةآلم ةةةؤسةَ ( دة ةةةؼ لةةةو ثى انديغةةةةك ب ة ل وة لةةة صةةةة دنةةاد هةةنة ة
بنعرتةل اةةوة اةةو ننةةة دةصةثء حيَة(ء دةمء ضةنوى اي ندةا ر ن درةوعةنوةو صةخ(ء بةنسوو
دةب

غرطاَ َررح ًِـ)ْٔٝل انجةن ﭽﭝ ﭞﭼل دةصةت( ةةةرِ بةصةةرى ؤةندةا

بيَن ل انةن ضةةداى؟ بةة حيَة( رِو لَةةة( انةةةةنةة هةةا وى دةطزةَتةةوةل بةةآلم هةدةا َة ينن
ط ة وةندة :بةعة َي يغةةة( ةةةرِ بة هةةر ةةةو وةل بةةآلم نةة ةةانعةةنى دةقةنةةند( صةة دنةج
دةنةة ل حيَغةابةر  بةة هةةردوو دةصةةةت( اةصةح( صةةرى نةزدوةل انجةةن عةةةؤردد(
حيَيةةننديػ لةطةةلَ ط ةَشةنطندةا ل دةةةنرة أَضْجـٌ) نةةؤى ضجِـٌ)ةل ضجِـٌ) و ةةةة :ثقل اةةةدى
بؤضي بةؤ دةةفةةرا وة :أَقْـسراَرهرِ)؟ ضة د ة بةعةيَك لةة ثق غـام)ةةػ دةبة بغةةةؤرىَ
لةطةةةلَ ط ةَشةنطةنندةةا ول اةطةةةر فةةةرا وبنىَ :ق ـسرّ) ةةةةدين حيَيةةةء طةة ةَشةنط( لةطةةةلَ

دةدةنةةةةوة ل بؤةةةةة فةرا وةةةةةة( :ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼل وة حيَيةننديغةةةتنن
بغةةةؤن لةطةةةلَ ط ةَشةنطةةةنننل ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼل وة اةطةةةر لةةةؼ حةةيط
ب ونل ؤةةةنن حن ب ةدةةوةل و ةةة :ؤةةةةنن بغةةؤنل اةطةةر انوةةنن دةصةث ب ةةوىَ اةند م
لةؼ حيضةييتنن لةصةةةر ب ل دةبة ؤةةنن بغةةؤنل انجةةةن دةةة د د ةَةذ ب ةةنء دةةة د
طــاعةج ب ةن.

انجةةةةن دةَتةةة صةةةر بنصةة( اةةةوة اةنةةةةن اةطةةةر اةةنو دةةةب و؟ دةفةةةرا ىَ :ﭽﭨ ﭩ
ﭪﭼ وة اةطةر ايَ ة دة ؤؼ ب ونل ﭽﭫ ﭬ ﭭﭼل ةنن بة صةةفةر ضة ونل ﭽﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼل ةنن ةةنيَ تنن لة ع ةَن( دشم هنةةوةل و ةة :ةنرةة( طزةب و
ﭽﭴ ﭵﭶﭼل ةةةةن د لةطةةةةلَ دندةةةا ةةة وج بةةة ونل هةدةةةاةَ يػ دةلَةةةيَ :
ﭽﭵﭼل بةةة اندةةنى َي رُػــتِ) ةةةند( :دةصةةةةتتنن ل ةة د ب ونل دىَل بةةةآلم لة ِر صةةةةتيا
اةةةةةوة اندنةةةةن( بيَو َيةةشةل وة بة َل ةةطةةةن( و ى لةص ةةةر دي ةةةل ض ة د ة ََ٬رػ ــ )١لةصةةةر
وةسد( َؿَا رًَْ ـ)١ةة بؤ بةعةةا رة( دوو دةل ةةةند( :حينوةَةك دةصةث لةة دةنةةى دةد و اةةو
انطةةنى لةةةة ديةةة نةةة دةصةةت( ح َيةة( نةةةوة ةل ةةةنن انفزةةةنةةة دةصةةث لةةة حينوةنةةةةةى دةد ل
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جُ ــاع) بةةةة
ب اةةةةوةى حيَةةة( بش دة ةة ل اةةةةوة ضةةةةا ( ََ٬رػـ ــ )١دنةطزةَتةةةةوةل بةةةةآلم ِ
هةردوونةينن دةب دننزىَل بة هةةةنوننرة( هةردوونيةةندةل طةةةة لةةوةؼ هةةر َ ٬رَػ ـ)١
بة ؤع( لة ساةةند( عةرِةبيةةةا سةةنةز بةة اندةنى ح َي ةةةةوة ة وج بة ود( نء حيةنو دىَل
انجةةةن نةةة دةفةةةرا ىَ :اةطةةر دةةة ؤؼ بة ونل ةةنن لةصةةةةةفةر بة ونل و ةةة :نةةة دةةة ؤؼ
ب ونل دة ؤعييةن( و نةة دةةندةةاةة د( اةنوىَ بةنةةنربيَن بةؤ دةصةتن ةَذو ؤعةةةؤردنل
دةدةةةةةن ةةةةةنرى و هةةةةةة اةةةزؤش دة ؤعةةةةةةل بةةةةآلم دةة دةةةةة اةةةنوىَ بةننربيَنة ةة ل اةةةةوة
دنةطزةَتةةةوةل بةةة َل دة ؤعةةةييةن( و نةةة رِةَةة( بةنةةةنرهيَنند( اةةنوى لةةةة بطةةزىَل ض بةةؤ
دةصتن ةَذل ض بؤ غ صةةاَ.
وة لة صةةفةر ب ونل و ةة :لة صةةفةر ب ونء انوةنن ضن دةنةةةوجل دةدن اةزؤش بةن لةة
صةةةةةفةرةَػ ب ة ل بةةةآلم اةطةةةر اةةنوى ضنةةةة ب ةةةوىَل ةةؤ هةةةةةةن اةةنو هةةةةةب ةةةةةةا م

بةةنلَةةةةةل ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼل ةةةن د ةةةةنيَك لةةة ا َي ة ة لةةة ةةةنرةج طةةزة

هنةةوة ﭽﭴ ﭵﭶﭼل ةن د دةصتتنن طةةندةاة دةننء لةطةةلَينن ة وج بة ون
ﭽﭷ ﭸ ﭹﭼل لةةة هةةةر نةةةةنم لةةةو ض ة ر نلَةةةةةد انوةةةنن ضةةن دةنةةةوجل ضةة(
ب ةةةةةةةةةةةن؟ ﭽﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼل رِوو
ب ةدة رِووى حنن( سةوىء دةصث بة رِووى سةوةا بيَن ء دو ة( بة دةمء ضنوةةنديا بيَةن ل

وة بةدةصةتتند( د بيَنةة ل انجةةن اةةو ﮀ)ةؼ وة دو ةة( بنصة( دةنةةة ل هةدةاةَك لةة
ة َةةةذةرةو د( ق رِاةةةةنن بةةة بة َل ةةطةى اةةةوةةنن د دةةنوة نةةة دةب ةة ع ةةتيَك هةةب ةة لةةةوة بةةة
دةصثء بة دةمء ضنوةةوة بن وصة ل بؤةة ط ة وةندة :دةب طةاَ بة ء ةةؤسى هةبةة ل بةةثَم

طـ )ٞديةةل
دنل ا َي ة دة َليَنيل نة دةفةةرا ىَ :ﮀ) اةةو َِـٔر)ةل َِـٔ)ى بةعةةةيَك تربَِ ٝ
ةنن اةرج ب هةدةاةَك لةة ةةؤسو غ بنرةنةةى بةة دةمء ضةنوجء بةة دةصةتتةوة بن وصةة ل
بةةة َل اةةةو َِــٔ)ةل بةةؤ دةصةةث حيَ ةةزدن إب ِتـسرا)٤ةل و ةةةة :دةصةةث بطةةةدنةةة رِووى سةوى
دةصت( حيَا بيَن ءل دةصةث بة دةمء ضةنوو بة دةصةةةتتندا بيَةن ل نةة دةةنرة اةةوة طةليَةةك
وردةنةنرة( هةةةل لة اةصةةلة طزدطةنندا ةيغةة ( دة ةةنة صةةةر.
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انجةةن دةفةةةرا ىَ :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼل ة دنةةةةو َى
هيض ص ةغلَةةييةنتنن خبنةة صةرىَل بؤةةة بة رى د ون لةة يةنة( اةنو هةةم بةؤ دةصةتن ةَذل
هةم بؤ ؤعةةؤردنل ةةةةةا م ب ةةةةنل ضة د ة دنةةةوىَ صةةةغلَةةتةةةنن ب ةنجل نةصةيَك لةة
عةةةة ةَنيَ ة لةعةة( حةةيط بةة وةل انوةغةة( ضنةةةة دننةةةةةوىَل د ةَةةذةػ بةة وةل ةةةنن دةبةةة
د ةَذةنةى بضة ل ةنن دةبة بة لةؼ حيض( د ةَذةنةةى ب ةةنجل بةةةآلم دةة يَزل بةؤى هةةةةةة
ةةةةا م ب نجل وة اةاة بةلَطةعة لةصةر اةوةى نة ط نةةنن :ﭽﭻﭼل و ةةة :رِووى

سةوىل اةطةةةر رِووى سةوى بةةة بةةةفز د حؤعةةز ب ول دةصةةث بةةة بةفز َةةةا بيَنةةةل وة اةطةةةر
بةصةتةلَة ب ول لةو ع ةَنندة نة هةا و ددين بةصةتةلَةنةل دةصث بةة رِووى سةوةةا بيَنةةل
اةطةر بةهنر ب و صةوس ةيء طين ب ول هيض( لةة دةب ول دةصث بة طيةةند بيَنةل وة اةطةةةةر
ب ول دةصث بة لة ةنةد بيَنةةل وة اةطةةر لةة ضيةةةن بة وىل بةةظ بةةردى لةةة بة ول نةة
ضينو ضؤلَ بةظ بةردو س ةل طلَة( لةة ديةل دةصث بة بةردةنندةا بيَنةةل اةنو اةةم رِصةتة
ق رِانديية :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼل ننةيَك دةَتة دىل نةة

ةؤ بؤج هةبة دةصث بةة هةةةةا و عةةت َي ا بيَنة(ل هةرضة( لةصةةر رِووى سةوةيةةةةل و ةةة:
صـ ـَِٝس) رِووى سةوى بةة ل دة ةةدين طاَ بةة ل طةاَ لةة نة ىَ حةةةا ب ةةىل
اةبةصةةث لة :ر
لة بينبنن طلَة( هةر لةة دية؟ سؤربةى ددينؼ بينبندةو ضةينو ضةؤلَةو بةصةتةلَةنةل ضة د ة

لةةة هةةةا و عةة ةَننن طةةاَ دةصةةث دننةةةوىَل انجةةن دةفةةةرا ىَ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ

ﮏ ﮐﭼل بةلَة

دةةةوىَ حننتنن ب نةةةوةل دنةةةوىَ صةةةغلَةةتنن

ب ةةنجل بةةةلَ دةةةةةوىَ حننتةةنن ب نةةةةوةل ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﭼل وة بؤاةةةوةى
ضننةةةةةى ةةةةؤى لةصةةةةةر ايَةةة ة ةةةةةةو و ب ةةةةنجل ﭽﮏ ﮐﭼل بةةةةة َل
صة حنصط س رب ل لة اةجننا( اةوةد اينضةنن هةصث بة ديع ةةجء ضةننةنند( ة دةنةنجل
ص حنصةة( ة دةنةةنجء صةةيفةة( ص حنصةةط س رة( ة َيةةا دةَتةةة دىل ة ى حةةةروةردطنرةػ
دةةةوىَ انو دةنا رةيتنن بؤ انصةنن ب نجل وة ننرةَةك ب نج نة بةة هةؤى اةةو دةنةةا رةيةوة
حةةن ببنةةةوةل بةةؤ د َةةةذو ــاعةةةةةجل لة يةةةةنة( غ ص ةاَء دةصةةتن ةَذو بةةة ةةةةةةا م حةةن
ببنةةةةةوةل وة ضننةةةةةةةى ؤةتةةةةةةنن لةصةةةةةر ةةةةةةو و ب ةةةةةةنجل ةةةةةنن صةةةةةةةرةجننم ايَةةة ةؼ
صة حنصط س رة( بؤ ةة اةجنةنم باةن.
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انجةةةةن لةةة انةةةةة( دووةاةةا دةفةةةرا ىَ :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼل وة
ضننةى

ةند ب ةدةوة لةصةر ؤةةننل نةنم ضةننةةة؟ س دنةةنن دةلَةيَ  :ﭽﮓ ﮔﭼل

ل َيةةزةد ينضةة( ديع ةةةة( اةبةصةةتةل ديع ةةةة( اي ةةننء ايضةةومل ديع ةةةة( اةةةو د َةةةذو
دةصةةتن ةَذو حن ء نوةَنييةة نةة لةة ايضةةواا هةةةةل اةةو هةةةةا و ديع ةةندةةى نةة لةة
ةةةند( ا َي ةةةد هةةةنل اةةةو هةةةا و رِسقء رِؤسةةة(ء اي ةةةةةل وة ديع ةةةة( لةةةؼ صةةنغي(ء
ديع ةةةة( اةةنلَء انةةا لَل انج ةةن ديع ةةةة( اةةةو ه َي نيةةيء انصةنةغةةةةةل وة ديع ةةةة( هةةةو و
ديع ةة( ةيغة ي ؤرول ديع ةة( اةنوول ديع ةةةةة( بةةةنر نء  ...هتةال ديع ةةةنةةةندي ة
بةةةة طغةةةةةت(ل وة
ﭢﭼإبراهي

ةةة بؤ ةةةؤى دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

مل و ةةة :اةطةةر بتندةةةو ديع ةةة( ة بةةذايَزنل بؤةةنن صةةر ايَز دةةننزةَ ل

نةو ةة :ةندى ضننةى

بةصةر ؤةندةوة ب ةدةوةل ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼل

وة ةندى اةو حة ندةةؼ ب ةدةةوة نةة لةطةلَيةا بةصةت ونل حةة ند َي ( حتةةوى لةطةلَتندةا
بةصةةثل ةةةندى اةةةو حة ندةةةؼ ب ةدةةةوةو لةةةب ةنن دةض ةة ل نةةة ا َي ة ة بةدةةاةى ةةةة نل
حة ةة ند( ةنن لة اةصةتؤد ةةل اةةو حة ندةة ضةيية؟ هةدةا َة ينن ط ة وةندةة :اةبةصةةث
لةةةو حة ندةةةةة نةةة بةةؤ ةةةةنرى دووةم لةةة عةقةبةةة لةةة د َي ة ن حيَغةابةةةةةرو هةةنوةآلد(
بةرِةَشةا بةصرت وةل بةآلم اةوة ِر صةث ديةل ض د ة اةو حة ندةة ةةفتنو دوو حيةنو بة ونل
لةطةةةلَ صة انفزةةيػل اةةوة ةةفتنو حيَةن،ل نةضةي ليَةزةد ة ى بةةرسو اةةسن لةطةةلَ
هةةةةةا و اي ندا ر دةةا قضةةةةة دةنةةنجل نةو ةةةة :ضةةةةؤن دةط جن ة اةةةو حة ندةةة نةةة ةةديةةةةن
ةةةفتنو ح َيةةن ،نةةةظ بةصةةت وةندة لةطةةةلَ حيَغةابةةةرد  ل َيةةزةد ة ى حةةةرةوةردطنر
بفةةةةرا ىَ :هةةةةا وةنن ةةةةندى ب ةةةةدةوة؟ وة هةداةَ ةةةينن دةلَةةيَ  :اةبةصةةةث حيَةةة( اةةةةو

حة ندةةة نة لة ةَز درة ت( ضض ـٛرإ)د بةصةرت ل نةة دةفةةرا ىَ :ﭽﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ الفت

حل و ةة:

لةةو اي ندا ر دةة ِر سى بة و نةة حة نديةةنن

حة د لة ةَز درة تةنةد ل بةآلم اةو حة ندةؼ هةةس رو ضة ر صةةد لةة هةنوةآلن لةطةة َل
حيَغةابةةةةرى ة ة د  بةصةةةتيننل نةضةةةي ليَةةةزةد ة ة بةطغة ةةت( دةفةةةةرا ىَل ةةةةندى
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حة ةةةةندةنةم ب ةدةةةوة بؤةةةة و حيَاةض ة اةبةصةةةةث لةةةو حة ةةندة عةةتيَ ( دة ةةة ب ة ل
اةوةػ اةوةةة نة هةرنةةنم لةة ا ي ندةا ر ن بةة ة ن ( اي ندةنةةى حةة ند( لةطةة َل ة
بةصةةةةت ة نةةة بةدةةاةى ة بةةةة ءل فةراندبةةةرة( ب ةةةةنجء ط ة ةَ( بةةؤ بطةةةةزىَء حنبةد ةةاى
بةردناةنةى بة .
حنع ةةنن بةةة ة ن ( اةةةو فيط ـ ِةةةةةى نةةة ة ا َي ةةةى لةصةةةر لَكندةةاوةل هةةةا و
اينضةةنديَك دنصةةةل وة بةلَطةةة عةقلَةةةييةنننء بةلَطةةة دةقلَييةةةننن هةةةا وةنن اينضةةةةنن
حنبةدا دةنةن بةةوةى نةة بةدا ةةةيةةة( بةؤ ة ب ةةةنجل و حيَاةضة اةبةصةث حيَة( اةةو

ضةاةكء و ةةةن فز و دندة بةةة ل ضة د ة اةو دةة هةةا و اي ندةا ر ن دةطزدةةةةوةل ﭽﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﭼل ننةيَك ط ةتننل ط َة ةنن لةةة بة ول ط ةَ ِز ةةلَةةنيل ﭽﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﭼل وة حنرةَش لة ة ب ةةن بيَط اةنن ة بةة ةنوةد( صةةةينةننن
انطةةةةند رةل ةةنوةد( صةةةةينةننن ةةةند( ضةة(؟ ةةةند( :اةةةو دويَنةةةةييندةى نةةةو لةةة صةةينةنندا
حةدوةةةةنن بةة ونل هةرضةةةداة لةةة اةصةةلَا صةةينةننن ةةنوةد( دويَنييةةةنند ل بةةةآلم ةة ى
حةروةردطةةنر دويَنييةنةةند( نةزدوة بة نوةد( صةينةنننل لةبةراةةوةى هيَنةةةاة حةدوندةةة ل
طة لة ةة نةةظ بةو دويَنييةةندة دنس دةةة ل نةة بةة ديةةةةة( نةةة دةس دةةة ؟ بيَجطةة لةة
ةة نةةةظ دنة دة دلَ( نةظ خب ةَنيَتةةةوةل نةو ةةةة :حةنرةَش لةةو ةةة ب ةةنل نةة ديَة
دلَيغةةتنن دة ةَنيَتةةوةو دويَنييةةنند( دلَيغةةةتنن دةبينةة ل وة انطنةةنن لةة ؤةةةةنن بةةة ء
صةةةرحيَضةةي( لةة دةنةةن.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
اةصةةةلةى ةةنةةم :ليَزةد نةة ة دةفةةرا ىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭼل ل َيةةزةد اةبةص ةةث لةةة :ننة َيةةك نةةة هةلَضةةةةنن بةةؤ د َةةةذىَ)ل ةةةند( :ننة َيةةك
وةضةتتنن هةلَضةة بؤ د ةَذىَل ض د ة :انةن دةط جنة اةطةةر بندطةار ل ةةنن قناةةج نةز و
هةلَضة( بؤ د ةَذىَء ةةنضةةةر د ةَةذىَ ب ةةىل ةةنن ةةنضةةةر دةصةةتن ةَذىَ بطةزىل ةنرى
و ةةةة دةبين ةة( اةةنو لةةةوىَ ديةةةةة؟ دةةة يَزل نةو ةةةة :ل َيةةزةد اةبةصةةث انو ةةةة إشرا أ رضزْتــِ
ايكِٝراّر إيـ ٢ايص ـ )٠َ٬اةطةر وةضةتتنن هةلَضةةة بةؤ د ةَةذىَل دةصةةتن ةَذ بطةةةزنل ةةةنسر
ب ل بؤاةوةى دو ةي لةصةةر ةةناى ِر دةوةصةنت بةؤ دةصةتن ةَذ طةزة )ل نةو ةةة :اةطةةر
وةضةتتنن هةلَضة بؤ د ةَةذىَل دةصتن ةَذىَ بطزنل ض د ة اةو ننةةةى ةةؤ هةلَاةصةت( بةؤ
د ةَذىَل دةصتن ةَذج بؤ دنطيةزىَء فزةنى د ةَذةنةج دننةةةوىل نةو ةة :ليَزةد وعةةةةة
رت ْكسِٜط) دةنزىَ نة صينقةنة دةثلةة( لةصةةر دةنةنجل وة بةؤ س دينرةيتةنن لةة ق رِاندةا
سؤر نر ن وعةةةة بنظ دننزىَل لةبةراةوةى صينقةنةى دةةطةةةد ل انجةن لةةو رِصةةتة

ق رِاندييةد هةرضةداة ليَةزةد ة بةطغةةت( دةفةةرا ىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل اةةةى اي ندا رةنةةة اةطةةةر هةلَضةةةةنن بةةؤ د ةَةةةةذىَل و ةةةة:
اةطةةةر وةضةةتتنن هةلَضةةةةة بةةؤ د َةةةذىَل هةرضةةةدا بةطغةةةةت( فةةةرانن بةةة اي ندةةةةا ر ن
دةنةةنج نة دةصةةة تن ةَذ بطةزنل بةةآلم اةبةصةث حيَة( اةو دةةةة نةة دةصةتن ةَذةنن ديةةل
و ةةةةة :ايُْرْــ ِسثن) و ةةةةة :اةو دةةةةى ب دةصةةةتن ةَذنل انجةةةن ب دةصةةةتن ةَذة( طض ةةةةل
نبرط)ل نةة حيَغةة( دةطة ةزىَ:
حلسرث ا٭َ ْ
٭صْ ـػرط)ل ض ب دةصتن ةَذة( طةورة ا َ
حلسرث ا َ
ا َ
آَِرـابر )١و ةة :لةؼ حيضةي(ل انجةةةن انةةن بةلَةةطةانن لةصةةر اةةوة ضييةةةة نةة ةةديةةةن
لةصةةةر اةو دةةة فةةةرِسة دةصةةةةتن ةَذ بطةةزنل ضة د ة انةةةةنةةة بةطغةةت( فةةةرِسى دةنةةنج:

ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭼ ل نةو ةة :فةةرِسة
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دةا ضةةنو بغةةؤىل هةردوو دةصتث بغةؤى لةطةةلَ انديغةة ننل وة اةصةةح( صةةر ب ةةىل
و ةة :دةصةةت( ةةرِ بةصةةرةا بيَنةةة(ل وة حيَيةننديغةةث بغةةةؤى لةطةةلَ ط ةَشةنطةنةةةننل
ن انةةن اةةوة لةصةةر هةةا و نةةظ فةةرِسةل هةةر نةة د ةةَةذ بة ول هةةا و نةةظ بضةة
دةصتن ةَذ بطةزىَ؟ دة يَز ةةدين لةصةةر اةو دة فةةرِسة نة ب دةصتن ةَذنل بةلَةطةعةة نن
صةةةةةة دنةة( حيَغةابةةةةرة نةةةة صةةةة دنةة( حيَغةابةةةةر  سؤر ةةةنر ن ق رِاةةةةنن رِوون
دةننةةوةل دةدن اةطةةر بةة حيَة( رِو لَةةةة( انةةةةنةةةة بة ل وة هةدةاةَ ينن ط ة وةندةة:
لةصةةر هةةا و نةةظ فةةرِسةل دةصةتن ةَذى هةةب ء دةةب ل دةبة دةصةتن ةَذ بطزةَتةةوةل
بةةةآلم نةةة ةةانعةةنى ص ة دنةة( حيَغةابةةةر  دةنةةةة ل بؤاةةنن دةردةنةةةوىَ نةةة اةةةو
ةيَطةةغةتنة لة انةةةةنة ةيَطةةغةتنيَ ( رِوونةعةييةو ةيَطةةغةتن( ِر صةتةقينة اةوةةةة
نة اةبةصث حيَ( اةو دةةة نة دةصةتن ةَذةنن ديةةل اةةو ن لةصةةرةنن فةةرِسة دةصةتن ةَذ
بطزدةوةل اةدى اةطةر نةصةيَك دةصةتن ةَذى هةةب ؟ بةؤ و ن بةةظ حةصةناو صة دنةةةل
نةو ةة :اةطةر ب َليَني :ﭽﭘﭼل بؤ و ب ب ودةل اةوة ةةةدين ب دةصةتن ةَذةنةةنن
دةطزةَتةوةل بةآلم اةطةر ب َليَني :اةبةصث حيَ( ص دنةةةل اةو ننةة بة دةصةت ةَذةننديػ
دةطزةَتةوةل و ةة :بؤ اةو ديػ صة دنةةة دةصةتن ةَذةننديةنن ةنسة ب ةدةوةل اةوة لةصةر
رِ ى بةعيَك لة س دنةننل وة هةداةَ ينن دة َليَ  :صة دنةةيػ ديةةة.
ةةنةةيَك لة فةرانةغةتةنننْ[ :رـْٔ بطرْٜـسرَ  َ٠قـاٍر :نَـإر ايٓ ِبـٜ : ُّٞر رتٛرضـأر ِْْٓـسر
ػحر رًَْ ٢خؿَّ ْ ِ٘ٝرٚصرًَّ ٢ايص ًَٛرا ِ بِٛضٍ٤ٛ
نرٌ صرَ ٍ٠٬ؾًَُا نَإر ر ّْٜٛا ْيؿَتْح رتٛرضأَ ٚرَر ر
ؾـ٦ْٝا َيـ ِْ تر رهـ ْٔ رت ْؿ رَ رًــ٘؟! َقــاٍر$ :إْــٞ
ذـسٍ َؾ َكــاٍرَ :يــ٘ ْ رُــط رٜــا ضرغــٍٛر اهللِ! إْـوَ َؾ رَ ًْـ ر ر
ٚرا ِ
ػـ ًِ مِ بـطقِٚ )277( :رَأبـٛ
جــ٘ أَذْ رُـس بـطقِٚ )23023( :رَ ْ
خطر ر
رْ ُْــسا َؾ رَ ًْـ رٜــا ْ رُــط{]#أَ ْ
ذبـإر بـطقِ:
ػـا ُِّٞ٥بـطقِٚ )133( :را ْبـٔ ِ
رزا ٚرز بطقِٚ )171( :رايتطَِ ِص ُّٟبطقِ )61( :رٚايٓ ر
( ،})1708و ةةةة :ب رِةةةةاة نةةة ةةن َي ةةةةة لةةة هةةنوةآلن) دة َل ة  :حيَغةابةةةرى ة 
عةةةندةة( و بة ة و لةةةة نةةةنة( هةةةةا و دةصةةةتن ةَذ دا دةصةةةةةتن ةَذى دةطزةةةةةوةل و ةةةةة:
دةصتن ةَذى هةب و ةةل ةنن دةةب و ةةة) لةة رِؤ ى فة ةةا و ةةة :اةنس دنزدد( اةن ةة)
دةصةةتن ةَذى طةةزجل وة دةصةةت( ةةةةرِى بةصةةةر دوو ففةنةةة د هيَنةةنل فة ل و ةةةة:
طؤرةوى ضةرمل و ةة :ففة( لةةح نزدبة ونل وة حيَغةةرت دةصةتن ةَذى طزةبة ول دةةنرة
ض وة ةنرةة( طزة ةو دةصتن ةَذى طزة ةو دةمءضةةنوى عةؤردنء دةصةت( عةؤردوونل وة
اةصةةح( صةةةرى نةةزدوةول دةصةةت( ةةرِةغةةة( بةصةةةر دوو ففةنةةة د هيَنةةنوة)ل وة
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هةةا و د ةَذةنند( بة ةة دةصتن ةَذ نزدنل {دةنرة دةب د ةَةذى بةةةند( ب وبةة ل نةة
اةةةو هنوة َلةةة بيني ةةةةة( نةةة بةةؤ د َةةةذى بةةةةند( دةصةةتن ةَذى طزةة ةل د َةةةذى دية ةرِؤء
عةصةةزء ع ةيَ نء ةوةننديغةة( بةةةو دةصةةتن ةَذة نةةزدوة}ل ع اةةةر ح َيةة( ط ة ج :اةةةى
حيَغةابةةةرى ة ةةةؤ عةةت َي ث نةةزدل نةةة حيَغ ةةرت و ج دةةةنزدوةل و ةةةة :هةةةر ح َيةةن،
د ةَةةةذةنندث بةةةةةة دةصةةةتن ةَذ نةةةزدنء دةصةةةتن ةَذج ةةةةنسة دةةةةنزدةوة)ل طة ة ة( :بةةةة
اةدكةصث و اةة زدل اةةى ع اةةر نةة بيَط اةنن ي ةةجء انانجنةنةةغةة( اةةوةب وةل
اةطةةةر نةصةةيَك دةةةةت د( بةةؤ هةةةةةا و د َةةةذة فةةةرِسةننن دةصةةتن ةَذىَ ةةةنسة ب ةةةةنةةوةل
اةوة حيَغةابةرى
 و ة زدوةل دةنرة اةرج ديةة هةةر اةةو ةنرةؼ و ى نزدبة ل
نرى دة ةؼ هةب وة نة حيَغةابةر  دةصتن ةَذى ةنسة دةنزدؤةةةوةل بةةآلم اةطةةر
بغةط جن ةنسةى ب ةةةةوة بنعةةرتة.
نةو ةة :دةصتن ةَذطزة بؤ هةر د ةَذةَك اةطةر اينضنن دةصتن ةَذى دةب فةةرِسةل وة
اةطةر دةصتن ةَذى هةةب صة دنةةةل هةر لةوبنرةوة اةةم فةرانةغةةةتةؼ هةةةةْ[ :ـٔ
صــ ٍ٠٬رق ًْـ  :نَ ْٝــر
نــٌ ر
نــإر ايٓ ِبــٜ  ُّٞر رتٛرضـأر ِْ ْٓـسر ر
أَ رْـؼه ْبــٔ َرا ِيـوٍ َ قــاٍرَ :
ذ ـسٍ ٚؾـ ـ ٞضٚاٜــ:١
ص ـًل ٞايص ـ ًَٛرا ِ ن َّرً رٗــا بِٛضــٚ ٍ٤ٛرا ِ
نر ْٓــت ِْ ترصْ ـ ـٓرَٕٛر؟ قَــاٍر :نرٓــا ْ ر
خطرجرـ٘ أَذْ رُـس بـطقِٚ )12368( :رايبدرـاضُّٟ
ث)]{أَ ْ
(ٜحْع ٨أَذرـسرْرا ايْٛضـ ٤ٛرَـا َيـِْ ٜرْـسِ ْ
بـطقِٚ )214( :رايتط َِـ ِص ُّٟبـطقِ})60( :ل و ةةةة :اةدةصةة( نة رِى انليةةك ة لةةيَ( ِر س
بةة دةطيَزِةَتةةوة دةنرة ةةنيَك لة ةنبيعةني ليَ( دةطيَزِةَتةةةوة) دةلَةةة  :حيَغةابةةر 
عندةة( و ب و لةة نةةةنة( هةةا و د ةَذةنندةا دةصةتن ةَذى دةطةزجل اةةو نةصةةةة نةة لةة
اةدةةةظ دةطيَزِةَتةوة دةلَةة  :بة اةدةصةةة ط ج :اةدى ايَة ة ضيتةةةنن دةنةزد؟ ايَة ةؼ
بةةؤ هةةةا و د َةةةذ ن دةصةةتن ةَذةنن دةطزةةةةوة) ط ة ة( :و ةةةة :اةدةةةظ ط ةةةةة( ):ا َي ةةة
هةا و د ةَةذةننانن بةة ةةة دةصةتن ةَذ دةنةزدل اةطةةر دةصةتن ةَذانن دةعة نبنةةل لةة
رِة ةةةيَ ةةا دةلَةةةة  :ةةةةنيَك لةةة ا َي ةةة ةةةة دةصةةةةتن ةَذى بةةةظ بةة و بةةؤ هةةةةا و
فةرِسةنةةند(ل اةطةر دةصتن ةَذى دةعةة نب و ةة.
نةو ةةةة :ايَضةةتن بؤاةةنن دةرنةةةوج نةةة ة دةفةةةرا ىَ :دةصةةتن ةَذ بطةةزنل و ةةةة :بةةؤ
نةصةيَك نةةة دةصةةةةتن ةَذى دةبةة لةصةةرى فةةةرِسةل وة وة طة سل دةعةط جنةة ب َلةةيَني:
اةوة رِووى لة هةا و اي ندا ر دةةل بةؤ اةو دةةى دةصةتن ةَذةنن ديةةل فةةرِسة دةصةتن ةَذ
بطةةةةزنل اةو دةةةؼ نةةة دةصةةةةتن ةَذةنن هةةةةةةةل صةةةة دنةةةل و ةةةة :بةةؤ اةةةو ن حةصةةةةناةو
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ضةةننةل دةةةنرة اةةةوةػ دةض ةةنن لةةة ن َليَ ةةا نةةة ازؤش ةة ة وعةة( اةعةةةةةقكةج دةب ةة ءل
اةةنوةنة نةم دةبةةة ل وة بةعة( ةلَةة ( دة ةة دةبةةة ءل د ةَةذى ة َل ةةة( دة ةة ةن ةة
دةننجل بةآلم نةصيَك دةصتن ةَذى هةةةو دةضةة بةؤ سةةةةندة دةصةةةتن ةَذ دةطزةَتةةةةوةو
لةةة هةةةق( ةةةلَ ( دة ةةة دةفةةةوةيَن ل اةةةوة لةةة يةةنة( اةةةوةى َيةةزى بطةنةةة ل رِةدطةةة
ط دنه( بطةنةة ل اينضةنن دةبة هؤعةةةينرو بةة صةةةليكة بةة ل صة دنةج وة تيَةك ببيَتةة
هةةؤى رِةَط ةةزة لةةة و بةة( نةص ةيَ ( دة ةةةل ةةةن د ص ةة دنةةيَك ببيَتةةة هةةؤى اةةةوةى
يَز َة ةةث لة دةصةةث با جل نة حند عةةت( لة ه( صة دنةةةنة حةرتب ل اةةو ننةةة لةصةةر
صةة دنةةةنةج قةرس ر دةبيةةوة
اةصةةةلةى دووةم :نة دةفةرا ىَ :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل اةاة اةوة دةطةةةدةة
نةةة هةةةا و ؤرةنةةند( د ةَةةذ حةةةنينن لةصةةةر دةصةةتن ةَذ نةةةوة ةل ض د ةةةة وعةةةةةى
ايصــ )٠٬اٍ)ى ينض ةة( لةصةةةرةل نةو ةةةة :ينضةة( د َةةةذ حيَ ةضةةت( بةةة دةصةةةةتن ةَذ
هةةةل د ةَذى فةرِس ب ل د ةَذى ص دنةج ب ل د ةَةذى ةةدنسة بة ل د ةَةذى اةند طةة ن
ب ةة ل د َةةةذى ؤرط ةة نل د َةةةذى بنر دةةةةةل د َةةةذى صةةآلونةةةةزدن لةةة اشطةةةةةوج تررٝــ١
ايـُرػـ ـحس)ةل هةةةا و ؤرةنةةند( د َةةةذل بةةة َل لةصةةةةةر ِر ى سؤر لةةة س دنةةةنن صةةة اةى
ع نزو صة اةى ق رِانن ةَناديػ حيَ ةضتيينن بة دةصةتن ةَذةل وة بةةب دةصةتن ةَذ
دروصةةث دةةنيل ب دةصةةتن ةَذة( طةةةورة اةةةوة هةةةر هةةيضل بةةةب دةصةةتن ةَذة( طضة ةؼ
دروصث دنيل انجن لةبةراةوة نة ﭽﭘﭼل وة اةو د( دة ةةؼ ﭽﭝﭼل

بةةؤ فةةةراند ل وة فةةةرانديػ بةةؤ فةرِسب ودةةةةة :ا٭َ َْــط رٜــسٍُّ رْ ًَــ ٢ايٛجــ ) ٛفةةةرانن
حيَ ةضةةث ب ون دةطةةةد ل بؤةة اةاة اةوةى لةة وةردةطةة ىَ :نةة دةصةتن ةَذ اةةرجء
فةةةرِسة بؤ د ةَذل و ةةةةة :بةبةة دةصةتن ةَذ د ةَةذ دروصةةةث ديةة ب ةزىَل بةؤ نةصةيَك نةة
انوى ضن ب ةوىَل اةطةر انوى دةصث دةنةوج ةةةةا م دةنةنجل ةةةةةا ايػ وة
دو ةةة( بنصةة( دةنةةةة ل ةة ى ننربةةة بةةة عةةةةيَ ةةة د ةنةةنوة بةةةحيَ( عةةةرةعةج
ق رِاننء ص دنةج) نة هيض نةظ لة هيض عةة ةَنيَك حةن( دننةةوىَل بةةآلم هةدةاىَ لةة
اةسهةبةننن و ةةنن بةرةةصةةكء طض ةةةة نزدؤةةةوةل نةة ازؤشةة لةة سؤر عة ةَننن حةةن(
دةنةوىَء ة وع( صةغلَةةي( دةب ل بؤةة هةايغة نةة دةطةرِةَينةةوة بةؤ عةةرةعةجل بةؤ
ق رِاةةننء صة دنةج دةبيةةننيل دةة انصةةندةل بةةةآلم نةةة دةضةةينة د َية قضةةةى س دنةندةةةوةل
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سؤرةنن انلَؤسة(ء حةيَضء ايَضة( سؤرةةنن ةيَتضةةت ةول اضةة لَ ندةةي( لةصةةر ةة َل ( بةة
سةمحةةةج ةةز وةل اةطةةةردن بةةؤ وةَنةةة :نةصةةيَك لةةة صةجةةةنةل نةةة اةة بؤ ةةؤم اةةةو
اةسا ودةةةةم هةةةةةةة لةةة سةنةةةا د( اةازة ييةنةةةندا ) لةةة صةةةةج ِرةَطةةنج حةة دةةندةن
دةصةةتن ةَذ بطةةزىل اةةنوج ضةةن دننةةةةةوىَل سؤر ةةنر اةةنوى ردديغةةةةث بةةةةةةةو وةي
دندةدة ل ض نى دةصتن ةَذى حة بطةزى بنعةةة لةو ننةةد ضؤن د ةَذىَ ب ةةةى؟ طةةاَ لةة
نةة ىَ بيَن(؟ هةةةةا وى نؤد زةَةث ةةنن ننعةةةييةل اةةو ؤلَةةى اي ةنم عةنفيعي( دةلَةةة ل
رِةمحةة( ى لةة ب ل دةبةة ةةؤسى لةةة هةلَضةةة لةة نة ةَ( بيَنةةة(؟ بةةآلم بةة حيَة(
انةةةةنةةة ب ة نةةة دةفةةةرا ىَ :ﭽﭺ ﭻﭼل رِوو ب ةدةةة رِووى سةوىل اةةةو

نؤد زةَثء ننعيية رِووى سةوةيةل ةنن دةرو دةة ر دةصةةةت( حيَةا دةَنةةة ء ةةةةةا ا(
ؤج دةنةةةةىل انجةةةن بةن بي ةةنةة حيَة ةر :ننةيَةةةك ةةانعةةةنى صةةان ةة( عةةةةرةعةج
دةنةةةةةة ل اةةةو نةةةةنةة هةةةر ِر و بؤض وديَةةةةةك لةةة صةةةان ةجء فز و ديةة( عةةةةرةعةج
دوورنةوةبيَتةةوةل بؤانن دةردةنةةوىَ نة نوةدةنةى دةةخ َي ةةنوة.
اةصةةةةةلةى صةةةةيَيةم :س دنةةةنن هةةةا و لةصةةةةةر اةةةوة ةةةة دةدط ة نةةة دةصةةتن ةَذ ح ةيَػ
د بةةةسةن( اةةةم انةةةةةةؼ هةةةر هةةةب وةل ةةةةنيَك بةةؤى هةةةةة بلَةةةة  :بنعةةة ص ة ورِةة(
اي ـُا٥س )٠سؤر لةة س دنةةةنن دةلَةةةةيَ  :لةة ذرحـ١ر ايــٛزاع)د د بةةسة ةل و ةةةة :صةةنلَ( )10ى
نؤضة(ل بنصةة( دةصةتن ةَذةػ لةو َةةةا نةةز وةل انجةن اةطةةةر طز ةةنن اةةو انةةةةةةى بنصةة(
دةصةةتن ةَذىَ دةنةةنجل لةةةو ننةةعةةا د دةبةةةسةب ء حيَغةةرتةػ د بةةةسةب ل طةةزد اةوةةةةة
صةة ورِةة( الـــمائدة) هةةةا وى لةةة دو ى ؽةة لَح( دةةبييةةة د بةةةسة ةل دو ى صةةنلَ(
عةعةا( نؤض(ل بنعة انةن ةن صنلَ( عةع( نؤض( اض لَ ندنن ضؤدينن د ةَذ نزدوةل انةةن
بةب دةصتن ةَذة( نزدووةندة؟ دةصتةن ةَذةنن ضؤن ب وةل ضؤن دةب وة؟ اةو حزصةينرة
دروصةةث دةب ة ل س دنةةةنن هةةةا و لةصةةةر اةةةوة ةةةة دةدط ة دة َل ةةيَ  :دةصةةتن ةَذ ح ةيَػ
د بةسةن( اةم انةةةةةةؼ هةر هةب وةل و ةةة :بةة ديَة ةرِؤن( اةةم انةةةةة ايةةػ نةز وةل
بةآلم دو ةةةي انةةةةنة د بةسةَنار وةل اةطةردن هةر لة اةن ةوةو هةةر لةةو ننةةةوة نةة
د ةَةةةذ فةةةةرِس نةةةز وة لةصةةةةر حيَغةابةةةةرانن  بةةةة دةصةةةتن ةَذةوة د ةَةةةذى نةةةةةزدوةل
بةلَةطةانن ضيية؟ بةلَةطةانن اةم دةقةةندةن:
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غررامر ٚرغَْٝط ٙإَٔ ايٓبِ  ٞيَُا َؾ رط ر اهللر غ ْبرراْر٘ رًَْ ْ ِ٘ٝايصـَ٠٬
ةةنةةم[ :ضرٚر ٣ابْٔ إ ْ
ص ـًلٞر ِب ـِ٘ َؾ رػ رُ ـعر ا٭َ ْض ر ِب رَ ِك ِب ـ ِ٘
ظ ْٗ ـ رط رش ِي ـوَ ايْ ر ٝـ ّْٛيِ ٝر
جبْطٜــٌ ر
غ ـطراٚ ِ٤ر رْ ـعرٍر ِ
يَ ْ ًَ ٝـ َ١اإل ْ
ؾَأَ ْْ ربَرـ ـ ْ َر ــا ٤ر ٚرتٛرضـ ـأَ َ رًَلُ ــا يَ ــ٘ ر ٚرتٛرضـ ـ ـأَ ٖـ ـٛر رََر ــ٘ رٚصر ــًَّ ٢ؾَصر ــًَّ ٢ضرغ ــ ٍٛاهللِ
 )1(]ايبن ايضةةحنقء غةةزى وةةػ طيَزِ وةندةةةةوة نةة حيَغةابةةرى ة 
ننةيَك ى حن د ةَذى لةصةر فةرِس نزد لةة عةةةةوى عةةورِؤد بةةةزةا دية ةرِؤى
اةةةةةةةةو رِؤ ة نةةةةةةةة حيَغةابةةةةةةةةر  عةةةةةةةةوةنةى ضةةةةةة و بةةةةةةةؤ عةةةةةةةةةةورِؤةيء
بةرسب ودةةةوة اإلغــطاٚ ٤ايـ ـَُطاد و دو ةةة( هنةةةةوة) د بةةةسى بؤاةةةوةى د ةَةةةةذى
ح ب ةنجل وة ةبةزةا حن دة حيَ( لةة سةوةةا و اةنوى هةلَك آلدةةةال وة يةةةربةا ةؤى
دةصتن ةَذى طزج حيَغةابةرى  فيَزنزدل نةة اةنو دةصةتن ةَذ بطةزىَل حيَغةابةةرى
ؼ دةصتن ةَذى لةطةلَ طزجل وة ةربةا د ةَذى نزدل حيَغةابةةرةػ  د ةَةذى
نزدل وة اةو ةن د لةطةلَ اةو.
صرِٝحم ٚرإْٕ نَإر يَِْ رٜطَْ ِٙٚأْٖـٌ ايصـرِٝح) اةةم
ن إبْٔ ايَر ـطربِ )ٞدةلَةة  :ر ٚرٖصرا ر
دةقة ِر صةتة ؽحيح)ة هةرضةداة اةو دةى دةقة رِ صتةنندينن طيَ ِز وةةةةوة دةعةينن
ط َي ِز بيَتةةةوةل بةةةآلم اةةةم دةقةةة لةةة رِووى صةةةدةدةنةةةوة ِر صةةتةل نةو ةةةة :حةةيَػ
د بةسةن( ق رِانن بنص( دةصتن ةَذ لة ص دنةةا هةب وةل وة فةةرِسةػ بة وةل ضة د ة
دةصتن ةَذ اةر ( د ةَةةذة.
دووةم :انجةةةن هةةةةر لةةةةوبنرةوة اةةةةم دةقةةةةؼ هةةةةةة نةةةة ذ ــانِ) نةةةة س دنةةةةةن(
فةرا ودةدنصةةة( عةةةنرةس ةةل لةةةة نتيَبةنةةةةى ؤةةةةا بةةةة دةةةنوى اي ــُػترسضرى ًْ ــ٢
ايصر ــرٝرن) و ةةةةة :اةةةةو فةرانةغةةةتندةى ب ةةةنرة(ء ا صةةةلية دةةندطيَ ِز ودةةةةوةو
فةر اؤعينن نزدوونل ةنن لة بةة ةنن ضة ونل اةةو لةةو نتيَبةةى ؤةةا هيَنةةنودةةة(ل
ضـٞر اهللر ْرْٓٗ رُـا َقـاٍر :إٕ ا ْيُرـٮَ
لةو بنرةوة اةم دةقةةى هيَنةنوةْ[ :رـٔ إبـٔ ْربـاؽه رض ِ
حلحْـط ؾَ رتَراقَـسٚا ِبـايٚ ِ َّ٬رايَْـعٚ ٣رَر رٓـا َ٠ايثايِثرـ ِ١ا٭رخْـطر٣
َِْٔ رقطرْٜـه اجْ رتُرَـٛا ِؾـ ٞا ِ
ذـسٍ َؾ ًَـِْ ْؿَاض ْقــ٘
ف َيـَ ْٛقـسْ ضرأَ ْٜرٓــا َررُــساَ َي َكـسْ رقُْ رٓــا إيَ ْٝـِ٘ قِ رٝــاّر ضرجـٌه ٚرا ِ
غــا ٍ
ٚرْرا ًَِ ٥ـٚ َ١رإ ر
خ ًَـ ْ رْ ًَـ٢
هلل رت رَـايَ ٢رْ ْٓ رٗـا رت ْب ِهـ ٞذرتـ ٢رز ر
ضـ ر ٞا ر
ذرت ٢رْكْتًَ٘ َؾ َأ ْق رب ًَـ ْ ا ْبٓرتـ٘ ؾَا ِ رُـ ر ١رض ِ
ى
و َيـ َْ ٛقـ ْس رضَأ َْ ٚ
ـ َقـ ْس رتَرا َقـسٚا رْ ًَ ْٝـ َ
ٮ َِـ ْٔ رقـ رط ْ ٜه
ايًِ٘ َ ؾكَا َيـ ْٖ :رـ ٤ِ ٫٪ا ْي رُـ ر
ضرغَّ ٍٛ
َ )1أذْهاّ ايكــط ٕ ٫بٔ ايـ رَ ـطرب ٞد 2ص.47
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صــٝبر٘ َِ ـ ْٔ زر َِ ـ َ
و
َي َك ـسْ َقــاَٛا إيَ ْ ٝـوَ َؾكَ رت رًــٛىَ َؾ ًَ ـْٝؼر َِ ـِْْٓٗ ضرج ـٌم إَ َّ٫ق ـسْ رْ ـطرفر ْر ِ
حسر َؾًَُا ضرأَ ْٙٚقَايرٛا ٖرا
ػ ِ
خٌر رًَْ ِْْٗٝا ْيُر ْ
َؾكَاٍرٜ :را بٓر١ٝر! أَضٚ ِٜٞٓرض٤ٛرَا ؾَ رتٛرضأَ ثِ زر ر
غكَتَ ْ َأشْقَاِْْٗ ِؾـ ٞصـسٚضِِْٖ ٚرْكِـطٚا ِؾـ ٞرَحرايِػِـِْٗ
خؿَطٛا أَبْصراضرِْٖ ٚر ر
ٖٛر شرا ٚر ر
ذ رُــس بــطقِ )2762( :قــاٍ
جــ٘ أَ ْ
خطر ر
ذـسم]{أَ ْ
صــطا رَ ٚيـِْ ر ٜركـِْ إيَ ْٝـِ٘ أَ ر
َؾ ًَـِْ رٜطْؾََــٛا إيَ ْٝـِ٘ بر ر
ايؿٝذ ؾـَ ٝا٭ضْـا : ٚ٩إغـٓاز ٙذػـٔا ضجايـ٘ ثكـا ضجـاٍ ايصـرٝح إ ٫إٔ ؾ ـٞ
حي ٢ٝبٔ غً ِٝنَ٬ا حيت٘ ْٔ ضتب ١ايصرٝح ٚراحلَانِِ بطقِ )583( :تًَٝـل
ايصٖبـ ـ ٞؾـ ـ ٞايتًدــ : ٝصــرٝح}ل و ةةةة :عةبةةاولَآلى نةة رِى عةةةببنظ ةة لةةة
ةةؤ ء بنب( ِر س بة ل دةلَة  :سلةة سثدة( قة رِةةػ لةة يجةز ذحـط إمساْٝـٌ)د
نؤب ودةةةةوةو صةةةة ةَناةنن بةةةة ثجء عةةة سس و اةةةةدنجء ايضةةةنفء دنايلةةةة ةةة ردو
حة نديندا ل نة اةطةةر ا ةاةداةةنن بيةةن( وة ةةة حيةةةنو بةؤى هةلَاةصةتنيء
ل َيةة( دنطةةةرِةَني هةةةةن دةة ةةةة ة ل فةةنطيمــهى نضةة( ة ل َيةة( ِر سى ب ة ل ض ة وة ثى
حيَغةابةةةر  بةةة طزةندةةةوةو طة ة( :اةو دةةةل سلةسلةةةنند( قة رِةةػ نؤب دةةةةةوةو
حة ندينن د وة نة بةؤج هةلَضة ء بت ة ن بةة عة َي ةةة نةة هةةرننا َي ينن بةعةيَك
ةة ةَن( ةةةةؤى ب ةوةَتةةةة صةةةةر حيَغةابةةةةرةػ  فةةةةرا وى :نضةةة( ةةةؤم اةةةنوى
دةصتن ةَذم بةؤ بيَةن ل وة دةصةةتن ةَذى طةزجل حنعةنن ليَيةنن ضة وة اشطةةوجل ننةيَةك
بينيةةنن ط ةيةةنن :اةهةةن اةةةوةةن بةةةآلم ضنوةةةنن دةةشم نةةزدو صةةةرةنن دةةةوى نةةزد لةةة
عة ةَن( ؤةنن دة وآلنء ةةانعةنةنن دةنةةزدل وة هيةةض ننايةةنن بؤى هةلَنةصةةتنن.
نــا رٕ
دةةةنرة حيَغةابةةةرى ة  وة ل َيةة( طيَزِدر وةةةةةوة [ رْـْٔ ذصر َْ ٜؿـَ َ١قــاٍرَ :
صـ ـًَّ{]٢ضرٚراَ ٙأبـ ٛرزاٚز بـطقِٚ )1319( :رذرػـٓر٘ ا٭َيبـاْٞ
ذ ـعربر٘ أََْـطم ر
ايٓ ـ ِب  ُّٞإشرا ر
ؾ ـ ـ( ٞص ــرٝح غـ ـٓرٔ أب ــ ٞزاٚز)}ل و ةةةةة :ذصر ْٜؿَـ ـ )َ١ة ة ليَةةة( ِر سى بة ة ل دةلَةةةةة :
حيَغةابةةر  اةطةر ايغةةيَك دنرِة ةة( نزدبنةة طزفتيَ ( هةبنةةل حةدنى دةبزدة
بةةةر حن ِر دةةةوةل ةةةنن د ةَةةذى دةنةةزدل دةةةنرة نةةة فةرا وةةةةة( :دةصةةتن ةَذ دةطةةزمل
وةضةةت وةةة( دووعن ب ةةنجل ةنن دوو رِنةةنج د ةَذ ب ةةنجل حةدن بةرةَتةة بةةر ة لةة
عةةرِى اةو دةى نة بة ةةانب ون بي ةة ن.
اةصةةةةةةلةى ضةةةةة رةم :دةضةةةةنن نةةةةة دةفةةةةةرا ىَ :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل وة
حيَغةةرتةػ ط ةةةةل و ةة :إشرا أ رضزْتِ اي ِكٝرـ ـاّر إىل ايصـ )٠َ٬اةطةةر وةضةتتنن هةلَضةةة بةؤ
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د َةةةذىَل اةاةةة اةوةعةة( لةةةة وةردةطي ةةزىَ نةةة دي ةةةج حيَ ةضةةةةتة بةةؤ دةصةةتن ةَذل و ةةةة:
دةبةة بة دينسى دةصتن ةَذطزة ازؤشة دةمءضنوى بغةة و دةصتةنند( بغةةة و اةصةح(
صةرى ب نو حيَيةنند( بغةة ل اةةدى اةطةةر ديةةة( دةصةتن ةَذى دةةب ول ديةةة( غ صةلَ(
دةب ول صةروب لة ةةوسةَينن هنوةَغةةةثل انةةن دةصةتن ةَذةنةى دةطيةةزىَ؟ غ صةةةلَةنةى
لةة دةردةض ؟ دة يَزل دةبة ديةةة( هةبةةة ل ضة د ة وة ط ةةةة :س دنةةنن هةةا وةنن

دة َليَ  :ليَزةد نة دةفةةرا ىَ :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل و ةةة :إشرا أ رضزْتـِ ايكِ رٝـاّر

إىل ايص ــ )٠َ٬اةطةةةر وةضةةةةتتنن بةةؤ د َةةةذ َى هةلَض ةة ل ا ة دةؼ و ةةةة :ديةةةجل ع ةةنةند(
بنصيغةة هةرنةةنم لة:
انليكء عةنفيعي() رِةمحةةة( ةةنن لةة بة ل دةلَةيَ  :دةصةةةتن ةَذ بةة بة ديةةج
و ةة :بةب دينسو اةبةصةةةت( ديَة دلَ دروصةةةث ديةةل بةةظ ليَتةنن ةيَةة ةةنةض ل ديةةة(
دةصتن ةَذ اةوة دية نة بلَةةيَ( :ديةس اةوةةة دةصةةتن ةَذىَ دةطزمل ض د ةةةة ديةةةةج بةؤ
د ةَذو دةصتن ةَذو رِؤ وو و بؤ هةرض( عيبندةةة غةةزى ةجء عة ازِةل هةةر اةوةةةة
نةةة لةةة د َلةةا هةةةةةل بةةةآلم ديةةةة( ةةةجء ع ة ازِة و َة ةزِ ى ديةةنسى د َي ة دلَ بةةة س رةةةػ
و ايًَِّٗ ْ ُْـ رط َ )٠بةة س ر دةطة ةزىَ :دةبةة
ذح ََ ١ي ربَ ْٝ
و ايًَِّٗ ر
دةهيَنزىَل دةلَةيَ(َ :ي ربَ ْٝ
لة دلَيغةةا هةر هةبة ل بةآلم ديةةةة( عيبندةةةنند( دة ةةة هةةا وى ةةةدين لةة دلَا ةةةل
وة ص دنةةيػ دية بة س ر بط ةزىَل بةآلم اةطةةر نةصةيَ يػ بةة س ر ديةةةنةةةى طةةة ج
و ةة :طؤ (تًؿـ )ى ح نزدل دنلَةيَني دروصث ديةل بةآلم دةلَةيَني :حيَضةو دةى صة دنةةةء
ديةةج هةر اةوةةة نة لة دلَةةا ةةل انجةن:
انليك و عةةنفيعي() دةلَةيَ  :دةصتن ةَذةػ حيَ ةضت( بةةو ديةنسةو اةبةصةتة هةةةة
لة دلَةةا .
هةدا َة يغةةةةينن نةةة اةةةب ةديفةةةو اةةةوس عيي)ةنن لةةة ديَةة د ن دةلَةةيَ  :ديةةةة(
دةصتن ةَذ حيَ ةضةةث ديةل لةة دلَةةةيا هةةب ل بةةآلم حةيَة صةةةزة و ةةنن ط ةبةة ل ضة د ة
اينضةةةةنن نةةة دةضةةةة دةمءضةةنوى دةع ةة و دةصةةتند( دةع ةة و اةصةةح( صةةةرى دةنةةنو
حيَيةنند( دةعةة ل دةنرة ديةةةنةةى هةر هةةةل اياى دنس و اةبةصتينن حة ضة( بة وة
نةةة ط ة وةندةةة :حيَ ةض ةت( ح َيةة( ديةةةل ض ة د ة هةةيض نةص ةيَك هةةةةن اناةةنجن َي ( دةب ةة
حنلَةةنةرو هنداةر َة ةة( دةبةةة ل دنضةةة ننرةَةك ب ةنجل نةة هةةر لةة ةؤوة دةضةة  :صةة
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نر ن دةمءضةةنوى بغة ول دةصتةنند( بغةة ج هةةن اةوثى انديغةة ننل حنعنن اةصةح(
صةةةرى ب ةةنو حيَيةةةنند( بغةةةة جل ب اةةةوةى ديةةةة َي ( هةةةةةب ؟ بيَط اةةنن بةةةب ديةةةةنسو
اةبةصث اينضنن هةيض ننرةَةك دننةةةنجل بؤةةة لة ِر صةةتيا هةةر اةةو قضةةةةة ِر صةتة نةة
ديةةةج بؤ دةصةتن ةَذ فةةرِسة.
اةصةةةةلةى حيَنجةةةةم :ةةة نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽ ﭘ ﭙﭼل دةةةةنرة اةةةةوة
ؾٌَ)ى أََـط)ةل و ةة :دةمء ضنوةةنن بغةة َنل رِووةنن بغةؤنل س دنةنن لةوبةةنرةوة نة انةن
غـهْ اي ـُا )٤دةَتةة دىل
صـ ُّ اي ـُا )٤ةةنن ر
عؤردن غَػٌْ) ةةةدين بةة اةنو حيَةا نزدن ر
ةن د حيَ ةضةةتة وةَةزِ ى اةنو حيَةا نزدن دةصتيغةةة( حيَةا بويَنةةةزىَل نةةةة بةة عةرِةبةةة(
حيَي دةط ةزىَ :زيـو)؟ هةداةَ ينن حيَينن و ةة نة ةةدين انو بة دةمءضةنوج د ب ةةةةىل
اةةنو بةةة دةصةةتندتا ب ةةةىءل اةصةةح( صةةةرج ب ةةةىءل اةةنو بةةة حيَيةةةنندث د ب ةةةةةىل
دةصةةتن ةَذةنةج ةةو وة.
هةداةَ يػ دةلَةةيَ  :دة يَزل دةبة دةصةتيغةة( حيَا بويَنزىَ.
انيػ و ى بؤ دةضةة رِ ى اةو دة بةهيَشةز بة ل نة دة َليَ  :حيَ ةضتة دةصتيغةة( حيَةا
بوةةةةةيَنزىَل لةبةرضةةة(؟ انةةةةن اةطةةةةر اينضة ةةنن بةةةةرط َي ( ةةةؤى بغةةةةة ةةةةةدين اةةةنوى
حيَا دةنةةةةنج؟ دةةة يَزل بةةة َل هةلَيغةةةة( دةط عةةةة ء دةصتيغةة( حيَةةا دةَن ل نةو ةةةة:
لة ِر صةةتييا عةةةةؤردن غػــٌ) بزةتيةةة لةةة اةةنو ح َيةةا نزدن وةَةةةةزِ ى دةصةةث ح َيةةا هيَنننل
ضةة د ة اةطةةةر ةةةةدين اةةنو حيَةةا نزدن اةبةصةةث ب و ةةةةل دةةفةةةرا و :ؾَص ـبّٛا رْ ًَــ٢
ٚجـ ــِٖٛهرِ ا ْيُرـ ــا٤ر)ل ةةةةةنن ؾَاغ ـ ـهِبٛا) اةةةةنوى حيَةةةةةا ب ةةةةةنل بةةةةةآلم فةرا وةةةةةةةة(:
ﭽﭘﭼل و ةة :بيغةؤنل عؤردديػ اةوةةة نة انوةغة( حيَةا ب ةةىء دةصةةتيغ(

حيَةا بيَنةة(.
اةصةةةلةى عةةعةةم :نة ة دةفةةرا ىَ :ﭽﭘ ﭙﭼل ﭽﭙﭼل
جــ٘) بزةتيةةة لةةةوةى
و ةةةة :رِووةنندتةةننل دةمء ضنوةنندتةةةةنن ٚجــ )ٙٛنةةؤى ٚرجْ ــ٘)ةل ٚر ْ
نةصةةيَك بةرةو رِووج ب ل ن ةَ( دةنرة لةصةرىل اةوة حيَ( دةطة ةزىَ ٚرجْـ٘) و ةةة :رَـا
ٜٛاجِٗـوَ َِـٔر ايــطأؽ) و ةةةة :لةص ةةةرى اينضةةنن ننة َيةةك نةةة نةصةيَك بةةةرةو رِووى ةةةؤ
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جــ٘) بةع ةيَ ة لةصةةةرل اةةةوة ح َيةة(
رِ دةوةصةةت ل اةةةوةى نةةة دةةةنرة لةصةةةرىل ض ة د ة ٚر ْ
دةط ةزىَٚ :رجْ٘)ل دةربةنرةى صةن ورى ٚرجْـ٘)ةةػ ضة د ة حيَ ةضةةةتيي نن حيَيةةة( نةة
نة دةفةرا ىَٚ :رجْ٘)ةنن بغةةؤنل دةب(َ اةوةى ٚرجْ٘)ة بغةةؤرىَل صن ورى
بيش دني
رِوو)ؼ لة حيَغةةة صةرةوة اةو عةة ةَنةى نة نؤةنة( ا وى ليَةا َى لةصةةر نؤةنةيةنةةى
هةةننة نؤةنة( ضةدنطةةةل اةوة بة بنرى درةَذة( د ل وة بةة بةنرى حنديةةة( د لةة ط ةَةةة ة
ةن طةة ىَل اةوة ٚرجْ٘)ةل بؤةةؼ دةبةة اةوة ورد ب زةَتةةةةوةل ضة د ة ة دةفةةرا ىَ:
رِووةنةةندتنن بغةؤن نةو ةة :اةةوةى نةة بةة رِوو لةة قةلَةةم دةدر َى بةؤ دةصةتن ةَذ دةبة
بغؤرىَل اةدى اةطةر بةصةةةر لة قةلَةم در ل دةةنرة عةؤردد( لةصةةر ديةةل بةن لةةوبنرةوة
ا ودةةةة بيَنينةوةل انةن ط ةَيةةننن لةة صةن ورى ٚرجْـ٘)د نل ةةنن لةة صةن ورى صةةةةر
د ن؟ س دةنةنن لةو بنرةوة اغةةت ازِةنن هةةةةء ِر يةةنن:
هةداةَ ينن ط ة وةةةندة :لة صن ورى رِوو د نل نةو ةة :دةبة بغةةؤرةَ .
هةداةَ ينن ط ة وةندة :دة يَزل لة صن ورى صةةةةر د نل نةو ةةة :عةةةؤردد( هةةةةردوو
ط ةَيةننن فةرِسديةل بة َل بةظ دةصت( ةةرِ حيَةا هيَننن اضةح) فةةرِسةل ةةنن صة دنةةةل
نة سةنةز اةو ِر ةةةؼ بةةهيَشةزة صة دنةج بة(َل نةو ةةة :اةةو ِر ةةةى دووةم ِر صةتةل نةة
ط ىَ لة صةةن ورى دةمء ضنود ديةل بةلَطةانن ضيية؟ بةلَطةةةانن اةوةةة نةة حيَغةابةةر
 لةةةة نةةةنة( دةصةةةتن ةَذد ط ةَييةةةةنند( ةةةؤى دةعةةةةةؤردوةل بةلَةةة دةصةةةت( ةةةةةرِى
دةفةرا ىَ :دةمءضنوةنن بغةةة َنل
حيَا هيَننونل اةطةر لة صةن ورى دةمءضةنو د بننل
اند م دةةغةةؤردوونل دةنرة لة صةةن ورى رِوود ديةة ل ةةنةةيَك لةو دةقندة:
يةكةة ْ[ /رـْٔ ا ْي ُِكْـسراّ بْـٔ رََْـسٍ  إَٔ ضرغـٍٛر اهللِ  رتٛرضـأَ َؾُرػرـحر ِبطرأْغِـِ٘ ٚرأرشْرْٝـِ٘
صــررر٘ ا٭يبــاْ ٞؾــٞ
جـْ٘ بــطقِ )442( :ر ٚر
جــ٘ إ ْبــٔ َرا ر
خطر ر
ظَا ِٖطرٖ رُــا ٚربرا ِٓرٗ رُــا]{أَ ْ
ليَ( ِر سى بة ل
(صرٝح إبٔ َراجر٘) بـطقِ})356( :ل و ةة :ايكا دى ن رِى اةعا
 دةصتن ةَذى طةزجل اةصةح( صةةرى نةزدل و ةةة :دةصةت(
دةلَ  :حيَغةابةرى
ةةرِى بة صةرى ؤ د هيَنن)ل وة اةصةح( ط ةَيةننديغةة( نةزدل هةةردوو ط ةَيةنةةى
دة ة ى ديَ ةوةةةةننء دة ة ى دةرةَيةةننل و حيَاةض ةة دةةة ى د َي ة ةوةى بةةة دوو حةجنةةة
طض ةنند(ءل دة ى دةرةوةى بة دوو حةجنة طةورةنند( اةصةح نزدب ).
دووة  [ /رْْٔ ايطُّبرٝع بِْٓ ِ ََرٛشِ ابْٔ رْ ْؿطرا٤ر أَْ رٗـا ضرأَ ْ ايٓ ِبـٜ  ٞر رتٛرضـأر قَا َيـ َْ :رػرـحر
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خطرجر٘ ايتط َِصُِّٟ
ذسر{]َ٠أَ ْ
ػحر َرا أَ ْق ربٌر َِْٓ٘ ٚرَرا َأزْ ربطر ٚرصسْغَ ْٚ ِ٘ٝرأرشْر َْ ِ٘ٝرطٚ َ٠را ِ
ضرأْغر٘ ٚرَر ر
غـ ـ رٓاز}ل و ةةةةةة :رِوبةةةةةةيع( نضةةةة(
ػـ ـٔ اإل ْ
ب ــطقِ )34( :قـ ــاٍ ايؿـ ــٝذ ا٭يبـ ــاْ :ٞذر ر
ا عةووةش ةةنيَ ة لة هنوةلَة انفزةةةننن) ة لةةيَ( ِر سى بةة ل حيَغةابةةرى ة ى
 بيني ة دةصتن ةَذى طزةة ةل دةلَة  :اةصةةةح( صةةرى ةؤى نةزدل و ةةة :دةصةت(
ةةةةرِى بةصةةةر د هيَنةةن)ل حيَغةةةةةوةى صةةةرىء دو وةى صةةةةةرى ةةةة ةةنرل هةةةروةهن
هةردووث نةنطةة(ء ط ةَيةننديغةة(ل {و ةة :دةصةت( ةةةرِى بةة حةيَػ ط ةَيةننديغةةة(
د هيَنةنوة صـ ـسْؽ) اةوةةة نة لة حةدنى ط ةَيةةةل بة ن ردى ث نةنطةة( حيَاةلَةةيَ ل نةة
هةر بة ط ةَ ةةةةة}.
نةو ةةةة :بةةةم دوو دةقةةة دةردةنةةةوىَ نةةة حيَغ ةةةابةر  ط ةَيةةةنند( دةعةةةةؤردوةل
بة َل ةة دةصةةت( ةةةةرِى حيَا هيَنةةةةنونل دةصةةت( ةةةةرِ ح َيةةا هيَننديػ فةةةرِسى صةةةرةل دةةة
فةرِسى دةمءضةةنول بؤةة دوو ط ةَيةنةنن لة صةةن ورى دةمء ضنود دني.

اةصة ةةةلةى ةوةة ةةةم :نةةةة ة ة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭼل وة هةردوو دةصةةتةننديغتنن بغةؤن ةةنن انديغة ننل لةة ساةند( عةرِةبيةا
لةة عةةةةندةوة هةةةةن دينةؤ ح َيةةي دةطة ةزىَ دةصةةةثل اي رٝــسَِ :ـٔر اي ـُر ْٓ ِه إيـ ـ ٢اي ؿــط)ل
دةنرة( نزدوةل
اةدى بؤضي ا َي ة بؤ دةصتن ةَذىَ هةا وى دنعةؤرة ؟ لةبةراةوةى
دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼل دةصتةننديغةةةتنن بغةةةةؤن ةةةةن انديغة ةة ننل

انديغةةك اطةةةنة نة قؤلَء بنصةةك حيَك دةطةةةةد ل بنصةك بةة عةةرِةب( غـاِْس)ى
حيَاة َلةةيَ ل قؤ َل ةةيػ بةةة عةةةرِةب( ْرطــس)ى ح َيةةاة َليَ ل اةةةوةى دةنةوةَتةةة د َي ة ن قةةؤلَء
بنصةكل اةو اطةةةةة حيَي دةط ةزىَ َِطؾَلْ)ل نة نؤةةنةةةى َرطاؾِلْ)ة.
ةن س دةةةنةنن لةوبةةةنرةوة نةة انةةن انديغةةك فةةةةرِسة بغةةؤررىَل ةةنن دةن؟ رِ يةنةي ةةةنن
هةةةل هةرضةداة حيَغرتةػ انان ةةةن نن حيَةا ل سؤربةةةنن دةلَةيَ  :فةةرِسى انديغة يػ
عةةةؤرددةل بةةةةآلم ايغة ةة نلةنةةنن لةةةةوةد بةةةؤ دروصةةةث بة ة وةل نةةةة ة ة دةفةةةةرا ىَ:

ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼل دةصتةننديغةةةةتنن بغةةةةؤن هةةةةةن انديغةةةة نن؟ ضةةة د ة
إي ـ)٢ى بةننرهيَنةةةةنوةو دةةفةةةرا ة :رَـعر ا ْي رُطرا ِؾــل) لةطةةةةةلَ انديغةة ةنننل هةروةهةةةةن
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هةةة( حيَيةةةةننديػ فةرا وةة ةةةة( :ﭽﭠ ﭡﭼل دةةفةةةةرا وةَ :رـ ـعر ايهَ ـ ـ َْبر)ْٔٝ
لةطةةةةلَ ط ةَشةنطةةةننل ايغة ةة نلةنة لةةةةوةد دروصة ةةث بة ة وةل بةةةةآلم صة ة دنةة( نزدةةةةة(
حيَغةابةةةةةر  حيَغةة ةةند( ا َي ةةةةةى دةد ج نةةةةة هةايغةةةةةةة حيَغةابةةةةةرى ةة ة 
انديغة ةنند( ع َردوونل وة ط ةَشةنطةننديغةةة( لةطةةلَ حيَيةنندةا عةةؤردوونل نةو ةةةة:
ل ةةيَزةد بؤةةةة س دنةةةنن ط ة وةندةةة :هةرضةةةداة إيـ ـ ٢يِبًــٛؽ ايػراٜــ)١ل و ةةةة :إيـ ـ )٢بةةؤ
غـا َؾطْ َِـٔ أَضبٝـٌ إي ـ ٢ايػـًُٝراِْٝر )١لةة
طةةغةةتنة بة ع ةَنيَكل بؤ وةَنة :ةؤ دةلَةةيَ( :ر
هةةوليَزةوة ض واة صليَ ند(ل نةو ةة :لةةوىَ صةةةفةرةنةج نؤةنة( ح هةةنة ةل نةة ة
دةفةةةرا ىَ :دةص ةةتتنن بغةةةؤن هةة ةةن انديغةةةةكل دةب ة لةةة انديغةةةةك نؤةةةنة( ح ة ب ة ء
انديغ ( لةطةلَةةا دةبة ل بةآلم دةنل س دنةةنن دةلَةةيَ  :ليَةةزةد إي ـ )٢بةة اندةنى َرـعر)ةةةل
و ةةةة :لةطةةةةةلَل انجةةن انةةةةةن لةةة ق رِاند ةةا عةةت( و اةةنن هةة ةةة؟ بةلَةةةة ل لةةة صةةةة ورِةة(
ايٓػا)٤د

دةربنرةى اناةلَةنةةزدن لةطة َل اةنلَ( هةةي دةا

دةفةةرا ىَ :ﭽﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﭼل و ةة :وة انلَء صةناندةنند( هةةي ن باةن بةة ؤةةننءل حةيط بةة
حن اةطةؤرِن ز ح( ؤةةنن بة ضنن( اةو ن اةطةةةؤرِن ل وة اةنلَ( اةةو ن لةطةة َل هة(
ؤةةةنن اة ؤنل بة ِر صةتي( اةوة ط دنهيَ ( سلةة.
{ إيـ )٢ليَزةد بة اندنى رَعر)ةة ةند( :اةنلَ( اةةو ن لةطةة َل اةنلَ( ؤةةنن اةة ؤن}ل
انجن إيـ )٢هةرضةداة لة اةصلَا بة اندنى ةنن )ةةل بةةآلم ليَةزةد ةةند( :اةنلَ( اةةو ن
اةةةهيَن لةطةةةلَ اةةنلَ( ؤةةةننء هةةةردوونينن حيَ ةةةوة خبةةؤنل نةو ةةةة :نةةة دةفةةةرا ىَ:
ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼل و ةةةةةةةة :دةصةةةةةةتةنندتنن بغةةةةةةةؤن هةةةةةةةةةةن دةطةةةة ةةنةة
انديغة ةنننء اةو ديغينن لةطةلَ بغةؤن.
هةداةَ يغةةينن دة َلةيَ  :إي ـ )٢هةةةر لةصةةةر و ةةةنى ؤةةةةة(ل بةةة اندةةنى طةةغةةنت بةةة
خٌر ؾِ)ِ٘ٝل صةن ورةَك نةة
ع ةَنيَ ةل بةآلم دة َليَ  :احلَ ـسُّ إشا نَإر َِْٔ جِْٓؼ ايـُررسّ ِز زر ر
دةةةنرة( دةنةةزىَل اةطةةةر لةةة ينض ةة( دةةةنرة( نز وةنةةة ب ة ل اةةةوةػ دةض ةيَتة طة َل ةة(ل
لةوبنرةوة وةَنةةةة دةَننةةةوة :اةطةر ةةنةيَك بلَةة ِ :بَْتوَ رٖصرا ايؿَ ـسإ َِـْٔ ٖراٖـٓـ ـا

www.alibapir.net

......

()7 – 6

[ ] 471

إيـ ــٖ ٢رآٖـ ــا)ل ؾَــسّإ) رِووبةر َة ةةةةةة لةةةة سةوى {لةةةة اي ــَُحِ ايٛغ ــٝط)د دةلَةةةةة :
ايؿَ ـسإ َِ ْكسراض َِٔر ا٭َ ْض ايعضاْ ٝـ ِ١تردترًـ َِػرـاذرت٘ ؾ ـ ٞايبـ ـ٬ز ايَطبٝـَ ١ـٔ بًَـ ـسٍ
إي ـ ـ ٢بًـ ــس َ ٚػـــاذت٘ ؾـــَ ٞص ــط (  )333 3/1قص ــبَ ١طبَ ــ ١أ َ )4200( ٚــر َطبّ ــع
بتكطٜـ ايهػــط د َؾــسراز)1()ٜٔل و ةةةةةة :ف ةةةدد ن اةدا سةةةنةةة لةةة سةوى نغةةةةت ننلَييل
حندتنةيةنةى لةة وآلةةند( عةةرِةب( لةة عةةة ةَنيَ ةوة بةؤ عة ةَنيَك يةنو سةل لةة ايؾةزد
صيَضةةةدو ص(ء صة ء ةة لةصةةر صةيَ( قةصةةةبةةةن( ض ر طؤعةةةةةل ةةن د ضةةة ر
هةةةةةةس رو دوو صةةةةةةد  )4200اةةةةةةةزى ض رطؤعةةةةةةةةةةل نةةةةةة بةةةةةة ؾ ـ ــساز )ٜٔنةةةةةؤ
دةنزةَتةوة}اةطةر نةصةةيَك بلَةة  :اةو دؤاةةة ةن اةو دؤاةم حة فزؤعةةةت(ل ةةنن اةةو
فةدد دةل ةةةن اةو فةدد دةم ح فزؤعةةةت(ل اندةنى و ةةة هةةا وى دةضةيَتة ديَة ىل بةةآلم
حطر )٠اةةم سةوةةةم
حطر ٠إيـ ٢رٖصِ ِٙايؿ ـ ر
اةطةر بلَةة  :بَتوَ ٖر ـصِ ِٙا٭َ ْض َِ ْٔ رٖصِ ِٙايؿ ـ ر
ح فزؤع ةةت( لةةةم درة تةةةوة ةةةن اةةةو درة تةةةةةل دةةةنرة درة تةنةةةى دووةم دننةوةَتةةة
سةوةةنةةةوةل بؤضةة(؟ لةةة ن َلةةةة( ةةنةاةةا نةةة دةفةةةرا ىَ َِ :ـْٔ ٖرـاٖـ ـٓا إىل ٖرآٖــا)
ليَةةزةوة ةةةن ايَةةزةل سةوةةنةةة هةةةا وى ةةةة ينضةةةةل بةةةآلم لةةة ةةةةنلَةة( دووةاةةا
درة تةنةةة لةةة ينض ةة( سةوةةنةةة ديةةةل بؤةةةة اةةةو درة تةةة دننةوةَتةةة صةةن ورى اةةةو
سةوةيةةةوةل ض د ة سؤر نر ةلَك لةصةر ديَ نء صيَ ن دةبيَتةة نيَغةةةةننل فزؤعةةينر
دة َل ةة  :لةةةم درة تةةة ةةةن اةةةو درة تةةةم ح ة فزؤعةةت وىل انةةةن اةةةو درة تةةةى دووةم
دةنةوةَتةةة د َي ة ص ةةن ورى سةوةيةنةةةوة؟ دةةة يَز دنة ةةوةَتةةةة ل ض ة د ة درة تةن ةةة لةةة
ينضةة( سةوةيةنةةةى ديةةةء يةةةةنةةل بةةةآلم اةط ةةةر بلَةةةة  :ل َيةةزةوة ةةةن ا َيةةزةل ةةةند( دوو
عةة ةَننن دةةنرى ب ةنجل اةةوة هةةر دوو عة ةَنةننن دةنةودةة صةةةن ورى اةةو سةوةيةةوةل
بؤةةةة نةةة ةة دةفةراةةة ىَ :ﭽﭛﭜﭼل لةبةراةةةوةى َِط َؾ ـلْ)ةةةػ هةةةر لةةة
ينضةة( دةصةةتةنةةةل و ةةةة :بةعةيَ ة لةةة دةصةةثل نةو ةةةة :انديغةة يػ دةنةوةَتةةة د َية
ن ( عةةؤرددةوةو دةبة اةوةػ بغةةؤرىَ.
ضـٞر اَهللر ْرْٓٗ رُـا نَـإر
انجةن لةوبنرةوة اةم دةقة هةةةةةة [ :رْْٔ جرا ِبطه بْـٔ رْبْـسِ اَهللِ رض ِ
خطرجرـ ـ٘ اَيساضرقرتْـ ـِٓ ُّٞب ــطقِ)15( :
اَيٓبِــ  ٞإشرا رتٛرضــأَ َأزراضر َا ْيُرــا٤ر رًَْ ــَ ٢طْ َؾكَ ْٝـِ٘]{أَ ْ
نـثِ
ٚرايبر ْ ٝرٗكِ ُّٞؾـ( ٞايهررب )٣بطقِٚ )259( :رايػـ ِٞ ٛٝؾ ـ( ٞايـسٚض اي ـُٓثٛض) ٚرإبْـٔ َ
 )1ص .677
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ذحر ــط ؾـ ـ( ٞؾ ــتح ايبــاض ٟرٚصر ــررر٘ ا٭يبــاْ ٞؾـ ـٞ
ؾـ ـ( ٞتؿػ ـ ٚ )ٙايكر ــط رَ ٚرإ ْبــٔ ر
(ايػًػــً ١ايصــرٝر )١بــطقِ})2067( :ل و ةةةة :نب ةة ى نةة رِى عةباولَةةةةآل ةة لةةة
َىء بنب( ِر سى ب ل دةلَ  :حيَغةابةرى
 ننةيَك دةصتن ةَذى دةطزجل انوى بةة
دةورى انديغةةةة ( د هةلَاةصةة ورِ دال و ةةةةة :اةةةنوى بةصةةةةر انديغةةة ةنةع( د د نةةةزدل
نةو ةة :انديغ يػ صن ورى عةةؤرةنة.
هةر لةةوبنرةوة اةةم فةرانةغةتةؼ هةةةةْ[ :رـْٔ أَ ِبـٖ ٞطرْٜـطرَ  َ٠قـاٍر :إْـ ٞغرـ ُِ َْ
ايٓبِ  ٞرٜكر :ٍٛإٕ أرَتِٜ ٞسْ رْْٕٛر رّْٜٛر ا ْيكِٝرا رَ ِ١غرطًّا َررحًِنر َِْٔ ثراضه ايْٛضَ ٤ِ ٛؾُرـٔ
ػ ـ ًِ مِ
دـ ـاض ُّٟب ـطقِٚ )136( :رَ ْ
ج ـ٘ ايب ر
ت ٝـٌر غرط رتــ٘ َؾًْ رْ ٝؿ رَ ـٌْ]{َأخْ رط ر
غ ـترتَاعر َِ ـْٓهرِْ إَْٔ ِ ٜ
ا ْ
ذبـإر بـطقِ})1049( :ل و ةةةة :ا َاةةةة( ةةؤم بةةةوة دةدنصةةةة ةوةل
بـطقِٚ )246( :را ْبـٔ ِ
دةا ضةةةنوو دةصةةةثءح ء بنسووةةةةةنن عةةةةة ةَن( دةصةةةةتن ةَذةنن) لةةةة رِؤ ى قيناةةةةةا
دةدرةوعيَتةوةل صخي دةب ل دو ةي اةب ه رِةةةزِة ط ة وةةة(َ :ؾُرٔ اغْترتَاعر َِـْٓهرِْ إَْٔ
تٝـٌر غرط رتــ٘ َؾًْ رٝؿْ رَـٌْ)( )1و ةةةة :هةةةر ننا َيةةك لةةة ا َي ة ة ة ة د( صةةخيةة(ء درةوعةةنوةة(
ِ ٜ
اةدا اةنند( سةند ب نجل بن سةندى ب نجل و ةة :بةعيَ ( بغ جل اةو ننةةة اةدا اةةنند(
دةصةةتن ةَذى اةدا سةةةةةن( سةنةزةةةنن سةةةنةز دةدرةوع ةيَتةوة لةةة رِؤ ى دو ةةة( د ل ةةةند(:
دةمء ضةةنوىء دةصةةتةنند(ء حيَيةةةنند(ل نةو ةةةة :بةةن ةةةةدين اةوةدةةاةى فةةةرِسة دةةغةةةة ل
بة َل و وةةزةغ( بةرىَل بة اةر يَك ؤى ة وع( دنرِة ةةييء ةةنةللةة ف دةنةنج.
دةنرة لة ننة َي ةةا اينضةةنن لة ةو هةلَاةصت بة ةنةبةجل هةروةهن لة نلَةةةةنندي
دة ةةعةا بةطغةةت(ل حيَ ةضةةتة هةردوو دةصةت( هةةةن اةضةةن( بغةةة ج حةيَػ اةةوةى
اةةنو بةةة دةا ضةةنوةا ب ةةنجل و ةةةة :فةةةرِسةل ةةةنن بةةةثى نةاةةةوة صة دنةةةل نةةة هةةةردوو
دةصت( ةن اةضةن( بغةة ل حيَغةةة نةة دةصةتن ةَذىَ دةطةزىَل بةةنةبةةة( اةطةةر انوةنةة
لةو ةؤرة اةةةنو دة بةة نةة لةة قنحيَةةةكل لةة اةجنةلَةةةيَك بة ء دةصةت( ةيَبتةةةنجل دةبة
حيَغة انو بزِ ةَنيَتة صةر دةصت(ل ةنن قةنحيَ ( بضة و بةصةةةر دةصةت( ؤةةا ب ةنجء
دةصةةتةنند( بغةة ج دةة دةصةةةت( بةة حيضة( ةيَبتةةةنجل لةةوبنرةوة اةةم فةرانةغةتةى
ذــسنرِْ َِ ـْٔ رْ َِ ْٛـِ٘ َؾ ـ َ٬رْ ٜػ ُِ ـؼْ ر ٜـسرِ ٙؾ ـٞ
غ ـتر ْٝكَ َ أَ ر
حيَغةةةةةابةر  هةةةةةةةةة[ :إشرا ا ْ
 )1قــاٍ ايؿ ـ ـٝذ ا٭يبــاْٖٚ :ٞــص ٙايعٜــازَ ٠سضج ـ ـ ١ؾـ ـ ٞاحلــسَ ٜــٔ نــ ّ٬أبــٖ ٞط ٜـ ـطَ ٫ ٠ــٔ نــّ٬
حل ٌؿاظ.
ايٓ ِب ـ ّ ٞب ٔٝشيو غٝـط ٚاذ ـ ٍس َٔ ا ر
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جــ٘ َأذْ رُ ـس ب ـطقِ:
خطر ر
ػ ـ ًَٗرا رثَ٬ثــا ؾَإْــ٘  َ٫ر ٜـسْض ٟأَ ْ ٜـٔر برا رت ـ ْ رٜــس{]ٙأَ ْ
اإل رْــا ِ٤ذرتــٜ ٢رػْ ِ
(ٚ )7432رايبدر ـ ـاض ُّٟبـ ــطقِٚ )160( :رَػْـ ــ ًِ مِ بـ ــطقِ )641( :رَٚأبـ ــ ٛزرا ٚرز بـ ــطقِ)105( :
ج ـْ٘
ػ ـا ُِّٞ٥ب ـطقِٚ )161( :را ْب ـٔ رَا ر
رٝحم رٚايٓ ر
صـ ِ
ػ ـ مٔ ر
رٚايتط َِ ـ ِص ُّٟب ـطقِٚ )24( :ر َق ـاٍر :ذر ر
بطقِ )393( :رْْٔ أَبٖ ٞطر ْٜطر} ٠ل و ةة :اةطةر ةةنيَ تنن لة ةةو هةلَضةةةن بةن دةصةت(
دة ةةنةة ديَةة قنثل قةةنح( انوىَل ةةعةةت( انوىَل ض د ةةةة اةةو نةةةنةة وة ايَضةةةتن اةنو
بة بةل وعةةة دةب وةو انوةنن لة ةةعةثء اةجنةةلَ نةزدوةو دةصةتن ةَذةنن ح طةزةةة ة)ل
ةنن صةة نر ن هةردوو دةصت( دةعةة جل ض د ة ةةةنيَك لةة ايَةةة ة دنس دةةة دةصةةةت(
لة نةة ىَ ب وة.
و ةة :دةبينة( دةصةةت( لةة عةةورِةة( ة َى د وةو دةصةةةت( حةيط بة وةل بةن دةصةةةت(
ةة ن بغةة جل اةوة بةةنةبةةةج نة لة ةو هةلَاةصةةت ل وةن( دة ةةؼ بةطغةةت(ل نةة
دةةنرة بة حيَ( اةم فةرانةغةةتة دةب نةصةةيَك نة لة ةو هةلَاةصةةت لةصةةةرى فةةرِس
ب دةصتةنند( بغةة ل حيَػ اةوةى نة دةصتن ةَذىَ بطةةةزىَل لةة نةنة( دةصةتن ةَذطزةنا
حيَػ اةةوةى اةدا اةنند( دةصتن ةَذى بغةة جل دةبةة دةصةةتةنند( ةنوةَ ب ةةةنةةوةو
بغةة ج).
اةصةةةةةلةى هةعةةةةتةم :نةةة دةفةةةرا ىَ :ﭽﭝ ﭞﭼل وة دةصةةةةت( ةةةةرِ بةةة
صةةرى ؤةندا بيَةن ل ﭽﭝ ﭞﭼل و ةةة :دةصةتتنن بةصةةرةندا بيَةن ل
بةآلم بة ةةا يا ليَزةد اةبةصت( اةوةةة دةصةت( ةةةرِ بةصةةرى ؤةندةا بيَةن ل دةة
هةر دةصث بة وع ي(ل س دنةنن لةوبةةنرةوة نةة هةؤى اةةوة ضييةةة ةةة ى س دةنو عةنرةس
غـهرِْ) نةةة
ػــرٛا ضِ ٚ٤
غـهرِْ)ء دةةفةةةرا ةٚ :راَْ ر
حيتةة( ب)ى سةةةند نةةزدوة لةصةةةر ضِ ٚ٤
دةعط جنن بفةرا ىَٚ :راَْػررٛا ضٚ٤غرهرِْ) صةرةنن اةصح ب ةةنل دةصةث بةة صةةةرةندا

بيَةةن ل اةةةدى بؤضةة( فةرا وةةةةة( :ﭽﭝ ﭞﭼل بةةؤ س دينرةيتةةنن لةةة
ق رِانن ةة حيتيػ دية اندنى ؤى دةبة ل هةيض حيتيَةك بةة ةؤ ِر ة( ديةةةةل ةنرى و
هةةةةة هةدةةاةَك لةةة عةةنرةس ةند( ساةةند( عةةةرِةب( دة َلةيَ  :اةةةو حيتةةة سةةةندنز وةل بؤضةة(
سةةةندنز وة؟ ةنةةةن دةةةنرة اندنةةةةن( لةةة َةةةز د ة ةةةل ايَضةةةةتن ل َيةةزةد اةةةم ب)ةةةة نةةة

دةفةرا ىَ :ﭽﭝ ﭞﭼل س دنةنن دوو و ةةنةنن ليَةةا وةةةوة:
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هةدا َة ةينن دةلَةةةيَ  :اةبةصةث لةةو ب)ةةةل اةوةةةة نةة بةعةةيَك لةصةةرةنن دةصةت(
ةةرِى حيَا بيَن ل نة عةنفيعييةننن و دةلَةيَ ل هةةروةهن ةدةفييةةننديػ دةلَةةيَ  :ةةة
لةصةر ض رى صةةر فةةرِسة اةصةح ب ةةزىَل بةةآلم اةةو د( دة ةة و ةةة :انلي ةةييةنننء
ةدبةلييةن ةةنن) دة َلةيَ  :دةب ةة صةةةر هةةةا وى اةصةةح ب ةةزىَل انجةةن اةةةو د( حيَغ ةةةوة
دة َلةةيَ  :اةةةو ب)ةةةة بؤةةةة سةةةندنز وة ةةةنن اةةةو اندنةةةة بطةةةد ةة ل و ةةةة :بةع ةةيَك لةةة
غ ـهرِْ)
ػــرٛا ضِ ٚ٤
صةةةرةنن دةصةةت( ةةةةرِى ح َيةةا ب َيةةن ل بةةةآلم اةطةةةر فةةةرا وبنىٚ :راَْ ر
دةب و ةةةة دةصث بة هةا وى د بيَنةة(ل بةآلم لة ِر صةةتيا اةةو ِر ةةةى دة ةةةة بةةهيَشةزة
نة دةلَةة  :اةو ب)ةةل بؤةة سةندنةز وة نةة دةبةةة حة اةصةح نةز و رَُْػـ ـٛحم بِـِ٘)ةَةك
هةةبة ل عةةتيَك هةبة صةرى حة اةصةةةح ب ةةىل اةةوةػ ضييةةة؟ اةنوةل انجةةن اةطةةر
غـهرِْﭼل هةةةر دةصةةتث بةصةةةرى د هيَننبةةن ةةةةرِةػ
ػــرٛا ض ٚ٤ر
ة فةةةرا وبنى :ﭽٚراَْ ر

دةب وبنةةل هةر ةةو و ب ول بةآلم ﭽﭞﭼل و ةة :دةصتتنن بة عةتيَك ب ةةنء بةة
صةةرى ؤةةةند( د بيَن ل نةة اةبةصةث حيَة( اةنوةل و ةةة :دةصةةتتنن بةة اةنو ب ةةةنء بةة
صةةرى ؤةند( د بيَن .
انجةةن لةوبنرةوة نة انةن اةصح و ةةة :دةصةت( ةةةرِ بةصةةةةر د هيَنةننل انةةةةن هةةا وى
بة ل ةنن بةعةةيَ (ل وة ط ةةة :س دنةنن ِر يةنة( ةنن هةةةةة:
عةةنفيعييةننن دةلَةةيَ  :ةةةة ةنلَة ا وؼ لةصةةر اةصةةةح ب ةزىَل فةرِسةنةة دةَتةة دى
نة دةةةنرة اةةوة عةةةتيَ ( اة ةةنلَةء دنس دةةةة بؤضة( و ةندةط ةةة ة؟ ضة د ة ةةةة
ةنلَةةة ا و اةصح دننزىَل هةر ةنةن دةل حةةنسدة ا و هةر وةبةردةنةةةون).
ةدةفييةن ةةنن دة َل ةةيَ  :دةب ةة ةةةة لةصةةةر ض ة رى صةةةر بةةة ثى نةاةةةوةل اةصةةح
ب ةةزىَ.
انلي ةييةنننء ةدبةليةيةننن دةلَةيَ  :دةبة صةر هةا وى اةصح ب ةزىَ.
انيػ و ى ةيَاةطةم نةة صةة دنةجء حةصةةنا بة هةةا و صةةرل ةةنن سوَربةةى اةصةح
ب ةةزىَل بةةةآلم فةةةرِسة هةداةَ ةة( هةةةر اةصةةح ب ةةزىَل و ةةةة :هةدةةاةَ ( فةةةرِسةل بةةةآلم
هةا وى صة دنةةةل بةلَةطةنند( ِر صةتيي اةم ِر ةةةة:
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ةةةةةة  :اةطةةةةةر ةةانعةةةةنى فةرانةغةةةةةتةنند( حيَغةابةةةةةر  ب ةةةةةة ل اةةةةةوةةنن
لةة وةردةطي ةةزىَل نةةة حيَغةابةةةر  اةةةرج دي ةةةل هةةةا و ةةنرآ هةةةا و صةةةرى
اةصةح نزدبة ل دةصةت( ةةرِى بة هةةا وى د هيَنةنبة ).
ػ ـرْ ثرـٛب )ٞدةصةتة بةة حؤعةةننةنةم
دوو :لة ساند( عةرِةبيةا اةطةر ةةؤ بلَةةيَ( َر ر
ػرْ اَِ ـسراضر) دةصتة بةة دة رةنةة د هيَنةنل هةيض نةةظ و ى لةةة
د هيَنةةنل ةنن َر ر
وةردةةنطزىَ نةةة دةصةةت( بةةة هةةةا و دة رةنةةةد هيَنةةنوةل ةةةنن دةصةةت( بةةة هةةةا و
حؤعننةنةى د هيَنةنوةل نةو ةةة :اةةو ِر ةةة ِر صةترتة نةة نةةا َي يػ لةصةةرل دةصةت(
ةةرِى حيَةةا بوةيَنزىَل فةرِسةنة ثدةض ل بةآلم و بنعتةزة دةصت( ةةةرِ بةة هةةا وى
د بيَن ل وة لةم فةرا ودةةةةى حيَغةابةرةغةةةةوة  دةةنرةْ[ :رـْٔ ايُْ ِػـ ر ِ٠بْـٔ
ؾ َْ رب  َ١قَاٍر :رتد َّرًـر ضرغـ ٍٛاهللِ  ر ٚرتد َّرً ْؿـ رََرـ٘ َؾًَُـا قَطرـ ٢ذراجرترـ٘ َقـاٍر:
ػــط رْ ـْٔ
ج رٗــ٘ ثــِ رشٖر ـ ر رٜرْ ِ
ػ ـٌر نَؿَّ ْ ٝـِ٘ ٚرٚر ْ
ت رٗ ـطرَ ٍ٠ؾػر ر
$أَ رَ رَ ـوَ َرــا٤م #ؾَ َأترْٝتــ٘ ِبُر ْ
ر ـ ِ ايْحب ـٚ ِ١رَأ ْي َكــ ٢ايْحب ـ َ١رْ ًَــ٢
خ رطدر ر ٜـسر َِ ٙـ ْٔ رت ْ
نــُِّ ايْحب ـَ ِ١ؾ ـأَ ْ
طــامر ر
شِضراْر ْ ٝـِ٘ ؾَ ر
نـ ر
صـٝر ِتِ٘ ٚر رْ ًَـ ٢ا ْي َُِراَرـٚ ِ١ر رًَْـ ٢خؿَّْٝـِ٘ ثـِ ضر ِ
ػٌر شِضراْر ْٚ ِ٘ٝرَرػرـحر بِٓرا ِ
َرْٓ ِهبر ْٚ ِ٘ٝرغَ ر
ػـًِِم بــطقِ:
دـاض ُّٟبــطقِٚ )5463( :رَ ْ
جـ٘ ايب ر
ن ْبـ ؾَاْْ رتٗر ْٝرٓــا إ َيــ ٢ا ْي َكـَ{]ّْٛأخْ رط ر
ٚرضر ِ
(})632ل و ةةةةة :ا غة ةة ِةى نة ة رِى عة ة عبة ة ة ليَةةة( ِر سى بة ة ل دةلَة ةة  :لةطةةةةلَ
حيَغةابةةةرى ة  لةطةةة َل ص ةة حن ب ة وة ل دو نةوةي ةة لةةة ننرو دةنةةةل انةةيػ
لةطةلَة( دو نةةةوسل دو ى اةةوةى ةةنرةة( طةةةزجل فةةرا وى :اةنوج حيَيةةةة؟ انةيػ
ت رٗطر)٠نةم بؤ هيَنةةن نة وة اةصينةةةل انوى دةصتن ةَذى ةيَا ةة) اةةو عةتةم
َر ْ
بؤ هيَنن نة انوى ةيَةا بة و حيَغةابةةر  هةةردوو لةحةة دةصةت( عةؤردنل دو ةة(
دةمء ضنوى عؤردل حنعةنن وةضةةت( قةؤلَ( هةةلَب نجل و ةةة :بنصة ةنند( هةلَب ةةنج)ل
بةةةآلم ببةةةنةةة) قؤلَةنةةةى ةةصةةك بة و هةلَنةةةنز ل بؤةةةة د ةنةةنل وة ببةنةةةى
بةصةر عةةند( د د ل اةو نر هةردوو بنص ( عةةؤردنل وة دو ةة( حيَغةةصةةةرى ةؤى
اةصةةح نةةزد دةصةةت( ةةةةرِى ح َيةةا هيَنن)ل وة دةصةةت( ةةةةرِى بةصةةةر ايَشةرةنةعةة(
د هيَنةنل دو ةةة( دةصةت( ةةةةرِ بةصةةر هةةةردوو ففةنةعة( د هيَنةةن ة ف و ةةةة:
طؤرةَةة( ضةرم) دو ة( صة رى وآل ةنةةى بة ول انةيػ صةةة رب ومء طةةغةةةتينةوة
ةلَة ةةنة.
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اةصةةةلةى د َةةةةةم :نةة دةفةةرا ىَ :ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼل ليَةزةد س دنةةند(
ق رِاةةةةةنن ة ة ةَ هةدةةةاةَ ينن بةةةة ٚرأَضْجًَهرــِْ) ةَناووةندةةةةةةوةو هةدا َة ةةةةةينن بةةةة
ٚرأَضْجًِهر ـ ـِْ) نةةة اةطةةةةةر ٚرأَضْجًَ ـ ـهرِْ) ب ةة ل ةةةند( :حيَيةةةنندتنن بغةةةؤنل بةةةآلم اةطةةةةةر
ٚرأَضْجًِ ـ ـهرِْ) بةةة نةةة اةةةو قةةة ِ اةةةؼ هةةنة ةل هةدةةاةَ ينن و ةةةنن ليَ ةةةا وةةةوة نةةة
اةبةصةةث ح َيةة( اةصةةح نزددةة( حيَيةنندةةةل و ةةةة :حيَيةةةننن عةةة ـــ دةنزةَنةةةوة صةةةر
غـهرِْ ٚرأَضْجًِهرـ ـِْ إي ـ ٢ايهَـبن) صةةرةنن اةصةح
اةصةةح( صةةر و ةةةٚ :راَْػرـ ـرٛا بِطِ ٚ٤
ب ةةةنء حيَيةننديغةةتنن اةصح ب ةةنل وةَةزِ ى ط ةَشةنطةننل انةةةةن طة ةَشةن لةة ن ةَيةةة؟
حة لة نةة ىَ لةطةلَ ل وثنةا حيَك دةطةنةةوةل اةو دوو ايَضةةكندةى نةة لةةو ثو ثى حة
دةردةض ل حيَينن دةط ةزىَ ط ةَشةنة ل و ةة :اةو دوو ايَضةةةكندةى نةة ةزِنل نةة دةةنرة
لةةةوثو ثن ةةةةنينن لةةة د َي ة ةوةل ةةةةنينن لةةة دة ة ى دةرةوةل اةو دةةة حيَيةةنن دةط ةة ةزىَ
ط ةَشةنةة ل بةآلم عةةيعة دةلَةةةيَ  :طة ةَشةن حيَغةةة( حيَيةةل ثى حيَغةةةةوةى حةة ل بةةآلم
لة ِر صةتييا اةةو ثوثى حة ط ةَشةنطةة ل بؤض(؟ ض د ة نَاْ ) لة ساند( عةرِةبيةا
بة نضيَك دةط ةزىَ نة ةنسة اةاك دةننجل نة لة ق رِانديغةةا هةنة ةل ة دةفةةرا ىَ:
ﭽﭘ ﭙ ﭚﭼ النب

ن َْـ ) هةةر
أل و ةة :نضةند( ةنسة اةةاك نةزدوول نةو ةةةَ :

عةةتيَ ة نة ةؤسةَك ةزِ بة ل ةن طة ةَشةنطيػ اةةلةةو ةزِنل عةيعةؼ بؤةةة و دةلَةة َي
ةةةنن اةةةوةةنن بةةؤ بضيَتةةةةة صةةةر نةةة دة َلةة َي  :دةبةةةة حةة اةصةةح ب ةةزىَل بةةةآلم بةةةحيَ(
انةةةةنةة ط ةَشةنطةنةنن دةبة وةبةر عةؤرددة ب ةةونء ط ةَشةن صةن ورى عةؤرددةء
اةصح دنطنةة وىَل دةنرة اةو وردة ننرةيندة سةنةز لة نتيَبةة فيكوةةييةنندا هةةنل بةةآلم
ايَ ة ليَزةد لة قةدةر ةةفضة ةنةانن ةؤسةَ ( لةة بنظ دةنةةةة .
بةلَة اةو وعةةةة لة قة ِ اةةةنندا هةةةم بةَ :أضْجًَهرِْ) ةَنار وةةةةوةل هةةةةم بةة
َأضْجًِ رهـِْ)ةػ وة هةردوونيغةينن ا ةةو ةةة ن ْـاؾع ٚإبـٔ ْـاَط ٚنػ ـاْٚ ٞ٥اصـِ)
ذؿْـ )د ل وة ةةةعك وب لةة صةيَيةننن بةة َأضْجًَهرـ ـِْ)ةةنن ةَناؤةةةوة
لة رِة ةةةة( ر
صـ ـِ) لةةة رِة ةةةة َي ةةةة(
بةةةآلم هةرنةةةةنم لةةة إبــٔ نــث ٚوــعٚ ٠أبــْ ٛرُ ـ ـط) وة ْا ِ
دة ةى د بةةَ :أضْجًِهرـ ـِْ) ةةنن ةَناؤةةةةةوةل انجةن اةطةةر َأضْجًَ رهـِْ)بةةة ل غضةةةا)ى
حيَا دةَتةةوةل ةند( دةمء ضنوةنن بغةة َنء حيَيةننديغةةتنن بغةؤن لةطةةلَ ط ةَشةنطةةنننل
بةآلم اةطةر َأضْجًِ رهـِْ)بة ل اةوة وة ط س دةط جنة بطةرِةَتةةوة بؤ صةةر صةةرل و ةةة:
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صةرةنن اةصح ب ةنل دةصت( ةةرِى حيَا بيَن ء دةصت( ةةرِةػ بة حيَيةنندتندا بيَةن ل
دةنرة س دنةند( ايضوم دةربنرةى اةوة نة انةن اةصح( حيَيةننن دروصةتةل ةةنن دروصةةةث
دية؟ ض ر ِر ةةةنن هةةةن:
 /1هةدا َة ةينن دةلَةةيَ  :اينضةةنن صةةرحغةة ة انةةن حيَيةةننن بغةةؤر َل ةةن د اةصةةحينن
ب ةةنج.
 /2سؤربةةى هةرة سؤرةنن دةلَةيَ  :فةرِسة بغةةةؤرةَ ل نةة هةةر اةةو ِر ةةةؼ ِر صةتةل وة
دو ة( بنصة( دةنةةة .
ِ /3ر ةةةةن( دة ةةةؼ هةةةةة نةةة ِر ى عةةيعةى دو سدة اي ةةناييةل دةلَةةةةيَ  :دةبة اةصةةح
ب زةَةة .
ِ /4ر ةةن( دة ةؼ هةةة دةلَة  :دةبة اةصةحيػ ب ةزةَ ء بغغةةؤرةَ ل حيَغةةة دةصةت(
ةةرِةةنن حيَا بيَن( دو ةيػ بيندغةةؤى.
اةو ض ر بؤضةة ودة هةن لةوبةنرةوةل بةآلم لة ِر صةةةتيا هةةر بؤضةةة ود( عةؤرددينن
لة هةةةا وةنن بةهيَشةةةزة.
ئيَسـتاش با سـةرجنيَكى يةركام لةو ضـوار رِاية بدةيوء يةلَيـاى بسـةنطيَهني
رِاى يةكةةة  :صةةةرثشةةم بوون بؤ مةصةةحء شةةؤردن:
ايؿـ ـ ـٛنَاْ )ٞةةةنوةد( نةةةةةتيَب( ؾ ــتح ايكَ ــسٜط) و ْ ٝــٌ ا٭ ٚــاض)ةو س دنةةةةةن(
طةورةةةةةة دةلَة ة  :أب ــ ٛجَؿ ــط ايتَّ ــرب )ٟنةةةة بةةةة حيَغةةةةةةو ى ة ةَة ةذةرةو د( ق رِاةةةنن
بةدنوبندطةةةةل ِر ى و ةةةة نةةة اينضةةةةنن صةرحغةةةة ة لةة د َية ن اةةةوةد حيَيةةةنند( بغةةةة جل
ةةةن د اةصةةةةحينن ب ةةنج()1ل ةةن اةة اةةةوةةنن بؤةةةةةة بةةؤ بةةنظ دةنةةةةةمل بةةش د نةةة
ايؿٛناْ )ٞليَزةد بة هةلَةد ض وةو ـرب )ٟنة ةةن َي ة لة حيَغةةةو نند( ايضةةومل
وة بة حيَغةو ى ة ةَذةرةو د( ق رِانن بةدنوبندطةل ةةفض ةنةى طةورةةزة ةةفضة ةل وة
سؤربةةةى ةةفضةي ةةزةنند( دة ةةة هةةةر صةةةة ود لةةةو دةبيةةن ل وة ــرب )ٟصةةةراةسهةب
ب وةو لة رِةشى َايٝو)و أب ذٓٝؿ)١و ؾاؾَ)ٞو أوس بـٔ ذٓبـٌ)د بة وةل عةت(
و ةةنةط ةة ةل ايَضةةتنؼ بن صةةةرجن( باةةة :
 )1ؾتح ايكسٜط :د 2ص.25
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انةن ـرب )ٟرِ ى و ةة اينضةةنن بؤى هةةة حيَيةةنند( اةصةح ب ةنجل ةةن د بغة جل
وة لةوبنرةوة صةرحغة ةل لةطةلَ اةوةعا اةةو هةةا و فةرانةغةةةتندةى حيَغةابةةر 
لةصةر حيَ ةضةةتب ود( عؤردد( حيَيةننن هةن؟ دة يَزل اةةدى ايؿـٛناْ )ٞبؤضة( و
دةلَ ؟ ا ايَضةةتن قضةنند( رب )ٟدةَنةء و دةنرة ايؿٛناْ )ٞبةنؼ لةة قضةةةةنند(
ةيَنةطةةغةةةت ةل و ؼ حيَاةضة لةوننةةةد ةةفضةة ةنةى لةبةردةصةتا دةب وبةة ل بؤةةة
ج رُــاٍ ايــس ٜٔايكــامس )1()ٞل َيةة( صةةتؤةةوة
ر
نــث ) وة
و ةةط ة ةة ةل بةةةآلم إ ْبــٔ َ
نــث ) بةةنؼ لةةة قضةةةةنةى ــرب )ٟةةنلَ( بةة وةو دةلَةةةة  :اةبةصةةت(
دةلَةة  :إ ْبــٔ َ
ـرب )ٟاةوة دية نة اينضةةنن صةرحغةةك ب لة ديَ ن اةوةد نة حيَيةنند( بغةة ةنن
اةصح ب نجل بةلَة ط ة وةةة( :اينضةةةنن صةرحغةةة ة لةة ديَة ن اةةوةد نةة حيَيةةنند(
هةةةر انوةةةةةنن حيَةةا ب ةةنجل ةةةنن لةطةةةلَ اةةنو حيَا نزددةةا دةصتيغةةةينن حيَةةا بيَنةة ء
رز ْيــو)ةةةنن ب ةةنجل اةاةةةؼ دةقةة( قضةةةةةنةى ب ــط)ٟةةةة نةةة ا ة لةةة ةةفض ةة ةنةى
ةةؤى جاَع ايب ٝـإ)د ( )2هيَننواةل قضةةةنةى سؤر دةةةل دةلَةة :
و إَٔ اهللَ ْرـ ـ ّع شِنْـ ـط ٙأََرـ ـط ُْـ ـَ ّٛرػ ــح
{ رٚايصـ ـ ـ رٛا َِـ ـ رٔ ايكَـ ـِْْٓ ٍْٛـ ـ رس رْا ؾِـ ـ ٞشريِـ ـ َ
ايطجًَِ ْٔٝبايْ رُاِ ِ٤ؾ ٞايٛض ِ٤ٛنَ رُا أَ رَ رط بََُ ّٛرػْح ايٛرجْ ِ٘ ِبايتُّ رطا ِ ِؾـ ٞايتـ ر ُُِّٝرٚإ رشا
غ ـٌه" ٭َٕ "غَػْ ـ ـ ًَٗ رُا"
غ ـحه غَا ِ
ن ـإر َػــتركَّ َا اغــِ "َرا ِ
و ِبٗ رُ ـا ايُْتٛضــَ ٧
َؾ رَ ـ رٌ رش ِي ـ َ
رُٗا" إ َْـ رطاض اي رٝـ ِس َأ ْٚرَـا َقـاّر رَ َكـاّ
ػـ ر
إ َْـ رطاض ايْ رُـا ِ٤رْ ًَ ْٗٝرُـا أَ ْٚإصــابرتٗ رُا بايْ رُـا ِ٤رَ"ٚر ْ
صــ ؾِــ" ٞا٭َضْجــٌ"
ج َُِٝرــ َا َأْ ــل ايٓ ْ
ايٝرــ ِس رْ ًَُْٗٝرــا َؾبرــ ٝمٔ صرــ رٛا قِــ رطَأ ٠ايكِــ رطا٤ر رت ْٔٝر
رٗ رُا بِاي ـ رُاَ ِ٤غػـًرُٗا ٚر ِؾـ ٞإ َْـ رطاض اي رٝـ ِس ر ٚرَـا
ػـ ِ
٭ٕ ِؾ ُّْٛ ٞايـطج ًَِ ْٔٝبُر ْ
رٚاخلَؿْل َ
صـ رب َا َيُـا ِؾـٞ
و رْ ْ
صـٛا ِ ِقـ رطا٤ر ِ ٠رَـْٔ َقـطأَ رش ِيـ َ
ػـرٗ رُا َؾٛجـ٘ ر
َقاّر رَ َكاّر ايٝر ِس رْ ًَُِ ْٗٝـا َر ْ
و َِــٔ َرَٓ ــَُُِْٗٛ ٢ــا بِــإَْ رطاض اي ــ رُا ِ٤رْ ًَ ُْٗٝــا رٚٚجــ٘ صرــٛا قِــ رطاَ ٠٤رــْٔ قَــطأَٙ
رشيِــ َ
ر َا ِبٗ رُـا}ل
ػـ ر
و َِـْٔ إ َْـ رطاض اي رٝـ ِس رْ ًَ ْٗٝرُـا أَ ٚرَـا َقـاّر رَ َكـاّر اي رٝـ ِس َر ْ
ط َا يَُا ِؾـ ٞشر ِيـ َ
خؿْ ر
ر
و ةة :رِ ى ِر صث لة ثى ا َي ةوة اةوةةة نة ة ى حنةةةةةد ر فةةراند( نةةةزدوة نةة هةةر
دوو حيَيةننن انوةنن حيَا ب زىَل لة ننة( دةصتن ةَذد ل هةةروة ضةؤن فةةراند( نةزدوة
نةةة لةةة نةةنة( ةةةةا اةةا دةصةةث بةةة رِووى سةوى د بويَنةةزىَءل بةةة دةمءضةةنوو دةصةةتا
 )1حماغٔ ايت ـأ :ٌٜٚد 6ص.109
 )2د 6ص.143 142
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بويَنارىَل وة ننةيَك نةصيَك نةة دةصةةتن ةَذ دةطةزىَل و ب ةةنجل اةةو ننةةة اندةنى و ةةةةة
دةط جنة حيَة( بطة ةزىَ َاغِـحم غاغِـٌم)ل و ةةة :دةصةث حيَا هيَنةةرو عةؤرةر) ض د ةةة
عةةةةؤردد( دوو حيَيةنةةةةنن اةوةةةةة نةةة انوةةةةةنن حيَا ب ةةةةزىَل ةةةن د انوةةةنن وىَ ب ةةةوىَل
ةةنرى و ةةةة نةصةةةةيَك ثق لةةة د َي ة اةةةةنوىَ دةدةةةة ل انوةنةةةةنن حيَةةةةا دننةةةةنجل اةصةةح
نزدديغةةةةينن اةوةةةةة نةةة دةصةةتينن حيَا بيَن ةة ل بؤةةةة هةةةردوو قيةةةةزِ اةةةننن ِر صةةنت
{ليَةةزةد َ ربــط )ٟدةفةةنل لةةةو دوو قيةةةزِ اةةة دةنةةنج نةةة َأضْجًِهر ـ ـِْ)و َأضْجًَ ره ـِْ)ن}
نةةنةيَك نة دةعؤرةَ ل اةوة اندنى و ةة قةيةةزِ اةة( َأضْجًَهرـ ـِْ)ل هنةؤةةة دىء غ صةةة َلينن
بةصةرد دةَتةةةوةل وة ننةيَك نة دةصةةتينن حيَا دةهيَنزىَ لةطةلَ انوةنةةةد اةوة اندةنى

خؿْ ــل) دةةطزةَتةةةةوةل نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭝ ﭞ
و ةةةةة قةةةةة ِ اةة( ر
ﭟﭼل و ةةةةةة :دةصةةةةت( ةةةةةةرِ بةصةةةةةرةنن د بيَةةةةن ل وة دةصةةةةت( ةةةةةةرِ بةةةةة

حيَيةننديغتنن د بيَن ل بةآلم لةطةلَ عةةؤردد( د ل دة هةر دةصةت( ةةةرِو هيضة( دى)ل
نةو ةة :دةب هةردوونينن بنبل و ةة :دةصةةت( ةةرِةغة( حة د بيَنة( لةطةةلَ عةؤردد(ل
وة دةعط جن ةة دةصةةةةت( ةةةةرِى حيَا دةةةهيَن(َء هةةةر ثقةةنن لةةة اةةنوىَ بن ةة ل اةةةو ننةةةة
حيَيةننن دةعةةؤرةَ ).
اةةةوة ِر ةةنةةةى َ ربــط)ٟةةةةل نةةة عةةةةةونند( ط ة وةةةةة( :اينضةةنن صةرحغ ةة ةل انةةةن
دةصت( ةةرِةنن حيَا بيَنة ل ةةن د بيندغةةة جل نةة لة ِر صةتيا و ديةةةل بةةلَ اةبةصةث
حيَ( دةصت( ةةرِ حيَا هيَنندةل لةطةلَ عةةؤردديا ل ةن د هةر عةةؤردن.
بةآلم ايّٓراؽ) ةةن َي ةةة لة س دنةنن دةنرة اةو ِر ةةةى هةةةةةةل دةلَةةة  :اينضةةةنن نةة
دةصةةةةتن ةَذ دةطةةةةز َل صةرحغةةةة ة لةةة د َي ة ن اةةةوةد نةةة دةصةةةةت( ةةةةرِ بةةة حيَيةةةنند(
د بيَنة ل ةن د بيندغةةة جل هةرننايَ ةةينن بةةة بةؤى هةةةةل نةة لة ِر صةةةتيا ِر ةةنةةةى
ِر صةةث دية.
رِاى دووة  :شةةةةؤردن:
صةةةر ةم س دنةةةند( ايضةةوم لةصةةةر فةةةرِسب ود( عةةؤردد( دوو حيَيةةةنننل وة هةةةردوو
ط ةَشةنطةةننديػ ةةناةدطةة ل بؤضةةي؟
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ض د ةةةة و َةةزِ ى انةةةةنةةةةة ضةةةدا ن فةرانةغةةت( حيَغةابةرةغةةةة نن  هةةةنل ةةةنن
ضةدا ن دةق( صةة دنةج نة سؤر بة رِوونء ِر ع نوة( اةوة دةطةةةةد ل نةة دةبةةة دوو
حيَيةننن لةطةةلَ ط ةَشةنطةنندا بغةةؤرةَ :
ض ـٞر اهللر ْرْٓٗ رُــا َقــاٍر :رتد َّرً ــر ْرٓــا ضرغــ ٍٛاهللِ ِ ؾــٞ
 [ )1رْ ـْٔ رْ ْب ـسِاهللِ ْبــٔ رْ ُْ ـطه ٚرض ِ
ضـأر ر ٚرُْْػرـح رْ ًَـ ٢أَضْجًِ رٓـا َقـاٍر:
ح رًَْ رٓـا ْرتر رّ ٛ
غرؿطر ٍ٠ؾَ َأزْضرنَٓرا ٚرقَـسْ أَ ْض رٖكَتْ رٓـا ايَرصْـط َؾ ر
ؾَٓر ــازر ٣بِـ ـأَ ًَْْ ٢صرــ ِْ ٛتِ٘ٚ$ :رْٜـ ـ مٌ ِيٮَ ْْكَ ــا ِ َِـ ـٔر ايٓ ــاضَ #ر ــطتر ْٔٝأَ ْٚرثَ٬ثرـ ـ َا] { َأخْ رطجرـ ـ٘
ة لةةة
دـاض ُّٟب ـطقِ})163( :ل و ةةةة :عةباو َل ةةآلى ن ة رِى عةةةازى ن ة رِى عةةن
ايب ر
 لة صةةةفةرةَك ل َي ةنن دو نةةوجل
ةةؤىء بنب( ِر سى بةة ل دةلَ  :حيَغةابةرى
دةةةنرة دو نةةةوة ة بةةؤ ةنرةة ةةطزة ء بةةؤ دةصةةتن ةَذطزة ) دو ةةة( حيَ ندةطةةغةةةةث نةةة
ننةيَةةةك حيَ ندةطةةغةةةةث د ةَةةةذى عةصةةةةز بةةة ول ا َي ةةةةؼ دةصةةةتن ةَذانن دةطةةةةزجء
حيَيةننديغ ة نن اةصةةح دةنةةزدل دةصةةت( ةةةةرِانن ح َيةةا دةَنةةةةننل حيَغةابةةةةةر  بةةة
دةدطةة( هةةةةةرة بةةةرسى ةةؤى بةةندط( نةةزدو فةةةرا وى :صةةش ى ص ةةة ث لةةة اةةنطز بةةؤ
اةو دةى حن دة حيَيةنن دنعةةةؤنل صةةةش ى صةةةة ث لةة اةنطز بةؤ اةةو نةصةندةى حةةةن دة
حيَيةةنن دنعةةةةؤنل دوو ةةنر ن و ةفةةةرا ول ةن ةة د صةةةة ةةنر ن و ةفةةةرا و .نةو ةةةة:
حيَيةننن دةب بغةؤرةَ .
غ ـبِػٛا ايْٛضــ٤ٛر ٚر ْ ٜـٌم
ض ـٞر اهللر ْر ْٓ رٗ ـا رْــٔ ايٓ ِب ـ  ّٞأَْــ٘ َق ـاٍ( :أَ ْ
 [ )2رْ ـْٔ ْراِ٥ؿر ـ ـ َ١رض ِ
ػـ ًِ مِ بـطقِ})25( :ل و ةةةة :د ة ةةنن عنايغةةةةة ةة
جـ٘ َ ْ
ِيٮَ ْْكَ ــا ِ َِـٔر ايٓــاض){َأخْ رط ر
ل َي ةة( ِر سى ب ةة ل دة َل ةة  :حيَغةابةةةر  فةةةرا وى :دةصةةتن ةَذىَ بةةةةةو وة( بغةةةؤنل
صش ى صة ث لة انطز بؤ اةو نةصةندةةة نة حن دة حيَينن دنعةةؤن.
ظؿرــطه رًَْ ــَ ٢قسرَِــِ٘
 ٬رتٛرضــأَ ؾَترــ رطىَ رَ ْٛضِ ـعر ر
ْ[ )3ر ـْٔ ُْر ــط بْ ــٔ ا ْيدرتَّ ــا ِ  إَٔ ضرجــ َ
ج ـ٘
ػـْٔ ٚضـ ٛر٤ىَ) َؾطرجرـعر ثــِ صرـًََّ{]٢أخْ رط ر
ؾَأَبْصرـطر ٙايٓ ِبـَ  ُّٞؾ َكــاٍر( :اضْجِـعْ ؾَأَذْ ِ
َػْـ ـ ـ ًِ مِ بـ ـطقِ})243( :ل و ةةةةة :ع اةةةةرى نةةة رِى ةةتةةةةةنب ةةة ليَةةة( ِر سى بةةة
دةطيَزِةَتةوة دةلَة  :حينوةَةك دةصةتن ةَذى طةزج بةة اةدةا سةى دينؤنيَةك لةصةةر حيَة(
نلَةيَ ( وع ( بة يَويَغةتب ول و ةة :دةةغةةؤردب و)ل حيَغةابةةةر  حيَ( فةرا و:
بطةرِةَ ة دةصةةتن ةَذةنةج بة ضنن( بطزةل و ةةة :حيَةث هةةا وى بغةةةؤل نةو ةةة :بةة
قةد دينؤن َي ةيػ دنبةة وعة ( مبيَنةة )ل دةلَةة  :ننبز طة ِر ةةوة دو ةي د ةَةةذى نةزدل
اةةةوة رِ ى دووةم نةةة وة ط س ه( سؤربةةةى س دةنةةندة.
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رِاى صةةيَية  :مةصةةةح كةةزدن:
اةوةػ رِ ى عيعةى اي ناييةةل اةطةةردن عةيعةى سةةةاةي و دةن َليَ ل ةةةدين عةةةيعةىل
دو سدة اي ةةناي(ل و دة َل ةيَ ل وة نيَغةةةةةى و ن اةوةةةةة دة َل ةيَ  :نةص ةيَك نةةة دةصةةةةتن ةَذ
دةطةةزىَل اةطةةةر حيَيةةةنند( بغةةةة ل دةصةةتن ةَذةنةى وةبةةةر دننةةةوىَل اةطةةةر اةصةةحينن
ب ةةنج نةة اة ح َي ةة ةة سةةنةز اةصةةلةنة هةةر اةوةةةة نةة حيَضةةو دةى ةةانوةرى
اض لَ ندنن ظ ولَةيَنةوةل نة بة اةهل( ص دنةج بة دنوبةندط ل سةةنةز اةةوة حنلَنةةةةرةندةل
وة ضةةؤن لةةة سؤر عةةةةت( دة ةعةةا وة  :بةةند ءل بةةةردةاؤرةول دةصةةةةث دةةةطزة لةةة
د ةَةةذد و  ...هتال ةةانعنةنن نزدوة ضؤن حيَضةو دةى اةهل( صةة دنةةة انو ب ةةةنل نة
وة ؤ يننزددةوةةة اةو بؤ ض ودة فيكةوييندةةنن ةةبةدنيةة( نةزدوةل ةن اةةو ن
دة َلةيَ  :نةو ةةةةةة :دنعةةةبةةة بةةة أَضجًَ رهـِْ) خب ةَنزةَتةةةةةوةل دةبةةةة بةةة :أَضجًِ رهـِْ) ب ةة ل
انةجةن ايَ ةة دةلَةيَني :بنعةة اةطةةر هةةر أَضجًَ رهـِْ) خب ةَنزةَتةةوةل اةةوة بنصةة نن نةزدل
اةدى اةطةر بة :أَضجًِهر ـِْ) خب ةَنزةَتةوةل ي ةةةنةةى ضييةةة؟
ايؿـ ـْٓكٝت )ٞلةوبنرةوة نة انةن بؤض( ى ننربة اةم انةةةةةةى و دةنردوة نةة
بة دوو عةيَ ة خب ةَنزةَتةةةوة؟ لة ةةفض ةنةى ؤةا ضةةةةدا عةةةتيَ ( ةةة ن دةَنةةة ل
ض ر هؤنةنرى بنصة زدوونل دةلَةة (:)1
َـط  :إجْ رُـاٍم) و ةةةة :اةةند م بةةة صةةةر ْصـ ) ةَنار بيَتةةةةةوةل أَضجًَ رهـِْ)
ِ -1قـ رطا٤ر٠ر ا َ
دةس دني نة فةرِسى حيَيةننن عةؤرددةل بؤةةة نةة بةة :أَضجًِ رهـِْ)ةةػ دة ةَنزةَتةةوةل
اةوة بة ن رةييةل بةآلم صةة دنةج اةوةى رِوود زدؤةةوة نةة دةبة بغةةةؤرةَ ل دةةنرة
ةَنار دةوةعي بة ةَةةز خؿـل) ضةةدا ي ةة َي ةةة( ةيَةا ن نةة لةة نلَةنةةةند(
2ء 3ء )4د دةةنخنةةةنةرِوو.
ص ـٌ رَٓص ـ ـٛب١
ح ـ ـا ر ٚرض ِ ٠ايـ ـ رُدْؿر ٛرَ ـ رع َأْ رٗ ـا ؾـ ـ ٞا٭َ ْ
ِ -2ق ـ رطا٤ر٠ر اخلَ ْؿ ـل إْ رُ ـا ِٖ ـ رِ ٞيُ ر
ِب رس ِي ٝـٌ ِق رطا٤ر ِ ٠ايٓصْـ ـ ِ)ل لة ساةند( عةرِةبيةةةيا بنضةينةةة هةةةةل حيَة( دةطة ةزىَ:
َ ـٛراض) اةطةةةر وعةةةةة لةةة ةةديغةةةةث وعةةةةةةةنةوة
جــطُّ ا ِ
َ ـٛراض) ةةةنن ر
خ ْؿ ـل ا ِ
ر
هنةبة ل نة وعةنةى حيَغي اةةو ةَةز نَػْـط)ى هةبةة ل اةةو وعةةةةةةى دو ى وةةةػ
 )1بزِو دةة :أضٛا ٤ايبٝـإ د 1ص .336- 330
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ةَةةةز نَػْـ ـ ـط) حةةا دةنةةةةةنجل هةرضةةةةداة لةةةة اةصةةةلَا نلَةةةةةة ايع ِز بيةنةةةةةى
َرْٓص ـ ) ٛةةنن َرط رؾـٛع)بة ل انجةن بةن وةَنةةةةن( لةة ق رِاةنن بةؤ بيَنينةةةوة :ة ى

حةروةردطنر دةفةرا ىَ :ﭽ ...ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

ل و ةةة :هة ود بةة قةواةنةةى طةة ج ):اة اةةزصةي اةةوةم ليَتةةةنن هةةةة لةة
صش ةةن( دةورة دةر لةة رِؤ َة ةا ل ةن ليَةزةد وعةةىَ :رـٝطٍ) صةيفةة( ْرـصرا )ةل
رْصرا )ةػ َرْٓص) ٛةل اةطةر بةحيَ( اةوةب دةب و ةةة اةنو ب و ةةة{ :إ ّْـ ٞأَخرـاف
رًَْـ ـْٝهرِ ْرـ ـصرا ر ٜر ــّٛه َرٝتـ ـاَ}ل نةضةةة( دة ةَنزةَتةةةةةوة َر ــٝطٍ)ل اةةةةوة حيَةةة(
حــطٚض)ةل َرــٝطٍ)ةةةػ
َ ـٛراض)ل لةبةراةةةوةى وعةةةى :رٜــّٛه) رَ ْ
جــطُّ ا ِ
دةط ةةةةزىَ :ر
حــطٚض) نةةز وةل
هةرضةدةةةةاة صةةيفةة( رْ ـصرا )ةء دةب ة َرْٓصــ) ٛب ة ل اةةةوةػ رَ ْ
لةبةةر در وصةةيَيةة(.

هةروةهن هةر لة ص ورِةة( ه د)د هةنة ةل دةفةةرا ىَ :ﭽ ...ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼل نةةة دةضةةةةنن وعةةةى :أَيــ )ِٝصةةيفةة( رْـصرا )ةل دةةة
خــاف
ر ٜـ)ّْٛل اةطةةةر بةةةحيَ( اةةةو بنضةةينةةة دةب و ةةةةل دةب و ةةةة بط ة ةزىَ{ :إ ّْــ ٞأَ ر
رًَْْٝهرِ رْصرا ر ٜرّٛه أَيُٝراَ}ل نةض( دة ةَنزةَتةةوة أَي ٝـ هِ).
هةروةهن عةرِةبيػ دةلَةيَ  :رٖ رصا جرْط ضر ٍ خرـط م)ل بةةآلم اةةو ن دة ةَننةةوةل
ضـ ّ)ةوة هنة ةل نة اةةوةػ ةَةزى هةةةةل نةو ةةة :لةبةةر
خرط ٍ) ض د ة لة دو ى ر

اةةو بنضةينةةةةة نةة ة دةفةةرا ىَ :ﭽﭝ ﭞ ﭟﭼل
غـهرِ)ةل اةةوةػ ةَةز
نة بة :أَضجًِهر ـِْ) خب ةَنارةَتةوةل لةبةراةوةةةة لة دشةةك ضِ ٚ٤
ػــط)ى هةةةةةل دةبة اةةةوةػ َةةةزى هةبةة ل لةبةةةر دشة ةة( جــٛاض) اةطةةةردن لةةة
نَ ْ
اةصلَا نلَةةة ايع ِز بييةنةى َرْٓص ـ) ٛةل نة عةةؤردد( بةصةةرد دةَتةةةوة.

 -3ايُْ ـطراز سرػْ ـ ـح ايــطجًَن غَػْ ـ ـًُٗا ٚاي رَ ـطر تتًــل ا ْيُرػْ ـ ـح رْ ًَــ ٢ايػرػْ ـ ـٌ أَٜطر ـ ـ َا)
و ةة :اةبةصث لة اةصح نزدد( حيَيةننن عةةؤردديندةل ض د ة عةةةةرِةب ةنرى و ةةة
وعةةةةةةىَ :رػْ ــح) بةةةة اندةةةنى عةةةؤردديػ بةةةةننردةَن ل دةلَة ةيَ  :رتُرػ ــرْ ) و ةةةةة:
ػ ـ ًَٗرا)ل بنر دةنةةة سةوةيةنةةةى
ػ ـحر ايـ ـُرتَط ا٭َ ْض ر :أَ ٟغَ ر
ترٛضــأ )ل وة دةلَةةيَ َ :ر ر
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ػــح اهللر رَــا ِبـوَ :غَػر ــٌر ْر ْٓــو
اةصةةةةح نةةزدل و ةةةة :عةةةةؤردةةوةل وة دةط ة ةزىََ :ر ر
بيضةةزِةَتةوة اةوةى ليَتةةل و ةةة :ط دنهةةنننء دةردةنةةج لةةة
٭شر)٣ل
ايصّْٚ ٛا َ
ػــح) لةةة ساةةند( عةرِةبةةيةةةا بةةة اندةةةةنى
ثبةةا جء بغةةةة ةةوةل نةو ةةةة :وعةةةىَ :ر ْ
غَػْ ـٌ)ةػ بةنةةنرهنة ة.
خلــ)
إًْ ٫ـ ٢ا ر
و  ٫ر ٜرهـَّ ٕٛ
َ ربـ ٝرٔ إَٔ رش ِيـ َ
 -4ايـُطراز ب ِكطرا ٠٤اََط :ايـ رُػْح ٚيهـٔ ايـٓ ّ
دةلَةة  :اةطةةر بةة جرـط) خبةة ةَنزةَتةوةل و ةةة :بةة أَضجًِ رهـِْ)ل اةبةصةث لةة َرػْـح)
 رِوود( نزدؤةةةوة نة اةو دةصةةت(
دةصةث حيَا هيَنندةةةل بةآلم حيَغةةةابةرى
ةةرِ حيَا هيَنندة لة ننة َي ا ةة نة اينضةةنن فة و ةةة :طؤرةَةةي ضةةرا() لةة حةةة
ب ل ةنن طؤرةَ( دة ةةة)ل وة تيَك اينضةةنن نة طةةةؤرةَ( لةة حةة بة ل دةصةت( ةةةرِةنن
حيَا دةَنةة ل اةو قةة ِ اةةة بؤ اةو نلَةةةةةةل ةةانعةنى نةةثا( ة ى س دةنو عةنرةس
ب ةةةن ضةةةداة وردةنةةنرةي ةيَةةةةا ةةل اةطةةةر فةرا وبةةةةنى :أَضجًَ ره ـِْ) حيَيةةةنندتنن
بغةةةؤنل اةةةو ننةةةة بةلَطةةةى اةصةةح نن لةةة ن ة َى هيَننبنةةةة؟ بةةةآلم ايَضةةتن هةةةردوو
ق ِ اةةةةةننن هةةةنل اةطةةةر حيَيةةةنندث رِووج بة ل اةةةوة عةةؤرددينن بةصةةةر د دىَل وة
اةطةةةر د حؤعةةز وب و ةةةة :فة ةةةنن طؤر َةةةث لةةة حة ب ة ) اةةةوة دةصةةت( ةةةةرِةنن
بةصةةةرد دىَء اةصةةحينن دةنةةةىل قةة ِ اةةيَك بةةؤ نلَةةةةةة نةةة حةةةة بةةة دةرةوةبة ل
قةة ِ اةة َي ةيػ بؤ نلَةةةة نةة حيَيةةننن د حؤعةةةز وب ل اةيػ هةةرطيش لةةوة بنعةةرت
دةةةننزىَل نةو ةةةةة :اةةةةوةى عةةةيعة دةةلَة ةيَ  :لةرِ صةةةتيا قضةةةةةةن( سةندةةةةةةو هةةةيض
بةلَةةةطةةةنيغينن بةدةصةةةةتةوة ديةةةل انجةةةةن اةطةةةر ةةةةنيَك بخزصةةةة  :بنعةةةةة انةةةن
دةدةط جنةةن اةةةو هةةةا و اغةةةةت ازِة لةةة نةةؤلَ عةةةةيعةو اةهلةةة( صةةةة دنة ب زةَتةةةوةو
ةةنضةةةر ى ننربة ةةة لةة دو ى عةةةؤردد( دةا ضةنو ةةنن عةةةؤردد( دةصةةةتةننن
بنصي حيَيةننديغة( نزدبةنو فةةرا وبنى :ؾَاغْػِـًرٛا ٚجـٖٛرهرِ ٚرأَٜـسِٜهرِ إىل اي ـ رُطراؾِل
غـهرِ ٚرأَضجًِ رهـِْ إي ــ ٢اي َه َْـبرن)ل دةةةدةنز و ب ة ؟ ايَ ة ةةة دة َل ةيَني :بةةنل
ػــرٛا بِطِ ٚ٤
ٚراَْ ر
بةآلم اةو ةةعبةيةزِةى ق رِانن ي ةة( ةيَا ةةل ي ةةةنةةؼ اةوةةةة :نةة ة ى
ننربة ةة اةصةةح( صةةةرى ضةةةةتؤةة د َي ة ن ع ةةؤردد( دةصةةتةنننء حيَيةةةنننل ةةةنن
بش دةةزىَ نةةة اةةةو رِةشبةداةيةةة حيَ ةضةةةةتة رِةضةةةةنو ب ةةزىَل نةةة اةةةوةؼ ِر ى سؤربةةةى
س دنةندةل انةن اةطةر نةصيَك دةصةتن ةَذى عةةةؤردل ةةنضةةةةر ضة و حيَيةةنند( عةةةؤردل

www.alibapir.net

......

()7 – 6

[ ] 487

انجن دةصةةتةنند(ل دو ةةةي دةا ضةنوىل وةبةر دةنةوىَ؟ لةصةةر رِ ى سؤربةةى س دنةةنن
وةبةر دننةةوىَل حيَ ةضةةتة رِةشبةداةي رِةضنوب ةةز َل بةم عةةيَ ةةة:
 -1دةا ضةنوج دةعةةؤى.
 -2دو ةي دةصتةنندث دةعةةؤ .
 -3دو ةي اةصةةح( صةةةرج دةنةةةى.
 -4انجةةن حيَيةنةندث دةعةةؤى.
بةلَةةة ة ى حةةروةردطنر فيَزاةةنن دةنةةنجل بؤةةة اةصةةح( صةةرى ضةةةةتؤةة د َية ن
عةةؤردد( هةردوو دةصتةنننء هةةةردوو حيَيةنننل ةنن بؤ ا َي ة دةةةنربة نة حيَ ةضةةةتة
اةو رِةشبةداةية رِةضةنو ب ةةة ل نةو ةةةةة :فةةرِسةنند( دةصةتن ةَذ ضةيء ضةني؟ بةةحيَ(

اةةةةم انةةةةةةة فةةةةرِسةنند( دةصةةةتن ةَذ عةةةةةع ل نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭼل اةةةةى اةو دةةةةى اي ندتةةةةنن هيَنةةةنوة ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼل حيَغةةةةرت
بنصةة نن نزدل ةند( :إشا أَضرزتِ ايكٝاّر إيـ ٢ايصـ )ِ٠٬و ةة :اةطةر وةضةةتتنن هةلَضةة بةؤ
د ةَةةذىَل ةند( ديةةتةةنن هةةةب ول نةةةو ةة:
 )1فةرِسى ةةنةا( دةصةةتن ةَذ بزةتية لة ديةةةج.
 )2فةرِسى دووةا( بزةتية لة عةؤردد( دةمء ضةنو.
 )3فةرِسى صيَيةا( بزةتية لة عةةؤردد( دةصتةننن لةطةلَ انديغةة نن.
 )4فةرِسى ض رةا( بزةتية لة اةصح( صةةرل دةصةت( ةةرِ بةصةر د هيَنةةنن.
 )5فةرِسى حيَنجةا( بزةتية لة عةةؤردد( حيَيةنةةنن لةطةلَ ط ةَشةنطةةنن.
 )6فةرِسى عةعةا( بزةتية لة رِةشبةداةي ةزةيب)ء حنؼء حيَػ ح دةنزدديةةنن.
َةآ :دةبةةآ ثةيَيةةكان مةصةحيةش بلةةزيَنء بشةشةؤريَن:
رِاى ضةةوارة  :كة دةه
اةوة اةطةر اةبةصةث حيَة( اةوةب نةة دةصةةتينن حيَا بويَنةةزآ نةة حيَةة( دةطة ةزآ
رزيـْو) اةطةردن بةلَةطةةةن( و م لةصةةر دةدى عةنةند( بةنظ بة
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اةصةةةلةى دةةةةةم :ضؤديةةة( دةصتن ةَذطزة ل انةن دةصتن ةَذ ضةؤن دةطةيةةزىَ؟ دةةنرة لةة
سؤر فةرانةغ ةةتندا بنصةةي دةصةةتن ةَذطزة نةةز وةل ا ة ةةةة فةرانةغةةتة بةةة ا ودةةة
هيَننوةةةةةوة:
[َأخْ رط رد ايبدراض ُّٟإَٔ ضرج َ٬قَا رٍ ِي رَ ْبسِ اهللِ بْٔ ظر ْٜسٍَ :أترػْترتِٝع أَ ْٕ تطٜر ِٓـ ٞنَْٝــر نَـإر
ضرغ ٍٛاهللِ ٜ ر رتٛرض ـأر؟ َؾكَاٍر رْبْس اهللِ بْٔ ظر ْٜسٍ :رْ رَـِْ ؾَـسرْرا ِب رُـاَ ٍ٤ؾـأَ ْؾ رطؽر رْ ًَـ ٢رٜسرْٜـ ـ ِ٘
جٗرـ٘ ثر٬ثـاَ ثـِ غَػرـ ـٌر رٜسرْٜـِ٘
غـترْٓ رثطر ثر٬ثـاَ ثـِ غَػرـٌر ٚر ْ
ػٌر َرـطتر ْٔٝثـِ َرطْـ ـ رُلر ٚرا ْ
َؾػر ر
َرطترَ ْٔٝرطتر ْٔٝإيَ ٢ا ْيُِـطْ َؾكَ ْٔٝثـِ َرػرـحر ضرأْغرـ ـ٘ بِ رٝسرْٜـِ٘ ؾَأَ ْقبرـٌر بِٗ رُـا ٚرَأزْبرـطر برـسرأَ بُِكَـسّ
ػ ـٌر
اي ـصِ ٟرب ـسرأَ َِ ْٓــ٘ ثــِ غَ ر
غ ـِ٘ ذرتــ ٢رش رٖ ـ ر بِٗ رُــا إ َيــَ ٢ق َؿــا ٙثــِ ضرزٖ رُــا إ َيــ ٢ا ْيُر َهــإ َّ
ضرأْ ِ
ػـًِِم بــطقِ})554( :ل و ةةةة :حينو َةةةك بةةة
دـاض ُّٟبـطقِٚ )184( :رَ ْ
جـ٘ ايب ر
جًَ ْٝـِ٘]{َأخْ رط ر
ض ْ
عةباولَةةةةآلى نةة رِى سةةةةاى طةة ج :دةةةة د( حيَغةةةةنو بةةاةى حيَغةابةةةرى ةة 
دةصتن ةَذى ضؤن دةطزج؟ عةباولَةآلى ن رِى سةةاةػ ط ة( :بةلَةة ل ط ة( :انوةَ ة بةؤ
بيَنةة ل انوةةةنن بؤ هيَةننل دةصتةنند( عةةةؤردن حةيَػ اةةوةى دةصةت( لةة قنحةنةة بةنوىَل
دوو نر ن دةصتةنند( عةؤردنل و ةةة :هةةر دوو لةحةة دةصةةت(ل دو ةةي اةنوى لةة دةاة(
وةرد ل وة انوى لة ل وةيغةي وةرد ل و ةة :ق رطء ل وةة( ةؤى اةنو ةيَة ةرد و ةنوةَن(
نزددةوة) صة نر نل انجةةن دو ةي صةة نر ن دةمء ضنوى عةةؤردل و ةة :صةة ةنر ن
انوى بة دةمءضةنوى د نةزدو دةصةت( حيَةا هيَننن) حنعةنن دوو ةنر دوو ةنر دةصةتةنند(
عؤردنل هةةر دةصةتةى دوو ةنرى عةؤردوون) دو ةةي دةصةةت( ةةةرِى بةصةةرى د هيَنةنل
دةصت( حيَا هيَننو دو ةي هيَننةةوةل هةردوو دةصةت( بةة حيَغةة صةةرى دةصةةت( حيَ ةزدو
هةةن بزدى بؤ حغتة صةرىء دو ةةي لةةوىَ رِ هيَننديةةوةل بةؤ اةةو عةة ةَنةى نةة ليَيةةوة
دةصت( ح َي زدب ول انجةةن هةردوو حيَيةنند( عةؤردن.
ليَزةدا ئيَمة ثيَويســتة ضةند شتيَك دةربارةى دةستهويَذطزتو رِووى بكـةيهــةوة:
يةكةةة  /ئةةاو هة سارو هةةووت وةردان:
طُرطر ـ١ر ٚراإلغْـتِْٓؿر ـام)ل اإلغْتِْٓؿر ـام) بزةتيةة لةة اةنو
نة حيَ( دةط ةةةزىَ :ا ْيُر ْ
ط)َ١ؼ
غـتِْٓثراض) بزةتيةةة لةةة فزِةَا دةةةوةى انوةنةةةةةل ا ْيُرطْ ــُر ر
لةةة لة وج وةرد نل اإل ْ
اةةةةنو لةةة دةم وةرد دةةةل سؤربةةةى س دنةةةنن بةةة ص ة دنةجء هةداةَ يغةةينن بةةة فةةةرِسةنن

www.alibapir.net

......

()7 – 6

[ ] 489

دةس دة ة ل بةةةةآلم صة ة دنةج ب وديةةةنن دةشة تة ةةزةل وة لةةةة سؤربةةةةى فةرا ودةنةةةةةند(
حيَغةابةةةر  د بنصي اةنو لةة دةمء لة وج وةرد ن نةز وةل ةةند( :صة دنةةة بةةثى
نةاةةةةوةل هةداةَ ةةةيػ دةلَةةةيَ  :فةةةةرِسة اةةةنو لةةةة لةة وجء دةم وةربةةةار َى لةةةة نةةةنة(
دةصتن ةَذطزةنةا .
دووة  /دةصةةتنويَذطةةزتةةن:
بؤ عةؤرددةننن دةط جنة ةة نربة ل وة دةط جنةة دوو ةةةنر بة ل دةعةط جنةة
صةة ةةنرب ل ةند( :دةط جنة ةةنجةةنرل دوو نرل صة ةنر دةمءضةنوج بغةةةؤرى بةؤ
دةصةةثء حيَيةةةننديػ بةةة هةةةانن عةةيَ ةل لةةة صةةةة دنةة( حيَغةابةةةةةرى ةة د
هةرصةيَك ؤرةننن هةةنة ون:
ْ[ /1ر ــٔ ابْ ــٔ ْرب ــاؽه رضضِـ ـٞر اهللر ْرُْٓٗر ــا رتٛرضـ ـأَ ايٓبِـ ـَ  ّٞر ــطَ َ٠ر ــطَ{]َ٠أخْ رطجرـ ـ٘
داض ُّٟبطقِ })157( :ل و ةةة :عةبةاولَآلى نة رِى عةةببنظ ة لةة ةؤىء بةنب(
ايب ر
 ةةة ةنر ةةة ةنرل دةصةةتن ةَذى طةزجل
ِر سى بةة ل دةلَةة  :حيَغةابةرى
و ةةةة :ةةةةنجنر اةدا اةةةنند( عةةؤردنل بةةةآلم دو ةةةي بؤةةةنن رِوون دةنةاةةةوةل اةةةو
ةةنجةةنرو اةو دوو نرة دةبةة ضةؤن بةة )؟
جـ ـ٘
 [ /2رْ ـْٔ رْ ْب ـسِاهلل ْبــٔ ٜرع ٜـسر  إَٔ ايٓ ِب ـ  ّٞرتٛرض ـأَ رَــطتر ْٔٝرَ ـطترَ{ ]ْٔٝأخْ رط ر
ليَ( ِر سى بةة دةلَةةة :
د ـاض ُّٟبـطقِ})158( :ل و ةة :عةباولَآلى ن رِى سةةا
ايب ر
 دوو نر دوو نر اةدا اةنند( عةةؤردنء دةصةةتن ةَذى طزج.
حيَغةابةرى
[ /3عة ذُْـطرإر َرـ ْٛيَْ ْ ٢ثُرـ ـإر  أَْـ٘ ضرأَْ ْ ٣ثُرـإر بْـٔر ْرؿَّـإر زرْرـ ـا بِإْر ـ ـاَ ٍ٤ؾـأَ ْؾ رطؽر
رًَْ ــ ٢نَؿَّْٝــِ٘ ثرـ ــ٬ثر َِــطراضه َؾػرػرـ ــًَُٗرا ث ــِ َأزْخرــٌر رُِٜٓٝرـ ــ٘ ؾِ ــ ٞاإلْر ــاَ ِ٤ؾُرطْــ رُلر
ػـحر
ج رٗــ٘ ثر٬ثــا ٚر رٜسر ْٜـِ٘ إ َيــ ٢ا ْي ُِـطْ َؾكَ ْٔٝرثــ٬ثر َِـطراضه ثــِ َر ر
ٚراغْترْٓؿر ــ رل ثــِ غَػر ــٌر ٚر ْ
جًَ ْٝـِ٘ ثرـ٬ثر َِـطراضه إ َيـ ٢ايْ َه َْ ربـ ْٔٝثـِ َقــاٍر َقـاٍر ضرغــ ٍٛاهللِ :
ػ ـٌر ض ْ
غـ ِ٘ ثــِ غَ ر
ِبطرأْ ِ
نَر رتـٜ ٫ ْٔٝررـسث ؾِ ٗٝرُـا رْؿْػرـ٘ رغؿِـطر
رٛر ٚض ـٖ ِٞ٥ٛرـصرا ثـِ صرـ ـًَّ ٢ضر ْ
رَْٔ رتٛرض ـأَ رْ ْ
د ـاض ُّٟب ـطقِ})159( :ل و ةةةة :ةة ازِ ن نةةة
ج ـ٘ ايب ر
َيــ٘ رَــا رت َكــسّر َِ ـ ْٔ شر ْْ ِب ـِ٘]{َأخْ رط ر
شاةة ةةةةنرى ع صةةةة ند( ن ة رِى عةةةففنن ب ة وة ة ل َيةة( ِر سى ب ة ) ط ة وةةةةة(
ع ص ةة ند( نةة رِى عةةةففند( بيني ة ة قنحيَةةك انوةةةةنن بةةؤ هيَنةةنوة دةةةنرة اةةةوةػ
وةضةةةةت وةةة( وة حيَغةابةةةر  ةةةلَك فيَةةزى دةصةةةتن ةَذ طةةزة ب ةةنج) لةةة
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قنحةنةةة صةةةة ةةنر ن اةةنوى بةةة دوو لةحةةةةة دةصةةةةتةنند( ةةؤى د نةةزدو عةةةةؤردد(ل
دو ةي دةصةةت( ةةرِى ضةةةتنة ديَة قنحةة انوةنةةل وة اةنوى لةة دةمء لةةة وة( وةرد
دةةط ة ة صةة ةنرل نةو ةةة :ةةةنجنرةػ هةةر ةةةو وة) دو ةةي دةمءضةنوى ةؤى
عؤرد صة نر نل صةة اضةةتة انوى حيَا نةزدنل وة حنعةنن هةةردوو دةصةت( ةؤى
عةةؤردنل لةطةلَ انديغةة نن صةة نر نل دو ةي اةصح( صةرى ةؤى نةزد ةةةنجنرل
و ةة :دةصت( ةةرِى بةصةةةرى ؤ د هيَنن) دو ةي حيَيةةنند( ةؤى عةؤردنل هةةةن
صةةةة ةةةنر ن لةطةةةةلَ ط ةَشةنطةنةةةةةننل دو ةةةةي طةة ة( :و ةةةةة :ع صةةةةة نن ط ةةةة():
فةرا وةةةة( :هةةر نةصةيَك دةصةتن ةَذىَ وة اةةم دةصةتن ةَذةى
حيَغةابةرى
اة بطةةةةزىَ دةةةنرة ع صةة نن حيَغةةةةةابةرى  بينية ة نةةة دةصةةتن ةَذى طزةة ة)ل
انجةن دوو رِننج د ةَذ ن ب ةةنجل هيض لةطةلَ دةفضةي ؤةا قضةة دةةننجل د لَةةةغةى
دةرِو ج بةوثوثد ل ةند( دوو رِننةنن ب ةنجل سؤر بةة انطةن لةة ؤب ودةةوةل بةة بةيةةز
ل َي زددةةةةوةى اةةةةو عة ةةتندةى نةةةةو دةةندلَة ةة )ل هةرضةةة( ط دةةةنه( ِر بزدووةةةةةة(
دةحؤعةةز َ.
ةةن نة ردةو رةي ؤعةة نن عةةةةتيَك دةطيَزِدةةةوةل دة َلةيَ  :حيَغةابةةةر  نر َةةةك
فةرا وةةة( :هةر نةصيَك دوو رِننج د ةَذ ن ب نجل هيض د لَغةى دةرِو ج ةةنيَك لةو
دوو بةرانآلدةى دةدةا ل عةلة( ن رِ اةبي طالَبيػ ط ة وةةة( :ا دوو رِننة( و
دةنةةةمل فةرا وةةةةة( :بنعةةةل دو ةةةي نةةة دوو رِن ةةنةةنةى نةةزدن لةةةديَ د ةَذةنةةةد
د لَةةةغةى بةةةؤ دىَل دةبةةة نةةةنم لةةةةو دوو بةرانلَةةةةى با ةةةةةة ؟ اةةةةوةػ بةةة د لَةةةغة
د ةَذةنةةى بؤ دةنز وة)ل نة ِر صث ديةل ةنرىَ اةو ننة( بةرانلَ هةةر دةبةةة وة بةةم
عةةيَ ةةةل حنعةنن اينضةنديػ دةة دة د لَةةغةى دةرِو جء دوو رِننج د ةَذ ديػ ب ةنجل
دة عةلةة (ل سؤر نةصي دة ةةؼ اةطةةر هةةر ةؤسةَةك انطةنى لةة ةؤى بة ل دةة دة
د لَةغةعة( دةرِو جء د ةَذى ؤعةي ب ةةنجل بؤةةؼ و دةلَةةيَة :ض د ة ةلَك دةلَةيَ :
لةةيَ( ِر سى ب لة د ةَذةَةةا د لَغةةةى بؤ هنة ةل اندنى و ةة قةةج
ن ؤ عةلةيػ
د ةَةةةةذى ب ةة د لَغةةةةة دةةننزىَل بةةةآلم لة ِر صةةةةتييا و ديةةةةةل اةةزؤش اةطةةةةةر بيةةةةةو َ
دةة دة د ةَةةذى بةة د لَغةةةو ةةةةنلَ ب ةةنج.
بةآلم ليَزة ليَتةةنن ةيَ نةضيَ نةة دةفةةرا ىَ :ةةةنجنر ةةةنجنر عةؤرىل دةبة بةةو
ةة ةةنرة دةمءضنوةنة هةا و بغةةة جل وة دةبة دةصةتةنندي هةةةةا و بغةةة جل
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وة حيَيةننديػ بة هةانن عةةيَ ةل بةآلم نةة بةة دوو ةنر ن عةؤرددةنة ةةةو و دةبةة ل
هةةةردوو نرةنة دةبنةة فةةرِسل وة اةطةةر بةة صةةة ةنر ن هةةا وى ةةرِبةةة ل هةةر
صةة نرةنة دةبنة فةةةرِسل ض د ةةة هةةر نرةى هةدةاةَ ( لةةة ةةةرِ نةةزدوةل بةةآلم
اةطةةةر بةةة ةةةةنجنر دةمءضةةنوو دةصةةتةننن لةطةةةلَ انديغةةةةكء حيَيةةةننديػ لةطةةةلَ
طةة ةَشةن ةةةةرِ بةة ونل اةةةوة ةةنرى دووةمء صةةةةيَيةم ةةةة ِر نزددةةةوةةنن دةبيَتةةةةة
ص ة دنةجل وة لةرِ صتيغة ةةا دةةةة دني ب َل ةيَني :ةةةةنجنرةػ صةةةة دنةةةل دوو ةةةنرةػ
صةةةة دنةةةل صةةةة ةةنرةػ صةةةة دنةةة()1ل اةةةةةوةؼ بةحيَةةةي نلَةةةةةننن دةطةةةةؤرِ َل
ةةنرى و ةة انو نةاة صة دنةةة اةنوى نةةم بةنةةةنربيَن(ل ةةنجةةةنر دةمءضةةةنو بغةةةؤ
بةصةةةل ؤ دنب ةؤ صة نر بيغةةؤى دو ةي انو بؤ رِةفيكةنةةج دةايَنيَتةةةةوةل ةةنن
بؤ عةةتيَ ( طزدطةةرت حيَ ةضةةةتث حيَةة( بةة ل نةصةةةي و هةةةة بةة دوو صةةة ةنرةػ
ِر دنوةصةةت ل دةصةةث حيَةةاةننج صةةةة ضةة ر اةصةةةةينة اةةنو ن صةةةرف دةنةةنجل اةةةوة
لةرِ صتيا لة ص دنةج ضؤةة دةرىَء ؤى ة وعي ايضةةة ِز ف نةزدن نةزدوةل نةو ةةة:
اةطةةةةر ةةنجة ةةنرةػ اةدا اةةةةنند( دةصةةةتن ةَذ بغةةةةةؤرةَ هةةةةر صة ة دنةةةل دووؼ
ص دنةةةل صةةيَػ صةة دنةةةل بةة اةةر يَك بةة ةةنجةةةنرةنة اةةو اةدا اةة هةةا وى
بغةةةةؤر َل بةةةةةآلم اةطةةةر بةةة ةةةة نرةنةةة ةةةةو و هةةةا وى دةعةةؤر َل اندةةنى و ةةةة
دةصةتن ةَذةنةى ةةو وديةةل ض د ة رِةدطة نةصي و هةب بة ص ةنر ديػ هةةةا و
دةمء ضنوى ةةرِ دةننجل اندنى و ةة دةصةتن ةَذةنةى هةر دنةةةو وة.
صةة َيةةيةة  /مةصةةحى صةةةر يةكجةةارة:
ةةدين لة هةداةَةك دةقةةندا هةةنة ة نة حيَغةابةةر  صةةة ةنر اةصةح( صةةرى
نزدوةل بةآلم لة سؤربةةى فةرانةغةةةتةنندا هةنة ة نةة اةصةح( صةةر ةةنجةةةنرةل بةؤ
دـاض ُّٟبـطقِ)192( :
جـ٘ ايب ر
ػحر  ضرأْغر ـ٘ َرطَ{ ]َ٠أخْ رط ر
وةَنةل اةم دةقة هةةةةةَ[ :ر ر
رْـ ـْٔ رْ ْبـسِاهلل ْبــٔ ٜرعٜـسر رضضِـ ـٞر اهللر ْر ْٓــ٘}ل و ةةةة :حيَغةابةةةر  ةةنجةةةةنر اةصةةةةح(
صةةرى نزدوة.

 )1ليَزة اةبةصت نن لة ص دنةج ب ونل بة حيَ( رِةَبةةنسى حيَغةابةةرى ة  ب ودةةل دةة صة ودنةة(
بةر دبةةةر فةرِس
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ضةةوارة  :ثيَشةخضةتنى الى رِاصةتة هةصةةر ضةةث رت ْكسِ ِٜايُْْٓٝر ٢ًْ ٢ايْٝػْ ـطر:)٣
لةةةثى سؤربةةةى س دنةةةنن صةة دنةةةل ثى ِر صةةث لةةة دةصةةتن ةَذطزة حةيَػ ثى ضةةةث
خبةةزىَل هةدا َة ةيغةةةينن بةةة فةةةرِسةنن د دةةنوةل بةةةآلم لةرِ صةةتييا صة دنةةةةةب ودةنةى
بةلَةطةةى بةهيَشةزةل بةلَةطةةى ص دنةةةب وديػ اةةم فةرا ودةةةةةة [ :رْـٔ أَ ِبـٖ ٞطرْٜـطرَ٠
جـ٘
ػـتِْ ٚرإشرا رتٛرضأْتِْ ؾَابْـسرٚ٤ا بِأَ رٜـآَِِهرِْ] {َأخْ رط ر
 قَاٍر :قَاٍر ضرغ ٍٛاهللِ  :إشرا َيبِ ْ
ذبـ ـإر بـ ـطقِ )1090( :رٚا ْبـ ـٔ
َأذْ رُـ ـس بـ ـطقِٚ )8637( :رَأبـ ـ ٛزرا ٚرز بـ ـطقِٚ )4141( :را ْبـ ـٔ ِ
خ رع ْٜرُ ــ ١ب ـ ـطقِٚ )178( :رايتَّ رب رطا ِْ ــ ُّٞؾـ ــ( ٞا٭ٚغـ ــط) ب ــطقِ )1097( :تًَٝـ ــل ايؿـ ــٝذ
ا٭ضْ ــا : ٚ٩إغ ــٓاز ٙص ــرٝح}ل و ةةةةة :اةةةةب هة ة رِةةزِة ة ة لة ةةيَ( ِر سى بة ة ل دةلَة ةة :
 فةرا وةةة( :اةطةةر بةةرطتنن حؤعةييل وة اةطةةر دةصةتن ةَذةنن
حيَغةابةرى
طزجل بةة ثى ِر صةتتنن دةصةث حيَب ةةةنل نةو ةةة :صةة دنةةة بةة ثى ِر صةث دةصةةث حة
ب ةزىَل بةآلم اةطةةةةر نةصةيَك بةة ثى ضةةةث دةصةت( حيَ ةزدل دنلَةةيَني :دةصةتن ةَذةنةى
ةةو وديةل بةلَة صةة دنةةيَ ( ةةةر نةزدوة.

كؤتةةا قضةةة دةربةةارةى دةصةةتنويَةةذ طزتةةن:
انةن ي ةة( بةننرهيَنةةند( وعةةى :اي ـُرطاؾِلْ) بةة نةؤل وة وعةةى :اي َه َْ ربـ )ْٔٝبةة

َثرٓ )٢ضيية؟ ةند( :بؤض( بةؤ انديغةةةنةننن ة فةرا وةةةةةة( :ﭽﭚ ﭛ
ﭜﭼل َرطاؾِــلْ) نةةةؤى َِطْؾَ ــل)ةل دةةفةةةةرا ة :إي ــ ٢اي ــ ُِطْ َؾكَنه)ل نةضةةة( بةةةؤ

ط ةَشةنطةةةةننن فةرا وةةةةةة( ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ؟ وةآلم :لةبةراةةةةوةى
دةصةةث ةةةة انديغ ةة ( هةةةةةل بةةةآلم هةةةر حيَيةةة دوو ط ة ةَشةنط( هةةةنل انج ةن اةطةةةر
قضةةنةى عةةةيعنن ِر صةث ب و ةةةةل وة انديغةةك َطؾـل)ى دةصةةثل بةة نةةؤ مجةةي)ةػ
ب ةةنظ دةنةةز ن دةةة بةةة دوو ن َث ّٓــ )٢نةةة دة َل ةيَ  :ط ة ةَشةن حيَغ ةةي حيَيةةةل اةطةةةر
و ب و ةة هةر حيَيةة ةة ط ةَشةنطة( دةب ول بةآلم دنل ط ةَشةن بزةتيةة لةةو ايَضةةةكة
ِز دةةةى لةةوثو ثى حة دةردةضة ل وة هةةر حيَيةةنيػ دوو طة ةَشةنط( هةةنل ةةة ى
س دة ةةنو عةةةنرةس ؼ بةةةة دضةةةةةبةج انديغةةةةة ةوة دةس دة ة ةةةةة انديغةةةك هةةةةةةل بؤةةةةة
فةرا وةةةةة( :ﭽﭛ ﭜﭼل و ةةةة :انديغةةةة نديغ( لةطةةةلَ بغةةةؤنل بةةةظ اةطةةةر
فةرا وبةنى :إيـ ٢ا٭نَرا )ل نة نَـ ) ح َي ةة ةة نؤةةنةةةى دةبةة بةة أنَـا )ل
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اةطةةةر و ى فةةةرا وبنل اةوننةةةة دةردةدةنةةةوجل نةةة انةةةن دةب ة ه ةةةر دوو طةة ةَشةن

بغةةةةةؤرةَ ل ةةةةنن دةةةن؟ بؤةةةةة فةرا وةةةةةة( :ﭽﭠ ﭡﭼل بةةةؤ اةةةةوةى هةةةةردوو
ط ةَشةنطةنةندي اةوثو ثى حة بطزةَتةةةوة.
اةصةةةلةى ةنسدةةةةةم :اةصح نزدن لةصةةةر

ف ء طةةؤرةوى:

ف بزةتيةة لةة حيَةةآلوةَك نةة لةة حيَضةةةثء ضةةرم دروصةةةث نةةز بةة ل طةةؤرةوةػ
اةوةةة نة غةةزى ضةرم بة ل نة بة عةرِةبي جرـٛضر )ى حة دةلَةيَ  :وة لةة ن ردةةيةةا
دةاش دي ة خٛؾ ــ) وعةةةن( ةنةبةة( بةؤ بةننرهنةبةة ل هةةر خٛؾــ) بةنةةةنردةَن ل
انجن صةبنرةج بة اةصح نزدن لةصةر ف ةنن طؤرةوىل س دنةنن قضةء بنص( سؤرةنن

نةةةةةزدوةل ةةةةة ى حةةةةةةروةردطنر دةفةةةةةةرا ىَ :ﭽﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭼل بنمسنن نزد نة ي ةة( ضيية هةردوو ق ِ اةةةنةة
بؤ ٚأضجًَهرِ) هنةة ونٚ :أضجًَ ـهر ـِ) نة اةةو ننةةة غَػْـ ـٌ)ى بةصةةرد دةَتةةوةل ةةند(:
ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼل

و ةة :ح َي نديغةةتنن بغةؤنل بةآلم قة ِ اةة( ٚأضجًِـ ـهرِ) نة حيَغةةرت بنمسنن نزدل ةةةنيَك
لة ي ةةةنند( اةوةةة نة ى ننربة ة بؤةة و ةةا دنوة اةم وعةةةةةة ٚأضجًِ رهـِ)
بة ةَز نػـط)ةػل خب ةَنزةَتةةةوةل ةنن اةصةةح( لةةة وةربطة ىَل و ةةة :دةصةت( ةةةرِ
فةة د نل ةنن لة ديَ طةةؤرةوى د ن.
حيَا هيَنند( حيَيةننن لة ننة َي ةا نة لة ديَ
انجن س دةة نةنن لةوبنرةوة قضةو بنصة( سؤرةةنن نةزدوةو اة لةة ةةوج ةن َل د بؤةةنن
ن رج دةنةاةوة بة ط عةةز وة(ل وة اةوةى دةعين وصة هةا وى لةبةر ةيغة ( نتيَب(
أضــٛا ٤ايبٝــإ)ى ايؿـ ـٓكٝت)ٞد ةةةة( )1ل َي لَينةوةةةةةن( بنعةة( نةةزدوة لةوبةةةةنرةوةل
دةةةنرة انةةيػ بةةة عةةيَ ةى ةةؤم هةدةةاةَ ( لةةة د دةرِةَذاةةةوةول نر ةةةةنر بؤضةة ود(
ؤعةة ( لةطةةةلَ دة ةةم:
 )1د 1ص 353. 338
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يةكةةة  :رِةوايةةى مةصةةح هةصةةةر خوفةةفء طؤرةوى:
فة
انةن نةصيَك نة دةصةث د ةَةذ دةطةز َل بةؤى هةةةةل اةطةةر حيَيةةنند( لةة ديَة
د ب ة ل و ةةةة :طةةؤرةوى ضةةةرمل ةةةنن لةةة د َي ة طةةؤرةوى د ب ة ل نةةة لةةة بةةةن ةةةةةنن دةسوو
دةضنز َ) بةؤى هةةةة دةصةت( ةةةرِةنن حيَةا بيَن َ( لةة يةنة( عةؤردن؟ س دنةةند( ايضةوم
هةةةا و لةصةةةر اةةةوة ةةةة دةدطة ل طةةة لةةة ةةةو رة،ء عةةيعةنننل نةةة حيَيةةنن و بة وة
دروصث دية لة ينة( عؤردد( حيَيةننن دةصيت ةةرِةنن حيَا بويَنةةةزىَل لةة ننة َي ةا نةة
فة د نل اةطةةردن عةيعة اةصةح( حيَيةةننن دةنةةةنل بةةآلم
لة ديَ طؤرةوىء لة ديَ
دة َل ةيَ دةبةةةة اةصةةةةح( ح َيةة( رِووج ب ةةةةزىَل و ةةةة :نةةة لةةة د َي ة هةةيض عةةت َي ا دةب ةة ل
عةةيعةؼ نةةة هةدةةاةَك ِر ةةةةةنن هةةةنل هةةةر بةةؤ ةةؤ يةةةةننزددةوةةنن لةةة سؤرةنةةةى
اضةةةةة لَ ندننل اةةةةو ِر ةندةةةة ةةبةةةةدني( دةنةةةةةةنل ب َيئة ةةةوةى نةةةة بةلَطة ةةةةةن( و ةةةةنن
بةدةصةةتةوة هةبة عةنةند( بنظ ب .
ايٓـ ـ ــ )ٟٚٛلةةةةةة نتيَبةةةةة( اي ـ ــُحُٛع)د نةةةةةة عةةة ةةةر ( نتيَبةةةةةةة( اي ـ ــُٗص )ى
ن رتـا اإلجْ رُـاع إجْ رُـاعر ايَ ًَ رُـاِ٤
ايؿـ ـ اظ)ٟةةةةل دةلَةةةة  :رَ ٚقـسْ رْ َكـ رٌ ا ْبـٔ ايُْ ْٓـ ِصض ؾ ـِ ٞ
رٝرر ١ايُْػْـ ـ رت ِؿٝطر ١ؾ ـٞ
ذازِٜـ ايصـ ِ
ػـح رْ ًَـ ٢ايْدــّ ر ٚرٜـسٍُّ رْ ًَ ْٝـ ِ٘ ا٭َ ر
جـ رٛاظ ايْ رُ ْ
رْ ًَ ٢ر
صـ ِ٘ ِؾٝـِ٘ ٚاتّ َؿـام
خِ ٝ
و ر ٚرتطْ ِ
طـط رٚايػـ َؿط ٚأَــط ِِ ٙبـ رص ِي َ
ر ر
ػـح ايٓ ِبـِ  ٞؾـ ٞايْ ر
ذـ ِس ٜرَ ْ
ر
ج رُــاع)د ةةةة
رابر َِ ١ؾ رُـْٔ رب َْـ رسِْٖ رْ ًَ ْٝـ ِ٘)()1ل و ةةةة :ا ْبـٔ ايُْ ْٓـ ِصض) لةةة نتيَبةة( اإل ْ
ايصـ ر
دةدطيةة( س دنةةةند( لةصةةةر دروصت ةةب ود( اةصح ةة زدن لةصةةةر ف ة هيَنةةنوةل وة اةةةو
هةةةا و فةرانةغةةتة ؽةة يحندةى نةة سؤرنل وة دنصةز ونل دةثلةةةةةي لةصةةةةر دةنةةن
نةة حيَغةابةةر  ننةيَةك نةة ديغةةةتة بة وةل وة ننةيَةك نةة لةة صةةةفةرةػ بة وةل
اةصةةةةح( نةةزدوة لةصةةةر فةة ل وة فةرانديغةةة( حيَ ةةزدوةل وة اؤلَةةيغةة( د وةل وة
هةةنوةآلد( بةرِةَشةػء دو ى هةةنوةآلديػ هةا و لةصةةةةر اةةوة ةةنةاةط ل نةة دروصةتة
لةةةة يةةةنة( عةةةؤردد( حيَيةةةةنننل اةصةةةحينن لةصةةةةر ب ةةةزىَ .و ةةةةة :دةصةةةت( ةةةةةرِةنن
ففةة ا ب ل ةةنن لةة ديَة طةؤرةوى د بة ل نةة دو ةة(
حيَا بوةيَنزىَل بة اةر يَك لةة ديَة
بنصة( طؤرةوةةػ دةنةة .
 )1أضٛا ٤ايبٝإ :د 1ص338.
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دووة  :ئةةايةةا شةةؤردنى الق باشةةرتة ،يان مةصح هةصةةةر خوفةةف؟
لةوبنرةوة دةضةةنن س دنةنن ِر يةنةينن هةةةةل اةو دةةى نةة عةةةؤرددينن حة بنعةتةةزةل
بة َلةةطةةنن اةوةةةةةةةل دةلَةةةةيَ  :حيَغةابةةةر  سةةةنةز حيَيةةةنند( عةةؤردوةل وة بةةةردةو م
بة وة لةصةةةر اةةةوة لةةة سؤربةةةى ننةةنندةةا ل هةرضةةةداة سةمحةةيغةة( سةةةنةزةل نةو ةةةة:
اند م حيَغةابةر  لةصةرى بةردةو م بة وةل دةةةةنرة اةةةةوة يَةزى سةةنةزةل وة دةةنرة
نزدةوةنةةنديػ اةطةةةر سةمحةةةةينن سةةةنةز بةة ل سةمحةةةةة( سةةةنةزةػ دةبيَتةةةةة هةةؤى
حند عةةةةت( سةةةنةزل وة حيَغةابةةةر  بةةة د ة ةةنن عنايغةةةةة ةة ليَةة( ِر سى بةةيَ
و َِــٔر ا٭َجْ ــط رًَْ ــ ٢قَــسْض ْرصرـ ــ ِبوِ أَ ْٚقَ ــاٍر :رْ َؿكَتِــوِ]{َأخْ رطجرـ ـ٘
فةةةةرا و[ :إّٕ َيـ ــ ِ
حلـانِِ بـطقِٚ )1733( :ايًَّؿـ يَـ٘}ل و ةةة :حند عةةةتث بةؤ
داض ُّٟبطقِٚ )1787( :را َ
ايب ر
هةةةة بة اةدا سةى انداووب ودةثل ةنن فةراة وى :بة اةدا سةى ةر ةزددث.
دةنرة بةعيَ يػ لة س دنةنن دةلَةيَ  :اةصحة زدن بنعةرتةل ةةنةيَك لة بةلَةطةننديغةةينن
اةةةةم دةقة ةةةةةْ[ :ر ــٔ ايُْػِٝـ ــطر٠ر بْ ــٔ ؾــَْ رب  َ١قَ ــاٍر :إَٔ ضرغ ــٍٛر اهللِ َ رػرــحر رًَْ ــ٢
خؿَّ ـَ ْٔٝؾ ركًْ ٜ :را ضرغ ـٍٛر اهللِ أْرػِ ـ ٝر؟ قَاٍر$ :نَ َّ٬ربٌْ أَ ْْـ ر ْرػِـ ـ ٝر ِبٗرـصرا أَ رَطر ِْـ ٞضربـٞ
ذُر ــس ب ــطقِٚ )18170( :رأَب ــ ٛزراٚزر
ْرعٚرجر ــٌَ{ ]#أخْ رطجرـ ـ٘ ايبدرـ ـاض ٟب ــطقِٚ )5704( :رأَ ْ
بــطقِ})156( :ل و ةةةة :ا غةي ةةزةى ن ة رِى عةةةة عبة ة ل َيةة( ِر سى ب ةة ل دةطيَزِةَت ةةةوة
دةلَة  :حيَغةةابةر  دةصت( ةةرِى بةصةةةةر ففةةنند( د دةهيَنةن لةة نةنة( دةصةث
د َةةةذد ل ح ةيَة ط ة ج :اةةةى حيَغةابةةةرى ة لةبي ةةزج ض ة و ففةنةةةةندث د بن َي ةة(ء
حيَيةةنندث بغةةؤى؟ ) فةراةة وى :بة َل ةةؤ لةةب ج ضة ول ضة د ة بةاةة حةةروةردطنرم
عةشّ و ةةا) فةةةراند( ح َي ةةةةزدووم .انجةةةةن نةةة بفةةةرا ىَ :ة فةةةراند( حة ن ةةزدوومل
اندةةنى و ةةة اةوة يَةزةزة
بةآلم دو ى هةلَضةةةةدطنداد( سؤر بةؤ اةةو اةصةةةةلةةةل ح َي ةة ةة اةةو قضةةةةى ابْـٔ
تر ْ ُِٝرٝــ )١نةةة ا ْبـٔ اي َكــ )ِٝرِةمحةةةة( ة ى ليَبةةةة ل َي ة ةى دةةةقاَ دةنةةةةنجل قضةةةةةةةن(
ذا ِيـ ِ٘ ايَّ ِتـ ٞرْ ًَ ْٝرٗـا َقـ رس رَا ٙربـٌْ إْٕ
ضــس ر
رِ َة ةةةةةل ا ْبــٔ تر ْ ُِٝرٝــ )١دة َل ة  :رَ ٚيـِْ ر ٜرهـٔ ر ٜرت َه ًٌــ ِ
ػـ ـ رٌ
ناْر رتـ ـا رَهْؿ ــٛؾَ رتَ ْٔٝغ ر
ح رْ ًَ ْٗٝرُـ ـا رَ ٚيـ ـِْ ٜرْٓعُْْٗر ــا رٚإْٕ َ
ناْرترـ ـا ِؾـ ـ ٞايْدـ ــ رَػرـ ـ ر
َ
ح رْ ًَ ْٝـ ِ٘)()1ل و ةةة :حيَغةابةةر  عةندةة( دةةب وة
ػـ ر
ايكَ رس رَ ْٔٝرَ ٚيِْ رًْٜبرؼ ايْدـّ يِ ُْٝر
 )1أضٛا ٤ايبٝإ :د 1ص.340
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فة ء طةؤرةوى)
حيَضةةةو دةى نلَةة( ؤى اناةلَة ب نجل اةطةر حيَيةةنند( لةةديَ
د ب وب ل اةصح( لةصةر نزدوونء د ةنةدةةنون بؤ اةوةى حيَيةنند( بغةة جل وة اةطةر
حيَيةننديغةة( بة دةرةوة ب وب ل لةونةةنةةد نةة دةصةةتةةن ةَذى طزةة ةل دةضة وة فة
لةحة ب نجل انجن اةصةح( لةصةر ب ةةنجل بة َل عةةؤردوود(.
نةو ةةة :ايَ ةةةة دةنة دني بلَةةةيَني ننايةنن يَزةةزةل بةة َل اينضةةنن ضةؤد( بةؤ هنةةةة
حيَػل دةة دة و ب نجل نرى و ةة ةؤ نة لة صةفةرىل هةر لةديَ بنسدةى صة دنةةا ةةل
فةةة د نل رِةدطةة صةةةةران بة ل
نة حيَيةنندث اند م لةديَ طؤرةوى د نل ةةنن لةة ديَة
اةةنو نةةةم بة ل دو ة( ثقث بتةسنل و بنعرتة اةصةحينن لةصةةةةر ب ةةىل و ةةة :دةصةةةت(
ةةرِ بة ففةنننل ةنن بة طؤرةوةةننن د ب َين ل بةةةآلم اةطةةةةر و دةةةةب و ثقةةةث رِووج
بةة ونل ؤ دةنرة دةبة بيندةغةةؤىل دةة اةو ننةة بيَة( ف لةحةة ب ةةةى بؤاةوةى
اةصةةحينن ب ةىل اةم ِر ةةةة ِر ةةنةة( انم ديَ ةدةاةةةيء بنعةةةة.
صةةةيَية  :ئةةايةةةا مةصةةحةةلزدن هةصةةةةر خوفةةةفى درِاو (خمةةة َّزق) يةان طةؤرةوى درِاء
دروصةةةتة؟
لةوبنرةعةةةوة س دنةةنن ِر ينةيةةةنن هةةةةةةل وة بةؤ س دينرةيتةنن اةةو اةصةةةةثدةى نةة
س دنةنن اغةةت ازِو ِر ينةينن لةصةرةنن دةبة ل لةبةر اةوةةة نة دةق َي ة( رِوونء بةةة
ضةداوضةة ودينن لةصةةةةةر ديةةةل اةطةةةةةردن س دنةةةنن لة ةةةةؤوة ةةةسةنن لةةة ِر يةةةةنة(
دةةةب وة ةةةن د ضةةةدا دةق َيةةك هةةةن هةةةرننايَ ينن ةةةة لةةةو دةقندةةة هةلَاةبذةَةةةةزىَل
ةةةةن د انةةةيَةةةةةكل ةةةةنن فةرانةغةةةتيَك ضةةةةدا و ةنةةةةةن( هةةةةةةل ةةةةنن هةةةيض دةقيَ ةةة(
ةةن ةةونةرةوة ديةةةل بؤةةةة س دنةةةنن نةوة ودةةةةة اغةةةةت ازِةوةل ةةن لةةةوبنرةوة نةةة انةةةن
دروصتة ففيَك نة د ِر ب ل ةنن طؤرةوةية نةة د ِر بة ل اةصةةةح( لةصةةر ب ةةةةى ةةنن
دةةن؟ س دنةةةنن ِر يةةنةينن هةةةةة.
انيةػ دو ى ل َي ؤلَةةينةوةى سؤر اةةو ِر ةةةم حةةة ِر صةةةترتةل نةة هةةر ففيَةكل ةةنن
هةةر طؤرةوةيةةة نةةة سؤر دةد ِر بةةة ل بةةة عةيَ ةةة نةةة دةط جنةةة ح َيةة( بةزِؤىل وة بةةة
عةةةةيَ ةةة نةةة حيَيةةةنندث ةةةةو و ة َيةةا دةرنةةةةةونل هيَنةةاة دةد ِر ب ةة ل اةةةوة دروصةةتة
اةصح( لةصةر ب ةةةىل بؤ وةَنةةة :ن د َي ةة( ةيَب وةل دوو ن د( ة َيب وةل اةةوة دروصةةةتة
اةصح( لةصةر ب ةىل بةلَةطةعةةة اةوةةة نة هةةةنوةآلد( بةةرِةَش ة ليَيةةةنن ِر سى بةة ل
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اةةةوة دية هيَنةاة بة اي نديةةج بة وب ل وة بةة سؤرةةيػ لةة صةةةةفةرد ب ونل لةبةةةنرو
صةة رد ب ونل لة دةعثء بينبندا ب ونل لة ةدطةا ب ونء ففيغينن لةحة نةزدوةو
دةةنة دني بلَة َي ةةني :هةةةا و طةةؤرةوىء ففةةةنندينن د َة ة ةةةةةنسة ب ة وةول ن ديةةةةنن ة َيةةا
دةب وةو اةصحينن لةصةر نةزدوونل نةو ةة :فة ء طةؤرةوى اةطةةر سؤر د ِر بة ل نةة
ةةو و حيَ( ةيَا دةةةنربةة ل اةطةةةردن دروصةةتة اةصةةحينن لةصةةةر ب ةةز َ.
ضةةوارة  :ئةةايةةا مةصةةح هةصةةةر نةعةةلء طؤرةوى دروصةةتة؟
لةصةر فة اةوة دةنرةل وة ط س هةةا و س دنةةنن طةة لةة عةيعةل لةصةةر اةةوة
ةةناةدط ل هةروةهن ةو رجييػ نة ننة( ؤى ب و ونل لةبنرةى اةصةحة زدن لةصةةر
دةعاء طؤرةوةػ ِر ينة( لة ديَ س دةنةنن هةةةة:
أبو حنيفة والشــافعي) رِةمحةةة( ةةنن لةة بةة ل بةة دروصةةت( دةنس د ل دةلَةيَةة :
دة يَز دروصث ديةل لةصةر طةؤرةوىء دةعا اةصح ب زىَ.
هةداةَ يػ لة س دنةنن بة دروصت( دةس د ل ضةةدا عةةةتيَ يػ بةة بةلَةطةةةة دةَننةةةةوةل
نة دةنرة ا رِ ى دووةاة ح ِر صترتةل ةةنيَك لةو بةلَطندةى نة دةةندويَننةةوة لةصةةةةر
اةوة نة دروصةتة اةصةح لةصةةر دةةعاء لةصةةر طةؤرةوى ب ةزىَل اةةم دةقةةةةْ[ :رـٔ
حـْٛضربرٚ ْٔٝرايٓ َْ ًَـ]ْٔٝ
ػـحر رْ ًَــ ٢ا ْي ر
هلل  رتٛرض ـأَ ٚرَر ر
ايُْ ِػـ رْ ِ٠بــٔ ؾـ َْ رب  َ١إَٔ ضرغــٍٛر ا ِ
ص ــررر٘ ا٭يب ــاْ ٞؾ ــ( ٞغــٓرٔ أب ــ ٞزاٚز)}ل و ةةةةة:
{َأخْ رطجرــ٘ أَب ــ ٛزراٚزر ب ــطقِ )159( :ر ٚر
ا غة ةة ةى نة ة رِى عةةةةة عبة ة ة لةةةةةيَ( ِر سى بة ة ل دةلَةةةةة  :حيَغة ةةةابةرى ة ة 
دةصتن ةَذى طزج وةدةصت( ةةةرِى بةة طؤرةوةيةةنننء بةة دةعلةنةةندي د هيَنةةنل دةةةةنرة
اةةةو ننةةةة دةةةعل( لةحةة بة وةو طةةؤرةوةػل وة دةصةةت( ةةةةرِى ح َيةةا هيَنةةةةننل لةةة ينة(
اةوةى بيندغةة ).
ح رًَْـ ـ ٢ا ْيحرـ ـْٛضربر ْٔٝرًِْـ ـ ُّٞبْـٔ أَ ِبـَ ٢ا ِيـ ٍ ٚرابْـٔ َرػْ ـ ـَٛزٍ ٚرا ْي ربـطرا٤
قَاٍر أَب ٛزراٚزر ٚرَرػرـ ـ ر
غ ـ ـ َْسٍ ٚر رْ ُْــطْ ٚبــٔ ذطر ْٜـ ـ ٍ ٚرض٣ٚر
ْبــٔ رْــاظ ٍ ٚرأَ رْــؼ ْبــٔ َرا ِي ـوٍ ٚرأَبــ ٛأرَرا رَ ـٚ َ١رغر ـ ـٌْٗ ْبــٔ ر
رتـا ِ ٚرابْـٔ ْربـاؽه رض ِ
رشيِـوَ ْرـْٔ ُْرـطر بْـٔ ا ْيد َّ
ضـٞر ايًَّـ٘ ْرـِْٓٗ)( )1اةةب د وود س دنةةةةن(
فةرا ودةدنص( طةورةةة نوةد( غٓٔ أب ٞزاٚز)ةل دةلَةة  :هةةر لةةة نةنم عةلةة( نة رِى
 )1اَاَع ٭ذهاّ ايكرط ٕ :د 6ص 92يًكط بـ.ٞ
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اةةةب( طــا َلةةيبل عةباو َلةةآلى نة رِى اةصةةع ودل بةةة ِر ا( نة رِى عنسةةةبل اةدةصةة( نة رِى
انليةةكل اةةةب ا اناةةةل صةةةهل( نة رِى صةةةعال عةةةازِى نة رِى ة رةيـ ل هةةةروةهن لةةة
ع اةرى نةة رِى ةةةتنبء عةباولَةةآلى نة رِى عةةببنظل ة لةة هةةا وةنن ِر سى بة
طيَزِدر وةةةوةل نة اةصةحينن لةصةر طؤرةوى نةةزدوة.
دةةةنرة اةةةو ديػ بةةة ةةا يةةا اةطةةةر حيَغةابةةةرى ةةةنن  دةبينيبنةةةة اةصةةح(
لةص ةةةر طةةؤرةوى نةةزدوةل دةةةةنن دةنةةزدل نةو ةةةة :رِ ى دروصةت ةةب ود( اةص ةةح لةصةةةر
طؤرةوى بةهيَشةزةل وة بة ِر صت( اةوةؼ سؤرنةنر بةؤ ةةلَك انصةنن دةنةنجل ةنرى و ةةة
صةةرانةةل سصةةتندةل اةةنو نةاةةةل د دةةند( حةيَآلو ةةةنن د دةةند( طةةؤرةوىء اةو دةةة سةمحةةةةةل
اةصةةح نةةزدن ننرةنةةة انصةةنن دةنةةنجل وة اةو دةةة هةةةا وى دةضةةنةوة د َي ة اةةةو انةةةةةة
ا بنرِةنة نة دةفةةرا ىَ :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼل و ةةة:

ةة دنةةةةو َى صةةةغلَةةتنن ب ةةنجل ةةنرى و ةةةة اينضةةةنن بةةة هةةؤى د دةةند( طةةةؤرةوىء
حيَةآلوةوةل ة وع( صةةغلَةةي( دةب .
ثيَنةةجةةة  :مةةاوةى مةصةةةةح كزدن:
انةن ةة ن انوةى ضةدا اينضنن بةؤى هةةةة اةصةح لةصةةر طةؤرةوى ب ةنجل ةةنن لةصةةةر
َكــ )ِٝنةةة لةةة اةةنلَ(
ف ةة ؟ سؤربةةةى س د ةةنةنن ِر ةةةةةنن و ةةةة اينضةةةةند( ديغةةةةتة
ؤةةة(ل عةةةوو رِؤ ةَكل وة بنبنى رِةَةب ر َػـاؾط) صة عةةةوو ص رِؤ ن بةؤ هةةةة
اةصةةح ب ةةنجل اةاةةة رِ ى :أبــ ٛذٓٝؿــٚ ١ايؿــاؾَٚ ٞأوــس ٚايثــٛضٚ ٟأٚظاْــٚ ٞأبــ ٛثــٛض
ٚايتبرطٚ ٟاحلػـٔ بـٔ صـان بـٔ ذػـن) ،هيَنةاةَ يػ
ٚإغرام  ٚأب ٛزاٚز اي اٖطَّ ٟ
نة (َايو ٚي ٝبٔ غَس ٚاحلػـٔ ايبصـط)ٟةةنن لةة ديَة د هةةنل دةلَةيَ  :اةوةدةاةى
بنبنى رِةَب ر بيةوىَ بؤى هةةةل وة ننة( دةنرةة ز وى ديةل و ةة :اةوةدةاةى بيةةوىَل بةؤ
ففةننن د دةةةدة ل بؤى هةةةةة.
وةَنة :دة رِؤ طؤرةيةننن د دةدة
صـ ْؿٛرإر بْـ رٔ
بةآلم ِر ى سؤربةة ِر صةترتةل وة اةاةةؼ ةةنيَ ةة لةة بةلَةةطةننديننْ[ :رـْٔ ر
ْرػ ــاٍه ايُْ ـطرازِ  ّٟقَ ــاٍر :أَ رَطرْر ــا " ر َِْٓ ٜــ ٞايٓبِ ــ "ٞإَْٔ رُْْػر ـحر رًَْ ــ ٢ايْدؿَّ ـ ْٔٝإشرا رْرْ ــٔ
د ًََرٗ رُــا َِ ـْٔ
غــا َؾطْْرا رٜٚر ٛرَـاَ ٚيَ ْ ًَ ٝـ َ١إشرا أَ َقُْٓر ـ ـا ٚر َ٫رْ ْ
خًْٓراٖ رُــا رْ ًَــ ٢ر ْٗ ـطه رثَ٬ثـ ـ ـا إشرا ر
َأزْ ر
ذ رُـ ــس بـ ــطقِ:
ج ـ ـ٘ أَ ْ
د ًََرٗ رُـ ــا إ َِ َّ٫ـ ـْٔ جرٓر ـ ـ ـا ربَ{]ٍ١أخْ رط ر
رب ـ ـٍْٛه ٚرَ َ٫غـ ــاِ٥طٍ ٚر َ٫رْ ـ ـّْٛه ٚر َ٫رْ ْ
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رايتبرطاْــ ٞبــطقِٚ )7352( :را ْبــٔ ذِبــإ بــطقِٚ )1325( :رايــساضقرتل بــطقِ:
(َّ ٚ )18118
( )15تًَٝل ؾَ ٝا٭ضْ : ٚ٪ذس ٜايـُػح ًْ ٢اخلؿـن َٓـ٘ صـرٝح يػـ ٖٚ ٙـصا
إغٓاز ذػٔ}ل و ةةة :ؽةةف د( نة رِى عةصضةةنلَ( اة رِ دة( نةة ةةن َي ةة لةة هةنوةآلد(
بةرِةَش)
لةيَينن ِر سى ب ل دةلَة  :حيَغةابةةرى ة  فةةراند( حيَ ةزدة دةصةةت(
ةةةةرِ بةةة ففةنناندةةا ب َيةةننيل بةةة اةةةر يَك حيَيةةةننانن بةةة حةةنني( ضةةةةتبيَتة د َية
ففةنندةةةةوةل و ةةةةة :دةصةةةتن ةَذج ب وبة ة نةةةة ففةةةةنندث لةحة ةة نزدبة ةة ل ةةةةنن
طؤر َةيةةةنندث لةحةة نزدبةة )ل اةطةةةر صةةةفةرانن نةةزدل صةة عةةةءو صةة رِؤ ن بؤاةةنن
هةةة لة ينة( عؤردد( حيَيةةنننل دةصةت( ةةةرِةنن حيَةا بيَةننيل وة عةةوو رِؤةَةذ َة يػ
ففةةننن د بنةيَنيل دةة بةؤ ةةنرةةطزة
اةطةر لة انلَ ب وة ل بةآلم بة اةر يَك دنبة
ؤحنن زددةوة لة ايشء حيضةةنة()ل وة دةة بةؤ ةةوة ل اةطةةر لةعةةة نن حيضةةب ل نةة
ففةننن د بنيَة(ل اةطةردةةةن
لةعيغةث حيط ب و دةب ؤج بغةةؤىء اةو ننةة دةبة
دنبة د ةةةندبنيَ(ل نةة د ةنةننل اةةو ننةةة لةصةةر ِر ى سؤربةةى س دنةةةةنن ضةةياة ةةة بةؤج
ديةةة اةصةحينن لةصةر ب ةىء دةب(َ حيَيةنندث بغؤى.
شةةةشةةة  :ئةايةةا تةنيةةا ثشةةتى خوفف مةصةةح دةكزآ يةةان بنيشةةى؟
طؤرةو ةنن ف عةةةندةج و ةةة حغةةتةنةى اةصةح دةنةزىَل حغةت( حة ل انجةةن انةةن
بنةنةع ةة( حيَ ةضةةةةتةل ةةةنن ص ة دنةةة اةصةةح ب ةةزىَ؟ اةةةايػ س دنةةةنن اغةةةةت ازِةنن
لةصةرى هةةةل بةآلم سؤربةى هةةرة سؤرةةنن دةلَةيَ  :بةةظ حغةت( طةؤرةوىء ففةنةة
اةصةةح دةنةةزىَء ةةةةدين اةةةوىَ حيَ ةضةةتةل وة اةةةوة رِ ى أبــو حنيفــة وأاــد وال ــو
نــإر اَيــسٜٔ
ـَ  ٞقــاٍرَ :ي ـَ ْٛ
ٍّ
وأوزاعــي)ةةةة ،نةةة بة َل ةةطةعينن اةةةم دةقةةةةةةة [ :رْ ـْٔ رْ ًِـ
غؿٌَ َايْدـ أَ ْٚيَ ٢بِا ْيُرػْح َِـْٔ أَْْـٙ٬ا ٚرقَـسْ ضرأَ ْٜـ ضرغـٍٛر اَهللِ  رُْٜػرـح
بِايطأْ ٟيَهَإر أَ ْ
خطرجر٘ أَب ٛزراٚزر بطقِ )162( :رٚصرررر٘ ا٭يباْ}ٞل و ةة :عةلةة(
رًَْ ٢ظَاِٖط خؿَّ ْ{]ِ٘ٝأَ ْ
لةةيَ( ِر سى بة ل فةرا وةةة( :اةطةةر دةة بةة عةقةةة َا ب و ةةة
ن رِى اةب( طـالَيب
ليَزةد اةبةصت( لة دة ثةةد( عيبندةةةل نة اةرج دية هةا وى لة عةقلَةوة بضةةة ل
دةنرة حيَضةو دةى عةقةةاَ ديةل بةآلم اةرج دية عةقاَ هةةا وى بةؤ هةةسم ب ةزىَ) بنة(
ف لة حيَغةتةز ب و نة اةصح ب زىَ لة حغةةتةنةىل بةآلم حيَغةةةةابةرى ةةة م 
بينةة( حغةةت( ففةنند( اةصةةح نزد.
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دةةةنرة اةم ِر ةةؼ بةةهيَشةزةل نةة هةةر حغةةةت( فة فةةرِسة اةصةح ب ةزىَل بةةآلم
اةدى بنةنةعةة ( اةطةر اةصةح ب ةزىَل ة ن ( ضةؤدة؟ ا َي ةة دةلَةيَني :بنةنةةى فةةرِس
ديةةةل بةةآلم دروصةتةء رِةَغة( ة َياةضةة صةة دنةةيػ بةة ل بةةآلم طةزد اةوةةةة فةةرِس
ديةةةل اضةة لَ نن بنة( ففةنةةى اةصةح ب ةةنج.
حةةةوتة ء كؤتةةايى :سانايان هةصةةر ئةةوة يةةن دةنكةن كةة دةبةآ بابةا مةصةحلةر
دةصةةةةةةتنويَذى بووبةةةةةةةةآ ،كةةةةةةة خوففةةةةةةةكانى كزدوونةةةةةةة ثةةةة ةآ ،يةةةةةةاخود
طؤرةوييةكانى ،ئةطةرنةةا ئةطةر بةبةآ دةصةتنويَذيى ،يةان دواى تةيةة و
كزدبنية ثيَى ،دروصت نية مةصحيان هةصةر بلةةات:
ن ـ ْٓ
بةلَطةةنن ضةدا دةق َي ةةل ةةنيَك لةو دةةْ[ :رٔ ايْـُػِ ر ِ٠بْٔ ؾ ـ َْ رب  َ١قَاٍر :ر
غـ َؿ هط  ...ثــِ َأ ْٖٛر ْٜـ ٭َ ْْــععر خؿَّ ْٝـ ِ٘ َؾ َكــاٍر :زرُْْٗــا َؾــإْٞ
رَـعر ايٓ ِبــ  ٞشرا ر يَ ًَْ ٝـِ ٍ١ؾــ ٞر
خطرجر ــ٘ ايبدر ــاض ُّٟب ــطقِ})206( :ل و ةةةةة:
خًْتُٗر ــا ــا ِٖ رطترَ ْٔٝؾُرػرـ ـحر رًَْ ْٗٝرُ ــا]{أَ ْ
َأزْ ر
ا غ ةة ةى ن ة رِى عةةةة عبة ة لةةةةيَ( ِر سى ب ةة لةةة ضةةةدا صةةةةةفةرةَك لةةة شاةةةج
حيَغةابةرد  بة وةل لةة درةَةذةى ةدةضةةة َي ا دةلَة  :لةطةةلَ حيَغةابةةر  بة وم
دةصةةتن ةَذى طةةزجل ة فف( لةةة ح َيةةا ب ة ول د هةةةةنس ةةةن ففةةةنند( لةةةح د ب ةةةول
بؤاةةةةوةى حيَيةنةةةةند( بغةةةةة ل فةةةةرا وى :زرُْْٗ ـ ـا) ليَيةةندةةةةطةرِىَ ففةةةةننو لةةةة
حيَا اةدة ) ض د ة ا بة حنني( لة حيَ ة زدوونل و ةةة :دةصةةةث د ةَةذم هةةب و ننةيَةك
ففةننو لة حة نزدوونل وة اةصح( لةصةةر نزدن.
اةصة ةةةلةى دو سدةةةةةةةةم :نةةةة ة ة  دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼل
اةطةةةةر لةعةةتنن حةةةيط بةة و ؤةةةةنن حةةن ب ةدةةةةوةل و ةةةة :ؤةةةةنن بغةةةةؤنل ضاغ ـ
و ب ـ ــإْعراٍ ايُْر ـ ـا ِ٤أَ ٚبايْتِكَـ ــاِ٤
ح رٓابر ـ ـ١ر ر ٚرشيِ ـ ـ َ
ا٭ص ـ ــؿٗاْ )ٞدةلَةةةة َ :أَ :ٟأصرـ ــابرتْهرِْ ايْ ر
و ِي َه ـ ـِْٗ ْٛا
جٓ ـ ر رٚاجْ رت رٓ ـ ر ر ٚرتحٓ ـ ر رٚغ ـُ ٝايْحرٓرا رب ـ١ر ِب ـ رص ِي َ
جٓ ـ ـ ر ٚأَ ْ
اخلِت ـ ـاْر ْٔٝرَ ٚق ـسْ ر
حّٓ ايص ِ٠٬ؾـ ٞذهِْ ايؿطع)ل و ةة :هةر ننةيَك لةؼ حيضةييتنن بةصةةرهنجل
غ ربباَ ِي رت ر
ر
لةؼ حيضي( بة انو هنةنةةوة بةصةةر اينضةنن دىَل ةةن د بةةوة نةة اةدةا ا( ديَزةنةةء
ايَينةةةى نء ايَةةزد بةةة ةةةة ب ةةةونل بةةةوة و ةةب دةبةة نةةة اينضةةنن ةةؤى بغةة
جٓـ ر رٚاجْ رت رٓـ ر ر ٚرتحٓـ ر) هةةةر ضة رةنن بةةة اندةةةةنى لةةةؼ حيضةة(
جٓـ ر ٚأَ ْ
دةط ةةةةةزىَ :ر
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ب وةل دةَ ل انجن انةن لةؼ حيضةي( بةؤ حيَة( دةطة ةزىَ جٓابـ )١ضة د ة اينضةةةنن هةةةن
لةؼ حةيط بةة ل لةة د ةَةذنزدن دووردةنةوةَتةةوةل اجترٓرـ ) ةةند( :ليَة( دوورنةوةةةوة
جٓ ـ ) ةند( :دوورل لةبةراةةوةى لةة طـــاعةةج دوور دةبةة لةةو ننةةةد بةة دنضةنرة(ل

بؤةةةة و ى ح ةة ط ة ةز وة .نةو ةةةة :نةةة دةفةةةرا ىَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼل
و ةة :اةطةر لةعتنن حيط ب و ؤةنن بغةةؤنل وة و بةة( لةؼ حيضةي( ةؤ عةةةؤرددةل
اةدى اةطةر انو دةب و؟ اةوة لة اةصةلةى صةةيَشدةةةاا بنص( دةنةةة .

اةصةةةةلةى صةةةيَشدةةةم :نةة ة  دةفةةةرا ىَ :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼل و ةةةة :اةطةةةر ا َي ة ة دةةة ؤؼ
ب ونل ةنن لة صةفةر بة ونل ةةنن ةةةن َي تنن لةة ةةنرةج طةزة هنةةةوةل ةةنرةة( طزةبة ول
ةةةةن د ضة ة ودة ثى انفزةةةةةننء لةطةةةةلَينن ة ة وج بة ة ونء انوةةةةنن ضةةةن دةنةةةةوجل

ﭽﭺﭻ ﭼﭼل رِوو ب ةدةةةةةةةةةةةة رِووى حةةةةةةةةةةةنن( سةوىل ﭽﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﭼل دةصةةةةت( حيَةةةةا بيَةةةةن ءل وة دةصةةةةث بةةةةةدةمء

ضنوةننء بة دةصتةنندتندا بيَن ل دةةنرة ايَ ةة لةة نةنة( ةةفضيةةزنزدد( انةةةة( اةنرة
)43ى ص ة ورِةة( ايٓػــا)٤د نةةة لةةة بةةةرط( ص ةيَيةا(  )3اةةةم ةةفض ة ةد هةةنة ةل بةةة
درةَذة( بنص( اةم رِصةتة ق رِاندييةةةانن نةزدوةل وة بنصة( ةةةةةا انن نةزدوةل بؤةةة
ليَزةد سؤر بة درةَةذة( لةصةةرى دنضةنيل بةةآلم لةبةراةةوةى نةة اةصةةلةى ةةةةةا م
ةلَك سؤر صةةةرةنن ةيَ( دةوةصت ل بةة بنعة( دةس و ليَةزةد لةة دةؤ  )9ن رةةة نلَةةةا
هةداىَ عث لةوبنرةوة بن وصةل اةوةى نة لةوبنرةوةؼ دةةن وصةل دةضةةنن صةة ودم لةة
ةةفضةةةة ى أضــٛا ٤ايبٝــإ)( )1وةرطزة ة ةل نةةة سؤر بةةة ط عةةز وة(ء بةةة ح تي ةة( بةةة
عيَ ةى ؤم د ةاةرِةَذاةوةل اةوةى نة طزدطة هةا و ثةة بيش دني اةوةةة نةةة:

 )1ايؿٓكٝت :ٞد 1ص370.- 352
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ى بةة بةةسةةي دةفةةرا ىَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼل اةطةةر لةعةتنن
حيط ب ول ؤةنن حن ب ةةةدةوةل و ةةة :بةة اةنو ؤةةنن بغةةةؤنل دو ةة( دةفةةرا ىَ :وة
اةطةةةر دةةة ؤؼ ب ة ونل ةةةنن لةصةةةفةر ب ة ونل ةةةنن ةنرةةتةةنن طزةب ة ول لةةة ةةةنرةةطزة
هنةنةةةوةل ةةةنن لةطةةةلَ دةةةنندتنن ة وج ب ة ونل انوةغ ةةتنن ضةةن دةنةةةوجل و ةةةة :بةةؤ

دةصةث د ةَذء بؤ غ صةةاَ ﭽﭺﭼل حيَغةتةز بنمسنن نةزد ٜرُـِر) و ةةة :قَصـ ـس)
رِووى ة َي ةةزدل ترٝرُُٛا) و ةة :رِووب ةدة ﭽﭻﭼﭼل و ةةة :رِووى حةنن( سةوىل
ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼل وة دةصةةتتنن بةةة رِووى سةوةةةا بيَةةن ء
دةصتتنن بة دةمء ضةنوةندا بيَةن ء بةة هةةردوو دةصةةةتتندا بيَةن ل اةةوة دو ةة( بنصة(
دةنةة ل ةةةةا م ضؤدةةة؟
ن بن بيَينةة صةر بنص( ةةةةا مل بنؼ بنؼ طة ةَ( بةؤ بطةةةزن()1ل سؤر حيَ ةضةةةتيتنن
ح َيةة( دةبةة ل اةةةوةى بيةةةو َى د َةةةذةنند( دةضةةةة ل هةايغةةةةة حيَ ةضةةةةت( بةةة ةةةةةةا م
هةةةةل نةصة( و هةةةةةةة دةلَةةة  :اةن ز د َلةةة ليَة( حةن دنبيَتةةةةةوةل د ةَةةذ بةة ةةةةةةا م
ب ةةمل هةةن انوم ضةن دةنةةو َى دةنل ة بؤ ةؤى ضننةةرت دةس دةة ء اةةو ةةةةةا ا(
د دةنوةل و ةةةة :دةصةث بةةة رِووى سةوى د هيَنةةةند( د دةةنوةل لةة يةةنة( اةنو نةةة اةنو ضةةن
دةنةوجل ض بؤ دةصةث د ةَذل ض بؤ ؤعةةؤردنل ةةند( :ض بةؤ ثبزددة( بةة دةصةتن ةَذة(
طض ةةةةةةل ض بةةةؤ ثبزددةةة( بة ة دةصةةةث د ةَةةةذة( طةةةةورةل احلَــسرثِ ا٭صْ ــػرط) نةةةة بة ةة
نبرـط) نة لةؼ حيضةةييةل لةة نتيَبةة فيكوةةييةنندا اةةو
دةصتن ةَذةيةل وة ا ْيرر ـسرثِ ا٭َ ْ
دوو س ر وةةنن بؤ بةنةةنرهيَننون.

 )1ض د ة لة اةصةأل بةعةيَ ةى و دة ط ةز وةةةوةل بؤةةة بنصة( ط ةَطزةة نةةز وة.
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يةكةة  :ثيَناصةةةةى تةية ةةو  :تةية ةةو ضييةةة؟
صـ ـس) دىَل اي رتـٝرُُِّ:
وعةةةى ةةةةاةة م رتـٝرُُِّ) لةة ساةند( عةرِةبيةةةا بةة اندةنى قَ ْ
ايكَصْس) و ةة :اةبةصثل اناند،ل لة عةرِةبيةا دةطة ةزىَ :ترٝرُ ُْـ ايؿـ ـ :٤ٞقَصرـ ـست٘)
رِووم نةةةزدة اةةةةو عةةةتةو اةةةةو عةةةتةم نةةةزدة اناةةةند،ل نةو ةةةةة :نةةةة ةة دةفةةةةرا ىَ:
ﭽﭺﭻ ﭼﭼل رِووى حننةة( سةوى بة اناند ،بطةةةزنل رِووى ةة ب ةةةةنل

اةةةوة وة اةصةةةةلَ( و ةنةةنةةةىل بةةةآلم لةةة س ر وةى عةةةةةرعا و ةنةةةةن( دة ةةةى هةةةةةل
ض د ة نرى و ةة وعةةةة لةة ق رِاندةا بةةننرهنة ة لةصةةر اةصةلَة ساندةو دييةنةةى
بةةننرى هيَنةنوةل بةةآلم دو ةة( وة س ر وةةةةن( عةةةةرعي( بةةننردةهيَنزىَل ايَضةةةتن بةؤ
 :٠٬أَ ْؾَرــاٍم ٚرأَ ْق ـٛراٍم
وةَنةةة صرـ ـ )٠َ٬ايَ ةةةةة بؤضةة( بةنةةةةنرى دةَةةنني؟ دةلَةةيَني :ايصـ ـ ـ َ
ايًــ٘
رـِ ٌ١بــايت ْهبِ َدْتر رت رُ ـ ٌ١بِايتػْ ـ ـًِ )ِٝد َةةةذ ضةةةدا قضةةةو نزدةوةةةنةةة بةةة َّ
َؿْتر رت ر
نبرط) دةصث حة دةنةةنل بةة صةةةثاةةا دةوة نؤةنةيةنن حةة دىَل اةنو حيَننصةةةى د ةَةذ
أَ ْ
دةنةةةةزىَل بةةةآلم لةةة اةصةةةةلَ( ساةةند( عةرِةبيةةا ل وة لةةة بةةةننرهيَنند( ق رِاندةةا وعةةةةةى
ص )ّْٛبة اندنى ؤطزةنةةوة هةنة ةل ايصـ ـّْٛ
 )٠ِ ٬بة اندنى حن ِر دةوة هنة ةل وة ر
ايص ـ َ
اإلَْػراى) وة ظنـا )٠بة اندنى حننةب ودةوة دىَل  )،بة اةدنى اةبةصةث قؾةةةا)ل
دىَل بةآلم دو ة( وة س ر وةى عةرعي( و ةنةةةن( دة ةة ةنةبةةج وةردةطةزنل بؤةةةةة لةة
س ر وةى عةةةةةةرعا ةةةةةةةا م اةةةنو حيَننصةةةةةةنز وة :ايكَصْ ـ ـس إيـ ـ ٢ايص ـ ـَٝسِ ايتَٝــ ِ
ْٓ ِْ ٠ِ ٬ـ رس رْـ ـ رسّ ايْ رُـاَ ِ٤أ ْٚايَرحـع رْـْٔ
ِي رُػْح ايٛرجْ ِ٘ رٚاي رٝـ رسْٓ َِ ْٜٔـ٘ ِبٓٝـ ِ ١اغـتِ رباذر ١ايصـ ـ َ
غـ ِتَُرايِ ِ٘)()1ل و ةةةة :ةةةةةةا م لةةة س ر وةى عةةةةةرِعييا بزةتيةةة لةةة رِوونزددةةة رِووى
ا ْ
سةوىل بؤ اةةوةى نةة دةصةت( حيَةا بويَنةزىَل وة دةمءضةةةنءو هةةردوو دةصةةةتةنند( حة
اةصح ب زةَ ل بة ديةة( اةوة نة ب ر هةبةة د ةَةذ ب ةةةز َل لةة نةنة( دةةب ود( اةنود ل
ةن د انو هةبةة بةةآلم دةةة دز َى انوةنةة بةةننربويَنزىَل لةبةراةةوةى نةة نةاةةء بةؤ
 )1أضٛا ٤ايبٝإ :د 1ص.358- 357
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رددةةوة حيَ ةضةةتث حيَيةة(ء لةة عة ةَنيَ ( دوورةغةةة(ل ةةن د لةبةةر دة ؤعةةةي(ل
ةنن لةبةر هةر هؤةةن( دة ةةة.
دووة  :تةية وو بة ضةةىء ضةةى دروصةةتة؟!
وةآلا( اةم حزصينرة سؤر طزدطةل نة انةن ةةةةا م بةة ضة( دةنةز َ؟ بةؤ س دينرةتةنن
اةةةثننن ن ة ردةو رة( ؤاةةنن لةبةراةةةوةى نةةة ع ةةنفيعي( اةسهةةةةةب ل وة سؤربةعةةينن
ةةةةدين لةةة اةسهةةةب( اي ةةنم عةةةةنفيعي( عةةنرةس نل لةةة اةصةةةلةى ةةةةةةا مء لةةة سؤر
اةصةلةى دة ةةةى وة حن ء نوةَنيةا ل وةسل لة ةلَة ةةة( سؤر ةةصةك دةنةدةةوةل لةة
اةصةةةةةلةى ةةةةا ا ةةا دةلَةةةةيَ  :دةب ةيَ طلَةةةةيَك ب ةة ةةةةةؤسى لةةةة هةلَضةةةة ل اةطةةةردن
ةةةةةةا م دروصةةث ديةةةل دةةةنرة س دةةةةنةنن لةوبةةةةنرةوة نةةة انةةةن ةةةةةةا م بةضةة(ء ضةة(
صـ ـَٝس)ل انةةن
دروصتة؟ ِر ينةينن هةةةل اةةوةػ بةهةةؤى اندننزدديةةةنن بةؤ وعةةةةى ر
ص ـَٝس) ضييةةة؟
ر
صـ ـَٝس) ةةةةدين طةة َا
ؾــاؾَ ٚ ٞأوــس) رِةمحةةةة( ةةةنن لةةةة بةة ل ِر ةةةنن و ةةةة ر
ت ـطرا )ةل اةةةةوةػ طلَةةةيَك نةةةة ةةةةؤس غبةةةنر)ى هةبةةة ل وة دةلَةةيَ  :وعةةةةى َِ ـْٔ) نةةةة

دةفةةةةةرا ىَ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼل و ةةةةةة :دةصةةةةث بةةةةة
دةمءضةةةةنءو هةةةردوو دةصةةتتند( د ب َيةةن ل اةةةو َِـْٔ)ةل بةةؤ رت ْب َِــٝلر)ةل نةو ةةةة :دةبةة
هةداةَك لةو طلَةةة نة ةؤسةنةةةة( بة دةمءضةنءو بة دةصتتةوة بن وصة
بةآلم أب ٛذٓٝؿَٚ ١ايو) رِةمحةة( ةنن لة ب ل ِر ةنن و ةة نة هةرض( لةصةةر
رِووى سةوةيةةل بيَجطة لة عةت( حيطل وة بيَجطة لةة سةَةزِء سةة ء نندش ةةنةةةننل دروصةتة

بةةةةننرب ل وة دةلَة ةيَ  :حيتةةة( َِـ ـْٔ) نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭽ ﭾ
ﭿ ﮀﭼل بةةؤ صةةةرةةنى اةبةصةةتة إلبتــسا ٤ايػ ــا)١ٜء بةةؤ رت ْب َِــٝل) ديةةةل
وة  :شٖبـ َِٔر ايَِطام إيـ ٢ايؿاّ) و ةة :صةرةةنى دةصتخ َي زدد( صةفةرةنة عيةَةزِ ق
ب وةل انجن بيَط انن وعةى َرػـح ) ةةةدين بةة دةصةث ليَةا د( عةتيَك دةَتةة دىء اةةرج
دية بةعيَ ( اةو عتة دةصث ليَةار وة بةة دةصةتةوة بل ةة ل وة َػـر ايثـ ) ٛةةنن
َػــر احلحــط ا٭غــٛز) نةةة بيَط اةةنن هةةيض بةع ةةيَ ( حؤعةةةةن ء بةةةردة رِةعةةة بةةة
دةصت( بنبنى دةصث ليَاةر انصةةح)ةوة دند وصةة
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انةةيػ ح َي ةة ةة رِ ى دووةم ِر صةةتةو هةرضةة( لةصةةةر رِووى سةوةيةةة بةةؤ ةةةةةةا وم
ح نزدن دةعة ء بةنةةنردىَل بةم بةلَةطندةى ةة ر َ:
بةلَطــــةى يةكـــــةم :ة ة

بةةةة بةةةةسةةي دةفةةةةرا ىَ :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇ
ﮈﭼل صةرةةن دة َليَة :وعةو رِصتةنند( ق رِانن دةب هةا و حيَ ةوة حةة ةصةث
ب ةةزةَ ل اةو ةةنر اندةةنى ِر صةةثء دروصةةث بةةة دةصةةتةوة دةدةنل دةةة وعةةةةة لةةة
صةةينق( ةةؤى دةرةبين ةة ء د ة ةةربِىل اةوننةةةة رِةدطةةة اندنةةةةن( هة َلةةةج بةدةصةةتةوة
بةةا جل ل َيةةزةد ة دةفةةةرا ىَ :رِوو ب ةدةةة رِووى حةةنن( سةوىل وة دةصةةث بةةة رِووى
حننةةةة( سةوةةةا ب َيةةن ء دةصةةث بةةة دةمءضةةنءو دةصةةتتندا ب َيةةن ل ة دنةةةةو َى هةةيض
صةةغلَةةييةنتنن خبةنةة صةةرىَ.
غـٝرام ايٓ ْؿـٜ ٞرـسٍُّ رْ ًَـ ٢ايَُـ)ّٛ
عةنرةس ةند( ساند( عةرِةبة( دة َليَ  :ايٓهِ ـطر ٠ؾِِ ٞ
و ةةةة :وعةةةةة بةةة دةدنصةةةز و ْره ـطر )٠هنةب ةة لةةة صةةينق َي ا نةةة اةةةو عةةتة دةةةف(
نز بةة ء ن ةنةى لةة ثبزدر بة ل بةلَةطةةة لةصةر طغةةةتندانل و ةةة :ليَةةزةد نةة
ةة ة دةفةةةةةرا ىَ :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼل اةةةةةو

ذ ـ رطدْ)ةةةػ ْره ـطر)٠ةةةةء صةةينقةنة صةةةةينق َي (
ذ ـطرد)ةل َِ ـْٔ)ى ز وةةةةة صةةةرىَل ر
ر
دنةةوىَ هيض صةغلَةةييتنن خبنةة صةرىَل نةو ةةة :هةيض ةؤرة
رْؿِ)ٞةةةةل و ةة:
ص ةةةغلَةةيية دنبةةةة لةةة اةصةةةةةلةى دةصةةةةتن ةَذء ةةةةةةا مء اةو د ةةةد هةةبةةةة ل
انجة ن ا َي ة دة َليَني :انةةن نةصةيَك نةة لةة بينبند َي ةة بةةظ لةة ( ليَيةةل طةةةاَ لةة نة ىَ
بيَنة ؟ ةنن نةصيَك لة ديَ بةفزةَيةل ا بؤ ؤم ةنرى و بة وة رِؤ ةَةك صةةر لةبةةر
لةةةديَ بةفزةَةةةةا ب ة ومل ط ةاَ لةةة نةةةة ىَ بيَنةة(؟ انةةةن دةة ة د( دوو صةةةة اةةةةز سةوى
هةلَكةةةد(ل انجةةن دو ة( بطةةنةة سةوى وعةةك ةن ةةؤسى لةةة هةلَضةةة ء ةةةةةا ا(
ح ة ب ةةةةنجل عةةت( و سؤر صةةةغلَةةي( ةيَا ةةةةل نةص ةيَك لةةةو بةص ةةتةلَةن( صةةةرووى
ددينةة اةوة طةاَ لة ن ىَ بيَنةة ؟ نةصيَك لة دةعةثء دةر َة ةة هةةا وى صةةةةوس ةيةل
طينةةل طةةاَ لة ن ىَ بيَنةة ؟ نةو ةة :لة ِر صتيا قضةنةى أب ٛذٓٝؿـَٚ ١ايٝـو) نةة
صَِٝس) و ةة :رِووى سةوىل و ةة دةصتث بةرِووى سةوةا بيَنةل ن اةو رِووى
ر
دة َليَ
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سةوةية هةر ضييةةة بة ول دةعةثء ايَزطة س رء طينةةةل دةصةت( حيَةا بيَنةةل لة ةةةةو
سةةة ء ضةةةوةل دةصةةت( حيَةةا بيَنةةةل عةةةةن ء ضةةينةةل دةصةةةةت( حيَةةا بيَنةةةل بةةةفزو
بةصةةتةلَةنةل دةصث بةة بةةفزو بةصةةةتةلَةنةنةد بيَنةةل ضة د ة اةةو عةةةتة لةصةةر
رِووى سةوى هةةةةو ة ؼ دةفةةرا ىَ :دةصةةث بةصةةر رِووى سةوةةا بيَةن ل طةةزد
اةوةةة حن بةة ل بةةآلم اةطةةر عةت( حيضةةة( لةةة بة ل دروصةث ديةةل نةو ةةة :هةةر
انةةةةنة بؤ ةؤى بةلَةطةةةةة لةصةةةر اةةةوةى نة صرـَِٝس) دةبة عةةتيَك بة ل نة لة
هةةةةةا و عةة ةَننن بةةة دةصةةةةث هةةةا و ةةة َل ( ب ةةةوىَل انجةةن ةةةةدين رِووى سةوى
بةطغةت( دةصةةث هةا و ةلَ ( دةنةوىَل بةآلم طةاَ وة ا ودةةةم حة هيَنةةةنةةوةل
وة دةصث هةا و ةلَ ( دننةةوىَ.
ص ـَِٝس) لةة اةصةةةةلَ( ساةند( عةرِةبيةةا بةة اندةةةنى رِووى
بةلَطــةى دووةم :وعةةةةى ر
صـَِٝس)ل
جــ٘ ا٭َ ْض ) وة تـطرا ) ط ةاَل بؤةةةة اةةةوةػ ح َيةة( دةط ة ةزىَ ر
سةوى دىَل ٚر ْ
ض ة د ة اةةةوةػ لةصةةةر رِووى سةوةيةةةء بةعةةةةيَ ة لةةة رِووى سةوىل ب ةةةآلم هةةةا و
رِووى سةوى طةةةاَ ديةةةةل وة ضاغـ ـ ا٭ص ــؿٗاْ )ٞلةةةة َؿ ــطزا أيؿ ـ ـاظ ايك ــط ٕ:
ص)484د ل هةةةةةةةروةهن ايـ ـ ــَُحِ ايٛغـ ـ ــٝط :ص )514هةردوونةةةةةةينن دةلَةةةةةةيَ :
ايصـ ـ ـَِٝسٚ :رجْ ــ٘ ا٭َ ْض ) و ةةةةة :رِووى سةوىل رِووى سةوى هةةةةر عةةةةةت َي ( هةةةةةةل
هةروةهةن عةنرةس ةند( دة ةى سانديػ هةر و دة َليَ ل بةآلم اةةو س دنةندةةى دةنةودةة
َةةةز ننرةطةرةةةة( اةسهةةةبيَ ( دةنرةةةة ز ول بةةةحيَ( اةةةو اةسهةبةةة قضةةةةة دةنةةةن بةةؤ
وةَنة :س دنةةن( عنرةس ى ساةنن نةة عةةنفيعي( اةسهةةةب بةة ل بؤاةةوةى حيَضةةو دةى
ص ـَِٝس) ةند( طاَل اةةوى دة ةة اةطةةر
ر
قضةى اي نم عنفيعي( دة و َليَتةوةل دةلَةة
لةصةةةةر اةسهةةةةب( اي ةةةنم انليةةةك بة ةيَل وة اي ةةةنم انليةةةك دةلَة ة(َل بةةةةآلم اةطةةةةر
بطةةةةةرِةَيةوة بةةؤ اةص ةلَ( ساةةننل وة بةةؤ اةص ةلَ( بنبةةةةةننن لةةة س ةةة( ؤةندةةا ل ح ةيَػ
ننرةطةرة( اةسةهةبةنننل اةصةةلةنةج بنعةرت بؤ دةردةنةةةو َ.
بةلَطــةى ســيَيةم :اةو فةرا ودةةةى حيَغةابةرة  نة دةفةرا ىَ [ :رْْٔ جرابِط بْٔ
خ ُْػـاََ :يـِْ َْٜتَٗـٔ أَذرـ مس
ض ر ٞايًَّ٘ رْْٓٗ رُا :إَٔ ايٓبِ  ٞقَاٍر$ :أرْْتِ ٝر
رْ ْبسِ اهللِ رض ِ
َِ ـٔر ا٭َ ْْبِٝر ــاَ ِ٤ق ْبًِ ــْ :ٞصِــطْ بِايطُّ ْْــ ِ َرػِــ ر َ٠ؾرــ ْٗطها ٚرج ًََِــ ْ يِ ــ ٞا٭َ ْض َرػْــحِسا
َُٜرا ضرجٌم َِْٔ أرَتَِ ٞأزْضرنَتْـ٘ ايصـ٠٬ر َؾًْٝصرـٌا ٚرأرذ ًَِّـ ْ ِيـ ٞا ْيػرِٓـ ـاِِ٥ا رَ ٚيـِْ
ٚر َٗٛضاا ؾَأ ُّ
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نــإر ايٓ ِبــْ ٜ ُّٞب رَ ـ إ َيــَ ٢ق َِْٛـ ـ ِ٘ خراص ـَ١ا
ت ٝـ ايؿ ـؿَا رْ َٚ ١ر َ
ذ ـسٍ َق ْبًِ ــٞا ٚرأرْْ ِ
رترِ ــٌ ٭َ ر
ػـ ـ ًِ مِ بـ ـطقِ:
دـ ـاض ُّٟبـ ـطقِٚ )335( :رَ ْ
جـ ـ٘ ايب ر
ٚربَِثْـ ـ إ َي ــ ٢ايٓـ ـ ـاؽ رْـ ـ ـاََ{]ٍٍَ١أخْ رط ر
ذبإر بـطقِ})6398( :ل و ةة :ةنب ى نة رِى
ػا ُِّٞ٥بطقِ )432( :رٚابْٔ ِ
( )1163رٚايٓ ر
عةباولَآل ة ليَيةنن ِر سى بة دةلَة  :حيَغةابةةةةرى ة  فةرا وةةةة( :حيَةن،
عةةتة ح َيةةار ون لةةة ح ةيَػ انةةا دةةةدر ون بةةة نةةةةةظ :ةةنةةةةةم) :بةةؤ اةةنوةى اندطةةة
رِةَيةةة بة هؤى ةزظ ز دة دلَ( دو ان ةةةوةل بةصةةر دو اةنة د صةةةةرنةوة ومل
دووةم) :وة صةةر سةوةية هةا و بؤ نز وة بة اشطةوجء بة حنن ةرةوةؼ لةة هةةر
ن ةَية اينضةةند( اضةة لَ نن د ةَذ ب ةنج دروصةةتة) ةن هةةر حينوةَةك لةة اؤاةةة(
ا ة د َةةةذى طةةغةةةةت ل ةةةنن نةةنة( د َةةةذى ل َيةةا هةةنجل بةةن د َةةةذ ب ةةنجل ص ةيَيةم) :وة
دةصةةت ةوةةنند( ةدطةةةةة بةةؤ ةةةآللَ نةةز ونء لةةة حةةيَػ انةةا ةةةآللَ دةةةب ونل
ضة رةم) :وة عةةةفنعةس ح َيةةار وة حيَغةابةةةرى ة  لةةة رِؤ ى دو ةيةةا حةيَػ
هةا و حيَغةابةر ن عةةةفنعةجء ة ن دةننج) حيَنجةم) :وة حيَغةابةر د( حيَػ اة
بؤ طةلةيَ ( ةنةبةج دةديَزدر نل بةآلم ا بؤ ة َي ِز ى ة َل ةة( رِةو دةنةةز وم.
بةلَطـةى ضــوارةم :لة هةداةَك فةرا ود دا وعةةةى ةُةز ب) هةنة ةل وعةةى ةُةةةز ب)
طاَل وة لةم فةرانةغةتةى حيَغةابةرد  هنة ةْ[ :رـْٔ ذصر َْ ٜؿـ ََ  ١قـ ـاٍرَ :قـا رٍ
ضرغ ـ ــ ٍٛاهللِ $ :ؾرطـ ــًْٓرا رًَْ ـ ــ ٢ايٓ ـ ــاؽ بِـ ــ رثَ٬ثٍ :ج ًََِـ ــ ْ صـ ــؿرٛؾرٓرا نَصـ ـ ــؿرٛفِ
ا ْي رُِ٥َ٬هَ ـ ِٚ ١رج َِ ًَـ ْ َيـ ـٓرا ا٭َ ْض ن ُّرً رٗـا َرػْـحِسا ٚرج َِ ًَـ ْ تطْبرت رٗـا يَ رٓـا َٗـٛضا إشرا َيـِْ
ػـ ـ ـا ُِّٞ٥ؾـ ـ( ٞاي ره ـرب )٣ب ـطقِ:
ػ ـ ًِ مِ ب ـطقِ )1165( :رٚايٓ ر
ج ـ٘ َ ْ
ح ـسِ ا ْي رُــا٤رَ{]#أخْ رط ر
رْ ِ
ذبإر بطقِ )1697( :رٚايساضرقرتْل بطقِ})68( :ل و ةة :سةةفة
( )8022رٚابْٔ ِ
ل َيةة( ِر سى ب ة دة َل ة  :حيَغةابةةةرى ة  فةرا وةةةةة( :بةةة ص ة عةةتنن بةصةةةر
ة َل ا و ةة :اؤاةةند( دة ة) هةلَبذةَزدر وة  :دةةنرة لة ع ةَن( دة ةةةةد سةةنةز
دةفةرا ىَل بةآلم ليَةةزةد صةة عةةث بنظ دةننج) ةةنةم) :رِةشةنةةنانن وة رِةةشى
فزةغةةةةتةننن ليَ ةةز ونل بةةة رِةةةش دةوةصةةةةتني دةةةنرة اؤاةةةةند( حةةيَػ ا َي ةةة بةةؤ
طــاعةج بة رِةةةش دةوةصةةتنونل هةر ةةنةةة بة ةةدين بؤ ؤى طـــاعةةة( نةزدوةل وة
ايَضةةتنؼ دنبينزىَ طة لة اؤاةةة( ايضةةةوم اةنو بةةرِةش ب ةصةنتل بةةنةبةةة( بةؤ
د ةَةذ) دووةم) :وة سةوةي نن هةةةا و بؤ نز وة بة اشطةةةوجل و ةة :بؤاةةةنن هةةةة
لةةة هةةةر عةةةة ةَنيَك د َةةةذ ب ةةةة ل ض ة د ة اؤاةةةةند( حيَغةةةة و ةةديةةةةن لةةة ع ة ةَن(

www.alibapir.net

......

()7 – 6

[ ] 118

ةنةبةة( د ل لة حةرصتطننندا بؤةنن هةب وة حةرصتي( ب ةةن) صةيَيةم) :وة طلَة(
سةوةي نن بؤ نز وة بةة حنن ةةرةوةل اةطةةر انواةنن دةصةث دةنةةوج و ةةة :هةةم لةة
ينة( دةصتن ةَذ بةننرى بيَننيل وة هةم لة ينة( ؤ عةةؤردن).
انجن هةداةَك لةة س دةةةنةنن دةلَةيَ  :اةوةةةةةن ليَةزةد فةرا وةةةة(ٚ[ :رج َِ ًَـ ْ تطْبرتٗرـ ـا
يَٓرـ ـا َٗٛضا]ل وة طلَةةةنةى بؤ ايَ ة طةةيَزِر وة بة حننة ةرةوةةةل نةو ةة :بةظ طلَةةةة نةة
بة نة َل ةة( ةةةةا م دىَل بةآلم دةلَةةيَني :اةةوة بةلَةةطة ديةة لةصةةر دةعةةةيند( غةةةزى
طة َا بؤ ةةةةةا مل بؤضةي؟ ضة د ة فةرا ودةنةة لةة نةنة( بنصة زدد( ضةننةو انةةةةة(
ة د اةةةوة بةةنظ دةنةةنجل لةةةو نلَةةةعةةا عةةنرةس ةند( ساةةننء عةةنرةس ةند( عةةةرةعةج
بةةنةبةةة( س دنةةند( أصـ ٍٛايؿكـ٘) دةلَةيَ  :ضةةا ( َؿٗـ ّٛاي ـُدايؿ )١ايعتيبةنرى
حةة دةةننزىَل اةةةوةؼ س ر وةةةنةةة( أص ـ ـٛي)ٞةةةةل رِةدطةةة هةةةا وةنن ليَةة( ةيَنةطةةةةةنل
َؿٗــ ّٛايــُٛاؾك )١هةةةةةو َؿٗــ ّٛايــُدايؿ)١ؼ هةةةةةل بةةؤ وةَنةةة :ة دةربةةنرةى

ضنن ةةة لةطةةةةةلَ د ةةةكء بةةةنب دةفةةةرا ىَ :ﭽ...

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ...ﮱﭼاإلس

راءل

و ةة :بة بةنبء د ة ةةةث دةلَةةيَ( اةؤفل ةةند( :وعةةةةةة دةلَةةةيَ( نةة حيَة( دةن ؤؼ بة ل
اةةةدى اةطةةةر سللةةةةنن لةةةة بةةاةى؟ ةةؤ ةةةة دةةفةةةرا وة سللةةةةةةنن لةةةة اةةةةدةل
دةفةةةرا ىَ :اةلَةةةة اةةؤفل بةةةحيَ( َؿٗــ ّٛايــُٛاؾك )١ةةةنن َؿٗــ ّٛا٭ٚي ـ ـ )٢اةطةةةر
وعةةة ة ِر م بة ل اندنى و ةةةة سللةةة ليَةةا ن ة ِر ارتة.
اةةةدى َؿٗــ ّٛايــُدايؿ )١ضةةيية؟ ضةةةا ( حيَضةةةو دةل نةةة ل َيةةزةد حيَغةابةةةر 
دةفةرا ىَ :طلَةنةى بؤ ا َي ة حةن نةرةوةةةةل نةو ةةة :غةةةزى طةةاَ حننة ةةةرةوة ديةةةةل
َؿٗ ّٛاي ـُدايؿ) ١ةنةى اةوةةةةل بةةآلم ليَةزة لةةم نلَةةةةد ضة د ة حيَغةابةةر 
بنص( انةةجء فةسلَء ضةننةى ة دةنةنج لةصةةةةر ا َاةةة( حيَغةابةةر َ ؿٗـّٛ
اي ـُدايؿ )١لةو نلَةةندةد ايعتيبنرى ح دةننزىَل س دنةةةند( أصـو الفهـه) لةةوبنرةوة
و ةندةط ة ةة ةل بةةؤ وةَنةةةةة لةةة نتيَبةة( َرطاقــ ٞايػ ــَٛز)د و ةةةة :حةةةةذةى بة تةةةوةرة(
نتيَب َي ةةة لة بةنرةى َٛاْـع اْتبـاض َؿٗـ ّٛاي ـُدايؿ )١رِةَطزةنةند( ايعتيبةنرنزدن بةة
ضةا ( حيَضةو دةل نة عةةيعزةل دةلَةةة :
أ ٚاَتٓـ ـ ـإه أٚ ٚؾَ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــام ايٛاقِ ــع

َْٗـٌ ٚايتأنِٝس ِْ ْٓسر ايػ ـاَِع
ٚا َ
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لة نلَةة( اي تينة ندا ضةةا ( حيَضةةو دة نةنرى حيَنةننزىَل و ةةة :لةة ننة َي ةا ة ى
حةروةردطنر بنصي ديع ةةةنند( ؤى دةنةنجل اةطةةر عةةةت َي ( فةةرا ول اةةوة ضةةا (
حيَضةةةو دةنةى ايغةة( حيَنةةةةننزىَل بةلَطةةةانن لةةةوبنرةوةى ضييةةةةة؟ ةةةة لةةة ص ة ورِةة(

ايٓرـ ـ ـ ــٌ)د دةفةةةةةةةةةرا ىَ :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ  ...ﯰﭼ ل و ةة :ة دةرةةنى بةؤ ايَة ة دةصةتةاؤ نةزدوةل بةؤ اةةوةى طؤعةت َي (
ةةرِو ةنسةى لة خبؤنل نة اةبةصةث حيَة( طؤعةت( انصةةةييةل ةةنن طؤعةت( ةندةا رةنند(
دة ةةةى د َي ة دةرةنةةةةل بةةةحيَ( اةاةةة ب ة ل انةةةن اةطةةةر طؤعةةت( انصةةةة( وعةةك نز ةةةةوةو
ز ةةةة ق ة ول ةنن طؤعت( اةو ةندا ر دةى دة ة نةة لةة دةرةةةةند دة ةة ل انةةن اةطةةر
وع ةة ز ةةوةء ز ةةةة ق ةةةةة و ة ِر اةةة ةةةنن ةآللَةةةةة؟ بةةة ح َيةة( اةاةةة ب ة ء اةطةةةر
َؿٗ ّٛايـُدايؿ )١ايغةة( ح ب زىَل دةب بلَةةيَ( دن ةنةن دةبة بةة ةةةرِء ةةنسةة(
خبةة رىَل اةطةردن بة وع ة ز وةة(ء بةة ز دةة ديَة ق ةة وةوة ة ِر اةةل بةةآلم هةةا و
س دنةةةنن لةصةةةر اةةةوة ةةنةةاةدط نةةة طؤعةةت( انصةة( دةط جنةةة هةلَبطةةة ىَء وعةةك
ب زةَتةةةةوةل هةةةةروةهن طؤعةةةت( ةندةةةا رة دةرةنةيةةةةننن اةطةةةةر لةةةة رِووى حشةغةةة (
ـ )ةيةةةوة ةيَ ةةنةض ل دروصةةتة هةلَبطيةةزىَء خبة رىَ دة َلةيَ  :ضة د ة ل َيةةزةد ة ى
س دةةنو عةةنرةس لةةة اةةةقنا( ضننةةةةةء فةةةسلَء انةةةة( ؤةةةا بنصةةي دةنةةنجل دةفةةةرا ىَ:
ر رُـاَ ط ٜـاَ) طؤعةةةةت( ةةةةرِء ةةةنسةل ض ة د ة طؤعةةةةت( ةةةةةةرِء ة ةةنسة ؤعةةرتة لةةة هةة(
َي ْ
ق ةة ول نةو ةةَ :ؿٗ ّٛايـُدايؿ )١ليَزةد ايغةة( حة دننةةزىَ.
صةةةيَيةةة  :رِةوايةةى تةية ةةو :
بنص( اةوةانن نزد ةةةةا م بة ض( دةنةةةزىَ؟ اةةدى انةةن ةةةةةا م رِةو ةةةةةل ةةنن
دن؟ بيَط اةةنن ةةةةاةة م رِةو ةةةل وة بة دةا بةؤ دةصةةةتن ةَذو ؤعةةةؤردديػل و ةةة:
بؤ ثبزدد( لةؼ حيضةي( طضة ةو طةةورةل لةةوبنرةوة س دنةةنن هةةا و ةةنةاةدط ل بةةآلم
ةة عث لة ع اةرى ن رِى ةةتنبء عةباولَةآلى ن رِى اةصةةةع ود ة لةةيَينن ِر سى
بةة طيَزِدر وةةةةةوةل هةةةروةهن لةةة إبــطاٖ ِٝايٓدَــ)ٞةةةػ نةةة ةةنيَ ةةة لةةة س دنةةةةند(
ةنبيعنيل نة ط ة وةةندة :لةةةؼ حيضةةة( طةةورة بةة ةةةةةا م ثدةةنضةة ل و ةةة :دروصةث
دية دةصث بةرِووى سةوةا هيَننن بةنةةنربيَن( بؤثبزدد( لةؼ حيضةةي( طةورةل اةطةةةةر
انوج ضن نةةوج ةؤج بغةةةؤل اةطةةردن د ةَةذ ن دننةةى ةةنن اةنوج ضنةةة دةنةةوىَل
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اةو ن ِر ةنن و ب وةل بةآلم دةوةوى لة نتيَب( اي ـُحُٛع)ى ؤةا هيَننوةةة( لةة ابـٔ
ايصـبّاؽ)ةوةو لةةة غةةةةزى اةوةغةةةةةوة نةةة ع اةةةرء عةبةةاولَآلى ن ة رِى اةصةةع ودةػ
و سةنن لةو ِر ةة ؤةنن هيَنةةنوةل وة هنة ودة صةر رِ ى سؤربةى س دنةنن نةة ةةةةةا م
هةةا و عةةتيَ ( حة دروصةةةتةل و ةةة :لةة يةنة( غ صةاَء لةة يةةةنة( دةصتةةن ةَذةػل
بةلَطةةةؼ لةصةةةر رِةو ةةة( ةةةةةةا م بةةؤ ثبزددةة( لةةةؼ حيضةةي( سؤرنل طز ةةنن اةطةةةر
اةوةؼ ِر صث ب ل هةرضةةداة دةط جنة اةةو رِة ةةةةة صةةدةدةنةى بةةهيَش دةةب ل وة
دةعط جن ِر ةةة ب وبة لةة صةةرةةنوةو دةةندش ديبةة فةةرا ودة لةةوبنرةوة هةةنل وة
دو ةةة( طة ِر بنةةةوة صةةةر ِر ى سؤربةةة ةةةة لةةيَينن ِر سى بة ل بةةةآلم بةةة هةر ةةةةنلَ ا َي ةةة
ننةيَةةةك حيَغةابةةةةر  عةةةتيَك دةفةةةةرا ىَ :ةةةةةةنسة قضةةةةى هةةةةر نةصةةةةةيَك بة ة لةةةة
بةر دبةةةرةا ايعتيبةنرى بؤ د دةةنديَنيل بن اةب بةنةةزء ع اةرةػ ب ة ليَيةةنن ِر سى
ب ل رِؤ ةَةك عةباولَةةآلى ن رِى عةببةنظ ة لة ةؤىء بةةنب( ِر سى بةة ل عةةتيَك بنظ
دةنةةةةةنجء دةلَةةة حيَغةابةةةةةةر  و ةةةةةفةرا وةل اة ليضةةةةةيَك دةبةةة دةةةةنرة دو
صةةةردةا( اةب بةنةةةزء ع اةةر بة وةل ةةة ليَيةةةنن ِر سى بةة )ل ةةنيَةةك دةلَةةة  :دةدةن
اةب بةةةةنزء ع اةةةةر و ةندةطة ةة ةة ةل عةبة ةةاولَآلؼ دةلَةةةةة  :وةلَة ةةآله( ضةةةننة بةةةةردةنن
بةصةةةةةرد دنبةةةةنر َل اةةة دةلَةةةةةيَة حيَغةابةةةةةر  و ةةةةةفةرا وةل ايَةةةةة ةؼ بنصةةةةة(
اةب بةنةةةزء ع اةةةر ن دةنةةةةةن هةرضةةننة بةةةردةنن بةصةةةةةرد دنبةةةةنرنل و ةةةة :نةةة
قضةةةةةةى حيَغةابةةةر  هنةةةة ح ةيَػ نةةةظ اة نل ةة( قضةةةةةى دة ةةةةةى ديةةةل اةطةةةر
نةصة َي يػ قضةةةةةن( نةةزدوةل بةةن اةب بةةةنزء ع اةةةرةػ بة ل ةةةة ليَيةةنن ِر سى بة ل
دة ةةنرة انطة ةةنةنن لةةةو فةرانةغ ةةتةى حيَغةابةةةةةر  دةةةب وةو حيَيةةةةنن دةطةةغةةةةةت ةل
ةن د حيَيةةنن و دةب وة نة حيَغةةابةر  عت( و فةرا وةل ةةنن هةةر رِة ةةةةنةةةة
ِر صةةةةث ديةةةو عةةت( و ةندنةط ة ةة ةل دةدةةن اةع ةةك ول ديةةةل اةب بةةةنزء ع اةةةر نةةة لةةة
هةةةا و نةةةةظ سةنةز ضننةةةرت بةة دو ى حيَغةابةةرى ة  نةةوة ونل فةرانةغةةت(
اةو هةةةب ء اةو ديػ قضةةةةن( دة ةةةنن هةةب ؟ دنط جنةة
ضـةند بةلَـطةيـةك لةســةر رِةوايي تةيـةمموم بؤ البزدنى لــةش ثيـســيى
 -1ا َي ةةةة نةةةنة( ةةةؤى لةةةة نةةةنة( ةةفضية ةةزنزدد( انةةةةةة( اةةةنرى )43ى صة ة ورِةة(

ايٓػـ ـا)٤د رِووانن نزدؤةةوة نة اةبةصث لةة :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼل ةةند(:
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جراَرَتِ ايٓػ ـا)٤ل و ةة :وج ب ون لةطةةةلَ دةنندتندا ل دة دةصةةث ليَا ن وة
ََ٬ػـ ـ)١ل لةةةوىَ بةةة اندةةنى ي ةةةةنل لةطةةةلَ نةةزدن دىَل دةةة بةةة اندةةنى دةصةةةةث
ليَا ن .انجةةن دو ةيػ نة بنصي ةةةةةا م نةز وةل وة بةةدةل( غ صةةةأل نةزدن بةة
انول نةو ةة :ةةةةا م لةؼ حيضي جٓاب )١ثدةبنج.
 - 2لة صة ورِةة( ايـُا٥س)٠د

بة وعةةةى جٓ ) بنص( لةؼ حيضي( نةزدوةل نةة

دةفةةةةرا ىَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼل حنعةةةنن بنصةةة( ؤعةةةةةؤردنء لةةةة
دو ةيغةا لةة نةنة( دةةب ود( اةنود ل بنصة( ةةةةا ايغةةة( نةزدوةل نةة دةةةةنرة بةؤ
حمــسث ٚجٓـ )ةل و ةةةة :اةةةو نةصةةةى نةةة دةصت ةةن ةَذى ديةةةو اةةةو نةصةةةؼ نةةة

لةعةةةة( حيضةةةةةل هةةةا وةنن دةطزةَتةةةوة دةفةةةرا ىَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭼل
ةةانعن ب ةن دةفةةرا ىَ :اةطةةر لةعةتنن حةيط بة ول ؤةةةةنن بغةةةؤنل وة اةطةةر
دة ؤؼ ب ون ةنن لة صةةفةر ب ونل ةنن ةةةنيَ تنن ةةنرةة( طةةةزجل ةةن د ضة ودة
ثى انفزةةننل ةنن اةطةر د ةبنيَ(ل ليَةزةد اةبةصةث لةة  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼل

ةةةةند( :دةصةةةتتنن لةةةة انفزةةندةةةا ل ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼل انوةةةةنن ضةةةن
دةنةةةوجل ةةةةةةا م ب ةةةنل ا ة َ( بنعةةةةة هةة( حيَغةةةة بنصةة( لةةةؼ حيضةةي( نةةزدوةل
دةفةةةرا ىَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼل اةطةةةر لةعةةتنن حةةيط ب ة و ؤةةةنن

بغةةةةؤن ...اةطةةةر انوةةةنن ضةةن دةنةةةوجل ةةةةةةا م ب ةةةةةنل نةو ةةةةةة :لة ِر صةةتيا
ةةةةا اةنة بؤ ثبزدد( لةؼ حيضةةييغةةةل اةوة سؤر رِوودةةة.
 -3انجةن لةوبةةنرةوة اةم فةرانةغةةتندةى حيَغةابةةةرةػ  هةةةن:
ذُرٔ بْ ــٔ أَبْ ـعرْ ٣ر ـْٔ أَبِ ٝـِ٘  قَ ــاٍر :جر ــا٤ر ضرج ـٌم إيَ ــُْ ٢ر ـطر بْ ــٔ
أْ[ /ر ـْٔ رْبْ ـ ِس اي ــط ْ
غـطه يَِ رُـطر ْبــٔ
جـسِ ا ْي رُــا٤ر َؾ َكــاٍر ْرُ ــاض ْبــٔ ٜرا ِ
رتــا ِ َؾ َكــاٍر :إْـ ٞأَجْ رٓ ْبـ َؾ ًَـِْ أَ ِ
ا ْيد َّ
غ َؿطه ؾَأَجْ رٓبْ أَْرا ٚرأَْْ ر ؾَأََا أَ ْْـ ر َؾ ًَـِْ تصرـٌ
ا ْيدرتَّا ِ :أََرا رتصْنرط َأْا نرٓا ِؾ ٞر
نطْ رشيِـوَ يَـ٘ َؾ َكـاٍر ايٓـ ـ ِبُّٞ
ٚرأََا أَ رْـا ؾَ رتُرَ ْهـ ؾَصرـًَّ ْٝؾَ َأتر ْٝـ ايٓ ِبـ  ٞؾَـصر َ
َؿْٝــِ٘ ا٭َ ْض ر ؾَــ رٓؿَذر
$ :إُْر ــا نَ ــإر ٜر ْهؿِٝــوَ ٖر َهــصرا #ؾَطرــطر ر ايٓبِــ  ُّٞبِه َّ
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جٗر ــ٘ ٚرنَؿَّْٝـ ـِ٘]{َأخْ رطجرـ ـ٘ ايبدرـ ـاض ُّٟبـ ـطقِ)338( :
ؾُِٗٝرـ ـا ث ــِ َرػرـ ـحر بُِٗر ــا ٚر ْ
ػ ـ ــًِِم بـ ـ ــطقِٚ )818( :رأبـ ـ ــ ٛزراٚزر بـ ـ ــطقِٚ )323( :رايتط َِـ ـ ــص ُّٟبـ ـ ــطقِ)144( :
ٚرَ ْ
ٚرايٓػا ُّٞ٥بطقِٚ )313( :رابْـٔ َراجرـْ٘ بـطقِ})569( :ل و ةةة :حينوةَةك هةةنج بةؤثى
ع اةرى ن رِى ةةتنب نة دةةةنرة اةو ننةة ن ِز د( اضةةة لَ ندنن بة وة ة
ليَ( ِر سى بة )ل طة ة( :اة لةعةة حةيط بة و انوةغةةةة دةصةث دةنةةوة ةل ةةند(
اةطةر لةعةة حةيط بة و اةنوم دةصةث دةنةةوج ضة( ب ةةمل دةةنرة اةنو حزصةينرى
نزدوة) عةانرى ن رِى ةنصةز دةةنرة لةة اة ليضةةةةنةد بة وة ة ليَيةنن ِر سى
ب ) بة ع اةر ن رِ ةةتنبي ط ج :انةن بةبة ج دنةةةج نرةَةك اة ء ةةؤ لةة
صةةةفةر ب ة وة ل هةردوون ةةةةنن لةعةةةة نن حةةيط ب ة ول ةةةؤ د َةةةذج دةةةنزد و ةةةة:
لةبةراةوةى انوج دةصةةث دةنةوجل ؤة( ح بغةةؤ ء دةصةةتن ةَذى ح بطزى)ل
بةآلم ا هةنس ةةؤم لة ؤلَةة وةرطةوس داو د ةَذةنةةةم نةزد ةةند( :و ةش دية ة
نة ةةةةا م دةبة هةا و ةصتةى ةؤى بةة ةؤلَل ب ةنجء ةؤى لةة ؤلَةةة
وةرد وة) نةةةة طة ِر ةنةةةةوة بةةةؤ حيَغةابةةةةرم  طيَةةة ِز وةل اةةةةوةػ فةةةةرا وى:
اةوةدةاةج بةةظ بة و نةةة اةنو ب ةةةةىل حيَغةابةةةرى ة  دةصةت( بةةة سةو
د د و فة وى ل َي ةةزدو بة دةمءضةةنوو دةصت( د هيَنةةن.
بْ[ /رــْٔ ُِْْــطرإر بْ ــٔ ذصرـ ـ ْٔٝه  نرٓ ــا َرــعر ضرغ ــ ٍٛاهللِ  ؾ ــ ٞغرــ َؿطه صر ــًَّ٢
ص ـًلٞر#؟ َقـاٍر :رٜـا ضرغـٍٛر
بايٓاؽ ؾإشرا ٖ ٛبطرجٌ ََ رتـعٍه َؾ َكـاٍر $ :رَـا َر رَٓرـوَ إَْٔ ت ر
اهللِ َأصر ـ ـ ـ ــابرتِْٓ ٞجرٓرابرـ ـ ـ ـ ـٚ ٌ١ر ٫رَ ـ ـ ـ ــا٤ر َؾكَ ـ ـ ـ ــاٍر $ :رًَْ ْٝـ ـ ـ ــو بِايصـ ـ ـ ــَِٝسِ ؾَإْ ـ ـ ـ ــ٘
ػـ ًِ مِ
دـاض ُّٟبـطقِ )338( :رْ َٚ
جــ٘ َأذْ رُـس بـطقِ )19912( :رٚايب ر
خطر ر
ٜر ْهؿِ رٝـوَ{]#أَ ْ
بـطقِ )819( :رٚايــساضر َِ ُّٞبـطقِ})743( :ل و ةةةة :عي ِز دةة( نة رِى ؽةةةة ة
ليَةةة( ِر سى بة ةة دةلَة ةة  :لةةةة شاةةةةج حيَغةةةةةةابةرى ةةةةة د  بة ة وة ل لة ةة
صة ةةةفةر َة ا د ةَةةةةةذى بةةةة ةلَة ةة ( نةةةزدل دو ةةةة( ةةانعةةةةةنى نةةةزد حيةةةةةنوةَك
ِر وةصةةتنوةو نةدةةنرى طزةب ول حيَغةابةرى ة  فةةرا وى :ض عةةةتيَك رِةَة(
لةة طزةة وى د ةَةذ ب ةةةةى؟ ط ةةةة( :لةةؼ حيضةيية ةة وؼ بة وةل اةنوةػ ديةةةةل
ؤم بغةةؤم)ل حيَغةةةابةرةػ فةرا وى :دةصةةث بةة رِووى سةوةةا بيَنةةةةل اةةوة
بؤ ةؤ بةصةةة.
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ضةةةةوارة  :ئةةايةةةةا يةةةن رةةار دةصةةةةت هةةة سةوى دان (ضــــربة واحـ ) يةةان دوو رةةةةار،
ثيَويضةةةتة بؤ تةية ةةو ؟
لةوبنرةعةةةوة س دنةةنن ِر ينةيةةةنن هةةةةل سؤر لةة عةةةةرل س دةنن ايؿكٗـا )٤دةلَةةيَ :
دوو ةةنر حيَ ةضةةتةل بةةةآلم سؤربةةةى فةرا ودةدنصةةنن ايـ ـُرسثن) دة َل ةيَ  :ةةةة ةةنر
بةصةةةةةل وة اةةةوة رِ ى ْرتـ ـاَٚ ٤هرـ ـٚ ٍٛا٭ٚظاْــٚ ٞأوــس ٚإغــرام ٚإبــٔ اي ـُٓصض)ةل
نةةة اةو دةةة س دةةنى بةر ةصةةتةنل انةةيػ رِ ى دووةاةةة حة ِر صةةتةل بؤضةة(؟ ضة د ة لةةة
فةرا ودةنةة ندا ةةدين بنصة( ةةة ةنر نةز وةل بةؤ وةَنةة :فةرا ودةنةةى عةاةةةنر نةة
حةةيَػ ةؤسةَةةك هيَنةةةناننل وة لةةة فةةةرا ودةنند( دة ةةةؼ د بةةةظ بنصةة( ةةةة ةةةةنر
دةنةةةةزىَل حيَغةابةةةةةر  نر َةةةك دةصةةت( بةةة سةوى د وةو بةةة دةمءضةةةةنوو هةةةردوو
دةصةةةةةت( د هيَنةةةنوةل نةو ةةةةة :اةةةةو دوو ةةةنرة لةرِ صةةةتيا بةلَطةةةةةةن( لةصةةةةر ديةةةةل
هةرضةةةةةةداة سؤبةةةةى عةةةةرعش دننء اةسهةبةةةةننديػ و دةلَةةةةةيَ ل بةةةة هةر ةةةةةنلَ رِ ى
اةو ديػ هةر بةرِةَشةو هيَنةةاةؼ سةمحةةج ديةةةة اةزؤش دوو ةنرةػ دةصةث بةة سةوى
با جل بةآلم ايَ ةة دةبةة لة ِر ةةننن ب ؤلَةةينةوة د َ ننايةةنن بةلَةطةى بةهيَةةشةزة.
ثيَنجةةة  :ئةةايةا ئةندامةةانى تةية ةةةو ضةةىء ضةةيةن؟
لةة ةؤىء بةنب( ِر سى بة ل و ةش دية ة اةدةا ا( ةةةةةا م
عةانرى ن رِى ةنصز
اةوةةة ةؤى لةة ةؤ َل َ( وةرطةةوسةَن(ل ةنةةن ؤعة( رِووج نزدؤةةةوة دةةنرة هة(
دة ةؼ هةب ون هةر و ةةندش دي ةل ايَضةةتنؼ اة ةنرى و ةةةةة ةلَةةك لةةيَة دةحزصةة :
اةر َ اناؤصةةتن اةطةر اينضةةنن غ صةةلَ( لةصةةرب ل دةب بؤ ةةةةةا م ةؤى لةة طةاَ
وةرطةوسةَنة(؟ س دنةنن هةةةةا و لةصةةر اةةوة ةةناةدطةةة نةة اةدا اةنةةند( ةةةةةا م
رِوو و هةةةردوو دةصةةةةنت ايٛج ـ ـ٘ ٚايٝــس)ٜٔل لةةةوبنرةوة نةةة انةةةن دةصةةتةننديػ هةةةةن
انديغةة ند ل ةن د هةر هةةن اةضةنةند ل ِر يةةنة( ةنن هةةةل اةضةةة ضرغْــؼ)ةغةةة(
حة دةلَةيَ ل نرٛع)ةغة( ح دةلَةيَ .
دةةةةنرة انةةةيػ دو ى اةةةةوةى ةةانعةةةنى ِر ى س دنةةةةةةنو نةةةزدوةل بةةةة نةة رةي( دةلَةةيَة:
ِر ص ةةترتة ِر لةوبةةةةنرةوةل و ةةةة :لةةة بةةنرةى ةةةةا اةةةةةوةل فةرا ودةنةةةى عةةةانرِى
لةة ةؤ ء بةةنب( رِ سى بةة ل نةة حيَغةةةرت هيَننواندةة نةة دةلَةةة  :ثـِ
ن رِى ةنصزةل
جٗر٘ ٚرنَؿَّْٝـِ٘)ل و ةة :حةنؼ دةصةث لةة سةوى د ن) هةةردوو دةصةت( بةة
ح بُِٗرا ٚر ْ
َرػر ـ ر
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دةمءضةةنوو لةحةةة دةصةةةةتةنند( د هيَنةةننل هةروةهةةةةن لةوبةةةةنرةوة اةةةم فةرا ودةة ةةةؼ
َ ْٗـِ
هةةةة [ :رْـٔ أَ ِبـ ٞا ْيحرٗـ ِٝبْـٔ ا ْيررـاضثِ بْـٔ ايصـُ ِ١ا٭َْْصرـاضَ  ٟؾ َكـاٍر :أَبـ ٛا َ
ػ َّـً رِ رْ ًَ ْٝـ ِ٘ َؾ ًَـ ِْ رٜـ ـطز ضرغـ ٍٛاهللِ
ج رُـ هٌ َؾ ًَ ِك رٝـ٘ ضرجـ مٌ َؾ ر
أَ ْق ربٌر ضرغ ٍٛاهللِ  ْٔ َِ رْرِْ ٛبْ٦ط ر
جٗر ـ ـ ــ٘ ٚر رٜسر ْٜـ ـ ـِ٘ ث ـ ـ ــِ ضرز رًَْْٝـ ـ ــِ٘
 رًَْ ْٝـ ـ ـِ٘ ذرت ـ ـ ــ ٢أَ ْقبر ـ ـ ـٌر رًَْ ـ ـ ــ ٢ا ْيحِـ ـ ــسراض َؾُرػر ـ ـ ـحر ٚر ْ
خطرجر ــ٘ ايبدرــاض ُّٟبــطقِ )330( :رَٚػْــ ًِ مِ بــطقِٚ )848( :رأَب ــ ٛزراٚز ب ــطقِ:
ايػـ ــَّ٬ر]{أَ ْ
(ٚ )329رابْ ــٔ ذِب ــإر ب ــطقِ})805( :ل و ةةةةة :اةةةةب( ةه ةةة( نةة رِى نرةضةةةةة( نةة رِى
لةةيَ( ِر سى ب ل دةلَةة  :حيَغةةةابةةةرى ة  لةةثى بة ى
ؽةي ةى اةدؾةةنرِة(
ةاةلةةوة بةيةزةَك ب وة اةو دنوةى لةة ب وة) هنجل حينوةَك حيَيطةةغةةث صةةثا( لةة
حيَغةابةةةةر  نةةةزدل حيَغةابةةةةرةػ  وةآلاةةة( دةد ةةةةةةوةل هةةةةةةةن رِووى نةةةزدة
دة رةنةةةو دةصةةت( بةةة دة رةنةةةد هيَنةةنء حنعةةنن بةدةمءض ةةنءو بةةة هةةةردوو دةصةةةةت(
د هيَنةةنل انجةةن وةآلا( د ةةةوة.
دو ةةة( بنص ةة( نةةزدوةو فةرا وةةةةة( :ح َي ةةتؤؼ دةةةب و بةب ةة دةصت ةةن ةَذ وةآلاةة(
صةةةثاةنةج باةاةةةوةل اةاة اةةوةى لةةة وةردةطةيةةزىَل نةة دةةةة رةػ ةةةةةةةا ا(
حةة دةنةةةزىَل هةلَبةةةة اةو دةةى عةةةنفيعي( اةسهةةب ل دةلَةةةيَ  :دة رةنةة طةةةاَ بة وةل
بةةةآلم ِر صةةةةتييةنةى اةوةةةةة نةةة اةةند م بةةة رِووى سةوى د دةدةةزىَ هةرعةةةةتيَك لةصةةةةةر
رِِووى سةوى بةةةة ل ةةةةةةةةا ا( حةةةة دةنةةةةزىَل وة دةبيةةةةنني لةةةةة هةةةةيض نةةةةنم لةةةةةم
فةةةةةرا ود دةد بنصةة( دوو ةةنر دةنةةةةز وةل بطةةزة فةرا ودةنةةةى عةةةانر بةةة ةةا يةةا
دةلَةة  :ةةنرةَكل نةو ةة :فةرِسى ةةةةا م ةةديةةن رِووو هةةةةردوو لةحةة دةصةنتل بةةرء
حغةت( هةةةردوو دةصةةتةننن ةةةن اةضةةةةة ل وة هةدةاةَك دةقةةيػ هةةةةةن بةةؤ س دينرةيتةةةةنن
بنصةة( انديغة ةةةيػ دةنةةةنل دةفةةةةرا ىَ :اةصةةح( دةمءضةةةنوى نةةزدء دةصتيغةةة( ةةةةن
انديغةة (ل بةةةآلم لة ِر صةةتيا حضةةةةخؤ ِر د( فةةةرا ودة دةةنظ اغةةةت ازِةنن لةبنرةةةةةندةوة
هةةةةةةةل ةةةند( :لةةةرِووى صةةةةدةدةوة بةةةهيَش ديةةةة ل وة لةو دةةةةة ِر وةيةنةةة بةةؤ ةةؤى
ايجتيوةندى نزدب ء ط ةبيَتة( رِةدطة انديغة يغةةة( لةطةةلَ د بة ل بةةآلم ةدةضةةةةنةى
حيَغةابةةر  سؤر رِوونء انعة ز ةةل نةة هةةردوو لةحةة دةصةةنتل بؤةةة اة ِر ةةنةةةى
ذ رُـ٘ اهلل َِـٔ
ايؿٓكٝت)ٞةة ح ِر صةث ديةةل نةة دةلَة ٜ ٫ٚ :بَـس َـا قَا َيـ٘ رَا ِيـو ضر ِ
ٚجـ ٛايهَ ٌؿـن ٚرغــٓ ١ٝايــصضاْن إيــ ٢ايُْــطؾكن)()1ل و ةةةة :وة دوور ديةةة ِر ى انلي ةةك
 )1أضٛا ٤ايبٝإ :د 1ص.363
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ِر صةةث ب رِةمحةة( ى لةة بة نة دةلَة  :اةصةح نزددة( هةةردوو لةةةحة دةصةةةتنن
بؤ ةةةةا م فةةرِسةو هةردوو اةضةنةيػ ةن دةطةنةة انديغةةكل صةة دنةةة.
ا اةو ِر ةةم ح ِر صةث ديةةل ضة د ة ح َي ةة ةةل رِةدطةة لةبةراةةوةى ايؿ ـٓكٝت)ٞ
انلةي ( اةسهةب ب وةل بةو ثةةةا عة ندابيَتةوةل اةطةردن اةند م فةةرا ودةننن ةةةدين
بنص( هةردوو لةحة دةصث دةنةنل نةو ةةة :بةةظ اةوةدةاة اةدا اةةنند( ةةةةةا ا ل
بةآلم بة هةر نلَ نةصيَ يػ بيةوىَ بة قضةى اي ناةنةند( دة ةؼ ب ةةنجل دةة دة ةن
انديغةة نديػل اةصح ب نجل بةآلم بيَط انن عة ةَن ةةوةن( بةلَةطةةةى بةهيَةةش بنعةةرتة.
شةةةشةةة  :ئةةايةةا رِيةةشبةنةةديى (ترتيــب) هة تةية ةةو دا فةةةرِسة ،يان نةةةا؟!
لةوبنرةعةةةوة س دنةةةنن ِر ينةيةةنن هةةةةةل بةةةآلم بةةةط ةَزةى انةةةةنةةة نةةة دةفةةةرا ىَ:

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼل و ةة :دةصث بة رِووى سةوةا بيَةن ء
بةةة دةمءضةةنءو بةةة دةصةةتتنديا ب َيةةن ل نة ىَء نة ةَ( بنصةة( نةةزدوة؟ دةمءضةةنءو دةصةةثل
نةو ةةةة :دةب ةة حيَغةةةة دةمءضةةةةنء ب ةة ل انجةةةةن دةصةةث ب ةة ل اندةةنى و ةةةة رِةشبةدةةاة(
حيَ ةضةةتةل هةروةهن بةحيَ( فةةرا ودةى حيَغةابةةر  نةة لةبةةةنرةى هةنة ء ضة ود(
ػ ـ ًِ مِ
جــ٘ َ ْ
خطر ر
د َي ة ن ؽةةةةةفنو اةةةرِوةد فةرا وةةةةةة([ :أَ ْب ـسرأر ِبُرـ ـ ـا بر ـ ـسرأَ اهللر بِ ـ ـ ِ٘]{أَ ْ
جــابِط ْبــٔ رْ ْبـسِ اهللِ }ل و ةةةة :ب ةةوة
ذبـإ بـطقِ )3944( :رْـْٔ ر
بــطقِٚ )2941( :را ْبـٔ ِ
دةصةةةث ح دةنةةةةم نةةة ةة دةصةةةةت( ح نةةةزدوةل ةة بةةة ضةة( دةصةةت( حيَ ةةزدوة؟

فةرا وةةةةةةة( :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ...ﮟ ﭼالبق رةل حيَغةةةةةة دةةةةنوى
ؽةةةفنى هيَننوةل نةو ةةة :حيَغةةة بضةةة ؤ صةةر ؽةةفنل انجةن بةزِؤ صةةر اةةرِوةل نةو ةةة:
اةاةةةة بنضةةةينةةةن( طغةةةةةت( لةةةةةة وةردةطية ةةزىَل اةةةند م ة ة ى حةةةةروةردطنر ليَةةةزةد
دةفةرا ىَ ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼل حيَغ( بنصةة( رِوو دةنةنجل
انجن بنص( دةصتةننن دةنةنجل نةو ةةة :و حيَاةضة نةة حيَغتضةتن( رِوو حيَ ةضةةث بة ل
ةنن بةثى نةاةوة صة دنةج ب ل وة ابٔ ذحط) دةلَة  :أَنْثرط ايَ ًَُرا ِ٤رًَْ ٢تركـسِٜ
ايٛجـِ٘ رَـعر اإلخــت٬ف ؾــٚ ٞجــ ٛرش ِيـوَ ٚرغــٓٝتِ٘)()1ل و ةةةة :سؤربةةةى س د ةةنةنن لةصةةةر
اةوةن نة رِوو حيَػ هةردوو دةصث خبةزىَل لةوةعةا ِر ينةيةنن هةةةة نةة انةةن و بةة

 )1ؾتح ايباض :ٟد 1ص364.
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ةنن صةة دنةةةل اةطةر نةصةةيَ يػ دةصتةنند( اةصح نزدنل دو ة( دةمءضةةنءى اةصةح
نةزدل هةةر دةط جنة ل نةة اةطةةر بةةة صة دنةج د بنةزىَل ط دنهبةنر دةةب وةول اةطةةر بةةة
و بيػ د بنزىَل ةةةةا اةنةى هةةر دروصةتةل بةةآلم ط دنهبةةةنر بة وةل نةة دةصةةةت(
حيَػ دةمءضةةنو ن ضةةت ونل ض د ة ى س دةةن رِووى حيَػ دةصتةننن بنص زدوة.
حــ َث) الدةبةةات ،يةةان نةةا؟!
حةةوتةةة  :ئةةايا تةيةةة ةةو هةةةش ثيضةةيى ( َ
لةؼ حيضةةي( :لةؼ حيضةةي( طض ةل نة بة دةصتةةن ةَذةيةل وة لةةؼ حيضةةةي( طةةورة
نة ةدنبةةةةة انةةةن ثى دةبنجل ةنن ثى دنبنج؟ س دنةنن لةوبنرةوة ص ِر ةةةنن هةةةةن:
رِ ى ةةنةةةم دةلَةةة  :ةةةةا م ب دةصةةتةن ةَذة( ثدنبنجل و ةة :دةة بة دةصةتن ةَذة(
طضةة ةل دة ه( طةةةورة.
رِ ى دووةم دةلَةة  :ةةةةا م ب دةصةتن ةَذة( بةةةنجةةنرة( ث دةبةةنج.
رِ ى صةةيَيةم دةلَةة  :ةةةةا م ب دةصةتن ةَذة( بة عةةيَ ةةةن( ننةيةة( ث دةبةةنج.
بةلَطــةكـانى رِاى يةكــةم:
نة دةلَةةيَ  :ةةةةا م لةةؼ حيضي( ثدنبةةنجل ضةدا عتيَك بة بةلَطةة دةَننةةةةوةل اة
اةو دوو دةقةةةم هيَنةةةنون:
 [ /1رْ ــْٔ رُْْ ـ ــطْ ٚبـ ــٔ ا ْي رَـ ــاص َ قـ ــاٍر :اذْ رت ًَ ُْ ـ ـ ِؾ ـ ـ ٞيَ ْ ًَ ٝـ ـ ٍ١ربـ ــاضزرِ ٍ٠ؾ ـ ـَ ٞغ ــعْٚر ِ٠شرا ِ
ايصـ ْبحر
صررابُِّ ٞ
ػًْ أَ ْٕ َأ ْٖ ًِوَ ؾَترٝرُُْ ثِ صرًَّ ْٝبِ َأ ْ
ايػ ـَ٬غِ ـٌ ؾَأَؾْـ َؿكْ إٕ اغْتر ر
ص ــًَّ ْٝر بِ َأصْ ــررا ِبوَ ٚرأَ ْْـ ر جٓـ م#؟!
َؾـصرنَطٚا رش ِيـوَ يًِٓ ِبـَ  ٞؾ َكــاٍر $ :رٜــا رْ ُْــط ٚر

خبرـ ـ ـطْت٘ بِايَّـ ـصَِ ٟر رَٓرِٓ ــَِ ٢ـ ـٔر ا ِإلغْتِػرـ ـ ـاٍ ٚر رقًْـ ـ إْـ ـ ٞغرـ ـ َُِْ اهللَ رٜكر ــ :ٍٛﭽﭹ
ؾَأَ ْ

روَ رضغ ــ ٍٛاهللِ 
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﭼالنس اء ؾَطر ــ ِ
رٚيَـ ـ ـِْ رٜكرـ ـ ـ ـٌْ ؾرـ ـ ـ٦ْٝا]{َأخْ رطجرـ ـ ـ٘ َأذُْرـ ـ ـس بـ ـ ـطقِ )17845( :رَٚأبـ ـ ـ ٛرزا ٚرز بـ ـ ـطقِ)334( :
ة لةةيَ(
ٚراحلَانِِ بطقِ )629( :رٚصرررر٘ ا٭يباْ}ٞل و ةة :عةازى نة رِى عةن
ِر سى ب دةنرة فةرانداةى صةةةرةيةةة بة وةل صةةةةرةيةؼ بةعةيَ ة لةة صة حنةة )
دةلَةة  :عةةةةوةَ ( سؤر صةةةةةنرد ايحتةةيواة بةة و لةةةة نةة ردةو رة( ؤاندةةةا دةلَةةيَ :
عةةةةةتندي( بة ة ول ايحتةةةيوم و ةةةةة :لةةةة ةةةةود رِة ةةبةةةةة ون) لةةةة ةدطةةةةة( شرا ِ
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ايػـ ـَ٬غٌِ)ل انيػ ةزصنم نةة اةطةةر بيَةثء ةؤم بغةةةؤم بفةوةيَةةةةء مبةةةزمل بؤةةة
ةةةةا اة نزدل وة د ةَذى بةةندييغةةة بةو ةةةةا اة بةة هنوةلَةنةةةنو نةزدل نةة
دةةةنرة اةةةو فةراندةةاةو بةرحزصةةينن ب ة وة) اةةةو ديػ بةةؤ حيَغةةةةةابةرى ةةةنن 
طيَ ِز ةةةةوةل اةةةوةػ فةةةرا وى :اةةةى عةةةةةاز انةةةن د ةَةةةةذج بةةة هنوة َلةةةنندث نةةزد لةةة
ننة َي ا لةؼ حيط بةة وى؟ و ةة :ؤج دةعةةؤرد ب و) انيػ هةةةو لَة حيَةا ل نةة ض
عةةةةتيَك رِةَةة( لةةةة طةةزس ةةؤم بغةةةةؤمل وة طةة س :اةة طةة ةَة لةةةةة بةة وة نةةة ةة

دةفةةةرا ىَ :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﭼالنس اءل و ةةةة:
لةطةةلَتنن بةة بةسةةيةةةةل انةيػ ةزصةةةنم نةة اةطةةر
ؤةنن اةنة ن اضةةؤطةر
ةةؤم بغةةؤمل ؤم بفةةوةيَنة)ل حيَغةابةةرى ة  حيَ ةةد(ء هيضة( دةفةةرا ول
دةةةنرة حيَ ةدينةنةةةى ديغةةةةندةى اةوةةةةة حةصةةةداى نةةزدوةو ِر سى بةة وةل اةطةةةردن
دةةفةرا و :دة يَزل نرةَ ( دة ة اةوة اةنةء هةلَةةج نةزدوةل د ةَذةنةعةث دةبةة
بطةةيَزِةةوةل نةو ةة :دروصتةل انجن انةن ليَةزةد بؤضة( اةةوةةنن هيَننوةةةةوة؟ دةلَةيَ :
صررا ِبوَ ٚرأَْْ ر جٓ ـ م؟) هةةر دةنوى ليَنةنوة
حيَغةابةر  فةرا وةةة( :صرًَّ ْٝر بِ َأ ْ
لةةةؼ حةةيط نةةب)ل ةةةةا ايغةةةة( نةةزدوةل نةو ةةةة :ةدنبةةةنةةةى هةةةر لةصةةةر
ب وةل اةوة رِ ى ةةنةاةة نة دةلَةةيَ  :ةةةةا م لةةةؼ حيضةةي( ثدةةنبنج.
ب /بةلَةطةةةةةن( دة ةةةؼ دةَننةةةوة دة َلةيَ  :حيَغةابةةةرى ة  فةرا وةةةةة([ :إٕ
حسِ ايـُرا٤ر ْرؿْـ ـ رط غِـِٓنر َؾـإشرا ٚرجرـسر اي ـُرا٤ر
ايصَِٝسر ايتَّ ٝر َٗٛض اي ـُػْ ـًِِ ٚرإْٕ يَِْ رِ ٜ
ج ـ٘ َأذْ رُ ـس ب ـطقِ )21408( :رٚايتط َِ ـ ِصُّٟ
َؾًُِْٝػ ـ ـ٘ برؿر ـ ـ رطتر٘ َؾــإٕ رش ِي ـوَ خر ْ ٝـ مط]{َأخْ رط ر
ذب ـإر ب ـطقِ )1313( :رٚاحلــانِ ب ـطقِ:
رٝحم رٚا ْب ـٔ ِ
صـ ِ
ػ ـ مٔ ر
ذر
ب ـطقِ )124( :رَ ٚق ـاٍر :ر
رٝحم]ل و ةة :رِووى حنن( سةوى حنن ةرةوةةةة بةؤ اضةةة لَ ننل اةطةةر
ص ِ
( )627رَ ٚقاٍر :ر
بةةؤ اةةنوةى دة  )10صةةنآلديػ اةةنوى ضةةن دةنةةةوىَل انجةةن هةرنةةةةنةيَك اةةنوى ضةةن
نةةةةةوج بةةن ةةؤى بغةةةة جل دة َلةيَ نةو ةةةة :نةةة دةفةةةرا ىَ :هةرننةيَةةةةك اةةنوى ضةةن
نةةةوجل ةةؤى بغةةةة جل نةو ةةةة :دةةةنرة لةةةؼ حيضةةةةييةنةى هةةةر لةصةةةةةرةل بؤةةةة
دةفةةةةرا ىَ :بةةةن ةةةؤى بغةةةةة جل وة اةطةةةةر لةةةةؼ حيضةةةةةييةنةى لةصةةةةر دةةةةانبنل
دةةاةفةةةرا و :بةةن ةةؤى بغةةةة جء اةةنو بةنةنربيَن ةة ل اةةةوة بةلَةطةةةةةنند( رِ ى ةةنةةةم
ب ون.
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بةلَطــةكــانى رِاى دووةم:
نة دةلَةيَ  :ةةةةا م بة ةةنجةةنرة( لةؼ حيضةةي( ثدةبنجل اةو ديػ ضةةدا عةةةتيَك
بة بةلَةطةةة دةَننةةةوة:
 /1ةةن ةةينن اةةةو فةرا ودةةةةة نةةة حيَغةابةةةرى ة  فةرا وةةةةة([ :ج َِ ًَـ ْ ِيــٞ
ػـ ًِ مِ بـطقِ)1163( :
دـاض ُّٟبـطقِٚ )335( :رَ ْ
جـ٘ ايب ر
ػحِسا ٚر َٗٛضا]{َأخْ رط ر
ا٭َ ْض َر ْ
ضـ ر ٞاهللر
ذبا رٕ بطقِ )6398( :رْْٔ جرابِط بْٔ رْبْـسِ اهللِ رض ِ
ػ ـا ُِّٞ٥بطقِ )432( :رٚابْٔ ِ
رٚايٓ ر
رْْٓٗ رُـا}ل و ةة :صةةةر سةوةية هةا وى بؤ نةةز وة بة اشطةوجء بة حنن ةرةوةؼ لةة
هةر ن ةَية اينضةةةند( اضةةة لَ نن د ةَةذ ب ةنج دروصةتة)ل نةو ةةة :رِووى سةوى هةةم
دروصةةتة د ةَذى لةصةر ب ةزىَل هةم حن نةرةوةعةة دةصةت( حيَةا بيَنةةء ةةةةةا م
ب ةل حننث دةننةةوةل ضة د ة دةفةةرا ىَ ٚر َٗـٛضا) حنن ةرةوةةةةل اندةنى و ةةة لةةؼ
حيضةةي( دةب ثبةرىَل انجن حن دةبيَتةةةوة.
 /2دووةاينن هةروةهن اةم فةرا ودةةةؼ دةَننةوة نةة حيَغةةةرت هيَنناةننل ةن غـبرإ
اهلل! هةداةَ ة ةةينن بةعة ةيَك لةةةة فةرا ودةنةةةةةنن بةةةؤ رِ ى ةةنةةةةم نزدؤةةةةة بةلَة ةةطةل
اةانديػ بةع( ةةنةةةا( فةرا ودةنة بؤ رِ ى دووةم دةنةدة بةلَةطة نة دةفةةرا ىَ:
[إٕ ايصـ ـ ـ ـَِٝسر ايتَّ ٝـ ـ ر َٗ ـ ـٛض ايُْػْـ ـ ــًَِِ{]...أخْ رطجر ـ ـ٘ َأذُْر ـ ـس بـ ــطقِ)21408( :
ذبإر بطقِ )1313( :رٚاحلانِ
رٝحم رٚابْٔ ِ
ص ِ
ػ مٔ ر
ذر
رٚايتطَِ ِص ُّٟبطقِ )124( :رَ ٚقاٍر :ر
رٝحم]ل و ةة :رِووى حةنن( سةوى حنن ةرةوةةةة بةؤ اضةةة لَ ننل
صـ ِ
بطقِ )627( :رَ ٚقاٍر :ر
دة َل ةيَ  :اةةند م حةةن نةةةرةوة ب ة ل دةةةنرة دةب ة لةةةؼ حيضةةةةي( لةصةةةةةر ثبةةةرآء ب ة
دةصةةتةن ةَذةغي لةصةةةر ثدةبةةنج.
بةلَطــةكــانى رِاى ســيَـيةم:
ا رِ ى صةةيَيةاة حة ِر صةةتةل لةة صةةةؤدطةى اةةوةوة نةة هةةا و بةلَةةطةننن ح َي ةةوة
نؤدةننةةوةل هةا و دةقةننن حيَ ةوة نؤدةننةةةوةل رِ ى صةيَيةم دةلَة  :ةةةةةا م لةةؼ
حيضةةيي بة ةةنجنرة( ثدنبنجل بةآلم لةؼ حيضةيغةة( لةصةةةر ديةل بةلَة بةعةيَ ةةةن(
ننةي( ثى دةبنجل و ةةة :هةةن انوى ضن دةنةو َل لةةؼ حيط ديةةةةء بةة لةةةةؼ حةيط
لة قةلَةةةم دندرىَل بةآلم نة انوى ضنةة نةوج بة لةؼ حيط لةة قةلَةةم دةدرىَء دةبة
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ةةؤ بغةةةة جل نةو ةةةة :ةةةةا اةنةةة نلَةةةةةة( لةةةةةؼ حيضةةةةييةنةى هةلَ صةةي ةو
اةطةةةر انوى ضن نةةوج لةةؼ حيضةةةةل بةةآلم اةطةةر اةنوى ضةن دةنةةوجل بةة حةن
لةقةلَةةةم دةدرىَل دوو بةلَةطةانن لةوبةةنرةوة هةةةن:
 /1اةطةر ةةةةةا م لةةؼ حيضةةييةنةى دةةبزدبنل د ةَةذ دروصةةةث دةةدةب ول وة اةطةةر
بلَةةيَ( :لةع( هةر حيضةةةل اةةدى ضةؤن د ةَةةةذىَ دةنةنج؟ ةن ض لةةؼ حيضةي( طض ةةةة
بة ل ض هةة( طةةةةةورة ب ة ل دةب ةة ثى بةةةرىَل بةةةآلم ا َي ةةة دةلَةةيَيةةةة  :بةةة عةةةةيَ ةةةن(
ننةيةة( ثى بةزدوةل ةن انوى ضن دةنةةةوىَ.
 /2اةطةةر ةةنجةةنرة( ثى بزدبنةة حيَ ةضةت( بة ؤعةؤردن دةةدةب ول نةو ةةة :و ديةةةة
ب َل ةةيَ( ثى دةةةبزدوةل ض ة د ة د َةةةذى بةةؤ دروصةةتةل و ؼ ديةةة ب َل ةةيَ( :ةةنجةةةةنرة( ثى
بزدوةل ض د ةةة دو ة( دةبة ؤى بغة جل نةو ةةة :رِ ى ِر صةةةثء ايةنجنةةي( اةوةةةة
نة بة عةةيَ ةةةن( نةةنةي( ثى بةةزدوة.
هةشةةتة  :ئةةايةةا بة تةية وميَةةم دوو فةةةةرِس دةكةزيَةةن؟
اناؤصةةتنةند( نةة ردةو رة( ؤاةنن دةلَةةةيَ  :بةؤ هةةر فةةرِسةَك دةبة ةةةةا ايَةةك
ب ةةةةىل بةلَةةةةة هةدةةةاةَ ينن دةلَةةيَ  :صة دنةةيغةةة( حةة دةةةننزىَل بةةةةظ ةةةةة فةةةةرِس
هةدا َة ةةينن دةلَةيَ  :فةرِسةَةةةكء ضةةدا صةةة دنةةيَ ( حة دةنةةةزةَ ل س دنةةنن لةةوبنرةوة
دوو رِ ن:
 )1هةرضةةةة( :حســا ال ــــ والزه ـ وابــا الـمســــيب ،أبــو حنيفــة وأاــــد) لةةة
بنوةزةةةةة رِة ةةةيةةا ل دةلةةَةيَ  :هةةةةن دةصةةةتن ةَذ دةعةة ل ضةةةةةدا فةةةةةرِسى بةة ةَ
دةة دةةة بيند ةةةةنجل نةةة ةةةةةةا ا( نةةزدل ض بةةؤ دةصةةتن ةَذل اةطةةةر لةةة يةةنة(
دةصةةةةتن ةَذ ةةةةةةا ا( نةةزدل وة ض بةةؤ ل ةةةؼ حيضةةي(ل اةطةةةر لةةة يةةنة( غ ص ةاَ
ةةةةةا ا( نةزدل ضةةدا فةةةةرِسى بة ةَ دةة دة بيند ةنجل بةةآلم انلةةكء شــافعي)
دةلَةةيَ  :لة فةرِسةَك سةةةنةز دنبة حيَ( ب ةةنجل بةآلم رِ ى ةةنةم ِر صترتةل ض د ةةة:
ةةنةم :اند م ةةةةةا م بةةدةل( دةصةتن ةَذء ةؤ عةؤرددةل هةرضة( بةةو ن دةنةزىَل
بةوةػ دةنةةزىَل وة انةةةجء فةةرا ودةننديػ بةة رِةهةنة( بنصةينن نةةةزدوةل نةة
ةةةةةةةةا م ب ةةةةةةةن لةةةةة يةةةةنة( دةصةةةةةتن ةَذل وة لةةةةة يةةةةنة( غ صةةةةاَل وة
دةةةةندةفةرا وة :بؤ د ةَذةَك ةنن بؤ دوو د ةَةةذ ن.
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دووةم :اةو دةةةى نة دةلَةةةيَ  :بةةظ فةةرِس حة(َ دةنةزىَل هةيض بةلَطةةةةن( ق رِاةننء
صة ة دنةةينن بةدةصةةةتةوة ديةةةةل اةةةةدى ا َي ةةةة ض بةلَطةةةةةةن نن بةدةصةةةتةوةةة؟
بةلَطةانن اةوةةةة نةة ةةة  دةفةةرا ىَ :ﭽﭺ ﭻ ﭼﭼل و ةةة:
اةطةر ب دةصةتن ةَذ ب ونل ب دةصةتن ةَذة( طض ةل ةنن طةةورةل بةة رِووى حةنن(
سةوى ةةةةةةا م ب ةةةنل ايةةاى دنفةةةرا ىَ :بةةؤ د َة ةةذةَكء بةةؤ دوو د ةَةةةةذ ن بةةة
رِةهةةنة( فةرا وةةةةة(.
نؤيةةة ء كؤتةةايى :ئةةايةةا تةية و وةبزى البزدنى ثيضةةيى (جناســة) دةكةةةوآ؟
نةصةةيَك حيضةةييةن( لةصةر بةدةدةةل ايةشى حيَ ةةةةل حيضةةةنة( حيَ ةةةةل ةةنن ة ةَ ل
انةن ةةةةةا م وةبةزى اةةوةؼ دةنةةةةوىَل نةة اةةو حيضةةةييةؼ ثبةةرىَ؟ لةوبنرةعةةوة
س دنةةةةةنن ِر يةةةةنةينن هةةةةةةةل ةةةةدين اي ةةةةنم اةمحةةةةةد رِةمحةةةة( ة ى لةةةة بةة رِ ى
و ةةةةةة نةةة ةةةةةةا م ض ةةؤن ب ة دةص ةةتن ةَذة( ذــسث) هةة( طةةةورةء طض ة ة ثدةبةةنجل
حيضةييػ ثدةبنجل نةصةيَك بن لةعيغةةة( بة ايش ب ل نة ةةةةا اةة( نةزد وة حةيط
دةب و ةةةةل بةآلم س دنةةند( دة ةة صةةةر ةاينن دةلَةيَ  :ةةةةاة ةة م حيضةةةي( ثدنبةةةنجل
و ةةةة :ن ةنةةةىل اةطةةةةةردن ة دى حيضةةةةييةنة هةةةر ثدنض ةة ل نةص ةيَك ايةةشى بةةة
عةة ةَنيَ ةوة بة ل اةطةر ةةةةا ايػ ب نجل هةةر حيَييةةةوةةةل نةو ةةة :اةبةصةةث لةة
ن ةنةةةةل ن ةنةةى دةايَنة ل ةنن دةةن؟
سؤربةى س دنةةنن دةلَةةيَ  :ن ةنةى ثدنضة ء حيضةييةنةؼ هةةن دةةغةة ل ةةةةنن بةة
بةرد َةةةكل بةةة عةةةةتيَكل ثةنةبةةنج ثدةةةةنض ل انجةةةةن ايث ــٛضٚ ٟا٭ٚظاْـ ـٚ ٞأب ـ ٛثــٛض) نةةة
اةةةو ديػ هةرص ةيَ ينن حيَغةةةةةو ى صةةةر اةسهةةةب ل دة َل ةيَ  :دةب ة حيض ةةييةنة بةةة ط ةاَ
ثببةةةةنجل انجةةن د ةَذةنةةةى ب ةةنجل قضةةةةنةى اي ةةةنم اةمحةةةدةػ بةةة رِ ى اةة هةةيض
بةلَةةةطةةةن( لةصةةةةر ديةةةةل وة بيَط اةةةنن لةةةة ةةةنلَ( انو عةةةا حيَ ةضةةةةةتة بةةةةحيَ( ة دةةةن
حيضةةةةييةنة ثببةةزىَل بة َلةةطةانن ضةةيية؟ بةلَطةةةانن اةوةةةةة نةةة ةةةة  دةفةةةرا ىَ:
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼل نةصةةيَك لةةة بينبنديَةةك ليَةة( قةةةوانوةل ةةةنن
انا لَةيَك ايشى حيَا دةنةةنجل ةنن ايشى ؤى بة ثق( نةةةوةؤةةوةو انوةغة( لةةة ديةة
بيغةة ل ض( ب ةةنج؟ بةحيَ( ة دةةن بة طةةةاَل بةة بةةردل بةة هةرعةةةتيَك نةة هةةةة ةؤى
حن دةنةةةنةةوةول وة د ةَةةةذى ةؤى دةنةنجل وة د ةَذةنةعة( دروصةتةل وة طيَ ِز دةوةعة(
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دةةنوىَل ضةة د ة ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼل ةة لةصةةةر هةةيض نةةةظ
حيَ ةضةث دنننج اةطةر اةوةداةى لة ة دنى د ةةةة.

اةصةةةةلةى ضة ة ردةةةم :نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼل و ةةةةة :ةةةة دنةةةةةةو َى هةةةيض صةةةةةغلَةةييةنتنن خبةةةةنةة صةةةةةرل س دنةةةةننء
غـ ـٝرام ايٓ ْؿـٜ ٞؿٝـس ايَُـ ـ )ّٛو ةةةة:
عةةنرةس ةند( ساةند( عةةرِةب( دةلَةيَ  :ايٓهِـ ـطر٠ر ِؾـِ ٞ
وعةةةة بة ْرهِ ـطر )٠هنةبة لةة صةةةينق َي ا نةة اةةو عةةةتة دةةف( نز بة ء ن ةنةةى
لةة ثبزدر بة ل بةلَةطةةة لةصةر طغةةتندانل نةو ةةة :ليَةزةد نةة ة دةفةةرا ىَ :ة
دنةةوىَ هيض صةةةغلَةةييةنتنن خبةةنةة صةرىَل ةند( :بةطغةت( هيض ؤرة صةغلَةةيية ل
لة ن ةَا و ةةفةرا وة؟ ليَزةد نة بنص( دةصةتن ةَذء
انجن اةوة سؤر يَ( صةرجنة
ةةةةا مء ؤعؤردنء اةو دةةةل نةو ةة :هةرعةةتيَك ةةلَ ( صةةةةغلَةج ب ةةةنج ة
دةة ةضةةت ةل ض د ةةة ليَزةد

 دةفةةرا ىَ :ﭽﮂ ﮃ ﮄﭼل س دنةةنن دةلَةيَ :

اةةةو ا دةةةةةل ايةةةةز دةى ةةع ةةزةعييةل اةيةةةةز دةى ةةةةن ةني( ديةةةةةل ةةةند( :ةةةة لةةة
عةةرع( ؤةا هيض عتيَ ( د دةدنوة نةة ايَة ة صةةةغلَةج ب ةنجل نةو ةةة :هةةر عةةتيَك
ةةة َل ( ة وعةة( صةةةغلَةةي( ب ةةنجل وة اةةةوةى نةةة دة َلةيَ  :ةةةةةةا م ةةةةدين بةةة طةاَ
دةنةةزىَل نةةة بيَط اةةنن ةةةلَك ة وعةة( صةةةغلَةةي( دةب ة ل اةةةوة ة دةة ةضةةت ةول لةةة
عةةةرع( ةة د دي ةةةل ه ةةةروةهن هةةةةةا و اةةةو عةةةةتندةى دة ةةة نةةة ةةةةةلَك ة وعةة(
صةغلَةةيي دةنةنل اةم انةةةةة دةنزةَتةةة حيَة ةر بةؤىء اندةنى و ةةة اةةوة حيَضةةةو دةى
عةرعةل انجةن دةنرة اةم رِصةةتة ق رِانديية لة ضةدا عةةة ةَنيَ ( دة ةةةةؼ لةة ق رِاندةا

هةةنة ةل بؤ وةَنة :لة انةةةةة( )185ى ص ورِةة( ال هـ ة)د دةفةةرا ىَ :ﭽ ...ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯨﭼل اةوةػ لةة نةةة ىَ و دةفةةرا ىَ؟

لة بنص( لة نؤةنة( بنصة( رِؤ ووطزةنةا دةفةةرا ىَ :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼل و ةةةة :وة اةطةةةر نةص ةيَك دةةة ؤؼ ب ة ول ةةةنن لةةة
صةةةفةر ب ول بن اةةو رِؤ دةةى بةة رِؤ وو دةبةةة وة لةة رِؤ دة( دة ةة بطزةَتةةوةل دو ةة(
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دةفةرا ىَ :ﭽ ...ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯨﭼل و ةةة:
انصةةندي( بؤةةةنن دةوىَء سةمحةةة( بؤةةنن دةنوىَ.
ضةدا بة ةةا ةيا دةفةرا ىَل نةضة( نةصة( و هةةةةةة دةةةة سؤر
غبرإ اهلل !
لةةة ة َل ةة ( بةةة سةمحةةةج دة ةةةةنجء حيَغةةي و ةةةة نةةة ة و ةةةةفةرا وةل ةةةةةند( ب ةةة
عةة ةيَ ةةة ايضةةةةةةوم حيَغةةةةةةند( ةةةةةلَك دةد ج نةةةةة انةةةةةةى لةة ةة سةمحةةةة ةة زدنء
دنرِة ةةةة زدديندةل وة و عةينن ةيَاةطةةةةةد نةة اةةةنو دةبةة ة ليَيةةةنن ِر سى دةنبةة ل
ة ى حةةةروةردطنرةػ بةةؤ ةةؤى بةةة رِوونء بةةة ِر عة نوة( دةفةةةرا ىَ :ة انصةةةةندي(
بؤةةةنن دةوىَ سةمحةة( بؤةةةنن دنوىَل نة دة ؤعةة(ء رِؤ ووج بةؤ دنطةة ىَ اةةةطزةل لةة
صةفةرةَ( ق رصةة لةصةةرجل اةةةطزةل دنلَةةيَني :رِؤ ووطةزة دروصةث ديةة لةة صةةفةرىَل
بةلَةة دروصتة رِؤ وو بطزىل هةرضةداة هةداةَك لة س دنةنن دة َليَ  :دروصث ديةل بةآلم
بنل دة ؤع( دروصتة بيطزىل هةرضةداة هةداةَك لةة س دةةنةنن دةلَةةيَ  :صةةةةرج بيَغةة
دروصث دية بةرِؤ ووب(ل ظـاهيةةزةيةننن و دةلَةيَ ل بةةآلم و ديةةةل بة َلةةة اةطةةر س ديةث
صةغلَةج دةب(ل بةرِؤ وو اةبةةل دو ةة( بيطةةزةوةل ة و ى ح ؤعةةو عةةرع( ة ى
بةةةرس و ةةةةاةوىَل وة

ة لةةة ص ةة ورِةة( احلــخ) انة ةةةة( )78د دةفةةةرا ىَ :ﭽﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﯴﭼل و ةة:

لة دةنا هيض صةغلَةةةةي( بةؤ ايَة ة

د دةدةةنوةل هةروةهةن لة ص ورِةة( ايط )ّٚانةةة( )35د دةفةةرا ىَ :ﭽﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼل و ةةةةةةةةةةة :رِووى ةةةةةةةةةؤج
بةر دبةةةر دة ة ِر ص ةةث ِر طةةزة بةةة صةةنغي(ل اةةةو صزوعةةتةى نةةة ة ة َل ةة ( لةصةةةر
لَكندةةاوةل طةةؤرِة ديةةة بةةؤ دروصةةت ز وى ة ل اةةةوة دةنةة( ِر صةةةةتةل دةنةة( ِر صةةةةث
اةوةةة نة بةحيَ( فيطــ ِةجء صزوعت( صةنغي( اينضةةندةنةنن بةة .

اةصةةةةةةلةى حةةةةنسدةةةم :نةةةة دةفةةةةرا ىَ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﭼل و ةةةة :بةلَةةة
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ضةةننةى ةةؤى لةصةةةرةنن ةةةةو و ب ةةنجل بةةة َل ص حنصةةط س رة( ب ةةةنل و ةةةة :ةة ى
بةبةسةةي نة دةفةرا ىَ :ؤةنن بغةةؤنل اةطةر لةعةةتنن حةيط بة ول دةصةتن ةَذ بطةزن
بةةؤ د ةَةةذىَل انجةةةن اةطةةةر انوةةةةةنن ضةةن دةنةةةوج ةةةةةةا م ب ةةةنل اةةةو دنةةةةوىَ
صةغلَةةتنن ب نجل بةةلَ دةةةةوىَ حننتةنن ب ةةةنةةوةل دةةةةو َى ضننةةةةى ةةةؤى لةصةةةةر
ايَ ة ةةو و ب ةنجل بؤ اةوةى ص حنصط س رب ل اةم رِصةتة ا بنرِةنةة ي ةةجء اناةنجن(
دةفةرا ىَ :دةصتن ةَةذ بطةةزنل
دةصتن ةَذء ؤعؤردنء ةةةةا م رِوون دةننةةوةل
اةطةةةر وةضةةةةتتنن د َةةةذ ب ةةةنل ؤةةةنن بغةةةةؤن اةطةةةر لةعةةتنن حةةيط بة ول وة اةطةةةر
انوةةةنن دةصةةث دةنةةةوج بةةؤ دةصةةتن ةَذء بةةؤ ؤعةةةةؤردنل ةةةةةةا م ب ةةةنل بؤضةة( و

دةفةرا ىَ؟ بؤةةة و دةفةةرا ىَ ةننةة حةةن بينةةوةل انجةن نةة دةفةةرا ىَ :ﭽﮉ

ﮊ ﮋﭼل ة دةةةةةوىَ حننتةةنن ب نةةةةوةل اةةةو حنن زددةوةةةةة هةةةم ثةةةةد(
رِو لَةةةةةي( دةطزةَتةةةةوةل هةةةةةةم ثةةةةةد( دةرووديةةةيػل و ةةةةة :هةةةةم ةصةةةتةة(ء هةةةةم
رِوو ية(ل بن ةةانعنى اةم ضةدةا فةرا ود دة ب ةةة ل نة ضؤن حيَغةةةابةر  بنصة(
حن ء نوةَن( دةنةنجءل ض حةة ةصةتييةن( هةةةة بة اي ننء اضة لَ ندةةيةوة:
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مم

 -1حيَغةابةةةةر  دةفةةةةرا ىَ[ :ايتُّٗ ــٛض ؾرـ ـتْط اإل ر ــإ]{َأخْ رطجرـ ـ٘ َأذُْرـ ـس بـ ـطقِ:
رٝحم}ل و ةةةة:
صـ ِ
ػ ـ ًِ مِ ب ـطقِٚ )223( :رايتط َِ ـ ِص ُّٟب ـطقِٚ )3517( :ر َق ـاٍر :ر
(ٚ )22953رَ ْ
حن ء نوةَن( ديةةة ةى اي ندةةل هةدةاةَك لةة س دةةةنةنن و ةةنن ل َي ا وةةةةوةل نةة حةن ء
نوةَنةةةة( هةةةم ثةةةةد( رِو لَةةةةةةي( دةطزةَتةةةوةل هةةةم ثةةةةد( دةرووديةةيػل دة َل ةيَ :
لةبةراةوةى نة دة دوو بةعةةةة بةعةةةيَك اةوةةةة نةة ةةؤ لةة ز حةةننن ةنلَ( بة(:
ع ء نة فزء ديفةنقء رِةةنء نيبةةزء اةةو صةيفةةة ز حندةةج ةيَا دةةب ل وة بةعة(
دووةم اةوةةةةة ةةةؤ بةةة ضةةننةننن بزِ سةَيةةةوة :اي ةةننء ةةو يةةاء عيبةةندةجء رِةوعةةتة
بةرسةنننل نةو ةة :ؤ حننةة زددةوة لةة عةةةت( ةز ثل دية ةى اضةةة لَ ندةةييةو ةؤ
ِر س دادةةةةوةؼ دي ةنةةةةةةى دة ةةةةةةة(ل وة دةعةةةط جن وة طةةة س ليَةةةةةزة حةةةنني(
رِو لَةةةةةةي(ء ةصةةةتةة( اةبةصةةةةث بةة ل وة لة ِر صةةةةتييا اضةةةة َل نن دةبةة حةةةةن ء
ةةنوةَ ب ل دةبةة بؤن ةؤؼ بة ل دةبة انوةَنةةةة بة ل حننةةةي( اضةةةة لَ ندةةي(ء
حةةنني( ايضةةةةواةةي( ة َيةةا دةرب ةةةوىَل ض َل ةة ء ن َل ةة ء بةةؤن دةةن ؤؼ دةب ةة ل نةةة
حيَغةابةر  لة فةرا ودةد دةفةةرا ىَ :ةةنيَةةك لةة ايَة ة اةطةةةر لةةو طيةةنةندةى
رد وة صةةيةزء حينسء ة ورل بن ة ن( اشطةونةنن دةنةةةوىَ()1ل بن لة انلَ( ؤى
د ةَذ ب ةةنجل د ةَذى بة نؤاةةةةلَ نةة بةة بيضةةثء ةةوج د ةَةذى دة ةة هةةةةل بةن لةة
قيط ؤى با جل ض د ةة اةطةةةر بةو بؤدةةة دن ؤعةةةةوة نةة بةؤد( دةاةةة( دةن ؤؼ
ب ل بيَتةةة اشطةوةة ل اندنى و ةة هيَنةةاةى ط دةنح دةطةنةة ل لةصةةةر يَزةنة قةةرد ر
دةبيَتةةةوةل ةند( :د ةَذى بةة نؤاةةةةلَ بةة بيضةةثء ةةةةوج حلةة ضننةةةرتة لةة د ةَةذى
ح رطِ٠
هلل رْْٓٗ رُا إَٔ ايٓبِ ـ  ٞقَاٍر ؾِ ٞغَعْ ر ِ٠ٚخرْٝبرطرَ :رْٔ َأنٌَر َِ ْٔ ٖـ ِص ِ ٙايؿـ ـ ر
ضـ ر ٞا ر
 [ )1رْ ـْٔ ابْٔ ْ رُ ـ رط رض ِ
 ٟبـطقِ )851( :نتـا ا٭شإ :بـا َـا جـا٤
ج٘ ايبدرـاض ُّ
ايث ـّٛر ؾَٜ َ٬ركْطربرٔ رَػْ ـحِ رسْرا)]{َأخْ رط ر
ر َْٜـُِّٓ ٞ
ؾـ ٞايث ّٛايٓـٚ ٞايبصـٌ ٚايهـطاث [ .رْـْٔ جرـابِط بْـٔ ْربْـ ِس اهللِ ضرضِـ ر ٞاهللر رُْْٓٗرـا ْرـٔ ايٓبِـَ  ٞقـا رٍ:
 ٬رٜكْطربرٔ رَػْـحِسرْرا
صٌر ٚرايثُّّٛر ٚرايْهرطاثر" َؾ َ
نٌر ايْبر ر
ايث " ّٛرٚقَاٍر َرطَ َ٠رْٔ أَ َ
نٌر َِْٔ رٖ ِص ِٙايْ ربكْ ًَُّ ِ١
(َرْٔ أَ َ
 ٟب ــطقِ )1282( :نت ــا
دـ ـ ـاض ُّ
َ ٥ِ ٬هـ ـ َ ١رت رتـ ـأَش َُِ ٣ــا ر ٜرتـ ـأَش ْٓ َِ ٣ــ٘ برٓ ــ ٛرز رّ)]{َأخْ رطجرـ ـ٘ ايب ر
َؾ ــإٕ ا ْي رُ َ
حسِ}.
ايـُػاجس ب ـا رْْٗ ـَ ٞرْٔ أَنَ رٌ ثَٛا أَ ْٚبرصر ـ َ٬أَ ْٚنرطاثا أَْ ْٚررْ رٖٛر ـا ْرْٔ ذط ـٛض ايْ رُػْ ِ
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ةن ل بةآلم دةةنرة ط دنه( بةؤد( دةن ؤؼ لةةة هنةنةنةةةةى طةةورةةزةل لةة يَزةنةةىل
انجةن انةن بؤد( طةةةرة ض( نةاتةزة لة بةؤد( صيةةزء حيةنس؟ هة( و هةةةةة طةةرة
نيَغةةةةةل لةةة حةد ةةنج رِ دةوةصةةت ل ةةةن لةةة د َةةةذىَ دةبيةةةوة حغ ةة وج ص ة ر دةب ة ل بةةؤن
َل ةةتةةةن( لةةةة دىَ انجةةةةن اض ةة لَ ندنن بةد ةةةةةوة سؤر ةةنر طةةةة ىَ دندةدةةة حةةةةن ء
نوةَن(ل هة( و هةةةةةة بةؤد( دةاة( دىَل بضةؤ ةؤسةَةةةك دةمء دد دة( ةؤج بغةةةؤ بةة
فلَضةةةء اةعجة ونل ةنن بة صي بيغةةةؤو ةنوةَن( ب ةةةةوةل وة هة( و هةةةة بةؤد(
دن ؤعةةةة( لةةةة دىَل وة هةةةةةةة ةةؤى دنعةةةةة جل ؤةةةةةنن بغةةةةؤنء بةةؤد( ةةةةةؤؼ
لة ؤةةةةةنن بةةاةنل حيَغةةةةةابةر  هةايغةةةةة نوةَةةةة ب ة وةو بةةؤد( ةةؤؼ ب ة وةل
ايَ ةةؼ دةبةة وة حيَغةةابةرى ةة  بيةة .
ج ـ٘
 -2لةةة فةرا ودةةةةةن( دة ةةةةةد دةفةةةةةرا ىَ[ :ايْٛض ـ ـ ٤ٛؾر ـ ـتْط اإل رــإ]{َأخْ رط ر
ج ـْ٘ ب ـطقِٚ )280( :را ْب ـٔ
ػ ـا ُِّٞ٥ب ـطقِٚ )2437( :را ْب ـٔ رَا ر
َأذْ رُ ـس ب ـطقِٚ )22959( :رايٓ ر
ذب ــإر ب ــطقِٚ )844( :رايتَّ رب رطا ِْ ــ ُّٞؾـ ــ( ٞايهـ ــب ) ب ــطقِ )3423( :رْ ــْٔ أَ ِبـ ــَ ٞرا ِي ــوٍ
ِ
ا٭َؾْ ـَرط  ٟقاٍ ايؿٝذ ا٭يباْ : ٞصرٝح}ل و ةة :دةصتن ةَذ دي ةى اي ةةندة.
ج ـ٘ َأذْ رُ ـس
 -3لةةة فةرا دةةةةةن( دة ةةةةةد هةةةةنة ةَِ [ :ؿْ رتــاح ايص ـ ِ٠َ٬ايتُّٗــٛض]{َأخْ رط ر
صـ ـحّ
حلـ ِس ٜأَ ر
بطقِٚ )22959( :رأَبـ ٛزراٚز بـطقِٚ )618( :رايتط َِـ ِص ُّٟبـطقِ )3( :رٖـ رصا ا َ
ؾرـ ــ ٤ٞؾ ـ ـٖ ٞـ ـ ـصا ايب ــا رٚابْـ ـٔ رَاجرـ ـْ٘ بـ ـطقِْ )275( :رـ ـْٔ رًِْـ ـ  ّٞرٚقَـ ـاٍر ايؿ ــٝذ
رٝحم}ل و ةة :نليلة( د ةَةةذ حةن ء نوةَنيةية.
ص ِ
ػ مٔ ر
ا٭َيب ـاِْ :ٞذر ر
 -4انجن اةم فةرا دةةةؼ دةربنرةى ضةؤديةة( حننب ودةةوةى اينضةندة لةة ط دنهةةنننل
ػ ـًِِ أَٚ
بةةة هةةؤى دةصةةتن ةَذةوةل حيَغةابةةةر  دةفةةةرا ىَ[ :إشرا رتٛرض ـأَ ا ْي رَ ْبــس ايُْ ْ
ختِ ٝر ٦ـ ٍ ١رْ َ ـ رط إ َي ْ ٝرٗــا ِب رَ ْ ٝرٓ ْ ٝـ ِ٘ رَ ـ رع
ـٌ ر
نـ ُّ
ج ـ ْ َِ ـ ْٔ رٚجْٗ ـ ِ٘ ر
خ رط ر
ج رٗــ٘ ر
ػ ـ رٌ رْ ٚ
ايُْ ـ َْ َِٔ٪ؾ رػ ر
جـ ْ َِـْٔ رٜسرْٜـِ٘ نرـٌُّ
خطر ر
رٛر رٖصرا ؾَإشرا غَػرـٌر رٜسرْٜـ ِ٘ ر
ا ْيُرا ِ ٤أَ ْٚرَعر خِط قَتْط ا ْيُرا ِ٤أَ ْٚرْ ْ
جـ ْ
خطر ر
جًَ ْ ِ٘ ٝر
ػٌر ض ْ
خرتِ ٝر ٍ١٦برتَؿر ْتٗرا رٜسرا ٙرَعر ا ْيُرا ِ٤أَ ْ ٚرَعر خِط قَتْط ا ْيُرا ِ ٤ؾَإشرا غَ ر
نرٌُّ خرتِ ٝرَ ٍ١٦رؿر ْتٗرا ضجْ ٙ٬رَعر ا ْيُرا ِ٤أَ ْٚرَعر خِط قَتْط ا ْيُرا ِ٤ذرت ٢رٜدْ ـطدر رْكِـ ـًّٝا َِـٔر
ػا ُِّٞ٥بـطقِٚ )2437( :رايتط َِـ ِص ُّٟبـطقِ:
ػًِِم بطقِٚ )244( :رايٓ ر
ج٘ َ ْ
ايصَُّْ{]ِ ٛأخْ رط ر
ذبإر بطقِ )1040( :رْْٔ أَبِٖ ٞطر ْٜطر} َ٠ل اةم فةرا ودةةةة ا دةةةةن(
(ٚ )2رابْٔ ِ
سؤر ؤعةة( ةيَا ةةةةل دةفةةةرا ىَ :هةةةر ننةيَةةك بةدةةاةى اضةة لَ نن ةةةننل فةةةرا وى:
بةداةى اي ندا رل دةصتن ةَذى طزجل اةطةةةر دةمءضنوى عةةةؤرد رِووى ةؤى ع عةثل
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هةر ط دنهيَك نة بة ضةنوةنند( نزدووةةةة( نةة لةة دةمء ضةنود ن) لةطةة َل انوةنةةل
ةن د لةطةةلَ دو دلَةؤح( انوةنةةد ل اةةو ط دنهندةة هةةا وةنن دةرِؤنل و ةةة :ط دةنه(
رِو ديةة ل بةآلم اةطةر درؤء غةةبةجء ب تند( نزدب ل بة اةنوى دةصةتن ةَذ دنضة ل
ض د ة ط دنه( طةورةنل دةصتن ةَذو غ صاَ بةظ ط دةنه( طضة ةةنن حة دةضة )ل وة
اةطةةر دةصةةت( عةةؤردنل هةةةر ط دنه َيةةك بةةة دةصةةتةنند( نزدووةةةةة( لةطةةةلَ انوةنةةةل
ةن د لةطةلَ دو دلَؤح( انوةنةد دةرِو جل دةضةةنن اةوةؼ اةبةصةةث حيَ( ط دةةةنه(
طض ةةةةةل بةآلم نةصةةيَك بةو دةصتة قةةلَةيَ ( نزدبة ل بلَةة  :دةصةتن ةَذةَ ( دةطةزمل
دن)ل وة هةرننةيَك حيَيةنةند( عةةؤردنل هةر ط دنهيَةك بة حيَيةنند( بؤةنن ض وةل اةةو
ط دنهندة لةطة َل انوةنةةل ةةن د دو دلَةؤح( انوةنةةد دةرِؤنل ةةنن لةة ط دنهةنن حةن
دةبيَتةةةةوةل دو ى دةصةةةتن ةَذةنةى .و ةةةةة :لةةةة ط دنهةةةة طضة ة ةنننل اةاةةةة لةةةة رِووى
اةعنةوةيةةةوةل وة لةةة رِووى ةصةةتةةيةوةل هةةةم دةصةةتن ةَذو هةةةم ؤعةةةؤردديػ
ي ةاةةةنةةةنن دةنرة:

اينضةةةةةنن ض اةدةةةا ايَ ( سةةةةنةز اةسدة ةاةى اةةةةوةى ليَةةةاةنز َ نةةةة ةةةةؤسء ة ةةؤلَء
اي زِؤبةةةةنة( لةةةة بنيغةةةة ؟ انعةةةة ز ةة دةمءضةةةةنء دةصةةثء حيَيةةةنننء صةةةةةرل انج ةةن
بةةةةةهؤى دةصةةةةتن ةَذطزةنةوةل دةمءضةةةةنءج دةعةةةةؤىل دةصةةةةتةنندث دةعةةةةؤى وةَةة ةزِ ى
انديغةة ةنندثل وة حيَيةةةنندث دةعةةةةؤى لةطةةةلَ ط ةَشةنطةةننل وة صةرةغةةةةث هةةةةةا وى
اةصةةح دةنةةةىل نةةة اةطةةةر هةةةر ةةةؤسء ؤ َليَ ةة( حيَ ةبةة حةةن دةبيَتةةةةوةل ض د ةةةة
سةمحةةة صةةرج هةا وى بغةةؤىل ةةنرى و ةة سصةةتندةء ازؤشةة اةطةةر صةةرى بغةةة ل
رِةدطة ة وع( هةآلاةة َي ة( ةز ث بة ل نةو ةةةة :ازؤشة رِؤ ى حيَةن ،ةنر ن دةصةتن ةَذ
بغةةةة ل هةايغةةة دةمءضةةنءو ثقء ح ة ء صةروط ةَون ةة( ةةنوةَ دةب ة ل اةةةوة لةةة رِووة
ةصتةةيةنةةةوة لةرِووة اةعنةوةيةنةعييةوةل ننةيَك اينضةنن دةضيَتة شاةج
جل شــأنه اةوة لة نةة ىَ نة دةصتن ةَذةَ ( ةةةةنسةى طزةبةةة ء هؤعةةةينرو بيَةةةا ر بضةة
لةةة شاةةةج ةة د ِر وةصةةت ل ةةةنن بةةة دةصةةتن ةَذ َة ( نؤدةةةةوة بضةةةة لةةة شاةةةة(
ِر وةصةةت ل بة ةةا ةيا فةرق دةنةةنجل وة اةطةةر دةصةتن ةَذى دةةب هةةر دروصةث ديةةل
نةو ةةةة :لة ِر صةةتيا هةةةم لةةة رِووى اةعنةةةوة(ءل هةةةم لةةة رِووى ةصةةةتةة( ةةةةوةل
دةصةتن ةَذ ي ةةةنةةى دةةةنرة.
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لة ِرووى حشةغةة ( ـ )ةيةةوة عةنرةس ةنن ط ة وةندةة :لةةديَ ةصةتةى اينضةةةندا ل
دوو رِصةةتة دةانر هةنل رِصةةتة دةانرةَك حيَيةنن دةط ةزىَ :دةانرةنةند( صةة خنةيك) نة
اةو ن نؤ اةدا اةةننن ة دةا دةنةدةةوةل رِصةتة دةاةنر َة ( دة ةة حيَيةنن دةطة ةزىَ :حةنر
صةةةة خنةيك) نةةة نؤاةدا ا ةةننن عةةا دةنةدةةةوةل ةةةند( حيَضةةةةةو دةى ةةنةةاة ل ةةن ةةينن
ة دةةاةنن دةننةةةةوةو ةةةةنينن عةةلةةةةينن دةننةةةةوةل انجةةةةن لةةة ننةيَ ةةا اينضةةةةنن اةةنوى
دةَتةةةوةو ايحتيواةة( دةبة ل ةةةنن ي ةةنل دةنةةنجل هنوصةةةدط( د َية ن اةةةو دوو دةسطنةةةة
ةيَ اةض ل نة اينضةةنن هةصةتيػ دةننج لةعةة( طةز نء صةضةةث دةبةة ل انجةن بةة هةؤى
ؤعؤرددةوة اةو نلَةةةة هنوصةةةدطيية بؤ ةصتةى دةطةرِةَتةةةوةل ليَةزةد بةن عةت َي (
ؤعتنن بؤ بطةةيَزِاةوة:
دةطيَزِدةةةوة رِؤ ةَةةك اةثةةةةن( نةة ردةو رة( ؤاةةنن لةطةةة َل نةصةة َي ي دةؽةة ِز دي(
فةلةةة)ل دةبيَتة ا دنقةعةةةةننل فةلة بزِو ةةةنن بة ؤعةةؤردن ديةةء دو ى ي ةنل بةة
فةةةرِسى دةةنس د ل نةةة ايَضةةةةتن لةةة رِووى حشةغةة ييةوة صةةةلةةة يَنز وة اةةةوة حيَ ةضةةةةتةل
ض د ةةةةة ننرةطةةةةةرة( لةصةةةر هةةةةةا و ةصةةتة هةةةةة)ل دةؽ ة ِز دييةنة ط ة ةة( :بنعةةةةة
ايَ ةى اضةة لَ نن دة َليَ  :اةطةر حينو لةطةلَ يَش د( وج ب ول دةب هةةا و بةةدةد(
بغةةة ؟ اةةثؼ دة َلةة  :بةلَةةة ل فةلةنةةؼ دةلَةةةة  :ةن اةةوة غةلَةةةةةةةل اةةثؼ دةلَةةةة :
بؤضةة(؟ فةلةةة دةلَةةةة  :ةةةؤ بةةةةنرة ةةنرةَ ةةث حيَيةةةل ةةةةنرةَ ث لةةةة دةنةوةَتةةةةة د َي ة
قةةةة رِىَل انةةةن ه ةةةا و بةةنرة ةةنرةنةةة دةعةةةةؤىل ةةةنن هةةةر اةةةو ةةةةنرة دةعةةةةؤى نةةة
نةوةؤةةةةةة د َية قةةةة رِ؟ اةةةث طةةةة ة( :هةةةر اةةةوةةنن دةعةةةةؤم نةةة نةوةؤةةةة د َية قة رِ َل
فةلةنةةة ط ة( :اةدى بؤضي لة ةةنلَةة( ي نع زددةا ةةديةةةن اةدةةةا ا( حةيط بة ون
دنعةؤرىَء هةةةا و ةصةةتةج دةعةؤ ؟
اةث ط ةة( :نننةة( فةلة ةيَينةطةةغةةت وىل طة ة( :بؤضة(؟ طة ة( :انةةن اةةو ةةةنرة
لةةةو ب ةةنرة يةةندةبيَت ةةةوةل ط ةةةةة( :بةلَةةةة ل ط ة ة( :اةةةدى نةةة ي ةنع ةة دةنةةةى اةةةو
اةدا اةج لةة ةؤج يندةنةةةةةةوةل ةةنن هةةر حيَتةوةةةةةة؟ ط ةةةة( :هةةةر ح َي ةوةةةةةةل
ط ةة( :نةو ةةةة :دةبةة ةصةتةج هةةا و بغةةؤى
انجةن لة ِر صةةتيا ي نعةة زدن لةة رِووى حشةغة ييغةةةوة ننرةطةةرة( لةصةةر هةةا و
بةدةن هةةةةةل بؤةة حيَ ةضةةتة هةا و بةدةن انوى حة ب ةةوىَء بغةةةؤرىَل انجةن دةةةنرة
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لةةة رِووى اةعنةوةيغةةةةةوةل رِووحء ةصةةةتةى اينضةةنن بةةةة ؤعةةؤردنل هؤعةةةينرة(ء
ضنثنةي(ل وة دةهيَغةةةتن( ةةدبةةلَي(ء صةضةةتي( بةؤ فة ِر هةةم دةَنة ل انجةن ةةنةةة بةؤى
هةةةةة بخزصةة  :بنعةةة اةةةوة ؤعةةؤردن بةةة اةةنو ي ةةةنةةةى دةةةنرةل بةةةآلم اةةةدى
ةةةةاة م؟

دةلَةةيَني :لة ِر صةةةتيا طةاَل ةةنن رِووى سةوى سؤر ةنر اي ةزِؤبء عةت( سةندبةة ػ لةةة
ى نةةنربة ض ر حيَن ،حنن ةةرةوةى د دةنون لةصةةر
بةةةة دةبنجل س دةةنةنن دة َليَ
سةوى بؤ دةهيَغةتن( بؤد( دن ةؤؼء اي ةةزِؤبنجء اةو دة:
 /1طةةةةاَل رِووى سةوى نةةة ننرل ةة َي ( لةطةةةلَ دةنةةنجل اةةةو هةةةا و نةثنةةة ةؤحي ة ء عةةتة
حيضةةةةندة دو ى انوةةةةة ةةانعةةن دةنةةةى دةةنايَن ل و ةةةة :هةةةر رِووى سةوى بةةؤ ةةؤى
عةةث حن دةنةةنةةوة.
 /2بنل نة حيةةضةةييء بؤطةديةةي ِر دةانلَةة .
 /3ةيغةة ( ةةؤر.
 /4انو بةنر نء بةفةةزو ةةةةرسةو رِووبنرو ننديةةنو).
اةو دة هةا وةةنن حنن ةةرةوةنل وة لة رِووى دةروودييغةةةوة بة ةةا يا ازؤشة نة
هةصث دةننج عةرل و ى د دنوة نة دةصةث بة رِووى سةوةا بيَنة لة ينة( دةصةةتن ةَذ
بؤى دروصةةتةل هةصةةث دةننج نة حننةةةل وة لة شاةج ةة د بة حننةي( ِر وةصةةتنوة.

اةصةةةةةةةلةى عةةةةةةنسدةةةم :نةةةةة ةةة دةفةةةةةرا ىَ :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼل و ةةةة :ضةةننةى ةة ةةةند
ب ةةدةوة بةصةر ؤةندةةوةل وة اةةو حة ندةة حتةةوةى لةطةلَةةيا بةصةةةنتل نةةةنةيَك نةة
ط ةتنن بيضةةةتت ننء فةةرانن بةةرة ل ليَةزةد ة بةة ايَ ةة دةفةةرا ىَ :ضننةةةى ة
بةصةةةر ؤةةةةةندةوة ةةةند ب ةةةةةدةوةل دنفةةةرا ىَ نةةنم ضننةةةةةل نةةة بيَطةةةة انن ايضةةةةوم
طةةةةورةةزة ديع ةةةةجء ضةةةننةةةل هةروةهةةةةةن لةةةةؼ صةةةنغي( ضةةةننةةةل انلَةةةةة( ةةةةآللَ
ضننةةةةةةل اةةةنلَء انةا لَ( ةةآللَء ه َي نيةة(ء انصةنةػء اةنس دة(ء اةةو هةةا و بةةذةَ ء
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رِؤسةيندةةةل هةةةا و اةو دةةة ضةةننةنء هةةةا و اةو دةةة دةطزةَتةةةوةل ﭽﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﭼل وة اةةةو حة ةةةةندة حتةةةوةى نةةة لةطةلَةةةة( بةصةةنتل ايـ ـُٝثام :رْ ْٗ ـسم
٪نسم بـٝرُنه) حة نديَ ة بة ص ةَنا لةصةر ردنل ةنن بةدةصةث لة دةصت( ةةنةةاى
َ َّ
دةةننل ةةا ةةياى لةصةةةر نز بيَتةةةوةل انةةةن اةةةو حة ندةةةةة ضييةةةةة؟ س دةةةةنةنن صةةةة ضة ر
ايحتي نلةينن بؤ د دةةنون:
 -1هةدا َة ةينن دةلَةيَ  :اةبةصث حيَ( حة ةةند( دووةاة( رْ َكبرـ ـ)١ةةل نة حيَغةابةر 
حة ند( لة هةةنوةآلد( بةرِةَشى وةرطةزج نة ةفتنء حيَن ،نةظ ب ونل ةفتنء صةةة
حيةةنءو دوو اةةةنفزةجل نةةة حة ةةةةندةنة وة لةةة صيةةةزِةى ا ْبــٔ ِٖؿ ـ ـاّ) ()1د هةةنة ةل
هةةروةهةةن لة ايب ـساٚ ١ٜايٓٗ ـا)١ٜى إبٔ نـث )()2ل وة إاةنم أمحةةةا) هيَنةةةنوةةة(ل
جـابِط بْـٔ رْبْـسِ اهلل
وة ةةننة ءإبة بةنن) بةة ؽةةةة يحينن د دةنوةل انو ةةةْ[ :رـٔ ر
ضضِـ ـٞر اهللر ْرُْٓٗر ــا َؾ ركًْٓر ــاٜ :ر ــا ضرغ ــٍٛر اهللِر! ْبراَِٜـ ـوَ قَ ــاٍر :تبر ــا َِِْٜٞٛرًَْ ــ ٢ايػـ ـُْع
ٚرايتَّا رْ ِ١ؾِ ٞايٓؿرا ِ ٚرايْهَػرٌ ٚرايٓ َؿ َك ِ١ؾِ ٞايَْػْط ٚرايْٝػْط ٚر رًَْ ٢ا٭ََْط ِبـا ْي رَُْطٚفِ
هلل َي ْٛرَ ـ ٥ِ ٫ َ١ـِه ٚر رْ ًَــ ٢إَْٔ
دــاؾرٕٛر ِؾــ ٞا ِ
ٚرايٓ ْٗــ ٞرْــٔ ايُْْٓ َهــط ٚرأَ ْٕ رتكر ٛريــٛا ِؾــ ٞاهللِ  ٫تر ر
ترْٓص ــط ِْٞٚؾَ رتُْٓرَ ــ ِْٞٛإشرا قَـ ـسَِْ رًَْـ ـْٝهرِْ َُِ ــا رتُْٓرَ ــٕٛر َِْٓ ــ٘ أَ ْْ رؿػرـ ـ ـهرِْ ٚرأَظْٚراجر رهـ ـ ـِْ
ذُر ــس ب ــطقِٚ )14496( :رابْ ــٔ ذِب ــإر ب ــطقِ:
خطرجر ــ٘ أَ ْ
ٚرأَبْٓر ــا٤رنرِْ رٚيَـ ـ ـهرِ ا ْيحرٓـ ـ ـ١ر]{أَ ْ
صــررر٘ نــٌ َــٔ ؾــَ ٝا٭ضْــٚ ٚ٪ا٭يبــاْ}ٞل و ةةةة :ةةنب ى نةة رِى
( )7012ر ٚر
لة ؤىء بنب( ِر س ب دةطيَزِةَتةوة نةة حةة ند( دووةاة( عةقةبةة
عةباولَةآل
لةطةةةلَ حيَغةابةةةر  بةصةةرت ل ةةةفتنء ح َيةةن ،لةةة حغةةتي دةننن هةةنة ل لةةة اةةةوظء
ةةسرةج ةةةفتنء صةةة حيةةنء لةطةةةلَ دوو اةنفزةجل بةةةم عةيَ ةةة حةةة ندينن بةصةةث)ل
دةلَ  :ط ننن :اةى حيَغةابةةرى ة  لةصةةر ضة( حةة ندث لةطةةلَ ببةصةتني؟
اضة لَ نن ب وة ل بةآلم لةصةر ض( حة ندث لةطةلَ دةبةصةتنيل و ةةة :وة صةةرؤ
وآلةيَكل بةرحزصةيَكل نوةن دةصةتةآلةيَك) فةرا وى :حة ةةنو لةطةةلَ ببةصةةنت نةة
ط ةَةة بؤ بطةزنء بة قضةةةم ب ةنل لة ننة َي ةةا نة لةة قنلبتةةنن ؤعةةةةء لةة ننة َي ةا
 )1د 2ص228
 )2د 3ص284.

ـ زاض ابٔ اهلٝـثِ.
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نةة لةةة قنلبتةةنن دن ؤعةةةةةل و ةةةة :لةة نةةنة( ضنثنةةي(ء لةةة نةةةةنة( ةةدبةلَةةةةي( د )ل وة
لةصةةر اةوة نة انلَ( ؤةةةنن ببة غةة لة نةةةنة( صةةغلَةةي(ء لةة نةنة( انصةةةنةيا ل
و ةة :ننةيَك نة ةةةد دةصةنتء لةة ننة َي ةا نةة دةولَةاةدةان)ل وة حة ةةنو لةطةةلَ
ببةصةةةةنت لةصةةةر فةةةرانن بةةة ضةةننةء رِةَطةةةةزة لةةة ز حةةةل وة لةصةةةر اةةةوة نةةة لةةة
حيَنةةنوى ة د قضةةةى هةةق ب ةةةةنء لةة لؤاةةى لؤاةنةةنر ن دةةزصةةةيَ ل وة لةصةةر
اةوة نة حغةةتة بطزنء صةرم خبةةةنل هةرننةيَةةك هنةةةة بةؤ ديَ ةةةةنن { و ةةة :هةةةنس
بؤ عةةةنرى ٜثـ ـط ) نةة دو ةة( دةنوى طةةةؤرِدر بةؤ اةدةنةة)}اة بخنرةَةةشن لةة هةةر
عةتيَك نة ؤةةةننء انلَء انا لَةنندتندي لة دةحنرةَةةشنل حغةتة بطةةزنء بةرطزةيةةةةة
لة ب ةةنل وة بةهةعةتتنن هةةب لة بةر دبةةةرد .
 -2وة هةداةَك دةلَةيَ  :اةبةصث حيَ( اةو حة ندةةة نةة لةة ةَةةةز درة ت َي ةا بةصةرت ل

بةةةة دةةةنوى ؾ ــحط ٠ايطض ـ ـٛإ) نةةةة ة ة  دةفةةةةرا ىَ :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

ل حةةة ند( عةقةبةةةؼ لةةة صةةنلَ( صةةةيَشدة )13ى

حيَغةابةر ةةةة( د بة ول بةةآلم حةةة ند( ضضـٛإ) لةة صةةنلَ( عةعةةا( ن َضييةةا لةةة
دةةبييةةد ب ول دو ى اةةوةى نةة ننفزةنةنن رِةَيةةةنن لةة حيَغةابةةر و هةنوةآلن
دةورى هةةس رو ضة رصةةةد  )1400ةدطةةنوةرى لةة شاةةج
طزجل حيَغةةةابةرى
( )1
د ب ونل بندطةة( نزدن وةرنل حة ةةنو لةطةةلَ ةةنسة ب ةةةةدةوة ل ةن بؤةةةةة ليَةةةزةوة
دةبة بةش دني بةةعةةةج نةةزدن ةةةةدين بةؤ اضةةةة لَ نن بة ون دةةةب وةل ض د ةةةة اةو دةةة
هةةةا و اضةة لَ نن ب ونل ض اةو دةى حة ةةةند( عةقةبةة)ةنن بةصةةةت ةل ض اةو دةةى
حة ةند( ضضٛإ)ةنن بةصةةت ةل بةآلم حة نن د ن بةؤ ةةا يانزددةةوةى اةوةةةة نةة
ةةةؤ بةةة قضةةةةةى اةةةو بةرحزصةةةةةى ةةؤج دةنةةةةةىل ةةن ة لةةة انةةةةة( اةةنرة )18ى
ص ورِةة( ايؿتح)د

دةفةرا ىَ :ﭽﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﭼل
 )2بزِو دةة :ايػـٝـط ٠ايٓبـ٫ ١ٜٛبٔ ٖؿـاّ د  3ص 172. -162
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و ة ةةة :ة ِر سى بةة و لةةةو اي ندا ر دةةةى نةةة حةةة ندث لةطةةةلَ دةبةصةةنت لةةة ةَةةز
) س د( ضيينن لة دلَا ةةل انر اي( رِ داة صةرةنن.
درة تةنةد ل
 -3وة هةداةَةك دةلَةيَ  :اةبةصةةث حيَة( اةو حة ةندةةة نة

 دةفةرا ىَ :ﭽﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ
ل و ةة :وة ةند ب ةةةوة ننةيَك حةةروةردطنرج وةضةةةةى اةةةندةا( لةة حغةت( لةة
اندةم وةرطةةزجل وة حيَ( فةرا ون :انةةن ا حةروةردطنرةنن دية؟ ط ةيةةةنن :بةنل و ةةة:
بةصةةر ؤةندةوة نزدد( بة عنةةدل هةداةَك دة َليَ  :اةبةصث حيَ( اةو حة ندةةة
 -4وة هةدا َة ةيػ ط ة وةندة :اةبةصةث حيَة( اةةو بةلَطةةة عةقةةلَي(ء عةةرعييندةن نةة
بةلَةطةن لةصةةر ةةنةةةتنة( ة ول لةصةةر ِر صةةةتي( ايضةةةومءل ِر صةةةتي( حيَغةابةةرء
 ةن نةةؤةنة(ل وة

ةة دةفةةةرا ىَ :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

ل و ةةةة :ب َل ةة  :ةةانعةةنى

انصةةةةةة ندةنننء سةوى ب ةةةةةةةةنل بةةةةةةآلم ديغةةةةةةةندةنننء ةزصةةةةةةةندادةننن انطةةةةةةةند ر
نزددةوةننن) ض صةة ودةنن هةةةةة بؤ نةصةةنديَك نة اي ةنن دةةنهيَن .
بةةةآلم اة اةةةو ِر ةةةةم حةة ِر صةةةةتة نةةة ل َيةةزةد اةبةصةةث لةةةو حة ةةةةندة اةوةةةةة نةةة
هةةةةةا و اي ند ةةا رةَك حةةة ند( لةطةةة َل ةةةة د هةةةةةةةةةل لةةةو رِؤ ةوة نةةة ةةةؤ دةلَةةةةيَ(:
ؾ ــٗرس إَٔ َررُـ ــسا ضرغـ ــ ٍٛاهللِ) حةةةةة نن لةطةةةةةلَ ةة ة د
هلل ٚرأَ ْ
ؾـ ـٗرس إَْٔ  َ٫إ َي ــ٘ر إ َّ٫ا ر
أَ ْ
دةبةصةةةت(ل نةةةة بيَجطةةةةةة لةةةة ةةةةة نةةةةظ بةةةة حةرصتةةةز و دةس دةةةةة(ل وة بيَجطةةةةةة لةةةة
ا ةاةةةد  نةظ بة ِر بةةرء حيَغةةةو و صةةةر اةعةةةك( رِةهةةنى ةةةؤج دةةس د(ءل
بةةة دو ى حيَغةاب ةةةرى ةة ب ةةةةةوىء بةةة رِ َةةة( اةةةود ب ةزِؤىل نةةة اةوةةةةةػ بةةة رِ َةةة(
ق رِاة ةةندا دةرِو جل هة ةةةا و اي ندةةةا رةَك حة ةةةةةند( لةطةةةةةة َل ةةةةة د هةةةةةةةةل و ةةةةة:
اةبةصةةةةث ح َيةة( اةةةو حة ندةةةةةل بؤةةةةؼ و دة َلةيَةل ضة د ة ة ى حةةةروةردطنر ل َيةةزةد

بةطغةةت( دةفةةةرا ىَ :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼل وة لةطةةةلَ هةا وانديةة(ل انجن اةطةر بةةحيَ( رِ ى

ةةنةةةم بةة ل حةةة ند( عةقةبةةة) ةةةةدين ةةةفتنء حيَةةن ،هنوةلَةنةةةى طزةؤةةةةوةل نةةة
اةونةةنةة( )1رِةدطة انرةةةنيغينن لة عةةهيا بةةة وب وة اةطةةةةر اةبةصةةةث اةةوةى
َةةةز درة تةةةة( ضضــٛإ) ب ة ل ةةةةدين هةةةةةس رء ض ة ر صةةةد نةةةظ دةطزةَت ةةةوةل اةةةدى
بزِو د ر د( دة ةةة؟ انجةة ن نةة دةفةةرا ىَ :ة ننةيَةك نةة وةضةةى اةندةا( لةة حغةةةت(
اندةم وةرطزج؟ ا َي ة دة َليَني :اةةو ةةعبةة ة سةةنةز اةبةصةةث حيَةةة( اةوةةةة نةة ة
اينضةةندةنند( و لَكةةةنداوة وة بلَةةةيَ( حة ندةة( لةةة وةرطزةبةة ل اةطةةةةردن نةةةةظ
اةو حة ةةندةى دنةةةةةةوة بيةزل نةظ دةَتةةةةوة بة ى اةةو رِؤ ةى نةة ة ى بنآلدةصةث
قضةةةى لةطةلَ رِوو ( ا َي ة نزدبة ؟ نةةةظ دنةةةةةةوة بةيةزىل نةو ةةةةة :ليَةةةزةد وة
هةةةةداةَك لةةة س دنةةةةنن دة َلةيَ اةبةصةةةث ح َيةة( اةوةةةة نةةة ة اينضةةةةند( و دروصةةث
نزدوةل وة حة ند( لةةة وةرطزةبةة ل نةة ةةةدين ةةة اهلل) بةة حةروةردطةةنرى ةؤى
بش دةة ل ض د ة لةصةةر اةةو فيطـــ ِةةةة لَكنداووةةةة(ل نةو ةةة :اةبةصةث لةةوة نةة
اي ندا ر ن حة ندينن لةطةةلَ د هةةةةةل اةوةةة نة ةةديةةن اةو حةرصةةتةةز وةنن بةة ل
حةروةردطنرةنن بة ل د دةةرى بةردناةةى ةةةندينن بةة ل وة ةةديةةةن ا ةاةةةةد  نةة
رِةو دةنةز وى اةةوة صةةراةعةةك( ةنديةةنن بةة .
اةصةةةلةى ةشاةةةةمء نؤةةةنة( :نة دةفةةرا ىَ :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼل
بيَط اةةنن ةة بةةة ةةةةنوةد( صةةينةنننل انطةةند رةل س دةةةةنةةل ةةنوةد( صةةينةننن ةةؤى
اةبةصةث حة دويَنييةةةنند( ديَة صةةينةنند ل بةةآلم بؤضةةي دةفةةرا ىَ :شا ايصـ ـسٚض)
شا ) ةةةند( :ؽةةن ب)ل ةنوةن صةةينةنننل وة بلَة َية( دويَنييةةةننن ب وبنةةة ةنوةد(
اةو صةةينندةل ةة  دةفةرا ىَ :ا بة ديَ دلَيغةةتننل بة ديَ صةينةننديغةةتنن س دنء
انطةند رمل نةو ةةةة :فيَةة َا لة ة دننزىَل ِر صثء صةنغ ب ل لةطةةةلَ ى ؤةةةندا .
و.
 ٫إ َي٘ر إ َّ٫أَْْ ر أَغْ ـ رت ْػؿِطىَ ٚرأَت ٛإيَ ْٝـ َ
ؾٗرس إَْٔ َ
ر ُْ ِسىَ أَ ْ
غ ْبررا رْوَ ايًَِّٗ ٚربِ ر

 )1و ةة :ننة( د بةسةن( صة ورِةة( ايـُا٥س )٠نة اةو انةةةةى ةيَا ةة.
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ده رسي سييه م
7

ثيَهاســةى ئةم دةرســة
ل ة ً رس ةةةة واٌدا ئاي ت ة ناٌ  )11 ،10 ،9 ،8 :رستويَذيٍةةةة وسو ت فسيةةةد رسنةةةة يَ ،ن ة

خةةةةوا  بةةج رةةا ا ةةةوا سًء ثيٍَجةةة ً ل ة ً ةةوو دست را ب ة ٌائٌةةاوا ئيىةةاُ ﭽﯓ
ﯔ ﯕﭼ ،وسةةةةولنىاٌاُ رسرويٍَةةةة  ،وس ة ستةةةةا ف واٌيةةةةةاُ ثيَةةةدسنا بةةة
داوس ةة اُ بةةةج خةةةةةوا ،وس شةةةاي ريا راُ بةة رار ةة يا ،وس و يةةةا بةةةووُ لةةةة وسا نةة لةة
نةا راٌ وسا خداث ا خ لنةك ٌاوسولنىاٌاٌدا ل رار ةة يا البدسُ ،وس ف وةاُ ثيَكدرٌيةاُ
ب ثا يَزنةةا يا.
ثاشةةاُ با ةةا ب نلةةةيٍَ خةةجا رسنةةا بةةج ئ ة و ئيىةةةةاٌدا اٌ ا نةةدرسوسا بةةان ئ جةةةةاً
رسرسُء ئيىاٌيةةةةةاُ ِ يةةةةة  ،نة ة ليَدو رٌيَةةةاء ثاراشة ة يَك وة ة ئٌياُ بداتةةةة ِ ،ة ة وسِا
ِ دسشةة ا خجيشا بج بيَةدةددواياُ رسخات دوو ،ن بدٍة ِةةاوسهَء خةةاوسٌ رةئس  ،ئٍجةةةا

بةةج رةةا َ ثيٍَج ة ً باٌوةةة وسةةولنىاٌاُ رسنةةا ء ب ة ٌائٌةةاوا ئيىةةاُ ﭽﯓ ﯔ
ﯕﭼ ،رسياٌدويٍَةةةة  ،ثيَيةةاُ رسفةةةة وواَ :ن ة يةةارا ةةةان ا خةةوا بكةةةة ٌ وس ،ن ة ل ة
شة دو ئياٌ ٌاح ئاٌيةةاُ ثا ا ة ووٌ  ،وس فة واٌياُ ثيَةدسنا بة ثةا يَزندرُ ،وس تة ٌيا
ثشةةةت ب خةةوا ب ةنت.
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ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂
     
 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
ئ ا ئ واٌ ا بددواتةةاُ ِيٍَةاوس! بة ت واويةة بةج خةوا ل ة ِة ا داوس ة اوبَ ،وس
شةةةاي ريا بةةة رار اٌةةة بةةةدسُ ،وس بةةةا دا ليَدووٌةةة وستاُ لةةة نجو لنةةةةيَا ث لكيَشةةةة
ٌارار يي ةةاُ ٌة نا  ،رار ة بَ ،ئة وس لة ثا يَزنا يية وس ٌةزيك ةةدس ،وس ثةةا يَز لة خةةوا
بكةةةةة ُ ،بيَوووة ةةاُ خةةةةةوا بة ة وسا رسيكة ة ُ شةةةةةا سئاي  ، خةةةوا ب لنة ةةيٍَ لةةةةةيَدو رُء
ثاراشة يَك وة ئٌ بة و ن ةاٌ راوس نة ئيىاٌيةةاُ ِيٍَةاوسو ،نةدرسوس باشةة ناُ ئ جةةةاً
رسرسُ  وس ئ و ن ةاٌ ا بيَةودواُء ئاي تة ناياٌياُ بة ر ة راٌةاوس ،ئ واٌة خةاوسٌ
يةاُ ِاوسلنة ) نمنةث ا ئا دا رةئسخةةَ ﭘ ئ ا ئ واٌ ا بددواتاُ ِيٍَةاوس! يةارا ةةان ا
خجتةةاٌ وس بك ٌة وس ،ناتيَةا نجوة نليَا ويسةة ياُ رس ةة اُ بةج ر يَةذ بكةةة ُ،
خوا ب
ئةة وي( واتةة  :خةةةةوا) رس ةة ياٌ ليَ ةةةاُ يَددايةةةة وس ،وس ثةةا يَز لةة خةةوا بكةةةة ُ ،وس بةةا
بددوارا اُ ت ٌيةا ثشةةت ب خوا بد ةةنت ﭲ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ﮫﮬﮭ) :وات  :ئة بةج خةوا دابوس ةةنت ،ل ة

ديَة دا ةةت بوس ةنت ،يةاخور

ِ ا بوس نت ،را وشة ا :قَوٛامّ) صةية ووبال ةة ا قا ٥وِ)س ،قا٥و وِ) واتة :
ل
ظ وخْص إِ اَ وا
داوس ة اوَ ،ق وٛامّ) وات ة  :ئة داوس ة او ل ة ِ ة ا ،رس نل ةة ِ :قٝوواّ ِاي ا
تشووخأ َ ٚمختٝووا و ِ َٚق َ ٝواّ يًظ و ٖ ٤ٞو َ ٛمملُ َرم َع وا ُ٠يًظ وٚ ِ٤ٞمحلِ ِف وظ َي و٘)ِ ،ق ٝو واّ) لةة
ظوخْص) واتة  :ن ةيَا بة
ئواٌ ع دسبا ب ة ٌد شيَوسي ن  ،رس وتدََِ :قٝواّ ِاي ا
ِةةجا ن ةيَك وس دابوس ة ِ َٚ ،ق َ ٝواّ يًظ و )٤ٞداوس ة اُ بةةج ش ة يَا ن ة بدي ي ة ل ة
دسةاوندرٌ ء ثا يَزنا ي ليَكةدرٌ نة رسفةةة وواَ :ﭽﮫﮬﮭﭼ ،واتة :

بج خواو ل ب دسةاوندرٌ ش يع ت خوا دابوس ةنت ل ة
وات  :ل ة ِة ا.

دا ة شة اوا خةوا،

ﮱ﮲) :واتةة  :با واتةةاُ ليٍَ نةا ء ث لكيَشةة اُ ٌ نةةا  ،لة و دئةةةاٌدا لة
ةة ٌد شةويٍَيَا ئ ً وشة ي ِةاتوسَ ،جْورََّو  9ٟسَوا َ ام جورِّ) وسكْ َ :ثَُو و َر ِ َٚيبَو و َٔ)،
َ ْث َُورَ) واتةةةة  :ويةةوسا رس نةةدرِ َ ،يو َبَٔ) وات ة  :شةةةا ث يةةداندر ،رس ةةوتدََِ َ :يبَ َٓو ِ
جورََّ) وات ة  :رةةو و
ميبكوور )٠وات ة  :واٌواي ن ة شي ةةدا ث يةةداندر ل ة واٌيةةدا ،وس َ ْ
ث يدانةةةدر ،ﭽ ﮱ﮲ﭼ ،واتةة  :بةةا ث لكيَشةةة اُ ٌةة نا بةةج وٌةةةاحء

خداث  ،وس وشةة ا إِجْورَمّ) ِ ةة ٌدس لة بٍ دستةةةدا بةج ِةةة رةج س نةدرسوسو بة
رس ةة ّيٍَاٌيَا ب نةةةةا رََ ،بةة ً بةة ئة يةة بةةج ب نةةةةا ِيٍَاٌ نةةدرسوسا خةةةةةداث
جرِّ)ي( وات  :ن ةةيَا ن خداثة و تاواٌيَةا رسنةةا .
ب نةا رََ ،بجي وشةة ا َ ْ
ﭗ) :مجلَخْ َُو وو 9١طِو ودا ُ٠تو و جُّ ِج ميٓاو و وا ِو ََِْٓ ٚو و٘ مجلَخِو و ،)ِٝمجلَخَُو و )١بة ة نمنثة ة ا
ةة وئا ئةةا د رس ةةوتدََ ،نةة ئةةا د ئة نمنةةةث رس ةيٍَةةة ةة وئ رسبةة  ،ئةة وس ثيَةة
خ و)ِٝ؟ ةةةوٌك
ج ِ
جخ َُ و ُ١ميٓا و وا ) ،ئةةا دا رةئس بةةج ثيَةةا رس ةةوتدََ َ
رس ةةوتدَََ :
ئا دسنةة ا ئة نمنةثة ةة ٌدوو ب ِيَةةزس.
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ﭣﭤﭥﭦ) :واتة ة  :رس ة ةة اُ بةةةج ر يَةةةذ بكة ةة ُ ،ةوٌكةةةةة رسلنة ةة :
شوط) واتة  :بووندرٌة وسو فداواٌكةةدرُ،
مي َبشْوطُ 9ميٓاظْرو َ ٚشْ وطُ مي َٝو ِدََ 9ودُّٖا)ْ َ ،
وس َشْ وطُ مي َٝو ِد) وات  :رس ةة د يَذنةدرُ.
ﭧﭨﭩ) :رس ياٌ ل َي اُ ةةيَددايةة وس ،رسلنةة  :ميهَو وف) لة ئ ةةةمندا
نوإَ ِايِ َه و و ِّ
ف
ج و ٍ٘ َ
ف ميهَ ووفُّ اي ودافِ ِع َع ًَوْ َٚ َّٟ ٢
ب ة ل ث ة رس ةةت رس وت ةةدَََٚ ،تعووَ ِ ٛ
نووف) ل ة بٍةةةة دستدا ب ة ل ث ة رس ةةت رس ةةوتدََ ،ب ة ً
نوإَ ََ ْٚغأٖووا) وشةةةة اَ :
َ
روايا ل ئوةاٌ ع دسبيةةدا ب نةةا ياُ ِيٍَةاوس بةج يَدداٌة وسا شة يَا ،نَفَّو٘) واتة :
دفعو٘) وات  :يَدداية وس ،رةا ب بة رس ةةةت بيويَدد َي ة وس ،ب بة الا بيويَةةدديَ وس ،بة
ِ شةةة يَا بيويَدد َي ةةة وس ،بة ً ل ب ئةةة وسا ئيٍسةةةاُ بة ئة ا بة ل ثة رس ةت
نووف) واتةة  :دفووع) ،نَففتوو٘و دفعتو و٘) واتةة :
شةةةةت رس يَدديَ ةة وس ،بجيةة وشةة ا َ
ةةيَدداو وس.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان
ِ )1جا ِاتٍ خوا سوسا ئ ً د

و دئاٌيي ن رسفة وواَ :ﭽﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶ ﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂     ﭼ:
خَ ْٝبرو َ َمدٚم قَتْو ٌَ ميٓا و ِب ّٞو ََ ٚقواٍَ ِإ ْؤ ج َر ٜوجو َقوا ٍَ
ميطبَ ورَ َْ 9ّٟز َي ْ فوَٜٛٗ ٞدِ َ
[ َق واٍ َّ
ب َس و ٍٛمهللِ ِ إيو و َٜٗ ٢وٛد َٜشْ و و َت ِع ِْٗٓٝفو و ٞدِ ا ٜو ٍ١و فَ َٗ ُُّووٛم َْٕ
ن وثأ 9اَ َٖ و َ
َع ْب ودمهللِ ْ ؤ َ

و َقُ ْٛي و و و و٘ 9ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸
َٜكِتًو و و ووٙٛو َف و و و و َذ ِي َ
﮹﮺﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ](،)1
وات  :ت بة دي رسلنةة  :رس با سا روول نة ناٌ خ يدة ِاتة خةوا  ،ناتيَةا ويسةة ياُ
ثيَة ودة  بكةةو ،ُ،وس ئيدٍةةو رةةو دسيي نة ي نيَكة لة ئاٌايةةاٌ تةةابيع ) رس نلة :
ع بدولنةةةةوا نةةةو دا نةةة ثيــــ وتوويةةة ت  :ثيَة ودةةةة ا خةةةوا  ةةةةووس بةةةج الا
روول ن ناُ راواا ليَكدرووُ ل خويٍَيَكدا ب شةدا ي بكة ُ خويٍَيَةا ن وتجتة ة
وسةولنىاٌاُ ،ريا س ئ و نةاتي( وسةةةولنىاٌاُ ثة ااٌياُ ل ة هَ روول نة ناٌ و ريٍة را
ِةة بوو بةة صووخٝف)١ا و ريٍةة نةة رسبووايةة ِاونةةا ا ي نةةدا بةةَ ،ةةةووس راواا
ِاونا ي ء يا و ت ليَكدرووُ ل و خويََ راٌ  ،ئة واٌي( ويسة ياُ بيكةةو )ُ،ئٍجةا نة
وسةةولنىاٌاُ ئةة و ٌي تةة خداثةة ا روول نةة ياُ بةةج ئاشةةكدابوو ،ويسةةةة ياُ تجلنةة لةة

روول نة ة ناُ بسة ة يٍٍَ وس ،خةةةواا رار ة ة ي( ئة ة ً ئاي تة ة ا ٌةةةا رس خةةةوا  :ﭽﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷...ﭼ ،واتةةة  :بةةةةا دا ِ لنسةةةةاٌ اُ لةةة
نجو نليَا واتاُ ليٍَ نةا ٌارار ة يا بك ُ ،ب لنة ئة واُ نة ويسةة ووياٌ ثيَة ودة ا
خةةوا  بكةةةو ،ُ،خداثةة ياُ نةةدروس ،بةة ً ئةة وس ثا ةةاوا ئ وسٌيةةةة ئيَةةوسن بةةيََ
بيةةاٌكو ،ُ،ب نل ةةكو رسب ةة ةةزاا ريك ة بةةد يََ ،ئ ة ٌا ل ة ئ ة وس ن ة ب ة ت ة واا
 )1جاَع ميبٝإو ج5و ص145و رقِ.)11367( 9
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وٌاِيَا بووُء بجيةاُ ٌ نةدا ،ئ وس ٌابةةة تجلنة ا ئة و وٌاِة ياُ لةة بسةةة ٌد يَ وس
ن يَا ويسة ن يَا بكو ،ََ،ر و تج بضةةا
ن ٌ يةاٌة واٌيوس بيكة ُ ،ئايا ئ
بيكةةو،ا؟ ٌ خيَد ،ب ً ئايةةا ٌا وجة ِيض رج س ةزاي ن بةدسا؟ بةا ،بة ً ل ةة
ئ و نةةا س تج نل قصواص)ا ل ةة ثيَويسةةت ٌابة .
ِ )2ةةجا ِاتٍ ةة خةةوا سوسا ئ ة و د ة

و دئاٌيي ة ن ة رسف ة وواَ :ﭽﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ:
خو َر َج ََ ََ ٚع وو٘ َ وَ ٛهِ وو ٍر َٚع َُور َٚعثْ َُوإ
أَ [ -عؤْ َِ ٜزٜودِ ْو ِٔ َ وو َٜ ِ ٞووادِو َقوإٍََ 9ا ميوٓايّ َ 
ب ْو ِٔ
خًُٛم عَ ًَ ٢نَ ْعو ِ
حتا ٢دَ َ
خَ َٚ ١عبْدميراحْ َُٔ ْٔ عَْٛف َضِ ٞمهللُ عَِْْٓٗو َ
طًِ َ
ََ ٚع ًِ وَ َٚ ّٞ
صا ٘و َف َكايٛمَ َْ 9ع وِْو مجْ ًِص حَتا٢
ط وأ َٜشْ و َت ِع ِٗٓٝفِ ٞعَكِ ٌٍ َ َ
مألَطْ َرف َٜٛٗ َٚد َ ِٓ ٞميٓا ِ
خا َِ٘ٚ 9ال
صو َ
أل ْ
طوب َ
صو َف َكواٍَ حٝوْ ٞؤ َخْ َ
ج ًَو َ
ش و َيُ َٓاو َف َ
ميو ِذ ٟتَ ْ
طٝوَ َّ
و َْٚعْ ِ
ْطِ ِعُ َ
ج واٚ٤م
ط ورمّ َ َ و َدّمو َف َ
جوا ََ ٠ف واقِتًَُٚ ٙٛال َتو َرَ َٕٚ
ح َ
َت َرْٚوو٘ َ ِقو َرب َِ ْٓ و٘ مآلَٕو مطِ َرحوٛم عَ ًَ ْ ٝو ِ٘ ِ
و مهللُ َعَْٓٗو وا َٜو ودِ ِِٜٗحَتاو و ٢جَو و واَٙ٤
شو وو َ
ظَُٝو و ١يِ َٝطرح ٖٛووا عَ ًَْٝو و ِ٘و َف ََْ َ
ِإيو ووِ ٢ح وو ٢عَ ِ

جوٌا ََ ٚعوزا 9ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
جربٜوٌ فَ َ َقا ََو٘ ََؤْ َثو وِاو َفو َْْ َز ٍَ مهللُ َ
ِ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ]( ،)1واتةةةةةةة :
ي ئيةدا نةةو دا ئ با ئيار رسلنةة  :ثيَةة ودة ا خوا  ةوو بج الا روول نةة ناُ،
ئ بو ب ندو عووة و عو ةةىاُء ع لةة ء طو٘لنحةةة و ع بةدو د دسااٌ نةو دا عة و
خةوا ليَيةاُ دائا بة ل خزو ت رابووُ ِ ،تا ةةووٌ الا ن عدةا نةو دا ئ شةةددس
ن ة ةن روول ن نةاٌ خ يدةة و بة ٌ "قرٜظ و "١بةوو) ،وس ي ِةةوورا بة ٌ
ٌ ض وأو ثيَة ودة ا خوا  راواا ِةاونا ي ء يا و ت ليَكةدرُ بةج خويٍَيَةةا نة
ن وتدووس ياُ ،عقنء د - ١ٜب واتاا خويٍَدايا راَ) ،روول ن نةةاٌي( وتيةةاُ:
ب لنة  ،راٌيشةة  ،بجئ وسا خوا رٌيشةت بدسيٍة ء ئ وسا راواشةةت ندروس ثيَت بةدسيَ،
طب) ب ِاوسلنة ناٌ خةجا ةو ِ :ةيض
ثيَة ود ا خوا  راٌيشةةت ،حَ ْٔ ٞٝخْ َ
 )1جاَع ميبٝإ رقِ)11371( 9و ٚيباب ميٓك ٍٛفو ٞمألسباب ميٓز ٍٚيًشٛٝطٞو رقِ.)281( 9
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نات َيةةا ل ة ئيَس ةة ا ٌزيك ةةد ةٍو ةة اُ ٌانةةةة وََ ،وات ة  :ل ب ة رس ة اٌ ) ب ة ريَك
ب ة را بةةدسُء بيكةةو ،ُ،وس لة رواَ وا ِة يز تووشة خداثة ٌابٍة وس ،يةةاٌ :
ووح مم ر ل نجهَ خجتاُ بك ٌ وس ،تائس بجخجتاُ رسن وٌ خيَةدو خجشةيا)،
ئ
ئ واٌي( ةووُ ب راشيَك ئة و س ل واَ بوو ،ةووُ بيّيَةٍَء خمةج ا بك ٌة وس
ب
ثيَة ود ا خوارا  ،ريا س ثيَة ود  ل بةَ ريوا يَةا راٌيشةةة وس لة
شةويٍَا ن روو ةا بةووس ،يةاُ ةة باٌيَك بة ئا ِةةة بووس) ئيةةةدا خةوا رس ةةة
ةةدتَ ،وس ٌ ة ياٌ واٌ ب راش ة ن ا ب ة را ب رسٌ ة وس ،رةةويمي( ِ ةةا ء لةة واَ
ِ لنيسةةاٌدو ِ والنةة ثيَدا ن ئ واُ ب ت واا ثيالٌيَكةة ئاواُ ،را ب وبجٌةة وس خةوا

جوٌا ََ ٚعوزا) ئة و ئاي تة ا ٌةةا رس خةةوا  :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
َ

ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭼ.

ي ن ةةيَا بةةجا ِ يةةةة ب نم ةة  :وةةاراً ئ ة و روول نةةةةاٌ ب ة ت و ةةابووُ رس ة د يَذيا
بك ٌةةةةة ةةة ثيَة ودةةة ا خةةةوا  ،ئةةة را بجةةةةا خةةةةةوا رسفةةةةة ووََ :ئةةة ا
ئيىاٌدا يٍ ةة ؟! وس و ن ة ا ئ وسي ة ن ة ثيَة ود ة ا خةةوا  ثيَة ود ة ا ِ ة ووو
ئيىاٌدا اٌ  ،خوا ن ثيَة ود سن ا خجا ثا ا وس ،وسك ئ وسي ِ ووو ئيىاٌةدا اٌ
ثا ا ة  ،ئ ة خواٌ خوا ة ئ ة و ئيةةاٌ ِيٍَابةةا ِ ،ة ووو ئيىاٌةةدا اُ ئس س يةةاُ
رسنةةدر ،وس ِة ووو ئيىةاٌدا اٌيةة( رسبةة ثيَةةة ود ياُ لة خجيةةاُ خجشة ةةد بةةوواَ،
وسك خوا رسفة وواَ :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ...ﯸﭼاألحـزاب ،واتة :

ثيَة ود ة  بةةج ئيىاٌةةدا اُ لةة ٌ فسةةةا خجيةةاُ لةة ثيَشة ةةةدس ،واتةة  :رسبةةة لةة
خجياٌيةاُ خجشةة ةد بةةواَ.
بِ -ة ة وسِا ِة ة لة ة وبا سوس ئة ة و ب ة ة ِات ن يَددر اوستة ة وس ،نة ة رسشووجة ةة
ِةة روونياُ و ب ةةةت بةةةَ ،ةةةةوٌك رةةةا ا وايةةةةة روو ةة دووراو دوويةةةاُ راوس،
ئاي تيَةا ِةةاتجت خوا اَ ِة ً ئ و دووراوسا ثةة و ب ةة ِ ،ة ً ئة و دووراوسشةةا
ثةة و ب ة ةة  ،وس ِةة ً ئةة وا ريك شة ةة ثةةة و ب ةةةةةت بةةةووس ،ئ وة ة ن رس ة ة
خبَورَ
ضو َٞمهللُ عَْٓٗ َُوا َ ْ
ح َُِٔ َٕا جَا ِرَ ْؤَ َعبْودِ مهللِ َ ِ
ب ة ِات ن ية َ [ :عٔ عَبْ ودِ ميرا ْ
ج وودٍ فَ ًَ اُو ووا َق َف ووٌَ َسو وو ٍٛمهللِ َ قفَ و ووٌَ ََعَ و وو٘
َ اْو وو٘ َغ ووزَم ََ ووعَ َسو وو ٍِٛمهللِ ِ ق َب ووٌَ َْ ْ
فَوو َدْ َنَتِْْٗ م ِيكَا ِ ًَ٥و ُ١فِ ووَٚ ٞمدٍ نَ وثِأِ م ِيعِطَ و واِٙو فََٓ وزٍََ َس وو ٍٛمهللِ َ َٚ تفَ ورامَ ميٓا وواض
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س و ْٝفَ٘و َٓ ُِْْ َٚووا
سووُرََٚ ٍ٠ع ًََّ ولَ ِ َٗووا َ
خو َ َ
جرِ فََٓ و وزٍََ َسوو ٍٛمهللِ َ ت ْ
َٜشْ و وتَظًَُِّٕٛو ِايظا و و َ
َْ ََ ْٛوَ ّ١ف وِااَم َسوو ٍٛمهللِ  َٜ ودْعَْٛا َِٚإاَم عِ ْٓ ودَْ َ ٙعرَم ِووٞو َف َكوواٍَ 9إِٕا َٖ وذَم مخْ َت ورَََ َع ًَ وٞا
س وتَ ْٝكَظِ  َٖٚو َٛفِوو َٜ ٞودِ ِ ٙصَ و وًِتاّ َفكَوواٍَ ََ 9ؤْ ََُْٜٓع ووَ َِِّٓووٞ؟
س و و ْٝفِٞو َْ ََٚووا َْ وا ِ٥و وٌِ فَا ْ
َ
( )1
جًَصَ]  ،وات  :رابيةددا نو دا ع بدولنةةةو خةوا لة
َف ُكًِ  9مهللُ ثَالثَ ّاو َٚيَ وِْ ٜعَا ِقبْ٘ َ َٚ
خةةةةجاء بةةةةابا دائا ب ة  ،رسلنةةةة  :ل ة هَ ثيَة ود ة ا خةةةةوا  ب ة سو ٌ رةةد بةةج
ر ٌ ةةط ةةةوويَ ٌ ،رةةد :وات ة  :ةة سوسا دة ِ،ة ت ٌيةةوس روو ة ا ع دسبي ةةا)
ناتيَةةةا ثيَة ودةةةة ا خةةةةةوا  دايةةةةة وس لةةة و ر ٌوةةةةة رابةةةةةدي( ل لنةةةة
داوست ة وس ،نةةات ٌوو ة ٍ ٌيةةوس دة بةةوو ،ل ة ش ةةيويَا ن ة را و ر سخ ة ئة بةةوو،
ر ٌو لنسةةةةة اٌيَا بةةةوو ،بجئة ة وسا ِة ة ن ة ةةيَا بضة ة َي ،يَةةةد ة ةيَد ا را يَةةةا
ئيسةةةةدداح بكةةا ) ثيَة ود ة ا خةةوا  ل ة َ ،يةةد ةيَد ا ر سخ يَكةةدا راب ة ئاء
شةىشةيَدسن شةةا بة ية نيَا لة لقة ناٌ ر سخ نة ِ لنوا ةةا ،رةةا رسلنةةةة  :تجئ َيةةا
خ وت ء ة خ ويَكىاُ شةةةكاٌدِ ،ة ئ وسٌةدسواُ ئاٌة ثيَة ودة ا خةوا  وا
باٌوىةةةاُ رسنةةةا  ،ئيَىةة ن ةةةةوويٍ خزوةة ت ) ري ىةةةاُ ع دسبيَكةةة رسشةةةةة ني ،
خ َي نم نةةةي ) لة ة الا راٌيشةةةةة وس ،ثيَة ودةة ا خةةةوا  فة ة وووا :ئة ة و نابداية ة
شةىش ةةيَدسن و ِ لنةكيَش ةةا ،وٍةةي( خ ة وتدووً ،ن ة ب ة ئا ا ِةةا شةىش ةةيَدسن ا ب ة
صو وًِتاّ :واتة  :لة نةةةةاالُ رس ا ِيٍَةةابوو) ةة رةةا اُ ث َية
دووتة ل رس ةة دا بةةووَ ،
وتةي :ن ل وةَ رستثةا يَزاَ؟ ةو  :خةوا ،ريةا س لة َيدداٌ وسية ن ريكة را رسلنة :
شةىشة ةةيَدسن ا ل رس ةةةت ن وتة ة خةةةوا سوس ،وس لة ة يَدداٌ وسية ة ن ريكة ة را رسلنة ة :
ِ ةة ٌدس ويسةة ووي ت رس ةة لةة بوسشةيٍَةة  ،رس ة دسا بةةووسو ٌة ي واٌيوس)،
ئة وس ل َيةةدس راٌيشةة وس ،ثيَة ودة ا خةةوان  ةةةةزاا ٌة را ،لة ديواية ت ريكة را
ِةاتوس رواية ثيَة ودة ا خةةوا  شةىشةة َيدسن ا لة رس ةةت رس ِيٍَةةةةاو فة وووا:
ئ را نة تج ل وَ رسثةةا يَزاَ؟ ئة وي( وتووية ت  :تةج باشةةرتيَ ن ةةيَا بة نةة
شةىشةيَدا ب رس ة وسي ) واتةة  :و يوسشةةيٍَ وس! ئيةةدا ةزاا ٌة را ،رةا لة وبا سوس
خةةوا  ئة ً ئايةةة ت ا ٌا رةتةةة خةةةوا ََ نة رسفة وواَ :ئة ا بددوارا يٍة ! يةارا
ةةةان ا خةةوا بك ٌة وس ل ة خجتةةاُ ،نة ن ةةاٌيَا ويسةة ياُ رس ة د يَذيا بك ٌة
ةة تاُ ،ب ً خوا رس ةة ئ واٌةة ل ئيَةوس يَةدداي وس.
َ )1تا َف ٌل َعًَ 9ِ٘ ٝميِبخَا ِ ُّٟرقِ)3124( 9و ََٚشًٌِِْ رقِ.)1835( 9
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
وسك ثيَش ة د بامساُ ندروس لة ً ةوو دست ووبا دسنة را شةائرس رةا خةواا ثة وس ر ا
د

ا :ﭽﮨ ﮩ ﮪﭼَ ،رووبةا س ندرةتة وس ،وس رةا ئة

ا س لة ئاية ت

ِ شةةةةة ً راية ة و ،رةةةةةا ا ةةةةوا سويٍ لة ة ً ةةةوو دست را ﭽﮨ ﮩ ﮪﭼ،
رووبةةة ا س رسب َي ةة وس ،ريةةا س ئيَىةة بامسةةاُ نةةدر نةة ئةة ً ةةوو دست ئة با ةةا ثةة ااُء
ديَد ةتء ب لنةةيََ رسنةةا  ،لةيَدسرا خوا  رواا ئةة وسا نةة لة ئاي تة ناٌ دابةدروورا
با ةةا ةةة ٌد يا ةةاي ن شةة عيا نةةدر ،وس ثاشةةاُ با ةةا رس ةةة د يَذي نةةدر ،وس با ةةا
خجشج رٌ ندر ،وس با ا ت ية مموو نةدر بةج ئة و ن ةةاٌ ا نة ئاويةاُ رس ة ٍان وََ،
ئٍجا با ا ئ و ث ااٌ ا ندر ،ن ئيىاٌدا اُ بيّيٍَةٍ وس بيةد خجياُ ،نة خةوا ل لنةيةةدا
ب ووُ ب حونى ئيىاٌ ن ياُِ ،ةة ووو ئيىاٌدا يَةا ث اةةاٌ ل هَ خوا ب ة وس ن

ب ٌ ةةدسا خةةةةوا ب ةة  ،ئٍج ةةا خةةةةوا  بةةج رةةا ا ةةةوا سً رسف ة وواَ :ﭽﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ،ئ ا ئ واٌ ا ئيىاٌ ةاُ ِيٍَةاوس! بةج خةوا
ئة بةةان بوس ةةنت ،وس بة رار ةة يا شةةةةاي ريا بةةةةدسُ ،لة

ةةوو دست

ميٓشووا)٤يةة( بة

شةةيَوسي ن ريكةةة ئة ً ئاي تة ِةاتوس ،رسفة وواَ :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ  ...ﭺ ﭼ ،ليَةةةةةةةةدسن رسفةةةةةةةة وواَ :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﭼ ،ئة ب رار

يا ِ لنسةةَ ،ل بة خةوا شةاي ريا بةدسُ ،ليَةدسرا رسفة وواَ:

ئة بةةج خةةوا دابوس ةةنت ،بة رار ة يا شةةاي ريا بةةدسُ ،ن ة خةةوا ثش ة يواُ ب ةاَ ئيَى ة ل ة
و ل دٌو ناُ با ا رسن يَ بجةة ليَةدسرا وا ِةاتوس ،وس لة ويَ( وا ِةاتوس؟ ح ة ُ
حيكى ت خجا تيَداي  ،ةدٌط ئ وسية ليَةدسرا خةوا رسفة وواَ :ئة ا ئ واٌة ا ئيىاٌ ةاُ
ِيٍَاوس! بج خوا ئة بان دا ةت بوس نت ،وات  :ل ة دا ةةة شة اوا ئة و بوس ةنت ،وس
ب رار يا شاي ريا بدسُ ،وس نة شةاي ريي اٌدا ،ئٍجةا شةةاي رييداٌ ن بةج وسةةةولنىاٌاُ
بةةوو يةةاُ بةةج ٌاوسةةولنىاٌاُ بةةوو ،بةةا رار اٌةة بةة  ،ةي ةةةاُ ئا ةةةةا لةةةةيَي  ،وا بمنةةيََ ،وس

www.alibapir.net

......

( ) 11 – 8

[ ] 322

ش ةةاي ريي ن و ة ج دُ ،ﭽﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶ ﮷ﭼ ،وس بةةا
دا ِ لنسةةةةةاٌ اُ لةة نجو لنة َيةةةةا ،ئةة و نجو لنةة نةةافدبَ ،يةةاُ وسةةةولنىاُ بةةَ ،رو،وةةَء
ٌاح ةة ئبَ ،يةةاُ ٌ ةةزياء رة ةةةةت بةةَ ،ةةةوٌك بة ئة ي ة واية ئيٍس ةةاُ د ةةا ل ة ٌاح ة ئ
ِ لندس ة  ،وس وسةةةةولنىاُ د ةةا ل ة نةةافد ِ لندس ة ةة  ،وس رسشةةووج وسةةولنىاُ د ة ل ة
ن ةةاٌيَك وسةةةةولنىاٌيشا ِ لنسةةةة  ،ن ة ئولنىيةةاُ ليَكةةدروس ،بجية و ة ٌيةةةة بة ت ٌيةةةةا
نافداُ بود َي ة وس ،ةدٌط ئ وسية خةوا  رسفة وواَ :بةا دا ِ لنسةةةاٌ اُ لة ن ةةاٌيَا
واتةةاُ ليٍَ ة نا ء ث لكيَشةةةة اُ ٌ ة نا  ،ب ة سو ٌارار ة يا ﭽ﮹ﭼ ،ل ة هَ رة ةةتء
رو،وٍةةدا رار ة بَ ،ل ة هَ نةةافدو وسةةولنىاٌاٌدا رار ة بَ ،ئ ة شةةاي ريي اٌدا ،ئ ة
حونى ةةاُ نةةدر ،رار

اٌة شةةاي ريا بةةدسُء راروس يةةا بكة ُ ،ﭽ﮺ ﮻ ﮼ﭼ،

رار ة يا لة ثا يَزنةةةةا يي وس ٌةزيك ةةدس ،واتة  :لة ئ جةةاو رار بووٌةةدا تة وا ث يةةدا
رسب  ،تة وان ب ِة و نةدرسوس باشة ناٌ  ،خةواا ثة وس ر ا با ةا عيدةارس رسنةا ،
رسف ة وواَ :بجئةة وسا ت واتةةةةاُ ث يةةداب  ،با ةةا دة،وو رسنةةا  ،رسفةة وواَ :بجئةة وسا
ت واتةةةاُ ث يةةةداب  ،با ةةةا رار ةة يا رسنةةةةةا  ،رسفةة وواَ :بجئةةةةة وسا ت واتةةةةةاُ بةةةج
ث يدابةةة  ،لة ة ئةة جاو عيدارستةةةدرا ئيٍسةةةاُ تةة وا بةة رس ةةةت ريٍَة ةة  ،لة ة ئة ة جاو
دة،وو دتٍةدا ن رج يَكةة لة عيدةةةارس  ،ئيٍسةةةاُ تة وا وسرس ةت ريٍَةةة  ،لة ئة جاو
خج دائاٌدٌ وس ب ةيف ت رار ة يا را ،ئيٍسةةاُ ت وا وسرس ت ريٍَةة .

وسك خ ةةوا  رس بةةا سا عيد ةةارس رسف ة وواَ :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼالبقـرة ،وات  :ئ ا خ لنكيٍ ! ب ٌداية تي
بةةج خ ةةوا بكةةةة ُ ،ئ ة و خوايةةةة ا ن ة ئيَةةةةوسو ئ واٌةةةة ث ةيَ( ئيَوسشةةا ر و ةةت نةةدروس،
بجئة وسا ثا يَزنةةا بَ.

رس بةةا سا دة،وو دتةةَ خةةوا  رسفة وواَ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼالبقــرة ،واتةة  :ئةة ا
ئ واٌ ة ا ئيىاٌ ةةاُ ِيٍَ ةةاوس! دة،وو دتٍ ةةاُ ل ةة ثيَويس ةةت نةةداوس ،وسك ةةةجُ ل ة
ئ واٌ ثيَ( ئيَوسن ثيَويسةةت ندابوو ،بجئة وسا ثا يَزنةا بَ ،ت واتةاُ ث يدابة ).
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بَ ئة وس ٌةزيك ةةدس لة

ثا يَزنة ةةا يي وس ،ﭽ﮾ ﮿ﭼ ،وس ثةةةا يَز لة ة خةةةوا بكة ة ُ ،ﭽ﯁ ﯂  

ﭼ ،بيَوووةةاُ خةةوا بة وسا رسيك ةة ُ شةةةةا سئاي  ،ل ة ِ ٌةةديَا شةةةةويٍَاُ خةةوا

وشةةة ةة ا عًو و ووِ) بجخةةة ةةجا ب نا ريٍَةةة ةة رسفةةة ة وواَ :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼلقمــــ  ،ليَدسشةةةةةدا رسفةةةة وواَ :ﭽ﯁ ﯂   ﭼ ،ئةةةة و
ةةةةيف تاٌ ا خةةواا ب ويٍَةة ِ ناويَكةةةةياُ ل ةة هَ ئةة و و ب ةة نةة بةةا رسنةةدََ،
وجةاوُ ،بج ئاٌيين ٌّيٍَة ٌيَو رلنةة ناُ ةةيف ت ئاٌيةا َ عًوِ) وجةةةاوتدسٌ ،ا ةةةيٍ
ندرسوسنةةةاُ ة ةةيف ت شةةةةةا سئايا خب ٝو ور) وجةةةةةاوتدس ،واتة ة  :خةةةوا بة ة ندرسوسنة ةةاُ
شةا سئاي ء ب ٌّيٍَةة ٌيَو رلن نةةاُ ،ئاٌةةاي .

ئٍجةةا خواا ث وس ر ا رسيةةات دوو نة ب لنةةيٍَ راوس بة ئيىةةةاٌدا اُ ،ﭽ 

       ﭼ ،وات  :خوا ب نليٍَة
راوس بةة ئيىةةةاٌدا اٌيَا نةة ئيىاٌيةةةاُ ِيٍَةةةاوسو نةةةدرسوس باشةةةةة ناُ ئةة جاً رسرسُ ،بة ة
ليَدو رٌيَةةةا نةة شايسةةة ي  ،وس ثاراشةةة يَك وةة ئُ ،ب لنةةةيٍَ ئةة وسا ثيَةةةةةداوُ ،واتةة :
ئيىاٌدا يٍة ة ! ئيَةةةوس ل بة ة ليَدو رٌيَة ةةاء ثاراشةةةةة يَك وة ة ئُ نة ة خةةةوا بةةةجا راٌة ةةاوُ،
رار ة بَء رار يا ي نيَك ل و ندرسوس باشةةاٌ ا ن ئيىاٌ نة تاُ رسيا ةةوائاَ ،ئيىةاُ
ِةة ووو ندرسوسي نةةة بةةان رسخةةةةوائاَ ،ئ ةة ئيٍسةةةةاُ ئيىاٌةةدا ب  ،رسبةةة نةةةةدرسوس
باشةة ناُ لة خجيةدا بيٍَيَ ةة را ،ةةةيف ت بة ئسناُ لة خجيةةةدا بيٍَ َي ةةة را ،ئيىةةةاُء
ئولنةةي ثيَكةة وس ٌ وجةاوُ ،ئيىاُء رار يا ثيَك وس وجةةةاوُ ،ئيىةاُء تة وا ثيَكةة وس

وجةةةةةاوُ ،ئةةة وس بةةة ٌسةةةةةد ئيىاٌدا اٌةةة وس ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،ئ واٌةةة ن نةةة بيَةدةةةةددوا بةةةووُ ،وس ئاي تةةة ناٌ
ئيَىةة ياُ بةة ر ة راٌةةةةاوس ،ئةةا ئ واٌةة ِةةاوس ٌ رةئسخةةَ ،يةةاخور خاوسٌةةةاٌ رةئسخةةَ،
صووخاب) نةةجا صوواحب)س ،صوواحب) ِةةةة ً ب ة واٌةةاا ِةةةةاوسهَ راَِ ،ةةةة ً ب ة واٌةةاا
خةةاوسُ راَ ،رةةا ئيٍسةةاُ بد َي دسفيةءء ِةاوس نل رةئس ِة خداثة  ،وس بد َي ة خةاوسٌ
رةئس ء ِيض شةة يَك ريكةة ا ٌ بةة  ،روة ل ئا ةدا رةئس  ِ ،خداثةة .
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ئٍجةةا بجةةة ليَةةدسرا خةةواا ئاٌةةاو شةةةةا سئا با ةةا ةةزاا بيَةدةةةددواياٌيَا رسنةةا نةة
ووةاُ ٌ بةةةا  ،خةوا نةافداٌ خجشةدويََ ،يةاُ
ئاي ت ناٌ ب ر ة رارسٌيَةةةَ؟ تةانو نة
نةافداُ ةةزا ٌة را ِ ،ة ل ب ئة وسا رسفة وواَ :ل ةةة هَ نةةافداٌي( رار ة بَ ،بة ً
بجيةةةة وا رسفةة وواَ :ةةةوٌك رار يةةةا ِةة لةة ئ ِمةةةة ئيىةةةةاُ رسوسشةةةةةيَ وس ،وس
رار يا بٍةةاة ا ،ياٌ ء ب ب رار يا نجو لنةواناُ ثيَكةة وس ٌا،يَ ،نةةافدو وسةةولنىاُ
ب ة رار ة يا رستةةواٌَ ثيَكةةةة وس بةةذيَ ،ن ة ئولنةةةةي ِةةةة بوو نجو ة لنوا تيَكةةةةدسة  ،ئ ة وس
ل بة ئ وسيةة  ،ئ ةة ٌا خواا با رس ةةةت بدديةا ا راوس :نافدسنةاُ خاوسٌةة رةئس بةةةَ،
وس ِاوسلنةة رةئس بةةَ.

ئٍجةةةةا لةة ة نجتاييةة ةدا رسفةة ة وواَ :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ  ،ئةةة ا ئ واٌةةة ا ئيىاٌ ةةةاُ ِيٍَةةةاوس! ةةةةان ا خةةةوا ب ةةة خجتاٌةةة وس
ياربك ٌ وس ،رةا ةانةة ناٌ خةوا ئة ُ ،بة ً لةةيَدسرا ريةا ي رسنةةةا نة و ب ةت لة و

ةان ي ةيي ؟ رسف وواَ :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭼ ،ناتيَةةة ا نة نجوة نليَا ويسة ياُ رس ة اُ بةج ر يَةذ بكة ُ ،خةوان رس ة
ي نيَا بمن  :باشةة ئ وس ي ك ٌ فةة بووس ،ويسة ووي ت رس ةةة د يَذيا
يَدداٌ وس ،ئ
بكةةا بج ةة ثيَة ودةةة ا خةةةوا  ،بجةةةةا خةوا بة نجوة هَ رسيّيٍَة ؟ لة وس وةدا
رس نل َي  :ل دا ة يدا ئ و ي ك ٌ ف س ل واٌ ية نجو لنةةيَا ٌ فة ٌا ربيةاُ ،وسك لة ِةجا
ِاتٍ خوا سوسن شةدا با ةكدا ،ئ ةة ٌا ئ و ن ل نةواَ ث يةدا بةووس؟ ريةا س نجوة نليَا
نةةافد ِ ة بووُ ،ةةةاوريَدي ئ ة و ةةوثاي ا ثيَة ودة ي ةةاُ نةةدروسو ئ ة و ٌ ف سي ةةاُ
ٌةا روس ،بجئة وسا ثيَةة ود ا خوا  بكةةو،اَ.
ئٍجةةا ئ ة و حةةا نل ةة ت ن ِ ة ي ة ك رةةةةا ٌ ة بووسو ة ة ٌد را َيةةا رووبةةا س بجت ة وسو
خ لنةكاٌ ريكة ن ويس ووياٌ ثيَة ودة ا خةوا  بكةو ،ُ،واتة  :ليَةدس وشةةة ا قو)ّٛ
و ب ةةةةت ث َية ِ وووياٌة  ،وس رسشةووجةة و ب ةةت ث َية ئ وسبةة نة حا نلة ت ريك ةة
بةةووس ،ئ ِمةةةة نةةوفد ويس ةة ووياٌ  ،ئسفةةةة ب ة وس ةةولنىاٌاُ ب ة ُ ،خةةةةواا ث وس ر ةةةةا
رس

يَدداوٌ وس ،وسك ل ِةجا ِاتٍة خةوا سوسا ريكة را با ةكداوس ،ﭽﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ،وس ثا يَز ل خةةوا بكة ُ ،وس ئيىاٌةةدا اُ بةا ت ٌيةةا ثشةت
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ب ة خةةةةوا بد ةةنت ،ت واشةةةةا بك ة ُ ،ل َيةةدسرا خةةواا بةة ِةةةةاوسهَ ل ة ب اٌد ة ثيةةةةالٌ
رو،وٍاٌةةدا ِةة رسفةةةة وواَ :ئةة ِم ت ةةةوابَ ،لةة ناتيَكةةةةدا ل ةةةة هَ ئةة ِم نةةوفدرا
دووب دوو رسبٍةة وس ِ ،رسف وواَ :ئ ِمة ت وابةةَ ،ل و ةةة ل ا حةونيء راروس يةا
ندرٌةةدا ِ ة رسف ة وواَ :ئ ِمةة ةة ت ةةةةوابَ ،ل دا ة يدا ت ةةواو ثا يَزن ةةا يا رسب ةة ل ة
ِة ووو و يداٌ نةةاٌدا ل هَ ئيٍسةةاٌداب  ،بجئة وسا ئيٍسةةاُ الٌة را ء نا يَةةةا ٌ نةةةا
لة دا ة د َية خةةواا نا بة ر البةةدا  ،بجئة وسا ِ ويشةةةة خةةواا ل لنةةةةداب  ،وس ب ة
رلنٍيةةةةايا ية وس بة ئ ٌةةدائسا ثا يَزنةةةةا بةةووُ ،خةةوا ل ةةةة هَ ئيىةةاٌدا اٌدا رسب ةة  ،بجي ة

ت ةةوا ل ِةة ووو و يداٌ ناٌدا ثيَويسةةة  ،ئٍجةا نة رسشةةةف وواَ :ﭽﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ،وس ثةةا يَز لةة خةةةةوا بكةةة ُ ،وس ئيىاٌةةدا اُ بةةا ت ٌيةةةةا
ثشةةةت ب خوا بد ةنت ،وات  :ثشةةت ب ِيضة ريكة ٌ ب ةنت.

يةة نيَا بةةجا ِ يةة بمنةةة  :باشةة ئةة را وةةاراً ِيَةةز ئاوةةارس بكةة ُء ،ثةةا سو ةةاواُء
ئيىكاٌي تياُ ِة بة ء ،ل دووا ديَكدس ٍ ئيدا يي وس خجياُ ديَكددة ُء ِ ،ولندةدسُ تةا
شةةا سئا بَ ل ثالُء ٌ خشةة ا ر ٌوةةةي ء ،لة ثيالٌة رو،وٍةاُ ،ئايةا ثيَويسةةةت ٌانةةا
ثشةةةةةت بةة و ِةجنةةةةةا اٌ ن بد ةةةنت؟ رسلنةةةةة َي ٌ :ةة خيَد ،ةوٌكةةةةة ئ واٌةة ِةةة وووياُ
ِجنةةا ُ ،رسبة رس ة ياُ ثيَةوس بوةةةََ ،بة ً ت ٌيةةةا خةةةوا رسبة ثشةة ثة بد ةةرتاَ،
رسبة رهَ ت ٌيةا ب خةةواوس ث يوس ةت ب  ،رس ة ي( ب ِجنةةا سنةةةاٌ وس بةة  ،نة روايةةةا
ل و ة ل دٌوةة ناٌدا ئياتد تيشةةك رسخ يٍةة ة .
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
و ةة ل ا ي نة ً :نة خةةةوا  رسفةة وواَ :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ ،رةةةةا ا
ريكة ن وتووو ة و ئيَس ةة ان رس نل ةةيَي :بةةج ئ ة وسا ل ة و ب ة يَا يةةاُ ل ة وشةةةة ي ن
و دئ ةةاُ تيَدوةةةة ُ ،ب ةددةُ بوةةةة ديََ ل ة ٌيَو و دئةةةةاٌدا بةةزاٌَ ل ة نةةةةو َي ريكةةةة ئ ة و
و ب ة ة يةةةاُ ئة ة و وشةةةةة ي ِةةةاتوسِ ،ة ة وووياُ نجبك ٌة ة وس واٌانة ةة تاُ بةةةج دووُ
رسب َي ةةةة وسو ئة شةة اُ بةةج رس رسنة واَ ،بةةج ويٍَة ئيَسةةةة ا لة ً ئاي تة ا ،وةةا س )8ا
ةةوو دست ميو وُا٥د)٠را نةة رسفةة وواَ :ئةة ا ئ واٌةة ا ئيىاٌ ةةاُ ِيٍَةةاوس! بةةج خةةوا
داوس ةة اوبَء ب رار يا شةةاي ريا بدسُ ،ئ و وسك ئة و ئاي تة ا ،وةا سا )135ا

وو دست ميٓشوا)٤س ،ن خوا ل واَ رسفة وواَ :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ،وات  :ئ ا ئ واٌة ا ئيىاٌ ةاُ ِيٍَةةةاوس! بةج خةةةةوا ئة
ب رار يا ب ديَوسبضَء ئة ب رار يا ِ لنسةةَ ،وس ل ب خةوا شةةةاي ريا بةدسُ،
ئ و شةةاي ري راٌة بةا ل ة خجشة اُ بة  ،يةاخور ل ة بةابء رايكةة اُء خزوةاٌ
ٌةزيا بة  ،ياُ "باباا شاي ريا بج ر او ياُ ل ةة ر او" رسو نل و ٌةد بة يةاُ ِة ،ا
بة  ،خوا ل ثيَشة ةةدس لةةة و ،واتة  :ل ب ئة وس نة ِةةة ،ا س شةةةاي ري بةج وة رسُ ،وس
ل ب ئ وس ن رسو نل و ٌةدس بة ٌاِةةة ا شةةةاي ري بةج وة رسُ ،يةاُ شةةةاي ري ل ةة
وة رسُ) ،وس بة رواا ئةةا سئوو و نةةةة وُ لة رار ة يا البةةدسُ ،يةةاخور بجئة وسا نة
رار ة بَ ب ة رواا ئةةا سئوو و ن ة وُ) ،ئ ة شةةةةاي ريي ن بوةةةةج دُ ،يةةاخور ثش ة
تيَدكةة ُ بيوةةج دُ ،يةةاُ ِةةة شةةةةاي ريي ن ٌةةةة رسُ) ئةة وس بيَوةةةوواُ خةةوا بةةة وسا
رسيكةة ُ شةةا سئاي .
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ئٍجةا ئايةا بجةةا خةواا ث وس ر ةةا ل وو دست ميٓشوا)٤را رسفة وواَ :ﭽﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙﭼ؟ ِجي ن ة ا ئ وسي ة

ةةيا

ئاي ت ن ة با ةةا خةةزًء

ٌةزيكاُ رسنا  ،بجي با بزاٌداَ نة شةةةاي ري راٌ نةةة رسبةةة بةج خةةةوا بةةة  ،ةةوٌك
ئ ةة ل بةة خةةوا شةةاي ري بةةدسا ،اليةة ٌودي خزوةةاُ ٌانةة ا ،بةة ً ئاي ت نةة ا
وو دست ميوُا٥د )٠ل يا يَكداي با ا رو،وٍاُ رسنا  ،با ةا ئة ِم نةوفد رسنةا ،
بجي ثيَويسة بزاٌد َا ن شاي ري راٌ نةةة رسبةة رار اٌة بةة  ،ئٍجةةةا ئايةا بجةة
ل ةة هَ وسةةةةولنىاٌاٌدا رةة خت ل ةة ةةةاوريَدي خةةوا رسند َي ةةةة وس ،بةة ً ل ةة هَ
ٌاوسولنىاٌاٌدا ر خت ل ة رار ة يا رسند َي ة وس؟ ةةوٌك تةج ٌةاند َا بمنةة َي ل بة
خةةةةوا ةةةان ل ة هَ ئ ة و نةةافدسرا رسن ةة ً ،رسلنةةةةيَ ل ب ة خةةوا ل ةةةة هَ ئ ة و نةةافدسرا
رار ةة رسبةي ،ةوٌكةة خةوا فة واٌ ثيَكةةةدروس ،بة ً رس وجةة بمنةةيَ  :ل بة خةوا
شةةاي ري ب ِ ا بةدس ،ل ة وسةةةولنىاٌاُء ٌاوسةةولنىاٌاُ ،بيَوووةاُ ئيٍسةةاُ ناتيَةا
ئ ة و و رسنا يياٌ ة ا و دئ ةةاٌ بةةج رس رسن ةة وُ ،وسك وتةةةةي ن ة ِ ةة ووو ئاي ت نةةةةاُ
بيٍَةة نجياُ بكات وسو ت واشاياُ بكا  ،وس و دئةاُ ت ٌيةةا ن ةةةاٌيَا بةان تيَيدس ة ُ
ن ةاك ل َي و ربٍ وس ،بة ً ئة وسا ِة بيدةةويٍَيَ وسو ةة نيَوٌ و ةةة حتيياٌ
ت واشةةةةاا ئاي تةة ناُ بكةةةةا  ،بةةجا رس ٌانةة وُ ،بجيةة خةةواا نا بةة ر رسفةة وواَ:
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ حمـمــــد ،واتةةة  :ئايةةةةا لةةة
و دئاٌةةة و رٌابٍةةة وس ،يةةةاخور رلنيةةةاُ ةةةوف نم ليَةةةد اوس ِ ،ويشةةةةة لةةة ئ جةةةةةاو
و ربووٌةة وسو تيَدداواٌدا ،ئيٍسةةةةةاُ ٌّيٍَةيية ناٌ و دئةةاٌ بج رس رسنةة وُ.
و ةة لة ا رووسً :ن رسف وةواَ :ﭽ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ ،رار ةة بةةةَ ئة وس
ل ثا يَزنا يي وس ٌةزيكةرتس ،وش ا ٌةزيكةرتس ئ وسا ليَوس رس ةةةََ نة ئيٍسةةةاُ ئ ة
رار ةة ي( ٌ بةةة ٌ ،ةةةةزيك لةة ثا يَزنا ييةة وس ،بةة ً رار ةة ي ٌةزيكةةةرتس ،ةةةوٌك
ط و)ٌٝس ،قرٜووبو َ ِق ورَب) ٌةةةزياٌ ،ةزيكةةةرت ،بةة ً رةةا ا وايةة
قو ورب) صو وٝغ ١ميتف َ
و ب ةةت ث َي َفاضًٌ )١ي ء و ب ت ث َي ئ وسٌي ن فوُ شةة لة فةوُ شةةة
ٌةزيكة ةةرتس ،بة ة لنكو و ب ة ةةت ثيَة ة ٌةزيكةةةةةرتا دسِة ةةاي  ،وسك ئة ة و ئاي تة ة ا خةةةواا

ثةةةةةةة ة وس ر ا رسفةةةةةةة ة وواَ :ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ مريــــــــم ،واتةةةةةةة  :ئةةةةةةة و
بيَةدة‘ دواياٌ ) ِ ناتيَةا ئ وسياُ بيٍ ن ِ دسشةةة ياُ ثيَة ليَدسنةةداَ ،يةاُ ةةةزاا
رٌياي  ،ياخور ئ و نةةات ا ن رٌيةةاا تيَدا نجتةةايا راَ ،ئ و نات بجيةاُ رس رسنة واَء
رسئاٌَ ن ثيَوة ا خداثةرتس ،وس ةة بائسناٌ بيَّةةيَزتدُ.
لةةيَدسرا و ب ةت ث َي ئ وس ٌيةة نة ثيَوةةة ا نافدسنةاُ خداثةةةرتس ،ن واتة  :ئ ة
ب و واتةةاي بةة رسب بمنة َي ثيَو ا وسةةولنىاٌاٌي( خداث ! ب ً ِ نافداُ خةداثرتس،
يةةاُ ةة بائسناٌ وسةةةةولنىاٌاُ بيَّةةةةيَزُ ،بةة ً ةة بائسناٌ نافدسنةةاُ بيَّيَزتةةدُ،
ٌ خيَد ،ليَدسرا و ب ت ث َي ئاٌيٍ باشاء باشرتس َفاضوً)١و بة او ر ٌية  ،ب لنةةكو
و ب ةت ث َية ئ وسية ئة و ناتة بجيةاُ رس رسنةة واَ نة ئة واُ خةةداثرتيَ ثيَوةةةة ياُ
ِ يةة  ،وس خةةةداثرتيَء بيَّيَزتةةةديَ ِيَةةةزو ثشةةةةةتء ث ٌاشةةةةةياُ ِ يةة ِ ،ةة وسِا لةة

ةوو دست مجلؤ) ئايةةة ت )24يشةةةدا بة ِة واُ شةةيَوس نة رسفةة وواَ :ﭽﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼاجلـــــن ،واتةة ِ :ةة تا
ناتيَا ئ وسياُ بيٍ ن ِ دسش ياُ ثيَة لةة رسنةدََ ،واتة  :ياوة تياُ بيٍة ) ،ئة و
نات رسئاٌَ نة ثشةةة يواٌ ن ا بيَّيَزتةدس ،وس ،وا سن شةةة نة ورتس ،ليَدسشةدا ريسةةاُ
وات  :ناَ بيَّيَزتديَ ثش يواٌ ِ ي  ،وس ن ورتيَ ،وا سا ِ ي  ،نة ِاونةا ي بكة ُ،
وب ة
ليَدسرا و ب ت ث َي ب او ر ٌيةة  ،ل ٌيَواٌ ئ و روواٌةة را ،ةوٌك ئ
ث َية بة او ر بةة  ،ئة وس ئيشةةةةكاليَك ت َيةةدا ث يةةدا رسبة  ،نة وسك ةةو عة دسب ئة و
ت عدةةةسياُ ب نا ِيٍَةةةةاوسٌ ،ة ك و ب ة ياُ ث َية ئة وسب نة ِة روونياُ خةةداثَ،
ب ً ي نيةاُ خداثةرتس ،وس ِ روونيةاُ بيَّةةيَزُ ،ب ً ي نةياُ بيَّةةيَزتدس.
وس ئةة ً د ةة و دئاٌييةةةة ئةة وسا ليَوس رس يةةةدََ نةة بةة ِةةةةجا رار بووٌةة وس
وس ةةولنىاُ ثا يَزنةةا رسب ة  ،ثيَشةةرتي( ئاوا،سوةةاُ ث َيةةدا ن ة ت ة وا ب ة ِةةجا ةةةيي وس
يي وس ،ب ِجا رار يا ي وس ،ب ِجا خجروو دتةةَ
ث يدارسب ؟ ب ِجا خواث
ل وٌاِاٌة وس  ...ن وات  :ب ئ ٌةدائسا ِة بووٌ ئولنةيء ة ً ،تة وا لة ئيٍسةةةاٌدا
ن ة ً رسبيَ ةة وس ،وس ب ة ئ ٌ ةةدائسا ئيةةاتد ثاب ةة ٌدبووُ ب ة رار ة ي ي ة وس ،ئيٍسةةةةاُ
تةة واا ث يةةدارسب  ،لةة وبا سوس ئةة و ف ووورسيةة ا ثيَة ودةة  ِ يةةةة [ :عَ ؤِ
َُوٞ
صدامَ َعًَ وٞا َ َِ ِ ٞب ْعضِ ََا ِيِ٘و َفكَايَ ِّْ 9
ميٓ ْعَُإِ ِْٔ َظِ وأٍ َضِ َٞمَهللُ عََُْٓٗاو قَاٍَ 9تَ َ
ُّ
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ظ و ِٗدََ ٙع ًَوو٢
طًَلَ َ ِ وِ ٞإ َيوو ٢مي آ ِب و  ِّٞيِْ ٝ
ضوو ٢حَ اتوو ٢تظْ و و ِٗدَ َسوو ٍَٛمهللِ و َفوواْْ َ
الَ َ ْ َ
الو َقواٍَ« 9م اتكُٛم
صدَقَتِٞو َفكَاٍَ يَ٘ َس ٍٛمهللِ َ َ« 9ف َعًِ َ َٖذَم ِ ََ ٛي ِدىَ ن ًُِِِّْٗ»و قَاٍََ 9
َ
خ وا ُِّٟ
ج و٘ 9ميب َ
ص ودَ َقَ{]َ١خْ َر َ
ج وعَ َ ِ وَ ٞف و َر اد ِت ًِ ووَ مي ا
ن وِْ»و َفرَ َ
الدِ ُ
مهللَ َٚمعْ و و ِديُٛم ِف وَ َْٚ ٞ
ش و ًِ ٌِ وورقِ ،))3146( 9واتةة ٌ :وعىةةاٌ نةةو دا ب شةةة ي نيَكةة لةة
وورقِ)1475( 9و َْ َٚ
ِاوس ُ) خوا ليَياُ دائا ب رسلنةة  :بةةامب ل ِ ٌةديَا لة وا نل نة ا بة ريةا ي راوة ،
ريا س خوشاء بداا ريك شة ِ بووُ) رايكةةةي ةوت  :دائا ٌةةةامب ِة تا ثيَة ودة ا
خةةوا  شاي ر ٌ بةة ل ةة ا ،رسلنةةة  :بابةةةي ةةووس الا ثيَة ودةة  بجئة وسا
شةاي ر بة ل ة ئ و والنة ا راوي ت وَ ،ثيَة ودة ا خةةوا  ثيَة فة ووو :ئايةا
ئة و نةةا س بةةج ِة ووو وٍدا نل نةةاٌت نةةدروس واتة  :ةة و ريا ييةةت راوٌة )؟ ةةوت :
ٌ خيَد ،ثيَة ود ي(  ف وووا :ثا يَز ل خوا بكةة ُء لة ٌيَةةواُ وٍةدالن ناٌ ةةاُ
رار ةة بَ ،فةة اء ريةةةايياُ ثةةة و نةة ُ) ،لةة ديوايةة ت ريكةةة را رسلنةةةة  :روايةةا
ثيَة ود ة  ف ة وووا :وةةَ شةةاي ري ٌةةارسً ل ة ش ة يَا ن ة ةة و ٌ ،وعى ةةاُ
رسلنةة  :بابةةي ِات وس ئ و ريا يية ا ث َي رابووً ل َي وس د ة وس.
شةةاِيَد ليَدسرا ئ وسية نة ثيَة ودة  ف وووي تةة [ :م ات وكُٛم مهللَ َٚمعْو ِديُٛم ِفوٞ
نوِْ] ،وات  :ثةا يَز لة خةوا بكة ُء لة ٌيَةواُ وٍدالنة ناٌ اُ رار ة بَ ،ن واتة :
الدِ ُ
ََ ْٚ
ئيٍسةةةةاُ ب ة ئ ٌةةدائسا ئ ة وس ن ة رار ةةةة رسب ةة  ،ت ةةواا بةةج ث يدارسبةةةة  ،وس ب ة
ثيَض واٌة وس ة ً ثيَضةة واٌ ا ثا يَزنا ييةة .

و ةة ل ا ةةةيَي ً :نة رسفة وواَ :ﭽ     
   ﭼ ،خوا ب نليٍَ راوس ب واٌة ا ئيىاٌيةاُ ِيٍَةاوسو نةدرسوس
باشةةةةة ناُ ئة ة جاً رسرسُ ،نة ة لةةةةةيَدو رٌيَاء ثاراشةةةةة يَك وة ة ئٌياُ ِ ية ة  ،واتة ة :
ئيىاٌةةةدا اٌ نةةةدرسوس بةةةان رسبة ة رار ة ة بَ ،وس رار ة ة يا ي نيَكةة لة ة ة ةةيف ء
خ ةةةة نم ت بٍ دستيي ة ناٌ ئيٍسةةةةاٌ ئيىاٌةةةةدا  ،وس رار ة يا ةةدٌورتيَ نةةدرسوسا
باشةةةةياٌ لة بةةوا ا واو نلة ل ةةةة َه خ لنكةةةةدا ،ب وسةةةةولنىاُ بةةَ ،ب ٌاوسةةةةولنىاُ بةةَ،
ن واتةة ة  :ئيىةةةةةةاٌدا يٍ ! ئ ةةةةةة رستاٌةة ة واَ ث اةةةةةةاُء ب لنةةةةةةيََء وةةةةو،رسا خةةةةوا
ب ةةةةاٌوديَ وس ب ة ل ةةيَدو رُء ثاراشةةةة و ة ئُ ،بةةا ي نةةةةيَا ل ة نةةدرسوس ةةةان ناٌ اُ
رار يا ب ل واو لن ندرٌداو ،رار بَ ل َه خ لنكةةدا.
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و ة ل ا ةةةوا سً :ن ة رسف ة وواَ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭼ ،وس ئ واٌ ا بيَةودواُ ،وس ئاي تة ناٌ ئيَىة بة ر ة رسئاٌةَ،
ئ واٌ ة خةةاوسٌ رةئسخةةةةَ يةةاُ ِةةاوس نل رةئسخةةَ ،ليَدسش ةةدا خةةواا ث ٌّ ةةاٌزاُ بجي ة
ة سجاو شةةةووو ئة ِم نةوفدا با ةكدروس ،تانةةةو وا ٌة ئاٌدََ نة ل ب ئةةة وسا
خةةوا  رسف وواَ :ل ة هَ نةةةافداٌدا رار ة بَ ،دسٌوةةة خةوا لة نةافداُ دائا بة ء
م ة يا ليَيةةاُ ٌ ة ب  ٌ ،ة خيَد ،ب ة لنكو خةةوا ل ب ة روو ِجن ةةا اُ رسف ة وواَ :ل ةةةة هَ
نافداٌدا رار ةة بَ:
 /1ئيىاٌةدا ٌا وجةة ةةة وكا ب ء ٌا وجةة ال وخةةوا بةة  ،ب لنةةكو رسبةةةة دا ةةتء
رار ب  ،وسك و ةاُ رار يا يف تيَك دٌطء بٍ دستي ئيٍسةةاٌ ئيىاٌةدا س
ل هَ نافداُء وسولنىاٌاٌدا ،وس وسولنىاٌاُ وياُ لةة ٌاوسشةةةيَ وس ،بجية خةواا
ب ة ئ رسف ة وواَ :ل ةة هَ نةةافداٌي( رار ة بَ ،ةةةوٌك ئ ة نافدسن ةة ن ل َي ة
بوسشيَ وس و ليَدكةة َ ،تج ليَةت ٌاوسشةةيَ وس ئولنةةى ليَدكةةة ا ،وسك ئة رةا
وَ ب خ لنكةة خجوةا وتةةةوس ،تةج نة رس ية ن ةةةيَا دسٌوة شةايسةة ا ئة وس
ٌ بةةة ةةةةووا ليَدكةةةة اء ديَةةزا لةةةة بوةةةةدَ ،بةة ً ئيَةةوس شةةايسةةةة ا ئةة وسُء
ئ وستةةاُ لةة رسوسشةيَ وس نة ةةةوو بكة ُء ديَةز لة خ لنةةا بوةةةدُ ،تةج ت واشةاا
ب اٌد سن ة و نة  ،ت واشةةةةاا خةةج بكةةةة  ،ةيةةةةت ل ةة رسوسش ةيَ وس ب ة و ش ةيَوس
واو نل بك  ،رار ياء دا وجياء رس ثانياء يف ت بة ئ لةة رسوسشةيَ وس،
ب و ةيف ت بة ئو ةانةةةاٌ ا خةج واو لنة بكة  ،بةا ب اٌد سن شةت شةايسةةة ا
ئ وس ٌ بةة  ،وس رسشووجة تج ب ِة نل راةةووباء ب اٌد سن شةةايسةةة ا بةةة ،
تج ثيَةةت وابة شةايسةة ٌي  ،ب ِ حةةاهَ ئ وس ِجنةا َيةا بوو.
ِ /2جنا ا رووسً ئ وسية ن دوشة ،ياٌ رٌيةا واي بة رار ة يا بة ديَوس رسةة
ل ة ة هَ نةةةافداُء وسةةةولنىاٌاٌدا ،وس رار ةةةةة يا بٍاةة ة ا ِ لنسةةةةةون و ء بٍةةةةةاة ا
ثيَكةةةة وس ،يةةةةاُء ت باييةةةة  ،بة رار ةةةة يا ٌ بةة ،يةةاُ تيَكدسةةة  ،بجيةة ئاٌايةةاٌ
ميظ ًِوِ) ،وات ة :
ئيسةةةةالً وتووياٌ ة  :إٕا ميووًُو َٜبْ َكوََ ٢و َع ميهُ ووفِرو َٚال َٜبْ وو َكََ ٢و َع ُّ
ًء
ء حونىدداٌيا ب نوفدسوس رسويٍَيَ وسو ب رسواً رسبة  ،ب ً ب
رس ةة
ئو نل ةةى وس ٌاويٍَيَ ة وسو ب ة رسواً ٌاب ةة  ،رةةا ت واشةةةةاا رٌيةةا بك ة ُ ئ ة و و تةةةةاٌ ا
نةةافدُ ،ب ً ل ٌيَو خجيةةاٌداء بجخجيةةةاُ باشةَ ،بة رسواوَ ،بة ً ئة و و تاٌة ا
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وسةةولنىاٌاُ ن ة ئولنةةةةيء ة ً رسن ة ُ ،تيَكدسة ةةَء ب ة رسواً ٌةةابَ ،سةةةة ن ئة
رواٌةة  ،ثارشةةاي ن نةةافد ئ ةة رار ةة ب ل ةة َه خ لنك نةة ا خةةجا ،رس وجةة
ب رسواً ب  ،ب ً رس ة تدا يَك وسةةةولنىاُ يةاُ بة دوالنة وسةةةولنىاُ( )1وةاراً
ئالنةةةةي ب ةة ب ة رسواً ٌةةاب ةة  ،وس ةةةة سجاً خ ة لنا ل ةة َي دارسث ة دُء ةةةة ووٌ
رسن ُ وسك :ئسيَءلعةابيديَ بٍو ع لة ء حو ٍ ووبا سكء ووع ممةة ة ئاف ء
ع لة ع بدولنةو صالنحء ب شةا ئ ريشةةةياُ بة روارا رسةة بة ً ئوواٌة إٕ طو وا٤
مهلل) ،ن واتة  :بجي ة خةةواا با رس ةةت ل َيةةدسرا با ةةةةا ةةةةزاا نافدسنةةاُ رسنةةا  ،ن ة
خاوسٌ نمنةةث ا رةئسخةَء ِاوسلنةةة نمنةةةث ا رةئسخةَ ،نة وا ووةةةاُ ٌة با نة
خةةوا  بجيةةةة رسفة وو َا ل لنياٌةةدا رار ةةةة بَ ،ةةةوٌك نة خجشةةا رسو َيةةَ يةةاُ
م ة يا ليَيةةاُ ٌي ة  ٌ ،ة خيَد نةةافد ِ ة ن ةافدسو خةةاوسٌ رةئسخ ة  ،ب ة ً تةةج ل َيةةت
ٌاوسشةةةةيَ وس ئو نلةةي بك ةة ا ،وس ةةدوش ،يةةاٌ رٌيةةا ئ ة وس ِ لندس ةةداَ ن ة رسبةةةة
رار ة يا تيَدا بض ةةةث .

و ةة ل ا ثيٍَج ةة ً :ن ة رسف ة وواَ :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ،
ئة ا ئ واٌة ا ئيىاٌ ةةاُ ِيٍَةةةةاوس! يةةارا ةانةةةة ا خةةوا بكةةةة ٌ وس ب ة خجتةةةةاٌ وس،
َيدداٌة وس ،ي نيَةةا
ناتيَا نجو لنةيَا ويسة ياُ رس اُ بةج ر يَةذ بكة ُء خةوا رس ة
بجا ِ ي  ،بمنة  :باش ليَدسرا رس د يَذندرٌ ن بة بةج ة ثيَة ودةة  بةوو،
بةة ثيَةة ئةة وسا لةة ِةةجا ِاتٍةة خوا سوسن يةةدا بامسةةاُ نةةدر ،ئةة را بجةةة خةةوا
رسف وةواَ :ن ةاٌيَا ويسة ياُ رس اُ بج ر يَذ بكةة ُ؟
وس و نة ا ئ وسية نة ِ :ة ووو ئيىاٌةةدا يَك دا ةةت ثيَةةةةة ود ا خةةةةواا  ل ة
خةةةجا خجشةةةرت رسواَء لةة خةةةجا ثةةة َي لةة ثيَشةةةةرتس ،وس ئةة و ئيىاٌدا اٌةة ا نةة لةة
خزوةة ت رابووُ ثيَياُ خجشةةدووس ِة ِة وووياُ ل ٌيَةةةو بضةةةةَ ،بة ثيَةةة ود
 ةة الو ب ء ِيضا ب ة ٌ ية  ،وس ئ ةةة ئة و شة يَك ب ة ِاتدةةاي ،
وسك ئ وس وابوو ِة وووياُ شةة ياُ ب ةة ِةاتدةة .
 )1ةوٌكةة ِ ةة ٌداَ لة و حونىدداٌة تيَض ةةوواٌ نوفةةةةدا دووُء ئاشةةكداياُ لةة بيٍةةةةداوسو بيسة ةةةداوس،
واتةة  :ئ واٌ ا ليةديةاو توٌةس و ويسةدو ي وةة ُء ةوو يةا.
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شوبَبِ
ثاشةةاُ ئيَىة بٍضةةيٍ ي ن صو ٍٛميفكوو٘)وةاُ ِ ية رس نلةة  :إِٕا خصوٛصَ مي ا
ال ََُْٜٓع طوُ ٍَٛميو َُعَْٓ )٢واتة  :تايد ة ٌدبووٌ ِجنةا ا ِاتٍةةة خةوا  ،ديَوةا ٌةا داَ
لةةة شة ويةةةةدي واتاي نةةة اِ ،جي نةةةةة ا ئةةة وسبووس نةةة نةةةةةافديَا ويسةةةةة ووي ت
ثيَةةةةة ود  بكةةو،اَ ،بةة ً خةةواا ثةة وس ر ا لةة و دووراوس حةةونىيَك شةةةة
رس ِيٍَةةةةاوس ،ةةةوٌك ئة رةةا ا ريك ةة و ئة وسةةةةولنىاٌ ريكةةةة ن ن وتووٌ ت ة ب ة
و تد ةةا نافداٌةة وسو ،ويسةةةة ووياٌ ئسفةة ياُ ث بدةةة ُء ثةة الوا ياُ بةةدسُ ،خةةواا
ثة ٌّاٌزاُ ئة و ةةان ي رسخاتة ب ةةاوا ِةة وووياُ ،نة ئة رةةا رس بائيةاُ رسنةةاو
ة ثالن ياُ رسراوٌ ،اي لنةة بك وٌ بَ رس ة نافةةداُ.
وس رسشووج ئاوان وس ً بد َي ة وس :نة ل دا ةة يدا ِةيض ن ةيَا لة وسةةةولنىاٌاُ
ٌيةة  ،وس ِةةيض نجو لنةةةيَك وسةةةولنىاٌاُ ٌيةة لةة ،ياٌياٌةةدا رووةةةا ا تةةد ء ثيالٌةة
رو،وٍةةاُ ٌ بٍ ة وس ،وس خةةواا با رس ة ي( رس بةةائا ٌ ة ندربَ ِ ،ويش ة ئيىاٌةةدا اُ
ل ةة ة هَ ٌ خشةةةةةة و ثيالٌةة ة ةةةةووا رو،وٍاٌةةةةدا دووبةة ة دوو رسبٍةةةةةة وس ،وس خةةةةواا
ثة وس ر ا ي( رس بائيةةاُ رسنةةا  ،ب لنةةةة رةةا ا وان ِ يةة تووشةةةة ئيةةاٌي( ر َيةةَ،
ب ً ئة را خوا ئيىةةاٌدا اُ ةة الو رسنا  ،و ب ةةت ثيَة ئة و ة الو تيي ي ،
ن ئيىاٌدا اُ ِ ويشةة ئ و ٌيعى ت ياُ ل ب ةةةاو بيَةةت.
و ةةة ل ا شة شةةة ً :نةة رسفةة وواَ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،وس بةةا
ئيىاٌةةدا اُ ت ة ٌيا ثشةةةةت ب ة خةةةةوا بد ةةنت ،ل ة شةةةةويٍَ ريك ة را شةةيىاُ ندرةت ة وس،
ئيَسة ان شةةةيدسن و وس ،وشة ا َتَٛنّوٌ) ل ة نةيَ( وئُ)ا َت َفعّوٌ)س ،لة ئوةاٌ
ع دسبيةةةدا ئة ً نيَشةةة بةج شةةة يَك بة ئة بكةداَ ،بة رة خت ليَكدرٌة وس ،تَهَو وًّف)
نووٌ)يةة( ،وات ة  :وسن ةةين ةةدتَ،
واتة  :خةةج ئ ئيةةةة تداُء ،خةةج ئة واٌةةدووندرَُ ،تّ َٛ
خةةواا ئاٌةةةةا رسف ة وواَ :بةةا ئيىاٌةةدا اُ ت ة ٌيا خةةةةوا ب ة وسنةةةةين بوةةدُ ،وسنةةةةين ب ة
ن ةةةةيَا رس ةةوتدََ نةة تةةج رسيك يةة نةةا ثيَسةةةثيَدر اوا خةةج  ،وسنيةةن واتةة  :نةةا
ثيَسةةةةثيَدر او ،وسك ةةةجُ ي نيَةةةةا رس نلةة  :فةةوُ ن ةةي ندرةتةةةة وسنيمة خةةجً ،واتة :
نا ا خجً ب و ثا روسو ئ و ل ريات وةَ نا سنة رسنةا  ،ئيىاٌةةدا اُ رسبةةة نةا ا
خجياُ ب خوا بسةة ثيَدُ ،ب ً نةا بة خةوا ةثا رُ ،واٌةاا واٌية تةج رس ةةة د را َ
ِجنةةا سناُ ب  ،ب لنةكو رسب تج ل رلنةة وس بة خةواوس ث يوس ةةت بةة  ،وس نةا ا خةةج
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نووٌ) واتةة  :خةةوا نةةدرُ بةة نةةا
حةةة وا نل ا خةةواا ثةة وس ر ا بكةة ا ،ن واتةة َ :تّ َٛ
نووٌ) ئيش ةة ر نل ة  ،ن وات ة  :ئايةةا ن ةةيَا ن ة ة ف
ثيَسةةثيَدر اوا خةةج  ،ئٍجةةا َتّ َٛ
رسنا ِ ،جنةا سناُ ويَنَ بكةةا ء بمنةة  :ثشةة ي ب خوا ب ة وسو ٌةاُء تويَشةةةوو ل ة هَ
خجا ٌ با  ،و خ ث ٌة ب  ،يةاُ ةة يا سا ثة ٌ بةة  ،بمنةة وةاراً ثشةةة ي بة خةوا
ب وسٌ ،اُء تويَشةةووً بج ةييةة ؟ ِجنةا ا ة ف ً بةج ةةيي ؟ ئايةا دا ةت رسنةا ء
تيَو يش ةة وسو ل ة و ة ل ا ثشةةةةت ب ة خةةوا ب ةةةةنت؟ ب ة رلنٍي ةةايا ٌ ة خيَد ،بجةةةا؟
ةوٌك ثشةةت ب خةوا ب ةنت ،ئيشةةةا رلنة و ة سبووا ئيشةةة رس ة اُ ٌاناتة وس ،تةج
ئ وسا بة رس ةةت ثيَةت رسنةدََ ،رسبة ئاوةارسا بكة اٌ ،ةاُء تويَشةةةووس ،رنءبة ءء
ثيَةووسِ ،جنةا ا وا ة ٍ وسي  ِ...د ،ئٍجةا رسبة بمنةة َي  :رلنةي بة خةواوس ث يوس ةةة ،
بجةة ؟ ةةةوٌك رةةا ا واي ة ِ ة ووو ِجنا سنةةاُ ةةائ رسن ة ا ،ن ة ة ديَود َي ةةا ريَ ة
ثيَ(ء ةة ف سن بج ٌانةةداَ ،بجي ل حالنةةيَكدا ن رلنةت ب خواوس ث يوس ت بةووس،
بمنة  :خواية ! وةَ ِة ووو ِجنا سنةا ئاوةارس نةدرووُ ،ئ ة تةج ب ة و َا بةجً ئا ةاُ
رسنة اء ةة ف سن ً بةةج رسنةةدََ ،بة ً ئ ة خةةوا ٌ ية واَ ديَود َيةةا ريَ ة ثيَشة ء
ٌةة ة خجن رسنةةة واء ةة ة ف سن بجٌةةةةانداَ ،تد ةةةيَا رسبةة ة  ،رو،وٍيَةة ةةا رسبةة ة ،
نووٌ)
ج داٌك ةةا يي ك ل ة ن ة نء ِ ةة وا رسب ة  ،ةةةة ف سن بةةج ٌةةانداَ ،ن وات ة َ :تّ َٛ
ئيشةةةة ر نلة  ،نة بيَوووةةاُ ة سبووا ِجنةةةةا سناُ ٌانةةةةات وس ِ ،ةةةةة ٌدس ئة َيةةا لة
نووٌ)
وسةةةةةولنىاٌاُ لةةةة وس حةةةةالنا ٌيةةةةَء ثيَيةةةةاُ وايةة ثشةةةةت بةة خةةوا ب ةةنت َتّ َٛ
ة ة سبووا ئاوارسندرٌة ةة ِجنا سنة ةةاُ رسنةةةةةات وس ،وةةةاراً ثشةةةةة ت بة ة خةةةوا ااة ة ،
ثيَويسةة يت ب ِيض ٌيةة !
رةةا ا واي ئ ةة وسةولنىاٌيَا رو بيٍيية ك بكةةةا بةج ئ جاوةداٌ نا يَةا ،ئة و
رج س ن ةاٌ رسلنةةةيََ :ت واشةةةا بكة ُ ت وسنكولةة ةةةة ٌد بيَّةةيَزس؟! بة ً ٌ خيَةةةد
ئةة وس ت وسنكة ةةوه نة ة وي ٌيةة  ،ت واشةةةةةاا ،يةةةاٌ ثيَة ودة ة  بكة ة ُ! وسك لة ة
،ياٌٍاو يةدا ِةاتوسٌ ،اُء تويَشةةووا ةةا نليَك بج خيَزاٌة ناٌ رارسٌةا ،لة ناتيَكةةةدا نة
ل ِةة ووو ن ةيَكي( ئيةاتد ثشةة ب خوا ب وس ،ن وات  :ئيٍسةةاُ رسبةةة ِة ووو
ِجنةا سناُ ئاوارس بكةةةا  ،ئٍجةا رلنيشةةة بة خةةةوا ث يوس ةت بكةةةا  ،رةا بةج رة ٌطء
ريّةةةةةار رسةة ة  ،بةةةج ئاشةة يي  ،بةةةج ة ة ف رسةةةةةة  ،رسيةةةةة واَ نة ةدديَء فدةشةةةةةنتء
واو نل ي ك بكةةا  ِ ،نا يَةةا رسنةةا .
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ل وبةا سوس ئة ً ف ووورسيةة ن ِ يةة  ،نة ثيَىةةواي ئيةاتد ب ةةةةاوا وسةةةولنىاٌاُ
نووٌ) ثشةةةةت بة خةةوا ب ةةنتَ [ :عؤْ َع ُْوورْ ٚوؤ
دووُ رسناتة وس رس بةةا سا وشة ا َتّ َٛ
ََُٝا و وَ َ١ضِ و َٞمهللُ عَْٓ وو٘و ُقًِ و و  َٜ 9ووا َس وو ٍَٛمهللِ! ُ ْسِ ووٌ َْاقَتِ و وَ ََٚ ٞتَٛنَّ ووٌ؟ قَ وواٍَْ َ 9ع ِكًِو ووَٗا
حبا و وإَ ورقِ9
ج و٘ م ْ ؤ ِ
ج و٘ ميتِّر َِ و ِذ ّٟورقَِ )1416( 9ع ؤْ َ ْْ وصو ََٚخْ َر َ
َن وٌْ]{َخْ َر َ
ََ ٚتَّ ٛ
()621و َٚم َ
حلوانِِ ورقِ)5515( 9و َٚميبَِ َٗ ْٝكو ٞف و( ٞطووعب مانووإ) ورقِ )1111( 9قوواٍ
ميظ و وٝخ مأليب و واْ 9ٞحشوؤو قوواٍ طووعٝب مأل ْوود 9َٚحوود ٜحش و ؤ} ،واتةة  :ع وةةةةددا
نةةةو دا ئوو ييةة خةةةوا ليَةة دائا بة ة رسلنةةةةة  :ةةو  :ئة ة ا ثيَة ودةةة ا خةةةوا !
حوشةرتسن ً ب دسلنةونةة ًء ثشةةت ب خةةةوا بد ة ي؟ فة وووا :بيد ةة وسو ثشةةةت
ب خةةوا بد ة .
ن وات  :ثشةةت ب خةوا ب ةةة نت بة رين ٌية بةج ب ة ٍ وس بة رس ةتِ ،ة وسك بة
رس ت ب ٍ وسن ب ريم ثشةةت ب خةوا ب ةةنت ٌي  ،ن واتة  :ويَةدداا رابيةةٍةةكدرٌ
ِجنا سنةةاُ بة ر نلةةي( ثشةةةة ت بة خةةوا ةةايي بكةةةة  ،بجةةةا؟ ةوٌكةةةة رةةا ا واية بة
رس ة اُ رسيد ة ي وس ،روايةةا ي نيَةةةةا راَء ث ت ن ة ا لةيَدسنةةةةات وسو رسيةةدئاَ ،يةةاُ
ث ت نة ا رسثسةة ء ر دٌدسي ك تيَة دوَ راَء رسيةوا  ،ن وات  :وة ٌية ب ة ٍ وس
نا سن ة بةةج ت ة واو بكةةا  ،وس ئ ة و ف ووورسي ة ا ثيَة ود ة  ئ ة وسواُ بةةج دووُ
رسنات ة وس ،ن ة ثش ةةت ب ة خةةوا ب ةةنت ،ب ة ريةةن ٌيةةةة بةةج ِ و نلةةداُء نجشةش ةةكدرُء
رابيٍكدرٌة ِجنا سناُ.
لة ة ف وايشة ة يَك ريكة ة را ِةةةاتوس نة ة ثيَة ودة ة  ف وووية ة ت [ :يَووَْ ْٛاهُو وِْ
ص و ّا ََ ٚتوورٚ
خَُا َ
نَُ و وا َ ٜورْ م ميطَّ ْ ٝو َر َت ْغوودِ ٚ
َن ًِ و ِ٘ َيرَ َقَهُ و وِْ َ
ح و ال َتُّ ٛ
َن ًُووَ َٕٛع ًَوو ٢مهللِ َ
تَ َتَّ ٛ
جو٘ َحْ َُود ورقِ )114( 9تعًٝوول طووعٝب مأل ْوود 9َٚإسووٓاد ٙقوو ٟٛجايوو٘
ِطَ واَْ وو ّا {َخْ َر َ
ثكوا جوواٍ ميظوٝخ غووأ عبودمهلل وؤ ٖوبأ ٠فُوؤ جواٍ َشووًِو َٚميتِّر َِو ِذ ُّٟرقو وِ9
جوْ٘ ورقِ)3153( 9و  ََٚوَٜ ٛعًوو ٢ورقِ)136( 9و
خٝحو َٚم ْؤ ََا َ
صو ِ
ش وو ٌٔ َ
()1233و ََ ٚقواٍَ 9حَ َ
خٝح ماسٓادو َٚميبَِ َٗ ْٝكوٞ
حباإَ رقِ)621( 9و َٚمحلَانِِ رقِ)6783( 9و َ َٚقاٍَ 9صَ ِ
َٚم ْٔ ِ
فو ٞطعب مانوإ رقَِ )1171( 9عْٔ ع َُرَ َْٔ م ِيخَطَّابِ َضِ َٞمهللُ عَْٓ٘} ،واتةة  :ئ
ئيَوس ب دا ة ي ثشت ب خوا بد نت ،خوا دئ ةة اُ رسرا وسك ةةجُ دئ ةةة بالنةةةٍدس
رسرا  ،ب ياٌيةةاُ ب ئ بد يي وس رس دوا ء ئيَوا اُ ب ئ ة تيَد ر َي ةة وس!
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ل و ف وايشةة و ر ٌ بيَ وس ،وارسئاٌة ثيَضةة واٌ ا ئة و سةةة ي
ئيٍسةةاُ ئ
ن وَ وتةي ،ن ةة ئ و ف وايشةة ثش وةي سة ن ا وَ رسنةا  ،بجةةةا؟
ئايا خةةوا ةجُ دةئيةة بالنةةٍدس رسرا ؟ ئايا ئ ة لة ٌيَو ِيَالٌ نةة يدا ٌ روولنةةة ،
خوا دئ بج رسبا يٍَة ؟ ٌ خيَد ،ب ب لنةو ا ئ وس ن ل ف وايشةة ن را رسفة وواَ:
خَُاصَ و ّا) وات  :ئ ةة ب ثشةة يي وس ٌوو ةةاوس ،ب ئ
خَُاصَ و ّا) ،را وشةة اِ :
َتغْدِ ٚ
ب تالنةةة وس ب ياٌيةةةاُ رس دوا  ،ن واتةةة  :ئة و بالنةةٍدس لة ِيَالٌ نةة ا رس رسةةة  ،ئٍجةةا
رسف ة وواََ َٚ :توورِ ٚطَا َْو ّا) وات ة  :ئ َيةةوا س ب ة ئ ة ت َيةةد ر َي ةةةة وس ،واٌةةاا وايةةةة ئ ة و
لة ِيَالٌ نةة يدا رس ٌ ةةووباو
بالنةٍدسي روو نل ا ندروسو ئيشةة خجا ندروس ،ئ
داووشكا ا ٌ ندرباي  ،خوا ل ئا ةةىاٌيَةوس دةئيةة ٌابا يٍَيَةة ٌيَو ِيَالٌ نةة َ.
رةةا بةةا بيَيٍة ة و ب ةةةة ف ووورسنة  ،ثيَة ودةةةة  رسفة وواَ :ن واتةةةة
وسك بالنٍةةدس ثشةةة ت بة خةوا بد ةنت ،دةئي ةاُ رسرا  ،بة ً ثشةت بة
ئيَوسن ئ
خةةوا ب ةةنت وسك ِ ة بالنٍةةدس ،ن ة بالنٍةةدس ب ة ياٌ رس رسة ة تةةا ئ َي ةةوا اَ داووشةةةةكا اَ
رسنا  ،ئٍجةةا ئيَوا اَ ب تيَدية ر َي ة وس ،بة ً تةج لة والنةةة رابٍيشةةةاء بمنةةة َي  :وسك
بالنةٍدس ثشةة ي ب خةوا ب ة وسٌ ،ة خيَد تةج وسك بالنةةةٍدس ٌة ندروس ،ةةوٌك بالنةةةٍدس
رس دوا ِ ولنةدسرا  ،ب ً تج ِيضةةت ٌ نةةدروس ،بجي ن وا رسلنةةةيَي :ةةوٌك ِ ٌةديَا
ل ة ئ ِمةةةة ت صةةةة وو ب ة ِ لنةةةة ئ ة ً ف وايشةةةة واٌةةا رسن ة ُء ب ة ِ لنةةةة ت َي ة
رس ةة ُ ،رسلنةةيََ :ت واشةةا بك ُ! ثيَةةةة ود  رسفة وواَ :ئ ة ب دا ة ثشةةةت
ب خوا بد نت ،وسك ةجُ دئ ة بالنةةٍدس رسرا  ،ئةاوا دئ ة ئيَةوسن رسرا  ،نة ئة وس
دا ة  ،بة ً ت واشةةاا ِة ووو ف ووورسنة بكة  ،لة نجتةةةةايا را رسفة وواََ :ت ْغوودٚ
خَُاصَ و ّا) ،ب ياٌيةةاُ ب ئ ة ب تالنةةة وس رس دوا َٚ ،تَورِ ٚطَا َْو ّا) ئيَةةةوا سن بة ئ ةةة
ِ
ت َيةةد ريَ ة وس ،رةةا بالنٍةةدس بجةةةا ب ياٌيةةةةاُ رسة ةيَ رس ََ؟ بجئ ة وسا ل ة شةةةةويٍَيَا
دئ يَةةا ث يةدا بكةةةا  ،نة خةةةوا بةجا راٌةاوسو بة تيَدية بو د َي ةةة وس ،بة ً بة ياٌ
ل ٌيَو ِةيَالٌ نةة ا رابٍيشةةة  ،بيَوووةاُ بة ياٌي( ِة بد ةا رسبة ء ئيَةوا سن ِة
بد ةا رسبةة .
بجي رسبةةة ئة ئا اوةاُ لة ةة واء واتةاا وشةةة ا َتَٛنّوٌ) بةةة  ،وس ئا اوةاُ لة
ةة وك َقو ودَ ) بةة  ،ةةةوٌك ِ ٌةةديَا وتووياٌة  :وةةاراً ِة ووو شة يَا بة ة رس ا
خواي  ،ن وات َ :تَٛنٌّ) ِيض ل و ةة ل ناُ ٌا ج داَ ،وس ِيض ن ليٍَيَةا ٌا ةةداَ؟
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ب ً ئيَى رسلنة َي  :ئ وس دا ةةت ٌي  ،با دووٌ بك يٍةة وس:
 -1لة ة شة ةةويٍَ وا يَكدا ِة ةةاتوس نة ة عووة ة ا نةةةو دا خة ة ت اب خةةةةةوا ليَة ة دائا بة ة
هلل]{ َ َٚم ٙإ وؤ
َن و ٌْ َع ًَوو ٢م ِ
ض َف ًِ ََ ٝتَّ ٛ
س وراُ َٜ ْٕ َ ٙهووِ َ َٕ ٛق و ٣َٛمي آووا ِ
وتوويةةةة ت  ََ [ :و ْٔ َ
جرٜر شٓد ٙعٔ عُر ٔ مخلطاب َٛقٛفاّو ٚقاٍ مي وُٓا 9ٟٚإسوٓاد ٙحشؤ) ،واتة :
ِ ن ةيَا رسية واَ ب ِيَزتديةَ نة بةة  ،با ثشةةت ب خوا بد ةةة .
ن واتةةة  :ثشةةت بةة خةةوا ب ةةنت ِيَةةزا رهَ رسرا بةة ئيٍسةةةةاُ ،و عٍةة وييات
ئيٍسةةاُ ب ئ رسنات وس ِ ،ةت رسنةا نة خاوسٌيَةاء نا ثيَةسةةةثيَد اويَك ِ يةةة ،
نة ئة وس ئة رياية لة وسا نة تةةج ِة تة ٌيا رس ةت بة ِجنةا س وارريي نةةاٌ وس
بوةةداء ِ ت ب ِيض ِيَةةزو تواٌاي ن و عٍةةة وي ٌ نةةة اء ِ ،ةةت بة ِةيض
ة ث شة يا و وشةةوو يَددو نا ةائيَا ٌ نةة ا.
 -2ل وبا سوس ئ ً رس ة ن ِ يةة [ :س َِ ٌَ٦سو ٍٛمهللِ ْٜ ََ َ :و َ َدَِْٜٚوَْ ّ١تَودَمَِٗ ٣َٚو وا َٚ
طو٦ْٝا؟ َقواٍَِٖ 9وَِ َٞؤْ قَو ودَ ِ
ّقوَْ ٢شْو و َترْقَِٗ ِ ٞوواو َٚت ّكو َْ ٢اتكَِٗ ٝوواو َٖو ٌْ َتووردُّ َِؤْ قَودَ ِ مهللِ َ
مهللِ]{ َ َٚم ٙإ ْٔ ََ واجَ٘ ورقِ)2326( 9و َ َٚقواٍَ ميظو وٝخ مأليبواْ 9ٞضوعٝفو مْظور قوِ9
جوو٘)} ،واتة  :ثد ةةيا لة ثيَة ود ةة ا خةةةةوا نةةدا ،
( )638فوو( ٞضووعٝف إ ْؤ ََا َ
وتدا :ئايا ئ و رس واٌاٌ ا ن ئيَىةة خجوةةاٌ ثة ةا س رسنة يَ ،وس ِ ٌةديَا
روعا ن ٌ خجش نايةاٌ ث ةا س ة رسنة يَ ،وس ِ ٌةديَا ِجنةةةا نة خجوةاٌ
ث رسثا يَزيَ ،بج ويٍَةة  :ب ء ثجشةة ل ب ةة واو ة واو ،ئ اَ ثجشةةة لة
نات ر ٌوةةدا بجئةةة وسا تةةةةو شةةةة نا يوةةة ي ٌ بةةة  ِ ...ةد) ِةيض شة يَا لة
ةة رس ا خةةةوا رس يَددٌةة وس؟ ت واشةةةا بكةة ُ! ب وس ويَكةة ح نيىاٌةة ا راوٌةة وس)
ف وووا :ئ واٌة ن ِ وووياُ ب شةةةيَكَ ل ة رس ا خةةوا.
وات ة  :ن ة تةةج خةةج رس وةةاُ رسنة ةة ا ،يةةاُ ثيةةاويَك صةةةةالنح روعةةا بةةج رسنةةةةا ء
دف يَكةةةةت بةةج ةا س ةةةة رسب ة ِ ،جنا َيةةا رس ديةةةة ب ة و ل ة شةةةة يَا رسثةةا يَز َي ،
ً ل بةة رسن َ وا ٌابة  ،خج فيٍَكدسن ية وسِ ،ة تاو ٌاتدةا ،ئ واٌة
ب
ِةة وووا لةة ةة رس ا خةةةةواُ ،واتةة  :لةة ةة رس ا خةةةةوا بةةووس تةةج ئ ةة اٌةةة خةةج
رابثجشاء ،تووشا ِ و ء نجخ و ةة وا ٌ با ،وس ئ ة ٌة خجن بةووا روعةةةا
بكةة اء ٌ خجشةةةةيي ن ةا س ةةةة بةةة ِ ،جنةةةةا يَا بوديةةةة بةة و ئةة و دف ةة
ةا س ب  ،ئ وي( ِ ل رس ا خوايةة  ِ ،وسِا ئ و ن ن ن ئة و شةةة اٌ
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دسةاو ٌانةةا ء رس واُ ب نةةا ٌاِيٍَة بج ٌ خجشةةيي ن ا ،رس ا خواي ن ئة وي(
ب و ٌ خجشةي ل ٌيَو بضةة  ،يةاُ خةداثرت بدةةة  ،ل ب ئة وسا رس وةاُ ب نا ٌاِيٍَةة ء،
روعا ٌانةةا ء خجا ٌاثةةا يَزاَ ،ن وات  :ثشةةت ب خوا ب ةنت ل ةةة هَ ة رس ا خةوارا
ي نَ ،ب رس ا خوا ثشت بة خةوا رسب ة  ،بة ً ئيٍسةةاٌ نةافد ثشةةت بة خةوا
 ،بجي ِ ويشةة ِ ةةت ب بة ثشةةتء ث ٌايا رسنةةا ء ِ ت ب ب ن يا
ٌاب
رسنةةا  ،وس بيَوووةةاُ يا ةةا ســــنة)ا خواية ِة ن ةةةةيَا ثشةةةةت بة خةةةةوا بد ة ،
خةةواا با رس ةةت نةةا ا بةةج ثيَكةةديٍَ  ،ر نل ة ب ة ِيَز رسنةةا  ،وس بةةج ئاٌيا ي ةةاُ بٍاة ة ا
ب ِيَزي ئيٍسةةاُ ،رلنة ئيٍسةةةاٌ  ،ئ ة ئيٍسةةةاُ لة دووا و عٍ وييةةة وس ب ِيَةةةز
بةةوو ،نا سنةةاٌ بةةج ئا ةةةةاُ رسبةةَ ،بجيةة ووو ةةةةا  نةة خةةوا رسيٍيَةةةةدََ بةةةةج الا

في ةةدع وُ ،ةةةوا راوايةةاُ ل ة خةةوا رسنةةةةا  ،ن ة خةةوا ث َي ة رسف ة وواَ :ﭽﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼطــه ،واتة  :بةددة بةج الا فةةةع وُ ب دا ة

ئة و يةاخ بةووس،

ثيَة ودةةةةة ووو ةةةان  رسفة ة وواَ :ﭽ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿﯀ ﯁ ﯂       

  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﰀﭼطــه ،واتة  :ةوت  :خواية ! ةيٍ ً وشةةةار بكة  ،نةا ً ئا ةاُ بكةةة  ،ديَة
ئوا بكةة وس ،ن ل سةة ً تيَدوةة ُ ،وس ل ن ونا ً ثالنثشةة يَكي بج رابٍةةة ئة وي(
ِةةا دووٌ بداً ب  ،ثشةة ى ث ب ِيَز بكةة  ،وس ل نا وةدا ب شةدا ي بكةة  ،بجئةة وسا
ئة تج ب ثةةاك بوديةَ ،وس ئة يارا تج بكةة يَ.
ن واتة  :بٍاةة ا ةة ن وتٍ ئيٍسةةاُ ئ وسية لة دووا و عٍ ويية وس بة ِيَزب ،
ث ةيَ( ِةة ووو شةةةةت ووو ةةا  راواا ةةةةا رسنةةةا ؟ رسلنةةةة  :ةةيٍ ً فةةداواُ بكةة ،
ئيٍساٌ ر َه ضكةةة ِة نة روو خة و ِاتٍة ثةيَ( ،ي نسةةة رسنةةة واَ ،ن واتةةة :
رسبةة ةيٍوةت فداواُ بة  ،ئٍجا نا ئا ةاُ رسبة  ،وس نة نةا ئا ةةةاُ بةوو ،ئٍجةةةا
ئواٌت رسند َي ةة وس ،وس ن وابةةوواِ ،اونةةا ا باشةرت بج ث يةةدا رسبَ ،ب ً ئةةة وسا
ل ئات خجيدا ر نل ضكةة ب ء ح و نل ا نة ً بةةة ِ ،ة لة ديَةوس بة روو خ وةةةاُ
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ر نل نويَد رسب َي ةة وس ،وسك نو رسوا يا خجواُ رسلنةةيََ :فوُ ن ر نل رسلنةة َي شةةا س
ويَدووي  ،بة رلنجثة ئاويَةةةا ويَةداُ رسبةةة ) ،شةةةا س ويَةدوو بةوَ بة روو رلنجثةةة ئةاواُ
ويَداُ رسبةة  ،ةوٌك ضك يةة ِ ،ة نةو رسوا يا خجشةةةىاُ وتووياٌة  :فةوُ نة
ر نل وسك رس ياي ب ِيض ثدد ٌةةاب ) را ثشةةت ب خوا ب نت ل دووا و عٍ ويية وس
ئيٍسةةاُ ب ِيَةز رسنا  ،تج ِ ت رسن ا وشةةوو خج يَكةت ِ ي  ،نا ةائيَكةت ِ ية ،
ثشةة ت ث َي ااةة  ،ئة وسن ِيَةز رسراتة رلنةةةت ،ةةوٌك ع لةةىاٌيي ناُء وارريية ناُ
رس نليََ :نوا ثشةةت بة خةوا ب ةةنت ،ب ن ليٍَيَةةا ثةدد رسناتة وس؟ وس بيَطا ةةةاُ لة وس نة
تونةةن) الي ٌ و عٍ وي ء رس ووٌي ئيٍسةةةاُ ثةدد رسنةةةات وس ،ئٍجةا وةَ ث ٌديَكةةة
ع دسبيةي راٌةةاوس ،رس نليَي :ال َٜطْ وعف جِشْ وٌِ َعُّ وا قََ ْ ٜٛعًَْٝوِ٘ ميورُّ ) ٚواتةةة  :ر ة
ل ب اٌدة ئيشةةةيَكدا الوائ ٌةةابةةة  ،ئ ةةة دووح نة لة ب اٌد يةدا ب ِيَةةةز بة ،
ياٌ  ِ :ويشة ئيٍسةاُ ب دووح بيَّةيَز رسبةة  ،ئٍجةةا ر ةة ن ا بيَّةةيَز رسبةة .
رس يَددٌ وس نةات خجا ثياويَك نا واٌضةةيا ِة بووس ئة بة شةاُء شة ون بةووس،
ة رو يافةةةة ن ئة ب ِيَةةةةزو ب ةةةاوا ِةةةة بووس ،را َيةةا ب ة ديَوةةةةارا رس دوا ن ة
و خ با ا ثيَيةة  ،ل ٌاناو و خ نةة ا ل ةةوو داَ رسة ةة  ،ة ت و ديَودي( لة وََ
ن ويٍياُ راٌاوس ،ةوٌك رسئاٌَ و ل واَ رسة ة  ،ئٍجةةا نابدا ِة رس ةت رسراتة
و خ ن اء ب با سوس ل و دسن ا رس ريٍَة  ،بة ً ل بة خجية وس سةةة ي ن نةدرو
وتةةةة  :ئةةةةاَ ئة سنة ب ةج ةةةستةة ) ،واتة  :ئةةةةاا ئ ة و ِيَةةةةزو وستة ةةةستيَكيشةةةة
ل لنةةةةدا بوواية !! ئٍجةةا نةةابداا ديَوةةد ة ستا نة رسيديٍةة ئة و و خة بة بةةةةا سوس
رس ريٍَةة ء ل و ةةج دس رايدسٌةة رسلنةة  :ئة وس ِة ئة وس ٌية خةجو ليَدةةةدسً ،ةةوٌك
ِ رس ةة مبوةةاتة لة ثةةة هء ثةجً رسخةا  ،بة ً روايةا نة ويَةةة لة و سة ي ا
رسب  ،رسلنةة  :واريا س ِة ِيَةةزسو ةةةةست ل لنةةةدا ٌية ِ ،ة ر ةةة ي و دووحة
ل لندا ٌي  ،ب ِ حةاهَ لةةيَ بة تة واد رسنةةة واَ ،رسٌوةةة رسراو رسلنة  :دووتدة وس!
ئة وي( رسلنةةةة  :ب لنةةةة و بةاُ ةةةيت رسواَ؟ ئيةةدا دووتةةة رسنةةةةات وس ،ئٍجةةا نةةابداا
ديَوةةد رسلنةةةة  :ئ ة ا بةةةة ة ئابا ئة و ووستةةةة ا نة تةةج ِ ت ة  ،نة ٌةةاويَد َا خةةجا
لة بدا  ،رسلن  :دا  ،ب ً ح يفةة ةةستة ل لنةدا ٌية  ،ن واتة  :لة ح يقةةة تدا
ئيٍسةةاُ بة ر ةةة ٌية  ،ئة رةا رسبيٍة ئيٍسةةةاٌيَك نو تة بةا ا بضةووك بة
ئيٍسةةاٌيَك و س رسويَدََ ،بجة ؟ ةوٌك ل دووا و عٍة ويي وس ل و ب ِيَةةزتدس.

www.alibapir.net

......

( ) 11 – 8

[ ] 322

ئٍجةا ئ و ئاي تاٌ ن ب لنةوة ُ ل ة ئة وس نة ثشةت بة خةوا ب ةنت ِيَةز رسراتة

ئيٍسةةةةةاُ ،خةةةواا بةة ئ رسفة ة وواَ :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼالتوبـــ  ،واتة ة  :ئ ة ة ثشةةةةة ياُ
ِ لنةكةةدر ،بمنة  :خواواُ ب ة  ،بيَجوة لة و ِةيض ث
ب و ب ة وس ،ئ و خاوسٌ با س ةةاا و ئٌةة .

ةرتاوا ِة اء دسواٌة  ،ثشةةة ي

ِة وسِا لة ةةوو دست ميطوالم)را رسفة وواَ :ﭽ ...ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ ،وات ة  ِ :ة ن ة

ثةةا يَز ل ة خةةوا بكةةا  ،خةةوا

رس ووا خيَةدا ليَدسنةةات وس ،وس ب َيطةة وسا بجخةةجَ فكةةةدا ثة بشةةةةك دةئا رسرا ،
وس ِ ن ثشةةت بة خةوا بد ةةة خةواا ب ة  ،خةةوا نةا ا خةجا رس ي ٌ َي ةةة
رةةةةة  ،بة ة ً خةةةوا بةةةج ِة ة نا يَة ةةا ئ ٌدائسية ة ن راٌةةةاوس ،وس نة ةةا ء شةةةةةويٍَيَك
ريةةا يةكةداوا راٌةةاوس.
خوا ل و ن ةةاٌ واُ بوةةةيَددََ نة ب دا ةةة ي ثشةةةت بة خةوا رسب ةنتء رلنيةاُ بة
خواوس ث يوس ةة  ،وس رس ة يشةةياُ ب ِجنةا سنةاٌ وسية .
و.
ال ِإ َيَ٘ إِالَّ َْْ َ َسْ و َت ْغفِرىَ ََٚتٛب ِإيَ ْٝو َ
طَٗد َْٕ َ
خ ُْ ِدىَ َ ْ
س ْبخَا َْوَ ميًَِّٗا َ ِ َٚ
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ثيَهاســةى ئةم دةرســة

ى ة ِ رســةةةة ٍ ّاي ت ك م ةة ّى )14 ،13 ،12( :رس وكَذكْ ةة وسو فةسةةيةةةد رسمةةةة كٓ ،م ة
خةةوي  ى ِ ـةآ ت كة ٍوب ـِسم ري ب ـى ت زٍووّى شنسةةتةةدويـروو وووى مةة م ٔ ،
ث شةة ٔ ّ صةةدِيّيي م ٔ رسم ت ىة بةويـ ث ـةةة ٔ ىةةةآوسـءد ٓ ب ىَةةيَٓ بة خةوي رئ ري،
ى ـ ة ـ ب ّايك ة يى مةةةدرٔ ب ة خةةةةويو ،ط ا ع ة ت ك م مةةةة ـكى ،ث ش ة ٔ شةةةن ّاّى ت ة و
ث ـ ٔ ب َىيَْةة ّ  ،وس ـة ـسجن ِ ـةةزيو ىَة رّية كى اي ٍة يى خةوي َعصَٖٗجَلىَّٖ ى ـة ـ
ت و بةآث ـةة ّيى ت و ب ىَةيَٓ شةةن ّاّ رسخ ة ـِوو ،مة ركةةة ـس ت ٍة جنى ـةةة ـسميي
ى ة خسةةةةتْ ـِوو ت ة و ـِيـةةةةتيي  ،رسـل ث ّةةا ىةةةةآوسـءد ْى ٍسةةةوىََ ّ ّ  ،وس ث ش ة ٔ
ّ ـيْى ت و روو ٍييةية ك  :وووى مة م ٔ ّ صةدِيّيي مة ٔ.
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ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀﯁ ﯂        ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وس ب رىَْية كى كة وس خةوي ث ـ ّيَنةةى ثتة و ىة وسكة تيسةةةدِيتيً وسـءةةةدت ،وس
رويزرس ٍشةةووـخ ـٍ ٔ ى ّيَوري ريّ ٔ ،وس خوي ثيَةى فة ـٍوؤٍ :سةةة ء ـ ٍةٓ ى ء ىَتةة من
ب ة ٍ ة ـويَه ّو َكةةذ ب ـث ةة بن ة ٔ  ،زسمةةةة ت بةةاسٔ  ،تيَ ة ٔ ب ة ـِسويّ ةة مديويمن ب َيةةْٓ ،
ثشةة تي ٔ بطةدٔ  ،اة ـز بة ة بة خةوي بةاسٔ (ى بة ـ خةوي ٕ ومة ـكء ٕة ايـئ ّة ريـئ
بنةة ٔ) ،ت وس رىَةْية بٓ خديث م ّت ٔ ىةةآ رسـدٍِ وسو ،رس خن ٍة ّيَةو كة ّا ب خيَنةةة وس
مةة ـِووب ـكةةةة ٔ بةة اكَدري رسـِ ،ٔ،تْ ةةةةة ٕ ـم ٍيَنتةةةة ٔ روي تةة وس بيَ ةةةدِوي بةةةآ ،تةة وس
بيَطوٍةة ة ٔ ـِكَةةةةى ـِيـةةةةتى بةةةةزـ مةةةةدروس ﮤ تيةةةةا ىةة ة ـةةةةةة ّط

ٕ ىَوسشةة ة ّاّ وس

ث ـ ّ م ك ّة وسّ ،ة فدكَْ ٔ ىيَنةةدرٔ رىَي ةة ٔ ـِسل مةةدر :وشة م ٔ ىة شةةوكَْى خ كة ٔ
الرسرسٔ رسءةة ـِٔ ،وس ب شةةيَه ى وس م ثيَةةى ت ٍ اءة ـكى مديبةوؤ ى بيةةدك ٔ مةدر ،وس
ب ـرسويٍية ّ ث مةيى ركن ك ٔ ىةةآ رسبيْةى ،وطة ىة م ٍيَنةةي ٔ ،رسوة ىيَيةة ٔ ب ةووـسو
ك وث شيي ٔ ىةةآبنة  ،بيَطوٍ ٔ خوي ك مةة م ـيّى خةة ة رسوكَةٓ  ٕة ـوسٕ ى ويّة ة
م ءو ية ٔ :تيََة ّ صةةدِيّيني ،ثة ـ ّى ثت وٍةة ٔ وسـءةةدت ،بة مِ ب شةةةيَه ىة وس مة
ثيَةةةةةى ت ٍ اءة ة ـكى مديبةةةوؤ ى بية ةةدك ٔ مةةةدر ،تيةةةا ىة ة تة ة جن ٍى تة ة وسري تيََةةة ة
رواٍْ ك يةةةةى ـِل ميْ ٍةةةة ٔ خسةةةةتْ ّ َيةةوئ ٕ ةةةة ـِ،ا ايةةةة ٍ ت ،وس ى ٍة و روية
خةةوي ٕةة ويىَي ٔ ثيَةةاسريت بةة وس مةة ىيَةزيّةةة ّ  ،وـرسم ـكي ّةة (ىةة مةةدرسوس خةةدي )
رسك ّنةةدرﭫ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﭾ) :وش

(َُقٚب) تيََ ب مةوـر رسىَةةيَني :ـ ـث ـشتي ـ ،ك ٔ ٍشةةووـخ ـ ،كة ٔ

بَّفل لَّٛ
طَّ َٗاجلو ل ٔدَّكاهجٖق ل ٔ
ب ة ـثدل ،ب ة مِ ى ة ت ـ ةةيَاي رسىَةةةةآ( :اهِٖق لبَُّفل لَّٛال لائٔ ٔ
ج ٌِعُل لَُّٕ ُق َِل ل لاءُ) وشةةةةة :
َُ٘اهٔ لَّلٍَََِّٔٗ َ
بَّٗاه ِٖقٔٚل لبَُّاهِأُل لحَُّعَل لََّّاهقل لََََِّ٘ٗعَل لَِّّ ِ
اخلػَل ل ٔ
(َُقٚللب) ىةة (َُقللب)سوس ٕةة وسَُ( ،قللب) وسو كةة ٔ موّيَةةه ىةة ركةةويـ رسمةةد َ ثيَةةى
رسءو د ََُ( :قب) ،ب مِ ى خشةة ت ريـ مة ّ خشة ى ـة ـ رسمةد َ ،كة ٔ مة مةؤ
رسمةد َ ث َيةةى رسءةةو د َ( :ثَقلبَّ) ،وس (ُقٚللب) م ـةةيَن مة ىة َة ٌَ بة ىَى م ٍة َىيَه
بجيَضيَت وسو ـة ـث ـشةتيي ٔ بنةة ت ،وس ( ُق َِ لاء) م ي (ّقيةةب)س.
ع ،)ٍٚوي َ ( :تعصٙس) بدكتي ىة ثشةتطد ٓ
(ﮌ )( :اهتٖعصَٙسَُّ:اهِٗصِ َسَ ًَ َُّٝعَّاهتٖعِ ٔ
بَّدََُّْٗال للدَُِّٓٗ َّ،ل لََّ٘تَ للأ ٔدٙبْ) ٕ ـوسٕة ةة
ى ءة ة ٌَ بة ة ء وـسءد ْةةةايَٗ ( ،اهتٖعصَٙل لسَُّ:ضَل لسِ ْ
(تَعصٙللس) بةة ىيَايّيَةةةه رسءةةو د َ ،مةة ىةة ـةةزي شةة ـعيي م ٔ م ٍةةةرت بةةآ ،مةة بةة
ة ٍ آمدرّى تيْس ةة ّى ويّ ةةةة ـس ،ب ة بآ ت ة وس م ة ت ة و ـةةزي ش ة ـعيي ركةةةة ـكى
مديبةآ.
بًَّٔل ل ََّّاهقطل ل َعَ ََّٗ،تق َسضُل للٍَُٔ َّ:تجُ لل٘ ُشٍَُّٓٗاهق للسضَُّ َٗ ًَل ل لايَّْ
ضل ل لسِ ْ
(ﮍ)( :اهقل لسِضَُ َّ:
طَّ َزدَِّّ َب ل ل َد ٔه ٕٔ) (ق لسِض) و ـكَنةةةة ى ة ب ةدِكٓ ،وش ة َ ( :تقسض لٍُٔ) م ة ى ة
ػ لسِ ٕ
ُ ٙلدِفعَُّ ٔب َ
ـووـِس ى (اهلٔف)ري ٕ وس ،وي  :خ ـ ىيَيةة ٔ يَاسثة ـِ ـِيـةةةت وخ ىيَةى ّة رسرئ،
وس ٕ ـوسٕ (قسِض ) ب ٍ َىيَه رسءو د َ مة بةاـ َ بة م ـةيَه بة ٍة ـويَه رويكةى
خةور ت و ٍ َى  ،ك ٔ وكَْةة ت و ٍ ىَ باـيَ ب و م ـ م ثيَيةةايوس.
ض لاَُّٝ
ج ل ُسَّق لاعََُّٗ،اهٌُقا َ
ُ َ
ص لوَُُّٕ ًٔ لَِّ َّ:
بِ ََّٗ،
(ﮫ) :وي ة  :ـِسل( ،اهقطِ ل ل َ٘ٔ َّ:ُٝغو لغَُّاهقو ل ٔ
جَ َُّٞذ ٔهم)( ،قطِللَّ َ٘ )ُٝوي  :رٌَ ـِسايةةى ،ى ـِكشةة شةةاي ع ـِسب بة بة ـركَنى ز،ـ
ًُ َعاه َ
ج ل ْسَّق لاعُ) وي ةة  :بةة ـركَنى ـِسل ثتةة (ًقاضللا)ٝكةة
ُ َ
ـِسل ـةةةة خت رسىَةةيََٓ ( :
بدكتية ىة ك ـسـة ـمدرّى بة ـركَنى ـِسل مة بشةةنيَْد َ ،ثيَةى رسءةو د َ( :قاضَل لاُٖ)
وي  :ت و ب ـرس ـِسا شةةن ّا.
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ُلَّغٍ) ىة زٍة ّى ع ـِسبيةاي
ُلَّغ)َ ( ،
ُاظَّٕ َُٗ ُ
جٌِعَُُّٕ َ
صٚبَُّاهٌُقدٖزَُ َّ،
غَّ:اهِٖ ٔ
(﮳)( :ال ّ
ُ لاظ) ب (ُُُ لغ) مةة رسمدكَتة وس.
ب ب شةيَنى رك ـكيةنةةديو رسءو ةةد َ م ب ( َ
خائٔ َِلَّٔ ََّٗٞقٚلىَََّّ:اخلائٔ َِلًََّ َّ:ٞصِللَّ َدز)
خلَّائٔ َّْ َٗ َّ،
جلَّ ْىَّ َ
خائٔ َِلَّ ٕٔ ََّٗ،ٞقٚل َّىََّ َز ُ
ج ٌَاعَ َٕ َّٞ
خائٔ ََِ َّ:ٞ
(﮼)َ ( :
خائَِٔلل )ٞرسءوجنةةآ بةة ٍ ّةة م ٍةة َىيَنى خي ّ نةةة ـبآ ،وس رسشةطوجنةةةةآ
وشةة ( َ
خائٔ َِ لل)ٞ
ثي ة وكَنى خ تيةةةةٓ ب ةةآ ،م ة ز،ـ ّ ث ة ميى مدرب ةةآ ،وس رسشطوجن ةةآ وشةةةة ( َ
ى َيةةدسري كةةةة وط ب ةةآ ٍ ب ـةةةةتى ثةةآ ّ ث ة ميى بةةآ ،رك ة ـس خيةةةة ّ ت ثيَضةةةة ويّ
ت ٍ ّ ةة  ،ت ٍ ّةة ت وي ةة  :ـةةج ـرس ث ـيـةةو ،خي ّةة ت وي ةة  ّ :ث مةةةيى مةةدرٔ ىةة
ـةةج ـرسري.
ب) ت وسكة مة
جل لا ٔفَ َّٛعل ََّّاهرُِٖل ل ٔ
(﯂ ) :وي ة  :ى َيةةي ٔ ب ةةةةووـس( ،اهعَ ُفلَُّ٘ٓل ل ََّ٘اهتَ َ
صللَّدِتََُّإ َشاهلَّٞ
م ـةةةيَه ءوّ ٕيَةه بنة ت ءوّ ٕ مة ّ ركةةاس بطةةةري ََ َٗ ( ،عفللَِّ٘تَُّ َع ِِلََُّّٕق َ
صلازَف ًاَّ َع ِِلُٕ) م ـةيَه ءوّ ٕ َيةةه رسم ة تَ ٕ ،ى ك ة و رسم ة ت ،ع ة فوو مدرّ م ة
َذُِ ِٔل َّٕٔ َ
بدكتي ة ى ة وس م ة ءوّ ٕ م ة ّ ركةةاس بطةةد َ ،وسو بيَةةةة َيى ءوّ ٕ مةةةة ّ ة مدربآ،
ك خور خ ىةةآ ب ـ ـسوس ّ بة ت ،وسو ت وس م ّ زيّةةآ ت و ءوّ ٕة مةدروس.
صللف ) ى ءة ٌَ ( َع ُفلل٘) ويةةةة ويزكي ٔ كةةيي ( ( َع ُفلل٘) ت وسكة مة ءوّ ٕ مة
()َ ( :
ّ ركاس بطةةد  ،ب مِ (صَلف َّ) بدكتي ى وس م ٕة ـ ـ ـم ّ شةى ّ مةةة َ ( ،ع ُفلَّ٘)،
ص ل لف )
ت وسك ة م ة ة ءوّ ٕ م ةة ب يْةةى ،ب ة مِ ك وث شةةةةيى ىةةآبنةةةة  ،ب ة مِ ( َ
ضلََُّّٕ
ػلَّٛءَٔ َّ:عسِ ُ
صلَّف َُّاه ٖ
ت وسك م وسو بيَةيَى ت و ءوّة ٕ ت ٕة ـ ّ بيْي ةةآ ،رسىَةآَ ( :
ج لإَُُُِٔٗ َّ،اهصٖ لف َُ َّ:تلَّسِنَُّاهتٖجِسٙلبَّٔ) (صَلف َّ) بدكتية ىة ال شةةةتيَه ،كة خور ث ّة كى
َٗ َ
صللَّف ) بدكتية ىةةة وس مة ة ـةة ـم ّ م ـةيَه
ت و شةةت  ،ك خور ّيشةةتىَ ( ،
ّ مةة ى ـة ـ ت و ٕ َى كة م مدرووكة ى.

(ﭝ) :بةةةة ٍ ّةةةة (غَل للٖ٘قِا) و (َٓ ٖٚجَِِ ل للا) و ( هصَ ل ل لقِا) ٕةةة ة وس ،ﭽﭝ ﭞ
ﭟﭼ ،وي ة ة  :رواٍْ كة ة يى رٌَ ـِساييَة ة ٔ ىة ة ّيَويّةةةاي ث كةةةايمدرٔ ،كة ة خور
ٔ َّٜبلل َرا) وي ة :
صل ل َق)( ،غللَّ َس َ
ٔ َّٜبل ل ل َراَّٜ َّ،هللَّ َٔ َجَّبلََّّٕٔ َٗه ٔ
ثيََ ّة وس ىنةةةة ّأ ،رسىَةةةةآ (غ للَّ َس َ
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صلَّقَُّ
صلَّوَُُّٕ ًٔلََّّّاهغٔللَّساءَّٔ َٗ ُٓلَّ ََّ٘ ًَلَّاَُّٙو َ
ز،ـ ب و شةةت وس ـة ـءة ـِ بوو ،ثيَةوس ّووـةةة ِ َٗ ( ،
ٔبلَّ ٕٔ) ( ٔغل لساءٔ) بة صةةَة مة ريس ٕة ـ شةةتيَه رسءةةو د َ مة ٍد ،ةة شةةةةتيَنى ثةآ بة
شةةتيَنى ركنةةةة وس بْووـةةيَْ ةةآ ( ،غ َسٙل َُّ ُفللالُاًَّ ٔبل لل َرا َّ،ه َٔجِ لل َُّ ٔبل ٕٔ) ،ى ة م ةةوـرسويـكى
خ ٍةةةةة ّاي رسىَةةةةةيَني :يََة ةة ـري ،كة ة خور شةةةت م ِ ثيَةةةوس خ ـكة ةةه مةةةةةدر ،كة ة خور
ثيََةة وسّووـةة ّا.
جادََُّٝاهفٔعِ َى) (صُ لِِع) بدكتي ىة وس ٕ ـشةتيَه بة ـِكَنةةيى
(ﭪ) (اهصٗ لِِعََُّإ َ

بنةةةةةةةةةةةد َ ،مةةةةةةةةة ة رسفةةةةةةةةة ة ـٍو َ :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭼ  ،وي ةة  :خةةوي ٕةة ويىَي ٔ ثيَةةاسري بةة وس مةة ز،ـ بةة وـرسمةة ـكى
رسكة ة ّندر ،مة ة ىيَةةةدسري ٍ ب ـةةةةةت ثيَةةةى مة ةةدرسوس خديث م ّي ّة ة  ٕ ،ـكة ة ّاس ز،ـ
وـرسم ةة ـكى ث ّٖةةةة ّيي ٔ َي ةةاي مدرب ةةآ ،ب ة مِ خةةوي ٕ ةة ويىَي ٔ ث َيةةاسري ب ة وس م ة
مدرووكةة ّ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خةةوي  ى ت ك م ّى ثيَشةووري م رسكف ـٍوؤ ،ـِوو رويّاّى ى تيَ ّةايـئ بةوو،
تْ ةة خةةوي  ب ـةةةى تةة زٍووّى وووى مةة م ٔ ّ صةةدِيّيي م ٔ رسمةة ت ىةة ث ـةةة ٔ
ب َىيَْايّية ّاي ب خوي ،وس ث شة ٔ شةةن ّاّى تة و ب ىَةةيَٓ ث ـةة ّ  ،ب تة وس ٍسةةوىََ ّ ٔ
ث ّةةا ىةةةةآ وسـبطةةدٔ ،تْ ةة تيََ ة ى ة ـةةةة ـس رسـةةتجيَندرّى فسةي ةةدمدرّى ت ة ِ
ـةةووـِس ٍوب ـِسم ة وس ،ب ك ة ٔ مةةدر ،م ة ك م ة ِ ت ك ة ى ت ة ِ ـةةووـِس ب ـ ةةى ث ـةةةة ٔ

رسم ةة ت ،رسف ة ـٍو َ :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ،ب ك ة ى ة ز،ـ شةةوكَْى
ت ِ ـووـِس ري ب ـى ب َىيَٓ ث ـةةة ٔ رسمةد َ ،ىيَةةةدسري ت ٍة ك ميَنةة ىة و شةةوكَْ ّ مة
خةةوي ب ٍ ة ٔ ب ـةةى ب ة َىيَٓ ث ـ ّيَةةةه رسم ة ت مةة ى ة وووى مةة م ّى وسـءد ةةوس ،ركةة ـس
ٍ ب ـةت ى وووى م م ٔ (بََِّٔٛإَضِلسَائٔٚىَّ)س ،وي  :وسكة تيسةدِيتيً ،كةوّن تيسةةدِيتيً
ّ زّ و ثيَغ ٍ ـ (ك عقووب)س  ،مة رويزرس مةةوـِ بةوو ؤ ،كة ميَني ٔ كوـةةف بةوو،
كة ميَنى ركنة ك ٔ بْية ٍني بةةوو ،ى ءة ٌَ رس بديك مةة ركن كةة ٔ ،كوـةةةةف بْيةةةة ٍني بة
ة ة ّي ىة ة ريكنةةةةةيَه بةةةوؤ ،تة ة ويّى ركنة ة ة ىة ة ريكنيَةةةه بةةةوؤٕ ،ة ة ٍووك ٔ مةةةوـِيّى
(كةة عقووب)ٔ ،وةة تيسةةةةدِيتيً ّ زّةة و شةةة ـس ى (كةة عقووب)س ،مةة رسفةةة ـٍو َ (بَ ِٔللٛ
ضسَائٔٚى) ـِ،ىَ م ّى تيسةةدِيتيً ،بيَطوٍة ٔ وسكة تيسةةدِيتيًٕ ،ة ٍوو ت ويّة ٔ بة مةوـِ
إَ ِ
مض وس مة رسكةْ وس ـة ـ كة عقووب ىة كة عقووب ث كةايبوؤ( ،كة عقووب)ك مةو ِـ
(تيسةةح ل)س( ،تيسةةح ل)ك مةةوـِ (تيةربِيٕيُ)س ،ـةة الٍى خةوي ى ـةة ـ ٕ ٍووكةةة ٔ بةآ،
وةةةة ىيَةةةةدسري خةةوي  ب ٍ ة ٔ ب ـةةى ت ة و ث ة ـ ٔ ب َى ةةيَْ ثت ة وس رسم ة ت م ة ى ة ب ة ّى
تيسةةةةةدِيتييى وسـءد ةةةوسو رسفة ة ـٍو َ :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ،
رسف ـٍو َ :بيَطوٍ ٔ خوي ث ـ ّيَنةةى ثتةة و وسـءدت ى وسك تيسةةدِيتيً( ،اهلٌَٔ ٚج لاق:
كدَّْ،اه َع ِٔلدَُّاه ل ٌَُ٘ثٖقْ) ثة ـ ّيَنى ثتة و ،ثة ـ ّيَنى ريمة ميى ى ـة ـ مةةدي و
اه َع ِٔلدَُّاه لٌُؤَ ِ
و خت ى ـ ـمدي  ،تْ ت ك ث ـ ّى كى ىةةآ وسـءةد ٓ( ثة ـ ّى ب ّايكة يى بة خةوي
مةةةةدرٔ ،ثةةة ـ ّى ث ب ّةةةةاكى بةةة شةةة ـكن وس ،ثةةة ـ ّى ف ـٍ ّ ةةة ـكى مةةةةدرٔ بةةة

ثيَغ ٍ ةة ة ـيّي ٔ (ـةة ةة الٍى خويكةة ة ٔ ى ـةةةةةة ـ بةةةةةةآ) ،ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭼ ،وس ىةة ّيَةةةو بةة ّى تيسة ةةدِيتيياي رويزرس ( َُقٔٚل للب)ٍة ة ٔ ّة ة ـرٔ ( َُقٔ ٚللب) وي ة ة :
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ٍشةةووـخ ـ ،ب ـثةدل ،ب كةةةى رويزرس بةوؤ( كةوّن وووى مة م ٔ رويزرس ةةريس بةوؤ،
ٕ ـ ةريسك و ك وس ـة ـ ك مةيَه ى موـِسم ّى ك عقووب ٕ ،ـ موـِكَه ب ـسب بيَنى ىةةآ
م و ة ة وسو ةةةريس ٕة ة زكَنى ىة ةةآ م و ة ة وس ،خةةةوي ث ـوسـرءة ةة ـ بة ة ـِكَندسةةةةةتْى
م ـوب ـك ٔ ،ى ّيَو ٕ ـمة ِ ى و ةرييّ ري ٍشةووـخ ـكَنى ث كاي مةدروس ،وة ت كة تة وس بة
وسَةةى بةةووس بةة ثيَغةةة ٍ ـ ـةةة ـرسٍى خ كةة ٔ ـةة الٍى خةةوي ى ـةةةة ـ ،مةة خةةةةوي
بفةة ـٍو َ :فآلٔ مة ل بن ب (ّة ايب) فةآلٔ يةةةدس ٕة ز ،كة خور خةوي ب مرسـةةةت
بةة و ثيَغ ٍ ةة ـس ريوس ،مةة ىةة ّيَةةةو ٕةة ـ ةةةريسك ماي (ّةة ايب)كَه
تةة و صةة مَي
ٕ َى ذكَد َ ٕ ،ـروومي ٔ ءوجنةة ؤ ،تْ ةةة رسفة ـٍو َ :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ،
وس خةةوي فةة ـٍوو { :بةة و رويزرس (ُقٚلَّلب)س فةة ـٍوو}ٍ ،ةةٓ ى ء ىَةةةت من ،مةة تيَةةةوسة
ـ ـث ـشةةةةتى ٕ ة ـ م ة ِ ى ة و رويزرس ةي ةةدس ٕ ة زس رسمةةةة ٔ ،م ة ب ة ٕ ة ٍووك ٔ ء ى ةةى
وووى م ثيَناكَْٓ ،بة مِ بيَطوٍة ٔ ى ءةةة ٌَ بةووّى خةةةوي بة ٕةيط ءة ٌ م ٍ َىيَةةةه بة
ءةة دس ّيةة خةةةوي م ـب وةةةآ ى خةةةةة وس وس ى ءةةةةة ٌَ مةة ل ّيةةة  ،تْ ةةةةة مةة ىيَةةةدسري
رسف ـٍو َ :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ،خ خوي ى ءة ٌَ ٕةة ٍوو رـوـةتنديوسم ّى
خ ريك  ،ب زيّيةة ـكى ب رسـةة مت ب تةةرييرسوس ،ى ءة ٌَ ٕةةة ٍووئ ريكةةة و ت ءة
ى ة ٕ ٍوويّ ة ٕةةيط شةةةةتيَه ّي ة ب ة بآ تي ةةديرس خةةةةوي ب ةآ بض ةةآ ،ب ة مِ ى َيةةدسري م ة
رسفة ـٍو َ :ﭽﮂ ﮃﭼ ،تة ِ ى ءةةة ٌَ بووّة ى ءةةة ٌَ بةووّيَنى ك ةةةة  ،وي ة :
ى ء ىَت ٔ ريِ ب ثشةةت ءةد ٓ ٕ ومةة ـكى مةدرٔ مة ـ بة ت ـة ٔ مةدرٔ ،وس ـ ـخسةةةو،
تْ ةة تةة ِ ى ءةة ٌَ بووّةة ك ةة خةةوي ،ركةةةة ـس بةة ءةة دس ّيةةةة  ،ب كةة رسفةة ـٍو َ:

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ،وس خةوي ف ـٍوو  ٍٓ :ى ء ىَتةة من
ت ء ة ـ ّو َكةةذ ب ـثةةةة بن ةة ٔ  ،زسمةةةة ت بةةاسٔ  ،ب ةدِوي بيَةةةةْٓ ب ة ـِسويّ م ةةديويّى ٍةةٓ ،وس
ثشةةتي ٔ بطةةدٔ ـِكَزك ٔ ىةةآ بطةةدٔ ،وس ا ـز بةة ة ب خةةوي بةاسٔ( ،وي ة  :ى بة ـ خةوي

ٕةةةةةةة وم ـكى ٕةةةةةةة ايـ ّةةة ة ريـئ بنةةة ة ٔ) ،ت ءةةة ة ـ ويبنةةة ة ٔ ﭽﮑ ﮒ
ﮓﭼ ،ب رىَْي كى ك وس ،خديث م ّت ٔ ىةةآ رسـةةدٍِ وس ،ك ّةةى :وطةة ىة وس مة
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ى ء ىَةةةةت من ،ىةةة رّيةةةةة ري ثشةةةةةتت ٔ رسءةةةةةدِ ٕ وم ـكيتةةة ٔ رسمةةة ِ ،ىةةة رويـِ،اكشةةةةةاي

خديث م ّيشةةةةةةةةةت ٔ ىةةةةةةةةةآ رسـةةةةة ةدٍِ وس ،ﭽﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙﭼ ،وس ب ة تنيةةا رسش ةةت خن ٍ ّ َيةةو كةةةة ّا ب خيَنةةةة وس م ة ـِووبةةةة ـك ٔ ب ة
اكَةةدري رسـِ ،ٔ،وي  :ب ٕ شةت م ٔ.

ىيَةةدسري خوي ث ـوسـرءةة ـ ٕة ـ بة موـ ةةةى رسفة ـٍو َ :ب ىَةةةيَٓ ثة ـ ّى ىة بة ّى
تيسةةدِيتيً وسـءةةدت ،بةة مِ ىةة ـةةةةووـِس ى (اهِقللس)ٝري {وسو ىةة بةة ـءى ك مةة ٍى تةة ِ
فسةريسري ب ـةةَ ٔ مدر ،ى ت ك ى ( 83و )84ري} ب فصةةي ًَ ب ـء تة و ث ـ ّة رسمة ت

م ة ىةة وووى مةة م ّى وسـءد ةةةوس ،ث ـ ّيَنةةةةى رس بدِء كةةةةى بةةووس ،رسفةة ـٍو َ :ﭽﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭼ ،ت وس ت و ث ـ ّ رس ( )10بدِءة كى كة  ،مة ىيَةدسري رسفة ـٍو َ :ﭽﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ ،خةةةةوي ثةةة ـ ّيَنى ثتةةةةة و ىةةة وسكةةةةة

تيسةةةةدِيتيً

وسـءدت ،اوـِت ّي ٕ ّةاكَنى ٕ ّةاكَنى ـِوؤ رسم ة وس ،ت ة خةوي رسفة ـٍو َ :ﭽﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼٕ ،ةةة ـ م ٍيَةةةةةه ىةةة
تيَةةةةوس روي تة وس( ،وي ة  :روي تة و ثة ـ ٔ ىةةةةآ وسـءيةةديّ ) ،بيَة ةةدِوي بةآ ،تةة وس ـِكَةةةةى
ـِيـةةتى ؤ مدروس ،و ىةةيَدسري خوي ريرءة ـ رسكة و َ تة وس ت ة وس بيةةةد ٍسةةةوىََ ّ ٔ،
م م ى خة ث ـ ّيَنةةى تة وي ىة وووى مة م ٔ وسـءةدت ،ب ىَةةيَٓ ٍةوارس ز،ـكشةةةى
ث َيةةائ ،م ة ت ء ة ـ ث ب ّةةابٓ ب ة و ب ىَةةةةيَٓ ث ـ ّ ّ ةة وس ،خةةةةوي ت وس ةةةة ٔ ب ة رسمةةةة ت
تة وس ٔ ب ة رسم ة ت ،ىة رّي ة ري ـ ة ـ ٔ رسخ ة ت ثشةةةةتت ٔ رسء ةةد َ ،وس ى ة رويـِ،اكشةةةةاي
ءوّ ٕ م ّت ٔ ىةآ رسـدِكَت وسو رس خنةة ّيَو ك ّا ب خيَنة وس ،م ـِووب ـك ٔ بة اكَةةةدري
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رسـِ ،ٔ،وس دـ ّاّيشةةةةى ٕ ـِسشة شةةةةى ىيَنةةدرٔ م ة ٕة ـم ٍيَه ى ة ت َيةةوس ى ة روي ت ة و
ث ـ ّ م ىيَتة ٔ وسـءةيةديوس ،ب َي ةدِويبآ ،ت وس ـِكَةى ـِيـةتى ؤ مةدروس ،وس ٕة ـ م ـةةيَه
ـِكَةةى ـِيـةةتى ؤ مةةدرٕ ،ةة ِ ىةة رّيةة ري زك ّ ةةةة ـس رسفةةةة و آ ٕ ،ةةةة ِ ىةة رويـِ،اكشةةةاي
ءوّ ٕ ةة ـس  ،ووشةةى ـزيو و زـسبةة خةةوي ر َ.
تْ ةةةةة ىة ة ت كةةةةة ى رووسٍة ةةاي ركَتةةةةة ـة ة ـ ت مةةةةة ِ ـةةةةة ـسجن ٍى تة ة و ث ـةةةةة ٔ

ىةةآوسـءةيةة ةةديّ و رسفةةةةة ـٍو َ :ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ركةة ة ـس ث ـ ّ مةةةة ك ٔ
شةةن ّاو ث َيةةوس ث ب ّةةا ّ ة بوؤ ،خةةوي رسف ة ـٍو َ :و ة ب ة ٕ ة ٕ ىَوسش ة ّاّ وسك ٔ ب ة
ث ـ ّ م ك ٔ ـةزيٍ ٔ رئ ،خةوي ب ـى ثيَْج و ـ ـةةزي رسم  ،رك ـس ثيَشةةآ ثيَْج شةةتى ب
رك ة ـ مدربةةوؤ م ة ت ء ة ـ بي ّنةةةة ّٔ :و َكةةذ ب ة ـث بنةةةة ٔ ،زسمةةةة ت بةةاسٔ ،تيَ ة ٔ ب ة
ثيَغةة ٍ ـيّى خةةوي بيَْٓ ،ثشةةتي ٔ بطدٔ ،وس ى ثيَْ و خةويري ٍة ىَى خ كةةة ٔ ب خشةةةٓ،
ت ءة ـ تة و ث َيةةْج شةةةةت بن ة ٔ ،تة و ب َىيَْةةةة ّ ك ٔ ب ة ركَْيَتةةةة ر  ،ب ة مِ ىة ت جن ةة ٍى
ث ـ ٔ شةةن ّأ ري ،خةةوي ءةري،رس مدرٔ ب ثيَْج شت وس ،وي  :ثيَةْج وة ـ ـةةةزي رئ
ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ ،بةةة ٕةةة

ثةةة ـ ٔ شةةةن ّاّي ّ وسو ٕ ىَوسشةةة ّاّ وس

ث ـ ّ م ك ّةة وس :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ﭼ ،ءوّة ح ٕ ّاكَنى ٕ ّاكَنى ث ىنةيَ

رسمة ت ،ت ءةة ريـبٓ! (ءوّ ٕيَنةةت مةدر ،تة و

ءوّ ٕةة ويت ىةةةةآرسم ت ءوّ ٕيَنةةةى ركنةةة ة بنةةة ) ٕةة ـوسو كةة ٔ كةة م م ٔ ك مةةا
ث ىنةةيَ رسمة ٔ ،كة م ك مت مةةدر تة و ك مةةةة ك ويت ىةةةةآ رسمة ت كة م ك مى ركنةةة ة
بن  ،م بة ـِ،اوو بةري رسم كةةة وس ىة وس مة ّوكَذكَنةةي بنةةة  ،اوـِتةة ٔ توكَْةةى،
زكند بنةة  ،م رسكيتةة ٍزءةة و ةةآ بةةري رسم كةة وس ىة وس روو ـِمةةة ت ّوكَةةذ ـةةةآلو
ىيَندرّةةى ٍزء ة وت بن ة  ،ءةةو َ ى ة اس ة ك مى خ َيةةد بطةةةةد  ،اوـِتةةةة ٔ تةةوكَْى ،ب ىَةةةةآ
ك م مةةةة ٔ ك مةةا ث ىنةةةيَ رسمةةةة ٔ ـِيرسميَشةةةةٓ ،خديثةة م ّي ك مةةةةا ث ىنةةةيَ
رسم ٔ ـِيرسميَشةةةٓ.
ىيَدسشاي خةوي رسفة ـٍو َ :بة ٕة شةن ّاّء ث ـ ّ م ك ّة وسّ ،ة فدكَْ ٔ ىةيَةةندرٔ،
م وي ة  ٕ :ـم ـ ةةيَه ث ة ـ ٔ بشةةنيَْ ةةآ ،وس ب ة ـ ى عْ ةة ى خةةةةوي رسم ة و َ ،تْ ةةةة ت ك ة
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(هلعلّ) كييةة ( (اهوِعَُّّ:اهطِ ل ِسدََُّٗاإل ِبعَادُ)( ،هعِلَّّ) بدكتي ى رووـخسةةتْ وسو رسـمةةدرٔ،
ىيَةةدسري ى عْةةة ى خةةةوي ،وي ةة  :رووـخسةةةةتْ وس ىةة ـِس ةةة ت ب زسكةةةى خةةوي  ،وس ىةة
ب خشةةشةةةى خةةوي ،م وي ةةة  :ك مةة ٍني ـةةةةزي مةة خةةوي ريّةةى ،ى ـةة ـ تةة وس ثةة ـ ّي ٔ
ةةةى خة رووـ خسةةةتْ وس ،وس ٕة ـ م ـةةةيَه ىة
شةةن ّابوو ،ت وس بةوو مة ىة ـِس
ـِس ة ى خةةوي رووـم و ةةةة وس ،ووشةةى ٕةةةة ٍوو ش ةةتيَنى خةةدي ر َ ،ب ك ة رسف ة ـٍو َ:

ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ ،رووسٍي ة ٔ ت ة وس بةةوو مة رىَي ة ٔ ـِسل مةةدر ٕ ،ة ـ

م ـيَه مة ى عْة ى خةوي وسب ـمةةة و َ ،رىَيشةى ـِسل رسبةةةآ ىة ب ـيّ ةةة ـ ب ّايكة ى
مدرٔ ب خةةويريو ،ىة ب ـيّ ةة ـ ك مة مةةدرٔ ى ءة ٌَ خ ىَةةنى خةويري ،رىَةى ـِسل ـةة خت
رسبة ةآ ،ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ،ب مكة ة مى ركن شةةةي ٔ ب ـة ة ـٕ ت
تة وس بةةوو مة وشة م ّي ٔ ىة شةةوكَْى خ كة ٔ الرسري ،وي ة  :وشة م ّى خةةويو ،ت ك ة م ّى
(خوي)كةة ٔ رسءةة ـِكٓ ،وةة ى ءةة ـِكْى ـِويىَةةة يى بيَةةةةةذسكى ،كةة ّى وشةةةةة ك مي ٔ الريبةةآ
وش ك مى ركنة ك ٔ ى ويَةى ريّةة بةةآ ،ى ء ـِكْى ٍ عْةةة وكى ،وي ة  :وشةةة م ٔ ٕةةة ـوسو
خ كةة ٔ بةةوؤ ،بةة مِ ٍ ّةةةة ٕ ىَةةةة ك ٔ ىيَايوّةةةة وس ،بةة وكَْةة  :م ـةةةةيَه تةة و ـِـةةةت

اوـِت ّييةة رسخوكَْيَتة وس :ﭽ ...ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ...ﮰﭼ

 ،وي ة :

ب رسـ ةةتى خ ةةةة ٔ خ ةة ٔ ٍ ف و يَْةةةٓ ،ب بةة ءةةةة ـِسـ (حم لسٓ ) ركَْ ةةآ كةة ّى ٍ ّةة
رسمةةةة ت( وي ٍ ّ ة رسمةةةة ت م ة خ ىَةةةةه ّ ك ةةآ ب ة و ة ّي ويٖ ة ر ب رسـةةتى خ ة ٔ
خ ّ ف و يَْةةةٓ ،وي ةة  ٍ :كةة بةة وةة ّي ويٖةة ر كوّنةةة رسفةة و يَى! تةة وس ءةة ـِكْى
ٍ عْ ووكيةةةة  ،و ة ت ة و ـِـةةت اوـِت ّيي ة ى ة ـةةةةي ايَناي ٕةةةة وس م ة ٕةةةة ٍوو ب ـ ةةى
و ّي ويٖةة ر رسمةة ت ،م وي  ٍ :عقووٌَ ّي ت ِ ـِـةت اوـِت ّيية ب م ـبٖيَْةةد َ ،بة
ءيَدِيّ وس خ ىَه ى و ّي ويٖةة رو ى فيةةايم ـكى ،كوّنةة ت وس ىة ـةي ايَناي ٕة وس
ى ة ـ ةةووـِس ى (اهِق لس )ٝم ة ٕ ة ٍوو ب ـةةى و ة ّي ويٖ ة ر رسم ةة ت ،خةةةةوي رسف ة ـٍو َ:

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼٕ ،ةةة

رويكةةةةى

رسفةةةةةة ـٍو َ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
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ﮯﮰﭼ ،ىةة ـِكَةةى خةةويري ٍةة ىَى خ ةة ٔ ب خشةةٓ ىةة ـِكَةةى وةة ّي ويٖةة رري
بي خشٓ ،وس ب رسـتى خ ٔ خ ٍ ف و يَْٓ ،ك ّى :ت ء ـ ٍة ىَى خ ة ٔ ّ ب خشةةةٓ
ويٖةة ر ٍ ىَةةيى ّ م ٔ ،روآٍ ب ـةة ـ ٔ زيٌَ رسبآ ب رسـتى خ ٔ خ رسف و يَْٓ،
م وي ة  ٍ :شةة بنةة ٔ ت ك مةة ى رسء كةة ّآ ،ت ء ة ـ ىةة ـةةي اى خةة رسـت ٕيَْةةة (
رسءوجنةآ ب ٍ ّ ك مى ٕ ىَةة ب مةةة ـبٖيَْد َ ،مة خةةةوي ثة ـوسـرء ـ ٍ ب ـةتى ّة بووس،
وس ى ءةةةة ٌَ ت ك ةة م ّى ركنةةةة اوـِت ّيشةةةةاي يَناسءيةةةد َ ،وةةةة تةة وس ثيَةةى رسءةةو د َ
ء ـِكْةى ٍ عْ وكةةى.
تْ ة بة م كةةويـسِ مة ب ـة ـك ٔ ٕة ت ءوّة ٕى كةةويـسِ مة مدركة ٔ ىة تة جن ٍى

ث ـ ٔ شن ّاّاي :ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،ب شيَه ى وس ثيَةى ت ٍ اءة ـكى
مديبةةوؤ ىة بةةريك ٔ مةةدر ،وي ة  :ب شةيَه ىة ركْةةى خةةوي مة ث َيةةى ت ٍ اءةة ـكى مديبةةوؤ،

ب شيَه ى متيَ ى خويك ٔ ف ـيٍ ة مةدر ،ﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

﯀ﭼ ،وس ءوّ ة ٕى ثيَْ ةة ٍى رسـٕ وكَشةةةةت

تةة و ث ـ ةة ٔ شةةن ّاّ  ،تةة وس بةةوو مةة

رسفةة ـٍو َ :بةة ـرسويِ ةة خي ّ يةةةة ٔ ىةةةةآ رسبيْةةى ،بةة ـرسويِ ّ ث مةةةيى رسمةة ٔ ةة
ت ءةة ريـ ّ ث مةةيى ك م ّي ٔ رسبةى ،مة ىيَةدسري ـِوو رويّةأ ىة ثيَغ ٍ ةةة ـ س ،كةةة ٔ
ٕةة ـ م ـةةيَه مةة اوـِتةة ٔ رسخوكَْيَتةة وس ،تةة ٍسةةةةوىََ ٔ! ةة بةةة ـرسويِ ّ ثةة ميى ىةة
وووى م م ٔ رسبيْى ،خي ّ ي ٔ ىةةةآ رسبيْةى ،ﭽ﮾ ﮿ ﯀ﭼ ،وطة ىة مة ٍيَني ٔ،

ت و م ٍةة ّ ة ت ويّةة ٔ مة ٍسةةةوىََ ٔ رسبةٓ ،كة خور ت ويّة ٔ مة تيْصةةة في ٔ ٕ كةةة ،
وسو ز،ـوةة ـ ىةة تةة ٍدكن و ىةة وم ةةةة ّى ـِ،اتةة وي ٕةةةة ّاكَه ىةة وووى مةة م ٔ ىةة را
ـي ـ ة ى رسو َى ة ى تيس ةدِيتييى تيَسةةةةت خ ثيشةةةة ّائ رسم ة ٔ ،ت ة و م ة م ة ا ة ويـس
وووى م ة ى ة ةةةة ززس رسري ،ك ة ميَه ى ة ا شةةةة ء وـسمةةةة ّى وووى مةةةة ى ة ب ـكت ّيةةة
ث ـةج ـ م خ ـةةوو ّا ،وس ى تة ٍدكن خ ثيشةةة ّايّي ٔ رسمةدر ،را ـةي ـةةة ى
زيك ة ّى ٍ ،ب ـةةةةت ت ة و و ة ـس م ـ ة ّ ٔ ،و ة ٍ شةةةة بن ة ٔ! ركْةةةةى خةةوي ك ة ّا ب ة
تيْصةة ف وووى م م ّي ث ىةيَٓ رسم ت ،م ٍيَنةةي ٔ م ب تيْصةةة فٓ كة ٔ تيَة ٔ ركَةْٓ،
ت و م ـ ّ وية رسم وس م ت ويّ خ تةني ّيةةٓ ،و خوي ريرءة ـ بة ثيَغ ٍ ةةة ـ 

وس بة ة ٕ ـم ـةةةةةيَه مة ة ىة ة ـِكَةةةى ثيَغ ٍ ةةةةة ـسوس رسـِوي رسفة ة ـٍو َ :ﭽ ﯂ 
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ﭼ ،ىيَي ة ٔ ب ةةووـس ك وث شةةيي ٔ ىةةةةآبن ( ،عفلل٘) ى ة موـرك ةةاي تيََ ة رس َى ةيَني:
ىيَ ةةةوـرٔ ،ىيَ ةةةوـرٔ ت وسكة ة ءوّ ٕ مة ة رسبيْةةةىَ ٕ ،ى مة ة رسبيْةةةى ،رسىَةةةةةيَى تة ة وس
ٕ َى م ة  ،ت ة وس ءوّ ٕ م ة  ،ب ة مِ ب ةدِ ،ء ة ـرّت ت زيرب ةةآ ت ة وس ىيََ ةة وـر ى َيةةت
ّ ثيَضَةة وسو ـةزيت ّ رسِ ى ـ ـ ت و ءوّ ٕةة  ،بة مِ (صَلف َّ) ت وسكةةة مة ءوّ ٕةة مةةة ،
صللَّف ) ىة وسوس ٕة وس ،وي ة  :الٍيةى
ك ٔ ٕ ىَ مةة ب كة و مةة بدي ريّ رسكة وس ،كوّنة ( َ
ٕ ىَ مة ّ ركاس بطةةد  ،وسو ٕة ـ ٕ ىَ شةى ّة مدربآ ،تْ ة خةوي ىيَ ةوـرس
آ بنة

رسف ة ـٍو َ :ة ى ء َى ةةي ّاي ب ة ىيَ ةةوـرسكء ك وث شةةيى مةةدرٔ ٍ ٍ َى ة بن ة  ،ﭽ 

 ﭼ ،بيَطوٍة ة ٔ خةةةةةوي كة ةة م م ـيّى خ شة ةةاسويَ ،كة ة ّىّ :ة ةة ّ ت
ى ء ٌَ ت و خديث م ـيّ شةاي ىيَ وـرٔ ك وث شةةيى مدرٔ ٕة ـ ب شةةة  ،ركة ـس تة وك ىة
ى شوكَْى خ كاي ى ـةْووـ خ كةاي ،وسو رويكةى ىة ٍ ـة ى ءدّط م ّةاي
م ىخ
زك د ـِووّى رسم كْ وس ،كوّن ٕ ّاكَه ى وكَذسـسويّى اوـِتة ٔ ءو ووك ّة  :تة ِ ـِـةت

اوـِت ّيي ة ﭽ﯂  ﭼ ّ ،ـةةذ ب ة وس ،ب ة مِ ثيَشةةرت ب ـ ةةَ ٔ مةةدر ى ة

ـ ةة ـس ـةةووـِس ى (اهل لٌائد)ٝوس م ة زيّ كةةةة ٔ ٕةة ٍوو ى ـ ة ـ تةة وس ك ة و رسّطةةٓ مةة
ـووـِس ى (اهَّلٌائدٕ )ٝيط ت ك يَنى ٍ ّسةةووخى يَةاي ّية  ،م وي ة  :تة و اسةةة ك ـِيـةت
ّي م ت ِ ـِـت ك ﭽ﯂  ﭼ ،ىيَي ٔ ب ووـس ك وث شةةي ٔ ىةةةآ بنة !

ّ ـةذ ب ة وس ،ت ر كة ٔ رسءوجنةآ ى ءة ٌَ تة وسري م ت ويّة ثة ـ ّي
خي ّ ت رسم ٔ ،ك وث شيي ٔ ىةةآبنة ( رويكةى ـِووّى رسم كْة وس.

رسشةنيَْٓ

تْ ةة ىة م كيةةاي ركَتة ـة ـ ب ـةى خي ّة ت ثة ـ ٔ شةنيَْيى ّ صةدِيّيي م ّي

رسفةةةةةةةةةةة ـٍو َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ،وس
ى ويّة ة م ة ءو ي ة ٔ :تيََ ة ّ ص ةدِيّيني ،ث ـ ّيَن ةةى ثت ةة وٍ ٔ ىيَي ةة ٔ وسـء ةةدت ،ت ٍ ة

ت ٍ اسكة ب وس م ت ويّ ـِيـت ّ م ٔ ّ ،صدِيّيى ّةني ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭼ ،ت ويّ ة

خ ك ة ٔ ءو ي ة ٔ :تيََ ة ّ ص ةدِيّيني ،وي ة  ٕ :ة ـ ب ة ال ى َيةةائ

تياركن وي رسىَةيَٓ ،بة مِ ى ـِيـةتيياي ّ صةدِيّيى ّةني ،كةوّن ّ صةدِيّيى م ـةيَن ركْةى
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خةةوي ـ ـخسةةت آ ثيَغة ٍ ةة ـيّى خةةوي ثشةةةةت ءد ةآ ك ـٍ ة ى ريبةةٓ ،م ة ت ة وئ
ويّ ب ةةوؤ ،ب ك ة ت ة و ّ زّ وسك ة ٔ ب ة تياركنةةةة ب ة ال ى َيةةائ ب ة ٍ ة ـ رسم ة ت ،و ة

رسفةة ـٍو َ :ىةة ويّي ثةة ـ ّى ثتةة وٍ ٔ وسـءةةةدت ،ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ ،ب شةيَه ىة وس م ة ث َيةةى ت ٍ اء ةة ـكى مديبةةوؤ ،ف ـيٍ شةةةةي ٔ مةةدرو ى ة بريك ة ٔ
بدرسوسٍ ٕ ،يشةة ٕ ث ـ ويزسبووّةةى ٍييي ةةة ٔ ،وي ة  :ت ويّة خة وسّى ب ـّةة ٍ
ت كةة ّيني ،تةة وس بةةووس مةة بووّ ةة ةة اُ اةةةُ ٕ ،ةة ـ اَةةة و رسـةةت ك ب شةةيَنى
ت كيْ ةة م ءد ةةةوسو الكةة ٔ ب شةةة م ّى ركنةةةة فةة ـيٍ ة مةةدروسو ،ـةة ـسجنةةةة ِ ىةة
ب كْةةةةى خ ك ّةةاي ب ة رسٍ ا ىَةةةةآ ٍشةةةةتوٍدِك ٔ ٕ ـم ٍيَن ةةي ٔ ب ش ة م خ ة ث ةآ
ـِيـةةت بةةووس ،ب ة مِ تة وس مة رسبيَت ةة ٕ ة ك مدِك ةةزكى ت وسكة مة ٕةةةة ٍوو ركْ مةةةة
بطةةد ٕيضةةى ىةةةةآ ف ة ـيٍ ة ّ م ة  ،ت ة و م ة م ة ٍد ،ةة ٕ ة ٍوو ثيَن ة وس ء ةةدت
ٕ ة ٍوو ٍ ش ةة مةةدر :الك ة ّى ع ايةةاس ،الك ة ّى عي ة رست ،الك ة ّى ـي ـ ةة ت ،الكةةةة ّى
َومُ ،الك ّى و ّي ويٖةةةة ر ،الكة ّى ثةة ـوسـرس ،تة و مةةة ٕة ـ م ـةةةيَه خزٍة ى
ٕ ـ الكة ّيَه ىة و الك ّ ّة ركْةةايـكى بنةةة ت خزٍة ى ٕة ـ ب شةيَنى بنةة ت ،خ شةى
رسو َي ثيَيويكة م تة وك ٕ وم ـكة ى ٕ وـِكَ ةة زك ى .بة مِ م ـةةيَه ويبزيّةآ تيسةمِ
ّي الك ّى زكنةد فينةةدس ،ى ءة ٌَ تة وسري مة ىة ـِوو مة ـ ـةي ـةةيي وس خزٍة ت بة
تيسةةةةمِ رسم ة ت ٕ ،ـةةةةتي ـ رسب ةةآ ،وس ت ة وس مةةةة وي رسزيّ ةآ تيسةةةةمِ ة ّي و ة ّي
ويٖة ة رسٕ ،ة ة ـ م ـة ةيَه ىة ة ـِوو عيية ةةَيى فيندكية ة وس خزٍة ة ى تيسة ةةمِ رسمة ة ت،
ٕ ـةةةةةتي ـكى ب ـيّ ة ةة ـ رسبة ةةآ ،وس تة ة وس مة ة ثيَيةويكة ةة تيسةةةةةمِ ّيةةةةة الكةةةةة ّى
ب ّطة ويز ث ـوسـرسك  ٕ ،ـةةتي ـكى رسبةآ ب ـيّ ـ ب ٍسوىََ ّ ّى ركن م خزٍ ت بة
الك ّ م ّى ركن رسمةة ٔ ،ب مِ ت ء ـ ة ٕةةة ٍوو تيسةةةمٍت بيْةى ،ىة ٕة ـ اوَىَةةيَن وس
م ـةةيَه خزٍةة ى بةة تيسةةةةمِ مةةدر ،م ـسمةة تةة و بةة م ـسمةة خةة ت رسزيّةةةى ،وس
ب ـيّ ةة ـ ٕ ـةةةةتي ـ ّةة بىّ ،ةة و وسو تيَسةةةةت ٍسةةةةوىََ ّ ٔ ،ك ميَةةةه ةة ّي الكةة ّى
زمي ة و ص ة و رسءةةد َ ،ك ة ميَه ة ّي الك ة ّى ع ايةةاس رسءةةد َ ،ك ة مى ركن ة ة ّي
الك ّى ب ّطة ويز رسءد َ ،ك ميَه ّي الك ّى و ّي ويٖةة ر رسءةد َ ،ـة ـسجن ِ ت ويّة
ٕ ة ٍوو ى ة ب ة كْى خ ك ّةةاي يَنةاسء ةةريكَٓ ،وس ٕ ـم ٍيَنةةةةي ٔ ت ة وس ركنةةةة ب ة ٕ ىَةةةة
رسزيّآ ،م ى ـِيـةتياي ٕ ٍووشةةي ٔ ٕ ىَ ٔ  ،تيسةةمِ ٕيط مة ِ ى و الك ٔ ب شةةة ّ ّية
بةة ةة ّي  ،ب ىَنةةةو ٕةة ٍوو ت ويّ كةة ب ك مةة وس ،وس ءةة ىيَه الكةةةةة ّى ركن شةةةةة  ،تْ ةة
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رسفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ـٍو َ :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ،
ّ ص ةدِيّيي م ٔ ى ة ت ة جن ٍى ت ة وسري م ة ب ش ةيَه ى ة وس م ة ث َيةةى ت ٍ اء ة ـكى مديبةةوؤ
ف ـيٍ شةةي ٔ مةةدر( ،ب ة مِ ب ٍ ة ٔ رسـّ خ ة ت ب ش ةة م كييةةةة ( ب ٍ ةة ٔ رسـّةةةة خ ت ت ة و
الك ّ كيي ( م ف ـيٍ شي ٔ مدروس) ى ت جن ٍى ت وسري رواٍْ كةة يى ـِل ميْةةة ٍ ٔ
ى ب كْةةاي ث كةةاي مدرٔ ،مو ـِ،ا ايةة ٍ ت ،م ز،ـ ىة وكَةذسـسوئ رسىَةةةيَٓ ٍ :ب ـةت
ى و ب شةة م ف ـيٍ شةةي ٔ مدروس ،الكة ّى ك مت ث ــةةةتيى ( وَيةا)س ّ ،صةةةدِيّيي م ٔ
مة الكةةةة ّى خةةوي ب ك مةةطد ْي ٔ ىة ّ صةدِيّيي ت رسـٕيَْة  ،ىة بة كْى خ ك ّةةاي ّ ة م و
بةةةوؤ ،وسو رويكةةةى ب ـةةةى رسمةةةةة كٕٓ ،ةةةيط ثيَغةةةةة ٍ ـكَه (عو للٍَّٔٚاهصل للالَّٗٝاهط للالَ)
ّ ٕةة وس م خ ىَه ب ّي ّ مةة ت ب ة ّي خةوي ث ــةو ،م كةى ّ صةدِيّيي م ٔ رسىَةيَٓ:
عيسةة موـِ خويكة  ،وس ب شيَن ى خةوي ،وس ٍ ـِكة ِ ب شةيَن ىة خةوي ،وس (ـوح يىقةال)
ب شةةيَن ىة خةوي! وس ىة ت جنةةة ٍى تة وسري ووشةةةى ويةةة ويزكى ز،ـ بةوؤ ،وسو رويكةةةى
ب ـةةى رسم ة كٓ ،كةةوّن ٕ ٍووم ةة ت شةةةةتى ـِيـةةت ك ميَنةةةة  ،ب ة مِ شةةةةتى ٕ َى ة و ة ـي
وةةةة ـس ،)4 = 2 + 2( ،وسـس ت جن ٍةة ـِيـةةةةت م ب رسـةةت وس ٍ ءةةةدس ،بيَةةةآ،)5 = 2 + 2( :
ت وس ركن ة رسىَةإٓ ... )6 = 2 + 2( :تةا ،ب ٕ كة ـِسخْة ت ىةةآ بطةد َ ،تة و ركنة
رسىَةةةةآ :رسم ة ـةةةةآ ب ة ٕ ك ة ـِسخْ ة ت ىةةةةآ بطةةد َ ٕ ،ةة ٍووك ٔ ـِسخْ كةةةة ٔ رسبةةةةآ
ب ـيّ ةةة ـ بةة و ركنةةة ٍ ،ةة ريِ ت جن ٍةة ـِيـةةت م ّةة ءدٔ ،مةة (ٍ ٕ ،)4 = 2 + 2يشةةةة
ت جن ٍ ٕ ىَ مةة ٔ ثيَنةة وس ّ م مةةٓ ،ب مِ ت جن ٍى ـِيـةةت ٕةة ٍووال ى ـة ـ ثيَنةةاكَٓ،
تيْس ٔ م ى ـِيـةةت م الريو ووشةةى ٕ ىَةة بوو ،ت وس ى بيَةةيَى ( ،)5 = 2 + 2ى بيَةة َيةةى:
( ،)3 = 2 + 2ى بيَةةة َيةةةةةى ( ٕ )1000 = 2 + 2ة ـوسو ك م ة  ٕ ،ة ٍوو ٕ ة ـ ٕ َى ك ة  ،ب ىَةةةةآ
ٕ ك ّ رووـ د ـِ،كشةةتوس ،ب مِ ٕة ٍوو ٕة ـ ٕ َى كةةة  ،تْ ة ىة م كيةةاي رسفة ـٍو َ:
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،وس ى ٍةة وروي خةةوي بةة

تنيةةا ٕ ة ويىَي ٔ ث َيةةاسري ب ة وس م ة ز،ـ ب ة وـرسمةةةة ـكى ب ة وسـةةةةت ك ّ و ىيَزيّةةةةة ّ
رسك ّنةةدر ،وي  :ى مدرسوس خدي ـِسفتةة ـ خةدي  ،خةوي ى ٍة وروي ٕة ويىَي ٔ ثيَةاسري،
مةة ٕ ويىَيشةةةةةي ٔ ثيَةةاسري بة ة ـة ةةزيرئ بةة ـ ـزسّشة ةةتندرٔ ب تةة وس مة ة ثيَيةةةةة ٔ
بفةة ـٍو َ :تةة وس ٕ َى ّ بوو مدر ةة ٔ ،تة وس ّ شةةة ـعيى ّة بوو( تة وس زوىَةةةُ ّ بةةةوو(
ت وس خديثةة ّ بوو( ب  ،رس ت وس ـةةزيك م ّ ـةةزي خ ة ٔ بضيَةةذٔ !.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ٍ ـةة ةة ى ك مةة ةة ِ :مةة ة خةةةةوي  رسفةة ة ـٍو َ :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭼ ،وي  :بيَطوٍ ٔ خوي ث ـ ّى ثتةة و وسـءةدت ىة ب ّةةى تيسةةةدِيتيً ،مة
وووى م مةة ّٓ ،ركة ـس ثة ـ ٔ وسـءد ْةى خةوي ريرءةةة ـ ىة ٕة ـ ءةةة ٌ م ٍ ىَةةةةيَه،
وي ةة  :ث ب ّةةامدرّي ٔ بةة و شةة ـكن وس مةة خةةوي بةة ّةةةة ـروؤ ،وس ب ّايكةة يى
مدرّي ةة ٔ ب ة خةةةةوي ب ة ٕ ث ب ّةةاكى ك ة ٔ ب ة و ش ة ـكن وس ،م ة رسف ة ـٍو َ :خةةوي
ث ـ ّى ى وووى م م ٔ وسـءةدت ،كة ٔ ىة ّ صةةةةدِيّيي م ٔ وسـءةدت ٍ ،ب ـةةةت ىة و
ث ـ ّ ت وسك م خةةوي ب ىَةةيَٓ ث ـ ّى ى ٕةة ٍوو تة و خة وسٔ متيَ ّ وسـءةد وس
م ب ّايك يى بة خةوي بنةةة ٔ ،بة ث ب ّاكيةة ٔ بة و مةةتيَب شةة ـكن وس مة بة
ّة ـروؤ ،ت و ث ـة ّ ة م ىيَةدس خوي زيّة و شةة ـسزي بة مةوـ ى ب ـةى رسمة ت ،وسو
ىة ٍ ّة ءشةةةتي م شةةةةاي ت ٍ اسٍةةةة ٔ ثيَةةةةاي ،ىة ت كة ى اٍة ـس ( )84( )83ـةةووـِس ى

(اهِقلس)َّٝري ب رـكَذكى ب ـةى رسمة ت ،رسفةة ـٍو َ :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ

ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،رويكةةى ب ـةةى
رسمةةةة ت ،م ة كةة ٔ ث ـ ّ مةةةة ك ٔ شةةةن ّاوسو ث َيةةوس ث ب ّةةا ّةة بوؤ ،ت ة و ث ـ ّةة
بدكتيةة ى ( )10بدِءة  ،رك ـس تيََةة ى ب ـءى ك مة ٍةى ت ِ فسةةريسري ب فصةةييَى
ب ـةَ ٔ مدروس )10( ،رس بدِء مة ٔ ب ِ شةةيَوسك ٔ:
ك مةة ِ /ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ ،ب َي طةة ىة خةوي م ـةةةى ركنة  ،وس ٕةيط شةةتيَنى
ركن ّ ث ــو ،م بْةة

ت و ث ـ ّ كة  ،كةوّن ت ءة ـ ة ّي خةويت ث ــةت،
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شةةةت كةةة م م ّى ركنةةة ٕ ٍووكةةةة ٔ ركَْيةةة ر  ،وس ت ءةةة ـ خةةةويت ّ ث ــةةةةةت،
خديث مةةةة ّى ركنةةةةة ٕةةةةة ٍووك ٔ بةةة روي ّ ث ــةةةةةتْى خةةةوي ،كةةة ٔ بةةة ةةة ّي
ّ ث ــةةتْى خويري ركَةةٓ.
رووسِ /ﭽﯠ ﯡﭼ ،ك مسةةةة ـ ىة روي خةةوي ث ــةةةةتيى ،ك مةةةة ى ء ة ٌَ
ب ب ريكنةةت ّاي بنةة ٔ.
ـيَي ِ /ﭽﯢ ﯣﭼ ،وس ى ءةة ٌَ خزٍ ّاي ك مة بنةة ٔ.
كويـسِ /ﭽﯤﭼ ،وس ى ءةة ٌَ ٕ يويّةاي ك مة بنة ٔ.
ثيَْ ة ِ /ﭽﯥﭼ ،وس ى ءة ٌَ ّ ريـيّةةاي ،ك مةة بنةة ٔ.
شةة شةةةة ِ /ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ،وس ثةةة ـ ٔ ىةةةةةآ وسـءةةةد ٓ مةةة رسبةةةآ
ٕ ٍيشةة اسةة بة ة ى ءة ٌَ خ ىَةةنياي بنةةة ٍٔ ،سةةةوىََ ّ ٔ ّةة بةةآ اسة خةدي
بنةة ٔ ،ت ويّ م خ كةة ٔ ب ب ّاس خةةوي رسزيّةٓ ّ ،بةةآ اسةة خةدي ى ءةةة ٌَ
خ ىَةه بنةة ٔ.
َ و ة ِ /ﭽﯩ ﯪﭼ ،وس ّوكَةةذ ب ـثةة بنةة ٔ.
ٕ شةت ِ /ﭽﯫ ﯬﭼ ،وس زسم ت باسّٔ ،وكَذ ٕ اى خويك  ،زسمة ت ٕة اى
خ ىَةن  ،خوي ث ــةةت خ ىَةه ر،ـةةت بٓ.
ّ كةة ِ /ﭽﭔ ﭕ ﭖﭼ ،وس ث ـ ٔ ىةةآ وسـءد ةٓ م خوكَْةةى ك مةةةا
ّ ـِكَة ذٔ ،رسف ـٍو َ :خوكَْى خ ة ٔ ّ ِـكَةذٔ ،تْ ة ت كة ب كةى رسفة ـٍو َ :خوكَْةةى
خ ةة ٔ ،خ ةة م ة ل خةةوكَْى خ ة ّ ـِكَةةةةذ َ ٍ ء ة ـ ب ة رسءَ ة ٔ تيْسةةةة ٔ خ ة
بنةةوا َ( ٍ ب ـةةتى ى وسك م ٕ ـم ٍيَه ىة ٍسةةوىََ ّ ٔ رسبةآ وسو خة ت ٍ شة
خوكَْى ت و ب خوكَْى خ ت بزيّةةى.
بنةة
رسكةةةةةة ِ :ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ ،وس خ ةةةة ٔ ىةةةة ٍةةةة ٌَ َةةةة ٌَ
ّيشةةتيَ ّى خ ٔ وسرسـّ ّيَٓ ،رك ـس م ل خ

رسـّ مة ت ،بة مِ مة ة بديكة مى
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ٍسةةوىََ ٔ ،خوشةةنيَنى ٍسةةوىََ ٔ رسـرسم ىة ٍة ٌَ َة ىَى خة  ،ىة ّيشةةةتيَ ّى
خةةةة  ،وسو خ ةةةةت رسـمةةدرب ةةآ ويكةةةة  ،رك ة ـس ىةةةة و َ ب ة ل رسمةةةة ت ،م ة رويكةةةةى
ث َيةةوس ث ب ّاّ ة بوؤ ،وس خةةوي ث ة ـوسـرء ـك ـةةزي رئ ،وسو ك ة ٔ ىيَدسشةةةةاي
ويرسفةة ـٍو َ.
ٍ ـةةة ىةة ةة

رووسِ :مةة ة رسفةة ةة ـٍو َ :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ،وس

رويزرس ّةة اي َ ٔ ىةة ّيَوري ث كةةايمدرٔ ـِسويّةة مدرَُٔ ( ،قٔ ٚلبَّ) وي ةة ٍ :شةةةووـخ ـ
ب ـِكَوسب ـ م ـٕ ىَسةةوـِكَْ ـ ،ب زيّي ـكتةة ٔ خوي م ـبة وآ ب ـةى رويزرس (ُقٚلبَّ)
مةةدروس ٕ ،ة ِ ب ة وووى م ة م ٔ ،ت ة وس ى َيةةدسري وس ٕ ة ـوسٕ ب ة ّ ص ةةدِيّيي م ّي ى ة
تيْ ييةة م ّاي ٕة وس ،مة عيسةةة رويزرس َة ويـكى ٕة بوؤ (ُل٘از ،)َّٜوي ة ٕ :ةة وسٌَ
ر،ـةةةتى رىَسةةةةة ز ٍشةةةةةووـخ ـ ز،ـ ّةةةزكه ك ةةةةة ت بةة تيْسةةة ّ وسٕ ،ةة ـوسٕ
ثيَغ ٍ ةة ـ ك ى ع ا بةة ري م ث ـةة ّى رووسٍةى ى ٍسةةةوىََ ّ ٔ وسـءةدت ،مة
َ ة فت ث َيةةْج م ة ل بةةوؤ ى ة خ ة ىَنى (ِ َٙجلسَب) ّوكَْ ة ـيّى ٕ ة ـرووو ٕ ة ز ت ة ول
خ زـسج روو ت فدست َة فت ـةآ ثية و بةوؤ ،ثيَغ ٍ ة ـ  رويزرس ( َُ ٔقٚلبَّ) ىة
ّيَويّي ّةةاي ٕ ىَ ةةذيـر ،م وي ة  :رويزرس ٍش ةةووـخ ـ :ى ة ّيَو وووى م ةة م ّاي بةةوؤ ،وس
ىةة ّيَو ّ صةةةدِيّيي م ّاي بةةةوؤ ،وس ىةة ّيَو ٍسةوىََ ّ ّيشةةةةةاي بةةةوؤ ،وةة تةة و رويزرس
ّ اي ة م ة خةةوي ى َيةةدسري ب ـةةي ٔ رسم ة ت ى ة فسةةريسم ّاي ت ة وي ب ة ل رسم ة ت ،وس ى ة
ث ـ ّى م ّيشةةاي (وي  :ى ة وـِيت تة و مت َي ةةة ّ مة ى ءة ٌَ ة وـِيت رئ ،ثيَية ٔ
رسءةةةو د َ ثة ة ـ ّى مة ة ٔ) ،ى وكَشةةةةةاي ٕة ة وس مة ة ٍووـة ة  روي تة ة وس ء ىة ةةى
وووى مةة رسـب ز رسم ت ى رسـةت فريعة ؤ وس ىة ـِووبة ـ ّيةً رسث ـِّة وس ،كة ٔ ىة
رسـكة ـةةووـ رسث ـِّة وس ،بة ـسو شة ِ ر َكةٓ ،بة ـسو رسشةةتى (ضللِٚا) ر َكةةٓ ،ىة و َ بة و
رويزرس ٍشةةووـخ ـ ( َُقٔٚب)س ،رسف ـٍو َ :بضٓ ب ـ ـ زسٍيْى م ّنةة ٔ( ،ف ى ـتيْى
تيَسةةت ) بضٓ بزيّٓ ريخةوَ تة و م ـةةة ّ مة ىة وكَٓ ك ّةةةٓ( كوّنةة خةوي ب ىَةيَْةةى
ث َيةةايوكٓ م ة تيََةة بضةةيْ ـةة ـزسٍيْى م ة ّن ٔ( ،ـةة ـزسٍيْى ف َى ـ ةةتني) ىةة و َ
ّيشةةت وآ بني ،ت و م خوي ت و ب َىيَْ ثيَةايؤ ،ركة ـس تة و رويزرس م ـة رسكةٓ
ب ت وس بزيّٓ ريخوَ ت ويّة ك ّةةٓ( ٕيَزكةة ٔ كة ّاس( رسـةت م ي ٔ كة ّاس ،ت ءة ـ
ى ء ىَيةةةة ٔ ب شةةةة ـِ ب ةيَٓ( رك ة ـس ت ء ة ـ ت ة وئ ك مسةةةة ـ ب َيةيَٓ :تيََ ة ٕ ة ووكٓ ى َيةةدس
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ّيشةةت وآ بةةني ،بيَطوٍة ٔ ىيَية ٔ ّ ءة ـِكَٓ ووشةةى شةةةة ـِ رسبةةٓ ،ب كة ـةةةة ـس تة و
رويزرس م ـ رسكٓ ،ركةة ـس ٍووـة ة  ب ثيَى ت و ب ـة ـٕ ّ مة ءيَدِرـيوّة وس
ثيَية ٔ رسف ـٍةةو َٕ :ةة ـ شةةتيَنت ٔ بيْةةى بةآلو ٍ م ّةة وس ،بة خة ٍى بيَةةةةيَٓ ،وي ة :
ت ء ـ رواٍْ مةة ٔ رسـة م ي ٔ ز،ـ بوو ،ب ويّة بةوؤ ،شة ـِم ـكَنى بةآ ـِسزي بةوؤ،
بآلو ٍ مةة ّ وس ب تة وس ٍ عْة وكي ى خ ىَنة مةة ّ شةةنآ ،ة ّي بة ٍةٓ بيةَةيَٓ،
رويكةةى ى ة و رويزرسك ة رسكةةةة ٔ ث ـةةةة ٔ رسش ةةنيَْٓ ،ة ّي رووكةةةة ٔ خي ةة ّ ت ّ م ة ٔ،
شةةةةت م رسث ة ـكَزٔ ،ىة فسةةريسم ّاي ب ة وكَْ ة  :ىة فسةي ةةد (اهطل )ٜري وسو ى ة
مةةوـرسويـكى خ ن ّةةاي بة وس ب ـةةى (علل٘ ) رسمة ت ،رس َىةةآ( :علل٘ ) مة ب ة (عل لا )ك ة
ٕةةةة وس ،م بديكةة و بةةوو ىةة م ّن ّييةة م ٔ ،مةة ع ٍ ىيق شةةةي ٔ ثآءو ةةةوؤ ،ركةة ـس
(طِ للس )ٜـِس ة ى خةةوي ىةةةةآ بةآ زيّ ةة ك مى ز،ـ ء وـسكة  ،بة مِ ت ة و ب ـ ة ـٕ
ت فس ةة ّ كي رسءيَدِكَت ة وس ،رس َى ةآ :ت ة و رويزرس م ـ ة م ة كةةةةوؤ ى ة ـِكَط ةة ري ووشةةى
(ع للا ) ك ة ٔ (ع لل٘ ) بةةوؤ ،م ة ت ة و روويزرس ّ فةةةة ـس بيْةةى ٕ ة ٍوو خدِمدرّ ة وس
ى ب ـ ثشةةتيَْا ّة ٔ ،ءو ى :ب خيَزيّ م ٍية ٔ رسب ٍة وس ،ب ٍ شة ك ٔ بنةةة ت ،تة و
ب ش ـس وـركةةمّ  ،وس ٕ ّاكَه رس َىيَٓ :ى ّيَف مةى خة ّةةة ٔ( ،وي ة  :تة و شةةةوكَْ
م ب ّ خوكَْةى ثيَاي رسكةةآ) ى وكَةةى ٕ وكَشةو ،تْ ةة م بدرّية وس بدرّية وس ٕة ىَى
ءةو ى :تة و رويزرس م ـة ب َيسةةة ب ٕة وؤ شةةة ِـ ى ءة ٌَ
ـِشو بة ٕ وـة ـسم
تيََ بنةة ٔ!! ت ك بيةة ّةٖ ـِِ ،ثيَية ٔ ىيَْيَةةةُ( خيَزيّ م شةى ءو ةةةىّ :ة ء ٍ ،كةة ّةةٖ ـِس،
ىيَيةة ّةةةط ـِ َ ،بةة بةةةةدِ ّ،وس ،كةةيي ٔ ركتةةوس بةة ا وٍ مةة ك ٔ بيطيَدِّةة وس ،ب تةة وس
ٍ عْة وكي ي ٔ بش ةةنآ بةةزيّٓ م ة ت ة و خ َى ةةن ٕ ة وؤ ش ة ـِك ٔ ى ءةةةة ٌَ بنةةةة ٔ،
ثي ة و وسو كةةةة ٔ ٕ ك ة  ،رسىَةةةةآ( :عللا ) ت ء ة ـ وكسةةت ٍ ـةةيي ٔ بطةةد َ ك مس ة ـ
رسكةةووس ّيَو ب َد َ ٕ ةةة تة اّ رسٕةةة ت ،رويكةى ٍ ـةةةى رسـرسٕيَْة بة يشةنى
ط َِللس)ٜري ب ـةةنديوس ،بة مِ بيَطوٍة ٔ ـِيـةةةةت
خةة ـ رسك ةةدايّأ ،تةةةة وس ىة (تللأزٙخَّاه ِ
ّيةةةة  ،ب ىَةةةةآ ـِسّطةة بةة م ىةةة ة بةة ٕيَز بةةوؤ شةةةة ـِم ـو تةة زية بةةووبٓ ،وي ةة :
خ ىَةةةنيَنى ّ ت ـةة كى بةةوؤ ،بةة مِ بةة و شةةةيَوسك ة ّةة مةة ّ كةةيَت عةة ايَى ٕةةةيط
م ـيَن وس ،ب ك ة ىيَدسري ب ـةةَةندر مو م ـيَه مة فسةري (طل  )َّٜخوكَْةةاسوس
ثيَى ويّ بةةآ م ت وس ـِكويك يَنى ـِيـةةت  ،تة وك ٕة ـوي بيسةةةتووك ى ٕيَْ وكة ى
ـِس ة ى خةةوي ىيَ ةآ ،كةةوّن (ط ل  )ٜب خ ةة ءو ووك ة ىٍ :ةةٓ ٕ ّةةاكَه شةةةةت
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رسٕيَةُْ ٍة ـج ّية ثةيَُ ـِيـةةةت بةآ ،زيّة كةة ٔ رويكةةى ب خ كة ٔ ة َقيك بنةة ٔ ى َيةةى
بن ىَةْ وس ،ب مِ ٕ ـكى بيسةتووٍ رسكٖيَةُْ ب تة وس زيكة ّ بةةآ ،بةزـ ّ بةةآ ،وسو
زيّسةةتيَه ٕةة بآ ،ب مِ ّ ىَةيَُ م ٍ ـِيـت م ٍةةة ـِيـةةةت ّية  ،وة ى ب ّسةةة ت
تة و شةةت ّ وسو شةةوكَْ ويـ بة ّة و ٕةةةة وسمٔ ثيَغ ٍ ـكشةةةة وس  ءةةو ديؤ ،ى
ب ّسةةةة ت تة و شةةةةت ّ وس مة ىة بة ّى تيسةدِيتيةةً وسـءةيةةةةديؤ ،تْ ةةةة ركةةةة ـس تة و
رويزرس ّ اي ة وووى مةةةة م ٔ م ة ى َيةةدسري خةةوي ب ـةةي ٔ رسم ة  ٕ ،ة ٍووك ٔ ث ـ ّي ةة ٔ
شةة ن ّاوس ،وطة ىة روويّية ٔ مة رويكةى ىة ت ك م ّةاي رسكطة كْآ ،تة ويّي ّ وكة ٔ
(٘ٙغعَّبَُّّْ٘) وس (كاهبَّبَّّ٘ٙفِلا) بوؤ ،ب ثيَى ت وس م ى متيَ ة م ّى ت ٕيةةى
ميت باي ٕةة وس(.)1
تْ ةةةة ب ّسةة ت رويزرس َ ويـكي مة عيسةةةة وس  تة ويّي ٕةةةة ٍووك ٔ ٕة ـ
ـِيـة ةةت ّة ة بوؤ ،وسو ىة ة تيْ يية ةةى (ُ٘ٙل ل لِٓا) ىة ة (إصل ل ا ) ( )13ت كة ة ى ()10ري
ك ّولََُُّٕق ٖٚلاًَّٗ إ َتللا َّإ َّ ٔهغَطَِّ للىَّقدًَ ٚل َّٕٔ،
صللازََّ ُ
طللًََ٘ َّ:لََّّاغتَطَ لل َىَّ َ
ٕ ة وس({ :)2فقللايََُّ َٙ
َٗ ُلتٍَُِّ ُقٚللاءََّٗهللَّّهلِٚظََّكُو ُللٍَّ} وي ة  :عيسةةةة ءةةو ى( :بة رويزرس َة ويـكي مةة ّى)
ٕةةةة ـ م ٍ َيةةه ى ة ت َيةةوس خةةةة شةةةة ـربآ ،خ ة وكَٓ ب ةةةة وس ،وس ٕيضةةى ثيَوكسةةةةت ّي ة
ٍ ءةة ـ ٕ ـروو ثيَي م ّى بشةة ٔ (ب َيس ب عيسةة ثيَى ٕة ـ رويزرس َ ويـكية م ّى
شة ـروؤ ،وس ب خةة وىي مي م ى ب ـ ثشةةتيَْى خ كة ا ّاوس ىة تيْ يي مةة ّاي
ويٕةة وس ثيَي م ّيشةةى وشةةه مدرووّ وس ،ءو ووك ةى :تيَوس ٕ ٍوو ةة ٔ ث مةةةٓ ،بة مِ
ٕ ٍووشةةت ٔ ثة و ّيةٓ ّ ،ث ميشةةت ٔ يَاي ٕ كة ).
( )3

تْ ة ى تيْ ييةةى (ً ٓتل )َّٟىة (إصل ا َّ) ( )26ىة ت ك ةةى ()16 15 14ري ٕة وس
ت وي ب ـةى ك ميَني ٔ رسم ت ى رويزرس َ ويـكي م ٔ م خي ّ ى ب عيسةة مدروس ،مة
ػللَّ َسَّ َُٗٓلََّ٘
ُلَّ ٕدَّ ًٔلََّّّاألثل َّعََّ َ
بَّ َٗا ٔ
اوـِت ّي ت ٍ اس ب وس مدروس ،رسىَةةآ{ :عَِٚد ٔئلَّ ٕرَّ َذ َٓلَّ َ
ض ل لاءَّٔاهل َٔ ل ل ََِٗ َّ،ٞق لايََّ:ك لٍَِّتُعطللَُّ٘،ٛألُض لؤ ٌََُّٕ
خسُ٘ٙطََّٖٔٛإهل لَّٟزُ َؤ َ
ضل َ
اهل ل ٌَ َدعَّ٘ َ ُٔ ٙل٘ذَاَّاأل ِ
خل َرَّ َُٔ ٙل٘ذَاَّ َٙلتَ نَُّ
طلًٔ َٗ َّ،ٞلَِّّ َذ ٔهلمَّاهَ٘قل َّ َ
َإهلِٚلٍَُِّفللَ٘شُ٘اَّهلَُّٕ َثالث لنََّقٔط َعلًٔ َّٞلَّّاهفٔ ٖ
َّ)1بدِويّةةةة َّ:اهتفطل ٚللسَّاهتطِٚلللقَّٛهوللللتابَّاهلللٌقدعَّ،اهعٔ ل لدَّاهقدٙلللٍَّ،ضلللفسَّاهع للددَّ،اإلصلل ا َّ،13َّ:
(إضتلػا َّ زضَّكِعاْ)َّ،اإلص ا (َّ،14:مت ٗسدَّ بِاءَّبِلَّٛإضلسائٚى)َّ،صََّّ.َّ305 -َّ298
َّ)2اهلتابَّاهلٌقدعَّ:اهعٔدَّاجلدٙدَّ:ص.2218
َّ)3اهلتابَّاهلٌقدعَّ:صَّ 1956.
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طلؤ ،}ٌٕٚوي ة  :ىة و م ة ري كة ميَه ىة رويزرسمة ٔ (رويزرس َ ويـكية م ٔ،
صلَّٞهٔتَ ِ
اهفُس َ
وي ةة رويزرس ٕ وسىَةة ك ييةة م ّء عيسةةةةة  ،كةة ٔ رويزرس ٍشةةةووـخ ـسم ّى مةة ىة ة
ط )ٛكوو ب ال ـةةة ـ،م م ّى
خسٔ ُ٘ٙ
خزٍ ى ريبوؤ) م ثيَةى رسءو دي ( َُ٘ٔٙذَاَّاألضِل َ
م ٕيْ مة ٔ( )1وس ثيَى ءو ةةٓ :ك ّاسِ رسرسّةآ عيسة ٔ ـةةييُ بن ِ ،شةةةوكَْ م ٔ
ثآ بيَةةيَُ( ت ويّي ـةةى ( ) 30ث ـكة زكوكة ٔ بة اٍة ـر( ،ركة ـس رـيو ت وم ة زكةو
بووس) تيا ت ومةة ( َُٔٙللَّ٘ذَا) ىة رسـفة يَه رسءة ـِي مة ـةةةييَي ٔ بنةةة ت ثيَية ٔ
بيَةةآ :عيسةة ى فآلٔ ٍ ىَةة  ،وسـٔ بيطدٔ رك ـس ـٍِ،ة م ٔ وووى مة م ّي ٕة ـرووو
الك ة ٔ ى ة عيسةةةة رسء ة ـِئ ،ت ة وك خ ة رويزرس ٕ وسىَ مةةةة ى ة ٍ َىيَنةةةةاي بةةوؤ،
( َُ٘ٔٙذَا) ءو ى :ت وس ةة ىيَدسريكة  ،ءو ية ٔ :بضةةة اووـ َ بزيّة ىة وكَيةةة ( تة و كةووس
اووـ َ خةةةةوية عيسةةةة  ب ة م ةةآلوـِ،اّ ري ـة ـخسة ةةت ،وسو خةةوي رسف ة ـٍو َ:
ﭽ ...ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ...

ﮕﭼالنس

اء ،وي ة  ّ :ك ّنوشةةةةت

ٕ ىَيشةةةةي ٔ ّ ويـةةى ،بة ىَنو وكَْة عيسةةةة ك ٔ بة بديكةةةة ـة ـ ك ميَنةةى ر  ،مة تة و
ك مةةة  ٕ ،ـ ت و ( َُٔ ٙلَّ٘ذَا)كة بةوو ،مة خي ّة ى بة عيسةةة  مةدر ،خةوية شةيَوس
عيسةةةة بةةدرس ـ ة ـ و

 ،عيسةةةة شى ب ـزمةةةةدرسوس ،وسو رسف ة ـٍو َ :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ...ﮟﭼالنس اء ،وي ة  :ب ىَةةنةةة و خةوي بة ـسو ال خة

بة ـز مةدرسوسٕ ،ة ـ بة

زكْةةاووكةةةةى ّةةةة و وسو ّ صةةةةدِيّيي م ٔ رسىَةةةيَٓ ّ ،صةةةةدِيّيي م ٔ ز،ـ بةة ىَةة ت
ريكةةوو ؤ ،وسو ى فسةيةد ت و ت ك ةة ّةةة ىة ـةةةووـِس ى (اهِطلاءَّ)ري ٕةةة وؤ،
ب رـكَذ ب ـةةَةندر ّ ،صدِيّيي م ٔ ب اسةة وووى م م ٔ بدِويك ٔ مدر ،م تيَسةةةت
ّ صةةةةدِيّيي م ّي ثيَيةةةة ٔ ويك ة عيسةةةة ءي ةةديوسو ٕ ىَيش ةةويـديوسو ى ة ريـك ة رـيوس،
ب مِ روي ـآ ـِ،ائ زكْاوو ب وس ،ى تيْ ييةة م ّاي ويٕ ةةوس ،رسىَةةةآ :عيسةةة روي
ـةةآ ـِ،ائ زكْةةةاووب وس ،تْ ةةة خةوي بة ـز مدر ،ة وس( ،)2مة ى ـِيـةةةتياي ويّية و
عيسةةةةة  ّ م و ة ةة بة ة ـ ث ىة ةةى وووى مة ة م ٔ ـٍِ،ة ة م ٔ مة ة رسوىَة ة ت بةةةوؤ،
َّ)1كِٔ لَّ:ٞمجعَّكآََّّّٗٓ٘عاملَّاه٘ٔٚد.
َّ)2اهتفطلٚلسَّاهتطِٚلقَّٛهوللتابَّاهلٌقدعَّ،اهعٔلدَّاجلدٙلدَّ،إجنٚللىَّه٘قللاَّ،اإلصل ا ٙ(َّ،9َّ:طللََّ٘ٙعو لَّّ
عًَّّ٘تلَّٕٗقٚلاًللٕ)َّ،وسَّاإلص ا (َّ،24َّ:قٚلاًَّٙٞطلََّ٘اهلٌطلَّ،) ٚصََّّ.َّ2159 ٗ2100
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وووى م م ّي م خ كةةة ٔ بة خة وسّى ركْةةى ك ٕوركية ت رسزيّةى ،وس ثيَيةة ّةةويبوو
عيسةةةةة  ىة ركْةةةةى ك ٕوركي ةة ت ٕ ىَةطةةةة ـِيوس وسو ال ريوس ،بة رىَْي ة كء عيسةةةة
 ّ م و ةة ب ـرسـةتى تة وئ ،ب ىَةةنو خةوي بة ـز مةدرسوس وسو بة رساةى ت كة ت
خةةةوي وي رسفة ـٍو َ :ﭽ...

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼالنس

اء ،بة مِ تة و ّٖيَْييةةة ة ّي

اوـِت ٔ زيّيوك ى ،وووى م م ّي ويك ّةزيّيوس مة عيسةة ك ٔ موشةتوسو ،ـِ ٍ،مةة ّي
ٕة ة ـويك ٔ زيّيةةةوس ،وس ّ صة ةةدِيّيي م ّي ويكةة ّة ةةزيّيوس عيسةةةةةة  ىة ة ريـ رـيوس،
ب كء( كةوّن تة و م بديكة مة ءد ية ٔ رويكة شةةةيَوس عيسةةة  كةوو بةووس
ـةةةة ـ شةةةةيَوس و  ،م ةةتوٍت عيسةةةة  بةةوو ،م ة ءد يةةةة ٔ ءةةو ىٍ :ةةٓ عيسةةةة ّةةيُ،
ءو يةة ٔ :بةة ٕةة و  ،ع كةةةب ّ مةة رس دـةةةةيَى! تةة ر ةة تيَسةةةةت ّ طو ةةةةةوس ٍةةةٓ
ثيَغ ٍ ـ خةويِ ّ دـةةةيَُ ،ع ك ة تيَسةةةت ىة ٍةدرٔ رس دـةيَى! ءةو ىٕ :ة وّيُ
عيسةة بة ت كة ٔ بة ـز بة وس ،ءو ية ٔ :ع ك ة تة و رـ ،رسى ـة ك ٍ مة ة ٕةةة ـ
ٕة و  ،رسىَةةةةآ :بة مِ ع وةةةة كب تة وسبوو مة رسك ّةةذٍ ـرٔ كةةةة زرس بةةوؤ ،رسك ّطةةةةوت
ب شةة رويزرس بةوؤ ،تيَسةةة ت بة بةوؤ بة كة زرس( تة و ركنة كةى ىةةةآ ٕةةة ت( تة وس
ىيَيةة ٔ بوو ب ٍ ٌَ ،ب مِ ب ٕةة ـ َة ٌَ ت وس ّٖيَْيةةي و بةوو مة رويكةةةى اوـِتةةة ٔ
خسُ٘ٙطٔ)ٛ
ضلَّ َ
ت و ّٖيَْيية ت شةةندي مدر ،م ى ـِيـةةتياي تة وس ىة ريـ رـي ( َُٔ ٙلَّ٘ذَاَّاأل ِ
بةةوو ،وس ت ءة ـ ٍ شةةةة تيْ ييةةةة م ّي بنة كٓ ،رسـرسمة و َ :تة وس ىة ريـ رـيوس
ز،ـ بيَٖةةيَز بووس ،ب وكَْ  :ىة شةةةوكَْيَناي رسىَةةةآ«( :إَٔ ٙولَّ،ٛإَٔ ٙولَّ،ٛه ٌَلاَّغَلَِقتََِّٔ:ِٜ َّ»َّ ٛ
«إَهل لََّٔ،ٛإَهل لَٔٔ َّ،ٛه ٌَللاذَاَّ َتسَكتَ ِٔلل )1()»َّ ٛخويك ة خويك ة ! ب ة و َك َي ةةت مةةدرِ ،ب ة ب ة ويَت
ٕيَشةةةةتُ ،ركف ة عُ ىةةةةآ ّ مةةةة  ،ك ة ٔ رسىَةةةةآ :خةةةةويك ت ٍة ةة ـسة رسـبةةةة زِ بن ة ب ة
ّ ٍةةدِ ،كة ّى :ز،ـ بة بيَٖةيَزكةةةى رسـرسمة و َ ،مة تة وس خة ٍسةةوىََ ّيَه ٕة ـ ة ز َ
تيَ ّايـ كةة مي بآ ،ت وي ّ ث ـِكَت وس ب ك ّطةة خوكَْيَه كويـ ٕ ّ ـ اكة ٔ!! ى
وة ثيَغة ٍ ةة ـكَنى ث كةة ب ـز وسو عيسةة  ،م وي  :رك ـس ت و م ـة ( َُٔ ٙلَّ٘ذَاَّ
خسُ٘ٙطٔ )ٛبةةووس م ة زيّيوك ة ى م ة ى ة ريـ رسرـ َ خةةوي ـةةزي رسريت ،ب ك ة وي
ضل َ
األ ِ
دـةة وس ،م وي ةة  :رويزرس َةة ويـكي م عيسةةة ة ٕةةة ٍووك ٔ ـةةة غ رسـّ كةوو ؤ،
ب تينتةيةديفى ّ صةةدِيّيي م ٔ خ شةي ٔ.
َّ)1اهتفطلٚل لسَّاهتطِٚلللقَّٛهول للتابَّاه للٌقدعَّ،اهعٔ للدَّاجلدٙلللدَّ،إجنٚل لىًَّتلللَّ،ٟاإلصلل ا ٙ(َّ،27َّ:طلللََّ٘
ٙطللوٍَّاهلسٗ )َّ،صَّ1968.
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تْ ةةةةةة بةةة بةةةةزيّني رويزرس ّ اي مةةة ثيَغةةةةةة ٍ ـ  كةةةةةة ٔ بةةةةوؤ( رويزرس
ّ اي مة ثيَغ ٍ ةة ـ خةةةةوي ٕ ةة ٍووك ٔ ـة غ ـِيـةةت بة وسفةةةة رسـكةةةةوؤ،
روي تة وس تة و َة فت ث َيةةْج م ـ ة كةةووّ خزٍة ت ثيَغةةةة ٍ ـ  ىة ـةةةة ىَى
رويزرسك ٍى ثيَغ ٍ ة ـيك ى ري ،ـةة َىيَه ثيَ تة وس ثيَغ ٍ ة ـ و ٕة وسمّى مة ى
جلل٘اَّإهلًٔ َّٓٛلِِلٍَُِّاثِ َِلَِّٛ
خسَ ُ
بن ة ٔ ب ة ٍ ركْةةةة ثيَغةةةة ٍ ـ خةةةةوي  ف ـٍةةةةوو ِ [ :
ٌَُلدَّبلسقٍََّٗ،)15836َّ(َّ:قلَّايََّ
خسَجَلَُّٕ ِ
ػسََّ َُقِّٔٚاَّ،هَٔٚلُُُ٘٘اَّعَولَّٟقلًٍَََِِّّ٘ٔٔ ٔب ٌَلاَّفٔلِ {]ٍََِّٔٚ
عَ َ
غ للعٚبَّاألزُ للؤٗط َُّ:للدٙحَّق لل٘ َّٜٓٗللراَّإض للِادَََُّّطَلل َّّْ،ض للاَّٝابِللَُّّٓٔػَ للاََّ َّ،2صَّ،229
طَِساُل لَّٛب للسقٍَّٗ،)174َّ(َّ:اهل ل ٖر ََِّٓٔٛف لَّلَّٛت للأزٙخَّاإلض للالََّ ََّّ،1ص ،}85وي ة ة  :رويزرس
َٗاه ِ
(ُقٚللَّب)ِ ى ّيَةةو خ ةة ّاي بة ٕ ىَ ةذكَدٔ ب تة وس ب ـةة ـ ّ وس ـة ـث ـشةةتي ـبٓ،
(ركةةة ـس رسبةآ رويزرس ب ـسبةة ب بووبةٓ) ،ت ويّي رويزرس م ٍة ٌَ بةوؤ ،ءو ووكة ى:
ب ٕ ـ م ٍ ىَةة ـ ـث ـشةةتي ـكَنةةت ٔ ٕ بةةآ ،خ ة ٔ ىة ّيَةو خ ّةةةاي ٕ ىَي ةذكَدٔ
ب ِ رسـتْيشةة ٔ بنة ٔ.
تْ رسىَةةةآ :رويكةى ثيَغ ٍ ة ـ  ثيَةى فة ـٍوؤُِ [ :لتٍَُِّعَولَّٟقلًِ٘ٔلٍَُِّ ٔب ٌَلاَّفٔلٍََِّٔٚ
ط لَّٟا ِب ل ََّّ ًَ ل ِس َ َُ َٗ َّ،ٍَ ٙلاَّك ٔف ٚل ْىَّعَو لَّٟق ل ِ٘ ًَٔٙ "َّٛعِِٔ لَّٛ
نَّ ٔهعَٔ ٚ
كُفللالءَُّ َّ،كلفاه ل َّٔٞاه َ لَ٘ا َز َٓ ٙ
ط ٔؤٌنَ"َّقاهُ٘اَُ َّ:عٍَِ]( ،)1وي  :تيَوس ب ـ ـ م ٍ ىَى خ ةة ّ وس م فيةةً رسبةٓ وسو
اهٌُ ِ
م ف ىةة ى َ ويـكيةة م ٔ ،كةةةة ٔ ىةة ويةة ى عيسةةةة ـةةة ـث ـشتي ـكى خ ىَن مةة ك ٔ
رسم ةةدر ،ـ ـث ـشةةتي ـكى ش ةةوكَْن و وويّى عيس ة ك ٔ رسمةةدر ،ت َيةةوسة ى ة وي ة ى ٍةةٓ
ـ ـث ـشةةتي ـكى خ ىَن م ة خ ةةةة ٔ بن ة ٔ بضةةةةْ وس ب ة ٍ ركْةةةة  ،ت ة وس ٍْةةي
مةةة فييُ ب ـةةة ـ ا وٍ مةةة خ ٍةةة وس ،م ٍةةة ىَى خةةة مةةةيَٓ( بيَطوٍةةة ٔ ٕةةة ٍوو
ٍسةةوىََ ّ ّٓ ،ءو ي ٔ :ب َىةآ ،وي  :تيََ ت ٍ رسكٓ ى وي ى ة ـةة ـث ـشتي ـكى تة
ءةة ٌ م ٍ ىَةة خ ٍةة ٔ بنةة كٓ ،ركةة ـس وسو ىةة ٍيَذووشةةاي ك ـةةج وس ،تةة و رويزرس
ّ اي ة ثيَغ ٍ ة ـ  وسف ة ريـبوؤ ب ة ث ة ـ ّى خ ك ّ ة وسو ٕيضن ـةةى ّ ـ ة غ
ّ ـِكَني ة ٔ َيةةاي ث كةةاي ّ بةةةةوو ٕ ،ىَ ة ى َيةةدسري ّ َىيَي ةةٍٓ :ووـ ة عيس ة ة ص ة مت
ـةة الٍى خويكةة ٔ ى ـةة ـ بةةآ ٕ ،ىَةةةةة ـةةةةةووكي ٔ ٕةةةةة بووس ،بةة مِ تةة وس فةة زٌَ
تيَتي زكَنة ة خةةةوي بة ة ثيَغ ٍ ة ة ـ خ ة ة ٍى ريوس ،مة ة تة ة و رويزرس ٍشةةةةةووـخ ـس،
ٕ ٍووك ٔ ـةة غ ـِيـةةت رسـكةوؤ ،وس ى ـِيـةتياي ٕةةة وسمّى ثيَغةةة ٍ ـ  ٍ ءة ـ
َّ)1ضاَّٝابَُِّّ ٔٓػَاََّ َّ،2ص.229
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بة رسءَة ٔ ،ت ء ة ـّ ٕ ة ٍووك ٔ ت ة وي ـ ة غ ـِيـةةةةت رسـكةةوؤ ،ب ك ة شةةةةين م ٔ م ة
ٕ وسمّى ب ـِكَز ثيَغ ٍ ـ  ب و ك وس ٍ شةة رسم ٔ ،مة ث ـ ّيةةة ٔ شةن ّاوسو
خي ّ ي ٔ ىة ع ىةةى مةدروسو ٕ ىَةةط ـِي ّ وس روي ثيَغ ٍ ةة ـ  ،مة ٕةةة ّا َ ىةة
شةةةين م ٔ رسىَةةةيَٓ :ب َي طةةة ىةةة رويزرسكةةة ٔ ٕةةة ٍووك ٔ ٕ ىَةةةةط ـِيوّ وس! تةةة وس رـ،
رسى ـةة ك م ٕةة ـ شةةة كست خ ك ّةة  ،وس ى ـِيـةةتياي ىةة ٍيَةةذووري ٕةةيط مةة ل وسو
ٕةة وسمّى بةة ـِكَز ثيَغ ٍ ةة ـ  ـةةة غ ـِيـةةت وسفةة ريـ ّةة بووس ،بةة مِ بيَطوٍةة ٔ
ٕ وسمّي ث ـكَزـي ّ بوؤ ى ٕ ىَةة  ،وسو ك ٔ ٕ ّاكَةةه ى ت ٕيةةى ـوّْ ي ى
ب ـيّ ة ة ـ تة ة و يَج ـِيّاّة ة شةةةين ٔ ريو ،ىة ة ب ـيّ ة ة ـ تة ة و بآوسفةةةةة كى مةةةوـت
ٕيَْةةةةة ّ ك ّاي يَاسثةة ـِكَْٓ وي ٍ شةةةةة كةةةويـ خ ىيفةةةةة ـِيشةةةياسم ٔ ٕةةةةة وسمّى
بة ـِكَز ثيَغ ٍ ة ـ  رسمة ٔ ،وسو ب َي َيةةى :ثة ـكَزـيو بةةوو ؤ ىة ٕ َىةة ! ّة خيَد ىة
ٕةة ىَ ث ـكَةةةةزـيو ّ ة بوؤ ووشةةء ءوّ ٕ ة ّي بةةوو ؤ ،ب ة مِ ب ـِيـةةتى ـِيـ ةةترتكٓ
ـةةةةة رتكٓ مة ة ل بةةةوؤ ى ءة ة ٌَ ثيَغ ٍ ةةة ـ خةةةويري  ،وس ى ءةةة ٌَ تة ة و ركةةةٓ
ب ـّ ٍ كةةة ري مةةة ثيَغةةةةة ٍ ـ خةةةوي ٕ ،يَْ وكةةة ى ،بةةة مِ ى ءةةة ٌَ ت وسشةةةةةاي
م ٍوموـِكيشةةي ٔ ٕ بووس.
ٍ ـةة ى

ـةةيَي ِ :م رسف ـٍو َ :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ،وس خةةوي

ةةة و

ثة و رسفة ـٍو ٍَ :ةٓ ى ء ىَةةت من ،بة مِ ى م يَةه( كةوّن وسو ثيَشةتةةدك ب ـةةةَ ٔ
مدر ،ى ءةة ٌَ بووّى خةةوي ب ء دس ّيةة  ،بة خة ـِيكء خةةةوي ى ءةةة ٌَ مة ل ّ بةةةآ ،وس

ب ة خ ة ـِيكي ثشةةتى م ة ل ب ة ـّ ريت ،ب ة ىَنو رسف ة ـٍو َ :ﭽ ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙﭼ ،ت ءة ـ ت ويّة ٔ ّ مةةدر تة وس ى ء ىَتةةة ٔ ّيةةةُ ،وسو ىة ـةةووـِس ى (آل

عمااااا )ري رسفةةةةة ـٍو َ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ...ﮐﭼ ،وي ةة ة  :ت ءةة ة ـ خةةةةوي ثشةة ةةتت ٔ بطةة ةةد َ مةة ة ل
ب ـ ـ ّاي زيٌَ ّ بةآ ،وس ت ء ـ خوي ثشةتت ٔ بة ـري مة ل ـةةة ـ ٔ ّ خةةة ت ،م وي ة :
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وةةةة ـ وية ٕ كةة خةةوي م ـبةة وآ ثشةةةتى خ ىَةةةنى بةة ـرسري ،ب ىَةةةةآ خةةوي ثشةةةةتى
م ـةة ّيَه رسءد َ م ى ءةة ٌَ خوي ـِيـت ـة غ بةٓ ،وس ثشةةةتى م ـة ّيَني بة ـرسريو
تيَٖ ىيةة ٔ رسم ت ،م ى ء ىَةةياي ـِيـةةت ـ غ ّ بٓ ،وسو رسبيْني خةوي ثيَةْج ٍة ـوى
ريّ ؤ ب ثشةةتطيةدكء مدرّى خة ب كةة ٔ:
 -1ﭽﮆ ﮇﭼّ ،وكَةذ ب ـثةة بنةة ٔ.
 -2ﭽﮈ ﮉﭼ ،زسمةة ت بةةاسٔ.
 -3ﭽﮊ ﮋﭼ ،تيَة ٔ ب ثيَغ ٍ ة ـيّى ٍٓ بيَْةةٓ.
 -4ﭽﮌﭼ ،ثشة ةةتى ثيَغة ةة ٍ ـيّى خةةةوي بطةةةدٔ بة ة ٕيَزكة ة ٔ بنة ة ٔ
ـة ـك ٔ تة ٔ.
 -5ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،وس ىةةةة ثيَْةةةة و خةةةةويري ٍةةةة ىَى خ ةةةة ٔ
ب خشةةٓ ،وي  :ب َي طةة ىة زسمةة ي  ،كةوّن كة ميَه بة ٕ كة بيَةةةآ :ىة و َ
ب ـء زسمة ت رسمةة ت ،رويكي ب ـء ا ـز كةة و رسم ت ،اةة ـز كة و بة خةوي
رئ ٍ ،ب ـةةةةت ثيَةةى ب خشةةةةيْى ٍةة ىَى ـةةةةوّْ ٍ ،ةة ٌَ ب خشةةةةيْى (تط للََّ٘)
ب َيئة وس ى ـةة ـت فةة ـِزبةآ.

وةة ة رسفةة ة ـٍو َ :م ـةة ة ّيَه ت ويّةة ة بنةة ة ٔ ،ﭽﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ،خديثة م ّت ٔ ىةةآ رسـةدٍِ وسو
ب اي ٍ ي
ٕ وم ـ ةة من).
ٍ ـة ةة ى

رس خن ٍ ّيَو ب

م ّ وس( ،ب رّيةة ة ثشةةةتت ٔ رسءةةدِ ى ء ىَةةت من

كة ةةويـسِ :مة ة رسفة ة ـٍو  :ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ىة ة ت جنةةةةة ٍى

شةةةةة ةةن ّاّء ث ـ ّ م كةةةةة ةة ّاي ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
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﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ ،ب ـِيـةةةتيى ت ٍةةة ز،ـ ويَةةةى ـةةةة ـجن و ز،ـ ويَةةةى
ٕ ىَوسـت مدرٔ ث ّا ىةةآ وسـءد ْة  ،م ثة ـ ٔ شةن ّأ ى ءة و خةوي ب مرسـةةةتاي
تيْسةةةة ٔ ث ة ىنيَ رسم ة ت ب ة ز،ـ و ة ـس ءوّ ةة ٕو ٕ َى ة و ث َى ة و م ة ٍوموـِكى ركن ة ،
كةةوّن ٕةة ـ مةة ت تيْسةةةة ٔ بةة كْى ى ءةة و خةةويري يَنضةةةةوو ،ك مسةة ـ ـةة ـسو اكَةةد
رسبيَت ة وس ،ى َيةةدسري رسف ة ـٍو  :وووى م ة م ٔ ى ة ت جن ةة ٍى ت ة وسري م ة ث ـ ّ م ة ك ٔ
شةةةةن ّا ى ءةةةة و خةةةةويري ،ى عْةة ن ٔ ىيَنةةدرٔ رىََةة ٔ ـِسل مةةدرٔ ،وشةةة م ّى خةةةوي
رسء ةة ـِٔ ،وس ب ش ةيَه ىة وس ث َيةةى ت ٍ اء ة ـكى مديبةةوؤ ى ب ةةريك ٔ مةةدر ،وس ب ة ـرسويِ
خية ّ ي رسمة ٔ ت ءة ريـكى خي ّ م ّي ٔ رسبيةٓ.
م وي ة  :تيْس ةة ٔ رسبةةآ ى ة خة وـك ةة بآ ،م ـةةى وي ٕ ك ةة ءوّ ٕيَنةةى ركَت ة ثيَ ،
رسىَةةآ و خ ك و ءوّ ٕةةة  ،رويكةى بة رسمة ِ!! بة مِ تة و ءوّةة َةةندرّ ز،ـوة ـ
وسو ت وس ويك تيْسةة ٔ ى شةوكَْيَنى ىيَةةذ وسـت بآ خييسةةه ب ةة ت ،م ى ءة و ثيَةى
خييسةةن ـِسّط خ ثآ ّ وسـةتآ ،كوّن ت وس ّي بيَة َيى روو ٕ ّط و بدِوي ،ك ٔ ـةآ
ٕ ّط و بدِوي ،رويكى خ ب بطةريكَت وس ،تيََة وةةة ـكَه ىة ـةة مّى  1987و  1988ريىةةة
بْةة ـ ا ّةةاكً ـةة ـ رسمةة و ني بةة ك ّى بةةوو ،ب ـةةةت وو رسٍ ّوكسةةةت ٍ شةةةة
ّ وك م بن كٓ ،ز،ـ ىيَذ بوو ،بديك مَ ٔ خييسةةن خ ـكه بوو ٕة ـ بةدِوي ،مة ت ءة ـ
ّ ءيةدـ ب ك وس خويّ خويـةت ٕ ـ ىة بة كٓ رسكةةةوو ،ـةةةوث ل بة خةةةوي رويكةى ىة
ّ َيةةو اةة ر ـِ َكةةاي رـسختيَنةةى ىةةآبوو ،رسـةةتى بة رـسخت مة ءةةدت خة ءد ةة وس،
ت ءةة ة ـّ رسـِ،كةةةةى ةة ة خةةةةويـ خةةةةويـ  ،كةةةةي ك م ة شةة ة خيَنى ز،ـ بةة ة ـز بةةةةوو،
ءوّ َ ةةندرّي ت ويكةة تيْسةةة ٔ مةة خييسةةةةن  ،وسو ءةةوب بةة زس ةة ت خةة ثةةةآ
م ّةتة دِ ٌَ ،رسمةد َ ،رسىَةيَٓ :م ـةيَه مة شة ـِيب رسخوي ة وس ،بة ل ثيَنةةى ك مة ِ ،كة ٔ
اوٍى ك مة ِ م رسخوي ة وس ،رويكةى ثيَيةة وس خووءةةد ( ًُعِتَلادَّ) رسبةةآ ،كة ٔ ت ويّةةة
ٍةةةةة ررس بةةةآ ٕ شةةةةن ـ بةةة م ـركَْٓ ،رويكةةةى وـرس وـرس ءةةةري،رس رسبةةةٕٓ ،ةةة ـوسٕ
ريوكَْجيسةةيى ،كة ٔ اة ًَ ،رس َىةيَٓ :ب بة اةةةة ًَ ٕة ـ ت وسّاسكة ّ ف ـكَنةةةةى موشةةةةت،
تيا رويكى ّ فة ـ موشةةتْى ى ال وسو ت و خويـرّ وس ىةآر  ،كة ٔ م ـةةيَه مة رزكةى
رسم ت ،رسىَةيَٓ :ت وس ك م ِ وةة ـ رزكى رسم ت ت ـساة رسمة ت ـِسّطةةى يَنةةاسكةةةآ،
رويكةةى وـرس وـرس وسو ى ة ٍ ة ىَى خ ة شةةةةت بيَْيَتةةةة وس ،ت ويك ة و ز،ـ ى ة ال ت ـةةةة كى
رسبةآ ،تْ ةةة ٕة ٍوو ءوّ ٕ مةةة ٔ ٕة ـ تة وئ ،تيْسة ٔ ا بييية ى تة وس ٕ كة ٕ ،ة ِ
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ك م بن ت ِ ٕ ،خديث بن ت ،ب ووّ  :م ـةيَه م ك م ِ و ـ بة ٍْايىَةةيى ّوكَةةةذ
رسم ت ،ك ٔ ـِ،اوو رسءةةد َ ٕ ،ـ ط ع يَه مة تة جن ِ رسريت ،ـةةة ـس ثيَةء اوــةةة ،
رويكى ز،ـ ت ـ ّ ب الك وس ،ب ك تيْس ٔ رسبآ ى ـ ـس وس ت ء ى خ بآ ،ت وس ة
ىيَدسري رسف ـٍو  :روي ت وس م ث ـ ّي ٔ ى ء ٌَ خةوي شةن ّا ،ى عْة ن ٔ ىيَنةدرٔ،
م وي ة  :م ـةيَه ثة ـ ٔ بشةةنيَْآ خةةوي ى عْة ى ىةةآ رسمة ت ىة ـِس ةة ى خةةةة
رووـ رسخة وس ،رويكى رىَى ـِسل رسبةآ بة طااا عة ت ،تْ ة وشة م ّى خةوي رسءة ـِيَ،
تيْسة ٔ مة ى ة خةةوي رووـم و ةةةة وس ،رسكة و ت ك مةةةة ٔ ى ء ة و الـكي م ةة خ كةةاي
بطوجنيَْةةآ ،بة ووّةةةة ٍ :ة ال ويٍة ٔ ٕ كةةةة  ،مة تيَسةةةةت ى ءةةةة و كة مآ ىة َيزبة
ع ىةَ ّيي م ٔ ريك  ٕ ،وىَاسريت ٕ ـكى ت ك ت ف ـٍ كشةةتى ثيَغ ٍ ة ـس  ى ءة و
وسزع الـسم خ َيةةزب الـسمةة مةة ى ءة ىَء ريكة بيطوجنيَْةآّ ،ة بيْٓ ى ىة
ٕ ـكََى موـرـت ٔ ،ى ـة ـ ت ـةتى عيَةدِيل ،وس ى ـة ـ ت ـةتى رّية تة و زيّ ك ّة مة
الرسرسٔ ٕ ،ـكةةةى ت كةةةةة ت ف ـٍ كشةةةةةت ٍيةةةى ثةةةآ رسـةةةةةووـِكَْٓ ى ءة ة ٌَ وسزعةةةةة

الـسمةةة خ ك ّةاي رسكة ّطوجنيَْٓ ة توكيي ٔ رسمة ٔ ،ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ﭼ ،وس ب شةةةةيَه ىة وس مة ث َيةةى ت ٍ اءة ـكى مديبةةوؤ ف ـيٍ شةةي ٔ مةةدر ،ى بيةةد
خ ك ٔ بدرسوس ،م وي  :ـِيـةت ءوّ ٕ م ٔ ك مةا ث ىنةيَ رسم ٔ ،وسو كة ٔ كةة م
كةة م ث كاي رسم ت ،ب ٕ ٍ ٔ شةةيَوس خديثة ة خديثة ث كةاي رسمة ت ،ب كة تيْسةةة ٔ
رسبةةآ ز،ـ ى خ وـكةة بآ ،وس ٕيط ءوّ ٕيَه ب م ِ ّ ءةةد  ،ءوّةة ٕى ءضةن ة بة
م ِ ّ ءةةد َ ،كوّن ءوّ ٕةة ءضنة م ّي رويكى وي ىيَاسمةة ٔ ٕةى ءةة وـس بنةة ت.
( محدَّغل٘ق )ٛرسـب ـس ـِويّيْةى َةةة ـِيِ (ُعللَّس) اسةةة ك مى ز،ـ وةويّى ٕ كةةة ،
رسىَةةةآ:
ط ل لالَْ
َُعل ل َس ٌَّٝفابتطَل لاًَل ٌَّٞف َ

َّ

َّفلل ل لالََّْف ٌَِ٘ ٔعل ل ل ْدَّف ٔولقل ل ل ل لاءْ َّ

وي ةة ة  :ـِويّيْيَنةة ة  ،رويكةةةةى زسـرسخ ّ ك مةة ة  ،ث شةة ة ٔ ـةة ة الِ مدرّيَنةة ة  ،تْ ةة ة
اسةة مدرّيَنةة  ،رويكى ويَةى اوئ ريّ ّيَنةة  ،ى م كء ري ثيَةنةط كشةةتْ .
عةةة ـِسب رسىَةةةيًَُٓ َٗ( :عِعل لٍَُّاهِٖ للازََّ ًٔل لًَُِّّطِتَصِ ل ل َغسََّاهػٖل ل لسَزَ) وي ةةة  :تةةة ءد ز،ـ ىةةة
ب َييَسة ك مى بضةةووم وس ث كايرسبةةآ ،وة ـ ويكة ىة رسّنةة شةةق ـ ك م وس تة ءدكَنى
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ء وـس خ ىةة و خ ـٍ ّى وي رسـةةوو آ ،ء من رس أل ريّةى وي رسـةةةوو آ ،ىةةةيَدِسويـ
وي رسـةةةةوو آ م ة ب ة ك ة ّا ـِ،ا ّ ة ويّد َ بن ةةواكَْدكَت وس ،ى ة ـةةة ّط ت ة وسوس م ة
ب ب ةة ك مى وط ة ـسميَ وط ـسك ة و ف ةدِ رسريت ب ة تيَٖ ى ةةيى! ب َى ةةآ تيْس ة ٔ رسبةةآ
وـكةةةة بآ ىة ءوّ ٕة ٔ ىة ءوّة ٕى ءضنةةةة ة خة بجة ـكَز َ ،ب تةة وس ووشةةى ٕةةى
ءة وـس ّ بةةآ ،وس ت ءة ـ تيْسةةة ٔ ووشةى ءوّة ح ٕ َى كةةة و بةوو ،زوو بطةةةة ـِكَت وس،
ّة و بضيَتةةة روو  ٕ ،ـكةةة ّاس ثة ـكَز ز،ـ ىة ك ـسـةةة ـ ت ـةة ّتةةةدس ،مة تيْسةةة ٔ
خةة بجةةةة ـكَز َ ىةة ءوّ ٕةةةة ٔ ،ىةةةةة وس يَةةوس بطةةيةةةآ رويكةةةى بط ـِكَتةةة وسو خةة
ك ـسـةة ـ بن ت.

ٍ ـةةةةةة ى ثيَْ ةةةةةة ِ :مةةةةةة رسفةةةةةة ـٍو  :ﭽ﯂     
ﭼ ،ىيَيةةةةةة ٔ ب ةةةةةووـسو ك وث شةةةةةةيي ٔ ىةةةةةةآبن  ،بيَطوٍةةةة ٔ خةةةةةةوي
كة ة م م ـيّى خ شةةةاسوكَٓ ،ىيَةةةدسري ى ءة ة و ثيَغ ٍ ـكة ة ى  ،بة ة ّسةةةةة ت تة ة و
وووى م ّ وس م ث ـ ّيةة ٔ شةةةن ّاو ت ويكة ٔ مةدرو ت ويكةةة ٔ مةدر ،رسفة ـٍو  :ىيَية ٔ
ب ووـسو ك وث شةةيي ٔ ىةآبنةة  ،ت ك ى كةةى ىيَيةة ٔ ب ووـ ك وث شةيي ٔ ىةةآبنةة ت(
ىةة و ٕ ىَةة و ث مّةة مةة ى ءةة و ٍسةةةوىََ ّ ّاي رسكنةة ٔ ،ب كةة ىيَةةةدسري ٕ ّةةةاكَه ىةة
وكَةةةذسـسويّى اوـِتةة ٔ ءو ووك ّةة  :تةة ِ ـِـةةةت اوـِت ّييةة ّ ـةةةذ مديوسكةة  ،كةةةوّن
وووى م م ٔ م ث ـ ٔ رسشةةنيَْٓ خديث رسم ٔ ،ك ٔ رسبةآ ثيَغ ٍ ة ـ خةوي 
ىيَي ٔ ب ووـ ك وث شةيي ٔ ىةآ بن ت(! ى والشةة وس ى ـة ـس ـووـِس ى (اهلٌائد)ٝ
ب ـةَ ٔ مدر مة زيّ كة ٔ ءو ووك ّة  :ـةووـِس ى (اهَّلٌائد )ٝم ة ـةةووـِس ىة اوـِتة ٔ
ٕ يَت خةويـ ،وس روي َة م ٌَ َةةة ـِيِ ىة ـةووـِس ى (اهَّلٌائد)ٝري ب كةةة ٔ مةديؤ ،وس
ٕيةةط ت ك يَنةةى يَايّيةة م ّ ـةذ مديبيَتةةة وس ،ت كة كة ٔ تة وس ك ـسـةة ـ بنة كٓ(
ٍةةٓ ى َيةةدسري ت ة و اسةةةة ك ( :طِ للس )ٜر َكةةُْ ،مة بة ثيَش ةة وي و َكةةذسـسويّى اوـِت ة ٔ
ّ ـةةديوس ،ىة

فسةةريسم خ كةةاي ت ٍة ٕيَْة وس ،رس َىةةآ(َ [ :)1علَِّّق َتلادَ :ٝﭽ﯂

     ﭼَٗ َّ،هلٍَِّ ُٙلؤًَسَّ َٔ ًَ ِ٘ٙئل ٕرَّبقٔ َتلاهٔ ٍََِّٔ،فلأ ًَ َسَُّٖ
َّ)1ج للاًعَّاهِٚاَّْ،6 َّ:صَّ،171بسقٍَّ 11517.َّ،11516َّ:
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طل َخَّ َذ ٔهلمَّ ٔفلَ "ٛبل َساءََّ"ٝفقلايََّ:ﭽﭽ
صلف َُ َّ،ثلٍَّٖ َُ َ
اهللَُّ َعلصَّٖ ٔذكلسَُُّٖ َِّْ َٙعِ ُفلَّ٘ َعلٍَُِِّٔ َٗ َِ ٙ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ
ض لخَّ
ﮙ ﮚﭼ التوب ةَٗ َّ،اهِ ل ل ٔرَّٜق ل لاهَُّٕق َت لادََّٝغ ِ ٚلسَُّ ًَ لدِفَََُُّ٘إًِلاُ لَُّٕ،غ ِ ٚل َسَّ َّْاهِٖا ٔ
خ للالفَّٕٔا ِهل ٔرَّٜكلاََّْ
كلىَّٖ ًَ َعلأُٔ َّٛ
غلمَِّ ٔف ٚلَّٕٔ ًٔل ََّّاأل ًِل َسُٓ َّ،ل ََّ٘ ًَلاَّكلاََّْ َُاف ٚلاًَّ ُ
ا ِهل ٔرَ َّ َّٜ
خ َِلَّ ُسَّ ًٔلَّ ََّّ
ضلَّخََّإ َِّ ٔب َ
ض لِٚىَََّإىلَّاهعٔولٍََّّ ٔبأ ُٖلََُّّٕ َُا ٔ
جٌَ ٚعَُّٕ،فالَّ َ
قِِوَُّٕ،فأًٖاَّ ًَاَّكاََّْغَ ِٚسَّ َُا َّٕ َ

ظَّ ٔف لَّٛق٘ ٔه ل َّٕٔ:ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ض ل٘هٔ ََّٕٔٗ َّ،ه لَ ِٚ
جلىَّٖ َٗ َع لصَّٖ َِّٗ ًٔ لَِّّ َز َ
اهللَّٔ َ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ...ﭼٔ َّ،د هل ل ٌَ َّٞعول لَّٟاألًِل لسَّ ٔب َِف للًَ َّٛعَل لاَُّٛاهصٖ للف ََّ َٗاهعَفل ل ََّ٘عَل ل ََّّ
جصًَّٞ َٙ
صغَازَّ َٗ َدائٔ ٍََّٔاه ٔ
جائٔصاًَّ ًَ َعََّإق َسازَ ٍَّٔٓباه ٖ
اهَُ٘ٔٚدََٗ َّ،إذَّكاََّْ َذ ٔهمَّك َر ٔهمَٗ َّ،كاََّْ َ
َب ِعل َدَّاهقٔ َتلايََّ،األًلسَُّ ٔبلاهعَفَّ٘ٓ َعلٍَُِِِّٔ ٔفلَّٛغلدِزٌٗ َٓ َّٕٝلل٘اَّ ٔب َٔلاَُ َّٗ َّ،لجلَ َّٕٞع َص ًُل٘اَّ َعؤَ ِٚلاًَ َّ،لاَّهلٍَِّ
جصِٙلَ ٌَِٙ َٗ َّ،َّٕٞت ِٔ ُعلَّ٘اَّ ًٔلَّ ََّّاألُِللَّاََّاهالش ًَلََّّٞللٍََّّ،هلٍََِّّ َٙلُللََِّّّ َٗاجٔ َِلَّ ًاَّ
ُسباًَّدََُّْٗ َداءَّاه ٔ
صُِ٘اَّ َ
ٔ َِِٙ
َِِّْ ُٙلللَّ ٍََّ ٔهقِ٘ ٔهللَّ ٕٔ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ...ﭼ
خَّقِ٘ ٔه ل َّٕٔ:ﭽ﯂      ﭼ]،
ضل ْ
اآلٙللَّ،ٞبأ ُٖ لَُّٕ َُا ٔ
وي  :ى ا ة رسوس ٕ وس (م ك ميَن ى زيّ كة ّى ة بنني ،وي ة  :وييةى روي ٕة وسمٔ)

ءو ووكةةة ى :ﭽ﯂      ﭼ ،ب كةة ة خةةةةوي
ويكفةة ـٍووس ت و م ة ف ـٍةةة ٔ ّة مديبوو بة وةةة ّي مةدرٔ ى ءة و وووى م م ّةاي،
ب كة خةةوي ّ وبة ّي بة ـز فة ـٍ ّى مةةدروس بة ثيَغ ٍ ة ـ  مة ىيَية ٔ ب ةةووـ
ك وث شةةةيي ٔ ىة ةةآ بنة ة ت ،بة ة مِ رويكةةةى ىة ة ـة ةةووـِس ى (ب للساء)ٝري تة ة و ىيَ ةةةوـرٔ

ك وث شةةيي ّ ـذ مديك وس ،وس خةةةوي فةة ـٍوو  :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﭼ
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الت وبة ،وي  :ى ء و ت ويّ ري جب ّطةٓ م تيَ ٔ ب خةويو ب ـِ،ا رويكى ّ ٕيَْةةٓ ،ىة
خ وسٔ مت َي م ٔ ،مو ـةة ـيّ رسرسٔ ،ب ٍينةة كيةى.
(طَِلسَ )َّٜرسىَةةآ :ت وس ا ة رس ءو ووك ى ّ :ىَةيَني ّ ءوجنآ ،ب مِ الب ـ َومَةةى
ثيَشةةآ م يَةةةةه رسبةةآ ،وس ءوٍة ّى َيةةاي ّ بةةآ ،تة وس مة ّ ـةةيد يَنة طةةري ى ءة و
ٕ ٍوو ت و ٍ ّ و ٍ ب ـت ّ ت وسري م ٍ ّسووخ  ،ب مِ مة ى ءة ٌَ ٕة ٍوو ٍ ّةة و
ٍ ب ـةةت م ّى يَنةْ ء ةةري  ،وس ٕ ة وي َىيَنَ ٔ ثةةآ ّ ة بآ ى الك ة ٔ خ ةةويو ثيَغةةةة ٍ ـي
خةةويوس  م ة ت ة ِ ت ك ة رويكةةى ٕ ة وس ى ء ة ٌَ ت ة وس ثيَشةةةةآ ري يَنةةةةاسءري َي ،
ت وس ثيَشةةيَى ّ ـذ مدر ،وس (ٍة ريِ ى الكة ٔ خةةةويو ثيَغةةة ٍ ـسوس ٕ ويىَةيَنةَةةة ٔ
ث ةآ ّ ب ةةآ ،وس ى ء ة و ٕ ة ٍوو ٍ ب ـ ةةت م ّى ثيَشةةةةآ يَنةْ ء ةةري ّ ة ويّني ب َي ةةيَني:

ٍ ّسةووخ ) و رسىَةةآ :تة وس مة خةوي رسفة ـٍو َ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ...ﭼٕ ،ةةةيط رسالىة ةة يَنى يَايّيةةةةة مة ة يَنة ةة طري ى ءة ة و
ٕ ٍوو ت و وي و ٍ ب ـةت ّ ري م ى و ـِـةةةت اوـِت ّييةة ري ٕةةة وؤ ،مة رسفة ـٍو :

ﭽ﯂      ﭼ ،كةةةوّن ىةة َ ىَةةةيَناي مةة

وووى م و ّ صةةدِيّيي م ٔ رئ ب وسري بيَْٓ مة ـةةة ـيّ بةاسٔ بة ٍينةة كيى روي
تةة وس م و ّطي ٔ ى ء ىَةاي رسمةد  ،و ّط مة ـِيرسءةدٔ رسىَةيَٓ :ت ٍة رسكٓ ـة ـيّ
باسكٓ( ،ت ّايزسك و ٍ ىََ ٔ باسكٓ ب رسوىَة ى تيسةةمٍيى ى اكَةد ـة ك رسوىَة ى
تيسةةةةمٍياي رسٍيَْيْ ة وس) ،ت ة وس م ة ت ء ة ـ و ـ َكةةه ث ة ـ ّيَني ٔ شةةةةن ّابآ ،ك ة خور
ٕ َى ك ة مي ٔ مدربةةآٍ ،سةةةةوىََ ّ ٔ ك وث شةةةةيي ٔ ىةةةةآ بن ة ٔ ىيَي ة ٔ ب ةةووـٔ ٍ ،ة ريِ
ـ ـيّ بةاسٔ ٍينة ى بةٓ بة رسوىَة ى تيسةةةمٍيى ،تة و روويّة يَنةْ ءةةريكَٓ .وي ة :
و ّي ى ءةة ىَاي مديّي ٔ ٕ ـةة ـيّ رسرسٔ ،ى ءة ٌَ ك وث شةيى ىيَندرّي ّاي ى ـة ـ
ٕ ّةةا ٕ َى ة و م ٍوموـِك ةةى يَنةْ ء ةةري  ،ب ة ٍ ة ـويَه و ة ّي ى ء ة و ٍس ةةوىََ ّ ّاي
ّ م ٔ ،مة ـة ّط ـك ٔ ىةةآ بطةةدٔ بيَةةيَٓ :ـة ـيّ ّة رسكٓ ،وس الٍيةةيى ـةة ـثيَضيى
ّ م ٔ ىة و ك ـة شة ـعيي ّ مة ـِووكة ٔ ةآ رسمة ٔ رسبةةةآ ويَ ويَيةةة ٔ بنةةة ٔ،
ٍ ريِ وي ّ م ٔ ،ت و م ة ـِكَةى يَاسكةآ مة ٍسةةةوىََ ّ ٔ ك وث شةيي ٔ ىةةةآ بنة ٔ ىة
ٕ ّةةاكَه ٕ ىَةةة م ٍومةةةوـِكى ،وسو كةة ٔ ثيَغ ٍ ةة ـ  ك وث شةةيى ىةة ٕ ّةةا
ٕ ىَةةةة م ٍومةةةةوـِكى ٍس ةةوىََ ّ ٔ مةةدروس ،ت ويّي ةة ٕةةةة ووم ني ريّيش ةةتوو ا َكةةد
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ـ ة ك رسو َى ة ى تيس ةةمٍيني ،ت ء ة ـ ٕ ّةةاكَه ٕ َى ة م ٍوموـِكيشةةةةي ٔ ٕةةةة بوؤ،
ك وث شةةيي ٔ ىةةآ بند  ،ت وس ثيَوكسةت ّ مة ت بطةو د َ ّ :ـةذ ب ة وس ،ب ك ة ي

م ة خةةوي ب مرسـةةت رويكةةى رسف ة ـٍو  :ﭽ    ﭼ  ،وي ة :

بيَطوٍ ة ٔ خةةوي ك م ةة م ـيّى خ شةةاسوكَٓ ،م وي ة  :ى ةة َي وـرٔ ى ة خ ة ىَه ك وث شةةيى
ىةآمدرّي ةة ٔ ى ة ٕ ّةةاكَه ٕ َى ةة و مة ٍومةوـِك ةةى ب ة ٍ ة ـويَه ّ ء كش ةةت يَت ـِيررس
ت ة وس م ة رايكةةةة ى رسو َى ة ى تيسةةةةمٍيى بن ةة ٔ ،وي ة َ ٕ :ى ةة م ـ ةةيى ،ب ة وكَْ ة :
م ـةةيَه ىةة وووى مةة مةةةة ٔ اسةةةة ك مى ىَةةةة ت رسمةة ت ،وسو تةةةة وس (فِ للاص)
ءو ةةةةى :ﭽ ...ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ...ﭨﭼآل عم نا  ،وس روي ت ة وس ت بوب ة مد

خةةةوي ىةةةيَى ـِيز بةةآ زىيةةة ك مى ىةةةيَاي ،وسو ىةة ـةةةةةووـِس ى (آيَّعٌ للساْ)ري ب ـةةةةةَ ٔ
مدروس( ،)1رويكى ثيَغة ٍ ـ  ثشةتطةيةدكى ت بوب مةةد ّ مدر ،خوي ىةةيَى ـِيز بةآ،
ٕ ـكةة ّاس مةة بدي وووى مةة بآت رسبيي مةةةى ءةة وـس مةةةةدربوو ،مةة ءةةو ى :خةةوي
ف ا ةةريسو تيََ ة رسو َى ٍ ّاك ةةٓ!! كةةوّن خةةوي رسفةةةة ـٍو َ :اةةةة ـزِ بةةاسّآ ،م وي ة :
ركة ـس خةوي ثيَوكسةةتى بة تيََ كةةة  ،مة تة وس بآت رسبيية مى ء وـسكةة  ،بة مِ خةوي

زيّةة و ش ـسزي ،ت ك ى ّ ـرس خةويـ :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ
آل عم نا  ،وي ةة ٍ :سةةةةةوَء ـبٓ ىةة ٍةة ٌَ ـةةة ٍ ّت ٔ ىةة خةةور خ شةةةت ٔ ري ةة اى
رسمدكَْ وس ،وس ى ويّ ثيَ تيَةوس مت َي يةة ٔ ثيَةاـيوسو ى ويّةة ة مة ٕ وب شةي ٔ بة
خوي ث كايمدروس ،ت زيـ ز،ـ رسبيسةةو ،وس ت ء ـ خ ـِيءدبٓ ث ـكَزمة ـبٓ ،ت وس ت و
خ ـِيءدكى ث ـكَزمةة ـكي ى و م ـيّ ك م ى الك ٔ خويوس وة ختي ٔ ى ـةة ـ مةديوس،
ك ٔ ثيَوكسةت ب بدِك ـ ب ٕيَزو تةرييرس ثت و رسم ٔ  ،وي  :ت ءة ـ ـةةزيك ٔ ّ رسٔ،
تةة وس ىةة و شةةةت ّ ك مةة ثيَوكسةةةتي ٔ بةة ع زـةة ت رسمةةة ت ،مةة تةة وس ٕة ّايّةةةةةء
َى يشةةةي ٔ
ٍسةةوىََ ّ ّ م ك وث شةةيى ى و م ٍومةوـِكي ّ كة ٔ بنة ٔ ،ب ع اياس
َّ)1بدِويّ (َّ:اإلضلتٚعابَّفلَّٛبٚلاَّْاألضلِاب)َّ ََّّ،1صَََّّّ .َّ342َّ -َّ339
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ٕةةةة بآ ،بةة اسةة بآت رسب ّةة ة بنةة ٔ ،ك وث شةةةةيي ٔ ىةةةةآ بنةة ٔ ،بةة ٍةة ـويَه
شةت م ك ٔ ّ بووبيَتةة ـة ـثيَضيي مةى ءشةةتى.
م وي  :ت كة ى اٍة ـس ( )29ـةةةووـِس ى (اهت٘بَّل )ٞى ءة ٌَ تة ِ ـِـةةةت اوـِت ّيية
ـووـِس ى (اهلٌائد)ٝري يَنةْ ءريكَٓ ،ة مو بيَةيَني :تة وس رويكية ٔ ،تة وس
ت ِ تك
ثيَشيَى ّ ـذ مدر ،وس ،مة ركة ـس ٍةٓ بة خة ِ ا ّ عة ب ويكة ٕةيط ـِـةةت ك و ىة
اوـِتةة ّاي ّي ّ ـذ مديبيَتةة وس ،وي ٕ :يط ـِـةةةت ك و ىة اوـِت ّةاي ّيةةة مة مةةة ـ
ثآ ّ مةةد  ،وسو ى ـةةووـِس ى (اهِقلس)َّٝري ىة بة ـءى ك مةةة ٍى تةة ِ فسةةيةةدس ،بة
فصةةيأل ب ـةُ مدروس ،ب ىَةط شةُ ى ـ ـ ٕيَْة وس وس.

ٍ ـةةةةة ى ش شةةةةة ِ :مةةةة رسف ـٍةةةةةو  :ﭽﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭼ  ،ىيَةدسري ثيَوكسةةت ـةةآ شةةت ٔ ى ِ ت ك

ٍوب ـِسمةة وسـبطدكٓ:

ك مةةة ةة ِ :مةةة ة رسفةةة ة ـٍو  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ ،وي ةةة ة :
ت ويّةةةة ءو يةةة ٔ :تيََةةة ّ صةةةدِيّيني ،ت ٍةةة تةةة وس ىةآوسـرسءةةةةري مةةة ىةةة و
رسعويك ك ّاي ـِيـةت ّ مة ٔ ،وسمةو ة بة ك ميَةةه بيَةةيَى :ة ة رسىَةةيَى ٍسةةوىََ من(!
ك ّى ٍٓ ّ ىَةةيَُ ٕ و  ،ت ءةة ـ بيَةةيَى :خ ة ٍسةةوىََ ّى ،تة وس ٍ ّ ك مةةة  ،بة مِ
ت ء ـ بيَةيَى ة خة ت ب ٍسةةوىََ ٔ رسزيّةى( كة ٔ خة ة ة رسىَةةيَى ٍسةةةوىََ من(!
ت وس ٍ ّة ويك ٍٓ بةةدِويت ثآ ّ مة ِ ،م ويرسىَةيَى ،ك خةةور ا ّةةة ع ب وي ّية مة

ةة ٍسةةةةةوىََ ٔ بةةى ،تْ ةة مةة ىيَةةدسري رسفةة ـٍو  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭼ ،وي ةة ة  :ت ويّةة ة

مةة ة ءو يةة ة ٔ :تيََةة ة ّ صةة ةدِيّيني ّ ،كفةة ة ـٍووس:

(ﭑاه ل لﭕ) ب كةةةء( كةةةوّن وشة ة (ﭕ) مة ة (ُص للساُ)ٛكة ة ،
ّ صةةةةدِيّيى ،وي ةة  :ت ويّةة مةة ك ـٍةة ى خويكةةةة ٔ ريوسو ثشةةةةتى ركْةةى خويكةة ٔ
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ءد ةةوسو ،ثشةةةةتى ثيَغ ٍ ةة ـيّي ٔ ءد ةةوس ،مةة تةة وئ وي ّةة بوؤ ،ب كةة تةةة و ّةة وس
ّيَوسـِ،مةيَنى وسو خة ى ء ىَةاي ّية .
رووسِ :مةة ةة رسفةة ةة ـٍو  :ﭽﭖ ﭗﭼ ،وي ةة ة  :ث ـةة ةة ّيَنى ثتةة ة وٍ ٔ
ى ة ويّي وسـء ةةدت ،ث ـ ّ ة ثت وسم ة ثيَشةةرت ب ـةةةةَ ٔ مةةدر ،وي ة  :خةةوي ب ة َىيَٓ
ثة ـ ّى وسـءد ةوس ىة ٕةةة ٍوو خةةةة وسٔ مت َي ة ت ـةةَ ّيي م ٔ مة ب ّايك يةةى بة
خةةوي بنة ٔ  ،ث ب ّةا بٓ ب متيَةب شةة ـكن ى خةويوس.

ـة ةةيَي ِ :وس مة ة رسفة ة ـٍو  :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭼ ،ت ٍة ت ة وس ىةةةةآ وسـرسءةةري َ ،وسو ثيَش ةةرتك

ب كة ٔ

مدر ،م ٕ ٍيشةة ى بريكوؤ ثشةةتةةطو َ خسةةتْى ب شةيَه ىة ركةٓ ،رسبيَتة ٕة
ّ م م ةةيى رووب ـسم ةةيى ،ت ء ة ـ ركةةٓ ٕ ةة ٍوو بطةةد ى ء ة ٌَ ركْةةةةايـيّى ـ ة غ
ـِيـةةتاي ّ ة م و ّ ة بى ٕ ،ة وسمّى ب ة ـِكَز خةةوي ىيَي ة ٔ ـِيز ب ةآ ،كةةوّن رسـ ةةتي ٔ ب ة
ٕة ٍوو ركْة وس ءد ةةوو ،ىة ّيَو خ ك ّةةاي ة ب ـِ َكةه بةةوؤ ،ب َىةةآ رويكةةى شة كت ٔ
زسفةةة ـ بةةة ٕ ّةةةاكَني ٔ بةةةدر ى ـةةة ـ ٍ ـةةة ى زسع ٍةةة ت ـةةة ـ،م ك يى
رواٍْ ّيشةي ٔ رسـتي ٔ َيدسةو ،ب مِ ءدّةي ت وسكةة ٕيضةي ٔ ميَشةةة ك ٔ ّة بووس
ى ـ ة ـ ت ة وس ت ة و ت ك ة تيش ةةى ث ةآرسمد َ ،ك ة خور تيسةةمِ و ة ّي و ويٖ ة ر
يَايكة و ،بة مِ ب ّطة ويزو ثة ـوسـرس يَايّية  ،ـي ـةة ت َةةومَى يَايكة  ،بة مِ
عي ة رس ى يَايّية  ،كة ٔ عي ة رس ى يَايكة  ،ب ة مِ الكة ّى ت ة بووـكء يَايّية ٕ ،ةةيط
م ـيَني ٔ ى ـ ـ ت و شت ّ ميَشةةة و ٍشةةتوٍدِك ٔ ّة بووس ،بة مِ ويية م ّى رويكةى
ى ـ ـ ت وس ميَشةةة و ٍشةةتوٍدِك ٔ ٕة بووس ،تيَسةةةت ٍسةةةوىََ ّى وي ٕ كة  ،ثيَةى ويكة
تيسةةمِ ـةةي ـةةة يى يَةايّيةة  ،كة ٔ تيسةةةمِ َيزبةة ك ى يَةايّيةةة  ،كة ٔ تيسةةةمِ
و ة ّي فيايمةةةة ـكى يَايّي ة  ،ب ة ىَنو خ َى ةةنيَنى ّ َ ة ىَيى ف ايةةةد،م ٍ ٔ ٕ ك ة ،
رسىَةةةآ :فةة ـِزس كةة ٔ ـةةةةوّْ ٍسةةةةوىََ ّ ٔ ٕةةةة ـ ثةةدا بآلوبةةٓ  ّ ،شةةةة ـعيء
بياع ةةة  ،ثيَنةةة وسبٓ ،ت ءةةة ـ ثيَنةةة وس خدِبْةةة وسو تيشةةةى خ كةةة ٔ ِـكَن دةةة ٔ
ب ـثدـةيَني ٔ ٕة بآ تيشةةةةى خ ك ة ٔ ـِ َكةةه تةةةة ٔ ،خديثة !! وسو رسبيةةْني ى َيةةدسري
خوي ب ـزو ٍ زٔ ب ٍ ٔ ب ـى ّ اي ة ٔ رسم ت ب ٍة ٔ ب ـةى م ٍ ىَةة وؤ مةة ـ
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ٕةةة ـسوسزكء رسمةة ت ،م كةةةى ٍسةةةةةوىََ ّى ف اةةةري،م وي ٕ كةة رسىَةةةآ :بياع ةة
ٍسةةةةوىََ ّ ٔ خدِبْة وس ـة ـ كة و ،رسبةةآ ٕة ـ ثةةدا بةةةةآلو بةةٓ ىيَنةةرتيزيو بةةٓ ،بةآ
خ بةة ـ ىةة وس تةة و ركْةة ء وـسكةة بةة مةةة ـ ٕةة ـسوسزكى بةة خةة ىَنى ثيَنةة وس
و شاـيوو ىيَنةة ـرتيو ّ بةةآ ،كة ٔ بة ـِكَوس رسكةآ(! كة ٔ رسءوجنةآ تة ِ وياينة
يَاي ثيةة رس بند ( ب مِ ب ٕ ـَةةة ٌَ تة وس ٕةةة ٍوو
بط ـِرـ ت ِ شة ـكن
ى ة ت جن ةة ٍى رووـم و ْ وسك ةة ى ة اوـِت ة ٔ ـةةةةوّْ ت ،م ة ٕ ة ـ م ـةةةةيَه الك ة و
رسءةةد َ ،م ـةةيَه مة تة و الكةةةة ءد ةةوس ،ى ءة ٌَ تة و ركنة مة الكة مى ركنةةةة
ءد ةةةةوس ،يَنةاسءيةة ةةد  ،ـةةةةةة فيى ـةةةةةة ى فيى ،تةة ة و ركنةةةةةة تةة ة و ركنةةةةةة
يَنةاسءيةدكَٓ ،ب مِ ت ء ـ بيَْةى ٕ ٍوو الك ّة م ّى تيسةةةمِ بطةد  ،وسو كة ٔ
ثيَغ ٍ ة ة ـ ٕ ة ة وسمّى بة ة ـِكَز ركْةةةايـكي ٔ مةةةدروس ،تة ة وي ركْةةةايـكى بنة ة ،
ٕ ـتي ـكيت ب ـيّ ة ـ ٕيط م ل ّ بةآ ،ب ىَةةآ م ـةيَه مة زكة د خة ـكنى الكة ّى
زمي ّ فسةة  ،ب ٍ ـويَه ث ب ّابةةآ بة شةةة ـكن وس ،تة وسة ٕة ـ مة ـكَنى
خيَةدس ،وس ت و ركنة مة زكة د خة ـكنى الكة ّى رايكة ييندرّى بياعةة ت تة و
شةةت ّ ك  ،مة ث كةةاي مةةديؤ ىة بةةويـ تيَةة ٔ عي ةةةة رس اي ،تة وك ٕة ـ خة ـكنى
م ة ـكَنى ك ة م  ،م ة ب ش ةيَن ى ة م ة ـ تيسةةةةمٍيى ،وس ت ة و ركنةةةة م ة خ ة ـكنى
وة ّي ويٖ ة رس ،تة و ركن ة خ ة ـكنى الكة ّى ـي ـ ة  ،تة و ركنةةةة خ ة ـكنى
الكة ة ّى م ٍ مك ييةةةةة ٕ ...تةةةا ،تيْسةةةةة ٔ رسبة ةآ رئ بة ة ٕ ٍووكةةةةة ّاي بيَْةةةةةآ،
ٕ ٍووكةة ٔ ب ٕةةى خ بزيّةةآ.
تْ ةةةةةة مةةةةةة خةةةةةةةوي رسفةةةةةة ـٍو َ :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ،
رواٍْ كة يى ـِل ميْ ٍةة ٔ ىة ّيَةوري ث كةاي مةةدرٔ ،ك ميَةةةه بة
خةةوي رواٍْة ك يى ّ مة مةيى ى ّيَةةوئ خ ىَةنياي ث كةاي رسمةة ت(

ٕ كةة بجدـةةآ:

وسالٍَ مة ت وسكة مة خةوي ريرءةة ـ ىيَةدسري ب ـةةةى ٕ ْة ر ك ـةةة ك مى خةةة
رسم ة ت ،م ة رسـسجن ٍ م ة خةةوي ث كةةاي ّ ة مدروس ،ب ة و وي ةةةة ك خةةوي ب ة ـز ريوي
مدربةآ ،ب مِ ب ك ث ىَى رسري ة ال خة  ،كةوّن بة ثيَةى ك ـةةة خةوي ٕ ة ر ،
وسو ك ة ٔ م ـ ةيَه اسٕةةد رسخوي ة وس ،رويكةةى اسٕدسمةةةة رسكنةةةةوا  ،ت ة و م ـ ة م ة
اسٕدسم ريوس آ ب ٕ كة بيَةآٍ :ةٓ موشةتُ ٕ ،ـكة ّاس ـِيـةت وخ ّ كنوشةةةتوس،
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ب ىَةةنو ى ـِكَةةى اسٕد ثيَايّ وس بةووس ،مة اسٕدسمة ة ـِسّطةة بة ّ فة ـكَنى ركنةةة ري
ب ة ّةةةة ـربآ ٍ ،ب ـةةت ت وسك ة م ة خةةوي م ةة ـب وآ ك ـةةةة ك مى ريّ ة وس ،م ة ٕ ةة ـ
مةةةة يَه ت ة ٕيى ركةةٓ ب ش ةيَه ى ة ركْي ة ٔ ف ة ـيٍ ة م ةةدر ،رايكةة ي ةةى ّ م مييةةةة ٔ
ى ّيَةةوري ث كايرسبةآ ،و خةةوي رسفة ـٍو َ :تيََ ث كايٍ ٔ مدر ،وي ة  :بة ثيَةى ك ـةة
تيََ ث كةايبوو ّ ،و خوي ث ـوسـرءةة ـ رايك يى ّ م مةيى ى ّيَويّى ت ٕيةةى ركْاي
ث كةاي بن ت ،ب مِ خةةوي وي ريّةة وس ٕ ،ـ م يَةه خة ىَه بة ركْةةةى خةويوس ث ب ّةابٓ،
ب ٕ ٍوو ركْ وس ثيَنةة وس ،ت وس ب و م و ـِكَناسبةٓ ،ب مِ ت ء ـ ٕ ّاكَنةي ٔ تة و
الكةة ٔ ءةدت ٕ ّةاكَني ٔ الكة مى ركنةة ك ٔ ءةدت ّ ،م مييةةة ٔ ىة ب كْةاي ث كةايرسبآ،
ت وسة ك ـةة خويكةة  ،ب ك خةةةوي تة و رسـسجنةةة ٍ ثة ٌَ رسري ة ال خة  ،ت ءةة ـّ
خةةوي ّ ة م ميى رايك ة يى ى ة ّ َيةةوئ خ َى ةةناي ث كةةاي ّ م ة ت ،رسب ةآ ت ة وي ب ة وـر ى ة
وشة ة م ّى خةةةوي َي طة ة كٓ ،بة ة تة ة وس ب ـيّ ة ة ـ بة ة خةةةوي ثة ة ـوسـرء ـ ووشةةةةةى
بآت رسبيةةى ّ بيةةٓ ،ب َييَني :خةوي ريرءةةة ـ رواٍْ كة يى ّ م مةةةيى ث كةاي رسمةةة ت،
و ٕ ّاكَه ى ويّةة ب َيسةة ب ـِسخْ ى اوـِت ٔ رسءدٔ ،ـِـةةةت ك مى تة وي ركَةْٓ
ٕ ـ ب ـ ـم َييَيى ٍ شة رسمة ٔ ،رسىَةيَٓ ٍ :شةةة ! تة ر ب كةى رسىَةيَٓ خةوي ٕة ـ
كةة م رسو َ بةة ب ّةةةاسم ّى خةةةوي خديثةةةةة ّةة و َ(! تةةةةة ر تةة وس ّيةةةةة ىيَةةةةةدس
رسفةة ـٍو َ :رواٍْ كةة يى ـِل ميْةة ٍ ٔ ىةة ب كْةةاي ث كةةةةايمدرٔ م وي ةةةة  :خةةةةوي
خ َى ةةنى يَن ة ـرسريت! ّ ة خيَد ٍ ،ب ـةةت ت وسك ة م ة تيََ ة ءو ووٍ ة ٔ ب ة ٕ ة ٍوو
ركْ وس ث ب ّابٓ ،م كى ت وئ ٕ ّاكَني ٔ ىةةآ فة ـيٍ ة مةدرو ،ىة تة جن ٍى تة وسري
م ب اسةة تيََ كةة ٔ ّ مةةدر ّ ،م مييةةة ٔ ىة ب كْةةةاي ث كةةةاي بةوو ،بة ثيَى ك ـةةة
تيََةة ت و رسـسجنةة ٍ ٕ ةة ر .

ٍ ـةةةةة ى َة ةة و ِ م ة ةة كى :مة ة رسفة ة ـٍو َ :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭼ ،ت ٍة ٕ ـِسشةة ك  :ى ٍة وروي خةةةةوي ٕة ويىَي ٔ ث َيةةاسريت
بةة وس مةة بةة وـرسمةة ـكى رسكةة ّندر ،ت كةة ويةة ويزكى ىةة ّيَةةةوئ ﭽﭪ

ﭼ ﮈ ﭿﭼري كييةةةةة (! ،وية ة ويزكى وـر وـركة ة ٔ ٕةةةةة ٔ :بة ة
ز،ـكى ويكةة وشةة ( َعٌَلىَّ) تيةديرس ى ءة ٌَ ريكةةة  ،بة مِ (فعلىَّ) وة ـ ويكة ٍد ،ةة
طللب) ت وسك ة تيْسةةةة ٔ ب ة خ ة ب رسـةةتى بيَْ ةةآ،
ت ة و شةةةةت ّ ة ويَ ،رسش ة آ( ،ك ِ
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(صُ لِِع) ت وسك م وـرسمةة ـكى يَةةةايبآ ّ ،ءوجنةآ (صلِعَّ) ثة ٌَ باـكَتةةة ال ٍة ررس
ب ةآ اكةةةة ٔ ،ب ة وكَْةةةة  :ال ريـو رـسخةةت ،ب َى ةةنو ث ة ٌَ رسرـكَت ة ال تيْسةةةة ٔ ،وس ث ة ٌَ
رسرـكَت ة ال خةةوي ثةة ـوسـرء ـ ﭽ ...ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ...ﰔﭼ النم ،

وي ة  :ت ة وس رـوـةةتنديو خويك ة  ،م ة ٕةةةة ٍوو شةةتيَنى ب ة وـركةةى رـوـةةت مةةدروس،
ٕةة ـوسٕ ثةة ٌَ رسرـكَتةة ال تيْسةةةةة ٔ ،تيْسةة ّي م يَةةةه شةةةت م خةة ز،ـ بةة
وـرسمةة ـكى رسمة ت ،م ـسمة ثيَةى رسءو ةةةد َ( :صُلِعَّ) ،بة مِ ت ءة ـ ز،ـ وـرسمة ـكى
يَةةةةاي ّ ة بآ ثيَةةةةى رسءو ةةةةد َ( :فع ل لى) ،وسو ٕةةةة ـ ى ة ِ ـةةةةووـِس ى (اهللٌائد)ٝري م ة
رويكةةةةى رسكط كْ ةةآ خةةةةوي ب ة وووى م ة و ّ ص ةةدِيّيي م ٔ ،ب ة خ ىَن ة ءشةةةةتيي م ك ٔ
صللِع) ب مةةةة ـركَْآ ،ب كةةةةى( كوّنةةةة
(فع ل لى) ب م ـركَْةةةةآ ،ب ة مِ ب ة زيّةةةة م ّي ٔ ( ُ
زيّ م ٔ ز،ـ ب وـرسمة ـكى شةت م ك ٔ مةدروس ،ثيمّة م ٔ بة وـركةى ريرس ِـكَةذٔ ،بة مِ
خ ىَةن م ٕ ـ وي ب شةيَوسك مى ـة ـم َييَةيى شةةت م ٔ ت جنة ِ رسرسٔ ،م وي ة  :ىيَةةدسري
خةةةوي رسكة ة و َ ثيَيةةةةة ٔ بفة ة ـٍو َ :تة ة و مةةةةةدرسويّ مة ة ز،ـ بة ة ث ّٖ ّنةةةةة ـكى
وـرسمةةةةة ـكى ىيَزيّةةةةة ّ وس رسكة ة ّندر ،خةةةوي ٕ ويىَةيةةةةة ٔ ثة ةةآ رسريت ،ب تة ة وس مة ة
ـ ـزسّشةةتي ٔ بن ت ـةة ـسجن ِ ـزيك ٔ بايت ،روي تة وس مة ويكة ٔ ىةةةآرسم ت رئ
ب ٕ ىَ مة ّي ّاي بيَْةٓ ،ب ت وس ت و ـةةزيك م رسك ّةايت بةزيّٓ مة ـةةةزيك مى ثةدِ
ب ثيَسةةت ب تةة وئ.
َّ

غ َٔدَُّ َِّْ َّإَهََّٕإَ َِّ ُِ ََّ ضِ ل َت ِغ ٔفسُنََّٗ تُ٘بَُّإَه ِٚلمَّ .
ض ِِ َاَُمَّاه ِؤٍََُّٖٗبٔ َ ٌِدٔنَّ ِ
ُ
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ثيَهاســةى ئةم دةرســة

لةم دةرصةماندا ئايةتةكانى )19 ،18 ،17 ،16 ،15( :دةتويَذيهـةوةو تةؾضـيــز دةكــةيو ،كـة
خــوا  لـةم ييَهـــئ ئايةتـة موِارـةكــةدا ِـاناى خــاوةى كـ َي ةكــاى دةكـا ِة غـــى ،وة
ييَيــــاى رـادة ةيةنــــي كـــة ييَػةم ـــةريَنى ِـــَ نـــاردووى ،س ريَـــ لـــــةو عـــــانة كـــة
ع ــاردوويانهةوة َِيــاى ئاعــــنزا دةكــا ض واويَعــي لــة يةنــديَ عــا دةكــا  ،ياعــاى

ييَهاصــــة قورـئــــاى دةكــــا ِــــة :ﭽ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،دوايـــ ِيَــــ ـواي نةؽــــزـانييةكاى
رـادة ةيةني لةصةر ِة خوا دانانى عيضا ،يـاى ِـة ِةعـ َي لـة خـوا دانـانى صــةىمى خـوا
لــــي ِــي ،ياعــاى ِةريةروــياى دةداتــةوةِ ،ــة خضـــــهةرـوو وــةند رـاصـــــييةكى اعــــا
يةلَهــة ز ،ئه ــا ِاص ـ ىف ل َيــدانى وولةكــةو نةؽ ـزـانيياى دةكــا ِ ،ــةوة كــة كــورـاىض
خَعـةويضـــانى خـواىض ،يةلَيدةوةعـيَهيَــةوة.
لــة كَتــــاي دا اريَن ــى دين ــة ِاناــــياى دةكــا  ،ك ــة ياتهـــى ييَػـةم ـــةر كَتايـــى
مو ةممةد  ياؼ داِزـان وة ى ِووة َِ ،ماوة عةؼ صـةدةو دة صـا ،َ،كـة ييَغـــــز
ِــــةردةوام ييَػـةم ةرانيَنــــــياى ِـــــَ يـــــاتووى ِــــَ مـــــوندة ييَدانيــــــاىض تزصـــــــاندىض
ئا اداركــــزدنةوةياى لـــة صــــشا خـــــوا ،وة ئةجمــــارةؼ ِـــَ دوا ــــار ئـــةوة ييَػةم ــــةر
خاتةميــاى َِ يـا .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئة خاوةى كـيَ يهــة! ئـةوة ييَػةم ةرةكـةماى ياتـة ىتـــاى س ريَـ لـــةوة كـة لـة
كـ َيــ( ( خــوا كــة لةىتانــة) دةتانغــــاردةوةَِ ،تــاى رـووى دةكاتــةوةو واويَع ــييػ لــة
س ر َي دةكا (كـة ييَويضــا ناكـا رـووى ِنزيَــةوة)ِ ،يَاومـاى رـووناكييـةتض كـيَ يَنــى

رـ عــهنةرةوةتاى لة خواوة َِ يــا ﮄ خوا رـيَهماي كةصـانيَنى ييَـدةكا  -كـة عـــويَو
رـةسامةندي يةكة دةكــةوى ِ -ـةرةو رـ َي اسةكـانى ئاعــــيىض ،لـة تارينـايى يـةكاى ِـةرةو
رـووناكـيى ِة ويضـى خَ دةرِاسياى دةكـا ضِ ،ـةرةو رـاصــة عـةقام رـيَهمـاي يـاى دةكـا

ﮗ ِة دلَهياي يةوة ئةوانة

وتيــاى :خوا مةصـيىى كـورـ مةرـيةمـةِ ،يَــ ـواىِ ،لَـــي:

ئايــا كــــي يــيش عـــيَنى لــة خــواوة ِةدةصـــة ،ئة ــةر ِيــةو َ مةصــيىى كــورـ مةرـيــةمض
داينـىض تيَنـزـاي ئةوانة لةصـةر سةويني ،لةِةيـو ِـةريَ ،وة مـولَنى ئانانـةكاىض سةو ض
يةرو كة لةنيَوانياى دايـة يـى خوايـة ،يةروـ ِيــةو َ وة د ديَهـــي ،وة خـوا لةصــةر

يــةموو عـــ َي ِةتوان ــاية  وة وولةك ــةو نةؽ ــزـانييةكاى وتي ــاى :ئيَم ــة كــورـاىض
خَعـةويضــانى خوايـوِ ،لَـــي :ئـةد َِوـ ِـة يـَ ونايةكانـــانةوة صــشاو ئاسارتـــاى
دةدا ؟! ِةلَنــو ئيَوةؼ ِةعـةريَنو وةت ئـةو خةلَــنة كـة خولَكانـدوونى ،يـةر كةصـ َي
ِيــــةو َ دةي ــــوور َض يــــةر كةصـــيَنيػ ِيــــةو َ صــــــشاو ئــــــاسار دةدا  ،وة مولَــــنى
ئاصــمانةكاىض سةو ض ئةوة نيَوانيـاى يـى خوايـةو صـةرةياميػ يـةر ِـَ ى ويـة ﭴ

ئــة خــاوةى كـيَ يهــة! ئــةوة ييَػةم ةرةكــةماى ياتــة ىتــاى ،يــاؼ داِزـانيَنــى (ياته ــى)
ييَػةم ةراى (ئةو رـاصـــييانة كـة ييَويضـــــانو) َِتـاى رـ عـو دةكاتـةوة ،نـةوةت ِلَـيَو:
ييـش موندةدةرو تزصــيَهةريَنماى َِ نةيــاتوةِ ،يَاومــاى ئـةوة مـوندةدةرو تزصـيَهةرتــاى

َِ يــا  ،وة خوا لةصـةر يـةموو عـــ َي ِة توانــاية ﮓ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
( ﮁ) :خوا يةروةرد ــار قورـئـاى ِـة وـةند وعـةيةت ييَهاصـة دةكـا  ،يةكيَــ لةوانـة
ِزيـيــة لة (نور) ،ئةم وعـةيةؼ لـة سمـانى عةرـةِيـدا ئـاوا ييَهاصـة كـزاوة( :اليٗـ ـْضُ:
ػــْؽْ)
ض ـطِ َباٌ :٢مَعِ ٝق ـْلَْ َّ ،محِ ُ
ص ـاض ٍُ َّ ،ـَْ َ
ؿطُ ا ٤ل ـ ٔصٖ ُٓ ٔع ـنيُ َع ٜل ـ ٙاإل٢بِ َ
الطٗ ـ ـْ ُٛالـ ـنُيِ َت ٔ
واتــة :نــوور ئــةو رـووناكييةيــة كــة ِ ودةِيَـــةوة ،وة يارمــةتى ِيهي ــو دةدا ( ،كــة
ديــارة ئيَمــة ِــة يــَ رـووناكييــةوة عــا دةِيــهني) ديــارة رـووناكــييػ دوو ــَرة:
رـووناكييــةكى مةعهــةويى مــةعكوو ،َ،كــة ِــة عــةقيَ دةرت دةكــزيَ ،كــة ل َي ــزةدا ِــة
قورـئــاى دةؾــةرمو َ ن ــوورة ،واتــة :نــووريَنى مةعه ــةويى ،وة نــوور ِةريةص ـــيػ
وةت :وزاو لَــَثض ئةو رـووناكييانة كة ِة وــاو دةِيهــزيَو.
( ﮟ ﮠ ﮡ) :مةصــــيح ناسنــاو عيضــــا كــورـ مةرـيةمــة ،يــانى :مةصــيىى
كــورـ مةرـيــــةم ،ــا عيضــــا  لــة قورـئانــدا يةميغــــة يالَدراوةتــة ى داينــى،
وونن ــة يــةر داينــى يةيــةِ ،ــاِ نيــــة ،مةصــيح لــة وــييةوة يــاتوة؟ مةصــيح يــاى
(فعٔل)ة ِة مانا (فاعل) ،ياى (فعٔـل) ِة مانـا (مفعـْل) ،دةلَـــي( :ال ـنَػٔحُ مٔـًَ
ػحٔ ،٢ب َنعِيَ ــ ٙالفٜاعٔـ ـ ـل ،٢الـ ـصٖأٍفُ فٔ ــٕ اِ ٜ،ضم ،٢حٜمِػَـ ـحَ َشا العَ ـ ـاٍَ ٔ٘ ،ح ّٜال ـ ـ َننِػُْحُ
ال ـ ـنَ ِ
ؿط )ٚياى ِة مانا كةصـيَنة ِـة سةويـدا دةرـوا ض
ٔب َنعِيَ ٙالـ َن ٞفعُْل :٢مُػٔ ـحَ مٔ ِيُُ ٝقْٖٗ ال ٖ
صــيا ة دةكا  ،ئة ــةر مةصيح ليَزةدا ِة مانا (ؾاعــي) ِي ،وـوننة عيضـــا 
صـيا ةتى كزدوةو س ر ـةرـاوة ِة سةويـدا ِـَ ِاناـةواسكزدنى خةلَــنى ِـَ ى خـوا،
ياخود لةِةرئةوة كة دةصــــى ِـة خـةلَنى دا ييَهـاوىض مةصـــىى كـزدووى ،كاتيَـ
نةخَؼض نةصــاؽ ِووى ياتوونة ى  ،ئةويػ دةصـى ييَداييَهـاوىض خوا عـــيؿادةر
عــيؿا َِ نـاردووى ،يانيــػ ِـة مانـــا (مفعـْل)ة ،كـة كةصـيَنة عـــةرـو خزايـة
تيَدا مةصح كزاوةتةوةو ىِزدراوة ،ييَش عـةرـو يالَهـةر خزايـــة تيَـدا ىِـزدراوة،
وةت لــة ؾةرمايغـــــى ييَػةم ــةر دا يــاتوة ،يــيش كةصــ َي نــةِووة خةتــةرة
ونايى ِة دلَــدا نةية اــة لة عيضــا كورـ مةرـيةم ،كة ِة خةتـةرةؼ ِةصــةر
دلَــــى دا نةي ــاتوة ون ــاح ِنــــا  ،دةلَــــيَو ئــةويػ لــة ِةرةك ــةتى دووعــا نةنن ــى،
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واتـة :داينـى مةرـيـةم ،وةت خـوا ؾةرموويــةتى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬ ...ﯕﭼآل عنرر

 ،واتـــة :كاتيَــ خيَشانـــى عيمــزـاى

وتى :يةروةرد ـارم! ئةوة لة س م دايــة (كة مةرـيةم ِوو) نةسر دةكــةم ِـــَ تـَ،
وة دوايـ ـ

وتـــــى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ...ﯯﭼ

آل عن ر  ،وة خوايــــة! مــو خــــَ ض ئةوةعــ كــة لـ َيــــى دةِــي ،يــةنا يــي ِــة تــَ
دة ــــزم لــة عــــةيـانى نــةؾزة ليَنــــزاوَِ ،يــة عــــةيـاى سةؾـــــةر ِــة عيضــــا 
نةِــزدوة.
ٛـا ) د َ( ،فٜتَـطََٓ ،فـَُ)( ،الفٝتُـ ـْضُ:
(ﭼﭽ ﭾﭿ) :وعة (فٜـََٗ) ِة مانـا (إ٢ىق ٜ
ف َب ِع ـ َس قٝـ ـ ـْٖ ٕٗ)( ،فتُـ ـ ـ ـْض) ِــة مانــــاي
ض ـ ـعِ ْ
ؾـ ـسٖ َٕٗ َّ ،
ح ـ ـسٖ ٕٗٔ َّ ،لـ ـ ـنيُ َب ِع ـ َس ٔ
غُـ ـ ـكَ ٌْْٝبعِ ـ ـ ـ َس ٔ
وةصـــانى عــــ َي ديَ دوا ئــةوة كـة س ر ِـةييَش ئــةو عــة ــوولَـــيَهزيَ ،يــاخود
عـــــيَنى تونــدة دوايـ نــةرم ِيَـــــةوة ،يــاى عـــــ َي ِةييَـشِــي دوايـ ِيًَــــيَش ِــي،
ليَـــزةدا كـــة دةؾـــةرمو َ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،واتـــة :دوا داِزـانيَـــ لـــة

ييَػةم ــةراى.
ص ـالٗ
ــا ِــَ سانياريـــــاى در َيــذتزيو مــاوة ن َيــواى دوو ييَػــــةم ةراى (علَٔـ ـه ال ٖ
ّالػالو) ئةو ماوةيـة ِـووة كـة لـة نيَـوانى عيضـــاو مو ةممـةد دا ِـووة ،ؽـــةآل ض
صةىمى خواياى لةصــةر ،ئة ـةرنا دةرِـارة ييَػةم ـةرانى دينـة خـوا يـةروةرد ار
دةؾـةرمو َ :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ...ﭯﭼ لرنؤمنو  ،واتـة :ياعـــاى ييَػةم ـةرانى

خَمـــاى يـــةيـا يـــةيـا ،يـــةت لـــة دوا يـــةت نـــاردووى ،وة مـــاوةي نيَـــواى عيضـــــاو
مو ةممــــــةد ( )610عــــــةؼ صــــةدو دة صــــاِ َ،ــــووة ،وةت دوايـــ تَسيَنــــى رـووى
دةكةيهــةوة.
ػـ
خ َبط ُ ـُُ ٔبػــاض ٓ٣بَ َ
(ﮅ)( :ح :ٖٜالـ ـ ُنبَؿٚط) واتــة :مــوندةدةر ،دلَدَعــنةرّ( ،حٜبؿــط ُُُ :حِ ٜ
بَؿَ ـطَّٗ ٜجِ  َ٢ـ ُٔ)( ،حٜبؿط ُُُ ،بَؿٖـط ُُ) واتـة :يـــةواَ،ض موندةيـةك خَعـم ييَـدا ِـوو ِـة
يــَ ةعــــ وونى دةمووــاو  ،ئيهضــاى لــة كاتيَنــدا كــة يــةوالَى خَعـ ييَدة ــــا ،
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دةمووــاو ــــةؼ دةِــي ،يــاى رـووى دةِــي ِ ،ـة ييَضةوانةعــــةوة كات َي ـ يــةوا َليَنى
ناخَع ـ ي َيــدةدريَ ،دةمض وــاو تاري ـ داد َض ل َي ـيَ دةِ ـي ،تةنانــة ييَػةم ــــةر
خــواؼ  وا ِــووة ،وة ِــة س ر ئيهضــــانى رـاصـــاَ واى ،ئةوانــة كــة رـوالَــــة ض
دةروونيــــاى يةكــة ،واتــة :الَــــةتى دوو ؾليكــــانيض نيؿاقيــــاى نيــةِ ،ــة خَعــــي
دلَدــَؼ دةِــوِ ،ــة ناخَعــي دلَهــاخَؼ دةِــو ،وة خَعــــي ض ناخَعــــي لةصــةر
دةمووـاوياى دةردةكــةو َ.
ج ِن ُعـ ـُُُ :ىـ ـصُض :ال ـ ـنُ ِيصٔض)ُ ( ،ىـ ـصُض) كــــَ ( َىـ ــصٓط)ة ،واتــــة :ئا اداركــــةرةوة،
(ﮇ)( :ىَ ــصٓط َ
ئا ــاداركةرةوةكـ ــاى ،ياخـ ــود تزصـــــيَهةرةكاى ،ئه ـــــا دةلَـ ــي (اإل٢ىِـ ــ َصاض إ٢خِ َبـ ــاضْ ٔفٔـ ـُٔ
غ ـطُّضْ)٢( ،إ ِىـ َصاض) ِزيـيـــة لـة يـةوا َ،ييَـدان َي
ري ٢إخِ َباضْ فٔـُٔ ُ
ك َنا ح ٌٖٜالتٖبِؿٔـ َ
َدِ ْٓ٢فْ ٜ
ؿ ـري) ِزيـيــة لــة يــةوا َ،ييَدانيَــــ كــة
كــة تزصـــى تيَدايــــة ،يــةروةت وــَى ( َبِ ٔ
دلَدَعــي تيَدايــة.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـوا يةروةرد ـــ ار يـةر لةصـةر ِاصـ خـاوةى كـ َي ـةكاى دةرـوا ،كـة ديـارة وةت كـاتى
خَ لـة ييَهاصـــة ئـةم صـوورـةتة موِارـةكـةدا ِاصـــماى كـزد ،يانـاييـةكى ِـاؼ تـةرخاى
كــزاوة ِــَ وتوو َيــذكزدى لة ــة َ ،خــاوةى كـيَ ةك ــاى ،لة ــة َ ،وولةك ــةو نةؽــــزـانييةكاى،
ِــةآلم س رِــة ــار دواندنــةكاى رـوو لــة وولةكةكــــاى دةكــــا ِ ،ــةآلم ِة غـــى رـوو لــة

يةردووكيــ ــانة ،ليَــــزةدا رـوو لــــة يةردووكيــــــانة ،خــــــوا  دةؾــــةرمو َ :ﭽﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼ ،ئـــة خـــاوةى كـ َي يــــهة! خــــوا  لـــة
قورـئـــاندا كـــــات َي ِيـــةو َ ِـــة عـــــيَوةيةت وولةكـــةو نةؽـــزـانييةكاى ِدويَهـــي ،كـــة
الَــةتيَنى ئاصــاي وةرِاــز َ ،يــاخود الَــةتى رـيَــش ليَايـــزانى تيَــدا يويَهزيَـــةوة ِــة
ﭽﭬ ﭭﭼ دةيانــــدويَهيِ ،ــــة ييَضــــةوانةوةؼ ئة ـــــةر لــــة الَــــةتى

صـةرسةنغــاض لــيتوورـةِوونيانداِـي ،كـة ِاصـ كةموكورـييـةكانياى دةكـا ِـة ﭽﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﭼ ،ئةوانــة كـ َي يــاى ي َيــدراوة ،ل َيــزةدا خــوا  دةؾــةرمو َ :ئــة

خاوةى كـيَ يهة! ﭽﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ ،ييَػةم ةر ئيَمةتـاى َِ يـــا  ،س ريَـ لـةوة كـة لـة
كـيَ دا دةتانغـــ اردةوةو يـةنًانـاى دةكـزدَِ ،تـاى رـووى دةكاتـةوة ،مةِةصـا ييَـى وـيية؟
ديــارة ئيَمــة لــة مةصــةلة زناةكانــدا يةلَوةصـــةيةكى در َيــذ لــةوِارةوة دةكــةيو ،ووننــة
خــاوةى كــ َي ةكــــاى يــــةم لــة رـوو عةقيــــدةوة ،يــةم لــة رـوو عــــةريعةتةوة ،يــةم لــة
رـوو مامة َلــة لة ــــة َ،ييَػــةم ةراندا  س ر رـاصـــــيياى عــــارد تةوة ،وة س ر رـاصـــــي
كـــة لـــة كـيَ ـــةكانى خَيـــــاندا يـــةِووىَ ،رـيوويـــــانوِ ،ـــةآلم دوايـــ قورـئـــاى ِـــَ
دةرخضـــووى ،ا ئةوة كة دةويضــرتيَ لةم ئايةتة موِارـةكــة رـاِاةيةنــزيَ ،ئةوةيــة كـة
خاوةى كـ َي ةكـاى واتة :وولةكـةو نةؽزـانييةكاى ِةتاي ـة  ،س ريَ لةو رـاصــييانة لـة
كـ َي ةكــــانى خَيانــدا ،لــة سةِــوورو ت ــةورـا ض ئيه يلــــدا يــةِووى ،دي ــارة ئــةو كـيَ ــانة
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ناوياى لة قورـئــاندا يـاتوةِ ،ـةآلم ئـــةواى لـة يـةنانى كـــَىض نويَـــدا ِاصـ س ر كـ َي ـــ
دينــةؼ دةكةى ،ئةوة كة لة كـيَ ةكــانى خَيـــاندا َِيـــاى رـووى كزاوةتـةوة ،س رِـةياى
عـارد تةوة ،ياخــود َرـيويانة ،قورـئــاى يــاتوة س ر َي لةو رـاصـــييانة دةخــاتةرـوو ،ـــا
ض لـــة رـوو عةقيـــدةوة ،ض لـــة رـوو عـــةريعةتةوة ،ض لـــة رـوو ييَػةم ةرانـــةوة ،ئه ـــا

دةؾــةرمو َ :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ،واويَع ــي لــة س ريَنــيػ دةكــا  ،واتــة:

س ريَنى كة ييَويضا ِنا رـوونـى دةكــاتةوة لـة قورـئانـداِ ،ـةآلم س ريَنـيػ كـة ييَويضــا
نةكــا واويَعــيى ليَدةكا  ،ووننة يةنـد َي عـــياى َرـيــوةو عـــارد تةوة ،ييَويضـــا
ناكا ض قورـئاى ِة ييَويضـــى ناسانـــي ئـةو عــــانة ياتـة رـوو ،لةِـةر ئـةوة ِةعـةرية
ييَويضـــى ي َيــى نيــةَِ ،يــة واويَعــــي ليَدةكـــا َِ ،يــة تةماعــــا دةكــة قورـئــــاى يــيش
عـــيَنى نا ييَويضـى تيَدانية ،يةنديَ عـا كة ئـةواى عــاردوويانةتةوة ،واتـة :ئـةوة كـة
عــاردوويانةتةوة ،يــةر ئةوانــة نــني كــة قورـئــاى دةريــاى دةخــا  ،ئيدينــةؼ يــةِووى،
عاردوويانةتةوةو َرـيويانةِ ،ـةآلم مـادام ِةعــةرية ييَويضــــى ييَيـــاى نةِــي ،قورـئـاى

اريَنـــــى دينـــة دةريـــاى ناخاتـــةوة :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﭼِ ،يَاوماى لـة خـواوة رـووناكييـةكـاى ِـَ يـاتوة ،وة كـيَ يَنـى رـ عـــهنةرةوة،
دواي ـ ِاصــــ دةكــةيو ،كــة يةنــد َي لــة سانايــاى ييَيــاى وايــة ل َيــزةدا مةِةصــا لــة نــوور

ييَػةم ةرة  ،وة (ﮂ ﮃ)يػ مةِةصا ييَى قورـئانـةِ ،ـةآلم مـو وا

تيَدة ــةم كــة يــةردووكياى يــةر مةِةصــــا ي َيــى قورـئــــانة ،ل َيــزةدا يــةر ِاص ــ قورـئــاى
دةكزيَ ،ئةويدينـة مةِةصـا ييَـى ييَػةم ـــةر ِ ـوو ،ئـةو ييَػةم ـةرة  كَمـة َل َي
رـاصــى دةخـاتة رـوو كة ئةواى عــاردوويانهةوةِ ،ة يـَ ويـيةوة دةياخنـاتةرـوو؟ ِةيــَ
قورـئـانةوةَِ ،ية ييَغـي ِاصى ييَػةم ةر  كزد ،ئه ا ييَهاصــة ئـةو كـ َي ـــة دةكــا
دةؾــــــــةرمو َ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼِ ،يَاومــــــــاى لــــــــة خــــــــواوة

رـووناكييةكـــاى ِــَ يـــاتوة ،ﭽﮂ ﮃﭼ ،وة كـيَ يَنــى رـ عــــهنةرةوةية،
يــاخود كــيَ يَن ــى رـ ع ــهة ،وعــــة (ﮃ) ئة ــةر لــة ( َب ـ ـآٌََ ،ب ـ ـنيُ)ةوة ِ ـي (فعــل
الظو)ةَ ( ،بـ ـآٌََ ،ــبنيُ) ،واتــة :دةركــــةو  ،دةردةكــــةو َ ،ئةوكــــاتة واتــة :كـيَ يَنــى رـ عــــو،
ِةآلم ئة ـةر لة (حبَآٌَُ ،بـ ـنيُ)ةوةِـي ،دة ويــي (ىسم) ِـيض دةعـاويــي (مُ َتـع ـسِ )ٖٚــي،
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واتة :دةرخيـضــا دةريدةخا  ،واتة :كـيَ يَنـى رـ عـــهنةرةوة ،ـا ديـارة كـة قورـئـاى يـةم
كـيَ يَنــى رـ عــهةو ،لة ماناكانى تيَدة ــة يـةر كةصـــ َي عـارةسا سمـانى عــةرـةِ ِـي،
ِةقـةدةر خـَ لة قورـئاى تيَدة ـا  ،يـةم رـ عـهنةرةوةعـة ،يةردووت ىيــة.

ئه ــــا لةص ــةر ييَهاصــة قورـئــاى ِــةردةوام دةِ ـيض دةؾــةرمو َ :ﭽﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،يةر كةصـ َي ِـة دوا رـةسامةنـديى خـــوا
ِنــةو َ ،خوا ِة يـَ ئةو كـ َي ـةوة ِـةرةو رـ َي اسةكـانى ئاعــــيى ،رـيَهمـاي دةكـا  ،يـانى:
خـوا ِة يــَ قورـئـانةوة رـيَهماي كةصـــان َي دةكـــا ِــةرةو رـ َي ـــاسةكانى ئاعــــيى ،كـة
ئـــةو كةصـــــانة كـ ـيَو؟ ئةوانـــةى كـــة مةِةصــــياى وةدةصـ ـــًيَهانى رـةسامةنـــديى خـــوا
يةروةرد ـارة ،لـةم ئايةتـةوة َِمـاى دةردةكـــةو َ كـة كةصـ َي مةِةصــى وةدةصــــًيَهانى
رـةسامةنــديى خــــوا نــةِي ،لــة قورـئــاى ِةيزةمةنــد ناِ ــيَِ ،يــة س ر كــةظ كــة قورـئــاى

دةخويَهيَـــةوة ،صــوود ل ــي ناِيهــــي ،وةت خــوا  دةؾــةرمو َ :ﭽﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷﮸﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂      
 ﭼ إلسر ء ،واتة :كات َي كة قورـئاى دةخويَهيـــةوة ،لـة نيَـوانى تـَو ئةوانـةدا كـة
ِزـوايــاى ِــة رـ ن دواي ـ نيــة (واتــةَ ِ :يــــ ـوايةكاى) يةردةيــةكى دايَعــزاوماى دانــاوةو
دلَيامناى خضـَتة توورةكةوةو ويَيــاى قورـصــاي تيَداية ،واتة :وةت كةص َي واى كة دلَــى
لــة توورةكــــة داِــــيض يةردةيــةكى ئةصـــوور لــة ي َي ــػ وــــاوِي ،وة ويَغ ـ ي ــزاِي،
كةصــ َي واِي ديارة لة ييش عـــ َي الَى ناِـي ،ئةوانةؼ ِة يَ ئةو كوؾـــزةوة كـة لـة
دلَيـاندا يةيةِ ،ةيزةمةند نــاِو.
ا ئةوة ليَـــاى وةؽــية ِي ،ئيهضـاى ِة ئةنداسة ئيمـانى لـة قورـئـاى تيَـدة ا ،يـةر
كةصـة ِة ئةنداسة ئـةوة كـة لـة خـوا نـشينـــة ،لـة ؾةرمايغــــى خـوا ـالَى دةِــيِ ،ـة
ئةنداسة ئـةوة كـة ئيمـــانا ِـة خـوا يـــةِي ،مةِةصــــا ِــي خـوا ليَـا رـاس ِـــي ،كـة
تةماعـــــا كـيَ ةكـــة دةكـــة لـــة رـاصــــــييةكانى كــــيَو خـــوا ِةيزةمةنـــــد دةِـــ ،
ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ ،وة خوا ِة يـَ ئـةوةوة
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كــة ِـــة دوا رـةسامةنـــديى خـــوا دةكـــةوى ،لــة تاريناييـــةكاى دةرِاسيـــاى دةكـــا ِـــةرةو
رـووناكــايىَِ ،وى تارينــاييةكانى ِة كَ ييَهاوىض رـووناكـيى ِة تات ييَهــاوة؟!
لةِةرئــةوة ئيضــــالم يــةت ِةرنامةيــة ،وة ــى خوايــة ،كــة لــة قورـئــاىض صــونهةتدا
ِةر ةصــةيةِ ،ةآلم تاريناييةكاى ض مةِةصــا ييَى ِةرنامةكاى ِـي ،كـة س رى :ئةوانـة
لـــة رـ نيةآلتـــــةوة يـــاتووىض ،ئةوانـــة لـــة رـ نئـــــاواوة يـــــاتووىض ،ئةوانـــة ليَـــزة
صــــةريةلَدةدةى ،ض مةِةصــــا ي َيــى الَةتــةكانى يـي كةوتهــة تارينــــيى ئيهضــــاى ِـي ،لــة
رـوو ِوونهاصـــــي  ،لـــة رـوو ئيمـــاىض عةقيـــدةو ،لـــة رـوو رـةوعـــاض ئاكـــار ،لـــة رـوو
صــياصــ  ،لـة رـوو ئـاِووريى ،لـة رـوو كَمةآليـةتيى  ...يــد ،ئيهضـــاى دةكةويَـــــة س ر
َرة تارينــييةوةِ ،ةآلم يةت رـ عــهاييماى يةيــةو رـووناكي تةنيا يةت الَةتى يةيــة،
ِةآلم تاريناييةكـاى َراو ـَرىِ ،ة مَلَـةتى خـــواِ ،ـة ؾـةرمانى خـوا لـة تاريناييةكـــاى
دةرِاسيــاى دةكــا ِــةرةو رـ عــهاي  ،ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،وة

ِــةرةو رـاصـــة عــــةقام رـيَهماييــاى دةكــا  ،كةصــان َي كــة مةِةصـــــياى وة ِةدةصـــــًيَهانى
رـةسامةنـديى خـوا ِي.
ئه ــا خـوا دوا ييَهاصـــةكزدنى ييَػةم ـةر كَتـاي خـَ ض كـ َي ـــ كَتـــاي خـَ ،
ئه ــا ديَـة صـةر ِاصـ دةرخضـهى ةقيكــةتى عةقيـــدةو ديهـــداري خـاوةى كـيَ ـةكاى

ِــة تاي ــة نةؽـزـانييةكاى ،صــةرةتا ِاصـ ئــةواى دةكــا  ،دةؾــةرمو َ :ﭽﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼِ ،يَاوم ـاى ِيَ ــزـواى ئةوانــة كــة
وتيــاى :خوا مةصــيىى كورـ مةرـيــةمة ،واتة :ئةوانة ِ َي ـزـواى.

يةند َي لة ئةيلــى عيلـــم ئةوانـــة كـة سيـــاتز ِـة ييَـى دلَدواصــــى دةصـــةآلتداراى
قضــة دةكــةى ،س ر ــــاراى وعــــة كــاؾز ِــَ وولةكــةو نةؽــــزـانييةكاى ِــةكارناييَهو،
دة َل ـيَو :ئةوةنيــة ئــةوانيػ خــوا دةناصــو ،ئيمانيــاى ِــة خــوا يةيــــة ،ئيمانيــاى ِــة رـ ن
دوايــ يةيـة ،ئيمانياى ِة ييَػةم ـــةراى يـــةيةِ ،ـا ئيمانيغـــياى ِـة ييَػةم ـةر ئيَمـــة
نةِـي ،مادام ئيمانيــاى ِة ييَػةم ــةراى يــةية ،نا ويـي ِ َليَـني :كـاؾـزى(.!)1
 )1يةلَ ـةتة دة ويـي وعـة (نامضـولَماناى – غٔـط الـنػــلنني) َِ ياووآلتييانى كــاؾز لـة وولةكـةو
نةؽـزانيـــى و غةيـــز وانــيػ ِةكـــار ًِيَهـــزنِ ،ــةآلم ناِــي لــةِارة كاؾزِوونيانــةوة مغـــاضمزـ
(جسال) يةِـي .
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ِةرـيَــشاى! لةرـاصــيدا عيلم يةِووى ِة خوا ياية لة ئيمـاى يـةِووى ،عـيلم يـةِووى
ِة رـ ن دواي يــاية ،لة ئيماى يــةِووى ييَى ،عيلم يـــةِووى ِـة ييَػةم ـةراى يايـة
لة ئيماى يةِووى ِةوة كة ييَػةم ةراى لةىيةى خواوة ياتووى ،ؾةرقياى وييــة؟
ئيماى ِة عـــ َي ئةوةية كة ئةو عــــة وةت خـــَ دةرت كزدِـي ِـة عـةقيَ ،وة ِـة
د َ،ق وولَا كزدِيض يةصهد كزدِي ،وة ِة سمانيػ دانى ييَداِيَهـىضِ ،ة كزدةوةكـانيػ
ِة ييَـى ئةوة رـةؾــار ِنـة  .وـوننة ئيمـاى دةِـي وـوار ييَنـــًيَهةر تيَـــداِو ،ئةو ـــار
ييَى دة وتزيَ ئيمــاى ،ئة ــةرنا ئايــا ئي لـيط ِـة ئيمانـدار لـة قةلَـةم دةدريَ ،كـة قضـة
لة ة َ،خوادا كـزدوةو ،موناقةعـة لة ة َ،خـوادا كـزدوة؟ نـةخيَز ،يةوـةندة عيلمـى ِـة
خوا يةِووةو سانيويةتى خـوا يةيـة ،خـوا يةقـةو رـاصــةِ ،ـةآلم ئيمـانى نـةِووة ،وـوننة
ئيمــاى ِة خــوا تةنيا ِزيـى نيــة لة عيلم يةِووى ِة خــواِ ،ةلَـنو ِزيـيــة لـة{ :عـيلم
يـي يــةِووى خ خَعـويضــنتض ق ــوولَنزدىض ِــَ ملنةوـ ووى خ داني َيــداييَهاى ِــة سمــاى خ
يَ ة يَنزدى ِة ئةندامةكــاى}.
ئيهضــاى ووار ييَــش صــةرةكى يةى كة ِزيـيــو لــة:
 /1ييَــش َي كة عـــى يـي دةرت دةكــا  ،كة ِزيـية لة عةقـيَض يــَؼ.
 /2ييَـش َي كة عـى يي ق وو َ ،ياى رـةؾش دةكا  ،كة ِزيـية لة ييَشي دَ،ض ئــريادة.
 /3ييَـش َي كة عــى يي دةرِـ ـيَ ،كة ِزيـية لة ييَـش سماى ،ياى نووصــني.
 /4ييَشيَنـيػ كة عــــى يــي َي ــة ــي دةكـا  ،كـة ِزيـيـة لـة ييَـش ئةندامـةكانى
ةصـة.
ئه ــا ئيمــاى يةيوةنديى ِة يةر كــام لةو وــوار ييَشانــةوة يةيــة.
ـا ليَــزةدا خـوا يـةروةرد ار دةؾـةرمو َِ :يَاومــاى ئةوانـة كـة وتيـاى :مةصـيىى

كـو ـر مةرـيـةم خوايـةِ ،يَـ ـواى ،ئه ـا قضـةكةياى يةلَدةوةعـيَهيَـةوةو دةؾــةرمو َ :ﭽﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ ( ،ئــة مو ةممــةد  ،يــاى يــةر كةصـــ َي كــة قورـئــاى
دةخويَهــــي) تــَ (ِــة نةؽــــزـانييةكانى صــــةردةمى خــَ ) ِلَــــي :كــــي لــة خــواوة يــيش
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عــ ـيَنى ِةدةصــة؟! ئة ـةر خـوا ِيـةو َ مةصـيىى كـو ـر مةرـيـةمض داينيغـــى لـة ِةيـــو
ِةر َ  ،وة ئة ةر تيَنــزـا ئةوانة لةصةر سةويػ داى يــةموواى ِؿةوتيَهـــي ،كـي ييضـى
ييَدةكزيَ؟ كـةظ ،كةواتـة :وةت كوردةواري خَماى دةلَــيَو( :يـةر خـوا خوايـة ،ئةويـد
يــــةموو كــــاو ِايــة) ،لــة ِةران ــــةر خــوادا يــيش كــةظ ييضــى ِةدةصــــا ني ــةَِ ،يــة
نا ويـي عيضـ ا كـو ـر مةرـيـةم ،كـة مـاىض نـةمانى ِـة دةصــى خوايـة ،وة داينيغــ  ،وة
تيَنـزـاي ئةوانــة لةصــةر سةويغــــو ،نا ويــي ِةعــــ َي ِـي لــة خــــوا ،وــوننة ييضــى ِــة
دةصا نية ،خـوا ئةو كةصــةية دةنيـــةنيض دةمزيَهـي ،دروصــا دةكـا ض لـة ِـةيو دةِـا ،
يةموو عــيَنى ِةدةصــة.

ئه ــــا دوايـ دةؾــةرمو َ :ﭽ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼

﮽ ﮾ ﮿ﭼ ،وة مولَـنى ئاصـــمانةكاىض سةو ض ئـةوة دةكةويَــــة نيَوانيغـــيانةوة،
يى خواية ،وة يةرو ِيـةو َ دروصــــى دةكـا  ،واتـة :يةروـى يةيـة خـوا خاوةنيـةتى،
واتــة :ئاصــــمانةكاىض سةو ض ئــةوة دةكةويَـــة نيَوانيانــةوةو ،لــة دوا ئةوانــةؼ يــةر

عـــــيَنى دينــة ِيــةو َ دروصـــى دةكــا  ،ﭽ﯁ ﯂   ﭼ ،وة خــوا لةصــةر
يـــةموو عــــــ َي ِـــة توانايـــة ،ئـــةوة خوايـــة ـــي اللـــة ،خـــوا دةِـ ــي ئاواِـ ــي ،ئـــةوة
ييَهاصــةكةيةتى ،ئــةوة وةصــؿةكةيةتى ،خاوةنــداريَـيى يــةموو عـــيَنى يةيــة ،وة يةروــى

ِيةو َ دروصـى دةكا  ،ﭽ﯁ ﯂   ﭼ ،وة خوا لةصةر يـةموو عــ َي ِـة
توانايةِ ،ـةآلم عيضـا ِ" ـة عةقيـدة واى" ِةر زيــى يـــي لـة خـَ نةكـــزا ،كاتيَـ
وولةكةو رـ مةكاى زتياىض لة صــيَدارةيانداِ ،ةآلم ئيَمة دةلَـيَني :لـة صـــيَدارة نـةدراوة،
كــة ِيَاومــاى قضــــةكة ئــــةواى نارـاصـــــة ،وةت مــو لــة تةؾضــري ئايةتــةكانى صــوورـةتى
(اليػـ ـا)ٛدا ِة تةؾؾــي َي ِاصــ ئـةوةم كـــزدوة ،يــةروةيـــا لـة ئايــةتةكـــانى صــوورـةتى
(آل عنطاٌ)يػ دا.
ئه ـــا خــوا يـةروةرد ار ِاصــــ ىف ليَـداىض ئيــدديعاو در يـةكى دينــة

وولةكــةو

نةؽــــزـانييةكاى دةكــاو يةلَيدةوةع ــيَهيَـةوة ،دةؾــةرمو َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،وولةكــةو نةؽـزـانييةكاى وتيــاى :ئيَمــة كــورـانى خــوايوض
خَعـةويضـ ـانى خوايو ،كة دواي ئيَمـة لـة مةصـةلة زناةكانـدا رـوونـى دةكةيهـةوة ،كـة

www.alibapir.net

......

( ) 51 – 51

[ ] 031

ئايــا ئــةو قضــةياى كــزدوة ،يــاى قضــةيةكى دينــةياى كــزدوة ،كــة ئــةوة دة ةيــةني؟! ِــةظ
يةروى خــوا ؾةرموويةتىِ ،ة تةئنيـد وايـةِ ،ـةآلم ـزنو ئةوةيـة لـة مةِةصــــى خـــوا
وةت خوا  مةِةصـــيةتىض ويضـــوويةتى ئــاوا تيَي اةيو ،ووننة يةنـد َي لـة سانايـاى
دةلَــــيَو ،وة نةؽـزـانييةكانيػ دة َلـيَو :كــوا ئيَمــة نــةماناوتوة ئيَمــة كــو ـر خــوايوِ ،ــةظ
دة َل ـيَني :عيضــا كــورـ خوايــــة ،وة وولةكــةكاى نةياناوت ــوة ،ئيَمــة يةموومــــاى كــورـ
خوايو ،دة َليَوِ :ـةظ عـوسيَز كـورـ خوايـــة ،ئـةد ئايـا مضـــولَمانيهة ئةوةتـــاى لـة كـو َ
ييَهــاوة؟ دواي ئــةوة رـووى دةكةيهـةوة.
ئه ــــا دوا ئــةوة ؾــــةرموو  :وولةكــةو نةؽــزـانييةكاى وتيــاى :ئيَمــــة كــورـانى

خــوايوض خَعةويض ـــانى خــوايو ،دةؾــةرمو َ :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼِ ،لَــــي:
ئـــةد َِوـ ــى ِـــة يـــَ ونايةكانــــــانةوة صـــــشاتاى دةدا ؟ وـــوننة ِـــَ خَيـــاى داى
ِةوةداديَهو كـة خـوا ِـة يـَ ونايةكانيانـةوة صـشاياى دةدا  ،ـا يةروـى وولةكـــةى
دة َليَو :ئيَمة وةند رـ نيَنى كـةم نةِي لـة د سةخـدا ناميَهيهـةوة ،وـي رـ نِ ،ـة ئةنـداسة
ئــةو وــي رـ نة كــة ِــانض ِايريانيــاى َلنــــة سيَزـيهــــةياى يةرصـــوة ،وة نةؽــــزـانييةكاى
دة َليَو :عيضــا دةِيَـة ِةآل ـيَزـةوةو ؾيداكارماىض َِية لة خـــاض دراوة ،تـاكو ونايـــةكانى
ئيَمة ِضــزـيَـةوة ،زنو ئةوةية وولةكةض نةؽــزـاني يةردووكيــاى داى ِــةوة دا ديَـهو
كـــة خـــوا صـــــشاياى دةدا  ،ئه ـــــا خـــوا دةؾـــةرمو َ :ئـــةد ئة ـــــةر ئيَـــوة كـــورـاىض
خَعةويضــانى خواىَِ ،وى خوا ِة يَ ونايةكانـــانةوة صشاتاى دةدا ؟! كةواتـة :داى
ييَــداييَهانـاى ِــةوةدا كــة ِــة يــَ ونايةكانـانــةوة صــشاتاى دةدا  ،ئــةو قضــــةيةتاى
يةلَدةوةعــيَهيَـةوة ،ووننة ييش ِاِيَـــ كـو ـر خـَ ض خَعـةويضـــى خـَ صـشا نـادا ،
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼِ ،ـــةلَنو ئيَـــوةؼ ِةعــــةريَنوض خةلَـنـيَنــــو ،وةت ئـــةو

خةلَــنة دينة كة خوا دروصـــى كزدووى ،واتة :لةصةر وـاكة ياداعـــاى يةيـةو ،لةصـةر
خزاية صــشاتاى يةية ،نة كـو ـر خـواىض نـة خَعـــةويضـى خـواى ،دروصــنزاوةكانى خـوا
لة ة َ،خوا ِيياوتـادا ييش نضــ ةتيَنياى نية ،مة ةر نضــ ةتى ِةندايةتيــى ،ئة ـةر ِـَ
خــوا ؾةرمان ــةرو ملنــةض ِــو ،خــــوا خَع ـ دةو َيــوض ياداعـــياى دةداتــةوة ،وة ئة ــــةر
صـةرييَضـيى لة ؾةرمانى خوا ِنـةى ،خــوا رـقى ليَيــاى يةلَدةصــيض صـــشاياى دةدا  ،يـةر
كةصـــة ِـــة ييَـــى خـــَ  ،ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ،ئةوانـ ـة كـــة خـــوا
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دروصـى كزدووى ،يةر كةظ ِيـةو َ ،ليَـى دةِـوور َ ،وة يـةر كةصـيَنيػ ِيـــةو َ ،ئـاسارو

صـــــــــــشاي دةدا ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭼ ،وة
مــولَنى ئانانــةكاىض سةو  ،وة ئــةوةؼ كــة دةكةويَـــة نيَوانيــــانةوة ،مو َل ــنى خوايــــة وة
صــــةرةياميػ ِــَ ى خوايــــة ،ئايــا َِوــى خــوا كارِــة ي ئــةو رـصـــةية دووِــارة
دةكاتةوة؟ ووننة نةؽزـانييةكاى ئيَضــاعـى لة ةلَـداِي ،س ر ِـة داكـَكيى لةصـةر كـزدىض
ـــةخا لةصـــةر كزدنـــةوة دةلَــيَو :عيضـــــا كـــورـ خوايـــة ،خـــواؼ (صـ ـ ىانة وتعالـ ــى)
دةؾــةرمو َ :عيضــــايةت ِــة داني َيــداييَهانى خَتــاى وايــة وولةكــةكاى زتوويانــةو لــة
داريــاى داوةو يةلَيانواص ــيوة ،نا وي ـي كــورـ خواِ ـي ،وة نا وي ـي ِةع ـ َي ِ ـي لــة خــوا،
ووننة ئةوة خــاوةى ِـي صــةرةياميػ يةر لة ى ويــة ،كة خوايــة.
ئه ــا لــة كَتاييـــدا دةؾــةرمو َ :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ،
ئة خاوةى كـ َي يهـة! ئـةوة ييَػةم ـةر ئيَمـةتاى ِـَ ى يـا  ،واتـة :ييَػةم ـةر كَتـاي
مو ةممــةد َِ تــاى رـووى دةكاتــةوة ،وــيياى ِــَ رـووى دةكــــاتةوة؟ ل َيــزةدا ِة غـــــى
ؾةرموويــةتى ،ﭽﭺ ﭻﭼ ،واتــة :يــةموو ئــةوة كــة ييَويضـــــة ييَػةم ــةر خــوا
رـوونــى دةكاتــةوة ،ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،دوا داِزـانيَــ لــة ييَػةم ــةراى يــانى:
غـال الطٗغُـل) دوا ماوةيـةت كـة خـوا
ٛـا مٔـًَ إض َ
( َعل ٜٙاىقٜٔٛا  ٣مٔـًَ الطٗغُـل أو َع ٜلـ ٙاىقٔ ٜ
يةروةرد ــــار نــاردنى ييَػةم ــةرانى رـا ــز  ،ئه ــا ييَػةم ــةر كَتــاي مو ةممــةد 
يــا  ،ديارة ئةو رـا زتهــة ييَػــةم ةرانيػ َِ ئةو ماوةيـة ،وـةنداى ينمةتــى تيَـداى،
يةكـ َي لة ينمةتةكاى ِزيـيـة لـةوة كـة يـةموو ِةعـــةريية وـاوةرـيَى ييَػةم ـةر
كَتـاي ِـي ،كـة لــة يـةر وــوار ى دنيــاوة يــةموو ِةعــــةر وـــاوةرـيَ ِــووى :وولةكــة،
نةؽـــــزـاني  ،سةردةعــــــىِ ،ـــووذي ي ،يـــةر يـــــةموو وـــاوةرـيَياى كـــزدوة ،وـــوننة لـــة
كـ َي ةكــانى خَيــاندا ِيهيويانة كة ييَػةم ـةر كَتــاي د َض ييَػةم ـةرانى يـيَػ خـَ
يــةموو ِــة رـاصــا دةسان ــي ،كـيَ ــةكانياى ِــة رـاصــا دةسان ــيِ ،ــةآلم ئــةو َرـاننــــاري ض
دةصــــــنارييانة كـــة لـــة كـ َي ةكانـــدا يـــةى يــــةمووياى رـاصـــا دةكاتـــةوة ،وـــاوديَزة
ِةصـــةريانةوةِ ،ـــةآلم ئة ـــةر خـــوا كارِـــة ي وةت عـــــادةتى خـــَ لـــةو ماوةيةعـــدا
ييَػــةم ةرانى يةيـا يـةيـا ناردِـــاية ،ئـاوا وـاوةرـيَ نـةدةِووىِ ،ـةآلم دوا ئـةوة ()610
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عــةؼ صــةدو دة صــا َ،ييَػةم ــةراى نــةياتووى ،يــةموو ِةعــةر وتوويانــة :ييَػةم ــــةر
كَتاي د َ.
َِية ئيَـوة تةماعــا ِنةى ! كة دواي ئيضــالم ئـاوا ِـة خيَزايـ ِ وَِتـةوة لةِةروـى
ِووة؟ لةِةر ئةوة ِووة كة ِةعـةريية يـةموو وـاوةرـيَ ِـووة ،سانيويانـة ييَػةم ــةر
كَتاي د َِ ،ةآلم وولةكة وتوويانة :لة ئيَمةية ،نةؽــزـاني ييَياى واِووة عيضــا ديَــة
خوارةوة ،يةنـديَنى د وتوويانـة :لـة ئيَمةيـة ،رـةناـة عـةرـةن لـة يـةموو كـةظ كـةمرت
وــــاوةرـوانيياى كزدِــ ـي ،يــــاى يــــةر وــــاوةرـوانيياى نــــةكزدوة ،وــــوننة عــــويَهةواري
ييَػةم ةرايةتيياى س ر لة نيَودا كوناوةتـةوةِ ،ـةآلم صـــةرةيام خـوا كارِة ــي لـة نيَـو
ةلــــى عـــــةرـةِدا نـــــارد  ،ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼَِ ،يـــة ئـــةو

كطَا ٍَـ٘ ح ٌٜقْلـْا) يـاى
ييَػةم ةرةماى َِ ناردى ئـة خـاوةى كـيَ ـةكاى! تـاكو نةلَــيَوٜ ( :
(لٔأالَ ٤قْٝلْٝا) ييش دلَدَعـنةرو تزصــيَهةريَنماى َِ نةيـــاتوة ،خـوا ِـــةرس ييَػةم ـةراى
ِــةو دوو وةصــؿة وةصـــ دةكــا  ،ﭽﮅﭼو ﭽﮇﭼ ،دلَدَعــنةرو تزص ـيَهةر ،يــاخود
موندةي َيــدةرو ورياكــةرةوة ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،ئــةوة ِــة تةئنــــيد يــا ِــَ
ىتــاى يــا دلَدَع ــنةر َي ض تزصــــيَهةر َي  ،يــاخود موندةدةر َي ــ ض ورياكــــةرةوةيةت ك ــة
مو ةممــةدة  ،ﭽﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﭼ ،وة خــوا لةصــةر يــةموو عـــ َي ِــة

توانايــة ،كةواتــة :ئــة خــاوةى كـيَ ةكـــاى! ئيَــوة ِيــــانووتاى نيــة ،كــة لةصــةر كـيَ ــة
َرـدراوةكانى خَتاى مبيَههةوة ،وة عـويَو ييَػةم ـةرانى خَتـاى ِنـةوى ،كـة عـــويَهةوار
ئــةوانـاى رـةؼ كزد تــةوةو تيَنـــــاى داوة ،دوا ئــةوة خــــوا ييَػةم ــةر كَتـــاي ِــَ
نــــ اردى ،كــة يــةموو ئــةو ييَػةم ةرانــة ِــزا ئــةوى ،يــةمووياى ِــة رـاصـــا دةسانــيض
يةموويــــــانى خَعــــــدةويَ ،وة كـ َي ةكانيغــــــياى ِــــة رـاصــــــا دةسانــــي ،وة يةروــــى
َرـاننـــــاري ض دةصـ ـــناري كزدووتانـــة لـــة كـ َي ةكانــــــاندا ،ئـــةوة ييَويضـــــا ِنـ ــا
دةصــهيغــاىض ديــاريى دةكــا .
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
مةصــةلة يةكـةم :كة دةؾةرمو َ :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ ،كة ييَغـرت
ماناماى كزد ،ئةم رـصـة قورـئانيية ئةوة ليَـوةردة رييَ ،كـة قورـئـاى س ر عــى ئاعـنزا
كــزدوة لــةوة كــة وولةكــةو نةؽ ـزـانييةكاى عــاردوويانةتةوة ،واتــة :لــة كـيَ ــةكانى
خَياندا يةِووةِ ،ةآلم ئـةواى يـةنًانياى كـزدوةِ ،ـَ ويَهـة :صـيؿة ض ناوونيغـانةكانى
ييَػةم ــةر كَتــاي مو ةممــةد  مــو َِخــَم يــةنانى كــَىض يــةنانى نــويَم
خويَهد تةوة ،ئيَضـاؼ لـة يـةنانى كَنـدا لـة وـةند عـويَهيَندا ،يـةروةيا لـة يـةنانى
نو َيــدا واتــة :وــوار ئيه يلةكــاىِ ،اصــــ ييَػةم ــةر كَتــاي مو ةممــةد  يةيــة،
ِــةآلم تَس َي ـ َرـيوويانــةِ ،ــةآلم وــةند وةصــؿيَنياى ِــاظ كــزدوة ،كــة ئــةو وةصــؿانة
ِةصــةر غــةيز ييَػةم ــةر كَتــاي مو ةممــةددا  ناوةصــييَو ،وةت مــو لــةو
ح ١لـٔ ٙفـٕ كٔ َتـا ٔ ا ) ئامـانةم
ك َنـا َٓ َت َ
غـالو ٜ
كـ َي ــة لة (غحً)دا نووصـــيومة( :اإلِ ٢
ِــة يــــةند َي لــةو عــــويَهانة كــزدوة ،وة س ر لــة سانــــاياى ئامانةيــــاى ِــةو عــــويَهانة
كزدوة ،لة يــةردووت يةنــانى كـَىض نو َيـدا.
ِــةآلم ا ــة لــة صــيؿة ض ناوونيغــــانةكانى ييَػةم ــةر كَتــاي مو ةممــةد 
وولةكـةو نةؽـزـانييةكاى عـيت دينةعــياى عـارد تةوة َِ ،منوونـة:
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ه كان
ـخاوه ن و كان و ر ا
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َــةُ اهلل والتوحيــد):
يةكــةم /لة بــوارى خـوا ناســنيء خـوا بة يةكطـرتن ( َمعْرِف
ض وولةكةكـاى ،ض نةؽـزـانييةكاى كَمة َل َي عـياى دةرِـارة خـوا ِيويَهـة ِــاظ
كزدوة ،كة ِة ييش َريَ لة ة َ ،خـــوادا نا ويـيَِ ،يـة ئيَمـة دلَهيـاييــو كـة ئـةواى
خواناصـي رـاصـةقيهةياى عــارد تةوة ،خوا ِةيةكازتهــى رـاصـــةقيهةياى عـارد تةوةو
ئةو عــانةياى خضـَتة عـويَهى ،ديـارة كــيَو يـري س (الكتـا ال ـنقسؽ) لـة يـةردوو
يةنانى كــَىض يةنانى نويَ ييَنــًاتوة ،ئه ــا يةنانى كـَنيػ ِزيـيـــة لـة تـــةورـا
ِــة يــــةموو ص ــيؿزةكانيةوة( ،غ ـ ـفط الع ـ ـسز ،غــفط اخلــطّف ،غــفط التك ـ ـًْٓ ...إل ــذ)،
يــةروةيا ئــةو كـيَ انــة دينــــة ،وةت سةِــوور داوودو ئــةوة ِــَ صــولةناى يــاتوةض
يةروييـةت كة لة خوارةوة ياتوة تاكو صةردةمى عيضــا ،يةموو تيَداية ،وة يةنانى
نـــويَػ ِزيـيـــة لـــة وـــوار ئيه يلــــةكاىض ئـــةو كـ َي ـــــانة دينـــــة دوا عيضـــــا
نووصـزاونةوة.
يةلَ ةتــة وولةكــةو نةؽــزـانييةكاى يــةردوو ىيــاى يــةنانى كَنيــاى تةِةنهيـــى
كزدوةو ِة كـ َي ـ خَيانى دةسانـو ،ئه ا ِا لة يةنانى كَندا دوو منوونة ِيَهيهـةوة:
 -1لة يـةنانى كــَى لـة (غـفط التكـًْٓ ،اإلاـحاح ،2:اآلٓـ٘ )1()2:ئـــاوا ِاصـــ خـوا
ػـ َن َْاتُ َّاٜ،ضِمُ ٔب ٝكـلَ ٚمـا فََٔٔ ــا،
ت ال ٖ
يةروةرد ــار دةكــــا  ،دة َل ــيٜ ٍَ َّ ( :كـ َصا ٢إكَ ٞت َن ٜلـ ٔ
َّفٔـ ـٕ الَٔـ ـْو الػٖـ ـابٔع حٜمتٓ ا عَ َن ٜلـ ـ ـُُ ال٤ـ ـ ٔصٖ قٜـ ـاوَ بـ ـُٔ ،فٜاغـ ـََاح فٔـ ـُٔ مٔـ ـً جَ ٔنٔ ــع مَـ ـا
َع ٔن ٜل ـُُ)..
 )1التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ ،قص ـ٘ اخللق ،ص.9
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(صــةرةتا ِاص ئـةوة دةكـــا كـة خـوا رـ ن عـــةممة ؾـ ى عــى دروصــا كـزد،
ياعــاى ِاص ـ رـ ن ي ـةت عــــةممةض رـ ن دووعــــةممةو رـ ن ص ـي عــةممةو رـ ن
وــوار عــةممةض رـ ن ييَهــئ عــةممة دةكــا  ،ئه ــا لــة دوايــى دا ِــَ رـ ن ومعــة
دةلَيِ ):ةو عيَوةية دروصـنزانى ئانانةكاىض سةو ض يةروى تيَيـانداية تةواو ِوو،
وة لــة رـ ن ةوتـــةمدا خــوا ئــةو كــارة دةصـــى ييَنـــزدِوو تــةواو كـــزد ،وة
ئيضــزـا ـةتى كزد لـة يـةروى كـزدِوو .
واتة :ئةواى وةت ِةعةر تةماعــا خـوا دةكــةىض وا دةسانــو وةت وـــَى ِةعــةر
كة عـــ َي دةكا ماندوو دةِيض ييَويضـــى ِة يغــووداى دةِـي ،خـواؼ ئاوايـة ،كـة
لةرـاصـيدا ئةوة َريَنـة لـة ةصـــاندى (جتػـس) خـواِ ،ـةآلم خـوا يـةروةر ار

دةؾةرمو َ :ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺ ﭻﭼﭼق ،واتةِ :ةرـاصـى ئانانةكاىض سةويض ئةوة نيَوانيامناى
لة ماوة عـةؼ رـ ندا دروصــا كزد ،وة ييـش مانـدووِوونيَنـماى نةياتــة صةريَ.
ئــةوة ِــَ ِةريةرو ـدانةوة ئــةو قضــةية وولةكــةو نةؽ ـزـانييةكانة ،كــة ِــة
دلَهيـاييةوة ،خوا يـةروةرد ار مانـدوو نـاِـــي ِـة عــةكانةوة ،ووننـــة خـــوا ـي
اللــة ئة ــةر ِيــةو َ عـــ َي ِنــا  ،يــةر ِؿــةرمو َ ِ ــة دةِ ـي ،وةت دةؾــةرمو َ:

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ ير ر  ،واتـــةِ :يَاومـــاى
ؾةرمانى خوا ئاوايـة ،ئة ةر ويضـــى عـــ َي ِنـــا ييَـى دةؾـــةرمو َ ِ :ـة ،دةِــي،
كة ئةوةؼ ماندووِوونى تيَدانيــة ،ديارة َِ نــشي خضــــهةوة لـة عـةقلَى ئيَمـة وا
دةؾةرمو َ ،ئة ةرنا وة نةِــي خـوا ِةرس ِة عـــةكة ِؿةرمو َ ِ :ة ئةويػ ِ ــي،
ووننة ئة ةر ئيَمة ِة عـ َي ِ َليَني ِ :ة ،يةكضــةر ِ ــي ،ييَوة ماندوو نـاِنيِ ،ـَ
خوا ِاآلدةصــيػ يـةر ئاوايـة ،نـةت خـــوا ِـة عــــةكة ِؿـــةرمو َ ِ :ـة ،ئـةويػ
ِ ــي ،ووننــــة ــار َ عـــــةكة ِــوونى نيــــة ،تــاكو ؾةرمانةكــة ئارـاصـــــة ِن ــز َ،
ِـةآلم ئةوة َِ نشي خضــهةوةية لة عةقلَـى ئيَمــة.

 -2يـةروةيا لــة (صــؿز الـنــويو ،احؽــىاح )3 :لــة ِاصـ (غـقْ اإلىػــاٌ :اآلٓتــاٌ8 :
ح
ح ٖيـ ٔ٘ ٔع ِيـ َس ٍُ ُبـْ ٔ ٢ضٓـ ٢
ؾـٔ ٟا ٔفـٕ ا ٞل َ
إل ٜلـ ُٔ مَا ٔ
ت ال ٖط  ٚا ٢
ا ـ ِْ َ
غ ـنٔع العِّٖجَاٌ َ
ّ)9زا(( ،)1ثُهٖ َ
 )1ص.14 ،13

www.alibapir.net

......

( ) 51 – 51

[ ] 051

إللٜـ ـُُ آزَوَ:
حط ٢ا ٞلحَيٖـ٘ٔ ،فٜيَـازَ ٚالـطٖ ٗ ا ٢
إل ٜلُٔ بَ ًَِٔ ؾَـ َ
ال ٖيََاض ٢فٜاخِتَ ـ َبٝآ ٔمًِ حَطِ ـطَٗ ال ـطٖ  ٚا ٢
«ح ًَِٜٓحٜىِـ ـتَ؟») واتـة :دوا ئـةوة نىض ميَزدةكـة (مةِةصـا ييَـى ئـادةمض ةووايـة
صــةىمى خوايــاى لــي ِـي) ويَيــاى لــة دةناــى يــةروةرد ار يةرصــرتاو ِــوو كــة لــة
ِةيةعــــي دةرـ يــ يياصــة دةكــزد ،لــة كاتيَنــدا كــة ِــا رـ ن ــار يــةلَينزدِوو،
ئةوانيػ خَيــاى لة يـةروةرد ار عـاردةوة لـةنيَو درةخــةكانى ِةيةعــدا (خَيـاى
يــةنًاى كــزد َِئــةوة خــوا نةيان يه ــي) ،يةروةر ــار يةرص ــرتاو ِــاناى ئــادةمى
كــزدو ؾةرموو  :لة كويَــى؟!
وةت خـــوا نـــةساني ئـــادةم لـــة كويَيـــةو يزصـــيار لـ ــي ِنـــا ! ِةلَـ ــي وولةكـــةو
نةؽزـانييةكاى لة كـ َي ـة موقةددةصــةكةياندا ئـاوا ِاصـــ خـوا دةكـــةىَِ ،يـة ييَـــاى
صـةيز نةِـي كة ئيَضــ ـا خةلَنى ـر نئـاوا مـمانـة ِـة ديـو نـةماوة ،ديهيَـ ئـاوا ِاصـ
خــــوا ِنــــا  ،خــةلَ وــَى لةِةروــاو ناكــــةو َ ،ئــةو خوايــة يياصــــة ِنــــا لــة
ِةيةعـــي ،كــة لــة در َيــذة ئايةتةكانــدا دة َل ـي :خــوا ــَرانى دة ــو !! ياع ــاى لــةنيَو
ِةيةعــا نةسانــي ئــادةم لــة كويَيــــةو نةي يهــيض ِ َلــي :لــة كــو َ خــَ عــــارد تةوة؟!
ئه ــا دةلَي :دوايـى ئـادةم وةآلمـى دةداتـةوةو دةلَـي :خـَم لـةنيَو درةخــى ِةيةعــــدا
عــــارد تةوة! خ ــواؼ ي َي ـ دةؾ ــةرمويََِ :وــى خــَ ع ــارد تةوة؟ دةلَــــي :وــوننة
رـووتــم ،دةلَــيَِ :و رـووتى ديــارة لة درةخـةكـــة خـواردوة؟! (وةت ئـةوة خـــوا
نةيشاني ـي لةو درةخــة خــواردوة!!)
ئه ـا ِا صةرنئ ِـدةيو داخـَ نةؽــزـانييةكاى وـَى ييَهاصـــة خـوا تـــاتض تـةنيا
دةكــةى؟!
لة يةنانى نويَ لة ئيه ـيلى (متـ ،ٙاإلاـحاح ،3 :اآلٓتـاٌ)17 ،16 :دا( ،)1ئـاوا ِاصـ
حلـالّ ،إ٢شا
خــوا ياتض تـات دةكـا  ،دةلَيٜ ( :ف ٜلنٖا َ َع ٖنسَ َٓػـْ ُ اَـ ٔعسَ مٔـًَ ال ـنَا ٔٛف ـٕ ا ٜ
حنَامَـ ــ٘٢َّ ،٠إشَا
الػٖــ َنَْات ق ٜــس اىفٜتح ــت لٜــُُ َّضح ٚضُّحَ ا ٍَـ ــابٔٛاّ ٟى ــاظالَ ٟعلِٜٔــُٔ ،كأىٖــُُ َ
ا ـْت ٔمًَ الػٖ ـ َنَْات َٓقْٝلٍَُ :صَا ٍَُْ ابِين احلٜبٔف ال٤ـصٖٔ غُـط٢ضِتُ بٔـُٔ كٝـلٖ غـطُّض )٣واتـة:
َ
كات َي عيضــا لة ئاو يةلَنيَغــاى ( عنٓس) كزد( ،ئةوة ساراوةيةكة نةؽـــزـاني ِـةكار
ديَهـو لة ياتى خَعــَردى) لة ئاوةكة ياتة دةر َ ،يةكضــةر ئانانـةكاى كزانـةوة ،وة
 )1ص.1875
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رـوو ى خــوا ياتة خوارو داِةسيـة صـــةر وةت كَتزيَـ  ،وة دةنايَـ لـة ئاصـــمانةوة
يــا وتى :ئةوة ئةو كورـة خَعــةويضــة مهة ،كة س ر ييَـى دلَدــَؼ ِـووم( ،واتـة:
عيضــا كورـ مهــة)!!
ؿــطحُ٢ :إٌٖ َع ٔلــٔه
ئه ــا لــة (التفػــري التٛبٔقــٕ للكتــا الـ ـنقسؽ)دا( )1دةلَــــي( :ال ٓ
حسْ فٕٔ اجلٍَ ِْٜطَّ ،فٕٔ ٍَصَا الفٜصِـ ـل ىَـطَٚ
ال َث٘ حٜ ٜقاىٔٔ ـهَّ ،لٜكٔيُُ َّا ٔ
الجالْث مَعيَاُِ حٌٖ ا َ ٜث ٜ
اٜ ٜ،قاىٔٔه الجالث ـَ٘ ،مِْجُْزًٓ َّعَاملٔني :فا اآل َ ٜك ٤لـهّ ،ا اإلبـً اعِتَنـسَّ ،ىَـعَلَ ا
حسْ َّلٜكٔيٖـُُ فـٕ َىفٞؼ الْقت َثالٜث٘ حٜقـاىٔه) عةر ى
الطّح القٝسؽ َعلَٓ ٜٙػْ  ،فٜا َّا ٔ
ئـــةو ئايةتانـــة صـــةر َ دةكـــا ض ئـــةو عـــةر ة لةىيـــةى نةؽـــزـانييةكانةوة ،ديـــارة
تةِــةنهيى كــزاوة دةلَـــي :ؾيَزكزدنــى (ثــالْث)( ،ثــالْث :واتــة :صــــيَنوونة) مانــــا
ئةوةية كة خوا صي تومخة ،صـي ييَنًاتةية ِـةآلم لـة يـةماى كاتيغـــدا لـة نيَوةرـ كــدا
يةكــــة ،وة لــةو ؾةصــــلَةدا دةِيــهني كــة يــةر صــــي ئوقهوومــةكاى({ ،حقــاىٔه) كــَ
(حٝقيــْو)ة ،واتــة :ييَن ــًاتة ،ييَنــــًيَهةر} ييَنــــةوة كاريــاى كــزدوة( ،فــا  ٝاآل ُ َك ٜـ ـل٤ه)
خوا ِان قضــة كـزدوةّ( ،ا اإلبـً اعِ َتنـس) وة خـوا كـورـ خـَ عـَردوةَّ( ،ىَـعَلَ
ا الطّح القٝسؽ َع ٜلـَٓ ٙػـ ـْ ) ،وة خـوا رـوو ـى قودصـيػ (كـة ئـةواى وا ييَدةوـي
مةِةصـياى ييَى ـ يي ِـي) داِةسيوةتة صـةر يةصـــووع ،كةواتـة :خـوا يةكيَنـــةض لـة
يـــةماى كاتيغـــدا صــي ييَنًاتةيـــة{ ،خـــوا َِخـــَ  ،عيضـــاؼ كـــة كورـيـــةتى ،وة (ضّح
القـسؽ)يػ كة لة نيَــواى خــواو عيضــادا د َض دةوـيض يـةيام ديَهـــي ،يةنديَنيغــياى
لــة يــاتى (ضّح القــسؽ) دةلَــيَو :مةرـيــةم ،واتــة :خــواو عيضــــاو مةرـيــةم ،يــةردوو
عةقيدةكـاى ِوو وى} ئةوة عةقيدة نةؽــزـانييةكانة ،دةرِــارة خـوا.
مو ار واِــووة موناقةعــةم ِووة لة ة َ،قةعــةو ساناكـانيــاى ييَمــاوتووى :ئـةوة
وَى دة ويـي ئيَوة دةلَــيَو :خوا يةكيَنةو صــيَغــة؟ وتوويانـة :ئـةد وـَى ئيَـوةؼ
دةلَــــيَو :خــوا يةكيَنــةو نــــةوةدو نــَ ( )99ناويغــــ يةيــة؟ ديــــارة خــوا لــة قورـئانــدا

دةؾــــــــــــــــةرمو َ :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ألعرر

 ،لــة ؾةرمايغـــــيَندا دةرِــارة

 )2ص.1875
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ػـ َع٘ٔ َّ ٟػِـعٔنيَ إغِـنّا
ناوةكانى خوا يــاتوة ،كة ييَػــةم ةر  ؾةرموويـةتى[ :إِ ٔ ٔ ٌٖ٢
ح ـفٗ ا ٞل ـ ِ ْ٢طَ]{ضََّاُِ البُدَ ـاضٖٗ٢
خ ـ َل ا ٞلحَ ٖي ـ٘ ،ٜإٖ ٢ى ـُُ  ِ ّ٢ـطْ ُٓ ٔ
ح ـسَٟاَ ،م ـًِ حٜحِصَ ـ ـاٍَا زَ َ
مٔا َ ٜـ٘ ٟإ٢الَّ ٤ا ٔ
ض ـ َٕ ا  ٝعَيِ ـ ـُُ} ،واتــةِ :ــة
ػ ـ ٔل ْه بــطقهَ ،)6986( :ع ـًِ حٔ ٜب ـٕ ٍُطَ ِٓ ـطََٗ ٜض ٔ
ب ـطقهَّ ،)2585( :مُ ِ
دلَهيــاي خــوا نــــةوةدو نــَ نــــاو يةيــة ،صــةد اــة لــة يــةكيَ  ،ــا يــةر كةص ـ َي
ِيانذميَزن دةويَـة ِةيةعــاِ ،يَاوماى ئةو (يانــى :خوا) تاكة ،تاكيغـى خَعـدةون.
مهيػ لة وةآلمدا وتوومة :ئـةو دوو ِاِةتـة س ر لـة يـةت يـاواسى ،ئيَمـة دةلَـيَني:
خــوا يةكيَنــــةِ ،ــةآلم نــةوةدو نــَ وةصـــض نــاو يةيــة ،كــة ناوةكــاى يــةمووياى يــةت
ةقيكــــةتوِ ،ــةآلم ئ َيــوة دة َلـيَو :صــــي عــنت ،خــوا ِــانض ،خــوا كــورـو ،خــوا (ضّح
القسؽ) ،كة صــي عـــى ل َي يــاىض لة يةماى كاتدا يةكيغـــو!! ئـةوةؼ لةرـاصــــيدا
لة عةقــيَ دا يَــى ناِيَـــةوة.
دووةم :لة بـوارى برِوابـوون بة ثيَغـةمبــةران (اإلميان باألنبيــاء والرّســل)دا:
ِا ِشانني ئةو كـيَ انـة لـة ِـو دةصـــى وولةكـةو نةؽـزـانييةكانداى ،وـَى ِاصـ
ييَػةم ـةراى دةكــةىض ،قورـئـانيػ وَى رـاصـــياى دةكــاتةوة؟
ئه ا سانيهى ئةو رـاصــــيية ِـَ ئيَمـة س ر زناـــة ،تاكـــو ِـشانني خةلَنـــى رـ نئـاواو
ئةمزيناعـــةوةَِ ،وـــى لـــة ديهةكـــة خـــوا يةلَاةرـاونةتـــةوةو رـوويـــاى كزد تـــةوة
عةل ــمانية ض رـيَضــنةو ِةرنامــة دةصـــنزدةكاى؟ َِوــى مـمانــةياى ِــة ئاييهةكةي ــاى
نةماوة؟ وـوننة لـة ئةصـلَى عةقيدةكــةياندا ىداى (إحنـطا )يَنـــى س ر صـةيز يةيـــة،
ئه ـا ِا تةماعــا ِنـةيو ،ار َ لة (الكتا الـنقسؽ)دا كة يـةر دوو يةنـــانى كـَىض
يةنــــانى نــويَ دة زيَـــــة خــَ ض ،وولةكــةو نةؽــــزـانييػ تةِةنهييــــاى كــزدوة،
ونــايى ــةورةو كــةمض كــورـي س ريــاى يالَداوةتــة ى ييَػةم ــةراى (علــَٔه الصــالٗ
ّالػـالو) كة ئيَمـة ييَمـــاى وايـة مضـــولَمانيَنى عـادةتيػ كـة يـةر تَسيَـ مضـــولَماى
ِــــي ،ئــةو ونايــــانة ناكــا ِ ،ــةآلم ئــةواى ِــة وــاويَنى س ر كــةمض صــووت تةماعــا
ييَػةم ــةرانياى كــزدوة ،وة ئيَمــة كــة ل َيــزةدا ئــةم دةقانــة ن َيــو كـيَ ــ وولةكــةو
نةؽزـانييةكاى نةقيَ دةكةيو ،مانــا وانية ِاوةرـماى ييَــى ِــي ،يـةنا ِـة خـواِ ،ةلَــنو
دةمانــةو َ وــةمنى ئــةو ئايةتانــة رـووى ِنةيهــةوة ،خــوا دةرِــارة دةصـــناريى كزانــى
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كـيَ ــــةكانياى ؾةرموويــــةتى :ﭽﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭼ ،يـــاى لـــة عـــويَهى دينـــة ؾةرموويـــةتى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ لنس رراء ،ئه ــا ئيَمــة لــة كـيَ ــةكانياى وــةند منوونةيــةت ديَهيهــةوة ،كــة
رـاصـــيةتى ئةم ئايةتــانة قورـئاى دةصــةلـميَهو:
 /1لة (غفط التكًْٓ اإلاحاح 19 :ا  )1()33لة ِاصـى (خٝٔٛـ٘ اب َيت ـٕ لـْ )دا ئـــاوا
ِاصــى ييَػةم ــةر ل ـّْ  دةكــا :
خــا َ حٌِٜ
ح َب ـلٖ ٜ، ٢ى ـُُ َ
غ ـ َت ٜقطّٗا ٔف ـٕ ا ٞل َ
(َّغ ٜـ ـازَ َض ٝلــْ َّ ٠ابِيَتَ ـ ـاُِ َب ِع ـ َس َش ٔل ـ  ٜاُ ـ ـْ ٜغطََّ ،ا ِ
إلبِيَــ٘ ٝا ٞلبٔكٞـ ــطُ
كَِــفٕ ٍُيَ ــا ٜ ،ٜفقٜالٜــتِ ا ٢
َٓػِ ـ ـ ٝكًَ فٔ ــٕ اُ ــْ ٜغطَٜ ،ف ٜلحَــأ ٍُ ٜـَْ َّابِ َيتَ ــاُِ ٢إل ٜــٜ ٙ
كعَـازَٗٔ كٝـلٚ
جيـا ٜ
ؾـارَ َّ ٜلـِٔؼَ ٔفـٕ اِ ٜ،ضم ٢ضَجُـلْ َٓ َتعَّٓ ِ
ٝ،خِ ٔتََا الصٖ ـغٔريَٗٔ :إ ٌٖ٢حٜبَاىَا ٜقسِ َ
حعُ َمعَـُُ فٜـ ـالِ َ ٜيقٜٔٛـعُ شُضٖٓٚـ ـ٘ ٝحٜبٔٔ َيـا فٜػَـ ـقٜتَا
ٔ ٛ
خنِـ ـطاَّ ٟىَطِـ ـ ٜ
اليٖ ـاؽ ،٢فَ ٜتعَـ ـال ِٕٜىَػِـ ـقُٔٔٔ َ
جعَتِ حٜبَ ـ ـاٍَا ٜفل ٜـ ـهِ
إلبِيَ ـ ـ٘ ٝالٞك ٝـ ـ ِبطََّ ٚضَ ـ ـا َ
خنِ ـ ـطاَّ ،ٟحٞ ٜق َب ٜل ـتِ ا ٢
ٔفــٕ ٔ ٞل ـ  ٜاللٜ ِٔ ٤ل ـ٘ٔ حٜبَا ٍُنَ ـ ـا َ
ٛحَا ٔعََا َّالٔ ٜبقَٔٔا ٔمََا.)...
َٓ ِعلٜهِ بٔاضِ ـ ٔ
واتــة :لــّْ ض دوو كضــــةكة دوا ئــةوة ؽــوغةرياى ِة يًَيَغــــا (ؽــوغةر:
نــاو عــــويَهيَنة) وة لــة وي ــا نيغـــــة ي ِــووى ،وــوننة تزصــى لــة خــَ يــةِوو
ئة ــةر لة ؽــوغةر نيغـــة ي ِـيَِ ،يـة خـَ ض يـةردوو كضـةكة يـةناياى ِـزدة
ِةر ئةعنةوت َي لة ويا ،ئه ا كضة ةورةكة ِـة خوعـنة ضـنةكة ـو ِ :امبـاى
كةوتَتــة تةمةنـــةوة ،لةصــةر سةويـــػ يـــيش ييــاويَنى دينـــة نيــة ئيَمـــة ِيَهـــــيض
ياوصــةر ريييماى لة ةلَــــدا ِنــا  ،وةت عــــادةتى خــة َل  ،وةرة ِــا عــــةرـان (مــة )
ِدةيهـة ِامبــاى ،وة لة ـةلَى يــةويوَِ ،ئــةوة كـة وةوــة ِامبـاى نةِزـيَـــةوة ،لــةو
عــةوةدا عــةرـاِياى دا ِــة ِاِيــــاى ،وة كضــة ةورةكــــة لة ــةِ َ،ــاِى خــــةو (واتــة:
ييَنــــةوة ــوو ِــووى) ِــــاِ نــة ِــة رـاكغــــانةكة سانــى ،نــة ِــة يةلَضــــانةوةكة
سانى ،دواي دةلَــي :خوعــنة ضنةكةعـ لة ةلَى خةو  ...دوايـــ دةلَـــي :ئه ـا ئـا
ِةو عــيَوة يةردوو كضـةكة مهدالَـياى لة ِاِيـاى ِوو!
 )1التفػري التٛبٔقٕ للكت ـا الـنقسؽ ،ص.38
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ِةلَـي خـاوةى كـ َي ةكاى ئاوا ِاصـ ييَػةم ـةراى دةكـةى ،لـّْ  ييَػةم ــةر
ية َل ذيَزدراو خـوا ،عـةرـاِ دراِيَــيض دوايـ سيهـا كزدِـي لة ـة َ،دوو كضـةكة
خَيــداَ ِ ،يئةوة ِةخــَ ِشانــيِ ،ةآلم ِيَاومـــاى ييَػةم ــةراى يار َيـــشراوى نــةت
لــة سيهــــاِ ،ــةلَنو لــة عـــى س ر ِضــووكرتيػ لــة سيهــــا ،يــةتا لــة نــةسةريػ كــة ِــة
ئارةسووةوة تةماعـا ئاؾزةتيـــاى كزدِـي ،خـوا ياراصــــوونى ،ض ـــا ئـةوة لة ـةَ،
كضـى خَيــاندا سيها ِنــةى!!
 /2لة (غفط التكًْٓ )1()،لة ِاصـى (ىُق ٘ٛالطعف ّاخلٜٛأ)دا ئاوا ِاصـى ييَػـــةم ةر
يةعكــوون  دةكــا :
أ( -ك ٜــاٌَ َٓعِ َتنــسُ َعل ٜــ ٙإ٢مكٜاىٔا ــُ الؿٖـ ــدِصٖٔ٘ عْضــا ٟعَــً ٢الطٓجُ ــْ إ٢لـ ــ ٙا ٔ طٜلبَـ ـاٟ
لـنعُْى ـ٘ ٢إشَا َّاجُ أ ـطَاعَا ،)ٟواتة :يةلَـــةو خـــالَى ِيًَـــيَشيى يـةعكوون ئـةوة ِـــوو
كة يغـــى ِة توانا عــةخؾـى خَ دةِةصا ،لـة يـاتى ئـةوة ِاةرـيَــــةوة ِـَ
ى خوا ،كاتيَــ كة ناكَكــيىض دنايـةتيى ِـةرةو رـوو دةِـَوة (لـة يـــاتى ئـةوة
ِاةرـيَـــةوة َِ ى خــوا ،يغـــى ِة خَ دةِةصــا).
كةواتة :تةوةكنولـى نةِووة ِة خوا ِاآلدةصا ،خوا ِـةرسيػ ؾـةرموويـــةتى:

ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ لرنائرردة ،واتـة :وة يغـــا ِـة خـوا
ِ ةصــنت ،ئة ةر ئيَوة ئيماندارى ،كةواتة :كةص َي ئة ـةر يـةر ئيمــاندارِي ،دةِـــي
يغــا ِة خوا ِ ةصـــي ،ض ا ييَػـةم ةراى (علَٔه الص ـالٗ ّالػالو)!!
كــاٌَ َٓنٔٔ ــلُ إل ـ ٙكــسٓؼ الجـ ـطّٗٔ ٔمــً حٜجِـ ـل الجَ ــطّ ٔٗ شَا ٔ ََـا) ،واتــة( :يــةعكوون)
نٜ ( -
ييَى خَعــ وو صةروة ض صـاماى وةصـةر يـةت ِهـي ،يـةر لةِـةر صـةروة ض صــاماى
خَعــويضــــنت( ،نــةت لةِةرئــةوة ييَويضـــــيةتى ،يــاى لةِةرئ ــةوة لــة ييَهــــاو
خــوادا صـةرؾى ِنــا ).
 /3لة (غفط التكـًْٓ)( )2لة ِاص (ىُقٛـ٘ الطـعف ّاخلٜٛـأ)دا ،ئـاوا ِاصـ ييَػةم ـةر
يوصـ  دةكـا ( :كٜا َىـت كٔي َٓـا ٛؾَـبَابُ غَـ َببَا ٟف ـٕ إحِتكٜاكـُٔ بِ٢خْ ـ ـُ) واتـة:
 )1التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ ،ص.73
 )2التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ ،ص.97
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ةييَـي دا ،يَكــار ئةوة ِـوو،

كــة ديــارة ئــةوة در يــة وــوننة كات َي ـ ِزايــةكانى يوصــؿياى خضـــَتة ن َيــو ِــري،
تةمةنى ييَهدة نةِوو و س ر ِضــووتض نا ِالَؼ ِـووة ،واتـة :تةمـةنى ييَهـدة نـةِووة،
كة ئةو الَــةتة دةروونيـية َِ دروصــا ِـي.

 /4لـــة (غ ـ ـفط التك ــًْٓ)( )1لـــة ِاصــــ (ىُق ٛــ٘ الط ــعف ّا،خَ ٛــا)ٛدا ئـــاوا ِاصـــ
ييَػةم ــةر مووصــا  دةكــا :

أٜ ( -لــه َٓــسخُل حِ ٜضمَ الـ ـنَْ ٔعسٔ بٔػَ ـ ـبَف عٔصٔ ـ ـٔاىُٔ ) واتــة :خــالَى يةكــةمى ِيًَ ــيَشيى
مووصــا ئةوة ِوو كة نةوووة صةر ئةو سةميهة كـة خـوا ِةلَــيَهى ييَـدا ِـووىِ ،ـة
يَ صــةرييَضيينزدنى لة ؾةرمانى خوا ،يانى :مووصا ِة قضــة خوا نةكــزدوة!!
خ ـطَّٓ ًٓ٢ػِ ــتَدسمَا) ،واتــة( :خــالَى دووةمــى
نٜ ( -لـهِ زٔــع َع ٜلــ ٙالــسّاو مْاٍــف اآل َ
ِيًَــــيَشيى مووصــــا) ئــةوة ِــوو يــيش كات َي ـ نــةيـوانيوة توانــــا ِةران ةرةك ــانى
ِهاصـي ،تاكو ِة عــيَوةيةكى رـاصــا ِةكـاري ِيَهـي!!
ئــةوة عـيَوة تيَزـوانيهــى وولةكــةو نةؽــــزـانييةكانة ِــَ ييَػةم ــــةراى (علــَٔه
الص ـالٗ ّالػالو).
ســ َيـيــةم :لة بــوارى ياســاكانى شــةريعـةت (األحكــام الشــرعية)دا:
أ) خـوا يـةروةرد ار ِاصـ عــاردنةوة صـيؿةتةكانى ييَػةم ـةر  دةكـا لةىيــةى
خـــاوةى كـ َي ةكانـــةوة ،ئـــةو صـــيؿةتانة لـــة كـ َي ةكانيانـــدا يـــةِووى ،يةنًانيـــــاى
كزدووىض عــاردوويانهــةوة ،ياخود َرـيويــانو.
خــوا سانــــاو عــارةسا يــةم ِــَ وولةكــةكاى ،يــةم ِــَ نةؽ ـزـانييةكاى لــة وــةند
عـــويَهيَندا س ر ِـــة رـوونيـــى ؾةرموويـــةتى :دةيـــانشانى مو ةممـ ــةد ييَػـــــةم ةر
خوايــةو نيغــانةكانياى دةسانــنيِ ،ــةآلم عــارديانةوةِ ،ــَ ويَهــة :لــة ئايــةتى ()89

صـــوورـةتى (البق )دا دةؾـــةرمو َ :ﭽ ...ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
 )1التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ ،ص.165
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ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ،
كــة ئيَمــة لــة ِــةر ى يةكــةمى ئــةم تةؾضــريةداِ ،ــة تةؾؾــــييَ ِاصــــماى كــزدوة،
دةؾةرمو َ :وولةكةكــاى ييَغــرت داوايـاى لـة خـوا دةكـزد ِـة ييَػةم ـــةر كَتـاي
مو ةممــةد  يــاخود يةرـةعــــةياى لــة كـاؾزة ِـيةرصـــــةكاى دةكــزدِ ،ــة يــاتهى
ييَػةم ــةر كَتاي  ،دةياناــو ( :لَ ٜيقُ ٞتل ٜـيٖكٝهِ قَ ٜتلَ عَ ـازٕ َّإضَو) واتة :دةتاننـونيوض لـة
نيَوتاى دةِةيو ،وةت وَى قةومــى عــادو ئــيـزـةم لةنيَووـووى ،ئيَمةؼ ئاوا دةتـــاى
ؾةوتيَهيــــوِ ،ــة يغـــــيوانى ييَػــــةم ةر كَتــــاي  ،كــة ئيَمــة ئيمــانى ي ـي د َيــهنيض
عــويَهى دةكــــةويو ،وة لة ــة َ،ئيَــــوةدا دة ةناــني ،واتــة :لة ــةِ َ،ـيةرصـــــةكاندا،
ئـــةوة واتايـــةكى ،واتايةكيغـــــى ئةوةيـ ــة ﭽﭝﭼ ،دةلَـــي :دووعايـ ــاى

دةكزد ،دةياناـو  :خوايــة! ئيَمـة ليَـا دةيارـيَيهـةوة ِـة ييَػةم ــةري كَتـاي واتـة:
تةوةصضـولـى ييدةكةيــو ،كة ِةيــَ ئةوةوة صةرماى يــة ِةصةر كاؾزةكانـدا(،)1
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،كاتيَـــ ـ ئـــــةوة كـــــة دةيـــــانشانى
دةيانهاصي كة ييَػــةم ةري كَتـايية (مو ةممةد َِ )ياى يـا َ ِ ،ي ـزـوا ِـووى

ييَى ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ،نةؾزيهى خـوا لة ِيَـ ـزـواياى.

وة يةر لة صوورـةتى (البقطٗ)دا دةؾةرمو َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭼ ،واتــة:
ئةوانـــة كـيَ مـــاى ييَـــداِووى( ،ديـــارة يـــةم وولةكـــةو يـــةم نةؽـــــزـانييةكاى
دة زيَـــةوةِ ،ــةآلم ِــةييَى صــــياقى ئايةتــةكاى دةسانــني ،كــة ل َيــزةدا مةِةصــا ي َيــى
وولةكةكانو) دةيهاصــو (واتة :مو ةممـةد  ،)ﭽﭕ ﭖ ﭗﭼ ،وةت

وَى كورـةكـانى خَياى دةناصــو ،وة كَمةلَـيَنـياى يـة دةعـــارنةوة ،كـة دةعـــشانو
يةقـة.
ِ )1ـزـوانة :اإلغـتٔعا فـٕ بٔـاٌ ا،غـبا  ،ف  ،1ص  ،34كة لة كَتايى ييَهـانى وةنــد يَــزـراوةيةت دا
نووصـةرةكانى وتوويانة( :قـلٜيــاّ :غــيسِ حػــً – إٌ ؾـا ٛا  ّ -جَالــ٘ ا،غــٔار ال طــط لكـْىَه
اـحاب٘ ٍّــه عــسّلّ ،ا حعلـه.
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دةرِــــارة نةؽـــزـانييةكانيػ كــــة سانيويانــــة مو ةممــــةد  ،ييَػةم ــــةر
كَتاييـةو د َ ،لة صـوورـةتى (الصـف) لة ئايــةتى ()6دا خوا دةؾــةرمو

 َ:ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭼ ،واتة :كات َي عيضــا كورـ مةرـيةم ،وتى :ئـة وةوـة ئيضــزـائيي (واتـة:
ئة وولةكةكاى ،ووننة عيضــا َِ خــَ وولةكــة ِووةو لة يةيــوود ِـووة،
وة ِــة يلــة يةكــةميػ ِــَ ئــةواى نيَــزدراوةِ ،ــةلَنو يةنــد َي دةلَــــيَو :يــةر ِــَ
وولةكةك ــاى ن َيــزدراوةِ ،ــةآلم نةؽــــزـانييةكاى ئيدديعــــا دةكــةى ،كــة ِــَ يــةموو
خـةلَنى دينـةؼ نيَـزدراوة) مـو رـةوانـةكزاو خــوام ِـَ ى ئيَـوة ،ئـةوة لـة يـيَػ
دةصـى مهةوةيةِ ،ةرـاصـى دةسامن( ،واتة :ئةوة لـة يـيَػ مهـدا يـاتوة كـة تةورـاتـة،
ِةرـاصـــى دةسامن كــة كـيَ ــ خوايــة ،ئه ــــا كــة تــةورـا ِةرـاصــــا ِشان ــي كةواتــة:
مووصــاؼ ِ ةرـاصا دةسانـي) ،وة موندةعـــاى ييَـى دةدةم ِـة ييَػةم ــةر َي لـة
دوا مو د َ ،ناو ئةمحةدة (ئةمحــةد واتة :صـــايػ كزاو ،مو ةممةديــػ واتـة:
صـــايغـنزاو).
ح َنـسُ،
ح ٖنـسْ َّحِ ٜ
غـنَا :ٕٛحَ ٜىــا ُم َ
خنِػَـ ـ٘ ٝحِ ٜ
ئه ــــا ييَػةم ــةر  ؾةرموويــــةتىٔ [ :لــٕ َ
ؿـطُ ال ٖيــاؽُ َع ٜلــٙ
ؾـطُ ا ٤لـصٖٔ ُٓحِ َ
حــْ ا ٔ ٝبــٕ الٝ ٞك ٞفـطََّ ،حَ ٜىــا ا ٞلحَا ٔ
َّحَ ٜىــا ا ٞل َنــاحٕٔ ا ٤لـصٖٔ َٓ ِن ُ
قٜــسَمَّٕٔ ،حٜىَ ــا ا ٞلعَاقٔــفُ]{ٜحخِ َطجَـ ـُُ َمالٔــ بـ ـطقهَّٜ ،)1823( :ححِنَــس بـ ـطقه،)16783( :
ػ ـ ٔل ْه ب ـطقهَّ ،)6358( :التٚط ٔم ـ ٔصٖٗ ب ـطقهٜ َّ ،)2843( :ق ـالَ:
د ـاض ٖٗ٢ب ـطقهَّ ،)4614( :مُ ِ
البُ َ
ػا ٕٜٗٔف ـٕ (الكـي )ٚبـطقهَّ ،)11593( :الـسٖاضَ ٔمٕٗ بـطقه،)2775( :
حٔحَّ ،اليٖ َ
ا ٔ
ػ ًْ َ
حَ
َ
ٔ ٛعـه ٣عَـًِ حٜبٔـ ـُٔ ،}
جبَ ِٔ ـط ٢بِـً ٢مُ ٞ
جـُُ ٜحٓطّـا :عَـًِ ُ
حبٖـاٌَ بـطقهَّٜ ،)6313( :حخِ َط َ
َّابًُِ ٔ
واتــة :مـــو ييَهــــئ نـــاوم يــةى :مـــو مو ةممــــةدو ئةمحـــةدم ،وة مــو صــزـةرةوة
(مـاحٕ)م ،كــة خــوا كــوؾزم ييدةصـزـيَـةوة ،وة كَكــةرةوة (حاؾ ـط)م كــة خة َلــ لــة
ِةردةممـدا كَدةكزيَـةوة ،وة دواميـو (عاقف)م.
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ـا خـوا دةؾـةرمو َ :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ ،ئه ـــا كاتيَــــ
ِة ِةلَــاة ئاعـنزايةكانةوة وتيـاى :ئـةوة ــادوويةكى ئاعــنزايةِ ،ـَ سانيارييــــاى
وةت ييَغ ــرتيػ ئامــانةم ي َيــدا ،لــة يــةنانى كــَىض لــة يةن ــانى نو َي ــدا لــة وــةند
ع ــويَهيَندا ِاص ـ ص ــيؿةتةكانى ييَػةم ــةر  كــزاوة ،كــة وةت ِان ــنزد سانايــاى
دةريانـدضـووى ،وة مهيػ ئةو كاتة لة سيهدانى ئةمزينييةكاى ِووم ،لةو كـيَ ـةدا
كــة نووصــيومة ِانـــنزدوة ،كــة ئــةو وةصـــؿانة ِاصــنزاوى ،غــةيز ييَػةم ــةر
مو ةممــةد ِ ةص ــةر كةص ـ دين ــةدا ناوةصــييَو ،يــةروةيا لــة يــةنانى كَنــدا
يــاتوة يةنــد َ لــة ييَػةم ــةراى موندةيــاى داوة كــة ييَػــــةم ةر َي د َ ئــاواو ئــاواو
ئاوايــة ،وةت وتــــم :ئــةو وةصــــؿانة ِةصــةر ييَػةم ــةر كَتــــاي نــةِي ِةصــةر
كةص ـ دينــة ناوةصــــيوِ ،ــَ ويَهــة :دةلَــــي ييَػــةم ــــةر َي د َ ِاناةواسةكــة ِــَ
يــــــةموو خةلَنــــة ،صــــويا دةِــــي ،وة ِاناةواسةكــــة دة اتــــة نيَــــو دور ــــةكانى
دةرياكــانيػ ،وة ياوة َلــةكانى ِــةو ع ــيَوةيةى ،ئه ــا كــة وةصــؿى يــــاوةآلنى دةكــا ،
ِةظ صيؿةتةكاى ِةصةر يـاوةآلنى ِةرـيَش ييَػـةم ةر دا دةوةصــيو(.)1
ن) يةروةيـا يةنديَـ لة ياصـاكانى عــةريعةتيغــياى عــارد تةوة:
وةت خوا يةنًانشاى ِاصـ دةكـا ِ ،ـَ ويَهـة عـــاردنةوة ـــةدد سيهاكـةر ،لـة
عةريعةتى وولةكةدا سيهاكــةر دةِووايــة ِةردِاراى ِنز َ ،مـادام ئـةو ييـــاوة ننـى
يــــةِوواية ،ننةكــة ماِــي يـــاى نــا ،يــاى ئــةو ئاؾزةتـــة ميَــزد يـةِووِـــي ،ـــا
ميَزدةكـة ماِـي ،ياى نا ،لةوِارةوةؼ ِا تةماعا ئةم دةقـة ِنـــةيو[ :عَـً ٢ا ٞلبَـطَأٛ
ح ٝلــْزّا ٜف ـسَعَاٍُهِ 
حنٖ ــنّا َم ِ
ِبـً ٢عَ ـ ـاظٜ  ٕ ٢قــالَ ُم ـطٖ َع ٜلــ ٙال ٖيبٔ ــٕٓ  بٔ َٔ َُــْزٖٔٓ ُم َ
ج ـال ٟمٔ ـًِ
ح ـسٌَُّ حَ ـسٖ العٖاىٔ ـٕ فٔ ـٕ كٔتَــابٔكٝهِ)؟ ق ٜــالْٝاَ :ىعَ ـهِ ،ف ٜـسَعَا ضَ ُ
ٜفقٜــالٍََ( :ك ٜـصَا َ ٔ
 )1التفػــري التٛبٔقــٕ للكتــا الـ ـنقسؽ ،العَــس الق ــسٓه ،غ ــفط :إؾـعٔ ــا ،ٛاإلا ــحاح( ،42 :مَـن ــ٘
خــازو الـ ٓط ):
ت ضّحـٕ علٔــُ لٔػــْؽ
ت بــُ ىفػــّٕ ،ضــع ُ
طــسُِ ،رتــاضٖ ا ١لـصٖ ابتَــح ِ
(ٍـْشا عبـسٖ ا ١لـصٖ حع ُ
صــط ُر ّال ٓ ــطفع ا ــْ َ ُُ ف ــٕ الٛطٓــق ،ال ٓكػ ــط قص ــب  ٟ٘مطضْضـ ـ٘،ٟ
ح ّال َٓ ِ
ا،مــه با لع ــسل ،ال ٓص ــٔ ُ
ّفتٔ ــل٘ ٟمُ َسحٚيـ ـ  ٟ٘ال ْٓٛف ــٕ ،ُٛإى ــنا بأماىـ ـ ٕ٘ ّٓحِــطٖ عَـ ـ ِسال ،ٟال كـ ـلٗ ّال ُجَبـٖـ  ٝل ــُ ٍٔنٖـ ـ٘ ٠حت ــُٓ ٙطغــٚذ
العـسل فـٕ ا،ضم ّ ،يتظـط اجلعاٜـط ؾـطٓع َتـٍُ ...ـا ٍ ـٕ اليبـْٓات الػــالف٘ تح ١قـق ّحخـط ٚجسٓـسٗ
حٝعلٔـ ًَ عيَـا ّحٝىبـٕ ُ ٛبَـا قبـِل حٌ حتـسث) ،ص .1437
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ُع ٜلنَا ٔ٢َٜهِٜ ،فقٜالَ( :حٜىِؿُ ـ ُس  ٜبٔا ٔ ا ٤لصٖٔ حِ ٜىعَلَ ال ٖتِْضَاَٗ ٜعل ٜٙمُْغَٜ ،ٙحٍَكٜـصَا َحٔـسٌَُّ حَـسٖ
حسُُِ الطٖجِهَ،
خبٔ ـ ِط َ ٜى ٔ
العٖاىٕٔ ٔفٕ كٔتَابٔكٝهِ)؟ قٜالَ :الٜ َّ ٜلِْال ٜحٖ ٜى  ٜىَؿَ ـ ِس َئٕ ٔب ََصَا لٜهِ حِ ٝ
ف َطَكَ ٞيـاُِ٢َّ ،إشَا حٜخَـصِىَا الطٖـ ـعٔٔفَ
َّلٜكٔ ٖيُُ كُ ٜجطَ فٕٔ حٜؾِـطَافٔيَا فٜكٝـ ـيٖا ٢إشَا حٜخَـصِىَا الؿٖـ ـطَ ٓ٢
حٜ ٜقنِيَ ــا َعلِٜٔـ ـُٔ ا ٞلحَـ ـسٖٝ ،قلٞيَ ــاَ :عَ ــا ٜلِْا ٜفلَ ٞيحِ َتنٔـ ـعِ َعل ٜــ ٙؾَـ ـُ ِٕٛٙىقٔٔنُـ ـُُ َعل ٜــ ٙالؿٖـ ـطٓ٢فٔ،
ح ٞلـسَ مَ ٜكــاٌَ الـطٖجِهٜ ،٢ف ٜقـالَ ضَ ُ
ح ٔنــٔهََّ ،ا ٞل َ
ح َعلَ ٞيــا ال ٖت ِ
ضــٔعٜ ٢ف َ
َّا ٞل َْ ٔ
غــْلُ ا ٔ ( ال ٤ل َُـهٖ!
جُُ ٜححِ َنس بطقهَّ ،)18548( :مُػِ ٔل ْه بطقه:
إ٢ى ٕٚحّٖٜلُ َمًِ حٜحَِٔا حِ ٜم َط ٢ ٜإشِ حٜمَا ُُِْ)]{ٜحخِ َط َ
ج ـ ـ ـ ـُِ ب ـ ـ ـ ـطقه ،})2558( :واتــــــــة:
(َّٜ ،)1733ح ُب ـ ـ ـ ـْ زَاُّ َز ب ـ ـ ـ ـطقهَّ ،)4448( :ا ِب ـ ـ ـ ـًُ َما َ
وولةكةيـةكياى ِـة ى ييَػةم ـةر داييَهــا ،دةمووـاو رـةؼ كــزاِوو ،قامضيغــــياى
ليَـــــدا ِـــوو ،ييَػةم ــــةر خـــوا ِ ـــاناى كـــزدى ،ؾـــةرموو  :ئايـــا ئةمـــة لـــة
كـيَ ةكةتـاندا صــشا سيهــاية؟ (ديارة ئةو كةصـة سيهـــا كـــزدوةَِ ،يـة ِـةو ـَرة
صــشاياى داوة) ،وتيــاىِ :ةلَــي ،دواي يياويَنـيانى ِانو كـزد لـة سانــاكانياى (ديـارة
سانيويةتى ئةيلـى ئيهؾــاؾة) ،ؾةرموو  :خوا ِة ـذ دادةكــةم( ،وةت كـوردةواري
خَماى دة َليَو :تَ ئةو خواية) كـة تـةورـاتى نارد تـة صــةر مووصـــا  !ئايـا ئـةوة
صــشا سيهــاية ،لـة كـ َي ةكـةتـــاندا؟ ـوتى :نـةخيَز ،وة ئة ـةر ِـةو عـــيَوةية داوا
لــي نةكزدِام (واتة :ئاوا صـويَهد نةداِــام) يةوالَـــم ييَهـــةدةدا  ،صـشا سيهـــا لـة
كـيَ ـــى ئيَمـــةدا ِزيـيـــــة لـــة ِـــةردِاراى كـــزدىِ ،ـــةآلم دواي ئـــةوة سيهـــا لـــةنيَو
يايـــةدارةكامناىض خـــاوةى ييَاـــــةكامناندا س ر ِـــوو ،ئة ـــةر يـــةكيَ لـــةو ييـــاوة
ناودارانةماى سيها كزدِاية ،لــيَى دة ةرـايو ،وة ئة ـةر يـةكيَنى ِيًَـــيَشيػ سيهـــا
كزدِايـــة ،صـــــشاماى دةدا ،ومتـــاى وةرى ِـــا عــــــ َي داِهـ ـيَني ِةصـ ــةر يـــــايةدارو
ِييــايةدا (واتةِ :ةييَــشو ِـيييَــش) ِيضةصـييَهني ،وة رـامـاى ياتـة صـةر ئـةوة كـة
دةمووـــاوياى رـةؼ ِنـةيوض قامضــياى لـــي ِــدةيو( ،ئه ـــا قامضـ ِـووة ،دار ِــووة،
ِاظ نةكـزاوة) ييَػةم ــةر خوا  ؾـةرموو  :ئـة خوايـة! مـو يةكـةم كةصـــم
كــة ؾــةرمانى تــَ سيهدووكزد تــةوة ،دوا ئــةوة كــة مزاندِوويــــاى ،وة ؾــةرمانى
ييَنـزد ِةردِارانيــاى كزد.
ديــارة َِ خَياى رـاس ِـووى كـة ييَػةم ـــةر ِـة ييَـى تةورـاتةكـــة خَيـاى ،ئـةو
صــشايةياى ِةصةردا ِضــةييَهـي ،ئة ةرنا خــاوةى كـ َي ةكاى لة ِواري ِـــار كةصـي
(ا،حْال الؿدصٔ٘)داض لة ِوار تاي ةمتةندييةكانياندا ،يةيوةصـا نني كة ئيــػ
ِة عـةريعةتى ئيضــالم ِنـةى.
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ئه ــا لة تةورـاتـــدا لـة نيَـز ناوونيغـــانى( :ا،حكـاو ف ـٕ العىـّ ٙاإلغتصـا )()1دا
صشا سيها ِـةم عـيَوةية يـاتوةَّ{ :إشَا ضَـطَبِتُه ضَجُـال ٟمطـٜٛحعا ٟمَـعَ آمـطح ٜٗمُ َتعَّجَـٕ٘
ال ٍُنَا} واتة :يةر كات َي يياويَنـاى ِيهى لة ة َ،ننيَ كـة ياوصـةردار
كٜ
َقتُليَُنا ٔ
ِوو رـاكغــاِوو (واتة :سيها لة ـــة َ ،كزدِـوو) يةردووكيـــاى دةكـونى ،ديـارة ويَـزـا
ئ ةم صـشاية وـةنداى ،ياصـاو صـشا عـةرعي دينةعـياى عـاردوونةوةو دةصــناريياى
كـــزدووىض َرـيويـــانو ،وة قورـئــــاى ئـــةو عـــــانة ِة غـــــى ِاصـــنزدووى ،وةت

دةؾــــــــــــــــــــــةرمو َ :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭼ ،س ر لةوة لة كـيَـ( عـاردووتانةوة ،قورـئاى رـوونى دةكاتــةوة.
مةصــةلة دووةم :كة دةؾـةرمو َ :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ،وة وـاويَعــي لـة
س ر دةكـــــا  ،يةكيَـــ ِـــَ يةيـــة ِيزصـــيِ :اعـــة قورـئـــــاى ئـــةوة دةريــدةخا ،
دةريـدةخا  ،لــةوة كــة خــاوةى كـيَ ــةكاى عــاردوويانةتةوة لــة كـيَ ــةكانى خَيانــدا،
ِةآلم َِو واويَعــي لة س ريَنيػ دةكــا ض دةريهاخـا ؟

سانــاياى وــةند وةآلميَنيـاى داوةتـةوةِ ،اعـــــزيهياى ئةوةيـة كـة قورـئـــاى نـةياتوة
ِاص يــةموو عـــ َي ِنــا ِ ،ةلَنو ِاص ئـةو عــــانة دةكـا كـة ئيهضــاى ييَويضــــى
ي َي دةِـو ،لةو كاتةوة كة داِةسيـوة تا لةصــةر سةو نيـانى ئيهضــاى كَتـاي ييَـــد َض
دةييَضزيَــةوة ،ئةو عـانة كة قورـئاى واويَعـي لـيكزدووى لة دةصــناريى كـــزاىض
َرـاننـــاري ض عـــاردنةوة خـــاوةى كـيَ ـــةكاىض نةخيضــــوونة رـوو ،ديـــارة ئيهضـــــاى
ييَويضــــى ييَيـاى نيـة ،ئــةواى س ر عــياى َرـيـوةو ئة ــةر يات ـــاض قورـئـــاى يــــةموو
عـــيَنى ِاظ كزدِا ،ئيَضـــا قةِارةكــة وـــةندة ،دةِـوو ِـة يةيـــا ييَهـدة ،كةواتـة:
ئــةو عـــانة يغــــــاو َ خض ـــوةو واويَعــي ليَنــزدووى كــة ييَويضــــا ناكــا ِــاظ
ِنــزيَوض رـوون نزيَهــــةوة ،لةِةرئــةوة نيــانى ِةعــــةر ييَويضـــى ييَيــاى نيــة ،نــةت
قورـئـاى خاتــز زت ــو ،خوا يةروةرد ار لـة ـوتهى يـــةقدا خـاتز كـةظ نـا ز َ،
وةت دةؾــةرمو َ :ﭽ ...ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ألحررب  ،واتــة:

خـوا يـة دةؾةرمـو َض ِةرةو رـيَى رـاصــا خةلَــنى رـيَهماي دةكــا .
 )1التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ ،العَس القسٓه ،غفط التجئ٘ :اإلاحاح ،22 :ص316.

www.alibapir.net

......

( ) 51 – 51

[ ] 073

مةصـةلة صــيَيةم :كة دةؾةرمــو َ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﭼ.

بين
ف
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ك
ن
ك
ق
ج وه ي هك وره و ر ي ورئا ن
7

بو بيناـسه كردني
7

7

7

ِاصــــماى كــزد كـــة خــوا كـارِة ـــي لــةم رـصــــة قورـئـــانييةدا وــةند وةصــــــض
ييَهاصــةيةت َِ قورـئــاى ِةكــارديَهـي:

 /1ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ.
 /2ﭽﮂ ﮃﭼ.
 /3ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ.
 /4ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ.
 /5ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ.
ِة ييَهئ صــيؿة قورـئــانى وةصـــ كزدوة:
يةكـــــةم :كــــة دةؾــــةرمو َ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ،تويَــــذةرةوانى
قورـئـاى دوو يةلَويَضـــياى يةيــة لة ِةران ــةر ئةم وعــةيةدا:
 -1يةنديَنـياى دةلَــيَو( :ىـْض) واتة :قورـئــاى.
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 -2يةنديَنــــيػ دةلَـــيَو( :ى ـــْض) واتــــة :مو ةممــــةد  ،وــــوننة لـــة صــــوورـةتى

(ا،ح ـ ــعا )دا خــــــوا دةؾــــــةرمو َ :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

ألحرررب

 ،واتـــة :ئـــة

ييَػـةم ةر! تَماى نـاردوة وــاوديَزِ  ،مـوندةدةرو تزصـيَهةرِ  ،وة ِاناةواسكــارِ
َِ ى خـواِ ،ة مَلَــةتى خـوا ،وة وزايةكى رـ عـــهنةرةوة ِـ  ،كةواتـة :دة ويــي
غــطاجَاُ ٟمــيريا،)ٟ
نــاو لــة ييَػةم ــةر ِ هــــز َ( ،ىـْض) خــوا ليَــــزة نــاو ليَهــــاوةٔ ( :
(غٔ ــطاف) واتـــة :وـــزا( ،مُ ــيري) واتـــة :رـ عـــهنةرةوة ،يـــاخود رـ عـــــو ،دةلَـــــيَني:
لةرـاصـــييدا لة رـوو سمانـةوانييةوة دة ويــيِ ،ةآلم ِة ييَـى صـــياقى ئـةم رـصــة
قورـئـانيية َِماى دةردةكةو َ ،كة مةِةصـا لـة (ىــْض) ليَـزةدا ييَػةم ـةر  نيـة،
ِــةلَنو مةِةصــا لــة (ى ــْض)و (كتــا ُمــبني) ،وة لــة يــةموو وةصـــؿةكانى دينــة،

قورـئانـــةَِ ،وـــى؟ وـــوننة ئايةتةكـــة ييَغـــي دةؾـــةرمو َ :ﭽﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ،كةواتـة :ئـةوة ِاصــ ييَػةم ـــةر  كــزا،
ئه ــا دواي ِاص قورـئـاى دةكــا .
ِةلَــــاة دووةممــــاى ئةوةيـــة كــــة ِـــَ ييَػةم ـــةر خـــوا  دةؾــــةرمو َ:

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،واتـــة :رـيَهماييـــاى دةكـــا ِـــةرةو

رـاصـة عـةقام ،يةروةيا دةؾةرمو َ :ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼِ ،ـة يـَ ئـةوةوة خـوا
رـيَهمــاي دةكــا  ،ئة ــةر مةِةصــا ييَػةم ــةر و قورـئــاى ِووايــة دةيؿــةرموو:
(ََٓ ـسٖٔ ٔب َ َ٢نـا ا  )ٝووننة ئةو كاتة دةِوونة دووِ ،ةآلم ِـة دلَهيـاي ئـةو وةصـؿانة
يةموويـاى مةِةصــا ييَياى قورـئانةَِ ،ية رـاناوةكة َِ يةكيـانة (ََٓسٖٔ ٔبُٔ) ،نةت
(ب َ َ٢نــا) ِــَ يــةردووكياى ناو ـيَـةوةِ ،ــَ يــةكياى دةو ـيَـةوة ،ئــةويػ ِزيـيــة لــة
قورـئــاى ،وة لةرـاصـــييدا ئــةوة ِة َل ــاةيةكى ِــةييَشة لةصــةر ئــةوة كــة مةِةصــا لــة
يةركـــــام لـــة (ىـ ــْض)و (كت ــا ْ مُ ــبني) قورـئـــــانةِ ،يَاومـــاى يـــةر عــــــيَ خـــــوا
ِيؿــةرمو َ صــةد لــة ص ــةد وايــة ،وة ئــةو وةص ــؿانة قورـئــانيػ ي ـزـ ِــة ييَض ـــى
قورـئــــانو ،كــــة دةؾــــةرمو َ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ،قورـئــ ــاى:
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نوورو ،رـ عـهايية َِ ،عةقــيَ َِ ،د َِ ،َ،نيانى تاتِ ،ـَ نيـانى خيَـــشاىِ ،ـَ نيــانى
كَمةلَـااِ ،ـَ دةولَـة ِ ،ـَ ِوونهاصـــي ( ،واتـة :وَنيــةتى تيَزـوانيهـى ئيهضـــاى ِـَ
خـــــواِ ،ـــَ ِـــووىِ ،ـــَ ئيهضـــاى) يةروةيـــــا قورـئـــــاى نـــوورة لـــة رـوو ئيمـــــاىض
عةقيـدةوة ،لـة رـوو ياصـاكانى رـيَندـةري نيانــةوة ،وة نـوورة ِـَ رـاِـزدوو ،وــوننة
ييَمــاى دةلَي رـاِزدوو وَى يـاتوة؟ وة رـووناكيية َِ دايـاتوو ئايــا وـى دة ـوسةر َ،
وة وــى دةِــــي ،وة ن ــوورة ِــَ ئيَضـــــاؼ ،ئايــا و ـ ِنــــةيو؟ وة قورـئــاى لــة رـوو
سانضـــــييةوة نــوورة ،وة لــة رـوو عةقلَـــييةوة نــــوورة ،وة لــة رـوو ميَذوييــةوة
نوورة ،وة قورـئـاى لـة رـوو دةروونهاصـييةوة نـوورة ،لـة يـةر رـوويةكـةوة ِياـــز
قورـئـاى رـ عــهايية.
دووةم :كـة دةؾةرمو َ :ﭽﮂ ﮃﭼ ،وة قورـئـاى كـيَ يَنـى رـ عـهيغـــة،
يةك َي َِ يةيـة ِلَـــيِ :اعـــة ئـةد مـادام قورـئـاى كـيَ يَنـى رـ عـهةَِ ،وـى ئـةو
يةمووة ساناية قورـئانيـاى تةؾضـري كـزدوة؟ لـة وةآلمـدا دةلَـيَني :لةرـاصــييدا قورـئـاى
رـ عهة ،واتة :ييش كةظ نية ِةعى خَ لة قورـئـاى تيَهـة ا ِ ،ـةآلم يـيش كةصـيػ
نية ِاـاتة ئةويــةرـ سانــاي ض تيَاةيغــنت دةرِـارة قورـئـاى ،وة ِـة دلَهيـاي تـةنيا
ِ َي ـذةر قورـئــاى كــة خــوا سانــاض عــــارةساية ،وةت ييَويضــاض ِــة تــةواوي دةسان ـي
قورـئــاى و ـ تيَدايــة ،وــوننة قورـئــــاى ؾــةرموودة خــوا (كــالو ا )يــة ،ئة ــةرنا
ييَػةم ةر خواؼ ِ ة تةئنـــيد نة ةيغــــَتة ئةويـةرـ قورـئـــاىِ ،ـةو مانايـة
كة ِة ئةنــداسة ئةوة كة خوا دةسانـي مةِةصـا لـة ؾ نـة ئايةتـة وـييةو؟ ؾـ ى
ئايـــة وـ ـ مةِةصــــة؟ ِةلَـ ــنو ييَػةم ـــةر خـــواؼ ِ ةقـــةدةر خـــَ وةت
ِةعةر َي  ،وةت صةروةرو ةورة ييَػةم ةراى ،ئةويػ ِةقةدةر خـَ لـة قورـئـــاى

ةيغـــــوةِ ،ــةآلم دةرِــــارة سانيــــاري قورـئــــاى خــوا  دةؾــةرمو َ :ﭽﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ...ﮑﭼ لف قررررا  ،واتــــةِ :لَــ ـي :كةصــــــ َي
قورـئـــانى نارد تـــة خـــوار ،كـــة نًيَهييـــةكانى ئاصـ ــمانةكاىض سةو دةسانـ ـي ،نًيَهـــى
ئانانةكاىض سةويػ ِةظ خوا  دةيشانيِ ،ـة ِةلَـاــة وـى؟ خـوا ؾةرموويـةتى:

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
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ﭶﭼ لننرل ،واتـةِ :لَـي :ييضنـــةظ نًيَهــى ئاصــمانةكاىض سةو ناسانــي اـــة لـة
خــوا  ،ديارة ييَػةم ةر خوا  تةنيا ئةوةندة لة ناديـار (غٔ ـف) سانيـوة كـة
خـــوا ييَـى ؾـةرمووةَِ ،يــة قورـئـــاى كـيَ يَنـى رـ عـهة ،واتــة :ييضـنةظ نيـة ِةعــى
خَ ليَى تيَهة ــا ِ ،ةآلم ِةو ماناية نا كـــة يةروـى رـاصــا ِـَوة يـةموو عــــ َي
ِشانــي لة قورـئاىِ ،ةلَنو يـةر كةصـــة ِةعـ خـَ ليَـى تيَدة ـــا ِ ،ـةآلم سانـاتزيو
كةظ نا اتة ئةويةرـ قورـئـاى ،وة نةسانرتيو كةصيػ كـة يـيش عـارةساييةكى نـةِي،
ِةعى خَ لة قورـئاى تيَدة ا  ،يـةر ئةوةعـة كـة كزدوويـةت ِـة مـوع يشة :يـةر
كةص ة ِةع خَ ليَـى تيَـدة ا  ،يـيش كةصـيػ نا اتـة ئةويةرـةكـة  ،كـة ِيَاومـاى
ييش كـيَ يَنـــى دينـة وانيـة لةصـــةر سةو  ،خـــة َل يـاى تيَيـدة ا  ،يـاى تيَيها ـا ،
ِــةآلم قورـئــاى رـ ن ِــةرـ ن نًيَهييةكــانى دةردةكــةوى ،وة وــني ( يي)ةكــانى ِةعــةر
يـــةتا ديَـــو ِـــة دوا يةكـــدا وةت عـــةيَل دةريـــا ،سيـــاتز نًيَهييـــةكانى قورـئـــاى

دةردةخــــــةى ،وةت خـــــوا  دةؾـــــةرمو َ :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﭼ فصررررلت ،واتـــة :لةمـــةودوا نيغـــــانةكانى خَمانيـــاى ِـــَ دةردةخـــةيو ،لـــة
ئاصــَيةكاى( ،واتــة :لــة ِوونــةوةردا) وة لــة خــودي خَعــــيانداِ ،ــَ ئــةوة َِيــاى

دةرِنــــةو َ كــة يةقــة ،ئايــا ئــةو رـانــاوة (ﯷ) َِوــى دة ةرـيَـ ــةوة؟ ِــَ قورـئــــاى،
كةواتة :يةتا سانضـــا ِـةرةو ييَغـــةوة ِضــي ،نًيَهييـةكاى سيـاتز ئاعـنزا دةِـو ،ـا
نًــيَة كةونيـــــ ض نًيَهـــى ئيهضـــانى ،وة خـــة َل سيـــاتز لـــة يةقانيـــةتى قورـئـــــاى
تيَدة ـا .

صـيَيـةم :وة قورـئـاى وةت خـوا  وةصــؿى دةكا  :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،خوا ِة يــَ قورـئــانةوة كةصــ َي رـيَهماي دةكـا
كة ِة دوا رـةسامةندي خوا ِنـــةو َ ِـةرةو رـ َي اسةكـانى ئاعـــى ،كةواتـة :ئيهضـــاى
يةتــا دلَى خَ َِ خـوا صـــاؽ نةكاتـةوة ،لـة قورـئـاى ِةيزةمةنـد ناِـي ،رـةناـة س ر
كةظ كة تةماعــا قورـئاى دةكــا ِلَــي :كوا قورـئـاى و تيَدايــة؟!
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اريَـ كاِزايةكــى عةلـماني  ،ـوتى :خـــَ مـو رـيَـشم يةيـــة ِـَ قورـئـاىِ ،ـةآلم

ئايـــا صـــــوورـةتى :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ لرنسررررد ،لـــة قورـئانـــدا ض
صـووديَنى يةيــة؟ ومت :ئيَضـــا ِوارم نية يــةموو عــــيَنا ِـَ ِـاظ ِنـــةمِ ،ـةآلم
ئةوةندة دة َليَم كة لة يةموو قورـئانـدا ناو يـةت كـاؾز صـةردةمى ييَػةم ـةر 
ياتوة ،ئةويػ (حٜبُْ ٜلََف)ة ،كة ديارة ِـة ناسناوةكـة يـاتوة ،ئة ـةرنا َِخـَ نـاو
( َعبِ ــس ا ٞلعُـ ــعِٖ )ٚـــووةِ ،ـــةآلم كونيةكـــة (حٜبُ ــْ ٜلََــف) ِـــووة ،ئـــةوةؼ ـــةورةتزيو
ينمــةتى تيَدايــة ،كــة خــوا ل َيــزةدا ئــةم صــوورـةتة نارد تــة خــوار ،ــاريَ ئــةوة
ِةر زيية لـة ييَػةم ـــةر  ،وـوننة ِـةو موناصـــةِةتةوة ئـةم ئايةتـة داِـةسيوة:
ص ـفٜاٜ ،ف ٜقـالََٓ :ـا اَـبَاحَاُِ،
غـْلُ ا ٔ  شَاتَ َٓـِْو ٣ال ٖ
اـ ـ ٔعسَ ضَ ُ
[ َعً ٢ا ِبًَ ٢عبٖاؽٜ ،٣قـالََ :
خ َبـ ِط ُكٝهِ حٌٖٜ
ٜقــالَ :فٜاجِ َت َن َعـتِ ٢إلِٔ ٜـُٔ ٝقـطَِٓـْٜ ،ف ٜقــالْٝا ٜلـَُُ :مــا ٜلـ ٜ؟ ٜف ٜقــالَ :حٜضَحِٓ ٜـتُهِ ٜلـِْ حِ ٜ
صسٚقْٝىٕٔ؟ قٜالْٝاَ :بلٜـٜ ،ٙقـ ـالَٜ :فـِ٢ىَ ٕٚىصٔٓـ ـ ْط
ص ٚبحُكٝهِ حُ ِّٜمنَػٔٚكٝهِ حٜمَا كٝيِتُهِ ُ َ
ا ٞل َعسُّٖ مُ َ
جنٔٔ ّعـاٜ ،فـأِ ٜىعَلَ
ؾسٔٓسٕٜ ،فقٜالَ حٜبُْ ٜلََفٕ٘ َ :بـا لٜـ ٔ ٜلََـصَا زَ َع ِْ َ َيـا َ
لٜك ٝـهِ بَ ًَِٔ َٓ ـسَِٖ َعصَا ٕ َ
ج ـُُ ال ُبدَــاضٖٗ
خطَ َ
ج ـلٓ :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ لرنسررررد] {ح ِ
ا َ ٝع ـعٖ َّ َ
بـطقه ،})4523( :واتـة :عةِـدوآل كـورـ عـةِ اظ خــوا لـة خـَ ض ِـــاِ رـاس ِـي،
دةلَــي :رـ ن َي ييَػةم ةر خوا  صةركةوتة صةر كيَــوي ؽـــةؾاو ؾـةرموويَٓ ( :ـا
اَ ـبَاحَاُِ) يـــَ يـــاوار! قـــورـةيػ لـــة دةوري كَِوونـــــةوةو وتيـــاى :وــ ِـــووة؟
ؾــةرمووي :ئة ــةر يةوالَــــــاى ييِــدةم ِــةوةي كــة دونمــو ئ َيــواريَ ،يــاخود ِــةيان
ييَزعــــاى دةكاتـــة صـــةرِ ،ـــزـوام يـــي ناكـــةى؟ وتيـــاىِ :ـــا ،ؾـــةرمووي :دة مـــو
تزصــــيَهةرتامنض َِتانـًــاتووم ييَـانزـاِاةيــةمن كــة صــشايةك صــةخا يةيــة ِــَ ئــةو
كةصانةي كة ئيماى ناييَهو ،ئةِو لةيــةن (يػ كة لـة نيَـو خةلَنةكـــة ِـوو) ـوت :
دةصـــــةكانا لةنيَوو ــو ،يــةر ِــَ ئــةوة ئيَمــــة كــَكزدةوة؟ ئه ــا لــة دوا ئــةو
قضــةيةي ئــةِو لةيــةن ،خــواؼ وةآلمــى دايــةوةو ئــةو صــــوورـةتة نــاردة خــوار،
ؾــةرموو  :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ واتــة :دةصـــةكان ئــةِو لةيــةن

ِؿةوتيَوض ؾةوتاعــو ،وة لة يةموو كاؾزةكــانى قورـةيػ خوا  تةنيـــا ناو ئـةِو
لةيــةِ ييَهاوة ،لة ة َ،ياوصةرةكةيدا ،وة ِاصياى دةكا كة وَى ييالنيـاى يَـزـاوة
دن ييَػةم ــةر  ،يةروـةندة ماميغـــى ِـووة ،كةواتـة :لـة ئيضـــالمدا ِـة يـيش
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عــيَوةيةت خاتزو خَتــز نيةو لة يةقيَــدا ،خاتز كـةظ نا ــري َ ،وة يـةآلويَزدراى
نيــة ،وةت دةِيــهني مــامى ييَػةم ــةر خــوا تــووكى ليَنــزاوةو خــوا ؾةرموويــةتى:
ِؿــةوتـي ،وة ؾةوتــاؼض ِةييالكـيػ ووو ،يةروةيــا خيَشانةكةعــ .
مةِةصـم ئةوةِوو كة ئيهضــاى ِـة ئةنـداسة ئـةوة كـة مةِةصــى ييَـى خوايـــةو
دلَى َِ خـوا صــاؽ دةكاتةوة ،لة قورـئاى تيَدة ا  ،ئايـا يـةر كةصـ َي عـارةساي سمـانى
عةرـةِ نةِـي كـيَ يَنى عةرـةِ ِـدة دةصـا ،ييضـ لـــي تيَـدة ا ؟ نـةخيَز ،ئـةد
كةصــ َي عــارةسا سمــانى ئيهاـــليش  ،ؾةرـةنضــــي  ،رـووصــي يــاى ويهــــ نةِــــي
كـيَ يَنــى ِــةو سمانانــة نووصــــزاِي ِــدة دةصـــى ،كــة يزـِـي لــة سانضــــا ،يزـِــي لــة
ينمـــة  ،ئايــا ييضـ تيَدة ــا ؟ نـةخيَز ،دة ــــا لةرـاصــييدا كةصـيَنيػ ئيمــــانى
نةِي ،لة قورـئـاى ِةيزةمةنـد ناِـي ،تةماعـا دةكـا رـوالَةتةكـــة دةِيهـــيِ ،ـةآلم
د َلــى خــَ ِــَ ناكــــاتةوة ،ليَــى ِةيزةمةنــــد ناِــيَِ ،يــة خــــوا  لــة صــةرةتا

صـــــوورـةتى (البق ـ ــطٗ)دا دةؾـــــةرمو َ :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭼ ،واتـــــــــــة:
ئةليـ ،ىم ،ميم ،ئـةم كـ َي ـة رـ يَهماييـة ِـَ ياريَشكـاراى ،ئةوانـة ئيمـاى ِـة يـةنًاى
ديَهو ،وة نويَذ ِةريا دةكةىض لةوة ييَمـاى داوى دةِةخغــو.
كةواتــــة :ئــةوة كــة ئيم ــانى نةِ ــي ،قورـئــاى ِــَ ئــةو رـيَهمــاي نيــة ،مةِةصـــم
لةوةنيــة كة ناسانــي ِيدـويَهيَـــةوة ،ياخود ِة رـوالَـة لـة مةِةصــةكانى تيَها ـــا ،
ِــةآلم قورـئ ــاى ِــَ ناِيَـــة رـيَ ييَغــــاندةرض رـيَهمــاي  ،دةِ ـي ئيهضــــاى تــةؾاعوليَنى
ئيمــاني ض رـوو ي ض مةعهــةويى لة ة َ،قورـئاندا ِنا  ،ئـةو ار ليَـى ِةيزةمةنـــد
دةِــي.

وــــوارةمض ييَه ــــةم :ئه ــــا دةؾــــةرمو َ :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،لـــــــــــة تارينـــــــــــاي
دةريانـديَهي ِةرةو رـ عــهاي  ،وة ِةرةو رـاصــــة عـــةقام رـيَهماييـاى دةكـــا  ،ئةوانـة
ئــةو وةصــــؿانةى كــة خــوا ِــةرس ِــَ قورـئــــاى ِةكــــار ييَهــاوى ،وة ِــة دلَهيــــاي
يـةمووعـياى لة يَى خَيــانداىض يزـ ِة ييَضـــى قورـئــانو.
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مةصــ ــةلة وــــوارةم :كــــة دةؾــــةرمو َ :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﭼِ ،يَاوماى ئةوانة

وتياى :خوا مةصيىى كـورـ مةرـيةمـة،

ِ َي ــزـواى ،كةواتة :نةؽــزـانييةكاى كاؾــزى ،ييَغرتيػ ئامانةيةكم ييَدا ،يةنـد َي مـةى
يــةى ،ئةوانة كة لة ِـةر ى ييَغـــةوايانى ئاييـــو داىِ ،ـةآلم صـةر ِـة دةصــــةآلتوض
ِةى دةصـةآل ض وكمزـاناندا دايدةعنيَهو ،وة ييَيـاى خَعـة ِـة يـةوا ئـةواى قضـة
ِنــةى ،ــار واِــووة لة ــة َ،ئــةو ــَرة كةصــانة رـووِــةرـوو ِوومــةوة ،وتوويانــة:
مامَصـــــا! دروصــا نيــة ِــة وولةكــــةو نةؽـزـاني ِ َلــيَني :كــاؾز ،وــوننة ئــةوانيػ
ئيمانياى ِة خوا يةيـة!! ِـةآلم وةت ييَغـــرتيػ ـومت :ئيمـاى يـةِووى يايـة لة ـةَ،
عــيلم يــةِووى ِــة ِــوونى خــوا ،وــوننة ئي لــيط ِــة دلَهيــاي دةيشانــى خــوا يةيــــة،
ؾريعةونيػ ِة تةئنيد دةيشانى مووصــا ييَػةم ـةر خوايـةو موع يشةكـانى لةىيـةى

خــواوة ييَــدراوى ،وةت دةؾــةرمو َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ لننرررل ،واتـــة :دانيـــاى ييَدانـــةييَهاو لـــة

دةروونيغــــدا يــةقيهياى يــةِوو كــة رـاصـــــة ،لةِــةر ئــةوة وــاوياى لــة صـــةمض لــة
خَِةسلازتو ِـوو ،نةيــانـدةويضـــا ِـَ يـةيامى مووصـــا ملنـــةض ِنـةى ،وـوننة ئـةو
كاتــة ؾريعــةوىض دارودةصـــةكة ئــةو ِــةسمض ِــاسارـة يةيان ــ وو ليَيــاى تيَندةو ـوو،
كةواتة :ئةوانيػ عيلمـياى يةِووة ِة خـواو ييَػةم ةرةكة  ،كةوـى ِـة ئيمانـداريػ
لــة قةلَـــةم نــةدراوى ،كةواتــة :وولةكــةكاىض نةؽــزـانييةكاىض ئــةوانى دينــةؼ كــة
عيلـمياى يةيــة ِة ِـوونى خـوا ،وة عيلميـاى يةيـة ِـة ييَػةم ـةراى (علـَٔه الصـ ـالٗ
ّالػـ ـالو) ِة كـ َي ةكـاى ،تةنيـا ِةوةندة ِـة ئيمانـدار لـة قةلَـةم نـادريَو ،لةِةرئـةوة
ئيمانيــــاى نيــة ِــة ييَػةم ــةر كَتــاي مو ةممــةد  ،وة دواييــــو كـيَ ــى خــوا
صــ ىانة و تعالــى ،كة ئةو وــةوتىض ىداىض يـةآلنة كةوتوونة نيَـو كـ َي ةكانيانـةوة،
رـاصــــياى دةكاتـــةوةو ِـــذارياى دةكـــا  ،ئه ـــا ييَػةم ـــةر كَتـــاي مو ةممـــةد 
صـةرةوةر يةموو ييَػةم ةرانـة ،وة يـــةموو ييَػةم ـةراى موندةيـاى ِـة يـاتهى داوة،
ئه ا ئايا ئة ـةر مو ةممـةد  ئـةو ييَػةم ـةرة مـوندة ييَـــدراوة نةِـــي ،كـوا كـــي
يــاتوة ،ئــةوة دوا عيضــا دوو يــةسار صــا َ،سيــاتز تيَيــةرـيوةو كــةظ نةي ــاتوة؟! ِةلَــــي
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كةصـــان وا يـــةِووى ِـــة در ِاناةعـ ــة ييَػةم ةرايةتييـــــاى كـــزدوةِ ،ـــةآلم يـــيش
نةِوونـــةو يـــةر سوو در يةكـــــةياى ئاعـ ــنزا ِـــووة ،ئـــةو ييَػةم ـــةرة كـــة مووصـــا
وتوويــةتى :دوا مــو د َض عيضــــا وتوويــةتىض ييَػةم ــةراى يــةمووياى وتوويانــة:
كـوا؟ كامةيـة؟ كةواتة :كةصــ َي كة ئيمـاى ِة مو ةممــةد  ناييَهـي ،وة ئيماى ِـة
قورـئــاى ناييَه ــي ،ئيمــانى ِــة ييَػةم ةرةكــة خَعــىض ِــة كـيَ ةكــة خَيغ ــ ل ــي
يةلَدةوةعــ ـيَـةوة ،وــــوننة كـيَ ةكةيغــ ــىض ييَػةم ةرةكةعــ ـ وتوويانــــة :دوايــ ـ
ييَػةم ةر كَتاي د َ ،ئيمــانى يـي ِيَـهو ،ئه ـا كـة ئيمانيـــاى يـي نةييَهـــا ،مانـــا
واية ِزـوا ِة كـيَــ(ض ييَػةم ةرةكة خَيغــ نةييَهــاوة.
ئه ــا ديــارة ييَغــــزيػ لــة كـيَ ــ ييــز س (الكتــا ال ـنقسؽ) لــة يــةنانى نــو َ،
(العَس اجلسٓـس)دا ئةم دةقةم ييَهـــاوةٜ ( :فـا َّ ٝاحٔـسْ َّلٔ ٜك ـ ٖيُُ ف ـٕ َى ٞفـؼ الَْ ٞقـتٔ ثَالثَـ ـ٘ٝ
حق ــاىٔه) ،وة لــة ئيه يلــى (متــ :ٙاإلاــحاح )3 :لــة عــــةر ى ئايةتــةكانى (16ض )17دا
طِْعَٔٔـ ـ٘ ٔ ٟاآل )( ،)1واتـة :يةصـــووع ِـةو
دةلَـيَٓ( :ػُ ـْ باعتبَاضِٔ ا  :إلبًَٓ ،دطَـعُ ٜ
ئيعــي ــارة خوا كورـة ،ملنــةض دةكـــا ِـَ خـــوا ِـان! ئـةوةؼ مانـا وايـة كـاؾز

ِـــوو وىَِ ،يـــة خـــواؼ ؾةرموويـــةتى :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﭼ ،واتــةِ :يَاومــاى ئةوانــة

وتيــاى :خــوا مةصــــيىى كــورـ

مةرـيــةمةِ ،يَــ ـزـواى.
يةروةيا يةر لة ئيه يلــ (مــــى) لـة (اإلاـحاح ،15:آٓتـاٌ )6 ،5 :دةلَـي( :احلَٔ ٜـا ٗٝ
ٔفٕ الـ َنػٔحَ ٢عين :حّٖٜال :ٟاإلزاٌُ بأٓ ٜىُُ إِ ٢بًُ ا ٔ ،ثاىٔا :ٟرلِّصَ ـاَّ ٟضبـا ،)2()ٟواتة :نياى لـة
مةصيح يانى :ئيماى ييَهاى ِةوة كة كورـ خوايــة ،وة ق وولَنزدنيغــ ِةوة كة ئـةو
رـس ــــ اركةرةو يــةروةرد ارة! ِــة يــةر ــا َ ،ئة ــةر تةماعــا ئــةوة ِنــز َ كــة ييَــى
دة وتز َ( :الكتا الـنقسؽ :العَس اجلسٓـس) ،يـةنانى نـو َ ،ض وـوار ئيه يلـةكـــاى،
ض نامةكانى يَلَــؿض ئةوانــة ،س ر ِـة سةقـــى دةلَـيَو :خـوا صــي ِةعـة( :اآل  ،اإلبـً،
الطّح القسؽ) واتةِ :انض كورـو يـانى يــري س ،كـة مةِةصـيغـــياى لـة يـــانى يـري س
 )1التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ :ص1875.
 )2التفػري التٛبٔقٕ للكتا الـنقسؽ :ص 2224.
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ــيـزيلــــة صــةىمى خــوا ل َي ــــي ،ديــارة مــو لــة ِــةر ى دووةمــى ئــةم تةؾضــرية ،لــة
تةؾضـريكزدنى صـوورـةتى (آل عنـطاٌ)دا ،ئةم دةقةم كة لة تةؾضـري (اجلـامع ،حكـاو
القــطآٌ) (القــططي) وةر زت ــوة ،لــةويَػ ييَهــــاوة ،كــة دةلَــــيَ { :ى َع ٜل ـتِ ٍَ ـ ٔص ِٔ اآل َٓ ـ٘
ك ٔل َن ُتـُُ،
ػـَ ٙعبـسُ ا ٔ َّ ٜ
ني ٜحىِ ٜكـطّا َع ٜلـ ٙاليٖ ٔبـ ـٕٓ ٜ قْلـُ :إٌٖ ٔعٔ َ
ح َ
ف َّفٔ ٞس َىحِ َطاٌ ٔ
ػـ َب ٔ
ٔب َ
ٜفق ٜـالْٝاٜ :ح ٢ضىَ ـا َعبِ ـ َسٟا خُلٔ ـ َق مٔ ـًِ ٜغِٔ ـ ٢ط ٜح ٕٜ ،فق ٜـالَ ٜلَُ ـ ـه اليٖبٔ ـٕٓ « :آزَ َو مَ ـًِ ك ٜـاٌَ ٜح ُب ـُِْ
ال حْ ٝو»}( ،)1واتـة:
ؼ ٜلـُُ ٜح ْ َّ ٜ
ؼ ٜلـُُ ٜح ْ ؟ فـآزَوُ علٔـُ الػـ ـالو ٜلـِٔ َ
ػـٜ ٙلـِٔ َ
حبِتُه ٔمً ٔعٔ َ
ٜح َع ٔ
ئةم ئايةتة ِة يَ عــاند نة زـانةوة ياتـة خـوار ،كـة ننــوولَيياى كـزدو رـةخهـةياى
ز لةو ؾةرمايغـــة ييَػةم ةر  كة ؾةرموو  :عيضــا ِةنـدة خوايـةو وعـــة
خــواية( ،واتةِ :ة وعــة خــوا دروصــا ِـووة) ،وتيـاىِ :ةندةيةكمــاى ييَغـــاى ِـدة،
كة ِـةِي ِـان دروصـــا ِووِـيض لـة دايـــ ِووِـي ،ييَػةم ـةر  ؾـةرموو  :ئـةد
ِاِــى ئادةم كيَيــة؟ ئايا صةرصـــام دةِـو ِـةوة كـة عيضـــا ِـاِى نيـــةِ ،ـةآلم صـــةرصام
ناِو كة ئـادةم نـة ِـاِى يةيـة ،نـة دايـ ؟ َِيـة خـوا ئـةم ئايةتـة موِـــارـةكة نــاردة

خــوار ،كــة دةؾــةرمو َ :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،واتـــةِ :يَاومـــاى ويَهـــة عيضــــا لـــة ى خـــوا ،وةت
ويَهـة ئادةمة كة لة ـيَ دروصــى كزدو ؾةرمـوو  ِ :ـة ،يةكضــةر ِوو.
واتة :ئة ةر عيضــا داينـى ديارةِ ،ةآلم ِـاِ ديــارنيـــة ،خـَ ئـادةم  نـة ِـــاِ ض
نــة داينــى ديــــارننيِ ،ــةلَنو خــوا لــة ـيَ دروصـــى كــزد ،عيضــاعــــ  لــة داينــى
دروصــــا كــزد ،ئه ــــا دةرِــارة دروصـــ ــ وونى عيضــــا  خــوا يــةروةرد ار لــة
صــوورـةتى (مزيم)دا س ر ِة رـوونى ِاص دةكـا  ،كـة رـوو ـى عيضـــا  رـاصــةوخَ
خزاوةتــة نيَــو مهدالَــدانى مةرـيةمــةوةِ ،ــةِي ِةيةكاةيغــــهى ييـــاوو ئــاؾزة  ،وةت

دةؾـــــــــــــةرمو َ :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
 )1اجلــامع ،حكــاو القٝـطِآٌ للقٝـطِطٝي ف ،4صّ ،92حغــبا اليــعّل للػــْٔطٕ بــطقه ّ ،)198( :ضََّاُِ إبِـًُ
حٜبٕ حَامت ُم ِطغَ ـال.ٟ
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﭼ م ير رره ،واتـــةِ :اصـ ـ مةرـيـــةم ِنـــة ،كاتيَـ ـ خـــَ دوور ـــز لـــة
كةصـوكار ض لــة عــويَهيَنى رـ نيةآلتيــى ،ئه ــا يةردةيــةكى زتــةوة لــة ن َيــواى خــَ ض
ئةوانــــدا (ديــارة رـ ن َيـ وــووة خــَ ِغــــوا ،وةت عــــادةتى ئاؾزةتــاى دةوــوونة صــةر
كانىض ئــاو ،ووننة كـاتى خـَ ـةرماو ِـةو عـــيَوةية ئيَضــــا نـةِووة ،كـوردةواري
خَماى دةلَـــيَو( :كـو ،)َ،ديـارة وـووة كولَــي ِنـا  ،خـَ ِغـــوا  ،يـاى خـَيض ـيض
ِــةر ى خــَ ِغــــوا ) ،رـوو ــى خَمامنــــاى ِــَ ى نــارد( ،واتــة :ــ ـــزيي ،وونن ــة
وـةند ناويَنى يةيـة :الطّح القـسؽ ،الـطّح ،الـطّح ا،مـني) ئه ـا خـَ ليَ ــزدة صـةر
ع ــيَوة ِةعــــةريَنى تــةواو (مةرـيــةم) ــوتى :مــو يــةنا ِــة خــــوا خــــاوةى ِــةسةي
دة ــــزم ،ئة ــــةر ئةيــلى تــةقوا ض تةقــــوا يةيــة( ،وايشانيــوة وــووة دةصـــــدريَذي
ِن ــاتة صــةر َ ،ووننــــة لــة ع ـيَوة ييــــاودا ِــووة) (ئــةويػ) ــوتى :مــو ن َيــزدراو
يةروةرد ـــارمت ،دةِــي مهـدا َليَنى ياكـــا يـي ِ ةخغـــمِ( .ـةآلم ديـارة مةرـيـــةم يــةر
ومانى ليَى يــةِوو َِية) وتى :ــا مو وـَى مهدالَـــم دةِـــي ،نـة يـيش ِةعــةر َي
(ِة ـةآللَــيى) دةصــى ةياندوومــي ،وة ِـة ـــةرـاميػ داويَـو ييضــييم نـةكزدوة؟!
ــوتى :يــةروةرد ار وا ؾــةرمووة ئــةوة لــة ى مهــةوة ئاصــانةَِ ،ئــةوة ِينةيهــــة
نيغــــانةيةت ِـــَ خــة َل  ،وة ِةسةييـــــة لــة ىيـــــةنى مهــــةوةو ئـــةو ِزـيـــارة ،دراوةو
ِزـاوةتــةوة.
كةواتة :مةرـيةم ِة دةصــى خـَ نةِووة عيضــا ِ ـــيِ ،ـةلَنو لةصـةر ييَويضـــا
ِووة ،ئه ـا لة تةؾضـــيـزةكاندا دةلَـي :ي ــزيي ؾـوو ِـة يةخـة كزاصــةكة داكـزد
يــاى ؾــوو ِــة دةمــى داكــزدو رـوو ةكــــة وــووة ن َيــو مهدا َلــدانى مةرـيةمــةوة ،ــزنو
ئةوةيــة رـوو ةكة دةويَـــة ِةر  ،وة دةِيَـة كَريــة ،ا ئايا ِة نَ مانوض نَ عـــةو
ِووة ،وةت مهدالَى دينــة ،ياخود يـةر ئـةو كاتـة يةكضـــةر ِوويـةتى؟ ليَـزةدا سانايـــاى
دوو رـايــاى يــةى:
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يةنديَنـياى دةلَـ َيو :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼم يرره ،واتـــة:
لة صــنى دا يةلَــ ياز ض وـووة عـويَهيَنى دوور لـة خـةلَنى ،ئيـد دوايـ خـوا سانـاو
عــارةسا ِة تةؾؾــييَ ِاص وَنيــةتى لة داينـ وونى عيضــا  دةكـا  ،كـة يـةر ِـة
مةلَتنـةييػ كــاتــي داينى ِزدوويةتيــةوة ِـَ ى ةلةكـــة  ،قضـــة كـزدوةِ ،اعـة
مةرـيــةم لــةو ــَرـة مهدالَــــ َي ِيَهيَـــةوةو ِلَــــي :يــى خَمــة ،كــة ِــة يضــــان ئــةو
خشمةت يةرصـاا كزدوة ،ئايا كي ِزـوا ييَدةكا  ،كـة ييضــى خزايـ نةكـزدِـــي؟!

َِيــة خــوا يةروةرد ــــار ي َيــى دةؾــةرمو َ :ﭽ ...ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ م يررررره ،واتـــة :ئة ـــةر

كةصا ِيهـى ِلَـي  :مـو ـر نووم لةصـةر خـَم نـةسر كـزدوةِ ،ـَ خـوا خـاوةى ِـةسةي ،
ئـةمزـ قضــــة لة ــة َ ،كـةظ ناكــــةم ،ديــارة ئةوكــــاتة عادةتيـاى واِــووة ،كــة رـ نوويــاى
زتوة ،لة ة َ،نةخواردىض نةخواردنةوة ،قضــةعياى نةكزدوة ،ئه ا كة دةويَـــةوة ِـَ
ى ةلةكـــة  ،صـــةرياى صــوورـدةميَهـ ــيض دةلَـــــيَوِ :اِـــا ييـــاويَنى خـــزاث نـــةِوو،
داينيغــــا خزايــةكار نــةِوو ،ئــةد ئــةو مهدالَــة لةكـــون ِـــوو ،ئــة مةريـــةم؟!

ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﭼ م يرره ،واتة( :ديــارة كة ييَـى وتـــو
مو ِةرـ نوومض قضــة ناكةم) ئه ــا ئامـانة ِـَ كَريةكـــة كـزد ،ئـةوانيػ وتيــاى:
ا وـَى قضـة لة ـة َ،مهدالَـيَنـدا ِنـةيو كـة ــار َ لـة ِيَغـــنة دايـة؟! ئه ـــا عيضــا

 دةكةويَـة قضــةو لة ةلَـياندا دةدو َ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
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  ﭼ م يررره ،واتــة( :عيضــــا) ــوتى :مــو ِةنــــدة خــوام ،كـيَ ــ ي َيــداومض
يَزـاومى ِة ييَػـةم ةر .وة ييَشدار كزدووم لة يةر كويَيـةت  ،،وة يةتـــا سيهـدوو،
رـايضــــياردووم ِــة نويَذكــــزدىض سةكــــا داى .وة رـايضــــياردووم كــة لة ــة َ،داينــم دا
واكـةكـار ،،وة نةياـ َيزـاوم ِة خَصـةييَوض خزايةكــار .وة صـةىمم لـي ِــي ،رـ ن لـة
دايـنـ وومنض ،رـ ن مزدمنض ،رـ ن سيهدووِوونةوةم .ئـا ئـةوة قضـــة عيضـــا كـورـ
مةريةمـة ،ئةو قضــة يةقــة كـة تيَيـدا لـة ومانـداى .نا ويـي خـوا رـ لَـــة يــةِي
"ياكــي َِ و " يةر كا كـاريَنى ِــويَِ ،ةظ ييَى ِؿـةرمو َ ِ :ــة ،دةِــي.
ييَمـ اؼ ِوو عــــيَنـاى ِـَ ِـاظ ِنـــةم ،لـةوِارةوة كـة عيضـــا  وـــَى يةيـــدا
ِــووة؟ كةواتــة :كــة ِةمـــغيَوةية يةيـــداِووة ،مانــا وانيــة كـــورـ خوايــــة ،خـــوا
كـارِة ي عيضــا ِةِي ِان دروصا كزدوة ،يةروةت ئادةميغــ ِة ِـي دايـــ ض ِـان
دروصــ ا كزدوة لة ـيَ ،ـةوواؼ ديارنيـة وـَن دروصـا كـزدوة؟ ِـةآلم وا ييَدةوـي
ئةويغــــ رـاصـــةوخَ لــة ـيَ دروصـــنزدِيِ ،ــةآلم ئــةوة كــة دة وت ــز َ :ــةووا لــة
يةراصــــوو وــــةي ئ ــادةم دروصــــا ِــووة ،رـاصــــا نيــة ،ووننــــة ئــةوة تةنيــــا لــة
تةورـاتدا يــاتوةِ ،ةآلم لة قورـئاىض صــونهةتدا عـــى وا نةيــاتوة ،وةت مو لـة كـيَ ــ :
(ئــاؾزة ض خ َيــشاى لــة صــــاية عــةريعةتدا) ِاصــــم كــزدوة ،يــةروةيا لــة تةؾضـيـــز
ئايــةتى نمــارة (( )1اليػــا)ٛيغ ــدا ِــة در َيــذي ِاصــم كــزدوة ،وات ــةِ :ــة يــةر وــوار
عـيَوةكاى خوا يةروةرد ار خةلَـنى خولَكــاندوة:
 )1خةلَــنى ِة غـــىِ :انض داينــياى ديــارى.
 )2ئــادةم ييش كاميــانى ديارنيــةو رـاصـــةوخَ لة ـيَ دروصــا ِووة.
 )3عيضــا داينى ديارةو ِاِ ديــار نيــة.
 )4ـةووا ،وَنيةتيةكـة ديــار نيــة.
َِو ــى؟ تــاكو تيَمــاى ِاةيةن ــى كــة ئة ــةر خــوا ِي ــةو َ ع ـــ َي دروصــــا ِنــا ،
دروصــى دةكـــا !!
مةصـــةلــة ييَهـ ــــةم :كــة ديــــارة لــة وةآلمــى نةؽــزـانييةكاندا كــة وتوويــانة :عيضــــا

كورـ خواية ،ياكـيى َِ خـــوا  ،دةؾـةرمو َ :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
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ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴ ﭼ
ئةوة ِةلَـاةييَهـانةوة خوا يـةروةرد ارة ،ـا ِـَ سانيارييــــاى خــوا سانـاو عـارةسا
س ر ِةلَـ ااى ديَهيَـةوة لة قورـئاندا ،ئيَمة ؾيَـز دةكـا  ،كـة ئيَمـةؼ ؾيَـزِني ئـةو ديـوض
عةقيدةو مضــولَمانةتيية خَماى لةصةر ِةلَــاة ِهيـا ِهـيَني ،نـةت لةصـةر ِهاغـة
ىصـايينزدنةوةو عاتيؿةِ ،ةلَـنو لةصـةر ِهاغـة ِةلَــاةَِ ،يـة لـة وـةند عـــويَهاى لـة
قورـئــاندا ،خوا يـــةم ِـة ئةيلـــى كـيَــ(ض يـةم ِـة كـاؾزة ِـيةرصــةكاى ،دةؾـةرمو َ:
ﭽ ...ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ لبقر ة ،واتةِ :لَــي:

ِة َل ــاةتاى ِ َيــهو ،ئة ــةر رـاص ــا دةكــةى ،لــة صــــوورـةتى (البقــطٗ) ِــة ئــةيلى ك ـــيَ(

دةؾـــــــــــةرمو َ :ﭽﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ،لــــــــــــــة

صــــوورـةتى (الينـل)يــػ ِــة ِـيةرصـــةكاى دةؾــةرمو َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭼ ،كةواتــة :ئيهض ــان َي كــة رـاصـــى كــزد لــة دةعوواك ــةيدا ،دةِــــي
ِةلَـاة يـي ِـي ،ئة ةر ِةلَـاة ييَهةِوو ،مانا وايـة رـاصـا ناكـا  ،يـاواسيى نيَـواى
رـاصــاض در ِة َل ــاةية ،ــا ئــةوة ِــَ ئيَمــة دةرص ــيَنى ةورةيــة ،ل َيــزةدا خــوا ِة َل ــاة
ديَهيَـةوة لةصةر نةؽـزـانييةكاى كـة دةلَــيَو :عيضـــا كـورـ خوايـة ،لةِةرئـةوة ِـاِ
ديار نية ،خـوا يـةروةرد ار لـة صـوورـةتى (آل عنـطاٌ)دا دةؾـةرمو َ :ئـادةم نـة ِـاِى
ديـارة ،نة دايــ  ،كةواتة :ئة ـةر ئــةوة ِةلَـاةتــاى ِـي ،قضـةيةكى يوووـة ،ئه ـا يـةر

نا ويــي عيضــــا كــورـ خــــوا ِـي؟ وةت دةؾــةرمو َ :ﭽﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ﭼِ ،لَــي :ئايا كـي لةىيةى خـواوة ييضى ِةدةصـة ،ئة ةر ِيـــةو َ مةصـــيىى
كورـ مةرـيـةمض داينيغــ ض ئةوانـة كـة لةصــةر سةويغـــو يـةموويـــاى ِؿــةوتيَهـــي،
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كـي وى لةدةصا د َ؟ كةواتـة :ييضـياى يغـــ ض ِةعـــياى لـة خوايـةتى دانيـة ،خـوا
ِةرسيػ ئةو كةصــةية كة دةنيَهيض دةمزيَهـي ،يةيـدادةكاو دةؾـةوتيَهي ،ئـةوة خوايــة،
صــيؿةتى صــةرةكي خوا ئةوةيــة كـة ِةديًيَهـةرو يةيداكــةرِــي ،وة دةِــي مزيَهـةرو
لةنيَوِ ــةر ِ ــيِ ،ــةآلم غــةيز خــوا نــة عـــيَنى ي ـي يةيــدا دةكــــز َض ،نــة عـــــى ي ــي
دةؾةوتيَهز َ ،ييَى خـزاث دةكــز َِ ،ةآلم ييَى ناؾـةوتيَهز َ ،واتـة :ييَـى وا ليَهـاكز َ كـة
نةميهـي ،ئيَضـــا تَ دةتوانى عـ َي ِضـــووتيَهى ،لـة الَةتيَنـــى ماددييـةوة دةياـــَرـ
ِـَ الَةتيَنـــى مـادديى دينـــــةِ ،ـَ ويَهـة :ئـاو دةينولَـيَهــــى ،لـة الَـةتى عـــليةوة ِــَ
الَــةتى ـاسيىض دةِيَــة يـــةلَم ،وة كـة دةي ةصــــي دة ـَرـ َ ِـَ ـــالَةتيَنى دينـــة،
ِةآلم ماددةكة يةر يةيـةو ناؾةوتـي ،لةرـاصـييدا ئةوة كة دةتوانـي عـــا يةيـداِنا
لــة نــةِووةو ِيغــــيناتةوة ِــة نــةِوو (عــسو)ِ ،ــةظ خــــواية  ،كةواتــة :ئــةوة ِــةظ
خوايــة كة ئةوة لةدةصا د َض ،خاوةنداريَـى ئانانةكاىض سةو دةكـا َِ ،يـة تـةنيا
ئةويػ عــايضـــةي يةرصــــزانى يةيــة.
مةصــةلــة

عــةعــةم :كة دةؾــةرمــو َ :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭼ
تويَذةرةوانى قورـئــاى ليَـزةدا َِ ليَنــدانةوة مانا ئةم ئايـــةتة تووعـــ َريَـ لـة
ئيغـــــنا،ض تةناـــــذة ِـــووى ،ووننـــــة :خـــوا داد ـــــةر لـــة صـــــوورـةتى (التْب ــ٘)دا

دةؾــــــــةرمو َ :ﭽﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ...ﯗﭼ ،واتـــــة :وولةكــــــة وتيـــــاى :عـــــوسيَز كـــــــورـ خوايـــــةو
نةؽــــزـانييةكانيػ وتيــاى :عيضــــا كــورـ خوايــــة( ،يــاكيى ِــَ خــــوا)ِ ،ــةآلم ل َيــزةدا
دةؾةرمو َ :وولةكةو نةؽزـانييةكاى وتوويانة :ئيَمـــة يــةمووماى كـورـانى خـوايوض
خَعةويضـــانى خوايــوَِ ،يـة تويَذةرةوانى قورـئاى وــةند وةآلميَنيـاى داوةتـــةوة ِـَ
ئةو يزصــيارةوِ ،ة وةند َريَ يةولَـى ىِزدنى ئةو ئيغــنالةيــاى داوة:
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ﭽ ...ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ...ﭼ و وه ال مد ا هن وه ى
7

 /1يةنديَنـياى دةلَــيَو :كة وولةكة دة َليَو :عوسيَز كورـ خوايـةو نةؽـزـاني دةلَــيَو:
مةصيح كورـ خــواية ،وة ئةو دوو كةصةؼ لةنيَو وولةكــةو نةؽـزـاني يانـدا س ر
ِـــةرـيَشى ،مـــادام دوو ِةعـــــةر ِاويـ ـي كـــورـ خـــــواِو ،دة ويـ ــي ِةعـــــةرةكانى
دينــةؼ كورـ خــواِــو.
 /2وة يةنديَنـياى دةلَـيَو :كـــاتى خـَ ئةوانـة وتوويـــانة :ئيَمـــة كـة دةِيــــو ِـة
وولةكـ ةو دةِـني ِـة نةؽـزـاني  ،مانـا وايـة ئيَمـة كـو ـر خـوايوض خَعةويضــــى
خــوايوِ ،ا ئيَضـــاؼ لة كـ َي ةكانياندا نةِي ،وـوننة لـة كـ َي ةكـــانياندا نيـةِ ،لَـــي:
ئيَضــا نةؽــزـانييةكاى كورـ خــواى ،دة َليَو :كاتى خـَ وايـانـاوتــوةِ ،ـةآلم ئيَضــــا
ىيانــ ـزدوة.
 /3يةنديَنــيػ دة َلـيَو :مةِةصــــا لــة كــورـانى خــوا ،خَعــةويضـــــانى خوايــــة ،واتــة:
ئةوانـــة وتوويانـــة :ئيَمـــة خَعــةويضــــــى خـــوايو ،وة لـــةى خـ ــوا يةصـــــهديوض
ية َل ذيَزدراويو ،ـا وولةكةكاى ئةوة ناعـارنةوةو ئيَضــــاؼ دةلَــيَو :ئيَمـة ةلـــى
ِـــذاردة خـــــوايوَ ( ،ىحِــًُ ؾَـ ــعِفُ ا ال ــ ُندِتَاض) وة لـــة قورـئانيغـــــدا ِاصـــى ئـــةو

مةصــةلة كزاوة ،خوا دةؾةرمو َ :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ لبقررر رر ة ،ئـــــة وةوـــــة ئيضـــــــزـائيي! يـــــاد
نيعمةتــــةكانى مــــو ِنةنــــةوة كــــة لة ــــةلَم كــــزدووى ،وة ِةصــــةر يًانييانــــدا
يةلَم ــذاردووى ،كــة مةِةصــــا ييَــى صــةردةمى خَيــةتى ،لــة صــةردةمى خَيانــدا
وةوــة ئيض ــزـائيي ئيمانــدار ِــووىض لــة يــةموو خة َل ــنى صــةردةمى خَيــاى ِاع ــرت
ِــووىِ ،ــةآلم مانــــا وانيــة كــة ِــة دريَــــذاي ميَــــذوو ،وة تــا دنيــا ِــة كَتــا د َ ،لـة
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يةموو خةلَـ ِاعـرتِو ،عــى وانيـةِ ،ـةآلم كـة وتوويانـة :ئيَمـة كـــورـانى خـوايو،
واتـــة :ئيَمـــة خَعـةويضـ ـــى خـــوايو ،وة ِـــة خَعـةويضـــــا ِـــووى لـــةى خـــوا
يةروةرد ـاريػ ،نضــ ةتيَنى تاي ةتيماى لة ـة َ ،خـوادا يةيـة.
 /4يةنديَنيغـــــياى دةلَــيَو :دةقـــى ئـــةو قضـــةياى نـــةكزدوةِ ،ــةآلم ىف ليَدانـــةكانياى
خواسيــار ئةوةى ،واتة :نةياناوتــوة ئيَمــة كـورـ خـوايو ،نة ئيَضــــا وا دةلَـيَو :نـة
كـــاتى خَعـــى وايانـــاوتوةِ ،ـــةآلم ئـــةو ىؾـــة ليَـــدةدةى ِـــَ ويَهـــة :وولةكـــةكاى

وتوويانــــة :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﭼ لبق ة

 ،ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭼآل عنر  ،وةند رـ نيَنى كةمض نميَزدراو نةِي ئا زمـاى تـووؼ
نـاِـي  ،واتـة :ئيَمـة يةروـةند ونايـانيػ ِنـةيو ،يةروـةند خـزاييػ ِـني ،تـةنيا
وــةند رـ نيَنــى كــةم دةصووتيَهزيَيـــو ،ــا يةنــديَنياى وتوويانــة :ـــةو رـ نة،
يةنديَنيغــــياى وتوويانــة :وــي رـ نة ،ئه ــا ئــةو ىف ليَدانــة ،ئة ــةر واِــــي ،ئــةوة
دة ةيةنــي كة دةِــي ئيَوة خَعـةويضـــى خواِوض نضـ ةتيَنى تاي ـةتييــــاى لة ـةَ،
خوا يةروةرد ــاردا يةِــي ،واتة :ىف ليَدانى ئةوة كـة خـوا صـشاياى نـادا  ،ئـةوة
ليَوةردة ـ ــري َ كـــة دةِـ ـي ئـــةواى نضـــــ ةتيَنى تاي ـــةتيياى لة ـــة َ ،خـــوادا يـــةِي،
خَعةويضـى خواِو ،نةؽزـانييةكانيػ ئةوة ديارة دة َليَو :عيضـــا  كـة لـة خـاض
دراوة َِتة ِةآل ـيَزـةوة ِةعــةر َِ ،سانيارييــاى نةؽـــزـانييةكاى عةقيـدةياى وايـة
كة عيضــا  لة دار دراوةو يةلَواصـزاوة كة ِة يضـــان ئـةو تاقـة اـةر َعـةو
تاقـة كورـ خوا ِـووة ،وة خـوا ؾةرموويـةتى :مـو ئـةو تاقـــة كـورـة خـَم دةكةمـة
ؾيـــداو ِـةآل يَزـ يـةموو ئةوانــة كـة ئيمـــانى يـي د َيــهو ،كـة ييَػةم ــةر خــواو
كورـ خوايـةو ِةعــيَنة لة خوا ،يةر كةظ ئةو ئيمانـة يــي يةِــي ،ئـةوة ئـةو لـة
صــــيَدارةدرانة ئــةو ،دةِيَـــة يــَ ص ـزـيهةوة يةرو ـ ونــايى كزدوويــةتى! كــة
ِةرـاصـى ئةوة عـيَنى س ر نامةتيكيية ،يانى :ئيَضــــا ِاِـا نةؽـــزـاني لـة وآلتـانى
رـ نئــاواو لةويــةرـ دنيــــا ونايــاى دةكــــا  ،سيهــــا دةكــــا  ،قــةتيَ دةكــــا  ،دسي ـ
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دةكــا ِ ،ة عةقيدةي ئةؾضــانةي واى ،دوو يــةسار صـــا َ،يـيَػ ئيَضـــا عيضـــا 
لة دار دراوةو يـةلَواصزاوة ،تاكو ِ يَـة مايــة كـةؾارـةتى ونايةكـــانى ئـــةواى!! كـة
ِيَاـــــوماى واؼ نيـــــة ،وةت ئيَمـــة لـــة تةؾضـيــــزكزدنى ئايةتـــةكانى صـــــوورـةتى
(اليػ ــا)ٛو (آل عن ــطاٌ)دا رـوومنـــاى كـــزدةوة كـــة عيضـــــا ،لـــة دار نـــةدراوة ،خـــوا
دةؾــةرمو َ :ﭽ ...ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ...ﮕﭼ لنسرررراء ،واتــة:

نة كوعـوويانةو نة يةلَيـانواصــيوةِ ،ةلَنو ويَهة عيضاياى َِ ِزاية صـةر كةصـــيَنى
دينــــةو ئــةو كةصــةياى لــة يــــاتى عيضــــا  لــة خاوــــداوة ،ئه ــا ِــة يةر ــــاَ،
عيضــــا  دوو يــةسار صــــا َ ،لةمــةو يــيَػ يةلَواصــزاِيِ ،ــَ دةِــي ِ يَـــة يــَ
صــزـيهةوة ونايى ئيَضـــا كةصــ َي كة تــاواىض ونايــاى دةكا ؟!!
ِـــَ سانيارييــــاى! ئـــةو عةقيـــدة ئةؾضـــانةيية س ر كارياةريغـــى يـــةِووة لةصـــةر
نةؽــزـانييةكاى ،وـــوننة ئة ـــةر ِـــة ييَـــى ئيه ـــيلةكاى ِــي ،دةِــي نةؽــزـاني س ر
صـةىمة ض ئاعــى خواسِو ،ووننـــة لـةو وـوار ئيه يـــالنةدا يـــاتوة ،دةلَـــي :عيضـــا
 ؾةرموويــةتى( :ئة ــةر كةص ـ َي سللةيــةكى لــةى رـاصــا دا  ،ى وةييغــــ ِــَ
رـا ــزة)! وة (ئة ةر كةصـ َي وَغةلَةكة لـي صـةند  ،كزاصـةكةعـــيت ِـَ دانـــي) ،وة
(ئة ةر كةص َي ميليَنى ِة ييَػ خَ دا  ،دوو ميي لـة ييَغـــيةوة ِـزـ ) ِاعـة مـادام
عيضــا  وا ؾيَزكـزدووى ،ئـةد َِوـ رـ نئـاواو ئةورويـــا ،وآلتـانى دنيـــا دا يــز
دةكةى؟ ئةد ئةمزينــا َِو دنيــا دا يـز دةكــا؟ ِةريـــانيا مةسى (عُظنـ )ٙكـاتى
خــَ ِــَ دني ــا دا ي ــز كزدِ ــوو؟ ؾةرـةنضــــاو ئيضــــيانياو ئةلَمانيــــا ِ ـَ دنيــا يــاواى
دةكةى؟ يةمووعـاى خَتــاى ِة نةؽــزـاني دةسانــو!
َِية مو ييَمـواية ئةو عةقيدة ئةؾضـــانةيية كارياـةريى س ر ِـووة لـةوةدا ِلَـــيَو:
يةرو ِنةيو قةيديَهاكا مادام عيضــا  لة صيَدارة دراوةو ئيَمـةؼ نةؽـزـانينيض
ِـــة دوا عيضـــــا  كـــةوتوويو ،ئـــةو َِتـــة يـــَ صـــزـيهةوة ونايةكامنـــــاى،
واويَعــييماى لــي دةكز َ ،ووننة عيضـــا  لـة يـــاتى ئيَمـــة لـة صـيَدارة دراوة،
يةلَ ةتــة ئــةواى ِري كةيــةكى دينةعــياى يةيــة ،دة َل ـيَو :ض ييــاو ض ننــى نةؽــــزـانيى
يةروةندة وناياى ِنــا  ،كة ووو َِ ى يايـــا ،يـــاى ِـَ ى قةعـــةو لـة ِـةردةمى
دانــى دا ِــة وناي ــةكانى خــَ داييَهــاو وت ــى :مــو ئــةو ونايانــةم كــزدوةو ية َل ــةم
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كــزدوة ،ئــةويػ ِلَــــي :ئــةوة مــو لــة يــاتى خــوا ل َيــا خَعــــ ووم! تــاسة ئــةوة يــات
دةِيَـــةوة.
ئه ـا َِ ئا ـادارييــاى ئةو َرة ؾينــزو ِـيـز كة صةيزانة ياتوونـة نيَـو ئيضـــالمض
مضـولَمانانيغــةوة ،ئيَضـــا يةند َي لةوانة خَيـاى ِـة صـةييدو عـيَذ دةسانـو ،ييَيـاى
وايــة لةِةرئــةوة خشمــى ييَػةم ـــةرى ،لــة ونايــاى دةِةخغـــزيَو ،ــا عـــيَنيػ
ديَههــةوة ،دة َل ـيَو :خــوا ي َيــى ؾــةرمووة :ئةوانــة خشم ـ تــَى واكــــةكانياى ِــَ خــَم
دةِةمة ِةيةعــي ،خزايةكانيغــياى ِة تَ دةِةخغـم ،مانـا وايـة كـةظ ناميَهيَــةوة،
ئه ــا لــةوِارةوة (مــةى ــةورة كــَي ــى) عـــيَنى صــــةيز لــة تةؾضـيـــزةكة ِ ــاظ
دةكـــا  ،دةلَـــــي :رـ نيَــ ِـ ــا( ،مـــةى عةِدولَـ ةلـ ــى سادة) لـــة مة ليضـــــى كـــات
ئةمحــةد ع ـيَذ دادةنيغــــي ،كــة ييــاويَن ــةورةو س ر وــاكيػ ِــووة ،كــورـ ع ـيَذ
مةعزـووؾ ــ نَدييــة ،عــويَهنةوتوو (رـيَ ــاس قــادري )يو ،مةولــةو ع ــاعرييػ لــةو
مة ليضــة دةِــي ،يةك َي لة صـةييدةكاى لـةو مة ليضـــةدا دةلَـــي :ئيَمـة يياوةكامنـاى
يةرو ِنــةى عةؾووى ،لة ونــايو خزايـة ،لةِةرئـةوة لـة وةوـــة ييَػةم ـةرانو،
مةولــةوييػ دة َل ــي :وةآلمــى ئــةو يزصــيارةم ِــدةوة :يــةر يياوةكانـــاى عــةؾووى ،يــاى
ئاؾزةتةكانيغـــاى؟! كـات ئةمحــةديػ تـوورـة دةِـــي لـة خشمـةكانىض دةلَـــي :قضـــة
نةسانـانةو نةؾامانـــة ِـَ دةكـةى كـة مةولـــةويى ليَـزة دانيغــــوة؟! َِيـةؼ خـــوا 
وةت ِةريةروـدانةوة ئـةو ِيــزة ئةؾضـانةية

وولةكـةكاى دةؾــةرمو َ :ﭽﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭼ
آل عن رر  ،واتــة :وتيــاى :ئــا ز ناماناات ــي مة ــةر و ــةند رـ نانيَنــــى نم َيــزدراو ،وة
ئةوة لة ديهةكـةياندا يةلَيــاى دةِةصا ؾزيو داىِ .ةلَـي عـا ية َل ةصـنت لـة ديهـدا
خةلَـ ؾزيو دةدا  :صـةييد ِةتـةما يغــــيَهى صـةوسو ،ـا ى ِةتـةما كةعـــيدة
سةردو ،مـــةى ِـــة تـــةما مةنديلـــــى صـــــةر ض ،ئيضـــــالميى ِـــة يـــَ ئـــةوة نـــاو
ئيضــ المييةو ،ئةو دينة لةِةرئـةوة كـو ـر ؾ نـة كةصـة ،ئـةو دينـة لةِةرئـةوة
مةى سادةيـة ،يـةكياى لةِةرئـةوة عـــيَذ سادةيـة ،كـة لـة قورـئانــدا ييضـياى ِهـةماياى
ػـ ُبٍُُ]
ػـ ٢ط ِ ٔبـُٔ ىَ َ
ٛـأٔ ٜبـُٔ َع َن ٝلـ ُُ ٜلـهِ ُٓ ِ
نيــــةِ ،ة َلــنو ييَػةم ــةر  دةؾــةرمويََ [ :مـًِ بَ ٤
{ضََّاُِ مُػِـ ـلٔه ب ــطقهَّ ،)6793( :التٚطمٔـ ـصٖٔٗ ب ــطقهّ ،)2945( :ابِـ ـًُ مَاجَـ ـُِ ب ــطقه،)225( :
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َّالـسٖاضَمٕٔ بــطقهَ )344( :عـًِ حٔ ٜبــٕ ٍُطَ ِٓـطَٗ } ٜواتــة :يــةر كةص ــ َي كزدةوةكــة دوا
يـا  ،رـةوةلَةكةكة ييَغــى ناخـا  ،كةواتـة :دةِـي مـز ِـة كـزدةوة يـيَػ ِنـةو َ،
خوا يةروةرد اريػ كة دةؾةرمويَ :ﭽ ...ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ...ﮋﭼ
حلج رر

ت ،واتــةِ :ــةرـيَشتزيهـاى ىي خــوا ياريَشكـارتزيهـــانة ،وة دةؾــةرمو َ :ﭽﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ لرنؤمنر ررو  ،واتـــة:
ئة ةر ؾوو ِة كةرـةنــادا كزا ،لـــةو رـ نةدا نـة رـةوةلَةكيـــاى لـة نيَـــواى دا يةيـــة ،نـة
كةصـيػ داوا لة كـةظ دةكــا .
(مجــا ،الــديو الكاصــم ) خــاوةنى تةؾضـيــز (حماصــو الـأويــي) قضــــةيةكى خــَؼ
حـسُ ٔفـٕ ال ٝقـطِآٌ٢
دةكــا  ،دةلَــيٜ ( :ق ـالَ َبعِضُ ؾـُْٔر الصـ ـْفٖٔٔ٘ ٔلـ َبعِض الفٜ ٝق ََـا :ٛحِٓ ٜـ ًَ َ ٔ

صـْفٕٔ ٍَـ ٔص ِٔ اآلٓـ٘ :ٜﭽﭙ ﭚ
ال ال ٖ
حبِٔ َبـُُ؟ فٜ ٜلـهِ َٓـطُزِ َع ٜل ِٔـ ُٜٔ ،فـ َت ٜ
ٜحٌٖ احلٜبٔـفَ ال ُٓ َعـصَ َ ٚ
ﭛ ﭜ ﭴﭼ لرنائدة(.)1
واتــة :يةك َي ــ لــة عــــيَدةكانى تةريكــةتى تةؽ ــةووف ِــة يــةك َي ل ـة عــةرعشاناى
دةلَــيَو :لـة كـويَى قورـئـــاندا ئـةوة يةيـة كـة خَعـــةويضا خَعةويضــــى خـَ صـشا
نادا ؟ ئةويػ وةآلمى ناداتـةوةو ناسانـي وةآلمـى ِداتـةوة ،عـيَدة ؽـــَؾييةكةؼ ئـةم

ئايةتة ِـَ خويَهــدةوة :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭴﭼ ،واتـة :ئـةد َِوـــ
ِــــة ونايةكانــــــاى صــــــشاتاى دةدا  ،ديــــارة ئــــةواى وتوويانــــة :ئيَمــــة كــــورـاىض
خَعـةويضـــــانى خــوايو ،ئــةويػ دةؾــةرمو َ :كةواتــة ئة ــةر خَعــةويضـ اى صــــشا
نــةدةداى ،ئه ــــا ديــارة ئــةو ئايةتــة ِة َل ــاةية لةصــةر ئــةوة كــة خــوا يــةر كةص ــيَنى
خَعـويضا ِة ونايةكانى صشا نادا ِ ،ـةآلم َِوـى صـــشا نـادا ؟ ديـارة تَِةيـــاى
لـــي دةكـا ض يةعـيَماى دةِيَــةوة ،ئة ـةرنا كـةظ مـاؾى ( يــــَ) نيـة لـة ِةران ــــةر
خــواداِ ،ــةآلم كةص ــيَ خــوا خَع ـ ِــو َ ،ديــــارة كــة ونــــايى كــزد ،تَِــة دةكــا ض
يةعيَماى دةِيَـةوة ،ئه ـا كة يةعيَماى َِوةو تَِـة كـزد ،ئـةوة خـوا ِـة ِـةسةييػ
 )1ف ،6ص.141
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لـــيَى خـَؼ دةِــــي ،وـوننة خـوا  دةؾــةرمو َ :ﭽ ...ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﭼ لبقر ة ،واتةِ :يَاومـاى خـــوا  ئةوانـة كـة س ر دة ـــةرـيَهةوة
َِ ى خــواو ،ئةوانة كــة س ر خَ يات دةكةنـةوة ،خَعــيدةويَـو.
مةصــــةلة

ةوتـــةم :كــة دةؾــةرمو َ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ،واتــةِ :ةلَــــنو

ئيَــوةؼ ِةعـةريَنو وةت ِاق ئةو خةلَنــة ،كة خوا دروصــى كـزدووى ،كةواتـة :يـيش
كــةظ يلــةو ئيمـيــاس لــةى خــوا نيــة ،مة ــةر ِــة تــةقوا نــةِي ،وة ِــة ى خــواوة
نةصـةنض رـةوـــةلَةت يـيش دةوريَــ ناِيهــي ،ئـةوة س ر زناـة كـة مضـــولَماناى ِـاؼ
ل ــيَى ت َي ا ــةى ،وــوننة وةت ــومت :يةيــــة مةىسادةيــة ،دة َل ــي :كاكــة ئيَمــة ئةوةنــدة
يغـــةماى مـةى ِـووة ،تـَ ِلَــيَى خـــوا ليَمـــاى خـَؼ نـةِي! ئةويدينــة دةلَـــي :ئيَمـة
عــــيَذ ِــوويو ،ئةويدينــة دةلَــــي :ئيَم ــة ص ــةيد ِــوويو ،يةك ــ دينــــة دةلَــــيِ :ــا،
ئةوةنــدة وــــات ِووة...يـــد ،نةخيَــــز وةت كــوردةواري خَمــاى دةلَــــي( :كــةظ ِــة
مةلة ِــاِ نايةرـيَـــةوة) ياى (كة خــَ كَصـة رـيغـــ ِاِـا ِـة تـَ وـ ) ،دةِــي
َِخَ كزدةوة يـةِـي ،وةت ار َي مو لة ـة َ،مامَصــايةكى عـيَذ كـة صـةييديػ
ِووِ ،اص ئةو ِاِةتى نةصةنض رـةوـةلَةتض ئةوانةمــاى كـزد ،ييَـى وتـــم :مامَصــــا
وَى رـةوـةلَةت صـــوود نيـة؟ صـــوود يةيـة ،وتـــم :صـــوود وـ يةيـة؟ ـوتى:
كةص َي خشمى ييَػةم ةر ِ ي ،وـَى صـــوود ِـَ نيـــة؟ مهـيػ وتـــم :ئة ـةر
خشمايةتيى لة ة َ،ييَػةم ـةردا  صوود يةِووايـة ،لـة صـةردةمى خَيـدا صـوود
سياتز دةِـووِ ،اعـــة (حٜبُـْ طٜا ٔلـف) مـامى نـةِوو؟ (حٜبُـْ ٜل ََـف) مـامى نـةِوو؟ ـوتىِ :ـا،
ومت :تَ لة دوا يــةسارو ووار صــةد صــاِ َ،ة وةند يغا دةويةوة صةر  ،س ر ليَـى
دووركةوتوويـةوة ،ئةواى لة ِهــةو يالَى خَ ِووى ،كةوـ (حٜبُـْ بـف) خـوا لةعهـةتى
لـــي دةكــا  ،لةِةرئــةوة لة ةلَيــدا نــةِووة ،ئيَمــة دةلَــيَني :يــةر كةصــ َي ِــة دوا
ييَػةم ــةر  نةكــةو َ ،خشمايــةتيى لة ــة َ،ييَػةم ــةر  ص ــوود ييَها ـةيةن ــي،
ئةد كةص َي ِة دوا ِنةو َض خشميغــ ِي؟ ِيَاوماى ِاعــةِ ،ـةآلم ِـايى ئةوةنــد
صــوود ييَدة ةيةني كة ِة دوا دةكةو َ ،نةت ِايى ئةوةندة كة خشميـةتىَِ ،وـ ؟
وـوننة ئة ـةر وانـةِي ئةوانـة خشمـى ييَػةم ـةر نيـــو ،لـة رـ ن قيــامةتــي َِيـاى
يـــةية ِلَـــيَو :خـــواية! ئيَمةعـــا ِـة خشمـى ييَػةم ـــةر  دروصـــا كزدِـا ،تـاكو
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ِــةِي خــَ مانــدووكزدى وــووِايهة ِةيةعـــــي ،ياكــــيى ِــَ خــــوا ،ئــةو كاتــة خــــوا

ِةلَـاة ِةدةصـةوة نةدةِووِ ،ةآلم خوا لة قورـئـاندا دةؾةرمويَ :ﭽ ...ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ  ...ﮋﭼ لرحجررررررر ت ،واتــــــةِ :ةرـيَشتزيهـــــــــاى لــــــة ىي خــــــوا
ياريَشكارتزيهـــانة ،وة ييَػةم ةريػ  رـوونى كزد تةوة ،كةواتة :وةت كـوردةواري
خَمــاى دة َلــيَو( :ئيمانــي ِــة نيضــنــي مةصــييَزة) ،ناِــي ئيهضــــاى خــَ ِــةو عـــانة
يةلَدةلَةتيَهـي ،وة لةرـاصـيدا وولةكـةو نةؽــزـانييةكاى ليَـــزةدا تووعـ ىداى ِـووى،
وة ل َي ــزةدا تووع ــى لــةخَِايي ووى ِــووى ،كــة يغـــــيَهى ل ــي ِنةنــةوةو ــو َ نةدةنــة
كزدةوة ِاؼ ،ئةوةتا ِـة دوا ييَػةم ـــةر كَتـاي نةكةوتـــووى ،وتوويانـة :ئيَمـة
تةنيا ِة دوا مووصــا دةكةويو ،ياى ِة دوا عيضـــا دةكـــةويو ،ئـةواى عـــةؾاعةمتاى
ِــَ دةكــةىِ ،ــةوة خَيــاى يةلَدةلَةتانــدوة ،ئه ــا ئة ــةر خــاوةى كـيَ ــةكاى واِ َل ـيَوض
مضــولَمانانيػ يةر كَمةلَــةياى ِلَــي :خشمى ؾ ى كةصني ،ياى ؾـ ى كةصـني  ..يــد،
مانــا وايــة يــةموو خة َل ــ مــاؾى ( يـــَ) دةِ ــي لــة ِةران ــةر خــوادا ،ئــةد كــــي
ياِةندِـي ِـة عـــةريعةتةوة؟ َِيـة دةِــي يةولَــ دريَ ئـةو عــــانة لـة ميَغـــ ض دلَـى
مضــولَماناى ِضــزـرـيَهةوةو ت َي اةيةندريَو كة تةنيا يغــا ِـة كـزدةوة ِاعــ خَيــاى
ِ ةصــــنت ،وة ئة ــةر تةماعــــا يــــةموو قورـئــانيػ ِن ــةيو ،دةِيهيــــو خــــوا ي ــةر

دةؾــــةرمو َ :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﭼ لتوبرررررة ،ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﭼ لسررجدة ،ياداعــاض صــشا ئةوةيــة كــة ِــة دةصـــياى ديَهــاو دةياننــــزد ،يــةر يش
ناؾةرمو َ :لةِةرئـةوة كة خشمى ؾـ ى كةظ ِوو ،ياى لة ؾــ ى كةظ نـشي ِوو.

مةصــةلة يةعـــةمض كَتــاي  :كـة دةؾةرمـــو َ :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،وعـــــــة ( :فٜتِ ـ ـطَٗ) واتـــــة :داِــــزـاىض وةصــــــاىض
خاوِوونــةوة ،وة ييَػةم ــةر خــواؼ ؾةرموويــةتى[ :حَ ٜىــا حٜ ِّ ٜلــ ٙال ٖيــاؽٔ ٢بــا ِبًَ ٢م ـطَِٓهَ،
جـ ـُُ ٜححِ َنـ ـس بـ ـطقه،)9975( :
الزُ عَـ ـال٤تٕٜ ،لـ ـِٔؼَ بَِٔ ٔي ــٕ َّبَِٔ َيـ ـُُ َى ٔبـ ـٕٜ{]ٙحخِ َط َ
َّاِ ٜ،ىبَٔٔـ ـ ـا ُٛحٜ ِّٜ
ػ ـ ٔل ْه ب ـطقهَّٜ ،)6385( :ح ُب ـْ زَاُّ َز ب ـطقهَ ،)4675( :ع ـًِ حٔ ٜبــٕ
د ـاض ٖٗ٢ب ـطقهَّ ،)3443( :مُ ِ
َّالبُ َ
ٍُطَِٓــطَٗ ،}ٜواتـــة :مـــو نـ ــشينرتيو كةصـــم لـــة كـــورـ مةرـيـــــةمةوة ،وة ييَػـــــةم ةراى
يةموويـاى لة ِاِيَنــوض داينـياى يــاية ،وة لة نيَواى موض عيضـــا كـورـ مةرـيـةم دا
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يــيش ييَػةم ةريَنـ ــى دينــة نــةِووىَِ ،يــة ئــةم ؾةرموودةيــةم ييَهــــاوة ،وــوننة لــة
يةنــديَ لــة كـيَ ــةكانى تةؾضـيـــزدا دة َل ــيَو :لــةنيَو عةرـةِانــدا دوو صــــي ييَػةم ــةر
دينـــة يـاتووى ،خالـــيد كــو ـر كـــيَى كـورـ كــي ،لةرـاصـــييدا ئـةوة وانيـة ،لــة دوا
عيضــــا يــيش ييَػةم ــةر نــةياتووى يــةتا ييَػةم ــــةر كَتــــاي  يــــاتوة ،وة ئــةم
ةديضــــة ييَػةم ــةر  دةقــة لةصــةر ئــةوة ،و َيـزـا ئايةتةكــةؼ كــة دةؾــةرمو َ:
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،دوا داِزـان َي ـ لــة ييَػةم ــةراى ،ئةو ــــار مو ةممــةد

 يــاتوة ،وة مـاوة نيَـواى ييَػـــةم ةر كَتـــاي و عيضـــا  وـــةند صـــا َ،
ِــووة؟ لــة كــاتى وةؾــاتى عيضــــاوة  تــاكو نيَزدرانــى مو ةممــةد  )560( ي َيــهئ
صــةدو عـةصــــا صــــاِ َ،ــووة ،وة ئة ــةر عيضــــا  لــة يــةكى ( )1ساييهــــى لةدايــــ
ِووِــيض لـــة تةمـةنى وــي ()40دا ِووِيَــــة ييَػـــةم ةرو لـة تةمـةنى يةيـــا ()50دا
يةلَـنيَغــزاِي َِ ئاصــماى ،ييَػةم ـــةر ئيَمـةؼ مو ةممـــةد  لـة صـــا َل ()571
ساييهــى لةداي ــ ِــووةو لــة (َِ )610تــة ييَػةم ــةر ،يــةيا صــــالَى ل َيــــدةركة ،دةِيَـــــة
( ،)560واتة :مـاوة ( )560صـا َ،لـة نيَـواى عيضـــا و مو ةممـــةد دا ِـووة ،كـة
ئــــةوة ماوةيــــةكى س رة ،وة لــة نيَــــواى يــيش دوو ييَػـةم ةريَنــــدا ئــةو مــاوة س رة
نةِــووة.
ال ٢إ ٜلَُ إ٢ال ٤حٜىِتَ حٜغِ ـ َت ِغ ٔف ُط َّٜ ٜح ُْ ُ ٢إل ِٜٔـ .ٜ
ؾ ََسُ حٜ ٌِٜ
ح ِن ٔس  ٜحِ ٜ
غ ِبحَا َى  ٜال ٤لَُهٖ َّبٔ َ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

 20ـاو )22ة ديـاسة ئـةو
ئةو دةسطـةماٌ حـةوت ئايـةت دةرشيتـــة ىـ لة ئـة ئايـة
دةسطــةماٌ يةوــةمس رةطــةسٍات ئــةو ةـ تس رةطــةسٍا ةل وــة ئــة طـ وسة ايــُد)٠ ٥دت
راطكشتوٌة دةرشيتـــة ى لة وة رشيـية ئة فةسماىكشدى م وطـا  رة رةئةوــةلة وت ــة
وةةــةل ئيظــشتئيةة وــة رَــية ىيتــ طـــةسصةميي دــترصةوةة وــة دوت ــش راطـــ دةوــةيً
طـةسصةميي دـترص ياى ة ؟ ديـــاسة ئـةوتىيب رـشورةٍاىــةياٌ ٍيتياوة ـةوةو ىةةـ وٌة
وة طــةسةجنـــــاو طـــــةسديتَيياٌ وـــشدوة ئـــة فةسمـــــاى م وطــــا ة وة دوو وـــــةس ئـــة
رةئةوــةل م وطـــا  وــة دوو دي ــاول ئـةىـــ ت شس ر ـ وٌة وة دبــــ رــة ىــــ ت رةطـــ و
ر ـ وٌة وة ى ـ ت د تيــذتو ر ـ وٌة صرس ٍاىيــاٌ دتوٌ وــة رَــــً ىة شطــًة رــة و ٍــةس ئامــادة
ىةر وٌ رَــً طــةسديتَيياٌ وـشدوةة داــــاٌ م وطــا  طـــكا ل ىـ ل ئـة خل ىـ تل
دةسوةسدرــاس وــشدوةة وة ئـ تي داستوة ةوةة وة ئةرــةلت ئـةو رةئـــة خس تء ئـةسءت دةسةـــ وة
ئة يةوـياٌ رـــشتصيتيـآ ئة يةويـاٌ جياركا ــةوةة وة طــةسةجناو ى تل واسرـــةجآ رشيـاسل
دتوة وــة دةرــــآ ئـــةو رةئــــة وت ــة رــةى ئيظــــشتئية) ةــة طــالت ئــة ريارــاى طــــييادت
مبيتيـيــةوةة وة ئةو ةـة طـائَة رة طـةسرةسدتىيـ رظــ وسيتيةوة طــةستطــينةو رً.
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ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸﮹

﮺﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂
        
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

www.alibapir.net

......

()48 – 42

[ ] 572

ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
وة ياد ركــةوة! وا يتك م وطــا رـة رةئةوـةل ىـ ل رــ ت ئـةل رةئةوـــةو! ةاوـــةل
ى ت رةطةس ى اىةوة ياد ركةىةوةة وة ديتغةمبـةستىيتك يتـذت سةوتىـة وـشدووٌ ريتــشتوى

رة دادـــاة وة ئةوةل ديتيذتوٌ رة ٍيض واو ئـة جيَــاىيياى ىـةدتوة ﮪ ئـةل رةئةوـــةو!
رَية طةس ئةو صةميية داوــةوة وة ىـ ت رـــ ل ى وطـــي ٌة وة داــةو دـام مةرةسيتيـــةوة
دوت وة طــةسةجناو صياىبــاسرً ﮹ ر يـاٌ ئـةل م وطــا! رةستطــــ ئـةو طـــةس صةمييـة
و مة َئيتك رة صةرشو صرسل يتذتٌة وة ئيتنة ٍةسريــض ىايَييــآة ٍـة ا ئـةوتٌ ئيتـ ىةةيـــة

دةسة ئيجــا ٍـةسوات ئيتـ ة وىـــة دةسة دةةييـــة ىيتـ ل  دوو ديـاو ئةوتىـةل ئـة ىـ ت
دة شطــًة وة ى ـ ت ةــاوةل ئةرــة تل وشدر ـ وٌة ر يــاٌ ئــة ىاوــاو ئيتيــاٌ وةرووس دةسوتصةل
ـــاسةوةياٌ ركــةوٌة ئيجــــا ٍةسوــــات وـ ـ دش ئيتي ــاٌ رَيــــة رووسة ئــةوة ريتم مــاٌ ئ تي ـ ة

طةسوةو وٌة وة ئةرةس ئـة رـشوتدتستىً ـةىيا دبــــ رـة ىـ ت ربةطـ،ة ﰃ رةئةوـةل)
ر يــاٌ ئةل م وطـا! رة دئَيياييــةوة ئيتنـة ٍـةسريض ىاةييـــة ئـةو ــاسةوة ـاو ئـةوتى
يتـــذترًة دةجـــــا ــ و دــةسوةسدراست رَـــً ئةرـــةئَياٌ ةىمــــًة ئـــةوة ئيتنـــةم ئيتـــشةدت
دتىيبـــــ ويً ةــاوةسيتس ﭢ م وطـــا ر ـ

دــةسوةسدراسو! ــةىيا ى ـ و رشتيةوــةمه

رةدةطـــةة دةجـا ئةرـةلت و مةئَــ خسيتياٌ طـةسديتَييكـاستٌ ئـة يـةوناٌ جياركـةوة ﭱ
ىــ ت فــةسم ول ريتم مــاٌ ئيتيــاٌ ،ةدة ةيــةة رــ مــاوةل ةــة طــــالت دةرــآ ئــة صةويــذت
طـةسرةسدتٌ ربـًة دةجـا م ىةفـةت ئة و مةئَــ خسيتيــاٌ مةىــ ﮃ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ﮢ) و ل ًَـو)ةة جا ماىا صتستوةييةوةل وت ـة دادــاة حـ ونشتٌة رـة و ىـ رـةى
ئيظــــشتئية ــات اويــاٌ مــةئيك ىــةر وٌة سيبــــةل وـــةل مةئيــــك ئــاوت ٍا ــــ ة
ج ُْ ـ ا ايـ ـ َُ ًِوَِٚ ،ايـ ـ َُ ًِوُ ََ ـْٔ َ َ ٝـ ِ ِٙايـ ـ اُ ًِوُٚ ،ايـ ـ اُ ًِوُ< ٖا ـ َ ٛايتَّؾَ ـزفا
ايـ ـًُٛىُ< َ
َدألََْ ٔز َٚايَّٓ ٔٗـ ٞفـ ٞاجلُُٗاٛر)ة وت ة اًَِو) رشيـيـة ئـة دةطــــكشتوةي ئـة فـةسماٌ
ديتكشدٌ ئــآ ،ةدة ةوشدٌ ئـة ىـةئَك جـةماوةسدتة ٍـةس وةطــيتك ئـةوةل رةدةطــ
و ٖا ـ َٛ
ف ـز َدٕٔ< ًَِِ ـ ْ
رــ وة ماىــال وتيــة ئــةوة مــةئيك ئــةو ىةئَـــكةيةة َٚايـ ـ ًُِِوُ َ
وَ ،ت َٛيٖ ٢أََ ْٚيِْ ََ ٜتـ ـ َ)ٍَّٛة وت ـة َِ ًِـو)
و ٖا َ ٛايكَُ ُ٠َّٛع ًَ ٢ذَ ِي َ
ايتَ َُ ًٗوُ َٚايتَّ َٛيِّ ـْ ًَِِ َٚ ،ٞ
رشيـيــة ئــة ىاوةىــــذتسية ــــــة جــا َِ ًِـو) دوو ج ـ سل ٍةيــة يــةوياٌ ئةوةيــة
ــــيتك ٍــةرآ ئــةريتش دةطـــة ى يــذت ر ــآ رــة وــشدةوةة ئةويذيكــة ئةوةيــة وــة
ـــــيتك ٍةرـ ــآ دةطـة يبـ ــ ٍةرـ ــآ رـــا رـــة وـــشدةوة ئـــةو ح ونشتىييةــــــ
ئةرةسدةطـذت ىةرـآ.
ﮭ ﮮ) وت ة طـةس صةميي داوكشتوةة ة ىكة دةئَـآ ايتَكِ ِٜطا< ايـتَطِ ٔٗريا
اإل َيٗ ٞايِ َُذْنُٛر ف ـ ٞقَِ ٛيـ ِ٘< ﭽﮏ ﮐﮑﭼاألحزاب)ة َت ِكـ ِٜط) وت ـة
َتطِ ٔٗري)ة داوكشدىـةوةة جا داوكشدىـةوةل ىـ تي ٍةيـــةة جـاسل وتيـة ىـ ت ٍةىـذيتك
وـــةس دـــات دةوا ـــةوةة رـ ـ ويتيـــة رـــة ريةمائَـــــة) ٍاوطـ ــةستى ديتغةمبـــةس 

دةفــةسم لت ﭽﮏ ﮐﮑﭼاألحزززابة وت ــة دةيــةولت رــة داوب وىــةوة
داوــــاٌ ركا ـــةوةة جـــاسل وتم ٍةيـــةة ـــــيتك دـــات دةوشيتــــةوةة ىـــةت ىـ ـ ت دـــاو
وشدريتـــةوةة رــ ويتيــة ـــــ يتييتكة و يتــكة ئــة دةطـــــة وةطــيتك دتيــةة دوتيــ
وةط ـيتك ديكــة دةطـــة ت دةرشيتـــة دةطـــة دةر ـ شلت دةط ـــة ت داوكشتيــةوة ئــة
دةطـــ فآلٌ وــةس.
الفا ايكُبا ٌٔ)ة قُباٌ) وت ة ديتبـــةوةة ديتبـ
خَ
﮶) أَدَدر) و ل داَازا)ةة داَازا ايغَّــِ ِ٤ٞ
ٍةس ــيتكة داَاز) وت ة دبـــةوةة خًـ ) وت ة دبــــة دـام دـيتبة ىـةت ر َـــيتس
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رــاو وتي ــــيتَا ةة وــة

﮿) و ل جَبَّـ ـدرَ)ةة اإلج ـبَدرا< ٖاـ َٛاإلنـزَاٙاٚ ،اجلَبَّـ ـدرا< اي ـُاتعدي)ٞة إجبَـدر) وت ـة
إنـزَا)ٙة صرسئيتكــــشدٌة ـ رضي ئيتكــــشدٌة ىاةــاسوشدٌة جَبَّـ ـدرَ)يــب وةطـيتكة ىـ ل
رةسص وشدريتـةوةو مة رة ىةئَك وةض ركاتة وة دةطـة ى ياٌ رةطــةسدت ستريــآ.
ﭬ) وت ــة جيامــاٌ رك ــةوةة (اي َفـزْما ٜاك ــدرٔبا اي َف ًِـلَ ،يَهِ ــَّٔ اي َف ًِــل إْْغ ــكَد ٌم ٚاي َفـزْم
إ ْْفِؾدٌٍ) وت ة (فَـزْم) وة رة ماىال ئيتك جياوشدىةوةيــةة ئةرةلت وــــةء َفًِـل) صرس
ئيتك ىــضيكًة رة و َفًِـل) رشيـية ئـةوةل وـة ـــيتك ــة ربـــآة وت ـة ـــيتك سة
ربيتـــــة دوو وــةستة وــــةست ر ـ وٌة َفـزْم)يــب رشيـيــــة ئــة ئ تيــك جيــــار وىةوةة رــا
دةىميبــ ئيتــ ة ىةيــآ.
ح َّٝـ َزَ َٚ ،تـدٙا
ﭺ) وت ــة طــــةسرةسدتٌ دةرــًة طةستطــــينة دةرــــًة َتـدِ َٜ ٙتٝـ٘ا< ٔإ َذا تَ َ
َ ٜاتـٛاٙا ،يُ َػـ ـ ْْٓ َِ ١ـ٘ا)ة َتـد )ٙوت ــة طــةسرةسدتٌ رـ وٌة َِ ٜتٝـ٘ا) وت ــة طــةسرةسدتٌ دةرــــآة
ح َّٝـ َز) وت ــة طــةستطينة رـ وٌة طــــةسرةسدتٌ رـ وة ىةيضتىــــ رـ وـ لت دةةــــآة وة
َت َ
ََ ٚتدٙا َٜت ـٛاٙا)م ئةويب ئةٍجةيةوـة ئةوةم رةوــاسٍا ة.
ﭾ ﭿ) وت ــة ىةفــةت مةى ــ ة األصــ <٢احل ــشٕاَٜٚ ،ا َكـدٍا< َأصـْٝتا َع ًَ ْٝـ ِ٘ ََٚأصـْٝتا َيـ٘ا،
ق ـ ـدٍ تعديـ ـ <٢ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ)ة وت ــة األصــ )٢يــاى
ىةفــةتة دةرــ شلت َأص ـْٝتا َع ًَ ْ ٝـ ِ٘ ََٚأص ـْٝتا َي ـ٘ا) وت ــة ىةفــةى رــ ل ىــ تسدة رــ ل

دئَـةىط ر ووة وة ىــ تل رةسصيب دةفةسم لت ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﭼة وت ــة ىــةو مةىــــ و دئَـــــةىط مةرــةة وــة ئــةو رةئــة خس تء دةسة ـ وةة رــة
،ظــةت ىاوةٌ طــةسديتَي دةوــةٌ.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ديــاسة ٍــةس ئــة دس تيــزةل راطـ ىــاوةٌ وـيتبةواىــذتة ئ تيــشةدت ىـ ت رــة ايبــةت دةسرــاسةل

م وطـا و رةئةوـةلة وت ة رةى ئيظـشتئية دةدولتة دةفـةسم لت ﭽﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼة وة ياد ركةوةة وـآ يـاد ركــا ةوة؟ دـيتب
ٍـةم و وةس ديتغةمبـةسل ى ت ة ة ىكـة يةوـةو وـةس رـــ وة  ،سئـاٌ دترةصيتيشتوة ـة
طةس د َئ م راسةو ة دوتء ويـب ٍـاوة ى رـةسيتضلة ئيجــا ٍـةم و جي ـةواى ئ تـةت ـا
دىيا و ـاي دلتة ٍةسوةطيتك وـة  ،سئـاٌ دةى يتيــيتـةوةة ئـةو دوتىذىاىـة دةيمشىـةوةة جـا
ئةمـــــة ئةوةــــــ ئيت ةسدةرـيـ ــشءت وـــة ديت يظـ ـــة ئيتنـــة ئـــة رةطةسٍا ةوـ ــاى  ،سئـــاٌ

وسدرييــةوةو يتيـــاٌ ستمبيتييـــً طــةسىب رــذةيًة ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼة وة يــاد ركـــةىةوة وا تي ــك م وطـــا رــة رةئةوـــةل ىــ ل
رــ ت ئةل رةئةوــةو! يادل ةاوةل ىـ ت رةطــةس ى اىـةوة ركـــةىةوةة ئيتـشةدت ىيمنــة
رة ات ٍيتيــاوةة وت ـة جييظــ ىيمنة ـةواى ىــ تة ةاوةوــاى ىـ تة ةـ ىكة رةستطــــ
ى ـ تل رةىبــــةس وةت دوتي ـ راط ــ دةوــةيًة ئــةو ةاو ــاىةل ئةر ــةلت رــةى ئيظ ــشتئي
وشدووٌ ئةو ٍـةم و ــــاىةل رـة وتىـ دتوٌة رـة ٍـيض رةئــيتك ديكــةء ىـةدتوٌة ديـاسة
ٍ واسةوةيبـــ ئـــةوة رــ وة وـــة ديت يظــــيياٌ ديتيـــاٌ رــ وةة وة ىــ تل دـــةسوةسدراسيب
واسرةجيتيـةو ــيت ىارةجـآ ىاوــاتة ئةوتٌ ئـة طـةسدةم ى ياىـذت ةـ تس دةوسيـاٌ ٍـةم و
ئـــةٍ وـــ فشو رـ ةسطـــــاٌ رـــ وٌ ة ةىيـــــا ى يـــــاٌ ئةٍ ــــ ىـــــ ت رةيـــةومش ً
ى تدةسطـــي ر ـ وٌة ئيجـــا ئةرةسئ ــةوةل صةىـــــ فبــــاسء صرسيــاٌ ئةطــةس ر ـ وةة يــاٌ
ئةرـــــةسئةوةل ئـــة ريتـــش دةطــــ فـيـ ــشعةوىذت صرس ةةوطـ ـيتيشتوىةوةة ديت يظــــيياٌ رـــة
م عجيـضةل صرسو رة دةطــمش ي ى تل دةسوةسدرـاس ٍةر وةة ئةرةس ئةو ٍ يــاىةو ةـةىذ
ٍ وــاسيتك ديكةمة ىـ ت ئةو ةاوــاىةل ئةرـــةلت ئـةو رةئـــةدت وـشدووٌة رشىـــط ئةوةيـة
ئةو ىيمنة ــاىةل ىــ ت  رة رةئـ ئيظــشئي دتوٌة رة ٍيض رةئيتكـ ديكـــةل ىـةدتوٌة
وةت م وطــام  ئيتـشةدت دةفــةسم تل يـادل ةاوــةل ىـ ت رةطــةس ى اىـةوة ركةىــةوةة
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ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼة يـــــاد ركةىـــ ــةوة وـــــة ئـــــة ىيت ـــ ــاىذت ديتغةمبـــــةستىيتك
دةيذتوشدووٌة ئةمة ئ تي وةسدةريــش تل وـة دةرـآ ئـة دـيتب م وطــادت  ديتغةمبـةستىيتك

ديكة ر ورًة ﭽﮡ ﮢﭼة وة ريتشتوى رة دادـا ح ونشتٌة جـا يتـزةسةوتى
 ،سئــاٌ وةت دوتيــ ئــة مةطــةئة رشىمةوـــاىذت راطــ دةوــةيًة دةئَـــيتً ئيتــــشةدت ىــ تل
را دةطـ راط وـشدوة وـة ٍةىـذيتك ديتغةمبـةسل يتـذت دةيـذتوشدووٌة رـة و ئـةدل ةـ ٌ
دةفةسم لت ٍةم و اى وشدة دادـــا؟ وت ة ئـة ىيت اىـذت حـ ونشتى دةيـذتوشدووٌة رـة و
ئةرةسئةوةل ح ونشتىييةوة رـة ،ـاصتجن ٍـةم وتٌ رـ وةة وةت ئـةوة وتيـة وـة ٍـةم وياٌ

ح ونـشتٌ ر ورــًة ى يــاٌ ىــاوةى ى يـاٌ رـ ورًة دوتيـ دةفـةسم لت ﭽﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼة وة يــادل ئةوة ركةىةوةة وة ى ت ئةوةل رـة ئيتــ ةل دتوةة

رة ٍيض وةس ئة جيَاىييـاى ىــةدتوةة جا ٍةىذيتك مةطـــةئة وـة ئـة  ،سئـــاىذت ٍـةٌة ئـة
دةمياى و ىيبـذت ٍـةٌة رـة و رـة ٍةئَـة يتمةيبـــي ئـةو مةطــةئةية وتل ئـة ج وئةوــة
وــشدوةة وــة ى يــاٌ دــآ ئــة ٍــــةم و ىةئَـــك دىيــا ةاوـــشرـــآة دةئَـــيتً ئيتنــة رةئـــ
ٍةئَبــزتسدةل ى ـ تيً َْحْ ـ ـٔا عَ ـ ـعْبا اهلل ايـ اُخْتَ ـ ـدر)ة وــة ئةستطـــــييذت ئــةو ٍةئََ ــيتيجاٌ
يتمةيبـــيةياٌ ٍةئَةيةة رةئَـآ ستطـة ئةو وا راــرتيي ىةئَــك رـ وٌة ر يـة ىـ ت ئـةو
ــــاىةل رةوتى دتوٌة رة وةطــ ديكــةل ىةدتوٌة ة ىكــة ئةو وا ة رـةس ئـةوتٌ ئةطـةس
سيتبـاصل ىــ ت ر وٌة رة و دوتء ئةوةل خياىـــذتوةة رـ ويتيـــة رةئــ فةئَةطــس ئـاوت رـةو
ـــيت ةية دةةةوطــيتييةوةة طـ ـــةو دةوـــةٌة ئـــةوة رـــة ةئكيـــذ ئـــةو مةدحاىـــةل ىـ ـ تل
دةسوةسدراس ىاياىمشيتــةوةة ةـ ىكة ىـ تل دتدرـــةس ئـة رـ شة ىـة وةطـ ى ــــذةولتة ىـة
س،ــ ئة وةطـيب ٍةئَذةطــــآة وةطاىيتك ى ـــذةولت وة ستصتوةٌ رـة طـــيفة رـامة وة
س ،ئة وةطـاىيتك ٍةئَذةطـآ وـة طـيفة ىشتديـاٌ يتـذتٌة ئةرـةس وةىــ ىـ ل ئةرـةس
طــيفة ة راـ ــةواىياٌ ى ـ ـ ويظـــــب وٌة ئيتظـــــا وــة طــيفة ىشتديــاٌ تيــذتٌة ئةرــةس
طــــيفة ة ىشتدــةواٌ س ،ـ ئــةوتٌ ــةيشل ئ ـةوتىيب ٍةئَذةطـــــآة ئيجــــا ئــةو ،ظــاىةل
م وطـا وةت ر َـ تي صةميية ى ــــكشدىيتك رـ وٌة رـ ئـةو فةسماىـةل وـة دةيـــةولت ديتيـاٌ
ركــاتة ديتب ئةوة صةمييةل ر ى م وـشدة فةسم ول ئيت ة رةئيتكــً ىـ ت ةاوــةل صرسل
ئةرةئَــذت وشدووٌة ديتغةمبــةستى ئة ىيتــ دت ٍةئَبزتسدووٌة وشدووىـ رـة دادـــاوة ئـــةوةل
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رة ئ تي ةل دتوة رـة وةطـ ىـةدتوةة وةوت ـة ئـةوة صةمييـة ى ـــكشدىةة جـا ئةمـة ئـةوةل
ئيتــ ةسدةريـشءت وة ئيتنة دةرــآ ئةرةس ويظـــناٌ واسيتــك رـة وةطـــيتك رظـــ يتشيًة ديتبـــآ
صةمييةل ر ىـ م ركـةيً ٍـاى رـذةيًة وةت ةـ ٌ وةطــيتك ريـةو تل صةوييـةت رك تي َــآ
ديتبــآ ٍةئَيذةوريتشلتة دوتي ئة وا ى يذت دةةــآ دةيك تي َــآة عةسةريب دة َئيتً افـزبِ
احلَ  َٚ ٜاٖ َٛصـدخٔ)ة وت ـة وا يتـك ئاطـــً رـــةسو دةرـــآة ئيجـــا ئيتـــ رـذةة ةـ ىكة وـة
ىــــةسو دةرـآ ئييظــــاٌ دة تىــآ ريَــةميتييتـةوةو ــــــ ئــآ دسوطـــ ركــاتة د ــتةميتشدل
ـاعتيب ر ـ ويــة
ديــاوت ىاسد ر ئيب  ،ة ـ رــةسلت

طــةعات  ،سميبـ ىةوـةل ىارـةسءت

ئيجــــا فةسماىةوــةياٌ د تيــذةواتة دةفــةسم لت ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼة ئةل رةئةوةو! رَيـة طــةس ئةو صةميية دـاوكشتوةة وـة ىـ ت رـ ل
ى وطـ ــي ٌ رـ ـ ل رشيـــاس دتوٌة ﭽ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼة داــــاو
دـــام مةوبـــــيتيةوةو ٍةئَنةرةسيتيـــةوة ئـــة شطـــاٌة ئييظـــــاٌ وةىـيتـــك مة شطـ ــييةو
سوورــةسوورـآ فشيـا ىةوـةوءت رظـــ وسيتـةوةو رادت ـةوةة ىاةـاسة داــــاودام رمةسيتـــةوةة
وت ة ٍيتيذة شطـاو مةرًة ٍيتيـذة صستو ،يـ مـةرًة وـة دةرـةلت ةاو ـــاٌ رـة دورميــاٌ
وــةوتة يةوظــــةس فشيــال رادتىــةوةم ىةوــةوٌ داـ ــاودام ركبــــيتيةوةة ئةرــةس وت ركــةٌ
طـةسةجناو ئة صياىبـــاستٌ دةرـــًة مةرةطــــ ئـة ﭽ ﮭ ﮮ ﭼة طـــةسصةميي

دــاوكشتوةة فةئَةطـــــييةة يــاى د َٝـت اي ـُك ظ) دةوسورةسيــة ة دوتيـ راطـ دةوــةيً
ر ة ـ ىــاوىشتوة طــةس صةميي ـ د ــترصة دــاوكشتوةة ئةرةسئ ــةوةل ى ـ ت رةسةوــــة صرسل
يتخظـــ ةة ٍةىذيتك ئة صتىايــاٌ دةئَــيتً ئيتشةدت مةرةطـ د تي داوكشدىةوةل ماددي ر وةة
وةت ىةى ـــــي دةسدو رــة وــة ئــة ٍةىــذلت طــــةس صةمييـــاٌ ٍــةٌة ئــةولت ىــةر وٌة
ــ ـ يتييتك صرس رـــة رةسةوـــةت رـ ـ وةة ئيتظــــــام وتيـــةة ــ ـ يتييتك صرس رـــة ديتـــضةة ئـــاوو
ٍةوتيةوــــةل صرس ى ـــــةة رةسةوــة صرسل يتذتيــة ئــة سوول ماددييــةوةة ٍةىــذيتكيب
دةئَـيتً ئة سوول مةعيةوييــةوةة وت ة ـــ يتييتك ر وة وة ديتغـــةمبةستى ئيتبـ و وٌة ٍـةس
ئة ئيــبـشتٍينةوةة دوتي ديتغـةمبةستى ديكـةل رةى ئيظــشتئية ئةو طةس صةمييــة رـ وٌة
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َايض ـالَّ) وةوت ــة ئ تيــشةدت
ايؾ ـالََّ ٚ ُ٠
يةعقــــ وب و سةوــاى ئةوتىــةل دوتل وتٌ َع ًَ ـ َّْ ِٔٗٝ
مةرةطـ ئةطةس صةميي دـترصة يـاى د دـاوكشتوةة يـاٌ مةرةطــ داوكشدىـةوةل ماددييـةة
ياٌ مةعيةوي ة ياى د مةرةطـــ د تي ٍةسدوووياىــةة ئيجا م وطــا ديتـ رـ ً رَيـــةوة
ئــةو طــــةسصةمييةل وــة ى ـ ت ر ـ ل رشيــــاس دتوٌة وــةل ر ـ ل رشيــــاس دتوٌ؟ ئةطــةس دةم ـ
م وطـادت ر ياٌ رشياس دستوةة ى ت فةسم وية ئـةو ــــ يتيةو رـ ديـاسل وـشدووٌة رَـــً
ئةولت ىيبـــةجآ رًة دوتء ئةوة وة ئة ميظــش دةسراصيــاٌ ر وةة رَيــة وـــ لت؟ دةرـــآ ئـة
ـ يتييتك ىيبـــةجآ رًة ديــاسة ئةولت ةــ تلت رـ وةة يـاٌ ــ يتي ئةوتىيبــ يتـذت ر ـةوةة
يــاى د ئــة طــةسدةم ئيــــربتٍينذت  وةت دوتيـ راطــــ دةوــةيً ئــة دةميــــاى و ىــذت
ٍا ةة وة ى ت رةئَــيتي رـة ئيـربتٍيه دتوةة وـة وةةـةل ـ ئـةو ــــ يتية ىيبــــةجآ رـآة

م وطــا  وتيـ يتمــ ـــًة رضتىيـــً ئـةوتٌ ةـ وة و دةدةىــةوة؟ ﭽ﮺ ﮻ ﮼

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
 ﭼة ر ياٌ ئةل م وطـا  !ئةو طـةس صةوييـة و مةئَــيتك صرس طـــةمكاسو
ى رةصئمــشو جةسرــــةصةو رــة س تىــال يتذتيــةة وة ئيتنــة ريتم مــاٌ ىاةييــــة طــةس ئــةو
صةمييةة اوـ ئةوتٌ ىةةيــة دةسلتة ٍـةسوا يتك ئـةوتٌ ةـ وىة دةسلتة ئيتنـة دةةيــًة وةت
و سدةوتسيـــ ى مــاٌ دةئَـــــيتً حــاصس ىــ سل رـــةس طــــيتبةسلت)ة ديــــاسة وة ميتكــ صرس
ىاسيتكــــياٌ دتوة ــةوةة رــة و ٍ ــةم وياٌ وتىةرــــ وٌة دوو وــةس ئــةىيت رــةى ئيظــــشتئي ذت
وت ة دوو ئة رةسدشطاٌ مبــ وسى ستىياٌة ئةرــةسىا ٍـةس ئـةو دووتىـة وت ىةرـــ وٌة وةت
دوتي راط دةوةيًة م وطـا  دوتصدة وةطــ ىاسدووٌة ئة ٍـةس ـتةل ىةفـةسيتك وةت
ى يتيةسة وة ئةو طـةس صةمييـةل ر بــكيًة رضتىـــً ةـ ىة؟ وة ةـيية؟ وة وــ تي ئيتيـــة؟ وة
ة ٌ دة تىــً رَــً ىيبـــةجآ رً ة ئةرةس ئةوتىةل وة ئـةولت ىيبــــةجيتًة ئةرةئَيـــاٌ
رةـةس ريتًة ئايــا دة تىً رةطــةسياىذت صتلت رًة ياٌ ىا؟ دوتصدة وةس دةةًة دووتىيـاٌ وـة
يــةوياٌ ٜٛع ـ َــٔ ْــ)ٕٛو ئةويذيكــةم نديــب َــٔ ٜٛفٓــد) ر ـ وة ئةطــةس ستل صرسرــةل
صتىــاياٌة وة ئة دـةمياى و ىيبـــذت ىاوةواىيـاٌ ٍـــا ةة ئـةو دووتىـة ٍةئَ يتظــــ راــــياٌ
دةرــآة رة و دة وةطــةوةل ديكة ٍةئَ يتظـــ ىشتديــاٌ دةرــآة دةئَـــيتً ديتيـاٌ ىـاويتشيًة

وة دوتي رة دسيتـزل راطـ دةوـةيًة دةفـةسم لت ﭽ 
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  ﯓﭼة دوو ديــاو ئةوتىــةل وــة دة شط ـيتًة ئــة ة ـ دة شطــــيتً؟ ئــة ى ـ ت
دة شط ـيتًة ئــة جيــا ئــةوةل ئــة دورمــً رـ ــشطيتًة ئــة ى ــ ت دة شط ـيتًة ٍــةس وةطــــيتك
رةستطــ ئة ىــ ت شطـــاة ئـة وـةس ىا شطـآة د تل دةسووىـ دـش دةرـــآ ئـة شطـ ىـ توة
جيتـ شطــ ىةئَكـ ديكــةل يتذت ىاريتـــةوة.
ى يتيذستويبـــة ةوة ﭽ    يُخََافُونﭼة وت ــة دوو وــةس ئــةو

رةئ ــةل وــة ئــة دورميةواىي ــاٌ دة شط ـيتيشيتًة وــة ديــاسة ئةوتىــــة شطــياٌ ىةة ـ ة دلتة
ئاوتيــاٌ رــ ت.

ئيجــا ى ـ ت رــةوة وةطــفياٌ دةوــاتة دةفــةسم لت ﭽ  ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﭼة ىــ ت ةاوةل ئةرةلت وشدر وٌة رةةـ ةاوـــةل ئةرـــة تل وشدرـ وٌ؟ رـــةوةل
وــة ئــــاصت ر ـ وٌة دئَظــــ صر وٌ ر ـ م وطـــا ة فةسماىبــــةس ر ـ وٌ ر ـ ىــــ تة ديــاسة وــة
دةفــــةسم لت ةاوــــةل ئةرــــةلت وــــشدووٌة رــــة م َــة،ــــي فةسم ويــــــة ة صرس ــــــــ
دةرشيتــــــةوةة ئـــةوتٌ ر يـــــاٌ ﭽﯔ ﯕ ﯖﭼة رَـ ــية ىيتـ ـ دةسرـ ــاوةوةة
ئةووا ة ٍةس ـــاسيتك دةسوتصةل ٍةر وةة ـــ وسةو ،ـة ل رـةسصل ٍـــةر وةة وة دةسراــــ
ٍةر وةة وـة ئـةو دةسرايـةوة ىةر وتيـة وـةس ىـةيـ تىي ة رَيتــــة رووسلتة ةـ ىكة ئةطـةس
،ــةست دي ـ تسو ــ وسةواىيب ر ـ س ئيتب ــكمش ٍــةر وةة ر يــة وــة دةفــةسم لت ر يــاٌ
ﭽﯔ ﯕ ﯖﭼة ئيتياٌ وةرووس دةسراوـة ركـةوٌة وت ـة رـة وـــ دشل رَـية

ىيتــ لة ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼة ئيجـــا ئةرــــةس ةــ وىة رووس دةسوتصةوــــةة
ئةوة ئيت ة رةطةسياىذت صتلت دةرـًة ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﭼة وة ئةرـةس
ئيناىذتسيبـًة دبـــــ رـة ىـ ت ربةطـ،ة ئــةو دوو ىةفـةسةم ئــاوت ٍاىياىـذتٌ دبـــــمتي

،ظـــةوةل م وطــــاياٌ  وـــشدة دوورـــاسة ىـــ ت دةفـــةسم لت ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼة رةئةوـــةل ر يـ ــاٌ ئـــةل م وطــــا ! ئيتنـــة ٍـــةسريض
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ىاةييــة ىيت ئةو ـــاسةة ىيت ئةو طـةس صةمييـةة ٍـة ا ئـةوتٌ ئـةوءت رـًة ﭽﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼة ـــــ و دةسوةسدرـــ ــاست رَـــــــً ئةرـــــةئَياٌ
ـةىمًة ئـةوة ئيتنـة ئيتـشة دتىيبــــ ويًة ئةرـةس ئيتـ ة ئيتبـــ وىةوةو و اييــاٌ ديتَيتيـــاٌ
ئيجـ ــا ئيتنـ ــةم ديتيـ ــًة ديـــــاسة م وطــــا  صرس ىةفـــة ىـ ـ تسدوةة ر يـــة سرريتـــك
ديتغةمبــةسل ى ـ ت  ــــــيتك دةريظـــــآة د َئ ـ صرس د تي ـ ىاسةحــةت دةر ـآ دةفــةسم لت
ج ـ٘ا َأحْ َُ ـ َ ـزقِ< (،)586:
ؾ ـ َبزَ]{َأخْ َز َ
صــَ ،٢ق ـ ْ أُٚذِ َِ َٟـ َنِ َْزَ َِ ـْٔ ٖ ـذَا فَ َ
ح ـَِ اهللُ َاَ ٛ
[رَ ِ
ح َّبـدَٕ َـزقِ< (; )6:4عَـٔ َعبْـ ِاهللِ
خدرَٔ ُّٟزقِ< (ََٚ ،)4666اضْ ًِ ٌِ َـزقِ< (َٚ ،)5373ا َْـٔا ِ
َٚايبا َ
َْـٔٔ ََضْـعاٛد}ة وت ــة ىـ ت رـةصةي رــة م وطـــادت ريتــةوةة صرس ئــةوةم صيــا ش ئةصيــةت دستة
رة و ئــاستم رــشت.
وة ر صتىياسييــاٌ! ٍةميبــة ئةوتىـةل رـةسدشس طـةسوشدةٌة وــ ئةصيـةت دةرـً
ئةرــة تل ىــةئَكة يــاٌ دةر ـآ ديكـ ــا سرً ىــةئَك وت ئ ــيتبكةٌ ي ــةت وــةس ،ظــــة ىةو ــاتة
ياى ــ د دةرــــآ ةحــةت ل رك ــةٌة وا تيــك وةط ـيتك ةعب ــت دةوــات ئــة ىــاى ى ـ لة ئــة
صوعفـ ى لة ئة رـش تء ر ئَــ ىـ لة ئـة دةسووىـ ىةى ــ ىـ ل ة ئـة ئاطــــ ىـ لة
ديتغةمبةسل ى ت  وة ئةو فةسمايبــــةل فـةسم وةة ئـة وا يتكـذت رـ وة وـة دةطــكةو
جـةىم دترـةم وـشدوةة يـةويتك ديتيمــ ة [َٚاهللِ إَّٕٔ ٖـذِ ِٙا ِيكِضْـ َََُ َ١ـد عاـ ـ ٍَِ فَِٗ ٝـدََ َٚ ،ــد
أُرََِٔٗ َ ٜد َٚجْ ـ٘ا اهللِ]ة وت ة رة ى ت ئـةو دترةـــكشدىة دتدرـةسي يتذتىيــةوة مةرةطــــيب
يتيذت سةصتمةىذي ى ت ىيـةة وة جـاسيتك دء يـةويتك ديتيم ــ ة [ َٜـد اَحََُّـ ـ ا اتَّـ ـلٔ اهللَ]
خ ـ ْرٔ}ٟة
ص ـعِ ٝا ِي ا
خ ـدرٔ َ ُّٟـزقِ< (َ )8;;7ع ـْٔ أَ َِــَ ٞ
ج ـ٘ا َأحْ َُ ـ َ ـزقِ< (َٚ ،)33888ايبا َ
{َأخْ َز َ
وت ة ئةل م حةتةد ئة ى ت رـرتطـآ! دـاسيتض ئـة ىـ ت ركـــة! ديـاسة ديتغةمبـــةس  ئيتـ
وسة ىةر وةة رة و د تي ىاى م ر وة ئة دئَـــةوةة ر يـة فةسم ويـــة جـا وـــآ ئـة مـً
ـــايظـــة شة وة ئة ى ت رـرتطـآة رفـــ ر ئةرـةلت ىـ تل دـةسوةسدراسدت دةوـةوة ريتمــ ماٌ
م وطـام صة ت طــةخم ى تل ئةطةسة ئةو وا ــةدت صرس ىةفــة ى تسدوةة ر يــة رـة
دتخ حةطــــــشة ةوة دةئَــــ ـآ ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼة رــــ ـ

دــةسوةسدراسو! ةىيــــا ى ـ و رشتيــــةوةو رةدةطـــةة وت ــة ئــةو دووةمــاٌ ئامــادةيًة ر ـ
ٍــةم و ــيتكة رة و صرسرةل ىةئَـك ئامادةىسة ىةيفةسم وة ٍيض يةويتـك ئـة ىةئَـــك
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ديكــة ئامادةىسة ة ىكة ئـةوة ا دوو ديـاول ديكـــةم وـة ديتبـرت راطـ وـشدٌة ئـةوتىيب
ئامادةر وٌة رة و وة صرسييةل ،ةوميتك ر ئةجنامـذتى ـــيتك ئامادةىـةر وٌة وـة دـةو
ئةطــةس صرسييةياٌ وةو بــآ رـة وةمييـة ىـةوشلتة ماىـال وتيـة رارـال طـــةسوشدة عـ صسل
ٍةيــة وة ئةو واسةل ر ئةجنــاو ىادسءتة دياسة ئةوتىيب "وت ة م وطــاو ٍـاسووى رـشتل
ئةو دوو ديــاوة" رــاي ئةوةىذة ىةر وٌة جةىمـةوة ركــةٌ.
ئيجــا رةئةوةل طةسةستل ئةوةل وة ستصل ىةر وٌ جةىمةوـة ركـةٌة وةت دوتيـ راطـ
دةوـــةوة ،ظـــةل صرس ريتـاميبـــــياٌ وـــشدوةة ر يـــة م وطــــا  رــ

ﭽﭬ ﭭ

ء ئيتـــك جياركـــةوةة خدةسو خسءت
ﭮ ﭯ ﭰﭼة ئيتنـــةو رةئـ ــ خدةسو خس ت
ئةة ـ ؟ خدةس ئــة ـــةسيمةتة خسلت ئــة فيط ر ِةتة خدةس ئــة عة،ــــةت مــةىـي ة ئــة ميظــــش
دةسوشتوٌة ىـ ت فةسم ويـة رَـــً ئـة فةئَةطـــس ىيبـــةجآ رـًة طـةس صةميييتكـ رـة
رةسةوــةت ئــاوو ٍةوتيــةو ى ـ م ميــــ ةو رــةسور وميتك صرسة ئيــــذل ىة َئ ــكيتك وــة
ئةويتيــةة ئةرــةس ةــاوياٌ ئــة طـــــةو رــآ ىةٍ تي َــــً ئــــةولت ىيبـــــةجآ رــًة ئةرةئَـــياٌ
ـةىمـًة ة ىكــة ج تي ئيت ةم دةريتـــةوةو جيت ئةوتىيب دةريتـــةوةة وةطاىيتك م كـــةض
ىةوــــةٌ ر ـ فةسماىيتك ــ ىــــ ت وــة رةسرةوةىــذي ى يــــاى يتــــذتيةة ديــــاسة خس تيــً ئــة
ح ون ىـــ تو عـة ،تة ــــةسع فيطر ِةت ٍـةم و ـــــيتك دةسةـ وٌة ر يـة رةوةئَـــك
ئــةوة ىايــــةٌ ئيتنــة ئــة ىيت ياىــذت مبيتييي ــةوةة ر يــة م وطـــا  دةداسيتـــــةوةة دةئَــــآ
دةسوةسدرــــاس! ئيتنــةو ئــةو رةئــة خسيتيــة ئ تيــك ر ــرتتصيتيةة ديــاسة ة ـ ديكــة ةحةت ئ ــ
ىـ ـةماوةو رةيبــــــ ة ئةودـــــةسلة ة ىكـــــة رـــةى ئيظـــــشتئية ٍـــةس ئـــةو ٍةئَ يتظــــــة
ىشتدةيــــاٌ ىةرــــ وةة رــةئَك صرس ٍةئَ يتظـــــ ديكــةل ىشتديــاٌ رــ وٌة وة صرس دش ــةو
ر ئَةياٌ وـشدوةو رشورياى ويـاٌ رش ـ ةة وةت ئيتنـة ئـة رـةسر يةوـةم ئـةو ةفظــتة ئـة
ط ـ وسة

ايبكــز)٠دت صرس ــــناٌ رــاس وــشدوةة ئيجــا ى ـ ت رشيــاس دةدتت ﭽﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭼة وت ــة ىــــ ت  فــةسم ول ريتم مــاٌ ئيتيــاٌ ،ةدة ةيـــةة وت ــة ئــةو
رةئةل رةى ئيظــشتئية وة ديتبــرت ر و رشياس دتر وٌ ر و ى وطــيب وٌة وة رَيـــة ىيتـــ
ئــةو طــةسصةمييةو ئ تيـ ىيبـــــةجآ رــًة ئــةوة ئيتظـــــا ئيتيــامن ،ةدة ــة وــشدة مــادتو ئــةوة
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ٍةئَ يتظـــياىةة ـــايـاى ئـةوة ىيــً رَــية ئـةو ـــ يتيةوةة ﭽﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭼة دةرــآ ةـــة طـــــا تل ئـــة صةويـــذت خـ ئيتيـــــةوة رـــة طـــــةسرةسدتىي ة ئـــةوة
وت ايةوـ ة وة دةر جنــآ رة ماىال ئةوة رـآ ة وـة رـ مـاوةل ةـة طـا تل ئيتيـاٌ ،ةدة ةيــة ة

دوتل ةة طــائَةوة ر ياٌ ٍةية رَيـــة ىيتـ لة وةت دوتيـ راطـــ دةوـــةيًة ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﭼة وةوت ة ىةفـةت ئة رةئـ خسءت مـةى ة ئةوتىـة ــايظـــةل
ئةوةىس ىةمياٌ ئــآ خـ لة وة و ٍــاسووى رشتت ئةرـةلت وتٌ ئيتــك جيادةوــةييــةوة.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

مةطــةئةل يةوةو وة دةفةسم لت ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼة وةت ديتبـ ــرت ةفظـ ــتماٌ
وـــــشدة وـــــة دةفـــــةسم لت ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼة وت ـــــة ئـــــة ىيتــــ ئيتـــ ـ ةدت
ديتغةمبةستىيتك ىاسدوة عً ِٗٝايؾَّالٚ ٠ايضَّالّ)ة وةوت ة ٍـةم وياٌ ديتغةمبـةس ىـسة

وة وـــة دةفـــةسم لت ﭽﮡ ﮢﭼة ماىـــا سوتئَة ييةوـــةل وت دةرةيـــةىآة وـــة
ٍةم و ـاى وشدوة رة مةئيـك دادـــاة ئيجـــا يتـزةسةوتى  ،سئـاىيب صرسيـاٌ ،ظـــة
ئةوراسةوة وشدوةة رة و ئةوةل مً رة عةَ ،ـنـةوة ى وطــاوةة دوو ستو ر ة وىــً
ستل يةوــةو ﭽﮡ ﮢﭼة وت ة مادتو ح ونشتىةواٌ ئة ى اىًة وةت ئةوة
وتية ٍةم و ــاٌ ح ونشتٌ رًة ة ىكة ئةرةس ح ونشتىيتك ئة و يتـكة يـاٌ ئـة ىيتـ
،ةوميتـك دتدرــةس رآة وةت ئةوة وتية ٍــةم و ىةئَــكةوة حـ ونشتٌ رـًة مـادتو رـة
دتدرــةسي ح ـ ون وــشدة ئــةوة ئــة رةسرةوةىــذي ٍةم وتىــــةة ة ـ ىكة رــة صرسي ـ
وتر وة ئةرةس ح ونشتٌ ئة ـةيشل ،ـةوو رــآة دةيـاىــَةوطيتييتـةوةة رـة و ئةرـةس
ح ونشتٌ ئةى يــاٌ رآة ئةوة مةرـــةس ةـ ٌ دةىـا ةـاول ئـة ةةوطـــاىذىةوة ىيـةة
ىةئَــكةوة ر ى ياٌ دتيــاىـياوةو ر ى ـــياٌ دة ـ تىً خيبـــةسٌة رـة و ئةرـةس ئـة
،ةوميتك ديكــةرآ ة ىـ ل رةطـــةس ،ةوميتكــ ديكـــةدت فـةسص وشدرـآة رـة صرسيـ
وتيــــة دةياىَــ ــةوطيتييتـةوةوة طــ ــ ت شة ريتمــ ــاسدو طـــــــةو صرسييــــاٌ رةطــــةسدت
دةطــةديتيـآة ئةوة وت ايةوــ .
ستل دووةو ﭽﮡ ﮢﭼة ئيتـــشةدت وــــةل ًَ ــٛى) مةرةطــــ ديتـــ ماىـــا
ع سفييةو ــةل ىي ــةة ة ىك ــة ماى ــال ع سف ــي ًَــو)ة وت ــة دادـــاو ح ـ ونشتٌة
رـة و ماىــا صماىةوتىييةوــــةل وت ـة وةطــيتك وـة ر ىــــ ل ىـاوةى ى يــــة ة وة
ئيبــ ى ل رةدةطــ ى ية ة وـةس صوئَــن ئـــآ ىاوــاتة وة ديتذتويظــــييةواى
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ريـاى ر دترس وـشتوٌة رةئَـمةماٌ ئةطةس ئةوة ةييــة؟ ئـــةو فةسم ودةيـة [ َعـْٔ

صـٍٛا اهللِ <
َسَ ٔٔ َْ ِ ٜأصْ ـ ًَ َِ ِف ٞقَِ ٛيـ ِ٘ َت َعدي ـ <٢ﭽﮡ ﮢﭼَ ،قـدٍَ< َقـدٍَ َر ا
صـالّ}ة
صـًَ ِ٘ٝـزقِ< (; )39اَزْ َ
جـ٘ا َأ اَـ ٛدَاٚا َد ف ـَ ََ ٞزا ِ
خـددِ ٌّ)]{َأخْ َز َ
ضـ َه ٌٔ ََ ٚ
جـ ْْ ََ َٚ ١
( َسَ ْٚ
وت ة صةيذل و سل ئةط ةو وة يةويتكة ئة صتىايـاى اريمــس) دةئَـــآ ديتغةمبـةسل
ىـ ت  دةسراسةل ةفظـتل ئايـة

ﭽﮡ ﮢﭼة فةسم ويـة

ٍـةس

واميتكــــاٌ ٍاوطـــــةسل ٍةيـــــةوة جيتمـــاو سيتمـــال ٍةيـــــةوة وةطيتكيبـــــ ٍـةيـــة
ىضمة ركـات ئةوة مةئـيكة).
ئـة فةسم ودةيــةو ديكــةدت ديتغةمبــــةسل ىـ ت  ماىــال ئــةو ئاية ــةماٌ رـ سووٌ
صـزْ َِِ٘ ،عِ ْٓـ َٙا
ضـ َِِٓ ِ ،ِٙـدّ ِفــِ ٞ
ؽـ َبَِ َِـْٓهُِْ اَعَد ّفــد ِفــ ٞجَ َ
دةوــــا ةوةة دةفــةسم لت [ ََـْٔ َأ ْ
ج ـ٘ا ايباخَ ـدرٔ ُّٟفـ ـ( ٞاألَ َدب
ح ـذَافِرئٖد]{َأخْ َز َ
ح ٝـشَ ْ َي ـ٘ا اي ـ َُّْْٝد َِ َ
ُقــ ٛا َ َْٜٛـ ِ٘ ،فَهَ ََّْ َُــد ِ
ايـ ـُافزد) َ ـزقِ< (َٚ ،)566ايتزَِ ـ ِذ َ ُّٟـزقِ< (َ َٚ )4568ق ـدٍَ< حَضَ ـ ٌٔ َغز ٜـبٌَٚ ،اَْ ـٔا ََدجَ ـْ٘
َ ـزقِ< (َٚ ،)6363ايبََٗ ْٝكِ ـ ٞفـ ـ( ٞعــعب اإلنــدٕ) َ ـزقِ< (َ ،)36584ع ـْٔ اعبَ ْٝـ ـ ِ اهللِ َْ ـٔٔ
ضـ ـ َٓ٘ا األيبـ ــدْ ٞف ـ ـ( ٞايضًضـ ــً١
ح َّ
فـ ـ َٞاهللُ عَ ْٓـ ـ٘اَ َٚ ،
ؾـ ـٕٔ األَْْؾَـ ـ ـدرَٔ ،ٟعـ ـْٔ أَ َِٝـ ـِ٘ َر ِ
َِحْ َ
ايؾحٝح )١رقـِ< (})453:ة وت ة ٍةس واميتك ئة ئيت ة ئة جةطــــةيذت طـةخمةت رـآ
رآ دةسدو رـة رـــآة ئـة جيتمـــاو سيتمـــال ى يـذت ئـة ىـــ ل دئَييارـآ ة شطـ ئةطـــةس
ىةرآة وة ىاٌ رزيت ل ئةو سررةل ئةخرــآة وت ة ىاٌ ئةمـاٌ ئةم طــا ي ٍةرـــآ)
وةت ئـةوة وتيـة ٍــةم و دىياء رة ٍــةم و ىيمنة ةواىييةوة رـ و وـــشتريتـةوةة وت ـة
مةئيكــةة و سدةوتسي ى ـــناٌ دةئَـ يتً فـآلٌ وـةس مةئيكـة! يـاى مـادتو ئةــ طـا
رـآ ٍــــةر ورآ ة جـآ سيت ىـ ل ٍــةرآ ة ةــاول ئــة دةطـــ ىة َئــك ىــةرآ ة شطـ
ئةطةس ىةرـآة دةئَـيتً فــآلٌ وةس مةئيكــة.
مةطـــــــةئةل دووةو وـــــة دةفـــــةسم لت ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼة
ـــيتك ديتذتوٌ وة رة ٍـيض وـةس ئـة جيَاىييـاى ىـةدتوةة وةت ر ـــه ئـة دةميـــاى
و ىيبــذت ئةو ةعبيـشة رة ــيت ةل ديكــة رةوـــاسٍا ةوة ر ـة ٍـ ل ئةى راييب وىــ
ج وئةوةواٌة ة ىكة رة ٍةئَة ئ تي يتمةيبــ وٌة ديـاسة ئـة طـــةسدةم م وطــادت 
رـــةى ئيظـــــشتئية ــ ــايظـة شيً رـــةل رـ ـ وٌ ئةطـــةس صةولة ةـ ـ ىكة ٍـــةس ئـــةوتٌ
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ح ـ ) ر ـ وٌة ىة َئ ــك ديكــة ٍــةم ول رـ ةسطـــ
ى تدةسطـــــ ى ـ ت رةيةوم ــش َّ ٛ
طةسرةسدتٌ طةسئيتبــيت تو ر وٌة ماىال وتية ئة طـةسدةم ى ياىذت ئة ٍــةم و ىـةئَك
راــرت ر وٌة ر ية ى تل رةىبــةس ئةوةل رـة وتىـ دتوة رـة وةطـــ ىـةدتوةة ئـةوة ئـة
خيةتة ئة خيةو ديكةوة رـةى ئيظـــشتئية ريتم مـاٌ صرس ةةوطـيتيشتوىةوةو وــــ
ىاسةحــة ي رشفـــــاسي ر ـ وٌ ئةرةسدةطـــ فتعةوىــذتة ر يــة ى ـ تل دةسوةسدرــــاس
واسرةجيتية رة ئةىـذتصةل ديت يظــــ ىـةئَك رـة دةو ىةئَــكةوةيةة ئةوتىـة وةت ةـ ٌ
وةطيتك صرس رشييذتسو دةسدةدتسو رشفـاسو ىةى ـــةة ديت يظـــي رة ٍاووـاسي صيـا شةة
ئــةوتىيب ئةرةسدةطـــ فتعةوىــذت وــة صرس ةةوطـــيتيشتوىةوةو وـــ ىاسةحــة ي
رـ وٌ ة ىةى ـــــي دةسدل صرسيــاٌ تيــذت دةيــــذتر وٌة ئةرةسئــةوة ديت يظـــــيياٌ رــة
م عجيضةرةئـ صرسو دةطـــمش ي رةسدةوتم ىـ ت رـ وةة ر يـة ىـ تل رـة رـةصةي ئـة
صرس سووةوة دةطـــ رش ـ وٌ ٍاووـاسي وـــشدووٌة وة ئـةو ـــاىةل وـة ديتيـذتوٌ رـة
وةط ديكــةل ىةدتوٌة ر ويتيـة

ي
ن
ع
ـم
ل
ت
ه ي خو ا بو هك ي مو ـسا
حو ا ر ـحاهك و
7

يةوــــةو دةسيــال ر ـ ئــةت وــشدووٌ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ...ﭯﭼالبقزززرةة وــة
مةرةطـــ دةسيــاسل ط ـ وسةة ٍةىذيتك ــيب دة َئ ـيتً مةرةطـــ سوورــاسل ىي ــةة رــة و
وتديتذةة ـآ دةسيــال ط ـ وسرآة وــة ئــة ميظــــشةوة ٍــــا وٌة ديتبــــياٌ دةسيــا ر ـ وةوة
دبـــــياٌ فتعــةوٌ طــــ دايةوةء ر ـ وةة وةت ئــة طــــ وسة ايغــعزا)٤دت ى ـ تل
دــةسوةسدراس رــة ةف ــــيةت راط ـ دةوــات دةفــةسم لت

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭼ الشزعراءة وت ة وا يتك ٍاوة ى م وطـا ئةو و مةئَةياٌ رييــ ة ر يــاٌ ئةل
م وطـــا فــــتعةوٌ طــ ودايةوــةل) دةماىمـةى ــآة {رةسدةميبــــناٌ دةسيــــايةة يــاٌ
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دةرآ خيكيتسة ياٌ دةرآ ركــ رسيتس؟! وةت وـ سدةوتسي ى مـاٌ دةئَــيتً ض رـ س
رـخــ تة ض طـ تس رـــبا)}.
ىةىيتش دةسوةسدرــاسو ئةرةئَــه دتيةو سيتينـاييه دةوـاتة ةـ
م وطـا  ر
ركـ ــةو ةـ ـ ٌ دةسراص ـــاٌ ركـــــةو؟) ئيجـــا طـشووــــــناٌ رـ ـ وـــشدة ر ةـــاٌ رـــة
ر ةاىةوـةت ئة دةسياوــة رذةة ر ةاىيتك ئـيتـذت)ة ر و رة رـةم رــةم دت ٌ دت ٌة
ٍةس رةـيتك وةت ةيايةو مةصٌ رـ و ئـةوتٌ دوتصدة ـتة رـ وٌة ئـةو دةسيايـةم
ر و رة دوتصدة سيتماة ر ئةوةل ٍةس طةسرت تةيةت ئارال ئـة ئةىـذتماى ــتةوةل
ى ل رـآة وةط ئــآ رضس ىةرـآة ٍةس ـتةيةت رة و ىيتكــ دةسيـــادت سريبـ ،وـة
ــة ر و)ة جاسل وتية داىـــاي دةسيــا ةةىذتٌ وي مـة شةة ىـةت ةـــةىذتٌ مـة شة
وة ةــةىذتٌ وي مــة ش  ،و َئــةة دــةمياى وـ ٌ دةئَــــآ ٍــةم ول جامــذ رـ و رـ و ئــة
ــــ يتي ىــ ل وةت طــةٍ تل رةطـــب ولة ئيجــا ئــة ٍةىــذيتك طةسةــاوتىذت دةئَـــآ
يةوذيبــياٌ دةرييـ ة ر ئـةوةل ٍـةس تةيـةت ئارايـاٌ ئـة يةوـذيب رـآة ٍـة ا ئيتـ
دةسي ىــةوةة ةــةىذتٌ وي مــة ش ر ـ وةة وة ريتم مــاٌ صرسل ديت ةر ـ وٌة ئيجــا ديــــاسة
فتعةوٌ طــ دايةوةل دوتل وتٌ ديتــً وتدةصتىً ئةوة ٍةس سيتيـةة وة دوتل ئـةوةل
و ـــــا ىةفـــةسل رـــةى ئيظـــــشتئية ئـــة دةسيـــا دةسرـــــاصل دةرــــآ ة و ــــا ىةفـــةسل
فتعةوىييةواىيب ديتـة ىيت دةسيــاة دةسيــا ويتكـــذيتـةوةو دةىيكـيتًة ةـةىذ ى ــة
مشرظـــ ى ـ ل دةسراصرــآ دورمييب ـ رــة ةــاول ى ـ ل ربييــآ فــةو اوة()1ة جــا ئــة
وـيتبةوــــاى م تيــزوودت ٍــــا ةة وــة رــةى ئيظـــشتئية دوتل ئــةوةل ئــة دةسيــا دةسرــاص
ر ـ وٌ ط ـ دال فتعــةوٌ فتعــةوىيب ٍـــةم وياٌ ــةس ر ـ وٌة ر يــــاٌ ئــةل
م وطــــا! ئيتنــة ئيتــــشة ىاج و َئ ــيتس؟ فــةسم ول ر ة ـ ؟ ر يــــاٌ ئــةوتٌ رــة ريــــ
دةسيــادت ر مــاٌ د تيــًة فــةسم ول ئــاىش ٍــةم وياٌ ىيكــاوٌة ر يــاٌ ىــةىيتشة ئ تيــشة
ىاج و َئـــيتسة دةرــآ جــةىاصةواىياٌ ربيي ــسة رــا جةىــــاصةواىياٌ طــــةس ئــاو ركــةوٌة
ئةرةسىا وةت ماطــ رة رً دةسيـادت ر مـاٌ ديتـً! دةئَــآ ئيجـا م وطـا  ئـة ىـ ت
 )1رـ ـ وسدةوـ ــاسي ة ىيـــــة دةسرـــــاصر وى م وطـــــا ع يـــة تئظـــ ــالو رةئـ ــ رـــةى ئيظـ ــشتئية
ــــة ،ــب وى دةسيــال ط ــ وسة دة ـ تى طـةسجن ــ (ايتفضــري ايتطبٝكــ ٞيًهتــدب ايــُك ظ) رــذةلة
رشوتىـة ايعٗـ ايكـ  ،ِٜصـــفز اخلـزٚح ،اإلؽــحد <  ،36عبـٛر ايبحــز األ ـزٖ ،ــالى جـٝػ فزعــ،ٕٛ
ـ.383 ،386
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دةسوةسدراسو را جةىاصةواىياٌ وةت ماط طةس ئـاو
دــاستيةوةو دووعال وشدة رــ
ركــةوٌة رــة جــةىاصةل فتعةوىيبـــةوةة ــاو رةئةوــــةو ريــاىبييً دئَييــــارً وــة
مشدووٌة وة خ،يــاٌ ئة دوت رـآ رشرٌة دياسة فتعـةوٌ صرسل ،ـــاىذووٌة ر يـة رـة

مـــشدوويب ئيتـــ شطـــــاوٌة ئيجـــــا وةت ىـــ ت دةفـــةسم لت ﭽﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ  ...ﮪﭼ األحززززابة وة طــــةسصةميي ئـــةوتٌ مـ ــالت طــــاماى
ئةوتى وشدة مـتت ـاٌ.
دووةو يةو ديكــة ئةو ىيمنة اىةل وة ىـ ت رـة وةطـ ىـةدتوة رـةوتٌ ىةرــآة وت ـة
رةى ئيظشتئية) رشيـيـة ئـةوةل وـة رـةصرل رـ راستىـذووٌ رائَيـذةل طـةماىي رـ
دةطـــــةم وــــشدووٌة وةدةٍا ــــة رةسدةطـــــياٌ دةيــــاىمشتة وةت فةسم ويــ ــة

ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼالبقزرة.

طــيتيةو وة وة رـةسماياٌ رـ و ئـة دةـــ طـييادت ىـ ت طـيتبةسل رـ دةيـذتوشدٌة وةت
ى تل دةسوةسدراس دةفةسم لت ﭽﯢ ﯣ ﯤ ...ﯶﭼالبقززرةة وت ـة

ٍةوسماٌ ر وشدٌ رة طــيتبةسة ةماـا ركةٌ ةةىذ رةىاصر وٌ ة ىـ تل رة رةصييب
ةــةىذ ىـاصل ٍةئَــمش وٌ! ٍــةوسل رـ دةىــــاسدٌ رـة ٍـاويًة ةـ ىكة رـاستى د تيــ ة
ىةر و رةس ر ئةوةل طــيتبةسياٌ ئيتبكــات!
ةـ تسةو وة وا يتك وة يي وياٌ دةرآ ئة دةــ طـييادتة دةةـية خل م وطـاو دةئَــيتً
يي وماىــةة م وطــــا رــة فــةسماى ى ـ ت ر ةــــاىةوةل ئــة داسةــة ةيــــايةت دةدتتة
دوتصدة وــ ــاى

طةسةــــاوةل ئــــــآ دةسدة ،ئَــــــًة وةت ىــ ـ ت دةفــــةسم لت

ﭽﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ...ﭼ البقزرةة وت ة وا يتك م وطـا دتوتل ئـاول وـشد رـ رةئةوـةلة
ر ةاٌ رة ر ةاىةوةت ئةو رـةسدة رـذة ديـاسة دةرـآ رـةسديتك رـةوسة يـاٌ داسةـة
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ةيايةت ر ورـآ)ة يةوظةس دوتصدة طةسةـاوةو وـاى ئــآ ٍةئَــق و ٌة ةـ ىكة ئـةوتٌ
دوتصدة ــتة ر ـ وٌة ر ـ ئــةوةل ٍــةس ــتة ط ــةسةاوةل ى ـ ل ٍةر ــآة وتديتذةة ــآ
ئةىيت تٌ ى ــياىذت ـةرا ىةر ورــً ويتبـــةو ىاو وييـاٌ ر ورـآة ـاو ئةطـةس ئـةوة
رةـــــةس ىةيــــةٌ()1ة وة ىــ ـ ت صرس ـــ ـــ ديكةـــ ـ ديتــــذتوٌة ر يــــة دةفــــةسم لت
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼة ــيتك ديتذتوٌ وـة رـة ٍـيض وـةس

ئة جيَاىييـاى ىـــةدتوةة وة ئيتنـة ئـة رـةسر يةوـــةم ئـةو ةفظـتة ئـة طـ وسة
ايبكز)٠دت رة دسيتزي راط ئةو ــــاىةماٌ وشدوة.

مةطـــــــةئةل طـــــــيتيةو وـــــة دةفـــ ــةسم لت ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ﭼة ئــةل رةئةو ــةو! رَــية طــةس ئــةو صةميي ــة داوــةوة وــة ىــــ ت ر ـ ل
ى وطـــي وٌة ئايـــا مةرةطــــ ئـــةو طـــةسصةميية م ،ـــةددةس دـــات دـــترصة و يتيـــة؟
ئةورــاسةوة طـآ ست ٍــةٌ
ستل يةوــةو دة َئــيتً مةرةطـــ َٝــت ايــُك ظ)و دةوسو رةسةوةي ــة ة وت ــة ـــــاسل
 ،دس دةوسورةسل.
ستل دووةو دة َئيتً مةرةطـــ فةئَةطـــيية.
ستل طــيتيةو دة َئيتـــً مةرةطــــ ئـةو ــــ يتية داوـةة ٍـةم و ــاو)ةة وت ـة طـ وسيال
ئيتظـــاو ئ سدٌ ئ رياٌ فةئَةطـسة وة دةــ طييام وة ٍةىذيتكـــ دةوةويتــــة
ىيت و ميظــشةوة.
وة دةئَـيتً مةرةطــ ئـة اي ـُك َّص )١دـاوي مةعيةوييـــةة يـــاى دـاوكشتوة ئـة
رـــ صــــةىةوة وــة ئ تي ـ ر ةسطــرتلتة وة ئةرةسئــةوةل ـ ـ يتي ديتغةمبــةستٌ ر ـ وةة
طةخم ى تياٌ ئــآ رــآة وة ــ يتي ىـ ت رـة يةومش ــً ىـ ت رةيةومــشتٌ رـ وةة
وةت ئيـــربتٍيه ديتغةمبــةسو ئيظــــحا ،وــ سل يــةعق ور وــ سل ئيظــحا ة وة
وــ ستى يـــةعق وب ٍ ...ــــذة وةوت ـــة مةرةطــــ ديتــ داوكشتىـــةوة تطٗ ــري)ل
 )1رشوتىة (ايتفضري ايتطبٝك ٞيًهتدب اي ـُك ظ ،ايعٗـ ايكـ  ،ِٜصـفز اخلـزٚح ،اإلؽـحد < ،39 ٚ38
ـ  )389 ٚ 386وة راطـ (ايـُٔ ٚايضً )٣ٛو (َد َٔ ٤ايؾخز )٠دةوــات.
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مةعيةوييـــةة ستيـــةويب دةئَـ ــآ مةرةطـ ـــ داوـ ــي سوتئَـــة ي مادديـــةة وت ـــة
ط ــةسصةميييتكةة وــة ٍةىــذلت ىةى ـ ــي دةسدو ىاسةحة يــــ ئــــآ ىيــةة ض دةسدو
ىةى ـــييةت وــة وــ ئييظــاٌ دةرـآة يــاٌ دةسدو ىةى ـــــييةت وــة وـــــ
ئـارةلت دةرـآة ض دةسدو ىةى ـــييةت وـة وــ وبــــ والت دةرــآة وـة ئيتظــــام
ٍةس وتيةو طــةس صةميي فةئَةطـــس ـ يتييتك صرس رة رةسةوة ــةة مييب ستيـةو
ديكةل طيتيةو دةىةمةسوو و دة َئيته مةرةطـ ئةو داوي يـة داويـــ مةعيـةوي
مادديية ٍةسدوووــ ديتكــةوة.

ئيجــا رةىظـــبةت ئــةوةوة وــة دةفــةسم لت ﭽﮰ ﮱ ﮲ﭼة وت ــة ىــ ت رــ ل
ى وطي ٌة رةستطــ ئـةوة جيتـ ٍةئَ ةطــة ئةطـةسوشدىةة ة ىكــة ئةرـــةس رةسوتئَــةت
ةماـــال ئــةو ئاية ــة ركــةيً ج وئةوــــة ر يــاٌ ٍةيــة ر َــــيتً ئةوة ــــا ئـــــة  ،سئــاى
ى ــاىذت ٍا ةة وة ئةوة ر ئيتنـة ى وطـشتوةة ــاياى راطيبـــة ئـة ةفظـتةواىذت صرس
رـةستوة رة دتىةوة ىةمبيي صتىاياى ةفظـت ٍةئَ ةطـةياٌ ئةرـةسدةو ئـةو سطــــةيةدت
ىةوشدرـآة جمة ئـة اي ـُزَاغِ )ٞوـة ئـة ةفظـتةوةل ى يـذت ـــيتك جـ تى ٍيتيـــاوةة
ايضــهٓ ٢فــٞ
حــل ُّ
دةئَــــآ {ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ ٜازٜـ ا ََــد َ َٚعـ َ اهللُ َـِ٘ إَـزَاَِٖ َِٝـْٔ َ

ح اُٗاِ فٗٝـ ـد
ن ًَٗٗد ًَِِ َهـ ّد يَـ ـٗاِ ،ال ٜاـشَا ِ
ِت ًِوَ ايبِالد ايـ اُ َك َّصَ ،١ال إَّٔ ايـ اُزَادَ َّأَْٗد تَهُ ـٕٛا ُ
خـد ِي ٌ يًَِٛا ِقـ َٚ ،يَـْٔ ًـ اهلل َٚعـ َ ،ٙفدصــتٓبدد ايَٗٝـٛد َِـ ْٔ َذ ِيـوَ
أَحَـ ٌ ،ألٕ َٖـذَا اَ َ
ط ؽَحٝحَدّ}()1ة وت ـة مةرةطــ ئـةوة
ايْ َٛع ِ أ ََّْ٘ا ال اَ ّ إَٔ َٜعٛاد َيٗاِ َذ ِيوَ ا ِيًُِوْ ،يََ ْٝ
وــة دةفــةسم تل ىــ ت رــ ل ى وطــــي ٌة ئةوةيــة وــة وــا ىــ ل ىــ ت وةت دوتيــ
دةيَيتي ــس) ئــة دةميــــاى و ىــــذت رة َئ ــيتي رــة ئيب ــشتٍيه دتة وــة ئــةو ـ ـ يتيةدت ئــةو
طةسصةميية داوـةدت ىيبــةجــآ رــآة ىـ ل وةةـةوةلة ىـةت مةرةطــــ ئةوةرــآ وـة
ئةوة م ئَـــك رـةى ئيظـــشتئي ةو ٍـيض وةطـيتك ديكـــة ىارــآ ئةويتـذت ٍةرــآة ةـ ىكة
ئاية ةوــة ئــةوة ىارةيةىـــآة ئاية ةوــة رــةس ئــةوة دةرةيةىـــآ ر ــاٌ ٍةيــة ئــةولت
ىيبــةجآ رًة ئيجا ئايــا رةئَـمةماٌ ئةطـةس ئـةوة ةـية وـة مةرةطــــ ئـةوة ىيـة وـة
ٍيض وةطـيتك ديكـةل يتــذت ىةرــآ؟!) ة ىكـــة ئـةوة ديتَـــةوتىةل وت،يمـةة وة ىـ تم
 )3تفضري ايـُزاغ <ٞح ،4ـ.;6
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رةئَـــيتي ىــ ل رةجآديتيـــآ رةئَـــيتي ىــ تل وـاسرةجـــآ دسر دةسىــــاةآ) ئيتنــــةم
دةرييس جمــة ئة رـةى ئيظـــشتئية ئـةو ــــ يتية ىـةئَك ديكةــ ئـــيتب وةة وةوت ـة
مةرةطـــ ئــةوة وــة ىـ ت رـ ل ى وطــي ٌ ئــةوة ىيــة وــة ٍــةس ئةوتىــــ يتــــذترًة ر يــة
ٍةئََيتيجــاى ج وئةوـــةواٌ ئـةو رة َئيتيـــةة ئـةوة وـة دةرـــآ مـ ئَك ئـةو طـــةسصةميية
ٍــةس ٍــ ئــةوتٌ رــآة ستطـــ ىية.
ئــة دــةمياى و ـ ٌ) ئــة صـ ـفز ايتهــ )ٜٔٛئــة إؽــحد <  )37ئــة ر تيــش ىاووىيبــــاى
رةئَـيتي ــذتى طــــةسصةمس ايٛعـ َــدألر )دت ئــاوت ٍــا ة ِفــَ ٞذ ِيـوَ ايِ َٝـَ ّْٔٛع َكـ َ اهلل
ايْٓٗـ ـزٔ
و َٖـ ِذ ِ ٙاألَر َ َِـٔ َٚادِ ٟايعـزٜػ ٔإي ـَّ ٢
ََْٝد َق ّد ََ َ َأَـزَاّ َقـد ِ٥الّ< صـ ُعطْ ٞضـً َ
ايهَب ٝـز َْ ْٗزٔ فزا )()1ة دةئَــآ ئةو سررةدت ىـ ت رةئَـــيتييتك دــةول رـة رـــشتو)ة وت ـة
ئيــــربتٍيه)دتة د تيــ فــةسم و ئــةو طــةس صةمييــة ئــة در َئـ عةسيبــــةوة ــاو سوورــاسل
رــةوسةل فـ ستتة رة وةةةوــةل دةدةو.
دـــةمياى وــ ٌ)يب ديـــاسة دةطــــــكاسي وـــشتوةة رـــة و رـــشىط ئةوةيـــة رةربــــ
،ظــةوةل ةوست يب ئةرةلت وت ـال ئاية ةوـةدت ديتــــةوةة ةـ ىكة ئـةو رة َئيتيـة رـة وــآ
دستوة؟ رة ئيـبـشتٍيهة ئيجــا ئةرةس ئـةو رة َئيتيـة رـة ئيـربتٍيه دسترـآة ديـاسة ئيــربتٍيه
دوو و سل ر وٌ ئيظــحا ئيظــناعيةة وةوت ة وةت ةـ ٌ وةةـةل ئيظـــحا ر يـاٌ
ٍةية ئـةولت ىيبـــةجآ رًة وةةـةل ئيظـــناعي يب ر يـــاٌ ٍةيــة ئـــةولت ىيبـــةجآ
رــًة رــة و رــة ٍةسحــــالتة ىــ ت رة َئيتيـــ رــةو رةئــةل دتوة وــة ر ــــاٌ ٍةيــة ئــةولت
ىيبـــةجآ رًة ئةتـــا ىةيفـةسم وة ٍــ ى ــاىةو ىــارــآ وةطــ ديكــةل يتــذترــآة
وةت ج وئةوة ئيتظـــا ئيذديمــا دةوــةٌ.
مةطـةئةل ةـ تسةو وـة دةفـةسم لت ﭽ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼة وة
داــا دام ئةطةس دارىة ديتيةواىـاٌ ٍةئَنةرةسيتيــةوةة دوتي صةسةسمةىـذ دةرـًة يـاى
داـــمةص مةريـةوة ئة فةسماىبـــةسي ر يتشتيةئَيـــ رـ م وطـا  ئيجـــا ئـةوة ةـ
ئــــآ وةسدةرــتلت؟ ئــةوةل ئــــآ وةسدةرــتلت وــة جــاسل وتيــة درستىــذى ٍةئَ يتظـــــيتك
ةاسةى وط ـيتك ـــــ وو ر ـ ئييظــاٌ دــةئكيتب دةوــاتة ى ـ تل دةسوةسدرــــاس رــة رــةى
 )3ايتفضري ايتطبٝك ٞيًهتدب ايـُك ظ ،ـ.66

www.alibapir.net

......

()48 – 42

[ ;] 58

ئيظــــشتئية دةفــةسم لت ٍةئَنةرةسيتيــــةوةة وت ــة ئــة جيتب ــةج تيكشدى ئــةو فةسمــــاىةة
ئةرةسىا صةسةسمةىذ دةرًة وةوت ة جاسل وت ٍةية ٍةئَ يتظــيتك ةاسةى طــاص ئـة ريـاى
ئييظــــاىذت ديتـــة دـيتبة وــة ٍةئَ يتظـــــةوةل درستىــذة ئييظــــاٌ صياىبــــاس دةرــــآة وت ــة
ئييظــــاٌ ىـ ل دةدرسيتيــــآة مةرةطـــه ئةوةيــة جــاسل وتيــة ٍةئَ يتظـــيتك ديتـــة دـيتبة
ئةرــةس وةت ديت يظـــــ ىــةر ول درستىــــذتة ــةىيا ئــةوة ىيــــة ر ىاٍ تيــك رـآ ريكــةلة
رةئَك رة ةوتويـ ى ت ئةدةطـــ دةدةلة ى تل دةسوةسدرـاس دةىاماٌ رــذتت.

مةطـ ــةئةل ديتيجـ ــةو وـــة دةفـــةسم لت ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂        ﭼة ر يــاٌ
ئةل م وطــا!  ئةو طـةسصةمييـةدت و مة َئيتك رة صةرشو صرسو ىـ رـة صئمـش ٍـــةٌة
وة ئيتنة رة ةئكـيذ ىاةيية طةس ئةو صةمييةة او ئةوتٌ ئــ تي دةسىةةــًة ٍـةسوا يتك
جلـ ـبَّدر)ة صةججــــا
ئــةوتٌ ئـــ تي دةسةــ وٌ ئيتنــــةم دةةيــــًة دةسرـــاسةل وـــةل ا َ
يةويتكة ئة ــاسةصتياى صماٌة دةئَــآ اجلبَّدرا< ايعدت َٚ ٞاٖ َٛايٖذ ٟاٜجْب ـزا ايَّٓدظَ َعًَََ ٢ـد
ٜازٜـ ) وت ــة طـــــةمكاسة ى طــــةديتيةسة وةط ـيتكة وــة ىة َئ ــك ىاةــاس دةوــــات ئةطــــةس
ئةوةل وة دةيــةولت.
وة ــةوواىي ئة ةفظـتةوةل ى ل فتِ ايك ٜز)()1دت دةسراسةل وـــةل اجلَبَّدر)ة
طـٛاٌٍ َتعـدمُِ ،َٕٛقٝـٌَ اٖـِْ َقـَِ ٌّ ْٛـْٔ َ ِكَّٝـ ـ ِ١
ضـدّ َ
ظـدّ األَجْ َ
دةئَــآ َٚايُِا َزاد ٖا َٓد قَِ ٌّ ْٛع َ
حدم ِ َٚقٝـٌَ ٖاـ ـِْ َِـ َٔ ايـزَُّٜٚ ،ّٔٚا َكـدٍ إَّٕٔ َِـْٓٗاِْ
َقَ ّٔ ْٛعدد َِ ٚقٖ ٌَٝاِْ َِـْٔ ََ ٚيـ ِ َعـٝؿٔ َْـ ٔٔ ٔإصْـ ـ َ
ال َثـ َ١
نـدَٕ طُُ ٛيـ٘ا َث َ
عاٛحا َْٔ عآل ايِ َُغْ ـٗاٛر َِديطٗ ٍٔٛايـُفزٔد ٚعٓل ِٖـ ََٓ ٞـتا ِدَ َّ ِق ْٝـ ٌَ َ
عـٌ٤ٞ
نـْري< َٖ َٚـ َذا َ
ني ِذ َرا َعـ ّد َٚث ًُـثا ِذ َراعَٕ ،قـدٍَ ا َْـٔا َ
ال ِثـ َ
ال َثـ ََ َٚ ١ث َ
ف ذراعَٕ َٚ ،ث ًَـ ـُْدَ َٚ ١٥ث َ
ِالَ ِ
حٝد َٔ ذنَز)ٙة وت ة مةرةطـ ئة ﭽ﮾ ﮿ﭼة و مةئَـــآ وـة جةطــةياٌ
ٜاضْ َت ِ
صرس رةوسةيــــةة وة صرس دسيتــــزٌ صرس صل ،ةرــــــةٌة ٍةىــــذيتك ر وياىــــة ئةوتىــــة
داـــناوةل رةئـ عاد ر وٌة ٍةىذيتكـيب ر وياىة ئةوتىة ئة وةةةل عةي ـ و سل
ئيظـحا ،و سل ئيـربتٍينًة ٍةىذيتكيبـــياٌ ر وياىـة ئـة سرمةوـــاىًة وة ر ـــشتوة
 )3ح ،4ـ.59 – 58
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ع جــ و سل ع ىــ ئةو رةئـةيةة وة ىاطشتوة رةوةل صرس صرس دسيتـــز رـ وةة وة ع ىـ
وَ ئادةمةة ع جيب ئةو وَــة ر وةة وت ة ىةوةل ئادةمةة وة رـ شتوة دسيتزييةوـةل
طــآ ٍةصتسو طيتظــةدو ط طــآ طـيتيةو 3/1ة  )3333رـةص رـ وةة إَـٔ نـْري)يـب
ر ويــة ـــــةسمة ــــ وت رــاس ركــشءتة ديــــاسة ئــة ةفظـــتةواىذت رــة دسيتــزي
رةطـــةسٍات رـاس ى تطـــ عـــ و راطـكشتوةة دةئَــآ عـ و دةةـ وة ىيتـــ دةسيـاو
ماط دةرش ًة وة دةةـ وة ىيتـ ل ئـاول دةسيـا ٍـة ا ة وــ دةٍـــات! ئيجـا وـة ماطـ
دةرش ً ٍـةس رـة يبـك ىـ س دةيــربرتىذٌ ٍ ...ـــذة رـة و إَـٔ نـْري) ،ظـةيةو
حٝد َٔ ذنزٔ ِ)ٙة وت ة ئةوة ــيتكة ــــةسمة
ج تٌ دةواتة وة دةئَـآ ََ َٖ ٚذا عَٜ ٌ٤ٞاضْ ـ َت ِ
وــة رــــاس ركــــشلتة وت ــة دسريــــةو ريــةماء ىيــةة وة سةىمــة رــةى ئيظــــشتئية ٍــةس
ر ى يـاٌ ئةو دسرو دةئةطــةياٌ سيتكخظــبـآة ر ئةوةل ريكةىـة رةئَــمةو داطـاول ئـةوة
وة ىةةــً ئةو ـــةسة ركـةٌة ئةرةسىا رةــــةسل وت ىـةر وة رـةو ــــيت ةية رـآة ئيجـا
ئايا ئيتنة وـة دةئَــيتس ئـةوة دسريـةو ئةطـــ تة ئةطـــاط ىيـةة وة عـــ )يتك وت رـةو
ـــيت ةية ىةر وةة رةئَــمةماٌ ةـيية؟ رةئَمـةماٌ ئـةو فةسمايبــــةيةة ديتغةمبـةسل ىـ ت
خًِـلا َٜـ ْٓ ُكؿا
صـتُّ َٕٛذِرَاعـد ،اثـَِّ َيـِْ َٜـشٍَٔ ا ِي َ
خًَـلَ ِدَََّٚ ،طُٛيُـ٘ا ِ
 دةفةسمـ لت [إَّٕٔ اهللَ َ
ضـ ًِ ٌِ
خـدرَٔ ُّٟـزقِ< (ََٚ ،)5548ا ْ
جـ٘ا َأحْ َُـ َـزقِ< (َٚ ،):378ايبا َ
َتــ ٢ا َٕ]{َأخْ َز َ
َعْـ ـ َٙا ح َّ
ح َّبـدَٕ َـزقِ< (َ )8384عـْٔ أَ َِــ ٞاٖزَ ْٜــزَ} َ٠ة وت ــة ىـ ت ئــادةم
َـزقِ< (َٚ ،)96;4ا َْـٔا ِ
دسوطــ وشدة دسيتـزييةوةل ـةطــ راطـك ر و ياى ىـضيكــةل طــ  )30مـة شة يـاٌ
صيــا شة يــاٌ ئــةو دةوسورــةسة) داـــاٌ وسدة وسدة ىــةئَك ئــيت وــــةو ر ــةوة وت ــة ئــة
،ــةدو ،يافةو را يــاٌ وةو ر ــةوة) ا وةت ئيتظـــال ئيتَــا ة.
صتىاياى ــ يتيةوتس صتىيب ٍةىذلت وة ئةم دةيكــةسو ئيتظــقاىياٌ درصي ة ــةوة وـة
صرس دسيتزٌة دياسة رة ئةىذتصةل ئةوةم وة صرس و ٌ رـً دسيتـز شٌة ئـادةو و سةوـاى
ىــةوةواى صرس صرس وــ ىًة وة ديتبــنـــ تىية وــة ئيتظـــقاىةواىيبياٌ ماريــةوةة ةــ ىكة
ئيتظـــقاىيب وـة صرس مايــةوة ئـة صةويــذت دةدشوووـــآ دةريتــةوة رــة ىـــاتة وةت ىـ ت

دةفـــــةسم لت ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼطزززز ة

وت ــة ئــةولت دسوطـــناٌ وــشدووٌ دة اىميتشييــةوة ر ـ ئــةولتة جــاسيتك ديكــــةم ٍــةس
ئــــةولت دةس ــاٌ ديتيييــــةوةة وةوت ــة ئةرــةس ئــادةو  رــة ى ـ ل ئــاوت ر ور ــآة يــاى
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ــةطـ راطك ر ورـآة مـةعق ولت ىيــة ىةوةوـةل رـةو ــــيت ةية ر ورـآة ةـ ىكة دة،ـ
َتـ٢
خًِلا ُ ْٓ َٜكؿا َ ْع َٙا ح َّ
حةديظـ ديتغةمبةسل ى تية  دةفةسم لت [ثاَِّ يَِْ َٜشٍَٔ ا ِي َ
ض ـ ـ ًِ ٌِ َ ـ ـزقِ<
خ ـ ـدرٔ َ ُّٟـ ـزقِ< (ََٚ ،)5548ا ْ
ج ـ ـ٘ا َأحْ َُ ـ ـ َ ـ ـزقِ< (َٚ ،):378ايبا َ
ا َٕ]{َأخْ َز َ
ح َّبـدَٕ َـزقِ< ( )8384عَـْٔ
خد ٔر ُّٟفـ( ٞاألدب اي ـُفزد) َـزقِ< (َٚ ،);9:ا َْـٔا ِ
(َٚ ،)96;4ايبا َ
أََِ ٞاٖزَْٜـزَ) َ٠ة وت ة داـــاٌ وسدة وسدة ىةئَــك ئيت وةو ر ــةوة وت ــة ئـة ،ـــةدو
،يــافةو را ياٌ وـةو ر ةوة) ا وةت ئيتظـــال ئيتَــا ة.
وة ئة دةمياى و ٌ) ئة ص ـفز ايع د)ة اإلؽـحد )13دت ٍا ةة راطـ ئـةوة وـشتوة
ئــةوةل وــة م وطــــا  دوتصدة ىةفــةس ئــة ٍــةس تةيــةت دةى تيــش تل ر ئــةوةل ديتبــــآ
رَــً ئةو طـةسصةميية ر بــكيًة رـضتىً ةـ ىةو ويتـ ئيتيـــةو ةـييةو ةـ ىة؟ ئـة ريتـش
ىاووىيبـــــاى إصتهغ ــدف أر نٓع ــدٕ) دبـــكييي طـــةسصةميي وةىمـــــاىذتة ئـــــاوت
جَٛاصـٝط إٔي ـ ٢أَ ْر ٔ نَ ْٓ َعـدٕ ايٖ ِتـَ ٞأْـد َٚا ِٖ اب َٗـد
ٍــا ة ثاَِّ قَدٍَ ايـزَبُّ ي ـُاٛصَ <٢أَرْصِـٌْ َ
ال َي ـ٘ا)...ة وت ــة دوتي ـ دةسوةسدرــــاس رــة
ص ـبُْ  .ـ ّْ ّ
ن ـٌّ ِ
ص ـٌْ َِ ـْٔ ُ
ص ـزَا ٌَِٝ٥أَرْ ِ
ِيبَ ِٓــ ٞإٔ ْ
م وطــال فةسم و ةــةىذ طـيخ سيتك ر طــةسصةميي وةىمـــاٌ رييتـــشةة وـة مـً ئــةو
طــةسصةمييةو رة رةى ئيظــشتئية دتوةة وة ئة ٍةس يــشة ٍـ صيتك رـةى ئيظـــشتئية
ى يتيـةسيتـك.
ئيجــا ٍةس ئـة دـةمياى و ىـــذت راطـــ ستد س يتـــك دةوـات دةسرـاسةل دبــكييي ئـةو
طــةسصةمييةة رـة ىاووىيبـــاى تكزٜـز عـٔ اصتهغـدف األر ) ستد س يتـــك ئـــةراسةل
جعاـ ــٛا َِ ــٔ اصتهغَ ــدفِ األَ ْر ٔ
دبـــكييي صةوييـــــةوةة دةئَـــــآ ََٚعْــ َ أَرَع ــني َ ََْٜٛـدّ رَ َ
حزَاَ ِ٤فــدرَإَ ِفــَ ٞقــددِؼ
ؽـ ْ
ع ـعْبِ ٔإص ـزَا ٌٝ٥فـ ـَ ٞ
صــد ِ٥زا َ
صــَٖ َٚ ٢ــدرٚإ َ َٚ
َف ـ َقبًَٛا َع ًَــَ ٢اَ ٛ
ط ًَكَِٓ ــد ٔإ األَ ْر ٔ ايٖتِ ــٞ
ًٖ ََٚػ ــ ََُِ ِٖٛــد عَ ــد َٖ ٙٚا َٚأَرٖٚا ــِ َثَُــزا األَ ْر َٔٚ ،قَ ــديُٛا< قَــ ِ اْْ َ
حكَدّ َيبََٓدّ َٚعَضَـالّ ََٖٚـذِِٖ ِٙـِ َٞثَُد ار َٖـد ،غَ ْٝـز إَٔ ايغـعب
ج َْْدَٖد تَفٝضا َ
أَرصًتٓد ٔإيَ َْٗٝد َفَ َٛ
طَٔ فَِٗ ٝــد َِــد ِيؼا اي ُكــَٚ ِ٠َّٛا ْ اْ ـ٘ا َََِٓ ٝع ـَٚ ْ١عَظِ َُ ٝـ ْ١ج ـ َاَّٚ ...يَ ِه ـْٔ نَد ِي ـبَ َٖ ـ َّأ رَ ْٚعَ
املضــتِ ٛ
ح َكـ ّد َع ًَـ٢
أل ْر َ أل ََّْ َٓـد َقـددِر اَ َٕ ٚ
وا َ
ض ََُْْ ٚت ًِـ َ
صـَ َٚ ٢قـدٍَ< ِيـَُٓ ٔ
ب ا ِيَُد ِثـ ٌٔ َأ ََـد َّ َاَ ٛ
ايغ ْع ِ
َّ
صــهدَْٗد
الْـ ـك ِرا َع ًَــ ٢إَٔ اْ َكــد َّٚا
نــدْاٛا ََ َع ـ٘ا َ َٚقــديُٛا< َ
جــدٍ ا ٖي ـذَِ َٜٔ
ف ـ٘ا ايزّ َ
َذ ِي ـوََ ،فعَدر َ
ص ــزَاًِٝٝ٥ني َِ ــَٔ اي ــبِالد ايٖ ِتـ ــٞ
ِٓ ــد َِ َٚ ،ــ َذ ِيوَ َأذَا اعـ ــٛا ايذُّعْـ ـ ــزَ َ ــ ْ َٔٝاإلٔ ْ
أل ََّْ اٗـ ــِ أَ ِق ــَّ َ ٣َٛ
عـدَٖ َْدٖاِْ َِـٔ
جُِٝـ ا ََـْٔ َ
َضضـٓدَٖد َ َٚ
َتجَضَّضَٖٛد قَدًِ٥نيَ< صَ َتفِ َتزٔصآَد األَ ْر ا ا ٖيـ َتج َّ
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جلبَــد َِزََ ٠ــن اعٓ ـدم َف َب ـ َْْٚد ِفــَ ٞأع ـنئ أَْْفضــٓد
ص ـهَد َِْٗد َعَُد ِي َكــَ ،١ف َك ـ ْ رَأَ َْٜٓـ ـد ٖا َٓــدىَ ا َ
ا
ن َذ ِيوَ نُّٓد فِ ٞأَع)1()ِٗٓٝة وت ة ئة دوتل ةــةت سوترة وت ة دوتل ةـــةت
نَدجلَـزَادِ َ َٚ
سوتر ئـــة رـــــةستٌ دبـــكييي ئـــةو دوتصدة ى يتيـــةسةل وـــة م وطـــا  ىـــاسدى رـــة
ى يتيةستيـــة ٍــــةس دوتصدة تةوــــةل رــــة رـــةى ئيظــــشتئية)ة دوتل ئـــةوةل وــــة
طــةسصةمييةوةياٌ دبــــكي رةستىــةوةو سوويــاٌ وــشدة م وطــاو ٍــاسووٌ رةئ ــ رــةى
ئيظـشتئية ئــة ريارـاى فــــاستٌ ئـة ،ــــاديبة وة ئـةوةياٌ دــآ سترةياىـذٌ وــة رييي ياىــة
وت ة ةـيياٌ ديبـ و ريتشتياىـةوة) وة رـةسو ميـ ةل ئـةو طـةسصةمييةم وـة ةـ ور وٌ
ري بــكيً ئةويبــياٌ ئةرةلت ى تياٌ ٍيتيـــاة وةت من وىـة ديتبـــاىياىذتٌة وة ر يـــاٌ
ئيتنة ة ويــً ر ت ئةو طـةسصةمييةل وة ئيتنةت ر ت ئـــةولت سةوتىـة وـشد رـ وة رييينـاٌة
رةستطـــ وتيــة ـــتو ٍــةىم يي ئــــآدةسرلتة وت ــة صوتس رــة رةسةوة ــــة) ئــةوةم
من وىةل ئةو مي ةو رةسٍةمةية وة ئةويتيةة رة و ئةو رةئـةل وة ئةويتذت ىيبـــةجيتًة
صوتس رةٍيتــضٌة وة ــــاسةواىياٌ صرس مةحكـــةمًة وة ــــاسةواىياٌ رـةوسةٌ وة ــ وسةل
مةحكةمياٌ ٍةيةة صرسياٌ ئةوراسةوة ر ت)ة رة و وائيــب {وت ة نديـب َـٔ ٜٛفٓـد)
دياسة ئيتشةدت ةىيا راط ئةول وشدوةة رة و صتىاياى ئيظـــالو ئـة وـيتبةواىياىـذت راطـ
ٜٛع َٔ ْـ)ٕٛيـب دةوـةٌ ٍـةسوةٍا دةميــاى وـ ٌ)يب ئـة ــ يتي ديكـــةدت راطـ
ئةويب دةوــات}()2ة ئةو رةئةوةل ئاستو وشدةوةة ئةو رةئةل وة ئة رةستىبـةس م وطـادت
را رَس ر ئةو طـةسصةميية وة ر ماٌ ديـاسي وـشتوةة ريكةييـــة
وةطـا ر وة وة ر
م ئَــك ى ماٌ يتيذت ىيبـــةجآ رسة ة ىكة ريتم ماٌ ئيتنة دة تىس ئةوة ركةيـــًة
رة و ئةو دياوتىةل وة ئةرة َئ ر وٌة {وت ـة جمة ئة ىـ ل ئـةو ياصدةيـةل دلة رـة و
ئةستطـــيذت ي ـــــةع و ـ سل ى ـ وٌ)يــب ٍــةس ستل وةت ئــةو ر ـ وة وت ــة ةىيــــا ئــةو
دووةيــاٌ ستيــــاٌ وترــ و و ئــةو دةيــةل ديكــة} ر يـــاٌ ئيتنــة ىــا تىس رَــس ئــةو
طــــةسصةمييةدت ىيبـــةجآ رــسة ةـ ىكة دتىيبـــــ وتى ئــة ئيتنــة رةٍيتض ــــشٌة وة رــةو
ـيت ةية ئةو دة ىةفــةسةل ديكة ـشس رينيتكـ صرسيـــاٌ ئـةىيت وةةـةل ئيظــشتئي ــذت
رآلووشدةوة ئة و ذتة طـةراسةت رة ىةئَك ئةو ـــ يتيةل وة ة ور وٌ ر دبـــكييينة
وة ر يــاٌ ئةرةس ئيتنة رَييـة طةس ئةو صةمييــةو يتيذت ىيبـــةجآ رس ئة رـةييناٌ
 )3ايتفضري ايتطبٝك ٞيًهتدب ايـُك ظ ،ـ .563 ،4;:
 )2رشوتىـــة (ايتفض ــري ايتطبٝك ــ ٞيًهت ــدب اي ـ ـُك ظ ،ايعٗـ ـ ايكـ ـ  ،ِٜص ــفز ايعـ ـ د ،اإلؽ ــحد < ،36
ـ.)566
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دةرةٌة وة ىةئَـك ئـةو ــ يتية وةت ىيتَــت ستومـاٌ دةوـةٌة وة ٍـــةم و ئةوتىـةل وـة
رييي مـــاىً عَُديِـ ـ ـك)١ة رــــ وٌ عَُديكـ ـ ـ)١ةة وـــــ ل ِعُـ ـالَم)ةة ِعُـ ـالَم)ة وت ـــة
ئييظــــاى صرس رــة ،ة فــةت رــة وةئــــةم رــةٍيتض}ة وة ديتيــاىـــم ً ئيتنــة ئــةولت
ج َبـد َِزَ )٠وـــ ل جَبَّـدر)ةة وت ـة وةطـــاى صرس رـة ٍيتـــضو رـة
جبَدَِـ ـزَ)٠ماٌ ريـيسة { َ
َ
تىاو طــةسوةم} ئة وةةــةل عَٓ ـدم) وة ئيتنة ئةةاو ئــةوتٌ ى مامنــاٌ رـة و ئ ـــة
ريي ـ ة ٍةسوةٍــــا ئــةوتىيب ئيتنةيــــاٌ وةت و ئ ــــة دةٍا ــة رةسةــــاو ئةةــــاو ئــةوتٌة
ٍيتيــذة رَكــة ر ويــً.
دياسة ئةو وسدةواسيية ئـة دـةمياى و ىـذت ٍـا ةة رـة و ئـة  ،سئاىـذت ـةىيا ئامـارةل
د تيــذستوةة وــة ر وياىــة ئيتنــة ىــا تىس رَــس ة ىكــــة ىةئَكيتكــــ رــةٍيتضو تىــال
يتذتيـــــةوة ىـــا تىس رَـــــس ئـ ــةولت ىيبــــــةجآ ريـــــً ة ئـــةوتٌ سيتمـــــا ىـــادةٌة وة
ـــةسيبــناٌ ر ئةرـةلت ئةوتىذت ىاوــشلت.

مةطــــةئةل ـةـــــةو ﭽ       ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂﭼة
دوو دي ــاو ئةوتىــةل وــة ئــة ى ـ ت) دة شط ـيتًة يــاى د ئــةو ىةئَكــةل وــة ئــة دورمــً
دة شطــاٌة وـة ىـ ت ةاوـــةل ئةرةئَـذت وشدرـ وٌة ديتياىــم ًة وت ـة رـة رةئــ رةىــ
ئيظـــــشتئي ياٌ رـــــ ت) وــــــ دش رَــــية ىيتـــ دةسوتصةوةيــــاىةوة وت ـــــة دةسوتصةل
ـــاسةوةياىةوة) ئةرةس ئيت ة وـــ دش دةخماس اٌ دتٌة رةطـةسياىذت صتلت دةرـًة وة دبــــ
رة ى ت ربةط ،ئةرةس ئيناىذتسٌة ئيتشةدت ديت يظـــة ةةىذ ٍةئَ يتظـــةيةت ركــةيً
يةكــةم< ئةو دوو ثيــاوة كـآ بوون؟
ئة ةفظـتةواٌ صتىاياى ئيظــالو ىاوياٌ رة ٜٛعـ َـٔ ْـ )ٕٛوة نديـب َـٔ ٜٛفٓـد)
ب يُِٛصـ٢
ٍيتيـاوٌ ر ويتية فتِ ايك ٜز)دت دةئَـآ جد ٤ف ـ ٞايعٗـ ايكـ  ِٜقـدٍَ ايـز ّ
ٖٚدرٚإ< إيـََ ٢ت ٢أؽفِا عَٔ ٖذ ِٙاجلَُدع ِ١ايغـزَِّٜز ٠اي ـُتذَز ِ٠عًَـ ....َّٞيَـْٔ تـ خًٛا
األر َ اي ٚع ا َ ٟ ٜرافعدّ َكَضَِٕ إٔ أُصهَِٓهُِْ فٗٝد َدع ا نديبَ ََٔ َٜفَُّٜٓ ٚ ١غٛعَ
ن ـِْ ايــذ َٜٔإدع ٝـتاِ أَ َْ اٗ ـ ِْ ٜاؾ ـبِحَ َٕٛأصــز٣
خٌا إيُٗٝــد أٚالدَ ُ
َ ـ َٔ ْــ ،َٕٛغ ـريَ أْــ ٞص ـ ُد ِ
فٝتُتع ــ َِ ٕٛــدألَر ٔ ايـ ـ إحتكزا ٖٛــد أَََّ ــد أْ ــتِ فـ ـ َٕ جْـ ـَْهِ تتض ــدقُُ ف ـ ـ ٖ ٞــذا
َّ
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ايكَفزٔ)()1ة وت ة ئة دةمياى و ىذت دةئَـآ دةسوةسدرـاس رة م وطـــاو ٍـاسووى فـةسم و
ٍة اوـةل مً ةاود ـــي ئـةو و تمةئَـة ىشتدـةواسة ركـةوة وـة ٍةميبـة دش ـةو ر ئَـةو
ئةطةس دةوةٌة ٍةميبــة ىـاسةصتي دةسدةرـشٌ؟! ىـ ت فـةسم ول وة ىاةيـــة طـةس ئـةو
صةمييــةوة وــة رــة َئيتيه د تيــذتوٌ دةطـــه رةسصوشدر ــةوةو طــــ يتيذو ر ـ ى ـ تسدٌة وــة
ئيتــ ةل يتذت ىيبـــةجآ ركـةوة ئيت ة ىارـآ رَيـة ىيت ل جمــة ئة دوو وـةس ٜٛع َـٔ
ْــ )ٕٛوة نديــب َــٔ ٜٛفٓــد) ــةىيا ئــةو دووتىــة دةةــية ى تيــ ل ئ تيـ ة ٍيــــض وامــــاٌ
ىاةيــة ىيت لة رة و ئةو ميذت ىة اٌ وة خف ئةوة ــاٌ ئيتذةدت دةريـــة دي ـ ىةئَـكـــ
ئــةو طــةسصةمييةة وت ـة دةريـة دي ـ جةرــارتةو عةمائيقـة) ئةوتىـة دةةـية ىيتـ لة
دوتل ئيتــ ةة وة ئةو طـةسصةمييةل وـة ئيتـ ة رـة وةمـــاٌ ةماــــا وـشدة ئـــةوتٌ يتيـذت
رياىيتكــــ ىــ م دةرــ صةسيتيًة رــة و ئيتــ ة دةرــــآ جةىاصةواىـــــاٌ ئــــةو رياراىــةدت
رةطــــةسيةوذت ركــــةوٌة وةت رــة سيتضتٌ وت ــة دةر ـآ ئ تي ـ ة ٍةم و ــــاٌ مبــشٌة ئيجــا
وةةــةل اصة اٌ ميذتئَةواىــــاٌ ديتذةرـــةٌة وة دةةيـــة ىيتـ ئـةو طـةسصةمييـــةو ىيتـ
ئةو ـــاسةوة).
دووةم< ئةوةى جيَـى سـةرجنة ليَـ رةدا خواي باآلدةست ئةو دوو ثيـــاوةى بـة دوو
سـيفةت ثيَهاســة كردوون<
وةطــــــف يةوــــــــةو ﭽ     ﭼة رــــــ وـــــــةل
)ةة ةةىذ وت ايةوـياٌ ئيتكـذتوة ــةوة
 -1ئة ىـ ت دة شطـــيتًة يـاى رـةى ئيظـــشتئية ئـة دورميةوـــاٌ دة شطـــاٌة رــة و
ئةوتٌ ةىيـا ئة ى ت دة شطــاٌ.
 -2وت ايةو ديكــةل ئةو دوو دياوةل وة ئةوتىيب ئة جةرارتة دة شطاٌة وة ئـةو
طـةسصةميية دـترصة ىيبــــةجيتًة رـة و ئةرةسئـةوةل ئيناىيـاٌ رـة ىـ ت دــــةو
ر وة ٍةسةةىذة شطــ ئةوتىيبــياٌ ئة دئَذت ٍةر وة ر يتياٌ ىةدت رةو شطــة.
 )3ح ،4ـ566داٍ ،ــةسوةٍا رشوتىــة< ايتفضـ ٝــز ايتطب ٝــك ٞيًهـ ــتدب اي ــُك ّظ ،ايعٗ ـ ايكـ ـ  <ِٜص ــفز
ايعـ د ،اإلؽحد <  ،36ـ .566
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 -3دوو ديــاو ئةو رةئــ رـةى ئيظـــشتئي ة وـة ئـة دورميـةواىياٌ دة شطـــاٌ وت ـة

ﭽﭼة دةةيتــةوة ر ﭽﭼة ىةت ر دوو دياوةوةة وت ة ئـةوتٌ

شطـــ دورمييــاٌ ىــةر وة ــةىيا رةئـــ رــةى ئيظــــشتئية شطــــياٌ ٍــةر وة
خـدفُ )َٕٛوت ـة ئةوتىـةل
خـدفُ)ٕٛة اَ ٜ
ٍةسوةٍا ى يتيذستويبـــة ةوة َِـَٔ ايٖـذِ َٜٔاَ ٜ
وة شطــيتيشتٌة ياى د مة شطــيياٌ ئيتذةوشتة ئةوة وةطف يةوةوة وة مـً صيـا ش
ئةوةو رة عةَ ،ةوة دةى وطآة وة مةرةطـ د تي ئةوةرـآ ئةو دوو دياوةل وـة ئـة
ىـ ت دة شطـاٌة ئةوةم سةىيةيــة ى ت ئـة رـةى ئيظـــشتئي دةرـشلتة وـة ئيتـ ة
مــادتو ئيــذديمال ئينــاٌ دةوــــةٌة دةرـ و رــةس ئــة ىـ ت رــرتطيتًة وةت ئــةو دوو
ديــاوة ئينــاىذتسةة ىةت ئة ةيشل ى ت رـرتطيتً.
وةطــف دووةو ﭽ  ﯓﭼ
  ﯓ) ىـــ ـ ت ةـــــاوةل ئةرةئَـــــذت وـــــشد رـــ ـ وٌة ئـــــةو ةـــــاوة
ئةرةئَـــذتوشدىةل ىــ تل دــةسوةسدراس ديــاسة ىــ ت رةربــــ فةسم ويــة ة رــة و
دةر جنـآ مةرةطــ ئةوةرــآ ئيناىيـاٌ ٍـةر وةوة دبــياٌ رـة ىـ ت رةطــ ةوة ئـاصت
ر ـ وٌ ة دئَيــاٌ رــةٍيتض ر ـ وةوة سووح ـ فيــذتواسيياٌ ٍــةر وةة و مــة َئيتك وةط ــف
دةر جنـ ـآ ئـــةو أَْعَـ ـَِ اهللُ َعًَ َُ ٗٔ ٝــد)يـــاٌ دـ ـآ ةفظـ ــت ركـــشلتة ٍـــةم و ئةوتىـــة
دةرشيتـــةوةة ئيجــا ئــة يــةويتك ئــة سووةوـاى سةوتىب تيــزي ئــة  ،سئاىــذت ئةوةيــة وــة
وــ ــةيةت رةوـ ــاسدةٍيتيشلتة و تمةئَـ ــيتك ماىـــال ٍةيـــــةة ئيتظــــــا ئيتـــــشةدت ئةرـــةس
فةسم ورــــال قَ ــدٍَ رَجا ــالٕٔ َِـ ـَٔ ايٖـ ـذَِٜ َٜٔخَ ــدفُ ٕٛعاـ ـجَدعَ ْ ٔٔٝأَ ٚعاـ ـجَدعَدٕٔ}ة دوو
ديــاول ئاصتة ئةوة ٍةس ئاصتيـة ي دةرش ـــةوةة رـة و ئيتـشةدت وـة دةفـةسم لت أَْ َعـَِ
اهللُ َعًََُ ٗٔ ٝــد) ئاصتيــة ي دةرشيتـــةوةة فيــذتواسي ئــة ىــ رشدووي دةرشيتـــــةوةة
دبــــ رــة ىـ ت رةطــ ،دةرشيتـــــةوةة ئينـــاٌ رــة ىــــ ت دةرشيتـــةوةة ىة شطــاٌ ئــة
دورمياٌ دةرشيتـةوةة صوتس طيفةت دةرشيتـةوة.
ســيَيةم< دانــانى نةخشــةى جةنــط<
ئـةجنـا ئةو دوو دياوة وت ة ي ـةع و سل ىــ وٌ ئةرـةلت وـــائيب وـ سل ي فـةىياة
وــة ئــة ةفظ ــتةواى ى ماىــذت دةئَــــآ ي فةىي ــاة ر ــة و ئــة دةمي ــاى و ى ــذت دة َئ ــآ
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ُٓــ)١ة رــة ٍةسحـــالت ديتــً ىةىبــــةيةو جــةىط دتدةىــيتً رــ رــةى
يةف ىيـــة َٜف َّ

ئيظــشتئيةة وة ئة دوو طــآ وــــةدت وـ س دةوةىـةوة ﭽ   

   ﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﭼة ىةىبـــةيةو جـــةىميياٌ رـ ـ
دتدةىيتً وة رشيـيــة ئةوةل وــ دش دةخمــاس رذةٌة دةخماسل وــ لت رـذةٌ؟ يةوظـــةس
دــةخماسل دةسوتصةل ـــــاسةوةياٌ رــذةٌة ديتبــــرت رامســاٌ وــشد وــة وــا ىــــ ل ٍــةس
دةوئَة يتــــك ـــــاسيتك ـــــ وسةل ٍــةر وةة رـ ويتيــــة وــــة ٍــةوئيتش دةريــيس ،ــة ل
ٍةيــةة ٍةم و ـــاسةواٌ وتر وٌة ،ة يــاٌ ٍةر وةو ـــ وسةياٌ ٍـةر وةة ئيجـــا ئـةو
،ة ية ىةئَكةوةلة دتىيبـ وتىةوةل ٍـةم وياٌ ئـةىيت ل دترـ وٌة وة ٍـةس ،ـــة يةت
وــة ـــــ وسةل ٍــــةر وةة دةسوتصةـــــ ٍــةر وةة جــا دةسوتصةيــــةت رــ وةة يــاٌ دوو
دةسوتصة رـ وٌة يــاٌ صيــا ش رـ وٌة رــشىط ئةوةيــة ئــةو دةسوتصةوة ىةرــآة سلت ىــةر وة
ىــةئَك رَــيتـة ىيت يــاٌة ئـةو دةسوتصةيـةم رـة دةسرـــايةو صرس رـةوسةل ئـة ئاطـًة
ياٌ دــ ة ياٌ ئة ةىـةيةو صوتس مةحكــةو دسوطـياٌ وشدوةة وة ــــ رةوسةيـــاٌ

دتوة ة دبـ وة رة ٍيض وةس ىةريتـةوةة ر يـة ئـةو دوو ديـــاوة دةئَـيتً ﭽﯔ

ﯕ ﯖﭼة ىةىبــــة جةىمــــييةوة ئــةوةدت وــــ ست ٍةئَذيتـــةوة ئــة ىاوــاو
وــ دش دةخماسيـــاٌ رـذةٌة يةوظـــةس ٍيتشــيب ركةىـة طـــةس دةسوتصةل ـــاسةوةياٌ
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼة ئيجا وة ىةىبةل جةىميياٌ رـ دتدةىـيتًة وة
م ردةـ ــياٌ د ــآ دةدةٌ وــة ئةرــةس ئ تي ـ ة و ـــ دش ة ـ وىة ى تي ـ دةسوتصةل ـ ــاسةوةة
دئَييـــارً رةطـــــةسياىذت صتلت دةرـــًة وت ـــة رـــة ٍيتضيتكــ صوتسةوة دـــةخماسل دةسوتصةل

ـــاسةوة رذةٌ ريكـــةىةوةو رَـية ىيتـ ــــاسة ئيجـا ديتبـــياٌ دةئَـــيتً ﭽﯜ ﯝ
ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﭼة وة دبــيب رة ى ت ربةطــ ،ئةرــةس ئينــاىذتسٌ.

وةوت ـــة ٍــةو ىةىبــةل جــةىمياٌ رــ دتدةىــيتًة ٍـــةو مــ ردةل طــةسوةو ييــــاٌ
دـــآدةدةٌة وة ٍـــةو ئام ترراسييبـــياٌ دةوــةٌة رـــة و رـــضتىس ئايـــا رـــةى ئيظـــشتئية
ئام ترراسي ئةو دوو ديـاوةم ٍيض واسيمـةسي ئةطــةسياٌ ٍةر وة؟!
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مةطــــةئةل حةو ــــةو وــة ىــ ت دةفــةسم لت ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭼة رةى ئيظــشتئية ر ياٌ ئـةل م وطـــا! ٍةسريـــض ئيتنـة ىاةـيية ىيتـ
ئةو ـــاسةوةة ياٌ ىاةيية ئةو طــةسصةمييةوةة او ئـةو دتىيبــــ وتىة ئةويتـــذت ٍـةرًة
وةت ر ى ئةوتىة دياسة ىةئَـكيتك ر وٌ سووح فيذتواسي ئةىـ ر سدوويياٌ ىةر وةة
رــة و ـ سدةوتسي ى تمــاٌ دة َئ ــآ حــاصس ى ـ سل رــةس ط ــيتبةسلت ر ـ وٌ) ،ــةوميتك وتم
ــايظــــــةل ئـــةوة ىـــس وـــة ئـــةو جـــةىط جيَـــادة ركــ ــةٌة وة ئةرـــةس ريبـــــيكةٌ
طةسوةو و ىارًة رةو سووحيية ــةوةة ٍيتيــذة ىــ ت دــآ ريتَـــيتض ريتــ دورميةوـةل
ى تت دآ ئةوةىذة رةٍيتــض رـآة ئةوة ـ ت ٍـةس ئـةسيت ة تيبــكاولة ئيجـا ئةرـةس ةماـــا
ركةيً ئةوتىـة ةـ تس ج سة ةئكـيذياٌ رةوـاسٍيتيــاوة ر ت ىةةــ وٌ
يةوـةو إَّْٔد)ة إَّْٔد) ئةطــ َ ى تل إَّْٔـَٓد)يةة وت ة ريتم ماٌ ئيتنــة.
دووةو ﭽﭔﭕﭼة َئْ) ر دتو وـي

تَ نٝـ )ةو ر ٍةسريض تَ َٝـ )ةة وت ـة

رة ةئكـيذ ىاةـس ٍةسريــض ىاـــَس.
طــيتيةو أَ َ ـ اّ) ةئكيـذياٌ وشدوةة وت ـة ٍةسريض ئيتنة ىاةيــً.
ةـ تسةو ﭽﭗﭘ ﭙﭼة ٍة ـا ئةوتٌ ئةويتـذت رًة وت ــة مةرـــةس ةـــ َئ ركـةٌة
وة ريتم ماٌ دتىيبــــ وتى ٍـيض ــــاسو و يتـــكة ئـة ىـ ست ــــاسو و ـ ى تيـــاٌ
ة ـ لت ىــةوشدوةة وةوت ــة ة ـ تس ج ـ تسة ةئكــــيذياٌ رةواسٍيتيــــاوٌة ــاو م وطــا
طــةخم ى تل ئــآ رآ يةوجــاسي ىائ ميتــذ رآ ئيتياٌة وة ىائ ميتذل ركـةٌ وةة
ديكــة دتوتيــــاٌ ئ ــآ ىــةواتة وة ر ئــةوةل ــةيشل م وطــــامة ئــةو دوو ديــاوةم
ٍيَكةطـ ديكـةم دتوتيـاٌ ئــآ ىةواتة ئيجـا رضتىس دةئَــيتً ة ئة رةستىبةسدت؟

مةطــــةئةل ٍةــــــةو وـــة دةفـــةسم لت ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼة ئةو رةى ئيظــشتئي ة رة م وطا  وة وة رة ٍاسووى رشتل دةئَـــيتً
وة دياسة ئة دبـــ ئةوتىيبةوة رة ي ـةع و سل ى وٌ رـة وـائيب وـ سل ي فـةىيام

دةئَــــــــــ ـيتً ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼة ــــــــــ ـ تو
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دةسوةسدرـاست رَـً ـةىمًة ئيتنـةم ئـةوة ئيتـشة دتىيبـــ ويًة وـة دةئَـيتً ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ) و دةسوةسدرــاست رَــً ةىمًة ئةوة دوو وت ـال ٍــةٌ
 ) 1ياٌ ئةوة ا ئةوتىـة م جةطظـينة رـ وٌة وت ـة ىـ تل دـةسوةسدراسياٌ جةطــاىذوةو
وتياى ــضتىي ة وةت ة ـ ٌ رةـــةس د تيـــ دةة ـآ دةسوتة ى ـ تل دــةسوةسدراسيب وتيــةة
وت ة ى تياٌ جةطـاىذوة وةت جةطـة ــ ماددي ةماـــاياٌ وشدوة.
 )2ياى د مةرةطـياٌ ئةوة ر وة ئةل م وطا!  رَـ ة را ى تل دةسوةسدرــاسيب
ياسمة يـ رذتو ٍاووـاست رآة ٍةسدوو وت اواٌ ٍةئَذةرـشلت.
ئيجـا دةئَـيتً ة ؟ دة َئيتً تو دةسوةسدراست رَـً ـةىمًة رـة و ئـةدل رةىظـــبةت
ى ياىــةوة ةـ ؟ دةئَــــيتً ئيتنــةم ئــةوة ئ تيــشة دتىيبـــــ ويً! ئــة دةميــــاى وـ ٌ) ئــة
طــيفشل عــةدةد) ئــة ئي ــــحاح  )14ئــة ر تيــش ىاووىيبــــاى َت َُـ ُّـزدا أََٓــدٔ ٤إصـزَا)ٌِٝ٥
وت ة ٍةئَـمةستىةوةل رةى ئيظـشتئي ذتة ئاوت راط ئـةو ٍةئَ يتظــــةل رـةى ئيظـــشتئية
ن ًٓ ـ ا٘ ؽَ ـ ـَ ٛت٘ا َ َٚهَ ـ ـِ ٢فــِ ٞت ًِ ـوَ ايًٖ ًَ ٝـَٚ ِ١تــذََّز َع ًَــ٢
دةوــاتة دةئَــــآ َفزَ َف ـ َ ايِغَّ ـ ـعْبا ُ
حزَاِ ،ِ٤يَُـدذا
َاٛصَََٖٚ ٢درٚإَٚ ،قَديٛا< يٝتٓد َاتْٓد فِ ٞد ِٜـدر َِؾز أَ ٚيٝتَ َٓـد َا َتٓـد ِفـ ٞايؾَّـ ْ
طفَديُٓ ــد
أَحْقَـ ــزْد ايِــزَبُّ ٔإ َٖــذِ ِٙاألَرْ يَٓٗ ًِــوَ َِحَــ ايضَّـ ــَٚ ِ ٝتاؤخَــذَ ِْضـ ــدؤاْد َٚأَ ِ
ب َيٓــد
خـ ْ
ض يَِٓٓ َت َ
قـٗاِ ِيـ َب ْع ٕ
ؾـزََ َٚ .قــدٍَ َعْ ا
جـ إ َِ ْ
قـٌٔ إَْٔ َْز ِ
صــبدٜدَ .أ َيـْٝطَ َِـَٔ األَفِ َ
َ
ج ٔ إ َِؾزْ )1()...وت ـة ئـةو ــةوةدت رـةل ٍـةم ول دةىمـ رشيـاى رـةسص
قد َِ ٥اّ ََْٚز ِ
ر وةوةة وة دش ةو ر ئَةو ريتـضتسي ىـاسةصتي صرسيـاٌ ئـة رةستىبــةس م وطـــاو ٍـاسووى
رشتل طةخم ى تياٌ ئــيتبـآ) دةسرشلة وة ر يــاٌ ى تصرـــة ئـة طـةسصةميي ميظـــش
مشدرايًة ياٌ ى صرـة ئـة ريارـاٌ مشدرـايًة ر ةـ دـةسوةسدراس ئيتنـةل ٍيتياوة ـة ئـةو
صةمييةوةة او رة يزتي ــنبــيتش ركــ رسيتس! وة رىةوـــامناٌ ميذتئَةواىيبـــناٌ رـة
دية رمـتيتًة سةىيةياٌ ئة ىــ ت رشت) دوتي ر يـــاٌ ئايــا راــــرتىية رمةسيتييــةوة
ر ميظشة ئةو ميظــشةل وـة طـائَةٍال طـالت رـ وة طـــ شةو ريتماسيـاٌ ئةويتـذت ديتكـشتو
ةةوط ـيتيشتوىةوة) وة ٍةىــذيتكياٌ رــة ٍةىــذيتكياٌ ر ـ ت رــا فةسماىذةيــةت ر ى مــاٌ
ٍةئَبزيتشيًة وة ئةرـةلت ى ل مباىبا ــةوة ر ميظــش!
 )3ايتفضري ايتطبٝك ٞيًهتدب ايـُك ظ ،ـ.564
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جـا دةرـــآ م وطـا  ةـةىذةل ىةفـةت ئـةو ،ظـــاىة ى تسدرـآ!! ىـ ت  م وطـا
و ٍــاسووى  رــشتل ىــاسدووٌة دوو ديتغــةمبةسل دايــــة رــةسصة وــة رَــً ر ــةى
ئيظشتئية دةسرـاص ركــةٌ ئة ريتش ةةونةو د طـــا َئ فتعةوٌ دةسيـــاٌ ريتـيًة دةسيـال
ر ـة وشدووٌة فتعةوى ر فةو اىذووٌة رـة ىـ ل و رـة طـــ داوةيةوةوة دةسرـاصل
وشدووٌ رـ ريارـاى طـيياة ئـة ريارـاى طـييا ىـ تسدى حـاصسل رـ ت ئامـادةوشدووٌة رـة
ٍ ــةوس ط ــيتبةسل ئــــآوشدووٌة رــةئَك ئــة دــةمياى و تىــذت دةئَــــآ رــة ـ ــةوتىةم ة ـ ٌ
دةسريبــــ ،ئــةو رياراىــةو ة ـ ٌ رــة سيتيــــاٌ دةصتى ـ ؟! عــةم وديتك ئارــــش ٍــةر و ئــة
ــــــيت ةل و تئَةوةيةوـــذت ئـــارش رـ ـ و سيتـ ـ رـ ـ سرــــــً دةوشدىـــــةوة()1ة ئيجـــا وـــاى
طــةسةاوةل ر سةىظــاىذر وٌة ئيجا ى ىاوـشلت ٍةس ئة رياراٌ رـً ـا ،يـــامةتة ىـ ت
رة م وطال فةسم و رَــً ئة ـاو ىيبـــةجـآ رًة ئة دةوسل َٝت ايـُك ظ)ة وةةـ
ئةوة وة ميــاٌة ر و!! ئةوةم ئة دـةمياى و ىـذت ٍـا ةة وـة ٍـةو ج وئةوـةواٌ ٍـةو
ىةصشتىييةواٌ وـيتـب ى تيــاىة رشوتياٌ ديتية ـ .
ئيجا رـا ئـةوة رـةستوسد ركـــةيً ئةرـةلت ٍةئَ يتظــــيتك ٍـــاوة ى ديتغـــةمبةسدت 
او رضتىس ٍـاوة ى رةسيتــضل ديتغةمبـــةس  ىـ ت ئيتيـاٌ ستصل رـآة ةـةىذ وةةــةو
جي يتكــ م رـاسةت رـ وٌة ةـةىذ ىةئَــكيتك جيتـ سيتـضو ى تـــةويظــــس ىـ ت ئيتيـاٌ
ستصل رـــآة وة جيتــــ ئــةوةٌ وــة رةستطـــ ٍــةم و ٍــةم و وةةــةواى مظــــ ئَناىاٌ
رياىكةىة طــةسمةـ سيتضياٌ ئــآ رمشٌة را ةماـا ركةيً [عَـْٔ أَ َْ ـطٕ إََّٔ رَصاـ ـ ٍَٛاهللِ
ع ـدَٚرَ حِ ـنيَ َ ًَػَـ ـ٘ا إٔ ِقبَ ـدٍا أََِ ـ ٞصاـ ـفَِٝدََٕ ،قـ ـدٍَ< فَتَهَ ـًٖـ ـَِ أََاـَ ٛهِـزٕ َفـ َ ْع َز َ عَْٓـ٘ا ،اثـَِّ
َ 
صــ ٍَٛاهللِ!
تَ َه ًٖ ـَِ اع َُ ـزا َف ـ َ ْع َز َ عَْٓ ـ ـ٘اَ ،ف َكــدَّ صَ ـ ـ ْع ا َْ ـٔا اعبَ ـ ـددََ ،َ٠فكَ ـ ـدٍَ< إَّٜٔد َْــد ات ٔز ٜـ ا َٜــد رَ ا
قَٗد ا ِي َبحْـزَ ألَخَقْـ ـَٓدَٖدَٚ ،يَـ ْٛأَ ََ ْزتَ َٓـد إَْٔ َْقْـ ـزٔبَ
َٚا ٖيذَِْ ٟفِضِـَ ِِٙ َٝ َِ ٞي ْٛأَ ََ ْزتََٓد إَْٔ اْخَِ ٝ
ضـ ًِ ٌِ َـزقِ< (ََٚ ):5أ اَـ ٛدَاٚا َد َــزقِ<
جـ٘ا َا ْ
نبَد َد َٖـد ٔإ َيـَ ٢ـ ْزىِ ا ِي ِػ َُــد ِد َي َف َعًِـ ـَٓدَ{]...أخْ َز َ
أَ ِ
())48:3ة وت ــة ئةىةطــــ و ـ سل مائيــك ى ــ ت ئ تيـ ستصل ر ـآ دةريتشيتـــــةوة ئــة راط ـ
جةىم رــةدسدت) دةئَــآ وة ديتغةمبــةسل ى ت  ستويتزل وشد رة ٍـاوة ى رـةسيتضلة
دوتل ئةوةل ٍةوت َئ ديتمةيبـــ وة ئةر ط فياٌ رة ىـــ و رـة واسوتىةوـةوة ٍـا ة ئـة
ـــــامةوةة وة يت ــةسي ة دوتيـ طــــ داء ،ـ سةيب رــة طــةسوشدتية ئــةر جــةٍة ئــة
ٍ )1ةماٌ طـةسةاوةة صفز اخلزٚح ،اإلؽحد <  ،35عُٛد ايضّحدب ٚايٓدر ،ـ.37:
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مةوكــةوة ٍــا ة) ديتغةمبــةس  ستويتــزل دآوـشدٌ ئةر رةوـــش ىـ ت ئيتـ ستصل رـآ
،ظــــةل وـــشدة ديتغةمبـــةس  سوول ئيت ةسريتـــــشتة وة ع مـــةس ،ظـــــةل وـــشدة سوول
ئيتــ ةسرــــيتشتة {يــاى ة ـ سوول وةسر تيــشت؟ وت ــة مةرةطـــ ىــةر و و تةك ــةستٌ ،ظــــة
ركةٌة مةرةطـــ ر و دبـــي تىاٌ ،ظــة ركةٌة ئةرـةس دوو ٍ يــاٌ
يةوــةو ئةرةسئةوةل وـة و تةكـــةستٌ رماسةيـاٌ صرس وـــةو رـ وة وة ئـةو  )314وةطـــة
صوتسرةل دبـــي تىاٌ ر وٌ.
دوو ئةرةسئةوةل ئةوتىةل وة ئة مةوكـةوة و تةـياٌ وـشدوة ئةرـةلت ديتغـــةمبةسدت 
ر مةدييةة ديـاسة ئامـادةل جـةىط جيَـــادٌة رـة و ئايـا دبـــي تىاىيــب وـة وـا
ى ـ ل دــةمياىياٌ رــة ديتغةمبــةس دتوة  وــة ئــة عة،ةرــةل دووةمــذت دةمياىيــــاٌ
ديتذتر و ئة ىيت ـــاسدت ري اسيتضٌة ئايا ئة دةسةوةل ـاسيب ئامادةٌ جةىط جيَــادل
ئــة ىضمة ــذت ركـــــةٌة ئــة رةستىبــــةس دورميــــاىذتة يــاٌ ىــــا؟ دةرــــآ ئيتيــاٌ ةئكيــذ
ركا ةوةة ة ىكة رشيتبةطــ دـةمياىيتك وـة ئيتيـاٌ وةسرــتتوةة ئـةوةل يتـذت ىـةر وةة
ر ية ئيتظـــا دةيةولت ئيتياٌ دئَييــا ريتـــة وة ئايا ئامادةٌ؟ ر ية وة ئةر رةوـش ،ظــة
دةوــات ع مــةس ،ظــــة دةوــات ى ـ ت ئيتيــاٌ ستصل ر ــآة سوويــاٌ ئ تي ـ ةسدةريتشلت وت ــة
ةــاوةسيت ،ظــــةوشدى وةطــاى ديكــة دةوــــةو! وةوت ــة رــا رــة ٍة َئــة يتيةرةيــــً
ديتنــاٌ وترـآ ،ظـــةوةل وتىـ دـآ ىـاى تم رـ وةة ىـاة ئةرةسئـةوةل وـة د تي يظــ رـة
،ظــةل وتٌ ىةر وةو ديت يظـــ رة ،ظةل دبـــي تىةواٌ ر وةة ئةوتىـةل وـة ىةئَــك
مةدييــــةٌ} ئيجــا طــةعذل و ـ سل ع ر ــادة وــة طــةسوتو ــتةل ىــةصسة ر ـ و وــة
ئـةل ديتغةمبـةسل ىـ ت!
صوتسييةل ىةئَكـ مةدييـةياٌ ديتـك دةٍيتيـــا) ٍةئَظـا رـ
 مةرةطــــ ئيتنةيــة؟ ديــاسة ديتغةمبــةسل ى ـ تم  فــةسم ول رةئَــــآة ي ـاٌ
ئامارةل ر وـشدوة يـاى د طــةعذل وـ سل ع رـادة مةرةطــ ئـةوة ىـةر وة وة مـ
دشطـياسةوةل رذت ةوة) ط يتيذ رةو وةطةل رياى مي رةدةطـــةة ئةرـةس فـةسمامناٌ
د ـآ ركــةل ئــةو ح ـــرتتىةل وــة ط ـ تسياىس ديتيــاٌ رــةىيت رــةحشلت ركــةويًة رــةىيت
دةوةويًة وة ئةرـةس فـةسمامناٌ دـآ ركـــةل وـة ئـة وةئةوـــةل ح ــرتةواٌ رـذةيً
ئيتيــاٌ ى سيً اوـ رةسوـ ئغينــادة دةةسة رةسوـ ئـغينــاد ــ يتييتكة ديتيب ــــةو
ئة مةوكةوة دووسة رةخل ئةو خيــذتة ىةت رةخل مةدييةدتة وةت و سدةوتسي ى تماٌ
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رة ىيت ئارشو ئـاو ركـــةويً)ة ئـةوة ٍةئَ يتظــــ

يةوـيتك ر ل ٍةية ر شطـــآ ئيجـا ىـ ئيتـشةدت ـةىيا طـةعذل وـ سل ع رـادة ،ظـةل
وـــشدوة؟ دةئَـ ــيتس ديـــاسة دبــــــي تىةواٌة طـ ــةعذل وـ ـ سل ع رـــــادة ئـــةو مة،امـــةدت
ى يتيةسيــــاٌ رـ وةة وت ــة وــة ئــةو ،ظــــةيةل وــشدوة وةت رــشت رــــةوسةو سيــب طـ يياٌ
،ظــةل ٍةم وياى وشدوةة وةت ةـ ٌ و ةـكةسةواٌ ئـةر رـةوشو ع مـةس ىـ ت ئــيتياٌ
ستصل رـآ ى يتيةسيـاٌ ر وٌة وة ئةوتٌ ،ظــةياٌ وشدوة ديت يظــــ ىـةوشدوةة ٍـةم وياٌ
،ظــة ركةٌة ئةمةم ئةوة دةرةيـةىـآ وة دةرـآ ئة ىيت مظــ ئَناىاىذت رةوسةو رَــ وي
ٍةرــآة وة دةرـآ وتىــةرآ وــة ديت يظـــــ ركــــات ٍــةم وياٌ ٍــةس ،ظــــة ركــةٌة ةـ ىكة
ئةرــةس رةسدشطــــيتك مبــــ سى تسيتك ،ظــــةل وــشدة ماىــــال وتيــة ئــة جيــــا ئةوتىــــ
ديكةـــة.
ٍةسوةٍــا ئةورــاسةوة ئةو دة،ـةم ديتييــً [ َعْٔ طَدرٔمٕ إََّٔ ا ِي ُِ ِك َادَ قَد ٍَ ِيزَصا ٍٔٛا ِ
هلل
ن َُــد قَد َي ـتْ َ آــ ٛإٔصْ ـ ـزَاِ ٌَ ِٝ٥يُاٛصَــ<٢
صــ ٍَٛاهللِ! إ َّْٔــد ال َْ ُكــ ٛاٍ َي ـوَ َ
 َٜ ـ َ َّْٛـ ْرٕ َٜــد رَ ا
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼة َٚيَهِـ ـ ـ ــْٔ ا ْذَٖـ ـ ـ ــبْ أَْْـ ـ ـ ـتَ
حَُـ ـ
خـ ـ ـدرٔ َ ُّٟــزقِ< (َٚ ،)5;74أَ ْ
جـ ــ٘ا ايبا َ
َٚرََُّــوَ َفكَـ ــدتِال إَّْٔ ــد ََعَهُـ ـِْ اَكَـ ـ ـد ِتًَُ{]َٕٛأخْ َز َ
ح}ٌِٝة وت ـــة
ل يَـ ـ٘ا ،تعً ٝــل ع ــعٝب األرْ ــؤٚد< حَـ ـ ِٜثٌ ؽَـ ـ ِ
َ ــزقِ< (ٚ ،)3::69اي ًٖفـ ـ ُ
طرراسيـ دةئَـــآ ميقـــذتد وـة ئـةويب ديـــاسة ئةرـــةلت ئـــةو طـــ دايةدت رـ وة وـة ئـة
ئةل ديتغةمبــةسل ىـ ت !
ىضمــةت ديتغةمبةسدت ر وٌ  )ئة جةىمــ رــةدسدت ر

ئيتنــة وةت رــةى ئيظــــشتئية ىائَــــيتس وـــة رــة م وطــــاياٌ رـــ ت ﭽﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼة وت ة ـ و دةسوةسدراست رَــً ـــةىمً
ئيتنــةم ئةوة ئيتشة دتىيبـــ ويًة رةئَـــك دة َئيتيــً ـ و دـةسوةسدراست رَــً ةىمــً
ئيتنةم ئة ىضمة ـاىس جةىمــاوةسيً.
مةطــةئةل ى يــةو ديتغةمبــةس م وطـــا  ديـــاسة وـة صرس ريتـــضتسو ىائ ميتـــذ دةرــــآة

طــكا ل ى ل ئة خل ى ت دةواتة دةئَآ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
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دــةسوةسدراسو! مــً ــةىيا ى ـ و

رشتيةوةمه رةدةطـةة وت ـة رـة مظـــ رةسي ىـ و رشتيةوـةو ئامـادةيًة وـة ئـةويب
ديتغةمبــةس ر وةة رة و ىةئَـكةوةل ديكــة ئامــادةىسة ديـاسة ى ياٌ دوو ىةفةسةوةل
ديكــةم وـة ديتبـرت راطــناٌ وـشدٌ ي ــةع وائيـبة رـاي ئـةوةياٌ ىـةوشدوة جـةىط
ركـــةٌة ة ىكـــة رـة ةـ تس ىةفـةستٌ جــةىط ىـاوشلت) ر يـة ئيتنـةو و مةئَـــ خسيتيــــاٌ
ئيتــك رــشتصيتيةو ئيتكنــاٌ جيـاركــةوةة وت ة رةوةئَـك رةلت يةوــذل ىـةماويًة ئةوتىـة
رة ،ظــةو ىاوةٌ سيتضو ىارـــشٌة ٍةسةـــةىذة مـً طـــ ودل وتىــه دةولتة رـة و ئـةوتٌ

رــةو ـــيت ةيةٌة ئةرــةسئةوة رــا ئ تيــك جيـارييــةوة)ة ئ تيــشةدت وــة دةفــةسم لت ﭽﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼة ئيتنة دوو ٍةئَ ةطـــة دةوــةيً
يةوــةو مةرةطــ ئةو ئيتكـجيـار وىةوةية ةييـة؟ طــآ وت ال ئيتـ ةسدةريـشيتً
 )1وت ة ئيتظـــا ئة يةونــاٌ جياركــةوةة يـــاى ئيتنـة مبشيتيــةو ئـة وـــ لت ئةوتمنـــاٌ
ركـةوةة يـاى مً ٍـاسووى رشتو مبشيتيـةو مبـاىبة خل ىــ ت.
 )2وت ة ئةرةس ئةوتىــ طــضتدت ئة دىيــادت ئيتنـة ئةرـةلت ئـةوتٌ طـضت مـةدةو ئـةوتمناٌ
جيــاركةوةة ة ىكـة ئةوتٌ ر فةسماىبةسييـ ئامادةىس ئيتنة ئامــادةيً.
 )3وت ة را ئة ،يـامةت ديتكــةوة ىـةرسة يـاى ديتكـــةوة ئـة ،يامة ـذت طـضتماٌ مـةدةة
ةـ ىكة ئيتنــــة وةت وتٌ ىيــــًة ئامــادةيً رـ ٍــــةم و ــــــيتكة ديــاسة ٍــةس طــــآ
وت اوـةم ر جنــاوٌ.
دووةو وــة دةفـةسم ــ لت ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼة ق ــ )ّٛوت ــــة
و مةلتة فدصـل) وت ة ئةسلت دةسة وة وة دةر جنـآ مةرةطــ ديتـ ئةوةرـآ ئـة سيتـ
ـــــةسيمةت دةسة ـ وٌ ة يــاٌ ئــة ــي ــشتصةل فيط ر ِةت دةسة ـ وٌة يــاٌ ئــة ح ـ ون
عة،ـــ َ طـــةئيه دةسةــ وٌة وــة ئةستطــــييذت ٍةئَ يتظـــــةوةل ئةوتىــة ديتَــةوتىةل
ــةسيمةت ر وةوة ديتَــةوتىةل فيطرر ِةت رـ وةوة ديتَــةوتىةل عة،ـــ تة مـةىـيقيب
ر وةة رةىظــبةت ديتَــةوتىةل ــةسيمةت ئـةوة ىـــ ت  فةسم ويـة رَـــية ئـةو
طــــةس صةمييــةو ىةة ـ وىةة وة رةىظــــبةت ديتَــةوتىةل فيط ر ِة ــيبة ئــةوة ديــــاسة
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ٍــــــةم و ىــــاوةٌ فيطرر ر ِةت طـشوــــــــيتك طــــا ة دةرــ ـآ ئامادةرــ ـآ ر ئــــةوةل
دةط ـــكةو يتك دةط ـــبكةولتة ص تي ــك  ،سرــاىي صةتــة يب رذت ــة رــةس ى ــ لة
ةماــا دةوةل رائَيذة ر ئـةوةل رةةـكةواى رـةىيت ركـــاتة دةةــآ ىـ ل مـــاىذوو
دةوــــاو ىيتَ ــتياٌ ر ـ دةرــش تل ى تسدىيــــاٌ ر ـ دةيــذت دةوــاتة وة صييــذةوةستٌ ــا
ئةىذتصةيةت وـ ىاسةحة ي مةــة،قةت دةرـً ئـةديتياول ئـةوةدت دةطــكةوت
رةسٍةميتكـــياٌ ٍـةرـــآة وة عة،ــــةت مةىـيــــ وتدةىــ تصلتة ــ وــة ئةرةسدةطـــ
فـتعةوىذت ر ول ا ئيتظــــا ةةوطـيتيشتويةوةوة طـ ت شة ريتمـاسدت ديتكـشتوةة ئيتظــــا
ٍا ول ر دةــ رياراٌ ى ىاوشلت ٍةس ئةو دةــ رياراىـةدت مبيتييـــةوةو دةرـــآ
ئة ـــ يتييتك ىيبـــةجـآ ر ة ئيجــا ـــاسيتك ٍةية دةرـ جنـآ يتيذت ىيبـــةجــآ رـ ة
،ةوميتك يتذتيــةة ئيتـك يتمةيبــــييتك ئةرـــةئَذت دةوـةل ديتـ دة َئيتـ ئيتـشة جيتـ
ئيتنةـــ يتذتدةريتــــةوةو جيتــ ئيت ةـــ يتذتدةريتــــةوةة ئةرـــةسىا دةرــ ئامـــادةل
جةىمـكشدٌ رًة وةوت ة طـةسديتَييةوةياٌ وةت ر ــه دةسة وٌ ر وة ئة ح ونــ
ـــــةسع ة ئــة ح ونــ فيطرررر ِةت ة ئــة ح ونــــ عة،ــــةتة ر يــة ئةوتىــة ـــايظـــةل
ئةوةىيــً وة ةيــذيكة دوو ديتغةمبــةسل دايةرةسص وـة م وطـــاو ٍـــاسووىً عليهمرا
الصرالة والسررالم) ئة ىيت يـاىذت مبيتييــةوة.

مةطــــةئةل دةيــــةو و ـــاي رضتىيــــً دوتي ـ ةاسةى وطــــياٌ ة ـ ئـــــآ دآ؟ ﭽ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﭼ ىــ ت  فةسمــــ ول ئيتيــــاٌ ،ةدة ةيــة ئــةو طــــةس صةمييــــة رَــــية
ى تي ـ لة وة ةــة طــــالت ئــة صةويــذت رــة طــــةسرةسدتىي دةرــةسيتًة ىةفــةت ئــة و مــةئَ

ريتبـــــاوةستٌ مـــــةى ة وـــــة دةفـــــةسم لت ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭼة ئةو ةــة طــائَة دةر جنــآ دةي ةطـ ركشلت رـة ﭽﭴ
ﭵﭼةوةة وت ة ر ماوةل ةــة طــالت ئيتيــاٌ ،ةدة ةيــةة ٍة ا ةــة طـــا َئ ديكـــة
ىا تىــً رَــية ىيت ئةو طــةسصةمييةة وة ئةو وا ة سطــــةوة ئـاوت دةرـآ قـدٍ ف ّْٗـ ـد
حمزََّ ١عً ٗٝـِ أرَعني ص ـٓ.)١
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يـــــــاى د ﭽﭷ ﭸﭼة دةي ةطــــــــة رـــــــة ﭽ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭼة وت ة دةرــآ ةــة طــالت طـةسرةسدتٌ رً خ وئيتيـةوة ئـة ريارـاى طـييادتة
رـ ٍــيض ـــــ يتييتك ديكــة ىةةــــًة ةـ ىكة سوو ئــة ٍــةس ـــــ يتييتك ركــــةٌ ئــاوةدتىي
ئيتيـةة ئيت ةم ئامادةىس جةىط فيذتواسي ركـةٌ ئةرـةلت ٍـيض وةطـيتك يتكبمــتيتًة
ماىال وتية دةرآ ٍةس ئةو ريــاراىةدت مبيتييةوة رة طـةسرةسدتىيــ ة يةويتــك ر ل ٍةيـــة
ر شط ــآ ئايــا ئــةو ةــة طــائَة حيكنــة ةيي ــة؟ حيكنة ةوــــةل ئةوةيــــة وــة ئــةو
جي ـــةل وـة ئــةو وا ـــةدت رـ وٌة و اييــــاٌ دــآ رــآة ةـ ىكة ئـةو وا ـة رةجنــةواىياٌ
ةمـةىياٌ ئــة ى تيـ تٌ ريظـــــ طــ طــــالت دترـ وةة ريتم مــاٌ ٍـ وتـــياٌ تيــذتر وة وــة
ةمـــةى دةجنـ ــاو ـةطــــ حةفــ ــا طـــــا تل صيـــا شيب رـ ـ وةة ئيجـــا ئةوتىـــةل وـــة
ةمةىيبــياٌ ريظـــ طـــ طـــالت رـ وةة رـةو ةـة طـــائَة دةر وىـة ــةطــــ حـةفـا
طــالتة ة ـ ىكة ئــةو جي ــة و ــا ى ـ ل وت ستٍــا وٌ ٍــةس رَةوط ـيتيشيتيةوةو ط ـ ت شة
ريتماسياٌ دآ ركش تل ة ئـة رـةسماوةل طـفشةل فتعةوىـةواٌ ـــيتك خـ ٌة وة ئـة ريـاى
و ياليــة ي ستٍــــا وٌ ف تيــش ىةر وىــــة ىــاى فيذتوــــاسي ئاصتي ــة ي ج تميتشي ــ
خــ ٌة ر ية ئةو جي ة رةوـةئَك ــ سم ىايـةٌ دةرـآ ئةوتىـة رـشرٌ وةةـةواىياٌ
ىـةوةواىياٌ وـة ـاصة ديتذةرــةٌة رةوةئَـــك ئـةوة ديتـً وـة ئـةىيت رياراىـذت ديتذةرـــــةٌة
ةـ ىكة ريــاى ريــــاراٌ ريــاى ى ـــــم صةستىي ىيــة ريــاىيتك صةتة ــةة طــــةسمايةو
رةسمايةو ىاسةحة ييــةو رـاستٌ رايـةة ريـاى ريارـاٌ ريـاىيتك ئاطـــ ودةو ىـةسو ىـ لت
ىيةة ئييظــاٌ ئةويتذت رياىيتك ىـاص دةسوةستىـةء ىيـةة وةطـــاىيتكيب رةوةئَــك جـةىط
جيَــــاد د تيــً وــة ريــــاىيتك صرشيــــاٌ ر ورـآة ئةوتىــةل وــة وةىــ ىـ ل رــةو ـــــيت ة
رياىــةل ريتــش دةطـــة فتعةوىــةوة ستٍـــا وٌة رةوةئَـــك ئــةوة ىايــةٌ رــيتً ئــةو
فيــذتواسيية ركــةٌة ر ية رـا ئةوتىـة رربيتيـــةوةو وةةــةل اصةيـاٌ ديتبمـاتة ئيجـا ئـةو
وةةــة اصةية دة تىً ئةو ـــةسةفةياٌ دــآ رـــربلتة رَـً ئـةو طـــةسصةميية دـترصةدت
ىيبـــةجآ رًة ئةوة وةت ـيكشدىةوةيةو و مةئَياطــاىةة ئةرةسىا دة،يتك ــــةسعي
ئةطــةس ىيــةة وة وة دةميـاى وـ ٌ)يب ئيتنة جــاس جــاس ٍةىذلت ــــ ئــآدةسديتيسة
ئــةو ــــاىة ديتــيس وــة صيــا ش ئةرــة تل طــيا ،ئاية ةواىــذت دةرــ جنيتً وسدةوــاسي
صيا شيــاٌ ئةراسةل سوودتوةواىـةوة يتذتيـةة ةـ ىكة ديتغةمبـةسل ىـ ت  دةفـةسم لت
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[حَــ ثاٛا عَــْٔ َِٓ ــ ٞإٔصْــزَاَٚ ٌَِٝ٥ال حَــ َزحَ]{َأخْ َزجَــ٘ا َأحَُْــ َــزقِ< (َٚ ،)86:8ايباخَــدرٔ ُّ
ٟ
ح َّبـدَٕ َ ـزقِ<
ض ـ ًِ ٌِ َ ـزقِ< (َٚ ،)4:63ايتزَــذ َ ُّٟـزقِ< (;َٚ ،)488ا َْ ـٔا ِ
َ ـزقِ< (ََٚ ،)5496ا ْ
(َ )8478عـْٔ َع ْبـ َ اهللِ َْـَٔ َع ُْـزٕ} ٚة وت ــة ،ظــاٌ ئــة رــةى ئيظــــشتئية رميتشىــةوةو
طة َة ييـاٌ ئةطةس ىيةة وت ة ئةو ــاىة رميتشىــةوة وة ئةرــة تل  ،سئـاٌ طـــ ىية ذت
دةرـ جنيتًة رــة و ــــيتك وــة ديتَــــةوتىةل  ،سئــاٌ طــــ ىية ةة مةرــــةس وةت دةسس
دةىذ وةسرش ــًة يــاٌ وةت دةسىظـــي وةم و سييةواٌة ئةرـةسىا ىار جنـآ رة رةئَــمة
صـ ُدخٌا
رَيتيشيتـــــةوةة جــا ئــة دةميــــاى وـ ٌة اإلؽــحد < )1()6دت ٍــــا ةة غــري أَْــَ ٞ
فٝتُتع ــ َ ٕٛــدألر ايـ ـ
َّ
إي ٗٝــد أٚالدن ــِ اي ــذ ٜٔادَّع ٝــتِ أ ََّْٗ ــِ ٜاؾـ ـبِح ٕٛأَص ــز،٣
أَــد أْت ـِ فـ َّٕ جْــْهِ تتضــدقُ ف ـٖ ٞــذا ايكَفـ ـزٜٚ .بكــَٓ ٢ــٛنِ ف ـٞ
احتكزاٖٛـ ـدَّ ،
ايؾــحزا ٤أرَعــني صــٓ ١تاعــدَْ ٕٛــٔ فجــٛرنِ حتــ ٢تَب ًَــ ٢جْــْهِ فٗٝــدًُ ٚ ،ــٕٛ
ضضـتِ فٗٝـد
َّ
أٚسارنِ أرَعني صٓ ١نٌ َ ّٕ ٜٛضـٓ ١عًـ ٢عـ د األٜـدّ األرَعـني ايـ
األر فتا رٔن ٕٛعدقب ١اَتعـدد ٟعٓهـ ـِ)؟
رـــة حيظـــــاب ىـ ـ تل دـــةسوةسدراس وتل دـ ــآ فـــةسم وٌ)ة وت ـــة رـــة و مـــً ئـــةو
ميذت ىة ـــــاٌ وـــة ئيـــذديمال ئـــةوة اٌ دةوـــشد دةريـــة ديـــة رةدةطــــ عةمائيقـــةو
جةرارتةواى طةسصةميي م ،ةددةسة ئـةوتٌ دةىةمـة ىيتـ طـةسصةميي دـــترصةوةو
ئةو صةوييــة رةٍشةمةىـــذ دةرـًة وـة ئيتـ ة رـة وـةو ةماــــا اٌ دةوــــشدة رـة و ئيتـ ة
جــةىاصةواىـاٌ ئــةو رياراىــةدت دةوــةوٌة وةت ة ـ ٌ رــة ل دسةىـ ـ دــايض دةوــةولتة وة
ميذتئَــةواىـاٌ و سةواىـــاٌ ةــة طــالت ئــة رياراىــذت دةميتييــــةوةة ئيتــ ةم رــة ٍــ ل
ىشتدةواسييـــاىةوة وـ ئةو ىاى ـــيياىة دةرــًة ٍــة ا ئةو ةة طـــائَة ٍـةم و اٌ
دةمشٌة ئةوتىةل ئيتظـــا ٍـــةٌة ئةوتىـــةل وةو وىـــة ةمةىـةوة دةسرٌ)ة وة ئيتـ ةم
رــاج ر ىاٍـةو ــاى ئــــةو ةــة سررة دةدةٌة وــة ة ـ وٌ ئــةو طــةسصةمييــــة ر بــــكيً
رــضتىً ةــــ ئيتيــــةة مــادتو دوتي ـ ئامــادة ىــةر وٌ رَــية ى تي ـ ئــةو طةسصةمييــــةوة)ة
ئةجيـــا ٍــةس سرريتــك دةرـــآ طـــا َئيتك ئــةو رياراىــةدت مبيتييــةوةة ــاو طــةسةجنام
دووسوـةو يةوة ـاٌ ئة مًة ياٌ دووسوةو يـةوةل مً ئة ئيت ة ـاٌ ر دةسركـةولت.

 )3ايتفضري ايتطبٝك ٞيًهتدب ايـُك ظ ،ـ.566
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ليَـرةدا دوو ثرســيار ديَهــة ثيَـش<
يةوـةو ئايا م وطــاو ٍاسووٌ عً ُٗٝـد ايضـالّ) ئة مـاوةل ئـةو ةـة طـــائَةدت ئةرـــةلت
رةئةوــةياٌ ماوىــةوة ئة ريــاراى طــييادت؟
دووةو ئايا دام ةـة طـائَةوة رةى ئيظــشتئية ة وىة ـة ئةو ـــ يتيةوة؟
ئــة وة مــ دشطــياسل يةوةمــذتة دةئَــيتس مــادتو ئــةو ةــــة طــا تل ماىــةوةل رــةى
ئيظــشتئية ئة ىيتـ دةـــــ طـييادتة طـــضتيةو ىـ ت ر ورـــآ ىـــ ت  ئةطـةس ئـةوة
طــضتل دترً وة فةسماىــ ىـ تو ديتغةمبـةستٌ م وطـاو ٍاسووىيـــاٌ ـــكاىذوةة وةوت ـة
ىارــآ ئةو طضتية ئةوتى "وت ة م وطـاو ٍاسووى " رش بيتـــةوة.
رــة و ئايــا ئةرــةس ئــةو ةــة طــــائَة رــةى ئيظ ــشتئية ئــةو رياراىــة ر ـآ طــةسوريةدت
ماريةوةة ئايا م وطاو ٍاسووٌ عًُٗٝد ايضالّ) ةيياٌ رةطةس ٍا ة؟ ديـاسة وةفا يــاٌ
وــــشدوةة ئةرــــةسىا ىــ ـ رةجيتبــــــياٌ ىةٍيتبـــــــ ة! ةــ ـ ىكة ئــــةو طــــةسرةسدتىي
طةستطـــينةييةل ئـــةو ةـــة طـــائَةة طـــضتيةت رـ ـ وةو طـــضتيةوةم م وطـــاو ٍـــاسووى
ىةرش ــةوةة ة ـ ىكة ئــةوتٌ دوو ديتغةمبــةسل ى ـ تٌ ئام ــادةر وٌة ر ـ ئةجنــــامذتى
ٍـةم و فةسماىيتكــ ىـ ت .
وة ئــة وة مــ دشطــياسل دووةو دت دةئَــيتس وتديتذةةــآ وــة دوتء ئــةو ةــة طــائَة
ة وريــة ىيت طةسصةميي م ،ةددةطةوةة وةت ئة ةفظـتةواى ى مـاٌ ئـة دةميــاى
و ىيبــذت راطــكشتوة()1ة وة ٜٛع َٔ ْ )ٕٛو نديب َٔ ٜٛفٓد) دوتيــ ئةو واسةيــاٌ
ئةجنــاو دترــآ طــةسدةســ جي ـ ـاصةء رةىــ ئيظــشتئي ياٌ وشدرـــآة وة ديتبــياٌ
وةو نب جةىمـياٌ وشدرــآ ئةرــةلت عةمائيقـةو جةرـارتةواى ئـةو طـةسصةمييةدت وـة
ىةياىَيتبــــــ ة رَـــــًة وة طـــةسةجناو ةـــ ورً ئةويتـــذت ىيبــــــةجآ رـــ ورًة ئـــةوة
ايغٛندْ )ٞئة فـح تئقذيــش)()2دت ٍيتيــاويـة .
ح ُْ ِىَ أَعْـ َٗ ا َإْٔ ال ٔإ َيَ٘ ٔإال أَْْتَ أَصْ ـ َت ْػ ِف ازىَ ََٚأتاٛبا ٔإيَ ْٝوَ.
ص ْبحَد َْوَ اي ًٖٗاَِّ َ ََِٚ
ا
 )1رشوتىـــــة (ايتفض ــري ايتطبٝك ــ ٞيًهت ــدب اي ـ ـُك ظ ،ايعٗـ ـ ايكـ ـ  ،ِٜص ــفز ايعـ ـ د ،اإلؽ ــحد < ،44
ـ ، 544 ،543ايـُحدٚي ١ايْدْ ٝـ ١ي خ ٍٛأر ايـُٛع ).
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ده رسي هح و هت م



ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

لةو دةزضةماىدا ئايةثةكاىى ( 72ثاكو  )13ثةفطري دةكةةيً لةةث دنجةيا ئايةثةةدا خةةواى
دةةةةىَاىصاٌ دثثةمةةةر اةضةةةةزٍاثى كةةةة لةةةةو ضةةةوثزاةثة مواازاةكةةةةدا ٍةةةاثوة لةةةة ةةةواز
اةضةزٍاثةكاٌ خطجؤثة زاثث ئةث اةضةزٍاثةؽ اةة اةضةةزٍاثى ااانة ه ٍاانة ىاضةساثة
كةةة كوزثةكةةةى ئةثةيةةة يةةةكنجو لةةة دثث كوزاةكةةةى ئةةادةو ئةثيدي ةةةياٌ دةك ةةوذىج كةةة لةةة
ثةفطةريةكاىدا دةلَةةة  :ااانة ٍاان ةةى كوغةجوة اؤ ةىل لةضةةةز ئةةةثةى كةة ٍةةزدثثكناٌ
ضةةةزث اوزااىنى دةكةةٌ اوزاةاىن يةكةةمناٌ ثةزدة ةةريىج كةة ٍةى ٍاان ةة ثة اوزاةاىنى
دثثةمنةةةاٌ كةةةة ٍةةةى ااان ة ةةة ثةزىةةةا ري جى ئةةةةثةى كةةةة اوزااىننة ةةةكةى لنجوةزىة ة ةةرياثة
حةضةةوثديى اةةة اسايةكةةةى دي ةةةى دةاةةاخ كةةة اوزااىننةكةةةى ثةز ةةرياثة ثة ٍةزاةغةةةى
لنجةدةكاخ ثة ضةةزةجنةاو دثاى مػةةةجومسايجو لة ىنجواىنةةةاىدا دةي ةةوذىج ئيجةةا دثاي ئةةثةى
كة دةي وذىج اة دةضح ثةزمةكةيةةثة ةنةةس دةخةةواخه ىاشاىةةة ةى لةةة ا ةةاخ! ةوى ة
ئةةةةثة يةكةةةةمر ئنيطةةةةةاىة كةةةة ا ةةةةةوذزىج اؤيةةةة ئةشمة ةةوثىى ىةاةةةةةوثة لةةةة ؤىنة ةةةثى
غةازدىةثةى مسدثثدا ثاغةذنجدة ة كةة يةكةمنةةً ئنيطةةاىنؼ اوثاةة كةة مسداةة اؤيةة
ىةيصاىنةوة ةةةى لةةةة جةىةةاشةكةى ا ةاخ لةة ثةفطةةريةكاىدا دةلَةةة  :جةىاشةكةةى ٍةةز اةة
كؤلَةةثة اوثة اةةع خةوا دةشاىة ةةةةىد زاؤذاٌ يةاٌ ةةةةىد ماىطةاٌ اةة كؤلَةةةنةثة اةوثة
ٍةةةثا خةةةوا اةلةزاةغ ةةنجو دةى جنةةسىج اةةة دةىةةوثكى شةثى ٍةلَدةاةةةى ه دنجػةةاىى دةدا ةةؤٌ
ثةزمى اسايةكةةى اينجةرىج جةا لةة ثةفطةةريةكاىدا دةلَةة  :دثث اةلةزاةغةة دةاةً يةةكنج ناٌ
ئةثى دي ةةة دةكةةوذىج اةلةزاةغةةةكةى كةة مةاثة شةثى دةكؤلَةةة اةة دةىةوثكىه اةة دنجةةى
شةثى ٍةلَدةاةةةةى ه ثةةةةزمى اةلةزاةغةةةةكةى دي ةةةةى ثنجدةخةةةةاث خؤلَةكةةةةةةى اةضةةةةزدا
دةكةاثةثة ثاكةو ااانةة فنجس ا ةةاخ ؤٌ ثةزمةى اسايةكةةةى اينجةةرىج.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ثة اةةة غةةنجوةيةكى ٍةةةب اةضةةةزٍاثى دثث كوزاةكةةةى ئادةمنةةاٌ اةضةةةزدا ةةويجيةثة
كةةةاثنجو كةةة ٍةزدثثكنةةةةاٌ ضةةةزث اوزااىننةكنةةاٌ كةةسد ئيجةةةةا لةةة يةكة جن ةةةةناٌ ثةز نةةساث
لةةةةثى دي ةةةةياٌ ثةزىةةةة ريا ئةةةةثةى اوزااىننةكةةةةى ثةزىةةةة ريااوث ةةةوثى :ضةةويجيداة ةة
دةث ةةةةةوذو اوزاةةةاىنى لنجوةز نة ةةساثةكة ةةةوثى :انجطومةةةةةاٌ خةةةةوا ثةةةةىنا لةةةة دازيجصكة ةةازاٌ
ثةزدة ةةةةسىج (ثةةةةؤؽ دازيجصكةةةازىى اؤيةةة اوزااىننةكةةةخ ثةزىة ةةةرياثةث ٍةةنس ضةةةوث ى

مينػةة ثنجداىنةةة لةضةز ى دةم ةةوذىل!) ﮞ اة دلَيناينةةثة ئة ةةز ثةؤؽ دةضةةجه اةؤ
دزيجر ا ةةةى ثاكو مب ةةةوذى مةً دةضةجه اةؤخ دزيجةر ىاكةةةةو كةة اج ةةوذو ةوى ة مةً لةة
خةواى دةزثةزد ةازى جنَاىننةاٌ دةثسضةةنجه ﮰ مً دةمةةثىج كة لةة ئةةجنامى كوغةةةجيى
ميدا اة ىاٍةةةب وىةةاٍى مًه وىةةاٍى خؤيػةةح ٍةلَبطةةسىه ضةةةةزةجناو لةة ٍةةةاثةآلىى
ئةةا س ا ة ثة ئةةةثةؽ ضةةصاى ضةةةةجةم ازاىة ﮿ ئنةةدى ضةةةةةزةجناو ىةفطةةةةى (ىةخؤغ ة )

كوغةةةجيى اسايةكةةةةى اةةةؤ ئاضةةةاٌ كةةةسدث كوغةةةجىه لةةةة شياىبةةةازاٌ اةةةوث  ئيجةةةا خةةةةوا
اةلةزاةغةةنج ى ىازد اة دةىوثكةى لة شةثى دة ةةزاا دةي ةؤلَةةى ثاكةةةو دنجػةةةاىى اةداخ ةؤٌ
ثةةةزمى اسايةكةةةى اػةةازيججةثة وثةةى :ئةى ٍةةاثاز اؤ مةً! ئايةا ىةةمجواىى كةة ثة ئةةو
اةلةزاةغةيةؽ اةه ثة ثةزمى اسايةكةةةو اػةةةازمةثةل! ئيجةةةا لةة ئاكامةدا لةة دةغةةنجناىاٌ
اوثﰆ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ظ ٔمهًِمرا،
ظ َبِّ َهًُمرا َمرا لرِّ َ
(ﮅ) :يةةاىىََ( :ا ْقرسَ ) ويجيةةةةةثة ( َترالٍ :تَ ٔب َعرٌُ مُ َتابَ َعر ًٕ لرِّ َ
ٔق َساَ٘ ًٔ ٔب َت َدبٗر ٍس) ثاثة :غةويجيى كةثخ اة غةنجوةية كة لةة ىنجةةةواىى ئةةثث ئةةث غةةةجةى
كةةة غةةويجيى كةةةثثوة ٍةةنس غةةج جن ى ىةةامؤ ىةا ةة ثة ( ٔت رال ََٔ) ثاثةةة :خويجيدىةةةثة اةةة
لنجوزداوثىةثةثة اةآلو ( ٔق َساَ٘ٔ) ثاثة :خويجيدىةةةثة جةا اةة لةنجوزداوثىةثةثةاةة يةاٌ
اة لةنجوزداوثىةثة اةآلو كة وثسا( :تَالٍَُِ ،تلٍُُُ) ثاثة :خويجيديةةثة اة ثنجوةزاامةةاٌ.
عّمَ ٕٕ َِخِصُ رلُ ٔبر ٌٔ ٔعلْر ر ْم َِ غل َبر رُٕ ظر روٍٓ) ( َن َبرأ) اسيجةةنةةةة
خ َب ْس ذَُ فاَ ٔٙد ٕٔ َع ٔ
(ﮇ )( :الهٖ َب رأَُ :
لةةة ٍةةثا َل ةة جن ى ضةوثداةخػةةةةى ةةةةةثزة كةةة شاىنةةازي يةةاخود ومةةاىنج ى شالَةةةة د ةة
ثةدةضةةح اة ثةىنةةا ئةث كةةاثة دنجى دة وثةةسىجَ ( :ن َب ر رأ).
(ﮍ )( :الكُسِ َب راىَُ :مرا َُِ َتكرسٖبُ برٌٔ ِإىل اهلل) (قُسِ َبر راى) ٍةةز غةةةجنج ة ئنيطةةةاٌ دنجةةةةى لةة
دةةازة ا ةةةةية خنجةةةةس
خةةوا ىةةصيو ا ةثيججةةةةةثة جةا ضةةةةةزاساييى ئةةةاذةلج اةة
خةوازدىنجو ا ةية خنجس ٍةةز غةجنجو اة ٍةز ةةىدة ةةم ة روزفننةكةةةى ثغةةى
(قُسِ َب راى) شيةةاثس اةةؤ ئةةةةاذةلج اةكةةةةازدىج اةةةآلو لةزااضةةةجنندا ثاىنةةةة (قُسِ َب راى َمجعررٌ
خدِ َم ٔتر ر ٌٔ
كٔ :ل َموِ َِ َتكسٖبُ ٔب ٔ
ق َسابني ،يْ الرٖبّخَُٕ َالهٖطّكُٕ فرْ العُسفََٔ ،قُسباى الر َم ٔل ٔ
ك) ثاثةةةةة( :قُسِ َب ر ر راى) كؤيةكةةةةةةةى (ق ر ر َسابني)ة كةةةةة اسيجنةةةةة لةةةةةثةى
ِإل ر ر رٖ الر ر ر َم ٔل ٔ
ضةةةزدةاسادزىج ئةةةةةثة لةةة رةةوز ،دا اةةةآلو لةةة ئةضةةةة َى شماىةةدا (قُسِ َبراى) ٍةةةز غةةجنج ة
ك) اةةؤ كةضةةةةنج ة غةةةةجنجو
ئنيطةةةةاٌ د جنةةى لةةة خةةةوا ى ةةصيو انججةةةثة ثة (قُسبرراى الرر َم ٔل ٔ
دةكةاخ خصمةثنجو دةكةةاخه دنجى لة دادغةةاث حوكنسااٌ ىةصيو انججةةةثة.
طر ) ثاثة :داىى كةةسد اةةآلو لنجةسةدا اةة ماىةاى دزيجةةةرى كةسد دىج
(ﮠ ) :ثغةةى (بَ َ
(ل ررٔٚو بَطَ ر رطتَ إل رْٖ َِ ر َد ) ثاثةةة :ئة ةةةز دةضةةةةجح اةةؤو دز جيةةر كةةسد دة َل ةة ( :بطِ ر ر ُ
ط ر ر ) يةةاىجى:
ط رسِبُ) ثاثةةةَ ( :ب َ
ض رّعٌَُُ ََ ،بطِ ر ر ُ ال َّ ر ٔد للصررُلُٕ ََال َ
ػ رسٍُ ََ َتُِ ٔ
ػ رَْ٘ :ن ِ
ال ٖ
ط ر ُ ال َّ ر ٔد) اسيجنةةة لةةةثةى كةةة دةضةةةةح
اةةىثى كةةسدةثةث فساثاىةةى كةةةةسد اةةةآلو (ب ِ
زاااوةغةةنجيى اؤئةثةى لة كااساى اةدةى ثاثة :دةضةةح ثةغةةاىدٌ.
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(﮴ )َ ( :ب رراَ٘ ِع ررين :زَجَ رر َع) ( َبررا َ٘) ثاثةةةةة :ةزاايةةةثة ( َتبَ ررَُ٘) ثاثةةةَ ( :تسِجرعَ) دةلَةةةةة :
طربُ اهللٔ ٓ عكُُبَترٌُ) ثاثةةة :لة ةةةةة جل
ب ٔمر َو اهللٔ ٓ ،حَر رلٖ مُ َبرًُُ ََ َم َعرٌُ غ َ
طر ر ٕ
( ََ َبراَ٘ ٔب َػ َ
ثةوثزاةي خةوادا ةزاايةةةثة يةاىى لةة غةةةويجينجو اةةزازى ةسخه ىنػةةجةجةة اةوث ثة
ثوزاةي لة ةةلَدا اوث ثاثة :ضةصاى خةواى دةزثةزد ةةاز.
(﯀) :ثاثةة :اؤى ئاضةةاٌ كةسدث دىةةي دا (الطرُِعُ :اإلنك َّرادَُ ،تكلرفُ الطا َعر ُٕٔ ََ ،ير َُ
ت لر ر ٌُ َشِٖهَ ِتر ررٌُ
ضر رُٖل ِ
التٖ َبر رسٓعُ ٔب َمر را ال َِ ْلر ر َصمُ كالتٖ َهف رر ِل ﭽ ﯀ ﯁ ﯂ﭼ َٓ :
جعَ ِتٌُ عَل ٌِّٔ) (طُِع) اسيجنةةة لة م ة ة نة ثة (تطر رُِعُ) اسيجنةةة لة طــارةةثنجو
غ ٖ
ََ َ
كة ئنيطةةاٌ اؤخةؤى خؤاةخػةةاىة ان ةةاخه لةضةةةزى فةزاش ىةاةة ثة كسدىةى دثث
زاكةةةةةةاخ ىويجةةةةرى ضةةةةةةوىيةخ كةةةةة دةفةةةةةزموىج :ﭽ﯀ ﯁ ﯂ﭼ ثاثةةةةة:

ىةفطةةةكةى اؤى ئاضاٌ كسدث اؤى جواٌ كسدث ٍاىندا ان ةةوذىج.
( ) :ئنجنة اة كوزديى دةلَةنجر :اةلةزاةغةةة (ضُ رمِّ َْ الػُ َسابُ ُغسَابَر راً ٔلكُنر ر ٌٔ مُبِ ٔعر َدًا ف رْ
الر ررٖ َيابََٔ ،غر رازِبُ الطٓر ر َهامِ ٔلبُعِر ر ٔد ٍٔ) اؤيةةةة اةلةزاةغةةةة دنجةةةى دة ةةةوثسىج :اةلةةةةزاةؽ
لةاةزئةةةةةةثةى كةةةة شؤز دةزاثاخ وى ةةةةةة دةلَةةةةة ( :غررازِبُ الطٓر ر َهامِ) اةةةة حوغة ةةرتيجو
دة وثسىج كة دثثىطةةكةى لة دػةةجى اةزش اوثانججةثة لةاةزئةةةثةى دثثزكةثثؤثةةةثة
لة دػةةجى.
(  ) :شةثى دةكؤلَةةةة اةةة دةىةةوثكى يةةاٌ اةةة دنجن ةةةكاىى جيجةة اسثثكةةةةى
ض ٔبسجلًٔررا ٔف رْ
ت الهَاق رُٕ األزِ َ
خ َث ر ر ٔ
خ رثُ :الكػِ ر رفُ ََالطل ربَُ ََ ،ب َ
لةةةة دةدا دةلَةةةة ( :البَ ِ
خرث) اسيجنةةة لةةة دةزخطةةةةنته
ػر ٔبًَّ ًا ٔبر َر ٔلك) ثاثةةةَ ( :ب ِ
ت الرَُط٘ تَ ِ
غردٖ َد ٔ
الطرررِ :إ َذا َ
اةدثاى غةةجنجو كةثثً ثة حوغةةرت كة ةةا دنجى اةة شةثيةدا اةةداخ اؤئةةثةى خنجةسا
ت الهَاقرُٕ) ثاثة :دنجنةكةةةى ةةا اة شةثي دادا ثة ا َةةةنجى
خ َث ر ٔ
اساثاخ دة ةوثسىجَ ( :ب َ
شةثى ٍةلَة ؤلَةةةى.
ض ررتتٌََُ ،تررُازٗ اضررترتََ ،جررا٘ فر رْ احلدِر رثِ :إ َذا َزادَ غررصَاً
( )ََ ( :ازَِ رتُ ك ر َرا إِ َذا َ
ََزٓٗ بٔػ ررٍٔ) ( ََازَِتُ ك َرا) ثاثةةة :دامذؤغة (ترُازٗ ِعرين إضرترت) خةؤى دادؤغةةةى
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ثٌ اةةوث خةةؤى دةىَةةةةاٌ كةةسد لةةة حةديطةةةةدا ٍةةةةاثوةَ [ :عرو ك ِعربٔ ِبروِ مَا ٔلركٕ :ىٖ
خدِ َعررٕ)]{مُتٖف رلْ
خ رسِبُ َ
الهٖ ر ر ٔبْٖ كرراىَ ِإذَا زَادَ غ رصًََِٔ ََزٖٗ ٔبػَ ِّ ِس َيررا ََكرراىَ َِ ُكررُ ُ( :ا ْل َ
جر رٌُ بر ررُ داَد بر ررسقم ََ ،)9362( :بر ررْ َعَُانر ررٕ بر ررسقم )3452( :قر ررا الػر ررّ
عَلِّر رٌٔ ،خِ َس َ
األلبانْ :صرخّ } ثاثة :كةربة كوزاى مالنو دةلَة  :دنجػةمبةزى خةةوا  ئة ةةز
ثيطةةجباى جةىطنجو ا ةةاخه اة اليةكدا اساثاخ ثاى ئاماذة دنجةةةدةدا كةة اةؤ اليةكةةةى
دي ةةةةة دة ةة اؤئةةةثةى ئةةةثاىى اةزاىبةةةز ٍةثا َل ةةناٌ دنجية ةةةةاخه كةةةةجودسا اجواىةةةة
اضنججةةة ضةةةزياٌ.
ض رُِ٘ٔ)
ك َه ر رإِ َع ر ِو الف رسِ ِجَ ََ ،عررو ال َعررُزَٔ ألى انكػ ر رافًا ِطررُ٘ اإلنط ر راى) ( َ
(ﯓ)ٔ ( :
كنيايةيةةة لةةة داثيجيةةى ئنيطةةاٌ دةةنجؼه داغةةى ئنيطةةاٌ ٍةةةزثةٍا اةةة رةثزاةثنةةةؼ
دة وثسىج ثاثة :ئةث غةةويجياىةى كة ىااةةة دةزا ةةةةثٌ ٍةةو لةة زاثثى فيطـ ِةثةةةةثة
ٍةو لة زاثثى غةزرةثة ىاا دةزكةثٌ وى ة دةزكةثثيناٌ دةانججة ٍؤى ئةثةى كةة
ئنيطةةاٌ دنجةى ىاخؤؽه خةفةثبةاز ا .
(ﯗ)ََِِ( :ل) اة ماىاى ضةةصا دىج (ََِِل َترٖ) ثاثةة :ضةصايةكةى مةً دةلَة ِِ ََ ( :ر ْلُ :قربِ ْ،
ََقدِ ُِطِ ر ر َتعِ َملُ علرٖ التٖخطٗ ر ِس ) كةثاثةةِ( :را ََِِل َترٖ) ثاثةة :ئةةى ٍةاثاز اةؤ مةً كةة
مةاةضةةح دنجى خةةةوه خةفةةةخ خةوازدىةةة.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ئةو اةضةةزٍاثة ثة دنجػةرت ومتاٌ دثثةمةر اةضةةزٍاثة لةة ضةوثزاةثى (ال رماٙدٔ)دا
كةةة خةةةوا  ااضةةى كةةسدثة ديةةازة ضةةوثزاةثى (ال رماٙدٔ) جطةةة لةةةث ةةواز اةضةةةزٍاثة كةةة
ئةةةةثاىنؼ ٍةةةةز كؤمةةةة َلنجو ياضةةةةةاى غةةةةزرنناٌ لة ةة ثةزدة رييجةةةً ئايةثةةةةكاىى دي ةةةةةة
ٍةموثيةةةة اٌ ااضةة ياضةةا غةةةزرننةكاىً لةةة يةكةةةو ئايةةةخ ثةةا كؤثةةا ئايةةةةخ جةةا ئةةةو
اةضةةةزٍاثة اة اةضةةزٍاثى ااان ه ٍاان ىاضساثة ٍةز ةةىدة ىاثى ااانةة ه ٍاانة ىةة
لة اوزائةةاىدا ثة ىة لة ضوىيةثى ؾةحنحى دنجػةةةمبةزدا  ىةٍةةةاثوة ااغةةةة ئةةدى لةة
كويج ٍةةاثوةل لةة دةةناىى كةةةؤٌ لةة ثةةةةثزااخ ثةز ةرياثة ئةةث اةضةةةةزٍاثة اةةث غةنجوةية
دةضةةةةةةح دنجةةةةدةكاخ خةةةةةوا  دةفةةةةةزموىج :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ ثة

اةضةةةزياىدا ويجيةةةثة ٍةةةثالَى دثث كوزاةكةةةةى ئةةادةو اةةة غةةةنجوةيةكى ٍةةةب ثاثةةة :اةةة
غةةةةنجوةيةكى زااضةةةةح اةةة غةةةةنجوةية كةةة جنجطةةةةةى دلَينةةةةايى اة ثة لةةة ةةةىد غةةويجي جن ى
دي ةةةدا خةةةواى دةةةزثةزد از ئةةةو زاضةةةةجةيةى فةةةزموثة :ﭽﮅ ﮆﭼ اةةؤ ثيجيةةة :لةةة

ضةةوثزاةثى (األعررساف)دا دةفةةةزموىج :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ اةضةةةةزٍاثى ئةةةةث كةضةةةةياٌ
اةضةزدا ويجيةثة كة ئايةثةكاىى خؤمامنةاٌ دنجةةدا اةوثٌ ثاثةة :غةازةشاماٌ كسداةوثٌ لةة
ئايةثةكاىى خؤماٌ ديازة زاثثى دثاىدٌ لة دنجػةةةمبةزى خةةوا موحةممةةدة  لةة دثاى
ئةةةثيؼ زاثثى دثاىةةدٌ لةةة ٍةةةز كةضةة جن ة كةةة اوزائةةاٌ دةخويجيةةة يةةاىىٍ :ةةةثالَى دثث
كةوزاةكةةى ئادةمناٌ اة غنجوةيةكى ٍةب اةضةزدا ويجيةةثة ئيجةا ديججةة ضةةز ٍةثالَةكةةث

اةضةةزٍاثةكة ااع دةكةاخ دةفةةزموىج :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﭼ كاثنجةو كةة اوزااىننةكةةناٌ
كسد ثاثةٍ :ةزكام جن ةناٌ اوزااىننةكةى كسد اوزاةةةاىن ثة دنجػةةةرت ااضةةةناٌ كةسد ٍةةز
كسدةثةيةكةةة كة ئنيطةةاٌ دنجى لة خةوا ىةةصيو ابنججةةةةثة ئةةثة ماىةاى شماىةثاىننةةةكةةةى
ب بٌٔ إِلر رٖ اهلل) اةآلو ماىا روزفنةةةنةكةى اسيجنةة
لة ئةضةة َى شمةةاىدا (ال ُكسِبَ راىُ :مَا َِتَك رسٖ ُ
لة ضةةةزاساييى ئاذة َلنجةةو اؤئةثةي كة ئنيطةةةاٌ دنجةى لةة خةةوا ىةةصيو ابنججةةثة ئيجةا ثة
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ئةو اةضةةةزٍاثةؽ دةاللةثى لةضةةةز دةكاخ ٍةز غةجنجو ئنيطةةةاٌ ان ةاخ اؤئةةةةثةى دنجةى
لة خةوا ىةصيو ابنججةثة دنجى دة ةوثس جى اوزااىنةة ئةةث دثث كةوزاةى ئةةةادةو ثة ومتةةةاٌ
ىة لة اوزائةةاىدا ىة لة ضةةوىيةثدا ىةٍاثوة ىاثيةةاٌ ننةل دثايى ااضى دةكةةيً اةآلو لة
دةنةةةةاىى كؤىةةةدا (اةةةايًه ٍاانةة ) ٍةةةاثوثٌ اةةةةآلو لةةة كجنجبةةةة ئنطةةةةةالمنىه ضةز ةةةاثة
ئنطةةالمننةكاىدا وثوثياىة( :ااان ه ٍاان ) كة ديازة ااانة كةوزاة خسادةكةيةةه ٍةةاان
كوزاة ااغةةكةية ئةثاىةة ضةةةزه اوزااىننةاٌ كةسدثة اةؤ لةة خةةوا ىةةصي بوثىةثة ثة اةةةاع
ىةكساثة ئةث اوزااىننةيةاٌ اؤ ى كسدثةل دثايى ااضى دةكةةيً لةة مةضةةلة سىطةةةكاىدا

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ يةك جن ةناٌ اوزااىننةكةةى لةة ابوثلج

كسا لنجةى ثةز ريا ثة يةةكنج ناٌ لنجةى ثةزىة ةةريا لةاةةةز ىل يةكنج ةةناٌ لةةنجى ثةز ةةرياثةه
ئةثى دي ةةةياٌ لةةنجى ثةزىة رياثةل ٍؤكازيج ى ٍةاوثة اة اةلَةطةى ئةةثة كةة دثاى ئةةثةى

اوزااىننةكةةةةةى لنجوةزىةة ةنةةةساثة اةةةةثةى دي ةةةةى وثةةةوة :ﭽﮕ ﮖ ﭼ ثاثةةةة:

ةوثى :اة ثةئ ةند دةث ةةوذو ثة ئةثةى كة اوزااىنةكةةةى لةة ثةز ريااةوث وثةةى :ﭽﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ انجطومةةاٌ خةةةوا ثةةةىنا لةةة دازيجصكةةازاٌ ثةزدة ةةسىج ثةةةةىنا
كةةسدةثةى دازيجصكةةازاٌ ثةزدة ةةسىج ل جنةةسةثة اؤمةةاٌ دةزدةكةةةثىج كةةة ئةةةثةى دثثةمنةةاٌ كةةة
اوزااىننةكةةى لةة ثةزىةة رياثة دازيجصكةةةاز ىةةاوثة ثاثةة :يةاٌ اوزااىننةكةةةةى اةؤ خةةوا
ىةةةاوثة يةةاٌ اةةة غةنجوةيةكى اةةاؽ ىةةةاوثة يةةاٌ ىةةة اةةؤ خةةةواى اةةوثةث ىةةة اةةة غةةنجوةيةكى
ااغةةنؼ اوثة وى ةة دازيجصكةةاز (مُ ٖتكٔر رْ) كةضةةنج ة:
يةكةةةو :كسدةثةكةةى اةدنجةى غةةةزع ئةجنةاو اداخ.
دثثةو :ثةىنا اؤ خةواؽ ئةجنامى ادا ثاثةةٍ :ةةو لةة ئةجنامةداىى كسدةثةكةيةدا غةةويجيى
غةةزع ا ةثىج ثة ٍةو ئنخةىؾةةنػةةى ٍةاة ه ئةجنامةةداىى ئةةث كسدةثةيةةى ثةةىنا
اةةؤ خةوااةة ثة مةاةضةةجى دةة لةةة خةةةوا ىةةصيو اوثىةثةاةة جةةا ئةةةثةى دثثةمنةةاٌ
ديةةةةازة لةةة دازيجصكةةازاٌ ىةةةاوثة اؤيةةة اوزااىننةكةةةى لةةةة ثةزىة ةةرياثة ئيجةةا يةةاٌ
يةةةكنجو لةةة دثث مةزجةةةكاىى ىاثةةةثاث اةةوثة ثاثةةة :اوزااىننةك ةةةى يةةاٌ غةةةةةزرن
ىةةةاوثة يةةاٌ اةةاؽ ىةةةاوثة يةةاخود لةاةزئةةةثةى كةةة اةةؤ خةةةواؽ ىةةةاوثةث ااغ ةةنؼ
ىةاةةوثة.
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كةثاثة :ئةةث دثث كةةوزاةى ئةادةو ضةةزه اوزااىننةةةاٌ كةسدثة يةكنةةةاٌ لنجةى ثةز ةرياثة
ئةةةثى دي ةةةياٌ ل جنةةى ثةزىةةة رياثة ئيجةةا ئةةةثةى كةةة اوزااىنةكةةةى ثةزىة ةةرياثة اةةةثةى
دي ةةةى وثةةوة :دةث ةةوذو ئةةةةثيؼ وثوثيةةةثى انجطومةةاٌ خةةةةوا ثةةةىنا لةةة دازيجصكةةةازاٌ
ثةزدة ةسىج ئيجةةا ئايةا ئةمةةة ةى لةةةة ثةزدة ةريىجل ئةةةثةى لةةة ثةزدة ةةري جى كةة مةةً ئةةةث
اوزااىننةى كة كسدثمة ٍةو غجنج ى ااغه كسدؤثة اوزااىنى ٍةو اؤ خةواغه اةوثة ٍةى
ثؤ ديةةازة ئةو دثث مةزجةةةةى ثنجةدا ىةاةةةوثٌ يةكنج ةةناٌ يةاٌ ٍةزدثثكنةةةاٌ اؤيةةة خةةوا
لةةةةنجى ثةزىةةة سثوثى كةثاثةةة :ضةةةوث ى مةةً ىنةةة ضةةةوث ى خؤثةةة كةةة اوزااىننةكةةةخ
ثةزىةةة رياثة ماىةةاى ثايةةة ثةةؤ مةةً اةةة اةة اةلَةةةطةه داضةةةاه دةكةةوذى ئيجةةا ئةةةثةى كةةة

اوزااىننةكةةةةةةةى لنجةةةةةةوةز رياثة اةةةةةةةزدةثاو دةاةةةةة ه دةلَةةةةة  :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ئة ةةةةز

ثؤ دةضجه اؤ دزيجرا ةى ثاكو مب وذى مً دةضح اؤ ثؤ دزيجر ىاكةو كةة اج ةوذو انجطومةاٌ
مً لة خةواى دةزثةزد ازى جنَةاىننةكةاٌ دةثسضةةنجه ئةمةؽ ئةةةةثةى لةةة ثةزدة نةةةسىج
كةةة كةةوزاة ؾةةةةالَحةكة دةلَةةةة  :دةضةةجح اةةؤ دز جيةةر ىاك ةةةو اةةؤ كوغةةةةجيح اةةةآلو ئةةةدى اةةؤ
اةز سيى لةخؤكسدٌل ئةثةى ىةفى ىةكةسدثة! اؤية شاىايةةاٌ شؤز مػةةجومساياٌ لةثاةةةازةثة
ٍةيةة وثوثيةاىة :ديفةةاع لةخؤكسدٌ فةزاشة ئةدى ةؤٌ لنجسةدا دةلَة  :مً دةضةح دزيجةر
ىاكةةو اج ةةوذول! ثةآلمةكةةى ئةثةيةة كةة دةلَةةة  :دةضةجح اةؤ دزيجرىاكةةةةو اةؤ كوغةةةجيح
اةآلو ىةيطوثةةوة :دةضةح دزيجرىاكةةو اةؤ ىةٍنجػةةةجيح كةة مب ةةوذى ةوى ة خةؤ كةضةةةنجو
ا َةة  :دةث وذو ىااةةة م ةى اةؤ زاا ةةةسى ئةمةة ئةةثةى لةةة ثةزىةا ريىج ثة دثايةى ااضةى
دةكةيً ئيجةةا ٍؤكةةة ازى ئةةثة كةة دةضةح اةؤ كوغةجيى اسايةكةةى دزيجةر ىاكةاخ ننةةةةل!
اةثة داضةةاثى دةداثةةثة ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ انجطومةاٌ مةً لةة خةةواى
دةةةزثةزد ازى جنَاىننةةةكاٌ دةثسض ةنجه كةثاثةةة :كةض ةةنجو ثسضةةةةى خةةةواى لةةة دلج دااةةةة
خويجيى خةلَو اة ىاٍةب ىازايجريج ئيجةةا لةضةز ٍةلَويجطةةجى خؤى اةزدةثاو دةاة ه دةلَةةة :

ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﭼ
مةةً دةمةةةثىج وىةةةةاٍى مةةًه وىةةاٍى خؤغةةةةح لة ةةة جل خةةؤخ اةزيةةةةةثة( )1وىةةاٍى مةةًه
جعُ ،ةةزاايةثة دة ةزايججةةةثة.
 )1برراِ٘ ،بُ٘ ،زَجَعََِ ،سِ ٔ
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خؤغةةح لة ةلج خؤ اةزى اؤ انةامةث اؤ الى خةوا ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ لةة
زايةةصى ٍةةاثةآلىى ئا ةةةسا يةةاٌ لةةة زايةةصى خاثةىةةاىى دؤشةم اةةى ئةمةةةؽ ئةةةثةى لةةةة
ثةزدة ةةريىج كةةة ئنيطةةةةاٌ لةةة ئةجنةةةةامى وىةةاك كسدىةةدا دةانججةةةةة ٍاثةلَةةةةى دؤشةم يةةاخود

دةانججة خةةاثةىى دؤشةم ﭽ﮼ ﮽ ﮾ﭼ ئةةثةؽ ضةصاى ضةةةجةم ازاىة كةة
ثؤ ضةةجةو ا ةةةى لة مً اة ىاٍةب مب ةةوذى مينؼ دنجه خؤغةةة وىةةاٍى مةًه خؤيػةةةح
ٍةلَبطةةةةةسى دثايةةةى زاثثىةةةى دةكةييةةةةثة اؤ ةةةى وثوثيةةةةثى وىةةةاٍى مةةةًه خؤيػةةةةةحل
ثويجرةزةثاٌ ةةىد ماىايةكةنةاٌ لةثةدا ل جن ةةداثةثةثة.

ئيجةةةةا خةةةوا ٍ ةلَويجطةةةةجى كةةوزاة ىاؾةةالَحةكة اةةاع دةكةةاخ ﭽ﯀ ﯁ ﯂

     ﭼ ىةفطى كوغجيى اسايةكةى اؤ ئاضاٌ كةسد
ثغةةةةةةى (طر رُِع) دةلَةةةةة ( :الطر ر ُِعُ :اإلِنكّٔر ر رادُ) ثة (تطر رُٓع) اسيجنةةةةةة لةةةة ئةجنةةامداىة ةةى
كسدةثةيةةة كةةة دنجنةةةثة دااةىةةد ىةةةكساثىه لةضةةةةةزخ دنجويطةةةةح ىنةةةه خؤاةخػةةةةاىة
ضُٓلت) اة ٍةزضةنج ةةناٌ
ضًٖلتِ) ث (شَِٖهَتِ) ث ( َ
ئةجنامى دةدةى (طُٖعَتِ) ثويجرةزةثاٌ اة ( َ
ل جن ةةناٌ داثةثةثة ثاثة اؤى ئاضةةةاٌ كةسد اةؤى جةةةواٌ كةسد دىةيةةةداث ٍاىنةدا ئيجةا ئايةا

ىةفطةى اؤ ى ٍاىندال ﭽ ﭼ كوغجيى اسايةكةى اؤ ئاضةةاٌ كةسده اةؤى ٍاىةدا

ﭽ   ﭼ ئةثيؼ كوغجىه لة شيةاٌ اةةةازاٌ اةوث لنجةسةدا ئةةو
ئايةثةةة مواازاةكةةةةة ئةةةثةى لةةةة ثةزدة نةةةسىج كةةة ٍةز ةةى وىةةةةاٍة ٍةز ةةةةى ثةةاثاٌه

خسادةيةةة زايػةةةةةكةى دة ةزايججةةةثة اةةؤ ىةةةفظ لةةةثاازةثةؽ خةةةوا فةزموثيةةةثى :ﭽﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭣﭼيوسفف

ثاثةةة :انجطومةةاٌ ىةةةفظ شؤز فةةةزماٌ اةةة خسادةةة

دةكاخ ثاثةٍ :ةز ى ٍةلَطةوكةةةثثى ئنيطةةاىة لةة خنجةسه لةة غةة از زايػةةةةكةى لنجسةثةيةة
اؤيةةةةةةة دنجػةمبةةةةةز  لةةةةة فةزمايػةةةةةةج جن ى ؾةةةةةةةحنح دا ااضةةةةى ثةاةةةةةةواى كةةةةسدثة
حمرد برسقم:
جرٌُ ِ َ
فةزموثيةةثى[ :ال ٖت ْكَُٗ يَا يُهَاََُِ ،ػٔر ررُ إِلرٖ صَردِزٍِٔ الَرالمَ مٔرسَازٍ]{ خِ َس َ
(ََ ،)1116مُطِ ٔل ْم بسقم })3541( :ثاثة :ثةاةوا لنجسة دايةةة ثةاةوا لنجسة دايةةة ثةاةةةوا لنجةسة
دايةةةة ئامةةةةاذةى اةةؤ ضةةنيطى مواةازاةكى كةةسد ثاثةةة :زايػةةةى ثةةاواث ٍاىةةدةزى ثةاةةةةوا لةةة
ضنيةه دلَى ئنيطةةاىةثةية ٍةزثةٍةا ٍى وىةةاٍنؼ اة ٍةماٌ غةةنجوة.
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ئيجةةا خةوا  ااضةةى ئةثة دةكاخ كة ٍاانةة ديازة يةكةمنةةةً مسؤظةة اةوثة كةةةوذزاثة
اةدةضةةجى ااان ة يةةاخود يةةةكنجو لةةة دثث كوزاةكةةةى ئةةادةو كةةة كةةوزاة ؾةةالَحه ةةاكةكةى
اةدةضجى كوزاة خسادةكةى كةوذزاثة يةكةةمر ئةةشموثىى كوغةنت اةوثة اؤيةة ىةةيصاىنوة
ثةزمةكةى ى لةة ا اخ جا لة ثةفطريةكاىدا شاىايةاٌ خةةيالَى خؤيةاٌ خطةةةجؤثة ضةةزى
ٍةةةاوثة وثوثيةةةثى :ةة زاؤذ اةةة كؤلَةةةنةثة اةةوثة ٍةةةةاوثة وثوثيةةةثى :ضةةةةا َلنجو اةةة
كؤلَنةةةثة اوثة ٍةاوثة وثوثيةثى :حةثخ ضالج اة كؤلَةنةثة اوثة جةىاشةكةى لةة اؤثةة
اةآلث ىةيصاىنوة ى لةةة ا ةةةاخ! ئة ةةز اةةجنجى اَنجػةةةجباية دزاىةدة دةيةةانةةوازد اؤيةة
شؤز ئةشيةةةةةةةةةثى دنجةةةةةةوة كنجػةةةةةةةةاثة ﭽ     ﭼ خةةةةةةةوا
ث) يةةاىى :لنجى كؤلَةةةنةثةث اةة دثاى كةةثخ لنجةةةى
خر َ
اةلةزاةغةيةكى ىازد شةثى دةكؤلَى ( َب َ
ةةةزاا ئيجةةا لنجسةدا ﭽ  ﭼ ثاثة :اة دةىةوثكى يةاٌ اةة ةساىوثكةكاىى

شةثى ٍةلَةةةدةكؤلَى اةلةزاةغةةةةةؽ اؤخةةةؤى رةةةادةثى ثايةةةة غةةةةةح دةغةةةةةازيججةثةث شةثى
ٍةلَدةكؤلَةة ه غةجةكةى ثنجةدةخاخ ئيجةةةا اؤ ةى خةةواى دةةزثةزد از ئةةث اةلةزاةغةةيةى

ىةةةةازدثة لةةةةة دنجػةةضةةةةاثى ااانةة ة ثاثةةةةة :كةةةةوزاة خسادةكةةةةة شةثى ا ؤلَةةةةةة ل! ﭽ
 ﯓ ﯔﭼ اؤئةةةةةثةى دنجةةةةى دنجػةةةةةةاىبدا ةةةةؤٌ ثةةةةةزمى اسايةكةةةةةى
اػةازيججةثة ﭽﯓﭼ اة ماىةةاى رةثزاةخ دىج ياٌ اة ماىاى ٍةزغجنجو دىج كةة مسؤظةة
دةزكةثثيى دة ىةاخؤؽ اة ديةازة ئةةثيؼ ثة ةؤٌ ئنيطةةاٌ دنجةى ىاخؤغةة رةةثزاةثى
دةزكةةثىج ئةثيؼ دنجى ىاخةةؤؽ اةوثة ثةةزمى ئةةث اسايةةى اةة كؤلَةةنةثة اةة ثة دنجػةى
ىاخؤؽ اوثة دايي ه دزاىدة انخةةواخ لةاةةةزئةةةةثة ثة غةجنجو اةة م نةةةةثة اةوثة اؤيةة
خةواى دةزثةزد ةةاز ئةث اةلةزاةغةةةيةى ىازدثة اةةةآلو ئايا ؤىةةى ىةازدثةث ةى كةسدثةل
ٍةةةزثا لةة خةؤثة َةى ٍةلَةة ؤلَنوةث غةجنج ى ثنجخطةةةجوةل دة وجنةةة ثة دةغةطوجنةة ثة
ٍةىةةةديجو لةةةة ثويجةةةرةزةثاٌ دةلَةةةنجً :خةةةةوا دثث اةلةزاةغةةةى ىةةةازدثثٌ يةةةةكناٌ يةكة ةةناىى
كوغةةجوةث شةثى ٍة َل ةىدثةث كةلةغةى اةلةزاةغة مسدثثةكةى لةاةً َةةى ىةاثةه خؤلَةةةى

اةضةزدا كسدثة اؤئةةةثةى مسدثثىاغةنت فنجةةسى مسؤظةة ا ةةاخ ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (ااان
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ياٌ كةوزاة ا وذة كة) وثىٍ :ةةى ٍةاثاز اةؤمً ٍةةى دامه حةضةةسةخ ٍةةةاثاز اةؤمً ئايةا
مً دةضجةثضجاٌ اوثو كةة ثة ئةةث اةلةزاةغةةيةغةةه دةة ا ةسىج! كةة ثةةزمى اسايةكةةةو
اػةةةةازمةثة اةا ةةةدةز ثيػةةةةه لةةةة ىةةةشاىى!! اؤيةةة لةةة دةغ ةنجناىاٌ اةةوث ثاثةةة :دةغ ةنجناٌ
اوثةثة كة ةة ةىد ضةةراخ يةاٌ زاؤذة يةاٌ ةةىد مةاىله ضةالَة اةةآلو دنجنةةواىنة مةاىله
ضةةالج اوثاة ةةىد ضةةةةراخ يةاٌ ئةثدةةزاى ةةىد زاؤذيجةو ئةةث جةىاشةيةةي اةكؤلَنةةثة
ٍةلَةطسثوةث ف ةسى دة ىةغ اثة لةةاً َةةةى ايةةة ه انػةةةازيججةثة لةاةزئةةثة دةغةةةنجناٌ
اةةةوث لةةةة اةةةة كةةةولج ٍةلَطسثيةكةةةةةةى كةةةة ئةةةةث ٍةةةةةةموث ماثةيةةةة ماثةثةةةةةةثة ىةةةةةة لةةةة
كوغةةجيةكةى دةغةةنجناٌ اوثاة ثة دثايى زاثثىى دةكةييةةثة.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
مةضةةةةلةى يةكةةةةو :كةةةة دةفةةةةزموىج :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ شاىاية ةةاٌ
ةةىد ٍةلَوةضةجةيةكناٌ لةاةةزدةو ئةو زاضةجة اوزائةةاىننةدا كةةسدثثٌ:
يةكةةو :ئايةا ئةث دثث كوزاة كوزاى زااضةةجةهخؤى ئادةو اةوثٌل ثاثةة :لةة ئةادةوه حةةثثا
اةةوثٌ يةةاخود ىةةةةثةياٌ اةةوثٌ يةةةاٌ كةةةةوزاى ىةةةثةياٌ اةةةوثٌل ثةىاىةةةخ ٍةىةةةديجو
وثوثياىة :لة اةىى ئنطةساائن اوثٌ اةآلو ئةثةى دةزدةكةةثىج ئةثةيةةة كةة كةةةوزاى
ئةةادةو خةؤى اوثٌ لةاةز ةةىل
 )3ثغةى (بهرْ آدم) كوزاى زااضةةجةهخؤ دة ةةيةىة مة ةز ىنػةةةاىةية ٍةةةاةة لةةث
ماىةةاية اليةةدا.

 )7كوزاة ا ةوذةكة لة كؤثايى اةضةزٍاثةكةدا كة دةلَةةة  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﰀﰁﭼ ثاثةةة :ئةةةى ٍةةاثاز اةةؤ مةةً دامه
حةضساةخ اؤ مً ئايا دةضجةثضاٌ اةوثو كةة ثة ئةةث اةلةزاةغةةةية مب! اةلَةةطةية
لةضةز كةوزاى زااضةةجةثخؤى ئةادةو اوثىنةاٌ وى ةةةة ئة ةةز ٍاثبةةةاه ا ةوذ كةوزاى
زااضةةجةهخؤى ئةةادةو ىةاوثايةةةث يةكةةةو اةث ةة ج ىةاوثايةةة كةةة دةكةةسا لةضةةةز شةثى
دةيصاىى ؤٌ انػةةازيججةثة اةآلو ديازة ئةشموثى ىةاوثة ثة يةكةةو مةسؤظ اةوثة
ا وذزىج اؤية ئةشموثىى غةةازدىةثةث اة خا ضةةذازدىى ىةاوثةث ىا از اةوثة لةة
اةلةزاةغةة فنجساة كةثاثةةة :ئةمةة اة َلةةطةية لةضةةز ئةةةثة كةة كةةوزاى ئةادةو اةةوثٌ
وى ة ئة ةز ىةثةى اوثىايةة ياخود دثثز اوثثىةةاية ثا ئةثكاثةة ةةىد اةغةةةز
دةكةةةةوذزاٌه دةمةةةسدٌه اةةةة خةةةا دةضةةةذنجسدزاٌه دنجويطةةةةجى اةةةةثة ىةةةةدةاوث
اةلةزاةغةةكة فنجسى ا ةةاخ.
دثثةو :دةزاةازةى ىاثيةةاٌ :ئايا ااانةة ه ٍاانةة ىاثياٌ لة كوىج دا ٍةةاثوةل!
ثة ومت لة كجنجبةةة ئنطةةةالمننةكاىدا لةة ثةفطةريةكاىدا دةلَةة  :ىاثيةاٌ ااانة ه
ٍاان اةوثة كةوزاة خسادةكةة ىةاثى ااانة اةوثة كةوزاة اكةةةةكةؽ ىةةةاثى ٍاانة
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اةةوثة جةةةا ٍةىةةديجو لةةة ثويجةةرةزةثاىى اوزائةةةةاٌ جةةاز جةةةةاز ثاياىةةةصاىنوة شمةةاىى
رةزاةاةةى ثاكةة شماىنجو اوثة كة اةغةةةةز اطةةةةى دنج ةسدثة!! ئنةدى ٍةلَطةةةاثٌ اةؤ
ٍةةةموث ثغةةةةةية لنجنةةةةاٌ كؤلَنوةثةةةةةثة زايػةةةةةى لةةة رةزاةاةةةةى دا يةةاىى ةةىل اةةؤ
ثيجي ةةةٍ :ةةى ىةةوثك وثوثيةةةةاىة :ئةةةثة لةاةزئةةةثةى كةةة شؤز ( َن ر ُِ )ى كةةسدثة شؤز
غةره سياىى كةسدثة اةؤ ئةةث خةلَةة ةى كةة دثايةى اةة ثوجفةةةاٌ ٍةةموثى مةسدثة
لةاةزئةةةثة خةةةوا  ىةةاثى لنجيةةاثة ىةةوثك ٍةةةزثةٍا ىةةاثى دنجػةمبةةةزاىى دي ةةةؽه
ةلةةةكاىناٌه غةةةةويجيةكاىنػناٌ اةةة ٍةةةماٌ غةةةةنجوة كةةة ئةثاىةةة ٍنضةةةةناٌ ثاىةةر
وى ةةةةة ئةةةث ىاثاىةةة رةجةةةمنر ٍةةةز خةةةوا دةشاىةىج اةةةث شماىاىةةة ماىايةةةكناٌ
ٍةةةاوثة ئيجة ا كةة دة ةوثسىج :ىةاثى رةجةةمنى ماىةاى ثايةة رةةزاةاى ىةةاوثة ثةا
انبةيةةةةةهة ضةةةةةز زاةيه زايػةةةةةيةكى رةةةةةزاةانى دثايةةةةى ماىايةةةةةكى رةةةةةزاةانى
لةة ثةزاطن ةةسىج (ىةةوثك)يؼه (ئنةب ةةسااٍنه)يؼه (غةةةةورةية)يؼه ئةةةث ىاثاىةةةى
دي ةةةؽ ٍةموثياٌ ثة ( :موثضةةا)ه (رنطةةا)ه (ااانة )ه (ٍاانة )ه (ٍةازاثثخ)ه
(مةةةةازاثثخ)ه ٍةةةةةموثياٌ دنجنةةةةاٌ دة ةةةةوثسىج :ىةةةةاثى رةجةمننةكةةةةةةاٌ (األمسر ررا٘
العجمّ ررٕ) ئيجةةةةا ئايةةا اؤ ة لةةة اوزائةةةةاىدا ى ةةاثياٌ ىةٍ ةةاثوةل! جةةازى دي ةةةؽ
اامساٌ كسدثة كة لة اوزائاىةدا ثةةىنا ئةةث غةجاىةى كةة ثنجطةيػةنت لةة ئايةثةةكاٌه
ثنجطةيػنت لةث اةضةةزٍاثة دةةكى لةضةةزى كةةثثوة اةاع دةكةس جى ئةةمما اوزائةاٌ
ىا ةةنجح ٍةةةموث ثزدةكازينةةةكاٌ اةةاع ا ةةاخ ئة ةةةز اوزائةةةةاٌ ثزدةكةةةةازينةكاىى
ٍةموث ااع كسداةاٌ ؤ ةاىةكةى حةةشزةثى موثضةا ةةىد مةةثس اةوثةهل ةةىد
اطح اوثةثل لة دازيجةو اةوثةهل ةؤٌ اةوثةهل كةغةجننةكةى ىةوثك ةةىد اةاخ
اوثةهل ؤٌ اوثةهل ةةىد مةةثس اةوثةهل ةةةىد ىةفةةةزى ضةةواز اةوثةل ئةثاىةة
ٍنس ااع ىاكاخ اةلَة و اوزائاٌ ديجي ىنجوةزاؤكى ئةث اةضةةزٍاثةه ىنجةوةزاؤكى ئةةث
اااةثة ااع دةكاخ ئة ةزىا اوزائاٌ ةىدة دةاةوث ضةةةد ٍنجيةدةى دي ةةة اوثايةةة
اةآلو ىاثى ااانة ه ٍاان لة دةناىى كؤٌ ثةز رياثٌ لةة (دةةناىى كةؤٌ ضةنفسى
ثةةةكويً ئنؿ ةةحاك )1()4 :لةةة ذ جيةةس ىاثثىنػ ةةاىى (تكرردمتا قرراِو َيابّررل)دا ٍةةاثوة:
ال ٔموِ ٔعر رهِ ٔد
خ ٔبلتِ ََ ََل َدتِ قاِنيَ ِإذِ قالرتِ اقتَهّتُ َزجُ ر ً
ح رُٖاَ٘ شََِجَ َترٌُ ف َ
( ََ َعاغَ ر َس آ َدمُ َ
خ رراٍُ َيابّررل) ثاثةةة :ئةةادةو لة ةةة جل حةةةثثاى ٍاثضةةةةةزى
الرسٖبِّ ُالرمٖ َعرادَتِ ف َُل ر َدتِ َ
 )1التفطر التطبّكْ للكتاب الرمكدع ،ص.131
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جةوثخ اوث (ضةةالمى خةةواياٌ لةة اة ) دثث نةاٌ اةوث ثة ااينيةةى اةوث حةةةةثثا
ةةوثى :لةاليةةةٌ دةزثةزد ةةةةازمةثة دناث جي ةةةةه دةيةةدا كةةسد (يةةاىى :كوزايجة ةةةةه اةةوث)
دثايى دثثاةةازة كة اةيةكةةةثة جوثخ اوثٌ ئةجمازة ٍاان ةةى اوث.
كةثاثة :لة دةةناىى كؤىةةدا (اةايره ٍاانة )ٌه شاىايةاىى خؤغةةةناٌ ثادنجدة ةة
ٍةز لةنجسة ثةزياىطسثبةة .
ئيجةا كة دةفةزموىج :ئةث اةضةةةزٍاثةياٌ اةة ٍةةب اةضةةزدا ويجيةةثة دثث ثاثةةةاى
ٍةةةٌ:
ماىةاى يةكةةةمى :ثاثةةةٍ :ةةبه حن نةةةثى ثنجدايةةةث حن ةةايةثى اةةةز ئا ةةسداٌ ىنةةة
ئةثة ىنةة ٍةز اطةةة ا ه نجةةسادزاثة ا .
ماىةاى دثثةمى :ثاثة :زااضةةةحه دزثضةةةحه ثاانعةةى يةةه زاةمةةصه ٍنجنةةةا ىنةةةة ديةازة
خةةةواى شاىةةاث غةةةازةشا شاىنويةةةثى ٍةىةةديجو لةةةة ثويجةةرةزةثاٌ وثوثياىةةة :ئةةةةث
اةضةةةةزٍاثةث ٍةىةةةديجو لةةةة اةضةةةةزٍاثةكاىى دي ةةةةى اوزائةةةاىنؼ اةضةةةةزٍاثى
زاةمةصير ٍنجنةةةاٌه مةةز ىنةة زاثثداثيجةو اةً زاثثيةاٌ دااة اةلَةة و ئةةثة ثة
زاةمةةةةصه ٍنجنايةكةةةةة كةةةةة خةةةةةواى دةةةةةزثةزد از فةزموثيةةةةةثى اةةةةةآلو ثاىنةةةةةةة
اةضةةةزٍاثةه زاثثغةةنداثةه ثاانعننةةه ٍةاةةة(.)1

مةضةةلةةةى دثثةو :كةةة دةفةزمةةوىج :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﭼ كاث جنةةو كةةة اوزااىن ةةنةكناٌ ك ةةسد ثاثةةةٍ :ةزكام جن ةةةةناٌ اوزااىننةةةةةكى
كةةةسد يةةةةكنج ناٌ اوزااىنةكةةةةى لةةةة ثةز ةةةريا يةةةةكنج ناٌ لنجةةةى ثةزىة نةةةةسا ئايةةةةةا
اوزااىننةةكةةة ة ةةى اةةوثةل ئنجنةةة جةةاز جةةاز ٍةىةةديجو شاىنةةازى كةةة لة ةةة جل ضةةنااى
 )1ذمةازةية ىوثضةةزى رةلةناىنةىه ثوثغةةى ئةةث جةؤزة ٍةلَةيةةة اةوث ثٌ كةة انجطومةاٌ مة ةةةز لنجةى
دةغةنجناٌ اوثايةةثة ئة ةزىا اةٍؤيةةثة فسايةاٌ اةضةةةز ئنطةةالمةثة ىامنجيةة اساثاىةة( :العلررمانُّى
َالكررسآى الكسِررم ،تأز ّررٕ الررهح ) د .حررمد إدزِررظ الطعرراى .الررمدخل التررأز ْ (األضررطُزٓ):
ص ،446- 451كة ىاثى ٍةزكةةاو لةة:
(طٌ حطرني َ مّرو اخلُلرْ َ حممرد محرد خلف اهلل َ حممرد زكُى َ نصررس حامرد بُشِرد َ
ياغرم صررا َ الكمهررْ َ خالرد الطررعّدانْ)ٗ ٍنجيةاثة كةة ٍةةلَطسى ئةةث جةؤزة انةةسؤكةية اةوثٌ،
اةآلو (طٌ حطرني) دثايى لةنجةى دةغةنجناٌ اؤثةثة.
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ئايةثةكةاىدا دة وجنةنجًه دذ ىاثةضنت ٍةةىديجو ثزدةكازيى كة لة دةنةةاىى كؤىةةداث لة
دةنةةةةةاىى ىويجةةةدا ٍةيةةةةةة ئنطةةةةةجنفادةياٌ لة ةة دةكة ةةةيً ثويجة ةةرةزةثاىى اوزائةةةاىنؼ
ٍةةموثياٌ ياخود شؤزاةةةى ٍةزة شؤزيةاٌ ثايةةاىةة سدثة وى ةةةة ئةةثة ثنػةة ى شيةاثس
دةخاثةةةةة ضةةةةةز ٍةىةةةةديجو اااةةةةةخ ئيجةةةةا دنجػةمبةةةةةزيؼ  لةةةةة فةزمايػةةةةةةج جن دا
فةزموثيةةةةثى[ :حَ رردِّالُُا عَر روِ بَهٔر رْ إِضِر ر رسَأّٙلَ ََال حَر رسَج]{ خِ َسجَر رٌُ ال ُبخَ ررازٓٗ ب ررسقم:
(َ )6915ع روِ َع ِب ر ٔداهللٔ ِب ر ِو َع ِم رسَ} ثاثةةة :لةةة اةةةىى ئنطةةةةساائن ةثة غةةةةح اطنجساىةةةثةه
ضةةةغ َةثننجةةاٌ لةضةةةز ىنة ياىى :ئةثةى كة دنجضةةثاىةى ئايةثةكةةةاٌ ىنةة ثة لة ةةلج
زاثثحى ئنطةةالوه رةاندةى ئنطةةالمنى دا دذ ىاثةضةةج .
لةة دةةةناىى كؤىةةدا لةةة (ضرفس التكررُِو :اإلصرخا  )5 :دةلَة ََ ( :كراىَ َيابّٔرلُ َزاعٔ َّ راً
م َب ِع ر َد ُمررسَزٍ ِٖ ر رامِ ،ىِ ق ردٖ َم
ح ر ر َد َ
حٕٔ األزِضَ ََ ،
ٔللْ َػ ر َه ِمٖ ،مررا ق راِنيُ فكررد َع ٔم ر َل فر رْ ف ر رال َ
ض قُسبَانر راً ٔللْر ر َسبََ ،قر ردٖ َم َيابّر رلُ ِطَر ر ًا مٔر رو خَ رررٔ بك ررازِ غ َهمٔر ر ٌٔ
قر راِنيُ مٔر روِ ٔالمَر رازِ األزِ ِ
ضرَْ عَ ِهر ٌُ ل ٔك ررهٌُٖ لرمِ َِتَك ٖبررل قُس َبراى قراِني ََلررم
ضرمهًَا فتَك ٖبرلَ الرسٖبُ قُسبَانراً َيابّررل ََ َز ٔ
ََ ِ
( )1
َِسضَ عَهِرٌُ) ثاثةٍ :اان غةةواٌ اوث (ثاثة :مةزاداز اوث) اةةاينينؼ شةثى دةكنجةةىث
جوثناز اوث دثاى ثنجذةزاييى ةةةىد زاؤذيجةةو اةةاير لةة اةةزثاوثمى شةثى (كةة ديةازة
كػةةجوكالَى كسدثة لة ثةفطةةريةكاىدا ٍةةاثوة :اااةةةة داىةث جي َةيةةكى ٍنجيةةةاث ثنجنطةةزاا لةة
ىنجو دةغ َةةةكةى دا كةةاو ولَةةة ا داىةة يةاٌ داىةكةةةةى اةة كةةلَو ىايةةخ ئيجةةةا ةة
اةةوثة جةةؤ اةةوثة مةةةزةشة اةةوثة ٍةةةةةزشٌ اةةوثة) اااةيةةةكى كةةسدة خ جنةةسث ؾةةةدةاةه
اوزااىنى اؤئةثةى دةة لةة دةةزثةزد از خةةوا ىةةصيو انججةةةةثة ٍةاان نؼ كةة خةةةاثةٌ
مةزا اوث ئةثيةةؼ ثنجطةةةزاا لة ىؤاةزةى مةزاةكةى كامةةياٌ لةة ٍةةةةموثياٌ اةلَةةثثسةه
اكرتة يةكة جن ةةى كسدة اوزااىنةةى دةزثةزد از اوزااىنةةةى ٍةاان ى ثةز ةسخ ثة لةةةنجى
زااشى اوث اةآلو اوزااىنى اايةيى ثةزىة سخه لنجػةةى زااشى ىةاوث.
ديةةازة ٍاانةةة كة مةةزاداز اةوثةه كامةة مةةزاى اةلَةةثث ةاكة ئةةثى كسدؤثةة خنجةس
خةواؽ لنجى ثةز سثوة ئنيطةاٌ غجنجو كةة دنجػةةة ةغى خةةواى دةكةاخ دةاة اةاؽ اة
اةآلو اةاير كة جوثنةةاز اوثة كةاو داىةث جي َةةة خسادةة ئةةثةى اةؤ خةةوا كسدؤثةة خنجةسث
اوزااىنةى اؤيةةة خةواى دةزثةزد ةةاز لنجةةى ثةزىة سثةةوة.
 )1التفطر التطبّكْ للكتاب الرمكدع ،ص.14 ،11
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ئيج ةةا ئايةةا ٍةةةةؤكازى ئةةةثة ة اةةوثة كةةة اوزااىننةةاٌ كةةسدثةل لةةة اوزائاىةةدا اةةاع
ىةكساثةث لةة ضةوىيةثى دنجػةمبةزيػةةةدا  ىةةٍاثوة اةةلَ و لةة اوزائةاٌه ضةةوىيةثدا
ٍةز ااضنؼ ىةكساثة كة ٍى يةكنج ناٌ مةزا اوثة ٍى يةكنج ناٌ داىةث جي َةةه كػةةةجوكالج
اوثة ثة لةة دةةناىى كؤىنػةةةدا ىةةٍاثوة كةة لةاةز ةةةى ئةةةةث اوزااىننةةياٌ كةسدثةل
ثادنجةدة ةة كة ثةىنا اؤ لة خةوا ىةصيو اوثىةةةثة ئةث اوزااىننةيةاٌ كسداةة اةآلو لة
ثةفطريةكاىدا اؤ ثيجية :خةاثةىى ثةفطةريى (التفطر رر الكبّر رس)()1دا ئةةثة دة نجسايججةةثة
كة :حةثثا ٍةز ض ةى دثثاىةى دةاوث كوزايجةوه كضنجةةو ثة دثثاىةةى ضةةة ى دنجػةةةوث
اؤياٌ ٍةاوث لة ةلج دثثاىةى ضةة ى دثايةى دا ٍاثضةةةز نةةسيى ا ةةٌ ثاثةة ئةةث كةوزاه
كضةةةةةةى كةةةة دنجػةةةةة اةةةوثٌه خوغةةةةةوه اةةةساٌ اؤيةةةاٌ ىةةةةةةاوث لة ةةةةلج يةكديةةةةةدا
ٍاثضةةز نةةسيى ا ةةةةةٌ ةةوى ة ٍةةنس اةغةةةةةزى دي ةةةةة لةضةةةز شةثى ىةةةاوثٌ ئةةةدى
ةةؤٌ ثة ةةةةة دةيدااةةةة ل اؤيةةة لة ةةةلج دثثاىةةةى ض ة ى دثاينةةةدا خوغ ة ةكاىناٌ دةدا
اةيةكدى ثة دةلَةة  :ذٌ اة ذىناٌ د دةكةةةسدٌ ئيجةةةا دةلَة  :خوغةةة ةكةى اةةةاير
(لةةة ثةفطةةنةةةسةكاىدا ىاثةكةغةةةةى ٍنجيةةاثة) شؤز جةةةةواٌ اةةوث ثة خوغةة ةكةى ٍاانةة
ىاغةرييً اوث دةاوث اػةةناىةةدةٌ اةة يةكةةةدى ةوى ة ٍةنس كامنةاٌ خوغةةة ةكةى اةؤ
خةةؤى ىةدةغةةةةنا اؤيةةةؽ ٍةةى ئةةةث ض ة ةى دي ةةةةة اةةؤ ئةثض ة ة دةغةةةةنا ةةوى ة ٍةةنس
اةغةزى دي ة لةضةةز شةثى ىةةاوثٌ ةوى ة يةةكنجو اةؤى ٍةيةةةة ا َةةة  :ةةةؤٌ ئةةثة
دةاة خؤ ٍةز ٍةةى ااته داي ةةنجو اوثٌ دة َلنجنةةةً :اةلَةةة اةةآلو ٍةنس ةازى دي ةةةة
ىةةةاوث ئيجةةةةا ااانة زااشى ىةةةةةاوث خوغة ة جواىةكةةةى خةةؤى اةةدا اةةة ٍاانة ه ةةوثى:
دةاةة اؤخؤو اةةة ئةادةوه حةةثثاؽ ضةةةالمى خةةواياٌ لةةة اةة وثنةاٌ :زاؤلَةة دنجةح
ىاغة اةة دنجةى غةةزيعةثى خةةواث ضةةزةجنةةاو اةوثة مػةةةجومساياٌ ئيجةةةا ئةةةادةو دنجةى
وخ :ااغةةة اوزااىنى ا ةٌ كامةثاٌ اوزاةةاىننةكةى ثةز نةةةسا اةا خوغة ة جواىةكةة
اةةؤ ثى ا ة كةةة اوزااىننةكةةةياٌ كةةسدثة ديةةازة اوزاةةاىنى ٍاان ةة ثةز ن ةةساثة ئيجةةةةا
ٍةز ى اوثاةة مة از اوثا ثة لة دةناىى كؤىدا دةلَةة ياٌ ٍةةز غةةةجنجو اوثاةةة
اوزااىننةكةةةةى ثةز نة ةةساثةث اوزاةةةاىنى اةةةاير يةةةاٌ اةةةاان نؼ ثةزىةةةة رياثة ئنةةةدى
ضةةزةجنةاو ثة غةةزيعةثةكة اسايازى داثة اةث غةةنجوةية اوثةث ئةث خوغةةة ة جواىةة
اؤ ئةث اوثة ديازة ئةثيؼ لةضةةز ئةثة حةضةوثديى دة اسدثة.
 )1ج ،11ص.114 ،115
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ئيجةةةةا ئايةةا ؤىنةةةاٌ شاىنةةوة ئةةةث اوزااىننةةة ابةةوثلج اةةوثة يةةاٌ ابةةوثلج ىةةةاوثةل
ىنػةةاىةى ابوثلج كساىى اوزااىننةكة ةى اوثةل شاىاياٌ دثث زاايةةاٌ ٍةةةٌ:
زااى يةكةةةةةو :شؤزاةةةةةى ٍةةةةزة شؤزيةةةاٌ دةلَةةةنجً :ىنػةةةةةاىةكةى ئةةةةثة اةةةوثة ئة ةةةةز
اوزاةةةةاىننةكة ثةز ريااةةة ئا سيجةةةو ٍاثؤثةةةة خةةةةوازه ضةةةوثاىدثثيةثى ثة لةةةة
ثةفطةنةسى ضةوزاةثى (آ عمرساى)دا ااضةةةناٌ كةسد لةة ثةفطةريى ئةةث ئايةثةةدا كةة

دةفةةةةةةةةةةزموىج :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ثاثة :ئةثاىةى وثنةاٌ :ئنجنةة
خةوا زاايطةذازدثثيً اساثا اة ٍنس دنجػةمبةةةزيجو ىةٍنجير ٍةثةةةا اوزااىننةكةنةةاٌ
اؤ ىةكةةاخ كة ئا ةةس اة انطةةوثنجية لةاةز ةاثى ئنجنةةةة (خةةوا  دةفةةزموىج):
ا َ  :لةة دةنجؼ ميةدا دنجػةمبةةزاىنجو ٍةاثً اةة اةلَةةطة ئاغةة ساكاىةثةث اةةثةؽ كةة
وثجاٌ (ثاثة :اوزااىننة ئا س انطةةةوثثنجي ) ئةةدى اؤ ةى ٍةةز كوغةجنػةةةجاىًل
ئة ةةةز زااضةةح دةكةةةٌل! ثة ئنجنةةة لةةةثيج اامسةةاٌ كةةسدثة كةةة ةةؤٌ لةةة ضةةةزدةمى
ضة ةةولةناىدا ثة لةةةة ضة ةةةزدةمى ٍةىةةةديجو لةةةة دنجػةاةةةةزاىى اةةةةىى ئنطة ةةساائن دا
اوزااىننةةةاٌ كةةةسدثةث ئةةةا س لةةةة دةةنجؼ ةةةاثى ٍةةةةموثاٌ ٍاثؤثةةةة خةةةةوازىجه ئةةةةث
اوزااىننةى ضوثاىدثةث اؤثة خؤلَةمنجؼ ئةثة ىنػةةاىةى ئةةثة اةوثة كةة ابةةةوثلج
كةةةساثة ئيجةةةةةا شؤزاةةةةى شاىايةةةاٌ زاايةةةةةاٌ ثايةةةةة كةةةة ىنػةةةةاىةى ابةةوثلَةةةة ساىى
اوزااىننةكةةة ئةثة اوثة كة ئا ةس انججةة خةوازىجه انطةةوثثنجية .
زااى دثثةو :موجاٍنةد زاايةكةةةى دنجضةةةةثاىةى ٍةيةةةة دةلَةةة  :ىنػةةةاىةى ثةزىة ةةرياىى
اوزااىننةةكة ئةثةاوثة كة ئا ةس انطةةوثثنجية .
اةةةآلو ديةةازة زااى شؤزاةةةياٌ زااضةةجرتة ثة ئايةثةكةةةى (آ عمررساى)يةةؼ اة َل ةةطةيةثى

ةةةةةةوى ة ئايةثةكةةةةةةة دةفةةةةةةةزموىج :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ ثاثةةةةةةة:
اوزااىننة كة ئا س انخةواه انطةوثثنجي ماىاى ثاية ابوثلج كساثة كةثاثة :ىنػةةاىةى
ابوثلَة ساىى اوزااىننةكاٌ ئةةثةاوثةث ئة ةةةز ثااةةة ه ئةةةةثةى دةنةةةاىى كةؤٌ زااضةةح
اة دةاةة ئةةا س لةةة ئاضةةةةناٌ ٍاثبنججةةة خةةةوازث مةزاةكةةةى ٍةةاان ى ضةةوثثاىدا ه اااةةة
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داىةث جي َةكةةةى ااان نؼ ٍةز لةةةثىج اوثة ىةيطةةةوثاىدثة ماىةاى ثايةة ابةوثلج ىةةكساثة
ياخود ىنػاىةيةكى دي ة ٍةاوثة خةواى دةةزثةزد از اةة ثةحةى اةة ئةةةادةمى وثةةةوة
كة ئةثة اوزااىنةةى ٍاان ةةه ابو جل كسدثةث اوزااىنةى ااان نػةه ابوثلج ىةكسدثة.
مةضةةةلةى ضةةنجنةو :كة دةفةةزموىج :ﭽﮕ ﮖﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
ثاثةةة :ئةةةثة كةةة اوزااىننةكةةةى ثةزىةةةة ريااوث اةةةثةى دي ةةةةةى ةةةةوخ :اةةة ثةئ نةةد
دةث ةةةةوذو ئةثيةةةةؼ وثةةةةى :انجطومةةاٌ خةةةوا ثةىنةةةةا لةةة دازيجةةةةصكازاٌ ابةةةةوثلج دةكةةاخ
يةكنجةةو اؤى ٍةيةةة ا َةةة  :ئةثة كةةةى ثةآلمى ئةةث اطةةيةيةل ئةةث دةلَةةة  :دةث ةةةوذو
ئةةةثيؼ دةلَةةةة  :انجط ةةوماٌ خةةةوا لةةة دازيجصكةةةةازاٌ ابةةوثلج دةكةةاخ ئةةةث ك ةة وثوثيةةةثى
دةث ةةوذو ديةةازة اةةة ٍةةؤى حةضةةوثدينةثةيةث لةاةةةز ئةةةثةى اوزااىننةكةةةى ابةةوثلج
ىةكساثة حةضوثديى د اسدثة حةضةد دالَى دنجوةىةاثة كةة ان ةةةوذىجه ٍةزاةغةةى لةةة
ا اخ اةآلو ئةةث ثةآلمةة وجنةاث ىنةة لة ةة جل ئةةث ٍةزاةغةةةيةى ئةةثدا كةة ا َةة  :خةةوا
ثةىنا لة دازيجصكةازاٌ ثةزدة ةسىجل!
لة ثةآلمدا دةلَةنجر :ىةخنجس ئةثة ثةآلمنج ى دسا اة دنجطةجة اةةآلو اوزائةاٌ اةة كةوزثى
غةةح دةفةةةزموىج ىا ة ٍةةةموث ثزدةكازينةةةكاٌ اةةاع ا ةةاخ دز جيةةرةى ثثوثيجرةكةي ةةاٌ
ئاثاية ااان وثوثيةثةى :دةث ةةوذو ٍاان نؼ وثوثيةةةةثى :اؤ ة دةم ةوذىل ااانة
وثوثيةةثى :ئةدى اؤ اوزااىنةةةى ثةؤ ثةز ةةةريا ٍةى مةً ثةزىة ةةريال! (ٍاانة )يؼ
وثوثيةةةثى :لةاةزئةةثة ٍةى ثةؤ ثةزىة ةةةرياثة كةة ثةؤ دازيجصكةةةازىى كةثاثةةة :خةةواى
دةزثةزد ةةاز ئةثةى كة (بّرت الكصرّد)ه ئامةاجنى ثثوثيجرةكةيةة ٍنجياثيةةثىه ئةةثةى
دي ةى لة اسثاىدثة ثة زاثثيةكى سىطى زاةثاىبنجريى اوزائةةاٌ ئةثةية كة اة كوزثنةةى
مةاةضةةجةكاٌ دةفةةةزموىج ديةةازة كاث جن ةةو اطةةةةة كةةوزخ دةكسيججةةةثة كةةة ئةةةثةى ضةةناب
دةاللةةةثى لةضةةةز دةكةةةةاه دز جيةةرةث ثزدةكةةةةازينة انقسثنجيةةةة ئيجةةةةا كةةة دةفةةةزموىج:

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ئةثة اةزااضجنى دةا ٍةلَوةضةجةى لةة اةزاىبةةزدا

ا ةيً وى ة (إنٖما) ئامساشى كوزخ ٍةلََنجياٌه ةضذاىدٌ ( دأ احلصس َاإلالبرات)ة
ثاثةةة :انجطومةةاٌ خةةةوا اةةةع لةةة دازيجصكةةازاٌ ابةةوثلج دةكةةاخه ئةةةثى دازيجصكةةاز ىةةةا
كسدةثةكةى اةضةةةزدا دةدزيججةةةةثة دازيجصكةةةازيؼ دةاة خةؤى لةة دثث غةجى ضةةةزةكى
اذةةازيجصىج:
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 /3لةةة غةةةري ه زايةةةةاااشي ثاثةةة :لةةة كسدةثةكةيةةدا خةةؤى اةةؤ خةةةوا ضةةاب ا اثةةةثةث
ىنةثةكةةى اؤ خةوا اة مةاةضةةجى دنجى لة خةوا ىةصي ةبةوثىةثة اة .
 /7كسدةثةكةةى اةدنجةى غةةةةزع اة ه مةؤزى غةةزرى دنجوةاة ثاثةةٍ :ةةزدثث مةؤزى
ئنخ ةةىصه غةةةةويجي ةثثيى دنجةةةةوةاً ديةةازة ٍةةةز كةض ةنجو خةةؤى لةةة غةةةةري ه زايةةةةا
ىةدازيجةةةةصىج ماىةةاى ثايةةة ئنخىؾةةةةى ىنةةة ثة ٍةةةز كةضةةةةنجو خةةؤى لةةة الداٌ لةةة
غةةةةةةزيعةخ ىةدازيجةةةةةصىج ماىةةةاى ثايةةةة دااةىةةةدي ه غةةةويجي ةثثً ( ثبةةةاع)ى ىنةةةة
كسدةثةيةكنؼ ئةث دثث مةزجةةى ثنجةدا ىةةاً ثةزىا نةةسىج كةثاثةة :ةسىل ثةىنةةا
كسدةثة ىنةةة اةلَ و سىل ئةثةيةةة كة ئةث كسدةثةيةةة اة غةةةنجوةية اةة ابةةةوثلج
اة كاث جن ةنؼ كةسدةثة ابةةةوثلج دةاةةة كةة اةةدنجى غةةةزع اةة ه اةؤ خةةوا اةةة ثة
ديازة انججطةةة لة خةواؽ ٍنس كةع اة مطةةؤ ةزيى ىاشاىةةة داخةوج ئةةث كسدةثةيةةةة
ابةةوثلج اوثة ياٌ ىةال لةاةةةةز ىل لةة ضةةةؤىطةى ئةةثةثة كةة ثةةاوا دةىَةةةاىة دثث
مةزجةكةةةيػةةةة يةك جن ةةةةةناٌ ديةةازة اةةةةدنجى غةةةةةزع اةةةوثٌ ئةةةثة ديةةةةةازة اةةةةآلو
ئنخىؾةةةةةكة اةةؤ خةةةوا دةىَةةةةاىة ثة خةةةوا كةةة ل جنةةسةدا لةضةةةةةز شمةةاىى ئةةةث كةةوزاة
ؾةةالَحة دةفةةزموىج :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ دثايةى خةةةوا  اؤخةؤى

زاثثىةةى دةكةةةةاثةثة كةةة ثةةةىنا خةةةوا اةةة ثةةةاوا شاىايةةة دةفةةةزموىج :ﭽ ...ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ النج ففم خؤثةةاٌ ةةا مةكةةةةةٌ (ثاثةةة :خؤثةةةةاٌ
دا ه ا دنجػةةاٌ مةدةٌ اة اطةةة) خةوا شاىةاثسة اةةةثةى كةة دازيجةص دةكةةاخ.
كةثاثة :خؤ اة اطةةة ةةا ه دا دنجػةةاىداٌ خسادة اةآلو خؤ دا ه ا كسدٌ اة

كسدةثة شؤز دةضيدة خةوا دةفةةزموىج :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼاألعلففى

ﭽﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭼالشمس ئةثة اة كسدةثة اةآلو اة اطةةةة خسادةة يةاىى :ثةشكننةةة لةة
اوزائاىةةدا لةةة غةةةةويجي جن دا ىةةةٍى ل جن ةةةةساثةث لةةة غةةةةويجينج دا فةةةزماىى دنج ةةساثة ىةةةٍى
ل جن ةةساثة ئة ةز ٍةةز اةة اطةةةة اة ثة فةةزماىى د جن ةةةساثة ئة ةةةةز اةة كةسدةثة اةة
اؤيةةةة دنجػةمبةةةةز  لةةةة فةزمايػةةةةةج جن ى ؾةةةةةةحنح دا ااضةةةى ثةاةةةةةواى كةةةسدثة
حمررد
ج رٌُ ِ َ
ص ردِزٍِٔ َالررالمَ ٔم رسَازٍ]{ خِ َس َ
ػ ررُ إِلررٖ َ
فةزموثيةةةةثى[ :ال ٖت ْك رَُٗ َيررا يُ َهررأ ُِ ََ ،
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بسقمََ ،)1116( :مُطِ ٔل ْم برسقم })3541( :ثاثةة :ثةاةةوا لنجةسة دايةةةة ثةةاوا لنجةسة دايةةةة
ثةاوا لنجسة دايةةة ئامةةاذةى اؤ ضةةنيطى مواازاةكةى كةةسد ثاثة زايػةةةى ثةاواث اياغةةى
ثةةةاوا ضةز ةةاثةى لنجسةدايةةةةة اةةةآلو غةةةةويجيةثازةكاىى ثةةةاواث اةزٍةمةةةكاىى ثةةةاوا
دةزدةكةثٌ كةثاثة :كاثنجو ااانة اةة ٍاانةةة دةلَة  :دةث ةوذو ئةةثيؼ لةة ثةآلمةى دا
دةلَةة  :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ثاثة ٍؤكةةازه دالَيةةةةزى كوغةةةجيةكةى ثةؤ

اةةؤ مةةً حةضةةةودينة حةضةةةودينةكةغح لةاةةةةزئةثةية كةةة اوزااىننةكةةةةخ ابةةوث جل
ىةكساثة وى ةة ثؤ دازيجصكةازىى كةثاثةة :لةة جنةاثى ئةةثةى مةً ا ةوذى دةاةوث خةؤخ
ةةا ا ةةةى ئيجةةا اةؤ شاىنازينجةاٌ يةكةةةةو دثث وىاٍنجةو كةة لةة ئاضةةةناٌه لةضةةز
شةثى كساثٌ ٍةاىدةزةكةياٌ حةضةوثديى اوثة ئنب نظ حةضةةةوثديى اةة ئةةةادةو اةسد
كة خةوا زايجصى لة ئةةادةو سثوث كسدى اة جنجيػةةنى خؤىه اة فسيػةةجةكةاىى فةةزموث:
ضةةةجدةى اةةؤ اةةةزٌه ٍةةةموث ضةةةجدةياٌ اةةسد ثاثةةة :ض ةةةجدةى ازيجص ةةسثً جطةةة لةةة

ئنب نظ كة حةضوثديى د اةسد اةة اةلَةةطةى ئةةثة كةة دةلَة  :ﭽﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭼاإلسفراء ثاثة( :ئنب نظ) وثةةى :ئةثة دةانيى كةة اةضةةةز ميةدا زايجةةصخ لنجيةاثة!
ماىةةاى ثايةةة حةضةةوثديى د جنةربدثة ثة لةضةةةز شةثيةةؼ يةكةةةمر وىاٍ جنةةو كةةة كةةساثة
اةث ج اوث ئةثيؼ ٍةز اةة ٍاىةدةزى حةضةةوثديى كةة ديةازة كةوزاة خسادةكةةى ئةادةو
حةضوثديى اة كوزاة ااغةةكةى دةااخ لةاةزئةثةى اوزااىننةكةى ثةزىة ةرياثة.

مةضةةلةى ةةوازةو :كةة ٍاانةة (ثاثةة :كةوزاة ااغةةكة) دةلَةة  :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﭼ لنجسةدا
ىواجةيةةةةةكى زاةثاىبنجةةةةريى ثنجدايةةةةةةة اةةةةؤ ثى دةلَةةة  :ﭽﮟ ﮠﭼ اةةةةة (فعر ررل)
دةيَةنجية ئة ةز ثةؤ دةضةةجدزيجر ا ةةةى اةؤ مةً اؤئةةةثةى مب ةةوذى ٍةةةى خةةةؤى اةةة

(إضم فاعل) ديجية ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ دةلَةة ( :لٔتَأكّٔردٔ الهٖ ٔفرْ
ََ ٖنٌُ ال َِ ْف َعلُ مَا َِكْتَطٔبُ بٌ َيرَا ال َُصِف الػٖهّٔع) ياىى اؤ ثةئ ندكسدىةثةيةة كةة مةً
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ئةةةث ثةؾةةفة لةخؤمةةدا ىاٍنجينةةة دىه خةةؤو اةةة غةايطةةةةجةى ئةةةثة ىةةاشا ضةةنفةثى
دةضةجةدزيجركسدٌ اؤ زاغجيى خويجيى اة ىاٍةب لةخؤمةدا انجينةةة دى.
ئيجةةا لنجسةدا ئنػة النجو دزثضةةح دةاة ئايا ئة ةةةز كةضةنجو ٍةزاةغةةى كوغةةنت لةة
ثؤ ا اخ غةةزيعةخ فةةزماىح دة دةكةاخ م ةى اةؤ زاا ةسىه ا َةةنجى :فةةزموث مب ةةوذةل!
ر ةةةا ج ئةةةثة ابةةوث جل ىاكةةاخ ثة غةةةزيعةثى خةةةواى دةةةزثةزد ازيؼ اةةة د جنةةى رةةةا جه
فيط ِةثةى ئنيطةةاىاٌ ٍةاثوة كةثاثةة :ئة ةةز اطةوثسىج :ثة ٍةىةديجو لةة ثويجةرةزةثاىى
اوزائةةةةاٌ وثوثيةةةةاىة ئةةةثة جنةةةةاثاشيى غ ةةةزيعةثةكاىة ثاثةةة :لةةة غةةةزيعةثى ئنجنةةةدا
اةلَةة دزثضةةح ىنة م اؤ ا ةةوذ زاا ةسى ةاةؤى دنجداانجية ه اج ةوذىج اةلَة و دةاةة
اةةةز سيى لةةة خةةؤخ ا ةةةةةى اةةةآلو زاةىط ةةة لةةة غ ةةةزيعةثى ئ ةةادةمدا ئةةةثة دةزف ةةةثى
اوثاةة ل
دةلَةنجه :ىةخنجس ةوى ة ٍةةموث غةةةزيعةثةكاىى خةةوا لة ةةلج فيطــ ِةثةى ئنيطةةاىدا
دة وجننجً رةا جه فيط ِةثى ضةاغنؼ خةواشيةازى ئةثةٌ كة ئنيطةةاٌ اؤخةةؤى مة اةؤ
ةةاؤ زااىة ةسىجه دةاةة اةز سيى لة خؤي ا اخ ئةدى يةاىى ةى كةة لنجةةسةدا دةلَةةة :
ئة ةز ثؤ دةضجه اؤ دزيجرا ةةى اؤ كوغجيه مً دةضح دزيجر ىاكةةو اؤ كوغةةجيى ثؤل
اؤ ئةو دسضةةنازة ضةة ثةآلو ٍةةٌ:
ية  :ياىى ئة ةز ثؤ دةضجذنجػةخةزى كوغةةجيى مً اةى مةً دةضجذنجػةةخةزى كوغةةجيى
ثؤ ىامب اةآلو ئةثة ماىاى ثاىنةة كة مً اةز سيةى لة خؤو ىاكةةةو.
دثث :ثيطةجوثيةثى ئامؤذ ةةازيى ا ةاخ كةة انطةة َةمنجينججةثة لةة اةةث ج ثاثةة :ثةىةةاىةخ
ئة ةةةز ثةةؤؽ اجةةةث جى مب ةةوذى مةةً ثةةؤ ىاكةةةةوذو ثاثةةة :كوغةةةةنت ٍنجيةةةةدة غةةج جن ى
خسادةةة لةةة اةزاىبةةةز كوغةةجيى ثؤغةةدا مةةً ٍةةةثلَيادةو اج ةةوذو ىةةة ٍةةةةز لةةة
ضةةزةثاثة دةضجذنجػةخةزيى ا ةةةو اؤ كوغةةنت.
ضةةةة  :كةضةةنجو اويطةةةرتىج ا ةةةوذزىج دزثضةةجة خةةؤى اةةة دةضةةجةثة اةةداخ ٍةىةةديجو
ثاياىةطوثوة ثة رومساىى كةوزاى رةففةةاٌ خةةوا لةةنجى زااشى اةة كةضةةنجو اصاىةة
يةةاٌ دةاةة اةزاىبةزةكةةةى ا ةةةةوذىج يةةاٌ ئةةةث ا ةةوذزىج دزثضةةجة كةةةع ىةكةةوذىجه
خؤى اة كةوغةح اداخ روضةناٌ خةوا لةةنجى زااشى اة ثاية ةةسدثة كةةة مةً ئةةةةثةو
د ة زااض ةةح ىنةةة ثة روضةةةةناٌ خةلنفةةةى ضةةةةنجنةو خةةةوا ل ةةنجى زااشى ا ةة اؤيةةةةة
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ثاية سد وى ة دةيصاىى لة اةز سيى كسدٌه اةزٍةلَطةةجنى كسدىةكةةدا خةويجي جن ى
شؤز دةزاذىجه ئةةةثيؼ ٍةةةز دةكةةوذزىج لةاةزئةةةثة وثوثيةةةثى :اةةا خو جي ةةً كةةةمرت
اساذىج ئة ةزىا ئة ةةز ئومنجةدى ئةةثة اوثايةةث شاىنبةاى ٍنجصيج ةةى ثاى اةة دةثزةثة
ٍةيةةةةة كةةة دةثةةواىً ئةةةث ئاذاثة ننةةةةاىة دثثز ةةةةةىةثةث لةةة كةةؤلَى ا ةى ةةةثة
دنجنةةواىنة وثبةةاى :دةضةةح مةكةىةةةثة اةةآلو شاىنويةةةثى غةةةةةزا جي ى اة ئةجنامةةةه
دثاينؼ ٍةز دةي وذٌه خةلَة نج نؼ دةكوذزىج وثوثيةثى :اا ٍةز مً ابنة اةآل
نجساةثةى ئةث خةلَة ةةة.
كةثاثة :اطةةةى زااضةح اةؤ ثةآلمةى ئةةث ئنػةةة الة ئةثةيةة كةة ٍاانة ىةةيطوثوة مةً
اةةةز سيى لةةة خةةؤو ىاكةةةةو اةةة َل و وثوثيةةةثى دةضجذنجػةةةخةزى كوغةةجيح ىةةامب ثة

ئايةثةكةؽ ئاثا دةفةزموىج :ﭽﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ئنةدى ىةيطةةوثوة

مً ٍنس ىاكةةةوه اةز سيى لةخةةؤو ىاكةةةوه لة كةةؤلج خؤمح ىاكةمةةثة.
ئيجةةا ئايةةا ةةؤىى كوغةةةةجوةل ديطةةاٌ ثو جيةةرةزةثاٌ شؤز غةةةةجناٌ وثةةوة لةةة دةنةةةةاىى
كؤىدا دةلَة  :خةثثبوث غافةة ج ةرييى كسدث لنجى دةخةفجا ئيجا كوغجى ئايةا اةةزد جي ى
اةضةةةزى داداثةل لةةة ثةفطةةريةكاىدا اةةة د جنةةى خةةةيالَى خؤيةةةةاٌ ةةةىد غةةجنج ناٌ وثةةوة
اةآلو لة اوزائاىدا دزيجرةكةى ااع ىةكساثةث لة ضوىيةثنػةةدا ىةةٍاثوة ةسىل ئةثةيةة
دةاة ئا ةةادازى خؤى ىةاوثا كة كوغةجوثيةثى ئة ةزىةا اةزةه زاثثى وثاةةةاية كةة
ان وذىج لة كةةؤلج خؤى دةكةسدةثةث خةةواى اةةةزشث مةةةشىنؼ غةةجنج ى لةةثاازةثة اةاع
دةكسد غةزايجو دةضةجةهيةخةاوثىنجو اةآلو ديةازة زااضةةح ااضةى كوغةةجيةكةى دةكةاخ
اؤيةةة ثا دنجدة ةة اةةة غاف َةطةةةرييى كةةسدا جن يةةاٌ لةةة كةةاثى خةثثيةةدا اوثاةة ئيجةةا
لةةثاازةثة كةةة ئة ةةةز ئنيطةةاٌ اصاى جنةةح ئةةاذاثةث فنجيةةةيةث خة َلةةو كوغةةةةجيةث ثاااغةة
ض ِعدَ
ضعّٔدٕ ىٖ َ
طسِ ِبوِ َ
ىةانججة ٍؤكةةازى خويجً زايجةةريى ئةو فةزموثدةية ٍةيةةَ [ :عوِ بُ ِ
ِبوَ بْٔ ََقاصٍ قا َ :عٔ ِهدَ فٔتِهَر رٕٔ عُ ِثمَاىَ ِبوِ عَفاىَ ،غِ ر ًَدُ ىٖ زَضُُ َ اهللٔ  قرا َ( :إِ ٖن ًَرا
غررْ
ضرتَكُُىُ فٔتِهَ ررٕ ،الْكا ٔعردُ فّٔ ًَررا خَ ِّرسْ ٔمروَ الكررأٙمََِ ،الْكررأٙمُ خَ ِّرسْ ٔمروَ الررمَاغََْٔ ،ا ْلمَا ٔ
َ
خ رلَ عَل رْٖ بَِّ ٔتررْ فبَطَ ر ر َِ ردٍَُ إِلر ر ر ْٖ لٔ َّكْتُل ر رهْٔ؟
طرراعْٔ) ،قررا َ :فسَ ِِ رتَ إِ ِى دَ َ
خَ ِّ رسْ ٔم روَ ال ٖ
ج رٌُ حِ َم رد ب رسقمُ ََ ،)1362( :ب رُ دَاَُ َد ب رسقم،)5943( :
ك روِ كررا ِبوِ آدَمَ)]{ خِ َس َ
ق ر را َُ ( :
ط ر ْوُ ََ ،ب رُ َِ َعلررٖ ب رسقمََ ،)146( :احل راكٔمُ ب رسقم:
ََالتِّس ٔم ر ٔرٖٓ ب رسقمََ )9125( :ق را َ :حَ َ
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ط مُطِر ر ٔلم قرا الػرّ األلبرانْ:
خّ ْ َعلٖ غَسِ ٔ
(َ )4639عوِ ضَعد بو مالكََٕ ،قا َ :صَ ٔ
صررخّ  ،انعررس حرردِث زقررم )9561( :فر رْ صررخّ امررامع} ثاثةةة :اوضةةةسى كةةوزاى
ضةةةرند لة ضةةةردى كوزاى ئةاى ثةاقاؾةةةثة خةوا لنجى زااشى اة دة نجسايججةةةثة كة لةة
كاثى ئةث ئاذاثةيةى كةة روضةةناٌ ثنجنةدا غةةٍند كةسا خةةوا لنجةى زااشى اة وثوثيةةثى
غةةايةديى دةدةو كةةة دنجػةاةةةزى خةةةوا  فةزموثيةةةثى :غةةةزاه كوغةةجازه ئاذاثةيةةة
دةا داىنػجوث ااغرتة لة ٍةلَطةةاه ٍةلَطةةاه ااغةرتة لةة زاؤيػةةةجوث زاؤيػةةةجوث ااغةرتة
لةثةى كة اةدةلة دةزاثاخ ياخود ٍةةثلَى ثنجدا دةداخ (ثاثة :ئنيطةةاٌ خؤى لةة دثثزة
دةزيجص اطةةسىج ااغةرتة ديةازة ضةةةةردى كةوزاى ئةةاى ثةاقةةاص خةةوا لنجةى زااشى اةة لةة
كاثى ئةث كنجػةةةه غةزاةى ىنجواٌ رةلةىه موراثيةغةةدا كةة رةلةةةى لةضةةز ٍةةب اةوثة
خةوا لنجى زااشى اةة ثة مورةةةاثية ىاٍةةةةب اةوثة خةةوا رةةفوى ا ةةةاخ ضةةردى كةوزاى
ئةاى ثةاقاص ٍةةز كةىةاز ةةري اةوثة دثثزة دةةزيجص اةوثة ٍةز ةةةةىدة ئة ةةز دػةةةجى
رةلة سثبةةاية ااغةرت اةوث لةة اةزاىبةةز موراثيةةةةدا كةة ٍةلَويجطةةةجةكةى ٍةلَةة اةوث
اةآلو اةٍةزحةالج ثاديازة ئةث فةزمايػةةجة شؤز كازيطةزيى لةضةزى ٍةاوثةث لةثيجػةةةدا
ٍةز كةىاز نةسه دثثزةدةةزيجص اوثة ئيجا دةلَةة ) يةةكنجو لةة دنجػةةةمبةزى  دسضةى:
ئة ةز كةضةنجو لنجةةه ثةذثثزكةثخه دةضجى دزيجر كةةسد كةة مب ةةةوذىج ٍةلَويجطةةةجه ةى
اة ل فةزمةوثى :ثة كوزاةكةةةى ئادةو اة (ثاثة :ثة كوزاة ااغةةةةكة كةوزاة ؾةالَحةكة
كة وثى :مةً ئامةادةىنه اةزاىبةزةكةةو ا ةةةوذو ئامةادةىنه ئةةثةى دةضةةةجه اةؤ دزيجةر
دةكاخ ان ةةوذو).
ٍةلَبةثةة ئةثةؽ غةةويجيى خؤى ٍةية ئةثيؼ لة كاث جن دا كة فةزمايػةةجةكة زااضةةةح
ا ة ئة ةةةزىا ئة ةةةز ا ة ه ان ةييةةة ايضةةنية ٍةةةز كةض ة ثيطةةةةجى خةةة َل ى ا ةةوذىج
ٍةةةموثياٌ ا َ ةنجً :مةةً ثة كةةوزاة ااغةةةكةى ئةةادةو دةمبه ثةةؤ ىةةاكوذو انجطومةةاٌ ئةةةثة
ٍاىداىى خةلَة ة لةضةز خةلَو كوغنته خويجيةسايجريىه لةضةز شثلَهه ضةجةو اؤيةة ئةةو
فةزموثدةيةةةةة دةاةةةة غةةةةويجيى ثايبةةةثى خةةؤى ٍةةةةةا لةةة كاثنج ةةدا كةةة دةشاى ة ثة
رومساٌ خةوا لنجةى زااشى اة ئةةث دةضجةة سدىةثةث اةةز سيى لةة خؤكسدىةة ضةةةوثد جي ى
ىنة ثة خويجيى شياثس دةزاذىج لةةث كاثةةدا غةةزيعةخ زايجطةةاى داثة كةة ثةؤ دةضةجةهكةز
ىةكةىه اةز سيى لة خؤخ ىةكةةةى ثاكو خةويجيى كةمةةرت اةساذىج ئةةث فةزمايػةةةجة اةؤ
غةةويجينج ى ثايةةة ىةةة ثة ايضةةنيةيةكى ػةةةةجى خةلَةةةةو انةةةثىج يةكةةةةدى ا ةةوذىج
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ئةثاىنؼ ا َنجً :اا ثة كةةوزاة ااغةكةى ئادةو اةر دةضةح ىةكةييةةثة ثة ضةةةةزةجناو
ئةثاىةى كة اثياٌ لة خويجيةسايجريىه شثلَهه ضةةةجةمة زايجنةةةاٌ اةؤ ثةةخح اة ثة ئةةث
خةلَ ةةةةياٌ ثة ىنجةةةةضري جي ى ثةةةوث ىةةةةزو ا ةثيججةةةةةة اةزدةةةةةةل كةةةة ديةةةازة ٍةةةنس
دزاىدةيةكنؼ لة ىنجضةةريى ثوث ىةزوه لة ىنجضةةريى ئاضةةاٌ ىاضةة َةمنججةثة!!.

مةضةةةلةى دنجيجةةةو :كة كةوزاة ااغةةةةكةى ئةادةو (ٍاانة ) دةلَةةة  :ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﭼ مةةةً دةمةةةةثىج
وىةاٍى مًه وىاٍى خؤغةةح لة ةةلج خةؤخ اةزيةةثة (اةؤ انامةةخ اةؤ الى خةةوا) ثة
ضةةةةةةةزةجناو ابةةةةى اةةةةة ٍةةةةاثةلَى دؤشةم (يةةةةاٌ خةةةةاثةىى دؤشةم) ثة ئةةةةةثةؽ ضةةةةصاى
ضةةجةم ازاىة.
دثث ئنػةة ال ياٌ دثث دسضةةناز لنجةةسةدا ٍةةةٌ:
يةكةمن ةةاٌ :كةةة دة َل ةة  :ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ

ةةؤٌ دةا ة ئنيطةةةةاىى

مطةةولَناٌ دنجةى خةؤؽ اة ه انةةثىج اةزاىبةزةكةةى وىاٍبةاز ابة ثة ضةةةةزةجناو
اضنججةةة دؤشةمل
ئةو دسضنازة دثث ثةآلمى ٍةةٌ:
 -3مً ئة ةةز ٍةةةةز ىا ةةةازمب ثةؤ وىةةاٍبةةةازاى يةاٌ اؤخةؤو ثةؤ وىاٍبةةازاةةةى اةة
كوغةةجيه ياٌ مةً وىاٍبةازمب اةة كوغةجيح ديةازة يةكةمنةةةاٌ ٍةلَةةةدةاريجسو ثةؤ
وىاٍبةةازاى ىة مً وىاٍبازمب ثؤ خةويجيى ميةح ا ةثيججةةةة ئةضةةجؤ ىةة مةً
خويجيةى ثؤو ا ةةةثيججة ئةضجؤ.
 -7دةمةثىج ثؤ ضةصاى كوغجينح اضنججةةة ئةضةجؤ ىةة ضةةةصاى كوغةةةجيى ثةؤ اضةةةنججة
ئةضةةجؤى مً.
دثثةمنةةةاٌ :كةةةة دةلَةةة  :ﭽ﮵ ﮶ﭼ وىةةةاٍى مةةةًه وىةةةاٍى خةةةؤخ وىةةةاٍى
اةزاىبةزةكةى كة ئةث دةكةةةوذىج ديةازة ئةةدى وىةةةاٍى ثى كةة كةوذزاثة ننةةةث
اؤ دة نججة ئةضةجؤىل شاىايةاٌ ضةة ثةآلمناٌ داثىةةثة:
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 )3وىةةاٍى كوغةةجيى مةةًه وىةةاٍى دنجػةةةةوثى خةةؤخ حةمتةةةةةٌ ديةةةةازة دنجػةةرتيؼ
وىةةاٍى اةةوث ثٌ كةةة ئنجطةةةةجا لةضةةةز ئةةةثةى اوزااىننةكةةةى ابةةوثلج ىةةةكساثة
ئامادةا اسايةكى ا ةوذىج ديازة وىةاٍى دي ةغى اوث ثٌ ثاثةة :ئةةث وىاٍةةةمح
اضنججةة ئةضةةجؤ لة ة جل وىاٍةكةاىى دنجػةةوثى خؤغةةح.
 )7وىةاٍى كوغةةجيى مةةًه وىةةةةاٍى ثةزىةةة رياىى اوزااىننةةةكةخ
غةجنجو اؤ خةوا ا ةةاخه خةوا ثةزى ىة ةسىج ماىاى ثاية وىاٍبةازة.

ةةوى ة ئنيطةةاٌ

 -)1وىاٍى كوغجيى مةً كةة وىةاٍى خؤثةةة ثة وىاٍةكةةةاىى مةً كةة لةة انةةةامةخ
ٍةلَدةدزيجيةةة ضةةةز وىاٍةةةكاىح ثة لةةة فةةةزموثدةى دنجػةمبةةةزدا ٍ ةةةاثوة:
[ َعوِ بْٔ ُيسَ ِِسَٔ ىٖ زَضُُ َ اللٌٔ  قا ََ ( :تدِزَُىَ َمرا ا ْل ُم ْف ٔلرظُ)؟ قرالُُا :ا ْل ُم ْف ٔلرظُ
فّٔهَ ررا مَرروِ ال دٔ ِزيَر ر َم لررٌََُ ،ال مَتَ رراعَ ،فك ررا َ :إِىٖ ا ْل ُم ْفلٔررظَ مٔرروِ ُمٖتٔر رْ مَرروِ َِرر ْأتْٔ َِر رُِمَ
غرتَمَ يَررَاََ ،قررَفَ يَررَا ََ ،كرلَ َمرا َ
ا ْلكَّٔا َمٕٔ بٔصَالََٕٔ ،صٔ رَّامٍََ ،شَك رإَََِٔ ،ر ر ْأتْٔ قردِ َ
يَر ررَاََ ،ضَ ررفك دَمَ يَر ررَاََ ،ضَر ر رسَبَ يَر ررَا ،ف ُّعِطر رْ يَر ررَا مٔر روِ حَطَر ر رهَا ٔتٌََٔ ،يَر ررَا مٔر روِ
حَطَر رهَا ٔتٌٔ ،فر رِْىِ فهَّٔر رتِ حَطَر رهَا ُتٌُ ،قبِر رلَ ىِ ُِكْطَ ررٖ مَ ررا عَلِّر رٌٔ ُخٔر ررَ مٔر روِ خَطاَِ ررايُمِ
طسِحَ رتِ عَلِّ رٌٔ ،الُ رمٖ طُ ر ِس َ فٔررْ الهٖ ررازِ] { خِ َسجَ رٌُ حِمَ رد ب رسقمََ ،)4624( :مُطِرر ٔل ْم
ف ُ
خّ ََْ ،الط َب َسا ٔنرْٗ فررْ
صر ٔ
طر ْو َ
برسقمََ ،)3499( :التِّس ٔمر ٔرٓٗ برسقمََ ،)9514( :قرا َ :حَ َ
(األَض ر ) ب رسقم })9114( :ثاثةةة :ئةةةاو ٍ ةةوزاةيساة خةةةوا ل ةةنجى زااشى ا ة دةلَةةةة :
دنجػةةةمبةز  فةزموثيةثى :ئايا دةشاىً مايةدوث اةلَةةؤؽ (ئةثةى كة ٍنضةةى
اةدةضةجةثة ىةماثة) كنجنةةةل وثناٌ :ماية دةوث لةةالى ئنجنةة كةضةنج ة ىةة شيةةوى
ٍةةةةةةا (ىةةةة دةةةازةث ضةةةةةاماىى ٍة ةةةا ) ثة ىةةةة كةلودةلة ةةى ٍةةةةةةا فةةةةزموثى:
ماي ةةةدوث لةةة ئؤممةةةثى مةةً كةضةةةةنج ة لةةة زاؤذى انةةةةامةخ دىج :ىو جي ةةرى دنجنةةةةة
زاؤذثثى دنجنةة شةكةاخه ؾةةةدةاةى دنجنةةة اةةآلو ديجةةةح جينجةةةوي اةةث داثة مةالَى
ئةثى خةوازدثة خويجيى ئةةثى زاغةةةجوة لةةثى داثة ئيجةةةا لةة ةةةاكةكاىى دةدزىج
اةةةث خةةاثةٌ ٍةاةةةةاىة ثةةاكو ك ةة ٍةةنس اكةةةةةى ىةةةماٌ ئيجةةا لةةة وىةةاٍى خةةاثةٌ
ٍةاةكةةةةاٌ ٍةلَدةدزيججةةة ضةةةةةز ثىه اةةة وىاٍةةةةةثة ف ةساىج دةدزيججةةةةة ىنجةةةةو دؤشةم
(ئةثة موف نطةةة) كةثاثة :ئةث ماىايةغةى لةة ثةزدة ةةنةسىج.
ئيجةا لةثاةازةثة ئةةث فةزمايػةةةجةى دنجػةمبةةزيؼ ٍ ةيةة كةة دةفةةزموىجِ[ :إذَا
ضرُ َ اهللٔ يررَا
ط ٔلمَاىِ بٔطَِّف ِّ ًِمَا ،فالْكا ٔتلُ ََا ْل َمكْتُُ ُ فْٔ الهٖر رازِ ،ف ُك ْلرتَُِ :را زَ ُ
الْتَكٖ ا ْلمُ ِ
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ح ٔبٌٔ]{مُتٖفرلْ عَل ِّر ٌٔ:
حسِِصّا عَلرٖ قتِر ِل صَرا ٔ
الْكا ٔتلُ فمَا بَا ُ ا ْل َمكْتُُ ِ؟ قا َ :إِ ٖنٌُ كاىَ َ
خازِٓٗ (ََ ،)61مُطِ ٔل ْم بسقمَ )1141( :عوِ بُُ بَ ْكسَٔ} ثاثةٍ :ةز كاثنجةو دثث مطةةةولَناٌ
البُ َ
اةةةة غةنػةةةةنجسةكاىناٌ (ثاثةةةةة :اةةةةة ةةةةةكةكاىناٌ) د جن طةيػةةةةنت ا ةةةةةةوذه كةةةةةةوذزاه
ٍةزدثثكناٌ لةة ئا ةةةسداٌ (زااثى دةلَةةة  ):لنجنةذسضةةى :ئةةى دنجػةمبةةزى خةةوا ! ئةةثة
ا ةةوذ ا ةةوذة ئةةةدى ك ةةوذزاه (اؤ ةةى دة نججةةةةة دؤشةم)ل فةةةزموثى :ةةوى ة ئةةةثيؼ
ضةةوثز اوثة لةضةز كوغجيى ٍاثةلَةكةى (اةآلو يةكنةاٌ دةضجى خؤى دنجػةخطجوة دةىا
ئةثى دي ةؽ ثيطةجوثيةثى ٍةمةاٌ ثاثاٌ ا ةةاخ).
طرِّف ِّ ًِمَا) ثاثةةٍ :ةةزدثثكناٌ
ط ٔلمَاىِ بٔ َ
كةثاثة لنجسةدا كة دةفةزموىجِ( :إذَا ا ْلتَكٖ ا ْلمُ ِ
دةياىةثىج يةكةةدى ا وذٌ اة ىاٍةةةةب كةثاثةة :ئةةثياٌ كةة ا ةةةوذة ئةةثة ٍةةو ىنةةثى
ٍةةةاوثة ٍةةةو كةةسدةثةى ٍةةةاوثة ئةةةثى دي ةةةياٌ كةةسدةثةى ىةةةاوثة اةةةآلو ىن ةةةثى
حسِِصّ را) ئةثيؼ ضةةوثز اوثة ئة ةةةز اةؤى كسااةا دةضةةجى خةؤى
ٍةةةاوثة (إِ ٖنٌُ كاىَ َ
دنجؼ دةخطةةحه ئةثى دةكوغةةح.
كةثاثة كةة ٍاانةة

وثوثيةةثى :ﭽ﮵ ﮶ﭼ يةاىى وىةةةاٍى ئةةثة كةة ئةةثى

كوغةةةةجوة ثة وىةةاٍى ئةةةثةؽ كةةة اةزاىبةزةكةةةى ىةيويطةةةةجوة ان ةةوذىج كة ةةى ٍةةةز
كوغةجوثغةةنةثى.

مةضةةةلةى غةةغةةةو :كة دةفةزموىج :ﭽ﯀ ﯁ ﯂    
 ﭼ ىةفطةةى كوغةةجيى اسايةكةةةى اةةؤ ئاضةةةةاٌ كةةسد اةةؤى جةةواٌ كةةسدث
ٍاىنةةداث كوغةةجىه لة شياىبةةازاٌ اةةوث.
ضةةةة ٍةلَوةضةةجة لةةةة اةزاىبةةةز ئةةةةو زاضةةجة اوزائاىننةةةدا دةكةةةةيً كةةة دنجػةةةرتيؼ
ئاماذةيةكه دنجةةدا:
 /3زايػةةةى ٍةموث خسادةه وىاٍةكاٌ لةة دلجه دةزثثىدايةة اؤيةة خةةواى دةةزثةزد از

لةةةةة ضةةةةوثزاةثى (الػر ررمظ)دا دةفةةةةةزموىج :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭼ ثاثة :ضويجيد اة ىةفظه اةثةى كة زا جي ى خطةجوةث دزثضجى كةسدثة
خسادةةكازيىه دازيجصكةةةةازيى فنجسكةةسدثة اةةة ثةئ نةةد ضةةةزفساشة كةضةنجو كةةة ىةفطةةى
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خؤى دا ه ا كسدثة ثة اةداةخحه دةغةنجناىة ئةث كةضةةةى كة ىةفطةةى خةؤى
اً وىاٍةةاٌ خطةةجوة.
اةزايجةةةصاٌ !
لةزااضةجندا اياغةةةى ةةا اةوثىى ئنيطةةاٌ لةةة دلَةثةيةة ثة اياغةةةى خسادبوثىنػةةى

ٍةز لة دلَةثةية اؤية خةوا لة ضوثزاةثى (األنعرام)يػةدا دةفةزموىج :ﭽﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ...ﭿﭼ ثاثة :ثاش لة وىاٍى ئاغةةة ساه وىةاٍى دةةىَاٌ انجيةةةً
وىاٍى دةىَاٌ انجطوماٌ زاةيه زايػةةةى وىاٍةةة ئاغةة سايةكاىنػةةة.
 /7ئيجةةا ثة دةزثثىياضةةاىنؼ دة َل ةنجًٍ :ةةةموث ٍةلَط ةةوكةثثنجو زايػةةةةةيةكى فن سيةةى
ٍةيةةةة ٍةةةةموث ثةؾة ةةةزازاثفنجو زايػةةةةةةيةكى ثةؾةةةةةةثثزاى ٍةيةةةةةة ثة ئةةةةثة كةةةة
دةفةزموىج :ﭽ﯀ ﯁ ﯂ﭼ ئةثةى لةةة ثةزدة ةري جى كةة ىةفطةى اةغةةةةز

د ةةة د ةةة لةضةةةز ةةاكةه خسادةةة زاادىجه يةةة ثةكةةةةاٌ ىنةةة ٍةةةزثة جةضةةةةجةى
اةغةزيؼ ٍةةز ثا يةة اةؤ ثيجيةة :كةضةنجو انةةث جى مةغةقى كازاثةة يةاٌ كؤىفةةةؤ يةاٌ
جومياضجنو ا اخ ية ثةكةةةاٌ فنجسىااة اةة َل و اةة د ةة د ةة ىةفطةةنؼ ٍةزثايةة
ثة ةةؤٌ جةضةةجة ثزدة ثزدة زااديج ىةفطةةى اةغةةةزيؼ ٍةةةةو اةؤ اكةةةة ٍةةةةو
اؤ خسادةةة ثزدة ثزدة زاادىج.
 /1كةةة دةفةةةزموىج :ﭽ  ﭼ ٍةىةةديج ناٌ وثوثياىةةة مةاةضةةةةح
لة :ﭽ  ﭼ

وى ة (أؾبح) ياىى :وثة ىنجةو اةزةاةياىةةثة

ماىةةةةا زاثالَةثننةةةةكةى ثايةةة وثوثياىةةة :ديةةازة اةةة غةةةةث جى كوغةةجوثيةثىه ئةةةثة
اةلَةةةطةية لةضةةةز غةةةةةثكوذكسدىى ااانةة اةةؤ ٍاانةة ه كةةة زاؤذ اؤثةةةثة اةةوثة اةةة
شياىبةةةةازث ةةؤثة زايةةصى شياىبازاىةةةثة ئنجنةةةؽ دة َل ةنجر :ثاىنةةة ةةوى ة لةةة شمةةاىى
رةزاةانةةدا ( صب  ،بات) يةةاىى :اوث اةلَة (برات) جازى ثاية اؤ ماىةاى غةةةجنجو كةة
لةةة غةةةثيجدا دةكةةسىج اةةةكازدىج اةةةآلو ل جنةةسةدا ئةةةثةى لةةةة ثةزىةةا ريىج ٍةةةزكاو لةةة:
( صرب ) ثة (برات) اةةة ماىةاى موث َةةةاى اةةوثىى غةةجنج نؼ د جيةةً ثة مةةز ىنةةةةة كةةة
فةزموثيةثى ( :صب ) لة زاؤذىج دااةة ه كة وثةةى( :بات) لة غةةةثىج دااةة .
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مةضةةةلةى حةثثةةةو :كة خةوا دةفةزموىج :ﭽ   
 ﯓ ﯔﭼ خةةةةةوا اةلةزاةغةةةةةيةكى ىةةةةازد شةثى دةكؤلَةةةةى ثةةةةاكو
دنجػةةاىندا ةؤٌ ثةزمى اسايةكةةى اػةةازيججةثة.
لنجةسةدا ةىد غةةجنجو زاثثٌ دةكةييةةةثة:
 )3خةوا لة زايجطةةة اى االَيةدةه شييةدةثةزه ذياىدازاىةةثة مسؤظةى فنجةسى شؤز غةح كةسدثة
ئةمةةةة ئاماذةيةةةة اةةةةث زااضةةةجننة ثة لةةةة شؤز اةةةوازى جةةةؤزاث جةةةؤزى شاىطةةةةةحه
ثةكيؤلؤذيةادا اةغةز اة الضاين سدىةثةى االَيةدةه ئةاذةلجه دةةزاةثثزه شييةةدةثةزاٌ
شؤز غةةةةح فنجساةةوثة ئةةةو ئايةةةةةثة ئاماذةيةةة اةةةثة كةةة ئةةةى اةغةةةةةز! دةثةةواىً لةةة
ئةاذةلجه دةزاةثزه االَيةةدةه دزاىةدةه ٍةةثا لةة شييدةثةزاىنػةةةةثة فنجةةسى شؤز غةةةح
ابةً.
 )7اؤ ةةى خةةةوا ل جنةةسةدا ااضةةى اةلةزاةغةةةةةى كةةسدثة ياخةةةةود اؤ ةةى اةلةزاةغةةة ئةةةث
ئةزكةةةى دةةة ضةةذنجسدزاثةل مةةً شؤز ثةماغةةاى ثةفطةةريةكا كةةسدثة ٍةةةز يةكةةة
غةةجنج ةةناٌ اةاع كةةسدثة اةةآلو دنجنةةواية دةثةواىر ا َةةنجر :ضةةة ٍؤكةةةةاز ٍةةةٌ كةةة
اةلةزاةغةةة ئةث زاؤلَةةةى دة ضةةذنجسدزاثة:
أ -اةلةزاةغة ة االَيدةيةكى ىةصوه دةضةجة لةة ةاه شؤزاةةى االَيةدةكاىى دي ةةدا كةؤثس
مةةةةلنج ى جواىةةةة اةةةاشه مةةةساثى
زاةمةةةصى ئاغةةةةةجننةه غةةةةةجنج ى جواىةةةة طـــا
االَيةدةيةكى جواٌه ةثزةٌ اةآلو اةلةزاةغةة ٍةةو ىااوثثةة ٍةةو ىةصوه دةضةةةجة
لة ةةاه االَةيدةكةاىى دي ةةة.
ت -اةلةزاةغةةةةة ىنػةةةةاىةه ٍنجنةةةةاى ىة بةةةثنىه غةةةئامةثة دة ةةوثسىج( :فةةىٌ كةةةع
دةلَة جنى اةلةزاةغةةةية لة ٍةز غةةويجينجو ويجيةة كاثلةى دةكةةاخ).
 اةلةزاةؽ رةةادةثى ثاية غةح دةغةازيججةثة زاةىطة االَةيدةى دي ةةؽ ٍةةاً اةةآلواةلةةزاةؽ اةثة شؤز مةغةةَوثزة داز ةة ؤغةةةجنجو غةجنج ى دةضةجةة ةثىج رةةةزشى
ٍةلَدةكؤلَةة ه ثنجةى دةخاخ لةاةً َةةدا دةيػةازيججةثة.
 )1ئيجةةةا دةزاةةةةازةى ةةةؤىنةثى فنجسكسدىةةةةى اةلةزاةغةةةةةة اةةةؤ ااانةةةةة  :ثويجةةةرةزةثاٌ
وثوثيةاىة :خةوا دثث اةلةزاةغى ىازدثثٌه اةغةةزا ٍةاثوثٌ يةةكناٌ ئةةثى دي ةةى
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كوغةجوةث ا وذةكةة اةلةزاةغةةةة كوذزاثةكةةى لةةاً ة ج خطةةةجوة ئنجنةةؽ دةلَةنجر
دة وجن ئةثة ثاا اةآلو ٍنس اةلَةةطةيةكى لةضةةز ىنةة اةلةزاةغةةةؽ ئاغةةة ساية
كةةة رةةادةثى ثايةةة غةةةةح لةةةاً ة ج دةخةةاخه دةيػةةةةازيججةثة ئيجةةا كةةة دةفةةةزموىج:
ﭽﭼ اؤئةةةثةى دنجػةةةةاىى اةةدا دة وجن ةة زااىاثةكةةةى اطةزايججةةةةةثة اةةؤ خةةةوا

ياىى( :لُّٔس ٌَُِ اهلل) اؤئةثةى خةوا دنجػةةاىى اداث اةة ٍةؤى اةلةزاةغةةثة فنجةسى ا ةاخ
ةةؤٌ ثةةةزوه جةىةةةةاشة دةغةةازدزيججةثة يةةاخود زااىاثةكةةةى اطةزايججةةةثة اةةؤ (غررساب)
ثاثةةة( :لُّٔس َِررٌ ال ُػررسابُ) اؤئةةةثةى اةلةزاةغةةةكة ف جنةةسى ا ةةاخ ثاثةةة :اةلةزاةغةةةةةكة

ابنججة مامؤضةةجاى ئيجةةا كةة دةفةةزموىج :ﭽ  ﯓ ﯔﭼ

ةؤٌ

ثةةةزمى اسايةكةةةى خةةؤى اػةةةةازيججةثة ﭽﯓﭼ ل جنةةسةدا يةةاىى :خسادةةة ثة لةةة
ئةضة َى شمةاىدا ﭽﯓﭼ اة ماىاى خسادةيةة كة لنجةسةدا دة وجنةةة اةة ماىةةةاى
رةةةةةةثزاةخ اةةةةة لةاةزئةةةةثةى ئنيطةةةةةاٌ دنجةةةى خسادةةةة رةةةةةةثزاةثى دةزكةةةةةةث جى
رةةةةةثزاةثنؼ اةماىةةةةةاى كةلنجةةةةةًه رةيةةهرةةةةةاز ديج لةةةةة ئةضةةةةةة َدا ثة خةةةةةوا
فةزموثيةةةةةةثى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯧﭼ األحففف ا

ثاثةةةة :انجطومةةةاٌ مالَةكامنةةةةاٌ

اةةةةدةزةثةٌ ث خالَةننة ةةً ثة اةةةة ماىةةةاى كةلة ةةنجًه اؤغةةةةةاينؼ دىج ثة اةةةة ماىةةةاى
جةةةةىاشةؽ دىج ٍةةةةزثةٍا جةةةةىاشةؽ اؤيةةةة ىاثيةةةاٌ لنجيةةةاثة ﭽﯓﭼ

ةةةوى ة

كةض ةنجو كةةة رةةةثزاةثى دةزك ةةةثىج د جنةةى ىاخؤغةةةةةث ىازاةحةةةخ دةاةةةة ٍةزثةٍةةةةا
جةىاشةؽ كة دةزكةةثىج ئنيطةةةاٌ دنجةى ىاخؤغةة كةة ثةماغةاى جةىاشةيةة ا ةةاخ
ياخود ثةماغةةاى جةىةةاشةى ا ةةسىج.
خ ِم ٔد
ض ِبخَانَك اللًُمٖ ََبٔ َ
ُ

غ ًَدُ ىِ ال إِلٌَ ِإال نِتَ ضِ َت ِػ ٔف ُس ََ تُُبُ إِلِّك.
ِ
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ده رسي ـهههـتشم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةَ دةرشــةًاْ هة شـآ ئايــةت ثيَلٔـاتوة ،كة ئايةتةكــاُى (32ء 33ء ْ)34ء هــةو شـــآ
ئايةتــةدا خــواى كاربـةجـآ رِايدةطةيةُـآ ،كة هة شــؤُطةى ئــةوةوة كوظــتِى بة ُآــةق
ًايةى زياُبارييء ثةظـيٌَاُيي ية هة قيــاًةتء دُيادا ،هةشةر طةهــى بـةُى ئيصـــرِائيوٌاْ
ُووشيوة كـة ٓـةر كةشـيَم يـةكيَم بـة ُآــةق بلـوىىَ ،وةن تيَلــرِاي خةهــلى كوظــتبــآ
وايةٓ ،ةروةٓــا بة ثيَطةواُةظــةوةٓ :ةر كةشـيَم ببيَتـة ًايــةى ًاُــةوةى كةشـيَم ،وةن
تيَلرِاي خةهـلـيي دةربــاز كردبـآ وايــة.
ثاظـاْ خـواى ثـةروةردطار باشـي ضـؤُيةتى شـــساداُى ئةواُـة دةكـات كـة ثةظـــيَوييء
ئاهــؤزيي بآلودةكةُـةوةو ،ئـاراًيي خةهــلى تيَلـدةدةْء ،ضـوار جـؤر شــساياْ بـؤ دادةُــآ
بةطويَرةى تاواُةكـةياْ ،ويَرِاي شـساو رِيصــوايي قيــاًةت.
ئِج ــا ئةواُــة هــةو ىــوكٌى شــــساداُة ٓةهــداويَرىَ ،كــة بةرهــةوةى بلةوُــة بــةر ثــةي،
دةطةرِيَِــةوةو دةشت هة خراثةكــاريي ٓةهدةطـرْ.
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﭼ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((هة شـ ؤُطةى ئـةوةوة ،هةشـةر وةضـةى ئيصـرِائيوٌاْ ثيَويصـت كـرد ،كـة ٓـةر كةشـيَم
بةبآ كوظتِى كةشيَم (هة تؤهــة)دا يـاْ كـة خراثةكـاربــآ هـة زةويــدا ،كةشــيَم بلــوىىَ،
وةن ئةوة واية تيَلـرِاي خةهــلى كوظـتبــآ ،وة ٓـةر كةشـيَليغ يةكـيَــم زيِدووبلــاتةوة
(هة ًردْ دةربـازى بلــات) وةن ئـةوة وايـة تيَلــرِاي خةهـلــى ىياُدبيَتــةوة ،وة بيَطوًـاْ
ثيَػـ ــةًبةرامناُياْ بـــة بةهـ ــطة رِؤظـ ــِةكاُةوة ٓاتِـــةث ،ثاظـ ــاْ زؤريـــاْ دواى ئـــةوةػ
زيَدةرِؤييلـــةر بــووْ (دةشــتدريَاكار بــووْ) هــة زةويــدا ﭺ بيَطوًــاْ شــساى ئةواُــةى
دىايــةتيي خــواو ثيَػةًبةرةكــةى دةكــةْءٓ ،ــةوهـــى خراثــةو ئاظـــووبلاريي دةدةْ هــة
زةويـــدا ،تـــةُيا ئةوةيـ ــة كـــة :بلـــوىريَّ ،يـــاْ ٓةهبواشـ ــريَّ ،يـــاْ دةشـــتء ثيَيـ ــاْ بـــة
ثيَطـةواُةوة (دةشتى رِاشــتء ثيَـى ضـة ) ببــرِيَّ ،يـاْ هـة زةويـدا دوور ــريَِةوة ،ئـةو
(شــساية)ة هــة دُيــادا بؤيــــاْ ًايــةى شــةرظــــؤرِييةو ،هــة دوارِؤىيعــدا ئــازاريَلى ًــةزُياْ

ٓةيـة ﮟ بيَجطــة هةواُةى طةرِاوُــةوة بةرهــةوةى تواُاتــاْ بةشــةرياُدا بعــلــآ ،ئـةوة

بساُّ كــة خــوا (هة بارةيـاُةوة) هـيَبوردةي بة بةزةيـى ية ﮮ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
:لج ٌ أَ: ٔ َِ ٟلج سَّا،٤
(ﭑ ﭒ ﭓ)( :األَ:لج ٌ :اجلٓ ا ١ٜا ٖي يت ُٜخ اَفُ َِْٓٗ ا آ:لج اّ ٔ َِ ،أَ ْ
ٚقُ ٔسئ َِٔ إ:لج ٌ :أ: َِٔ ٟلجِٓا( ،)١ٜأجى) تاواُيَلة كة بؤ دآـاتوو ًايـةى ًةترشـــيية،
وة خويَِراوةتـةوةٔ َِٔ ( :إ:لجْ ٌ) ياُى :هةبـةر تــاواُى.

(ﭹ)ٚ( :ايطَّسفُ :تجاُٚشُ احلَدِّ ِف ٞنٌُِّ ِفعْ ٌٕ ٜفِعًُُ٘ اإلْْٔطإُ)( ،ضسف) بريتيــة
هـة هةشـِوور دةرضووُى ئيِصــاْ هة ٓةر كردةوةيةكـدا كة دةيلــات.
طس ٜل اخخ س
ح د طَ ٔسٜك اّ َ ري َ
ن ٌُّ ٚا ِ
خر ُ
افُ ٚاي ُُخايَ َف :ُ١إَْٔ ٜأِ ُ
(ﮍﮎ)( :اإلٔخْ ِت َ
خ افٍَ ،أ ٟإٔح داُٖا َ ٔ :لجاْ ُ ٚاألُخ س: ٔ َ ٣لجاْ ُ آخ س)،
ِف  ٞحاي ٘ أَ ٚقٛي ِ٘ ْٔ َِ ،
(َ ٔ خ اف) واتــة :ثيَطـــةواُة ،كــة ًةبةشــت ثيَـى رِاشــــتء ضةثـــة ،واتــة :دةشــتى
راشـتء ثيَى ضــة ( ،إخت اف)ء (خمايف )١ػ ئةوةيـة كـة دوو كـــةط يـــاْ زيـاتر
ٓةر كـاًياْ هة قصــة ياْ كردةوةدا رِيَيةكى جيـاوازو ثيَطـةواُةى ئـةوى ديلـــة ،يـاْ
ئةواُـى ديلــة بطــريَ.
خ اٚ ُٙأَبع د ،ُٙأَخْس:لج ُ٘ ٚط س ،)ٙ
ايػ ْٓ ٜ :٤ٞفِْ ِ٘ ٝف ٝاَّّ ْ :
(ﮐﮑﮒ)ْ( :ف َّ ٢
(َ ْٓ ُٜف ٛا) دوور ـريَتــــةوةْ( ،ف  )ٞبــــة دوورخصــــــتِةوةو دةركــــردْء وةدةرُــــــاْ
دةطـوتريَ.
ط ِ٘ ٔٚإََّ ا َِ ْٔ َ ٝسَ ،ِٙفايٖ ِرٟ
خكَ ُ٘ اْْ ِهط ازٌٔ ،إََّ ا َِ ْٔ ْفِ ِ
(ﮖ){ :خ ٔص ٟايسَّ:لجُ ٌَُ :ي ِ
ط ِ٘ ُٖ  ٛاحلَ ٝا ُ٤اي ُُفِ ٔسطُ َٚصْ دزُ ُٙاخلَصاٚ ١ ٜز:لجُ ٌٌ خصْ ٜإ ٚا َْ سَأ ْ٠
ًِٜخ ُك ُ٘ َِ ْٔ ْفِ ِ
خص ٜا:ٚ ،٤لجُْ ُع ُ٘ خصا ٜاِ ٚ ،ف  ٞح ِدٜح َُط ًَِ( :سْحب ّا ِبايِ ٛف ِد َ ْ ٝس خصا ٜا ٚال
ب َِ ٔ اإلض تِخْ َفافَِٚ ،صْ دزُ:ُٙ
ايٓ داَٚ ،)٢ا ٖي ِرًِٜ ٟخ ُك ُ٘ َِ ْٔ َ ْ ٝسَ ُٜ ،ٙك اٍُ ٛ ُٖ :ض سْ ٌ
َّ
خ صْ )ٟهــة زًــاُى
خل صْ }...ٟوظــةى ( ِ
:لج ٌٌ خ ٕصَٚ ،...أخ ص ٔ َِ ٣اخل صاٚ ١ٜا ِ
خل صْٚ ُٟز ُ
ا ِ
عةرِةبيــــدا ،هــة كــــورديي دا يــاُى :بــةخؤدا ظــلاُةوةو ظــةرًةزاربووْ ،ئِجــا ئةطــةر
ًرؤظـ هة خودى خؤيـدا تووظـى بـآ ،ئـةوة ظــةرًلردْء تـةري بووُةوةيـــة ،بـةمَ
ئةطــةر بــة ٓؤكاريَلــــى دةرةكيــى ب ــآ ،ئــةوة ظــــةرًةزارييء رِيصــــواييء زةبووُي ــي
ثيَدةطوتــريَ.

www.alibapir.net

......

()23 – 23

[ ] 331

هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان
ٓؤى ٓاتِة خوارةوى ئـةو ئايــةتةى كـة دةةـةرًوىَ :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ[ ،عْٔ أَْظ بْ ُٔ َايِ وٍ إََّٔ َق َْٛا َِ ْٔ عُهِ ٌٕ أَ ْٚعُسَ١ ْٜٓ
َقدَُِٛا عًَ ٢زضُ  ٍٔٛاهللِ  فَا:لجْت ُٚٛا ايُِدَِ ،َ١ٜٓف أََس َيُِْٗ زضُ ٍُٛاهللِ ِ ب ًِ َك إٍ ٚأََ سُِْٖ
ل ًَكُٛا َفًََُّ ا و خُّٛا ،قَتًُ ٛا زاعِ  ٢زضُ  ٍٔٛاهللِ 
ػ سبُٛا َِ ٔ أيباِْٗ ا ٚأَبْٛايِٗ ا ،فَ اْْ َ
إَْٔ ْ ٜ
ض  ٍٛاهللِ  خب ُسُِْٖ َِ ْٔ أَ ٍَّٔٚايَّٓٗ ازٔ فَأزض ٌ ِف  ٞآث ا ٔزِِْٖ فَُ ا
ٚاضْ تاقُٛا ايَّٓعِ ،فَبًَغ ز ُ
:لج ًُ ُٗ ِْ
ض  ٍُٛاهللِ َ فكُلِّع ْ أَ ْ ٜدِٚ ِْٜٔٗأَزْ ُ
ازْت فَع ايَّٓٗ ازُ ،ح َّت : ٢لج ِ ٤ٞب ٔٗ ِْ َف أََس ِب ٔٗ ِْ ز ُ
ٚضُ ُِستْ أَعُْٚ ُُِْٗٓ ُٝأيِ كُٛا فِ ٞايِخ سَّٜ ِ٠طْتطْ كُ ٕٛفَ اَ ُٜطْ َكٚ ،..ْٕٛف  ٞزٚا :١ ٜفَبع ح زضُ ٍُٛ

هلل تبازىَ ٚتعايَ ٢فِ ٞذيِ وَ :ﭽﭻ
طًَ ِبِْٗٔ قَا َف ّ١فَ ُأتِِ ٞبٗٔ َِْ ،ق اٍ :فَأَْْصٍ ا ُ
اهللِ ِ فَ ٞ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼٚ ،ف  ٞزٚا ١ٜي ُطًِ
ايٓ ِب   ُّٞأَ ْع  ُٔٝأَُ ٚي ِ٦وَ ،أل ََّْ ُٗ ِْ ض ًُُٛا أَ ْع ُٔٝ
ع ْٔ أَْ ظَٕ ،ق اٍ :إَُّْٔ ا ض ٌُ َّ
ط ًٌِِ ب سقِٚ ،)4330( :أَ ُب  ٛا ُ ٚب سقِ:
ايسِّع ا{]٤أَخْس:لج ُ٘ ايبُخ ازٔ ُّٟب سقِْ َُٚ ،)233( :
(ٚ ،)4364ايَّٓط ا ُِّٞ٥ب سقِ ،})4036( :واتــة :ئةُةش ــي كــورِى ًاهيــم دةه ــآ :كؤًــةهيَم هــة
ٓؤزى (عٛن ٌ) ياْ (عورِةيِـــة) ٓـــاتِة ثى ثيَػةًبـــةرى خـــوا ( ديـارة ًصـــوهٌاْ
بــوو وْ) بــةمَ ئــاوو ٓــةواى ًةديِةي ــاْ ث ــآ ُةك ــةوتء ُــةخؤػ كــةوتّ ،ثيَػةًبــةري
خواػ ةةرًاُى كرد ٓةُديَم ىوظـرتى ظريدةرى ويَـداْ كـة هـة ظـريو ًيسيـاْ ــؤُةوة،
(وةن ضارةشــةر) ،ئِجــا رِؤيعنتء كــاتيَم ضاكــبووُةوة ،ظــواُى ثيَػـــةًبةرى خـوا 
ياْ كوظتء ىوظرتةكاُيعــياْ بردْ ،ئِجــا كة ٓةواهةكـةياْ بةرةبـةياْ بـة ثيَػةًبــةرى
خــوا  طةيعــت بة ظـويَِى دا ُـاردْء بـةر هـة ُيـــوةرِؤ ٓيَِايـاُّ ،ئِجـــا ثيَػةًبـةرى
خــوا  ةــةرًاُى كــرد دةشــتء ثقيــاْ بــرِيّء ضــاوياْ دةرٓيَِــراْء هــة (ىــــةرِرِة)
ةرِيَدراْء ٓةرضــةُدة داواى ئاوياْ دةكرد ثيَياْ ُــةدرا...
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وة هــة رِيوايةتيَلـى ديلــةدا:
ثيَػةًبةرى خوا  ظــويَّ ثآ ٓةهـطرى بة دواياُدا ُـاردٓ ،يَِـراْ ،وة خـواى بـةرزو

ثايةدار هةوبارةوة ئـةوةى ُـاردة خـوار :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ.
وة هة رِيوايةتيَلـى (ًصــوٍ)دا :ئةُةط طيَرِاويةتيــةوة طوتوويـــةتى :بؤيـة ثيَػةًبـــةر
ضاوى ئةواُةى كؤهيــوةو دةرٓيَِـاوة ،ضوُلة ئةواُيغ ضاوى ظـواُةكاُياْ دةرٓيَِــاوة.
تيَبيِـى:
دي ــارة ئــةو جــؤرة شــساداُة توُــدتريّ شــسا بــووة ،ىيلٌةتةكةظــى ثريِطـــاُدُةوةو
ش ــوةًاُدُةوةى خـةه ــلى رِيَطــــرو ةيوــــباز بــووة ،كــة تةًــــاع هــة ئيصــــالَء ًصــوهٌاُاْ
ُةكـةْء ضـاكةكارييء دهصـــاةييء هيَبـوردةيي ًصــوهٌاُاْ ،بـؤ خراثـةكاريي ُةقؤزُـةوةو
بــساُّ ئيصــــالَ هــة كــاتء ظــويَِى خؤيــدا تؤهــــةو زةبريعــــى ٓةيــــةو ،تةُيــــا خــاوةُى
بةخعــنيء ؼـةبر ُيــة!
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
دواى ئــةوةى هــة ئايةتــةكاُى ثيَعــــوودا خــواى كــــاربةجآ بةش ــةرٓاتى دوو كورِةكــةى
ئادةًى ط َيرِايـةوة كـة ثوختةكـةى بريتيـة هـة كـوىراُى ٓابيـى هةثيـةْ قابيوــى برايـــةوة
بـةبآ ٓــيب بةهــطةو ثاشــاويَلى رِاشــتء رِةوا ،هيَـرةدا خــواى زاُــاو ظــارةزا شــــساى قورشــى

كوظتِى بة ُآةقى كردؤتة زادةو دةرةجناًي ئةو تاواُة زهةو ةةرًوويـةتى :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،واتـــة :هـــة شــــؤُطةى ئـــةوةوة هةشـــةر وةضـــةى
ئيصـرِائيوٌاْ ُووشى كة ٓةر كةشيَم كةشيَم بلـوىىَ ،بآئةوةى كةشـيَلى كوظــتبــآ ،يـاْ
خراثةكاريي هة زةويــدا كردبآ ،وةن ئةوة وايــة كة تيَلــرِاى خةهـلى كوظــتبـآ..
ئِجا ديـارة ًاداَ تـاواُى كوظتِى بة ُآةق خواى دادطـةر ئـاواى تةًاظـا بلـات ،ديـارة
شـسايةكةظــى هةقــةدةر خؤى دةبــآ هة دُيــاو دوارِؤىدا.
ثاظاْ باشــي ثيَطـةواُةى كوظـتِى بـة ُآـــةق دةكـات ،كـة بريتيـــة هـة دةربـازكردُى

ًرؤظيَـم هـة ًـةر  :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ،وة ٓـةر
كةش ــيَليغ كةشــــيَم زيِــدوو بلاتــةوة "هــة ًــردْ دةربــازى بلــــات" وةن ئــةوة وايــــة
تيَلــرِاى خةهــلى شــةر زةوى ىيــاُدبيَتــةوة.
ثاظاْ خواى كاربةجآ باشى رِةواُةكردُى ثيَػةًبـةراُى خـؤىء ثًويـيء شــةرثيَطيء

شـِوورظـليَِى زؤربـةى خةهــلى دةكــات :ﭽﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ ،وة ثيَػ ــةًبةراُى ئيٌَ ــة بــة

بةهــ ــطة ئاظـــــلرايةكاُةوة ٓاتِــ ــة ثيــــاْ ،كةضــ ــى دواى ئــــةوةػ زؤريَلــ ــياْ ٓــــــةر
شـِوورظـلـيَّء زيَدةرِؤييلـةر بووْ هة زةويــدا.
ئِجــــا هــة ئاي ــةتى دواتــردا خــــواى بــةرزو ًــةزْ ديَتــة ش ــةر خصــــتِة رِووى شــــساى
كةشـــاُيَم كـــة رِيَطريـــيء ضـــةتةيي هـــة دةظـــتء دةر ،يـــاْ ٓةهلوتاُـــة شـــةر ًـــامْ هـــة
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ئاوةداُييةكـــاُدا دةكــــةُة ثيعـــةوٓ ،يٌَِيـــيء ئاشـاييعـــى كؤًةهـــطاو خةهـــلى طوُــــدو

ظـــارةكاْ تيَلـــدةدةْء هـــة ىيَـــر ُاووُيعـــــاُى :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﭼدا ،دةياُِاشــــــــيَِآ :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﭼ ،واتـــــة :بيَطـوًـــ ــاْ شـــ ــساى كةشـــــــاُيَم كـــــة دىايـــ ــةتى خـــ ــواو
ثيَػـةًبةرةكــةى دةكةْء ٓـةوهـى ئـاىاوةطـيَرِيي دةدةْ هة زةويـدا ،ئةوةيـة كـة بلــوىريَّ،
ياْ ٓةهبواشريَّ ،ياْ دةشتء ثقياْ ثيَطـــةواُة ببــرِريَّ ،يـاْ هـة زةوى دوور ـريَِــةوة،
ئـا ئةوة رِيصـواكردُياُة هة دُيـاداو ،هة دوارِؤىيعــدا شساو ئازاريَلى ًةزُيــاْ ٓةيــة.
ديـارة ئيٌَــة هـة ًةشـــةهة طرُطةكــاُدا بـة ورديـي باشـي ضؤُيـــةتى جيَبةجيَلردُــى
ئةو ضوار جؤرة شــساية دةكةيّ ،كة بة طويَرةى جـــؤرو ضؤُيةتيةكــاُى تـاواُى تيَلـداُى
ئاشـاييعـــى ٓيٌَِيــي خةهــلى دةطــؤرِيَّ ،ثاظــاْ هـة ئايــةتى شــــيَيةَ دا خــواى كــاربةجــآ
باشــى ىاهــةتى ثةظيٌَاُـــبووُةوةو دةشـتٔةهـــطرتِى ئــةو تاواُباراُــة دةكــات هــة تــاواُى
رِيَطريـــــيء ٓةهـلوتـــــاُة شــــــةر ًـــايَء ىـــاهى خـ ـةهمء ،بآلوكردُـــةوةى تـــرطء بـــيٍء
ثةظــــيَويىء ئاهؤزي ــي ،وة رِايدةطةيــةُآ كــة خــواى بــة بــةزةييء هيَبــوردة هــةو ىاهةتــةدا
هةطةهياْ هيَبـوردةيةو ًئرةباُـة ،كـة ئةًـة ئاًاىةظـة بـةوةى ثيَويصـــتة ًصـــوهٌاُاُيغ،

"واتة :ىلووًةتةكــةياْ" هةطةهــياْ هيَبـــوردةو بـة ًةرِىةًــةت بـآ :ﭽﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﭼ ،واتـــــة :جطـــــة
هةواُةى كة دةطةرِيَِةوةو دةشـتٔةهدةطرْ بةرهةوةى دةشـــتةمتتاْ بةشـــةرياُدا بعــلــآ،
ئةوة بساُـّ كة خوا هــيَبوردةى بة بةزةيــى ية.
كةواتــة:
ئــةو ضــــوار جــؤرة ش ــسايةى كــة باش ــلراْ ،دةب ـآ بةشــةر ٓــــةًوو ئ ــةو تاواُباراُــةدا
بصـةثيَِريَّ ،كة تاواُى طؤريـّ ئةجنـــاَ دةدةْ ،جطـــة هـةو كةشـــاُةى كـة بـة ئـارةزوو و
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ويصــــتى ئازاداُــةى خؤيــاْ ثةظــــيٌَاْ دةبِــــةوةو ،دةشــت هــة تاواُةكــــةياْ ٓةهدةط ــرْ،
ئةواُة ىوكٌيــاْ جيــاوازة.
ئِـجــا ئايــا بـة ُصــــبةت ٓـةًوو جــؤرة خراثةكاُياُـةوة ،كــة بـةر هــة تةشــويٍ بــووْء
ىيــواْ بووُــةوةياْ ئةجناًيـــاْ داوْ ،بــةر هيَبــوردْء بةخعــــراْ دةكــةوْ ،يــاْ تــةُيا
بةظــيَلياْ؟!
ئـــةو وردةكـــارييء رِاجيـــايي زاُايـــاُى تيَدايـــةو ،هـــة ًةشـــةهة طرُطةكاُـــدا رِووُـــى
دةكةيِــةوة.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ًةشــةهةى يةكــةَ :كة خوا دةةـةرًوىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭼ،ﭽﭑ ﭒﭓﭼ
ئيٌَـة هة كورديــ دا دةهـيَني :هةبةرئـةوة ،هـة شـؤُطةى ئـةوةوة ،يـاْ هةثيَِــاوى ئـــةوةدا،
واتة :هة شـؤُطةى ئـةوةوة كـة رِابـردو تيَجـةرِى ،هـة دوو تويَــى ئـةو بةشــةرٓاتةى دوو
كورِةكـةى ئادةًـدا (قابيىء ٓابيـى) ،كة كوظـتِى بة ُآــةق دةبيَتــة ٓـؤى زياُبــاريي
بلــوى هــة دوارِؤىدا ،وة دةبيَت ــة ٓــؤى ثةظيٌَاُ ــبووُةوةى هــة دُيــادا ،هةشــةر وةضــةى
ض ٓا)
ئيصــ ــرِائيوٌاْ ُووشــ ــيء ثيَويصــــــتٌاْ كــــرد (نَتبْٓ ا) يــــاُى( :أَ:ْٚلجبْٓ ا ،فَس ْ
هةبةرئةوةى عادةت واية ياشـايةن كة دادةُريَء برِيـاريَم كة دةردةضـــآ ،دةُووشـرىَ،
خوا  دةةةرًوىَ :هةشــةرًاْ ُووشني ،كة ٓةر كةشـيَم كةشـيَم بـة ُآـةق بلــوىىَ

(ﭜ ﭝ) يــاُى :بةبآئــةوةى كــة كةش ــيَلى كوظتب ــآ ( ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

ياْ بآئـةوةى كة ئاظووبء خراثةكاريي هـة زةويــدا بـةرثا كــردبــآ ،وةن ئـةوة وايـة،

ٓـــةًوو خةهـ ــلى شـــةر زةوى كوظتبـ ــآ ،وة بـــة ثيَطةواُةظـ ــةوة ،ﭽﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼٓ ،ةر كةشـيَم يـةن ُـةةض دةربـاز بلـات هـة

ًةر ء بيايةُيَتــ ةوة ،كة هيَـرةدا ًةبةشـت هـة ىياُدُـةوة ،واتـة :هـة ًـردْ دةربـــازى
بلــــات ،ئةطةرُــــا ئةطــةر كةشــــيَم مبــــرىَ ،بــة ك ــةط زيِــــدوو ُابيَتــــةوة ،بــة خـ ــوا
ُةبــآ ،وة شـــوُِةتى خـواػ  واُـةبووة كـة هـة دُيـــادا خــةهم زيِـدوو بلـــاتةوة،
بةه ــلو هــة رِؤىى دوايي ــدا زيِــــدووياْ دةك ــاتةوة ،بــةمَ ئاي ــا ه َيــرةدا ًةبةشــت هــة:
ﭽﭦ ﭧﭼ ،ضييــــة؟ واتــة :دةربــازى بلــات هــة ًــةر ء ًةترشــي ًــةرطى
هــآدوور ـاتةوة ،وةن ئةوة وايـة كـة ٓــةًوو خةهــلى شـةر زةوى هـة ًـةر دةربـــاز
كردبـآء ىياُى بؤ طيَرِابِــةوة.
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ًةشـةهةى دووةَ :كة دةةـةرًوىَ :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،هيَرةدا ثرشـياريَم
دةكرىَ :ئايــا بؤضـى خـوا  هيَـرةدا بةتايبةت باشـي بةُى ئيصــرِائيى دةكات؟ كـة بـة
تةئليــد ًةشــةهةى تؤهــة تايبــةت ُــةبووة بــة بةُ ــى ئيصــــرِائيوةوة ،بةه ــلو ٓــــةًوو
ظــةريعةتةكـاُى خــوا تؤهــةياْ تيَــدا بووة؟
هةبةرئ ــةوةى عــةقوى ش ــةهيٍء فيط ر ِةتــى شــــاغ خوازيــارى ئــةوةْ ،كــة كةش ـيَم
كةشــــيَم بةُآــةق بلــوىىَ ،يــاْ ئاظــــووبء خراثــةكاريى هــة زةويــدا بلــــات ،دةبــآ
بل ــوىرىَ ،وة ُاظ ــطوجنآ ظــةريعةتةكاُى خــواى دادطــــةر هــةوةدا ُاكؤكييــــاْ بووبــــآ،
ئةدى بؤضى ٓةر باشي بةُى ئيصـرِائيى دةكرىَ؟ ٓةُـديَم هـة تويَـاةرةواْ طوتووياُـة:
هةبةرئـــةوةى كـــة بـــةُى ئيصــــ ِرائيى يةكـــةًني ئؤمـــــةتء كؤًةهــــطا بــــووْ ،كـــة
قةوارةيةكياْ دروشت كردوة هةشـةر بِـاغةى ئاييــّ ،كـة بيَطوًـاْ ئـةوة رِاشــت ُيـةو
ئؤمـةتء كؤًةهـطـاى ديلـةػ هـةو جــؤرة بوو وْ.
بةمَ ًّ ثيٌَـواية ٓؤكـارةكة ئةوةيــة كـة بـةُى ئيصـــرِائيى (واتـة :جووهةكةكــاْ)
ُويَرتيّء تازةتريّ ئةزًووُى شياشي ديِيي بـووْ بةُصــبةت ئؤمـةتى ئيصـــالًةوة،
كة بؤ ئيٌَة تؤًـار كرابــآ ،وة بةشةرٓاتء رِووداء و ٓةهصـوكةوتةكاُياْ هة ًيَـــاوودا
ُـسيم بـآء ديــار بآ ،بؤية خواي كـاربةجآ باشـي ئةواْ دةكــات ،ئةطـةرُا واثيَدةضـآ
ئــةوة ياشــايةكى طعــــتى ثــةروةردطار بووبـآ هــة ٓــةًوو بةرُاًــة ئاشــٌاُييةكاُدا كــة
ثيَػـةًبةراْ (عً ِٗٝايصاٚ ٠ايط اّ) ٓيَِاويــاُّ.

ًةشــــةهةى شــــيَيةَ :كــــة دةةــــةرًوىَ :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡﭼ ،ه َيــرةدا تيَبيــِى دةكــرىَ ،كــة خــواى دادطــــةر دوو ٓؤكــــار ديَِيَتــــةوة بــؤ
كوظتِى خةهم ،ياْ بؤ كوظتِةوةى خةهـمء تؤهة هــآشـةُدُةوةيـاْ:
 /1دةةــةرًوىَ :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ ،واتــة :كةشــيَم كةشــيَم بلــوىىَ،
بـآئةوةى كةشـيَلى كوظــتبآ ،ياُى :كةشـيَم كةشـيَم بـة ُآـةق بلـوىىَ ،دروشــتة

بلـوىريَتـــةوة ،بةمَ قةتـوـى بة ُآـةق ،وةن خــوا دةةـةرًوىَ :ﭽ ...ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ
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األنعــام ،واتة :ئةو ُةةصةى كة خوا قةدةغةى كردوة بلوىرىَ ،بة ُآةق ًةيلــوىْ،
كوظـتِى بة ٓــةق ئةوةية كة ُةةصــيَلى كوظتبـآ ،ئةوة ٓؤكــارى يةكــةَ.
 /2دةةةرًوىَ :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ،ياْ خراثةكــاريي هة زةويـــدا ،واتـةٓ :ـى
يةكةًيـــاْ ًاةيَلـــــى تايبةتـــة ،كةشــيَم بةتايبـــةت كةشـــــيَلى كوظـــــتبآ ،تؤهـــةى
دةكةويَتــة شةر ،ئةويديلةياْ ًاةيَلى طعــتيية ،ئةو ًاةة طعــتيية دةبـآ ديــاربآ،
شةروشــيٌاى ديارب ـآ ،ضوارض ـيَوةى ديارب ـآ ،ئةطــةرُا ٓــةر كةش ــيَم رِاشــت بــؤوةو
بيــاُوو بطــرىَء بوآ :تؤ خراثةكارييت هة زةويدا كردوةو دةتلـــوىَ ،ئـــةوة ُـــابآ،
ئةدى ضؤْ دةزاُني؟ هة ئايةتى دواييـدا خواى زاُاو ظارةزا باشي ئـةو خراثـةكاريي
(فط ا )ة دةكــات ،وة تةعب ــريى ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ،بــةكارٓيَِاوة،

كة بريتية هة رِيَطرييء ٓةرِةظـة كردْ هة خةهـم ،هة ىياُيــاْ ،هة ًايَء شــاًاُياْ،
هة كةرِاًةتيــاْ ،هة ٓيٌَِييء ئاشــايعيآْ ،ةركةشــيَم ئةوة بلات ئةوة بة ظـيَوةى
طعــتيى تؤهــة رِووى تيَدةك ــات ،ئــةويغ هةبةرئــةوةى ًــاةيَلى طعــــتيية ،كــة ديــارة
ئــةوةػ وردةكاريى زؤرى ٓةيــةو ،هة ٓــةًوو ىامُداو ٓةًوو كةشيَم كة ةةشـــاد
دةكات هة زةويــداُ ،اكــوىرىَ ،ضوُلــة خراثةكـارييء ئاظــووب ُاُةوةػ هة زةويــدا
جؤراوجؤرة ،بؤيـة خـواى ثـةروةردطار ضــةُد شـسايةكى جـؤراو جــؤرى بـؤ داُـاوة،
وةن دوايي باشــي دةكــةيّ.
ًةشـ ــةهةى ضـــــوارةَ :كـــة دةةـــةرًوىَ :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،واتـــة:
كوظــتِى بةُآــةق ،وةن ئــةوة وايــة ٓــةًوو خةه ــلى ش ــةر زةوى كوظــتبــــآ ،وة بــة

ُصــــبةت دةربازكردُيعــــي هــــة ًــــةر  ،دةةــــةرًوىَ :ﭽﭨﭩ ﭪ
ﭫﭼ ،وةن ئةوة وايـة ٓـةًوو خـةهلى شـةر زةوى زيِـدوو كردبيَتـةوة ،ياخــود
ىياُى بؤ طيَرِابِــةوة.
ديـــارة هيَـــرةدا ثرشـــيارو ئيعــــلاهيَم ديَتـــة ثيَعـــــةوةو ،تويَـــاةرةواُى قورِئـــــاْ
هةوبارةيةوة زؤرر ظـتياْ طوتـوةٓ :ةُـديَم طوتووياُـة :ئـاخر ئةطـةر كةشـيَم كةشـيَم
بلوىىَ ،ئـةوة تـةُيا كةشـيَلى كوظـتوةو جيايـة هـةوةى دوواْ ،يـاْ شـيَياْ بلــوىىَ ،وة
جيـــــاية هــــــةوةى ٓـ ــةًوو خـةهـ ــلى شـ ــةر زةوى بلـ ــوىىَ! ئـــــةدى بؤضـــــى هيَـــرةدا
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دةةــــةرًوىَ :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥﭼٓ ،ةروةٓـــــا بـــة ثيَطـ ــةواُةوةػ ﭽﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭼ؟!

ٓ )1ةُديَلــياْ طوتووياُة :هةبةرئةوةى ىورًةتى ئيِصــاُةكاْ وةن يةكـة ،ىورًـةتى
خويَّء ُةةصـياْ وةن يةكـة ،ض ئةًيـاْ بلــوىىء ض ئةويــاْ بلـــوىى ،ض يـةكيَلياْ
بلــــوىى ،ض دوواُيــــــاْ بلــــــوىى ،ض زيــــاتر ٓــــةر وةن يةكــــةء هــــةو رِووةوة كــــة
دةشتدريَايي كراوةتـة شـةر ىورًـةتى ُةةصــيَمء ُةةصـــيَم كـوىراوة ،كـة ُـةدةبوو
بلــوىرىَ.
ٓ )2ةُديَلى ديلـة طوتووياُـة :كةشـيَم دةشـتى بطيَتــة خـويَِى كةشـيَمء بـة ُآــةق
بيلــوىىَ ،دةشتى دةضيَتــة دوواْء شــياْء ضــواراُيغٓ ...ـتد.
ٓ )3ةُــديَليغ طوتوويــاُة :بــؤ ئــةو كةشــةى كــة دةكــوىرىَء بــؤ كةشــوكارةكةى ،وةن
ئةوة وايـة كة ٓـةًوو خةهـلى شـــةر زةوى كــوىرابآ ،كـة بؤخـؤى هـة دُيـــادا ُـةًا،
وةن ئةوة وايــة دُيــا كــاوي بووبـآ ،وةن طـوتراوة َ ْٔ َ( :ات َف َك دْ َقاَ ْ ِقٝاَت ُ٘)
واتــةٓ :ــةر كةش ــيَم ًــرد ،تــازة قيــــاًةتى وى ٓــــاتوة ،كــة ئــةو هــة دُيــادا ُ ــةًا
جيــــاوازيى ضييــــة هةطــــةيَ ئــةوةدا كــة دُيــــا تيَلـبطــــآ؟ وةن يةكـــةٓ ،ــةروةٓا
بةُصــبةت كةشوكاريعــي ٓةروايــة ،كــة كةش ـيَلياْ هــــآ دةك ــوىرىَ ،وةن ئــةوة واي ــة
ٓـةًوو دُيـاياْ بةشــةردا كــاوي بووبـآ.
بةُصــــبةت ىياُدُةوةظــي ،يــاْ دةربازكردُــــي هــة ًــةرطيغ بــة ٓــةًاْ ظــــيَوة،
كةشيَم كةشيَم دةربـاز بلـات ،هـةو رِووةوة كـة ُةةصــيَلى بـة ىورًـةتى رِيَسهــيَِراوى
دةربــاز كــردوة هــة ًــةر  ،وةن ئــةوة وايــة خةهـــلى شــةر زةوى دةربــاز كردبــآ ،وة
كةشــــيَم ُةٓيَو ــآ كةش ـيَم بلــــوىرىَ ،ئةطــةر دةشــــتى بــــرِوا ُآيَوــــآ ٓيــــب كــةط
بلــوىرىَ ،وة كةشــيَم كة هـة ًـةر دةربـــاز دةبـآ ،وةن ئـةوة وايـة ٓــةًوو خةهــلى
شـةر زةوى دةربــازبووبـآ ،بؤخــؤى ياْ بؤ كةشـوكـارىٓ ،ةرشـيَلياْ ثاشـاوى جواُــّ،
بـــةمَ طـــرُي ئةوةيـــة خـــواى زاُـــاو ظـــارةزا بـــة (ن) كـــاةى ويَلطـــوواُدْ (تػ ب)٘ٝ
ٓيَِــــاويةتى ،ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼٓ ،ــةروةٓا بــة ثيَطــةواُةوةػ
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ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ،واتــــةُ :ـــــاةةرًوىَ :كــتوًـــــت وايــــــة،
دةةــةرًوىَ :وةن ئــةوة وايــة.

ًةشــــةهةى ثيَِجــــةَ :كــة دةةـةرًــوىَ :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ ،واتــــــــــة :بيَطوًــــــــــاْ

رِةواُةكراواُى ئيٌَــة ،ثيَػــةًبةراُى ئيٌَة بة بةهـطة رِووْء ئاظـــلرايةكاُةوةٓ ،اتِـــة
ثيــآْ ،اتِــــة ثى كـــــآ؟ ًةبةشــــت ث َيــى بــةُى ئيصــــرِائيوة ،ضوُلــــة شــياقةكة بــاط
هــــــةواْ دةكــــــــات ،ةــــــةرًووى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ،
كةواتةً :ةبةشـتيغ هـةو ثيَػةًبةراُـة (عً  ِٗٝايص اٚ ٠ايط اّ) كيَــّ؟ ئـةوةى بـؤ
ئيٌَة ضةشــجاو بآ ،يةعقــووبء يوشــفء برايةكــاُى ئةواُـــةى كـة ثيَػةًبـةر بـووْ،
ثاظاْ داوودو شوهةمياْ ،ئِجا ًووشا ،دوايي زةكةريياو يةىيـاو عيصـا (علريم الص رارالةا
ولصسررال ) ،بــةمَ هــة ثــةمياُى كؤُــــدا باشــي ىًارةيــــةكى ديلــةػ دةكــــاتء ،ضــــةُد
ُاويَلــــى ديلــة ديَِ ـآ ،دةه ــآ ئــةواُيغ ٓــةر ثيَػةًب ــةر بــووْ ،طــرُي ئةوةيــة خــوا

دةةـةرًوىَ :ثيَػـةًبةراُى ئيٌَـة بـة بةهــطة ئاظلرايةكــاُةوة ٓاتِـة ثيـاْ ،ﭽﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ ،كةضـــــى دواى ئـــــةوةػ
زؤرياْ ٓةر زيَـدةرِؤيي كةرو ٓـةر شِوورظــليَّء ٓـةر تيَجةرِيَِــةر بـووْ ،واتـة :دواى
ئــةوة كــة ثيَػةًبــةراْ ٓــاتّ (عً  ِٗٝايص اٚ ٠ايط اّ) بــة بةرُ ــاًةى خــواوةو ،بــة
بةهـــطة رِووْء ئاظــلرايةكاُةوة ،وا ضـــاوةرِواْ دةكــرا ثابةُــدبّ ،وة شـِوورظـــليَِيى
ُةكةْء هة خــةت دةرُةضّ ،بـةمَ بة داخةوة وا ُــةبووْ.

ٓةهبةتــة هيَــــرةدا ج َيــى شــةرجنة كــة خــوا دةةــةرًوىَ :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭼ ،واتة :زؤريَلــياُْ ،اةــةرًوىَٓ :ةًوويــاْ ،بؤضـــى؟ ضوُلـــة ديـارة
ناَُّ اهلل)ية خؤى هة طعــتاُدْ (تعُ  )ِٝبـة دوور دةطــرىَ ،ض
ٓةًيعــة قورِئاْ كة ( َ
بؤ بة ضــان داُاْ ،ض بؤ بة خــرا داُاْ ،بؤضى؟ ضوُلـــة بـة زؤريـــى طعـــتاُدْ هـة
ٓةشـــــتء شـــؤزةوة شــــةرضاوة دةطـــرىَُ ،ـــةن هـــة عـــةقىَء ًةُتيــــ ء زاُيـــارييء
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ىيلٌةتةوة ،ديارة خواى ثـةروةردطاريغ بـة زاُيـارييء ىيلٌـةتى بيَصـــِوورى خـؤى
ةةرًايعــت دةةةرًوىَ ،وةن ئيٌَـة ُيـة جارجـار عـاطيفررراهو تـوورِةييء خؤظـويصـــنت
بةشةريدا زايَ بـآ ،بؤيــة ئةطـةر تةًاظـاى قورِئـاْ بلــةيّ ظـــيت عـاطيفررراى تيَداُيـة،
ظـتى واى تيَداُيـة هةطةيَ عةقىَء زاُصــتء واقيع دا ُةيةتــةوةٓ ،ةشــتى ثـــآ بلـــةى
بوــيَى ئةوة ظتيَلى عاطيفيريه ،ضوُلــة قورِئـاْ ةةرًايعــتى خوايــة.

ًةشـــــــةهةى ظـةظـــــــةَ :كـــــة دةةــةرًـــــــوىَ :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،ئيٌَــة ىـــةوت ٓةهوةشــتةى طــرُي هةبــةردةَ
ئةَ ئايةتة ًوبـارِةكةدا دةكــةيّ ،كة تويَاةرةواُى قورِئاْ زؤر قصـةياْ هةشةر كـردوة،
وة ًعــتوًرِى زؤريــاْ هة بةراُبــةريدا بـووة ،بـــةمَ ًـّ هـة ىــةوت كورتـــة خاهـــدا
باشــى ئةَ ئايةتــة ًوبارِةكــة دةكــةَ:

هح وت كو رهت ـخال هل با ره ى ئا هي تي
7

ﭽ...ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ...ﭼه وه:
يةكــــةَٓ :ــؤى ٓاتِــة خــوارى ئــةَ ئايةتــة :ئيٌَــة ثيَعــرتيغ هــة باشــى ٓــؤى ٓاتِــة
خــوارةوةى ئايةتةكــــاُدا باشــٌاْ كــرد ،بةشــةرٓاتيَلٌاْ ٓيَِــــا هةبــــارةى رِووداوى
شـــساداُى ثيَػةًبـــةر  بــؤ ئـــةو ىـــةوت كةشـــــةى كــة شــيَياْ هــة (عُهِ ٌ) وة
ضواريعـــياْ هــة (عُس )١ ٜٓبــووْ ،طونــاْ ئــةو ئايةتــة ًوبارِةكــة هــةوبارةوة ٓاتؤتــة
خــوار ،هيَرةظــدا رِيوايــةتيَلى ديلــةى بوخــاريي ديَِيِــةوة[ :ع ْٔ أَْ ظ ْب ٔ َا ِي وٍ،
ض ًَُٛاُ ،ث َِّ أَت ٛا زضُ  ٍٛاهللِ 
َق اٍَ :ق دِّ ع ًَ  ٢اي َّٓ ْ َف سٌ َِ ْٔ ُع ِه ٌٕ ٚعُس َ١ ْٜٓفَأَ ْ
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َفكَ ايُٛا :قَ دِ اض ٛخُْٓا ٖ رِ ِٙاألَزََْ ،فكَ اٍ َيُٗ ِ ٖ :رِْ ِٙع ٌِ يَ ٓا فَ اخْسُ:لجُٛا ف ٗٝا
غ سبٛا َأيِب اْٗاٚ ،أَبْٛاي ٗاَ ،فخس:لجُ ٛا ف ٗٝا فػ سبٛا َِ ْٔ أَبْٛايِٗ ا َٚأيِباِْٗ ا
فا ْ
ض ٍٔٛ
ط س ٚا اي رَّ ْٚ ٚازت دٚا ،فَبع ح ز ُ
ٚاضْتص خُّٛا ،فَُ ايُٛا ع ًَ  ٢ايساع َ ٞفكَت ًُ ٚ ُٙٛا ٖ
غ سفٛا ع ًَ ٢
نُِْٗ َ ٚق دْ أ ْ
اهللِ : لجس ٜس ب ٔ عب د اهلل ف  ٞآث ازِِْٖٔ ف  ٞخَ ٌٕ ٝف َأ ْز َ
:لج ِ ٤ٞبٗ َِ ،ف أَس بِٗ ِ فكلع َأ ٜدٚ ُِٜٗأَز:لجُ ًَ ُٗ ِ
تس:لج ٌ ايَّٓٗ ازُ حت ِ ٢
با َِٖ ،فُا َّ
ض ًَُِ ْ أع ُ ِٗٓ ٝمبط اَري أُمحُ ٝث َِّ حبِط ِٗ ح َّت  َ ٢اتُٛا]{أَخْس:لج ُ٘ ا ِيبُخ ازُّٟٔ
ُٚ
ب سقِ ،})4610( :واتة :ئةُـةط خوا هيَى رِازى بـآ ،دةهــآ :كؤًةهــ َيـم ُةةــةر{ ،هـة
زًــاُى عةرِةبيــــدا ،واتــة :هــة ُيَــــواْ ( 3تــا  ،)9وة هــة ط َي ــرِاُةوةى ديل ــةدا دةهــــآ:
ىـةوت كةط بووْ}( ،شــيَياْ) هة عوكـىء (ضواريـاْ هة) هة عورِةيِــة بـووْ( ،كـة
دوو تيــرة بــووْ) ٓــاتّ ًصــــوهٌاْ بــووْ( ،واتــة :بــة رِواهــــةت وايــاْ ثيَعــــاُدا كــة
ًصــوهٌاْ بـووْ) ،دوايـي ٓاتِـــة ثى ثيَػةًبـةر ( واػ ثيَدةضـآ ًاوةيـةن هـة
ًةديِـة ًابِةوة) طوتيـاْ :ئاوو ٓـةواى ئيَرةًـاْ ثيَِاكـةوىَُ ،ةخؤظـبوويّ (ديـارة
خةهـلى بيابـاْ بـووْ ،ئـاوو ٓــةواى ظـــارى ًةديِةيـــاْ ثيَِةكـةوتوة) ثيَػـــةًبةر
 ةةرًووى :ئةوة ضـةُد ىوظـرتيَلى ئيٌَــةْ هةطــةيَ ىوظـرتةكاْ برِؤُـة دةرىَ،
(واتة :ظـواُيعـياْ هةطةيَ داية) ،وة هة ظريى ىوظرتةكاْ ــؤُةوة ،هـة ًيسيعـــياْ
ـؤُةوة (وةن ضارةشةرو دةرًاْ بؤ ئةوةى كة ضـان ببِـــةوة) ،ئـةواُيغ هةطـةيَ
ىوظرتةكاْ ضووُـة دةرةوةو هة ظـريو ًيـسى ىوظـرتةكاُياْ خـواردةوة ،ئِجـا دواي
ئــــةوةى تةُدروشــــتيياْ بــــؤ طـــــةرِايةوة ،يةكصــــــةر ظــــــواُةكةياْ كوظــــــتء
ىوظرتةكاُيعـاْ بة ثيَغ خؤياُـداو ٓةهـطةرِاُةوة (هة ئيصـالَ) ثيَػةًبـةريغ 
جةريرى كورِى عةبدوهـآلى بةدوادا ُاردْ ،هةطةيَ ضةُد شـواريَلدا ،هـة كاتيَلـدا كـة
ُــسيلى ظــويَِى خؤيــاْ بــووْ ،ثيَيــاْ طةيعــنت ،خــؤر ُةطةيعــــتبووة ُيَوةرِاشــــتى
رِؤى ،كــة ٓيَِايــاُّ ،ثيَػةًبــةر  ةــةرًاُى كــرد ،دةشــتء ثقيــاْ ب ـرِيّ ،وة بــة
ظـيعـةى ئاشِى كة شــوور كرابـوو ضاويعـــياْ كـويَر كـرا ،دوايـي هـةو طـــؤرِة ةـرِىَ
دراْ تاكــــو ًــردْ ،هــة رِيوايــةتى ديلــــةدا ٓــاتوة ،دةهــــآ :داواى ئاويــــاْ كــــرد،
ئاويع ــياْ ُةدرايــة تاكــــو ًــردْ ،ئــةوة ٓــؤى ٓاتِــــة خــوارةوةى بــوو ،كــة ئيٌَــة
بيَطـوًاْ دوايي وردةكـاريي زيـاتر بـاط دةكةيّ هةوبــارةوة.
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دووةَ :رِووُلـــردُةوةى ضةًـــمء واتـــاى ضةُـــد وظـــةيةن :بــة ثيَويصـــتى دةزاُـــٍ
ضــةُد وظــةيةن هةو ئايــةتة ًوبــارِةكةدا رِووْ بلةيِــةوة:
 -1ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼً :اُـــــــــا رِواهةتييةكـــــــــةى:
ئةواُةى جـةُي هةطـةيَ خـواو ثيَػــةًبةرةكةى دا دةكـةْ ،بـةمَ ًةبةشــت ثيَـى
ض ٚ ٍٛضُ ًلَا ِِْ٘)،
ئةوةيــةُٜ( :خ ازٔبُ ٕٛاهلل ٚأَحْهَاَ ُ٘ ٜٚعت دُ ٕٚع ًَ  ٢حه ِ ايسَّ ُ
واتة :دىايةتى بةرُـاًةو ياشــاكاُى خوا دةكـةْ ،وة دةشــتدريَايي دةكةُـة شـــةر
ىــوكٌرِاُيَتى ثيَػةًبــةر و هــة ى َيــر دةش ــتةمتى شياشــي ئــةودا ظــــواُةكةى
دةكــــوىْء ىوظــــــرتةكاُياْ ثــ ـيَغ خؤيــــــاْ دةدةْ ،كةواتــــةً :ةبةشــــت هــــة:

ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ ،ئةوةية.

 -2ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ :واتةٜ( :هتطب ٕٛفَط ا اّ ٚجيتٓ ،)ُ٘ ْٛواتـــة:

خراثــةكاريي وةدةشــت د َيــِّء ئــةجناًى دةدةْ ،وةن خــوا دةةــةرًوىَ :ﭽﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ...ﭰﭼاإلســ ــراء ،واتــــةٓ :ــــةر كةشــ ــيَم
دوارِؤىى بــوىَء كؤظعــى بــؤ بلــــات( ،ض ع )ٞيــاُى :كؤظ ــغ كــردْء ٓةوه ــداْ،
ياخــود دةطوترىَ( :فُ إٌَ ضع ٢ألَٖ ًِِ٘ ،أ :ٟانتطُ ي ِٗ) ةآلْ كـةط ٓـةوهـدةدا
بؤ ًايَء ًِداهـةكـةىء كةشـابةتياْ بؤ دةكــات.
 -3ﭽﮄﭼ( ،ايفَط ا  :إت اف اي َّٓفِظٔ ٚاألََْ ٛاٍ)( ،فَط ا ) واتـــة :ةةوتاُـــدُى
ُةةصـةكاْء ًايَء شـاًاْ ،ياْ دةشت بةشـةرداطرتِــى.

 -4ﭽﮆﭼ ،واتـــــة :بلـــــوىريَّ ،كـــــة ئـــــةَ ظـــ ــيَوازة دةربرِيِـــــةً ،اُــــــاى
زيَدةرِؤيــيلردُة هة كوظـتِياُدا ،واتة :باػ بلـوىريَّ.
 -5ﭽﮈﭼ ،هة ئةشـودا (ُٜصْ ًَبٛا)ة ،بـةمَ هـة عةرِةبيـدا بِطـيِةيةن ٓةيـة
غ ِّد ايفع ٌ ق َ ٟٛعٓ ا )ٙئةطــةر كــردار طي ــرةدار كــراً ،اُاكةظ ــى
دةهــــآ( :إذا ُ
بةٓ َي ــس دةب ـآ ،يــاْ دةه ـآ :زيــادةى ثيَلٔ ــاتة (َبْٓ ُ )٢يع ــاُةى زيــادةى ًاُايــة،
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(ُٜصْ ًَبٛا) واتةٓ :ةهبواشريَُّٜ( ،صْ ًٖبُٛاِ) واتـة :زؤر ٓةهبواشــريَّ ،كـة دةطوجنـــآ
ًةبةشــت ثيَى بة ًردوويي ٓةهبواشريَّ ،ياخود بة زيِـدوويـي.
 -6ﭽﮍ ﮎﭼ ،ئيٌَـــة بـــة كورديـ ــى دةهـ ــيَني :رِاشـــــتء ضـــة ( ،أُ ٟتكِلَ ع
:لجًُ ُٗ ِ ايُٝط س ،)٣واتـة :بـة جيـا بــربِدريَّ،
خمتًف ّ١بإٔ تكل ع  ٜدِٖ ايٚ ٢ ُُٓٝز ُ
دةشـتى رِاشــتيياْ بــربِدرىَ ،هةطــةيَ ثيَــى ضةثيــاْ.
 -7ﭽﮐﭼ ،وات ــةُٜ ( :بْع دٚا)( ،ايٓف  :ُٞاإلبع ا ُ) دوورخصــــتِةوة( ،اإلبع ا ُ َِ ٔ
اي ُهَإ ايرٚ ُٖٛ ٟطَٓ ُ٘ ألٕ ايَّٓف َ ٞعٓ ا ُٙع دّ اي:ٛلج  ،) ٛوظـةىْ( :ف  )ٞواتـة:
ُـــةبووْ ،وة (ُٜٓفَ ٛاِ) يـــاُى :هـــةو ظـــــويَِة ُةٓيَوـــدريَّء دوور ريَِــــةوة بـــؤ
ظــويَِيَلـى ديلــة.
ئةبو ىةُيفةػ (ْف  )ٞبة شـجّ هيَلـداوةتةوة ،بةمَ رِايةكـةى بئَــيَسة.
شــيَيةَ :ئةو ئايةتــة ض ىوكٌيَلـى هيَـوةردةطــريىَ؟
(َُخَُّد ايلاٖس بٔ عاغٛز) هة تةةصريةكةى خؤيدا (ايتخسٜس ٚايتٜٓٛس)( )1دةهـآ:
ن إ ع ٔ
(ٚع ًَ  ٖ ٢را ُ ٜه ْ ُٕٛصٚيُٗ ا ْط خ ّا يًِخ د ا ٓي رِ ٟأَ َقاَ ُ٘ ايَّٓ ِب   ُّٞض ٛاَ ٌ٤
ٚحِ ٞأَّْ عٔ ا:لجْ ِتٗا ٍ َُِْٓ٘ ،ألََُّْ٘ َيُا ا:لجْتٗد َ ٚيِْ ُٜغٝس ُٙاهلل ع ًَ َْ ِ٘ ٝق ْب ٌ ُ ٚق ٛع ايعُ ٌٔ ب ِ٘
ألَُّْٗ ِ أَزا ٚا إَْٔ
ايػ ِدٜدِ َ
و ايعِ َك اب َّ
ػ سْعُٔٚ ،إَُّْ ا أَ ِذٕ اهلل َي ُ٘ ِب ر ِي َ
َف َك دْ ت َك سَّز ب ِ٘ اي َّ
اّ يًتٛوُّ ٌٔ ٔإي  ٢ايهَِ ْٝد
نني فِ  ٞايتخ ٌٔ ُّٝبإٔظِٗ ازٔ اإلٔضْ َ
ٜهُٛ ُْٛا قُ دِ ٠ّ ٚيًُُِػ سٔ ِ
ن ِجري ٍ ،)٠ضـةُد قصــةيةن دةكـــات،
ألَُِّْْٗ :لجُعُٛا ِف  ٞفعًِ ٔٗ ِ :لجِٓا ٜاتٍ َ
ِيًُُِطْ ًِ ُِنيَ ٚ ،
دوايي دةهــآ :بة ثيَى ئةوة كة رِابردٓ ،اتِة خوارةوةى ئةَ ئايةتـة ُةشـك كةرةوةيـة
بؤ ئةو شسايةى كـة ثيَػةًبـةر  بةشـةر ئـةو ضـةُد ُةةــةرةي داشــةثاُد ،جـا ض
ئ ـةو شــــساية وةى ــى خــوا بووبــــآ ،يــاخود ثيَػةًبــــةر  كؤظع ــى كردب ـآء بــة
عةقـوى خؤى وايداُابـآ( ،كة ثيَػةًبـةر  بـؤ ٓةُـديَم ًةشــةهة ئيجتئـاديعـــى
كردوة) ،ضوُلة دواى ئةوةى كة ثيَػةًبةر  بةو ظــيَوةية شـــساى ئةواُـةى داوة،
دوايي خوا ُةيطؤرِيوة ،ثـيَغ ئـةوةى كـارى ثيَبلــات ،هـةوةوة بؤًــاْ دةركـةوتوة كـة
 )1ج ،3ص.180
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بؤتة ظــتيَلى ظةرعيي ،وة بؤيـة خـوا ًؤهــةتى داوة بـةو شـــسا توُـدة ئةواُـة شـــسا
بدات ،ضوُلــة ئةواُـة ويصـــتووياُة ببِـة ثيَعـــةُي بـؤ ئـةو ٓاوبةظــداُةراُة ،كـة
ةيَىَ بلةْ( ،كآلو هةشـةرى ًصــوهٌاُاْ بِـيَّ) ،خؤيـاْ بـة ًصـــوهٌاْ ثيَعـــاْ بـدةْ
(ٓةتــــا هــة بــّ بــاهى ئيصــــالًةتيي داو خــؤ بــة ًصــــوهٌاْ ثيَعــــاُداْ بـيَّ ة َيـىَ هــة
ًصــوهٌاُاْ بلــةْء زةبريــاْ هيَبــدةْ) ،وة هةبــةر ئةوةظــة كــة ئةواُــة كؤًــةهيَم
طوُآيـــاْ كؤكردووُـــــةوة( ،هـــة بةراُبـــــةر ضاكـــــةى ثيَػةًبـــةردا  خراثـــةياْ
كــــردوةو ظـــــواُةكةياْ كوظــــتوة ،ىوظرتةكاُيعــــياْ بــــردوةو هــــة ئيصـــــالًيغ
ٓةهـطةرِاوُـةوة ،بؤيـة بةو ظــيَوة توُدة شـساى داوْ).
ٓةروةٓـا ٓةر (َُخَُّ د ايل اٖس ب ٔ عاغ ٛز) دوايـى ٓـةر هـةوبارةوة طوتوويــةتى:
نس
:لج ٛب عِ َك ابِ ايُُِخ ازبني بُِ ا ذ َ
طُ ٚ ٞ
(َٚأَّٜاّ َا نَإ ضبُ ايٓصَ ٍٔٚف ٔإَّٕ اخ ١ٜتكِت ِ
ن ٝد ايٓط ب ،)1()١واتــةٓ :ــؤى ٓـــاتِة خــوارةوةى
اهلل فِ ٗٝا ،ألََّٕ احلَصْ س ِ ُٜف ٝدُ تأِ ِ
ٓةرضـــى بووبـــآ (ضوُـــــلة ٓةُـــديَم طوتوويـــــاُةً :ةبةشـــت هـــةو ئايةتاُـــة ئـــةو
كةشـــاُةية كـــة ٓةهدةطةرِيَِـــةوة ،وة ٓةُـــديَم طوتووياُـــةُ :ـــاً ،ةبةشــــت ئـــةو
ًصــوهٌاُاُةية كــة خراثةك ــاريي دةك ــةْء ئاظــــووبء ئــاىاوة دةطــــيَرِْ) ئايةتةكــــة
ئـــةوة دةخـواز َى كـة ثيَويصــتة ئةواُـةى دىايـةتيى خــواو ثيَػةًبـةرى خـوا دةكــةْء
ئاظـووبء ئاىاوة بآلودةكــةُةوة ،بةو ظيَوةية شسا بـدريَّ ،واتـة :بـةو ظــيَوةيةى كـة
هــة ئايةتةكــةدا ٓ ــاتوةً ،اُــاى واي ــة ئــةوةى ثيَػةًبــةر  كردوويــةتى ،ض وةى ــى
بووبآ ،ض ئيجتئـاد بووبآ ،ئةوة ئةو جؤرة شــساداُة ُةًاوةو ُةشك كراوةتةوة.
ضـوارةَ :ئـايــا ئةو ئايةتــة هةبــارةى كيَوة ٓـــاتوة؟
زاُاياْ زؤر قصـةياْ هةوبارةوة كردوة ،بةمَ بةطعـتى دوو رِايـاْ ٓــةْ:
ٓ -)1ةُــــديَم دةهــ ـيَّ :دةربــ ـارةى كةشــــاُيَم ٓاتؤتــــة خــــوار ،كــــة هــــة ئيصــ ــالَ
ٓةهدةطةرِيَِــةوة.
 -)2زؤربةياْ دةهـيَّ :دةربارةى رِيَطراْ - ،كة هة كتيَبة ةيقٔييةكاُدا دةهـيَّ( :قل اع
ايل سم) ٓ -اتؤتة خـوار ،ديـارة ٓـةركاَ هـة (اخيٛض  )ٞهـة (زٍٚااي ُعاْ ،)2()ٞوة
 )1تفطري ايتخسٜس ٚايتٜٓٛس :ج ،3ص.181
 )2ج ،3ص406
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(ايك سط ) هــة (اجل اَع ألحه اّ ايك سإ)دا( ،)1وة زؤر هــة تو َيــاةرةواُى ديلــةى
قورِئـــاُيغ( )2دةهــيًَّ :ةبةشـــت ثيَـــى ًصـــوهٌاُاُى رِيَطـــرةً ،صـــوهٌاُاُيَم كـــة
خراثـــــةكارييء ئاظـــــووب دةطيَـــرِْء هـــة ىـــوكٌى ظـــــةريعةت ثدةدةُْ ،ـــةن
كةشـاُيَم كة هة ئيصــالَ ٓةهدةطةرِيَِــةوة.
ًِــيغ ثيٌَــواية رِاى دووةَ كــة رِاى زؤريِةيــــة ،رِاشــــتة ،واتــــةً :ةبةشــــت ث َيــى
ًصـــــوهٌاُاُيَلى ثرِيَء ثشـــــارو ئاظــووبــــطيَرِة ،بـــة بةهــــطةى ئـــةوة كـــة خـــواى

ثةروةردطــار هة ئايةتى دواى ئةَ ئايةتـــةدا دةةـةرًوىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ ،واتـــة :جطـــة

هةواُــةى تؤبةيــاْ كــرد ،ثـيَغ ئــةوةى تواُاتــــاْ بةشــــةرياُدا بعــــلآ ،بساُــــّ كــــة
خـــــوا هيَبـــوردةي بـــة بةزةييـــــة ،ديـــــارة هيَبـــوردْء بـــةزةيى خـــواػ تايبةتـــة بـــة
ًصــوهٌاُاُةوة ،واتة :خوا  ئةو شيفةتاُةى خـؤى بـؤ ئـةٓوى ئيٌـاْ بةكارديَِـــآ،
ٓـةروةٓا وظــةى تؤبـة بــة زؤرى بـؤ طوُآبــاراْ بـةكاردىًَ ،صــوهٌاُاُيَم كـة طوُــا
دةكةْء دوايي دةطةرِيَِةوة ،ئِجا (اخيٛض )ٞهة تةةصريى ئةو ئايةتةدا دةهآٔٚ( :إَُّْ ا
اي ُُسا َُخازب ١اي ُُطْ ًُِني ٔإالٖ َأ َّْ ُ٘ :لجع ٌ َُخ ازبتِ ِٔٗ َُخازب  ِ١اهللِ ع صَّ :ٚلج ٌَّ ٚزضُ ٛيِ ِ٘
عّ ُٝا يَ ُ٘ ٚتسْ ِفٝع ّا يِػ أِ ِْ ِٔٗ)( ،)3واتـــةً :ةبةشـــت هـــة
و ًٖ ٢اهللُ ع ًَٚ ِ٘ ْٝض ًِٖ تعْ ِ
دىايةتيلردُى خـواو ثيَػـةًبةرةكــةى ،جةُي هةطةيَ كردُى ًصـــوهٌاُاْء ئاظـووب
طيَرِيــي يــة هــة ُ َيــواْ ًصــــوهٌاُاُدا ،بــةمَ رِيَطــــريى كــردْ هــة ًص ــوهٌاُاُى ،وةن
جةُــي كردْ هةطةيَ خــواو ثيَػــةًبةرى خواى  تةًاظـا كـردوة ،بـؤ بـة طـةورة
داُاُى ثيَػــةًبةر  و بةرزكردُةوةى ظلؤو ثايةى ًصـوهٌاُاْ ،كـة ٓـةر كةشـيَم
دىايةتى ًصـوهٌاُاْ بلـات ،وةن دىايـةتى خواى ثةروةردطــارى كردبآ وايــة.
 )1ج ،2ص.132
 )2وةن (عب دايسمحٔ ب ٔ ْاو س ايط عد ،)ٟبرِواُــة( :تٝط ري ايه س ِٜاي سمحٔ ف  ٞتفط  ٝس ن اّ
اي ُٓإ) ،ص.230 :
وة (ابٔ نج ٝس) ،برِواُة ( :اي ُص باٍ اي ُٓ ٝس ف  ٞتٗ ر ُٜتفط  ٝس ابٔ نج ٝس) ،ص.373 :
وة (ايػ ٝخ حط ٓ ٔ ٝحمُ د خمً ٛف) ،برِواُة( :و ف ٠ٛايب ٝإ ي ُعاْ  ٞايك سإٓ) ،ص .149:
وة (حط ٔ ايت ساب  ،)ٞبرِواُة (ايتفط ري ايتٛح ٝد ،)ٟج  ،1ص .)503
ٓ )3ةًاْ شةرضاوةو بةر ء ثثةرِة.
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ٓةروةٓــا (َُخ َُّ د ايل اٖس ب ٔ عاغ ٛز) هــة تةةصـيــرةكةى خؤيــــدا( )1هةوبــــارةوة
و اعت رب ُٙايعُ ًَُ ا: ُ٤لج صاِ ٤يُ ْٔ  ٜأِ ِتِ ٖ ٞر ِ ٙاجلَسي ٔ َِ ١
دةهـ ــآَ ْٔ َِٚ( :أ:لجْ ٌٔ ذيِ َ
أل:لج ٌٔ ِعٓ ا ِ
ض َ ٍٛ
ايس ُ
ايُُِطْ ًِ ُِنيِ ٚ ،يٗ را َي ِْ ٜجْعً ٘ اهلل :لج صاِ ٤يًِهُ ٖف ازٔ ايٓ رِ ٜٔح ازٔبُٛا َّ
اي دِّ ،ٜٔفَ ًِٗ را ايُِعْٓ  ٢عُ دُِّٜ( ٟخ ازٔبُ )ٕٛإي ( ٢اهلل ٚزضُ ٛيِ ِ٘) يٝعِٗ س َأَُّْٗ ِْ َي ِْ
َع َِٔ ٕٔٝايٓاعٔ ٚال حسب و ٍ) ،واتــة :بؤية زاُايـاْ ئةو شــسايةى
ٜكصُدٚا حسْب َّ
هــةو ئايةتــةدا ٓــــاتوة ،بــة شــساى كةشــيَلياْ داُـــاوة ،كــة ئــةو تاواُــــة دةكــات هــة
ًص ــوهٌاُاْ ،بؤي ــةػ خــوا  ئــةو شـــــسايةى بــؤ كاةراُ َيــم داُةُ ــاوة كــة دىايــةتى
ديِــــى خــوا دةكــــةْ{ ،واتــة :هــة ٓيــــب ئايةتيَلــــدا ُيــــة خــوا بفــــةرًوىَ :ئةطــــةر
كاةرةكاُتاْ طرتّٓ :ةهيــاُـبواشــّ ،ياْ دةشــتء ثيَيـاْ بـــربِْ ،شـــساى واًـاْ ُيـــة
بؤ كــاةراْ} وة وظــةىُٜ( :خازٔبُ )ٕٛتةعــةددى ثيَلراوة بـؤ ثى خـواو ثيَػـــةًبةرى
خوا ،تاكو بساُرىَ كة ًةبةشـتياْ دىايـةتييلردُى كةشـيَلى ديـاريلراو ،يـاْ كؤًةهـة
كةشيَلى دياريلــراو ُيــة( ،بةهلو ًةبةشتياْ دىايةتيلردُى ًصــوهٌاُاُة بةطعـــتى،
وة تيَلــداُى ٓيٌَِيــيء ئاشــايعــياُة بةطعــتى).

ثيَِـجــةَ :ئايــا ًةبةشــت هة (َُخازب  )١ضييـــة؟
كـــة دةةـــةرًوىَ :ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ ،ديصـــــاْ (َُخَُّ د ايل اٖس ب ٔ

عاغ ٛز) هة تةةصـــريةكةى خؤيـــدا (ايتخس ٜس ٚايتٓ ٜٛس)(ٓ )2ةُـديَم قصـــةى جـواْ
دةكـات ،دةهــآَ ٚ( :ق ِد اخْت ًَ ايعُ ًَُاِ ُ٤ف ٞح ِكٝكَ ِ ١احلِساب ;١فَ َكاٍ َايِو ٞ ِٖ :حُ ٌُ
ألخ ر أََْٛا ِي ِٔٗ ُ ْ ٕٚاِ٥سٚ ٍ٠ال خ ٌٕ ٚال ع داَ ٠ٍ ٚأ ٟب ْٔٝ
ايٓ اعٔ َ
ا ٍٔ ع ًَ َّ ٢
ايط َ
ب ٚب  ْٔٝاي ُُخازب ،ض ٛاِ ٌ٤ف  ٞايبا ِ ١ ٜأَِ ْٚف  ٞاي ُِصْ ٔسٚ ،إٔ ٜهٛ ْٛا :لجُاع ١
اي ُُخازٔ ِ
اي ُُطًُنيَ ٚ ،ق اٍ ب ِ٘ ايػَّ افِعَٚ ٞأ ُب  ٛث ٛزٚ ،األٚشاع ٚ ،ٞايً ٝحُٚ ،إ ْب ٔ ض عدِ ٚ ،ق:ٌ ٝ
الٜهُ  ٕٛاي ُُخازٔبُ فِ  ٞاي ُِصسٔ َُخازٔب اّ ٛ ُٖٚ ،قَ َ ٍُٛأبِ  ٞح ِٓٝفَ ٚ ١ضُ فٝإ ايج ٛزٟٔ
َ
حساب ً )١ــــاهيم
ض خام) ،واتــة :زاُايــاْ رِاجيــايي يــاْ ٓةيــة دةربــارةى وظــــةىِ ( :
ٔٚإ ْ
دةهــآٓ :ةر كةشيَم ضةن ٓةهبطرىَ هة دىى خةهـم ،بؤئةوةى ًايَء شــاًاُياْ زةوت
 )1ايتخسٜس ٚايتٜٓٛس :ج ،3ص.182
 )2ج ،3ص.182
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بلــاتء هيَيــاْ بصـتيَِــآ ،بـآئةوةى كيَعـــةو ئـــاىاوة ٓةبــآء دوىًِــايةتيى ٓةبـــآ
هة ُيَواْ ئةو كةشةدا كة ضـةكةكةى ٓةهــطرتوةو رِيَطـــريى دةكـــاتء ،ئـةو كةشـــةدا
كة رِيَطـريــى هيَلــراوة ،ئةوة ض هة بيــاباْء ض هة ضؤميـــي بــآ ،ض هـة ُيَـو ظـار بــآ،
ًاداَ ئةواُة كؤًةهيَـم هـة ًصـوهٌـاُاْ بّء ضةكــداريغ بـّ ،ئـةوة ثيَـى دةطوتـــرىَ
حساب  ،)١وة ئةواُـــة بـــة (َُخ ا ٔزب) هـــة قةهـــــةَ دةدريَــــــّ ،وة ئـــةو رِايـــــة رِاى
( ِ
ظــاةيعـييء ئةبــوو ثهورو ئةوزاعيـيء هةيثررىاكورِى شةعدة ،بةمَ ئـةبو ىةُيفـةو
حساب  )١هـة ضـؤميي دا دةبــآ ،بـةمَ هـة ُيَـو
شــوةياُى ثهوريىء ئيصــحاق دةهــيَِّ ( :
ظــاردا ُابــآ.
كةواتــةٓ :ـــةر كةشـــيَم هةُيَـــو ظـــارو ئـاوةداُيـــى دا بــةو كــارة ٓةهصـــآ ،ئــةو
ثيَِاشـةية ُايطريَتـةوةو ئـةو جـــؤرة شسايةظـي بةشـةردا ُاضةشـجيَِرىَ ،ئِجــا ئايـــا
ئةو رِاجيــايي ية شــةر بؤضـى دةكيَعـــآ؟ ئةطـةر بوــيَنيٓ :ـةر كةشـيَم ٓةهيلوتايـة
ش ــةر خ ــةهم ،ض هــة دةظــــتء ضــــؤميي ،ض هــة ُ َيــو ظــــارو ئــاوةداُيى دا ،بؤئــةوةى
ًاهـــياْ هــــآ بصــتيَِــــآ ،يــاْ دةشــــتدريَايى بلاتــة شــةر ُةةصـــياْء ُاًووشــياْء
حساب ٓ )١ـــةًووى دةطريَتـــةوة ،كةواتـة :هـة ظـــاربآ
بياُرتشــيَِـآ ،ئةطةر بوـيَنيِ ( :
ياْ هة ضــؤميي دا ،دةبـآ ئـةو شـــسايةى بةشـةردا بطةشــجآ ،بـةمَ ئةطــةر بوـــيَني:
وةن ئــةبو ىةُيفــةو ئــةواُى ديل ــة دةه ـيَّ :تــةُيا ئــةو كةشــاُةى كــة هــة دةظ ــتء
ضؤميي دا ئةوة دةكــةْ ،دةطريَتةوةً ،اُاى واية ئةطةر هة ظـــاردا كـرا ،ئـةو شـــساية
ُاياُطريَتــةوة.
ًِيغ كة زؤر تةًاظاى بةهـطةى ٓـةًوويا كـرد ،رِايةكـةى (ًاهيـمء ظــاةيعييء
ئةبوو ثررهورو ئةوزاعيــيء هـةيررثرارىاكـورِى شـــةعد)َ ثــآ رِاشـــتة ،بؤضـي؟ ضـوُلة

خوا  ديـارى ُـةكردوةوٓ ،ـةر دةةـةرًوىَ :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ،ئةواُــةى جــةُي دةكــةْ هةطــة َي خــواو
ثيَػـ ــةًبةرةكةى ،وة هـــة زةويـــدا خراثةكـــــاريي بآلودةكةُـ ــةوةٓ ،ـــــةوهدةدةْ بـــؤ
خراثةكاريي هـة زةويـــدا ،ئيـدى ُةيفــةرًووة ئـةو زةوييــة زةوييةكــى ضـــؤيَ ،يـاْ
ئـــاوةداْ بـــآ ،هـــة ظـــــار بــآ ،يـــاْ هـــة بيابـــاْ ،ئِجـــــا ًـــاداَ خــــوا  بةطعـــــتى
ةةرًوويةتى ،ئةوة ظــارو طوُدو ئاوةداُيىء ضؤميـي دةطريَتــةوة.
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ظـةظــــةَ :ئـــةو ضـــوار شـــساية ضـــؤْ جــآ بــةجآ دةكــريَّ؟ كــة دةةــةرًوىَ :ﭽﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﭼ ،وظةى( :أَو) هـة كورديـــدا واتـة( :يـاْ) ،واتـة :يـاْ بلـــوىريَّ،
ياْ ٓةهبواشريَّ ،ياْ دةشتى رِاشتء ثيَـى ضةثيــاْ بـربِدريَّ ،يـاْ دوور ريَِــةوة،
ئِجــا ئايـا ئـةو (يـاْ)ة ،بـؤ دابةظـلردْ (تٛش ٜع  ٚتكط )ِٝة ،يـاخود بـؤ شـةرثعــم
كردُة؟ هيَرةظدا دوو رِا ٓــةْ:
ٓ -1ةُديَــم دةهـيَّ :بؤ شةرثعـم كردُـة ،واتـة :دةشـتةمتى ظـةرعيي بـؤى ٓةيــةو،
شةرثعـ ــلة يـــةكيَم هـــةو ضـــوار شـــساية ٓةهبـــايَرىَء ،بةشـــةر ئـــةو كةشـ ــاُةدا
بيطةشـــجيَِآ كـــة ٓةهدةشـــنت بـــة ئاظـــووبء ٓــةرا ُاُـــةوة هـــة ُيَـــو خةهـــلداو،
دةشتدريَايي كردُة شةر ُةةضء ًايَء ُاًووطء ٓيٌَِييء ئاشـايعــيياْ.
ٓ -2ةُديَلــيغ دةهــني :بؤ دابـةظـلردْ( ،تٛشٜع  ٚتكط)ِٝة.
بــةمَ رِاى دووةَ بةٓيَـستـرة ،كة زؤربـةى زاُايــاْ رِاياْ وايــة ،ضوُلــة خــوا 
ضوار ىاهـةتى باشــلردووْ:
 -1ﭽﮅ ﮆﭼ ،ياْ بلـوىريَّ.
 -2ﭽ ﮇ ﮈﭼ ،ياْ ٓةهبواشــريَّ.
 -3ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ،ياْ دةشـتى رِاشتء ثيَـى
ضةثيـاْ بــربِدريَّ.
 -4ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ ،ياْ دوور ريَِـةوة.
كةواتة :خـوا ضـوار شــساى باشـلردووْ ،بؤضـــى؟ ضـوُلة ضـوار ىاهـةت ًةزةُـدة
دةكــريَّ ،بــؤ ئــةو كةشــاُةى كــة رِيَطريــى دةك ــةْ ،وة ٓيٌَِي ــيء ئاشــايع ــى خةه ــم
تيَلــدةدةْ:
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أ /ياْ خةهــم دةكوىْء ًاهيعــياْ هــآ دةشـتيَِّ ،كـة شـساياْ ئةوةيـة دةكــوىريَّء
ٓةهدةواشـريَّ.
ب /ياخـود ٓةر خةهم دةكـوىْ ،بةمَ ًاهةكـةياْ ُابةْ ،ئةوة تةُيا دةكوىريَــّ.
ج /ياخود تةُيـا ًايَ دةبــةْ ،ئةوة دةشــتء ثيَى رِاشــتء ضةثيــاْ دةبرِدرىَ.
د /ياخود تةُيـا خةهم دةترشـيَِّ ،ئةواُةػ دووردةخريَِــةوة ،كةواتــة :خــوا 
ضــوار جــؤرة شــساى داُــاوْ ،بــؤ ضــوار ىاهــةت هــة رِيَطريــيء دةشـتدريَاييلــردُة
شــةر ٓيٌَِيـيء ئاشـاييعـي خةهـم ،كة بـة ثيَـى ٓـةر كـاَ هـةو شــتةَء تاواُاُـة،
جؤريَم هةو شساياُة ديــاريى دةكـرىَ ،وة ئـةو رِايــةػ تةئليـدى هةشــةر دةكــةَ
كة ٓةر ئةو رِاشـــتة ،بؤضـى؟ بؤئـةوةى ٓـــةر ىوكٌرِاُيَــم رِاشـت بـؤوة ُةيـةت
كةشـ ــيَم وتـــــاريَم بـــدات ،يـــاْ قصـــــةيةن بلـــات بوـــــآ :ئـــةوة ئـــةو ئايةتـــة:
ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ،دةيطريَتــــةوة ،جــا بيَِــآ قورِشــرتيّ شــساى
بؤ دابِـآ! بوــآ :بة دةقــى قورِئــاْ ٓةًوو جؤرة شـسايةكاْء ٓـةر ضـواريا بـؤ
ٓةيــة بةشــةريدا بص ــةثيٍَِ! بةهــــآ هةرِاشــتييدا ئــةو رِايــة رِاشــــتة كــة دةهــــآ
وظــةى( :أ )ٚخوا بؤ دابةظلردْ (تٛش ٜعء تكط ٓ )ِٝيَِاويـةتى ،وة ئيٌَـة ئةطـةر
تةًاظــاى قورِئـــاْ بلــةيّ دةبيــِني خــواى كاربةجـــآ وظــةى (أ)ٚى زيــاتر بــؤ
دابةظــــلردْ بــةكارٓيَِاوة ،بــؤ ويَِــــة :هــة شــــوورِةتى (اي ُا٥د)٠دا دةةــــةرًوىَ:

ﭽﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ  ...ﰅﭼ الـمائ ــدة ،واتــة :خــوا ش ــويَِدى شـةرزارةكييتــــاْ هيَِ ــاطرىَ،
بةه ــلو هةشــةر ئــةو شــويَِداُة كــة دهيــاْ هةشــةر طــرىَ دةدةْ ،هيَجرش ــيِةوةتاْ
هةطةهـدا دةكات ،ئِجا ئةو جـؤرة شـويَِدة ديَ هةشــةر ضةشـــجيَِراواُة كـةةارِةتى
ٓةركاًيَلـ ــياْ خـــــواردْ ثيَـــــداُى دة ُـــةدارة ،هـــة خـــواردُيَلى ًيـــاجنيى كـــة
دةرخــواردى خيَساُتــاُى دةدةْ ،يــاْ ثؤظـــاكياْ ،يــاْ ئازادكردُـــى طــــةردْ (ى
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كؤيوــــة)يَمٓ ،ــةر كةشــــيَم ٓيــــب كــاَ هـــةواُةى ضِــــي ُةكــــةوت ،شــآ رِؤى
رِؤىووطرتِــى هةشــةرة ،ئــةوة كــةةارِةتى ش ــويَِدةكاُتاُةٓ ،ــةر كــات شــــويَِدتاْ
خـوارد ،وة شــويَِدةكاُتاْ بجــاريَسْ ،ئاوا خوا ئايةتةكاُيتـاْ بؤ رِووْ دةكــاتةوة
بةهـلـو شـوثاشــطوزاريي بلــةْ (بؤ خــوا).
وةن دةبيِني ،دةةةرًويَ :يـاْ ئـةوة ،يـاْ ئـةوة ،يـاْ ئـةوة ،ئِجــا ئةطـةر يـةكيَم
هةواُةت ُةتواُى ،شـآ رِؤىاْ بةرِؤىوو دةبي ،ئِجـا زاُـايـاْ هةوبارةوةػ دةهـيَّ :ئةو
كةشـةػ تا ئةوةى يةكــةًى ثـآ بلـرىَُ ،ـابـــآ ٓـــى دووةَ بلـــات ،وة تـــا دووةًـى
ثـآ بلــــر َى ُابــــآ ٓــي شــيَيةَ بلــات ،بــةمَ ٓةُديَلــــى ديلــة هــة زاُايــــاْ دةهــيَّ:
ٓةركاًيــاْ بلات شـةرثعـلةو بؤى ٓةيـة.
بةمَ ئةوةي ًةبةشـتٌة بيوـــيٍَ ئةوةيـــة كـة هـة قورِئـــاُدا تاكـة تاواُيَـــم ضـوار
جــؤرة شـساى بؤ داُــرابآ ،ياْ ضـــةُد شــسايةكى بـؤ داُــرابــآ ،ئــةَ تـاواُةيــة ،وة
ئــةَ تـاواُــــةػ يــةن ىاهــةت بــة خــؤوة ُاطــــرىَ ،وةن كوظــنت ،يــاْ دزيــي ،ضــوُلة
دةطوجنآ بابـاى رِيَطـر بةط خةهــم برتشيَِــآ ،وة دةطوجنـآ بياُرتشـيَِآء شـاًاُياْ
هـــآ بصــتيَِـــآ ،وة دةطوجنـــآ ويَــرِاى ًــايَ هــــآشتاُدْ بعـياُلــــوىى؟ ُــةخيَر ،وة
دةظطوجنـآ تةُيا بياُلوىيَ ،كةواتة :بةثيَى ىاهةتةكـة شــسايةكة ديـارى دةكــرىَ.
ىةوتــةَ :ئةو ضـوار شـساية هةُيَــواْ ًاةـى طعـتى و تايبــةتى دا:
زؤربةى زاُـايــاْ هةشــةر ئـةوة يةكدةُطـــّ كـة ئـةو شـــسايةى داُـراوة تةُيــا بـؤ
ثاراشتِى ًاةى تاكـة كةط ُيـة ،بةهــلو بؤ ثاراشــتِى ًاةى طعـــتيية ،بؤيـة ئةطــةر
يةكيَم هةو تاكاُة كـة دةشـــتدريَايي كراوةتـة شـــةر ًـايَء شــاًاُى ،هـة ٓةقةكـــةى
خؤى خؤظبوو ،ئايا كابراى خراثةكار شسايةكةى هةشـةر ثدةضــآ؟ ُةخيَــر ،بؤضـي؟
ضوُلة ئةوة ًاةى طعــتييةً ،اةى خوايــة ،با ئةو تاكــةػ هة ًاةى خـؤى خؤظـــبآ،
ضوُلــة ئةوة وةن كوظــتِى بة ئاُقةشــت (ايكتٌ ايعُ د) ُية كة ئةطــةر كابرا هة
ٓــةقى تؤهــة (قص اص) خؤظـبوو ،ياْ خويَِى وةرطرت ،ياْ عـةةووى كـردو ٓيطـى
ُةويصــــت ،شــــسايةكةى هةشــةر ثدةضـآ ،بــةمَ ه َيــرةدا ئــةو ًاةــــة طع ــتيية ،بؤيــــة
ٓةرضــةُدة تاكــةكاْ ضاوثؤظــيي هــة ٓــةقى خؤظــياْ بلــةْ ،تاواُبــار ُاب ــووردريَء
شـسايةكةى هةشـةر ثُــاضـآ.
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ًةشـــةهةي ىةوتـــةَ :كـــة دةةـــةرًوىَ :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،ئةوة شـةرظــؤرِيىء ظــةرًةزاريية بؤيـــاْ هـة دُيـادا ،وة
هة دوارِؤىيعــدا شــسايةكى ًةزُياْ بؤ ٓةيــة ،ئةًة ئةوة دةطةيةُآ كة خواى دادطــةر
ئةو جؤرة كةشاُة ئةطةر تؤبة ُةكــةْء ثةظــيٌَاْ ُةبِــةوة ،هيَيــاْ خؤظـِابــآ ،وةن
هة ئايـةتى دواييـدا ٓــاتوة ،دةةةرًـوىَ :بـةمَ ئةطـةر تؤبــة بلـةْء ثةظــيٌَاْ ببِـةوة
خــوا هيَيــاْ خؤظدةبآ ،هةوبارةوة ئةَ دةقـةػ ٓةيـــة ،دواى ئـةوةى كـة ثيَػةًبــةرى
خـــــوا  ثـــةمياُى هـــة ٓـــاوةمُى بةرِيَـــس وةرطـــرت هـــة عةقةبـــةى دووةَ دا ،ئِجـــا
:لجسُ ُٙعًَ ٢اهللِ َْٔٚ ،أَواب َِ ْٔ ذ ِيوَ غ٦ْٝا َفعُٛقُِ ِبِ٘،
ةـةرًووى[ :فَُْٔ ٚفَِْٖٓ ٢هُِْ فَأَ ْ
نفٖ از ْ ٠يَ ُ٘ ْٔ َٚ ،أَو اب َِ ْٔ ذيِ وَ غ ٦ْٝاّ فَط تس ُٙاهللَُ ،فُٗ ٔ ٛإ َي  ٢اهللِ إْٕٔ غ ا ٤عرَّب ُ٘
َفَُٗ ٛ
ط ًِ ٌِ
ٚإْٕٔ غ اَ َ ٤ف س َي ُ٘]{َأخْس:لج ُ٘ َأحُْ د ب سقِٚ ،)22785( :ايبُخ ازٔ ُّٟب سقِْ َُٚ ،)18( :
خٝحٌٚ ،ايَّٓط ا ُِّٞ٥ب سقِ:
ب سقِٚ ،)4436( :ايتِّسَِ ِر ُّٟب سقِٚ )1439( :قَ اٍ :حط ٌٔ و ِ
( ،})4178واتــةٓ :ــةر كاًيَــــم هــة ئيَــــوة ثةمياُةكــةى بــردة شــةر ،ئــةوة ثاداظــتةكةى
هةشةر خواية ،وة ٓةركاًيَـم هة ئيَوة يةكيَـم هةو طوُآاُـةى كرد ،ئةطــةر هـة دُيـــادا
ث َي ــى شــسا درا ،ئــةوة دةبيَت ــة ًايــةى شــــرِاُةوةى ،وة ئةطــةر ٓــةر كاً َي ــم هــة ئ َيــوة
طوُــآيَلى كــرد ،خـــوا بــؤى ثؤظــــي( ،واتــة :ثيَــــي شــــسا ُــةدرا هــة دُيــادا) ،ئــةوة
ىوكٌةكــةى دةطةرِيَتــــةوة بــؤ ثى خــــوا ،ئةطــةر ويصـــتى شــــساى دةدات ،وة ئةطــةر
ويصـتيعـى هـيَى دةبوورىَ.
نفٖ از ْ٠يَ ُ٘) ئـةوة بةهــطةية هةشــةر ئـــةوةى كـة
جا هـيَرةدا كة دةةـــةرًوىََ ( :فُٗ َ ٛ
شــساى دوارِؤىى هةشـةر ثدةضــآ بةو شــسايةى دُيــا ،ئةدى ئةطــةر تؤبة بلــات؟ ئةوة
ديــارة ئةطةر تؤبــة بلــات ،بة ٓةًاْ ظيَوة شساى دوارِؤىيعــى هةشـةر ثدةضـآ.

ًةشـ ــةهةي ٓةظـ ــتةَء كؤتـ ــايي :كـــة دةةـــةرًوىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،جطــــــــة هةواُــــــــةى كــــــــة
دةطةرِيَِـةوة ،ثةظــيٌَاْ دةبِــةوة ثـيَغ ئـةوةى تواُاتـــاْ بةشـــةرياُدا بعـــلآ ،ئـةوة
بساُّ كة خوا هـيَبوردةى بة بةزةييــة ،ديــارة ئةًــة ٓةر ثةيوةشـــتة بــةوةى ثيَعـــآ،
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واتة :يةكيَم هةو ضوار شساياُة بةشةر ئةو تاواُباراُةدا بصـةثيَِّ ،جطة هةو كةشاُةى
كة ثيَغ ئةوةى ئيَوة دةشتةمتتاْ بةشـةرياُدا بعـــلآء كؤُــرتِؤهياْ بلـةْ ،بؤخؤيـاْ
بة ظـيَوةيةكى ئازاداُـة بآئـةوةى ئيَـوة ُاضـــارياْ بلـــةْ ،ديَـــّ ثةظـــيٌَاْ دةبِـةوة،
ئةوة بساُّ كة خوا ،هيَبوردةى بة بةزةييـــة ،هيَـرةدا كـة دةةـةرًوىَ :خـــوا هـــيَبوردةي
بة بةزةيية ،ئايا شساى دُياو قياًـةتياْ هةشـةر ثدةبـــات ،يـاْ ٓـةر شـساى قياًـةتياْ
هةشــةر ثدةبــات؟ ديــارة دواى ئــةوةى كــة ىلووًــةت ،دةوهــةت دةشــتةمتى بةشــةريدا
دةظــلـآ ،ئِجــا بوـــآ :تؤبــةَ كـرد! ئـةوة ٓيـــب ُيـــة ،ئـةوة تؤبـةى ُاضـاريية ،بـةمَ
ثــيَغ ئــةوةى دةشــــتةمتياْ بةشــــةرياُدا بعــــلآء بؤخؤيــــاْ بــيَّ ،ئــةوة زاُايــــاْ
هةوبــارةوة دوو رِايــاْ ٓــةْ:

ر ا ى ز اانيان هل با ره ى هج رده و ر يكران و حونيه تي ماهم هل كردني
7

7

7

7

7

ده و هل ت هل هك ليان دا دواى خو هت سليم كردهن وه يا ن
7

7

7

رِاي يةكــةَ ،دةهـيَّ :تةُيا شساى قياًةتياْ هةشةر ثدةضـآ ،يـاْ تـةُيا ًـاةى خوايــاْ
هةشةر ثدةضـآ ،بةمَ ًاةى خةهـلياْ ٓةر هةشةر دةًيَِآء ثيَى شــسا دةدريَّ.
وة (َُخَُّد ايل اٖس ب ٔ عاغ ٛز) هـة تةةصــريةكةى خؤيـدا (ايتخس ٜس ٚايتٓ ٜٛس)دا

ن إ َق ْب ٌ َإْٔ ٜتخ ٖك ل
دةهــآَٚ( :عَْٓ ٢ق ِْ ٛي ِ٘ :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ َ ،ا َ
ا ِ ُٜٚط َّٝل
املُخ ازٔبُ َأ َّْ ُ٘ َ أِخُٛذٌ َأُٜ ْٚط َّٝل ع ًَ ْ ِ٘ ٝاحلِص ازُ َأٜ ْٚل از ِف : ٞلج ُِ ٝع ايبِ َ
طاِ٥ع اّ ْا َِ اّ ض ك َ عْٓ ُ٘ َ ا غ سَّع اهللُ يَ ُ٘ َِ ٔ
و نًُِّ ِ٘ َ
ع ًَ ،ِ٘ ْٝفَ ٔإْٕ َأت  ٢قَبْ ٌ ذيِ َ
ايعُكُٛب  ،)1()١واتــة :كــة خــوا دةةــةرًوىَ :ئةواُــةى كــة دةطةرِيَِــةوة ث ـيَغ ئــةوةى
تواُاتاْ بةشةرياُدا بعــلآ ،واتة :ئةو كةشةى رِيَـطريي كـردوةو ئـاىاوةى ُاوةتــةوة،
ثـيَغ ئــةوةى كــة دهـِيــاب ــآ دةط ــريىَ ،ياخ ــود تةُط ــى ث ـآ ٓةهدةضِــــريَ ،وة ٓــيب
 )1ج ،3ص186

www.alibapir.net

......

()23 – 23

[ ] 333

بوارى رِاكردُى ُــابآ ،ئةطةر ثـيَغ ئـةوة ٓــةًووى بؤخـــؤى بــآء ًولــةض بــآ ،وة
ثةظ ـيٌَاْ ب ـآ ،هــةو ىاهــــةتةدا ئــةوةى كــة خــــوا بــؤى داُــــاوة هــة ش ــسا ،هةش ــةرى
ثدةضـــــآ( ،واتـــة :شـــساى قياًةتيـ ــىء ئـــةوةى كـــة ثةيوةُـ ــدى بـــة ًـــاةى خـــواى
ثةروةردطـارةوة ٓةيــة).
دوايـــي ٓـــةر هةوبـــــارةوة دةهـــآَ ٚ( :يَُّ ا يَ ِْ تتع سَٔ اخ ١ ٜإٔي  ُ ٢سّْٔ َ ا أَتْ ًَفَ ُ٘
ن إ َق دْ اعْتً ل ب ِ٘ َِ ٔ ح ُك ٛمٔ
ِبخسابت ِ٘ ،عُ ًِ ِ َإٔ ايتَّْٛب ِ ١ال ُت ؤثسُ ِف  ٞض كٛطِ َ ا َ
و َعًُْ ِ ٌّٛب َأ ِيٖ ٍ ١أُخْ س ،)٣واتـــة :هةبةرئـــةوةى
ايَّٓ اعٔ َِ ْٔ َ إٍ َأ ،ّٕ ْٚألََّٕ ذ ِي َ
ئايةتةكــــة باشــــي بــــااردُى ئــــةو ظــــــتاُةى ُــــةكردوة بــــة ٓــــــؤى رِيَطــ ــرييء
دىايةتييةكــــ ــةيةوة ،ةةوتاُــــــدووُى ،هــــــةوةوة دةزاُــــــرىَ كــــــة ئــــــةو تؤبــــــةو
ثةظيٌَاُـبووُةوةيةى كاريطـةريى ُية هة ثضووُى ئةو ًاةـاُةدا كة كةوتووُة شــةر
ظــاُى ،هة ًاةةكاُى خةهم ،جــا ض ًايَء شــاًاْ بّ ،جـــا ض خويَــّ ،ضوُلـــة ئـةوة
بة ضـةُد بةهـطةيةكى ديلــة دةزاُرىَ ،كة ئةو ًاةاُةى هة ئةشــتؤ داية.
ٓةروةٓا (اخيٛض)ٞيغ هة (ز ٍٚاي ُعاْ)ٞدا ،ئـةويغ ٓـةًاْ رِاي ٓةيـةو دةهــآ:

ص ٛصٌ ِبُ ا
(ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،اض تجٓاَ ٌ٤خْ ُ

ُٖ  ٔ َِ ٛح ُك ٛم اهلل تع اىل نَُ ا ُ ُ٤ ْٓ ٜع ْٓ ُ٘ َقُ ْٛي ُ٘ :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
نخكُ ٛم األَِ ْٚي ٝا ٔ َِ ِ٤ايكِص اصٔ
ﮭﭼَٚ ،أََّ ا َ ا ُٖ  ٔ َِ ٛحكُ ٛم ايعِب ا ِ َ
ال ٜط ك ُ
خ َ ِٙٛفٝطْ ك ُ ِبايتْٛب ِ:ٚ ١لجُ ٛب ُ٘ ع ًَ  ٢اإلَٔ أّ َِ ٔ ح ْ ٝحُ ن ُ٘ ُْ ٛح داَّ ٚ ،
ْ ْٚ
ع ٔس ٔإىل األَِ ْٚيٝا ْٔ َِ ِ٤ح ْ ٝحُ نِ ُ٘ ُْ ٛقصاو ّا; َف ٔإَُِّْْٗ ٔإٕ غ اٚ٤ا ع َف ٛا ٔٚإْٕ
:لجٛاشِ ُٙبايَّٓ َ
( )2
َأح بٛا اض تٛفٛا)(ٓ ،)1ةروةٓــــا (قُسطُ )يــغ هــة (اجل اَع ألحه اّ ايك سإٓ)

ٓـةًاْ رِاى ٓيَِــاوة ،واتــة :ئــةو ئايةتــة :كــة دةةــةرًوىَ :ﭽﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،جياك ــردُةوةيةكى تايبــــةتة هةواُــــةى كــة تاكــة ًــاةى

 )1ج ،3ص .408
 )2ج ،6ص .136
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خواى بةرزْٓ ،ةروةن قصـةى خـواى بـةرز ئاًـاىةى بـؤ دةكـات :ﭽﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،بساُــّ كة خـوا هيَبوردةى بة بةزةييــة ،بـةمَ ئــةوةى كـة
ًاةــــى بةُدةكاُــــة ،وةن ًــاةى كةش ــوكارى كــوىراواْ كــة تؤهــــة بصــــتيَِّ ،يــاخود
ويَِــةى ئةوة ،ئــةوة بة ٓؤى طـــةرِاُةوةياُةوة تـةُيا ةةرِزبووُةكـةى هةشـةر ئيٌـاَ
ثدةضآ( ،واتة :هةشةر ئيٌـاَ ثيَويصـــت ُابـــآ كـة تؤهـــة هـةو كةشـة بصـــتيَِيَتةوة،
هةو رِووةوة كة شـسايةكى ظــةرعيية) ،بـةمَ دروشـــت بـووْ (جـــواز)ةكةى ثُاضـآ
هةو رِووةوة كة تؤهـة (قصاص)يةو ٓـةقى خةهـلة .واتـة :بـةط ًاةـة طعـــتييةكةى
هةشــةر ثدةضـآ ،ئةطـةر كةشـوكارى كوىراوةكـاْ ،يـاْ كةشـوكــارى ًــايَ بـــراوةكاْ،
طوتياْ :دةيبةخعــني ،ئـةوة بـااردْء تؤهةكةيعـــي هةشــةر ثدةضــآ ،بـةمَ ئةطـةر
ئةواْ شــووربووْ هةشةر داواكــردُى ًاةى خؤياْ ،دةبـــآ ًـاةى خـاوةْ كةشــةكاْ
وةربطــيـريَتةوة.
ض ٞا ُ
هلل
وة هةوبــارةوة (قُسطُب  )ٞئةَ ةةرًوودةيـــة ديَِـــآ[ :ع ْٔ أَ ِب ُٖ ٞس ْٜس َ٠ز ِ
عْٓ ُ٘ ،قَاٍ: :لجا ٤ز:لجُ ٌٌ ٔإيَ ٢زضُ ٍٔٛاهللِ َ فكَاٍٜ :ا زضُ  ٍٛاهللِ! أَزأَ ْٜإْٕٔ :لجا ٤ز:لجُ ٌٌ
ُٜسٜٔدُ أَخْر َايِٞ؟ قَاٍَ ( :فاَ ُتعْلِ ِ٘ َا َيوَ) ،قَاٍ :أَزأَ ْٜإْٕٔ قَاتً ِٓٞ؟ قَاٍ( :قَا ِتًِ ُ٘)،
قَاٍ :أَزأَ ْٜإْٕٔ قَتًَ ِٓ ٞ؟ َق اٍ( :فَأَ ْْ غ ٗٔٝدٌ)َ ،ق اٍ :أَزأَ ْ ٜإْٕٔ قَتًِ ُتُ٘؟ ق اٍِ ٛ ُٖ( :ف ٞ
ايَّٓ ازٔ)]{َأخْس:لجُ٘ َُطْ ًِ ٌِ بسقِ ،})358( :واتة :ئةبو ٓـــورِةيرِة خـوا هـــيَى رِازى بـآ
دةهــآ :ثيــاويَم ٓــاتة ثى ثيَػةًبـــةرى خـوا  طـوتى :ئـةى ثيَػةًبـــةرى خـوا !
ئايــا دةبيِـــى ئةطــةر ثياويَـــم ٓـــات ويصـــتى ًــايَء شـــــاًاُةكةَ هـــــآ بصـــــتيَِآ؟
ةةرًووىً :ايَء شـاًاُى خؤتـى ًةدةية ،طوتــى :ئةدى ئةطـةر هةطةهٍ بةظــةرِٓات؟
ةةرًووى :تؤػ هةطـةهى بةظـــةرِوةرة ،طـوتى :ئةطـةر ًِـى كوظـــت؟ ةـةرًووى :تـؤ
ظــةٓيدى ،طوتى :ئـةدى ئةطـةر ًّ ئةوَ كوظــت؟ ةةرًووى :ئـةو هـة ئـاطر دايــة.
(إبُٔ اي ُٓرز) دةهـآ( :بِ٘ قَاٍ أَنِجس أٌَٖٔ اي ِعًِِ) ،واتة :زؤربةى زاُاياْ رِاياْ واية
كة دةبـآ ئيِصاْ بةرطريى هة ًايَء شاًاُى خؤى بلات ،ئةطةر هةشةريعـي بلوىرىَ،
ياْ بلـوىىَ( ،ايكُسطُ ) هة (اجلاَع ألحهاّ ايكسإٓ)( )1ئةو رِايـةى ٓيَِاوة.
 )1ج ،6ص.138
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رِاى دووةَ ،دةهـ ــيَّٓ :ـــــةًوو جؤرةكـــاُى شـــسا ثدةضـــــّ ،واتـــة :كةشـ ـيَم بآئـــةوةى
ُاضــــاربآ ،تؤبــة بلــاتء بطةرِيَتــــةوةٓ ،ــةقى خــواو خةهـــلى ٓــةًووى هةشــةر

ثدةضـآ ،هةوبــارةوة (إبٔ نجري) دةهــآَ ٚ( :قِ ْٛي ِ٘ تع اي  :٢ﭽﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼَ ،أََّ ا عًَ  ٢قَ  ْٔ َ ٍٔ ْٛقَ اٍ ٞ ِٖ :فِ  ٞأَْٖ ٌٔ ايػِّ سىِ
َفعَ اِٖ ٌسَٚ ،أَ ا اي ُُخازٔبُ ٕٛاي ُُطْ ًُُِ ٕٛفَ ٔإذا ت ابُٛا قَبْ ٌ ايك دز ِ٠عًَ  ،ِٗٔ ْٝفَ ٔإَّْ ُ٘
ل عُ ايِ ٝد َأّْ
ل ٔع ايسٔ:لج ٌٜٔ ٌ ٖٚ ،ط ك قَ ِ
ُ َ ٚق ِ
ٜط ك ُ عُِْٓٗ احنتاّ ايكَتْ ٌٔ ٚايصًَِّ ِ
( )1
ظاِٖس اخٜ ِ١ٜكتط ٞض كُٛط اجلَ ُِٝعٚ ،ع ًَ ِ٘ ْٝعٌُُ ايصَّ خاب ِ ، )١واتـة:
ال؟ َ ٚ ،...
وة قصــةى خواى بةرز كة دةةةرًوىَ :جطة هةواُـة كـة دةطةرِيَِـةوة ثـيَغ ئـةوةى
تواُاتاْ بةشـةرياُدا بعـــلآ ،هةشـةر قصــةى ئةواُـة كـة دةهـــيَّ :ئـةوة دةربـارةى
ئةٓوــــى ظــيـــركة ،ئةواُــةى ٓةهدةطةرِيَِــــةوة ،ئــةوة ديــــارة كــة كةشـيَم تؤبــــةى
كــــردو طةرِايــــةوة هـــة ًوظـــريلةكاْ هـــة ٓــــةًوو ظـــــتيَم دةبـــــوردريَ{ ،وةن
ج ُُّ َ ا َق ْبًَ ُ٘]{َأخْس:لج ُ٘ أَحُْ د
ض اُّ ُ ٜ
ثيَػةًبـةرى خـوا  ةةرًوويـةتى[ :اإلٔ ْ
ب سقِٚ ،)205/4( :و خَّخُ٘ األيب اْ ٞف ( ٞاإلزٚا )٤ب سقِ ،)1280( :ع ٔ عُ س ٚب ٔ
ايع اص زضِ  ٞاهللُ عْٓ ُ٘} ،واتـــة :ئيصـــالَ ثـ ـيَغ خـــؤى دةشـ ـرِيَتةوة}( ،)2بـــةمَ
ًصـــوهٌاُاُى جـــةُطاوةرً ،صـــــوهٌاُاُى ئـــاىاوةطيَر ئةطـــةر ثـ ـيَغ ئـــةوةى تواُـــا
بةشــةرياُدا بعـــلآ ،بطةرِيَِـــةوة ،ئـةوة ثيَويصــتــبووُى كــوىراْء ٓةهواشـــراْء
ثق برِاُيــاْ هةش ــةر ثدةض ــآ ،بــةمَ ئايــا دةشــت برِاُيــاْ هةشــةر ثدةضــــآ؟ ...
رِواهةتى ئايةتةكة ئةوة دةطةيـةُــآ ،كة ٓةًوو جؤرة شـساكاُياْ هةشـةر ثدةضــآ،
ٓــاوةمُى بةرِيَـــسيغ ئيعـــياْ بـةوة كـردوة ،ئِجــا (إب ٔ ن جري) هـةوبارةوة ئـةَ
ظــويَِةوارة دةطيَرِيَتــةوة{ :ز ٣ٚإ ْب ُٔ َأب  ٞح امت ع ٔ ايػَّ عْ َق اٍ :نَ إ حازٔث ُ١
ايتَُِ َِْٔ ُُِّٞٝأ ٌْٖٔ ايِبصْسَ ِ٠قدْ أَفِط د فِ ٞاألَ ْزَٔ ٚحازب ,فَ َه ًٖ ِ ز:لج االّ َِ ٔ
ْبُٔ بدْزٕ َّ
ِ ٝا َف ًَ ِْ
ٍّٚ ،ا ْب ٔ ع َّب اعٕٚ ،ا ْب ٔ :لج ْع َف سٕ ،فَ َه ًٖ ُُ ٛا عً ِّ
قُس ٜؼ َُِْٓٗ ِْ :ايِخط ٔ ْب ٔ عًِ ٞ
ُٜؤَِّ ُْٓ٘ ،فَأَت ٢ض عِٝد بْ ٔ َق ْٝظٕ ايُِْٗ داِْ َّٞفَخ ًَ َف ُ٘ ِف  ٞازٔ ُِ ،ٙث َِّ أت  ٢عً ٝا َف َك اٍ ٜ :ا
ض َ ٛيُ٘ ٚض عِ ٢ف  ٞاألَ ْزَٔ فَط ا اَّ ،ف َك سأَ
أَ َِ ري ا ِي ُُ ؤَِِْٓني  ،أَزَأ ْ ْٔ َ ٜح ازب اهللَ ٚز ُ
 )1اي ُصباٍ اي ُٓري :ص.375 ، 374
 )2ئةَ ةةرًوودةيـة خــؤَ زيــادَ كرد.
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ح َّت  ٢ب ًَ غ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼَ ،ق اٍ :فَ َهت ُ َي ُ٘
ن را زٚا ُٙإ ْب ُٔ :لج ٔس ٜس ٚإ ْب ُٔ
َأَاْ ّاَ ،ق اٍ ض عِٝد بْ ٔ قَ ْ ٝظٕ :فَ ٔإ َّْ ُ٘ حازٔث ْ َ١ب ٔ ب دْزَٕ ٚ ،
أَب ٞغ ٝب ١بسقِ })33459( :واتة :ئيبِـو ئةبـي ىامت هة ظــةعبييةوة ٓيَِـاويةتى،
دةهـــآ( :حازث ١بٔ بدز ايتُ )ُٞٝخةهـلى بةشــرِة بوو ،ثياويَلى زؤر ئاظـووبــطيَرِ
بوو هة زةوى داء رِيَطــر بوو( ،بةمَ دةيويصــت بطـةرِيَتـةوة) هةطة َي ضةُد ثياويَـم
هة قورِةيعــييةكاْ قصةى كردبوو( ،واشتةى ثيَلـردبووْ ،كة دةًةوىَ بطةرِيٌَـةوة)
هةواُة :ىةشةُى كورِى عةهــىء عةبدوهــآلى كورِى عةببــاطء عةبدوهـآلى كـورِى
جةعفــةر ،خــوا هيَيــاْ رِازى بــــآ ،ئــةواُيغ قصــــةياْ هةطــةيَ عةهــى كــورِى ئــةبو
طراهيب دا كــ رد( ،كة ديـارة ئـةو كاتـة خةهيفـةى ًصـوهٌاُاْ بـووة) بـةمَ ئـةًاُى
ثيَِــةدا ،ئــةويغ "ح ازٔثْ ١ب ُٔ ب دْز" ضــوو بــؤ ثى شــــةعيدى كــورِى قةيــصــــى
ٓـةًداُيىء ئةويغ هة ًـاهى خـؤى دايِـــاو ضـوو بـؤ ثى خةهيفـــةى ًصـــوهٌاُاْ
عةهـى كورِى ئةبو طاهيـب طوتـى :ئةى ةةرًاُدةى ئيٌاُداراْ! ئايـا ئةطـةر يـةكيَم
دىايــةتى خــــواو ثيَػــــةًبةرى خــواى كردب ـآ ،وة خراثــةى هةشــةر زةوى كردب ــآ،
(ًةبةشت هة دىايةتى خــواو ثيَػةًبةرى خوا واتة :رِيَطـريى كردبآ ،ئاىاوةطـيَرِيى
كردب ـآ) ىوكٌةكــةى ضيي ــة؟ ئــةويغ (عةه ــى) ئــةو ئايةتاُــةى خويَِــدةوة ٓــةتا

طةيعــــتة ئــــةو ظـــويَِةى كــــة دةةــــةرًوىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﭼ ،دةهـآ :ئِجا عةهـى كورِى ئـةبو طراراهيــب خـوا هيَيـــاْ رِازى بــآ،

ئةًاُى بؤ ُووشي ،طوتىٓ :ةر كةشـــيَم وايـة ئـةوة ًـاداَ بطةرِيَتـــةوة بآئــةوةى
ئ َي ــٌة طرتبٌــــاْ ،خــــؤى ئازاداُــة بطةرِيَتــــةوة ،ئةًــــاُى ثيَدةدةيــــّ( ،واتــة :هــة
ٓةًوو ظــتيَم دةيبةخعــني) شــةعيدى كورِى قةيصــيغ طوتى :جا ئةوة (حازث ١
بٔ ب دز) هة ًاهـى ئيٌَةيــةو ٓيَِــايء ئةويــغ هــيَى بــورد.

(ايػٛناْ)ٞيغ هة (فتح ايك دٜس)دا ئـةويغ بـة ٓةًــاْ ظـــيَوة دةهـآ{ :ﭽﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،اضْ تجٓ ٢اهلل ضُ بْخاُْ٘ ايتَّ اِ٥بني َقبْ ٌ
ع اِٖسُ ع دُّ اي َف سْ ٔم ب ْٔٝ
ايك دز ِ٠ع ًَ َِْٔ ِٗٔ ْٝعُ ّٔٛاي ُعاقبني ِبايعكُٛب ات ايط ابكَٚ ،١اي ٖ

www.alibapir.net

......

()23 – 23

[ ] 337

خ دُ،٠ِ ٚ
ايدَِّ اٚ ِ٤األَ َْ ٛأٍ ٚب َ ْٔٝريٖ ا َِ ٔ اي رُُّْٛبِ امل:ٛلجِب ِِ ١يًِعكُٛب ات اي ُُع ١ ٓٝايُِ ْ
ايص خاب ِٚ ١ذٖ ُ ب ْع ضُ
و ٚع ًَ ِ٘ ْٝعُ ٌُ َّ
ا ُٜل ايَُُ ايتَّاَ ُُِ٥قبٌ ايكدزِ ِ٠بػ َِْٔ ٍ٤ٞذ ِي َ
َف َ
ال ٜط كُ ُ ايكِص اصُ ٚض اِ٥سُ حكٛمٔ اخ َٝني بِايتٛب ١قَبٌ ايكدز٠
َأْٖ ٌٔ ايعًِِ ِٔ ٔإي  ٢أََُّْ٘ َ
حل ل األَ ،)1(}..ٍَُّٚواتــة :ئــةوة كــة خــوا دةةــةرًوىَ :جطــــة هةواُــةى ث ـيَغ ئــــةوةى
ٚاَ َ
تواُاتــاْ بةشــةرياُدا بعــلآ دةطةرِيَِةوة ،خواى ثـان ثةظــيٌَاُــبووةواُيَم كـة ثـيَغ
ئةوةى دةشتةمتى ئيصــالًيى كؤُتـرِؤهيياْ بلـات ،دةطةرِيَِـةوةٓ ،ـةهيواردووْء جيـاى
كردووُةتــةوة ،هةواُةى كة بةو شــساياُةى ثيَعــآ شــسا دةدريَّ ،ئةوةى كـة دياريعـــة
خوا  جيـاوازيي ُةخصــتؤتة ُيَواْ خويَّء ًـايَء شـــاًاْء بـــاقى ئـةو طوُآاُـةوة
كة ئةو شسا دياريى كراواُةياْ بةشةردا دةضةشـــجّ ،بؤيـة كةشــيَم كـة ثـيَغ ئـةوةى
تواُاى بةشــةردا بعـليَِرىَ بطةرِيَتــةوةٓ ،يب كاَ هةو ًاةاُةى هــآ داوا ُاكريَِـةوة ،وة
ٓاوةمُيغ بـةوة كاريـــ اْ كـردوةٓ ،ةرضـةُدة ٓةُـديَم هـة زاُايـاْ طوتووياُـة :تؤهـةو
ًاةةكاُى ديلـةى خةهـلى بة تؤبة ثُاضــّ ،بةمَ ٓــةق ئةوةي يةكةًيــاُة.
وة ًِيغ واى بؤ دةضـــٍ رِاى دووةَ رِاشــتتــربآء واتـةٓ :ـةًوو ًاةـةكاُى هةشـةر
ثبطــّ ،ض ًاةى خوا ،ض ًاةى خةهــم ،وة ئةوة هـة شـــةًاىةتء هيَبوردةيــي ئيصـالَء
رِةمحةتى خـواي ثـةروةردطار ُيـسيلرتة ،وة ئـةوة ٓاُدةريَليعـة بـؤ خـةهم كـة واز هـة
رِيَطريــيء ئاظــووب ُاُــةوةو ئــاىاوةطيَرِيي بيَِ ــآء ،بيَتــةوة ى َيــر كؤُ ــرتِؤيء رِكيَفــــى
دةوهــةتى ئيصــــالًيى ،ضــوُلة ئةطــةر بطــوترىَٓ :ــةقى خةهــلت ٓــةر هــــآ دةشــتيَِني،
كــابرا رِةُطــة هــة ترشــاْ ٓــةر ُةيةتــــةوةوٓ ،ــةر بــــةردةواَ ب ـآ هةش ــةر رِيَطــــرييء
خراثةكــاريي.

ى أَغْٗدُ إَْٔ ال إٔيَ٘ ٔإال َأ ْْ أَضْتغْ ِف ُسىَ ٚأَتُٛبُ إٔ َي ْٝوَ.
ُِ ٚبِخُْ ِد َ
ضُبْخاْوَ اي ًٖٗ َّ

 )1ج ،2ص.48
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ثيَهاصــةي ئةم دةرصـة

ئةّ زةضغةَإ ية ( )6ئايةت ثيَهسىَ ،ئايةتةناْى ( )40 - 35غةضةتا خـواى ثـةضةةضزااض

بؤ جاضى ؾـةؾـةّ يةّ غوضِةتةزا َػـويمُاْإ بـة ْاظْـاةى ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﭼ،
باْ ــط زةنــات  ،ةة ؾــةضَاْيإ ث َيــسةنات بــة غــــ ؾ ـ إ :ثاضيَعنــاضيى بةزةغ ـــٗيَٓاْى
ئاَــ ِطاظ ٖؤنـاض بـؤ يـة خــوا ْـعيهــووةْةةة ،ةة تيَهؤؾـــإ يـة ضِيَـى خــوازا بـة َةبةغـ ى
ش و ٌٝاا ا) ،ثاؾــإ خـــوا 
غـةضؾـــطاظبوةٕ (اي َت ْك و٣َٛواٚاتِ ٔت َػوول٤اايَٛشٔو ووًٝا١واَٚا ٔ َٗوولبا ٔؾووٞا َ
غةضةجناَى ؾوةَى بيَـربِةايإ ضِازةاةيةْـ  ،نة ئةاةض ية قياَةتـسا ثطِى زْيــا ،ةة ةيَٓـةى
ئةةةف نة ية زْيــازا ٖةيــة( ،ةاتــة :زْيــا ضى تيَسايـة ٖيَٓسةى زيهةؾـى خبـةْة غــةض)
بيهـــــةْة قـــةضةبوةة بـــةىايَطِةةةى خؤيـــإ يـــة غــــعاى قيـــــاَةت زةضباظيـــإ ْابــــ  ،ةة
ٖةضضةْسة ٖـةةيمى ٖاتٓــةزةضيـ زةزةٕ يـة زخظةر ،بـةىّ بــ غــوةزة  ،بـة ٖةَيؿـــةيى
تيَي ــسا زةَيَٓٓـــةةة ،ثاؾــإ خـــوا  باغــى كونُ َيـــو يــة كونُــة اطْ ةن ــاْى ئيػــــ ّ
زةنـات ،نة بطي يـة ية زظيـى غعاى زظيـى ،زةؾةضَوىَ :ثيـاةى زظ ئـاؾطةتى زظ زةغـ يإ
بـربِٕ ،ةة ثاؾــإ ضِايسةاةيةْـــ نـة ٖةضنةغــيَو ثـاف ئـةة غـــ ةّ تاةاْـــة ةاتـة :ثـاف
زظيى نطزٕ ،ثةؾــيَُإ بويَ ــةةةة ضانةنــاضيى بهــات ،ئةةة خـوا ييَى زةبـوةضىَ ،ضوْهـــة
خـوا ييَووةضزةى بة بةظيــى ية ،ةة ية ئايةتى نؤتــاييـــسا ةاتـــة :يـة ئايـةتى نؤتـــايى ئـةّ
زةضغــةزا خـوا  ئةة ضِاغــ يية ضِازةاةيةْـ  ،نة خــوا خـاةةْى ئاغـــُاْةنإ ظةةييـةة،
ٖةضنةغ ـيَو بيــةة َى غــعاى زةزا ،بــةىّ بــة ث َيــى تــاةإ خطاثــةى خــؤىٖ ،ةضنةغ ـيَهيـ
بيــةة َى ي َيــى زةبــوةضىَ ،يةبةضئــةةةى نــة زةاةضِيَ ـــةةة بــؤ ى خـــوا ،يــاخوز ؾــايػــــ ةى
ئةةةية نة خـوا يــيَى بوــوةضىَ ،ةة خـوا يةغــةض ٖــةَوة ؾــ يَو بة تواْايــة.
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ﭽﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
         ﯓ
ﯔﯕﯖ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئةى ئةةاْةى ئيُاْ إ ٖيَٓاةة! ثـاضيَع يـة خــوا بهـةٕ ٖؤنـاض بـةضةة (ضِةظاَةْـسيى)

خـــوا  خب ــواظٕ يــة ثيَٓاةيــسا تيَوهؤؾ ــٔ ،بة مي ــهو غــةضؾطاظبٔ ﮼ بيَ وَــإ ئةةاْــةى
ب َيــربِةإ ئةاــةض تيَه ــطِاى ئــةةةى يــة ظةةي زايــــة ٖيَٓــسةى خؤيؿــــى يةاــةٍَ بــــ  ،تــانو
بيهةْــة قــةضةبوةيإ يــة غــعاى ضِخشى قياَــةت ،ييَيــإ ةةضْــاا ىَ غــعا (ة ئــاظاض)يَهى بــة
ئيَؿــــيإ ٖةيــة ﯖ (ٖةضضــةْسة) زةياْــةةىَ يــة ئــااط بطــٓة زةضىَ ،بــةىّ يــيَى زةضبــــاظ

ْــابٔ غــعايةنى بــةضزةةاَيإ ٖةيــة ،ﭞ ةة ةةى غــــعايةنى غ ــًمةَيَٓةضةةاْة ية يــةٕ
خـــواةة ،زةغــ ى ثيــــا ة ئــاؾطةتى زظ بــــربِٕ يةغــةض ئــةةةى نطزةةياْــة ،ةة خـــوا ظايمــى

ناضبةجيَـية ﭭ ئٓجا ٖةض نةؽ ثاف غــ ةَةنةى اةضِايــةةة ضانةنـــاضيى نـطز ،ئـةةة
بيَ وَإ خـوا  زةاةضِ َي ــةةة غــةضى (تؤبــةى ييَوةضزةاــطىَ) ،بةضِاغ ى خـوا يــيَووضزةى

بة بةظةيـى ية ﭽ ئايا ْــاظاْــى نـة خــوا َ ويمــهى ئاغـــُاْةنإ ظةةي ٖةيـــةٖ ،ـةض
نةغــيَهى بوىَ غــعاى زةزات ،ةة ٖـةض نةغـيَهيؿـــى بـوىَ يــيَى زةبـوةضىَ ،ةة خــوا يةغـةض
ٖةَوة ؾ يَو بة تواْــاية!ﮒ)).
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شـيكزدنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(﮲﮳) :ثيَؿرتيـ ثيَٓاغةى تـةقواَإ نـطزةة ييَطةؾـسا بـة نـوضتى زةيمــيَني( :ا ٖت ُكوٛاا
ا ) ثاضيَع ية خـوا بهةٕ ،ةاتـة :يـةخؤتإ ةضيـابٔ يـة َاَةيمـةنطزْ إ يةاـةٍَ خــوازا
عوأ٤ٞا
س ْؿاوظُااي ٖ
 تةقوا ية ضييةةة ٖاتوة؟ ية (َٚقا٢واَٜكوٞواٚقلٜو١ا) زةيمـ ( :ايٛقالَٜوُ١ا:ا ٔ
دووالفُوأ َٚؾوٞاص اوطالاحا
َُٖٔلاُٜؤِ ٔذ ٜو ٔ٘واَٜٚطُ ورُٗٙوا َٚايتٖك٣َٛادَعِ وٌُاايٖٓؿْضا ٔؾٞا ٚاق ولٕ١ٜا َٔ ُٖوالاَ ُٜ
س ْؿوظُاايوٖٓؿْضا َعُٖو ولاُٜؤِ ٔثو و وُِ) (َٚقا وول )١َٜبطي يــة يــةةةى نةغـيَو ثاضيَعاــاضيى
ايعٖو ورِعا ٔ
بهـات ية ٖةضؾـ يَو نة ئــاظاضى ثـ ب ـةيةْـ ظيــاْى ث ب ـةيةْـ َ ( ،تكْو٣َٛا) بطي ية
يةةةى نة خؤت ةاييَـوهـةى يةة ؾ ةى نـة جيَ ـاى َةتطغـيية خـؤت بجـاضيَعى ،ةة يـة
ظاضاةةى ؾةضعسا بطي ية ية خؤ ثاضاغنت ية ٖةض ؾـ يَو نـة ئيٓػــإ اوْاٖوـاض بهـات،
ئيٓػـاْيـ بة زةة ؾ إ اوْاٖواض زةب  ،بة ضوةاْسْى ؾةضِظةنـــإ ،ةة بـة ؾــهاْسْى
قةزةغةنــإ.
خ و و ٗا َٔ ووا َٔااي َٔ ٛو وو ٝأً١اوا
شو وو ٝاً:ُ١اايتٖ َ ٗ ٛو وٌُاصىلاايعٖ ووا٤ٔ ٞا ٔت َرغْ َ و و ٕ١ا َ ٖٔ ٚو و َٞاأا َ
(﮶)( :ائ َٛ
س ٔكٝكاُ١اايَٛشٔوًٝا ٔ١اصياو٢ا
ط وُٗٓٔ َٗلا ٔي َُعِ و َٓ٢اايرٖ ْغ و ٔ١واايَٛاشٌُٔ:اايرٖاغٔ وبُاصيو٢اا ٔا َت َعلىلوا ََ ٚ
ٔي َت َ
ع ورٜعَ َٔٚ ( ،)١ش و ًِٝا )١بطي يــة
ش و ًٔ٘ٔٝا ٔت ولي ٔعًِْاٚاي ٔع َ ول َب ٔ٠واَٚتَشوورِّٟا ََهوولمّااي ٖ
ا ٔ:ا َُرَا َع ولُ٠ا َ
يــةةةى نــة بــة ئــاضةظةةةةة بــةضةة ؾ ـ يَو بط ـ َاْانــةى تايو ــةترتة يــة ( ٚوو،)١ًٝ
( َٚووًٝا)١ف ٖــةض ئةةةيــة نــة تــؤ بــةضةة ؾ ـ يَو بط ــى ،بــةىّ ( َٚشووًٝا )١ئةةةيــة نــة
ئاضةظةةَةْساْة بةضةة ؾ يَو بطـى ،بؤية (َٚاشٔوٌا) ةاتة :نةغـيَو نة ئــاضةظةةى ٖةية
بةضةة خـوا ،بةضةة خـوا بطِةاة ية خـوا ْـعيـو بيَ ةةة ،ةة ةؾـةى (َٚشًٝا )١بـةضةة ى
خـــواى بــةضظ ،ئةةةيــة :نــة ضِةضـــاةى ضِيَوــــاظى خـــوا بهـــطىَ بــة ظاْيــــاضيى ةاتــة:
ٖةةيموـسةى نة يــيَى ؾــاضةظابـى ،ةة بةْسايةتيـى بـؤ خــوا ،ةة بـةةة نـة ئـةة ؾـ اْةى
نــة ؾــةضيفةت ؾــةضَاْى ث ــ نطزةةٕ يــة ئةزةبــــة بــةضظةناْى ؾــــةضيفةت ،ئيٓػــــإ
ٖةةيموــسات يــةخؤيــسا بيـاْٗيَٓ َي ـة زى.
( ) :ةاتـة :بؤئةةةى بيهـةْة بةىايَـــطِةةةى خؤيـــإ (صؾْتَوََ٣ا تو٘ٔا) ةاتـة :ئـةة
س ْؿواظُا
ؾــ ةى نطزة قةضةبوةى خؤى بةىايَطِةةةى خـؤى ،زةيمـ ( :اي ٔؿوا ََ٣اَٚايؿٔووا ََا:ُ٤ا ٔ
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صو ٔ٘) ( ٔؾوََ )٣و
وا َعؤِا َْؿْ ٔ
صو ولٕا َعؤاايٓ وول١ٔ َ ٔ٥ا ٔت َُولاِ َٜذُيُو وُ٘ا َعِٓ ووُ٘وا َٚاؾْ َتو ََ:٣ا َتو َذ ٍَا َذ ٔيو ا
اإلِْ َ
(ؾٔوََا٤ا) بطي ــية يــةةة نة ئيٓػــإ خــؤى ية بةىيةى بجـــاضيَعىَ ،بـة ٖـؤى َا مييَهـةةة
نــة غــــةضؾى زةنــاتَٚ ( ،اؾْ َت و ََ )٣ةاتــة :ئــةة َايمــــةى بةخؿــــى بؤئ ــةةةى خــؤى يــة
اطؾ يَـو بجــاضيَعىَ.
(ﭝ) :بــة نةغــيَو زةاــوتطىَ نــة يــة ؾـــويَٓيَو ْيؿــــ ةج بـــ بــةضزةةاَّ َُٜٚ ( ،ع ٓ ورُا
تلٔإل اق ولََ ٔ١ا َعٔاايَٖ َٚاّا َْشِو:ٛا َع و َذابٕاَُكْ ٝو ٍِ) ةاتة :ةؾــةى (صقالََو١ا) بةنــاضزةٖيَٓطىَ بـؤ
بةضزةةاّ بوةٕ ،ةة زةاوتـطىََ ( :ع َذابٕاَُكْ )ٍِٝةاتة :غــعايةنى بـةضزةةاّ.
(ﭦ) :ةؾــةى (َْ اهوولٍ) يــة نوضزييـــسا زةبيَ ــة تةَوــــ نطزٕ ،ياخـــوز غــًمةَاْسْةةةة
َهوٌُاتو٘ٔا اغ اٝووارُُٙا
ْه ًْوُُاتو٘ٔ:اصذَاا اؾ َع ًْوُاتو٘ٔا ََولا َُّ ٜٓ
ثطيٓ ـاْسْةةةة زةةضخػـــ ٓةةة ،زةيمــ َّ ( :
ٚاشووِا َذ ٔي ووااايؿعووٌاايٖٓ اهوولٍْا) نــة تــؤ غــــعاي نةغـيَه ــت زا ،خة مي ــهي زيهــةي ثيَــــوة
تةَوــ بــ  ،ةة ثةْس ةةضب ــطيَ ،ئةة نطزةةةيةي نة تـؤ يةاـــةٍَ نةغـيَهسا زةيهـةي
نةغــيَهى زيهــةى ث عيوـطِةت اطتوةب ث تةَوـ خـواضزةةبـ  ،ثيَـي زةاوتــطيَ:
ذوولّا
(َْه و ولٍ)َْ( ،ه و ولٍ)يـــ يــة (ْٔهْ و وٌ)ةةة ٖــاتوة (ٚايٓٔهووٌ:اق ِ ٝوَُاايَٓا ٖت ؤ١اٚسََ ٜؤَ٠ااي ًٓٔ َ
ئه و ْٔٛوُٗ ولاَلْع ونيواٚا ا و ُِعُ:اأاْهلٍ)ْٔ( ،هْ وٌ) بة ثيَوةْسي ثيَــي ةىر زةاوتـــطيَ ،ةة
بــةة ئاغــــٓة زةاــوتطيَ نــة زةنط َي ــــة يػــــاةي ةىخــة بــةضظةة زةخطيَ ــة ْ َيــو ظاضي،
ضوْهــة ٖةّ ئةة ثيَـوةْسةي نة زةخط َي ــة ثيَـي ةىخـةةة ،قةزةغـةي زةنـات يـةةةى
نة بةَ ة بةة زا بطِةا ،ةة ٖةّ ئـةة ئاغــٓةي زةخط َي ـة زةَـي ئةغـجيؿـــةةة ،ضِيَـــي
يــيَسةايـطيَ يةةة نة ايــاة يــةةةضِ خبـوات ،نــؤي (ْٔهْوٌ)يـــ (أاْها ولٍ)ة.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ثيَؿرت ئاَاشةّ ثيَسا ئةةة بؤ جـاضى ؾـةؾــةَة يـةّ غـوةضِةتةزا خــواى ثـةضةةضزااض بـة

ْاظْــــاةى ئيُــــإ َػــــويمُاْإ زةزةيَٓــ ـ  ،ةة ظخضتــــطئ ضِغــ ـ ةى :ﭽﮯ ﮰ
ﮱﭼ ،يةّ غوةضِةتةزا ٖاتوة نة ( )16جاضة ،ةاتةٖ :يض غـوةضِةتيَهى زيهـةى َـةزةْيى
بة قةزةض ئةّ غوةضِةتة ،ضِغ ةى :ﭽﮯ ﮰ ﮱﭼى تيَسا ْةٖــاتوة.
خـــوا  زةاى ئـــةةةى يـــة ئايةتـــةناْى ثيَؿـــــوةزا باغـــى غـــعاى ضِ َي طيـــى تيَهـــساْى
ٖيَُٓيى ئاغـايؿي نؤَةيمـ اى نطز ،باْ ى َػــويمُاْإ زةنات بة خؤؾةةيػ رتئ ْاظْـــاة،
نة بطي يــة ية ئيُــإ ،ضوْهة ئيٓػــإ بـة ٖـؤى ئيُاْـةةة زةب َي ـة خؤؾـةةيػــــ ى خــوا

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ...ﭬﭼالبق رة ،ﭽ ...ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼآل عم را ،
ةة بــة ٖــؤى ئيُاْــةةة ئيٓػ ــإ زةضبــاظى زةب ـ يــة زْيــاة غــةضنةةتوة زةب ـ  ،ةةى خـــوا

زةؾةضَوىَ :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼآل عمرا  ،ةة بة ٖــؤى ئيُاْـةةة
ئيٓػــإ بةٖةؾــ ى بؤ َػــؤاةض زةبــ  ،ةة بة ٖؤى ئيُاْةةة ضِةظاَةْـسيى خــواى زةغـت
زةنـةةىَ ،بؤية ةؾـــةى ئيُـإ ْاظْـاةيَهى ظخض خؤؾـةةيػــ ة يـة ى َػــويمُاْإ ،بؤيـةف
خـوا ٖ ةض ناتيَو بيـةةىَ ؾةضَاْيَهـيإ ثـ بـسات ،يـإ ضِ َي طييـةنيإ يــ بهـات ،ةاتـة:
ئــةضنيَهى ؾــةضعييإ ث ـ بػ ــجيَطىَ ،بــة ﭽﮯ ﮰ ﮱﭼ ،زةياْــسةيَٓ ،

ييَطةزا زةؾةضَـوىَ :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ﭼ ،ئةى ئةةاْـةى ئيُاْ ـإ
ٖيَٓــاةة! ثاضيَع يـة خــوا بهـةٕ ،ةاتـة :يـة َاَةيمةتـــإ يةاـةٍَ خــوازا ثاضيَعنـــاضبٔ ،ةضيـاة
ٖؤؾــــياض بــٔ ،ناض َيــو َةنــةٕ نــة خـــوا ي َي ــــإ بطِةجن ـ  ،ناضيَــو َةنــةٕ خـــوا ي َي ــــإ
توةضِةب ــ  ،ناض َيــو َةنــةٕ زةةضــاضى ييَجطغــيٓةةة غــعاى خـــوابٔ ،تــةقوا بطي ي ــة يــة
كايمةتــة ٖؤؾــياضيى بيَساضييــةى نــة بــؤ ئيٓػــإ زضةغــت زةبـــ  ،ئيٓػــإ بــة ةضياييــةةة
زةشيــ بــة ةضياييــةةة َاَة ميــة يةاــة ٍَ خــةيمو زةنــاتٖ ،ةَيؿــة ضــاةزيَطيى خـــوا بةغــةض
خؤيــةةة زةبيٓـــ  ،ةة ناضيَــو ْانــات خـــواى باىزةغــت غــــعاى بــسات ،يــاخوز تةْاْــةت
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اًةييؿى يــ بهـــات بـةب غـــعازاْيـ ،ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،ئٓجـا ةة بـةضةة
خـوا ٖؤناضيَو خبـواظٕ ،ةاتة :ئةة ئاَطِاظ ٖؤناضاْـةى نـة يـة خــواتإ ْــعيو زةخةْـةةة،
ئةةاْة ثةيسا بهــةٕ( ،نة زةايـى ئيَُــة ية َةغــةية اطْ ـةناْسا ظياتط تيؿـــو زةخةيٓـة،
غـةض ئـةةة ،ةة ئــةة َؿــ وَطِةى ظاْايــإ نـة يةغــةض تةةةغػــوٍ ةةغــــيًة ٖةيـة ،ظيــاتط

باغــى زةنةيــٔ) ،ييَطةزا ئةةةى نة يـة قوضِئـــإ ةةضزةاـ ىَ نـة زةؾـةضَوىَ :ﭽ﮴
﮵ ﮶ﭼ ،ةاتة :ئةة ٖؤنــاضاْةى نة ية خـواتإ ْـعيو زةخةْةةةٖ ،ةةيموـــسةٕ
زابيٓيــإ بهــةٕ ،ئيٓػـإ بة ضى ية خـوا ْـعيو زةبيَ ةةة؟ بيَ وَإ بة طاعةت يـة خــوا
ْـ ــعيو زةبيَ ـــةةة ،بـــة خـــؤ زةةضاـــطتٔ يـــة قةزةغـــةنطاةةنإ بـــة جيَوـــةج نطزْـــى
ؾةضَاْةنإ ية خـوا ْـعيو زةب َي ـةةة ،بة ؾـوئَ ثـ ٖةيمـ طتٓـى ثيَػــةَوـةض  ية خـوا
ْـعيو زةبيَ ةةة ،بة خؤ ضِاظاْسْــةةةى بة ضِةةؾــ ة بـةضظةنإ ،يـة خــوا ْــعيو زةب َي ـةةة،

بة خؤ زةةضاطتٔ ية خوة خسة خطاثةنإ ية خـوا ْـعيو زةب َي ـةةة ،نةةاتـة ﭽ﮴

﮵ ﮶ﭼ ،ضِاغ ة َاْايةنةى ئةةةيةٖ :ةض ٖؤنـاض ئاَطِاظيَو ية خـواتإ ْـعيو

زةخاتةةة ،بيدـواظٕ زابيٓى بهــةٕ ،ةة ضِةضاةى بهـةٕ نـاضى ثـ بهـةٕ ،ﭽ﮷
﮸ ﮹ﭼ ،ةة يــة ضِيَــى خـــوازا تيَوهؤؾــٔ ،نــة جيٗـــاز يــة ضِيَــى خـــوازا يةنيَهــة يــة
ٖؤناضةنــاْى يــة خـــوا ْ ــعيو نةةتٓــةةة ،جــا ي َي ــطةزا ﭽ﮷ ﮸ ﮹ﭼ ،ةة يــة
ضِيَـى خـوازا تيَوهؤؾـــٔ ،ةؾـةى تيَهؤؾـــإ (دٗولبا) يـة ظَـاْى عةضِةبيـــسا يـة ئةغـــًمسا بـة
َاْ ــاى ئةةةيــة نــة َطخ ــ ئةةث ــةضِى تواْــــاى خ ــؤى بةناضبيَٓــــ ( َتووذٍُاأاق وو٢اَوولاؾواوٞا
ايٛشووع) نــة ييَــــطةزا بــة َاْــاى جــــةْط (قتوولٍ) زىَ غــةيطى جــةْط (قتوولٍ)يـــ ٖــةض
زةاط َي ـةةة ،بةىّ يـة ئايةتـة َةنهييةناْــسا بـة تةئهيـس َةبةغـت ثيَـى جـةْط ْـةبوةة،
ضــوْهة جــةْط ضِةةبةضِةةبوةْ ــةةةى ضــةنساضاْة يــة قؤْــاغى َةزيٓ ــةزا ؾــةضِظ نــطاةةة،
ضِيَ ـاى ث َيــسضاةة بــؤ َػــويمُاْإ نــة يــة بةضاْوــةض ْةياضةناْياْــسا بةنــاضى ب َيــٓٔ ،نةةاتــة:
ةؾـةى جيٗــاز يـة قوضِئـاْى َةنــهييسا ةاتـة :باْ ـــةةاظة ،ؾةضَاْهـــطزٕ بـة ضانــــةة ضِيَ
اــطتٔ يــة خطاثــةة بةةنطزْــةةةى ظاْػــــ ى ؾــةضعيى ت َي ةياْــسْى خــةيمو بةضضــاة
ضِةةْهطزْةةةيإ ،بةىّ ية ئايةتة َةزةْييةناْسا ئةةةف زةاطيَ ةةة  ،بةخؿــيٓى غــةض
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َــايميـ يــة ثيَٓــا ى خــــوازا زةاط َي ــــةةة ،ئٓجــــا خـــوا زةؾــةضَوىَ :ئــةة غــــيَياْة بهــةٕ

ﭽ﮺ ﮻ﭼ ،بـــةيمهو غـــــةضؾطاظ بـــٔ ،ئٓجـــا زةايـــى خــــوا  باغـــــى

غـــةضةجناَى نـــوؾط زةنـــات ،زةؾـــةضَوىَ :ﭽ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
         
ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ،بيَ وَإ ئةةاْةى بيَوـطِةإ ،بيَوـطِةإ بةضـى؟! ئةاـةض غـــةضجن إ
زابــ ية قوضِئاْسا خـوا  نوضتى ثوخ ى ضِةضـاة زةنـات ،بـؤ ةيَٓـة :ييَـطةزا زةؾـةضَوىَ:

ﭽﮯ ﮰ ﮱﭼ ،ئــةى ئةةاْــةى ئيُاْ ــإ ٖيَٓــاةة! ئيُاْيــإ بــة ضــى
ٖيَٓــاةة؟ زياضيى ْةنطزةة ،بةىّ ية ؾــويَٓى زيهــةزا زياضيى نطزةة ،جا ئةاةض ية ٖـةَوة
ؾويَٓإ بؿةضَوىَ :ﭽﭾ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ...ﭼ،
ئةةة زضيَص زةنيَؿــ  ،بةىّ ية ضةْس ؾـويَٓيَو زيــاضيــى نطزةة نة زةب ض ؾـ يَو ئيُـاْى
ثـ بٗيَٓطىَ؟ ئيُإ بة خـواة بة ؾطيؿــ ةنإ بة ن يَوةنـإ بة ثيَػةَوةضإ بـة ضِخشى
زةايى( ،)1ةة ٖةَوة ئةة ؾـــ اْةى نـة ثيَػةَوـةضإ (عًوِٗٝااي اوال٠اٚايصاوالّ) ٖـةةايميإ
ثيَساةة ،زةبــ ئيُاْيــإ ثـ بٗيَٓسضىَ ،ييَطةؾـسا زةؾـةضَوىَ :ﭽ﮽ ﮾ ﮿ﭼ،
ئةةاْةى بيَوـطِةا بوةٕ ،بة ضى بيَوـطِةا بوةٕ؟ ية غــوةضِةتى (ايٓصل)٤زا ضِةةْـى زةناتـةةة،

زةؾةضَوىَ :ﭽ ...ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﭟ ﭠ...ﮘﭼ

بيَوـطِةا بـوةٕ بـة خــوا ،بـة ؾطيؿـــ ةناْى ،بـة ن يَوةنـــاْى ،بـة ثيَػةَوةضاْـــى ،بـة ضِخشى
زةايى ،بةة ثيَـٓ ثايـة بٓةضِةتييـة ،نـة زيـاضة ئيُـإ بـة قـةزةضيـ ٖـةض زةض َي ــةةة ْيَـو
ئيُـإ بة خـوا ،ضوْهة ئيُـإ بة قــةزةض ،ةاتة :ئيُــإ بـة ظاْيـــاضيى ب غـٓوةضى خــواة،
ئيـطازةى ب غـٓوةضى خـواة ،كيهُـةتى ب غـٓوةضى خـواة ،زةغــةىتى ب غـــٓوةضى خــوا،
تا نؤتـايى ،زةؾــةضَوىَ :بيَ وَإ ئةةاْـةى بيَـوـطِةإ ةاتـة :بيَــربِةإ بةضاْوـةض بـة ٖـةَوة

ئةة ؾــ اْةى نة ثيَويػــ ة ئيُاْيــإ ثــ بٗيَٓطىَ ،ﭽ﯀ ﯁﯂    

 )1ةةى خوا ؾةضَوةيـةتى :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ...ﮈ ﭼالبق رة.
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 ﭼ ،ئةاــةض ئــةةةى يــة ظةةيــسا ٖةيــــة ٖــةَوةى ٖيَٓـــسةى زيهةؾـــى
يةاةيمـسا ب ﭽ     ﭼ ،بؤ ئةةةى بيهةْة بةىايَـطِةةة

قةضةبوةى خؤيــإ ،يـة بةضاْوـةض غـعاى ضِخشى قياَةتـسا ﭽ    ﯓ ﯔ
ﯕ ﭼ ،ييَي ــإ ةةضْــاا ىَ ،ةة ئــاظاضيَهى بــة ئيَؿــــيإ ٖةيــة ،جــا ئــاظاض ٖ ــةض خــؤى بــة
ئيَؿــة ،بةىّ زيـاضة ييَـطةزا َةبةغــت ئةةةيـة نـة ئـاظاضيَهى ظخض بـة ئيَؿـــة ،بؤيـة خــواى
ثةضةةضزااض بة ةةغـــؿى( :أيوِٝا) ةاتـة (َوؤ ا) ئـيَـ ث اةيةْـــةض ،ةةغـؿى زةنـات ،ئٓجـا

ٖــةض يــةباضةى غــةضةجناَى ؾــوةَى ب َيربِةاياْــةةة ،زةؾــةضَوىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭼ ،زةياْةة َى ية ئااط بطٓــةزةض نة ئةة ٖةَوة ئـاظاضة ْاضِةكةتييـــة زةبيٓـــٔ،
ثةيةقــاشةى ضوةْة زةض زةضبــاظ بـوةٕ زةنـةٕ ،ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ ،بـةىّ
ٖةضضــى زةن ــةٕ ْــاتوأْ ييَــــى بطــٓةزةضة ي َيــى قوتــاضبٔ ،ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ةة
ئـاظاض غــعايةنى ْةثػـــاةةة بــةضزةةاَيإ ٖةيـة بؤضـى؟! يةبةضئــةةةى نـة بةضاْوـةض بــة
بةزيٗيَٓ ــةضى خؤيــإ ثةضةةضزا ــاضى خؤيــإ ،غــجًمة ْاغــوثاؽ بــوةٕ  ،بةضاْوــــةض بــة
ثيَػةَوةضإ (عًِٗٝااي ال٠اٚايصالّ) ب ةةؾا غــجًمة بوةٕ ،خـوا  ئيَُـةى زاْـاةة يـةّ
غــةضظةَيٓة تاقيُــإ بهــــاتةةةة ثيَػةَوــةضاْى بــؤ ْــاضزةةئ  ،ن َي ــوى بــؤ ْــــاضزةةئ
عــةقًمى ث َيــساةئ ٖ ،ةضضــى ْــاظ ْيفُةتــة ث َيــى زاةيــٔ ،ةة ؾةضَوةيــةتى :ئــةة ثيَٓ ــ
زةةضِخشةى زْيــا بــة ؾ ـيَوةيةى ب ــوظةضيَٓٔ نــة َــٔ ييَ ــإ ضِاظى ب ــِ ،نــة قــاظاجنى زْيــا
قياَةتيؿــــ إ ٖــةض يةةةزايــةة بةضشةةةْــسيى عــةقٌَ جةغ ــ ة ضِةةح تــاى خ َيــعإ
نؤَةيمـ اؾــــ إ ٖــةض يــةةة زايــة ،بؤيــــة نةغــــيَو ٖــةض بــة ضِيَي ــةزا ب ـطِةاة ،بــة قػــــةى
ؾةي إ زةشَٓى خـوا بهات ،زياضة خـواى زازاـةض بةة ؾــيَوةية غــعاى زةزات.
ئٓجـا زيَ ة غةض باغى يةنـيَو ية ياغاناْى ئيػــ ّ نة زةايـى يـة َةغـةية اطْ ةناْـسا
باغـــى زةنـــــةئ ،ةة يـــة ضِابـــطزةةةةةة ئيَػـــــ اف َؿــــ وَطِى ظخضى يةغـــــةضة ،ئـــةةيـ

َةغةيةى (ياغـاى زةغـت بطِيٓـى زظة) ،زةؾـةضَوىَ :ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ،ةة ثيــــــــــــــــــاةى زظ
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ئــاؾطةتى زظ زةغ ـ ةناْيإ ب ـربِٕ ،ئــةةة غــعايةنة يــة بةضاْوــةض ئــةةةزا نــة نطزةةياْــة
بةزةغ يإ ٖيَٓاةة ،غعايةنى تةْوـ نةضاْة غًمةَيَٓةضاْة زةةضخطاْةةةية ،يـة خــواةة،

ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ ،ةة خـوا ظايمى ناضبةجيَيــة ،ييَـطةزا تيَويٓـى زةنـط َى نـة خــوا 
ثيـاةى زظى ثيَـــ ئاؾطةتى زظ خػــ وة ،بــةىّ ية غوةضِةتى (ايٓوٛما)زا ،ئاؾطةتى ظيٓانةضى
ثيَـ ثياةى ظيٓـانةض خػــ وة ،يةةيَ زةؾـةضَوىَ :ﭽﭛ ﭜ ...ﭷﭼ ،بـةىّ ييَـطة

زةؾــةضَوىَ :ﭽﭟ ﭠﭼ ،بؤضــى؟! ضــوْهة زظيــى ثيَويػ ـ ى بــة غ ـ ةت
جـةضبةظةيى زيمــطِةقيى ئاظايةتى زةنــات ،نة ئــةةة ظياتط ية ثيــاةزا ٖةيـة ،بـةىّ ظيٓـا
بة ثيَطــةةاْةةة ظيــاتط ثةيوةْسيى بـة يـــةْى ْـةضّ ْاغـهيى ناضتيَهطاةييـةةة ٖةيـة،
نــة ئــاؾطةتيـ ظيــاتط ئــةة غــــيؿةتاْةى ت َيــسإ ،ثاؾــإ يةبةضئــةةةى نــة ئةاــةض ئــاؾطةت
زةغ جيَؿــدةض ْةبــ  ،نةَرت ةاية ثياةإ جوضئةت بهةَٕ ،ةاةض ةةى كايمـةتى ظةةتهـطزٕ
(صغت ولب) بة ظخض زةغـت زضيَـصيى نطزْةغــةض (صعتوَا٤ا) ،ئةاـةضْا نـةَرت ةايـة ثيـاةإ
جوضئةت بهةٕ بة ضاةى تةَاع ضاة بربِْة ئـاؾطةتيَهى ؾـةضيـ ؾـةضّ بةخـــؤ ثؤؾـ ة
بة كةيــا كوضَةت ،يةبةض ئةةة بة ظخضيـى ةا ٖةيـة بـؤ زاةيَـٔ ثيػــيى ظيٓـــا ،ئـاؾطةت
زةغ جيَؿــدةض زةبـ  ،بةىّ بؤ زظيى ثيـاة ،بؤيـةف خــواى ناضبةجــ ٖـةض ناَيَهيـاْى يـة
ؾــويَٓى خؤيـسا ثيَؿــدػـــ وة ،نــ ظيـاتط زةغ ـجيَؿـــدةضة ئـةةى ثيَؿـدػـــ وة ،ئٓجـا نـة
زةؾةضَوىَ :زةغــ يإ بـربِٕ ،ييَـــطةزا بةاؿـــ ى ؾةضَوةيـةتى :زةغـ يإ بـربِٕ ،نـة ةؾـةى
زةغــت ية ؾــاْةةة تانو ثةجنةنإٖ ،ةَوةى زةاطيَ ةةة ،بـةىّ غـوْٓةتى ثيَػةَوـةض 
بؤى ضِةةٕ نطزةةيٓـةةة ،نة زةبــ ية نــوىَ ضِا زةغــت بوـطِزضىَ:
 )1ية ى ظخضبةى ظاْايــإ ية َةضةنــةةة زةبــطِزضىَ.
ٖ )2ةْسيَهـيـ زةيمـئَ :تةْيــا ٖةض ضواض ثةجنـةنةى زةبــ بــربِزضئَ.
 )3ةة ٖةْسيَهيإ اوتوةيــاْة :زةبــ ية ئاْيؿــهةةة بــربِزضآ.
بــةىّ ئــةةةى نــة ظخضبــةى ظاْايــإ يةغــةضي يةنــسةْ ٔ ئةةةيــــة نــة يــة َةضــةنةةة
زةبــ بوـطِزضئَ ،نة ثيَى زةاوتطىَ (مَشِو اؼ) ئٓجـــا ئـةةةى نـة جيَـى غـةضجنة ئةةةيـة ،نـة
خـوا  نةّ ةاية باغــى يةنــ ية كونُة ؾــةضعييةنإ بهـــاتَ ،ةاـــةض ئاَـاشة زةنـات
بة كيهُةتةنةى ،ييَطةؾــسا ئاَاشة زةنات بة كيهُةتى غــعاى زةغــت بطِئ زةؾةضَوىَ:
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ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ ،غــعاى ئــةة ناغــويية خطاثــةي نــة نطزةةياْــة ،ئــةة زةغ ـ هةةتة
خطاثــةى نــة ةةزةغـ يإ ٖيَٓــاةة ﭽﭦ ﭧ ﭨﭼ ،ئــةةة بــؤ تطغــــاْسْة يــة خـــواةة،
ةاتة :ئةّ غــعاية كيهُةتةنةى ظيـاتط غـًمةَاْسْةةةى خةيمهـة يـة زظيـى ،تةَوــ نطزْـى
خةيمو ،نة ةةى زةايى باغى زةنةئ ،زةيمـئَ :ية ٖةَوة َيَـصةةى زةةيمـةتى ئيػـــ َيى زا
ؾــةف زةغــت بطِزضاةٕ ةىت ث ِط بوةة ية ئاغــايـ ٖيَُٓيـــى ،ضـوْهة ٖةْـــس َى نـــةؽ
ةا تةقــةةةضِ زةنات ،ئةاةض ئيػــ ّ زةغــةىتى ٖةبــ ْ ،يــوةى خةيمـهى بـ قوٍََ زةبـــ !
ْا ةاْيــة ،زةة زةغ إ بربِة ،زةة ٖةظاض زةغ ى ثيَوة تةَوـ زةبـ  ،ةةى خـوا ئاَاشةى بـؤ
نطزةة :ﭽﭦ ﭧ ﭨﭼ ،ئـةةة ثطيٓ اْسْـةةة غـًمةَاْسْةةة زةةضخػــ ٓةةةية يـة

خـــواةة ،ةة تةَوــــ نــطزٕ ضاةتطغ ــاْسْى خة مي ــهة ،ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ ،ةة خـــوا
ظايمة ناضبةجيَؿــة ،ئٓجا عازةتى خـوا  ةاية َةاةض ضؤٕ ،ئةاةضْا باغى اوْاح باغـى
خطاثــــةيةى بهــات ،زةايــى زةضاــــاى تؤبــة اةضِاْــةةةف زةناتــةةة ،ةةى يــة َةغــةيةى

ضِ َي طيي (حملمتو١ا)زا بامسإ نطز ،نة زةايى زةؾـةضَوىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼال مائدة ،ييَطةؾــــسا زةاى

باغــــى زظيــــى ،زةؾــــةضَوىَ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼٖ ،ةض نةغيَو زةاى غ ةَةنةى ،ئةة ظةيمُــةى نة نطزةةيــةتى يـة خـؤى نـطزةة،
يةة نةغةى نة زظيى ييَهطزةة ،يةة نؤَةيمــ اية ،يـةة ؾـةضيفةتة ،زةاي ئـةة ظةيمُـة جـؤضاة
دوعَ)} :اةضِايـــةةة ٖــةض نةغ ـيَو
جــؤضة نــة نطزةةيــةتى ،ب ةضِ َي ــــةةةَ ({ ،ت وولبَ) يــاْى( :مَ َ
ب ةضِيَ ـــةةةة ةاظ يـــة خطاثـــةناضيى غـــــ ةّ بيَٓــــــ (َٚا ِوو اً ) ةة ضـــانةناضييـ بهـــات

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،بيَ وَــإ (صٕٖ) ئــاَطِاظى تةئهيــسة ،ةاتــة :بيَ وَــإ خـــوا
زةاةضِيَ ةةة غــةضى ،ية بةناضٖيَٓـاْى بـاة (ع ورف)زا ( َتووالبَ) ةاتـة :تؤبـــةى نـطز ،ئةاـةضْا
دوعَو َعوولبَ) ةة ( َتوولبَاا ُا َعًا ِٝو٘ٔ) يــاْى :خـــوا اةضِايــةةة
يــة ئةغ ـًمى ظَاْــسا ( َتوولبَ) ،يــاْى( :مَ َ
غةضى ،نة تا ئيَػــ ا خـوا ييَـى تـوةضِة بـوةةة خــوا ييَـى زةةضنةةتؤتــةةة ،يةَـةةزةا خــوا
زةاةضِيَ ــةةة غــةضى بــة ييَوــوضزٕ بةظةيــى ،ةةى ضــؤٕ ئــةة ثيَؿــــرت ضِخيؿــــ وةة ،غــةضى
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خؤى ٖةيمــ طتوة ،بـةىّ ئيَػـــ ا اةضِاةةتـــةةة بـؤ ى خــوا ،خــواف زةاةضِ َي ـــةةة بـؤ ى

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،ب َي ـوَإ خـوا ييَوـوضزةى َيٗطةبــاْة.

ية نؤتـاي ئايـةتى ئـةّ زةضغـةَاْسا خــوا زةؾـةضَوىَ :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﭼ ،ئايا ْاظاْى نة خـوا َويمــهى ئامساْـةنإ ظةةى ٖةيـة ،خـاةةْى
ئاغــُاْةنإ ظةةيية ،ئةةة ةةىَى ئيؿـهـاييَو زةزاتــةةة :خــوا بؤضـــى ئــةة غـــعاياْةى
بــؤ زاْــاةٕ ،ضــؤٕ ةا بــةة غــــعا قوضغــــة غــــعاى نةغـيَو زةزات نــة زظيــى نــطزةة؟ خـــوا
زةؾــةضَوىَ :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ،ئــةزى ْـاظاْــــى

نة خـوا خــاةةْى ئامساْةنإ ظةةييـة ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼٖ ،ـةض
نةغــيَهى بـــوىَ غـــــعاى زةزات ،ةة ٖـــةض نةغــيَهى بـــوىَ يـــــيَى زةبـــوةضىَ ،ئةةاْـــةى نـــة
زةاةضِيَٓةةة بؤ ى خـواٖ ،ةَيؿة نطزةةةى خـواى ثةضةةضزاـاض ناضزاْـةةة (مباؾعوٌا)يـةة،
ئةةةى بةْسة نـاض (ؾعٌ)ة ،خـوا زةؾةضَوىَ :ضــاى بي ،خــوا ييَـــت خـــؤف زةبــ  ،خـطا
بــي ،خـوا غــعات زةزات ،بةضةة ى خـــوا ب ةضِيَــوة ،خـوا قوــوةيمت زةنــات ،ةاتـة :بـةثيَى
ئـــةةة نـة ئيَُــة ٖـــةئ ،بـةثيَــــى ئـةةةى نـة ئيَُــة ضِةؾ ـاض زةنــــةئ ،خــوا َاَةيمةَــــإ
يةاةيمــسا زةنات ،ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،ةة خــوا يةغـةض ٖـــةَوة ؾــ يَو

بة تواْايـة ،يةنــيَو يـةة ؾـ اْةى نـة يـة غـةضى بـة تواْـــاية ،ئةةةيـة نـة يـة ؾـةضيفةتى
خؤيسا زايٓاةة  ،نة بـؤ ثاضاغـ ٓى َـا ٍَ غـاَاْى خـةيمو ،ئـةةةى بـة ضِةجنـى ؾـإ ئـاضةقى
ْيَوضةةاْيــإ ةةغــةضيةنيإ ْاةة ،نةغـــيَو بيـسظ َى بو َي ـة كـاظض خـؤضى بـةض غـــيَوةض،
ب ئــةةةى ئــاضةقى ث َيــوة بطِ َيــصىَ ،ئــةةة يةضِاغـ يسا زةبـ غــعا بــسضىَ ،بةيمــــ ئةةاْــةى نــة
زةياْــةةىَ يةغــةض خويَٓــــى خـةيمهى زيهــــة بــصئ كــاظض خــؤضى بــةض غــــيَوةض بــٔ ،زةبـ
ئةةاْــة غــعا بــسضئَٖ ،ــةضةةى ضــؤٕ نةغ ـيَو نــة ٖيَُٓي ــى ئاغـايؿ ــى نؤَة مي ــ ا خباتــة
َةتطغى يةةة ،خـواى بةضظ غــعاى بؤ زاْاةة يـة ؾـةضيفةتى خؤيـسا ،ةة يةضِاغـ يسا ئةاـةض
ؾةضيفةتى خـواى ناضبـةج جيَوـةج بهـــطىَ ،نؤَةيمــ ا ثـاى زةب َي ـةةة يـة خطاثـةناضإ،
ضوْهة غعاناْى ؾةضيفةت ةايإ ييَسةنةٕ ية خطاثـةة تـاةإ بػـــًمةَٓةةةة ٖةْ ـــاةى بـؤ
ْةْيَــٔ ،ةة ئةاــةض نةغيَهيـ ٖةْ ـــاةى بـؤ تـاةإ خطاثـةْا ،بـة ٖـؤى غـعازاْةنةيةةة،
زةبيَ ة َايةى ثةْسة عيـربِةت بؤ نةغاْى زيهةة َايةى غــًمةَيٓةةةيإ.
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ضـةند مةصـةلـةيـةكى طزنــط
َةغـةيةى يةنـةّ :نة زةؾةضَوىَ :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ﭼ ،ييَـــــــــــطةزا خـــــــــــــواى
ثةضةةضزاـاض ؾةضَإ بة غــ ؾــ إ زةنات:
َ -1تكْ و -2 .٣َٛصتِ ٔتػَ ول٤اايَٛشٔ وًٝا١اصيو٢اا  -3 .ا َٔٗلبُاؾٔٞاشَ و ٌٝاا .
َ ( -1تكْووا )٣َٛئةاةض مبـــاْةةىَ بـة نـوضزيى َاْـاى بهـــةئ ةاتـة :ةضيـــايى ٖؤؾـــياضيى
ئااــــا يــةخؤبوةٕ ،يــة بةضاْوــةض خـــوازا  ،ضــوْهة جــاضى ةا ٖةيــة ئــةّ ةؾـــةية

( َتكْووا )٣َٛبـؤ خؤثاضاغــــنت ئــااطيـ بةناضٖــاتوة ،ةةى خـــوا زةؾــةضَوىَ :ﭽﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ آل عمرا  ،ةاتـــة :خؤتـإ يـةة ئــااطة بجـــاضيَعٕ
نة بؤ بيَــربِةايإ ئاَازة نــطاةة.
ٖــــةضةةٖا يــــة غـوْٓةتيؿــ ــسا بــــة ٖــــةَإ ةاتــــا ٖــــاتوة ،ةةى ثيَػةَوــــةض 
ؾةضَوةيـــةتى[ :ا ٖت ُكووٛااايٖٓا و ولمَا َ ٚاي وِٛاتٔعٔا ووالِّا َت ُِ ورَ{]ٍٕ٠اأخِ َردَواُ٘ااأسَُِواَاتوورقِ:ا()18279وا
ص و وولٗٞٔ٥ات و وورقِ:ا()2552وا
ص و وو ًٔ ِْات و وورقِ:ا()2344واَٚايٖٓ َ
د و وولمٟٗات و وورقِ:ا()6539واِ ََُٚ
َٚاي ُ َ
ض و َٞاا ُا َع ِٓ وُ٘} ،ةاتــة:
سوولتِٔامَا ٔ
ظووعبااإلميوولٕات ورقِا)733وا َعؤَِّٟا ِتوؤا َ
َٚاي َٔ َٗ ِٝكوٗٞاؾو وٞا ُ
خؤتــــإ يــة ئــــااط (ى زخظةر) بجــاضيَعٕ ،ئةاــةض بــة يةتهــة خوضَايــةنيـ بــ ( ،نــة
زةيوةخؿــٔ ية ثيَٓــاةى خـوازا).
خويَٓةضاْى بةضِيَــع!
خ َ ولٍااخلاِٝو ورا
د َُولعُا ٔ
يةضِاغــ ييسا َةغــــةيةى تةقــــوا ةةى ظاْايــإ اوتوةياْــةٔ ( :
نًِّوٗ ولا) ٖةضضى غيؿةتى ضانة يةخؤيـسا نـؤى زةنــاتةةة ،ضـوْهة ئةاـــةض ئيٓػــإ
بـــة جؤضيَـــو َاَةيمـــةى يةاـــةٍَ خــــواى ثـــةضةةضزااضزا نـــطز ،نـــة ٖةَيؿـــــة خــــوا
ضاةزيَطيةتى ،ئااـاى ييَيةتى ،بةغــةضى ضِازةاــات ،بيَ وَإ خةت خـواض ْانـات ،بؤيـة
ثيَػةَوـةض  ية نــاتـــى ئاَؤشاـاضييهطزْى يةنــيَو يـة ٖـــاةةىْسا ،نـة ئـةبو ظةضِة
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دواُ٘ااأسِ َُواَا
خـوا يـيَى ضِاظى بــ  ،ثيَـى زةؾـةضَوىَ[ :اتٖولاا ااسَ ِٝوحُا ََولانُ ِٓوَُا]{اأخِ َر َ
صو و و ْٔا ٔي َػِٝو ور ٔٙواَٚمََٚاُٙاايتِّرَٔو و ٔذٟٗاتو ورقِ:ا
تو ورقِ:ا()21392اتعً ٝوولاظ ووعٝباا:مْ ووؤ: ٚاسَا َ
حلوولنِٔاتوورقِ:ا(ا)178وا
ش ٝوا َٚاي وَٖامَ َٔٞات ورقِ:ا()2791واَٚا ا
ص و ْٔا َ و ٔ
()1987ا َٚاق ولٍَ:اسَ َ
ش ٝاعً٢اظر اايعٝدنيا ٚاخيردلٙواٚٚاؾك٘اايذٖيبواَٚاي َسٖاماتورقِ:ا(ا)4022وا
ص ْٔ} ،ةاتة :ية ٖةض ؾــويَٓيَو بوةى ية ٖةض كا مييَهــسا ٖةى
قلٍاايعٝذاا:ي لْ:ٞاسَ َ
ثاضيَــع ية خـوا بهة ،يـاْىٖ :ةغـــت بـة ضـاةزيَطيى خــوا بهـــة بـة ةضيـــايى يةاـةٍَ
خــوازا َاَةيمـــة بهـة ،نـة ئــةةة بةضِاغــ يى بٓاغـةى نةغــايةتيى غـةضنةةتوة ثــاى
ض ــاى ضِاغــت غــاغة ،نــوضزةةاضيى خؤؾ ــُإ ضــاى يــةة َةغ ــةيةية كــايمى بــوةٕ!
زةيمـئَ( :يةة نةغـة برتغــ يـة خــوا ْاتطغــ )! نةغـيَو يـة خــوا تطغـــا ،يـة تطغـى
خـواة ،ية ؾــةضَى خـواة ،يةبةض اةةضةيــى خـوا  خـةت خــواض ْانـات ،ثيَويػـــ ى
بةةة ْية قاَطــى قاْوةْـــى ضـاة ييَوـــ ٖ ،ـةض يـة زةضةةْـى خؤيـسا يةبـةض خــوا ،يـة
خةت ْازات ،ةة َـاؾى خةيمــو ثيَؿـيٌَ ْانـات ،غيػـ ةَى كـونُطِاْيى ئيػـــ َيـ
ثيَـ ئةةةى قاَطـى ياغــا غــعازإ ثيَؿــاْى خــةيمو بـسات ،غــعازاْى زْيـــايى يـإ
بؤ زابٓــ  ،ية زةضةةْياْسا ةايإ يـ زةنات ْةزةٕ ،بؤضــى؟ ضـوْهة ضـاةى قـاْوةٕ
ٖـةَوة ؾـ يَو ْابيٓـ  ،زةغـ ى قـاْوةٕ غـعازإ ْااــاتة ٖـةَوة ؾـــويَٓيَو ،بـةىّ
ئيٓػــــإ ئةاــةض يــة ظاتــى خؤي ــسا تطغــى خـــواى يــة زٍَ زابــوة ة ،ؾ ــةضّ ضِيَــــعة
ٖةيوةتى خـواى ية زٍَ زابوة ،ية ضِاغــ ة ضِيَ ْـازات ،ةةى ظخضجـاض بيػـرتاةة نـة يـة
غــةضزةَى (عوَةضى نوضِى خةت ـاب)زا خــوا ييَـى ضِاظى بــ  ،عوَـةض يـة غــةضزةَى
خيـ ؾةت ــى خؤي ــسا ،ؾ ــةةيَو زةاــةضِىَ بــة ْ َيــو ؾــاضى َةزيٓــةزاة اــويَى يـــ زةب ـ
زايهيَو باْ ـى نطةنةى زةنات :ضِخيمة ٖةغــ ة تؤظيَو ئـاة يـة ؾـ ةنة بهـة بؤئـةةةى
بيؿطخؾــني (يةبةضئةةةى نة ؾــ ةنة نةّ بـوةة ،ئةاـــةض تـؤظىَ ئاةيؿـــى تيَوهـــةٕ،
تـانو ظخضبــــ بيؿطخؾــــٔ ثــــاضةى ظياتطيــإ بـؤ بهــــات) نطةنــةف زة ميـــ  :زايــــة!
ئةزى ْةتويػــ وة ئةَ ى ئيُاْساضإ عوَةضى نوضِى خةت اب قةزةغةى نـطزةة ئـاة
بهط َي ـة ؾـ ةةة؟! زةيمـ  :با ،ضِخيمة ،بةىّ خؤ ئيَػــ ا عوَةض ئاااى يــ ْيـــة!! زةيمــ :
زاية! ئاخط ثةضةةضزااضى عوَةض ئاااى ييَية ،ئٓجا زةيمـ  :عوَةض زةضاانةى ئةة َايمة
زياضيى زةنات ،زةايـى بـة نوضِةنـاْى زةيمــ  :ناَـةتإ زةيـةةىَ شْــ بيَٓـــ ؟ نطيَهــِ
زخظيوةتـةةة يــة َا مييَهــسا ،ئــةةة ب َيــٓٔ ،عاقــــيُى نــوضِى ئــةة ئاؾطةتــــة زيَٓــــ  ،ئــةة
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ئاؾطةتة زةايى زةب َي ـــة ْـةْهى عوَـةضى نـوضِى عةبسةيــفةظيع ،ةاتـة :زايهـى زايهـى
عوَةضى نوضِى عةبسةيفـةظيع ،خـوا ية ٖـةَوةيإ ضِاظى بــ .
 -2ئٓج ــا بةْػــوةت ئــةة ضِغ ــ ةيةةة نــة زةؾ ــةضَوىَ :ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ،
ئيَُة بة تةؾكــيٌَ باغـى ةةغــيًة زةنـةئ ،بـةىّ ئةاـةض غـــةضْ بـسةئ :زةبيـٓني
ئةةةى قوضِئإ زةيؿةضَوىَ ية نــوىَ؟ ةة ئـةةةى غــوْٓةت زةيؿـةضَوىَ ،يـة نـوىَ؟ ةة
ئةةةى ية ْيَو َػــويمُاْاْسا بؤتة باةة نًـ وض ،ية نوىَ؟!! نة بةضاةضزيإ زةنـةئ ظخض
ظخض ييَو جيــإ ،بؤية َػـــويمُاْإ نـــاتيَو يـة قوضِئـــإ غـوْٓةت زةةضزةنةةْـةةة،

زةنةةْةةة ْيَـو زضِى زا ٍَ نةْـسايمى عـةجاي !! ةؾــةىٚ( :شوًٝا )١يـة :ﭽ﮴

﮵ ﮶ﭼزا ،ئيَػـ ـ ا ضـــةَو ةاتــــاى ةاى يــــ ثةيـــسانطاةة نـــة يةاـــةٍَ
ئايةتةنــة ٖةض ظخض جياية ،بةيمـهو ٖةض ثيَطـــةةاْةى ئايةتةنةيـة! ةةى زةايـى باغـى

زةنةئ! ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،ثيَؿرتيـ باغـِ نـطز ،ةاتـة :ئـاَطِاظ ٖؤنـاض
بةضةة خـوا خبـواظٕ ،ياْى :بعأْ بة ض ؾ يَو ية خـوا ْـعيو زةبٓةةة ،ثةيساى بهـةٕ،
ٖةيموةتــة ئيٓػـإ ثيَـ ٖةَوة ؾ يَو بة ئيُإ يـة خــوا ْــعيو زةب َي ـــةةة ،ثاؾـــإ
بــة عيوــازةت بــؤ خـــواة ؾةضَاْوــةضيى بــؤ ثيَػـةَوــــةض  ةة بــة ثيَــٓ ْويَــصة
ؾــةضِظةنإ ،بــة ضِخشةةى َــاْ ى ضِةَــةظإ ،بــة ظةنــات كــةش ،بــة َــاٍَ بةخؿــني ،بــة
ؾةضَإ بة ضانــة ضِ َي طتٔ ية خطاثة ،بة باْ ـةةاظنطزْـى خةيمــو ،بـة ٖةةايمـسإ بـؤ
ضةغــجاْسْى زازاــةضيى بطزْــى ظة ميــِ غ ـ ةّ ،ةة ٖــةضةةٖا ،ئةاــةض ٖ ــةَوة ئــةة
ؾ اْةى نة خـواى ثةضةةضزااض بة ضانى زاْاةٕ ،بة ثيَى تواْـــا ئـةجناَيإ بـسةى ،ةة
ٖةَوة ئةة ؾ اْةى نة خـوا بـة خطاثـى زاْـاةٕ ،خؤتيـــإ يــ بـة زةةض ب ـــطى ،يـة
خـــوا ْـــعيو زةبيــةةة ،بةيمــــ ئيٓػــــإ بــة طاااعــةت يــة خـــوا ْـــعيو زةبيَ ــةةة،
طاااعــةتيـ يــإ ةاظييَٗيَٓــاْى اوْــا (َع وو)١ٝيــة ،يــإ ئةجنــــاَساْى ضــانةية ،ئــةة
ؾـ ةى نــة خـــوا بــة ضــانى زاْــاةة ،نةةاتــة :ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،يــاْى:

شو ِشَلُْ٘ا ََ ٚت َعوولىل) ئــةة ؾـ ة خبــواظٕ نــة ث َيــى يــة
(أُطً ووٛاا ََوولاتتَ اكرٖ ُتووٕٛاتو٘ٔاصي و٢اا ٔا ُ
خـواى ثاى بةضظ ْـعيو زةبٓــةةة.
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 -3ثاؾــإ نة زةؾـــةضَـوىَ :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ﭼ ،ةة يـة ضِيَـــى ةى (خــوا)زا عَوسٖاا
ذلَٖ ََ:ُ٠ا
د وٌٖ ،ئةةثــةضِى تواْاتــإ بــة خــةضش بــسةٕ ،ضــوْهة زة ميـــ ( :ا ٔ َٗ ولبُا َٚايو وُُ َ
َ َٚ
ذل َٖوا ََُ٠ااي َعواَُِّٚا
ب:اَُ َ
ذلَٖ ََُ٠ا َثالثَوواُ١ااأضِ ووارُ ٕ
اشِ و ٔتؿْ َراؽُاايُٛشِعاؾاوٞاَُ ََاؾا َع ووا ٔ١ااي َعواَُِّٚواٚاياوُُ َ
د َٗوولباَُ ٚذَل َٖوََ )٠ئةةةيــة نــة
ذل َٖو ََ٠اايو ٖٓؿْض)ٔ ( ،
طلٕواَ ََُٚ
عو ِٝا
ذل َٖو ََُ٠ااي ٖ
ايظوولٖٔرواَ ََُٚ
َّ
ئةةثةضِى تواْــاى خـؤت يـة بةضاْوـةض زةشَٓاْـسا بةناضبيَٓــى ،ةة جيٗـاز غــ جـؤضة:
تيَهؤؾـــإ جـــةْط نـــطزٕ يةاـــةٍَ زةشَٓـــى ئاؾـــهطازا ،ةة تيَهؤؾـــإ يـــة بةضاْوـــةض
ؾـةي اْسا ،ةة تيَهؤؾـإ يةاةٍَ ْةؾػـى خؤتــسا.

يـــــة نؤتــــــايي ئايةتةنــــــةزا خـــــــواى ثــــــةضةةضزااض زةؾــــــةضَوىَ :ﭽ﮺
﮻ﭼ ،بةيمـهو غةضؾطاظبٔ ةاتة :ئةاــةض ةابهـةٕ ئيَوة غةضؾطاظ زةبـٔ ،ئةاـةض
ئةّ غــ ؾــ اْة زابني بهــةٕ ،تةقواى خـوا ،ةة ثةيسانطزْـــى ٖؤنـــاض ئـاَطِاظ بـةضةة
خـــوا ،ةة تيَهؤؾ ــإ يــة ثيَٓــــاةى خـــوازاة ،خــــةضش نطزْــى ئةةثــةضِى تواْــــا يــة ضِيَــــى
خـوازا ،ئةةة زةب َي ــة ٖؤى غــةضؾطاظيي إ.
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باسيك هل باره ى وه سيله و هت وهسسوهل وه
7

ةؾــةىَ ( :تَٛشٗ و وٌ) ةاتــةَ ( :ت اك ورٗب) ،ئةةةيــة نــة ئيٓػــإ بــة ؾــ يَو يــة خـــوا ْـــعيو
بهةة َي ــةةة ،جا َٔ بةاؿـ ى ية غــ خـايمسا باغـى تةةةغػوٍ ةةغـيًة زةنةّ:
 /1ضةَو ةاتـاى (ٚش و )١ًٝضيية ،ية قوضِئــإ غــوْٓةتسا؟
ٚ(/2شوو )١ًٝبةاـؿ ــ ى بــة ث َيــٓ َاْــا بةن ــاضٖاتوة ،ضـــواض َاْايــإ ضِةةإ ،يةنـيَه ــيإ
ْاضِةةايــة.
ٖ /3اةاضنطزْــة غــةيطى خـــواة ،غــةيطى خـــوا نــطزٕ بــة ةةغــيًةى ثاضِاْــةةة يــة خـــوا،
ياخــــوز غــةيطى خـــوا نــطزٕ بــة ٖؤنــاضى ْـــعيو نةةتٓــــةةة يــة خـــوا ،ؾــ يَهى
ْازضةغــ ة.
خـالَى يةكــةم<ضةمكء واتاى (وس يلة ) لة قورِئانء سـونهةت دا<
(اآليٛش وو )ٞيـــة تةؾػـ ـ ةنةى خؤيـــسا( )1ثيَٓاغـــةيةنى جـــواْى ٖيَٓـــاةة ،بـــؤ ةؾـــةى
شووٌُاتو٘ٔا ََ ُٜٚت اكوورٖبُاصي وو٢اا ٔا َعوسٖا
ش ووًٝا:ُ١ا ٖٔو َٞا اؾ ٔعًٝا ووُ١ا ٔت َُعِ َٓ وو٢ا ََولاَ ُٜت َٖ ٛ
(اي َٛشووًٝا )١زة ميـــ ( :ائ َٛ
عوا)٤ٕ ٞ
باص اي ِٝوا ٔ٘ا ٔت َ
شوا ٌَاصياو٢انوا َذاوااأ:ٟا َتكوارٖ َ
ىااياو َُ َعل ٔٞواَؤاَٚا َ
د وٌٖا َِٔٔا ٔؾعٌِاايطَّلعَلتٔا ََ ٚتوارِ ٔ
ََ ٚ
ةاتةَٚ( :شًٔٝا )١يةغةض نيَؿــى ( اؾعًٔٝا)١يـة ،بـة َاْـــاى ئةةةيـة نـــة زةيهـــةى بـة ٖؤنــاض
ثيَى يـة خــواى ظا ٍَ ؾـهؤزاض ْعيـو زةبيـةةة ،يـة ئةجنــاَساْى ضـانةنإ ،ةة ةاظييَٗيَٓـاْى
شووا ٌَاصياو٢انوا َذا) يـة ظَـاْى عةضِةبيــسا
غـةضثيَطييةنإ ،ئةةيـ ية ضييةةة ٖـاتوة؟ يـة ( ََ ٚ
ةاتة :بة ؾ يَو خؤى ْـعيو خػــ ةةة.
ئٓجـــا ئــةةة يــة ئةغـــًمى ظَاْــــسا (اآليٛشوٞا) ةاى ٖيَٓــــاةة ،ةة ظخضبــــةى تو َيــصةضةةاْى
قوضِئـاْيـ ٖةض يةة ضـواضضيَوةيـةزا زةغــوةضِيَٓةةة.
ئةاةض تةَاؾـاى غـوْٓةتى ثيَػةَوـةضيـ  بهـةئ زةبيـٓني يـة غـوْٓةتسا ةؾـــةى
(َٚشًٔٝا )١بة بةضظتطئ ثًةى بةٖةؾــت زاْطاةة ،ةةى يةة زةة ؾةضَوةزةيةزا ٖــاتوة:
)1امٚحاايوُعلْ:ٞاز3واص.413
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ُاايٓ وََا:َ٤ا
ص و َُع ِّ
س و َِٔٝاِ َٜ
ؾةضَايؿــــ ى يةن ــةّ :ثيَػــــةَوةض  زةؾــــةضَوىَ ََ [ :ؤِا اقوولٍَا ٔ
شُٖوَاااايَٛشٔو ٝاً١اواَٚايؿاطٔو ٝاً١اوا
ايًُِٖٗامَبٖاٖذٔٔٙاايَٖعِووأ٠َٛاايتٖلَٖؤ١واَٚاي ٖاوواالأ٠اايكال َُٔ٥ؤ١واتتٔا َُ َ
َّ
د وُ٘ا
ظ وؿالعَما َ ٜو َِّٛااي ٔكَٝل ََ و أ{]١اأخِ َر َ
اااي وذٟٔا ََ ٚع َِ َت وُ٘واس ًََّ وُِا اي وُ٘ا َ
ش ُُووٛبا َّ
َٚا ِت َع ِج وُ٘ا ََكال ََ ولاا ََ ِ
دولمٟٗاتورقِ:ا()614واَٚاأ ُتوٛابَاَ ُٚباتورقِ:ا()529واَٚايتِّر َٔو ٔذٟٗا
اأسِ َُوَاتورقِ:ا()14859واَٚاي ُ َ
د وِ٘ات ورقِ:ا()722وا َٚا ِتؤُاخُ َس َُ ِٜو١ا
ص و ْٔا اغر ٜوبواَٚا ِتؤُا ََل َ
سَ
شْ ٝا َ
ت ورقِ:ا()211ا َٚاقولٍَ:ا َ و ٔ
س ٖوولَٕاتوورقِ:ا()1689اعَوؤِادَ وول ٔترٍا َمضٔووَٞاا ُاعَِٓووُ٘} ،ةاتـــةٖ :ـــةض
ت ورقِ:ا()420واَٚاتِوؤُا ٔ
نةغيَو نـاتيَو اويَـى ية باْط زةبـ  ،ب مًـ  :ئةى خـواية ،ثةضةةضزااضى ئةّ باْ ـةةاظة
تيَــط تــةةاةة ،ةة ئــةّ ْويَــصة بــةضثانطاةة! ةةغـــيًةة ؾــةضااايله ،بــة َوكةمــــةز
بوةخؿ ــة ،ةة ئــةة ثيَ ــةيةى نــة تيَيــسا غ ــ ايـ زةنــطىَ نــة بــة مييَٓت ث َيــساةة ،ث َيــى
بوةخؿــةٖ( ،ةض نةغــيَو ئةة زةةعــاية بهـات زةاي باْط) ئةةة ؾةؾاعةتى َٓـى بـؤ
ثيَويػــت زةب ية ضِخشى زةاييـسا( ،ةاتة :ؾـايػــ ةى ئةةة زةبــ نـة ثيَػةَوـــةض 
ؾــةؾاعةت تهــاى بؤ بهــات).
ؾةضَايؿــ ى زةةةَّ [ :عِٔا َع َِٔاا ٔاتِٔا َعُِورٚاتِؤاا ْي َعولصاأاْٖوُ٘اشَو ُٔعَااي ٖٓ ٔواٖٞااُ َٜ كوٍُٛا:ا
ش و ُٔعِتُُِاا ْي ُُ وؤَاذَِّٕا اؾكُُ ٛيووٛاأَجِ و وٌَا ََوولا َُ ٜكووٍُٛاوا ُث وِٖا َ وًعٛاا َع اًواٖٞواؾاإ ْٖ وُ٘ا ََ ؤِا َووًَّ٢ا َع اً واٖٞا
(صذَاا َ
َالا٠اا ًََّ٢اا ُا َعًا ِٔ٘ٝا ٔتَٗلاعَعِ ورّاواثُِٖاشَ وًُٛااا اائَٞاا ْيَٛشٔ ٝاً١اواؾاإ َْٖٗلآََِس ايٌ١ا ٔؾواٞاا ْيذَٖٓووأ١ا
شوَاٍَاا اا ٔيوا َٞاا ْيَٛشٔو ٝاً١اا
الااتَ ِٓ َػٔٞاصالَّا ٔي َع َِٕا َِٔٔا ٔع َلبٔاا ٔواَٚأامِدُٛاأإِاأانَُٕٛاأاَْلا َُٖٛوا اؾ َُِٔا َ
صو ًٔ ِْاتورقِ:ا()384واَٚاأ ُتوٛا
دوُ٘ااأسِ َُوَاتورقِ:ا()6568واِ ََُٚ
عوؿال َع{])ُ١اأخِ َر َ
س ًََّوُِا َعًا ِٝو٘ٔااي ٖ
صووالٗٞٔ٥اتوارقِ:ا
شْ ٝوا َٚايٖٓ َ
صوا ْٔا َوا ٔ
َباَ ُٚباترقِ:ا()523واَٚايتِّرَٔ ٔذٟٗاترقِ:ا()3614ا َٚاقلٍَ:اسَ َ
س ٖلَٕاترقِ:ا( ،})1690ةاتة :عةبسةيمـــةى نـوضِى عـةَطِى نـوضِى عـــاص
()678واَٚاتُِٔا ٔ
خـــوا يــة خـــؤى بــابــــى ضِاظى بــ  ،زةيمـــ  :اــويَِ يــة ثيَػةَوـــةضى خـــوا  بــوة
زةيؿةضَوةٖ :ةض ناتيَو او َي ــإ ية باْ ويَص بوة ،ئةة ضى زةيمـ  ،ئيَـوةف ةا بًميَٓـةةة،
ايًُٗوواِٖا َوواٌِّا
(ةاتة :ةةىَى باْط بسةْــةةة) زةايى قـةيمةةامت يةغـــةض بـسةٕ( ،بًمـئََّ :
ش َُٖٕ) ضوْهة ٖةض نةغــيَو قـــةىتيَهِ يــ بـسات ،خــوا زة قـةىتى يةغــةض
َعًا٢ا َُ َ
زةزات ،زةايــى زاةاى ةةغــيًةّ بــؤ بهــــةٕ ،ضــوْهة (ٚشوو )١ًٝثًةيةنــــة يــة بةٖةؾــــت
تــةْيا بــؤ يــةنيَو يــة بةْــسةناْى خـــوا ؾــايػــــ ةية ،ةة ئوَ َيــسّ ةايــــة نــة َــٔ ئــةة
بةْسةيـة ( ،،نــة بــةضظتطئ ثًــةى بةٖةؾـ ة) ،ئٓجـا ٖــةض نةغـيَو ةةغــيًةّ بــؤ زاةا
بهــات ،ئةةة ؾــةؾاعةتى َٓـى بؤ ثيَويػــت زةبـ .
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نةةاتـــة :ئـــةةة ضـــةَو ةاتـــاى ةغـــيًةية يـــة ظَـــاْى عـــةضِةبي يـــة غـــــوْٓةتى
ثيَػةَوةضزا .
خــالَى دووةم< وشـةى (وس يلة ) بة ثيَهج مانايــان بـةكارتاتوةض ضــواريان رِةواو
يةكيـان نارِةوايـة<
(َٚشو ٝاً١ا) ية بةناضٖيَٓاْى ٖاةةىْيؿــسا خـوا ييَيـــإ ضِاظى بـ  ،بـة ضـواض ةاتـاى ضِاغـــت
بةناضٖاتوة ،ةة خةيمـهيَهى عةةاّ ،بةتايوةت ئةًٖـــى تةقـــةةةف ،بـة َاْايـةنى ضــةةت
ٖةيمةف بةناضيإ ٖيَٓــاةة ،ئٓجــا ئيَُة ضواض َاْا ضِاغــ ةنإ بـاؽ زةنةيـــٔ ،زةايـى َاْـــا
ضـةةت ٖةيمةنةف زةخةيٓـة ضِةة ،نة بةزاخــةةة ظخض ية َػـــويمُاْإ تةْاْـةت ٖةْـسيَو
يــة ئةًٖ ــى عيًــــُيـ بــة ٖة ميــة يــة َاْــاى ةةغــيًةة تةةةغػــوٍ تيَ ةيؿــــ وةٕ ،ةة بــة
ؾ ـيَوةيةى ئــةة ةؾــةية بــةناضزيَٓٔ ،يــاخوز بــة بيــاْوةى ئــةة ةؾــةية ٖةْــسىَ ضِةؾ ــاضة
ٖةيمػـونةةت زةنةٕ ،نـة ظخض ثيَطـةةاْةى عةقيـسةى ئيػـــ َيية ،ةة ثيَطـةةاْةى خـوزى
ئةة ئايةتةؾــة نة باغى ةةغيًةى تيَسا ٖــاتوة! ئٓجا ةةغـيًة بةاؿــ ى بـة ثيَـٓ َاْايـإ
ٖـاتوة ،نة ةةى اوتــِ ضواضيإ ضِةةا ضِاغنت ،يةنيَهيؿيإ ْاضِةةايــة:
 )1يــــة قوضِئاْــــسا ةؾــــةى ةةغــــيًة ،ةةى ئةغــ ـًمى َاْــــا ظَاْةةاْييةنــــةى نــــة يــــة
(٥ليٚٛشوو)٢ٝيــةةة ٖيَٓاَــإ ،ئــاةا ٖــاتوة ،بطي يــة يــة ٖؤنـــاض ئــاَطاظى يــة خـــوا
ْعيههةةتٓةةة ،ةة ةؾةى ةةغـيًة يـة قوضِئاْـسا يـة زةة ئايةتـسا ٖـاتوة ،يـةّ ئايةتـةى

غـــوةضِةتى (ايو وُل)٠َ٥زا نــة ئيَػــ ا خــةضيهى تةؾػيـــط نطزْيٓــى ،ﭽ﮴ ﮵
﮶ﭼ ،ةة ية ئايــةتى ()57ى غـوةضِةتى (اإلشورا٤ا)زا ،نة زيــاضة ئيَُـة ئايـةتى

()56يؿــــى يةاــةٍَ ز َيــٓني ،ضــوْهة بةيةنــةةة ثةيوةغــــنت ،خـــوا زةؾــةضَوىَ :ﭽﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ ،ةاتـــــة :بًمــــــ :
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يةةاْة بجاضِيَٓةةة نة ث َي إ ةاية ية جياتى (خـوا) زةثةضغرتئَْ ،ـة زةتـوأْ ظياْ ــإ
يـــ بــةضٕ ْــة زةؾـ وأْ ييَــــيإ بــسةٕ ،ئةةاْــةى نــة ييَ ــإ زةثاضِيَٓــةةة ئةةاْــة
خؤيإ ٖؤنـاض ئـاَطِاظ زةخــواظٕ ،بـةضةة ثـةضةةضزااضيإ( ،ةاتـة :ئةةاْـة بـؤ خؤيـإ
زةياْةةىَ ية خـوا ْـعيو بوٓةةة) ،ةة بة ئوَيَـسى بـةظةيى خــوإ ،ةة يـة غـعاى خــوا
زةتطغئَ ،بيَ وَإ غعاى ثةضةةضزااضت َةتطغـيى ييَهـــطاةة ،ةاتـة :ئـةة قـــايمحاْةى
نــة ئ َيــوة ييَيــإ زةثاضِيَٓــةةة ،ئٓجــا ثيَػةَوــةضأَْ ،ة ئيه ــةٕ ،بةْــسة قــــايمحةناْى
زيهـةٕ ،ئةةإ بؤخؤيـإ بة زةاى ٖؤنـاض ئاَطِاظيَهــسا زةاةضِئَ ،ثيَى ية خـوا ْــعيو
بهــةةْةةة ،ةة ٖيطـيــــإ بــؤ ئ َيــوة ثيَٓانــــطىَ ،ب ــطة ٖيطــيإ بؤخؤيــإ ث ــ ْــانطىَ،
عو٤ٞاالا
بؤخؤيــإ خـوا خـواياْة تؤظيَو ية خـوا ْـعيو بهةةْـةةة ،نةةاتـة( :ؾالقٔوَُااي ٖ
ُٜعِط ٝو٘ٔ) ،ةاتــة :نةغــيَو بؤخـــؤى ؾــــ يَهى ْةبــــ ْ ،اتواْـــ بيوةخؿــــ  ،ئــــةةإ
بؤخؤيإ ضاةةضِيَى ضِةمحةتى خـوإ ،بؤخؤيإ يـة غـعاى خــوا زةتطغـئَ  ،بةتةَــاى
ئــةةةٕ خـوا ييَيــإ خؤؾــو  ،ئيَػـ ا ضؤٕ زةتواْــٔ ية ئ َيــوة خؤؾــنب ئيَوة بـةضةة
ى خـوا بـــةضٕ؟ بـةة ةاتــاية نـة اوْاٖ ـــإ يــ بـــةضٕ ييَ ــإ خؤؾـنب ،ئةةاْـة
ئيؿــى ئــةةإ ْــني ،نةةاتــــةٚ( :شوو )١ًٝيــة قوضِئاْــسا بــةَاْاى ٖؤنــــاضى يــة خـــوا
ْـعيهـووةْةةةية.
 )2ية غوْٓةتيؿـــسا ةةى ثيَؿـــرت بامسـإ نـطز ،يـةة زةة ؾةضَوةزةيـةزا نـة ٖيَٓـــاَأْ
(َٚشًٝا )١بطي ــية ية بةضظتطئ ثًـةى بةٖةؾـــت ،نـة ئةةيــــ تـةْيا بـؤ يـةنيَو يـة
بةْـسةناْى خـــوا ؾـايػــــ ةية ،نــة نؤتـا ثيَػــــةَوةضة  ،ةةى خــؤى ؾةضَوةيــةتى:
ئوَيَسّ ةاية نة َٔ ئـةة بةْسةيـة  ،،ةة ئيَػـ ا ئؤمةتةنـةىٖ ،ـةَوة ئةةاْـةى نـة
ايً ُٗ وِٖامَبٖاٖ وذٔٔٙا
ئــةة ؾةضَايؿ ــ اْة جيَوــةج زةنــةٕ ،زةاى ٖــةض باْ َيــو زة مي ـئََّ [ :
طوو ٝاً١اواَٚا ِتعَ ِجوُ٘ا ََكال ََولاا
شوو ٝاً١اواَٚايؿا ٔ
ش ُٖووَاااائ َٛ
ايوَٖ ِعٔ٠َٛاايتٖل َٖؤ١واَٚاي ٖوالأ٠اايكال َُٔ ٥ؤ١واتتٔا َُ َ
ااايوذٟٔاَ َٚع َِ َتوُ٘]ٖ ،ــةَوةَإ ئــةة زةةعايــةى بــؤ زةنــةئ ،ئوَ َيــسَإ ةايــة
ش ُُووٛبا َّ
ََ ِ
بةبــةض ؾــةؾاعةتى ثيَػةَوــةضيـ  به ــةةئ ،ضــوْهة ؾةضَوةيــةتىٖ :ــةض ن ــةؽ
زةاى ٖةض باْ ـيَو ئةة زةةعاية بهــات[ :سًََُِّا ايُ٘اظَ وؿالعَما ََِّٜٛاايكَٔٝل ََ.)1(]ٔ١
ٟات ورقِ:ا
ايترَٔو ٔذ ٗ
ٟات ورقِ:ا()589واَٚاأتُوٛا َباَ ُٚباتورقِ:ا()529واِّ َٚ
)1ااأخِ َردَو ُ٘ااأسَُِوَاتورقِ:ا()14859واَٚاي ُدَولم ٗ
خ َسَُِٜوا١اتوارقِ:ا()420وا
صلٞٗ ٔ٥اؾوٞا(ايهرب)٣اترقِ:ا()9874واَٚاتِوا ُٔا ََلدَواِ٘اتوارقِ:ا()722اَٚاتِوا ُٔا ُ
()211وا َٚاي ٖٓ َ
ايط َ َرأْ ٗٞاؾوٞااٚ:شطاترقِ:ا(.)4654
س ٖلَٕاترقِ:ا()1698واَّ َٚ
َٚاتِ ُٔا ٔ
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 3ة َ )4اْاى غــيَيةّ ضواضةَى ةةغــيًةة تةةةغػــوٍ يـة ى ٖـــاةةىٕ ،ئـةةاْيـ بـة
زةة ةاتــا بةنــــاضيإ ٖيَٓــاةةٖ ،ةضزةةنيؿــــيإ ضِاغــنت ،ةةى (اآليٛشوو )ٞاوتوةيــةتى:
(اي َتَٛشٌٗاتليٖٓ واوِّٞواٚاي َتَٛدٓو٘اتو٘ٔاصياو٢اا واياوُ٘اََعٓٝولٕا َوشٝشَلٕا) ثيَػةَوـةض يـإ
نطزةة بة ةةغــيًةة ضِةة ثيَهطزْـة خــوا يـة ثؿـــت ثيَػةَوـةضةةة بوةغـنت ،بؤئـةةةى
ثيَػةَوةض  بةضةة خـوايــإ بةضىَ ،نة ئةةيـ زةة َاْاى ضِاغت زضةغـ ى ٖـةٕ:
( -1اي َتَٛشٌٗاتلإلميلٕا ٔت٘ٔاٚتطالعَ ٔت٘ٔ) خؤ ية خـوا ْـعيو خػـــ ٓةةة بـة بـطِةا ثيَوـوةْى
ثيَػــةَوةضة ؾةضَاْوــةضيي بؤ نطزْــى ،نـة ئيَُـة يـة خــوا بجاضِيَيٓـــةةةة بًمـــيَني:
خـواية! يةبةض خــاتطى ئيُامنــإ بة ثيَػةَوــةض  ،ةة يةبةض خاتطى ئةةةى نـة
ئيَُة ؾةضَاْوـةضيي ثيَػــةَوةض  زةنـةئ ،ييَُإ خؤؾــوة.
ظؿالعَ ُتُ٘) ئةةيـ ئةةةية نـة زاةا يـة ثيَػةَوـةض  بهـطىَ ،تـا زةةعـــاة
( -2بُعَلؤُٙاَ َٚ
تهاَـــإ بـــؤ بهـــات ،ةةى ضـــؤٕ ئيَُـــة زاةاى ةةغـــيًةى بـــؤ زةنـــةئ ،ئـــةةيـ
ؾــةؾاعةمتإ بؤ بهــات ،ئةةةف زضةغــ ة.
بةيمـ ـةى ضِةةايي َاْـاى يةنةَيــإ:
ئةةةية نة ئيَُـة ٖةةيموسةئ بة ٖــؤى ئيُامنـإ بـة ثيَػةَوـــةضة  بـة ٖـــؤى
ؾةضَاْوةضييُـاْةةة بؤ ثيَػــةَوةض  ،ية خـوا ْـعيو بهـةةيٓةةة ،ئةةيـ ئةةةيـة

نة خـوا زةؾةضَوىَ :ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼٖ ،ؤنــاض بـةضةة خــوا خبــواظٕ،
ئيُـــإ ٖيَٓامنـــإ بـــة ثيَػـــــةَوةضة ؾةضَاْوـــةضييُإ بـــؤ ثيَػةَوـــةض  زةبيَ ـــة
ٖؤنــــاضى يــة خـــوا ْـعيه ــهةةتٓةةةَإ ،ضوْهــــة ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ،
(أا:ٟاَٚاتتَػ وٛااصيا ِٔ٘ٝاايكُرتَ١اتطال َعٔ١امَشُٔ ٛي٘ٔ) زياضة ؾةضَاْوةضيي بؤ ثيَػةَوـةضيـ 
ؾةضَاْوـــةضيي يـــة بـــؤ خــــوا ،ةةى خــــوا يـــة غـــوةضِةتى (ايٓص وول )٤ئايـــةتى ()80زا

زةؾـــةضَوىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ...ﭞﭼ ،ةاتـــةٖ :ـــةض نةغـــيَو
ؾةضَاْوـــةضيي ثيَػةَوـــةض بهـــــات ،ئـــةةة ؾةضَاْوـــــةضيي خــــواى نـــطزةة ،نـــــةةاتة:
زضةغــ ة ئيَُة ية خـوا بجــاضِيَيٓةةةة بًمــيَني :خـواية! بة ٖـؤى ؾةضَاْوةضييُـــإ بـؤ
ثيَػةَوــةض  ييَُــإ خؤؾوة ،ةة بة ٖؤى ئيُامنــاْةةة بة ثيَػةَوـــةض  ييَُـإ
خؤؾــوة.
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بةيمـ ةى ضِةةايـي َاْــاى زةةةَيــإ:
شووٌ)ى ضِاغــــت بــة ثيَػةَوــةض  ئةةةيــــة نــة زاةاى
ةة َاْايــةنى زيهـــةى ( َتٗ َٛ
زةةعــاى ييَوهــةئ زاةاى ؾــةؾاعةتى ييَوهةئ ،ئةةةف ضِاغـ ةة ،يةاـةٍَ زةقـةناْى
قوضِئإ غــوْٓةتسا تةباية ،ئةّ ؾـــويَٓةةاضةف يـةةباضةةة ٖةيـــةَ [ :عوأِاعَُُورااااتِؤَا
ايًُٗووِٖاصْٖ وولانُٖٓ وولاصذَااأادِووََتَِٓلا
صكُ:َٕٛا( َّ
خرَدُ ووٛااَٜصِو ووتَ ِ
ا ْيدَطَّ وولبٔا َمضٔ ووَٞاا ُاعَِٓووُ٘وا ايُٖ وولا َ
شٌُاصيا ِٝوااتٔ َٓ َٔٓ ِّٝولاؾاتَاصِوكََٔٓٝلواَٚص ْٖولاَْ َتَٛشٖوٌُاصياِٝوواا ٔت َعوِِّا َْ َٔٓ ِّٝولا)وا ََعِ َٓولُٙا ٔتَُعَلٔ٥و٘ٔاُٖوَٛا
َْ َتٖ َٛ
دُ٘اا ْي ُدَلمٟٗاتورقِ:ا(ا ،})1010ةاتـة :عوَـةضى نـوضِى خـةت اب
خرَ َ
ظؿالعَ ٔت٘ٔ]{أا ِ
مَ ٖتُ٘اَ َٚ
خـــوا ي َيــى ضِاظى ب ـ ( ،زيــاضة جاض َيــو ةؾــهة غــايميي بــوة ،بــاضإ ْةباضيو ــوة ،زةغ ـ ى
عةبواغـي َـاَى ثيَػــــةَوةضى اـطت يةاــةٍَ َػـــويمُاْإ ضـــوةٕ بــؤ زةؾـــ يَو بــؤ
ْويَصة بـاضاْة ،يإ ٖةض ية َيحــطابى ثيَػــةَوـةضزا يةْيََـو َعاــةةت ،ئةة نـات زيـاضة
عوَةضى نوضِى خةت اب خـوا ييَى ضِاظى ب خةييؿةى َػــويمُاْإ بوةة) اـوتى :ئـةى
خـواية! ئيَُة ئةاةض ةؾــهة غايميي زةبـوة تةةةغػويـُإ بـة ٖـؤى ثيَػةَوةضَــاْةةة
بؤ ى تؤ زةنطز ،تؤف باضاْت بؤ زةباضاْسئ ،ئيَػـ اف تةةةغػــوٍ زةنـةئ بـؤ ى
تؤ بة َاَى ثيَػـةَوةضةنةَـإ ،باضامنــإ بؤ بواضيَٓــة( ،ةاتة :ئةة زةنةيٓـــة ٖؤنـــاض
نة ية تــؤ ْـعيو بيٓةةة ،نة َاَى ثيَػةَوــةض زةةعاَإ بؤ بهــاة تهــاَإ بؤ بهــات
يـة تؤ بجــاضِيَ ةةة ،باضامنــإ بؤ بواضيَٓــى).
ييَطة زاية ظخض ية ئةًٖـى تةقةةةف خةيمـهى عةةاّ بـة ٖةيمـــة زاضـــوةٕ ،بـةىّ
ةةى زةبيٓني عوَةضى نـوضِى خةت اب خـوا ييَى ضِاظى بـ  ،تةةةغـػـويــى بـة خـوزى
عةبواغــى َــاَى ثيَػةَوــةض خـــوا ي َيــى ضِاظى ب ـ ْ ،ــةنطزةة بة مي ــهو تةةةغـػويــى بــة
ثاضِاْةةةة تهـانطزْى عةبواؽ نــطزةة ،ةاتة زاةايــإ ية عةبوــاؽ نطزةة نة ية خــوا
بجاضِيَ ــةةةة زاةا يــة خـــواى بةخؿــــةض بهــــات ،باضاْيــــإ بةغــةضزا بواضيَٓ ــ ٖ ،ــةتا
ثيَػةَوةض َ ابوة ئةة زةعاى زةنطز ،ضوْهـة زةبـ بـعاْنيَ :ةبةغـت ئةةةْيــة
نة ئةاةض عةبواؽ ْةبوةايـــة خــواى بـة بـةظةيي بـاضاْى ْةزةباضاْـس ،بـةىّ عوَـةض
خــوا ييَـى ضِاظى بـ  ،ةةى خـؤ بةنــةَ طيي (تواضا ) ةايهـطزةةة ثيَػةَوـةضى خـــواة
خعَةناْيؿــى ظخض خؤؾــويػ وة ،زيـاضة عةبواغـيـ خــوا يــيَى ضِاظى بـ نـة َـاَى
ثيَػةَوـــةضة  ،ةة عوَـــةض خــــوا ييَـــى ضِاظى بـ ــ اوتوةيـــةتىَ :ػــويمُاْـ ــووةْى
عةبواغــــِ ث ــ خؤؾ ــرت بــوة يــة َػــويمُاْ ــووةْى خــةت ابي بابــــِ ،ضــوْهة زةظا
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ثيَػةَوةض  بة َػــويمُاْــووةْى عةبواغـي َـاَى ضـةْسة زيمـى خؤؾـووة ،تةَاؾـا
بهةٕ ضةْس زيمػــؤظ بوةة! ئةاةضْا عوَةضة خةييؿـــةة ظاْايـــاْى زيهـــةف ٖـةبوةٕ
نة ية ناتى ْةباضيٓــى باضاْسا زاةاى باضإ باضيٓيــإ نطزةة.
شووٌ) بــة زةعــاى عةبو ــاؽ خـــوا ي َيــى ضِاظى ب ـ نــطاةةْ ،ــةى ظاتــى
نةةاتــةَ ( :تٗ َٛ
عةبواؽ ،ثيَػـةَوـةضيـ  تا ظيٓـسةة بـوةة زةعـــاى بـؤ نـطزةةٕ ،ئيَػـــ ا نـة يـة
ْيَوَاْـــسا ْـــةَاةةةَ ،ـــطزةة زةبـ ــ يـــةنيَهى زيهـــة زةعـــا بهـــــات ،ئٓجـــا ئةاـــةض
زةعـانطزْةنـإ بة ظاتى ؾــةخكـةنإ بوةاية ،زياضة ثيَػةَوـةض  يـة ثيَؿـرت بـوة
ية عةبواؽ ،زةياْ وت :ئةى خـواى ثةضةةضزااض! يـة تـؤ زةثاضِيَيٓـةةة بـة ثيَػــةَوةض
ة ئــةة زةنةيٓــــة ةةغــيًة بــؤ ى تــؤ ،ئٓجــا ئــةةةى ثؿــــ يي ئــةةةف زةنــات،
ئةةةية نة زةيمـ  :عةبوـاؽ زةعاى زةنطزة عوَةضى نوضِى خةت ــاب َػـويمُاْاْيـ
يــة ثؿــــ يةةة ئاَيٓيــــإ زةنــطز ،ئــةة زةثــــاضِايةةة ئــةةاْيـ زةياْ ــــوت :ئــاَني،
نةةاتــة :ئــةة ( َتَٛشٗ ووٌ)ةى نــة بــة ثــــاضِاْةةةة ؾــةؾاعةتى ثيَػــةَوــةض  زةنــطىَ،
ئـةةة يـة زةاى ةةؾـــاتى َطزْـى تيَجـةضِيوةة ْـةَاةة ،بـةىّ ئـةة ( َتَٛشٗوٌا)ةى نـة بــة
ثيَػـــةَوةض  زةنــطىَ ،نــة ئيُـإ ث ٖيَٓــإ ؾةضَاْوــةضيي بـؤ نطزْيــةتى ،ئــةةة
زةاى َطزْيؿـي ٖةض ٖةيــة.
( )5اي َتَٛشٌٗات٘ٔا ٔتَُعَٓ٢ااإلقْصَلّا َعًا٢اا ٔا ٔتذَا ٔت٘ٔاَٚايصؤاٍاتذَا ٔت٘ٔ) ،ةاتة :غــويَٓس بـة خــوا
خبـوضىَ بة ظاتى ثيَػةَوةض  ،يإ ظاتى ٖةض نةغـيَو نة زاةاى ث ية خـوا بهـــطىَ،
بؤ ةيَٓة :ب وتطىَ :خـواية يةبةض خــاتطى ؾةٕ نةؽ ئــاةاة ئــاةاّ بؤ بهــة!
يةةبـاضةةة (حملشٔاايتَٜٚوٌا) ئـةة قػــةية يـة (صتؤُاتُٝٝو١ا) زةخـواظيَ ــةةة ،نـة
تةؾكـي مًيَهى ٖةيــة َٔ ،ثـوخ ِ نطزختـــةةة ،اوتوةيـةتى ( :اؾَٗوذَااُٖوَٛاايَّوذٟٔا ايوِِاتَهُؤِا
شوؤٙٛاالا ٔؾووٞاسََٝل ٔت و٘ٔاَٚالا َت ِع وََا َََُل ٔت و٘ٔاواالاعٔ ِٓ وََا
ص وكالٔ٤اِ َْ َٚ
اي ٖ وشَل َتُ١ا َْ ٜؿ َعًُ َْ ٛوُ٘ا ٔؾووٞااإلاشِتٔ ِ
عوُٗٛمَٔ٠اتَِٝو َُِِٓٗاواَٚص ْٖ َُوولا
:بِعٔ َٝوأ١اا ْيَُ ِ
ظوٕ٤ِٞا َٔؤَاا ا
اق ِورٔٙاَٚالاغاِٝورا اق ِوورٔٙاواَٚالا ُٜعِورَفُا َٖوذَاا ٔؾوٞا َ
ضوعٔ ٝاؿٕ١ا ََ ِرؾَُ ٛعوٕ١ا َِٛ ََ ٚقُ ٛاؾو إ١واأاِٚا َعُٖؤِا ايوِٝضَا اق ِٛيُوُ٘ا
ظ ِْ٤ٞا َِٔٔا َذ ٔيوواا ٔؾوٞااأسَل ٔبٜوحَا َ
ُ ِٓ ٜاكٌُا َ
َاايوذٟٔا اقوولٍَاأا ُتووٛاسَٓٔ ٝاؿو١اا
ظوولَ٤اا ُا َت َعووليا...٢ا ََٖ ٚوذَاا ُٖوَّ ٛ
نرُا َذ ٔيووااصِٕا َ
شو َٓذِ ُ
ن َُوولا َ
ذو١اا ا
س ٖ
ُ
سَْ:ا
دًُٛماَٚالا َٜكٍُُٛاأا َ
َٚاأ ِ وشَل ُتُ٘:اص ُْٖ٘االا َٜذُ وٛزُا ََْٗ َٚوِٛااعَِٓ وُ٘اسَ ِٝوحُاقاليُٛا:االاُٜصَِاٍُا ٔت َُ ِ
سولٖا
د ًْ ٔكو٘ٔاالا َتذُوٛزُاوا:اْٖوُ٘االا َ
صو اَ ايُ١ا ٔت َ
شو اَيُوا ٔتشَولِّاأا ِْ َٔٝلٔ٥ووا...ا َ ٚاقوولٍَاايكوَٚم:ٟاا ْيَُ ِ
أا ِ
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دًْلا َعًا٢اا ْيدَلئلاؾاالا َتذُٛزُاٚؾالقاووال)( ،)1ةاتة( :صتؤُاتُٝٝو١ا) ضِةمحـةتى خــواى يــ
ٔي ًْ َ
ب ــ زة مي ــ ( :ئــةةةى ثيَٓجــةَيإ) ئةةةيــة نــة (ب مً ــيَى :خـــواية! َــٔ غــــويَٓست يــــ
زةخؤّ ،ئةة ؾــ ةَإ بؤ بهــةى ،ية بةضخــاتطى ؾةٕ نــةؽ)ٖ ،ــاةةىٕ خـوا ييَيـــإ
ضِاظى بـ ؾــ ى ةايــاْـٓةاوتوةْ ،ة بؤ زاةانــطزْى باضإ ،ةة ْة بـؤ غةيــطى ئـةةةف،
ْة ية ضِخشااضى ثيَػــةَوةضزا  نة ظيٓـسةة بـوةةٖ( ،ـيض ٖاةة مييَـو ْةضـوةة بًمـــ :
خـــواية! يةبــةض ثيَػـةَوــــةض ئاةاَــإ بــؤ بهــة) ،ةة ْــة زةاى َطزْيؿــــيْ ،ــة يــة ى
اؤضِةنــةىْ ،ــة يــة ى غــةيطى اؤضِةنةؾــي ،ةة ئــةةة ْــةظاْطاةة يــةة زةعاياْــةى نــة
ْاغـــــــطاةة ْـــــاةزاضبوةٕ يـــــة ْيَواْيـــــــاْسا ،ةة ٖـــــاةةىٕ زةعايـــــإ نـــــطزةة ،يـــــة
زةعايةناْيؿــيإ زا ؾــ ى ةا ْةبوةة ،بةيمـهو ٖةْسيَو يةة جؤضة ؾـ اْة يـة ٖةْـسيَو
ؾــةضَوةزإ نــة غــةْةزةنةيإ بيَٗ ــيَعة ،نــة ثــاٍَ زةزض َيــٔ بــؤ ى ثيَػةَوــــةض ،
ياخوز ثاٍَ ْازضئَ زةةةغ يَٓطئَ{ ،ؾةضَوةزةى (َطؾوع) ةاتة :ية ثيَػةَوـــةض 
ايَطِزضاةةتةةةَٛ( ،قوٛفا) ئةة ؾةضَوةزةيـة نـة ٖاةةيمــيَو زةي يَطِ َي ـةةةة يةغـةض ةى
ضِازةةةغـ ْاضيَ ة ثـاٍَ قػـــةى ثيَػـــةَوةض  }يـاخوز يـة ٖةْـسيَو نـةؽ نـة
قػةيإ بةيمـ ة ْية( ،يةضِاغـــ ييسا بةيمــ ةي ؾـةضعيي تـةْيا قوضِئـإ غـوْٓةتة) ،ةة
ئةةةؾــة نة ئةبو كةْيؿــةة ٖـــاةةىْى ثيَؿـ ييإ ييَهـطزةةة اوتوةياْـة :زضةغـت
ْيــة ،بــة زضةغــ ــهطاة زاةا يــة زضةغــــ هةض ْــانطىَ ،ةة ٖــيض نةغـيَو ْا مي ــ خـــواية!
يةبــةض ٖــةقى ثيَػــــةَوةضإ ئــةة ؾ ـ ةَإ بــؤ بهــة ،ةة قــةززةضيى (نــة يةنيَهــة يــة
ظاْاياْى كةْـةؾى َةظٖةب) زةيمــ  :زاةانطزٕ بة زضةغـ ـهطاة زضةغـت ْيـة ،ضـوْهة
ٖيض زضةغــ هطاةيَو ٖةقى يةغــةض بةزيٗيَٓةض ْية ،يةبةضئــةةة زضةغــت ْية.
خـالَى سـيَـيةم< تاواركردنــة غةيرى خـواض وة غةيرى خـوا كردن بـة وةسـيمةى
ثــارِانةوة لة خـوا دروست نيــة<
ييَطةزا زةَـــةةىَ ئاَـاشةى بـة قػـــةيةنى (اآليٛشوٞا) بهـــةّ يـة تةؾػـ ةنةيسا بـة
ْاةى (مٚحاايوُعلْ{ ،)ٞبؤ ظاْياضيي إ (اآليٛش )ٞيةنيَـو بـوةة يـة ظاْايـــاْى قوضِئـإ،
ةة خـــؤى بـــة ؾـــويَٓهةةتوةى تةضيكـــةتى ْةقؿـ ــوةْسيي زاْـــاةة يـــة ضِةةى تةظنيـــةى
)1احملشٔاايتٌَٜٚاز4واص-186ا187وانة ئةةيـ يةا(نتلباايٛش٣)١ًٝا(صتُٔات)١ُٝٝةة ٖيَٓاةيةتى.ا ا
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ْةؾػـةةة ،ةة يةنيَهـيـ بوةة ية خةييؿةنـاْى َو ْا خاييسى ْةقؿــوةْسيي  ،ية شيَـط
ْاةةْيؿــاْى( :ايتؿصريااإلظلم)ٟزا ٖةْسىَ قػــةى ئةٖــًى تةقــةةةف زيَٓــ نة َٔ
تيَويٓــييِ يةغــةض ظخض يــةة قػــاْةى ٖةيــة ،بــةىّ بــة ٖــةضكاٍَ ،ئيٓهــاضيى ْــانطىَ نــة
يةنيَهـــة يـــة ظاْـــا اـــــةةضةنإ} ،زةيمـــــ َٚ ( :اشَوو َتَٖ ٍَا َتعِو وضُاايٖٓوولطا ٔتَٗو و ٔذ ٔٙااآلٜوؤ١ا َعًاو و٢ا
دعِ ًٔٗو وِاَٚشٔو وًٝا١اتَو ؤَ ِٝاا ٔا َت َعلي و و٢اَٚتَو ؤَ ِٝاايعٔ َو ولبا
نيا ََ ٚ
ش َ
ََعِو ورٚعٔ َ١ٔ ٝااإلشو وتٔ َػلث١اتلي ٖو ولئ ٔ
طٓٝوولا
وا ٔت ُؿوالٍٕااإِٔاتُعِ ٔ
صوُِا َع اً ِٝو ا
صوِاعَ اًو٢اا ٔا َت َعليوو٢اتٔٗوِا ٔتو إَا ُٜاكولٍَ:اايًَّ ُٗو َِاص ْٖولاُْكْ ٔ
َٚايكا َ
ُا َٔوأاعٔ ولباا اتَا َعليووا٢ااي ٖوالحلني:ا َٜوالا ُؾواالٕا
بااأٚاايوُاَؤ ٓٝ
ن َذاواَُِِٗٓٔ َٚأََِا َٜكٍُُٛا ٔيًْ َػل ٔ٥وا ٔ
ا
ش وًٝا١وا
وا َٔؤِا ٔت ولبٔااتِ ٔت َػولٔ٤اائ َٛ
ن و َذاواَٜ َٚسِعُ ُُوَٕٛااإٖٔا َذ ٔي و ا
نو َذاا َٚا
ابعُاا اتَ َع وولىلائ ُ ٝورزقُينا ا
شوًَّ َِوااأ ْٖواُ٘اقوالٍَ:اص َذااأعٝوتهُاِااَُ ُ:واٛمُا اؾ َعًواِٝهُِاتَا ِٖوٌا
َٜٚورَٕٚٚاا َعوأاايٖٓ ٔوآٞا َواًَّ٢اا ُا َع اً ِٝوا ٔ٘ا ََ ٚ
وا َت ٔعٝوَْاا َعوأااحلوالِّا ٔت َُ َرا ٔ
نواٌٗا َذ ٔيوا ا
ايكُ ُٛمواأاٚاؾالشوتَا ٔػٝجٛااتٔ اَ ِٖواٌاايكُ ُواٛموا َُ ٚ
سواٌ)( ،)1ةاتـة:
ٖةْسيَو ية خةيمـهى ئـةّ ئايةتـة بـة بةيمــ ة زيَٓٓـــةةة يةغـــةض ضِةةايـي ٖـــاةاض نطزْـة
ثياةضانإ نطزْيــإ بة ةةغيًة ية ْيَـوإ بةْـسةنإ خــواى بـةضظزا ،ةة غـــويَٓس يـة
خـوا زةخؤٕ بـةةإ نـة ب ـوتطىَ :خــواية! غـــويَٓست يــ زةخـؤّ بـة ؾـةٕ نـةؽ ،نـة
ؾــةٕ ؾ ةّ بسةية ،ياخوز ٖةيــاْة بة نةغيَو نة ْازيــاضة ،يـاخوز نـة َطزةةؾـــة يـة
بةْسة ضانةنـــاْى خــوا( ،زةضـيَ ة غـــةض قةبطةنـــةى ،يـإ يـة َايمــ ٖـاةاضى زةنـات)
زةيمــــ  :ئــةى ؾــةٕ نــةؽ! يــة خـــواى بــةضظ بجــــاضِيَوة نــــة ؾــةٕ ؾــــ ةة ؾــةٕ ؾــــ ةّ
ثيَوـــسات ،ةة ثيَيــاْـ ــواية ئـــةةة يـــة جـــؤضى زاةانـطزْـــــى ٖؤنـــاضة بـــةضةة خــــوا ،ةة
يةةباضةؾـــــةةة ئـــةةة يـــة ثيَػةَوـــةض  زةايَطِْـــــةةة ،اوايـــة :ثيَػةَوـــةضى خــــوا
ؾةضَوةيـــةتىٖ :ـــةض ناتيَـــو ناضةباضةنـــإ غـــةغًمةتيإ نـــطزٕ ،ضِةةبهـــــةْة خةيمـ ــهى
اؤضِغ إ ،ياخوز ٖاةاض بهةْة خةيمــهى اؤضِغــ إ( ،نــة ثيَػةَوةض ٖ ـةضايع ؾـــ ى
ةاى ْةؾةضَوةةة ةةى ئايوةغيي زةيمــ ) ئةةة ضــةْس قؤْــاؽ ية ٖــةم زةةضة.
الّا
زةايي ئايوةغــيي ضِةمحةتى خـواى يـ بـ  ،يـة شيَـط ْاةةْيؿـــاْىَ ( :تشكٝولاايهوا ا
ؾوٞاَٖ َذااايْ َُ اكلّ)زا ،ةاتة :غاغـهطزْةةةى قػــة يةةباضةةة( ،تٛشٗوٌا) بة اؿــ ى زةنـــاتة
ضــواض جؤض ،غــيَيإ بة ضِةةا زةظاْـــ  ،زةيمــ :
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ظواوَّا
باايو ٗاَ َعلٔ٤ا َٔ ِٓواُ٘االا َ
مبعِ َٓ٢اطا اً ٔ
دعِ ًٔ ٔ٘ا َٚش وًٝا ا١ا َ
يةنــةّ[ :اإٖٔااإلشتٔ َػلثَ ا١ا ٔت َُدًُِٛمٍا ََ ٚ
با
طوا ًٔٝت٘ٔا َٔوا َٔاايطووالئ ٔ
نلَٕااياو َُطًُٛبُا َٔ ِٓواُ٘اسٝولاواٚالاَ َٜت ََّ ٛقواـُا َعًوا٢اأاؾْ َ
ٔؾٞادَ َٛازٔٙاصِٕا ا
ضو َٞاا ُا
ضوٌُا َٔو َٔااي وُؿطٍُٛواؾا اكوَِا َو ٖااأ ْٖوُ٘ا اقولٍَايعُ َُو ورامَ ٔ
َتوٌِا اقوَِاٜط ًُوبُاايؿال ٔ
َت َعليو و و٢اعَِٓو وُ٘ا ايُ وولااشِو وتَ َْذََْاُ٘اؾ و وٞاايعُُِو و و َر:٠ا(الااتَِٓصَو و وَٓلا َٜوولاأاخٔوواٞأَو ؤِابُعَلٔ٥و ووا)!]
د وِ٘اتوورقِ:ا()2894واَٚايتِّر َٔ و ٔذٟٗاتوورقِ:ا
د وُ٘ااأ ُت وٛابَاَ ُٚباتوورقِ:ا()1498واَٚا ِت ؤُا ََل َ
{اأخِ َر َ
نَُلاذنراايعٝذاظلنراٚا:ي ووالْ ،}ٞةاتة :كايمــةتى
ضعٝـوا ا
()3562وااٚصشٓلبٙا َ
يةنةّ ئةةةيـة ئيٓػـــإ ٖـاةاض بهاتـة زضةغـــ هطاةيَو يـة زضةغـ هطاةةناْى خــواة،
بيهــاتة ةةغيًة نة زاةاى ييَوهات بؤى بجاضِ َي ــةةة( ،بًمــ زةةعـاّ بـؤ بهـة) ،اوَـإ
ية زضةغــ ى ئةة كايمةتة ْانــطىَ ،بةَـةضجيَو زاةا ييَهـطاة ظيٓسةةبــ  ،ةة ئـةةةف
ثــةنى يةغــةض ئــةةة ْةنــــةةتوة نــة ئــةةةى زاةاى يــــ زةنــطىَ ،يــة زاةانــــاضةنة
باؾـرتبـ  ،بةيمـهو جــاضى ةاية نةغــيَو نة باؾـرتة زاةا يـة نةغـــيَو زةنـات نـة بـة
قــةزةض ئــةة بــــاف ْيــة( ،زاةاى ييَسةنــــات زةعــاى بــؤ زةنــات) ،ةةى يــة ضِيَيــةنى
ضِاغ ةةة ثيَُــاْـ ةيؿــ وة نـة ثيَػةَوـةض  بـة عوَـةضى نـوضِى خةت ــابي خــوا
خواٞا
ييَى ضِاظى بــ ؾةضَوة ،ناتيَــو َؤيمةتى ييَــوةضاطت بؤ عوَــطِة( :الااتَِٓصََٓلا َٜولاأا ٔ
َٔوؤِابُعَو و ول ٔ٥وا) ،ةاتـــة :ئـــةى بطايةنـــةّ يـــة زةعـــــاى خـــؤت بيَوةؾـ ــُإ َةنـــة،
(ٖةضضةْسة ٖةْسيَو يـة ظاْايـاْى ؾةضَوةزةْـــاؽ ئـةة ؾةضَوةزةيـــإ بـة بيَٗـــيَع
با
ظاْيوة ،ةةى ؾــيَذ ؾانطة ؾــيَذ ئةيوـاْيي) ،ثاؾــإ زةيمـ َٚ { :اأَِ َرُٙااأٜطَلااإٔاٜطًُ َ
َٔوؤاأُ َِٜٚووضاايكا َرْٔووٞامَسَُِو وُ١اا ٔا َت َعوولىلاعَ اًِٝوو ٔ٘ااإِٔا َٜصِو و َتػِ ٔؿ َراياووُ٘:ا(ؾا ووإٕااشِو وتَطْعَُاإِٔا
َٜصِ و َت ِػ ٔؿرَا ايواواؾال ْؾعَ وٌِو اؾطًبآَ٘ااإلشِ وتػِؿلمو ؾلشِووا َت ِػ اؿرَاياوُ٘ا)(َٚ )1اأَورَااأَُٖ َتواُ٘ ا
ن َُ ولا ََ ورٖاتْٔ اؿ ولاأ َٚت و إَٖا َ ُٜو عًٛااعَ اً ِ ٝو ٔ٘} ،ةاتــــة :ةة ٖــةضةةٖا بــة
ش وًٝا١ا اي وُ٘ا ا
باائ َٛ
تطا اً و ٔ
عوَــةضى نــوضِى خــةت ابي خـــوا ييَــى ضِاظى بــــ ؾــةضَوة :نــة زاةا يــة ئوةيػــــي
شوتَطْعَُا
قةضِةْيى بهــات تا زاةاى يــيَووضزْى بؤ ية خـوا بهـــات ،ؾـةضَوةى( :ؾاوإٕاا ِ
شو َت ِػ اؿرَا ايوُ٘) ،ةاتــة :ئةاــــةض
شووتػِؿلمو ؾل ِ
صو َت ِػ ٔؿرَا ايوواواؾال ْؾ َعوٌِاو اؾطًووبآَوو٘ااإل ِ
إِٔاِ َٜ
تواْيت ةاى ييَوهةى زاةاى ييَوــوضزْت بؤ ية خـوا بهــات ،ةا بهة ،زيـاضة عوَـةضيـ
خـوا يــيَى ضِاظى ب زاةاى ييَهــطز نة زاةاى يـيَووضزْى بـؤ يـة خــوا بهـــات ،ئـةةيـ
د ُ٘ا َُصِ ًِْٔاترقِ:ا()6656وا َٚاأسِ ََُاترقِ:ا()24845واَٚاأ ُتٛاَ َٜعً٢اترقِ:ا( .)4593ا
)1ااأخِ َر َ
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زاةاى يــيَووضزْى بـؤ يـة خــوا نـطزٖ ،ـةضةةٖا ثيَػةَوـةض  ؾـةضَاْى نـطزةة بـة
ئؤمةتـــــى نـــة زاةاى ةةغـــيًةى بـــؤ بهـــــةٕ( ،ةةى ثيَؿـــرت باغـــــُإ نـــطز) ،ةة
قــةيمةةاتى يــيَوسةٕ.
نة زيـاضة ثيَػـةَوةض  ية ٖــةَوة ئؤمةتةنـةى باؾـرتة ،نةضى زةعاؾــى بـؤ
زةنةٕ ،ئةةة كايمــةتي يةنـةَى تةةةغـػويـى زضةغـت ضِةةاية.
الا َٜص وورتٜبُا َعولئ ِْااأ ْٖوُ٘ا اغ ِٝورُا
نولَٕاايوو َُطًُْٛبُا َِٔٓ ووُ٘ا ََٝتولااأاِٚا اغلَ ٔ٥ولاا اؾو ا
زةةةَّٚ { :اأ َٖولاص َذاا ا
ـ} ،ةاتـة :بـةىّ ئةاـةض زاةا
صوا اً ٔ
س َْا َٔوا َٔااي ٖ
دلٍ ٔ٥سا َٚاأْٖ وُ٘ا َٔٔااي ٔ ََعاايَّ ٔتٞاياِِا َٜؿعًَٗلاأا َ
َ
ييَهــــطاةةنة َطزةةبــــوة ،يــإ يــةةىَ ْــــةبوة (بــؤ ةيَٓــة :يــة ؾــــاضيَهى زيهةيــة ،تــؤ
ييَطةةة زاةاى ييَوهــةى زةعات بؤ بهــات) ئـةةة ٖـيض ظاْايـةى اوَـــاْى يةةةزاْيــة
نة زضةغــت ْية ،ةة يةة زاٖيَٓطاةاْــةية نة ٖيض نــاّ يــة ظاْايــاْى ثيَؿــني ؾــ ى
ةايإ ْةنــطزةة.
دلطا َتِٗادَ ولَ ٔ٥س;٠اؾا اكَِا َووا ٖااأ ْٖواُ٘اا
الُّا َع اً٢اأاٌُِٖاايكُ ُٛما ََعرٚعْا ََ َُٚ
غــيَيةَّ َْ { :عِِاايصٖ ا
شلتَُ٘اص َذاازَامُٚااايكُ ُواٛمَااإِٔا َٜكُُ ٛيواٛا:ا(ايصٖوالاُّا َع اًوِٝهُِِااأِٖوٌَاايوََِّٜلما
نلَٕاُٜعًُِّااأ ِوا َ
 ا
ص ًُٔٔنيَواَٚصْٖلاصِٕاظَلَ٤اا ُاتعلىلاتٔهُِاالسٔ ُكوإَٛوا َٜوارسَِاا اتَ َعوالىلا
ََٔٔاا ْيُُؤَِٔٓٔنيَاَٚا ْيُُ ِ
ص و اٍَُاا اتَ َع ولىلايا َٓ ولا َٚاي ُه وِِاايعَلؾٔٝوو١وا
خرَٜٔا َْ ِ
نيا َٔ ٖٓ ولا َٔ َٚوِٓهُِواٚايو وُُصتَ اَ ٔ
ايو وُُصتَكََٔ َ
( )1
س َٕا
د َرُِِٖاَٚالا َتؿْتٖٔٓلا َت ِعََُِِٖاَٚاغْ ٔؿرِا ايٓوَلا َٚاي وُِِٗ) ،ا َ ٚايِِاٜرباعَٔاأا َ
ايًَُّٗ َِاالا َتشِرََِٓلاأا ِ
خ ورياأا ْٖ وُ٘ا
ن وٌٓا َ
سو َرصااخلا ًْ ولا َع اً و٢ا ُ
ض و َٞاا ُا َت َعلي و و٢ا َع وُِِِٓٗا َ ُٖ ٚوِِااأ ِ
شلتَ ٔ١ا َم ٔ
َٔو َٔااي ٖ و َ
ضوا َٞاا ُا َت َعوالىلاعَُِٓٗ َُوالاأا ْٖواُ٘انوالَٕا
طًبَا َٔٔاََُِّٝاظََ٦ٝلاواتٌَِا اقَِا َ ٖا َعٔااتِٔاعُ َُوا َرا َم ٔ
ا
الُّا
وا َٜولامَشُواٍَٛاا ;اايصٖ و ا
الُّا َع اًِٝوا ا
َٜكُوا:ٍُٛاص َذاابَخَواٌااحلُذِ و َر ا٠اايٖٓ َٖٜٛوا١ازَا ٔ٥و َراا:اايصٖوا ا
واٚالا
ُوا ُثوا َِا ََ ِٜٓوارفُاٚالاَٜسٜوَُاا َعًوا٢اذَ ٔيوا ا
وا َٜوالاأا َتوا ٔ
الُّا َع اً ِٝوا ا
صوا ا
وا َٜلاأا َتوالاتَ ْهواروااي ٖ
َع اً ِٝا
ٜطًو وبُأَو ؤاش ووَٝاايعَو وليا ُٔنيا اأِٚأَو ؤِاضَو وذٝعٔ٘ٝااي و وُهرٖ ََِٔٝا َمضٔو و َٞاا ُا َتعَو ولىلا
سلطواُِا
شوالٔ٥راَؤاأا َ
َعُِٓٗ َُلاظَ َ٦ٝالوا َُِِٖٚااأنْ َرّأَٔاضَُٖتُ٘ااي َصٝط١وا َٚاأمِ اؾعُا اقَِ َمااا َٔوأِا َ
الىُاايووُُشٝطا ،}١ةاتــة :بة مي ــ  ،ئةاــةض غ ــةةيإ ي ــ بهةى بياْــسةيَٓى،
ت و٘ٔاا:اؾْ و و ا
(ةاتــة :زةاْسْيَهـــى يــةى تةضِةؾاْــة) ئــةةة زضةغــ ة ،ضــوْهة يــة ضِيَــى ضِاغــ ةةة
)1ااأخِ َردَ و ُ٘ااأسَُِ وَات ورقِ:ا()24845واَٚاتِ و ُٔا ََلدَ و٘ات ورقِ:ا()1546واَٚاي ََٗ ِٝكٔ وٞاؾو وٞا(ظووعبااإلميوولٕ)ات ورقِ:ا
()191اقلٍاايعٝذاا:ي لْ:ٞاضعٝـاٖٛٚا ش ٝاب:ٕٚاايًِٗاال...ااا.
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ثيَُاْـ ةيؿــ وة نــة ثيَػــةَوةض ٖ ــاةةىْى بــةضِيَعى خــؤى ؾ َيــط زةنــطز ،ئةاــةض
غـــةضزاْى اؤضِغــ اْيإ نـــطز ،بًمـــئَ :غـــــةةتإ يـــــ بـــ ئـــةى خـــــاةةْى ئـــــةّ
َةْع ميــ اياْة يــة ئيُاْــساضإ َػــــويمُاْإ ،ةة ئيَُــــةف ٖةضناتيَــــو خـــواى بــةضظ
ةيػــ ى ث َي إ زةاةئ ،خـواى بةضظ بةظةيي بيَ ةةة بة ثيَؿـــوةاْى ئيَُـةة ئيَـوةزا،
ةة بة زةايياْى ئيَُةة ئيَوةؾسا ،ئةةاْةَإ نة تيَجةضِبوةٕ ٖـــاتوةٕ بـؤ ى ئيَـوة،
ةة ئةةاْةف نة زةايي زيَـٔ ،يـة خــواى بـةضظ بـؤ ئيَـوةة بـؤ ئيَُـــة غـة َةتى زاةا
زةنــةئ ،خـــوا يــة ثازاؾـ يإ بيَوةؾــــُإ َةنــةة ،يــة زةاى ةإ توةؾــــى بــةىَإ
َةنة ،ةة ية ئيَُةة يةةاْيـ خؤؾــوة.
ةة ية ٖـيض نـاّ يـة ٖـاةةىْى بـةضِيَعى ثيَػةَوـــةض ْ ةايَطِزضاةةتـةةة يةاـة ٍَ
ئةةةؾسا نة ية ٖـةَوة نـةؽ غـوةضتطبوةٕ يةغـةض ٖـةَوة خيَـطة ضـانةيةى ،نـة
ٖيض ناَيإ زاةاى ية َطزةةيةى نطزب  ،بؤ ٖيض ؾ يَو ،بةيمــهو يـة ضِيَـى ضِاغـ ةةة
ثيَُــإ اةيؿــــ وة نــة عةبــسةيمةى نــوضِى عوَــةض خـــوا ييَيــــإ ضِاظى ب ـ  ،نات َيــو
زةضوةة ْيَو ئةة شةةضةى نة ثيَى زةاـوتطىَ( :احلُذِووا َر ا٠اايٖٓ َٖٜٛووا( ،)١نـة ٖـةض غـــ
اــؤضِى ثيَػةَوــةض ة ئــةبو بــةنطة عوَــةض خـــوا يــيَيإ ضِاظى بـ يةة َيــسإ) بــؤ
الُّا
واَٜوالامَشُواٍَٛاا ;اايصٖ و ا
الُّا َع اًِٝوا ا
غــــةضزاْى نطزْيــإ زةضــوة ،زةي ـــوت( :ايصٖوا ا
ُ) ،ةاتــــة :غــــة َت يــــ بـــ ئــةى
وا َ ٜولاأا َت و ٔ
الُّا َع اً ِ ٝو ا
صو ا
وا َ ٜولاأا َت ولاتَ ْه وروااي ٖ
َع اً ِ ٝو ا
ثيَػــةَوةضى خــوا ،غـة َت يـــ بــ ئـةى ئـةبو بةنـــط ،غـــة َت يــ بــ ئـةى
بابــــة ،زةايــي زةضِخيؿــــت ،يــةةة ظيــاتطى ْــةزةاوت ،ةة ٖــيض ؾ ـ يَو يــة غــةضةةضى
جيٗاْييــإ (نــة ثيَػــــةَوةضة  )ةة يــة زةة ٖــــاةةيمة يــة ْيَصضاةةنــةى ،نــة يــة
ٖةَوة نةؽ بةضِيَعتــطٕٖ ،يض ؾــ يَهى زاةا يــ ْـةنطزةةٕ ،يةاـةٍَ ئةةةؾـسا ،نـة
ئــةة غــــيَياْة (ثيَػــــةَوةض ة ئــةبو بــةنطة عوَــةض خـــوا ييَيــإ ضِاظى ب ـ ) يــة
ٖـــةَوة ئةةاْـــةى نـــة ظةةى اطتوةْيـــة خـــؤى ،بـــةضِيَعتطٕ{ ،زيـــاضة ج ـــة يـــة
ثيَػةَوةضإ (عًِٗٝااي ال٠اٚايصوالّا)} ةة ثايـةيإ بـةضظتطة يـة ٖـــةَوة ئـةةةى
نـــة ؾةيةنةنـــــإ زةةضيـــــإ زاةة( ،زيــــــاضة تؤظيَـــو َوبايةغـــــةى غــــؤؾيياْةى
نـطزةة)( ،)1ةاتةٖ :يطـى ية ٖـةض نــاّ يـةة غـــيَياْة زاةا ْـةنطزةة ،بـةؽ غــة َى
ييَهـطزةةٕ.
)1ائاؾـهطاية ئةةةى ْيَــوإ ئةة زةة نةةاْةيـة قػـةى خؤَـة.
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خًْ ٔك ٔ٘ا َٔجِو و ٌَااإٔا ُٜاكلٍَ:اايًَّ ُٗواِٖ!اص ِّْواٞا
س َٕا َِٔٔا َ
ص وُِا َع اً٢اا ٔا َت َعليو٢اتٔ اَ َ
ضــواضةَّٚ { :اأَٖلاايكا َ
الّا
وا ٔتؿُالٍٕاصالَّا ََلاقاطُٝائٞاسَلدَ ٔتٞواؾا َعٔااتُِٔا َع ِواَُاايصٖووا ا
وااأِٚااأشِ اَيُ ا
صُِا َع اً ِٝا
أُقْ ٔ
شو ووآَٝاَٚياوا َٔاتبَ َّواَٚالاَٜذُواٛزُااإِٔاُٜكْصَوا َِا َعًا و٢اا ٔا
ْٖ:واُ٘ا َ
واؾٔواٞاايٖٓ ٔواٞا ا
دَوا َٛازاذَ ٔي ووا ا
د ٔتوا ٔ٘واَ َٚب ٔيًٝوُ٘اا
ُٗ ْٖ:واِاياِٝصُوواٛاا ٔؾواٞابَ َم َ
ال ٔ ٥اه ٔ١ا َٚا:أ ِٚي َٝوالٔ٤وا ا
َت َعلىلاتٔ َػِٝر ٔٙا َٔ َٔاا:اِْ ٝلٔ٤ا َٚاياو َُ ا
ش( :ْ ٝعَؤِاعُ ِجَُولَٕاتِؤاسَُِٓٝوـٕا
صوا ْٔا َوا ٔ
سَ
سوا َٜٔحْا َ
وا ََلامَ َٚاُٙاايتِّرَٔ ٔذٟٗا َٚقوالٍَا َ
ٔؾٞاذَ ٔي ا
ضوورٜرَاا ْي َ َوورااأتَوو٢ااي ٖٓ ٔ وٖٞا اؾكاوولٍَا:اا ِبعُاا ااأإِا
د والاا َ
ض وٞاا ُا َت َع ولىلاعَِٓواُ٘اأإٖامَ ُ
َم ٔ
ظوَُِ٦ا َ وو َرِتَا اؾ ُٗوَٛاخَ ِٝورْا ايووا؟ا اقوولٍَ:اؾالبِعُ ووِ٘وا
ظوَُِ٦ابَ َعوِٛتُواَٚصِٕا ٔ
َُ ٜعوولؾَٔٞٔٓٝا اقوولٍَ:اصِٕا ٔ
ايً ُٗو وِٖ!اص ِّْو ووٞا
ضو ووَُٙ٤ٛواُ ََِٜ َٚع و وَٛا ٔت َٗو وذَااايو وَٗعَل:ٔ٤ا َّ
صو ؤَا ُُ ٚ
ض ووَااؾا ُٝشِ ٔ
اقو وولٍَ:ا اؾ ووَا ََرَُٙاأإِاَ َٜت َٖ ٛ
د ِٗوُُا ٔتووااص ايوو٢ا
س َُؤ١واص ِّْووٞا َتٖ َٛ
شُٖ ووَٕا َْ ٔ ووِّٞاايرٖ ِ
ٔٝوواا َُ َ
دوُ٘اصيا ِٝووااتٔ َٓ ِّ
أاشِ وو اَ ُيواواَٚاأ َتٖ َٛ
د وُ٘ااأسِ َُ وَاتوورقِ:ا
وؿ ِعُ٘ا ٔؾوٖٞا)} (اأخِ َر َ
عو ِّ
َاايً ُٗ وِٖاؾا َ
طوو٢ا ٔي وَّ ٞ
سوولدَتٔٞا َٖ وذٔٔٙائ ُتكْ َ
م َِّتووٞا ٔؾووٞا َ
()17279واتعً ٝوولاظ ووعٝباا:مْ ووؤ: ٚاصش ووٓلبٙا ووش ٝامدلي وو٘اثكاو و ولتوا َٚايتِّرَٔو و ٔذٟٗا
شُ٘اا:ي و وولْٞاؾو واوٞا( و ووش ٝا
ش َ
د و وِ٘اتو وورقِ:ا()1385ا َ َ ٚو و ٖ
تو وورقِ:ا()3578وا َٚا ِت و ؤُا ََل َ
ا وولَع)اتوورقِ:ا( ،))1289ةاتــة :بــةىّ غــويَٓس خـــواضزٕ يةغــةض خـــواى بــةضظ بــة
يــةنيَو يــة زضةغ ــ هطاةةناْى ،ةةى ئــةةةى ب ــوتطىَ :خـــواية! َــٔ غــويَٓست ي ــ
زةخؤّ ،ياخوز زاةات ييَسةنــةّ بة ؾةٕ نةؽ ،نة ؾــةٕ ؾـــ ةّ بـؤ بهـــةى! ئـةةة
الّ) ئـةةةى بـة ضِةةا ظاْيـــوة ،بـةىّ تـةْيا بـؤ ثيَػةَوـةض 
صوا ا
(ايع وساتِٔاعَ ِواَُااي ٖ
يةبةضئةةةى نة اةةضةى ضِخيمـةنــاْى ئازةَة ،ةة اوتوةيةتى :زضةغـــت ْيـة غـويَٓس
يـــة خــــواى بـــةضظ خبـــــوضىَ ،ج ـــــة يـــة ثيَػـــــةَوةض  ،بـــة ٖيـــــض نـــــاّ يـــة
ثيَػــةَوةضاْى زيهــة ،ةة بــة ؾطيؿـ ةنإ ،ةة بةةاْــةى نــة زخغـ ى خـــوإ ،ضــوْهة
ٖي ــض ناَيــإ يــة ثًــةى بــةضظى ثيَػــــةَوةضزا ْــني ،ةة بةيمـ ــةف يــةةباضةةة ئــةة
ش ،)ْ ٝزةيمــــ  :عومســاْى
ص و ْٔا َ و ٔ
سَ
س و َٜٔحْا َ
زةقةيــة نــة (تر َٔ و ٔذ )ٟٓاوتوةيــةتىَ ( :
نوضِى كوْــةيـ زةايَطِيَ ةةة ،نة ثياةيَهى نويَط ٖاتـة ى ثيَػـــةَوةض  اـوتى:
يـــة خــــوا بجـــــاضِيَوة نـــة ضـــانِ بهاتـــةةة ،ثيَـــى ؾـــةضَوة :ئةاـــةض كـــــةظ زةنـــةى
زةثاضِيَُةةة ،ئةاةض كـةظيـ زةنـــةى خؤضِاب ـــطة ،ئـةةة بـؤ تـؤ ضان ــطة ،ئـةةيـ
اوت ــى :بــؤّ بجــــاضِيَوة ،ثيَػــــةَوةضيـ  ؾةضَــــاْى ثيَهــطز ،نــة زةغ ـ ٓويَصيَهى
بــــاف ب ــــطىَ ،ةة زةايــــي بــةّ ؾــــيَوةية بجــــاضِيَ ةةة :ئــةى خـــواية! َــٔ زاةات
ييَسةنــةّ ،ضِةةت تيَسةنــةّ بــة ثيَػةَوةضةنــةت ،ثيَػــــةَوةضى ضِةمحــةت بــةظةيي،
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ئــةى ثيَػةَوــةضى خـــوا! َــٔ بــة تــؤ ضِةة زةنةَــة خـــواى ثــةضةةضزااضّ ،نــة ئــةّ
ثيَويػــ ييةّ ،ئةّ زاةانـــاضيةّ جيَوةجــ بهـــات ،ئـةى خــواية! بيهـة تهـــاناض يـة
َٓــسا ،تهاى ئةة بؤ َٔ قوــوةٍَ بهــة.
(ٖةيموــــةتة ئــةةة جيايــة يــةةةى زيهــة نــة باغــي زةنــةئ ،بــةىّ ئــةةةف زيػــــإ
ةةْةبـ ٖـةَوة ظاْايإ ضِايــإ ةابــ ) ،بؤية ئايوةغـيي زةيمـــ َٔ َٚ ( :وا َٔااي ٖٓوالطا ََوأِا ََ َٓوا َعا
خًْكٔو و ٔ٘اَُطْ اًكاو و ال) ،ةاتـــــة :ةة
ايتٖ َٛشٗو و ٌَا ٔتليو وذٖاتٔا َٚايكاصَو وِا َعًاو و٢اا ٔا َت َعليو و و٢اتٔ اَسَو و َٕأَو ؤِا َ
ٖةْسيَـو ية خةيمــهى ضِيَيـإ اطتـوةة يـة تةةةغػــوٍ نـطزٕ بـة ظاتـى ثيَػةَوـةض 
غويَٓس ية خـواى بةضظ خــواضزٕ ،بـة ٖيـــض نـاّ يـة زضةغـــ هطاةةناْى بـة ؾـــيَوةيةنى
الُّاايوو َُذِ َٔاا ِتؤُا َتَٝ ُٔ ِٝو;١ا
نو ا
ظو ُات و٘ٔا ا
ايو ٔذٟاَٜرِ َ
ضِةٖــــا ،ئــةةةيإ قةزةغــة نــطزةةُٖ َٚ { ،و َٛا َّ
َ َْ ٚاكًا وُ٘اعَوؤااإلََوولّاأات ووٞاسَٓٝؿاوو١امَضٔوو َٞاا ُا َتعَووليا٢اعَِٓو ووُ٘ا َٚاأت ووٞاُٜٛشُو ووـا َٚاغريَُُٖوولأَوو َٔا
طو و ولفٕااأٟاتو وَُ َعلٔ٤ااأِٚا
الّواَٚاأدَو ولبَاعَو ؤااحلا َٜٔو و وحاتٔ اَْٖو و وُ٘ا َعًاو و٢اسَو وذفاَُ َ
ايعُ اًَُو ولٔ٤اا:اعِو و و ا
دو ولْ ٔ٥سا ٔت وٌِا ََٓ و وَُٚبْواَٚايَٖ ٔي ٝو وٌُا
ش وًٝا١ا ُٖ َٚو َٛا َ
دعووٌااي وَٗا َعلٔ٤ا َٔ ٚ
واواا اؾ ٔؿ ٝو٘ٔا َ
ظ و و اؿلعَ ٔ١ا َْ ٔ ِّ ٝو ا
َ
ط ولااََلا
ايًُِٖٗاؾاعَ و ِّؿ ِعُ٘اؾٔ)ٖٞا َت وٌِا ٔؾٞاأأ ٖٚي ٔ٘ااأَ ِٜ
َع اً٢اَٖ َذااايتَكْ َٜٔراقاِٛيُ وُ٘ا ٔؾٞاتخٔرااحلا َٜٔح:ا( َّ
و} ،ةاتــة :ةة قػــةنةى َةجــسى ئيوٓو تةمييــية ئةةة زةاةيةْـ  ،نـة
ٍََُٜٗا َع اً٢اذَ ٔيوا ا
ئةةةؾي ية ئةبو كةْيؿة خـواى بةضظ يــيَى ضِاظي ب ئـةبو يوغــــ غـةيطى ةاْـيـ
يــة ظاْايــاْى ْــاةزاضى ئيػــــ ّ ْةق ــ ٌَ نــطزةة ،ةة ةةىَــى ئــةة ؾةضَوةزةيةؾــي بــةةة
زاةةتةةة ،نة ئةةة ؾ يَهى تيَسا قطتيَٓطاةة ،ةاتة :ثايمـــسضاة (َطولفا)ةنـةى قطتيَٓـطاةة،
س َُو )ٔ١ةؾــــةيةى ي َيــطةزا
ش ُٖوَٕا َْ ٔا ووِّٞاايرٖ ِ
ٔٝوواا َُ َ
دوُ٘اصيا ِٝووااتٔ َٓ ِّ
نــة زةؾــةضَوىََٚ({ :اأ َتٖ َٛ
بــــطاةة ،يةبــــةضئــــةةة نــة غــياقةنة زةي ةيةْ ــ  ،ةاتــة :خـــواية ي َيــت زةثاضِيَُــةةةة
ضِةةت تيَسةنــةّ بــة زةعــاة تهــاى ثيَػةَوــةض  ،}زة مي ـ  :نةةاتــة :ييَطةؾــسا زةعــاة
تهانطزْى ثيَػةَوةض  نطاةةتة ةةغيًة ،نة ئـةةةف زضةغـ ة ،بةيمــهو غوْٓةتيؿـــة،
بة مي ــ ةف يةغــةض ئــةةة نــة ةؾــــةيةى زةبــــ ي َيــطة زابٓــطىَ ،ئةةةيــة نــة يــة نؤتــايي
ايً ُٗوِٖاؾاعَا ووا ِّؿ ِعُ٘ا ٔؾوٖٞا) ،خــواية ثيَػـــةَوةض بهـــة بـة تهانـاض يـة
ؾةضَوةزةنةزا زةيمـــ َّ ( :
َٓــــسا ،ةاتــة :زةعــــاة ؾــــةؾاعةتى ئــةة بــؤ َــٔ قوــوةٍَ بهــــة .ةة زة مي ــ  :بــةيمهو يــة
غــةضةتاى ؾةضَوةزةنةف ئةةةى تيَساية ،نة ئـةةة زةاةيـةْ  ،ئٓجـا ئايوةغـيي زةيمــ :
ش وٌُا
ص ؤُاايتَ َٗ ٛ
ص و هٔٞانا َُ ولا ُٖ و َٛا َعلبَ ُت وُ٘ا َع اً و٢اايو و َُذَٔواؾا اك ولٍَ:اَٜ َٚشِ ُ
ظ وٖٓ َعااي َت ولزُااي ٗ
( َ ٚاق وَِا َ
س ٖتو٢ا
ـا َ
ـا َٚاخلا اًو ٔ
صو اً ٔ
سو َْا َٔو َٔااي َ
وااأ َ
ٚاإلشوتٔ َػلثَُ١ا ٔتليٖٓ ٔ ووٓٞا صي وو٢امَ ِّتو ٔ٘ا َ ٚايوِِأ ُِٜٓهورِا َذ ٔيو ا
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وا ََ ٚعو ََ ٍَا َعؤااي ٔ وو َرا ٔاايووُُصِ َت ٔكِٝاَٚاتتوََ َعا ََولا ايوِِا َٜكُ ًْوُ٘ا
د وولَ٤اا ِتؤُا َتَٝ ُٝو١ا اؾو اَِْ اه َرا َذ ٔيو ا
َ
َع ولئ ِْا ََ ٚوالمَاتَوأَ ِٝاا:اَْوالّاَُجًِاوا١ااْتٗ و٢ا) ،ةاتــة :تــاش غــــوبهي (يةنيَهـــة يــة ظاْايــاْى
ؾـــــاؾيفيى َةظٖـــــةب) ةةى عـــــازةتى خـــؤى ،ئـــةةةى نـــــطزةة بـــة عةيوـــــةيةى
ضِةخٓةيةنى اـةةضة يةغـــةض ئيوٓـو تةميييـة ،ةة اوتوةيـةتى :ةاباؾـة ،تةةةغػــوٍ بـة
ثيَػةَوــةض  بهــط َى ٖ ،ــاةاضى تيَووةغــرتىَ بــةضةة ثةضةةضزا ــاضى (ةاتــة :ب ــوتطيَ:
خـواية يةبةض ثيَػةَوـــ ةض يـيَِ خؤؾـوة! يـإ ئـةى ثيَػةَوـةض ؾـةؾاعةمت بـؤ بهـة!) ةة
ٖيــض نــــةؽ يــة ظاْايــاْى ثيَؿــــني زةايــني ْهوة ميــييإ يــةةة ْــةنطزةة ،ةة ج ــــة يــة
ئيوٓو تةمييية نةؽ قػـــةى ةاى ْةنـــطزةة ،بؤيـة يـة ْيَـو خةيمــهى بؤتـــة ثةْـس (نـة
يةضِاغــ ييسا غـــوبهى ْةيجيَهــاةة ،ضوْهــة ئيوٓـو تةميييـة ضِةمحـةتى خــواى يـــ بــ
ٖةض قػــةى ظاْاياْى ثيَـ خؤى اوتــوة ،ئٓجــا بؤية ئايــوةغــييـ ييَطةزا بةضاطييةى
ُا
ُا َتعًِواُِااإٖٔاا:ابِ ٔعٝوو١ااي و ََُثٛمَ٠ا َعوأاأا ِٖوٌااي َ ِٝو ٔ
يــة ئيوٓــو تةمييــة زةنــات) زةيمــــ َٚ { :اأ ِْو َ
ضا ٔؾَٗٝو ولاايتَ َٛشٗو و وٌُا ٔتليو وذٖاتٔااي و وُُ اهرٖ ََ ٔ١اواَٚياو وِٛا
ايطَّو ولٖٔرَٜٔا َ ٚاغريُٖو وِأَو و َٔاا:ا َُٔ٥و و ٔ١اياو وَ ِٝ
ُ;اََ َٚؤاابٖ َعو٢ا
شو ُٔعِ َ
ن َُولا َ
طولفٕا ا
وا اؾُ ووؤٍْ ٖٚاتتَكووَٜراَُ َ
ظولٖٔرُٙا َذ ٔيو ا
دوٛبَا ََولا ا
اؾ َرضِ وو َٓلاُ ٚ
شواٍٛا
ايٖٓ َا اؾ َع اً ِٝو ٔ٘ااي َ َٝووالٕواََ َٚوالامَ َٚاُٙااأ ُتواٛابَاَ ُٚبا ٔؾواٞا(شُووا َٓ ٔٓ ٔ٘)ا َ ٚاغ ِٝوارُ :ُٙاإٖٔا َمدُوواالااقا ووالٍَا ٔي َر ُ
ع ٔؿعُا ٔتول ٔا َتعَلياو٢ا َعًاِٝوواواؾاصَاووا ٖ َا
ع ٔؿعُا ٔتوااصي و٢اا اتعلي و٢اََْٚصِوواتَ ِ
ا ٔا:اصْٖلاَْصِ وتَ ِ
وااأ َتواَمٟا
شوا ا
شل ٔت٘ٔواؾاكوالٍَ:اَ َِٜٚ
مَشٍُُٛاا ٔا ست و٢امؤٟا َذئوواا ٔؾوٞاَٚدِٗاووا٘ٔاَُٚٚدُؤٙٛااأ ِاووا َ
ظاوَٕاا اتَعليووا٢ا
خًْ ٔكووا ٔ٘ا َ
سوا َٕا َٔوأِا َ
ََلاا اتَ َعليو٢؟اصٕٖاا اا َت َعليووا٢االاُٜصِتَعِو اؿعُاتو٘ٔاا َعًوا٢اأا َ
و)()1االا ً ٜابيٝالااعً٢اَلاحن ؤاؾ٘ٝاس ٝوحاأْه وراعً٘ٝاقٛيو و٘ا:ا(صْٓوَلا
ظ وُِا َِٔٔا َذ ٔي ا
اأعِ ا
الّاقا ِٛايو ووُ٘:ا(صْٖ وولا
الُ٠ا َٚايصٖ و وو ا
و)ا َ ٚايو ووِِآُِٜهٔو ورِا َع اًِٝو و ٔ٘ااي ٖو و و ا
ََْٚصِتَعِو وو ٔؿعُاتٔ وول ٔا َتعَ وولىلا َعًاِٝو و و ا
طًواباايَٗ َعووال٤أَ ِٓواُ٘وا
ٖٕ:ا ََعِ َٓ و٢ااإلشتع و اؿلعاتو٘ٔا  ا
َْصِ وتَعِ و ٔؿعُا ٔتوااصي و٢اا اتعلي و)٢ا ا
صوالّاََعِ َٓوا٢ايإلشتعوؿلعاوا اؾ ًٔوا َِا
نلَٕااإلقْ َ
ضا ََعِٓلُٙااإلقصلّات٘ٔا َع اً٢اا اتَ َعلي و٢وا َٚايِٛا ا
َ ٚايَ ِٝ
اأِْ اهوراايٖٓ ٔو ٗٞا ََطِ ووَُُٕٛاا ُُِ اًو ٔ١اايج وولْ١ٝابَُٕٚااٍَُٚ:؟} ،ةاتــة :تــؤ زةظاْــى نــة ئــةة
ثاضِاْةةاْــــةى ايَطِزضاةْــةةة يــة خاْــةةازةى ثــانى ثيَػةَوــةضةةة  ةة يــة غــةيطى
دو و ُ٘ااأتُ ووٛابَاُٚبَات وورقِ:ا()4726واَٚصتو ؤُاأت ووٞاعل ووِاؾ واوٞا(ايص ووٓ)١ات وورقِ:ا(ا)575واٚايطرباْو وٗٞاؾ واوٞا
)1ااأخِ َر َ
(ايه و ري)اتوورقِ:ا(ا)1547اٚاي َ وسٖاماؾواوٞا(َصووَٓ)ٙاتوورقِ:ا(ا)3422وا َٚقاوولٍَاا:ي وولْٞاؾواوٞا(ظووالٍاا ٓٓوا)١ا
توورقِ:ا()575اصشووٓلبٙاض و وعٝـوااٚمدليوو٘اثكوولتايهوؤااتوؤاصشووشلماَووَيضاَٚجًوو٘االا ووتراتوو٘اصالاصذاا
ٖرحاتلحلَٜحاٖٚذااَلاي وِاٜؿعً٘آٖل.
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ةاْــيـ يــة ثيَؿ ــةةاياْى ئيػــــ ّ ،يــة ٖــيض نــاّ يــةة زةعايــــاْةزا ،ثاضِاْــةةة بــة ظاتــى
ثيَػـةَوـةض ْ ةنــطاةة( ،ياْى :بًمــئَ :خـواية! يةبةض ثيَػــةَوـةض ييَُإ بووةضة ،يإ
ئةى ثيَػةَوــةض زةعـاَإ بؤ بهــة ،ؾ ى ةا يـة زةعاناْـسا ْـةٖاتوة) ةة ئةاـةض ؾـ يَهى
ةاف ٖــةبــــ  ،نــة ضِةايمةتةنــةى ئــةةة ب ــةيةْــــ  ،ئــةةة بــةةة تــةئويٌ زةنــطىَ ،نــة
بيػــ ت ةؾــةيةى يةةيَـسا ْيـــة نـة غـــياقةنة زةي ةيـةْ ( ،ةةى بًمــيَى :خــواية! بـة
زةعـــاى ثيَػةَوـــةض  ييَـــت زةثاضِيَُـــةةة ،بـــة ؾـــةؾاعةتى ثيَػةَوـــةض  ييَـــت
زةثــــاضِيَُةةة ،يــإ بًمــــيَى :ئــةى ثيَػةَوــةضى خـــوا! زةعــاّ بــؤ بهــة ،ؾــــةؾاعةمت بــؤ
بهــة)( ،)1ةة ٖةض نةغـيَهيـ ؾى ئةةة ييَوـــسات ،زةبـ ضِةةْـى بهـــاتةةة ،ةة ئـــةةةى
نة ئـةبو زاةةز يـة (ش وٓأ)ى خؤيـسا ٖيَٓاةيـةتى غـةيطى ةيــ ايَطِاةياْةتـةةة{ :نـة
ثيــــاةيَو بــة ثيَػــــةَوةضى  اوتــوة :ئيَُــة تهــــا بــة تــؤ زةنــةئ بــةضةة ى خـــواى
بةضظ( ،زةتهةيٓــة تهانــاضَإ بؤ ى خـواى بةضظ) ةة خـواى بةضظيـ زةنةيٓة تهانــاض
بــؤ ى تــؤ! ثيَػةَوــةضى خـــواف  ؾــةضَوةى :ثــانيى بــؤ خـــواٖ ،ــةتا ئــةةة يــة
زةَوضــاةى ٖــاةةىْسا بيٓطاة ظاْيــإ نة ثيَػةَوـــةضى خــوا  ئـةة قػـــةيةى ظخض
ثيَٓاخؤف بوة ،زةايي ؾـةضَوةى :بـــ قـــةظابي! زةظاْـى خــواى بـةضظ نـــيَية؟! خــواى
بةضظ ْانطيَ ة تهاناض بؤ ى ٖيض ناّ ية زضةغــ هطاةةناْى( ،ةاتةْ :ابــ بًمــيَى :خـوات
بـــة اـــصزا زةنـــةّ ،يـــإ خــــواية! زاةاّ بـــؤ يـــة ؾـــةٕ نـــةؽ بهـــةٖ ،يـــــض نـــاّ يـــة
زضةغـ هطاةةناْى ئةةة ْيــٔ خـوا بهــةى بة تهانـاض بـؤ ى ئـةة) ثًـةى خــوا ظخض ظخض
يــةةة اــةةضةتطةة َــةظْرتة} ئــةةة بــة بة ميــ ة ْاؾـــــ  ،ضــوْهة ثيَػةَوــةضى خـــوا 
ْهــوةيميي ييَهــطزةة نــة تهــا بــة خـــوا بهــــات بــؤ ى ثيَػةَوــةض  ،بــةىّ ْهوةيمــــيي
ييَٓةنطزةة نة تها بة ثيَػةَوـةض  بهـات بـؤ ى خــوا( ،ةاتـةْ :هـوةيميي ييَٓـةنطزةة
بًمــــ  :ئــةى ثيَػةَوـــةض  تهاَــإ بــؤ بهـــة يــة ى خـــوا ،بــةىّ ئــةةةى زيهــــةى
ْهوةيميــي ييَهــطزةة) ،ضوْهة َاْاى تهــانطزٕ بة ثيَػـــةَوةض  بـؤ ى خــوا ،زاةاى
زةعــــا نطزْــة يــة ثيَػــــةَوةض ْ ــةى غــويَٓس خـــواضزٕ بــة ثيَػةَوــةض  يةغــةض
خـوا ،ةة ئةاةض َاْاى زاةاى تهـــانطزٕ بـة ثيَػـــةَوةض  غـــويَٓس ثــ يةغـةض خــوا
خـواضزٕ بوةاية ،ئـةةة ثيَػـــةَوةض  بؤضـى ْهـوةيميى يـة ضِغـ ةى زةةةَيـــإ نـطز،
بةىّ ْهوةيمــيى ية ضِغــ ةى يةنةَيإ ْةنــطز؟!
 )1ئةةةى ْيَوإ زةة نةةاْةنة خؤّ ظيــازّ نطز بؤ ضِةةْووةْةةةى َاْــا.
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زةايى ئايوةغــيى ؾــ يَهى زيهةف زةيمـ  ،نة ظخض ؾ يَهى جواْـةة بـة ضِاغـــ يى ظخض
٠ااي و ٔذٟا
طلُٕايًُُصووتػٝحاؾواوٞا ُ و وٛمَ َّ
ع و ِٝا
َةتــة ٍَ كــةٍ زةنــات ،زة ميـــ  َٚ ( :اق وَِا ََ ٜت َُ ٖج وٌُااي ٖ
ن َراََ و ٌ١ا ٔيَُوأِااش وواتػلخَات و٘ٔواَٖ َٗٝووالتَا َٖ َٗٝولتَاصَُْٖوالاُٖ و َٛا
وا ا
اش وواتػلخَات و٘ٔااؾا و َٝظٔٗااإٖٔا َذئوا ا
طلُٕا ٔؾوٞاا:ا ِو َٓلّا
ن َُولاَ َٜت اه ووًَُِّاايعٖ وو ِٝا
وا ا
ظ ووٝطالْٕااأض ووًُّ٘ا َٚاأغووٛاُٙا ََ ٚز ٜٓو َٔا ايوُ٘ا َٖو َٛا ُٙواَ َٚذ ٔيو ا
َ
ط وٌٖا َع ََتٗلاايطّػلّ) ،ةاتـة :ةة جـاضى ةايـة ؾـــةي إ خـؤى زةبـــاتة غـةض ةيَٓـــةى
ٔئ ُٝ
ئةة نةغةى نة ٖــاةاضى تـــ بةغـرتاةةة ،زةعـاى بـؤ نـــطاةة ،ئٓجـا ئـةة نةغـةى نـة
زةعانةى نطزةةة ٖاةاضةنةى نطزةة ،ثيَـى ةايـة ئـةةة نةضِاَةتـة بـؤ ئـةة نةغـــةى نـة
ٖاةاضى يــ نـطزةة( ،بـؤ ةيَٓـة :يـةنيَو ٖـــاةاض زةناتـة ؾـيَذ عةبـسةيكازضى اـةي ْيى،
يةنيَو ٖـاةاض زةناتـة بةٖائـةززيٓى ْةقؿـوةْسيى ،يـةنيَو ٖـاةاض زةناتـة ؾـةٕ ؾـــيَذ،
ؾــةي اْيـ زةضيَ ة غةض ؾــيَوةى يةنيَو يةةاْـة ،ض يـة خـــةةيسا ض بـة ؾـيَوةيةى يـة
ؾــــيَوةنإ زة ميـــ  :ئــةةة زاةانــةت جيَوةجــ زةنــةّ) ْــةخيَط ئــةةة ظخض يــةةة زةةضة،
بــةيمهو ئــةةة ؾــةي اْة اــوَطِاى نــطزةة ،ةةى ضــؤٕ ؾــــةي إ جــاضى ةايــة يــةة بــت
قةْةَاْةزا نة خةيمو زةياْجةضغنت قػـة زةنات (جاضى ةاية ضـوةٕ بـؤ ى ئـةة ب ـة
بيجةضغــــنت ي َيــى ثاضِاةْــةةة زةايــى اويَيــإ يــة قػــةيةى بــوةة ،ؾــةي اْيَو يــة ثــةْاى
ئةةزا بةب ئةةةى نـة ئـةة بويـٓٔ قػـــة زةنـات ،زةيمــ  :ئـةةة زةعايةنـةت اـــ ابوة،
ؾةٕ ؾ ةؾــت بؤ زةنةئ ،بؤ ئةةةى نة ئةةاْةى زةياْجةضغنت ية خةيمــهى ٖةضضـــى
ثةضضى ْــةظإ بــ ئااــا ،ظياتط اوَطِايـإ بهــةٕ).
نـة بــة تةئهيــس ؾــــيهطزْةةةنةى ظخض جواْــــة ،ةة ئــةة كايمةتــة ٖةيــــة ،يــةةباضةةة
عةبــسةيكازضى اــةي ْيى ضِةمحــةتى خـــواي ي ــ ب ـ  ،ؾ ـ يَهى جــوإ زةايَطِيَ ــةةة يــة
ن يَوةنةى خــؤى (ايػٓ١ٝايًطلي وٞاطرٜلااحل ول)دا زةيمـ (:)1
جاضيَهيــإ ضِخؾـــٓاييةنى َةظْـــِ يــــ ةةزةضنــةةت نــة ئاغـــؤى ثطِنــطز ،ثاؾـــإ يــة
ؾـيَوةيةى زا ؾـؤضِبؤةة ة باْ ـى نطزّ:
ئةى عـةبسةيكـازض َٔ ثةضةةضزااضتــِ ة ؾـ ة قـةزةغةنا بؤ كـةىأل نطزى!
اوتــِ :ضـػــة بة ئةى يةعيـٔ! ئيسى ئةة ضِةةْانيية بوة بة تاضيهــيى ةيَٓةنةؾـى
بوة بة زةةنــةأل.
 )1بطِةاْة( :ايػُٓٝو١ايطلي وٞاطرٜلااحللاؾوٞاا:خالماٚاايت ٛفاٚاآلبابااإلشوالَ)١ٝوازا1واصا4ا.
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زةايــــى ثيَي وتـــــِ :ئـــــةى عةبسةيكـــــازض يــــة ظاْيـاضييـــــت يةبـــــاضةى ؾةضَـــــاْى
ثةضةةضزااضتــةةة يةزةغـــ ِ زةضبــاظ بــوةى ،بــةّ ضِةةزاةة كةؾــــ ا نةغـــِ يــة ئةًٖـــى
طوـةضيكةت اوَطِا نــطزةة.
اوتـِ :ضانـة ٖـةض ية خـواةةية!
جـا ئةاـةض ؾــــةي إ ةيػـــ وى ؾيَــــٌَ يـة عةبسةيكــــازض بهـــات ،ئــةزى يـة َوضيــــس
قــوَؾى ؾــــويَٓهةةتوةةناْى! ضــؤٕ ؾيَــ ٌَ يــةةاْيـ ْانــات؟! بؤيــة بةضِاغــ يى ئــةة
قػــةيةى ئايوةغيى ظخض جواْة ،ةة َٔ بيػ وةَة يـةة جٓساْـةى نـة قػـــةيإ نـطزةة
يةغـــــةض زةَـــى خـــةيمو ،نـــة اوتوةياْـــة :ئيَُـــة جـــاضى ةايـــة زةضـــيٓة ْيَـــو بـــةزةْى
نةغــــيَهةةة ،توةؾــى كا ميــةتيَهى ْةخؤؾــــيى زةنــةئ ،بــؤ ةيَٓــة :بــــازاض زةبـــ  ،ظاــى
زيَؿــــ  ،اوضضيًــــةى زيَؿــــ  ،ثؿــــ ى زيَؿــــ  ،بؤئــةةةى توةؾــــى ؾـيـــطنى بهــةئ،
ئــةةيـ بــةة ؾـيَوةية :نــة زةضـ َي ة غــةض ئــةة اــؤضِةى نــة ي َيــى زةثاضِ َي ــــةةة ،يةنػــةض
زيَيٓــة زةضىَ ،تا توةؾى ؾــ نى بهــةئ  ،ةابعاْ نــة ئةة ؾيَدة ضـانى نطزختـــةةة،
َــٔ ئــةةةّ بؤخــــؤّ ييَيــإ بيػــــ وة ،اوتيــــإ :ئــةة ؾيَةْةؾــــُإ ٖــــةٕ ،نــة زيــاضة
ئيٓػــــإ ئةاــةض بةضِاغــــ ى ئةًٖــــى عيًــــِ بـ  ،ئــةًٖى تةةكيــس بــ  ،خـواثةضغــــت
خـــواْاؽ بــ ٖ ،ــيض نــات ؾــــةي إ ْاتواْــــ ئــةة ؾيَــــةْةى يـــ بهــــات  ،ئــةة جــؤضة
نــةةاْةى ْاضٓـة غــةض.

ش وٌُاَٚشٔ وًٝا )١خبــةَةضِةة:
ئٓجــا بة ثيَويػــ ى زةظا نــة ضِاى خؤّ زةضبـاضةى ( َتٗ َٛ
رِاى خــؤم لةبارةى وةصــيلةو تةوةصــوصــولـةوة:
يةنــةّ /ئيَُة ئةاةض غــ ةضجنى ئـةة ئايةتـة بـسةئ ،نـة بةزاخـةةة ٖةْـسيَو يـة ئـةًٖى
تةقــةةةف ،ةة ٖةْسيَو يـة ظاْايـاْيـ ،نـة ثيَُــواية نـة ظيـاتط يـة شيَـط ناضي ـــةضيى
تــةةشَى تةقــةةةف قــؤؾي ةضيى زابــوةٕ ،تةقــةةةف قــؤؾي ةضيى ْاثابةْــس بــة
ؾـةضيفـةتةةة ،بة ٖةيمـة يـيَــى كــايمى بـوةٕ ،باغــي تةةةغػـــوٍ ةةغــيًةيإ نـطزةة،
ئةة ضِغــ ة قوضِئاْييـةى نــة زةؾـةضَوىَ :ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،زةبيٓيــٔ

ئةة ضــةَو ةاتا ٖةيمةيـةى باغــُإ نـطزٖ ،ةيميٓـــااط َي ْاي ــةيةْــ  ،ئيَػـــ اف بـا
غــــةضجنى ئــةة ئايــــةتة بــسةئ بعاْيــــٔ ئايــا ئــةة ضــةَو ةاتايــة ،نــة ئــةة جــؤضة
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نةغــاْة يــةة ضِغ ـ ة قوضِئاْــة ةةضياْ طتــــوة ،ئايــا ئــةة ئايــــةتة ئــةة ضــةَو ةاتايــة
بةزةغ ةةة زةزات؟ با تةَاؾــا بهــةئ:
خـــواى ثــةضةةضزااض يــةة ئايةتــةزا ؾــةضَإ بــة غ ــ ؾــــ إ زةنــات ،زةؾــةضَوىَ:

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ ال مائ دة ،ةاتـة :ثاضيَـع يـة خــوا بهـــةٕٖ ،ؤنـاض
بةضةة خـوا ثةيسابهــةٕ ،بؤ ْـعيهـووةْةةة يـة خــوا ،ةة يةضِيَــى خــوازا تيَوهؤؾــٔ ،بـؤ
ئةةةى غــةضؾطاظبٔ ،ئٓـجا بيَـ وَـإ:
 -1خــوزى تةقــواةٖ ،ؤنـاض ثةيسانطزٕ بؤ ْـعيو بوةْةةة ية خــوا  ،تيَهؤؾـإ يـة ضِيَـى
خـــوازا ،ثيَط ــةةاْةى ئــةة ضــةَو ةاتايــةٕ ،نــة بةزاخــةةة يــة ظخض يــة ن يَوــةناْى
ئةًٖى تةقــةةةؾسا ٖةيــة ،بؤضــى؟ جـاضىَ خــواى باىزةغـت ثـيَـ ٖــةَوة ؾــ يَو
ؾةضَإ زةنات بة تـةقواة زةؾـةضَوىَ :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ،

ثيَؿ ــرتيـ بامســإ نــطز ،نــة تةقــــوا ةاتــة :خؤثاضاغــنت يــة ٖــةض ؾ ـ يَو نــة َايــةى
اوْاٖوــاضيى بـ  ،بة ةاتــايةنى زى ،تةقــوا ةاتـة :ثابةْـسيى بـة ؾـةضيفةتةةة ،ض بـة
بــــــاضة ئيجــــــابييةنةى زا ،بــــؤ جيَوــةجيَـــــهطزْى ئةضنــــــةنإ ،ةة ض بــــة بــــاضة
غــةيوييةنةى زا ،بؤ خؤ زةةضاــطتٔ ية كةضِاّ قــةزةغةنإ ،ب َي وَـاْيـ ثاضِاْـةةة
ية غةيطى خـواة ٖاةاضنطزْـة غـةيطى خــوا ،ةة بـة ؾـيَوةيةى َاَةيمةنـــطزٕ يةاـةٍَ
خـــواى بــ ةيَٓــةزا نــة ؾــايػــــ ةى خـــوا ْيــة ،بــا بــة بيــــاْوةى ضِيَــع ي َي ــــطتٓى
ثيَػةَوةضيؿــةةة  بـ  ،ثيَطــةةاْةى تةقواية ،ضوْهـة تـةقوا ئةةةيـــة ثابةْـسبى
بــة ؾــةضيفةتةةة ،نــوا يــة نــويَى ؾــــةضيفةتسا ٖةيــــة نــة ئيَُــة يــة غةيــــطى خـــوا
بجـاضِيَيٓـةةة؟ خـوا زةؾـةضَوىَ :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼ
ال ن ،ةاتــةَ :عاةةتــةنإ ٖــى خـــوإ ،يــاخوز ئــةة ئةْساَاْــةى غــةجسةيإ يةغــةض
زةبطزض َى غةجسةيإ ث زةبطزضىَ ،تةْيا ٖى خـوإ ،يةاةٍَ خـوازا يـة نةغـى زيهـة
َةثاضِيَٓةةة ،نةةاتـة :ئـةة ضـةَو ةاتـا غةيمةتـــاْةى نـة خعيَٓطاةةتـة ْيَـو ةؾـــةى
ةةغـــــيًةةة ،يةضِاغـــ يسا ثيَطـــــةةاْةى تـــةقوإ ،ثيَطـــةةاْةى ئـــةةةٕ نـــة خــــواى
ثةضةةضزااض ؾةضَاْى ثيَهـطزةة ،نة خـوا بةيةنـ طتٔ (توكيس)ة.
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 -2نة زةؾةضَوىَ :ﭽ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،ةةغيًةة ٖؤناض زةغـ ةبةض بهـةٕ،
بةضةة ى خـوا ،ئةَة ثيَطـةةاْةى ئةةةية نة ئيٓػــإ ضـاةةضِةاْى يـة غـةيطى خــوا
ٖةبـ  ،جا ؾطيؿـ ةنأْ ،ثيَػـةَوةضأْ (عًِٗٝااي ال٠اٚايصوالّا) ،زخغـ اْى خــوإ،
ٖةض نةغيَهٔ ،ئةة ضاةةضِةاْييةى نة ية خـوا زةنطىَ ،ئةاةض ية غةيطى خـوا بهــطىَ،
ئــةةة زةضيَ ـــة ْ َيــو باظْــةى ؾــــ نةةة ،ةة ثاؾــإ ثيَطـــةةاْةى ئةةةيــة نــة خـــوا
ؾةضَاْى ثيَهطزةة ،خـوا زةؾةضَوىَٖ :ؤناض بؤ ية خـوا ْـعيو نةةتٓةةة زابني بهـةٕ،
تؤ بيَٓى ية غةيطى خـوا بجاضِيَيةةة ،يإ ٖاةاض ية غةيطى خــوا بهـةى ،يـإ ثؿـت بـة
غةيطى خـوا بوةغ ى ،ياخوز غويَٓس ية خــوا خبــؤى بـة نةغـيَو ،يـإ بـة ؾـيَوةيةى
َاَةيمة يةاــةٍَ خـوازا بهةى نـة ثيَطـــةةاْةى َةقـــاَى بـةضظى خــواى ثـةضةةضزااض
ب ـ  ،ئــةةة َاْــاى ةايــــة تــؤ ٖؤنــــاضت بــؤ يــة خـــوا ْ ــعيو نةةتٓــةةة زةغــــ ةبةض
ْــةنطزةة ،بةيمـــهو ؾــ يَهت ضِةضــا نــطزةة نــة يةضِاغــ ييسا بطي يــة يــة ثايمساْــةةةة
ضـــاةةضِةاْيى نــطزٕ يــة غةيـــطى خـــوا ،ةاتــة :ضِاغــت ثيَطـــةةاْةى ؾــةضَاْى خـــوا
ضِةؾ ــاضت نــطزةة.
 -3نة زةؾـةضَــوىَ :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ﭼ ،زيػــإ ئـةة ضـةَو ةاتــا ٖــةىْةى
نة بؤ ةةغيًة تةةةغػـوٍ ثةيسانطاةٕ ،ثيَطـةةاْةى ئةةةؾـٔ نـة خــوا زةؾـةضَوىَ:
ةة يــةضِيَى خـــوازاة يــة ثيَٓــا ى خـــوازا تيَوهؤؾــــٖٔ ،ــةَوة ةظةى خؤتــإ تواْــــاى
خؤتــإ قــــةضف بهــــةٕ ،نةةاتــةٖ :ةيمدــــعإ ثايمساْــةةة خؤظاــة خـواغ ــنت بــة
تـةَاى ئةَوئـةة بـوةٕ ،بـة بيـاْوةى ةةغـيًةةة ،ثيَطـةةاْةى تيَهؤؾـــاْة يـة ثيَٓـاةى
خـوازا ،نةةاتةٖ ،ــةّ تةقــواةٖ ،ـةّ زاةانطزْـى ٖؤنـاض بـؤ ْـعيهــووةْةةة يـة خــواة،
ٖـــةّ تيَهؤؾـــــإ يـــة ثيَٓـــــا ى خــــوازا ،ثيَطـــةةاْةى ئـــةة ضـــةَو ةاتاياْـــةٕ نـــة
خعيَٓطاةةتة ْيَو ةؾــةى ةةغــيًةةة.
زةةةّ /زةيمــيَِ يةضِاغـ ييسا نطزْـة بيـاْوةى ةؾـــةيةى زةضٖيَٓـاْى يـة غـياقى خـؤى ،
ييَوــاضنطزْى ئةة ٖةَوة َاْاياْةى نة ةؾةنة ٖةيميــإ ْااــطىَ ،جؤضيَهـــة يـة زإ يـة
ضِيَوــــــاظي ؾــــةضيفةت ،ةة زإ يــــة ضِيَوــــاظى ثيَػةَوــــةضى خـــــوا  ،نــــوا يــــة ض
ؾةضَايؿــ يَهسا ٖةية نة ثيَػةَوةضى خـوا ٖ ،اةةىْى بةضِ َيــعى ضِيَُٓـايى نطزبـــ ،
ية غةيطى خـوا بجــاضِيَٓةةة ،ضاةةضِةاْيى يـة غةيـــطى خــوا بهـــةٕ ،ثؿـت بـة غـةيطى
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خـــوا بوةغــنت؟! عةبــسةيمةى نــوضِى عــةبواؽ خـــوا ي َيــى ضِاظى ب ـ  ،زة مي ــ  :ضِخش َيــو يــة
خعَــةت ثيَػةَوــةضزا  غــواضى ةىخ َيــو بوةبــوةّ يــة ثؿــــ يةةة ؾــةضَوةىَٜ { :وولا
طووارٗٚىاا
د َت َُ َعوُِا َع اًو٢اإِٔا َ ٜاُ
َٖ :و١اا ايوِٛاا ِ
شو َت ٔعِٔاتول ٔواَٚا ِع اًوِِ:اإٖٔاا ُ
غُ والُّ!..صذَاااشِووا َت َع َُِٓاؾال ِ
تٔعَ وٕ٤ٞاياِِاَٜطُ ورٗٚىااصالَّاتٔعَٕ٤ٞا اقَِانا َت َُ٘اا ُا َعًاِٝوواواٚصٕااد َت َُعُوٛاا َع اًو٢اإِٔا ِٓ َٜاؿ ُعوٛىاا
د وُ٘ااأسِ َُ وَات ورقِ:ا()2669وا
ع وٞإ٤ا اق وَِاناتَ وُ٘اا ُا اي ووا}(اأخِ َر َ
عووٕ٤ٞا اي وِِا ِٓ َٜاؿ ُعووٛىااصالَّاتٔ َ
تٔ َ
حل ولنُِٔات ورقِ:ا()6302ا َع ؤِاا ِتوؤا
شْ ٝوا َٚا ا
ص و ْٔا َ و ٔ
َٚايتِّر َٔ و ٔذٟٗات ورقِ:ا()2516ا َٚاق ولٍَ:اسَ َ
شُ٘اايع ووٝذاا:ي وولْٞاؾ واوٞا ووش ٝاا وولَعاتو ورقِ:ا(( ))7957ضـــةْس
َع ٖ وولطٍوا ََ ٚو وشٖ َ
ئاَؤشااضييةنى زةنات) ،ةاتة :ئـةى نوضِةنـــة! ئةاـةض زاةاى ياضَةتيـيــت نـطز ،تةْيـــا
زاةاى ياضَـةتى يـة خــوا بهـــة ... ،ةة بؿـــعاْة :ئةاـةض ٖـــةَوة خةيمــهى غـــةض ظةةى
نؤبوٓــةةة ظياْيَهــت ثـ ب ــةيةْٔ ،ثيَت ْااةيةْٔ َةاـةض خــوا بـؤي ْوةغـــييب ،ةة
خوولٔ٤ا
يــة ضِيوايــةتى ئيُــــاّ ئةمحـــةز زا ثيَــى زةؾــةضَوىََ { :تع ورٖفِاصيا و و٢اا ٔاؾو وٞاايرٖ َ
َٜعِرؾو ووااؾ واوٞاايعِّو وَٖ(}ٔ٠اأخِ َردَو وُ٘ااأسِ َُو و وَاتو ورقِ:ا()2804واتعً ٝوولاظ ووعٝباا:مْاو و وؤ: ٚا
ش ،) ٝةاتة :ية ناتى ئاغاْيى زا خـوا بٓاغة ئااــات يـة خــوا بـــ  ،خــوا يـة نـاتى
غــةغًمـةتييـسا ية ؾطيـات زىَ.
تةَاؾـ ــا زةنـــةئ ثيَػـ ــةَوةض  ض عةبسةيمـ ــةى نـــوضِى عـــةبواؽ ،ض ٖـــاةةىْى
بةضِيَـــعى زيهــــةى خـــوا ييَيــــإ ضِاظى بــ  ،ضِةةى ثــ ْةنطزةةْــة غــةيطى خـــوا ،ةة
ٖةَيؿـة ٖاْيـساةٕ بةْـسةى ضانـرتبٔ بـؤ خــوا ،ةة تةْيــا ثؿـــت بـة خــوا بوةغــنت
تةْيــا ،ضاةةضِةاْيـى ية خـواي ثةضةةضزاـاض بهــةٕ.
ئٓجــا َٔ ييَـطةزا زةثطغِ :ئايا ية نةيــةةة ئةة ةؾــةى ةةغـيًة تةةةغػــوٍ بـةة
ؾ ـيَوةية ضِةةاجــى ثةيــسانطز ،بــةة ةاتــا ضــةَهةى نــة َػــــويمُاْإ يــة ثيَػةَوــةضإ
ؾطيؿــ ةنإ ثياةضانــإ زخغــ اْى خـوا بجــاضِيَٓــةةة ،ية جيــاتى خـوا؟
يةة نـاتةزا نة َػويمُاْإ يةةثةضِى زةةضنةةتٓـةةة زابوةٕ ية ئيػــ ّ ،يةة ناتــةزا
نــة َػــــويمُاْإ يــة ضِةةكــى قوضِئــــإ غــــوْٓةت زةةضنةةتٓــةةة ،يــة ضــةَو ةاتــاى
ضِاغـ ةقيٓةى ئيُـإ خـوا بةيةى اطتٔ زةةضنةةتٓــةةة ،ةة ٖــةض يةة جةةةف زابـوة
نــة تةت ــةض َةغ ــؤٍَ يــة ضِخشٖــــةىتةةة  ،خاضجةضغــــ ةنإ يــة ضِخشئــــاةاةة ٖــــاتٔ
ظةؾـةضيإ بة َػـويمُاْإ بطز!! بةىّ زةايـى ئــةةة بوة نة جاضيَهى زيهة ثيـاةاْى ةةى
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عةبسةيكازضى اةي ْيــى ضِةمحـةتى خــواى يــ بـــ  ،يـةّ ؾـــاضى بةغسايـة( ،)1زةغـ ى
نــطزةة بــة بوةشاْسْــةةةى خـــوا بةيةن ــ طتٔ (تٛسٝووَ) ،بــؤ ةيَٓــــة :ن يَوــى (ايؿووت ا
ايرتوولْٞاٚايؿووٝضاايرنوولْٞا) تةَاؾــــا به ــةٕ ،ةةى َــٔ يــة ن يَو ــى (ضِيَ ــاى قــايم
بــوةٕ بــةضةة خـــوا ضــوةٕ)زا باغـــِ نــطزةة ،ضــةْس جــةخت زةخاتــة غــةض تــةْيا
خـواْاغـني خـوا بةيةنـ طتٔ  ،تةْيــا خــوا ثةضغـنت  ،تةْيـــا ضـاةةضِةاْيى يـة خــوا
نطزٕ ٖةتا نؤتــايىٖ ،ةضةةٖا( ،غـةيس ئـةمحةزى غةضٖةْسيى) نـة ن يَويَـهــى ٖةيـة
بة ْـاةى (اياوُهتٛتلت) ئةةيـ ظخض جةخت يةغةض َةغةيةى ؾـويَٓـهةةتٓى غـوْٓةتى
ثيَػةَوةض  زةناتةةة ،ةة يـة ن يَوـى (ضِ َي ـاى قـايم بـوةٕ بـةضةة خــوا ضــوةٕ)زا
يــــيَِ ْــةقٌَ نــطزةة ،نــة زة ميـــ  :بيسعــةى ضــاى ْيــة ،بيسعــة ٖــةَوةى خطاثــة ،بةيمـــ
(اإلَوولّااير ٖتوولْ )ٞيــة ن يَوــى (ايووُهتٛتلت)ةنــةى خؤيــــسا (اي َعوو١ااحلص ووٓ )١بــوةْى
ْيــة ،بيسعــة ٖــةَوةى خـطا تاضيهـــةَ ،ـازاّ ثيَػــةَوةض  زةؾةضَــوىَ[ :نُوٌٖا
ص ولٗٞٔ٥ا
ص و ًٔ ِْات ورقِ:ا()2002واَٚايٖٓ َ
د وُ٘ااأسِ َُو وَات ورقِ:ا()14373واِ ََُٚ
ٔتَِ َع وٕ١اضَو و وال اي{]ٌ١اأخِ َر َ
د وِ٘ات ورقِ:ا( ،})46زةيمــــ ْ :ااوجنـــ بًمــيَني :بيسعــةت ٖــيض
ت ورقِ:ا()1578واَٚا ِت ؤُا ََل َ
ضانة ضِةةْانييةنى تيَـساية.
بةيمــ ئةة ضةَو ةاتايـاْةى بؤ ةةغـيًةة تةةةغػـوٍ ثةيسابوةٕ ية ناتيَهـسا بوة،
نـــة َػـ ــويمُاْإ يـــة قوضِئـــإ غـــوْٓةت زةةضنةةتوةْةتـــةةة ،ةة ثيـــاةاْى اـــةةضةى
تةقـةةةؾى ضِاغ ةقيٓةى ثابةْس بة قوضِئإ غوْٓةتةةةٖ ،ةَيؿـــة زشى ئـةةة بـوةٕ،
زشي ؾـ ى  ،ثؿـت بة غةيطى خـوا بةغـنت  ،ضاةةضِةاْيــى يـة غـةيطى خــوا نـطزٕ ،
زشى ثةْابطزْـة بةض غةيـطى خـوا بوةٕ.
غــيَيةّ /ئٓجــا بـا باغـى ئةظَوةْيَهـــى خؤؾـــِ بهـةّ ييَـــطةزاَ ،ـٔ يـة غـــايمى ()1996زا
زةاى ئــةةة نــة خيَعاْــى ضِةمحةتييــِ (ضِةخػــــاض خــــإ) ةةؾــاتى نــطز ،زيــاضة َــٔ يــة
شيامنسا ٖةةيمـِ زاةة ية بةيٓى خــؤّ خـوازا ٖةَيؿــة ئيف يهـاؾــِ ٖةبــ  ،بـة تـةْيا
زاْيؿــــنت بــــ نطزْةةةّ ٖــةبوةة ،بــةىّ ئــةة ناتــة ،ظيــاتط نةةمتــة بــــ ى عايــةَى
بةضظةر قيــاَةت قةبط ئةة كايمةتــاْة ،ةة ن يَويَهيؿـِ نةةتة بةضزةغت بـة ْـاةى
(ايتٛشووٌاٚايٛشوو ،)١ًٝئــةةةى (صتوؤاتُٝٝووْ )١يــــةٖ ،ــى ظاْايــةنى بــواضى تةقــــةةةؾة،
 )1ئةّ زةضغـاْة ية ؾــاضى بةغــساز اوتطاةْةةة.
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بةىّ بة ٖةيمـةة زاْـةةة ،نـة يةةيَـــسا زةيمــ  :زاةاى نؤَةنــيي نـطزٕ (صشوتَُابا) يـة
ضِةةكى َةؾــايذ زخغ اْى خـوا ،غوةزت ث زةاةيةْـ  ،ئـةة ن يَوـةّ زةخويَٓـسةةة،
جــؤضىَ يــة ناضتيَهــــطاةيى بــةة ن يَوــــةّ بــؤ ثةيــــسا بــوة بــوة ،بــةىّ ٖةغــ ِ بــة
زيمـ وْسييــــةى كايمةتيَه ــى ْاخؤؾ ــى زٍَ زةنــطز ،ؾــــة بــوة يــإ ضِخش بــوة ،خــةة
بيٓــى يــة خةةمنــــسا غــــةعاتةنةى َايمُــإ يــة جيــــاتى ئــةةةى بــةضةة ثيَؿــــ بطــ ،
بـــةضة زةاةة زةاةضِايـــةةة ،يةنػــــةض ٖاتـــة زيمـــِ ،اـــومت :زيـــاضة ئـــةةة ئاَاشةيـــةة
ٖؤؾــياضنطزْةةةية بؤ َٔ ،نة ئةة كايمةتـةى ئيَػــ اى َٔ ضِاغت ْيةة ،ئةةةى نة َـٔ
بؤ خؤ بةٖيَعنطزْي يةْى ضِةةكيـى بؤ ثطِنطزْةةةى ئةة بؤؾــايي ية ضِةةكـى يـة،
زةَةةىَ غوةزى يـ بويِٓ ،نة ٖةْسيَو يةة ن يَوــاْة بـوةٕ ،نـة ةةى اوتـــِ ؾـ ى
بيسعـةت زإ غةيمــةت ثةيمةتيــإ تيَسا ٖــةبوة ،ضِاغــت ْـني ،ئيـسى غـــوثاؽ بـؤ
خـــوا ٖؤؾــــياض بوةَــةةةةٖ ،ةيمويَػــــ ى خؤَــــِ ضِاغــــت نــطزةةة ،ضةضضةْـــسة تةْيـــا
ةةى بيـطخنةيةنيــ ٖاتوــوةة ظةيٓـُةةةة نـاضّ ثيَٓــةنطزبوة.

َةغـــةيةى زةةةّ :نة يةّ ئايــةتة َوباضِةنــة ةةضزةايــطىَ :ﭽ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

﯁ ﯂       
    ﯓ ﯔ ﯕﭼ  ،بيَ وَــإ ئةةاْــةى ب َي ــربِةإ ،ئةا ــةض
ئــةةةى ية ظةةييسا ٖةية ةيَٓـةى خؤؾى يةاةيمسابـ  ،بؤئـةةةى بيهةْـة بـةىايَطِةةةى
خؤيإ ية غـعاى ضِخشى قيــاَةت ،ييَيـإ ةةضْـاا ىَ ،ةة ئـاظاضيَهى بةئيَؿـيؿــيإ ٖةيـة،
ضوَٞا
يةةبــاضةةة ئةة ؾةضَوةزةيــةى ثيَػـــةَوةض ٖ ةيـــة [ َعوأاأ َْوضاتِؤُاََلئووٕا َم ٔ
ا ُاعَ ُِٓ٘اأإٖا َْ ٔ وٖٞاا ٔا نالَٕا َٜكُ:ٍُٛا ُٜذَ ولُ٤اتٔليْها ولؾٔرا ََِّٜٛاا ْيكٔ َٝول ََٔ١واؾا ُٝكالٍُاياوُ٘ا:اأامَأا ِٜوَُا
ياوِٛاناولَٕا ايوواأَاوواٌُِ٤اا:امِضا َذ َٖ ّو ولاأانُ ِٓوَُا َتؿْتَاو ؤَٟاتٔووا ٔ٘؟اؾا َُ ٝكوو:ٍُٛا َْ َعوِِاواؾا ُ ٝاكوولٍُاياوُ٘ا:ا اقوَِا
نُِٓووَُاشُو وو ًَُْٔ٦اََ وولاُٖووَٛاأاِٜصَو وورُأَوؤِا َذئوووا:اإِٔاالاتُعو وورىاات ووٞواؾاُٝووؤِ ََرُاتٔوو٘ٔاصيا وو٢اايٖٓ وولم]
صو و ًٔ ِْات ورقِ:ا( ،})7016ةاتــة :ئةْةغــى نــوضِى
د ولمٟٗات ورقِ:ا()6538واِ ََُٚ
د وُ٘ااي ُ َ
{اأخِ َر َ
َاييــو خـــوا ي َيــى ضِاظى بـ زة ميـ  :ثيَػةَوــةضى خـــوا  ؾــةضَوةى :ئيٓػــاْى نــــاؾط
ضِخشى قياَةتــ زةٖيَٓـــطىَ ،ثيَـى زةاـوتطىَ :ئايـا ئةاـةض ثـطِى ظةةى ظيَـطِت ٖةبوةايـة،
ئيَػـ ا ْةتسةبةخؿـى ،بويَ ة بةىايَطِةةةت ،ةةى قـةضةبوة؟ زةيمــ  :بـا ،ثيَـى زةاوتــطىَ:
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يــةةة ظخض ئاغـاْرتت يـ زاةانــطا( ،ةاتة :ية زْيــازا ئةةيـ ئةةةيـة) نـة ٖـيض ؾـــ يَو
ْةنةية ٖاةبةؾى خـوا ،بـةىّ ئاَـازة ْـةبوةى ،ئيـسى ؾةضَـــاْى ثـ زةنـــط َى بـةضة
ئااـطى زخظةر زةبــطزضىَ.
ئٓجـا ئةّ ئايــةتة َوباضِةنــة ،ةةى ئةة ئايةتةى ()54ى غـــوضِةتى (ٜوْٛضا) ةايـة نـة

زةؾــــــــــــــــةضَوىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ،
ةاتــة :ئةاــةض ٖــةض ْةؾػ ـيَو نــة غ ـ ةَى نــطزةة (نــوؾطى نــطزةةة خطاثــةى ن ـطزةة
ؾـايػــ ةى غعاى خــواية) ،ئةاـةض ثـطِى ظةةى َايمـــى ٖةبـــ يـة قيـــاَةتسا ،زةيهـــاتة
بةىايَـطِةةةى خــؤى...

َةغــ ــةيةى غــ ــيَيةّ :نــــة زةؾــــةضَوىَ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،ةاتـــــة :زةياْـــــةةىَ يـــــة ئـــــااطى زخظةر
بطــٓةزةضة ثةيةقاشةى ضوةْةزةض زةضباظ بوةٕ زةنةٕ ية ئااط ،بةىّ ييَـى ْاضـٓة زةض
ٖــةضايع ،ةة ئ ــاظاض غ ــعايةنى بــةضزةةاّ ْــةبطِاةةة ْةثػــــاةةيإ ٖةي ــة ،يــةةباضةةة
ثيَؿرتيـ زياضة ئيَُة يـة تةؾػـ ى غـوةضِةتى (ايٓصول٤ا) ئايـةتى ()18زا باغـى ئـةةةَإ
نطز ،نة ٖةْسيَو ية ظاْايإ نـة زيـاضة يـة شيَـط ناضي ـةضيى ؾيهـطى خةةاضيــسا بـوةٕ،
ضِايـإ ةاية خةيمــو ية قياَةتــ زةبٓــة زةة بــةف :يإ بؤ بةٖةؾــت ،يـإ بـؤ زخظةر،
ئةةة ْيـــة خةيمـــهى بطٓـــة زخظةر غـعا بسضيَـــٔ  ،زةايـى زةضبـــاظيإ بوـــ بطـــٓة
بةٖةؾــتٖ ،ةْسيَـــو يـة ظاْايـــإ ضِايـــإ ةايـة ،ئٓجـــا ئيَُـة يـة بـةضاى غـيَيةَى ئـةّ
تةؾػ ةزا ية ناتى تةؾػـ نطزْى ئايـةتى ()18ى غـوةضِةتى (ايٓصول٤ا) باغـــُإ نـطزةة،
نة ٖةْسيَــــو يـة ظاْايـاْى ٖاةضـةضخيـ ضِايـةنى ةايـــإ ٖةيـةٖ ،ةْـسيَو ؾـ يـ بـة

بةيمـ ة زيَٓٓـةةة ،بؤ ةيَٓة :نـة خــوا زةؾـةضَوىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﭼ الش ورى ،ةاتـة :نؤَةيميَو ية بةٖةؾت زإ  ،نؤَةيمـيَهيـ ية زخظةخسإ ،بـةىّ
باغـــِ نـــطزةة نـــة ئـــةةة َةبةغـــــت ثيَـــى غـــــةضةجناَى نؤتـــايى بةؾـــــةضيةتةة ،يـــة
غــةضةجناَى نؤتاييـسا بةؾةض بةغـةض بةٖةؾــت زخظةخـسا زابـةف زةبـٔ ،بـةىّ ئـةة
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ئايةتة ضِ َي ـط ْية يةةةى نة ية غــةضةتاةة ٖةْسيَو ية ئةًٖى ئيُإ ئةاةض ؾـايػـــ ةى
غــعا زضإ بٔ  ،بة غــعاى اؤضِ ثاى ْةبوةبٓةةةة ،ةةبةض عـةؾوةى خــواف ْةنـةةتنب،
بػــوةتيَٓطئَ غــعا بسضئَ ،زةايى زةضبـاظ بهطئَ بطـٓة بةٖةؾــت ،ضوْهـــة ئـةةة يـة
ضــةْسإ ؾةضَوةزةى ضِاغــ ى ثيَػةَوـةضزا ٖ ـــاتوة ،يةةبـــاضةةة ئـةّ ؾةضَوةزةيـة
درَدِ َٓولا
ظ َػؿآٔٞامَأْْٟا َِٔٔامَأْٟاايْدووٛامزوا اؾ َ
ٖةيــةَ [ :ع ؤِاَٜسَُٜاا ْي اؿكٔ ٝورُواقالٍَ:انُُُِٓا اقَِا َ
ؾٔ ووٞاعٔ َ وول َتٕ١اذَٟٚاعَوو ََبٕاُْرٜووَُاأإِا َْشُوورٖاواثُووِٖا َْدِوو ُرزَاعًَو ووَ٢اايٖٓو وولطاقا وولٍَ:ا اؾ َُرَمَِْ وولا َعًا وو٢ا
شوٍٛاايًَّو٘ٔا
ا ْي ََُٔٔ١َٓ ٜاؾاإذَاادَلتٔ ورُاتُِٔا َع َِٔاا ٔا ُٜشََِّخُاا ْي اكَِّٛادَلئضْاص ايو٢اشَولم َٕ١ٜاعَؤِامَ ُ
ذَٗ ُٖٓٔ ووِّٝنيَوا اق وولٍَ:ا اؾ ُكًْ ووُُا ايوُ٘:ا َٜوولا َ وولسٔبَامَشُ ووٍٛاا ٔا ََوولا
اق وولٍَ:ا اؾ ووإذَاا ُٖوَٛا اقوَِاذَنا وورَاا ْي َ

َااايذٟٔا ُتشََِّثَُٕٛواَٚا ُا َُ ٜكوٍُٛا:اﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯘ ﭼا
َٖو وذ َّ
آل عم را واﭽ ...ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ...ﯼﭼ الس ةدة،ا اؾ َُوولا َٖ وذَاا
ايَّ وذٟٔا َتكُٛيُ!َٕٛاقالٍَا اؾكالٍَ:ااأ َتكْ ورَأُاا ْي ُكرِتَٕ؟ا ُقًُُْ:ا َْعَِِواقالٍَا اؾ ٌَِٗاشَ و ُٔعَُِا ٔت َُكالّا َُشَووا َُٖٕا
ش ُٖوَٕا
وٞاايوذٟٔا َِ ٜعَ ُجوُ٘اا ُا ٔؾ ٝو٘ٔوا ُق ًْوُُ:ا َْ َعوِِوا اقوولٍَ:اؾاإ ْٖوُ٘ا ََ اكوولُّا َُ َ
صووالّ؟ا َٜعِ ٔٓو َّ
َعًا ِٝو٘ٔااي ٖ
ُاايذٟٔا ُٜدِرزُاا ُا ٔت٘ٔا ََِٔا ُٜدِ ورزُواقالٍَ:اثُِٖا َْ َعوَُا َٚضِاوواعَااي ِّووارَا ٔاَََٚورٖاايٖٓاووالطا
شُُٛب َّ
ا ْي َُ ِ
درُدُوَٕٛا
سؿاظُاذَاىاواقالٍَاغا ِٝرَاأا ُْٖ٘ا اقَِازَعََِاأإٖا اقَّ ِٛولا َِ ٜ
َعًا ِٝو ٔ٘واقالٍَ:اَٚأاخَلفُاأإِاالاأانَُٕٛاأا ِ
دووَٕٛاناو وَا ُِِْٖٗاعٔٝو وََإُاايصٖ ووَُلشِٔوا
درُ ُ
َٔؤَااي ٖٓوولما َت ِعوََاأإِاَٜهُ ووُْٛٛااؾَٔٗ ٝوولوا اقوولٍَ:ا َٜعِو وٓٔٞاؾا َِ ٝ
نوَا ُِِْٖٗاا ْيكاورَاطٔٝضُا
درُدُوَٕٛا ا
صًَُٕٛاؾٔٔ٘ٝاؾا َِ ٝ
خًَُٕٛا َْ َٗرّاا َِٔٔاأا َِْٗلماا ْيذَ ٖٓٔ١واؾا َٝػِتَ ٔ
قالٍَ:اؾا َُ َِٝ
دعِووآَلاؾاوالاَٚا ٔا
عوِٝذَاَٜهْوذٔبُا َع اًو٢امَشُاوواٍٛاا ٔا اؾرَ َ
دعَِٓ ولا ُقًَْٓ ولواِٜ َٚشَوواهُِِااأتُورََِٕٚااي ٖ
اؾرَ َ
ص و ًٔ ِْاتوورقِ:ا( ،})493ةاتــة :يةظزيـــى
د وُ٘اَُ ِ
ََوولاخَ و و َرزَأَٖٓ و ولاغا ِ ٝورُامَدُ و وٌٍاَٚاسٔ و و َٕ]{اأخِ َر َ
ؾةقــــ (زيــــاضة يةنيَهــــة يــة ظاْايــاْى تــابيفني) زة ميـــ َ :ــٔ غةضغــاّ بــوة بــوةّ بــة
ٖةْسيَو ية بؤضوةْى خةةاضي (خةةاضي ئةةاْة بوةٕ نة يـة عةيــى خــوا ييَـى ضِاظى
بـــ ٖةيمـ ـةضِاْـــةةة ،ةة ضــةْس بيـــط ضِايــةنيإ ٖــةبوة ،نــة ئيَػـــ ا ثاؾـــُاةةناْيإ
ئيباضاييان ثـ زةيمـئَ ،يةنيَو ية ضِايةنــاْيإ ئةةةيـة نـة ٖـةض نةغـيَو يـةى اوْـــاح
بهات ية باظْــةى ئيػــ ّ ئيُــإ زةض َي ـــة زةضىَ ،بـؤ ةيَٓـةٖ :ـةض نةغـــيَو زضخيـةى
بهــات ،غةيوةتيَــو بهــات ،قةت مًيَــو بهــات ،ظيٓايةى بهاتٖ ،ةض نةغـيَو يـةى اوْـــاح
بهات ،ض بة بـاضى غــةيوييسا ض بة بــاضى ئيجــابييــسا بؤ ةيَٓةٖ :ةض نةغـيَو ْويَـــصيَو
بطـويَٓــ  ،ضِخشةةيةى بطويَٓـــ  ،ؾـــ يَو نـة ةاجــ بــ بيطـوييَٓــ  ،ضـوْهة اوْـــاح
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ياْى ضى؟ ضــواْسْى ةاجــ  ،ؾهاْسْى قةزةغةيـة ،ئـةةة يةنيَهـة يـة ضِايـةناْيإ) ةة
ئيَُة نؤَة مييَو بوةئ ،شَاضةيةنى باف بـوةئ ،ضـوةيٓةزةض ةيػــ ُإ بطـني كةجــ
بهــةئ زةاى كةجــــ ةةزةضنــةةئ (ةاتــة :يــاخى بــني يــة زةغــةىتى ئــةة ناتــة) بــة
َةزيٓةزا تيَجةضِئ تةَاؾــاَإ نطز جابــ ى نـوضِى عةبسةيمــة خــوا يـة خـؤيى بـابى
ضِاظى ب ـ قػ ــةى زةنــطز ،يــة ى نؤيمةاةيــةى (زيــاضة يــة َعاــةةتى ثيَػةَوــةضزا 
خةيمـهى زاْيؿــ ووةٕ) ئةةيـ ؾةضَوةزةى ثيَػةَوةضى بـؤ بـاؽ زةنـطزٕ ،يـة َياْـةى
قػــــةناْيسا باغــى جةٖةْٓةَيةن ــاْى زةنــــطز (ةاتــة :ئةةاْــــةى نــة يــة ئيُ ــاْساضإ
زةضٓـة زخظةر زةايى زةضباظيإ زةبـ ) َٓـيـ ثيَُـ ــوت :ئـةى ٖــاةةيمى ثيَػةَوـةضى
خـــوا  ئــةةة ضييــــة ئــةةةى ئ َيــوة باغ ــى زةنــــةٕ ،يةنـاتيَه ــسا خـــوا زةؾةضَ ــوىَ:
ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ...ﯘﭼ آل عمرا  ،ةاتة :ثةضةةضزاـاضَإ!

ٖةض نةغـيَو تؤ بيدةيـة زخظةخـةةة ضِيػـــوات نـطزةة( ،نةةاتـة :زيـاضة ئيُاْـساض ْيـة،

َةبةغـــ ى ئــــةةة بــــوةة)ٖ ،ــــةضةةٖا زةؾــــةضَوىَ :ﭽ...ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ...ﯼﭼالس

ةدة ،ةاتــــةٖ :ــــةض ناتيَــــو ةيػــــــ يإ ييَــــى بطٓــــــةزةض

زةايَطِزضيَٓــــةةة ْ َيــوى( ،خـــوا ئــاةا باغــــى زخظةخييـةنيــــإ زةن ــات) ،نةةات ــة :ئــةةة
ضييـ ــة ئيَـــوة باغـــي زةنـ ــةٕ بةيمـ ــ ةتإ ضييـــــة؟! ئـــةةيـ ثيَـــى اوتـــــِ :قوضِئـــإ
زةخويَٓـى؟ (ةاتة :ؾاضةظاييت ٖةية ية قوضِئــإ؟) اومت :بة ميـ  ،اوتى :ئايــا بيػــ وةتة

ية قوضِئــاْسا َةقــاَى َوكةمــةز ئـةةة ْيــة خــوا زةؾـةضَوىَ :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼاإلس راء ،اــومت :بةيمـــ  ،اــوتى :ئــةةة ئــةة ث َي ــــةة ثايــة

بةضظةى َوكةمةزة نة تيَيسا غــ ايـ زةنطىَ ،نـة خــوا بـة ٖـؤى تهــانطزْى ئـةةةةة
نةغـاْيَو ية زخظةر زةضزيَٓــ نة ية ئةًٖى ئيُـأْ ،زةايـى جابــ ى نـوضِى عةبـسةيمة
باغى ثطزى ( ٔ ورَا )ى نطزٔ ( ،رَا  :ةاتة :ئةة ثطزةى نة بةغـةض ثؿـــ ى زخظةخـسا
ضِازةٖ َيًمــسضىَ ،ةة خـةيمو بةغـــةضيسا تيَسةثـــةضِٕ) ،ةة زةايـيـ اـوتى :زةؾـرتغــيَِ نـة
ٖــةَوةّ ضـاى يةبةض ْةبـ ( ،بؤية ْاضـُة ْيَـو ةضزةناضييةناْـةةة) ،بـةىّ ؾـةضَوةى:
نةغــاْيَو ية زخظةر زةضٓـــة زةضىَ (ةاتـة ثيَػةَوـةض  ةايـؿــةضَوةة) زةاى ئـةةةى
نــة يــة ْ َيــو زخظةخــسا بــوةٕ ،ي َيــى زةضٓــــة زةض ،ةةى غــهى نــوجنى ( غــهةنةى ظخض
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باضيــو زةب َي ــــةةة ،ةاتــة :ئةةاْــةى يــة زخظةر زا زةغــوةتيَٓطئَ ،ةةى غ ــهة ن ـوجنى
باضيو زةبٓــةةة) زةخطيَٓـــة ْيَـو ضِةةباضيَهـــةةة يـة ضِةةباضةنـاْى بةٖةؾـــت ،خؤيـاْى
تيَــسا زةؾــؤٕ ،نــة زيَٓــة زةضىَ ةةى ناغـــةظى غــــجني( ،ثيَؿــــ ةةى غــــهة نــوجنى
ةؾـــــو ضِةم غـــوةتا ٕ ،زةايـــى ةةى ناغـــــةظى غـــــجييإ يــــــ زآ ،زيـــــاضة يـــة
ؾةضَايؿــ ى زيهــةف زا ٖـاتوة نة نؤتا نـةؽ يـة زخظةر يـة ئوَمـةتى ثيَػةَوـةض 
زةضيَ ة زةضىَ ئاةاية ئاةايةة ية بوخاضيى َوغًيِ زا ٖاتوة) ،ئٓجـا يةظيـسى ؾةقيــط
زةايَطِ َي ـةةة زةيمـ  :ئيَُةف ضوةيٓـــةةة يـة ْيَـو خؤَاْـسا اومتـــإ :ئيَُـة ياخــوا بــ
قةظابيـٔ ،ئايا ثيــاةة بة تةَةْـة (جابيـ ِطى نوضِى عةبـــسةيمة زيـاضة ئـةة ناتـة ظخض بـة
تةَـــةٕ بـــوةة) ،تـــؤ بًمـــيَى زضخ بـــة ظَـــاْى ثيَػةَوـــةضةةة  بهـــات!! (زيـــاضة ئـــةة
بؤضوةْــــةى ئيَُــة غة مي ــةتة ،ئيَُــــة بــة غة مي ــةت يــة قوضِئــإ تيَ ةيؿــــ وةئ) ،زة ميـــ :
غويَٓس بة خـوا تةْيا يةى ْةؾةضَإ زةضضـوة بـؤ ى خـةةاضي  ،ئةةيسيهــة ٖـةَوةى
ةاظَإ يةة بيـطخنةية ٖيَٓـا ،ةة ياخى ْةبوةيــٔ.
(صت ؤُاَرب ٜٚو٘ا) ئــةةيـ ٖــةض يــة (ٜسٜووَاتوؤا واوٗٝباايؿكووري) زيــــاضة بــابى ْــاةى
دوالتٔرا ِتوأا َع ووا َٔا ا
( ٗٝب) بوةة ئةّ زةقة زيَٓـ َ [ :عِٔاَٜسَٜاتِٔا َُٗٝبااي اؿكٔريا َعِٔا َ
( اإٖٔا َمشُ ووٍٛاا ا اق ولٍَ:اَٜدِ وورُزُا َٔ و َٔاايٖٓ وولما اق وّْ ِٛا اؾ ََٝخًُُ ووَٕٛاا آٖ و و)١وا اقولٍَا َٜسٜووَا

ايؿاكٔووري:اؾاكًُْووُُا ٔيذَوولتٔر:اَٜكُووٍٛاا اتعلي وو :٢ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼال مائ دةواق وولٍ:اأت واوٌاأٍٚااآلٜو و و:١ا

ﭽ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
الاصْٖوُٗ وِِا
        ﯓ ﯔ ﯕﭼ ال مائ دة اأ ا

ن اؿ ورٚا}( ،)1ةاتــة( :ئــةةةف ضِيوايــةتيَهى زيهــــةية) ٖــةض يــة يةظيــسى نــوضِى
اي و ٔذَٜٔا ا
َّ
قـوٖةيوى ؾةقيـ يـة جابيــطِى نـوضِى عةبسةيمــةةة ،زةيمــ  :اـوتى :ثيَػةَوـةضى خــوا
 ؾةضَوةيــةتى :نؤَــة مييَو يــة زخظةر زيَٓــــة زةض ،زةضٓــــة بةٖةؾــــت ،زة ميـــ  :بــة
جابي ــطِى نــوضِى عةبسةيمــــةّ اــــوت :خـــواى بــةضظ زةؾــةضَوىَ :زةيــــاْةةىَ يــة زخظةر
بطــٓـــة زةضىَ ،يــــيَى ْاضـــٓة زةضىَ؟ ئةةيــــ اــوتى :غـــةضةتاى ئايةتةنــة خبويَٓــةةة
)1احملشٔاايتَ:ٌٜٚاز4واص 190.ا
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ﭽ﮽﮾﮿﯀﯁﯂   
        ﯓ ﯔ ﯕﭼ ،ئااـــــــــــ ــازاضبة
َةبةغـــت ثيَــى نـــاؾطةنأْ ،نـــة يـــيَى ْاضٓـــة زةض (يــة زخظةر) ،ةة َةبةغـــت ثيَــى
ئيُـاْساضاْى اوْاٖوـاض ْيــة.

َةغـ ــةيةى ضـــــواضةّ :نـــة زةؾـــةضَوىَ :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ،ئـــــــــةّ زةة ئايةتــــــــــة
َوباضِةنة باغى يةنيَو ية ياغــا اطْ ـةناْى ئيػـــ ّ زةنـةٕ ،نـة بطي يـــة يـة ياغـــاى
بطِيٓــــى زةغ ـ ى زظ ،ض ثيــــاة ب ــ  ،ض ئاؾــــطةت ،نــة ئــةّ ياغــــاية يــة ضِابطزةةؾــــسا ،
ئيَػــ اف بةتايوــةت َؿــ وَطِى ظخضى يـ نةةتؤتـةةة ،بؤيـة ضـةْس ؾـ يَو يـةةباضةةة
زةخةيٓــةضِةة ،خـوا ثؿــ يوإ بـ ية زةاظزة خــايمسا تةؾػـيــطى ئـةّ ئايــةتـــةة باغــى
كونُى بطِيٓـى زةغــ ى زظ زةنــةئ:
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يةكــةم :ثيَهاصـةى دسيـى (السَّــرقة)ء ،بة كـآ دةطوتـزىَ دس؟
خواذُا
ظاْايإ ظخض ثيَٓاغـةيإ بؤ زظيـي نـطزةة ،بـةىّ نوضتــة ثوخ ةنـةى ئةةةيـة( :اأ ِ
س ورِزااايو وُجٌ)( )1زيــاضة تةؾػــ ةناْى زيهــةف ٖــةضةا بةةؾـــيَوةية
خؿْٝواو ا١ا َٔ ؤا ٔ
ايو و َُلٍا ُ
ٖيَٓـاةياْة{ ،بطزْى غــاَاْيَهة بة ثةْٗــاْيى ية ؾــويَٓيَهسا ،نـة ةيَٓـةى ئـةة ؾـــ ة يـةة
ؾــويَٓةزا زةثاضيَــعضىَ} ،بؤ ةيَٓة :ثاضة ية قاقةزا زةثاضيَعضىََ ،ةضِ بعٕ اــا َاْ ـــا
كوؾرت ية ئاغةيمــساة ية ؾــويَٓــ نة ئاشةيمى تيَسةنــطىَ ،ةة نــــا يـة نازيَٓـسا زةثـاضيَعضىَ،
ٖةضةةٖــا زاْةة َيًمة ية عةَوــاضزا زةثاضيَــعضىَٖ ،ةض ؾــ يَو ية ؾـويَٓيَو نة ةيَٓــةى ئـةة
ؾــ ةى تيَسا زةثــاضيَــعضىَ ،بة ثةْٗــاْيى بوـطزضىَ ،ئةةة زظييـة.
دز (السـارق) بة كــآ دةطوترىَ؟!
صاو َترتاا
دوالَ٤اَُ ِ
(ايكُرطُيب) ية تةؾػ ةنةى خؤيسا( ،)2ئـاةا ثيَٓاغـةى زظ زةنـاتََ ( :وأِا َ
بوا
با ََ َُِٓٚتٗوا ْ
ضا ََُٚصِ و َت ًٔ ْ
ظلٖٔراؾاُٗ َٛاَُدِ َت ًٔ ْ
ضا ايُ٘واؾاإٕاأاخذَا َِٔٔا ا
صي و٢اسٔرِزاؾا اَخذَا َُِٔٓ٘ا ََلاياَ ِٝ
ٚحموورتطْوا اؾوإٕاتَ َُ ٖٓو َعا ٔت َُلؾ و وٞاٜووَٙا اؾ ُٗو َٛا اغل ٔ و وب) ٖــةّ ثيَٓاغــــةى زظ (شوولمم)َــإ بــؤ
زةنات ٖةّ ٖـى (خمتًض)َإ بؤ زةنــاتٖ ،ــةّ ٖــى (غل وبا)َإ بـؤ زةنـــات ،زةيمــ ،
زظ :بطي ية ية نةغيَو بة ثةْٗاْيى ب ؾــ يَو بةضىَ ،نة ٖــى ئةة ْةبـــ َـاؾى ثيَـوة
ْةبــــ  ،يــة ؾــــويَٓيَهسا نــة ةيَٓــةى ئــةة ؾــــ ة يــةة ؾــويَٓةزا زةثــاضيَعضىَ ،نــة يــة ظاضاةة
سوورزاَجًو و٘) ؾ ـ يَو نــة ةيَٓــةى ئــةة ؾـ ة يــةة ؾــويَٓةزا
ؾــــةضعييةنةيسا زةيمـــــ ٔ ( :ؾووٞا ٔ
زةثاضيَعضىَ ،زةيمـ  :ئٓجــا ئةاـةض بـة ثةْٗـــاْيى بيوـا ،زظييـــة ،بـةىّ ئةاـةض بـة ئاؾـهطا
بيواة بيـطِؾيَٓ  ،ثيَى زةاوتطىَ( :خمتًض) (َصوواتًب) (َٓتٗوبا) (حمورتطا) ئيَُـة
بــة نــوضزيى زةيمـــيَني( :ضِؾــــ اْسٕ) ئٓجــا ئةاــةض بيوــا بــطِةا ،ئــةةة ئــةة ضــواض ْــاةة
)1اايتؿصرياايوُٓري:از3واص .530ا
)2اا لَعا:سهلّاايكرإ:از6واص.147
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زةي طيَ ةةة ،بةىّ ئةاةض ٖةض يـة زةغـ ى خؤيـسا بيٗ َيًمــيَ ةةةة بابـاى َـا ٍَ ييَوــطا ظةم
ظةم تةَاؾـاى بهــات ،ئةةة ثيَى زةاوتــطىَ (غل وب) ةاتة :ظةةتهــةض.
دووةم :حيكمـةتى ثاشـوثيَشـكزدنى نيَـزء مــآ لـة دسيـىء سيهــادا؟

ثيَؿـرتيـ باغـُإ نطز ،خـوا بؤ ظيٓـا زةؾةضَوىَ :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭷﭼالن ور ،ةاتــة :ئــاؾطةتى ظيٓان ــةض ثيــاةى ظيٓانــةض يــةنى غ ــةز

قاَطي ــإ يـــ بــسةٕ ،ب ــةىّ ي َيــطةزا زةؾــةضَوىَ :ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭭﭼ ،ةاتة :ثيـا ة ئاؾـطةتى زظ ،زةغ يإ بوــطِٕٖ ،ؤناضةنةؾــى ئةةةيـة نـة
زظيـى ضِ َي طيـى ظيـاتط ثيـاةإ تيَيـسا زةغـت ثيَؿـــدةضٕ ،بــةىّ زاةيَــٔ ثيػـــيى ظيــاتط
ئاؾطةتــإٖ ،ؤنـاضْى.
ييَــطةزا زةَةةىَ ؾ يَو ضِاغت بهةَةةة ،بؤ ظخض نـةؽ ،نـة يـة زةضغـةناْى زيهةؾــسا
ئاَاشةّ ثيَساةة ،ئةةيـ ئةةةية نة ئيَػــ ا ظاضاةةيـةى بـةناضزيَٓٔ يـة جيــاتى ظيٓـا ،يـإ
زاةئَ ثيػـيى زة ميئَ( :يةؾـؿطخؾــيى) بةىّ ئـةة ةؾـةية يـة ضةْـــسإ ضِةةةةة غةيمةتـة،
نــة بــة زاخــةةة ظخضجــاض نةْا ميــة ئيػ ــ َييةناْيـ (نةْايمةن ــاْى ضِااةياْــسٕ) بــةناضى
زيَٖٓٔ ،ـةضةةٖا ظخض ةؾـةى زيهـةف ئـاةا توةتيياْـة خةيمــهى بـةناضى زيَـٓٔ ،ب ئــةةةى
ب ى يـ بهةْةةة ،يةؾـؿطخؾيى جياية ية ظيٓا ،جاضىَ ئـةة ةؾـةية ئاَـاشة بـةةة زةنـات
نة ئـةةة جؤضيَهـة يـة باظضاــاْيى ،ئـةة ئاؾطةتــة يةؾـــى خـؤى زةؾطخؾــ بـةة ثيـــاةةة
ثاضةى ية بةضاْوــةضزا ةةضزةاطىَ ،ياْى :يةبةضئةةةى ثـاضة ةةضزةاـطىَ قةزةغةيــة ،بـةىّ
ئةاةض بة بـة ف بـــ  ،قةيــسىَ ْانـات!! ئٓجــا ئةةاْـة ٖــةَوة جـاضىَ باْ ةؾـةى َـاؾى
ئاؾطةت زةنـةٕ زةيمـئَ :ئاؾطةت غـ ةَى ييَهـطاةة ،ئٓجـا ئـةة ةؾـــةية غــ ةَيَهى ظخضى
يـــةة ئاؾطةتـــة نـــطزةة ،بؤضـــى؟! ضـــوْهة يةؾـؿطخؾـــــيى بـــةؽ ئاؾطةتـــة ظيٓـــانةضةنة
زةاط َي ــةةة ،نــ ؾطخؾــةضة؟ ئاؾطةت ،ئةزى نوا بةضاْوـةضة ب ْاَوةغــةنةى؟! بةثيَــى
ئةة ةؾـةية بـ زيــاضْيةة ،ةةى بةضظةنى باْــإ بؤى زةضضـوةة! ةة يةضِاغـ يسا بـة ثيَـى
ئةة ةؾةية ب ظياتط ْاةبةزييـةنة بؤ ئاؾطةتةنــةية ،ةة خةتـاباضنطزْــةنة ظيـاتط ًَـــى
ئاؾطةتـةنة زةاط َي ــةةة ،ةةى بًمــيَى ثياةةنــة ٖيطــى ْةنـطزةة!!
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صـيَـيةم :يةكةمـني دس كة دةصــتى بــزِاوة:
ظاْايإ تويَصةضةةإ زة ميئَ :يةنةَني زظ نة زةغـ ى بـطِاةة يـة غـةضزةَى ئيػـــ َسا
خلٝوولماتوؤا َعوَٟٓاتوؤا َْ ِٛاؾووٌاتوؤاعَ وَُاََ َٓوولفااي ُكرَظ ووٞا
يــة ثيــــاةإ ثياة َيــو بــوةة ْــاةى (ا ٔ
ايٖٓووِٛؾاً)ٞة ،نـــة بـــة ضـــةْس ثؿـــــ يَو زةاـــــاتةةة ثيَػةَوـــةض  ،ةة يـــة غـ ــةضزةَى
ثيَػةَوــةضى خـوازا َٓـساٍَ بوةة.
ية شْاْيـ يةنــةَني ئـاؾطةت نـة زةغـــ ى بـطِاةة ْـاةى (َور٠اتٓوُاشوؿٝلٕاتؤاع وَا
ا:شوَأَاتٓ وٞاخمس )ّٚئةة ئاؾطةتةى نة ثيَػـةَوةض  يةباضةيــةةة تهـــاى بـؤ نـطا،
دواُ٘ااأسِ َُواَاتوارقِ:ا
ط ِعوُُاَٜو َََٖلا]{اأخِ َر َ
ش َُٖٕاشَورَقاُِوا ايكا ا
ط َُ١اااتِ َٓ١اا َُ َ
ؾةضَوةى [ :ايِٛاأإٖاؾال ٔ
صو و ًٔ ِْات ورقِ:ا()4386واَٚاأ ُت وٛابَاَ ُٚبات ورقِ:ا()4373وا
د ولمٟٗات ورقِ:ا()3475واِ ََُٚ
()25336واَٚاي ُ َ
دواِ٘اتوارقِ:ا( ،})2547ةاتـة:
صلٗٞٔ٥اترقِ:ا()4899واَٚاتُِٔا ََل َ
َٚايتِّرَٔ ٔذٟٗاترقِ:ا()1430واَٚايٖٓ َ
ئةاةض ؾاتيُةى نطى َوكةمةزيـ زظيي نطزبا زةغ ى زةبطِى.
ضـوارةم :مةرجـةكانى بزِيهــى دةصــتى دس:
ظخض نـةؽ ةا زةظاْـ ٖةض نةغيَو ٖةض جـؤضة زظييـةى بهـات زةغـ ى زةبـطِزضىَ ،جـا
ئةةاْــةى نــة ضِةخٓــة زةاــطٕ يــة كــونُى غــعاى زةغــت بـطِئ يــة ئيػـ َسا ،بــة ظخضيــي
يةبةضئةةةى نة ؾاضةظاْني ،ةازةظأْ غ ةَة ،نة بة زاخةةة ٖةْـسىَ يـة َاَؤغــ اياْيـ
نات َيــو باغــى ئــةة كونُــــة زةنــةٕ زةيمــــئَ :زةب ـ زظ زةغ ـ ى ب ــربِزضىَ ،ب ئــةةةى نــة
تةؾكــيًى بسةْــــ  ،بــةىّ يةضِاغــ يسا ةاْيــــة ،جــاضىَ بـابــــاى زظ ث َيــٓ َةضجــى ٖــةٕ
زةبــــ ث َيــٓ َةضجــــى ت َيــسابٔ ،ئٓجــــا زةغــــ ى زةبـطِزضىَ ،ةة ئــةة ؾــــ ةى نــة زظضاةة،
زةبــ ضواض َةضجى تيَسا بويٓطئَ ،ئةةجاض ئةة زظة زةغ ى يةغةضى زةبـطِزضىَ ،ةة ئـةة
ؾويَٓةف نة ؾ ى تيَسا زةزظضىَ ،ئةةيـ َةضجيَـهى ٖةيــة.
يــةك /مةرجـةكانى بابـاى دز بؤئـةوةى كة دةسـتى بـربِدرىَ<
 )1زةبـ بايمـؼ بــ َٓ ،ساٍَ زةغـ ى ْابطِزضىَ.
 )2زةبـ عاقــٌَ بــ  ،ؾـيَت زةغ ى ْابطِزضىَ.
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 )3زةبـ خـاةةْى ئـةة ؾـــ ة ْةبــ نـة زظضاةة ،ةاتـة :بةؾـــى تيَــسا ْـةبـــ  ،بـؤيــة
ٖةْسيَو ية ظاْايــإ زةيمـئَ نةغــيَو يـة خةظيَٓـةى زةةيمـةت (تٝوُاايووُلٍا) زظيـى
بهـات ،زةغـ ى ْابطِزضىَ ،ضوْهة بةؾـى ةى تيَـسا ٖةيـة.
 )4زةبـ ئةة غـاَاْة نة زظيـى ييَهــطزةة ،ية شيَط غةضثةضؾ ياضيى خؤيسا ْةبــ .
 )5ئةة نةغة نـة زظيــى نـطزةةْ ،ابـــ يةبـةض بطغـيةتيى ْاضـاضيي زظيـي نطزبــ ،
ةةى ية خايمـى ياظزةيةَـسا بة زضيَـصيي باغي زةنـةئ.
دوو< مةرجـةكانى ئةو شـتةى دةدزرآء دةسـتى دزى لةسةر دةبرِدرآ<
( /1ايٓ ووالب) ةاتة :ب ــاتة ئةْـساظةى زيـاضييهطاةى ؾـةضعيى ،ئٓجـا ئايـا ؾــةضيفةت
ئةْساظةيــةنى زيـــاضيى نــطزةة ،يــإ ٖــةض ؾـــ يَو بــسظضىَ ،زةغــ ى زظى يةغـــةض
زةبـطِزضىَ؟! يــةةةزا ضِاجيـايى ٖةيــة يـة ْ َيــوإ ظاْــاياْسا ،بــةىّ ئـةة ؾةضَايؿــ ة
ٖةيــة يــةةباضةةة نــة زايهُــإ عائيؿــة خـــوا ي َيــى ضِاظى بـ  ،زةايَطِيَ ــةةة نــة يــة
ثيَػةَوةضى خــواى  بيػــ وة ،ؾةضَوةيـةتى[ :الاا ُتكْطاوعُاَٜوَُاايصٖاووالمماصالَّا ٔؾواٞا
صوا ًٔ ِْاتوارقِ:ا()4374وا
دولمٟٗاتورقِ:ا(ا)6789واِ ََُٚ
دواُ٘ااي ُ َ
مُتِعابٔ َٜٓولمٍاؾا َول ٔعَّا]{اأخِ َر َ
س ٖ و ولَٕاتو وورقِ:ا
َٚايٖٓصَو و ولٗٞٔ٥ات و ورقِ:ا()4936واَٚاتِ و ؤُا ََلدَ و وِ٘ات و ورقِ:ا()2585واَٚاتِ و ؤُا ٔ
( ،})4464ةاتة :زظ زةغ ى ْابطِزضىََ ،ةاـةض يةغــةض ؾــ يَو نـة بـة قـةزةض ()4/1
ضـواضيةنـى زيٓـاضيَهى ظيَطِة ظيـاتط بــ  ،يةغـةض نةَـ ـط يةةةْ ،ـابطِزضىَ.
ةة َٔ ثيَُــواية زةاوجنــ زةغــةىتى ؾــةضعيى زةةيمـةتى ئيػـــ َيى قػــة
يــةة ئةْــساظة زيــــاضيهطاة (ْ و ولب)ةؾــسا بهــات ،ةاتــة :ئــةة ناتــة ضِةْ ــة ئــةةة
ئةْساظةيــةى بوةبـ نة ؾ يَهى اطْط بوةبـ  ،بةىّ ئةاةض ية ضِخشاـاضى ئيَُـةزا،
ةة يــة ضِخشا ـاضى زةاى ئيَُــةزا ،يــة نؤَة مي ــ ايةنسا ،ئــةة ئةْساظةيــة ٖــيض ؾ ـ يَهى
ةاْةبوة ة ،ؾ يَهى نةّ بايةر بـوة ،زةغـةىتى ؾـةضعيى بـؤى ٖةيـة قػــةى تيَـسا
بهات ئةْساظةيةى زابٓـ بًمــ يـةة ئةْساظةيــة نـةَرت زةغـ ى نةغــى يةغـــةض
ْابطِزضىَ ،يةنيَــو بؤى ٖةيــة بًمــ  :ئـةزى ضــى يـةة ؾةضَوةزةيــةى ثيَػـــةَوةض
 زةنــةٕ نـة زةؾـــةضَوىَ[ :ياو َعَٔاا ُاايصٖولممَواَٜصِورمُاا ْي َِٝطَو١ااؾا ُتكْطاوعُاَٜوَُ;ُٙا
دولمٟٗاتورقِ:ا
دوُ٘ااأسِ َُوَاتورقِ:ا()7430واَٚاي ُ َ
طوعُا َٜوَُ{]ُٙاأخِ َر َ
ش ِوٌَاؾا ُتكْ ا
صوورمُاا ْي َ
ِ ََٜٚ
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صو وولٗٞٔ٥اتوورقِ:ا()4873واَٚاتِوؤُا ََلدَووِ٘اتوورقِ:ا
()6783واََُٚصِ و ًٔ ِْاتوورقِ:ا()4384واَٚايٖٓ َ
()2583اعَٔاأاتٔٞا ُٖرَِٜورَ٠اا ،}ةاتـةْ :ـةؾطيٓى خــوا يــة زظ بـــ ٖ ،يًَهــة زةزظىَ،
زةغـ ى زةبطِزضىَ اوضيػــيَو زةزظىَ ،زةغــ ى زةبطِزضىَ؟
ظاْايــإ زة مي ــئَ :ي َيــطةزا َةبةغــت ضِةةْهطزْــةةةى كونُ ــى ؾ ــةضعيي ْيـــة،
بةيمـهو َةبةغـت تطغــاْسْى خةيمهــة يـة زظيــى ،ةةى ضـــؤٕ ثيَػـــةَوةض  يـة
شو َاقاطا وولٕ٠واتَ َٓوو٢ا
صوذَٔاوا َ ٚايوِٛا ََ ْؿ َ
ؾةضَوةزةيةن ــسا زةؾــةضَوىَََ [ :ؤِاتَ َٓوو٢ا ٔاََ ِ
س ٖوالَٕا
ظووا١َ ٝاتوارقِ:ا()3156واَٚا ِتوأُا ٔ
دوواُ٘ااتِووأُااأتواٞا َ
ا ُا ايُ٘اتَِٝتووا الا ٔؾوٞاا ْيذَٖٓاووا ٔ{]١اأخِ َر َ
ٍّا
ت ووارقِ:ا()1611واَٚايطَّ َ َرأْ وواٗٞاؾو واوٞا(اي و ووػري)ات ووارقِ:ا()1105اعَ و ووأِاأاتٔ و ووٞاذَم
شُ٘اا:ي لْٞاؾوٞا( وش ٝاايرتغٝوباٚايرتٖٝوب)امقوِ:ا(ا ،})269ةاتـةٖ :ـةض
ش َ
َٖ َ ٚ
نةغـــيَو َعاةةتيَــــو بــؤ خـــوا زضةغــــت بهــات ،ئةاــةض بةقــــةزةض ٖيَـــ ْةى
بايمــ ــٓسةيةنيـ بــ ــ (قط و وول :٠جــــــؤضة بايمـٓـسةيةنــــــة) خـــــوا يــــة بةٖةؾــــــت
خـاْوةيةنـى بؤ زضةغــت زةنات.
ئٓجـا ئايـا َعاــةةتى بةقـةزةض ٖيَـــ ْةى بايمٓـــسة ْويَـصى تيَـــسا زةنـطىَ؟! ْـا،
نةةاتــة :ي َيــطةزا َةبةغــت ٖاْساْ ــى خة مي ــهة بــؤ زضةغ ـ هطزْى َعاــةةتْ ،ــةى
زيــــاضيهطزْى ئةْساظةنــــةى ،باغــي بطِيٓــى زةغــ ى زظيـــ بــة ٖــةَإ ؾــــيَوة،
ئةاـةضْا ةةْةبــ يةغةض ٖيًَهــة يةغةض اوضيؼ زةغ ى زظ بوـطِزضىَ.
ٖةْسيَهـيـ اوتوةياْة َةبةغـت يـة ٖيًَهـــة ،ةاتـة :ظيَطِيَـو بةقــةزةض ٖيًَهــة
بـ  ،ةة َةبةغ يـ ية اوضيؼ ،ةاتة :اوضيػـيَو نـة ْطخةنـةى يـة يـةى يةغــةض
ضــواضى زيٓــاضيَهى ظيَـطِ ظيـاتط بـ  ،نةةاتـةَ :ـةضجى يةنـةَى ئـةة َايمــة زةبـــ
ئةْساظةيةى بــ نة ؾـةضيفةت زياضيهـطزةة (ْ ولب).
 /2زةبـ يةة جـؤضة َايمـــة بـــ نـة ب وجنـــ بهط َي ـة َويمــو َـا ٍَ غـــاَإ ،بؤيـة
ظاْايإ اوتوةيــاْة :يةغـــةض بـةضاظ ،يةغـــةض غـة ،،يةغـةض ؾـةضِاب ،يةغــةض ئـةة
ؾــ اْةى نة ثيػــٔ ،با بؿــسظضئَ ،زةغــت ْابطِزضىَ.
 /3زةب ئةة َايمةى نة زظيويةتى بةؾى خـؤي تيَيـسا ْـةب  ،بـؤ ةيَٓـة :زةغــ هةةتى
جةْ ــى ،ياخوز خةظيَٓـــةى زةةيمـةت ،يةبةضئـةةةى ٖـةَوة نــةؽ بةؾـــى تيَـــسا
ٖةية ،زةغـ ى يةغـةض ْابطِزضىَ.
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 /4زةبـ ب وجنــ بـسظضىَ ،ؾـ يَو نة ْةاوجنــ بـسظضىَ ،بـؤ ةيَٓــة :نةؾــ ييةى يـة
بيــاباْسا ،يإ ٖةض ؾــ يَهى زيهــة نـة ْةاوجنـــ بـسظضىَ ،ئـةةة زيػـــإ زةغــ ى
يةغــةض ْابطِزضىَ.
ســآ< مةرجـى شـويَهى شــت لـآ دزراء<
واايعٖووا٤ٞا
حلوارِزُا ٔي ُٔ ِجوا ٌٍا َذ ٔيوا ا
ئةةيـ يـةى َةضجى ٖةيـــة ،نـة ثيَـى زةاوتـــطىَ( :ا ٔ
صوارُٚم) ئةةيـ بة نوضتى ئةةةيــة نة ئـةة ؾـ ة يـةة ؾــويَٓةزابــ  ،نـة ةيَٓـــةى
ايْ َُ ِ
نوآٌا
ئةة ؾـ ة يـةة ؾـويَٓة زةثـاضيَعضىَ( ،ايكورطيبا) زةيمــ َٚ ( :دًُُِوا١اايكواٍُٛا ٔؾٝو٘ٔاااإٖٔا ُ
س وورِزُ)ُٙ
شلؾٔظ وُ٘ا ٔ
ظا اؾ َ
سولؾٔ ٌ
ظؤ٤ٞا ََ َعوُ٘ا َ
نوٌٗا َ
سورزُُٙواُ َٚ
ظوٕ٤ٞا ايوُ٘ا ََ اهولْٕا ََ ِعورُٚفْا اؾ َُ اهل ُْوُ٘ا ٔ
َ
ةاتـة :نوضتةى قػـــة تيَيـسا ئةةةيــة نـة ٖـةض ؾــ يَو ؾــويَٓى ٖـةبـــ  ،ؾـــويَٓةنةى
س ورِز) ،ةاتة :ئـةة ؾـــويَٓةى نـة ئـةة ؾـــ ةى تيَـسا زةثـــاضيَعضىَ ،ةة
ثيَى زةاوتــطىَ ( ٔ
سورِز)يــةتى ،بــؤ ةيَٓــةَ :ــةضِ
ٖــةض ؾــــ يَو ثاضيَعةضيَه ــى يةاةيمساب ــ  ،ثاضيَعةضةنــةى ( ٔ
ؾــــواْى يةاةيمـــساية ،اــاضِإ اــاةاْى يةاةيمـــساية ،كوؾــرت كوؾـــرتةةاْى يةاةيمسايــة،
يــةنيَو ب ـ َــةضِيَهى يـــ بــةضىَ ،كوؾ ــرتيَهى يـــ بــةضىَ ،ئٓجــــا ب مً ــ جــا خــؤ يــة
ئاغةيمـــ زا ْةبوةة! ئةزى ئةةة ْيــة ؾـواْى يةاةيمـــسا بـوةة ،يةبةضضـاةى ؾـواْةنةى
سورِز)ى ئةة ؾــ ةية ،يةةباضةؾــةةة ئـةّ ؾةضَوزةيـة ٖةيـــة
بيوا ،ئةةةف بة َاْاى ( ٔ
نة ئيُاّ َاييو بة َوضغــةييى ٖيَٓاةيةتى ( َُرِشَوٌا)يـ ئةةةية نة ظاْاياْى تابيفني
قػـةيةنيإ ايَطِابيَ ةةةة ثايميإ ْةزابيَ ة ى ٖاةةىٕ يةنػـــةض يـة ثيَػـةَوــةضةةة
د َوواٌٍا اؾوإذَااتَٚاُٙاا ْيُُاووارَاحُا
طعَاؾٔٞا َث َُرٍا َُعًََّلٍاَٚالاؾٔٞاسَرٜصَووأ١ا َ
 بي ــيَطِْةةة[ :الاقا ْ
د وُ٘ا ََل ٔي وواتوورقِ:ا()3075وا
ذوؤِّ]{اأخِ َر َ
طعُاؾَُٔ ٝوولا َ ًُ ِ ٜوؼُا َثَُا و ؤَاا ْي ُٔ َ
ذوورُٜٔا اؾوول ْيكا ْ
أاِٚاا ْي َ
سَُٔاتِٔاأاتٔٞاسُصَ و ٍِٔٝاا ْيَُهِّ ،}ِّٞةاتة :زةغـت بـطِئ
ٔاايً٘ٔاتِٔا َع َِٔايرٖ ِ
َُرِشَ والاوا َعِٔا َع َِ َّ
ْيـة ية َيوةيةنـى ٖةيمواغـطاةزا (ياْىَ :يوةيةنى نة بـة زضةخ ةةةبــ )ٖ ،ةضةةٖـــا
ئاشة مييَــو نة ية ضيــا ثاضيَعااضيى يـ زةنــطىََ( ،ـازاّ ؾـــواْى بـة ةة ْـةب ) ،بـةىّ
ٖــةض نات َيــو ئاشةيمةنــــة يــة ئاغة ميــسا بــوة ،يــاخوز َيوةنــة يةغــةض خــةضَإ بــوة ،يــة
ؾويَٓى عةَوـاضنطزْسا بوة ،يةة ؾـويَٓةى نة تيَيسا زةثاضيَعضىَ ،ئةةة ئةةناتة ئةاـةض
ْطخةنةى بهــاتة ْطخى ( َٔذَٔ) ةاتة :قةيمـػإ {نة زياضة بـة ئةْـساظةى ضواضيةنــى
زيٓــاضيَهى ظيَ ِط بوةة} ،ئةة ناتة زةغـ ى يةغةض زةبطِزضىَ.
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ثيَهجـةم :دةصـتى رِاصـت دةبزِدرىَ لة مةضـةكةوة (رصــغ)ةوةو داغـيش دةكـزىَ:
يــاْى :ثــاف بطِاْــــى يــة َةضــةنةةة زاؽ زةنــط َي زةخطيَ ــة ْيَــو ؾــًةَةْييةنى
اةضَةةة ،بؤئةةةى خويَٓةنـةى ةؾـو بـ  ،ضـوْهة ْابــ يةنػـةض نـابطاى زظ بهــوشضىَ،
بةيمهو زةةيػــرتىَ تةَوــ بهـطىَ ،ئـةما ض تةَوــ نطزْيَـو!! ٖـةظاضإ نةغـــى زيهـةى
ثيَوة تةَوـ زةبـ ٖ ،ةيموةتـة ئةةةف زيػـإ ضِاجيـايى ظاْايـاْى يةغــةضة ،بـةىّ ئـةةةى
اوتــِ ئةةة ضِاى ظخضبةيــاْة ،ئةاــةضْا:
خةةاضي زةيمـئَ :زةبــ ية ؾــاْيةةة بــربِزضىَ.
ةة ٖةْسيَو زةيمـئَ :ية ئاْيؿــو (َرؾل)ةةة.
ؾـيفةى زةاظزة ئيُاَييـ زةيمـــئَ :تـةْيا ضـواض ثةجنـةنإ زةبـطِزضىَ ،ةاتـة :ثةجنــة
اةةضةنـةى بؤ زةٖ َيًمــسضيَ ةةةة يةثـة زةغ ةنةؾــى بـؤ زةٖ َيًمسض َي ـــةةة (مٚحااياوُعلْ)ٞ
ئةةةى ٖيَٓــاةة(ٖ ،)1ةضةةٖا (تةؾػـ ى ْـُوْة)ف ئةةةى ٖيَٓـاةة(.)2
ةة بــة ْػــوةت زاؽ نطزْيؿــى ،ةاتــة :ئــةة زةغــ ة خبطيَ ــة ؾــًةَةْييةى :ضِخٕ ،يــإ
ظةيـت ،يإ ٖةض ؾــ يَهى زاؽ اــةضّ ،بؤئةةةى ةؾـــو بـــ ( ،ايكرط ووا )ٞزةيمــ [ :قوالٍَا
صوَُُٖٛل]،
دو ٌٍا اؾ اكولٍَ:ااسِ ٔ
طوعا َٜوَامَ ُ
ا ِتؤُاايووُُِٓ ٔذم:ا َٚاقوَِا َم َ َٓ ِٜٚوولا َعؤاايٖٓ ٔوٓٞا اأ ْٖوُ٘ااأ ََو َرا ٔت اك ْ
ةاتة :ية ثيَػةَوةضةةة  ايَطِاةَاْةتةةة ،يإ بؤَإ ايَطِزضاةةتةةة نة ثيَػةَوـةض 
صواَُُٖٛل) ،ةاتـة:
ؾةضَاْى نطزةة بـة بطِيٓـى زةغـــ ى ثياةيَـو ،زةايـى ؾةضَوةيـــةتى (اسِ ٔ
زاغــى بهــــةٕ .بؤئــةةةى خويَٓةنــةى ظةة ةؾــــو بــــ بــة ٖــــؤى ئــةةةةة ْــةَطىَ ،ةة
ال) ،ةاتـةٖ :ـيض ضِاجيـــايى
فااإٖٔاايَٓ ُُِٝوا٢ا ٖٔوا َٞاايَّ ٔتوواٞاتُكْطواعُااأ ٖٚا
ال َ
(ايكرطيب) زةيمـ ( :الاخٔ ا
يةغةض ئةةة ْية نـة زةغ ى ضِاغــت ثيَؿــ زةبطِزضىَ.
سَُٔا ِتوؤا
ش ُٖؤَا ِتوؤا َع ِؤَاايورٖ ِ
ٖــةض يةةبــــاضةةة ئــةّ ؾةضَوةزةيــةف ٖةيــــةَ [ :عؤِا َُ َ
شورَقَُْ؟ا ََوولاصخَل ُيووااتَصِ وورمُوا
دوٌٍاشَ وورَمَاظَ وو ُِ اً١اوا اؾ اكوولٍَ:اأا َ
َثِٛتَ وولَٕواأإٖااي ٖٓ ٔ ووٖٞااأُ ٔتو َٞا ٔترَ ُ
طعُٛاا َََُٜٙواثُِٖااسِصٔوواَُُٖٛلوا ُثوِٖااِ٥تُْٔٛاوواٞاتٔو٘ٔوا
قالٍَ:ا َتًا٢واَٜلامَشُ وٍَٛاا واقالٍَ:اا ِذ َٖ ُ وٛاا ٔت٘ٔاؾالقْ ا
طعُ و وُٙٛوا ُث وِٖاسَصَ و وُُُٙٛوا ُث وِٖااأ َت وِٛاا ٔت و٘ٔوا اؾ اكوولٍَ:اتُا و وبِاصيا و و٢اا واقا و ولٍَ:ااأ ُتووٛبُاص ايو و٢اا وا اقوولٍَ:ا
اؾكا ا
)1از4واص .428ا
)2از4واص.377- 376
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دُ١اع َاايووارزاماتورقِ:ا(ا)13583وا َٖوواذَااصشِووآَلبْا َُرِشَوٌْوا َوشُٔ ٝا
خرَ َ
ايًِٖٗاتُ وبِا َعًا ِٝو ٔ٘]{أا ِ
اإلشِ وَٓلبٔ} ،ةاتة :ثياةيَهــيإ ٖيَٓاية ى ثيَػةَوةض  ثؤؾـانيَهى زظي بوة ،ؾةضَوةى:
زظييــت نــطزةة؟ ثيَــــِ ةاْةبــــوة زظيــي زةنــــةى! اــوتى :بــا ئــةى ثيَػةَوــةضى خـــوا،
ؾةضَوةى :بيوـةٕ زةغ ى بربِٕ ،ثاؾإ زاغى بهــةٕ ،زةايي بيٗيَٓٓــةةة بؤ ّ ،زةغــ يإ
بــطِي زاغيــإ نــطزة ثاؾــإ ٖيَٓاةياْــةةة ،ؾــةضَوةى :ب ــةضِيَوة بــؤ ى خـــوا ،اــوتى:
زةاةضِيَُةةة ى خـواة ثةؾــيَُا ( ،ثيَػـةَوةض  )ؾةضَوةى :خـواية ييَـى بوــوةضة.
شـةشــةم :بؤضى خـوا فةرموويـةتى( :أَيِدِيَهُمَـا)ء نةيفـةرمووة( :يَديهُمَـا)؟
نـــــــــــــة زةؾـــــــــــ ــةضَوىَ :ﭽﭟﭠﭡﭢﭭﭼ،
ْةيؿةضَـوةة (َٜوَََُُٗ ٜلا) ٖةضضةْـــسة زةةاْـٔ( ،اخلًٝوٌاتؤاأنوَا) ة (ايؿورا٤ا) نـة زةة
ضواٝـاصيووا٢ا
صوالٕاص َذااأ ٔ
خ ًْوالااإلِْ َ
دواَاؾاوٞا َ
ظوإ٤ٞاَ ُٜٛ
نواٌٗا َ
ظاْــاى ظَاْةةاْيني ،اوتوةياْـةُ ( :

اث ووٓنيادُُٔو و َعوا َتكُو و:ٍُٛاَٖ َعو و وُُُِامؤٚشَو وُٗ َُلاَٚاأظِو و َعُُِاتطََُُُْٗٛو ولواﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮧﭼالتحري م  ،ةاتة :ية ظَـاْى عةضِةبيـسا بٓطـيٓة ةايـة ٖـةض ؾـ يَو يـة
بةزةْـى ئيٓػـــإ ،ناتيَـو ثـاٍَ زةزض َي ـة ى زةة ْةؾـةضإ نؤزةنطيَ ــةةة ،نـة ب وتــطىَ:
ش وُٗ َُل)
ع و وُُُِامؤَ ٚ
غـةضةناْيـــا ثــإ نطزْــــةةة ،يــإ غـةضةناْيـــا ٖ ــاضِئ زة ميـــ َ َٖ ( :
ْايمـ ــ ( :مأشٔ ووُٗٝل) يـــإ ئةاـــةض بًمـ ــ  :ظاـــِ تيَطنـــطزٕ ،زةيمــــ (اأظِ و و َعُُِاتطََُُُْٗٛو ول)،
ثـــةضةةضزااضيـ ؾةضَوةيـــةتى :ئةاـــةض ب ةضِيَٓـــــةةة بـــؤ ى خـــ ــوا زيم ـــإ ى زاةة،
(ايكرطيب) ية تةؾػـ ةنةى خؤيسا ٖةَوة ئةة َةغــة ْةى باغــِ نطزٕٖ ،يَٓــاةْى(.)1
حةوتـةم :ئةطـةر بؤ جـارى دووةمء صـيَيةمء ضــوارةميش هــةر دسيــى كـزد ،صــشاى
ضـيـيـة؟
ظاْايــإ يةةبـاضةةة ضِاجيــايى يإ ٖةيــة:
ضِايةنـيإ زةيمـ  :بؤ جــاضى زةة ةّ ثيَـى ضـةثى زةبـطِزضىَ ،بـؤ جـاضى غـيَيةّ زةغــ ى
ضــةثى زةبطِزضىَ ،ةة جـاضى ضــواضةّ ثيَى ضِاغــ ى زةبــطِزضىَ.
)1اا لَعا:سهلّاايكرتٕ:از6واص140ا–ا.154
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ضِايةنيؿـــــيإ زةيمــــ  :ئةاـــةض جـــاضى يةنـــةّ زةغـ ـ ى بـ ـطِزضا ،ئـــةةة جـــاضى زةةةّ
ٖةضضةْسة زةةبـاضة بيَ ــ ةةة ٖـةض كـةثؼ زةنـطىَ ،ئـةة ضِايـة ضِاى ئـةبو كةْيؿةيـة ،ةة
عوَةضى نوضِى خةت ــ ابيـ ةاى نـطزةة ،ةاتـة :نةغـيَو زةاى ئـةةةى نـة زةغـ ى بـطِزضا
زظيــى نطزبـ  ،عوَـةضى نـوضِى خـةت اب خــوا ييَـى ضِاظى بـ غـــجٓى نـطزةةْ ،ةضــوةة
ثـيَى ضـة  ،زةايـى زةغـ ى ضـة  ،زةايـى ثيَيةنـةى زيهةؾـى بـوـطِىَ.
نة يةضِاغــ يسا ئةّ ضِايـةف يـة ضِةةكـى ؾـــةضيفةتةةة ْـعيه ــطة ،ةة اـطْط ئةةةيــة
َطخ ئةاــةض بة جــاضى يةنـــةّ تةَوــ ْةبــ  ،ئـةةة َاْـاى ةايـة غـجٔ بهـطىَ باؾــة،
بؤئةةةى خةيمـو يةزةغـ ى غــة َةت بٔ(.)1
هةشـتةم :ئايـا بابـاى دس ئةطةر شـتة دسراوةكـةى فةوتاندبوو ،ثيَى دةبذيَـزرىَ؟!
ظاْايــإ يةةبــاضةةة ضِاجيــايي يإ ٖةيــة:
ضِاى يةنـةّ :نة ٖـى ؾـــاؾيفيى ئةمحــةز ئيػـــحاقة ،ضِةمحـةتى خـوايـــإ يـــ بــ
صوور)بــ  ،ئةاــةض
زةيمـــئَ :بابـــاى زظ ،ض ٖــــةبوة (ََُٝصٓ و ور)بــــ  ،ض ْةبوةبـــ ( َُعَ ٓ
ٖـةبوةبـ  ،زةب يةنػـةض ئةة ؾــ ةى زظيـويةتــى ييَـى ةةضب يــطيَ ةةة ،ةة ئةاـةض
ْةبـوةب  ،يةغـةضى زةب َي ـة قةضظ زةايـى زةبـ بيـوصيَطىَ.
ضِاى زةةةَّ :اييـو ضِةمحةتى خـواى يـ بـ زةيمـ  :ئةاةض ؾــ ةنة َابــ  ،ئــةةة ضِةتى
زةنــــاتةةة ،بــةىّ ئةاــةض ْــةَاب ئــةةيـ ٖــةبوةب ئيُهاْيــةتى ٖةبــ  ،ث َيــى
زةبصيَـطضىَ ،بةىّ ئةاــةض ْةزاضبــ ٖيطـى ْـةب  ،ئـةةة ضاةثؤؾـيى يــ زةنـطىَ،
(قُرطُيب) ئةّ ضِاياْةى ية تةؾػ ةنةى خؤيسا ٖيَٓــاةٕ(.)2
بةضِاغ ى َٓيـ ضِايةنةى َاييهـِ ث ية ضِةةكـى ؾـــةضيفةتةةة ْـعيهــرتة ،نـة بابـاى
زظ زةاى ئـــةةةى نــة زةغـــ يَهى بــطِزضاةة ،ئٓجــــا ئــةة ؾـــ ةؾى نــة زظيويــةتى َــازاّ
ؾــةةتاب  ،يــإ غــةضؾى نطزبــ  ،يــإ ْةَابـــ  ،ثيَُـــسةةضة يــة ضِةةكـــى ؾـــةضيفةتةةة
يةغـةضى بو َي ـة قـــةضظ ،تـاظة ئـةة غـــعاى خـؤى ةةضاطتـــوة ،يـة بةضاْوـةض ئـةة ؾــ ةزا،
ئٓجــــا ئةاــــةض زةةبــاضة ؾــــ ةنةؾى ث ــ بٗيَٓـط َي ــــةةة ،ئةةن ــاتة زةبيَ ــة زةة غــــعا،
يةبةضئةةة َٔ ضِايةنــةى َايـيهِ ث ضِاغــ رتة.
)1احملشٔاايتَ:ٌٜٚاز4واص198واٙٚا(ا لَعا:سهلّاايكرتٕ)واز6واص.152
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نؤيــةم :ئايا تؤبةى بابـاى دس ثيَـش كةوتهة بةرثةلـى ،صـشاى لــآ الدةدات؟ واتـة:
ثيَـش ئـةوةى كة ثيَـى بشانـزىَء بطـيـزآ صـشاى دةصت بزِيهى لةصـةر الدةضـآ؟
ظاْـايإ يةةبــاضةةة ضِا جيــإ:
( -1عطلٖ )٤ةْسيَو ية ؾـاؾيفييةنإ زة ميئَ :بة ميـ .
 -2ظخضبةيإ زةيمـئَْ :ةخيَط( ،ص ِتُٔااي َع َرتوٞا) ية ن يَوةنـةى خـؤى (أسهولّاايكُورتٕا)زا ،نـة
(ايكُرطُيب) ية تةؾػـ ةنةى خؤى (ا لَعا:سهلّاايكُرتٕ)زا( )1يـيَى خــواغ ؤتةةة،
ئةة ضِاية بةضِاغت زةظاْـ  ،نة تؤبةنطزْى زظ ثيَـ ئةةةى بهةةيَ ة بةضثــةٍ ،غــعاى
زةغــت بطِيٓــى يةغـــةض ْابــات ،بــة ثيَطــةةاْةى بابــاى ضِيَـــ طة جـــةضزة ئــةةةى
ٖةيمسةنوتيَ ــة غــةض َــاٍَ كــايمى خة ميــو ،ئــةةةف بــة بة ميــ ة زةٖيَٓيَ ــةةة ،زة ميـــ :
بابــاى ضِ َي طة جةضزة نة ٖةيمسةنوتيَ ة غةض َايمى خةيمـو ،كايميإ ةاية نـة نؤَة مييَــو
بــٔ ،زةغــ ةىتيإ ٖةبــ  ،ضةنيــإ ثـ بـ  ،ياخــي بــٔ ،يــةشيَط ضِنيَؿــى زةغــةىتى
ؾــــةضعييسا ْةبـــٔ ،بــةىّ بابــاى زظ يةبةضزةغـــ ى َػـــويمُاْاْة ٖةَيؿـــة يةبــةض
ثـةييإ زايــة ،ةاتــةْ :اتواْــ ييَيــإ زةضباظبـ  ،يةبةضئــةةة بــة ثةؾيَُاْــووةْةةةنةى
غــعانةى يةغ ــةض ْاض ــ  ،كيػ ــابةناْيإ ييَـهـجي ــإ ،ئــةةةى نــة ضِيَ ــطب يــة ش َيــط
ضِنيَــــ زاْيـــــة ،بؤيـــة ئةاـــةض ثــيَـ ئـــةةةى بهةة َي ـــــة شيَـــط ضِنيَــــ نؤْ ـــطِخيمى
زةغ ةىتى ؾـةضعيي ب ةضِيَ ةةة ،ئةةة باغــُإ نـطز نـة تؤبةنـةى ةةضزةاــ ىَ ،ةة
غــعايةناْى ٖــةَوة يةغـةض زةضــٔ ،يـإ ٖةْـسيَهيإ ،بـةىّ زظ ٖـةض يةبةضزةغـ ى
َػ ــويمُاْإ زايــة ،يةضِاغ ـ يسا َٓــيـ ضِايةن ــةى (ص ِت ؤُااي َع َرت وٞا) ة ( ُقوورطُيب)يــِ ث ـ
ضِاغــ ة ،نة ضِاى ظخضبةى ظاْاياْيؿــة.
دةيـةم :لةصـةر دسيهى ميـوة ،يان دانةويَلَـة ،ئةطةر تةنيا بـة ليَخــواردن بـآ ،بايــى
ئةوةنـدةى ئةو ئيهضانة ثيَـى لة مـةرط دةربـاسبآ ،دةصـت نـابزِدرىَ:
يةةبــاضةةة ئةة ؾةضَوةزةيةى ثيَػةَوــةض ٖ ةيــة[ :عَؤِا َع ِؤَاا ٔاتِؤا َعُِورٚاتِؤا
ا ْيعَلصاا َعِٔامَشُ وٍٛاا ٔا أا ُْٖ٘اشُ و ٌَٔ٦اعَؤااي ٖجَُوراا ْي ُُعًََّولا؟ا اقووالٍَ:ا(ََؤِااأ َولبَا ٔتؿٔٝو٘ٔا
عوإ٤ِٞأَِٓوُ٘ا اؾ َعًاِٝو٘ٔا اغرَاََوُ١ا
ظواَ٤ِٞا َعًاِٝو٘ٔاواَََٚؤِااخَو َرزَاتٔ َ
خ َِٓو١ااؾاوالاا َ
دذٕا ُ
دٕ١اغا ِٝرَاَُ ٖت ٔ
َِٔٔاذٟٔاسَل َ
)1اا لَعا:سهلّاايكرتٕواز6واص.154
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َٔ ِجًاو و ِٔ٘ٝواَٚا ْي ُعكَُ ٛتوُ١واََ َٚؤِاشَ وورَمَابَُٕٚا َذ ٔيوواا اؾ َعًا ِٝو٘ٔا اغرَا ََوُ١أَ ِجًا ِٝو٘ٔاَٚا ْي ُعكَُ ٛتو)ُ١اٚؾووٞامٚاٜوو:١ا
دواُ٘ااأ ُتواٛابَاَ ُٚباتوارقِ:ا()1710واَٚايتِّر َٔوا ٔذٟٗاتوارقِ:ا()1289اَٚقوالٍَ:ا
د اًََاتُاَْها ووالٍٍ)] {اأخِ َر َ
(َ َٚ
صو َُٓ٘اا:ي وولْ ،}ٞةاتــة :عةبــسةيمةى نــوضِى عــةَطِى
صولٗٞٔ٥اتورقِ:ا()4958اَٚسَ ٖ
صو ْٔوا َٚايٖٓ َ
سَ
َ
نـوضِى عاص ،خـوا ية خـؤي بــابى ضِاظى بـــ  ،يـة ثيَػةَوـةضى خــوا  زةايَطِ َي ـــةةة
نـــة ثطغـــــياضى ييَهـــطاةة يـــةباضةى َيـــوةى ٖةيمواغـــــطا ( ،يـــاخوز َيـــــوةيةى نـــة بـــة
زضةخ ةةةيـــة) ،ثيَػــــةَوةض  ؾـــةضَوةىٖ :ةضنةغــــيَو يةبـــةض ثيَساةيػـــ ى بـــايى
ئةةةْسةى نة ثيَويػـ ى ثيَيـةتى ،ييَى خبــوات ،بـة َـةضجيَو ٖةيمٓــةاطىَ يـة اــ ؾاْيسا،
ياخوز ية نطاغــيسا( ،ةاتة :ييَـى ْةبـــاتة زةضةةةى باغةنــة) ئـةةة ٖيطــى يةغـــةض ْيـة،
بةىّ ٖةضنةغيَو ٖيَٓسةى يـ بةضيَ ة زةضىَ ،نة ب ـــاتة ْيكـــابى زةغـت بـطِئ( ،ةاتـة:
بةضاْوةض ضةبفـة زيٓـاضيَهى ظيَـطِ) ،ئةةة زةغت بطِيٓى زةنةةيَ ة غــةضىَ ،ةة ٖةضنةغـيَو
نــةَرت يــــةةة بــــسظىَ ،ئــةةة ثيَويػــــ ة زةة قــاتى ئــةةة نــة بطزةةيــةتى بيــــوصيَطىَ ،ةة
غعاف بسضىَ( ،ةاتة :قػــةى ث ب وتطىَ ،زةة قاَطــى يـ بـــسضىَ) ،ةة يـة ضِيوايةتيَهـــسا
د اً وََاتُاَْها وولٍٍا) ةاتـــة :ضـــةْس قاَطييةنيؿـــى ييَوـــسضىَ ،ةةى غــًمةَاْسْةةة
زةيمــــ َ َٚ( :
ثطِيٓ ـاْسْـةةة ،نة جاضيَهــى زيهـة ئةةة ْةنــات.
ياسدةيـةم :هةر كةصـيَك لة بزصـانء لةبةر ناضـاريى دسيى بكات ،دةصتى نابــزِدرىَ؟
يةبةضئــةةةى خـــواى ثــةضةةضزااض ئــةة ؾــةضيفةتةى ْــاضزةة ياغــاناْى يــة كايمــةتى
ئاغـاييسا جيَوةجـ زةنـطئَ ،بـةىّ يـة كايمـةتى ْائاغـــاييسا كونُةنـــاْى زةاــؤضِزضئَ،
ٖــةض بؤيــة عوَــةضى نــوضِى خــةت اب خـــوا ي َيــى ضِاظى بـ  ،خةييؿــةى زةةةَــى ضِاؾــيسى
ثيَػةَوةض  ،ية ضِخشااضى خؤيسا ية غا مييَهسا نـة اطاْيـى قــات قطِيـى بطغـــيةتيى
بوة ،نة ثيَى زةاوتطىَ (عَلَّاايوُذلع )١يإ ( َعولَّاايرٖ ََاولبَ )ٔ٠يـةة غـايمةزا كـونُى بطِيٓـى
زةغ ــ ى زظى ضِااــطت ،يةبةضئــةةةى ظةَيٓــةى جيَوــةج نطزْى ْةضِةخػ ــابوة ،جــا ئــةةة
ٖةْس َيــو يــة ؾــيفةنإ بــة ْةظاْيــى ضِةخٓــةى يـــ زةاــطٕ ،زة ميـئَ :عوَــةض غــــعايةنى
ؾــــةضعيى يــة ناضخػ ـ وة! بـــةىّ يةضِاغ ـ ييسا عوَــةض ثــةنى ْةخػ ــ وةة (تعطٝووٌ)ي
ْةنـطزةة ،بةىّ ظةَيٓـةى جيَوةج نطزْى ضِةخػـا ْةبوةة ،ةةى ية غيـطِةزا ٖاتوة ،نـة
(سَلطٔبُا ِتُٔاأاتٔٞا َتًْ َتعَووا ا )١زةة غــوىّ ،يإ ظيــاتط زةبٔ كوؾـرتيَو يـة نـابــطايةى زةزظٕ
ةة غةضى زةبـطِٕ اؤؾ ةنةى زةخـؤٕ ،ئةةيـ زةياْوـاتة ى عوَــةض خــوا يـــيَى ضِاظى
بـ  ،زةيمــ  :ئـةة غوىَاْـةّ ئـةة كوؾـ ــطةيإ زظيــوة{ ،ةاتـة :غـــعا بـسضئَ زةغـ يإ
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بـو ــطِزضىَ} ،عوَــةضيـ خـــوا يــــيَي ضِاظى ب ـ ييَي ــإ زةثطغــــ  :بؤضــي ةاتــإ نــطزةة؟
زةيمـئَ :بطغيى زةنطزئ ْ ،ـاْى ْـةزةزايٓ يةبطغـــإ ئـةةةَإ نـطزةة ،عوَـةض خــوا
يـيَى ضِاظى ب  ،بة خـاةةْى كوؾــ ـطةنةى اـوتْ :طخـى كوؾـ ـطةنةت ضةْـسة؟
ئةةيـ ئةْساظةيـةنى اـوت ،عوَةضيــ بة (سوولطبا)ى اـوت :بـطـؤ زةة بةضاْوـةضى
ْـطخـى كـوؾـ ـطةيةنـةى ثـاضةى بسةيـة! ةةى غـعازاْيَو بـؤى نـة غوىَــةناْى بطغـــى
نطزةةٕ ْـاضـاضى نطزةةٕ زظيـى بهـةٕ !
يةضِاغـــ يسا ئــةة ٖةيمويَػـــ ةى عوَــةض خـــوا يـــيَى ضِاظى بــ ظخض يةاــــةٍَ عــةق ٌَ
َةْ يل ضِةةكى ؾةضيفةتسا زةاوجنـ  ،ةة ٖـةض كـونُطِاْيَهى زيهـةى عاقـ ٌَ ييَـــعإ
زةةضبيٓيـ زةبـ ٖـةض ةابهـــاتٖ ،ـةض ياغـــايةنى ؾـةضعيى ناتـ َػـويمُاْإ زةنةةْـة
ْيَــو بــاضةزخخيَهى ْائاغــايى يــةةة ،يــةة ناتـــةزا جيَوــةج ْــانطىَ ،بةيمــــهو بــةؽ يــة
باضةزخخـــى ئاغــــايي زا جيَوــةجــــ زةنـــطىَٖ ،ــةض بؤيــــة ؾــةضععاْإ يةغــةض ئــةةة
يةنسةْ ٔ نة زة ميئَ :غعا ؾـةضعييةنإ ية ناتى جةْ ــسا جيَوةجـ ْانطئَ ،بؤ ةيَٓـــة:
غ ــعاى َــةى خؤضي ــى ،غــعاى ظيٓــــا ،بؤضــى؟ ضوْه ــة َةتطغــيى ئــةةة ٖةيــة نــة ئــةة
ئيٓػــاْة يــة تطغــى ئــةةةى غــعا بــسضىَ ،ثايمساتــة ى زةشَــٔ ،بؤيــة َــازاّ نةةتوةْةتــة
كايمةتيَهى ْائاغـاييةةة ،نة كايمـةتى جةْ ــة ،غـعا ؾــةضعييةنإ جيَوـةجــ ْانطيَــٔ.
دواسدةيـةم :ئةطــةر باباى دسيـى ليَكــزاء ،دسةكةى بةخشـــى ،بةرلـةوةى بطاتـة الى
دادوةر صــشايةكةى الدةضــآ:
يةةبــــاضةةة ئــةّ زةقــــةى غــوْٓةت ٖةيــــةَ [:عؤِا َو ْؿَٛإَا ِتوؤاأََُ ٖٝو١ااا اقوولٍَانُ ِٓوُُا
ٔٓواٞوا
خُٕٔ١َ ٝائٞا َث َُُٔا َثالاثٔنيَابٔ ِم َُّٖلوا اؾذَلَ٤امَدُوٌْاؾالخِ َتًاصَوَٗلاَ ِّ
ذَٔا َعًا٢ا َ
ص ٔ
َْل ُّٔ٥لاؾٔٞاا ْيَُ ِ
طعُوُ٘ا
شوٍُٛاا ٔا اؾوَا ََرَاتٔو٘ٔائ ُٝكْطاوعَاوا اقولٍَا:اؾا اَتَِٝتُوواُ٘ا اؾ ُك ًْوُُا:اأا َْكْ ا
دٌُا اؾو َُتٔا َٞاتٔو٘ٔامَ ُ
خذَاايرٖ ُ
ؾاَُ ٔ
نوولَٕا َٖ وذَاا اق ِا و وٌَاأإِا
ص و ُُ٘٦اثَاَُ َٓ َٗوولوا اقوولٍَ:ا( اؾ َٗووالَّا ا
َٔ ؤِاأادِ و وٌا َثالا ٔث ونيَابٔ ِم َٖ ُّ ولا؟اأا َْوولاأاتُٔ ٝع وُ٘اَٚأُِْ ٔ
شُ٘اا:ي لْ )ٞةاتة :قـــةؾواْى نـوضِى
ش َ
تَ َْتَٔٞٔٓٝا ٔت٘ٔ)] {مََٚاُٙاأاتُٛابَا ُٚبَاترقِ:ا()4394وا َٖ َ ٚ
ئوَةيية خـوا ييَــى ضِاظى بــ  ،زةيمـ  :ية َعاـةةت خـةةتووةّ غـةضّ بـة خةَيكــةيةى
نطزبوة (خةَيكـة :قوَاؾـيَهى ضِةْ ــا ضِةْـط بـوةة ،زيـاضة جـؤضة بةضايَـــو بـوةة ،يـة
قوَاؾــــيَهى تايوــةت) ْطخةنــةى غــــى زضةّ (ئــةة ناتــة زضاةى ظيــــو ثيَــــى اــوتطاةة:
"زضِٖ" زضاةى ظيَــ ِط ثيَـى اـوتطاةة" :زيٓـاض" ،ضِخَـةنإ ظيـاتط ظ َيطِيـإ بةنــاضٖيَٓاةةة
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زضاةى ةإ زيٓــاض بوةة ،ةة ؾاضغــةنإ ظيويإ بةناضٖيَٓـــاةةة ٖـةض زيٓاضيَـو بةضاْوـةضى
زة ( )10زضٖةّ تانـو زةاظزة زضٖةّ بوةة) ئةة نــاتى ثياةيَو ٖـــات ئـةة خةَيكـــةيةى
يـ زظييـِ ،زةايى نابطا ايـطا بطزضا بؤ ى ثيَػةَوـةض  ئـةةيـ ؾـةضَاْى نـطز نـة
زةغـــــ ى بـ ـربِزضىَ( ،زيـــاضة زةاي ئـــةةةى ييَـــــى نؤيميـــــوةتةةة يـ ـة ْاضـــــاضيى ْـــةبوةة
َةضجةنــاْى تيَسابوةة ،بـةىّ ضِاةييـــةنإ نـة ؾةضَايؿـــ ةنإ زةاــيَطِْةةةْ ،اضـٓة ْيَـو
تةؾاقــيًى ضِةةزاةةنــإ ،ئةاــةضْا ثيَػـــةَوةض ٖ ــةض نةغــــيَو نــة زظيـــى نطزبــ ،
يةنػ ــةض ْةيؿــةضَوةة :زةغ ـ ى بو ــطِٕ ،كةمتــةٕ ي َيــى نؤيميوةتــةةة ،ئايــا يــة ْاضــاضيى
زظيويـــةتى؟ ضـــؤْى زظيـــوة؟ َةضجـــةناْى تيَـ ــسا زيَٓـ ــةزى؟) َٓـــيـ ضـــــوةّ بـــؤ ى
ثيَػــــةَوةض  اــومت :ئايــا يةبــةض غــــى ( )30زضةَــى ظيــو زةغ ـ ى زةبــــطِى؟ َــٔ ث َيــى
زةؾطخؾـــــِ ،ةة ْطخةنةؾـ ــى بـــؤ زةا زةخـــــةّ (ٖـــةضنات بـــوةى ْطخةنـــةّ بـــسات )،
ثيَػةَوةض  ؾةضَوةى :زةبوةاية ئةةة ثيَــ ئةةةبــ نة بيٗيَـٓـ بؤ ى َـٔ (ةاتـة:
زةاى ئةةة ٖــاتوة بؤ ى َٔ ،تــاظة ئةة غــعاية زةبــ جيَوـةجــ بهــطىََ).
ٖةيموـــةتة ٖةْــــسيَ :يــة ظاْايــاْيـ زةيمــئََ :ــازاّ بابــاى ؾــت يـــ زظضاة زظةنــةى
بةخؿـى ،غــعايةنةى يةغةض زةضـ  ،ةة بة تةئهيـس زةةيمـــةتى ئيػـــ َيى بـؤى ٖةيـة
ئةة ضِاية ةةضب ـطىَ ،نة َازاّ باباى ؾــت يــــ زضظضاة زظةنــةى بةخؿـــى ،ئـةة غـعايةى
بةغـ ــةضزا ْةضةغـ ــج  ،ةاتـــة :ئةاـــــةض ئـــةةةف جيَوةجـ ــ بهـــطىَ ،يةاـــةٍَ ضِةةكـــى
ؾـــةضيفةتسا زةاوجنـــ ٖ ،ةضضـةْسة ئـةة ؾةضَايؿــــ ةف ٖةيـــة ،بـةىّ زيـاضة ظاْايــإ
ؾةضععاْإ يةباضةى ؾةضَايؿـ ةناْةةة جاضى ةا ٖةية زة ميئَ :غــةْةزةنةى بـةٖيَع ْيـة،
جــاضى ةا ٖةيــــة زةيمــئََ :ةتٓةنــةى يةاــةٍَ ؾةضَوةزةيةنـــى زيهــــةزا تيَهـسةاـــ يَ،
بةٖــةضكاٍَ بواضى تيَـسا ٖةيــة.
ئٓجـا ية نؤتايى باغـى غـعاى زةغـت بطِيٓـسا ثطغـــياضيَو زةنـطىَ :ئايـا غـعاى زةغـت
بطِيٓى زظ ظخض قوضؽ ْيــة ية ضـاة تاةاْةنــةيسا! ياْى :نةغيَو زظيـى زةنـات ،بةيمــ يـة
ْاضاضيى ْية  ،بطغى ْية ،بـةؽ زظيـى زةنـات بـايي ضِةبفـة زيٓاضيَـو ،ضةبفـة زيٓـاضيَهى
ظ َي ـطِ ،نــة ةةى اــومت :زةاوجن ـ زةة ميــةتى ئيػ ــ َيى ْيكــــابيَهى زيهــــة زابٓــــ يــةّ
ضِخشاــاضةزا ،بؤ ةيَٓــة :ب ــوتطىَ زةبـ زة اـــةى بـ  ،زةبـــ ًَيؤْيَـــو زيٓـــاضى ئيَػـــ ا
ب  ،زةبــ ئةةةْسة ضِيــا ٍَ توَةْة ب  ،زةاوجنـ  ،ةة ثيَُـواية بواضى تيَسا ٖةيـة ،بـةىّ
ٖةضضـــؤٕ بـ ـ  ،ئايـــا يةغـــةض ئةْساظةيـــةنى ئـــاةا ،بطِيٓـــى زةغـ ـ ى ئيٓػـ ــاْيَو نـــةّ
ئةْساَـهطزْى ،غعايةنى ظخض قوضؽ ْيــة؟
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ية ةةىَـسا زةيمـيَني :با قوضغــة ،جا نـــاتى خـؤى (أاتُوٛا عَوال٤ااياوُعرِّ )ٟنـة ؾـاع يَو
شووَ) بــوةة ،ؾــيفطيَهى اوتــوة
بــوةة ٖةْــسيَهيإ تؤَةتواضيؿــيإ نــطزةة نــة ب َيــسئ (ًَُ ٔ
زةضبــاضةى ضِةخٓــةاطتٔ يــةّ كونُــة ؾــةضعيية ،بــةىّ ظخض بــة ظخضظاْــــاْة ضِةخٓــــةنةى
اطتــوةة زةيمـ :
ذَٕا ُٚبَٜٔو وُِا ا
َ ٜوَْا ٔتدَ وُِضأَ٦وؤنيَاعَصِو و َ
ََلاتَ وليُو و َٗ ولاقُطٔ و َع وُِاؾٔ وٞامُتِ وعابٔ َٜٓولم ا
َتو َٓ ول اقضْا ََولاي و َٓ و ولاصالَّاايصٗو وهُوٛتَاياو و وُ٘ا ا
َٚأإِاَْوعُ و وٛذا ٔتَُ وِٛالَْو و ولأَؤَااي وٖٓ و و و و و و ولم ا
ا

ةاتـة :زةغـ يَو ئةاـةض بــة ْاٖـةم بـربِزضىَ ،بـة ث َيــٓ غـةز زيٓـاضى ظيَـ ِط خويَٓةنــةى
زةزضىَ ،ئةزى بؤضى يةغـةض ضاضيَ ة زيٓـاضيَو زةبــطِزضىَ ،نة بــسظىَ.
ئــةةة كونُيَه ــى ْــانؤى ثيَهــــةةة زش بــوةة ،نــة ٖيطُــــإ بــؤ ْيــــة َةاــــةض يــة
بةضاْوــةضيسا ب زةْـط بيــٔ.
ةة ثةْـاب طيـٔ بة غـةضثةضؾـ ياضَإ بة ثةضةةضزاـاضَإ ،ية ئااــطى زخظةر!!
ئـــةةة ييَــــطةزا ضِةخٓةيــــةنى ظخض ؾــــةي اْاْةية ،ئةاـــةضْا ( َتو و و وَٓل اقضَاََ و ولا ايو و وَٓلاصالَّا
ايصٗ وهُوٛتَاياوُ٘) ئةةة ضِةخٓـةاطتٓــة ية كونُــى خـوا!
ئٓجـا (عًِاائَٜاايصٖودَلِّٟٚا) نة يةنيَهة ية ظاْاياْى ئيػــ ّ ،ية ةةىَـسا بـة يـــةى
زيَطِة ؾـــ يفط ئـةة ةةىَـةى زةزاتـةةة ،ظخض بـة جـواْيى ٖـةض يةغـةض نـيَـ غـــةضةاى
خــؤى زةيمـ :
الٖ و و و ولاٚأمخ و وٗول ا
ٔعو وسٗاا:ا ََلَْ و١اأاغْو و ا
ذٍٗااخلٔ َ ٝولَْٔ١اؾا ول ْؾَِٗاسهُ و١ااي ولم ٟا
ةاتــة :عيـعظةتى زةغـ جانـيى قيُةتةنــةى اطإ نطزبـوة ،ةاتة :زةغـــ يَو نـة زظيـى
ْةنــــات ،يــةنيَو يــة خــؤضِا بيو ــطِىَ غــةقةتى بهــات ،يةبةضئــةةةى زةغ ـ يَهى ئةَيٓــــة
قيُــــةتى ظخضةة زةبــــ ْيــوةى خــوئَ بــسضىَ ،نــة ث َيــٓ غــــةز زيٓــــاضى ظ َي ـطِة ،بــةىّ
ظةبوةْيى خيـاْةت زظيى ٖةضظاْى نطزةة ،ئةة زةغ ةى زةغـ يَهى ئـةَني بــ  ،يـة ى

www.alibapir.net

......

()64 – 57

[ ] 749

خـوا اطاْة بة ثيَٓـ غــةز زيٓـــاضى ظيَـط زةبـ خويَٓةنـةى بـسضىَ ،بـةىّ زةغــ يَو نـة
زظيــى نــطز ،خــؤى غــــوةى ٖــةضظإ زةنــات  ،يةغــةض يةغــةض ضاضةا ــة زيٓــاضيَهى ظ َي ـطِ
زةبطِزضىَ ،ية كيهُةتى خـواى ثةضةةضزااض تيَو ــة.
يةن َيــو يــة ظاْــــايإ زة ميـــ  ( :اي َُولانال َْؤُاأآَٝو١انلْووُالٓٝوو١اٚياوُلاخل َْووُاٖلْووُ)،
ةاتــة :نات َيــو ئــةة زةغـ ة ئــةَني بــوة ،بــة قيُــــةت بــوة ،بــةىّ نات َيــو خياْــةتى نــطز
غــوةى بوة.
يةنـيَهى زيهـة ية ظاْــايإ قػــةيةنى جوإ زةنــات زةيمــ :
(ا ٜ:ولبٟاأمتعو و:١ا ا
/1اَٜاعَل ًَٔا و:١اُٜهْر ََُٗ ولااإلشِو والاّا .ا
طًا و:١اُٜعِ و ٔػ ًَُٗلااإلشِو والاّ .ا
/2اَٜٚاعَل ٔ
/3اَٜٚاعَلدٔ وسَ:٠ا ُٜعٔ ُٓٝوَٗل ...ا
/4اَٜٚاخَل َٓٔ٥و:١اٜكطعٗو ول)...
ةاتة :زةغــ ةنإ ضــواضٕ:
 /1زةغ ى ئيؿـهةض ،ئيػــ ّ ضِيَعى يـ زةاــطىَ.
 /2زةغ يَهى ثةنهـةةتوة يــإ بـ ئيـ ،ئيػـ ّ ئيؿــى بؤ زةزخظ َي ــةةة،
ةةى يةةبـاضةةة ئةّ بةغـةضٖاتة ية غـوْٓةت زا ٖـاتوة:
[عٔاأْضاإٔامدوالاأَاا ْ:ولماأتو٢اايٓو وٖٞا ؾوصوَيا٘اعطوولّ٤واؾكولٍاايرشووٍٛا
طو وُ٘اِ َْ ٚصوُوطُاتعطوُوُ٘وا
س ًْ وضْا َْ ًْ و َضُاتَع َ
: اأَ وولاؾ ووٞات ٝووتواظو ووْ٤ٞ؟اق وولٍ:اتً وو٢وا ٔ
ٚقعوباْعورباؾٝو٘واؾكولٍ:اص٥توٓوٞاتٗوُلواؾَخذٖووُلامشووٍٛاا ا تٝووَٙاٚقولٍ:اَؤا
ٜعوورتٟاٖذٜوؤ؟اقوولٍامد وٌْ:اأْوولاأخوذٖووُلاتَمٖووِواقوولٍامشووٍٛاا ا:ا ََؤِاٜوَس ٜوَِا
عًو٢ابمٖوِ؟اَرتٝؤاأٚاثوالثولااؾكولٍامدوٌْ:اأْولاأخذٖوُلاتَمُٖٝؤواتَعطلٖووُلاصٜوٓلٙوا
ؾَخوذاايَمٖوُنياٚأعطلٖوُلاا ْ:ولمٖٟواٚقلٍايو٘:اصظ وتوراتَسَٖوُلاطعوولَلااؾلْ ووذٙا
ايوو٢اأًٖوووواٚاظوتووراتوولآلخراقََٚوولااؾل٥توٓووٞاتوو٘واؾَتووولٙاتوو٘وا اؾعَووَٖاؾٝوو٘امش ووٍٛاا ا
اعووٛباااتٝووَٙوا ٓثووِاقوولٍ:اصذٖووباؾلستطٔ وبِاٚات وعِاٚالاأمٖٓ ٜوووااصوو١اععووراٜووَٛلا.ا
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ؾذولَ٤ا ٚاقََاأ لباععوور٠ابماٖوِواؾلظ وارت٣ات عطووٗلاثووٛتلااٚات عطووٗلاطعلَ ولا.اؾكوولٍا
يووو٘امش ووٍٛاا ا:اٖو ووذااخ ٝوورْايو ووواَ وؤاإٔالووو٤ٞاايوُصو ووَ ايُ١اْهوووت١اشوووٛباَ٤اؾو ووٞا
ٚدٗ ووواٜووّٛاايوك ٝوولَ١واصٕاايوُص ووَي١االات ووً ااالايوجوالث وو:١اي ووذٟاؾكو ورٍا َُ َِ ٔقو وعٍواأٚا
ظو وعٍواأٚاي ووذٟابٍَّاَٛدو وعٍا]{امٚاٙاأتووٛباٚباؾ ووٞاايص ووٓٔوازا2واصا120وا
ٔي ووذٟاغُ و ورٍّٓاَُؿ ٔ
ٚاتوؤاَلدوو١اؾ ووٞاايص ووٓٔوازا2واصا740اٚاي ووُٓذمٟاؾ ووٞااي وورتغٝباٚايرتٖ ٝووب)وازا2وا
صا .522ا
نـــــة ثوخ ــــــةى َاْايةنـــــةى ئةةةيـــــة :ثيــــــاةيَهى ئةْكــــــاضيى ٖاتؤتــــــة ى
ثيَػـةَوـةضة ازاةاى ٖاةنـاضيى ييَهـطزةةة ،ئـةةيـ بةضِةيــةى قاثيَهــى اـةةضةى
ظيـــاز نــة يــة َايميـــإ زا بــوةٕ ،بــة زةة زضةّ بــؤى ؾطخؾــــ وةٕ  ،بــة زضةَيَهيـــإ
ٖةْــسيَو خــواضزْى بــؤ َايمةةةيـــإ ثــ نطِيـــوةة ،بــةةى زيهةؾـــيإ زةَــة بيـــوض
(تةةض)يَو  ،بة زةغـ ى خؤيؿــى نًـهـى بؤ تيَوـطِيـوةة ،ؾةضَاْـى ثيَـهطزةة نة بطـــ
زاض ية ضيـــا بٗيَٓـــ بيؿـطخؾــى ٖ ،ةتـــا ثــاظزة ضخشإ بـةضزةةاّ بــ  ،ئٓجــا ثـاف
ثـــاظزة ضخشةنــة نـابـــطا زة ( )10زضةَـــى ثةيـــسا نــطزةةٕ ٖ ،ــةّ جٌ بــةضٖ ،ــةّ
خؤضانيـــؿى ثيَــــهطِيوةةواثيَػةَوـــةضيـااث َيـــى ؾــةضَوةة :ئـــا ئةَــة باؾــــرت بــوة
يــــةةةى نــة ضخشى قيـــــاَةت ب َيـــى بةٖـــؤى غـوايمهطزْـــةةة خايمــيَهـــى ضِةؾـــت بــة
ضِةةةةة بـ !
ثـاؾـإ ؾةضَوةيةتـى :نة زاةانـطزْى ٖـاةناضيــى تةْيـــا بـؤ غــــ جــؤضة نةغــإ
ضِةةايــةٖ :ةشاضيَهــــى ضِةجــــاأل ،يــإ قةضظزاضيَـهـــى بـاضاـــطإ ،يــإ خـــاةةٕ خويَٓيَــــهى
بيَـطـاضةة زةضةتــإ .ا
نةةاتة :زةغـــ يَو بــ ئيـ بـ  ،ئيؿــى بؤ زةزخظ َي ــةةة.
 /3ةة زةغ يَو نة زةغ ة ثاضـةب  ،نةغابةتى بؤ ْـةنط َى ثةنـهــةةتة بـ  ،ئيػــ ّ
ٖــاةناضيى زةنــات.
 /4ةة زةغـ يَهى خيــاْةتهـاضيـ ،ئيػــ ّ زةيــوـطِىَ.
ئٓجــا ئيَُــة ية نؤتـــايى نـؤى ئـــةّ بـاؽ بابةتـةى كونُـــي بطِيٓـــى زةغـ ى زظزا
زةيمــيَني:
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يةنــةّ :ئيػــ ّ بةضْاَةيةنى اؿــ يــط ٖةَة يةْةيـــة ،ةة زةبـ ناتيَـو غـــةضجنى
يــةنيَو يــة ياغــــاناْى ئيػــــ ّ زةزةيــٔ ،يــة ْ َيــو يــة ن ــؤى بةضْاَةنــةزا تةَاؾــــاى
بهـــةئ ،ئةاـــــةضْا زميـــةْيَهى ٖةيمـــةَإ زةنةة َي ـــــة بةضضـــا ة ،ةيَٓةيـــةنى ٖةيمـــة
ةةضزةاطئ يةة غــعاية ،ياخوز يـةة ياغـــاية ،بـؤ ةيَٓـــة :ئيٓػـــإ زةضـ تةَاؾـــاى
نؤؾــهيَو زةنــات ،تةَاؾــاى خاْوةيةن ــى اــــةةضة زةن ــات ،ئةاــةض بــةؽ تةَاؾ ــاى
زيٓ ةنة بهات ،زةيمـ  :ئـةة زيٓ ةيـة بـؤ ييَـطة زاْـــطاةة؟! ةة ئةاـةض تـةْيا تةَاؾـاى
يــةنيَو يــة شةةضةنــإ بهــات ،زة ميـــ  :ئــةة شةةضة ضــى زةنــــات ي َيــطةزا؟ بــةىّ ئةاــةض
تةَاؾــاى نؤى ٖــةَوةى بهات ،زةظاْ ئةة زيٓ ـة ةاتـاى خـؤى ٖةيـة  ،ئـةة شةةضة
ةاتـــاى خـــؤى ٖةيـــة ،ئـــةة جا ـــاْةية ةاتـــاى خـــؤى ٖةيـــــة ،ةة ٖـــةضةةٖا ،ئٓجـــــا
يةضِاغـ ييسا ظخضبــةى ئةةاْــةى ضِةخٓــــة يــة ياغــــاناْى ئيػــــ ّ زةاــطٕ ،ئٓجــــا ئــةة
ياغــاية غعاى زظييـة ،ياخــوز ٖةض ياغــايةنى زيهةة كونُيَهى زيهــةى ؾـــةضعيية،
زةضــــٔ يــة غــياقةنةى خــؤي يــة ْ َيــو ٖــةَوة ياغــــاناْسا زةضى زيَٓــــٔ بــة جيــــا
تةَاؾاى زةنةٕ ،ئٓجا نة بة جيا تةَاؾــاى زةنـةٕ ،ؾـ يَهى غـةيط زيَ ــة بةضضـــا ،
بؤ ةيَٓة :ئةة ياغاى زةغت بطِيٓـة ئةاـةض بـة جيـا تةَاؾـاى بهـةى ،ةايـة ،بــةىّ تـؤ
ةةضة ية نؤى غـيػـ ةَى كونُطِاْيى ئيػـ َيى زا تةَاؾـاى بهـة ،ئيػـــ ّ زةيـةةىَ
زيٓــــى خــةيمو ،عــةقًمى خــةيموْ ،اَوةغــى خــةيموَ ،ــاٍَ غ ــاَاْى خــةيمو ٖ ،ـئَُ
ئاغـايؿــــى خــةيمو ،بجــــاضيَعىَ ٖــةض نةغ ـيَو زةغ ــ سضيَصيى بهــــاتة غــةض يةنــــيَو
يةةاْة ،غــعاى بؤ زاْـاةة ،نةةاتة :ئيػــ ّ زةيةةىَ نؤَةيمـ اى َػـــويمُإ نؤَةيمــ اى
ئيػــــ َيى نؤَةيمــ ايــــةى بــــ  ،خة ميــو يــة زيــــٔ شيــــٔ ْــــاَوةؽ ئاغــــايـ
َـــا ٍَ غــــاَإ ئابــــطِةةى زيمٓيــــاب ٖ ،ــةض نةغــــيَو يةنيَــــو يــــةةاْة خبـــــاتة
َةتطغيى يةةة ،غــعاى بؤ زاْــطاةة.
زةةةّ :ئةة َةضجاْةى نـة زاْـطاةٕ بـؤ بطِيٓــى زةغـ ى زظ ،زةبــ ٖــةَوةيإ تةَاؾـــا
بهطئَ ،نة بة زاخــةةة ظخض ية َاَؤغ اياْيـ نـة ةتـاض زةزةٕ يةغـةض َيٓوــةض ،يـإ
نة زةضؽ زةيمـيَٓةةةة باغى ئةة كونُة ئيػـــ َيياْة زةنـةٕٖ ،ـةض يةنػـــةض زيَـٓٔ
يةْــة قاْوْييةنــةى بــاؽ زةنــةٕ كونُةنــةى بــاؽ زةن ــةْٕ ،اضــــٔ تةؾاقــيًمى
زيهــةى باؽ بهةٕ :شيٓ ةى تيَسا جيَوةجــ نطاْى ،ية ض نؤَةيمـ ايةنــسا جيَوةجــ
زةنطىَ؟ نـةى جيَوةجـــ زةنـــطىَ؟ بةغـةض نيَــسا جيَوةجــ زةنـطىَ؟ َةضجةنـــاْى
ضــني؟ زةبــــ ئةةاْــة ٖــةَوة بــاؽ به ــطئَ ،ئةاــــةضْا ةةى اــومت :بؤضوةْيَــــو
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تيَطِةاْيٓيَهــــى ٖةيمةَــــإ زةضبــــاضةى ،ض جــا ياغــــاى زةغــت بطِيٓــى زظ بــــ  ،ض ٖــةض
ياغــايةنى زيهــة بــ  ،بؤ زضةغــت زةبــ .
غـيَيةّ :غعا ؾـةضعييةنإ يـة ئيػـــ َسا زةايـني ؾـنت نـة جيَوـةج زةنـطئَٖ ،ةْـس َى
نـــــةؽ ةا تةقـــــةةةضِ زةنـــاتٖ ،ـــةضنات ئيػـــــ ّ زةغـ ـ ةىتى بـــوة ،زةةيمـــةتيَهى
ئيػــــ َيى ٖــةبوة ،يةنػـــةض يــة جيَوــةج نطزْى غــعا ؾـــةضعييةناْةةة زةغــــت
ثيَسةنــات ،بعاْــ نـــ ظيٓـــاى نـطزةة؟ بعاْـ زاخـوَ نـــ ؾـةضِابى خــواضزةة ،غــعا
بسضىَ؟ ْا ،ئةاـةض تةَاؾـاى زةةيمـةتى ئيػــ َيى يةنـةّ بهـةئ ،نـة ثيَػةَوـةض 
بةضز بةضز زايٓاةة ،زةبيٓني غـعا ؾــةضعييةنإ ية نؤتايى تةَةْى ثيَػةَوـةضزا 
ٖاتوةْةتة خـواضىَ ،ئـةّ غـوةضِةتى (اياوُل )٠َ٥نـة باغـى غـعاى ضِيَــ طيى تيَسايـة ،ةة
باغــى غــعاى زظيــى تيَسايــة ،ةة باغــى كــونُى نؤتــايى ؾــةضِاب خــؤضيى تيَسايــة ،ئــةّ
غــوةضِةتى (اياوُل)٠َ٥ية نة ةةى ثيَؿـرت باغــُإ نطز ،زايهُـــإ عائيؿـــة خــوا ييَـى
ضِاظى بـ  ،اوتوةيةتى :نؤتــا غــوةضِةتة نـة ثيَـــهةةة يـة قوضِئـــإ ٖاتؤتـة خــواض ،ةة
ٖــيض ؾ ـ يَهى تيَساْيــة ْةغــذ نطابيَ ــةةة ،نةةاتــة :غــــعا ؾــةضعييةنإ يــة زةا زةاى
تةَةْى َوبـاضةنى ثيَػــةَوةضة  ية زةا قؤْاغى زةةيمةتى ئيػــ َيسا ٖاتوةْةتـة
خـــــواض ،زةاي ئــــةةةى نؤَةيمـــــ ايةنى ئيػــــ َيى ٖــــةبوة ،ثــــةضةةضزة نـــــطاةةة
ت َي ــــةيةْطاةة ،خــةيمو بةضضــــاةى ضِخؾــٔ نطاةةتــةةة ،ثيَساةيػ ــ ييةناْى بــؤ زابــني
نــطاةٕ ،ئٓجــــا زةاى ئــةةة خةيمــــو غــعا زةزضىَ ،بــةىّ ٖــــةض يــة ِض َيــوة خة ميــو غــــعا
بــــسةى! ْــةخيَط ،زةبــــ غــةضةتـــا ثيَساةيػ ـ ييةناْى بــؤ زابــني بهــــةى ،زةةيمــــةتى
ئيػــــ َيى زةبــــ ئةضنــةناْى خــؤى يــة بةضاْوــــةض ٖـاةةىتيـــيإ زاْيؿـــ واْى
زةةيمةتةنــةى زا جيَوـةجــــ بهــات غــــةضةتا ثيَساةيػ ــ ييةناْى بــؤ زابــني به ــات ،
ضِاغ ــ ييةناْيإ ؾ َيــط به ــات  ،ثةضةةضزةيــــإ به ــات بةضضـاةيــــإ ضِخؾ ــٔ بهاتــةةة،
ئٓجــا زةاى ئةةة بؤى ٖةية غــعايإ بسات ،يةغةض ئــةةةى نـة زةزةٕ ،بـةىّ ٖـــةض
يــة ضِيَــــوة غــــعايإ بــسات ،ةةى ٖةْــسيَو اــطة خــــةيمهى ئيػـ ــ َيى يــة ٖةْــسىَ
ؾـــوئَ ،ض يـة ٖـــةضيَُى نوضزغـــ إ ،ض يــة ٖـةض ؾـــويَٓيَهى زيهـةزا ئاةايـإ نــطزةة،
ئةةة غةيمـــةتةةَ ،اْـاى ةايـة يـة ئيػـــ ّ تيَٓةاةيؿـــ وةٕ ،ضوْهــة ئيػـــ ّ ثـيَـ
ئـــةةةى يـــة غـــعازاْى خـــــةيمو خبةؾـــــ  ،يـــة زابيٓهــــطزْى ثيَساةيػــــ ييةناْيإ
زةخةؾ ــ  ،ثيَؿــ ثيَساةيػ ييةناْيإ بـؤ زابـني زةنـــات ،ئٓجـــا زةاي ئـةةة زيَٓـــ
يةغــةض خــطاثة غــعايإ زةزات ،ئةاــةضْا بة بــ زابيٓــهطزْى ثيَساةيػـــ يةنإ ،ةة
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بة بــ ثةضةةضزةنطزْى خةيمـــو ،بـة بـــ يــ كـــايمى نطزْيـــإْ ،ااوجنـــ غـعايإ
بـسات ،يةغةض ؾـ يَو نة بؤى ْاضــاضٕ بيهــةٕ ،يـإ ْايـعأْ !
َةغـةيةى ثيَٓجــةّ :نة يةّ ئايــةتة ةةضزةايـطىَ ،ةاتة :ئايةتى نؤتــايى ئـةّ زةضغـــةَإ

نــة زةؾــةضَوىَ :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،ةاتــة :ئايـــا ْـــاظاْى نـــة

خــــوا َويمـــهى ئاغـــــُاْةنإ ظةةى ٖةيـــةٖ ،ـــةض نةغــيَهى بـــو َى غـــعاى زةزاتٖ ،ـــةض
نةغـيَهيؿــى بوىَ يـيَى زةبــوةضىَ ،ةة خـوا يةغـةض ٖـــةَوة ؾـــ يَو بـة تواْــاية ،ئـةةة
ةةىَـــى ئـــةة اوَـــإ خوخـــــوتة ثطغـــــياضاْة زةزاتـــةةة ،نـــة يـــة عةقـــــٌَ زيمـــى
نةغــاْيَهى ةةى (أاتَُ ٛعوواال٤اايوُعووارِّ ،)ٟيـإ ٖـةض نةغـيَهى زيهـــةزا ،بـا َػـــويمُاْيـ
ب  ،ثةيـسا زةبـــٔ ،غــةباضةت بـة قوضغـيى غـعا ؾـــةضعييةنإ ،نـة يةضِاغـــ يى زا غـعا
ٖــةضزةبـ قوضؽ بـ  ،غــعا زةبــ بة ئيَـــ بــ  ،ئةاةضْا خـةيمو يـة غــ ةّ خطاثـة
ْاثطيٓ يَ ـــةةة ،ئٓجـــا ةةى باغـ ــيؿُإ نـــطز :غـــعاى زةغـــت بـ ـطِئ ،يـــاخوز غـــعاى
زاةيَٓجيـػ ــيى ،يــاخوز ٖــةض غــعايةنى زيهــةى ؾ ــةضيفةت ،ةا بــة ئاغــاْيى جيَوــةج
ْانـط َي  ،زةب ٖـةيوَةضجةنـةى بؤ بطِةخػـــ  ،ةة زةبـــ بـة ئيػـــجات غــةيــُاْسٕ
بـ  ،زةبــ ئـةة َةضجاْـة نـة بـة ثيَويػــت اــ اةٕ ٖـــةَوةيإ ٖـةبٔ ،ئـةةجاض ئـةة
غعاية زةضةغـج  ،ةة غـعاف زةبــ بة ئيَــ بــ  ،بؤ ئةةةى نة خةيمــو بجطيٓ يَٓـةةة
يــة خطاثــة تــاةإ ،ئةاــةضْا ئيَُــة ئيَػــــ ا زةبيــٓني ئةةاْــةى نــة ئيَػــــ ا يــة جيــــاتى
بطِيٓــى زةغ ـ ى زظ ،غــــعاى زيهــةيإ زاْــــاةة ،بــؤ ةيَٓــة :يــة ةىتــاْى ضِخشئــــاةا نــة زظ
زةاـــطٕ ظيٓـــساْيى زةنـ ــةٕٖ ،ةيـــة يـــة ْيَـــو كةثػــداْةنةؾـ ــسا زظيـــى زةنـــات ،ةة
يةضِاغــ يسا ئةةةى ئـةةإ ةةى َيوا ـــاْةيةى ةايـةة ،ئـةة تاةاْواضاْـة ْـةى يـة تـاةإ
ْاغـــًمةَٓةةة ،بــةيمهو بابــاى تاةاْوـــاض زةايــى نــة زيَ ــةزةض يــة ظيٓــسإ ،يةبةضئــةةةى
ْاخؤؾـى يـ ْةاــوظةضاةة ،ضِةْ ة ظيــاتط زظيى بهــات  ،ظيٓــسإ ظياتط غــوةضى بهـــات
يةغـةض تـاةإ زةغــت زضيَصيــى!!
ا
ظ ََُٗااإِٔاالاص ايَ٘اصالاأاَُِْاأاشِ َت ِػ ٔؿ ُرىااَٚاأتُٛبُاصيا ِٝوا.
ش ُِ َٔىااأا ِ
ايًُِٖٗاَٚتٔ َ
ش ِشَل َْواا َّ
ُ
ا
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ختً دةرستواُ لت سـآ خايتت ثيَكـّاتوة ( ،)76 - 74كت تيَياٌدا خــواج كاربتجــآ باٌـــث
ثيَغـــــتو ترج خـــــدج وو ت ـــــتد  دةكـــــاتح ،مة خاودي ـــــاري دةكـــــات كـــــت لـــــت
ثيَظـ ـرِكتكردٌث بيَ ــرِماياُ لـت دةةتلةتكــاُح جوملتكتكــاُ لـت ديايتتيكــردٌث خيشــ ًح
وشــــولةىاٌاٌدا ،دلةتـــتٌن ٌتبــــآ ،لتماٌــتج كــت بــت ار وتيــاُئ خيىانــاُ ِيٍَـــامة ،بــت ً
دلةتكاٌيــاُ خيىــاٌث تيَداٌيت ،بت وتبتستث بت درؤداٌـــاُ ؤر ويَـب بـد دة ــرُ ،يـاُ ؤر
ــوجَ بــد درؤم دةلتســــتج تمرةكاٌيــــاُ دة ــــرُِ ،ــــتً بدخديــــاُ ِــتً بــد كتســــاٌيَكث
ديكـت ،كت خاوادة ٌتبومُ لتالت ،كت خت تر دادمةري ثيَغـــتو ترج خـوايــاُ بـت دهَ بـــآح
بــت ثيَــــث خارة مميــــاُ بـــآ ،ل َيــث مةردة ــــرُ ،خت ترٌـــا لـــيَث مةرٌا ــــرُ ،ثاط ــاُ خـــواج
ثتٌّـاٌزاُ رِايدة تيتٌآ كت ختم جـدرة كتسـاٌت ،خــوا ٌتيويشــتوة دلةيــاُ ثـاك بكاتـتمةم،
طـايشـتتج سترطدرِي دٌيام سزاج وت ٌث دمارِؤيُ.
ثاطـاُ خـواج اٌـام تواٌـا ختم جدرة كتســاٌت بتمة ثيٍَاســت دةكـات ،كـت ؤر ـــوبَ بـد
درؤم دةلتســت ِتلةدةخــتُح ،ؤريع ترِاخمـــدرُ ،مة بـت ثيَغـــتو تر دةمـترووجَئ ِـتر
كات ِاتٍــت الت بـد دادمةريـ  ،بـدت ِـــتيت دادمةريـ يـــاُ لـت ٌيَواٌـدا بكــتجح ،بدطـــب
ِتيـت ثظــتـويَياُ خبـتج ،بت ً خت تر دادمةرييـب لت ٌيَواٌـدا كـردُ ،داد ـــتراٌت بيكـــت،
ضوٌكت خـوا داد تراٌ خدطـدةميََ.
مة لت كدتـاييدا خـواج ثترمةرد ار بت سترسـومرِواٌتمة رِايدة تيتٌآ ،كت ضـدُ دةبـــآ
جوملتكــتكاُ بيٍَــت الج تــد  -خــتج وت ت ــتد  - ! بــد دادمةري ـ  ،لــت الةـيَكـــدا كــت
تتمرِاتياُ لتاليتم ،لتبــارةج خـتم وتسـتلتيتمة وكىـــث خــواج تيَدايـت!! كتضــ ثظــتث
تيَدةكــتُ ،كتماتتئ برِماياُ بت تتمرِاتتكتج خديظــياُ ٌيـت!
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ﭽﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﮽﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂  
           ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﭑ
ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((خــتج ثيَغ ــتو تر! بــا ختماٌــــتج ثيَظـ ـــرِكت دةكــتُ لــت كــومردا دلةتتٌـ ــب ٌتكــتُ،
لتماٌـــتج بـــت اريـ ــاُ وتيـــــاُئ خيىانـــــاُ ِيٍَـــام دلةـ ــياُ خيىـــاٌث ٌـــتِيٍَامة ،مة لـــت
جوملتكتكـاُ ،ؤر وبَ ِتلةدةخـتُ بد درؤ ،ؤر ــوجَ ِتلةخـــترُ بـد كدوتلةـيَكـــث ديكـت
كــت ٌتِــــاتومُ ،مطــتكاُ ثــاغ داٌراٌيــاُ لــت طــــويٍَث خدياٌــدا ،دة ــدرُِ ،دة ةلـيََئ خت ــتر
ختمةيـاُ ثيَداُ ( ـوكيح دادمةرييـتك كـت خارة ممتــاٌت) خـتمة مةري ـــرُ ،بـت ً خت ــتر
خـتمةياُ ثيٍَــتداُ (كـت دهَ ثتسـٍدتاٌت) خـتمة مريـابَ (مةرج وت ــرُ)ِ ،ـتر كتســيَكيع
خـوا بيــتمجَ بت ِدج ( وٌاِتكاٌيـــتمة) ســـزاج بـدات ،تـد لـت بتراٌ ـــتر خــوادا ِيضـــب
بــدج ثيٍَــــاكرجَ ،ختماٌــت كتســاٌيَكَ ،خـــوا ٌتيويشــــتوة دلةيــاُ ثــــاك بكــــاتتمة( ،ضــوٌكت
طــايشــتت ٌتبومُ) لت دٌيادا بتطــياُ رِيشــواييتم ،لت رِؤيج دماييع دا ســـزايتكث وــت ُ

ﰀ ؤر وجَ ِتلةخــترُ بـد درؤم ؤر ـترِاً خـدرُ ،خٍ ـــا ِـتر كـات ِاتٍـت الت( ،بـد
ضارةســتري كيَظــتيتكح كرديــاٌث بت دادمةر) ختمة دادمةري ياُ لت ٌيَواٌـــدا بكـت ،يـاُ
ثظــــتـويَياُ خبـــت ،مة خت ـــتر ثظـــتـويَياُ خبـــــتجِ ،ـــيي ياٌـــب ليٍَـــــادةُ ،مة خت ـــتر
دادمةرييظــــب كــرد ،بــت داد ــــتري دادمةريــــ يــاُ لــت ٌيَــواُ بكــــتم ،بيَـووــاُ خـــوا
داد ــتراٌث خدطــدةمجَ ﭯ خٍ ــا خايـا ضـدُ تد دةكـتٌت دادمةر ،لت ا ةليَكــدا تـتمرِاتياُ
لتبتردةســتتم ــوكىث خـــواج لــتم وتســـتلتيتدا تيَدايــت ،كتضــث دماج خــتمةغ ثظــــب

ِتلةدةكـتُ ،بيَـوواُ ختماٌت برِمادارٌيـَ (بت تتمرِاتـتكـتج خدطــياُ) ﮀ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
حصَِْ ُتحُ٘
ض َٚخػُح ح ١َْٛف حح ٞايححَّٓفْظَ َٚ ،
(ﮖﮗ)ئ (الح َصُٕ ٚالصَْ ٚح :ُ١خػُح ح ١َْٛفحح ٞاألزِ ِ
ح ُصْححو) ماتــتئ دلةتتٌــــب ٌــتكات ،خــتو ارت ٌــتكاتٌ ،ارِة ـــتتب
حصَ ِْت حُ٘)( ،ال َِ ٜ
َٚأ ِ
حح ح َصِٕ ،حُحصَْ ٚح ح )١بـت بريـث ةمج دة ـــوترجَ ،ةمييـــتك
ٌتكات ،ضوٌكت لت ختسمةـدا ( َ
كـــت بـــر بـ ــآ ،تتخـــــبح ســـاف ٌـــــتبآ ،خـــتً مطـــاٌتج بـــد بتكـــارديََِ ،ـــترمةِا
خيٍشـــــاٌيع كــت ٌتمشــــ ســــاف ٌتبــــآح ــرجَح دلةــــث تيَــــدابآ ،ةــتًح وترا ــــث
حصَِْتح حُ٘) ماتــتئ ختمــتت ارً
حصَِْتح حُ٘ َٚأ ِ
ت َيــدابآ ،خــتمةج بــد بتكــاردجَ ،مة دة وتــرجَئ ( َ
حصِِْ ححو) ،بـــت ً ـيـــرِاختتث
كـــردِ ،ـــتردممكث ِـــاتوة ،مة خويٍَدراميظـــــتتمةئ (ال ُِ ٜ
حصُْو) يــاترة.
(ال َِ ٜ
ض ح ح ِسٜعٌ) م
ض ح ح ُسعََ ،
ض ح َس َع ف ُٗ حَُ ٛطِ ح ح ِس ٌعَٜ :تَطَ ح حا َبكَُ ( ،)َٕٛ
ض ح ِسٜعٌَٚ ،أ ِ
ض ح ح ُسعَ :ف ُٗ ح ََ ٛ
(ﮙ)ئ ( َ
ط حح ِسع) ،ماتــــتئ خيَرابــــوم ،يــــاٌثئ ِــــتً (ثُال ِثح حح)ٞيتكــــتج ِــــاتوةِ ،ــــتً
(أضح ححسعِ َُ ،
طحا َبكُ )َٕٛماتتئ ثيَظـ ـرِكت
(زُبَاعِ)ٞيتكتج ِـاتوة ،خٍ ـا ليَـرةدا (ُٜطازِعُ )َٕٛيـاٌ ئ (َٜتَ َ
دةكتُ ،ياخود بت واٌـاج خيَرايـ دةكـتُ بت ووتمةت ــي .
(ﮱ﮲)ئ ماتــتئ مطـتكاُ دة ــدرَُِ ( ،تحِ ِسٜح ُ ايهح حال ِّ :إََِايتُح حُ٘ َُٖٚح َٛإٔ تَجعًح حُ٘
حًُُححُ٘ َعًحح َ٢ايححَٛجِ َٗ )ِٔ ِٝلـــت وـــاٌث يترِةبيـــدا
ف َِ ح َٔ اإلحِ ِتَُححاٍِ ُُِٜه ح حُٔ َ
َعً ح ٢حَح ححسِ ٍ
( َتحِ ِس ُ ٜايهح حال ِّ) ماتتئ الداٌـث خـتم شـــتيت بـت طـــيَوةيتك كـت لتســـتر تراةيَـــك
داي ٍيَــث ،كت ِــتً بـوجنــآ ختم ماتايت بـتيتٌــآ ،مة ِــتً بـوجنـــآ خـتم ماتــايتغ
بـتيتٌــآ ،مةك جوملتكـتكاُ كـت دةياٌــــوتئ (زَاعِح حٓا) لـت وـاٌث يترِةبيـدا دةلةـــآئ
(زَاعح ححاُٜ ،ُٙسَاعٝح حِ٘ ،زَاعِح ححَٓا) ماتـــتئ ضـــــامديَرييىاُ بكـــــت ،رِةضـ ــامواُ بكـــــت ،خا ـــــات
ليَىــــاٌ آ ،ب ــت ً خــتماُ واٌ ــايتكث خراثيــــاُ ث ـآ وتبتســــب بــوم ،دةلةــــآئ ( َز ِع ح ح َٔ
ايسَّجُ ح حٌُ َ ٜحسِ َعُٔ َزع َٓ ح ًا ،ف ُٗ ح ََ ٛز ِع ح ح ٌَٔٚ ،أزِ َع ح ٌٔٚ ،اَححسأ ٌَ ٠زعِ َٓ ح حاٚ ُ٤زاعٓح حا :إحفعٓ ح حا)َ ( ،ز ِع ح ح َٔ
ايسَّجُ ححٌُ) ،ماتــتئ ثيامةكــــت يَمــــت ،يــاُ كــتمدةٌــــت ،يــاُ كــتً ِدطــــت( ،أزِ َعحٔ) ماتــتئ
يَــــنح ٌــتماً ،مة بــت خــامرةت دة وتــــرجَئ ( َزعِ َٓحا ،)٤ماتــتئ خــامرةتيَكث يَــــن ،بــت ً
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(زَاعَِٓ حا) ،ماتــتئ ضـامديَرييىاُ بكــت ،رِةضـامواُ بكــتم مبــاٌجاريَزة.
()ئ مطـــــتج ميتٍـــــت كـــت ثيَظـتــــريع بامســـاُ كـــردمة ،لـــت ختسـ ـمةدا بـــت واٌـــاج
سـومتاٌدُح الةـكردٌـتمةج يَـرِة لت خا ــردا ،تاكو دةركتمجَ داخـد ضـــتٌدج ســـاةتم
ضـــتٌدج ٌاســـــاةتم ،كـــاٌزاج ديكـــــتج رِة ـــــت َه خـــرامة ،بـــت ً دمايـ ـ بـــت واٌـــاج
تا يكـ ــردٌتمةم ســـــزام بـــت م ٌارِة تتيـــــ بتكارِـــــاتوة ،مة بـــت واٌـــــاج كومـــــرم
طرييكيع بتكارِـاتوة ،بـت ثيَـث خـتم سـيا اٌتج كـت تيَياٌـدا ِـــاتوة ،مطـــتج ميتٍـــت
مطــــتيتكت لــت ورِخاٌــدا رِةٌـــــت ؤرتــريَ واٌــــا بتدةســــتتمة بــدات ،بديــــت دةبــــآ
تتواطــــاج ســيا ث خايتتــتكاُ بكــتيَ ،تــا بــزاٌا بــت واٌايــتك ِــــاتوة! بــت ً لــت
ختســــــمةدا بــــت واٌــــاج تا يكردٌــــــتمة دجَ ،ماتــــتئ طــــتيَك جبــــــترِبيٍَث بدخــــــتمةج

ت يقتتتكـ ــتيب بـــد دةربكـــتمجَ ،مة كـــت لــ ــيَرةدا دةمتروـ ــوجَئ ﭽ﯁ ﯂ 

ﭼ ،ياٌ ئ كتسيَك خــوا بيـــتمجَ بـت ج بتســـتر بيٍَـــآ ،ياخـــود (َََٚحِٔ ُٜح ح ِسدِ
اهللُ نُفححس )ُٙكتســيَك خـــوا كومــــرج بــــدب بــــوجَ ،ياخـــود ( ََ َٚحِٔ ُ ٜح ِسدِ اهللُ عَ ح حرَابُ٘)
هلل صَ حسفُ٘ أ ٚاحنحسافُ٘) كتسـيَك خــوا
كتســيَك خـوا بيــتمجَ سزاج بدات ُٜ ََِٔ َٚ( ،ح ِسدِ ا ُ
الداٌـث خــتمج وتبتســب بـآ ،ختم واٌـاياٌت ِـتووميــاُ دة ريَتــتمة.
ايطححُت :الحسَاُّ) مطـــتجئ
(ﭔ)ئ (ايطُّ ححِتُ :ايكػِ حسُ ايَّ ِرُٜ ٟطِ ح َتأصِ حٌُ ،ايطَّح ححتُ َُّ ٚ
ضححِت) لــت وــاٌث يترِةبيــــدا بــتم تويَك ةمــت دة ةل ـيََ كــت الدةض ـآ لتســتر طــتيَك كــت
(ُ
ايطححُت)
ايطححتُ َُّ ٚ
دةميشـرتجَ خبــورجَ ،ياخـــود ِـتر طـــتيَك كـت ســـج بكـرجَ ،مة ( َّ
ِتردممكياُ بـت واٌـاج ـترِاً ديَـَ ،مةك بمةــيَ ئ ِـتر كتســيَك ـترِاً خبــوات ،مةك
ختمة مايت ديٍتكتج خدج سج كردبـآح تويَكمةـتكــتج ليَكردبيَتـــتمة ،يـاُ بريٍــدارج
كردمة ،ياخود ياٌث ثيَـــتياٌدمة.
طحطُ ُٖ :ح َٛإٔ
ص حف َِٚ ،١ايكِ ِ
صح ِ َٚايَّٓ َ
ص حٝبُ ِباي َعحدِ ٍِ نايَّٓ َ
(ﭩ)ئ (ايكِطِ ححطُُٖ :ح َ ٛايَّٓ ِ
ج حٌ ِٛزَٚ ،ايجَّ حاَِْ ٞعدِ ٌٍ
ط ح َِ ٞقطِ حط غ ٝح ِس ِ ،ٙفاألَ ٍَُّٚ
َٜأخُ َر ِقط حط غريَٚ ،ِٙاإلقطَاطُ :إٔ ُٜعِ ِ
ط حط) ماتــتئ ثظــــكح بــتغ ،كــــت بــت طــــيَوةيتكث داد تراٌــت
ص حافٌ) مطــــتج ( ِق ِ
َِٚإِْ َ
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ص ح ُ َْصححف ،)١ماتــتئ خيٍؼــافح داد ــتري ح يتكشــــاٌي  ،مطــتجئ
دابــتغ كراب ـآَ َْ ( ،
( ِقطِط) ختمةيـت كـت خيٍشـــاُ بتطـــث خـــتمةج ديكـت بدخــدج بـترجَ ،بـت ً مطــتجئ
طاط) ختمةيت كت بتط ختميديكـت بـدات ،بديـت خــواج ثترمةرد ــار دةمـترووجَئ
(إقْ َ
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ،بــــت ً لــــت ســــــومرِةتث (اجل ح ححٔ)دا دةمــــترووجَئ
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ،خٍ ــ ــا (قاضِ ح ح حط) ماتــــتئ (جح ححا٥س
طحط) كتســـيَكت
ٚظايحِ) ،ضوٌكــت بتطـث ةتيرج خــدج بدخـدج دةبـات ،بـــت ً (َُك ِ
كت بتطـ ةتيــرج خــدج دةدات.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

دةربارةج ِدج ِـاتٍت خـوارةمةج خـتم رِسـتت ورِخاٌييـتج كـت دةمـترووجَئ ﭽ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ...ﰀﭼ ،دمم بتســــــــــــــــــــترِات
ـيَرِدرامٌتمةئ
ض ح َ ٞاهللُ َعُِٓٗ َُحا :إَّٔ ايْ َُٗ ٝحٛدَ جَح حاُٚ٤ا إِيح ٢زَضُح حٍِٛ
أَ [ /عِٔ ْح حافعٍ عَحِٔ َع ِح حدِ اهللِ بِحِٔ ُعَُحسَ زَ ِ
ضحح ٍُٛاهللِ ََ :ححا
ج حالً َِ ح ُِِِٓٗ َٚا َِ حسَأ ً٠شََْ َٝح حا ،فكححا ٍَ ي ح حُِِٗ زَ ُ
اهللِ  ف حرَنسُٚا ي حُ٘ إَّٔ زَ ُ
حُِِٗ ُٜ َٚجًِحدُ ،َٕٚفكحاٍَ َع ِحدُ اهللِ
غحإِْٔ ايحسَّجِِِ؟ فكحايُٛاَْ :فْطَح ُ
َتجِحدُِ َٕٚفح ٞايتَّح حِٛزَاِ ِ٠فحَ ٞ
ح ُدُٖ ح حِِ
ض حعَ أ َ
حايتِٛزَا ِ٠فَٓػَ ح حسَُٖٚا ،ف ََ ٛ
ج ح ح َِ ،فححأ َتِٛا ِبح َّ
ِب حُٔ ضَ ح حالٍّ :ن حرَبِ ح حتُِِ ،إَِّٕ فِ ٝح حَٗا ايسَّ ِ
َ ٜحدَ ُٙعًَ ٢آ َٜح ِ١ايسَّجِِِ ،فك حسَأ ََا ق ًَِٗا َََٚا َب ِع َدَٖ حا; فكا ٍَ ي٘ َع ِحدُ اهللِ بِحُٔ ضَح حالٍّ :ازِفحعِ
َ ٜحدى فسَفعَ َٜحدَ ،ُٙفح ح ِإذَا فَِٗ ٝحا آَٜح ُ١ايسَّجِح ح ِِ ،فكحايُٛا :صَحدَمَ َٜحا َُحََُّح حدُ فَِٗ ٝحا آَٜح ُ١ايحسَّجِِِ
ج حٌَ َٜجِ ح حَٓأُ
ج َُححا ،قححاٍَ َع ِ حدُ اهللِ ِب حُٔ ُع َُ حسَ :فسَأ ِ ٜحتُ ايسَّ ُ
ف ح حأ ََسَ ِب ِٗ َُححا زَضُ ح ح ٍُٛاهللِ  ،فسُ ِ
خححاز ُّٟبححسقِ:
ج حُ٘ ََا ِي حو بححسقَِٚ ،)1497 :اي ُ َ
جححازَ{]٠أخِ َس َ
ح َ
عًَحح ٢ا ْي َُ حسِأَٜ ،ِ٠كَِٗ ٝححا ا ْي ِ
ح َّ ححإَ ب ححسقِ ،})4434 :ماتـــتئ ٌـــامي لـــت
َٚ ،)3436أبُح ح ٛدَاَ ُٚد ب ححسقَِٚ ،)4446 :إِبِح حُٔ ِ
يتبــ ــدملةآلج كــــورِج يووــ ــترةمة خـــــوا ليَيــــاُ رِا ج بــــــآ دة يَرِيَتــ ــتمة ،دةلةــــــآئ
جوملتكتكــــاُ ِ ــاتَ بــد الج ثيَغتو ــترج خـــوا  بديــاُ باس ــكرد كــت ثيام َيــكح
يٌيَكيــاُ يٍايــاُ كــردمة ،ثيَغــــتو ترج خـــوا  مــتروومجئ لــت تتمرِاتــدا دةربــارةج
بتردباراٌ ــكردُ ضــث دةبيــٍَ! وتي ــاُئ رِيش ــواياُ دةكــتيَ ،ش ــتياُ ث ــآ دة ةل ـيَا،
اوضيـظــــياُ لــــآدةدربَ( ،يوــارةج ليَـــداٌث اوضييـتكـــت ديــاريث ٌــتكرامة ،ــرٌن
ختمةيــت باســــ بتردباراٌيــــاُ ٌــتكرد) ،يتبـدم ةل ــآلج كــورِج س ــتالً (كــت يتكيَكــت لــت
ــتمرة اٌايــاٌث جــــوملتكت ،بت ةل ــكو رِةٌـــت ــتمرةتريٍث اٌاياٌيــاُ بومب ـآ ،مةك لــت
بتســــترِاتث وشـــــولةىاٌ ومٌييدا جوملتكــــت وتوميــــــاٌتئ اٌـــــاتريٍىاٌتم كــــورِج
اٌـــــاتريٍىاٌت ،بترِيَـــــزتريٍىاٌت كــــورِج بترِيَـزتريٍىـــــاٌت ،باطـــــرتيٍىاُح كــــورِج
باطـرتيٍىاٌ ــت ،وتد ي ــاُ كــردمة ث َي ــع خــتمةج بــزاٌَ وشــــولةىاُ بــومة ،دماي ـ كــت
وتوميــــــتتثئ خــــتمة وــــَ وشـــــــولةىاُ بــــومً ،وتومياٌــــتئ ٌت اٌرتيٍىاٌــــت كــــورِج
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ٌت اٌتـريٍىاٌت ،خراثـتـريٍىاٌت كورِج خراثـتــريٍىاٌت ،)1()،بـت جوملتكتكــاٌث ــوتئ
درؤ دةكــــتُ لــت تتمرِاتــدا باس ـ بتردبـاراٌ ــكردٌث يـٍاك ــتر ِتيــت ،خٍ ــا تــتمرِاتياُ
بآلمكــردةمة( ،جـا رِةٌـــت كتيَــب بومبـــآ كردبيــاٌتمة ،يـاُ مةك خـامةٌث (ايتحسٜححس
ٚايتٓححٜٛس) دةلةـــآئ تدوــار بومبــــآح ثيَضــرابــــآ بآلميـــاُ كردبيَتــتمة ،مةك مايميَــك
ثيَضرابآ) يتكيَكـياُ دةسـتث لتسـتر خـتم خايتتـت داٌـا كـت باسـ بتردبــاراُ دةكــاتح،
ثــيَع خايتتتكـــتم دماج خايتتتكـــتج خويٍَـــدةمة ،يتبـــدملةآلج كـــورِج ســـتالً ـــوتثئ
دةســتب البترة ،دةســتث البرد ،خايتتث بتردباراٌـكردُ لـتبَ دةســـتث بـوم ،وتيـــاُئ
ختج وو ت ــتد! يتبدملةــآلج كورِج ســتالً رِاســـب دةكـات ،خايـتتث بتردباراٌــكردُ
ِـــتيت ،خيــدج ثيَغــــتو ترج خـــوا  مترواٌـــث كـــرد (بــت تتمرِاتتكــــتج خديــاُ
وكىــث لت ٌيَواٌــدا كردُح) بتردبــاراُ كراُ ،خٍ ـا يتبــدملةآلج كورِج يووتر خــوا
لــت خــــدجح بــاب رِا ج بــــآ ،دةلةــــآئ ثيــــامةكتً بيٍــث خــدج بتســتر خامرةتتكــتدا
طـدرِكردبدمة (ماتتئ خدج بتسـتردا رت وم ،بدخـتمةج بتردج ثيٍَـتكــتمُ).
ج ًُححٛدًَا
ايٓ ِح  ِّٞبِ َُٗ ٝححٛدَُِ ّٟحَ حح ََُُّ ًا ََ ِ
بَ [ /عحِٔ ا ْي َ ححسَاِ ِ٤بحِٔ عَ ححاشِبٍ  ق ححاٍَ َُححسَّ عًَححَّ ٢
ج حدُ َٕٚحَ ح حدَّ ايصَّاِْح ح حِ ٞف ح ٞنِتَابِهُح ح حِِ)؟ قايُ ح حٛاَ َْ :ع حِِ،
فدَعَ ح حاُِِٖ  فك ح حاٍََٖ :ه ح حرَا َت ِ
ضحح،٢
ايتحِٛزَا ٠عًَححَ َُٛ ٢
ايحرِ ٟأ ِْحصٍََ َّ
فحدَعَا زَجُ ححالً َِحِٔ عًُ َُححا ِ ،ِِِٗ٥فكححاٍَ :أِْػُ ححدُى بِ ححاهللِ َّ
حححدَّ ايصَّا ِْ حِ ٞف ح ٞنِ َتححابِهُِِ)؟ قححاٍَ :ال َٚي حِٛال أ َّْححو َْػَ ح ح ِدتَِِٓ ٞب َٗ حرَا ي حِِ
ج حدَُ َٕٚ
أَٖه حرَا َت ِ
ُٓحا ِإذَا أخَحرَِْا ايػَّحسَِ َ ٜتسَنْ َٓحا،ُٙ
ُِٓ٘ نح ح ُجسَ ِفح ٞأغِحسَافَِٓا فه َّ
خ ِسِى َْجِ حدُ ُٙايسَّجِ ح ََِٚ ،يه َّ
أُ ِ
ج َتُِححعِ عًَ حح ٢غَح ححٍ٤ِٞ
َِٚإذَا أخَ ححرَِْا ايطَّ حعِٝح حح َ أقُِح حح َٓا عًَِٝح ححِ٘ الح ححدَُّ ،قًْح ححَٓاَ :تعَح ححايِٛا فًْ َٓ ِ
ح ُِححَٚ ،َِٝاجل ًْ حدَ ََهححإَ ايححسَّجِِِ ،فكححاٍَ
ايت ِ
ج َعًْ َٓححا َّ
ضححٝعِ ف َ
ايػ حسَِٚ ،ِ ٜاي َِ ٛ
ُْكِ ُُٝح حُ٘ عًَححَّ ٢
ايً ُٗححَِّ! إِِّْ حح ٞأََ ٍَُّٚحِٔ أحِ َٝححا أ َِحسَى ِإذِ أ ََححاتُ ،)ُٙٛقححاٍَ فححأ ََسَ ِبحِ٘ فسُجِ حح َِ،
ضحح ٍُٛاهللِ َّ 
زَ ُ

فح ح ح ححأ ِْصٍََ اهللُ َعح ح ح ححصَّ َٚجَ ح ح ح ح حٌَّ :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

 )4برِماٌتئ صحٝح اي خازٟئ  ،3812مة صححٝح َطحًِئ .2483
بــد دريَــــبةج بتســـترِاتتكتغ برِماٌــتئ (ايحُط ححٓد) ألجححدئ ( ،)58/9م (جححاَع اي ٝححإ) يًط ح ٟ
 ٚ ،)9 ، 8/26ايحُطحٓد) ألبٜ ٞعًح ٚ ،7816 :٢صحٝح ابٔ ح حإ ،7162 :صحَّحح٘ الحانِ ٚ ٚافكح٘
ايرٖ ح.ٞ
مة برِماٌــت اإلض ححتٝعاب فحح ٞب ٝححإ األضحح اب 3 ،ص  ،206 - 205كــت وتومياٌــت :قً ححٓاٖ :ححرا ض ححٓد
صححٝح زجحايح٘ ثكحات.
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ﮛﭼ ،إي ح ح ٢ق ِٛيِح حِ٘ :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ...ﰀﭼَٜ ،كُٛيُ ححَٕٛ
خح حرَُٚ ،ُٙٚإِِٕ أفْ َتح ححانُِِ ِبح ححايسَّجِِِ
ج ًْ ححدِ ف ُ
حَُِٚ ِِٝا ْي َ
حايت ِ
َُ ححدًَا ف ححإِِٕ أفْ َتح ححانُِِ ِبح ح َّ
اُ ِ٥تح ححٛا َُح َّ
طح ًِ ٌِ بحسقَِٚ ،)1700 :أ ُبحٛ
ٚايً ْفحغُ يحُِ٘ ََُٚ ،
جُ٘ أحِ َُحد بحسقَِّ )18548 :
حرَزُٚا]{أخِ َس َ
فا ِ
َداَ ُٚد بححسقَِٚ ،)4448 :ابِححُٔ ََاجَح حِ٘ بححسقِ ،})2558 :ماتـــتئ جوملتكتيتكـ ــياُ بـــت الج
ثيَغتو ــتر داِيٍَــا ،دةووضــامج رِةغ كرابـوم ،اوضيظــياُ ليَـــدا بـوم ،ثيَغـــتو ترج
خـــوا  باٌــ ــيكردُ ،مــتروومجئ خاي ــا خــتمة لــت كتيَ تكتت ــاٌدا س ــزاج يٍــايــــت!
(ديـارة ختم كتستج يٍــاج كردمة ،بديت بـتم جـــدرة ســـزاياُ دامة) ،وتيـاُئ بتلةــآ،
دماي ـ ثياميَك ــياٌث باٌـ ــكرد لــت اٌاكاٌيــاُ (ديــارة اٌيويــتتث ختِم ــث خيٍؼـــامت)،
مـــتروومجئ خـــوات بت ــب دادةكــــتً( ،مةك كــوردةماري خدوـــاُ دةلةــــيََئ تــوَ خــتم
خـوايــــت) كـــت تـــتمرِاتث ٌاردؤتــــت ســـتر وومســـا  !خـــتمة ســـزاج يٍايـــت ،لـــت
كتيَ تكتتـاٌدا! وتـثئ ٌـتخيَر ،مة خت ـتر بـتم طــيَوةيت دامات لــآ ٌتكردبـــاً (ماتـتئ
خاما سـويٍَدت ٌتدابــاً) ِتمالةــي ثيٍَــتدةداج ،ســزاج يٍا لـت كتيَ ـث خيَىـــتدا بريتيـت
لــــت بتردباراٌــــكردُ ،بــــت ً دماب خــــتمةج يٍــــا لــــتٌيَو ثايــــتدارةكاناُح خــــامةُ
ثيَــتكـاناٌدا ؤر بوم ،خت ــتر يتكيَك لتم ثيــامة ٌامداراٌتوــاُ يٍـــاج كردبـا ،لــيَث
دة ترِايَ ،خت تر يتكيَكــث بيَّيَـزيع يٍـاج كردبـــا ،سـزاواُ دةدا ،و ـــاُ مةرُ بـا
طــتيَك دابٍيَا بتسـتر ثايـتدارم بـآ ثايـتدا (ماتـتئ بتِيَــزم بيَـّــيَز) بيضتســجيٍَا،
خيدج رِاواُ ِــاتت ســتر ختمةج كت دةوــوضامياُ رِةغ بكـتيَح اوضيــاُ لـــآبدةيَ،
(خٍ ا اوضــ بـومة ،دار بـومة ،بـــاض ٌـتكرامة) ثيَغـــتو ترج خــوا  مـــتروومجئ
ختج خـوايــت! وَ يتكــتً كتسي كت متروــاٌث تدج يٍدممكردؤتـتمة ،دماج خـتمة كـت
وراٌــدبومياُ ،خٍ ـا مترواٌث ثيَكرد خـتم ثيـامةج يٍـاج كردبـوم بـتردباراٌياُ كـرد،

خــــواج ثايـــتبتر يع خـــتً خايتتـــتج ٌـــاردة خــــوارجَئ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼِ ،ــتتا خــتم طــــويٍَتج دةمــترووجَئ ﭽ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ...ﰀﭼ .ماتـــــتئ بضـــــَ بـــــد الج
وو ت ـتد ،خت ـتر خــاما متتوايـدا (كـت ختماٌـتج يٍايـاُ كـردمة دةووضــامياُ رِةغ
بكــرجَح اوضييـاُ لــآبدرجَ) ليَث مةربـــرُ ،بـت ً خت ـــتر خـاما متتـــواج بـد ٌـتداُ
(مة خـت ـــتر متتــــواج دا كــت بتردبــــاراُ بكــريََ ل َيــث مةروت ــــرُ) ،مريــــابَ ،ديــارة
بدخدياُ رِا ج بومُ ،ثيَغـتو تر  بت تتمرِات وكىيـاُ لت ٌيَواٌدا بكــات.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـواج ثترمةرد ـار لتً سـومرِةتت ووبارِةكتدا دممجـار رِمم دةكاتـت ثيَغتو ـترج خــدج

وو ت ــتد  بــت ٌا ٌــامج (ايسضحح )ٍٛدةيدميٍَـــآ ،ﭽ ﮔ ﮕﭼ ،كــت خيَــرة
ط ــويٍَث يتكتوياٌــت ،خٍ ـــا لترِاســــتييدا ورِخــاُ ِ ــتوومج خارِاســــتتج ثيَغــــتو تر 

كـــرامة ،مة خــــوا  بـــت ؤريـ ـث بـــت مطـــتجئ ﭽﭑ ﭒﭼ ،يـــاخود بـــت ﭽﮔ
ﮕﭼ ،دةيــــدميٍَآ ،جــــارج ماغ ِــ ــتيت بــــتبآ ٌــــــا ٌامج ٌوبــــومةتح رِيشــــــالتت
دةيدميٍَـآح رِاســتتمخد متروايظـتث لت تهَ دةكات ،ليَرةدا خــوا  دماج رِممٌكردٌـتمةج
خـــتم ياســـــام وكىـــت طـــــترييياٌتج كـــت رِابـــردُ ،باســـــث ســـــزاج رِيَـريـ ـ ح د يـــــ ح
ِتلةكـوتــــاٌت ســــتر خ ــتلةكح تيَكــداٌث ِيَىٍي ـ ح خاسـايظــــث م ت ،ختجمــــار رِمم دةكاتــت

ثيَغتو ــترج خــدج وو ت ــتد  دةمــترووجَئ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،ختج ثيَغــتو تر! با ختماٌتج خيَرايـ دةكـتُ لـت كـومردا ،ماتـتئ
دةســب ــترويث دةكــتُ لــتم كردةماٌــتدا كــت لــت كومرياٌــتمة س ــترضامة دة ــرُ ،مة لــتم
كردةماٌتدا كت لت كـامراٌدا ثتيــدادةبَ ،مة ختم كردةماٌتج كـت كومرةكـتياُ ثيَكـديٍََ ،بـا
خيَراييــكردٌث خــتماُ لــت كــومردا تــد دلةتتٌــن ٌتكــاتح ٌارِة تتــــب ٌــتكات ،خٍ ــــا خايــا
ختماٌــت كيََ كت خيَــراي دةكــتُ لت كـردةمةج كـامراٌتدا!
ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ،
لتماٌـتج كت بـت ار وتيـــاُئ خيىـــاناُ ِيٍَـامة ،ماتـتئ بـت ار خيـدديئاب خيىاٌيـاُ كـرد،
ب ــت ً دلةيــاُ خيىــاٌث ٌــتِيٍَامة ،مة لترِاس ــتييدا بتط ـ ســترةكيث خيىــــاُ ،مة خيىــاُ بــت
طــ َيوةيتكث ســترةكيث ثتيوةٌديث بت دهَح دةرممٌتمة ِتيت ،بديت ِتويظــت خـواج بـتر
بد ووٌاميقــاُ ٌتمث خيىـاُ لت دهَح دةرممٌياُ دةكــاتِ ،ترمةِـــا بـد (أعحساب)يـع ،مةك

لـــــــت ســـــــومرِةتث (الج ح ح ححسات)دا دةمـــــــترووجَئ ﭽﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ...ﮫ ﭼ ،ماتـــــــــــتئ يـترةبــــــــــــت
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دةطـتتكييتكـــاُ وتيــاُئ خيىــــاناُ ِيٍَــامة ،بمةــــآئ خيى ــاٌتاُ ٌتضــدتت ٌيَــــو دهَ ،بتلةــــآ
بتط ســترةكيثح بٍــترِةتح رِيظــ تج خيىـاُ لـت ٌيَـو د َه دايـت ،بـت ً ديـارة ِـتر كـاً لـت
دةركـكردٌث بت يت ـنَح ِدغ ،مة داُ ثيَداِيٍَاٌث بت واُ ،مة كـردةمةج ختٌــداوتكاٌيع
لت الج ؤربــتج ِـترة ؤرج اٌايـــاُ بـت ثيَكــّيٍَترج خيىـــاُ لـت تلةـتً دةدريَــَ( ،)1جـا
دةمــترووجَئ بــا ختماٌ ــتج ثيَظربِكــتم خيَــــراي دةكــــتُ لــت كــومردا لتماٌــتج بــت ار يــاُ
وتوميــاٌتئ خيىانــاُ ِيٍَــامةم دلةيـــاُ خيىـاٌث ٌتِيٍَــامة ،ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ،

جعِح ححَٓا)،
جع ححٛا) ،مة (ُٖح ححدِْا) ماتـــتئ (زَ َ
مة ختماٌـــتغ كـــت جوملتكـــتُ (ٖ ححادٚا) ماتـــــتئ (زَ َ
يتِــــومد ماتــتئ ختماٌــتج ــــترِامٌتمة بــد الج خـــوا ،كــت كــاتث خــــدج ديــــارة مابــومُح

ترِامٌــــتمة بــد الج خـــوا ،بــت ً خيَشــــتا لــت خـــوا دممركتمتومٌتتــتمة ،ﭽﮥ ﮦ

ﮧﭼ ،ماتتئ جوملـتكتكـاُ ،كتماتتئ ليَرةدا خـوا  بـت ثيَغتو ــتر  دةمـترووجَئ
با خيَراييـكـردُح دةســتـترويـث كردُح ثيَظـ ـرِكتكردٌث ووٌاميقتكــاُح جوملتكتكــاُ،
كت ثيَظـربِكتح خيَراي دةكتُ لت كومرم كردةمةج خراثدا ،تد دلةتـتٌن ٌـتكات ،ماتـتئ ؤر
خدتيــاُ ثــآ ٌارِة ـتت وتكــت.

خٍ ــا دمايــ بــت ضــتٌد مةســَيَك ثيٍَاســتياُ دةكــات ،دةمــترووجَئ ﭽﮩ
ب ِتلةدةخـــتُ بـد درؤ( ،ضَحَُّاع) ػــيغتج
ﮪﭼ ،ختماٌت ؤر وجَ دة ـرُح ـو َ
ووبالتةــتج (ضَاَِع)ة( ،ضَاَِع) ماتتئ بيشــتر( ،ضَحَُّاع) ماتـتئ ؤر ـويَـر ،جـا وتبتســـب
ب ِتلةدةخـــــتُ بـــد درؤ،
لـــتئ ﭽﮩ ﮪﭼ ،ماتـــتئ ختماٌـــــت ؤر ـــو َ

يـاخود ؤر ـوبَ دة ـرُ بـد درؤم دةلتسـتج سـتركردةكاٌياُح اٌاكـاٌث خديـــاُ ،ياخــود
وبَ ِتلةدةخــتُ بد شـتكاٌث تـد بدخـتمةج دمايـــ درؤت بـت دةوـتمة بكـتُح بـت درؤت
بزاٌــَ ،ماتتئ بديت دةيــاٌتمجَ ــوجَ بد تد بــــرُ ،تـاكو خـتم اٌيـاري ح طـــارة اييتج لـت
تدج مةردة ــرُ ،دمايـ لـت ديج خيشـــ ًح وشـــولةىاٌاُ بـتكارج بيٍٍَـتمة ،مة بيكـــتُ بـت
 ) 4بــد بترضــامرِممٌي يــاتر لــتبارةج ثيٍَاســتج خيىــاُح ثيَكّاتتكاٌييــتمة ســترجنث بــتر ث يتكــتوثئ
(خيىــاُح يت يــدةج خيش ــ ويث) بــدةِ ،ـترمةِـــا لــت بـتر ـــث دمموــثئ (اإلضححالّ نُححا ٜتجًحح ٢فححٞ
نتاب اهلل)دا بت دريَـبج باسـث خيـىـاُ م ثيَكـّاتتكـاٌيىـاُ كردمة.
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ِدكاريَــــك بــــد بــــت درؤ داٌــــاُ ،ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ،ــــوبَ
ِتلةـدةختُ بد تد بدختمةج بد كدوتلةـيَكــث ديكـــتج بـاض بكـتُ ،كـت ٌتِـــاتومُ بـد الت،
ماتتئ دةيــاٌتمجَ ختم شاٌتج تد بتماُ بـتيتٌَ ،ياخود وتبتسب ختمةيت كـت ختماٌـت ؤر
ب ِتلةدةخ ــتُ ،ؤر ــويَـرُ بــد كدوتلةـيَك ــث ديكــــت كــت ٌــتِاتومُ بــد الج تــد ،كــت
ــو َ

وتبتسب وظـومرخدراُح ستركردةكاٌياٌت ،ماتتئ ياتر وبَ بد ختماُ دة رُ ،ﭽﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ،مطـــتكاُ دماج طـــويٍَث خديـــاُ دة ـــدرُِ ،الدةبـــتُ،
وتبتسب ليَرةدا ختمةيت كت خـوا  ختم مطاٌتج تتمرِاتح خيٍ ــينح كتيَ ـتكاٌث ثيَظــوم
كت دايٍـامُ لـت طــويٍَث خديـــاٌدا ،خـتماُ دةياٌـــدرُِ ،جـــا درِيــٍث بيَـبة (ي ْفحغ)يـث،
ماتــتئ بــت يــتك اري مطــتكاُ دة ــدرُِ ،يــاُ ــدرِيٍث وتيٍــتميث بــــآ ،ماتــتئ بــت جدر َيــك

ماتايــاُ دةكتُ كت خــواج ثـترمةرد ار وتبتسـتث ٌـتبومة ،ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ﭼ ،ماتــتئ خــتم جوملتكــتم دلةٍتخدطــــاٌت كــت ليَــرةدا
يــاتر وتبتســب ث َيــث جوملتكتكــــاٌت ،دة ةل ـيََئ خت ــتر ختوــتتاُ ث َيــدرا مةري ـــرُ ،بــت ً
خت تر ثيَتـاُ ٌـتدرا مريــابَ ،دة وجنـآ ليَرةدا وتبتســب ختمةبــآ ماتـتئ ـــو َج ِت ةل خـتُ
بد ثيَغتو تر  خت تر بت دلةث خيَوةم بت خارة ممج خيَوة شـتج كـرد ،مةري ــرُ ،بـت ً
خت تر شتكاٌث لت تهَ خارة مم وتبتستث خيَوة ٌتِاتتمة مريـابَح ليَـث مةروـت رُ ،خـتمة
واٌايتكث ،مة دةطـوجنـآ وتبتســب ثيَث ختمةبــآ مةك لـت ِـدج ِاتٍـــت خـوارةمةكــتج دا
باسـىاُ كرد ،كت خت تر دةضــَ بد الج وو ت ـتد  وبَ بـرُ ،خت تر بـتم طـــيَوةيت
متتــــواج بــد داُح وكىــــت طـــتريييتكتج ثيَـــــوتَ ،كــت بريتيــت لــتمةج كــت خــتماُ
وتوميـاٌتئ دةووضـام رِةطـكردُح اوضي ليَداُ ،بد كتسيَك كت يٍاج كردمة ،ختمة ليَـــث
مةربـرُ ،بت ً خت تر ةتيرج ختمةج ثيَـــداُ ،كـت بريتيـت لـت بتردبــاراُ كـــردُ ،خـــتمة
ليَــث مةروــت رُ ،ﭽ﯁ ﯂        ﭼ،

ِــتر كتس ــيَكيع خـــوا ميتٍــــتج بــد خــتم بــوجَ ،تــد لــت بتراٌ ــــتر خــتمدا ِيضــــب بــدج
ثيٍَــاكرجَ ،ميتٍــت ل َيــرةدا دة وجنــآ وتبتســب ث َيــث ســــزاداُ ( َعح حرَاب) بـآ ،مة دة وجنــآ
صح حسِف)بـــآ ،ماتــتئ كتســيَك خـــوا بيــــتم َج اليـــ دا تــد ٌــاتواٌث
وتبتســــب ثيَــث الداُ ( َ
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بيـيَرِيتمة ،مة دة وجنآ وتبتسب ثيَـث ـوورِاكردُ (إضحالٍ) بـآ ،دةطـوجنــآ وتبتسـب
ثيَث بت بتسـترِيٍَاُ (ب حال )٤بـــآ ،مةك دمايـ باســـ دةكـتيَ مطـــتج ميتٍـت بـت ثيَـث
ختم ســيا اٌت كت تيَيــاٌدا دبَ ،واٌاكتج دة ــدرِبَ ،بتِتر ــاهَ ،لـــيَرةدا يـاٌثئ خــوا ِـتر
كـــــتض بيـــتم َج تومطـــــث ميتٍـــتم بـــت م رمتـــاري ح خـ ــا ارج بكـــاتح الي ـــــدات ،خـــتج
وو ت ـــــتد!  تـــد ِـــيي طـــــتيَكب لتاليـــــتُ خــــوامة بـــد خـــتم كتســـت ثيٍَـــاكرجَ،
ﭽ       ﯓﭼ ،ختماٌت كتسـاٌيَكَ كت خــوا 

ٌتيويشــــتوة دلةيــــاُ ثــاك بكــــاتتمة ،ماتــتئ ٌــتك ِــتر دلةـــث ثــاك ٌتكردممٌــتمةِ ،ــتر

ٌتطـيويشـــ ــتوة ،ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ،لـــــت
دٌيــادا طــتروت اري ح سترطــدرِي ح ةبومٌييــاُ بــد ِتي ــت ،مة لــت دمارِؤييظــــدا خــا ارم
ســــزاداٌيَكث وــت ُ ،ماتــتئ لــت خــتجناوث خــتم كــردةمةم رِةمتاراٌتياٌــداِ ،ــتً لــت دٌيــادا
ةبومٌي ح سترطدرِيياُ بتسـتر دجَح لت دٌيادا يتي دارُ ،مة لت ياوتتيظـــدا تاماٌـ ــارم
ســزادرامُ.

خٍ ـــا خــــوا  خـــتم سيَتتتيــــاُ يـــاتر ةة دةكاتـــتمة ،ﭽﭑ ﭒ
ب ِتلةدةخـــتُ بـــد درؤ ،مة ؤريـــع ـــترِاً دةخـــدُ،
ﭓ ﭔﭼ ،ؤر ـــو َ
نحٌِ)ة ،ماتــتئ ؤر ــــترِاً دةخــدُ ،ثيَظــرتيع باســىاُ
أنحاٍ) ػــيغتج ووبالتةــتج (آ ِ
( َّ

كـــرد ،كـــتئ ﭽﭑ ﭒﭼ ،دمم ماتـــاج ِـــتُئ يـــاُ بـــت واٌـــاجئ ؤر ـــوجَ
ِتلةدةختُ بد درؤم دةلتستج اٌام بترثرستكاٌث خدياُ ،يـاُ وتبتسـب ختمةيـت كـت ؤر
ـوبَ بد تد ِتلةدةخــتُ ،بدختمةج دمايـ درؤ بـت وـــاٌث تـدمة بمةـيَــَ ،مة خـتمةج كـت لـت

تدج مةردة رُ ،دماي بتكارج بيٍََ بـد بـت درؤ داٌاٌـب ،ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،خٍ ــ ــا خت ــــتر ِــــاتَ بــــد الت ،بــــد دادمةريــ ـ خت ــــتر كيَظــــــتم
وظـــــتوورِيَكياُ بـــوم ،ديــــارة خيَىـــــت ليَـــرةدا ثيَىاٌــــوايت كـــت وتبتســـب ثيَـــث يـــاتر
جوملتكتكـاٌت ،دةطــوجنـآ وتبتســب ثيَـث ووٌاميقـتكــاٌيع بـآ ،بـت ً يـاتر وتبتسـب
ثيَــث جوملتكتكاٌــت ،ضــوٌكت وشـــولةىاٌتكاُ خديــاُ بــت بـــرِمادار داٌــامة ،ســترثظــــكيث
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ٌتدرامةتــت ثيَغتو ـــتر  ،كـــت دادمةرييــاُ لــت ٌيَواٌــدا بكـــات ،يــاُ ٌــتكات ،كتســيَك
وت يَت ــث وشــولةىا  ،بــت رِاســتث بومبــــآ ،ب ـت درؤ ،ثيَغتو ــتر  وولــــزةً بــومةم
ختميع وولــزةً بومة ،كت طــتريئتتث بتسـتردا ثيـادة بكرجَ ،بديت ليَرةدا وتبتســب ثيَـث
جوملتكـتكاٌت ،دةمـترووجَئ خت ـتر ِــاتَ بد الت ،ماتـتئ بدخـتمةج دادمةرييـاُ لـت ٌيَواٌـدا

بك ــتجح ،كيَظ ــتم وظــتوورِيَك ــياُ ِــتبوم بديــاُ ضارةســتر بكــتج ،ﭽﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭼ ،بــدت ِتيــت دادمةرييــاُ لــت ٌيَواٌــدا بكـــتج ،بدطــــب ِتيــت ثظــــتياُ
ت َي كتج ،ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ،مة خت تر ثظــتب تيَكردُح
خيّىالــب كردُح ثظــتــويَب خشـنتح دادمةرييب لت ٌيَواٌدا ٌـتكردُ ،ويَـب بـت كيَظـــتم

ٌاكدكييتكتيـاُ ٌتدا ،ختمة ِيي ياٌيَكب ثيٍَا تيتٌَ ،ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭼ ،مة خت ــتر دادمةرييظــــب لــت ٌيَواٌــــدا كــردُ ،بــت طــــيَوةيتكث داد تراٌــت
دادمةرييــــاُ لـــت ٌيَواٌـــدا بكـــت ،ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ،بيَـووــــاُ خــــوا 
داد ـتراٌث خدطــدةميََ ،كتماتـتئ تـدغ داد ـــتربت ،بدخـتمةج ب يـت خدطـتميشــتث خــوا،
ديارة ثيَغتو تر  خدطتميشترتيَ كتست لتالج خـواج ثترمةرد ار ،ضوٌكت لت ِــتووم
كتض داد ترتر بومة ،مة لت ِـتووم كــتض لـت ثيَظـــرت بـومة ،لـت ِترضـ سـيَتتث باطـت،
بتلةـكو لت ِـتووم سـيَتتح رِةمطــتيَكث بتر م جـواٌدا لت لومتكـتدا بومة.
خٍ ا خـوا  لت كدتـاي ختً سـآ خايتتتدا ،لت خايتتث سيَيتودا بت سـترســومرِواٌتمة،
ماتـتئ كــت خـتمة ج َيــث خديــتتث خــتلةك ســــترج لــآ ســومرِمبيٍَآح ثيَــث يتجــــاييب بــآ،

دةمترووجَئ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ،جـا خــتماُ ضـدُ
تد دةكتٌت دادمةر لت ا ةليَكـدا كت تـتمرِاتياُ لتبتردةسـب دايـت ،ـوكىث خــواج تيَدايـــت!
ماتتئ ـوكىث خــواج لـت بـارةج خـتم وتســـتلتيت تيَدايـــتٌ ،ـتك تـتمرِات ـوكىث خــواج
تيَــدابآ بـد ِـــتووم وتسـتلتيتك ،كـت ييـاٌث خيٍشـــاُ خيَشـــتا ثيَويشـــتث ثيَيـتتثٌ ،ـتء،
ماتتئ بد ختم وتستلتيت وكىث خـواج تيَدايت ،ضـوٌكت خـتماُ لـت ا ةليَـكـــدا كـت دةلةـــيََئ
خيَىت جوملتكــتيَ ،دةبــآ بت كـت َي ــ خديــاٌتمة ثـابتٌد بيـَ ،مة ِــترمةِا ٌتػـــرِاٌي
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يـتكاُ دةبــــآ بــت كتيَ ــ خديـاُ واوت ةلــت بكــتُ ،ديــارة ِـتووم خــامةُ ديٍ َيــك دةبـآ بــت
بترٌاوتج خديــتمة بـترِيَوة بضــآ  ،خـتدج ختماٌـت بدضـ لـت ا ةليَكـدا كـت ـوكىث خــواج
داد تر دةربارةج ختم وتستلتيتج كـت خـتماُ وظــتوورِياُ لتسـتر بـومة ،خـتم وكىـت لـت
تتمرِاتـــدا ِــتبومة ،كتضـث خــتماُ ديَـــَ بــد الج تـد داماج دادمةرييــب ليَدةكـــتُ!! ماتــتئ
ختمة طتيَكث سـتيرة! مة ختم واســـتت بــآ وـوم ٌيــت ،واٌاكـتج ختمةيـت كـت ختماٌــت بديـت
ِــــاتومُ بــد الج ثيَغتو ــــتر  ضوٌك ــت خــتم س ــزايتج كــت لــت تتمرِاتــدا ِــتبومة بــد
يٍـــــاكردُ ،بريتـــث بـــومة لـــت بتردبـــــاراُ كـــردُ ،خٍ ـــــا وتوميـــــاٌتئ بضـــــَ بـــد الج
وو ت ـــــتد  بتلةـ ــكو ـــوكىيَكث سـ ــومكىاُ دةســـب بكـــتمجَ ،كـــت بريتيـــت لـــتمةج
يٍــــاكترةكاُ دةووضاميــــاُ رِةغ بكــــتيَح اوضييــاُ لـيَ ــدةيَح شــــتياُ ثـآ ب ةمــيَا،
خٍ ــــا خت ــــتر وكىــت خاســــاٌتكتواُ دةس ــتكتمت ،خــتمة باطــتم ل َيــث مةربـــــرُ ،بــت ً
خت ـــتر خــتمة ٌتبــــوم ،ليَــث مةروــت رُ ،خــتمة ماتايــتكث ،ماتايــتكث ديكتطــ ختمةيــتئ
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ،ختماٌت تد ٌاكــتٌت دادمةر لـت
ا ةليَـكدا كت تتمرِاتياُ لتاليــت ،بترِاستث تد ٌاكــتٌت دادمةر ،بتلةـكو وتبتستيَكث خراثيـاُ

ِتيــت لتمةدا ،دماي دةمترووجَئ ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ،دماييع دماج
خــتمة الومـــي دةكــــتُ ،ثظــــب ِتلةدةكــــتُ ،دماج خــتمةج ثيَغــتو ـــتر  مــتروومجئ
تتمرِات بيَـٍَ ،خايتتتكـتج تـتمرِاتيع باسـ بتردباراٌــث كردبـوم ،ميشـتياُ بيظــارٌتمةم

ثظـتث ت َي كـتُ ،دةمـترووجَئ ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ ،خـا خـتم جـدرة كتســـاٌت
خيىاٌـــدارٌا ،ماتــتئ ٌــت خيىــــاٌدارُ بــت تـــتمرِات ،مة ٌــت خيىــــاٌدارُ بــت تــدغ خــتج
وو ت تد  ،مة ٌت بتم كتيَ تغ كت بد تـد ٌيَــردرامة ،يـاخود لـت بٍترِةتــتمة ختماٌـت
خيىاٌدارٌا بت خـوا  ضوٌكـت لترِاستييدا كتسـيَك ـوكىث خــوا رِةت بكــاتتمة ،واٌـاج
مايت برِماج بت خـوا ٌيتح ،خت تر بـت رِاســـتيث خيىـاٌث بـت خــوا ِـتبــآ ،خيىـاُ بـومُ بـت
خـــوا ،ماتــتئ ومكـتضـــ ومُ بـــد خـــوام بــد ــوكىث خــــوا ،ديــــارة خيَىــت لــت وتســـــتلت
رٌـــتكاٌدا ياتر تيظــك دةختيٍت سـتر ختً خايتتت ووبارِةكــاٌت.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
وتســــــــتلتج يتكــــ ــتًئ كــــــت دةمــــــترووجَئ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﭼ ،ختً رِسـتت ووبارِةكت كدوتلةـيَك طــتث ليَوةردة يـريََئ
حصِِْ ححو) ِـــتردمم يـ ــرِاختتتكتج ِـــاتومُ،
(ﮖ ﮗ) خويٍَدرامةتـــتمةغ (ال ُِ ٜ
حصَ َُْ٘ ُٜحِ ِصُْحُ٘) ،ثيَظرتيع باسـىاُ كرد لـت وـاٌث يترِةبيـدا (ال حصِ ُٕ
حصُ ُُْ٘ ،أ ِ
ححصَ َُِْ٘ َٜ ،
( َ
ظ)( ،حصٕ) بت ةمييـــتك دة ـوترجَ
ض َٚخُػُ حِ ُ١َْٛف ٞايَّٓفْ ِ
َٚالص ١ْٚخُػُ حِ ُ١َْٛف ٞاألزِ ِ
كــت بــرم لــــد ح كــتليَت تيَداب ــآ ،مة ٌتمش ــ خيٍش ــاٌيع كــت ــرجَح ــدهَح خــتًح
حح حصِٕ
ختمـتتح ٌارِة تتيــ تيَدابـــآح دلةـث توٌدبــآ ،خـتم الةــتتت ثيَـث دة وتــرجَ ( َ
ٚحصُ َْٚح٘).
خٍ ــا ليَرةدا كت خـوا  بت ثيَغتو تر  دةمترووجَئ دلةـتتٌن وتبـت! ثرســياريَك
ديَتــت ث ـيَع ،ضــدُ ٌــتِث دةكـــرجَ لــت كــردةمةج ختِمـــث كــومر كــت دلةـتـتٌـي ــث بــد
ثتيداٌـتكات ،ضوٌكـت ختم الةـتتت بتدةسـب خدج ٌيـت!!
اٌـاياُ خاما مة وث ختم ثرســيارةياُ دامةتتمةئ اٌايـــاٌث رِةماٌ يَـبي دةلةـيََئ خـتمة
مةك ختمة مايت كت لـت وـاٌث يترِةبيـــدا دةلةـــآئ (ال أزَََّٜٓحو َٖآُٖح حا) ماتـــتئ ليَـرة تـد
ٌتبيــٍي ،ياٌثئ ليَرة وتبــت ،لت وـاٌث كورديظـــدا خـتمة ِتيـت ،دةلةـــآئ جـاريَكث ديكـت
ٌتت يٍىـتمة ،وتبتسـتث ختمةٌيت ٌتي يٍــآ بت ضام ،ماتـتئ جاريَكــث ديكـت ٌتيــتمة بـد
خيَـــرةٌ ،الةـــــآ وتيـــــتمة ،ال وـــث واٌايتكـــــتج ثـــــآ دةلةـــــآ ،دةلةـ ــآئ جـــاريَكث ديكـ ــت
ٌتت يٍىــتمة ،ضوٌكت خت تر ٌتِـات واٌـاج مايــت ٌاي يٍيَتـتمة ،ديـارة لـت وـــاٌدا خـتم
جــدرة طــــيَوا اٌت ِــــتُ ،ل َيــرةدا وتبتســب ختمةيــت كــت خــتج ثيَغتو ــتر!  ويَيــاُ
ثآوتدةم خيّىاليـاُ بكـتم ؤر ختمتتياُ لــآ وـتخدم ثيَياٌـتمة ســـتةمةتتح دلةتتٌــن
وتبــــت ،ضــوٌكت ســترةجناوث جــــرتح مــرتح دةســـب ــترويث ختماٌــــت لــت كــومرم
خراثتدا ،بتستر خديـاٌدا دةطكيَتتمةم ياٌ بد تد ٌيــت.
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جيَث سـترجنـت ليَـرةدا خـوا  بت ثيَغتو ـتر  دةمـترووجَئ بـت دةســب ـترويث
كردُح خيَرايـ ح ثيَظـ ــرِكت كردٌـث دممجــدر لـت كامرةكـاُ دلةتــتٌن ٌتبــآ ،يتكـتًئ
ووٌاميقـتكـاُ ،دممةًئ جوملتكـتكـاُ.
ﭽﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﭼ،
مة لترِاستييدا ؤرتريَ خـتًح ختمتت كت درامةتت ثيَغـتو ـتر  مة ؤرتـريَ ياُ
كــت بــت خيشــ ً تيــتٌرامة ،لتاليــتُ خــتِمث ٌيَــاةح ،لتاليــتُ جوملتكتكاٌــتمة بــومة،
ليَـــــــرةدا خــــــــوا ٌ تيَـــــــتروومةئ ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﭼ ،مةك خــتمج ديك ــت ،كــت دةم ــترووجَئ ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ،
بت ةلــكو دةمــترووجَئ ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ،
خـواج ثترمةرد ـار ليَرةدا ميشـتوميتتث ثيٍَاسـتج ووٌاميقتكاناُ بـد بكـات ،ووٌـامي
كيَيت! ختم كتسـتيت كت بت ار دةلةــآئ خيىا ِيٍَامة ،بت ً بت دهَ خيىاٌــث ٌتِيٍَـــامة،
ماتتئ خـوا  لت جيــاتث ختمةج يتكشــتر ٌامج ووٌاميقـتكاُ بيٍَـــآ ،مةك لـت طـويٍَث
ديكتدا ِاتوة ،ليَرةدا دةمترووجَئ ووٌاميــ ختمةيـت بـت ار خيدديئـــاج خيىـاُ دةكـــات،
بت ً خيىاُ ٌتضدتـــت ٌيَـو دلةـــثِ ،ت ةل تتـت ختوـت ختمةطــ ليَــوةردة ريبَ كـت طـويٍَث
سترةكث خيىاُ دلةت ،مةك خـواج بتر م وت ُ لت ضـتٌداُ طـويََ لـت ورِخاٌـدا خاوـايةج
بــــتمة دامة ،بــــد ميٍَــــت دةمــــترووجَئ ﭽ ...ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ...ﮫﭼ

احلجررتا  ،يــاُ دةمــترووجَئ ﭽ ...ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ...ﮉﭼالرمجادلرررة،
ليَرةطــــدا دةمــــترووجَئ ﭽﮡ ﮢ ﮣﭼ ،خٍ ــــا بديــــتغ بتطــ ـ

ــــتمرةم

ســترةكيث خيىاُ ثتيوةٌديث بت دلةتمة ِتيــت ،لت ســدٌـتج خــتمةمة كـتئ لـت دلةـــدا بـت
رِاســب داٌــــاُ (تصححدٜل) ِتيــت ،خدطويشــنت (حححب) ِتيــــت ،ومـك ــت كــردُ (إذعححإ)
ِتيـت ،ثتســٍد كـردُ (ق حِ )ٍٛتيــت ،بتلةـــآ ،خيىـــاُ ضـوار ثيَكـّيٍَــترج ِـتُئ دماج
خــــتمةج بــت يت ــــنَ تيَـتيظــــنتح دةركـكـــردُ دةبـــآ ،بــت دلةــيع ـــومهَ كــردُح
خدطـويشـــــنتح ثتســـــٍد كـــردُ دةبـــــآ ،بـــت اريــــع داُ ثيَداِيٍَــــاُ دةبـــآ ،بـــت
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ختٌداوــتكاٌيع ختجناوــداُح جيَ ــتجآ كــردُ دةبــآ ،خـــواج ثتٌّـــاٌزاُ ثيٍَاســتياُ

دةكـــاتح دةمـــترووجَئ ﭽﮙ ﮚ ﮛﭼ ،ماتـــتئ خيَرايـ ـ دةكـــتُ (ضَ ححازَع،
ُٜطَا ِزعَُُ ،طَحازَ َع ،)ً١مة دةطــوجنــآ بت واٌاج ثيَظـ ـرِكت دةكتُ ،بــآ ،ماتتئ ِـتر كاويَـك
لت جوملتكتكاُح لت ووٌاميقـتكاُ ِتملةـدةدات لتمةج ديكت كامرترح خراثـتكارتر بـآ،
لت جياتث ختمةج لت ضاكتدا ثيَظربِكت بكتُ ،لت خراثتدا ثيَظـربِكت دةكـتُ.
خٍ ــــا خــــتمة كــــت دةمــــترووجَئ ﭽﮙ ﮚﮛﭼ ،مة دمايــــيع باســ ـ

كردةمةكاٌياُ دةكات ،باس شــتكاُح ِتلةويَشــتتكاٌياُ دةكـات ،خـتمةب ليَــوةردة ري َ
ب
كت مةك ضـدُ خيىـاُ ضـتٌد ثيَكّيٍَترج ِـتُ ،مة كردةمةكـاُ دةبٍـت ِـدج ثيَكّيٍَـاٌث
خيىـاُ ،كومـريع ضتٌد ثيَكـّيٍَتريَكث ِتُ ،ضوٌكت خـواج اٌام طـارة ا ختمة دادةٌــآ
بت خيَراي كـردٌياُ لت كومـردا كتئ
 -4ــــوبَ دة ــــرُ بــد ثيَغـــتو تر  ،يــاُ بــد ســــتركردةكاٌ خديــــاُ ،ــوبَ بــد
درؤكـاٌيــاُ دة ــرُ.
 -5دةلةـيََئ خت تر ختم وكىتتاُ ثيَدرا مةريــ ـرُح خت ـتر خـتمة ٌـتبوم مةرميت ــرُ،
خـواج بآِـامتا ختم رِةمتـارم كردةماٌتج ختماٌــث بت كومــر داٌامة ،كتماتتئ كـردةمة
خراثــتكاٌيع ثيَكـــّيٍَترب كـومـــرُ ،مةك ضــــدُ كــردةمة ضـــاكتكاُ ثيَكـــّيٍَترب
خيىــاٌَ.

وتســــــتلتج دممةًئ كــــت دةمـتروــــوجَئ ﭽﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ،ليَـــرةدا ثرســـياريَك ديَتـــت ثـ ـيَعئ خايـــا وتبتســـب لـــتئ
ﭽﮩ ﮪﭼ ،ووٌاميقــــــتكاٌَ! يــــــاُ جوملتكــــــتكاٌَ! يــــــاُ
ِتردممكيـاٌَ! تويَـبةرةماٌث ورِخــاُ ِتر ســآ رِايتكتيــاُ وتــومُ.
بــت ً خــتمةج وــَ ثيَى ــوايت لــت رِاســتييتمة ٌـزيك ــرتة ،ختمةي ــت كــت وتبتســب ث َيــث
ِتردممكيــاٌَ ،بدضـ ! ضوٌكــت ِــتً ووٌاميق ــتكاُح ِــتً جوملتكتك ــاٌيع ويَي ــاُ
رتــوة ،يتكــتًئ بــد درؤي ــتكاٌث وظــومرخدرم ــتمرةم ســتركردةكاٌث خديــاُ ،دممةًئ
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ويَظــياُ بد ثيَغتو ـتر  رتوة ،تاكـو ختمةج كـت لـت ثيَغتو ـتر  مةريدة ــرُ،
دمايــ لــت ديج خــدب بتكـــارج بيٍٍَـــتمة ،مةك ِتٌديَـــك كــتض دةضــــآ لــت ورِخــاُ
طــارة ابآ ،ياُ لـت ويَــبممج خيشـــ ً طـــارة ابآٌ ،ـــتك بـد خـتمةج تيَي ـــات ،بتلةــكو
بدخ ــتمةج طــــترِج ثيَ كــــات ،بدخــتمةج دماي ـ بيكاتــت ضــتكيَكح لــت ديج وشــولةىاٌاُ
بـتكارج بيٍَـآ ،خـتمة ســيَتتيَكث ِامبتطـ ووٌاميقــــتكاُح جوملتكـتكاٌيع بــومة ،مة
ِــيي ٌيظــــاٌتيتكيع ٌيــت كــت خـــوا تاي ــــتتث كردبـــآ بــت يتكيَكـــياٌتمة ،كتماتــتئ

وتبتســب ثيَث ِتردممكيــاٌت ،خٍ ا كـت دةمـترووجَئ ﭽﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﭼ ،ؤر ــوبَ دة ــرُ بــد كدوت ةليَك ــث ديكــت كــت ٌتِاتومٌــت الت ،خــتمة دمم
ماتـاج ِـــتُ ،ماتـتئ ـــوجَ بـد تـد دة ـــرُ ،بدخـــتمةج شـــتكاٌث تـد بـد خـتم كدوتلةـت
بــترُ ،كــت ٌتِاتومٌــت كــدرِم وتجميشــــث تــد ،يــاُ ــوجَ بــد درؤم دةلتســــتج خــتماُ
ِتلةدةخــتُ.
خٍ ـا خايــا ختماٌـت بدضـث ٌتِــاتومٌت كـدرِم وتجميشــ ثيَغتو ـتر  !ديـارة يـاُ
لتبتر خدبت لـري بومة ،ياُ ضامياُ بت ثيَغتو تر ِ تلةٍتِـاتوة ،ضوٌكت كتسـيَك
ٌتضـــيَتت كــــدرِم وتجميشــــ ثيَغــــــتو تر  يـــاُ لتبــــــتر خدبـت لـــــرييت ،يــــاُ
لتبترختمةيت ضـامج ثيَث ِتلةـٍـــايتح لتبـتر تســـودي ح بوةــزم كيٍتيـــت ،كـت بدتـت
ثـتردةيتكح رِيَث ليَـــرتوة كت ثيَغتو ــتر  ب يٍـآح بت خزوتتـث بـــات.
وتســــتلتج ســــيَيتًئ كــــت دةمــــترووجَئ ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ،
مطـ ــتكاُ لـــت دماج طـــويٍَتكاٌث خديـــاُ دة ـــدرُِ ،ماتـــتئ دماج خـــتمةج داٌـــرامُ لـــت
طـويٍَتكاٌث خديــاٌدا الياُ دةبــتُ ،ختوتغ دمم ماتــاج ِــتُئ
 /4مطتكاُ دماج خـتمةج لت طـويٍَث خدياُ داٌرامُ ،بـت طـيَوةج رِمالةـتتيث دةياٌـــدرُِ،
كت خــتمة الداٌـث بيَــبةي (حتسٜح يفعح)ٞيـت ،خــوا  مطــتيتكث داٌــامة ،خـتماُ
ديٍَــَ مطــتيتك ديكــتج لت جــآ دادةٌيَــَ.
 /5مطـتكاُ دماج خـتمةج لـت طـــويٍَث خديـاُ داٌـــرامُ ،ماتاكاٌيـــاُ دة ـدرُِ ،خـتمةغ

الداٌـث واٌايـث (حتسَ ٜعٓح ح)ٟٛيت ،خٍ ا لـيَرةدا كـت خــوا دةمـترووجَئ ﭽﮱ
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﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ،وتبتســب ثيَــث ختمةيــت كــت خايتتــتكاٌث خـــوا
دة ـدرُِ ،مطـتكاٌث خـوا دة درُِ ،ختً تتي يــرة كـت لـت سـومرِةتث (ايٓطحا)٤يـع لـت
خايـتت ()79دا ِــاتوة ،ؤر لـت تويَــبةرةماُ تيَكـــتلةياُ كـردممُح وتومياٌـتئ ليَـرةم
لــتميَع وتبتســب يــتك طــتت ،بــت ً ماٌيــــت ،مةك وــَ لــتمجَ رِممٌــي كردؤتــتمة ،لــت

خايـــــــتتث ()79ج ســـــــومرِةتث (ايٓط ح ح ححا )٤ﭽﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭼ ماتــتئ ختماٌــتج جوملتكــتُ ،مطــتكاُ لــت طــويٍَث خدي ــاُ الدةبــتُ،
مطتكاُ دة ـدرُِ ،ليَـرةدا دةمـــترووجَئ دماج خـــتمةج لـت طـــويٍَث خدياٌـدا داٌـرامُ،
ختمةج ختمجَ وتبتستث ختمةيت ختم مطاٌتج بتكاريـاُ ديٍََ ،بتم ماتاياٌت بتكاريـــاُ
ٌاِيٍََ ،كت ماتاج رِاستت يٍتياٌَ ،بتلةــكو بـت ماتايـتكث ديكـت بـتكارياُ ديَـٍَ ،خٍ ـا
خت ـتر تتواطــاج خايتتتكـت بكــتيَ ؤر جـواُ ديــارة ،خـــتمةج خ َيــرة ِـــتً بــت ث َيــث
ســــيا ث خايتتتك ــت ِ ،ــتً بــت ث َيــث ِــدج ِاتٍــت خـــوارةمةج خايتتتكــت ،ديــارة كــت
وتبتسب ثيَث درِيٍث مطـتكاٌث خـوايـــت ،بـت ً لـتمجَ وتبتسـب ثيَـث وـاُ بـاداٌث
خدياٌــت ،مات ــتئ ــدرِيٍث ماتــاج خــتم مط ــاٌتيت كــت خديــاُ بتك ــارياُ ِيٍَـ ــامُ ،لــت

خزوـــتت ثيَغتو ـــتردا  مةك دةمـــترووجَئ ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼالنسرررراء،
ل َيــرةدا ؤر جــواُ ديــارة ،دةمــترووجَئ لتماٌــتج جوملتكــتُ مط ــتكاُ لــت طــــويٍَث
خديـــــاُ الدةدةُ ،مة دةلةـــيََئ بيشـــتىاُح سـترثيَضـييىـــاُ كـــرد ،مة ب يشـــتت ثــآ
بيشــــرتام ٌتبــــ  ،مة ضامديَرييى ــاُ بك ــت( ،يــاُ تــد ط ــواٌث خيَىــتج ،يــاُ ٌــتماوي )
واٌيــــاُ بــــادةدةُح تاٌــــت لــــت ديــــَ دةدةُ ،مة خت ــــتر وت ــ ــاياُ بيشــ ــتىاُح
مترواٌ تريا ،مة ويَب ليَىاُ بآح ضامديَرييىـاُ بكـت ،خـتمة بديـاُ ضاكــرت بـوم،...
كتماتتئ لـتمجَ وتبتســـب ثيَـث ـدرِيٍث شــتكاٌث خدياٌـت ،ليَرةطـدا وتبتسـب ثيَـث
درِيٍث مطـتكاٌث خايتتتكـاٌث خـواب ثترمةرد ـارة.
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ديـــارة ســـترجتً خـــتم تتمشـ ــرياٌتج كـــت وـــَ ســـترجني دامٌُ ،ـــتو يٍيوة خـــتم
جياما ييتي ــاُ كردب ـآِ ،ــتوومياُ ثيَيــاُ مابــومة كــت لــت ِــتردمم ط ــويََ دا ِــتر
وتبتسـب ــدرِيٍث مطــتكاٌث خـــوايت ،كتضــث خــتمةج ســــومرِةتث (ايٓطححا )٤ؤر بــت
رِممٌيث ديــارة ،بت ثيَث سـيا ث خايتتتكتغ ،كت وتبتسـب خـتمة بـومة ،خـتماُ ضـتٌد
مطــتم تــتي رييَكياُ بــتكارِيٍَامُ ،دمم ماتايــاُ ِــتبومة ،ماتــاج ضـــاكح خراثيــاُ
ِــتبومة ،خـــواج ثتٌّــاٌزاٌيع دةمــترووجَئ دةبومايــت خــتم مطــــاٌت بتكــــاربيٍََ كــت
يــتك ماتايــاُ ِتيــت ،كــت ماتــاج ضــــاكح بــاغح رِاســبح رِيَك ــَ ،بــت ً خ ــتماٌت بــت
طــتيتاٌيثح ؤر اٌيــث ،ختم مطــاٌتياُ بتكــارِيٍَامُ ،كـت مةك تيغــث دمم دةً ماُ،
كت بت ِــتردمم ديـواٌدا دةبــرِجَ.

وتس ــتلتج ضــــوارةًئ كــت دةم ــترووجَئ ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ﭼ ،خت ــــتر ختوــــتتاُ ثيَــــدرا مةري ـــــرُ ،مة خت ــــتر ثيَتــــاُ ٌــــتدرا
مةرميت ـرُ ،مريابَ ،لت ِدج ِاتٍت خـوارةمةج ديارة ،كـت وتبتسـب خـتمةبومةئ خت ـتر
ختمةتـاُ ثيَدرا كت اوضيـ ليَـداٌتم دةووضـام رِةطـكردٌـت ،خـتم سـزايتتاُ ثيَــدرا ،بـد
كتسيَك كت يٍـاج كردمة ،ليَياُ مةربـرُ ،بـت ً خت ـتر ســزاج بـتردباراُ كـردُ بـوم،
ليَياُ مةروت رُ ،ختوت ضث ليَوةردة ريجَ! ختوت ختمةج ليَوةردة ري َج كت و ةل بيَركردُ
(إْتكاٝ٥حح )١لــت وكىــتكاٌث خاييٍــدا ي ــادةتيَكث جوملتكتك ــاٌت ،ماتــتئ خيَىــــت لت ــتهَ
ديٍــث خـواداٌ ،ابـــآ بـت طـيَوةيتكث و ةل بيَــراٌت (إْتكاٝ٥ح )١واوتلةـت بكـتيَ ،ضـث بـت
دلةىاٌت مةري ـريَ ،ياُ خـتم خايتتاٌـتج كـت لت ـت َه وتبتسـتث خيَىـتدا ديٍَـتمة ،ختماٌـت
بيَــٍا ،يـــاُ خـــتم متروايظـــتاٌتج ثيَغـــــتو تر  ،بـــت ً ختماٌــتج لت ـــتهَ شـــتم
بدض ــومُح خارة ممةكــاٌث خيَى ــتدا ٌا وجنــــيٌََ ،اديــدةياُ بـــريَ! خــتمة لترِاســتييدا
يــادةتث جوملتكتكاٌــتم دةبـآ لــتمة مريــاباِ ،تلة تتــت خــتمةغ جيايــت لــت وتســتلتج
ثمـتثمـــتي (ايت ححد ّز ) لـــت طـــتريئتتدا ،ثمتثمتيـ ــث لـــت طـــتريئتتدا ِتيـــت ،بـــت ثيَـــث
بترةمثيَظـضومٌث كدوتلةـام ،بتثيَث ختمة كت دةبـآ ةويٍـتج ج َي ـتجيَكردٌث وكىــت
طـــتريييتكاُ برِةخشــــآ ،خــتمجار وكىــت طـــتريييتكاُ ج َي تجـــآ بكــريََ ،خــتمة
ثمـــتثمتي (ايتححدز )ب ثــآ دةلةــيََ ،بــت ً (إْتكاٝ٥حح )١ختمةيــت ــوكىيَكث طـــتريي
ةويٍتطـــث بــد رِةخشـــابآ ،بــت ً تــد ــوكىيَكث ديكــــت بيٍَيــت جيَــث خــتم وكىــت
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طــتريييتِ ،ترضــتٌدة خــتمةج يتكتويظ ــياُ ةويٍــتج ج َي ـتجيَكردٌــــث رِةخش ــابآ،
ختمة ثيَـث دة وتــرجَ ولةــ بيَركـــردُ ،كـت لترِاسـتييدا وشـــولةىاُ وـامث خـتمةج ٌيـــت،

مةك خــــواج ثـــترمةرد ار مترووميـــتتثئ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭼ األحزاب ،ماتتئ ِيي ثياميَكث خيىاٌدارم خـامرةتيَكث خيىاٌـدار ،بديـاُ ٌيـــت
دماج خــتمةج خـــوام ثيَغتو ــــترج خـــوا برِيار َيــك دةردةكــتُ ،وــامث سترثظ ــك بــومُ
بتخديـاُ بدةُ( ،ثيَــوةب ثابتٌــد بَ ،ياُ ثيَيـتمة ثابتٌــد ٌتبــَ) ،وـاداً تـــد خـــدت
بت خيىاٌــدار لت تلةــتً دةدةج ،رِيَث ختمةت لت خــدت برِيوةتـــتمة كـت سـترثظــك بـ ئ
بت شـتج خـوا بكـتج ،ياُ ٌتيكـتج ،رِيَث سـترثظـــك بومٌب ٌيـــت ،دةبــآ ومكــت بـ
بد خـوا ،بتلةــآ دةتـــواٌث بمةــيَثئ ِـتر خيىــا ٌيـت ،خـتم كاتـت بدخـــدت ضـث دةكـــتج
بيكـــت ،بـــت ً كـــت وتـــبئ خيىـ ــاٌدارً ،خـــدت بتسـ ــتدتتمة بـــت طـتريئـ ــتتث خــــواج
ثترمةرد ــارةمة.

وتســــتلتج ثيَـٍ ـــــتًئ كـــت دةمــــترووجَئ ﭽ﯁ ﯂     
  ﭼِ ،ـــتر كتســـيَك خــــوا ميتٍـــتج بـــــوجَ بـــــدج ،تـــد ِيضـــب لـــت
بتراٌ ـتر خـوادا بـد خـتم ثيٍَــاكرجٌَ ،ـاتواٌث ِـيي ســـومديَكث ثـآ بــتيتٌــث ،مطـــتج
ميتٍت لت ورِخاٌـدا ؤر ِــاتوة ،بـتالج كتوـتمة ،ختمةٌـــدةج وـَ ســترجنـــي دامة ،بـــت
طــتغ ماتـايـاُ ِــاتوةئ
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في
ماانى ريشه يي وـشهى ( تـنهتـ)و هم هب ته كاني :
7

ص حٌُ ايف ح ِتِٔ:
جــــارجَ ختســـمةث مطــــتجئ (ف حتِٔ) مةك (زاغححب األصح حفٗاْ )ٞدةلةــآئ (أ ِ
ج َِ ٛد ُت ح ُ٘ َِ حِٔ َزدَا َِ ٤ت حِ٘) ماتــتئ ختس ـ ةم مطــتب (فِت َٓحح )١لــت
خححاٍُ ايرَّ َٖ ح حبِ الٍَّــــار يِتَع َٗححس َ
إدِ َ
(فتِٔ)ةمة ِــاتوة (فتِٔ)يع ختمةيت يَرِ خبــتيت ٌيَو خا ـــر ،بدخـتمةب ضـــاك مخراثـ

لتيـــتك جيابيَتـــــتمة ،مةك خــــواب كاربـــتجآ بـــت وومســـاج مـــتروومةئ ﭽ....ﮈ
ﮉ ...ﮕﭼطره ،ماتتئ تدواُ تا يكردةمة بت ضـتٌد تا يكردٌتمةيتك ،تـاكو خمةــتتب

ايٓ حاز ،ق حاٍَ َتعَايح ح :٢ﭽﭭ ﭮ ﭯ
ط ح حإ َّ
خ حاٍِ اإلِِْ َ
ضح حتُعِ ُِ ٌَ ِف ح ٞإِدِ َ
ث َي ــوة ٌتِ َيمةــــآَٚ ( ،ا ِ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭼ) الررريات ا ،
ماتـــتئ دمايـ ـ بـــتكارِيٍَرامة بـــد خشـ ــتٍت ٌيَـــو خا ـــــرج خيٍشـاٌيظـــــتمة ،مةك خــــوا

دةمـــــ ــترووجَئ ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭼ اليات را  ،ماتـتئ خـتم رِؤيةج كـت بيَ ــرِماياٌَ لتسـترب سـزا دةدريَـَ،
دةسـومتيٍَريَ( ،ثيَياُ دة ـوتربَئ) سـزايتكتتاُح ســومتاٌدٌتكتتاُ بضـيَبُ ،ختمة بـوم
كت ثتلتتـاُ ليَث دةكـرد.
خٍ ـا بت ثيَــث سـترجنداٌث خايتتتكاٌث ورِخــاُ (فِتَٓ ح )١ختً طـتغ ماتـاب ِـتُئ
 )4بــــت واٌــــاج ســــومتاٌدُح ســــزا دجَ ،مةك دةمــــترووجَئ ﭽﭳ ﭴ ...ﭺﭼ
اليات ررا  ،ماتتئ بيضـيَبُ سـومتاٌدٌتكتتــاُح ســزايتكتتاُ.
 -)5بـــت واٌـــاج تا يكردٌـــتمة دجَ ،مةك خــــوا  بـــت وومســـا ســـتالوث خــــواب ليَ ـــآ
دةمــــترووجَئ ﭽ ...ﮈ ﮉ ...ﮕﭼ طررررره ،ماتــــتئ تدوــــاُ بــــت ؤر طــ ـيَوة

تا يكـردةمة ،خـواج بتر خت تر ميشـتث كتسيَك بكات بت ثيَظــتما ،ختمة بـت ضـتٌد
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جدريَك تا يدةكاتتمةم ،لت ختجنــاودا لت تا يكردٌـتمةكاٌث خــوا دةردةضــآ ،خٍ ــــا
بت كتلةـكث ختم ختركــت دجَ ،وومسا  كت خـوا ميشتث بيكات بت ثيَظـــتماج بـتٌث
خيشـرِاخينح بتٌث خيشـــرِاخيمث ثــآ دةربـــا بكـــات لـــت دةسـتث مرييـتمُح ،بـت ـب
مرييـــتمٌث دا بكـــات ،بـــت ضـــتٌد طـــيَوةيتك تـــا يكردةمةِ ،ـــتر لـــت ســـــترةتاج
كدرثتبومٌيتمة ،دماي لت كـنَ دةرِاتح توٌـدم ثتـتمم وت كـــتً بـوم ،بـت كتلةـــكث
ختمة ِات كت ختم بارة ورِســتم ،ختم ختواٌتتـت كـت خـتركث ثيَغـتو ترايتتييـــت لـت
ختســتدج بـــــرجَِ ،ترمةِــــا خـــوا  لــت خايــتتث ()68ج ســومرِةتث (األْ ٝححا)٤دا
دةمـــــــــــــــــترووجَئ ﭽ ...ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﭼ،

( َْ ًُِٛنُِ) ماتتئ ( َْفْتَِٓهُِِ بايػَّحسِّ َٚاَِٝحسِ فِتَٓح ،)ً١بـت ً خــواج ثـترمةرد ار مطـتج
(ْ ًحح)ٛج بــتكارِيٍَامة مةك ميئمتكــت ،مة لــت طــويٍَث ديكتطــدا مطــتج (ٜفتٓححٛا)ج
بتكارِيٍَـــــامة ،بدخــــتمةج كــــت جيابــــآح دممبـــارة ٌتبيَتـــتمة ،ماتـــتئ تا ييتــــاُ
دةكتيٍـــتمة بــت ٌاخدطــيياُح بــت خدطــيياُ ،كتماتــتئ ليَــرةدا (فِت َٓحح )١بــت واٌــاج
تا يكردٌتمة دجَ ،جا بتمبـارةدا بآ كت ورؤظـ بت ٌيئىتتث بزاٌآ ،بتم بـارة بـآ
كت بت بت م ووػــي تتث بزاٌــآ.

 )6بت واٌاج بـت م ووػــي تت دجَ ،مةك خــوا دةمـترووجَئ ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ...ﭥﭼالرررمائدة ،ماتــتئ جوملتكــتكاُ ثيَيــاُ مابــوم ،خــتمة كــت ثيَغ ــتو تراُ
دةكـويٌُ ،ابيَتــت ِــدج بت م ووػــي تت بديــاُ.
 )7بت واٌاج خا اردراُح رِيَـث ديٍـداري

ليَــرتَ دجَ ،مةك خــوا دةمـترووجَئ ﭽﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭮﭼالبقررررتة ،ليَــــرةدا ميتٍــــت بــــت واٌــــاج الداٌــــث وشــ ــولةىاٌاُح
ب ليَـرتٍيــاُ
خت يتتداٌي ــاُ دجَ ،بدخــتمةج ِتلةي ــاُ بـــــيَرٌِتمة لــت ديــَ ،يــاخود رِ َ
لتمةج كـت وشــولةىاُ بـَ ،كـت خـتمة لـت كوطـتٍياُ خـراثرتةِ ،ترمةِـــا لـت خايـــتتث

()496ج ســــومرِةتث (اي كححس)٠دا دةمــترووجَئ ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ ،ماتتئ لت تهَ كامرةكــاٌدا
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جب ــتٌـَ تــاكو ميتــــٍت ٌاويٍَ ــآ ،ماتــتئ ِــتتا ٌــاتواٌَ وشــــولةىاُ خت يــــتت بــدةُ،
ياخــود تاكو ٌاتواٌَ وشـولةىاٌاُ لـت رِيَـث ديٍـداري بــيَرٌِـــتمةم ،رِيَـث ديٍــداريياُ
لــآ بـــرُ.

 )8بــــت واٌــــاج وٌــــا ح سـترثيَضــ ــي دجَ ،مةك خـــــوا دةمــــترووجَئ ﭽ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭼالتروبرة ،ماتتئ ِتياٌــت لـت دةةـــتهَح دلةٍتخدطـتكاُ دةلةـــآئ
ودلةــتمت بدةٌ ،تيتً بد جــتٌن (جــتٌـث تـــتبومك)ح وٌاِ ـــارً وتكـت ،تومطــث
وٌاِيَكــي وتكـت! دةلةآئ يتكيَك لت لت لـتكاٌث ووٌاميقـاُ بـومة وتوميـتتثئ خـتج
ثيَغتو ــترج خـــوا ! تموتكــتج وــَ دة اٌــَ ضــتٌد سترســاوي بــت خامرةتــاُ ،مة لــت
بتراٌ ــتر خامرةتاٌــدا خــدً بــد رِاٌــا ريجَ ،بيشــــتوموت خــامرةتث رِؤوــتكاٌيع ؤر
ســج ح جواٌَ دةترسيَي بيَي بد جــتٌنح لـتمجَ تومطـــث ٌـت ةرجَ بـ ي!! بدخـتمةج
تومط ٌــت ةرجَ ٌتمب ،لت ــت َه خدمت وتبت بد جـتٌنح جيّـــاد( ،)1ختمةيـت دةلةـــآئ

(يــــو ر لــت تبـا ـــتت خــراثرتة) خـــواج ثــترمةرد اريع دةمــترووجَئ ﭽﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭼ ،خا ـ ــاداربَ! خـــتمةج كـــت دةيكـــتُ خـــتمة ميتـ ــٍتيت ،خـــتمة
وٌــاِت ،كت لت ثيَغتو ــترج خــوا بـتجآ دةويٍَـــَح ٌايـتُ بـد جـــتٌنح جيّـــاد،
 )4ختم كابـرايت ٌـامج (جُ ح ّد بححٔ قٝحِظ) بـومة ،كـت ختوـتغ دة ــث خـتم متوميــَبةج ٌيَــواُ ثيَغتو ــترج
خـوام  ختم ووٌاميـقـتيـت.
عٔ جحابس بٔ ع حداهلل ،قحاٍ :ضححُعت زضحح ٍٛاهلل ٜ ححكٜ : ٍٛححا جحُحدّ! ٖححٌ يححو فحح ٞجحِال ٤بٓٝححٞ
األصفس؟!! قاٍ جُ حدّ :أ َٚتحأذٕ يحٜ ٞا زضح ٍٛاهلل; فحإْح ٞزجحٌٌ أُححب ايٓط ححاٚ َ٤إْحح ٞأخػحح ٢إٕ أْححا زأٜححت
ْطححا ٤بٓحح ٞاألصححفس إٔ ُأفْحتَححَٔ؟ فك حححاٍ زضحح ٍٛاهلل ٖٚححَُ ٛعِححسض عٓححح٘ :قححد أذْححتُ يححو ،فعٓححد ذيححو
أْح ح ح ح ححصٍ اهلل  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭼالتروبرة.

برِماٌــتئ (اإلض ححتٝعاب ف حح ٞب ٝححإ األضح ح اب ،2 ،ص  ،281 - 280كــت بــت (ػـــنيد)ياُ داٌــامة ،مة
وتومياٌــت  :أخسج حح٘ ابححٔ أب حح ٞحات ححِ ف حح ٞايتفطح ٝححس) زقححِ  ،9600 :قححاٍ غ ححٝخٓا ايعالَ حح ١األي حاْ ححٞ
زمححح٘ اهلل ( ايص حححٝح )١زقححِ  ٖٚ : ،2988 :ححرا إضح ححٓاد حط ححٔ زج ححا ُيُ٘ ثحك ححات َعسٚفححَ ٕٛححٔ زج ححاٍ
ايتٗحرٜحب...
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ياٌثئ ختماُ بت ميئمــث كتمتومٌت ٌيَو وٌــاِتمة ،كـت بريتيـت لـتمةج خـد بـت ثـاغ
دةدةُ لت ضومٌت جـتٌنح جيّاد ،لتبتر وٌاِيَكث خينتيىالـيث كـت رِةٌــت تومطـ
ٌـت ةر ،ياُ تومط خراثرت لت ٌـــت ةر بـٌ ،،ايـــتُ بـد جـــتٌنح خديـــاُ تومطــ
وٌاِيَكـث ما يئـيث دةكــتُ!
 )9بــت واٌ ــاج

وورِاك ــردُ دجَ ،مةك دةمترو ــوجَئ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼالصرافا  ،ماتتئ (ختج طـــتيتاٌتكاُ!) خيَـوة ٌاتـــواٌَ كـتض
وورِا بكـتُ ،ياخـود كتض بَتمتيٍَــَ بتٌشـــ تت خــواج ثترمةرد ـــارةمة ،وت ـتر
لتماٌــتج كت بدياُ داٌرامة بضـٍت دؤ ةختمةِ ،ترمةِا لـت خايـتتث ()79ج سـومرِةتث
(ايحُا٥د)٠دا كـت دمايـ

دةيــتيٍآ دةمـترووجَئ ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﭼ ماتـتئ مة لـتماُ مريــابت كـت الت ٌـــتدةُح
وورِات ٌتكــتُ ،لت ِتٌديَــك لــتمةج كت خـوا بدج ٌاردمميـــت خــوارِ ...تلة تتـــت
تليَــــك مطــتج ديكــتغ ِــتُ واٌــاج جــدرام جدريــــاُ ِــتُح ،بــد ديــاريكردٌث
يــتكيَكياُ دةب ـآ تتواطــاج ســيا تكتياُ بك ــتج ،مطــــتج (فِت َٓحح)١غ كــت تتواطــــاج

ســــيا تكاٌث دةكــتيَ ،جــارج مايــت دة وجنـآ بــت واٌــاج يــت اب بـآ ،مةكئ ﭽ﯁
﯂        ﭼ ،مة جـــــــــارج مايـــــــــت
دة وجنـ ـآ وتبتســـب ثيَـــث وورِايـ ــ

ح متمتـــاُ بـ ـآ ،مةك ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﭼ الصرافا  ،مة جارج مايـت دة ـوجن َث وتبتسـب ثيَـث بـت م ووػـي تت بـآ ،كـت

بتســـــــترج دجَ ،مةك ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ...ﭥﭼالرمائرررررررردة ،مة

دة وجنـــآ وتبتســب ثيَــث وٌــا ح تــاماُح سترثيَضــث بــآ ،مةكئ ﭽ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ...ﭳﭼالتروبررة.
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وتســــتلتج طتطــــتًئ كــــت دةمــــترووجَئ ﭽ       
ﯓﭼ ،ماتــتئ ختماٌــت كتس ــاٌيَكَ كــت خـــوا ٌتيويشــــتوة دلةيــاُ ثــاك بكاتــتمة،
يتكيَـك بدج ِتيـت بمةــآئ باطـت بدض خـوا ٌتيويشـتوة دلةيـاُ ثـاك بكـاتتمة!
لــــت مة وــ ــدا دةلةــ ـيَائ كاتيَــــك خـــــوا طــــتيَك دةمــــترووجَِ ،ــــتووم تتماػــــينَح
مردةكارييتكـاٌ ديكت ٌامترووجَ ،بديــتغ دةمـترووجَئ لـت ورِخــاٌآ مردبٍـتمة ،خٍ ـــا
ل َي ــرةغ كــت خـــوا دةرب ــارةج ختماٌــت دةمــترووجَئ خـــوا ٌ تيويشــــتوة دلةي ــاُ ثــــاك
بكــاتتمة ،يـاٌثئ ِـــتتا خـــتماُ خــامةٌث خـتم رِةمتـــاراٌت بـَ ،خـــامةٌث خـتم ٌيـــتتح
ٌيا م وتبتستت ثيشـاٌت بَ ،بت كتلةــكث خـتمة ٌايـتُ خــوا دلةيـاُ ثـاك بكــاتتمة ،خـتدج
خايــا خـوا  دلةـــث كـــآ ثـــاك دةكــاتتمة! دلةـث كتســـيَك كـت طــايشـــتت بـآ ،مةك لـت

ســـومرِةتث (الجححسات)دا دةمــترووجَئ ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ،

ماتـــتئ ختماٌـــتج دةٌــــث خديـــاُ لـــت خزوـــتت ثيَغتو ـــتردا كـــح دةكتٌـــتمة (ٌـــزً
دةكتٌـــتمة) ،ختماٌـــت كتسـ ــاٌيَكَ خــــوا  دلةـ ــث ثـ ــا متومُ بـــد تـ ــت وا ،ماتـــتئ ماج
ليَك ــردممُ تــت وا بضيَت ــت ٌ َيــو دهَح دةرممٌيــــاٌتمة ،بدضــــث! ضــوٌكت خــتم خــتدةبح
رِيَزةيـــاُ لت تهَ ثيَغــتو تردا  ،مة خـتم لـت خزوــتتث ثيَغتو ـتردا بومٌـتياُ،
ماج ليَكـردممُ ،طـايشـتتج ختمةبَ ،كت خـوا  دلةيـاُ خاوادة بكـات بدخـتمةج تـت واج
تيَدا جيَــريبآ ،بت ً ليَرةطدا بـت ثيَضـتماٌتمة ،ختماٌـت رِةمتارةكاٌيـاُح بآختدةبييــاُ
لــت خزوــتت ثيَغـتو ــتردا  ،مايمـيَك ــردممُ كــت طـايش ــتتج خــتمة ٌــتبَ خـــوا 
بيتمجَ دلةيـاُ ثاك بكــاتتمة ،خٍ ـا خايا لتضــث ثاكــث بكــاتتمة! باسـ ٌـتكردمة ،بـت ً
ايػححسىِ ٚايِّٓفححام ٚايعِصحَٝإ )...كــت
بــت ث َيــث ســيا تكت ديــارة( ،إِٔ ُٜط ِّٗحسَ ُق ًُححَ ٛبُِٗ َِحَٔ ِّ
دلةيـاُ ثاك بكــاتــتمة لت طـيـركح سـترثيَضــي .
َه ْر  ﯓﭼ ،خـوا
خٍ ـا ليَرة بدضث خـواج كاربتجـآ ٌتيَتروومةئ ﭽ يُط ِّ

دلةــ ـ ثــ ــاك ٌتكردممٌــ ــتمة ،دةمــــترووجَئ ﭽ     ﯓﭼ،
بدخــتمةج كــت خيَىــت بــزاٌا كردةمةك ــاٌث خـــوا  ،لــت خي ــرادةج خـــوامة سترضــامة
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دة ــرُ ،خٍ ـا ختماٌــت ختمةٌدة خراثـــَِ ،ـتر لـت ســترةتامة خــوا خـريادةج ٌتكــردمة
دلةياُ ثاك كــاتتمةٌ ،تك ِتر بت كـردةمة ثاكيـــاُ ٌتكاتـــتمة ،بـتلةكو ِـتر لـت ميشـــتث
خت ةل ــيث خـــواج ثــترمةرد اردا ٌــتبومة ،كــت خــتمة دممرتــرج دةخ ــاتتمة لــتمةج كــت
بَـترووجَئ دلةـث ثـــاك ٌتكردممٌـــتمة ،بتلةــكو ِـتر لـت بٍــترِةتدا ٌتيويشـــتوة ثاكيـاُ
بكــاتتمة ،لتبترختمةج طـايشــتت ٌتبومُ.

وتســـتلتج تمتـــتًئ كـــت دةمـــترووجَئ ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﭼ ،ختوـــت ضـــث ليَوةردة ـيـــربَ! كدوـــت ةليَك ســـيَتتث جوملتكـــتم
ووٌاميقـتكاُ بـاض دةكات ،دماي دةمـترووجَئ ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ،لـت دٌيــادا

سـترطــــــدرِي ح ةبــــومٌيثح طــ ــتروت اريث بــــد ماُ ِتيــــت ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞﭼ ،مة لت دمارِؤييظـدا خـا اريَكـث وـت ُ ،كــتماتتئ

 )4وٌــا ح تاماٌتكــاُ ثـيَع يــــاوتت ِــتر لــت دٌيــــادا ةرِ بــت خيٍشــاُ دة تيــــتٌَئ
طــتروت ارب دةكــتُ ،رِيشــــواج دةكــتُ ،يتي ــدارب دةكــتُ ،ماتــتئ وٌ ــا ح تــــاماُح
الداٌتكــاُ ،ثيَــع وٌاِ ــاري يــاوتت ،يتي ــداري دٌيــاياُ بت دمامةيــت.
 )5ثاطــاُ ختمةطــث ليَوةردة ـــريبَ كــت رِةمتــارب خــتم جوملتكــتم ووٌاميقاٌــت ســزاج
دٌياييـــاُ ٌيـــت لتاليـــتٌث وشــــولةىاٌتمة ،ماتـــتئ ٌابـــآ وشــــولةىاٌاُ خـــتم رِةمتـــارم
ِتلةشـوكتمتــاٌتج ووٌاميــ ح جوملتكتكــاُ بكــتٌت ثاســامج خــتمةج ســــزاياُ بــدةُ
بدضـــــث! ضـــــوٌكت خــــــوا دةمـــــترووجَئ ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ،لـــــت دٌيـــــادا

سترطـــــدرِي ح ةبـــــومٌثح طـــــتروت اريياُ بـــــد ِتيـــــت ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﭼ ،مة لت دمارِؤييظـدا سـزايتكث وت ُ ،كـتماتتئ خيَوة بدتاُ ٌيـت
لتسـتر ختم طـتاٌت سـزاياُ بـدةُ.
 )6مة خــتمةغ دة ـتيتٌــــآ كــت كدوت ةلـــاج وشــولةىاُ ،كدوت ةلـــاج خيشــــ وي ؤر بــــت
ليَ ـــوردةي ح سـ ــيٍن مراماٌيـــــ ح دهَ تمرةيـ ــ لت ـــــتهَ ٌتيـــــارة ميكـرييتكـ ــاٌث
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خديــدا ،خت تر ووٌاميــ ح جوملتكـتغ بَ واوتلةـــت دةكـاتٌ ،ــتك ِـتر كـت ثيَيـــاُ
خـوار داٌــام خراثتكيــاُ كرد ،وشــولةىاٌاُ ســـزاياُ بـــدةُ ،مةك ِتٌـديَك كـتض ما
تتػتممرِ دةكتُ ،كت وشــولةىاٌاُ خت ـتر دةســتت تياُ بكتميَتـــت دةســبِ ،ترضـــث
ٌتيارج خديــاُ بـآ ،ثتتح ســيَدارةج بد ِتلةدةماسـَ!! خـتمة ِـيي بٍتوايـتك ٌيـت،
خـــواج ليَي ــوردة لــت ضــتٌداُ طــويََ لــت ورِخاٌــدا بــت ثيَغتو ــتر  دةمــترووجَئ
ﭽﯣ ﯤ ﯥﭼ ،ليَيـــــاُ ب ــــومرةم ضامثدطــــــيياُ ل َي كــــت ،رِمميــــاُ

ليَوةربـيَرِةم ػـترمث ٌت ةريــاُ لـيَ كـت.
وتسـتلتج ِتطــتتًئ كت دةمتروـوجَئ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ،
ضح ححِت) ِــتر
ض ححُتِ ،
ض ححِتُ ،
ض ححِتَ ،
ض ححِت) بــت ض ـوار ـــريِاختت ِــاتوةئ ( ُ
مط ــتج ( ُ
نحايٕٛ
نحاي ٕٛيًطُّححِت ،أ َّ
ضواريظ بت واٌـاج ـترِاً دجَ ،ماتـتئ دة وجنـــآ بمةــ َي ئ (أ َّ
يًطحِت) ،بديت خت تر جاريَك بيشــتتاُ ورِخـاُ
يًطحُت ،أنَّايِّ ٕٛ
يًطحِت ،أنَّايُّ ٕٛ
َّ
خويٍَيَـك بت ِتر كاويَـــك لـتم مطـاٌتج خويٍَـدةمة ،ثيَتـــاُ ماٌتبـــآ ليَـــث تيَكضــومة،
ختمة ِــتووم طـيَوةج خويٍَـدٌتمة( ،قسا ،ُ)٠٤خٍ ا خايا بدضـ ليَــرة مطـتج (ضُح ححِت)
لــت جيــاتث ــترِاً بتكــارِيٍَــــرامة! ضوٌكــــت لــت طــويٍَث ديك ــت لــت ورِخاٌــدا مطــتج
صٌُ)( ،ضَححِت)
( راً)يع ِـتر بتكـارِــاتوة! دةلةـــآئ (ايطَّححِتُ :ايكِػِحس ايحرُٜ ٟطِح حتأ َ
بريتيت لتم تويَكمةتج كت دةبــآ البدرجَ ،بد ميٍَتئ ثتتاتت كت ســج دةكتج ،ياُ ِتٌــار،
ويَز كت تويَكـمةتكــتج الدةدةج ،دةلةـــآئ ضـوٌكت ـترِاويع مةك خـتمة مايـت كـت ديٍــث
ض ححَ َتُ٘:
ض ححَتَ٘ ٚأ ِ
خيٍشــــاُ بتاطــــآح ل ــيَث بكـــاتتمة ،لــت وــاٌث يترِةبييــدا دةلةـــآئ ( َ
أًِٖهح حُ٘)( )1ياٌث لت بتيٍـث برد ،مة خــواج ثترمةرد ـــار لـت خايـــتتث ()94ج ســـومرِةتث
(طح٘) ﭽ ...ﯟﯠ...ﯦﭼ ،يانى( :ف ًُِِٗ ٝههُِ ِبعَراب) خويٍَدراميظـتتتمة

ط ححِتُهُِ) ِـــتردمم ـــريِاختتتكتج ِــــاتوة ،ماتــتئ لــت بتيٍيــــاُ بــترجَ ،بــت ِــدج
(فِ ُٝ
ســزايتكتمة كت بدتــاُ دةٌيَــرجَ ،مةك وومسا ســتالوث خـواج لــآ بــآ بـت مــرييتمُح
دارم دةسـتتكتج دةلةــآ.
 )1ايحُعجِ ايٛضحٝط :ص.418
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جــا ِتٌد َي ــك لــت اٌايــاُ وتومياٌــتئ ل َيــرةدا كــت خـــوا دةمــترووجَئ ﭽﭓ
غ حح )ِ٠َٛبــــترتين دةخــــدُ ،بــــترتين ختمةيــــت تــــد
نح ححايُ َٕ ٛيًسَّ ِ
ﭔﭼ ،يــــاٌثئ (أ َّ
ختٌدا ةيتك واهَ لت كتســيَك مةربـرج لت بتراٌ ـتر خـتمةدا كـت ٌاِـت يَكث بـد دةكــتج
ف َبَٔ ِٝ
خ حال َ
بت ِـتة ،ياُ ِت يَكـث بد دةكـتج بت ٌاِــتة ،جا (ايكُسطُيب) دةلةــآئ ( َٚال ِ
ح ح َساٌّ)( ،)1ماتــتئ
ت َ
ح حلِّ أ ََ ِٚحا ال َٜجُ ح حٛشُ ضُ ح ححِ ٌ
ايطَّ ح حً ِ إٔ أخححر ايسِّغِ ح ح ََ ٠ِ ٛعً ح ٢إِبِط حاٍِ َ
رِاجيــاي ٌيــت لــت ٌ َيــواُ اٌايــاٌث ثيَظــــيٍدا (ِترمةِــــا ثاطــــيٍيع) كــت مةر رتٍــث
بترتين بد ثومضاٌدٌتمةج ِت يَــك ،ياخــود بـد طـــتيَك كـت درمسـب ٌـتبآ ،ترِاوـت.
غحَٞ
ضح ٍُٛاهللِ  ايسَّا ِ
( َع ِدِ اهللِ ِبِٔ َعُِحسٍ )ٚخـوا لــيَث رِا ج بآ دة يَرِيَتـتمةئ [يعَح ح َٔ زَ ُ
حدِٜحٌ حَطَح ح ٌٔ صَححِٝحٌَٚ ،قحاٍَ
َٚا ْي ُُ ِستَػِ{ ]َٞزََٚا ُٙايتِّسَِحرِ ّٟبسقِٚ ،)1337 :قاٍََٖ :رَا َ
األي ح ح ححاْ ٞفح ح ح ح ٞاإلزٚا )٤بح ح ححسقِٚ ،)2621 :زََٚا ُٙأبح ح ححٛبهس فح ح ح ح ٞشاد ايح ح ح حُطافس)  ٚشاد:
َٚايساِ٥حؼَ) ،صَححِٝح بايًَّفغ األ ،}ٍٚماتتئ ثيَغــتو ترج خــوا ٌ تمريٍـــث كـردمة
لــت كتسـيَك كــت بــترتين دةداتح ،كتسـيَك كــت بــترتين مةردة ر َيــبح ،كتس ـيَك كــت لــت
ٌيَواٌياٌدا ديَبح دةضيَــب دةالةلةــتم بترتيمـدةرم بترتيــن مةر ــر ثيَكــديٍَآ ،بدخــتمةج
وـــــالةث وـــت لةومويَك لـــت بتيـــــَ بضــــآ ،ثيَغـــــتو تر ٌ تمـــــرةت (يحعٓح ح ح)١ج لـــت
ِترسـيَكياُ كردمة.

وتســــتلتج ٌديــــتًئ كــت دةمــترووجَئ ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ،خت تر ِـاتَ بـد الت دادمةرييـاُ لـت
ٌيَواٌدا بكت ،ياخود ثظــتياُ تـــآبكـت ،خيّـىالياُ بكـت ،مة خت ـتر ثظـتيظــب تيَكـــردُ
ِــيي ياٌيَكـــب ثــآ ٌا تيــتٌَ ،خت ــتر دادمةرييظــــب لــت ٌيَواٌــدا كــردُ ،داد تراٌــت
دادمةريــ بكــت ،تويَــبةرةماٌث ورِخــاُ لــتمبارةمة كــت خايــا دةملةــتتث خيشــــ وي بــد
كتوايتتييــــت ديٍــثح ميكرييتكــــاُ كــت لــت ي َيــر ســــايتج دا دةييــَ ،جــا جوملتكــــتم
ٌتػــرِاٌي بَ ،ياُ ةتيــرج ماٌيع ،مةك وـَ لـت كتيَ ــ (خيشـــ ًح دةملةتتـداري )دا
بــت تتمؼــــينَ باســي كــردمة(ِ ،)2ــتووم كتوايتتييــت ميكرييتكــاُ ،بــت خــامةُ كت َيــبح
 )1اجلاَع ألحهاّ ايكسإٓ  ،6ص.162
 )2لت بتر ــث ضـوارةً دا كت بد ختم بابتتــت تترخــاُ كــرامة.
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وورِتــتددم ووٌــامي ح بتجترســبح ووطــريكتمةِ ،ــتووم بديــاُ ِتيــت لــت ي َيــر ســايتج
دةملةـــتتث خيشــ وي دا بـــبيَ ،خٍ ـــا خايـــا كتوـــايتتييت ميكـــري ح ديٍيــتكـــاُ ،كـــت
ِــامم تييــاٌث ٌاوشــولةىاٌَ ،خيشــ ً ضدُ واوتلةتياُ لت تلةـدا دةكـات! خـتمة لـت ييَـر

رِؤطــٍاي خــتً خايتتــتدا واوت ةلــتياُ لت ــتهَ دةكــرجَ ،كــت دةمــترووجَئ ﭽﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،خت تر ِـاتَ بد الت بـد دادمةريـ ح بـد ضارةسـترج

كيَظــــتكاٌياُ ،دادمةرييــاُ لـت ٌيَــــواٌدا بكـــت ،يــاخود ثظـــتياُ تــآبكــــت ،خيّــىاليــــاُ
بكــتم ِتردممك الت بد ِتيــت ،ديارة لتمبـــارةمة تويَبةرةماٌــث ورِخـــاُ ؤر طـــتياُ
وتــوةئ
( َُحََُّد ايطحاٖس بحٔ عاغح حٛز) لـت تتمشــريةكتج خديـدا( )1ثوختتيـتكث جـواٌث خـتم
بابتتتج ِيٍَــامة ،دةلةــآئ ( َٚايَّ ِرُٜ ٟطِ َتخًصُ َِ َٔ ايفِك ح ِ٘ ِف حََ ٞط حأي ِ ١الُهْ ح ِِ َب َٔ ِٝغ ِٝح ِس
ضحًْطإ
ت ُ
حح َ
ايحُُطِ ًُِنيَ دَُ َٕٚتحِ ِه :ٍِٝإَّٔ األََُّ ١أجِ َُعت عًَح ٢إَّٔ أٖحٌ ايرِ ََّح ١دَاخِ ًُحَ َٕٛت ِ
ط ح ًًَ ِ٘ٝحُِٗ ِف ح ٞايػ ح حؤُٕٚ
ض حال َِّٚ ،إَّٔ عٗححٛد ايرِ ََّ ح ِ ١قطح حت بإِبك حا ِِٗ ِ٥عًَ ح ََ ٢حا تَكْ َت ِ
اإلِ ِ
غح ح َساِ٥عُِِٗ َٚ ،يح َر ِيو فحاألَُُٛزُ ايَّ ِتحٞ
ت ي ُٗحِِ َ
ححدَّ َد ِ
طحُِٗ ََح َع َب ِعحض بِ َُحا َ
اجلح حازَِ ِ١ٜبحَ َٔ ِٝبعِ ُ
ط حاّ:
طُِ ِإيح ٢أزِ َب َع ١أقْ َ
َٜأتَُْٗٛا تَِٓك ِ
حب ح ِ٘ َٚغريٖ ح حا َِ َُّحا
ص حالتِ٘ ََ ٚذ ِ
خ حاصّ بِ َراتِ ايرَِِّ َِٔ ّٞعِ َادَتِ٘ ن َ
القِسْرمُ األَوَّلََ :ا ُٖ ََ ٛ
ني
ط ح ًِ ُِ َ
ف َب ح َٔ ِٝايعًُ َُ حاِ ِ٤ف ح ٞإَّٔ أ ِ َُّ ٥ح ١املُ ِ
خ ح ِتال َ
ُٖ ح َ َِ ٛح َٔ ال حال ٍِ َٚال ح َساِّ َٖ َٚ ،ح َرا ال ا ِ
ظ.
طاد عَاّّ نكتٌِ ايَّٓفْ ِ
ط ً٘ٝإِالَّ ِإ َذا نإَ ِف ِ٘ٝف َ
الٜتعسَّضُ َٕٛيُِِٗ ِب َتعِ ِ
ت ايسَّاجِ َعح ِِ ١إىل الحال ٍِ َٚالح َساِّ ِفحٞ
جح ِس ٟبَ ِٝح َُِِٓٗ َِح َٔ اي حُُ َعاََال ِ
القِسْرمُ الثَّررانِريََ :ا ِ َٜ
اإلِضِ ح ح حال ِّ ،ن ح حأِْ َٛاعِ َِ ح ح َٔ األِْ ِهحَ ح ح َِٚ ١ايطَّ ح حال ِم َٚغُ ح حسبِ اَُِ ح ح ِس َٚاألعَُِ ح حاٍِ ايَّتِ ح حٞ
ط حاً ُٜكسَُّ َٕٚعًَٗ ِٝا...
حسَُِّ َٗا اإلِضِ حالِّ َٖ َٚ ،ر ِ ٙأَ ِٜ
ح ًَُّٗ َْٛا َ َُٜٚ
َٜطِ ح َت ِ
ايطح ِسق َِٚ ١اإلعِ ِتح َداَ ِ٤عًح٢
جحاٚشُِٖ إِي ح ٢غري ِٖحِ َِح َٔ اي ح َُفاضِ ِد ن َّ
القِسْمُ الثَّرالرثََ :حا َ َٜت َ
طحِ َٜجححس ٟعًَح٢
ايّٓفححٛعِ َٚاأل ِعح َساضَِٚ ،قحدِ أجِ َُح َع عًُ َُحا ٤األُ ََّح ١عًَح ٢إَّٔ َٖح َرا ايكِ ِ
ط حادِِ َٚ ،ي َر ِيو َُِْ َٓعُُِٗ َِِٔ َب ِٝح ِع اَ ُِح ِس
أحِهاّ اإلِضِالّ ،ألَّْا يِِ ْعاٖدُِٖ عًَ ٢ايف َ
حسَّ ََات.
ني َ َٔ َِ ٚايتَعاٖس بايحُُ َ
ِيًُُْطح ًِ ُِ َ
 )1ايتحسٜس ٚايتٜٓٛحس ،3 :ص.204 ،203
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ط حُِِٗ َعً ح٢
ت ايَّ ِت ح ٞفَِٗ ٝحا اعِ ِت ح َداَ ُ٤بعِ ُ
القِسْررمُ التّابرررعََُ :حا َٜجححس ٟبَ ِ ٝح َُِِٓٗ َِح َٔ ايح حُُ َعاََال ِ
ج .ِٔ ِٝف َٗ َرا ايكِطِ حِ إِ َذا تَساضَح حٛا فِٝحِ٘
خاصُِ ايصََّ ِٚ
ض :ناجلِ َٓاَٜاتَِٚ ،ايدَِ َٚ ،ٕٜٛت َ
َبعِ ِ
ح حدُُِِٖ َعً ح ٢اآلخححس حب حانِ ِِ ايح حُُطِ ًُِني،
َب ِ ٝح َُِِٓٗ ال َْتعححسَّضُ ي ِٗ حِِ ،ف ح ِإ ِٕ اض حتَعِ َد ٣أ َ
ط ح ٞال حانُِِ ايح حُُطِ ًِِ بَ ِ ٝح َُِٓٗ فِ ٝحِ٘ ُٚجَُ ٛب حاً ،ألَّٕ ِف ح ٞاإلعِ ِت ح َداِ٤
فك حاٍَ ََا ِي حوَٜ :كْ ِ
ح َُّحدَٚ ،شُ ْفحس،
ضح َ ََُٚ ،
طادَِٚ ،ن َر ِيو قاٍَ ايػَافِ ِعَٚ ،ُّٞأ ُبحُ ُٜٛ ٛ
ضسِ َباً َِ َٔ ايعًُّْ ِِ َٚايف َ
َ
حتََّ َٜ ٢ت َساضَ ٢اَصِ َُإِ ََ َع ًا).
َٚقاٍَ أبُ ٛحَ ِٓٝف :١ال َٜحِهُِ بََ َُِِٗٓ ِٝ
ماتــتئ دةربارةج وتسـتلتج وكيح دادمةريـ كـــردُ لـت ٌيَـــواُ ٌاوشـــولةىاٌاٌيَك
كت لت ٌيَو دةملةتتث خيشـ ويدا دةييَ ،خـتمةج كـت ثوخـب دةبيَتـتمة لـت تيَـتيظـــنت
لـــتمبارةمة ختمةيـــتئ كـــت خد ـــتتث خيشـــ ً (ماتـــتئ اٌايـــاٌث خد ـــتتث خيشـــــ ً)
يتكدةٌـــــَ لتســــتر خــتمة كــت خــتِمث ميى ــت (ماتــتئ ختماٌــتج ثتمياٌيــــاُ لت ــتهَ
ختِمــث خيشـــ ً لــت ختسـتد دايـت كــت لـت ييَـر ســايتج دةملةـتتث خيشـــ وييدا بــبيَ)
ختماٌــت لــت ي َيــر رِكيََــث دةم ةلــتتث خيشــــ وييداُ ،خــتم ثتمياٌــتغ كــت بتســــتومياٌت
لت ــتهَ دةم ةلــتتث وشــولةىاٌاُ خـــوا يارج ختمةيــت كــت خــتم كارمبــاراٌتج لــت ٌيَوياٌــدا
دة ـو ةريَــَ ،بت ثيَث خــتمة كت بترٌاوتكـاٌياُح ديٍيـاُ ديـارج كـردمة ،واوتلةتيـــاُ
لت تلةـدا بكـرجَ ،مة بت ظــتث ِتلةشـوكتمتتكاٌياُ لتمبـارةمة ،دةبَ بت ضــوار جـدرئ
جـدرج يتكــتً /ختمةج كت تاي تتـت بـت بابـاج ٌاوشـــولةىاُ ،مةكئ ٌويَبةكـتج ،وربـاٌث
ســــتربرِيٍتكتج ،مة ةـــتيرج خـــتم طـــــتاٌتغ كـــت ثتيوةٌـــديياُ بـــت ــــت هَح
ــترِاوتمة ِتيــت ،اٌاياُ رِاجياي ياُ ٌيت كت ثيَظــتمام بترثرسـاٌث وشــولةىاٌاُ
ِــت ياُ بتســترياٌتمة ٌيــــت ،ضــدُ بدخديــــاُ ٌو َيــب دةكــــتُ ،ضــدُ س ــتردةبرُِ،
ضـدُ يي ــادةت دةكتُ ،بت ثيَث ديٍث خدياُ رِةمتـار دةكتُ ،بيكــتُ.
جـدرج دممةً /ختمةج كت لت ٌيَواٌياٌدا دة و ةرجَ ،لت ِتلةشــوكتمتتكاُ ،كـت خـتماٌيع
ثتيوةٌـــديياُ بـــت ـــت هَح ترِاوـــتمة ِتيـــت ،لـــت خيشـ ــ ودا ،مةك وتسـ ــتلتج
ِامسـتر يــريثح ،تـت ةح ،خــواردٌتمةج طـــترِاب ،مة خـتم كردةماٌـتج كـت خــتماُ
بدخديــاُ بــت ــت لةياُ دة اٌــَ ،بــت ً خيشــــ ً بــت تدةةــتياُ دة اٌــآ ،مةك
خـواردٌث دطتث بترا م خــواردٌتمةج طـترِابح ووـاركردُ ،خـتمةغ بـت ِـتواُ
طيَوة ليَياُ دةسـتلـىيٍَرجَ ،كت بدخديـاُ ضدٌيـاُ ثــآ ضـاكت مابكــتُ.
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جدرج ســيَيتً /خـتمةج كـت تاي ـتت ٌيـت بـت ٌيَوخديــاٌتمة ،بتلةــكو دةضـيَتت دةرةمةج
خديــاُ لــت خراثتك ــاري  ،مةكئ د ي ــ ح دةســتدريَبي بــد ســتر وــاهَح ٌاوومســــث
ختلةك ،ختمة تيَكرِاج اٌــاياٌث خد تت لتسـتر خـتمة يتكـدةٌـَ ،كـت خـتً جـدرةج
ســـــيَيتً بـــت ثيَـــث ياســـــاكاٌث خيشـــــ ً واوتلةـــتياُ لت تلةـــدا دةكـــرجَِ( ،ـــتووم
دةملةـــتتيَكيع ِـــتر مايــــت ،كيَـــث ؤر دميوكرِاتييـــــت ،خت ـــتر ســـتيارةيتك لـــت
ســــتيارةيتك بــدات ،خايــا كــــابرا بــدب ِتيــت ب ةم ـآئ وــَ ِيٍدؤســــييي ،لــت خاييٍــــث
خيَىتدا ســتيارة لت ســتيارة بدات تدلةــتج ٌيتحٌ ،ابــآ ِيضـث لــآ بكـتج! ٌـتخيَر،
تــد كــت لــت بتريتاٌيــــاج بــتثيَث ياســاج ِاتومضــدج بــتريتاٌيث واوت ةلــتت لت ــتهَ
دةكـــرجَِ ،ـــترمةِا لـــت خـــتلةىاٌياح مترِةٌشـــــاح ِ ...تـــدِ ،ـــتر دةملةتت َيـــــك ديـــارة
كدوت ةليَك ياســاج ِتُ بد ٌتِيَظـــتٍث ٌـاكدكيثح رِيَـريـ ح دةســـتدريَبي خـتلةك
بد ســـ تر ٌـتمصح وـاهَح ٌاوومسـث يتكـدجح ج َي ـتجيَياُ دةكـات) ،بديـت اٌايـاٌث
خيشــ ً لتمبارةمة لتستر خـتمة يتكدةٌــــَ ٌابـــآ رِيَــــت بـدرجَ ختماٌـت بيَـــَ لـت
ٌ َي ــو دةم ةلــتتث خيشــــ ويث دا خراثــت بكــتُح طــترِابح دطــتث بــترا م ختماٌــتج
تدةةــتُ بــت وشــــولةىاٌاٌث بَرؤطــــَ( ،يــاُ بــيََ بــت خاطــكرا لــت ٌيَــو كوضــتم
كد ٌتكـــــاُ طـــــترِاب خبـــــدٌتمة ،يـــاُ ِـــتر كردةمةيتكـــث ديكـــتج تدةةـــت لـــت
خيشـ ودا بكــتُ).
جــدرج ضــــوارةً /ختمةيــت كــت لــت ٌيَواٌيــــاٌدا رِممدةدات لــت ِتلةشــوكتمتتكــــاُ ،مةك
خــتمةج كــت ِتٌــديَكياُ دةســتدريَبي بكتٌــت ســتر ِتٌــديَكياُ ،يتكــدج بريٍــدار
بكتُح يتكدج بكــويُ ،ياخود تر ياُ لتســتر يتكــدج دةبـآ ،يـاخود يُح ويَـرد
ثيَكــــتمة ٌاكــــدك دةبــَ ،خــتم جــدرة ِتلةشــــوكتمتاٌت خت ــتر لــت ٌ َيــواُ خدي ــاٌدا
ثيَكّاتَ بـد ضارةسـترج خـتم رمـبح كيَظـــاٌت ،خـتمة ـــاكى وشــولةىاٌاُ ِـت ث
ٌيت ،بت ً خت تر يتكيَكياُ ثتٌـاج بردة بتر دادمةرب وشـــولةىاٌاُ ،واليـك دةلةـــآئ
ــاكى وشــــولةىاُ لتســترج ثيَويشــتت دادمةرييــاُ لــت ٌيَواٌــدا بكــاتح ،رمــبح
كيَظـــتكتياُ بــتم طــيَوةيتج كــت طــتريئتت دةلةــــآ ضارةســتر بكــاتِ( ،تلة تتــت
ِتٌديَك لت اٌــاياُ دةلةـيََئ خت ـتر لـت طــتريئتتث خديـــاٌدا وكىيَـــك ِـــتبوم،
خــتمة طــتريئتتث خدياٌيــاُ بتســتردا دةضتسجيٍَــآ)ِ ،ترمةِــا طــــاميئي ح خــتبو
يوســفح وو ت ــتدم ممــتريع ماياٌـــوتوة ،بــت ً خــتبو تٌيَــت دة ةلـآئ ٌابــآ
دادمةريياُ لت ٌيَواٌدا بكات تاكو ِـتردمم تترِةمـت ٌاكدكتكـت رِا ج ٌتبــَ( ،خت ـتر
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تتٌيــا تترِةميَــك بــآ ختمة ـاكىث وشـــولةىاٌاُ ِـت ث بتســترياٌتمة ٌيـت ،دةبــآ
ِــتردمم تترِةمتكت رِا ج بَ).
مة وٍــيع رِايتكـــتج خــتبو تٌيَــتً ثــآ رِاســترتة ،مة خــتمةغ باطــرت لت ــتهَ

رِمالةتتث خايتتتكت دة وجنـآ ،كت دةمترووجَئ ﭽﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭼ.

وتســتلتج دةيـتًح كدتــاي ئ كت دةمترووجَئ ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،ســــــــ ــآ
رِاســتي لتم خايتتـت ووبارِةكــت مةردة ـيـريََئ
 -4كت دةمـتروـوجَئ ﭽﭰ ﭱﭼ ،ختمة دمم واٌــاج ِـتُئ
يتكـتًئ ضدُ دةتكتٌت دادمةر!! ختمة ثيَث دة وترجَئ ثرسياركردٌث ٌكوملةـي كتراٌت
(اإلِض ححتفٗاّ اإلْهح ح حاز ،)ٟماتـــتئ تـــد ٌاكـــــتٌت دادمةر بترِاســـــتث ،كـــت دةتكتٌـــت
دادمةريع ديارة طــتيَكث رِمالةــتتييتم بد وتبتستيَكث ديكــتيت.
دممةًئ ماتتئ سـتيرة كـت تـد بكــتٌت دادمةر لـت ا ةليَكـدا كـت تتمرِاتيــاُ لتبتردةسـب
دايت ،ختمة طـتيَكث ستيرة ،كتماتتئ تد ٌيظــاٌتج ثرسيارج لتستر دابٍـآ ،ت تُ
ديـارة ختم واســتت بــآ ووم ٌيــت.
 -5كـــت دةمـــترووجَئ ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ،ليَىـــاُ تيَكٍتضـــثَ! كـــت
دةمــترووجَئ تــتمرِاتياُ لتبتردةســتت ــوكىث خـــواج تيَدايــت يــاٌثئ لــتبارةج خــتم
وتســــ تلتيتمةٌ ،ـــتك لـــت بـــارةج ِـــتووم طـــتيَكتمة ،ضـــوٌكت خـــتمة تتمرِا ــــاُ
لتبتردةســــتت ،ـــوكىث ِـــتووم وتســـــتلتيتكث تيَداٌيـــت ،بـــتلةكو ـــوكىث خـــتم
وتستالٌتج كاتث خدج تيَدا ِتبومة ،كت ؤريظـث ـدرِدرامة ،بـت ً ديـارة لـتمبارةمة
وكىتكت ٌت ـدرِدرامة ،بديت خـواج ثـترمةرد ار خيشـتيظـــّادج كـردمة بـت تـتمرِات،
خت تر وكىتكـت درِدرابايت ديــارة ماج ٌـتدةمترووم ،بــت ً وترج ٌيـــت خيَشـــتاغ
وابــآح دةســتكارج ٌتكــرابـآ!.
 -6كــت دةمــترووجَئ ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ ،مة ختماٌــت خيىاٌــدارٌا ،خايــا
خيىاٌدارٌي ــَ بتضــث! بــت تــتمرِات ،بــت ورِخــاُ ،بــت خـــوا ،بــت ِيــــي كــــاً لتماٌــــت،

www.alibapir.net

......

()76 – 74

[ ] 879

لترِاستييدا كت دةمترووجَئ خيىاٌـدارٌا ،خيـدج ٌتيَـترووة خيىاٌـدار ٌـا بـت ضـــث،
بديت دة وجنــآ بمةــيَثئ بت ِتوومياُ ،مة ختوت ليَظــث مةردة ـريجَ كـت ِـتر كتســيَك
خاوادة ٌتبآ ومكــت بكات بـد ـوكىث طـــتريئتت ،بـت خيىـــاٌدار لـت تلةـتً ٌـادرجَ،
ٌا وجنــآ بمةـيَائ جوملتكتم ٌتػــرِاٌي خيىــاٌدارٌيـــَ ،خت ـتر ومكـت ٌتكـــتُ بـد
تـــتمرِاتح خيٍ يـــن ،بـــت ً وشـ ــولةىاٌاُ بـــا ومـ ــكتضيع ٌـــتبَ بـــد ورِخـ ــاُِ ،ـــتر
خيىــــاٌدارُ! مةك دماي ـ يــاتر تيظــــكث دةختيٍــــت ســتر لــت كــاتث تتمشـي ــركردٌث
خايتتــتكاٌث ديكــتدا كــت دمايــ ديَـــَ ،مة دةريدةخــتيَ كــت خــتمة ماٌيــــت ،بتلةـــكو
وشولةىاٌاُ ياتر جتختيـــاُ ليَكـــرامة ،داكدكييـاُ لتسـتر كـرامة ،كـت ثابتٌـدبَ بـت
طتريئتتتكتياٌتمة ،تامةكو ختلةكث ديكتج خــامةُ كت َي تكــاُ.
ت أضِ َت ِػ ِفسُى َٚأتُٛبُ إِيِٝو.
غ َٗدُ إِٔ ال إِيَ٘ ِإال أِْ َ
ح ُِدِى أ ِ
ايًَُِّٗ ِ َٚب َ
ض ِحَاَْو َّ
ُ

www.alibapir.net

......

( ) 44 - 44

س
ده ر ي ياز د ه هي م

[ ] 744

ثيَهاسـةي ئةم دةرسـة

ئة وةرسزض ةة ماٌةضةةوازةئاي ة دةرسيسي ةة ةخةة ،ئةئاي ك ةةاىىة(44ة-ة)47ئةخةةةوا ةب ة زش ة
مة شٌةضة زسكاةل ةضةوازةئاي كة راةزِايةدسي ي ىةآة ة ة ةةاكىةخة ،ةكةة زِاكةةىةبة،ةمو ضةةا ة
ٍةازِ ىىةبسا ءةي ل ة ياٌئة اك :ةي لةىةجو ل ةة ئة(بة ىىةئسطةةةةسِائسل)ةىازرؤكة ةخةةواةزئة
ةةة ةزِيينةةةةاييءةزِ ىةةةةا سىةيسك،كةةةة ةىسةوخةةةة ،ئة سةك زِاكةةةةةةىةب،يةةةة ةىةةةةازر سئةكةةةةا وة
ثسغة مبة زاىىةخةواة ةب،ةخةواةملكةةة ضًءةمػةةةةو زخ،زاٌءةشاىةةاياىسكة ة ةثازاضة يسساٌة
ثآةضةيسسرزا سئةوةو نىةثةآبكة ٌةلة ةىسةوةي لةةىةجو ل ة رائة سةرس ةةةةاك ةزِ ة ة ة ةاكىة
خ ،ةب ةثسغ مب زاٌءةمػةةو زخ،ز ةشاىايةاىىةبة ىىةئسطةةسِائسلىةفة زمو سئة ة ةج ةةةة ةلة ة
خةواةلة ةٍةسكة ة عةى كسضةةةةًءئةئاي كة اىىةخةةواةةبة ةىسخسكةةىة ة وةى فسؤغةةًئةيةاخورة
رسض ب زراز ةئاي ك اىىةخةةواةةى بةةًةلة ةب زاىبةةةة زةب زذس سىديس ةةىة مةةىةرىسةارائة سة
اشةل ة ازثسكةسرىىةغة زيع كىةخةوا ةث ز سزريةازةى ٍسيةةً .ة
ئيجةاةزِايدسي ي ىةآة ةٍ زة ضسكة-ةل ةوو نسِاىاٌة-ةوةو هةبة ةب زىام ية ةىة ادئة
ةخةواةىازر ي ك ةخةواز ئةئ سةئ اىة ٌة ةافس ةزِاضة سىئةثاغةاٌةزِايدسي ي ىةةآة ة ةلة ة
ك زِاكداةضةصا ةك،لَةة ةل ض زةجو ل ة ةةاٌةىو ضةةسوسئةى فظةب ةى فظئةضةةا ةب ةضةا ئة
لةو دةب ةلةةو دئةيةوآةب ةيةوآئةرراٌةب ةرراٌئةبسيةةًةب ةبسيًئة سةثاغةةاٌةجةازيكىةريكة ة
زِايدسي ي ىآة ةٍ زة ضسكةوو هةى ادةب ةب زىام ية ة ةخةواةىازر ي كةةة ةخةةواةزئة
ئةاةئ اىة ٌةضة مكازسةزِاضة وسي ئةر ايةةيةباضةيةئة شمو ىىةى ؾةةسِاىسس اٌةرس ةةادئة ة ة
عسطةةةةا ة ةةوزِ ةم زِيةةةة وةضةةةة المىةخةةةواياٌةل ض ة زئة سثةثسغ مب ة زئة سةئسيجسلةةىة سثة
ب زىام ي ة ىةرزيةةر سا س ةك ا ة ز ةك ة زِادةبةة،ةىةةةةةازر ٌئةئ ة اىسؼةٍ زر سةةةةاٌة
ك زِاكسةةةةاٌةب زِاضةةةةتةراىةةا س ةئسيج ةةسلسؼةزِيينةةاييءةزِؤغةةةةياييءةئام،ذيةةازييةيسك،كةةةة ة
خةة ،ئة سةزِايػةسدسي ي ىةآة ة ةةاكىةخةةة ،ةبة ةى ؾةةسِاىسس اىىةفةةة زمو سة ة ةوو ةةةةهة
ب ةئسيجسةلةبكةة ٌءئةٍ زة ةة عةوو نةةىةثسي ةةادةئ سةئ اىةة ٌةلة ةزِسةرسزضةةو اىةةةىة
زِاضةة وسي .ةة
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئسنة ةك زِامتةاٌةىازرؤكةة ةخةواز ةزِيينةةاييءةزِ ىا سةةيةكسداي ئةثسغ مب زاىسةكة ة ة
ملك ضةةةةبو ٌة-ةبةةةة،ةخةةةةةواة-ةلةةة ةىسةةةةوةجو ل اىةةةةداةوو نسةةةةاٌةثسةةةةدس سرئةٍةةة ز سٍاة
مػةةةةو زخ،زاٌءةشاىايةةاٌئةبة ٍ ،ةئة س سة ة ة سابو ىة ةئ ماى كةةداز ةثةةازيصسز ة سبةةةةية
خةةةوا ةضةةا ريسةبةةو ٌةب ضة زي سة( سةثسناى ةة وكً)ةٍ ة زةل ة ةمةةًةب ةةسض ةةًءةل ة ةخ ة لَكة
م كسضةةةةًئة سةىسخسك ةةىة ة وةب ة ةئاي ك ةةامنةم ةةةةسٌِئةٍ ة زة ضةسك ةةسؼةوةةو هةب ة ة
(ب زىامة ة س)سةىة ة ادة ة ة ةخةةةةواةرايب شاىةةةد سئةئة ة سةمطةةة،ي زةئ اىة ة ٌة ةةةةةافساٌة( ة

زِاضة وسي )ةﮭة سةكسسداةل ضة زياٌة( اك :ةل ض زةجو ل ةةاٌ)ةثسويطةةة ناٌة سربةو ة
(ضةةصا ةك،لَةة )ة ةٍ زة ضةسكةب ةىاٍ قة ضةسكةبكةةوذ ئةثسةىةبكوذزي ةةةة سئة سةضةةةا ة
ب ةضةا ئةلو دةب ةلو دءئةيةوسةب ةيةةوسءئةرراٌةب ةرراٌءئةبسيًةب ةبسيًةكَ ،ل بةآئةٍة زة
ضةةسكسؼة(ضا ث،غ ةةسيةل ة ةك،لَ ض ةة اىدى سةبكةةادء)ةخسةةس ةضا ةة ةبكةةةةادئةئ ة سةبةة ،ة
رسبس ة ةماية ةضةسِاى سة( ةيوىاٍة اىى)ئةٍ ز ضةةسكسؼةوةةو هةبة سةىة ادة ة ةخةةةواة
رايبة شاىد سئةئة سةب ةرلَيسةةاييةية سةئ اىة ٌةضةةةة مكازاٌة( ةب زِاضةةة سي)ةة سةبة ة
غةةوييساىداةعسطةةا ة وزِ ةم زِي ممةةاٌةىازرئة ةكة زِاكىةثسةؼةخةة ،ةب ةزِاضةةةتةرارسىةائة
سةئسيجسلنةاٌةثسةداةئةزِيينةةةاييءةزِ ىا ةةسيةكسةةةدابو ئة سةكةةة زِاكىةثةسؼةخة ،ةب زِاضةتة
رارسىا ئةزِييناييءةئام،ذيةازييةبةو ةبة،ةثازيص ةازاٌةﭬة سة(ثسنةاىةة وكً)ةبةاةخا سىةةةةاىىة
ئسيجسةةةةلةب ة سةوو ةةةةهةبك ة ٌة ة ة(ةخةةةوا)ةل ة ة(ئسيجسةةل)سراةىازر ي ك ة ةخةةةوازئةٍ ة زة
ضةةسكسؼةب ة سةوةةو هةى ة ادة ة ةخةةةواةرايب ةة شاىد سئةئة سةبس ومةةةةاٌةئ اىةةةة ٌةالزِسة

بةةو اٌة( ةك ا )ةﭾ)) .ة
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان ة
(ﮏ):ة  ،ة(اهسِبِاَُ)ٛي ئة(اهسََِّبِاًَََُِّْ :ٛطُ٘بٌ ََّٔإىل اهسََّبِأْْ ًَ ،جىُ عََّطِػََّاْ ََّٗضََّ ـلِسََّاْ،
ََّٗ َق ٚــىََّ ًََِّْطُــ٘بٌ ٔإه ــ ٟاه ــسََّبٍ اهٖــ َرُٓ ٜــََّ٘ اه ــٌََّصْدََّزََُُّٓٗ ،ــََّ٘ اهٖــ َرََّٙ ٜــسُبّ اهعَوِــٍَََّ ََّٗ ،ق ٚــىََّ ُٓــََّ٘
ًََِّْطُـ ـ٘بٌ ٔإىل اهــسََّبَِّ ،أ ٜاهلل تََّعََّـ ـاهًََ ٟجْـ ـى إهَ ــ َٔٔ ،ٛهشْ ََّٚـاُٗ ،ٛدُ ٌِـاُ)ٛة غة ة(ز ِبــاُ)ٛة
ضـلِسََّاْ)ة اك :ة ضسكة ةخ ،ءةخ َلةةكة
ياٌةثالَدزا سك ةال ةزِسبباٌئة سثة(عََّطِػََّاْ ََّٗ ََّ
ثة ز سزرسةرس ةةادئة سةرسغة وكس :ةثالَدزا سكة ةال ة(زََّب)ةبة ةماىةةا ةضةةةةا طةىة ثةبة ة
ماىةةا ةث ة ز سزريازئة اك ة :ةث ز سزرس ةةسرٌئةئ ة يؼةئ ة ة ض ة ي ة ة ةشاىسةةازييةل ة ة
خ،يةةداةشؤزةرس ةةادءةبةةك ةرس اكةة سئةٍ ىديكةةةسؼةيوكو ياىةة :ة غةة ةزِسببةةاىةسىة
ثالَدزا سكة ة سةال ة(زََّب)ةبة ة ةماىة ةةا ةخةةةةوا ةبة ةة زشة سث:ة(إهَ ــ ٔٔ)ٛة اكة ة :ةضة ةة زةبة ة ة
ث زض ةةرتا ئةض ةة زةب ة ةث ز سزري ةةازئة سثةل ة ةشمةةاىىةع زِسبسةةداةرسيةةوكس :ة( َهشْ ََّ ٚـاُٛ
ٗدٌُِـ ـاُ)ٛئة( َهشََّْٚـ ـ ـاُ)ٛةبة ة ة ضةةةةةسكةرسيةةةوكس ة ة ة ةزِيػةةةةةىةية ة زس ةٍ بة ةةآئة سة
(ٗدٌُِاُ)ٛيؼةب ة ضسكةرسيوكس ة ةكو ةىةثسػة ةضة ز ةية زسبةةآ.
خـسُزُ ًَـََّّ اه ِِ ـازٔ زََّدُـ ـ ٌى
(ﮐ):ة(احلَبْـسُ احلَبْسُ :األَثََّسُ اهـٌُطْ ـتََّشْطََُّّ ََّٗ ًَ ِْـُٕ ًََّـا زََََُّّٗ ََّٙ( ٠
س ْب ـسُ  ،سََّ ْب ـس)ة اك ة :ةغةةةوييكىة
اهع ـاهٍَ)ة( َ
ض ـ ـبْسُُٖ)ئة(ٗاحلَ ْب ـسُ ٗاحلَ ْب ـسُ ََّ
س ْبـ ـسُُٖ ََّٗ َ
َق ـدْ ذََّ ََّٓ ـبََّ َ
خةة،ؽةيةةاٌةغةة سكىةجةةواٌئة سةيسسِرزا سكةة سة ةلةة ةغةةويي ازةٍةةاكوسئةرسفة زمةةةو :ة
ضـ ـبْسُُٖ)ة اكة :ةٍسةةةةكةزِسىةءءةزِ ة
سبْـ ـسُُٖ ََّٗ َ
ثسةا يكةل ةئايسةري ةةة ةرسز ئة( َقـدْ ذََّ ََّٓـبََّ َ
سبْس)ة ة(سََّبْس)ةب ةماىةا ةشاىاةر ئة ةشيةاكسةب،ةشاىةا ةخةا سٌة
ى مةةابو .ة سة غةة :ة( َ
سةب ةاٌةب ةازٍسيسا س.ةةة ة
سفِظَ كَتََّ ـابَ اهلل ََّٗأَسْلَـ ـإًََََُّّٓٗ ،ـرََّا
(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ):ة(بٌَََّا ََّٗكٖ ـىََّ بٍَٔ َ
ََّٙلُ ـُْ٘ باهعَوِ ٍٔ ََّٗاهعٌََََّّ ـى)ة اك :ةب ةٍةة ،ةئةة سة ةثازيةةصيازيةكسرىىة ة سبةيةخةوايةةاٌة
ثآةضةةيسسرزابو ئةئ يؼةب ةر ةغةةتةرس س  :ة
ي و:ةشاىسةةازيستةٍةة بةآةب ة سبةةيةخةوا .ة
ر سو:ة ةةاز ةثةآةبكةة  .ة
صـاصُ تََّتََّ ٍبـ ُع
(﮽):ةرسلَةآ:ة(اهقَصّ تََّتََّبّعُ األَثََّسََّٗ ،اهقَصََّصُ األَخْ ََّبـازُ اه ـٌُتََّتََّبِعََََّّٗ ،ُٞاهقَ ََّ
صـاصُ)ةب ةماىا ةك،لَةة ةر ئةل ةئ ضةلَسػةةةداةلة ة(ة َقـصٍ)س سئةٍةةاكوسئة
اه ـدَِ باهقَ٘دَ)ئة( َق ََّ
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صـص)يؼةب ةماىةا ةغةةةويي ازةر ئة سة
( َقصٍ)ة اك :ةب ةر ا ةغةةويًءةثسكة كًئة( َق ََّ
صـاص)يةؼة
( َقصََّ ـص)ةب ةماىةةا ةٍةة الَسةةكةر ة ة ةخةةةة لَكةبة ر ا ةبكةة ئة سة( َق ََّ
اك :ةك،لَةة ئةياىى:ةب ةر ا ةخويي ة يداةبسِؤ ئةكا وةك،لَة ةرس يةة س.ة ة

(ﭑ):ة اك :ةب ةغةةوييىةراةىازرماٌئةضوىكةة ةرسلَةةآ:ة( َقفٖ ْٚـََِّا)ةياىى:ة(َأت ََّْبعِْا)ة اك :ةبة ة
ر اماٌةخطةةنتئةئ يؼةل ة(قفا)س سةٍاكوسئة(قفـا)ةبة ةثػةةةة ةمةلةرسيوكةةس ئةغة سكة
بة ة ةر ا ةغة ة سكةبكة ة ئةلة ة ةر ا ةثػةةةةةة ملس سةرسزِ ائة(ََّٗاقِتََّ َفْٚتُـ ـُٕ تََّ َبعْـ ـتُ َق َفـ ـ ـاُٖ،
ََّٗاإلٔقِ َت َفـا ُ١اتِّبََّ ــاعُ اهقَ َفـا)ئة(اقتََّ َفُ ْٚتـُٕ)ة اك ة :ةبة ةر ا ةثػةةةة ةملةةىة ةةةة متئة(ٔإقِ َت َفـا)١ة
اك :ةغويًةثػةةتةملىة ضةسكة كً.ة ة

خـاصٌ ،أَخََّـصٍ ،أُخْـسََّٗ)ٜئة
ََّعـ ٞأَُْـََّ٘اعََّ :عـاٌَََّ ،
اٙـ ٞأَزْب ََّ
فٗ ،اهلَدََّ ََّ
طـ ُ
ال َه ُٞبوُ ِ
(ﭩ):ة(اه ـ ٔٔدََّا ََُّٞٙدََّ َ
(ُٓـ ـد)٠ة اك :ةزِييناييئةزِسةثسػةاىداٌئة سةٍسداية دةةبسي سةة ةلة ةزِيينةةةايية سرىسكةىة
ب ةث ىَاىسةىءة ازام ييئة سةٍسةةداي دةضةةةوازةجةةة،زس:ةيةػةة ىئةكايبةةة دئةكايبةةة كرتئة
ٍةةىةر ازِؤذ:ة ة

زِيينةةاييةيػةةةة ى:ة سثةخةةةواةرسفة زمو :ةﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗﭼطـهئة اك :ةث ز سزريازماٌةئ ة ض ي ة ةٍة مو ةغة سكىةرز ضةةةةتة
ةةةسر س ةزِيينةةةةةايية ةةةسر سئةخةةةةواةٍةةةسكةغةةة سكىةرز ضةةةتةىةةة سر سئةم يةةة زة
ب زىام يةةة ىةبةة،ةراىةةا سئةئيجةةاةئةة سةٍسدايةة كىةيػةةةةة ىةخةةةواي ئةبةة،ةٍةةة مو ة
غةة اٌئةب ةذيةةاىداز ةبآةذيةةاٌءة زر ةرزغةة س .ة
زِيينةةةاييةكايبةةة د:ة سثةخةةةةواةرسفة ة زمو :ةﭽﮞ ﮟ ﮠﭼآل عنـــ ئة
زِيينايسةةة ةبةة،ةكسكةةةة ِساسةجسَاىسسةةاٌئةئةة سؽةٍسدايةة كسكىةكايب كةة ةبةة ةمسؤ ةةةءة
جيةةةةدس سئةضوىكةةةة ةووزِئةةاٌةل ب زرسضةة ىةٍةةةةة مو ةخ لَةةةةكىةرايةة ئةبةةاةضةةةةةو ر ة
لةآ سزب ةةسٌ.ة ة
زِيينةةةاييةكايب ك ة ةةس:ة سثةخةةةةواةرسفة ة زمو :ةﭽﮇ ﮈ ﮉﭼ ألنبيــــاءئ

ﭽﭚ ﭛ

ﭜﭼ لبقــــ ئةووزِئةةاٌةزِيينةةةةايىةي ة ةب ة ةغةةسوس ةكايب ك ةةسةبةة،ة

www.alibapir.net

......

( ) 44 - 44

[ ] 775

ثازيص ةةةازاٌئةب،ضةةةىةةضةةةوىك ةكةةة ىساةثازيص ةةةازاٌة سثةثسويطةةةةةتةلةةة ةووزِئةةةاٌة
ضةو رم ىدةرسبةً .ة
زِيينةاييةر ازِؤذ:ة سثةخةةواةةرسفة زمو

:ةﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ ألعـ فئةل ةر ازِؤذراة ة ةئسناىةدازاٌةرسضةي ةب ٍ غةتئة
خةواةزِيينةةاييةياٌةرس ةةةادةبة،ةرؤشيية س ةغةةةةويًءةجس ة ةخ،يةةةةاٌءةئة اىسؼة
رسلَةةةةةةةةسً:ةﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼئة

اك ة :ةضةة ايؼةبةة،ةئ ة ةخةةةواي ة ة ةزِيينةةةةايية ةةسريًةبةة،ةئ ة سئةئ ي ة زةخةةةواة
زِيينةةةةةاييةىةة سربايًةثسنةةةاٌةىةة رسشاىىءةى ماىدسرؤشيسةة سئة سةلةة ةو ريطةةةةةداة
ٍةةةةاكوسئةرسفة زمو :ةب ٍ غةةةة سس اٌة اةبة ةمةةالَىةخ،يةةةةاٌةرسشاىية سئة سثةبلَسةةىة
ض ىدةضالةبآةمالَسةاٌةل ةغةةويي ةبو بآ()1ئةريازسةب ٍ غةتةعةال مسكىةجسةةا اشسئة
سثةغةةازيكةىس ةضةة ىدةي زِس ةسةكةبآئةب،ية ةئ س ة ةخةواسةث ز سزريازةباضية
رسف زمو :ة ةٍسداي كساٌةرسرادةل ةب ٍ غة دائةئة سةغةة سكىةشؤزةي زسية ئة ة ة
ئسيطةةاٌةل ةب ٍ غ آةبة ةجس ةةا ةزِي ةةا ةخة ،ةبصاىس ةة سئةخةةواة ةب خػةةة زةبة ة
ىطةةسبناٌةبكةاد.ة ة
ري
كٌ
(ﭪ):ةلةةة ة(ََّٗعْـ ـ ـظ)س سةٍةةةةةاكوسئة(اهََّ٘عْـ ـ ـظُ :شََّدْـ ـ ٌس ًُقِتََّـ ـ ٔس ٌْ َبتََّخْ ٔ٘ٙـ ـفََُّٗ ،اهتِـ ـرْ َ
ظ :ُٞاإلضْـ ـٍ)ئة اكة ة :ة( ًََّْ٘عَظَ ــ)ٞة
ظـ ـ ـََّٗ ُٞاه ــٌََّْ٘ َع َ
َباخلَـ ــٔ ْٚس َفٌََّٚـ ــا ََّٙـ ــ ٔسقّ هَـ ـُٕ اهقَـ ــوِبُ ََّٗاهعَ َ
بسي ةةس ةل ةئام،ذيازيىة سرىسكةىةب ةكسخةةوزِيًئة اكة ة:ةبة ةج،زيةكة ة ةبسةة ةسضةةسيىئة
ياخورةب ةغةةسوسي ىة اة ةضا ةة ةبسةسةخب يةة سئةب ةج،زيةةكة ةرلَةةىةب ،ةىة زوة
ظ ـ)ٞةىةةا ٌ .ة
ظـَ ًََّْ٘ ،ٞع َ
بةةآئة سة( َع َ
 )1ةئ م ةرسوةىةئ ةف زمو رسية :ة(فَ٘ ا ٓهـرُ ٜفطـ ٛبٚـدٖ إ ِْ أسدٓـٍ بـٌِـصهـٕ فـ ٛاهـذٍِــ ٞأ ٍد ّي ًِــٕ
مبطـلِـٕ كـاْ فـ ٛاهدُٚـا) زٗاٖ اهبخـاز ،ٜفتح اهبـاز ،ٜز  ،5ص .115
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان ة
)1ةٍة ،ةٍاكيةةة ةخةةواةزس س ةئة ةئاي كةةةةاى ة ة ةخةةواةةكسسةةةاىداةرسفة زمو :ةﭽ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﭼئﭽ    

    ﭼئﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭼ :ة

ٌُـا َقـايََّ :إِْٔ اهللَ عََّـصِ ََّٗدََّـىِ أَُْـصََّيََّ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ
أ/ة[ ََّعّٔ ا ْبّٔ عََّبِاعٕ ََّزضَ ََّٛاهللُ عََّ ِْٔ ََّ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼئﭽ    ﭼ ة
َاُ ـ ـ ـتْ
طـ ـ ــا َ٢فَتََّ ًَْ ّٔٚـ ـ ــََّّ اه ََُِّٔ ٚـ ـ ــ٘دَََّٗ ،ك ََّ
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼَ ،فـ ـ ــ ٛاه ٖ
ط َوشُ٘ا ََّع َوــ ٟأَِْ
وـ َ
ْتََّط ـْ٘ا أَْٗ ا ْ
َٔ ـسََّتْ األُخْ ـ ـسَََّ ٠فــ ٛاهِذََّا َٓوَ ِ ٚـ َٞسََّ ِتــ ٟاز ََّ
ســدََّآٌََُّا َق ـدْ ق ََّ
إٔ ْ
َت َو ـُٕ
ك ـىِ قَ َت ٚـىٕ ق ََّ
ض ـقّاُ ََّٗ ،
طــََّْ٘ ََّٗ ْ
خٌْ ُ
ِع ٔصٙــصًَََّ ُٝــّ اه ِرهََ ٚو ـَ َٞفدَُ ََّٙت ـُٕ ََّ
َت َو ـُٕ اه ََّ
ك ـىِ قَ َت ٚـىٕ ق ََّ
ُ
ضـ ٕ ،فَ َلــا ُ٘ا ََّع َوــََّ ٟذ َهـمَ سََّ ِتــَ ٟقـدََََّ اه ِِ َبـ ّٛ
َا٢ـْ ََّٗ ُٞ
ِع ٔصٙــصَََّ َٝفدَُ ََّٙتـُٕ ً ََّ
اه ِرهََ ٚوـًَ ُٞــّ اه ََّ
ِٔ ـسْ
ََّٗ َ٣ًََّْ٘ٙـ ـ ُر َه ـٍْ ََّٙظ ََّ
ٌَ ِقــدَََّٔ زََّضُ ـ ـ٘ئ اهللَ ََّ 
ٌُــا ه ََّ
كوِتََّآ ََّ
َتــأْ َ
ـرهٖتْ اهطٖا َ٢ف ََّ
َ ِٙـَ َٞفـ ََّ
ٌِد ََّ
اه ََّ
اهعصٔٙـصََّ َٝقَتَـَ ّ ٚفأَزْضََّـوَتْ
َت َوـتْ اه ِرهَٚوَـًَ ُٞـََّّ ََّ
ٌُـا ََّعوَْٚـَٕ ََُّٗٓـََّ٘ َفـ ٛاهصّـ ِوحَٔ ،فق ََّ
ََّٗهٍَْ ُ٘ٙطَ ََّْ ٔ٣
كــاََّْ
ََّٗٓـىْ َ
َا٢ـََّٗ َٞضْ ــ َٕ ،فقَا َهـتْ اه ِرهََ ٚوـََّ :ُٞ
ِع ٔصٙــصََّٔ ُٝإ َهــ ٟاه ِرهَ ٚــ َو :َٞأَْْ ابْعََّ ُجــ٘ا ٔإهَ ََِّْٚــا َبٌ ََّ
اه ََّ
ََّٗب َو ُدُٓـ ـٌََّا ََّٗاسَـدٌ ،دَََّٙـََّ ُٞبعْطَـ ـٍْٔٔ
ٌُـا ََّٗاسَـدٌ ََََُّّٗطََّـ ُبٌََُّٔا ََّٗاسَـدٌ ََّ
ََّٓرََّا َفـ ٛسََِّٚـ ـ َْ ّٔٚقـُّٗ دَََّ ُِٔ ٙ
ف دَ ََّٙــََّ َٞب ْعـ ٕ؟ إُِٔ ــا إٌََُِّٔ ــا أَعْطَ ََِّْٚــاكٍُْ ََّٓــرََّا ضََّ ــ ًٌْٚا ًَـِْلُ ٍْ هَََِّ ــا ََّٗفَ ــسََّقّا ًَـِْلٍُْ،
َُصْ ــ ُ
ٌُـا ُثـٍِ ازْتََّطََّـْ٘ا
طـٚلٍُْ ََّذهَـمَ ،فَلَـادََّتْ اهِشََّـسْبُ ََّتٔٔـٚرُ بََََّّ ََِّْٔ ٚ
ُشٌِـدٌ فَـ ُعْ َ
فَأًَِا ٔإذْ قَـدََََّ ً ََّ
ُشٌِـدٌ
ِعصٔٙصَََّ ُٝفقَا َهـتََّْٗ :اهللَ ًََّـا ً ََّ
ْعوُ٘ا زََّضُ٘يََّ اهللَ  بََّ ،ٍََُِّْْٔ ٚثٍُِ ذََّكَسََّتَ اه ََّ
ََّعوَ ٟأَْْ ََّٙذ ََّ
ضـ ًٌْٚا
طََُّْ٘ا ََّٓرََّا إٔالٖ ََّ
ضعْفََّ ًََّا ُٙعْطًََِْ ٍْٔٔٚلٍَُْ ََّٗ ،ه َق ْد وََّدََّقُ٘ا ًََّا أَعْ َ
َب ٌُعْطَٚلٍُْ ًَ ُِْٔ ٍْ َ
طــاكٍُْ ًََّــا ُت ٔسٙـدََُّْٗ
خ ُبـ ُس هَ ُلـٍْ زََّأ ََِّٙـُٕ إْْٔ أَعْ َ
ُش ٌِـدُ ًََّـّْ ََّْ ٙ
ضــ٘ا ٔإ َهـََّ ً ٟ
ًَ ِِـا ََّٗ َق ْٔـسًا َه ُٔـٍَْ ،فدُ ّ
ضـا
ضـ٘ئ اهللَ ََُّ ا ً
سََّ ٖلٌْ ُتٌََُُّٖ٘ٗ ،إْْٔ هٍَْ ُٙعْطَ ُلـٍْ سََّـرَ ْزتٍُْ َف َوـٍْ تُشََّ ولٌُـُٖ٘ ،فَدََّضّـ٘ا ٔإ َهـ ٟزََّ ُ
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ضـ٘يََّ اهللَ  أَخْبََّـسََّ اهللُ
خ ُبسُٗا َهٍُْٔ زََّأِ ََّٜزََّضُ ـ٘ئ اهللَ َ ف َوٌِا دََّا ََّ١زََّ ُ
َْ ٚ
ًَََّّ املََُِّا َفقَنيََّ ه ََّ

ََِّٗدىِ :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
كوَٕ ًََََّّٗا أَزََّادُٗا فَأَُْصََّيََّ اهللُ ََّعص ََّ
زََّضُ٘ َهُٕ بَأَ ًْ ٔسٍَْٓ ُ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،إٔىل َق ْ٘هَـ ـَٕ :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
عََِّـ ٟاهلل
ََّصهَـ ـتْ ََّٗإِٔٙآٌََُّـ ـا ََّ
ﭻ ﭼﭽﭾﭼ ،ثٍُِ َقـايََّ :فٌَََّٔٔٚـ ـا ََّٗاهللَ ُ ََّ
عََّـصِ ََّٗدََّ ـىِ]ة{أَخْسََّدََُّٕ أَسٌََّْد بسقٍَ ََّٗ ،)2212( :قايََّ اهػََّٚخ غعٚب األزُاؤٗط :إٔضـََِّادُ ُٖ
ََّو ــشِشََُّٕ األهبـ ــاُ ٛفـ ــ( ٛاهطوطـ ــو ٞاهصـ ــشٚش )ٞزقـ ــٍ})2552( :ئة اكةة ة :ة
ط ــ ٌََّّ ٗ ،
سََّ ََّ
ع بةد لَةك ة وزِ ةع ببةاعةخةواةلةسسةاٌةزِاش ةبآئةرسلَةةآ:ةرسزبةازس ةر ة ،م لَ ة ة
ري)ئةئ ة ةر ة ،م َل ة ةل ة ة
ط ــ ٔ
ظـٗ َٞبََّ َِــ ٛاهِِ َ
ل ة ةجو ل ة ةٍاك،ك ة ةخةةةوازئة(بََّ َِــ ٛقُسَََّ ْٙ
ض ة زرسمىةى فامسسةةداةي ة سكساٌةب ض ة زةئ يديكةة راةشالةبةةو ئةٍ ة كاةل ض ة زةئ ة سة
ري)ةى ف ة زيكىة
زِيكك ة كبو ٌة ة ةٍ ة ز اكسكةكسةةسسةب ة ةرسضةةةة آلك ة(بََّ َِــ ٛاهِِطـَـ ٔ
وغةةتةل ة ةك ة سةبةآةرسض ة آلك ة(بََّ َِــ ٛقُسََّْٙظَ ـ ـ َ)ٞئةرسبة ةةآةب ة ةرسض ة آلك ة(بََّ َِــٛ
ظ ـ)َٞئة ة ةث جةةةةاة
ري)ةىسةةوس ةخةةويًةبةةدسٌةب ة ةبسدسضةةةةة آلك ة(بََّ َِـ ـ ٛقُسَََّ ْٙ
اهِـِطـَ ـ ـ ٔ
يطةةةةقةبةةو ئة( ةةةة ةبةة ةئ ىداشسي ة ثةراى ي َل ة ةرسيةةوكس ئة يطةةةةةقسكةغ ضةةتةزِبةة ة
(ؾةةاي)ي ئةٍة زةزِب ية سؼةضةةوازة سلةةةة،ةشيةةاكسسئةئيجةةاةٍ ة زة ضةةةةسكة وذزاباي ة ئة
خويي ةة ةضةة رة يطقةبةو )ئةبة آلوةئ ية زةكسةةسسةبسدسضة آلك ة(ةبََّ َِـ ٛقُسََّْٙظَـ)َٞة
ري)ةرسبو اي ةض رة يطةةةقساٌة
ى ف زيكساٌة وغ باي ةل ةب ةرسض آلك ة(بَََِّ ٛاهـِـََِّطـَ ٔ
ثسبةةدسٌ()1ئةجةةاةرسفة زمو :ةل ضة زةئة سةبةةو ٌةٍة كاةثسغ مبة ز ةخةةةواةةٍاكة ة
م ريي ئةئسةد ةٍة زر ة ة ،م لَ ة ةبة ةٍةاكيىةثسغ مبة ز ةخةةواةةةملك ضةبو ٌئة
( اك :ةئ ةرسض آلك ياٌةى ماةش لَهةل ةي د ةبك ٌ)ئةئ سؽةثسؼةئة س ةثة ناٌة
ٍ لَبوسغسيي س ةل ةم ريية ةرسزبكةسيًئة ة ةلة ةوالَة كىةؾةةةةولَحءةكة باييةراةبةو ٌة
ظـ)َٞةى ف زيكةةساٌة وغةةةتةلة ة
ل ية لةمطةةةةولَناىاٌئةلة ة اكة راةبسَسصس ة ة(ةبََّ َِـ ٛقُسَََّ ْٙ
ري)ئةئ ة اىسؼةجوابسةةاٌةبةة،ةىةةازرٌةيوكسةةاٌ:ةخويينةةاٌةبةة،ة
ب ٍسصس ة ة(بََّ َِــ ٛاهـِـََِّط ــَ ٔ
بيسةةسٌئةضةةة رة يطةةةةقئة( اكةة :ةغةةةة ضتةؾةةةةايئة ةة ة ةةوزرس ازييةخ،مةةاٌةزِبةةةةة ة
ثسدسلَسًءةزِبةة ةضةةةوازةمطةة )ةبسَسصس ة ة(ةبََّ َِـ ٛقُسََّْٙظَـ)َٞؽةيوكسةاٌ:ةٍة زةيسصةغة ىة
 )1غة

ض ٗ أَٗضاق ٗ ٗض٘ق) ،ةرس سي ة سئ اهـٌعذٍ اه٘ض ،ُّٚص.332
(ٗضْ ) بٕ (أَٗ ُ
( ٔٗضْ ) ٗ ََّ
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ابةةو سدةر ةك ة سةرييسةةاٌةي ة ثةبةآءةزِسض لَ س ةةاٌةي ةة ثةب ةآءةلة ةي ة ثة آلكةةدابًئة
ةىسةوس ةئ يديكة ةبةآةددة
ضةةىةي سكةسةاٌةئ ية زةى ف زيكةىةلةآ وذزاةخويي
سةيوكساٌ:ةئسن ة اكىةخ ،ةلس اٌةكسضا يًءةئسوسةش لَن اٌةلسكسر يًئةب آلوةئسطة اة
ة ةموو ممةة رةٍةةاكةوسئةئةة سكاٌةثسيةةارسيًئة( اكةة :ةخةةوييىةر ةوةةاكىةخ،ماى ةةاٌة
ثسيةارسيً)ةئسةةد ةخ زيةةكةبو ةج ى ساٌةل ةب ييداةب زثابآئةر اييةزِاش ةبةو ٌة ة ة
ثسغ مبة ة ز ةخةةةةواةةخب ىة ة ةىسةةةةواٌةخ،يةةةاٌءةبسكةةة ى ةرار سزئةر ايةةةىةكةةةة سة
رسضة آلكدازس ةيوكسةاٌ:ةضةوييدةبة ةخةةواةةموو ممة رةئة سماٌةىاراكةآة(ر ةوةاكىة
ان ةةاٌةىاراك ةةآ)ئةب،ية ةى ف زيةةةةكةبيسةةةةسٌةبةة،ةال ةموو ممةةةة رئةبةةصاىًةراخةة،ةزِا ة
ض،ىة ةةئ ي زةئ س ةراييةةآة ة اكىةخ ،ة سزماىة سكوسئةرسيك يي ةرار سزئةئ ية زة
ئ سغةةيةى راييةةةةآئةىايك يية ةرار سزئةى ف زيكسةةاٌةىةةازرةبةة،ةال ةثسغ مبة ز ةخةةةواة
ة اكسةةكةٍاكيةة ةال ئةخةةةوا ةثةة ىَاىصاٌةثسغ مبةة ز ةةبةة ة يةةةةًءةب ييةة ة
ئايارازة سرس سئة سةخةواةل بازس سةئ وةئاي كةاى ةىازرسةخةواز.
جاةع بد لَةك ة وزِ ةع ببةةاعةخةةواةةلسسةاٌةزِاش ةبةةآئةرسلَةةةآة:ةضةةةوييدةبة ةخةةواةة
رسزبازس ةئ اٌةٍاك،كةة ةخةواز ءةخةوا ةث ز سزريةازيؼةم ب ض ىةئ اٌةبو س .ة
ريةازسةئسنةة ةثسػرتةباضةناٌة ةسرة ة ةئة ةئاي كةةاى ةرسزبةازس ةثسةةةةا ةئافسسكسةكة
ٍاكو ى ة ةخةةةوازة ة ةشيي ةةاياٌة سربةةو ئةب ة آلوةرسيوج ةآةئ ة سؽةبو ب ةةآءةئ يةةةةؼة
بو بةةةةآئةضةةوىك ةجةة،زا ةجةة،زةبةةو ىىةٍةة ،ةٍاكي ة ةخةةةوازس س اٌةكسكيةةاي يًئةئ ة ة
زِ را سؽةبو س ةئ ةريكةة ؽةبو س .ة
َٔـا اهللُ
ضـ ََّٛاهللُ عََّ ُِْٔـ ـٌََّا أَِْ اآلََّٙـ ـاتَ اهٖ َتـَ ٛفـ ٛاهٌََِّاَ٢ـدََّ َٝاهٖ َتـ ٛقَاه ََّ
ب/ة[ ََّعّٔ ا ْبّٔ عََّبِـ ـاعٕ ََّز َ

ََّٗد ــىِ ﭽﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ إٔهـ ــَ ٟق ْ٘ َه ــَٕ:
ََّعـ ـصِ ََّ

ََّذهَــمَ أَِْ
ََّصهَ ـتْ فَ ــ ٛدَ ََّٙـ َٞبَََِّ ــ ٛاهِِطَ ـ ـرئ ٗبَََِّ ــ ٛقُسََّْٙظَ ـََّ ٗ ،َٞ
ﭽﭮﭼ ،إٌََُِّٔ ــا َأُ ََّ
قَ ْتوَ ــ ٟبَََِّ ــ ٛاهِِطَــرئََّٗ ،كَ ــاََّْ َهُٔــٍْ غََّ ــسٌََّْ  ُٙــ٘دََََّّْْٗ اهدََِّّٙـ ــ َٞكَا ًَوَــََّٗ ،ّٞأَِْ بَََِّ ــ ٛقُسََّْٙظَــَٞ
ضـ٘ئ اهللَ ة َفـأَُْصََّيََّ اهللُ
كٌُ٘ا َفـََّ ٛذهَـمَ ٔإ َهـ ٟزََّ ُ
كَاُُ٘ا ُ٘ٙدََََّّْْٗ َُصْـفََّ اهدِّ ََّٙـ َ ،ٞفَتََّشََّا َ
ٌََّ َؤٍُْ زََّضُ٘يُ اهللَ ة ََّعوَ ٟاهِشََّـ ِّ َفـََّ ٛذهَـمَ فَذََّعََّـىََّ اهدََِّّٙـ َٞيف ََّذهَـمَ
ََّذ َهمَ فَ ٍْٔٔٚفَش ََّ
اهػـٚخ
ِطـا َّٛ٢بـسقٍَ ََّٗ ،)4733( :قـايََّ ََّ
ضََََّّ٘ا{]ً١أَخْسََّدََُّٕ إٔ ْبُّ دََّسٙس بـسقٍََّٗ )11974( :اهِ ََّ
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طـ ٌّ وـشٚح اإلٔضََّـِاد}ئة اكة :ةع بةد لَك ة ةوزِ ةعة بباعةخةةواةةلسسةةاٌة
األهبـاُ :ٛسََّ ََّ
ري)ة
زِاش ةب ةآئةرسلَةةةةآ:ةئ ة وةئاي ك ة ةرسزبةةازس ةخوييةةةةىة(بََّ َِــ ٛقُسََّْٙظَ ـ ـٗ َٞبََّ َِــ ٛاهِطـ ـ ٔ
ري)ةل ب زئة س ةرسضةة آلكساٌةٍة بو ئة
ٍاك،ك ةخةوازئة ة وذزا س ةةاىىة(بَََِّ ٛاهـِـََِّطـَ ٔ
خوييىةك ا يةاٌةل ةب زاىبة زةبة،ة سزرسيسكةةًئةبة آلوة وذزا س ةةاىىة(بَََِّـ ـ ٛقُسََّْٙظَـ)َٞة
ىسةةةةوسةخوييسةةاٌةلةة ةب ةزاىبةة زةبةة،ة سزرسيةةسكًئةلةة بازس سةرار سزيسةةاٌةبةةسرسةال ة
ثسغ مب ز ةخةواةئةخةواؽةئ ةئاي كاى ةرسزبازسياٌةىةازرسةخةةواةزئةثسغ مبة ز ة
خةةةواؽةةئ ة س ةٍ وةةةة ةل بةةةةازس سةل ضةةةة ز ةثسويطةةةةتة ةةسرٌئة(ضةةوىك ةل ة ة
غ اى راة ةخويًءةئاغةو بءةئةاذا سةرسبةآءئةرسضةًةبة،ةال ةثسغ مبة ز ةةخةةواةةة
ئ ة اك ةب ةثسىةغةة زيع دةوةو هةرس سيةةةةً)ئة سةخةوييىةٍ مو يةةةةاىىة سثةية ثة
ري)يةةؼةشاىسوياى ة ة ة ةثسغ مبةةةة زةةش لَنسةةاٌةبةة،ة
لسكةةةةسرئة{ريةةازسة(بََّ َِــ ٛاهـِـََِّط ــَ ٔ
ىا ةةةةادئةب،ي ة ةيوكو يةةةةاى :ةبةةاةى ضسةةةةًةبةة،ة سئةل ة ةزِيواي ك ةة ةريكةةةة راةٍةةاكوس:ة
ثسػةةآةى ف زةرسىسسٌئةكا وةبصاىًةراخة،ةئة س ةئة اٌةرسياىةة ةرسياىةداكةةةآةةيةاٌة
ىاةةئيجةةاةئ ي زةب،ياٌةرسز ةة دةب ةغةةسوسي ةرار سزيساٌةل ةىسةةواىداةرس ةةادءةلة ة
ب زذس سىديةةىة اٌةبو ةبضةةًئةئ ي زىةاةى ضةةً}.ةة
ل بةازس سة(مجاي اهد ّٙاهقـاي)ٛةلة ةك فطةةسةةسس ةخ،يةداة()1ةرس َلةةآ:ة(ََّٗقَـد ََّٙلُـ ـُْ٘
كوٓ ـ ـ َٕ)ئة اك ة :ة
س ـ ُد ،فَََِّصهَ ـ ـت ََّٓ ـرََٖ اآلٙــات َفــََّ ٛذ َه ـمَ ُ
ت ََّٗا َ
ادت ٌََّ ـعََّ ََّٓــرََّأْ اهطِ ـ ـبََّبََّأْ َف ـِ ََّٗ ٛق ـ ُ
رسبسيةةةةىةٍةة زر ةٍ،يةة اٌة ،بو ى كةةةةة سةلةة ةيةة ثة ةةةةةاكدائةخةةةواؽةئةة وةئاي كاىةة سة
رسزبةةازس ةٍ زر ةزِ را س ةةاٌةىازر ى ةخةواز .ةةة ة

 )1حماضّ اهتأٗٙى :ز ،4ص.217
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خةوا ةث ز سزريازةٍ زةل ةرزيرس ةباضيةخةةةا سٌة سب اىةةةداةب يػةة ىئةبةاعةرس ةادة
ةك زِاكىةىازرؤكةة ةخةةواةزس سئةر ايةيةباضةيةئة سةرس ةادة ة ةئسيجةةسلىةىازرؤكة ةخةةواةزئة
ئيجةةاة سثةر اييةرسي ييةآئةزِ ةلة ةثسغ مبة ز ة وكةايية رس ةةةادئة ة ةة سبنةةاٌةبة،ة
ال ةك،ؽةىةازر سئةلسسسراةئ س ةيسى ة ةئسن ةبسصاىنيئةئ سية ة ة ةخةةواة ة ازب جةةآةلة ة
اكة سة ةئارسمىةل ض زةشس ةراىا سئةٍ كاةر اةئسيطةاٌةل ضةة زةشس ةرسمسيةةآئة سبةةةىة

خةة ،ةبةة،ةىةةازر ٌءئةثسغ مبةة زاىىةبةة،ةىةةةةازر ٌئةثة ي اةثة ي ائة سثةرسفة زمو :ةﭽ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ...ﭯﭼ لـنؤمنـو ئة اك :ةثسغ مبةة زاىىةخ،مةاٌةيةة ثةبة ةر ا ةي ةةةةداة
ىازرئةخةواةةل اكةةة سةئةارسوءةوة ا ةئسبلسطةةىةىازرىة ةضة زةشس ئةفة زمو :ةمةًة
ٍسداي دءةزِييناييةخ،م ةاٌةب،ةرسىسسوئةب،ئ س ةبصاىًةراخة،ة ةةةآةةزِيةىةخةةواةةرسيةةةس ءة
ب ىداي كسةةىةب،ةخةواةرس ةةادءئة ةسؼةلة ةزِيةىةخةةواةةالرسرادةة سةخةةواة ةراريةةة زةبة لَسيىة
خةةة ،ةل يةةةةة لةمسؤ اية ة كسىةراةبسرؤكة ة ةضة ة زئة سةئ مة ة ةئ سغةةةةةةىةلسةةةوسزرسي سة ة ة ة
ب غةةةة زي دةب ة بآةزِيينةةاييةخةةةوا ةب ة بآة سب ةةةةاىىةخةةةوائةىاكواىةةةةآةذيةةاىسكىةزِيةةةةكءة
زِاضتءةك ا ةٍة بةةآئةب لَةةةآةة ِزسى ة ةلة ةزِ ةمارريسةةةة سةبة زس ةثسػةة سةبضةةةآةئة سثة
ئ ة اوسعة ةئسطةة اةل ةزِؤذئةةا ا ةيةاباٌءةضسةًةٍ ي ئةريازسةلة ةزِ ةمارريسةة سةبة زس ة
ثسػةة سةرسضةًئةب آلوةل زِ ةئسيطةةةاىسس سةبة زس ةر اةرسضيةة سئةلة ةزِ ةزِ وسةةيءة
زِس غةةةة سةبة زس ةر اةرسضيةةةة سئةب ةةسسةٍة زةئة ةبة زس ةثسةةؼةضةةو ى ةمارريس ي ةةةة ئة
بةة زس ةر ا سيةةاٌةرسبةةادئةل ب زئةة س ةل ضةة زةوسطةةةابيةاليةة ىىةزِ وسةةىءةئسيطةةاىسىءة
ئ خالوسسة ئةب،ي ةب ةرسضةتةب زٍ مة ةك ية،ل،ذيةةاييةي ياىة سةيسةةسةرسخةٌ،ئةك ماغةاة
رس ةة ةئسطةةةةةة اةب غةةة زي دةب رسضةةةتةئةة ةض ةةة ة  ،ةةةوذيىءةمالَويساىةةةك زاى ة ةة ة
ب زٍة مىةٍسيةةةةةا ٌئةية ةخةةةوازر سئةٍ كةةةةاةٍ ىةةدسةجةةازةبةة رس ى سةلة س ة ة ةئة ة
ض اى ةب زٌةب،ةضةة زةماىءئةب كايبة كىةض ة ةباي،ل،جسسة اٌءةىسو سسةة اٌئةرسلَةةةسً:ة
ئ ي زة ةةاكىةشؤزةثآةبضةةآءةمبسييةة سئةئ ية ز ةشؤزسةلة ةئة جامىة ازلسةةةةكة(تفاعـ ـى) ة
سنسايسداةب ويةة سئةل ةئ جامداةذياىىةب غةة زي دة ،كاييةثةآةبةآةلة وةةضةة زةشس يسةة ئة

ب ةثسىةئ ةم شسىداى ئةجاةخةواةلسةسسراةرسفة زمو :ةةﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆﭼئةئسن ةك زِامتةاٌةىازرؤك ةخةوازئة ةزِيينةةاييءةزِ ىا سةةةىةكسداية ئةزِيينةةةةايية اة
ثسدسضةةآةم ب ضتةثسىةبو ىياضةسيءةع وسدس ةزِس غةةتةبةةآئة سةزِ ىا ةةسية(ىةوز)يؼة اة
ثسدسضةةآةم ب ضةتةثسةىةاليةةةة ىىةوة آللءةوةةةة زِاوءةئ مةةس ةى ٍةةىةبةآئةخةةواةةك زِاكةةىة

ب،ضةةةىةىةةةازر سةةﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼئةثسغ مبةة زاىسكة(عوــ ٍٔٚاهصـ ـ ٗ ٝاهط ـ َ)ة ةة ةبةة،ةخةةةواةملكةةة ضبو ٌئة
وو نسةةةاٌةثسةةةدس سرئةبةةة،ةئ اىةةة ة ةةة ةجو ل ةةة ةبةةةو ٌئةٍةةة ز سٍاةزِسبباىسسةةةة اٌءة
ئ وبازس اىسؼة( اك :ةمػةو زخ،زاٌءةشاىا ةاىسؼ)ةئسػةةةةساٌةبة ةكة زِادةرس ةسرئةلة ةىسةةوة

ي لةةةةىةجو ل ةةة رائةﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﭼئة
ب ٍة ةة ،ةئة ة س سة ة ة ةثازيصيةةةازيىةلسكسرىةةةىة سبةةةىةخةةةةواةبة ة اٌةضة ةةيسسرزاةبةةةو ئة سة
ب ضةة زيػ ةةس سةضا ريةةةةسةبةةو ٌئة اك ة :ةثازاضةةةةة يىةك ة زِادةب ة ة ةةةةةآةضةةيسسرزابو ةةب ة ة
زِسبباىسس ة اٌءةئ وبةةةةازس اٌئةل ة ةثةةسؼةئ اىسػةةداةب ة ةثسغ مبةة زاٌة(عوــ ٍٔٚاهص ـ ـ ٝ
ٗاهطـ َ)ة سةب ضة زيػةس سةضا ريسةبةو ٌئةﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼئة
سةل ةخةة لَكةم كسضةسًءةلة ةمةًةبرتضةسًئةﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼئة سةبة ة
ئاي ك ةة اىىةمةةًةىسخسكةةىة ة وةم ةةةةةسٌِئة اك ة :ةضةةةة را ةمام َل ة ةب ة ةئاي ك ةةاىىةمةةًة

م ة ٌئةب،ي ؽةرسف زمو :ةﭽﮡ ﮢﭼئةىسخسكىة ة وئةم ب ضةتةئ سىسةةةة ةئ ية زة
بة ةىسخسكةةةةىةشؤزبةآةو يةةدسةىا ةةادةئاي كة اٌةب سؤغةآدةب َلةةكوةم ب ضةةتةئ سية ة ة ة
ئ ية زةلة ةب زاىبة ز ةئاي كة اىىةخةةةواراةٍة زةىسخسةةةةكة سزب ةةةةس ئةٍة زة مة ئةئ ية زة
ٍة مو ةرىسةاؽةبآئةٍ زةىسخسةكةبسخ ية ةكة زاش ةمام لَة سرٌةبة ةئاي كةة اىىةخةةواةئة
ٍة زة مةةةة ئةئ ي ة زةٍة مو ةرىسةةاؽةب ةآئةم ب ضة ىةئ سية ئةئ ية زىاةئة سةم ف ةةَو مىة
موخال ف ةة ةلسةةسسراة سزىةةاي ئةيةةةةاىىةب ةةوكس :ةخةةةواةرسفةة زمو :ةبةة ةىسخةةىة ةة وة
ئاي ك ةةاٌةم فسؤغ ةةًئة اك ة :ةئ ي ة زةب ة ةةىسخةةىةشؤزيةةاٌةب سؤغةةنيةو يةةدآةىا ةةةةاددة
اىسةة ئةب لَةةكوة اك :ةئاي ك ةةاىىةمةًةبة ةٍةةةة مو ةرىسةةةاؽةمة رسٌئةٍةة مو ةرىسةةةاؽةلة ة
ب زاىب زةئاي ك ةاىىةميداة سزب ةةسٌئةٍة زة مة ئةةجةاةلسةسسراةخةةواة ةثة ز سزريازةئامةاذسة

رس ةةةةةادةبةةة ة ةر ةٍ ،ةةةةةازئةئةةة ة اىسؼةكةةةةةسعءةبسضةةةةةًئةﭽﮚ ﮛ ﮜ
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ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼئة اك :ةى ةل ةكسضاٌةى ةل ةبسضاٌةرسضتةل ة

ئايسةةةةًءةب زىام ة ةياضةةةةا ةغ ة زيع كىةمةةًةٍ لَن يةةسٌئةﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼئة سةٍة ة زة ضةةةسكةوةةةو هةىة ة ادةبة ة س ة ة ة ةخة ةةواة
ىازر ي كة ةخةوازئةئةاةئ اىة ٌة افةةةةساٌئةلسةسسراةو سثةر ايةيةلة ةم ضةةةة ل ةيسى ةةةاىداة
باضيةرس يًوةمػةة ومسِ ةشؤزةل ىسوةشاىاياىداةٍ يةة ئة ةئاياةم ب ضتةل وةئاي ك ةك ىسةاة
جو ل اىة ةةيةةاخورةمطةةةةولَناىاىسؼةرسيسي ة سةة سةثاغةةاٌةوو نسِاىةةاىىةمطةةةةولَناىاٌئة
اماى ةرسيسي ة سةة سةئايةاةٍة زة ضةسكةلة ةية ثةم ض ل غةةةةداةالبةةةدادئةرسي سي ةةة سةة
ياخورةب عةئ اى ة ةغة زيع كىةخةواةب يػة ىةزِسفصةرس ٌةةئ سةر اييةل ةم ضةة ل ة
يسى اىداةباضيةرس يًئةلسسسراةبواز ةئ سةىسةة ة ةٍ وىةخ ،ةب ةكة ا يىةبدسييةةةةآةئة

ئيجاةخةواةةب زرس اوةرسبآءةرسفة زمو :ةﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵﮶ ﮷﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼

﮽ﭼئة سةل يداةل ضة زماٌةىو ضةسبو ٌئةل ة ويدائةزِاىا س ة ةب،ة ةو ةرسضةةآةةبة،ة
ك زِادئةل ةك زِاكداةل ض زةئ اناٌةثسويطةةتة سربو ئةل ض زماٌةىو ضسبو ٌئةى فظةب ة
ى فظئة ضةةسكةبة ةىاٍة قة ضةسكةبكةةوذ ئةرس وذزي ة سئة سة ضةةسكةضةةةا ة ضةسكة
ةةويسةبكةةادة ةةويسةرس سي ةة سئةئ ية زةضةةا ةزِاضةةةة ىةبةةةةآةضةةا ةزِاضة ىئةئ ية زةضةةا ة
ض ثيةبةآئةضا ةض ثيئة سةئ ي زةٍ زر ةضةا ةبًئةٍ زر ةضا ئة سةئ ي زة ضةسكة
لةةو كىة ضةةسكةب ةيِ ئةيةةاٌة ا ةلةةآبكادةٍ ض ةة ىةب،ىةك ةةسرىىةى مسي ةةآئةبةة ،ةٍ ي ة ة ا ة
لسبكةةاك سئة سةيوسةب ةيو ئةئ ي زةي سكةيويىة ضةسكةبقسكسيةةةآةئةئيجةاة ةة وةبةآةيةاٌة
شؤزئةبابا ةيةوسةوسكةا ةبة ،ةٍ ية ةٍة ماٌةغةةةةتةلة ةب زاىب زس ة ةبكاكة سئة سةرراٌةبة ة
رراٌئةضةرراىسك ة ئةئ ة ةرراى ة ئةﭽ﮼ ﮽ﭼئةبسيي ة اىسؼةك،لَةةةة ٌئةريةةةةازسة

ئ ي زةبسييسةةكةئسطةةقاى

ةكسداةغةةكابةةآئةيةاٌةي يسبس ةة ةضة زةئسطةةةةقاٌئةبة ،ةٍ يةةةة ة

ئ ةبسيي ةكسبكةةاك سئةﭽ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼئةٍ زة ضسكة

بسكاك ةخسس ةضا ةة ئةئ سةب،ةئ ةرسبس ةماي ةضةسِاى سئة اك :ةئ ي زة ضةسكةل الية ٌة
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ضسك سةرسضةة دزيريية ساي ةضةة زةخصمسكةىءة ةةةةوذزائةيةاٌةخةةةة ،ةضةةةا ة ةويسة ةسائة
ياٌةلو كةةىئةرسض ىةغةةكاةيةاٌةبة ِسائةالوىةبةسِاةياٌةغةكاةئةيةاٌةبسييةىةكسكةةسائةٍ زضةىةبةو ئة
يوكى:ةل بة زةخةةواةةرسكب خػةةةهئةئة سةبةة ،ةرسبس ةة ةماية ةضةةةةسِاى س ةيوىةةاٍىئةبة آلوة

ئ ي ةة زةيوكسػةةةةىةكَ ،ل ة وةرس ئةٍ ة وىةك،لَ غةةىةٍ ي ة ئةﭽ    

   ﭼئة سةٍ ة زة ضةةسكةرار سزيةةيءةوةةو هةى ة ادةب ة سة ة ة
خةةةواةىازر ي ك ةة ةخةةةوازئةئةةاةئ اى ة ٌةضةةةةة مكازاٌئةٍةةىةثسػةةةةآةف ة زمو :ةئ اىةةةة ٌة
ةةافساٌئةئ م يةاٌةرسف زمو :ةئ اى ٌةض مكازاٌئةضوىك ةٍىةثسػةةآةباضيةئة سبو ة ة ة
ئاياةغة زيع كىةخةةواة ةوبو لَةةةىة ة ة ئةيةاٌةوبةو لةىسة ةةلة ةكسضةىةخة لَكءةل بة زةكة ماية
رسض ةةتةل ة ةغ ةة زيع كىةخةةةواةٍةةةة لَدسيس ئةيةةاٌةٍ لَيةةةةايس ةدةب ة آلوةل مةةةة راةبةةاعةباضةةىة
ٍةة وىةخ لَكةةة ئةئاغةكساي ةٍة زة ضةةسكةغةةة زيع كىةخةةواةةلة ةكسضةةةةاٌةيةاٌةلة ةبسضةةةةاٌة
رسضتةلةةآةٍ لَب س ةب ة ةافسةرارسىسسئةب آلوةٍة زة ضةسكةٍة وىةخة لَكةثسػةةسلةبكةادئة
ضة مكازةرسزرسضآئةئيجةةاةرسفةة زمو :ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼئة سة

ب ةغةةةوييساىداةعسطةةةا ة ةوزِ ةم زِي ممةةةةاٌةىةةةازرئة اكةةة :ةبة ةر ا ةئة ةثسغ مبةة زاى ة
ثسػةةةةةةو راةعسطةةةةةةاماٌةىةةةةازرئةﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼئةلةةة ةوالَةسكةةةةداة

ب زِاضةة ةداى ز ةئ ةك زِاك ةبةو ة ة ةلة ةثةسؼةرسضةةةة سس سةبةو ئةئة ةك زِاكة ة ة ةلة ة

ثسؼةئ راةىسسرزابو ئةعسطةةاةعلس ةالطةةالوةئ ةك زِاك ةبة ةزِاضةةةةتةرارسىةائةﭽﭞ

ﭟﭼئة سةئسيجسلسػةةةةةناٌةثسةةةدائةعسطةةةةةاةكةة زِاكىةبةة ةزِاضةةةتةرارسىةةةا ةكة ة زِاكسؼة
ل ب زرسض ساىداةبو ئةبة آلوةخةةواة ة ازب جةةآةئسيجسلسػةةةيةثسةدائةب،ئة س ةئة ةغةة اى ة
جو ل اٌةكسسةةاىداة كبو ى ةزِاجسةةاييةي سةل ةك زِادةرائةب،ياٌةزِ ىبكةةاك سئة سثة

رسفةةةةةةةةةةة زمو :ةﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ لزخ فئة اك :ة سة اكسكةعسطةاةبة ة
ب لَةةة ةئاغةةةةكساي اى سةٍاكةةةة ةاليةةاٌئةيوكةةةةى:ةوسكن كةةةةهةبةة،ةٍسيةةةةا ٌئة سةب،ئةةة س ة
ٍة ىديكةلةة س ة ة ةئسةوسةكسسةداة كو ى كةةةة ةزِاجسةةةاييئةب،كةةاٌةزِ ٌةبك مة سئةرسجةاة
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ثةةازيصةلة ةخةةةواةبك ة ٌءةف زماىبة زيسهةبكة ٌ.ة سةٍ ىةةديكةياضةةا ةكةةاشسؽة ة ةض ة زرسمةىة

عسطةةاةض المىةخةوا ةلسبةةآةرس ةواضنتئةىسسرزابو ىةة ةخةةواةزةلة ةئسيجةةسلةةدائةﭽﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢﭼئة سةئسيجسلةةنةةاٌةبة ةعسطةةةةاةرابةو ئة ة ةزِيينةاييةكسةةدابو ئة سة
زِ ىةةةةا سىةكسةةةةدابو ئةزِيينةةةةاييةو سثةيومتةةةةاٌوةرسيوجةةةةآةم ب ضةة ةةتةثسةةةةىةاليةة ة ىىة
بو ىياضةةةسيءئةجسَةةاىبسيةةةسيءئةع وسةةدس ةزِس غةةةةةتءةئا ازبةةآئة سةزِ ىةةةا سيةرسيوجةةآة
م ب ضةةةتةثسةةةىةالية ة ىىةوة ة آللءةوةةة زِاوءةئة ة مس ةىة ة ٍىءةب زىامة ة اىىةذيةةةاٌةبةةآئة
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼئة سثةضةةٌ،ةعسطةةةةةاةكةة زِاكسكة ةة ةلةة ةثةةةسؼة
رسض ىةئ راةىسسرزا ةبو ئةب ةزِاض ىةرسشاىىءةب ةزِاضتةراىة ز ةكة زِادةبةو ئةئسيجسلةسؼة
ةة ةبةة ةعسطةةةةةاةرزابةةةو ئةئةة ةئسيجةسلة ةة ؽةريطة ةةاٌةك زِاكةةةىةبة ةة ةزِاضةةةةةتةرارسىةةةائةلة ة ة
ٍ زر

ةسةةةاٌةراةر بةةازسة سا سكةة سئةﭽﭩ ﭪ ﭫﭼئة غةة ة(ٍةةةد )ة

جازيكىةريكة ؽةر بازسةب،ك سئة اك :ة سةزِيينةةاييءةئام،ذيةةةازييةبةو ةبة،ةثازيص ةةةةازاٌئة
لةةةة ة ،كةةةةةاييةراةرسفةةة ةة زمو :ةﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼئة سةبةةةةةاة

خا سىةةاىىةئسيجسةةلئة( اكةة :ةى ؾةةسِاىسس اٌ)ةرار سزيةةيةبكةة ٌةبةةة س ة ةة ةخةةةواةكسسةةداة
ىازر ي ك ةخةوازئةباةوو نسِاىسيةثآةبكة ٌئةريازسةئسيجسلةسؼةك زِادةبة ةزِاضةتةرسشاىةآئة
اك ة :ةثاب ىةةدبًةب ة ةك زِاكسػةةةةة سئةب،ي ة ةئسطةةةة اةك ة زِادءةئ ة ة سبةةةةةاى ةريك ة ة
ل ي لَسيةةيءةٍ زةضوازةئسيجةةسل اٌءةىام ةةةاٌةٍ مو يةةةاٌةلة ةر ةكويةةىة سبسةةةكةراٌة
ب ىةةةا ة(اهلتــاب اهـ ـٌقدع)ةئسيجسلةة اىسؼةلةة ةىسةةوةوةة ف اةئسيجسلةةداةضةةوازياٌةلةةةآة
ٍ لَبةةرازر ٌئةب،ية ةئة س ةئ ٍلةةةةىةئسط ةةالوةٍ يةةةة كىة ة عةىسة كىئة اك ةةسكة(ث ة ناىىة
ةة)ٌ،ةءة(ث ة ناىىةىةةوسة)ةرسخوييس ة س ةل ي ة لةووزِئةةاٌةب ة زا زرياٌةرس ة ةئةئاض ةةناٌءة
زِيط ةةناىساٌةب يي ة ئةٍ لَب كةة ةىالَةةةةسنيةئسطةةةة اةل ة ةك ة زِادءةئسيجسلةةةةةداةٍةةسكةوط ة ي ىة
خةةةواياٌةكسةةداةىةة ما سئةبةةة آلوةٍ لَةة ةث لَةة ةي،زِاىكةةةةةازييةشؤزيػةةةةساٌةكسةةداة ةةسا سئة سة
ب زِاض سىة ة ةل ية لةووزِئةةةةاىداةبة زا زرياٌةرس ة ئة سثة وزرس ازيةةةةيةخ،مةاٌةرسلَةةةةسً:ة
ٍ زةخةوايةةاٌةي ةة دد ة
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ئيجةةةةةةةةةةاةخةةةةةةةةةةةواةرسفةةةةةةةةة زمو :ةﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭼ ئة سةٍ ة زة ضةةسكةوةةو هةى ة ادةب ة س ةخةةةواةىازر ي ك ة ةخةةةوازئةئةةاة
ئ اى ٌةالزِيسةةاٌئةجاز ةي ةة وةف زمو :ةئاةئ اى ٌة ةةةافساٌئةجةاز ةر سوةفة زمو :ة
ئةةةاةئ اىة ة ٌةضة ة مكازاٌئةئة ة ىازسةرسفة ة زمو :ةئ اىة ة ٌةالزِيسةةةاٌئة سثةبا ةةةاٌة ةةةسرة
ل ب زئ س ةجاز ةي وةباعةباضيةئ سيةة ة ةب زىام ةئاياك اىىةخةواةبَسلَةدزيي سئة
يةةةاخورةلة ة ةكسضةةةةةةاٌءةلة ة ةبسضةةةةةاٌة سالبية ةةسيًءئةلة ة ةذيةةةسةفػةةةةةةاز ةكةةةةةسعءةبسةةةةةةهءة
ب زذس سىةدي ةةىةرائةرسض ةة ساٌةلةةةةآةٍ لَب س ةةس ةدةب،ي ة ةل ي ةةداةرسف ة زمو :ةٍ ة زة ضةةسكة
وةةو هةى ةةةةادةب ة س ة ة ةخةةةواةىازر ي ك ة ةخةةةوازئةئ اى ة ٌةبسب ةةسِ ائةضةةوىك ة ضةةسكة
رسض ب زرازييةرييىةخةوابآةل ةكسضاٌءةل ةبسضةاٌةئةماىةا ة اية ةبسةةيِ اي ئةبة آلوةئةةةة س ة
ريكةة ئةضوىكةة ةبةاعةباضيةك،لَةة ةبو ئةريازسةٍ زة ضسكةوو ةهةى ادةبة ةرييةةةةىةخةةواةئة
ل ة ةبةةواز ةٍةةةةة قءةمةةافىةخ لَةةةةكدائةئ ة سةضةةةة مىة ةةةةسر سئةلسسسغةةداة ة ةبةةاعةباضةةىة
زِس غةةتءةئةة رسبءةزِسف ةاز ةالية ىىةم عي يسةةةة ئةٍة زة ضةةةةسكةلة ةزِ س سةلة ة سوةىة
خةواةالبدادئةئ سةكو غةةىةالزِ ةبةةو ٌءةيوىاٍبةةازييةرسبةةآ.ةةةةةةةةةةةةة ة
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
م ضةةة ل سةي ةةة وة:ة ةةة ةرسفةةة زمو :ةﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼئةبةةة،ة
شاىسازيس اٌ:ةخا سٌة سبة اٌئة اكة :ةجةةو ل ةى ؾةسِاىسس اٌةئسطة اةية ثة ،م لَة ة
سبسةاٌةٍ ي ئةٍ مو يةةاٌةلة ةذيةسةىا ىسػةةةةاىىئةيةاةخورةلة ةىسةوةر ةبة زيىة سبةةية
ثسةسؤشة(اهلتاب اه ـٌقدع)راة ،رسبي سئةئ ة(اهلتـاب اه ـٌقدع)سئة ة ةبة ةئسي لسةص ة
( )Holy bookةثسدس َلةةسًئةئة سةرسبس ة ةر ةبة ؽة:ة(ث نةةةةاىىة ةة)ٌ،ءة(ث نةةةةاىىة
ى ةةوس)ئةث ة ناىىة ةةٌ،ئةك ة زِاكىةكسدايةةةة ئةل ي ة لةض ة ىدة سبسكةةىةريكةةةة ةبةة،ة ييةةةة :ة
شسبةةةو ز ةرا رئةضةةةس رس اىىةرا رئةث ىةةةدءةوسكن كةةة اىىةضةةةول ناٌئة سةباضةةةية
عسطةةقسالءةراىسةالءةباضةىة ،م لَةسكة ضاي كسىةرس ادئة ةرسلَةةآةئ اىة ةثسغةة مب زة
بةةةو ٌئةٍةة ز سٍاةباضةةةىةشس ةة زيسةةةةةا ةي وسةةةةةاؽةرس ةةةادئة سةثةة ناىىةىةةةويؼةضةةةوازة
ئسيجسلةةةةة اٌءةىام ةةةةةاىىةبولَؿةةةةةىةكسةةةداٌئةئيجة ةةاة سثةضةةةٌ،ةووزِئةةةةةاٌةضة ةةو زِسدة
ضـفِس اهتجِٚــ،ٞ
ضـفِس اهتل ــَ٘ ،ّٙ
ضـفِس)يك ة ئة سث:ة( َ
ض ةةو زِسك ئةك ة زِاكسؼةئةةا اةض ة ىدة( َ
ضفِس)يكةض ىدة(إوـشا )يك ئة
ضفِس اهع ـدد)ئةئيجاةٍ زة( َ
ضفِس اه ٗٙنيَ ،
ضفِس اخلسٗزَ ،
َ
سةٍ ة زة(إوــشا )يكةةسؼةض ة ىدةئاي كسك ة ئة سثةةضةةٌ،ةئسن ة ةرس َلةةسني:ةووزِئةةاٌة()114ة
ضو زِسك ةٍ زةضةةةو زِسك ؽةضة ىدةئاي كسكةةةة ئةخةةواةةرسف زمةةةو :ةئسنةةة ةك زِامتةةةاٌة
ىازرؤكةةةة ةخةةةوازئةزِيينةةاييءةزِ ىةةا سىةكسداي ة ئة سثةثسػةةرتيؼةباضةةهة ةةسرئةئ ة ةر ة
غةة ي ةٍ ىةةديكةلةة ةشاىايةةاٌةرسلَةةسً:ةئ اىةة ة غةة ةٍةةةا اكةةةةاة(ًُــدادْ)ٌئة اكةة :ة
بسرس ةةة ياٌةلسةةكةجسةةةةاي ئةبةة آلوةماىا ةة ياٌةي ةةةةة ئةبةة آلوةمةةًةثسةةةنةةةواي ة غةةةة :ة
( ًُــدادْ)ةل ة ةووزِئةةةةاىداةٍ ة زةىس ة ئة سةٍ ة زة غةةةةة ي ةماىاي ة ىةضةةةة زب خ ،ةخةة ،ة
ٍ يةةةة ئة( ُٓــد)٠ة اك ة :ةزِيينةةةةاييئة(ىةةةةوز)يؼةيةةاىى:ةزِ ىا ةةسيئةئسيط ةةاٌةل ة ةذيةةاىىةراة
ثسويطةة ىةب ةر ةغ اٌةٍ يةة :ةبو ىياضةةسيئة ة ةكسب ةادةئسيطةةةةاٌةضسسةة ةةبو ىة سزة
ضسسة ةةل ة و ةٍةةاكوسةةب،ضةىةٍةاكوسةةب،ة و ةرسضس ة سةة ةةآةٍسيةةا ي كىةةرسبةةةآةة
ضةةىةبك ةةادةةض ةةٌ،ةبكةةادةةئ ة سةثسةةىةرسيوكةةس :ةبو ىياضةةةةسية(ًعسفــ ٞاه٘دــ٘د)ئة سة
ئسةةةناٌءةع وس ةةدسةل ةةسسس سةض زضةةا سةرسيةةس ئةئ ة سةل اليةةةةة ثئةب ة آلوة يةةةةسِا ةئ ة سة
ئسيطةةاٌةثسويط سػةةىةب ةب زىام ي ثةٍ ية ئة ةثسةىةبلَةةةةآة:ةوةةة آللةضةسس ةةوةةةة زِاوة
ضةةسس ةةضا ةة ةضةةسس ةةخةةةةساث ةضةةسس ةةزِاضةةةةتةضةةسس ةةضةة دةضةةسس ةةضةةىةبكةةةةادةة
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ضةةة،ىىةبكةةةةةادةةلةة ةضةوازضسةةةةةوس ةخةةةور ةخ،يةةةدائةلةة ةضوازضةةسوس ةخسصاىةةةدائةلةة ة
ضوازضةةسوس ة ،م َلةةدائةل ة ةضوازضسةةوس ةرس َل كةةدائةل ي ة لةمسلل كةةةةاىىةريك ةة راةضةةٌ،ة
مام َل ةبكادةةئ سؽةثسىةرسيوكةةةس :ةزِ ىا ةةسىةئةب،ية ةمةًةثسنةةواي :ة(ُٓـد)٠ة اكة :ة
بو ىياضةةةةسيءةع وسةةدسئة سة(ُــ٘ز)يةةةةؼة اكة :ةوة آللءةو ة زِاوءةضا ةة ةخساث ة ةئ ة ة
ياضاياى ةغ زيع دة ةخةواةىازر ىسةة ةخةواز .ة

م ضةةةةة ل سةر سو:ة ة ة ةرسف زمة ةةو :ةﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﭼئةثسغ مبةةة زاىسكة(عو ــ ٍٔٚاهصـ ـ ٗ ٝاهطـ ـ َ)ة ةةة ة
ملكة ضبو ٌئةب ةك زِاك ةوو نسةةةاٌةرس ةسرئةبة،ة ةةةةآةةملكةة ضبو ٌةةبة،ةخةةواةئةئة ر ة
وو نسةةاٌةبةة،ة ةآةثسةةدس سرةةرسف ة زمو :ةﭽﮍ ﮎﭼئةل ة ةىسةةوةجو ل

اىةةداة

وو نسةةاٌةثسةةدس سرئةﭽ ﮏ ﮐ ﭼئة سةمػ ةةو زخ،زس اٌءةشاىا اىسةةاٌة
ئ اىسؼةئسػةةساٌةب ةك زِادةرس سرئةل ةىسوةجو ل

ةاىدائةلسةسسراةثسضةةةةسازيكةري ة ة

ثسػةةآ:ةئسطةةالوة اك :ةملكةة ضسيئةلسسسراةخةةواة ةباآلرسضةتةرسفة زمو :ةﭽﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﭼئةثسغ مب زاىسةةةةةكة(عوـ ــ ٍٔٚاهص ـ ـ ٗ ٝاهط ـ ـ َ)ة ةةةة ة
ملكة ةة ضبو ٌةوو نسةةةاٌةبةة ةكةة زِادةرس ةةةسرئةئةة ةثسغ مب زاىةة ةمطةةةولَناٌةبةةةو ٌئة
ملكة ضبو ٌئةجةاةكويةةةةرسزس اىىةووزِئةةةاٌةرس َلةةسً:ةملكةةة ضبو ٌةبة،ةخةةواةئةغة سكةىسة ة
ثسغةة مب زاىىةثةآةمة ربةبكسيةةًئةضةةوىك ةمطةةةةولَناىسكىةضةةارسؽةبةة،ةخةةةواةملكةةةة ض ئة
ئةة ر ة سآلمةةىةئ مةة ةضةةسس ةةكويةةرسزس اٌةشؤزةغةة ساٌةيوكةةوسئةبةة آلوةمةةًةثسنةةةواي ئة
غةةةة اىىةئسنةةاٌئةئسطةةةةالوئةك وةةةوائةعسبةةارسدئةئس طةةةةاٌئةثػةةةةتةبةة ةخةةةواةب ضةةنتة
(ت٘كــى)ئةئ اى ة ةٍ ةة مو ياٌةك ىس ةةاةي ة ثةثل ي ةةاٌةىس ة ئةب ة لَكوةٍ ة زة امسةةكةل اى ة ئة
ضةةةة ىداٌةثل ة ةٍة يةةةة ئة سةئسطةةةةالم كسىءةئسنةةاٌءةك وةةةةوا ةعسبةةةةارسدءةئس طةةةةاٌءة
ثػةةتةبة ةخةةواةةب ضةة يىةثسغةة مب زاٌة(عوـ ٍٔٚاهصـ ٗ ٝاهطـ َ)ةجسةةةابو ٌئةلة ةٍةةىة
خ لَةةكىةريكةة ئةلسسسراة ةرسف زمو :ةﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼئة
ثسغ مب زاىسكة ة ةملك ضةبو ٌةبة،ةخةةواةةوو نسةاٌةثسةدس سرئةملك ضةسيةثسغ مبة زاةٌة
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(عوــ ٍٔٚاهص ـ ٗ ٝاهط ـ َ)ةلو كك ة ةملك ةة ضسس ةبةة،ةخةةةوائةب ة آلوةملك ضةةسيةخ ة لَكىة
ريكةة ةل ةو رسزةخ،يةةةاى ئةب،ية ةخةةواة ةبة زشةىة ثةٍة زةلةةسسسئةب َلةةكوةلة ةضةةةةو زِسكىة

(اهبقــس)ٝراةرسزبةةةةازس ةئس ةةيِاٍسهةرسف ة زمو :ةﭽﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼئة اكةةةة :ة اكسةةةكةث ز سزريةةةةةاز ةثسةةةىة
فةةة زمو :ةئسطةةةالوةببةةة ئةملك ضةةةب ئة(ئسبةةةةسِاٍسه)ةيةةةوكى:ةملك ضةةةبو وةبةةة،ةخةةةةوا ة
ث ة ز سزرياز ةجسَاىسسةةاٌ.ةريةةازسةملك ضةةسىةئسبةةسِاٍسهةض ة المىةخةةةوا ةل ةةآةب ةةآئة ة ة
خوَ ٚـى اهلل)ي ةل ةلو كك ةملكةة ضسيةراي ةب،ةخةةواةئة اكة :ة غةة ة(ةأضــوٌ٘ا)ةٍة زة
( ََّ
ل ض زةماىا ةخ،ي كىةبة آلوةملك ضةسيةثسغ مبة زاٌةلة ةوة رسزةخ،ياىة ئةٍةىةخ َلةةكىة
ريكة ؽةلة ةوة رسزةخ،ية كىئةٍة ز سٍاةئسنةةاٌءةكة ووا ةك ش سةة ةبةةاويةضةةس ك اىية
ريك غةساٌةب ةٍ ماٌةغةةسوسي  .ة
ئيجةةاة ةرسفة زمو :ةﭽﮍ ﮎﭼئة اك :ةوو نسةاٌةبة ةكة زِادةرس ةةةسرئةبة،ة
جو ل اٌئةٍ لَب ك ةك زِادةكايبةة دةبةو سةبة ةي لةةىةجو ل ة سئة سةبة،ةشاىسازيس ةاٌة
رييةةىةجو ل ة ةرييسكةةىةراخةةسا سئة سثةرييةةىةي شيديسة اٌئة ة عةرسعةةوسدةىا ةةةة ٌئة
جو ل ةباى ة اشةىا ة ٌةخة لَكةبك ىة ةجو ل ة ئةٍة ز سٍاةي شيديس ةةاىسؼة ة عة
ىا ى ةي شيةةدييئةل ب زئ سي ةئ اى ةٍة زةلسسةاٌة ة وةرسبةةةةآةءةلسسةةةاٌةشيةةةارةىابةةةآةئة
ئ ي ة زىاةجو ل ةةةة ةمسر س ة ياٌةىةةصيك ةضةةةةآةٍ ةة شاز ةثسةةيسةضةةةة رةضةةا َل ئةئايةةاة
رسبو اي ةئسط اةٍ زةئ سىةدسبًةددةزِسى ة ةلة ةٍةةةة مو ةرىسةاةذمازسيةاٌةب ةةةةاك ةبسطةةةتة
ملس،ىسةةةةكة م ةةسياٌةشيةةاكسئةئ ة ةرس ز ب ة ةزسئةب ة آلوةرسبو اي ة ةشؤزةشيةةاكسبًئةب ة عة
ل ب زئ ة س ةرييسكةةىةراخةةسا سئةلسسةةاٌةرسبس ة ةمطةةةةولَناٌئةرسبس ة ةى ؾةةةةسِاىسيئةيةةاٌة
رسضيةة ةض زةرييىةريكةة ئةب آلوةلسسةةاٌةشيارةىا ادئةضوىك ةئ اىة ةبسِ ايةاٌةبة ةثةا سىة
زِسضةة لَ ثءةخةةةوييىةخ،يةةةاٌةٍ يةة ةرسلَةةةسً:ةىابةةآة ةة عةكسكةة لةبةة ةئسنةة ةببةةةآئة
ﭽﮏ ﮐﭼئةٍ ىةةديكةيوكو ياىةة :ةزِسببةةاىسيةشاىةةةا ةى ؾةةةةةةسِاىسنيئة
ئ ة وبازيؼةشاىةةا ةجو ل ةةاىًئةب ة آلوةل زِاضةةةة سسداة اىسةةةة ئة سثةمةةًةل ة ةب زيةةىة
ر سمةىةئ وةك فطة سراةل ةضةةو زِسكىة(آي عٌـساْ)راةبة ةك فؿةةسلةباضةهة ةسر سئةلة ة
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غةةةةةةةويي راة ةةةةة ةرسفةةةةة زمو :ةﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼئةزِسببةةةةةةةةةةةاىسية اكةةةةةةةةة ة :ة

مػةو زخ،زئةب زثسعئة آلدةٍ لَطةةو زِييةة زئةئيجةةةاة(أوبةاز)يؼة ة ة ة ،ة(ةسَبََّـسْ)س()1ئة
اك ة :ةشاىةةا ةغةةةةازسشائةزِيينةةاييةخ ة لَكةرس ةةادئةب ة آلوةمػةةةةةو زخ،زةىس ة ئةجةةاةمةةةة ال ة
يةةةة زس ة ،يةةةةىةٍ ةة شازةزِسمح ة كىةلةةةةآةبةةةةآئةوط ةة ةجةةواىىةٍ ة ٌئةل ة ةي ة سكةل ة ة
وطةةة اىىةراةرسلَةةةآة:ة(مة ال ة اية ةل ضة زةرسف ة ز ةرس َل كةةتةبة،ةك غةةةةكسلةرس ةةةادئة
بةة آلوةضةةوازةى فةة زاىىةك ضةةةةةلسهةبكةة ئةىاكواىةةةةآةىاىسةةاٌةبةةداكةآءةضةة ز ب زياٌةبكةةا ة
ئسػةةةةساٌةزِاث زِيي ةةآ)ةمػو زخةةةوازرٌةجساي ة ةل ة ةوطةة سرٌئة ةةوزرس ازييةخ،غةةةةةناٌة
رس َلةةسً:ة(ئسػةةةةك زدةمبةةس ئةبة عةمػةةو زخ،زدةىة مس )ةشؤزة ة عةرسشاىةةةةآةئسػةةةةآة
بكادئةب آلوة ةة وة ةة عةرسشاىآةمػةةو ز ةخبةوادئةشؤزة ة عةرسكواىةةآةشاىابةةةآةءةوطة ة
بكادءةئاي دءةو ريطةةاٌةبسيآئةب آلوة وة عةرسكواىةةآةئ ةئاي دءةو ريطةةاى ةل ة
غوييىةخ،يداةرابيآئة سةخ لَةكساٌةل ض زةث ز سزرسةبكةةادئة ،م لَةة اةرز ضةةةتةبكةادءة
خ لَكةب ،زِ ئةئ سةب ةٍ مو ة ة عةىا س ئة(اهسِبِاُ)ِّْ٘ٚةئ اىة ٌة ة ةمػةةةةو زخ،زٌئة
ب ةشاىسازيس ةة ياٌةخة لَكةرسي،زٌِئةك يبسةس ةض زث زغ ىة از بةةةاز ةخة ةلَكةرس ة ٌئة
ب آلوة(األسباز)ةشاىاياٌءةغازسشاياىًئةب آلوةم زجةىس ئةزِاب ز ةمػةةو زخةة،زبً.ةةةةةةةةةةةةةةة ة

م ضةةةةة ل سةضةةةةةسس و:ة ةة ةرسفةة زمو :ةﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﭼئةبة ة ةٍةةة ،ةئة ة س سة ة ة ةثازيصيةةةازيىةلسكسرىةةةىة ةةةس ةخةةةةواياٌة
ثآضةةيسسرزابو ئة سةب ضة زيػةسس سةضا ريسةبو ٌئةلسةسسراةغة سكناٌةبة،ةرسزرس ةة ئة
خةةةواةثازاض ة يىةك ة زِاكىةب ة ة ةةآةض ةةيازر سةةريةةازسةب ة ةزِسبباىسس ة اٌءةب ة ةئ وبةةازئة
شاىايةةاٌءةمػةةو زخ،زاىىةجو ل ةة ئةبة آلوةثازاضة يىةووزِئةاىىةبة ة ةةآةضةيازر سةةبة ة
خ ،ئة سثةرسف زمو :ةﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ حلجـ ئة اكة :ة

 )1اهـٌعذٍ اه٘ض ،ُّٚص ،151غ

(سََّبْس)ٙ ،اْ (سَرب) بٕ (أسباز) ٗ (سب٘ز)يؼة ،رس سي
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ئسنة ةخ،مةةاٌةووزِئانةاٌةراب شاىةةد سئة سةخ،غةةناٌةثةازيصسزييىئةئيجةاةك ماغةاةبكة ٌدة
غ سكةئسيطةاٌةبسيازيص ةل ةو رسزةخة ،ةرسييازيةةةةص ئةغةةة سكسؼةخةةواةةبسيةةةازيص ةلة ة
وةة رسزةخةةة ،ةرسييةةةةةازيص ئةكةة زِاكسكة ةة ةثازاضةة يىةبةة ةزِسببةةةاىسس اٌءةئ وبةةةةةازِة
ضةةةيسسرزابو ئةئةةة سةب،خ،كةةةاٌةرسيبسةةةيًئةضةةةةٌ،ةرسضة ةة كازيية ةةةسا س ةيةةةةة،زِرزا سئة
ووزِئةةةاىسؼة ةة ةخةةةواةب،خةةة ،ةبةة ةئ ضةة ،ي سةيسكةةوسةبسيةةةةةازيص ئةئةة سكاةك ماغةةةةاة
رس ة ي ةةًةى ة ثة غ ة ي ثةثس سكسػةةةةىةلةةةةآةى ي ةة،زِا س ةرسض ة كازييةى ة سا سئةئ ة سؽة
جسةةةا اشيىةىسةةةواٌةووزِئةةةاٌءة سبةة اىىةريكةة ةخةةةةواي ئةئ يةة زىاةٍ مو يةةةاٌةٍةة زة
ف زمايػة ىةخةواةبو ٌئةضوىك ةجةاز ة اية ةٍ ىةد ةمطةةةةولَناٌةل بة زةرسمةازي ييةبة،ة
مطةةولَناى كسىئةئ ي زةئايةا ةل خة ،ةى بةةةآةئة ة ةباضةيةكة زِادءةئسيجسةةةةلءةشسبةو ز ة
ؾةوووفةرس ادئة اةرسشاىةةآةئ اى ةل ةخةوازةووزِئةاى سٌدةى خسسةٍة مو ياٌةل ةية ثة
ئاضةةتةراٌئةل ةزِ س سة ةف زمايػةة ىةخةواٌئةب آلوةئ ة سباىة ةئةخةةواة ة ازب جةةةآة
ب،ةو،ىاغسكةىةريكةة ةٍ لةوم زجسكىةريكةة ةمسللةة كاىسكىةريكة ةىةةةةازر ىىئةثاغةةةاٌة
رسضةة كازيسؼة ةسا ٌءةي،زِرزا يػةةًئةئ ي زة سثةخ،غةةساٌةماباىة سةٍة زةبةاؽةبةو ئة
ب لَةةة ةةكوة سثةخ،غةةةةةساٌةى مةةة ةةا ى سئةب،يةةة ة ةئ يةةة ة زة سثةخ،غةةةةةساٌةماباىةةةةة س ة
ى غةة ،زِرزاباٌئةب،ةئسطةة اةب لَةكةى ٍاكبةةاٌئةع جةايبةى بو ئةضوىك ةخةةواة ةشاىةةةا ة
غةازسشاةب،ةئسطةة ا ةى فة زمو ٌئةب َلةةكوةبة،ةٍةةةة شازاٌةضةالةل مة ةثسػةةةةيةفة زمو ٌئة
ئ ية ةة زىاةلة ة ةزِ س سة ة ة ةف زمايػةةةةة ىةخةةةةواٌئة سثةي ةةةةةًئةب،ية ة ةلة ة ةضةةةو زِسكىة

(اهبقــس)ٝراةخةةةوا ةث ة ز سزريازةب ة ةثسغ مب ة زةةرسف ة زمو :ةﭽﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﭼئة اكةة :ةبلَةةسً:ةبسِ امةةاٌةبةة ةخةةةواةٍسيةةا س ئةبةة سة ةة ةبةة،ةالمةةاٌة
ىسسزا سك ةخةوازئة سةب سة ة ةبة،ةال ةئسةيِاٍسهءةئسطةةناعسلءةئسطةة اقءةي عقةةو بءة
ى ة س اىىةىسسزا سك ة ةخةةةوازئة سةب ة سة ة ةب ة ةمو ضةةا ةعسطةةاةرزا س ئةب ة سة ة ةب ة ةة
ضة زج وةثسغ مبة زاٌةرزا سئةلة ةث ز سزريازياىة سئةجسةةا اشيىةىاخ يي ة ةىسةةواٌةٍةةسكة
امساى سئة سةئسن ةب ،ةملكةة ضني .ة
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اكة ة :ةمطةةةولَناٌة سا سية ة ةبة ة ةزِ ةٍة ة مو ةخةةةا سٌةئةةةاينيءةخةةةا سٌة سبة ة ة
ئاضةةةةناىسس اىدائةئ ية زة سب غةةةةساٌةي،زِرزابةةآئةرس َلةةسني:ةمةةاراوةئسدريعةةةةا ةئة سة
رس ٌة ة سبسك ةاٌةلة ةخةةواة سةلة ةئاضةةةةناى سةبة،ةرابة شيوسئةبة ةجة،زسةمام لَة كاٌة
ل ي ة لةرس ي ةةًة ة ةخةةا سٌة سبةةةةيةئاضةةةةناىسنيئةب لَةةةةكوةب ة ةزِ ةٍ ةة مو ةخةةا سٌة
فسكةةسسي ىةريكةةة سئة سثةب غة زة ة ةخةةةواةزِيةص ةلسيةةا سئةبة آلوةريةةازسةئ اىة ة ة ة
سبةيةئاضةةناىسساٌةل ب زرسضتةراي ئةل ةغةة زيع كىةئسطةةالمداةئسن ساشيةةاٌةثسةدزا سئة
ذٌءةذٌةخةواشياٌةل ي لَداةرز ضة ئةضةة زبسِا ياٌةرسخةوزسءةخةوازرىسةةاٌةرسخةوز ءئة
كسك لَةسىةشياكسياٌةل ي لةرس ةس .ة ة

م ضة ل س ةضةوازسو:ة ةرسفة زمو :ةﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﭼئةريةةازسة ةةاكىةخةة ،ةخةةةوا ةثة ز سزريازةئةةا ا ةبة ةجو ل ة اٌة
فةة زمو سئةبةة ةزِسبباىسةسةة اٌءةئةة وباز ةفةة زمو س:ةلةة ةخةة لَكةم كسضةةةسًءةلةة ةمةةًة
ب ةسضسًئة سةب ةئاي ك ةاىىةمًةىسخسكةةىة وةم ةةسٌِئةئيجةاةئايةةاةب،ضةىةرسفة زمو ة
ىسخىة وةةضوىك ةئسيطةاٌةٍ زضىةل ةب زاىب زةرييةةىةخةواراة سزب س ئةٍة زة مة ئة
ئ يةة زةٍةة مو ةرىسةةةةاؽةبةةةةآئةخةةةوا ةراريةةةة زةبة،ةخةة ،ةشاىةةا ةةغةةةةازسشاي ةبة ةٍة مو ة
غةةةةة سكئةرسشاىة ةةآة ة ة ةالراٌةلة ة ةجةةةارس ةغة ة زيع دةل الية ة ٌةشاىاياىة ة س ئةل الية ة ٌة
مػةةةو زخ،زاىىةمطةةةولَناىاٌءةئ ٍلةةةىةرييةة سئةٍ مسػةةةة ةيةةاٌةلةة ةكسضةةةاى ئةيةةاٌةلةة ة
بسضةةاى ئةب،ي ةرسف زمو :ةل ةخ لَكةم كسضةةةسًئةلة ةمةًةبرتضةسًةئة سةل بة زةك مةةةةايءة
ضا ضي ،ةةةةةسيءةرىسةةةةةاة يطةةةةة سيئةلةة ةزِ ةئابو زيةةةيةيةة سئةئاي ك ةةةاىىةمةةةًةبة ة ة
ىسخسكةةىة وةم ي،زِىةة س.ةة ة
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م ضةة ل سةثسيجةة و:ة ة

ر ا ي ز اان يا ن هل با ره ي حوكمر ا نيـكه و ه هك حوكم
7

7

7

هب ـشه ر يعه ت ان كا ت

ة

ةة ة ةرسفةة ة زمو :ةﭽ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼئة
ريةةازسةشاىاياٌةرسزبازس ةئة ةزِضةةةة ي ةئة ةر ةةزِضة ي ةريكة ؽئة ة ةرسفة زمو :ة

ﭽ       ﭼئ ﭽﭵ ﭶ
ة

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ ةشؤزةوطةة ياٌة ةسر سئة
ئسنةةةةة ةضةةةةة زسكاةوطةةةةة اىىةئةة اٌةرييسةةةةةًئةر ايةةةةةسؼةضسنةةةةةاٌةثةةةةةآةزِاضةةةةةتةبةةةو ة
رس ةة ييةة ةزِ  :ة
ٍ لَب كةةةة ةشؤزبةةة ةك فطةةة س اٌةئاماذسيةةةاٌةبةةة ةزِاجسةةةةةةاييةشاىايةةةاٌة ةةةسر سئةلةةة ة
ك فطة سرىىةئ ةضةةآةئاي كة رائةبة ةكايبة كىةي ةة وة ة ةرسفة زمو :ةٍة زة ضةةسكة
وو هةى ةةادةب س ة ة ةخةةواةةىازر ي كة ةخةةواةزئةئةاةئ اىةةةة ٌةبسبةسِ ايةةةاٌئة سةئة ة
ك فطة اى ةمًةضةة زجهةرا ٌئةشؤزٌئةب آلوةئ اى يةةاٌة ةةة ةكةاةزِاررسية ثةزِاجسةةةةايية
شاىاياىسةةاٌةباؽةخطةة ،ك ةزِ ئةئ وةثسيجةة ٌ :ة
/1ة(اهتفطري اهلب ٚـس) ة(فخساهد ّٙاهساش)ٜئةب زيىة()6ةالث زِسة( .)566ة
/2ة(اجلاًع ألسلاَ اهقسآْ) ة(اهقسطيب)ةب زيىة()6ةالث زِسة(167ة-ة .)168ة
/3ة(زٗ ةاهـٌعاُ )ٛة(اآله٘ضـ)ٛةب زيىة()3ةالث زِسة(443ة-ة .)444ة
/4ة(حماضّةاهتأٗٙى) ة(مجاي اهد ّٙاهقاي)ٛةب زيىة()4ةالث زِسة(215ة-ة .)216ة
ُشٌِد اهطآس بّ عاغ٘ز)ةب زيىة()3ةالث زِسة(211ة-ة .)212ة
/5ة(اهتشسٙس ٗاهتِ ـ٘ٙـس) ة(ً ََّ
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مًةٍ لَدسرسوةضة زسكاةثوخ ةوط ةشاىاياٌةرسزبازس ةئ ةضةةآةئاي كة ةبسةيهئة سة
ر ايسؼةبسةس زِا ةب،ضةو ىىةخ،وةل ةو دة وزكةة ةخالَةةداةرسخةة م زِ :ة ة
ئسطةة اةب ةثسويط ىةرسشامنةئ وةزِ ىكسرى سي ة(فخساهد ّٙاهساش)ٜةبسةيهة ة ةلة ة
ك فط ة س ةخ،يةةداةبةة ةىةةةا ة(اهتفطــري اهلب ٚـ ـس)()1ة ةة ةبةة ة(ةًفـ ـاتح اهػ ٚـ ـب)ةبةة ة
ىا باى ةة ئةٍسيا ي كىئةزِا ةشاىاياٌةب يػةة ىةرسزبةازس ةئة وةزِضة ةووزِةئاىسسةة ئةرس اكة ة
ثسيةةةةةسة()5ةزِائة سةلة ة ةثسيجةةة ؽةضةةةوازةزِايةةةةةةاٌةبة ة ةبسَسةةةصةرسشاىةةةةةةآءئةيةةة سكساٌة
ٍ لَدسبريس ئةرسلَآ{:ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﭼ.

ألِْ اإلعتَ ََّبـاز
ضـ َعٚفٌ َ
صـ َّ ٞب ٔٔـٍََّْٓ ََّٗ ،ـرََّا ََّ
األَوَّلَ :أِْ ََّٓ َر َٖ اآلََُّ ٞٙصََّ َهتْ َف ٛاهََُّ٘ٔٚد فَتََّلُْ٘ ًُخْتََّ ََّ
بًَََّٗ ،ــٍُِْْٔ ًََّ ـّْ سََّــاََّٗيََّ دََّفِ ـعََّ ََّٓــرََّا اهطِ ـؤََّائَ ،فقَــايََّ
ال َبخصُــ٘صٔ اهطِ ـبََّ َ
ظ َ
َبعٌُ ـَ٘ٔ اهوٖفِ ـ َ
م ُٓـٍُ
اهـٌُسََّادُ (ًََََّّّْٗ َهٍْ ََّٙشْلٍُ ًَّْ ََّٓؤال َ١ا ٖه َر ََّّٙضََّبََّ ََّ َذكسٍُُٓ بَ ٌََّـا أَُْـ ـصََّيََّ اهللُ َفأُٗهَ ََّ٣ـ َ
ألِْ َقْ٘ َهُٕ ًََََّّّٗ ﭽﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﭼ
اهلَ ـافَسْٗ)ََََّّٓٗ ،رََّا أَََّٙطََّ ـاّ ضََّ َعٚفٌَ ،
ك َوًٌََََّّ ( ٞـّْ) َفـً ٛعـس
ك َ ٌَ َأدْخََّ ـىََّ َفَ َٕٚ
َ
م َغ ـْٚس دََّاَ٢ص.
ص ََّٗذََّ َه َ
اهِِ ٔ

ط َفُ ََّٚلـْ٘ هَوِعـ ـٌَُُ٘ٔ ،ثـٍِ ٔش ََّٙـادََّ َْ ٝفـٛ
اهػِـ ـسْ َ

طـ ـاُٗعَ :هـْٚظََّ َبلُ ِفـ ٕس ُ ََِّْٙقـىُ ََّعـ ّٔ اهـ ٌَوٖـ ـ َٞ
طا ََُّ٘ٓ ١كُفِ ٌس دََُّْٗ كُفِ ٕسَ ََّٗ ،قايََّ َ
الـثــانيَ :قايََّ عََّ َ
اهٚـْ٘ َٔ اآلخــسَ ،ف َلـ َأٍُُِْٔ محوـ٘ا اآلٙــ ٞعََّ َوـ ٟكُ ِفـ ٔس اهِِّعٌََّْـ ـ َ ٞال عََّ َوـٟ
ك ٌََّـّْ ََّٙلِ ُفـسُ َبـاهللَ ََّٗ ََّ
َ
ألِْ َهفـظ اهلُ ِفـ ٔس ٔإذََّا أُطِ َوـ ـ ََّ اُْصََّـ ـسََََّّْ ٔإهـ ـ ٟاهلُ ِفـ ٔس
ضـ َعٚفٌَ ،
كُ ِفـ ٔس اهـدَُٓ ََّٗ ،ّٙـََّ٘ َأََّٙطََّـ ـ ّا ََّ
َف ٛاهدَ.ّٙ

ذ ـ٘شُ َأْْ ُ ََّٙل ـْ٘ اهـ ـٌََّعََِّْ ٟﭽﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ
الثــالـــثَ :ق ـايََّ ا ْب ـُّ األَُْ ََّب ـازُٔ ََّٙ :ّٜ
م اه َلـافَ ٔس،ََّّٙ
دـ ٔى ذََّ َهـ َ
ﮩﭼَ ،ف َقدْ َف ََّعـىََّ َفعْـ ـ ّ ٙطََّـ ـآ ٛأَفِ ََّعـاي اهلُ ٖفـازََُّٔٙٗ ،ػْـ ـ َبُٕ ًَـّْ َأ ْ
ََََّّٗٓرََّا ضََّـ َعٚفٌ َأََّٙطََّ ـاّ ألَُُِٕ عََّ ـدٗي عََّ ّٔ اهظٖآَ ٔس.
و ـ ـٚػََُّٞ
الـرابـــعَ :ق ـايََّ عََّ ْب ـدُ اهعََّصٙـ ـص ْب ـّ ََّٙشٚــ ٟاهلَـ ََِّـ ـاََُ :ّٛقْ٘هــٕ :ﭽﮧ ﮨ ﮩﭼَ ،
ع ٌُ ـَٕ٘ َف َقْ٘ َه ـ ـ َٕ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼًََّ ،عْ ََِّ ـاُٖ ًََّ ـّْ َأ ََّت ـ ٟبَط ـ ـدِّ سُ ـ ـلٍِ
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ألِْ اهلَـ ـافَس ُٓـََّ٘
سـ ٍ َ
م ٍُُٓ اهلَ ـافَسََََّّْٗٓٗ ،رََّا ََّ
اهلل تََّعََّاهَ ٟفَ ٛكُىٍ ًََّا أَُْ ـصََّيََّ اهللُ َفأُٗهَ ـَ ََّ٣
ت
اهٖ ـ َر ٜأَتََّ ٟبَط ـدِّ سُلٍِ اهلل تََّعََّاهـ ،ٟفـ ٛكُىٍ ًََّا أَ ُْـصََّيََّ اهللَ ،أ ًِـا اهفَاضَـ ـ ُ َف ٔإ ُِـُٕ َهـٍْ ََّٙـأِ َ
َبط ـدِّ سُلٍِ اهلل إٔالٖ فـ ٛاهقَ َوٚـى ََََُّّٗٓ٘ اهعٌََََّّىَ ،أ ًِـا َفـ ٛاإلٔعتَ َقـ ـاد ََّٗاإلٔ ِقـسََّاز فَ ُٔـََّ٘ ًََُّ٘ا َفـ ،
خ ـاهَفََّ
اُ ـت ََّٓ ـ َر َٖ اآل ٙـ ـَ ََّٗ ُٞعٚــدََّاّ ًََّخْصُ ـ٘وََّ ـ ـاّ بَ ٌََّ ـّْ ََّ
ك ََّ
أل ُِ ـُٕ َه ـْ٘ َ
ََّٗ ََّٓ ـرََّا أَََّٙطََّ ـ ـ ّا ضََّ ـ ـ َعٚفٌ َ
ك ـىٍ ًََّ ـا أَ ُْ ـصََّيََّ اهلل تََّعََّاه ـ ـَ ،ٟه ـٍْ ََّٙتََََِّّ ـ ـاََّٗيُ ََّٓ ـرََّا اهََّ٘ َعٚــد اه ُٔ ََّٚـ٘د
سُلــٍ اهلل تََّعََّاه ـ ـَ ٟف ـُ ٛ
ب ًُخََّاهَ َف َت ٍٔٔ سُ ِلـٍ اهلل ف ـ ٛاه ِسدْـ ـٍَََّٗ ،أدْ ٌََّـعََّ اه ـٌُ َفطٍسََّْٗ عََّ َوـَ ٟأِْ ََّٓـرََّا اهََّ٘ َعٚـ ـد
َبطََّ ـبََّ َ
خـاهَ َف َت ٍٔٔ سُلــٍ اهلل تََّعََّاهـ ـَ ٟفـََّٗ ٛاقَ ََّعـ ٞاهـسٍدٍَ ،ف ََّٚـدي عََّ َو ـٟ
طــبََّب ًُ ََّ
ََّٙتََّ ََِّـاََّٗي اهُٔ ََّٚـ٘د بَ ََّ
ض ـقُ٘طَ ََّٓرََّا اجلَََّ٘اب.
الـخـامـــسَ :ق ـايََّ َعلِ ـ ـسًَََََّّ :ٞقْ٘هــٕ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼٔ ،إُِ ٌََّ ـا ََّٙتََََِّّ ـ ـاََّٗيُ
ًََّّْ َأُْ َلسََّ َب َقوِ َب َٕ ََّٗدََّشََّدََّ َب َوطََّ ـاَُ ََٕ ،أًِا ًََّـّْ ََّعـسََََّّْ َب َقوِ َبـ َٕ كُ٘ـُٕ سُ ِلـٍ اهلل َََّٗأ َقـسِ َب َوطََّـ ـاَُ َٕ
كُُٕ٘ سُلٍِ اهلل إٔالٖ َإََُُّٔ َأتََّ ٟبٌَََّا ُٙطََّادُّٖ َفََُّٔ٘ سََّاكَ ٌٍ َبٌََّا أَُْصََّيََّ اهلل تََّعََّاىل ََّٗ َه َلُِٕ ََّتـازٔن
شٚحٌ ََّٗاهللُ َأعْ َوٍ)} .ة
َهَُٕ ،ف َ ََّٙوِصَََُّ دََّخُ٘هُُٕ تََّشْتََّ ََّٓ َر َٖ اآلََََّّٓٗ ،ٞٙرََّا ََُّٓ٘ اجلَََّ٘ابٌ اهصََّ َ
اك ة :ة(ٍ ة زة ضةةسكةب ة سةوو ةةةةةهةى ة ادة ة ةخةةةواةىازر ي ك ة ةخةةةوازئةئ اى ة ٌة
ةةافساٌ)ئةل بةةازس سةئ وةثسيةةسةزِايةة ةٍةة ٌ :ة
زِا ةي ةةةة و:ةرسزبةةةةازس ةئ ة وةزِض ة ةووزِئاىسس ة ةئ سي ة ئة ة ةئ ة وةزِض ة ي ةرسزبةةازس ة
جو ل ةة اٌةٍاك،كةة ةخةةةوازئة اكةة :ةكايب كةةةة ةب اىةةةة سئةبةة آلوةئةة سةزِايةةةةة ىة
بسَة ةةسصسئةضةةةوىك ةعسةةةةيِسدةبة ة ة اكةةةا ةيػةةةةةة ىةءغة ةة اٌءةبسرس اىةةة ئةىة ة ثةبةةة ة
كايب مت ىةةدييةٍةة ،ةٍاكي ة ةخةةةوازئة{ اك ة :ةبةةاةرسزب ةةازس ةجو ل ةةةةاٌةب كايبةةةة دة
ٍاكبس ة ة ةخةةةةوازئةبة ة آلوة اكةةةا ةئاي ك ة ة ةيػةة ةة سس ئةئة ة سؽةريةةةازسةبيضةةةسي ي ىة
الََِّْ ٌٙـعُ ُــ٘يََّ اه ـ ٌََّعََِّْ)ٟة اكة :ة
صــ٘صََّ اهطِـبََّبَ ََّ
غةةةة زعسس ئةشاىايةةةةاٌةرسلَةةةةسً:ة(إِْٔ خ ُ
كايب مت ىدبو ىىةٍ ،از ةٍاكي ةخةوازئةزِي ةةاةىايس ةل ةيػة سةسيةىة اكاي ةة } .ة
سةيوكو يةاى :ةم ب ضةةتةلة ةزِضةةةة ةووزِئاىسسةةة ةئ سيةةة :ة(ََّٗ ًََّـّْ َهـٍْ ََّٙشْ ُلـٍ ًَـّْ
م ُٓـٍُ اه َلـافَسْٗ)ئةئة ةشيةةارسي ة
ضـبََّ ََّ َذكـسٍُُٓ بَ ٌََّـا أَ ُْـصََّيََّ اهللُ َفأُٗهَ ََّ٣ـ َ
ََّٓؤال َ١اهٖ َرََّ ََّّٙ
كسدسخةةس ئة اكة :ةٍ ة زة ضةةسكةوةةو هةىة ادةول اى ة ة ة ةثسػةةرتةبةةةةاعة ةةساٌوة
بة س ة ة ةخةةةواةىازر ي كةةةة ةخةةةوازئةئة سةئ اىة ٌةبسبةة ِس اياٌئةبةةةة آلوةئ سغةةساٌة
زِاي ىةبسَةةسصسئةضوىك ة ةخةواةرسفةة زمو :ة(ََّٗ ًََّـّْ َهـٍْ ََّٙشْ ُلـٍ بَ ٌََّـا أَ ُْـصََّيََّ اهلل)ةئة سة
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وطةة ي ةل ةباضيةم زجةرائة(ًََّـّ) ةخسا سكة ةضةةةة ز ئة اكة :ة اكا ة ةيػةةةة سس ئة
ثاغاٌةئ ةشيةةارسةكسداةك وديسة ساىةة ةئة ةئاي كةة ؽئةٍةسكةثاضةةةةا يكىةبة،ةىسةةةة ة
رز ضةةتةىس  .ة
طـا)١ةيوكو ي ة كى:ةم ب ضةةتةل ة ة ةةوفسةلسةةسسراة(ة ُٓـََّ٘ كُ ِفـ ٌس دََُّْٗ كُ ِفـس)سئة
زِا ةر سو:ة(عََّ َ
اكة :ةم ب ضة ىةثةآة ةةوفس ةيضكةة ي ئةىة ثة ةةوفس ةية زسئة( ةةوفس ةيضكةة ة اكة :ة
يوىاٍبةةازيي)ئة سةطـاٗٗعةيوكو يةةة كى:ةئة سة وفسيةكةىسة ةئسيطةةةةاىىةثةآةلة ةريةًةة
بضس ةة ةرسز ئة سثة ضسكة ة وفسةب ةخةةواة ةبة ةزِؤذ ةر ايةةيةرس ةةةادئةجةاة(ةفخـس
اهــد ّٙاهــساش)ٜةرسلَةةةةآ:ة اةري ةةةة ةثةةسؼةضةةا ةئةةةةة اٌةئةة ة غةةةة ياٌةبةة ة ةةوفساىىة
ىسعنة دئةلسكدا سكةة س.ة ة
ميةسةؼةرسلَةسةه:ة{بة آلوةىاغة وجةآةم ب ضة ساٌةةثسةىة ةوفساىىةىسعنة دةبةآئة سثة
ئسناوةف خسسررييةىةزِاشسةرسلَةةآءةئة ة ةئ يةة زس ةراىةا سةئةب َلةةكوةم ب ضةةة ساٌةٍةةة زة
ئةة ة وفسسيةة ئة ةة ةبةة ةماىةةةا ةيوىةةةاهة(ًعصــ)ٞٚسئةضةةوىك ةلةة ةف زمايػةةةةة اىىة
ثسغ مبة ز ةخةواغةةداةةٍةة ىدسةل ةيوىةةةاٍ ةي زس ةةةاٌةبة ة ةةةةوفسةىةةا بةةةسا ٌئة
ب،
طعْـُّ َفـ ٛاهِِطََّـ ـ َ
كفِـسٌ :اه ٖ
ٌُـا َب ٔٔـٍْ ُ
ب،ة ييةة ةئ وةف زمو رس:ة[اثََِّْتََّأْ فَ ٛاه ِِـاعٔ ٓ ََّ
طـ َو ٌٍ بـسقٍَََّٗ )67( :أ ُبـ٘
دـُٕ َأسْ ٌََّـد بـسقٍْ ًََُّٗ ،)13438( :
ٌََِّٚـتَ]{َأخْسََّ ََّ
ََّٗاهََِِّّٚـ ـاسََََّّ ُٞع َوـ ٟاه ِّ
عََََّّ٘اََُّ ـ ٞب ـسقٍََّ )64( :ع ـّْ أَبَ ـ ـُٓ ٛسََّ ْٙــسََّ}َٝئة اكةة :ةكاىةةة ةك غةةةةة زةراٌةلةة ةزِسضةة لَ ثءة
غةةسي ةةسسِاٌةل ضةة زةمسر ئة وفةةسٌئة اك :ةضةس كىة ةةافساىً}()1ئةرسلَةةآ:ةب آلوةئ ة
زِاي ؽةبسَةةسصسئةضوىك ة غةة ة ةوفسة اكسةةةةكةبة ةزِسٍةةةةاييةر ئةي طةةة زةم ب ضةتة
ثسةةىة وفسسةل ةرييةةدائةى ثةم ب ضةةتةثسىةيوىةةاٍىةية زسئةياٌة وفساىةىةىسعنةة دة
بةةآ.ةة
زِا ةضةةةةةسس و:ة(ا ْبـ ـُّ األَُْبََّـ ـ ـازٔ)ّٜة ةةة ةي سكةةة ةلةةة ةشاىةةةةةةاياٌئةيوكو يةةة كى:ةرسيوجةةةآة
م ب ضة ةئةا ابةةآئة اكة :ةٍة زة ضةةسكةوةو هةىة ادةبة س ةخةةواةةىازر ية كةة ة
خةةةوازئةئة سة سرس سية ىة ةةسر سة سثة ةةسرس س ة ةةافساٌئةل بةة زئ سة سثة ةةافساٌة
رسضةةآ.ةرسلَةةآ:ةريطةةاٌةئ ةزِاي ؽةبسَةةسصسئةضةوىك ةالراىةةةة ةلة ةزِ الَةةةة كسىة غةةة ة
ب بةآةثاضةةا .ةةة
 )1ئ س ةىسةواٌةر ة

اى اٌةشيةار ةخة،م .
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زِا ةضةوازسو:ةع بد لع شيةةص ة ةوزِ ةية وساسة سيةةةةاىسىةيوكو ي كةةى:ة ة ةخةةواة ةبة زشة

رسف ة زمو :ةﭽﮧ ﮨ ﮩﭼئةرس َل ةآ:ةئ ة سة غ ة ي ىةيػ ةة سس ئة ة ةرسف ة زمو :ة
ﭽﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﭼئة اكة ة :ةٍة ة زة ضةةةةةسكةب زىام ية ةة ثةبسيةةةةةآة

ثسضةة اى ةب زىامةةةة ةخةةةوا ةبةة زشةبةةآئةلةة ةٍةةةة مو ةئةة ةغةةةة اى راة ةة ةخةةةواة
ىازر ىسةةةة ةخةةةواز ئةئةة سةئةة ة ضةةة ةبسةبةةةسِ اي ئةبةة آلوةمطةةةولَناىىةيوىاٍبةةةةازئة
(فاض )ةل ةٍ مو ةئ اى راة ةخةةواةةىازر ىسة ةخةةواةز ئةثسضةة اى ياٌةىاٍسيةةةآةئة
ب لَةكوةل ةب غةسكىةراةرسيَةةسيآئة ةبسي سة ةل ة ةةسرس سئةب آلوةبةةسِ اةثسةبو ىىءئةراٌة
ثسداٍسيةةاىىةب ةشماٌةئ سةل ةجسىةخ،ية كىئةب،يةة ةئ مة ةئة سةىايسي ةةةة سئةرس َلةآ:ة
ريطةةةةاٌةئ ة ةزِاي ة ؽةبسَسةةصسئةضةةوىك ةئ ي ة زةم ب ضةةتةل ة ةئاي ك ة ةٍ زِسغ ةة ي ىة
كايبةةةة دةبو اي ة ةل ة ة ضةةسةكة ة ةل ة ةٍ ة مو ةغةة سكداةثسضةةةة اى ةوو ن ةةىةخةةةواة
جبو لَس ةة سئةئيجةة اةبس سي ة سئةئة سةئة ة اكة ةئة وةئاي كة ة ة ةئة ةٍ زِسغةةةة ي ة
كسةةداةٍاكوسئةجو ل اىىةى رسيسكةةة سئةضةوىك ةجو ل ةةةة اٌةلة ةية ثةوو نةةةةداة
ثسضةة اى ةغ زيع كىةخةةواةةجو آلىةةة سئة ة ةئة يؼةوةو ةنىةضةةةصاراىىةشييةةا زة
بو ئةياخورةم ض ل ةخوييىة وذزا ئة سثةل ةٍ ،ةٍاكي ةخةوازس س ةاىداةٍ يةة .ة ة
زِا ةثسيةجةةة و:ة( ة ةئسنةةاوةفة خسسررييىةزِاشسةئة وةزِاية ةٍ لَدسبةةريس )ة( َقـايََّ َعلِسًََََّّـ ـ:ٞ
ش ـدََّ
َقْ٘هــٕ :ﭽﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼٔ ،إُِ ٌََّـ ـا ََّٙتََََِّّ ـ ـاََّٗيُ ًََّ ـّْ َأُْ َل ـسََّ َب َقوِ َب ـ َٕ ََّٗدََّ ََّ

طـاَُ َٕ كُ٘ـُٕ سُ ِلـٍ اهلل إٔالٖ َأ ََُّـ ُٕ
َب َوطََّاَُ ََٕ ،أًِا ًََّّْ عََّسََََّّْ َب َقوِ َب ـ َٕ كُُٕ٘ سُلِ ـٍ اهلل َََّٗأ َقـسِ َب َو ََّ
َأتََّ ٟبٌَََّا ُٙطََّ ـادُّٖ َفََُّٔ٘ سََّاكَ ـ ٌٍ َب ٌََّـا أَ ُْـصََّيََّ اهلل تََّعََّاه ـَ ََّٗ ٟه َلِـُٕ ََّتـازٔن َهـُٕ َفـ َ ِ ََّٙوـصَََُّ دََّخُ٘ ُهـُٕ
شٚحٌ ََّٗاهللُ َأعْ َو ـ ــٍ)ة اكةة ة :ةعسكسِسمةة ة ة
اهص ــ َ
جل ــََّ٘ابٌ ََّ
تََّشْ ـ ــتََّ ََّٓ ــ َر َٖ اآلٙـ ــ ََّٓ ََّٗ ،ٞــرََّا ُٓ ــََّ٘ ا َ
يوكو يةة كى:ةخةةواةة ة ةرسفةة زمو :ةﭽﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﭼئةم ب ضةتة

ثسىة ضسك ة يسِا ةئسةؼةثسي سرىىةئاي ك ةةاٌئةبة ةر َلةةسؼةبةسِ ا ةثسسةةةةاٌةىسةةة ءة
ب ة ةشماىس ةةؼةىكو لَسسةةاٌةلسةةدس ادئةرس َلةآ:ةب ة آلوة ضةةسكة ة ةب ة ةرلةوةةو نىةخةةةواة
بياضةةةآءةبصاىةةآةئةة سةوةةو نىةخةةةواي ةثسةةىةزِاضةةةةتةبةةآئة سةبةة ةشمةةاىسؼةراىةةىة
ثسدابسيةةةةآءةبلَةةةةآ:ةئ ة سةب زىةةةةام ةخةةةواي ةزِاضةةةةتءةك ة ا سئةب ة آلوةب ة ة ةةسرس سة
ثسضةة اى ةئ سةزِسف ةةازةبكادئةئ سةل ةزِاضةة سسداةب ةرلءةب ةشماٌةوو نةةةىةبة سة
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ةةسر سة ة ةخةةةواةىازر ي كةةةة ةخةةةواز ئةك ىسةةةةاةب ة ة ةةسرس سة اش ةلةةةةسَسيا سئةب،يةةةة ة
ىاضةةس ةذيةةسةٍ زِسغةةة ةئةة وةئاي كةةةة سئة سةبةة ة ةةافسةلةة ةو لَةة وةىةةارز ئة(ئسنةةاوة
ف خسسررييىةزِاشسةرسلَةةآ):ة سةئ سؽة سآلمىةزِاضةة ةخةواؽةشاىةةاكسس.ةةةةةةة
ريةازسةميسؼةكاةزِاررسي ثةثػةة ة ييةزِاي ة ةرس وئةب آلوةب ك ا يسؼةىةادد ة
ب آلوةثسؼةئ س ةزِا ةخ،وةبيو ضةةهئةئ وةرسو ةرييهئة ة ةرسزبةازس ةٍة ،ةٍاكية ة
خةوازس س ةئ وةضةةآةئاي كة ٌ:ة[ ََّع ّْ سُرَََّ ْٙف ََ ٞأٍْ اآلٙاتَ اهجََّ ـ َخ ذكست عَِْ ـدَََُّٖ ،فقَايََّ
زد ـىٌ :إِْٔ ََّٓرََّا فَ ٛبََّين إٔضْ ـسََّاٚ٢ىَََّ ،ف َقايََّ سُرَََّ ْٙفـ ـ ََُ ( :ٞعٍََّْ اإلٔخْ ـََّ٘ ٝهَلُ ـٍْ بََُِّ٘ إٔضْسََّاَٚ٢ىٔ ،إْْ
كـ ـىِ ًُـ ـسِ !!ٝكَـ ـ ٖ ََّٗاهللَ هَتََّطْـ ـوُ ُلِّ طَـ ـسَٔ ٙقٍُْٔ قَـ ـدََّ٠
كَـ ـاََّْ َهلُـ ـ ـٍْ كُـ ـىِ سو ــََََّّ٘ٗ ،ٝهَ ـ ـٍُْٔ ُ
حلـاكٍَُ بـسقٍٗ ،)3218( :قـاي وـشٚح اإلضـِاد ٗمل خيسدـ ـاٖ،
اهػِّسان)]{َأخْسََّدََُّٕ ا َ
ٗٗافقٕ اهـرٓيب}()1ئة اك :ةئ ةضةآةئاية ك ةل ةال ةووشسي ةخوييدزاى سة( ةباضية
ئة سةرس ة ٌئة ة ة ضةةسكةوةةو هةىة ادةبة س ةخةةةواةىازر ي ك ةة ةخةةةوازئة ةةافسٌئة
ضة مكازٌئةالزِيةةً)ةثسا يةكةيوكةةى:ةئة سةرسزبةازس ةجو ل ةةاٌةٍاك،كة ةخةةواةز ئة
ووشسي ؽةيوكةةى:ةب ىةةىةئسطةسِائسلةباغرتيًةبساٌةب،ةئسوسئةئ ية زةٍة مو ةغة سكىة
غةة يًةبةة،ةئسوسبةةةآءئةٍةة مو ةغةةةة سكىةكالَةةةسؼةبةة،ةئةة اٌةبةةةةةآددة(يةةاىى:ةئ يةة زة
ٍ زر اٌةثسكةة سةيوىاٍسةةكةبكةة ٌئةئسوسةل ض ز ةضةصاةى رزيًءئةئ اٌةل ض ز ة
ضةصاةبدزيًئةياٌةئ اٌةثسىة ةةافسبًءئةئسوسؽةك ىسةةاةثسىةيوىاٍبازبً)ةر اييةيوكى:ة
ى خسةسةضوييدةب ةخةواةئسوسؽةب ةزِيىةئ اىداةرسزِؤٌئةضٌ،ةالضكىةى عةةةلةزِيةكةبة ة
ىسةةوةث جةةةة اٌةرارسئةئسةةوسؽةزِيةةةةكةب يةةةةداةرسزِؤٌئةضةضةةةةصاي ثةبةة،ة اٌةٍ يةةةة ئة
ةشؤزةجواىةة ) .ة
ٍ ماٌةضصاؽةب،ةئسوسةٍ يةة ئة( ةبس وماٌةزِاي
جةةةاةمةةةًةب زِاضة ة سىةر ا ةئة ة س ةرسزبةةةازس ةئة ة ةضةةةةةةآةئاي كة ة ئةشؤزةك ماغةةةا ة
ك فط س امنة ةسرئةي يػةةة ن ةئة ةو ىاع كة ة ة ةلة ةضة ىدةخالَة ةراةرسييو ضةهئة سة
غةةةةةةاياىىةباضسػةةةةةة ة ةةةةاكىةخةةةة ،ةلةة ة ةبةة ة زيىةضةةةةوازسمىة(ئسنةةةةاٌءةع وسةةةةدس ة
ئسطةةالمسي)يػةةداةئ ةزِاي وةخطةة ،ك ةزِ ئةئ ي زة ةومةةتة اؽةى بةةةآةئةٍ ز سٍةةةاة
ل ةب زيىة( )3ة سبةةةي:ة(اإلضـ َ كٌـا ٙتذوـ ٟف ـ ٛكتـاب اهلل)ئة ة ةلة ةشييةداىىة
ئ مسيكسسة اىةداةىو ضةةسو م ئةل يػةةداةباضةةهة سر س :ة
 )1زٗ اهـٌعاُ :ٛز ،3ص.444
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هك حوكم هب هب ران ـمه ي خوا ان كا ت :

/1ةئاغةةكساي ة ة ةئ ة ةضةةوازةئاي كةة ةل ة ةضةةساوسكداةٍةةاكو ٌة ة ةباضةةيةجو ل ةةةةةاٌة
رس ةةادئة سثةل ةٍ ،ةٍاكي ةخةوازس س غةةداةريازسئة اكة :ةزِاضةةةة ةئة ةئاي كةةاى ة
ل بةةازس ةجو ل ةةاى سةٍةةاكو ٌ.ةةة ة
الٌََِّْٙـ ُع غُـٌُ٘يََّ اه ـ ٌََّعََِّْ)ٟة
صـ٘صََّ اهطِـبََّبَ ََّ
/2ةب آلوةبس ومةاٌةبة ثسىةبيضسةةيةةة ة(إِْٔ خ ُ
اكة ة :ةكايب مت ىةةةدبو ىىةٍ ،ةةةاز ةٍاكية ة ةخةةةةوازئةزِي ةةةاةىةةةايس ةلة ة ةيػةة سة ةةسيىة
اكاي ةةة ئةيةةةاىى:ةئايةة كسكةرسزبةةةازس ة افسيةةةكئةجو ل ةةة ي ثئةى ؾةةةةةسِاىسس ثة
ٍاك،كة ةخةةواةزئةبة آلوةماىا ة ةيػةةةة سس ئةكايب متةة ىدبو ىىةٍ ،ةةةازةزِسةىةاةيس ةلة ة
يػة س ةةسبو ىىة اكةةائة اك ة :ةمطةةةولَناىاىسؼةرسيسي ةة سئةئيجةةاةبةة ةال ةشؤزبةة ة
طـخْ)ة سثة(مجـاي
شاىاياىسػةة سة(غََّ ـسْ ٌع ًَّ قَبوِا غََّ ـسْ ٌع َه ََِّـا إٔذََّا سُ َلـًُ ََّٛقَـسِزََّاّ ََّٗ َهـٍْ ََّ ُِْٙ
اهد ّٙاهقاي)ٛةل ة(حماضّ اهتأٗٙـى)()1ةٍسيا ي كىئة اك :ةب زىام ةغةة زيع كىة
ثسغ مب زاىىةثسػو ة ةب،ماٌةرسيسسِرزي سئةب زىام ةئسن غة ةب ةمة زجسكة ة ة
ب،مةةةةاٌةرسيسسِرزي ةةةةة سئة سثةراٌةثسةةةةداٍسياٌةب،مةةةةاٌةب سسِرزي ةةةة س ةى ضةةةةةخة

ى سابس سئةلسسسغةةداةخةوا ةث ز سزريازة اةرسف زمو :ةﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﭼئةئ يةةة ة زةيسنةةةةةاٌةم ب ةضةةة ةةتةثسةةةةةىة
ئ اىسؼةبةآئةبة آلوةب زىامة ةئسن غةة ئةئة سةزِا ةشؤزبة ةٍة زسةشؤز ةشاىاياىة ئة
ب لَةكوةمًةثسنةواية ةرسبو ةزِا ةٍةة مو ةشاىايةةاٌة ابو ايةة ئةب،ضيةةضوىكة ة اى بةةآة
خةوا ة ازب جةآةب،ضىةب ضة زٍاكىةثسغ مب زاٌةب،ةئسنةة ةرسيسسِي ة سةةب،ضةىةل ة
ضةةةةو زِسكىة(األُع ـ ـاَ)راةر ا ةئةةة س ةىةةةا ةٍةةة ذرسةلةةة ةثسغ مبةةةةةة زاٌةرييةةةةةآةئة
رسفةةةةةةة زمو :ةﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ...ﯿﭼئة اكةةةةةة :ة
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ئ اى ة ضةاىسكًةخةواةزِيينةةايية سر ٌئةك،ؽةب ةر ا ةزِيينايية اٌةبكةة س .ة
اك :ةثسغة مب ز ةخاكةة وةموو ممةةة رة خةةواةةمةولصسمىة ةةةةسر سئة ةةة ةبة ة
ر ا ةزِيبةةاشسةثسغةة مب زاٌةبك ئة سةئ ةب زىاماى ة ةل ةخةوا سؽةٍسيا يةاىًة
ب ةم زجسةةكةبصاىنيةى ي،زِرزا ٌءةى ضخةى سا ىةة سئةل زِاضة سسداةب ةٍىةئسنة ؽة
رارسىسيًئةج ةل ةوو نة ةغة زعسساى ة ة ةرسشاىةنيئةكايبةة كًةبة ةخ لَةةكىةئة ة
زِؤذيةةةازاى سةبةة،ة ييةةةة :ةخةةةوا ة ازب جةةةآةٍ ىةةد ةغةة ىةل ضةة زةجو ل ةةةةةاٌة

و رسغ ة ةسر سئةبة ةٍة ،ةالراٌءةض زثسضةةسساى سئة سثةرسفة زمو :ةﭽﮰ ﮱ

﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ ﮽
﮾ ﭼ لنسـاءئة اك :ةب ةٍ ،ةض مكسرىىةجو ل اىة سةغةةةة ىةٍ ىةةةد ةخة،ؽءة
ب ةكاممةاٌةلةةآةو رسغةة ةةسرٌئة سةب ةٍ ،ةئ سة ةشؤزةخ لَةكسةةاٌةلة ةزِيةةةةىةخةةواةة
الرسرائةئ ة ةةازراى سةبو س ةجسةةاي ئةب آلوةئ يديكةة ةل ةجسةةىةخ،ية كةى.ةة ة
كفِـسٌ)ة اكة :ةٍة زة ضةةسكة
/3ةل ةىسواٌةزِا ةخة ازيسة ة ةرسيةاى ود:ة(ةكُـىّ ًََّعْصـُ ََُّٞٚ
يوىةةاٍسكىةي ة زسةبكةةادةثسةةىة ةةافسةرسب ةآئةب ة لَكوةٍ ىديكةةةةساٌةف ة زوىةيوىةةةةاٍىة
ي زس ةيضك غةساٌةى سر س ةيوكو يةاى :ةٍةةة مو ةيوىاٍسةكةي زسية ئة سةٍةة مو ة
ك ِفــسََّ إالٖ
يوىةاٍسكسؼة ةةوفسسئةل ية لةئة ةزِاية ةموزجسوة راة ة ةيوكو يةةاى :ة(ال ُ
وط ـاَُ)ٛئة اك :ةئسيطةةاٌةكة ىساة اكسةةةةكة ةةةافسةرسبةةةآئة ة ةبة ة
اهلُ ـفس اإلعتقـادَََّٗ ٜاهو ََّ
رلة ةافسب ةةآءةب ة ةشمةةاٌةراىةةةةةىةثسدابسيةةةةآئةب ةة آلوة ةةسرس س ةخساثسةةاٌةب ة ة ةةوفسة
راى ى ةةا سئةيوكو يةةةةاى :ة ةةسرس سةب غةةةةسكةىس ةة ةل ة ةئسنةةاٌئة سةئسيط ةةاٌةٍ زض ة ىدسة
يوىاٍةةاٌةبكةةادةئةئسناى ة ةشسزسز ةثسيةايةةةةاد:ة(ال تََّط ـ ـسّ ًََّــعََّ اإلم ـ ـأْ ًََّعْصَ ـ ـ)ََّٞٚة
ب لَةةآةرسلَةسني:ةل ةىسواىىةئةة ةر ةزِايةة رائةٍةىةخة ازيسة ة ةكسسةةةةاٌةث زِاىةد ٌئة
موزجسو ؽة وزكساٌةٍسيةةا سئةزِا ةزِاضةةتةئ سي :ة ةٍ مو ةيوىاٍسكة وفسةىسةةة ئة
سثةخة ازيسةرسلَةةةةسًئةب لَةةةةكوةٍ ىةةديكةلة ةيوىاٍ ة اٌة ةةوفسٌئة سة ةةافسبو ىسؼة
ك ىسةةةةاةبةة ةرلءةبةة ةشمةةةاٌةىسةةةةة ئة سثةموزِجسوةةةةة ةرسلَةةسًئةب لَةةةةةةكوةٍ ىةةديكةلةة ة
سرس س ةةاىسؼة ةوفسٌئة(ئة ةم ضةةةة ل ي ةئسطةةة اة سػةةة ةشؤزةل ضة زسةلة ةىسةواٌة
خ لَةكىةئسطةةةالمسيةرائة ة ةٍ ىةديكساٌةكسةةةةدسث زِييًءةٍ ىديكةةةساٌة ةةوزدةريةيً)ة
ئيجةةاةباةك ماغةا ةئ ةئاية كاى ةبكةة يً :ة
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-1ةل ةضةو زِسةكىة(اهبقـس)ٝةئاية كىة(ة)102راةرسفة زمو :ةﭽ ...ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡ...ﮣﭼئة اك :ةغةة ي اى اٌةبسبةةسِ اةبةو ٌئة
ة ةخ ة لَكساٌةفسةةس ةجةةار ةرس ةةسرئة
سرس سي ةة ئةبو سك ةٍ ،ة ةةافسبو ٌ .ة

اك ة :ةخ ة لَكةفسةةس ةجةةار ة ةةسرٌئة ة ة

-2ةلة ةضةةةةو زِسكىة(اهت٘بـ)ٞةئاية كىة()66راةخةةةوا ةشاىةةةةا ةغةةازسشاةلة ةضةةةةساوسكداة ة ة

باضةةةةيةموىافسقةةةةة اٌةرس ةةةةادئةرسفةةةة زمو :ةﭽﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ...ﮣﭼئة اكةةةةة :ةئ يةةةةة زةلسسةةةةةاٌة
بيسضي:ةئ ةوطةاى ةضنيةرسياىك ٌةدةرسلَسً:ةٍ ز اةوط ةزِي ة ماٌةرس ةسر ةبة ة
يا َلةة ةي مةة ةوطةةةة ماٌةرس ةةسرئةثسسةةةةاٌةب ة زمو :ةئايةةاةيالَة ةةةة ةبة ةخةةةوا ةبة ة
ئاي كةة اىىةخةةةوا ةبةة ةثسغ مبةة ز ةخةةةواةرس ةة ٌةدةثاضةةا ةم ٍسييةة سئةةر اسة
ئسناى كاٌة وفسكاٌة سر س.ة اك :ةٍ ىديكةل ة سرس س ةاىسؼةئسيطةةاٌة ةافسة
رس ةة ٌئةيةة سكةل اىةة ةيالَةةة سرٌةبةة ةرييةةىةخةةةوائةيةةاخورةبةة ةخةةةوا ئةبةة ة
ئاي ك ةاىىةخةوا ئةب ةثسغة مب ز ةخةواةؾة آلدءةضة المىةخةوا ةل ضةة ز .ة

-3ةل ةضةو زِسكىة(اهِـ٘ز)ةئايةة كىة()47راةخةةواةةرسفةة زمو :ةﭽﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼئة
اك :ة سةئ اى ةرسلَةسً:ةئسناناٌةٍسيةةا سةب ةخةوا ةب ةثسغةة مب ز ئة سةملكة ضءة
ف زماىبة زيػةةةةةةنيئة ضةةةةىةر ايةةةةية ،م لَسةةةةةةكةلةةةةةة اٌةر ا ةئةة ة سةثػةةةةةةتة
ٍ لَدس ةةةةة ٌئة سةئ اىةة ةئسناىةةةدازىني.ةٍ زضة ة ىدسةبة ة ةشمةةةاىسؼةيوكو يةةةاى :ة
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﭼئةب آلوةماراوةب ة سرس سةثابة ىدةى بو ى ئةثػةةة ساٌة
ل ةغ زيع دة سر سةخةوا ةث ىَاىصاٌةرسف زمةو :ةئ اى ةئسنةاىدازىني .ة
/4ةب،ية ةثةةسهة اية ةثسويطةةةةتةىا ةةادةئاي ك ة اٌةل ة ةماىةةةةا ةزِ ا َلة كسىةخةة ،ةالبةةدسيًئة
ضةةوىك ةزِضةة

:ةﭽﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼئة
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شؤزةيػة سس :ةٍ زة ضسكةوو هةى ادةب س ةخةواةىازر ي ك ةخةوازةئاةئ اىة ٌة
بسةيِ اياىًئةئ وةزِض ةووزِئاىسس ةض زج وةئ اى ةرسيسي سة ةب زىام ةجساةلة ة
ئسطةةةةالوةريةةيًئة سةبس ومةةاٌةٍة زة ة عةلة ةوو نسِاىةةاٌةضسطةة مسكىةوةةو نسِاىسية
غ يس ةئسطةةالوةك ب ىيسىةبكةادئةريةازسةثسةىةلة ةئسطةةةةالوةضةةا رتسئةيةاٌةبة ةالية ىىة
مةةة سةثسةةىة سثةئسطةةةالم ئةئة سؽة وفسيكة ةي دسى سةةىةشاىايةةةاىىةل ضةةةة زسئة
ب،ي ةثسويطةةتةىا ادةبلَةةسسةً:ةئ ي زةبة ةرلءةشةماىسةةؼةئسطةةةالمىةوبةةةو لةى بةةةآةة
ئة جازة ةةافسةرسبةآئة سثةزِا ةثسيجةة وةيةةوكىئة ة ةلة ةعسكةةةةسِسم سةٍةةاكوسئةئسنةةةة ة
رسلَةةسسةةً:ةى خسسئةضوىك ةئاي ك ةة ةباضةيةئة س ةى ةةةةسر س ةئة ةك فؿةةةةسكك ة
كسداىسةة ئةثاغةاٌةم والَسػةةةة ةوو نسِاىسةكةئسطةةةةالميةثةآةلة ةٍةة مو ةب زىام ية ثة
باغةةرتبةآئةل ةٍ ماٌة اكسػةةداة از ةثسي اددةب لَةكوةرسلَسني:ةٍ زة ضسكةوةو نىة
ى سرةب ةئسطةةالوئةئ سةل زِاضة سسداة سثةخةواةرسف زمو :ةئ سةل ةزِيةةص ة ةةةافساٌة
رايةة .ةب آلوةئايةةاةل ةٍةة مو ةوةةةاآلىداةوةو هةىة سرٌةبة ةووزِئةةةةاٌةئسيطةةةاىىةثةةآة
ةةافسةرسبةةآةةبس وماٌةى خسسئةئ سةل ةخالَيةثسيجة مداةزِ ىىةرس ييةة س .ة
/5ةئ س ة ةب غسكةل ةشاىاياىىةىاضازسةئ ةك ئويالىة ة ةسر سئة ازي ة زيىةٍ ىةديكة
ل ةوو نسِاىاىىةمطةةولَناىاٌةبو سةل ضةة زياٌئة ةبسيسوياىة ة ة وءةشؤزةب غةسكةيةاٌة
شؤزةلةة ةوو نسِاىةةةاٌة كو ىةة ةذيةةسةفػةةةاز ةئازسش س ةةةاٌءةيوماىةةةاٌة(اهػ ــٔ٘ات
ٗاهػبٔات)ءةل ةئ جةةامداةل ةغة زيع كساٌةالرا سئةيةاٌةلة ةذيةسة ازي ة زيىةكة مايءة
ب زكسةلئةياٌةل ةذيسة ازي ة زيىةٍة زةٍ ،ةازيكىةريكةةةة رائةلة ةغةةةة زيع كساٌةالرا سئة
ل الغةة سةثابةة ىدبو ى ةب ةغة زيع ك سةب يػةة ىءئة اغةةساىةصاىسوسةوةو نىةئة ة
ئاي ك ةرسياى سي سئةب،ي ةخ،ياٌةىاضازةبسيسوسة ةك ئويلةيةبك ٌئةبة آلوةبس ومةاٌة
الراٌةلةة ةغةة زيع دءة ازثسيةة سرىىةلةة ةم ضةة ل ي ثءةر اٌئةيةةاخورةلةة ةضةة ىدة
م ضةة ة ل ي ىةريازيكةةةةةةسا رائةمةةةةاراوةوو نسِاى ةة ة ةب يػةةةةةةة ىةثاب ىدبةة ةةآةبةة ة ة
غ زيع ك سئةئ سةٍ زةب ةيوىةةابةرارسىس ءئةب ة وفس ةيةةة زس ةضةو ى ةرسزةلةةةة ة
باشىةةةة ةئسطةةةةالوة(كُفـ ٌس جــسزٌ ََّع ـّٔ اهـ ٌَوٖ ــ)ٞةراىةةاىس .ةب لَكةةةةوةك ة ىساةيوىةةاٍسكىة
ي زسيةة ئةب،ضةىةةضةوىك ة سثةضةٌ،ة ضةةسكةرشيةيئةو كةةةةلئةشييةةةاةرس ةادئةمة ة
رسخةواكةة سئة ةٍ زة اوةل اى ةيوىاٍسكىةيةة زسٌئةب ةٍ مةةاٌةغةةةسوسؽة ضةسكة
ةة ةوةةةو هةبةة ةغةةةةة زيع كىةخةةةةواةىةة ادةلةة ةم ضةة ل ي ةةةةةدائةيةةةاٌةلةة ةضةة ىدة
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م ض ة ل ي دائةثسةةىة ةةافسةىابةآئةمةةاراوةب يػةة ىةغ ة زيع كىةك ب ىيسةةىة ةةسر س ة
ثسوس ةثاب ىدسئةبة آلوةل بة زةب زذس سىديسة ثءةةلة ةذيةسةشسخةتءةفػةةةةازيكةرائةيةاٌة
ل بة زةئازسش ي ثةل ةض ىدةم ض ل ي داةل ةغةة زيع دةالرسرادئةرسلَةةةسني:ةضة ىدة
يوىاٍسكىةي زس ة سر ٌئةب آلوة ضسكة ةٍ زةل ةئ ضةلَداةغةة زيع دةك ب ىيسىة
ىةة ادءةثسةةوس ةثاب ىةةدةى بةةةةةآئةبةة ةىامطةةةةولَناٌءةبةة ة ةةةةافسةلةة ةو لَةة وةرسرز ءة
وسطةةاب ياٌةجسةةاي .ةةةةة ة
/6ةئ ية ة زةي ةةةسكةبلَة ةةآ:ةجةةةاةخةةة،ةٍةةةةةة ،ةٍاكية ة ةخةةةةوازس س ةئاي كة ة اٌئةالراىةةةىة
جو ل ةاٌةبةو سةلة ةية ثةوو نةةىةغةة زيع دئةىة ثةلة ةٍةة مو ئة اكةة :ةٍةة ،ة
ٍاكيةة ةخةةةوازس س ةئةة سبو سئة ةة ةجو ل ةة اٌةلةة ةيةة ثةوةةو نىةغةة زيع دة
الياىةةةدا سئةىة ة ثةغةةةةة زيع كساٌةٍة ة مو ةزِسفةةةصة سربسةةةتءةغة ة يس ةغةةة زيع كساٌة
ك ب ىيسةىة سربةآئةئ ر ةئسنة ةلسسسراةضةةٌ،ة اةرسلَسسةًةد ة
رسلَسسةً:ةزِاض ة ئةب آلوةب ةكسةوسزِاماىىةضةة زج وةرسو ةةاىىةغةة زيع دئةرسشاىسةةًة
ةالراٌةل ةغة زيع دةلة ةوالَة كىةخة،ةثةآةيوىاٍبةازةبةو ٌءةئسيكةازييةى سرىةةدائة
وفسةىس ئة سثةلة ةخةالَىةثسيجة وةراة(ةفخساهـد ّٙاهـساش)ٜةلة ةعسكسِسمة سةٍسيةةا ئة
اك :ة اكسكة ضةسكةالرسرادةل ةغة زيع دةبة ةغةةسوسي ىةب غةةسية(دص٢ـ)ٛةبة آلوة
خةةةةة ،ةثة ةآةيوىاٍبةةةةةازس ةئسيكةةةةةازييءةىكةةةةةو لَسيةىا ةةةادةلة ة ةزِاضةةة سيةياضةةةا اىىة
غةةة زيع دةئة سةبة ةٍ لَويطةة ة ةةافسةىابةآئةبة ةب َلةة ةئة سة ة ةمطةةولَناىاٌة
جةةاز ة اي ةجة ىءةثسكة سةرس ة ٌءةي ديةةؼةرس ةوذٌئة ضةىةخةةواة ةمسَسسبةاٌة
ٍ زةب ةئسناىدازةل ةو َل مساٌةرسرادئة سثةلة ةضةو زِسكىة(ةاحلذـسات)راةرسفة زمو :ة

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂    ﭼئة اكة ة :ةئة ة ةئسناىدازاىة ة ة ة ة ةثسكةةة سةغة ةة زِة
رس ةة ٌءةي د ةرس وذٌ..ئة

اكةة :ةئ اى ةلة ةبةةةةوازسراةلة ةغة زيع دةالياىةدا س ة

ضةةةةىةخةةةواؽةب ة ةئسنةةةةاىدازةىةةةةا ةبةةسر ٌئةيةةاٌةرسف زمةةةةو :ةﭽ ﭑ ﭒ
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ...ةﮒﭼ لنســـاءئة اكةة :ةٍةةسكةئسناىدازيةةةةةكة
بة ،ةىسةة ةئسناىدازيكةبكةةوذ ئةم ي زةب ةٍ لَة ةل ةرسضة ىةبكةةةوذز ئةبة آلوةئة اٌة
لسةسسراةبة ةئاىق ضةةتةي ةةةد ةرس ةوذٌئة اكة :ةلسةةسسراةلة ةغةة زيع دةاليةةةاىدا سئة
ب ة آلوةخةةةواةب ة ةئسناى ةةدازةل ة ةو َل ة مىةرا ٌئةب،ضةةىةةضوىكةة ةخويي ةةىةي ةةد ةب ة ة
وةة آللةىاشاىةةًئةغة زِس ةكو زِسبو ى ةخ،غةساٌةثةآةٍ لَةة ةيوىاٍبةازسئةجةاز ة اية ة
ضةةةسكةشؤزةكةةو زِسةرسبةةةآةةرسلَةةةةآ:ةثسػةةةية ةةافسةئةئة ةئسػةةةةة ةٍة زةرس ة وئةيةةاٌة
ٍ ي ةرسلَةةآ:ة سلَةكٍةىةئ ية زةخةواةج ٍ ىي مهةب،ةراخبادةئة ةغة ةٍة زةرس ة وئة
اكة :ةرسشاىةةةةآةيوىاٍةة ءةو زِامة ئةبة آلوةغةةةة ي اٌءةىة فظةب ضةة زيداةشالةبو ىة ئة
ب آلوةئ ية زةئة ةيوىةاٍوةو زِامة ةثةةآةوة آللةبةآءةبة ةو آل َلةةسىةبسكةةادئةئة سة
ريةةازسةثسةةىة ةةافسةرسبةةآ.ة ة
ئيجةةةاةخةةةةوا ةثةة ىَاىصاىسؼةشاىسويةة كىة ةة ةجو ل ةة ةىكو لَةةةسيةلةة ةزِاضةةةةة سية
غةة زيع دةرس ٌئة سةب ةٍة ،ةىكةو لَسيةلسكسرى ياىة سةئة يةسِا ةئسػةةيسي سرىىة
غةةةة زيع دئةب ة سة ةةافسةبةةو ٌئة اك ة :ةزِسفةةص ة ةة ،ةغةةةةة زيع دةب ة ةك ب ة ىيسىة
ى ةسرىىةل ةذياىدائةياخورةىكةو لَسيةلسكسرىىةوو نسكةىةغةة زيع دئةل ية لةئسةةؼة
ثسي ة سرىىةرائةئ ة ةر اى ة ةضةة زةرس سػةةةةًةبةة،ة وفةةةةس ةي ة زس ةرسزضةةو ٌةل ة ة
باشىةة ةئسطةةالو.ةة ة
/7ةي س ةةكةبةة ،ةٍ يةةةة ةبلَةةةةآ:ةباغ ةة ةب،ضةةىةخةةةواةل ة ةئاي ةة كىةي

مةةداةرسف ة زمو :ة

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼئة سةلةة ة ةٍةةةةىة

ر سمداةرسف زمو :ةﭽ        
ﭼئة سةلةةة ةٍةةةةىةضةةةةةةسس مداةرسفةةة زمو :ةﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼة ة
رسيوجةةآةب ةضة ىدةغةسوسي ثة سآلمىةئ ةثسضةةسازسةبدسييةة س :ة
يةةةة ث:ةرسلَةسس ةةً:ةوةةو هةى ة سرٌةب ة ةغةة زيع دةل ة ةزِ ةث يوسىةةديىةٍ ة بو ىىة
وو هةى ةةسرٌةبة ةغةة زيع ك سئةبة ةخةةواة سئةئة ة ةسرازسةبة ة ةوفسةرارسىةس ئة
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ضوىك ة ضةسكةوو نىةخةواةزِسدةبكةةاك سئةماىا ة اي ةئسنةةاىدازىسةة ة اؽةلة ة
ئسناىدازةىا سغةةس سئة سةل زِاض سسداةئ ي زةضة زىسةبدسيية ةئة ةزِضة ي ة ة ة

رسفةةةة زمو :ةﭽﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼئة

ضةةةساويةكسةةةداةٍةةةاكيىةئة ة ةزِضة ة ي ئةئا اية ة :ةﭽ...ةﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﭼئة

اكةةة :ةلسةةةةسسراةج،زيةةةةكةلةة ة ةىكو لَةةةةسيةلسكةةةةسرٌءة

زِسككسرى س ةغةة زيع كىةخةواةل ةئازاراي ئةلة ةوةةا َل كةةة راةريةةةازسةئسيطةةةاٌةبة ة
افسةل ةو لَةة وةرسرز  .ة
ر :ةرسلَةسني:ةب ةىطةب دةزِض

ةر ا ة ة ةرسف زمو :ةﭽ  

      ﭼئةئةة يؼةلةة وةضةةةساو راةٍةةةةاكوسئة

ﭽﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷
﮸ ﮹﮻ ﮼ ﮽...ﭼة اك :ةباضةيةٍة وىةخةة لَكة
رس ادئة ةئ ي زة ضسكةرسض دزيريية سرسةض زة ضةسكءة وغة ىئةياٌةضةا ة
ويسة سرئةلةةو كىةبسِ ئةياٌةيةةويىةبسِ ئةياٌةرراىىةغةةةكاىدئةيةاخورةبسييةةةةدازسة
ةةسرئةرسبةةةةآةضةةصاةبدزي ة سئةئيجةةاةئةةسؼةىة سرٌةبة ةغةةةة زيع دةلة ةبةةوازسرائة
ش لَهءةض م ئةضوىك ةمافةىةخ لَةكةثسػةةسلةرس ةةس  .ة
ضةةةآ:ة سةل ةزِ

ةزِس غ سس سةئ ةزِسف ازسةب ةالزِسةبو ٌة(فطـ )ةرارسىس ئةئ ي زة

ك ماغةةا ةئ ةزِض ي ؽةبك يًئة ةرسف زمو :ةﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼئةئةةة يؼةضةةةسةاوىةكسةةةةداٍاكيىةئا ايةةة :ة

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ...ﭼ .ة
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اك :ةئ س ةخةةواةةلة ةئسيجسةةلةىازر ية كىةشيةاكسةئازِاضةة سرىىةزِس غةة سىءة
م عي يىةية ئةضوىك ةياضةةا اٌةل ةك زِادةراةٍةة بو ٌئةريةازسةٍة زة ضةسكسؼةلة ة
زِ ةئا از ةزِس غ ءسةالبدادءةوةو هةبة ةغة زيع دةى ةةادءةبة ثسىةغةةةة زيع دة
ب زِيةوسةى ضةةآئةئ سةالزِ ةرسزرسضةةآ.ة ة
ب آلوة(اآله٘ضـ)ٛةلة ةك فطةةسةةسس يدا()1ةبة وةغةسوسي ةوسكنةةةة دءةٍ ،ةةةاز ةئة ة
ك عبة سةجسةةا اشاى ةرسخاكةة ةزِ ئةرسلَةةآ :ة
م ََّٗوََّفُ٘ا بَاهلَ ـافَ ٔس)ّٙئة اك :ةل ب زئةةة س ةىكةةةو لَسساٌة ةسر سة
إلُْ َل ـازٔ ٍَٓ ذََّ َه َ
)1ة( َف ٔ
ل ةوو نةىةخةواةب ة ةةافسة سض ىة سر ٌ .ة
ضـ ـ ـ ـ َع َََّٕٗ ،وََّـ ـ ـفُ٘ا بَاهظٖـ ـ ـاهَ ٌَني)ئة اكةةة ة :ة سة
)2ة(ََّٗ َهََّ٘ضْ ـ ــ َع ٍٔٔ احلُلِـ ـ ـٍََّ ف ـ ـ ـَ ٛغْٚـ ـ ـ ٔس ًََّْ٘ َ
ل ب زئ س ةوو نةىةخةوايةة اٌةلة ةغة يس ةغةوييىةخ،يةداةراىةا سئةبة ةضةة مكازة
ىاضةةسيسا ٌ .ة
ضـ َقني)ئة اك ة :ة سةل ب زئ ة س ةل ة ةٍةة قة
وـفُ٘ا بَاهفَا َ
حلـ ِّ ََّٗ ََّ
خـسُٗدَ ٍٔٔ ََّعـ ّٔ ا َ
)3ة(ََّٗ َه ُ
رسزضةو ٌئةب ةالزِسة(فاض )ةىةةا شسرة ةةسا ٌ .ة
طـََّ٘ازٔ ٍَٓ
وفُ٘ا بَََّٔا بَاعْ َتبََّاز أَ ِ
ٍ ز سٍاة(اآله٘ض)ٛةل ةٍ ماٌةضةة زضا سراةرسلَةآ:ة(ُٗ َ
ط ـٛ
سـايٕ تََّقِتََّ َ
كـا ُ٘ا عََّ َوـََّ ٟ
سـََّ٘اهَ ٍٔٔ اهــٌِطٌٍ ٞإٔهــ ٟاإلًْٔ َت ََِّـاعٔ ََّعـ ّٔ احلُ ِلـ ٍَٔ :ف ََّتـازَ ّٝ
َََّٗأ ْ
طـ ََّ)ئةئة يؼةىةصيكةة ةلة ةوطةة ة
طـ ٛاهظٗ ِوـٍَََّ ،أٗ اهفَ ْ
خـسََّ ٠تََّقِتََّ َ
اهلُ ِفـسََّ ََّٗ ،تـازََّ ّ ٝعََّ َوـ ٟأُ ْ
ثسػةةةآةئة اكة :ةبة ةثسةةىةوا َل كة ةج،زا ج،زس اىسةةاٌةل ية لةئة س ة ة ةئسػةةةةةساٌةبة ة
غة زيع دةىة سر سئةوةةا َل كىةج،زا ج،زيػةةساٌةٍةة بو ٌئةجةةاز ة اية ةوا َل كسةةةةاٌة
ابو سة ةخةواشيةةاز ةئ سةبو سة ةئ اى ةب ة افسةل ةو لَةة وةبةدزيًئةجةاز ة اية ة
وا َل ك ة ياٌة ابو سةب ةشالَةةهئةياٌةفاضةةقئةل ةو َل وةبدزيةةً .ة

م ضةةةة ل ةغ غةةةة وة:ة ةةةة ةرسفةةةة زمو :ةﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼
 )1زٗ اهـٌع ـاُ :ٛز ،3ص.444-444
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﮽ﭼئةرية ازسةل ةك زِاكة راة ة ةئسطة اةل ب زرسضة ناٌةراية ئة اكة :ةلة ةث نةةاىىة

ةةٌ،ةئة ةوو نةةةة ةٍ يةةةة ()1ئة ة ةرسفة زمو :ةٍة زة ضةةسكة ضةةسكىة وغةةتةرسبةةةةآة
بكةةوذزي سئةك،لَةة ةب ةك،لَة ةب ةيػة ىئةٍ زة ضسكةضا ةي سكةةىة ةويسة ةةةةسرئةيةاٌة
يويىةبسِ ئةياٌةلةةو كىةبةسِ ئةيةاٌةرراىةىةغةكاىدئةرسبةآة سثة ةلةةآةبكسي ة سئةريةازسة
ضصا ةكَ ،ل ؽةب ةغةسوسي ة ة ةئة وةئاي ك ةية ةرسفة زمو ءةٍة مو ةشاىايةةاىسؼةل ضة زة
ئة ة سةي دسى ةةةةةًئةٍ زضةةةةة ىدسةئاي ك ة ة ةلةةة ةضةةةساوسكداةٍةةةةةاكوسة ة ة ةرسزبةةةازس ة
جو ل اٌةوطةة ةرس ادئةب آلوةٍ مو ةشاىايةاىىةئسطةةالوةل ض زةئة سة  ،ةةةةًة ة ةلة ة
ئسطةةالمسػةةةةداةئة وةئاي كةةةة ةئ ضةةةة َل ةبةة،ةك،لَ ضة ىدى سئةب َلةةآةلة ةئسطةةةالمداةئ ية زة
ضةةةسكة ضةةةسكىة وغةةةتةرس وذزي ةةة سئةريةةةازسة وغةةةةة ي س ةخةة لَكةلةة ةغةةةةةوييىة

ريك غةداةٍاكوسئةب آلوةبة ةغةسوس ةريكة ةٍةاكوسئةبة،ة يية :ةخةةواةةرسفة زمو :ةﭽ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ...ﯓﭼ لبقــ ئة ةئ سؽة اكىةخ ،ة
باضةناٌة سر سةب،ضةية ارسفةة زمو ةةٍ ،ةةاز ةخة ،ةٍ يةةة ئةبة آلوةلسةةةةسسراةب يػةةة ىة
رسف زمو :ةﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ لـنائـد  .ة

ٍ ز سٍةاةٍ مو ةشاىاياٌةل ضة زةئ سةي دسى ةًة ةئ ي زةي سةةةكةضةةةا ةية سكة
ويسةبكادئةياٌةلو كىةببةسِيتئةياٌةيويىةبيِ ئةياٌةٍ ضة ىةبسطةةةة يىةلة ةة ةةازةخبةةةادئة
ياٌةرسضة ىةبةيِ ئةياٌةئسطةةقاىىةبػةةكسيةةآ...ةٍ دئةئة سة ا ةلسدس سي ةةةة سئة اكة :ة
ئ ةئاي ك ةئ ضة َل ةل ةبواز ةك،لَة ةضةةصارا .ة

 )1بسِ اىة ة  :اهتفط ــري اهتطبٚق ــ ٛهولت ــاب اه ــٌقدع ،اهعٔ ــد اهق ــد ،ٍٙضـــفس اخل ــسٗز ،اإلوـــشا ،21 :
ٍّٙٗ ،ــداّ بـَََّٚـ ـدُ،
(أسلاَ ًُختصـِ ٞباهقـاتى ٗاهـٌتعتدُ ...()ٜفطـّا بِـفـظََّٗ ،عََّـِْٚـاّ بَعََّـْٚـّ ٗ ،ضـَ ٍِـاّ بَـ ـطــّ
ٍّ ،)..ص .176 ،175
ٍّ ٗ ،دُـسسـّا َبذُـسْ ٕٔ ٗ ،زضـٍّا بَـسََّ
ٗ زدـ ّ َبسْدـىٕ ٗ ،ك ٚـّا بلــٛ
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ئيس
تاش با هل وباره وه ئاما ﮇه هب قـسه ي ـھه نديك
7

7

هل زاانيان و ـجه ند هف رمووده هي كيش بـكه يه
ﮇ

ََّٗع َوــ ٟاه ِِـ ـاع
/1ة(احلطــّ اهبصــس)ٜةل ةةسىةيسسِرزا سكةةةة سةيوكو ي ة كى:ة( َٓــََّ ََّٛع َو ـ ََّْ ٍٔٔٚ
سامت)ئة اك :ةئ ةئايةة كةةة ةبةة،ةجو ل ةةةاٌءةبةة،ةكسكةةسِاسة
عََّاًِ ـ)ٞة(زََََّّٗاُٖةإبْ ـُّ أب. ٛ
خ لَكةة  .ة
/2ة(سلـ ٟاإلًاَ أب٘ ًِصُ٘ز بّ اهص ـباغ فـ ٛكتابٕ (اهػ ـاًى) ادتٌاع اه ُعوٌَََّا ١عوٟ
َٔرََٖ اآل ٙـََّ ٞعوًَََّ ٟا ََّدهٖت ََّعوَْٚـَٕ)ئة اك :ةئ بوم ىؿةو ِز ة وزِ ةؾة بباغةل ة
اإلستذاز ب ََّ
سبةةيةخ،يداةب ةىا ة(غاًى)ةيوكو ي كى:ةٍ مو ةشاىاياٌةل ض زةئ سةي ةدسى ًة
ة ةب َل ةة ةبة وةئاي ك ة ةبسيية سئةل ض ة زةئة س ة ة ةرساللة كىةل ض ة زةرس ةةادئة ة ة
بسي س ةل ةكَ ،ل ضةة ىدى س .ة
دـىََّ ُٙقِتََّ ــىُ َباهٌََِّ ــسأَ َٝ
سـتََّرِ األَ ٌَََّ ٢ــ ُٞكُ ٗو ُٔـٍ عََّ َوـ ٟأَِْ اهسِ ُ
/3ة(إبــّ كجٚــس)يةةؼةرسلَةةةةآ:ة(ا ْ
مــ)1()ٞئة اك ة :ةٍةةةة مو ةثسػةةةة اياٌةئ سيةةةةاٌةب ة ةب َل ةة ة
َبعٌُ ــَ٘ٔ ََّٓـ َر َٖ اآل ََّٙــ َ ٞاهلَ ٔس ََّ
ٍسيةةةةةةا سك سةل ضةةةةةة زةئةةة سة ةةة ةئ يةةة زةثسةةةةةةا يكةئةةةةافسسكسكىة وغةةةةتةثسةةةةىة
رس وذزي ة سئةب ةض مكىةيػةة ىةئ وةئاي كة ةب ثسةةصس .ة
ٍ لَةب ك ة يسِا ةئ وةئاي ك ةل ةرسوةىةف زمايػةة ىةثسغ مب زيػةةةداةةضةصا ةك،لَة ة
َتََّابـاّ ََّٓ ..ـرََٖ
ٌََّّٔ ك ََّ
سصَْ إٔهـَ ٟأْٓى اهـََّ ٚ
ٍاكوسئةب،ة يي :ة[كَتََّبََّ زضُ٘ي اهلل ًََّعََّ ََّع ٌْسٕٗ ْبُّ ََّ
كـ ي،
كـ يُ ٗ ،عـ ٍٚبْـُّ عََّبْـدَ ُ
سبَٚىُ بْـُّ عََّبْـدَ ُ
ُطخََّتٔا ًّ :حمٌـد اهِِب ـ ٍٛإه ـ ٟغُـ ـسََّ ْ
كــاََّْ َفــٛ
ٗاحلــازخ بــّ عبــد ك ـ ي ٗ َق ْٚـ ـ ٔى َذ ٜزُ ََّع ـََّ ًََُّٗ ،ّٔ ْٚع ـافَسََّ ٌََََّّْٗٓ ـ ـدََّاََّْ َأ ًِ ـا بََّ ْع ـدَُ ََّٗ :
ْضــ ٟأَْٗ َهٚــا١
ٍِ ـ ُٞفَإٔ ٍُ ـُٕ َق ـََّ٘ ٌد َب ـَٕ إٔالٖ أَْْ ََّٙس ََّ
كَتََّابــََّٕٗ :إِْٔ ًََّ ـّْ اع ََّْتــبَََُّّ ًُؤًَْ ًِــا قَتْ ـ ـ ََّع ـّْ بََََّّ ٚ
ظ :اهدِّ ٙـًَ ٞا ًَََّّ ََّٞ٢اإلٔبْ ٔى ََّٗ َف ٛاألُف ٔإذََّا أٗٔعب دََّدْعٕ" اهدِّٙـ ـ،ٞ
ٌِقِتُ٘ئََّٔٗ ،إِْ َف ٛاهِِفِ ٔ
اه ََّ
اهػ ـ َفتََّني :اهدٙــَ ََّٗ ،ٞف ـ ٛاهبََّٚطــتََّني :اهدٙــَ ََّٗ ،ٞف ـ ٛاهــركس:
ط ـأْ :اهدٙــَ ََّٗ ،ٞف ـََّ ٛ
ََّٗ َف ـ ٛاه و ََّ
 )1حماضّ اهتأٗٙى :ز ،4ص.219
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اهدََّٗ ،ٞٙفَ ٛاهقوِب اهد ٙـٗ ،ٞفـ ٛاهعََِّٚني :اهدٗ ،ٞٙف ـ ٛاهسدـى اه٘اسـدُ :ٝصـ ـف اهدٙـ،ٞ
ََّٗ َف ٛاهـٌأًً٘ :ٞثوح اهد ٙـٗ ،ٞفـ ٛاجلا٢ف :ٞثُوُ ـح اهدٗ ،ٞٙفـ ٛاه ـٌِقو :ٞمخـظ عػـسٝ
ًّ اإلبىٗ ،فـ ٛكى أوبع ًّ أو ـابع اه ٚـد ٗاهسد ـى :عـػ ـس ًّ اإلب ـىٗ ،فـ ٛاهطـ ـّ:
مخــظ ًــّ اإلبــىٗ ،فــ ٛاهــٌ٘ضش :ٞمخــظ ًــّ اإلب ــى ٗ ،إْ اهسد ــى ٙقت ــى باهـٌ ــسأَٝ
ََّٗعََّ َو ٟأَٓـى اهرٓ ـب أَه ـف د ِٙـاز}( .)1ة
اك :ةثسغ مبةة ز ةخةواةةىام ية ىةىو ضةةةةيةل ية لةعة مس ة ةةةةوزِ ةوة شوةبة،ة
خ َل ةةكىةي مةةةة ٌئة(رسزبةةازس ةضةةةةصاراىىة ضةةةةاىسكة ة ةرسض ة دزيريىةرس ى ة ةض ة زة
خوييىةخ لَكئة ةريازسةل ة سػةة ةٍ بو س)ةرسلَآ:ةل ةموو مم رةثسغةة مب زس سةبة،ة
غةةوزِو بسلىة ةةوزِ ةع بةةد واللءةىوعةة نىة ةةوزِ ةع بةةةد واللءةوازيطةةةىة ةةوزِ ة
ع بةد ةةةةواللءةو يلةةةةةىةش ةزِ عةةةةة يًئة سةم عةافسةةةةس ةٍةةةة مداٌة(ئ اىةةةة ةريةةةازسة
ع غة سكً)ةر اسةضة ايؼةب،ةخةوا :ة
ٍة ة زة ضةةةسكةبة ة ةىاٍة ة قةئسناىةةةدازيكةبكةةةوذ ةب لَةةة ةل ضة ة زبآئةئة ة سةثسةةةىة
رس وذزي سئةم ية زة ضةو از ة وذزا س ة ةزِاش ةبةًئة( اكة :ةزِاش ةبةًةىة يكةوذىةة سئة
ياٌةزِاش ةبًةب ةخويً)ة سةٍ زة ضةسكة ضةسكةبكةةوذ ئةضةةة رةووغةةرتةخوييسةة كىئة
سة ضسكةلو كةىة ضةةسكةبيِ ئةئ ية زةبة ةكة ا يىةبسِيبةةىئةئة سةخةوييىةكةةةة ا سة
( ةض رةووغرتس)ئة سةٍ زة ضةةسكةشماىىة ضةسكةبةةيِ ئةخوييةةةىةكة ا ةٍةةة يةة ئة
سةٍ ة زة ضةةسكةر ةلسةةو ة ضةةسكةببةةسِ ئةخةةوييىةك ة ا ةٍ ي ةة ئة سة ضةةسكةر ة
ٍسلك ة ةيةةوىىة ضةةسكةب ةيِ ئةيةةاٌةبسخ ضةةسي ةةآئةخةةوييىةك ةة ا ةٍ ي ةة ئة سة ضةةسكة
ئ ىدامةىةىسسيية ة ضسكةبةيِ ئةخوييىةك ا ةٍةةة ي ئة سة ضةسكةثػةة ىة ضةسكة
بػةكسيآئةخوييىةك ا ةٍة ي ئة سة ضةسكةٍ زر ةضا ة ضسكةرسزبسيةآئةخةوييىة
ك ا ةٍة ي ة(ريازسةئ ية زةضةا يكةبةآةىسوسةخويي )ئة سة ضسكةالوىة ضسكةبيِ ئة
ىسةوسةخويًةٍ ي ئة(باضيةرسض ىةى سر سئةضةوىك ةرسضة سؼةٍة زة اية )ة سةبسييسةةكة
ي يػ ةة بس ةض ة زةمةةو ةئةي ة ثةل ض ة زةضةةسىةخةةويًةٍ ي ة ئة سة ضةةسكةبسييسةةكةل ة ة
ضةسكةبكةةادةئ ريةوةبو بةةآة( اك :ةي يبس ةةة ةبة ةكةةةةاآلييءةب،غةةةايي)ةية ثةل ضة زة
ضةةةةسىةخويي ةةىةٍةةةة ي ئة سة ضةةسكةبسييةةىةل ة ة ضةةسكة سربةآة(رسض ة ىةيةةاٌةالوةةىء)ة
 )1ضري ٝإبّ ٓػاَ :ز ،4ص ،241حماضّ اهتأٗٙى :ز ،4ص.222-221
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ةالبسربةةآةلةة ةجسةةىةخةة ،ة( اكةة :ةغةةكاىدبس ةةةى)ةئةة سةثةةاشرسةووغةةرتة
ئسطةةةةقاى
خوييةس كىئة سةب،ةٍةة زةث ج ي ثةلة ةث جة اىىةرسضةتءةثةآئةرسةووغةرتةٍ ية ئة سة
ٍ ة زة ضةةسكةرراىةةىة ضةةسكةبػةةةةكسيآئةخويي ةةىةثسي ةةسةووغ ةةرتسئة سةبسييس ةةكة ة ة
ةرسزخبةةادئةثسةيسةووغةرتةخوييسةةةة كىئة سةثسةةةا يؼة
(ٍسيدسةوةةو لةبآ)ةئسطةةقاى
ب ةة ةئةةافسسدةرس ةةوذز ئة(ثسا يةةكةئافسسكسةةكةبكةةوذ ةثسةةىةرس وذزي ة سئةضةةوىك ةل ة ةة
ض زرسمىةى فةامسةيةراة اى بةةو سئةب،ي ةثسغة مب ز ةخةواةةباضةية سر سئة سةخةوا ة
راريةةة زيؼةف زمو يةةة كى:ةﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ لـنائــــد ئة

ضوىك ة اكىةخ ،ة اى بةو سئةثسساٌةضةة يسةبةو سدةجةةاةضةٌ،ةرسبةآةثسةا ةلة ةب زاىبةة زة
ئافسسكداةبكةوذز ةةئةة سةئسطةةةالوةرايَسيةا سة)ة سةئ اىةةة ة ة ةشيةةةةسِرازٌئةلة ةجسةةاكىة
ضة رةووغة ةسئةخويي ياٌةٍةة شازةرييازس .ة
ٍةةة ز سٍاةلةةة بازس سةئةةة ةف زمو رسيةةة ؽةٍ يةةة ئةة ةةة ةثسغ مبةةة ز ةخةةةةةواةة
ف زمو ي كةةةةةى:ة[ا ِه ٌُؤًَُِْ ــََّْ٘ تتََّلَافَـ ـ ُأ دًَََّ ــا ُؤٍََُُّْٓٓٗ ،ـ ـٍْ ََّٙـ ـدٌ ََّعوَ ــًََّ ٟـ ـّْ ضَ ــََّ٘آٍََََُّّْٙٗ ،طْ ــعََّٟ
ال ذُٗ ََّعْٔـدُ َفـََّ ٛعْٔـدًََََّٖ ،ـّْ أَسْـدََّخََّ سََّدََّثــًا
َبرًَِ َتٍْٔٔ َأد ََُّْـآٍُْ ،أَالَ الَ ُٙقِتََّـىُ ًُـؤْ ًٌَّ َب َلـا َفسَٕ ََّٗ ،
هلل ََّٗاهٌََِّ َ ََ ٢لـ ـََّٗ َٞاه ِِ ـاعٔ
شـ َدثًا فَعََّ َو ْٚـ َٕ َهع ََِّْـ ُ ٞا َ
سـدََّثًا َأ ْٗ آََّْٗ ًُ ٠
سـدََّخََّ ََّ
ًََّٗـ ّْ َأ ْ
َع َوـََُّ ٟفِطَـ ـ َََّٕ ،
ف ََّ
ٌْعَـ ـ ـنيََّ]{َأخْسََّدََّـ ـُٕ َأبُـ ـ٘ دََّاُٗد بـ ـسقٍََّٗ ،)4533( :اهِِطََّـ ـا َّٛ٢بـ ـسقٍََّٗ ،)4734( :احلَـ ـاكٍَُ
أَد ََّ
بـ ـسقٍَََّٗ ،)2623( :أسٌََّْـ ـد بـ ـسقٍََّٗ ،)991( :وََّـ ـشِشََُّٕ األهب ــاُ ٛف ـ ـ( ٛو ــشٚح ضُ ــِّ أب ــٛ
داٗد)}ئة اك :ةئسناىدازاٌةخوييساٌةي طةاى ة(خوييىة عةل ةٍةىة عةيساىةرتةىسةة ة
سثةي ةةةةةةً)ة سةٍةةة مو ياٌةيةةة ثةرسضةةةةةةنتةلةةة ةب زاىبةةة زةغةةة يس ةخ،ياىةةةةدائة سة
بضةو رتييساٌةرسكواىةآةئ،بالَىةٍةةة مو ياٌةبكسػةةةآةة(خة لَكةثة ىاةبةداد)ئة سةرز ضةتة
ىسة ة ةئسناىةةةدازةبة ة ة ةةةافسةبكةةةوذز ئةٍة ة ز سٍاةىامطة ةةولَناىسكة ة ة ةثة ة ناىىةل ية ة لة
مطةةولَناىاىداةٍ يةة ةىةابةآةب ة ةافسةبكوذز ئة}ريازسةئ ة ةافسسةم ب ضةتةثسةىة ةافس ة
ضةة ى زسئة اكةة :ة افسيةةكة ةة ةر ذميةة ةضةةة ى ز ةلةة ةمطةةةةولَناىاٌةيسكةةوسئةئ يةة زة
مط ةةولَناىسكة وغ ة ىئةثسةةىةىا وذزي ةة سئة سةىامطةةةةولَناىسكسؼة ة ةث نةةةةاىىةل ي ة لة
مطةةولَناىاىداةٍ يةة ءةلة ةذيةسةضةةةةاي ةرس لَة كىةئسطةةةالمسيةراية ئةئ يةةةة زة افسيكةةةىة
ج ى ةةىةبك ةةوذ ئةثسةةىةىا ةوذزي ةة سئةٍ لَب ك ة ةٍ ىديكةةةةساٌةيوكو يةةةةاى :ة(الَ ُٙق ََِّت ـىُ
ال ذُٗ ََّعْٔـ ـدُ َفـََّ ٛعْٔـدََٖ)ة
ًُؤْ ًٌَّ بَ َل ـا َفسٕ)ة اك :ةب يػة ىئةبة آلوةئةة سة ة ةرسفةةةة زمو :ة(ََّٗ َ
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زِيناٌةلسةةدسيس ةل ةب،ضةو ى ءئةب،مةاٌةرسزةرسخةادة ة ةلسةسسراةم ب ضةةةةتةلة ةٍة مو ة
جةة،زسة ةةافسيكةىسة ءةم ب ضةةتةثسةةىة ةةافس ةج ى سسة }ة سةٍة زة ضةةةةسكة كيسةةةةكة
ةب،خ،يةة كىئة{ اك :ةىابةةآةي خ ةبةابءةرايكءةبسا ةئامةة،شا ةخةصوءة
بكةةادةشياى
ضةةةةيةب سةةةسسئةجةةاةرسبةةآة غةة اىىةثسغةةة مب ز ةخةةةواةةئةةا اة زرةبك ييةةةة سئة
ضوىكةة ةعةةوزفءةبا ةى فامسةةيةئةةا اةبو سئةئسط اؽةٍ زة اية ةئ ية زة ةابساة ضةسكة
بكوذ ئةرسضًةبسا ئةياٌةبةةابيئةياٌةئام،شا ةرس ةةوذى سئة ةئ سةٍسضىةلة ةغةةةة زعداة
ىس }ة سةٍة زة ةة عة ضسكةبكوذسئةيةاٌةبكوذيةكةثة ىاةبةدادئةئة سةىة فسييىةخةةواة ة
فسيػة اٌءةكسكسِاسةخ لَةكىةل ضةة زس .ة
ئ بوةو ىس ة ةزِسمح كىةخةوا ةلةآةبةآةزِا ة اية ةم ب ضةتةلة ة ةافسةلسةسسرائة ةافس ة
ج ى سس ئةريةةازسةميسؼةٍ زةزِاوة اية ئةبة ةب َلةة ةزِضةةة ةر ايةية ة ةرسفةةة زمو :ة
(ََّٗالَ ذُٗ ََّع ْٔدُ فَََّ ٛعْٔـدََٖ)ة اك :ةئسيطاىىة افسة ة ةثة ناىىةل ية لةمطةةةةولَناىاىداةٍ يةةة ة
ىاب ةةآةل ة ةب زاىبةةةة زة افسيك ةةداةبك ةةوذز ئةئ ي ة زىاة ةةافسةب ة ة ةةافسةرس ةةوذز ئةب ة آلوة
ةةافسيكىةالغةةةة زِ ةٍةةةةا آلكسىةب ة ة ةةافسيكىةج ة ى سىةضةة ى زةل ة ةئسطةةةةالوةيسكةةو ة
ىةةا وذز ئةئ يةةةة زىاة ةةافس ة ةةافسةٍةةا وفًئةريةةةةازسةئسن ة ةل ة ةب ة زيىةي ة مىةئ ة وة
ك فط سرائةك فط ةضو زِسكىة(اهبقس)ٝئة سةل ةب زيىةضةسس مداةك فطةةة ةضةةةو زِسكىة
(اهِطـا)١ئةب ةرزيرييةباضةةيةو كلءةك،لَة ةئ ةم ضةةة الى ماٌة ةسر سئة ة ةثسسةةةةاى سة
ث يوسضةةنتئةب،ي ةلسسسراةب سىةدسةلةةسىةرسيةة زِيني.ةةةةة
م ضة ةة ل ةو كة ة و:ة ة ة ةرسفة ةة زمو :ةﭽ﮼ ﮽ﭼئة اكة ة :ةبسيية ةةةةةاٌة
َصـاصٕ)ةيةاىى:ةٍة زةجة،زسةبسييسكةىةريكةةةة ئة
ك،لَةة يةاٌةٍ يةة ئة(أًُ ٜقَاوِ ـ ،ُٞأَٗ ذََََّّٗاتُ ق ََّ
ئةة ة ضةةةة ةبسييةةىةكسكةةسا سةئةبةة ،ةٍ يةة ةئةة ةبسييةة ةكةةآةبكاكةة سئةٍ لَبةةةة ك ة
غةة زعصاىاٌةلسةةسسراة زرس ةةةازيساٌة ةسر سةلة ة سبةةةة اىدائةرسلَةسً:ةئ ية زةمطةةةة،ي ز ة
رلَيسةةاةى بةةآةئ ةئ ىداشسي ةثآةبسييةدازةرس سي ةة س ةزِسى ةشيةةاكسبآئةئة سةرسبةةآة
ببريسرز ءةثازسة سزب س ةل ةب زاىب زيدائةب آلوةئ س ة ة ةريةةازبةةآةبة،ة يية :ةضةا ة
وي ةةسة ةةسر سئةيوي ةةىةبسِيةةوسئةلو كةةةةىةبسِيةةوسئةيةةاٌةرسض ة ىةغةةكاىد سئةيةةاٌةئسطةةةةقاىىة
رسزخطةة وسئةئ اى ةريةةازٌءةرسكواىةةآةكَ ،ل ةخ ،ةلةةةآةةبكةةةاك سئةريةازسةبسييسةكة ة ة
ض ةثسىةى مسر سئةب آلوةئ ي زةرلَيسةةاةى بةةآة ةئ ي زةئ يؼةبسيًةلة ةبكةةادئة
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َلةةكوةرسبةآةٍ ىةدسةثةازسةلة ة
ةرس ي ة ةضة ز ئةئ ية زة
زآئةىابةةةةآةب َلةآ:ةمةةًةبسييةةىة
ة ةئة ةج ضة ةب ٍسصكةةسة
د.ةة ة

م ضةة ل ةٍ غةةة و :ة ة ةرسف زمةةو :ةﭽ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼئة
ٍة زة ضةسكةى ف ز ةلةةآةرس وذز ئةيةاٌة مو ىةداوةرس ةس ئةيةاٌةبسييةةىةكسدس ةةس ئة
ياخورةئ شي كىةثسةدسي ي ىس ئةبلَةةآ:ةئ سةلسةةىةخ،غةةبو وءة سروةب ةخسةس ةضا ةةةة ئة
ل ة وزرس ازييةخ،ماىةةداةئ سةشؤزسئةجاز ة اية ةى فةة زةى فة ز ة وغةة وسئةرسضةًةبة،ة
ال ةبابىئةياٌةمامىئةياٌةزِيؼةضةيسس ساٌةرس َلةةآ:ةئة سةب خػةةةةسهةبة ةمة جلسظئةشؤزة
ثسةةةةا ة اةجةةوامسس ةب خػ ةةيدسةٍ ة بو ٌئة

اك ةة :ةﭽ﯂  ﭼئة اك ة :ة

ٍ زة ضسكةل ةٍة وىةخة ،ةخ،غةبةآئةئة سةرسبس ة ةماية ةضةسِاى س ةةثا بو ىة س ئة
ضـ٘يُ
ل بةةازس سؽةئ وةف زمو رسيةةة ةٍ يةةة :ة[عََّـّْ عُبََّـادََّ ٝبْـّٔ اهصِـ ـاًَتََ ،قـايَََّ :قـايََّ زََّ ُ
هلل تََّعََّاهَ ٟعََِّْ ـُٕ َب َقدْ ٔز ذُُُ٘بَـ ـ َٕ]{أَخْسََّدََّـٕ
كفٖسََّ ا ُ
اهللَ ة ًََّ ّْ تََّصََّ ـدِقََّ ََّعّْ دََّطََّ ـدََٖ بَػََّ َْ ُ١ٛ
هبـاََُ ٛفـ( ٛاهطوطــو ٞاهصــشٚش )ٞبــسقٍ)2273( :
أل ََّ
وـشِشََُّٕ ا َ
ٌْــد بــسقٍََّ ََّٗ )22794( :
أَس ََّ
بػـََّ٘آدَ َٖ}ئة اك :ةعوبةارس ة ةوزِ ةؾةامستةخةةواةةلسةىة
ََّٗقَايََّ غعٚب األزُؤٗط :وشٚح ََّ
زِاش ةبةآئةرسلَةةةآة:ةثسغةةة مب ز ةخةةواةةةف زمو يةةة كى:ةٍة زة ضةسكةبة ةج ضة ة
خةة ،ةضةةا ي ثةبكةةادئةخسةةس ةؾة رسو ي ثةبكةةادئةخةةةوا ةبة زشةبة ةئ ىةةداشس ةئة سة
يوىاٍ ةاىىةلةةآةرسضةسِي سئةبة،ة يية :ةية سكةشلل يةة ىةلسةةدزا سئةرسلَةةةآة:ةمةًةئة ة
شلل ي ةة ةلسي ةةارسم سةل ب ة زةخةةةوائةضةةوىك ةم ة زجةىس ة ةٍ ة زةبسييةةىةكسبكةةادئةب لَةةةةةآة
ٍ مسػةة ةغ زيع دةثسىةخ،غ ةال ةلسبوزرٌءةضة ماو دءةب خػةيدسييةب ةة س .ة
ٍ لَبة ك ةئ سؽةب ةم زجسةكة ةك زِسفىةب زاىبة زةثسةىةل خ،بةةاييةى بةةآءةشيةاكسة
ثسىةياخةىةى بةآئةئ جازسةى ف زيكىة وغةة وسئةجةازيكىةريكةةةة ةبسكةةةاك ةر ةى فةة زئة
ىةة خسسئةئ يةة زةشاىةةساةثسةةىةلةة خ،باييةرسبةةآءةشيةةاكسةثسةةىةلةة ةزِسةرسزرسضةةآئةئةة سة

ل زِاضةة سسداةك،لَ ضةة ىدى سةباغةةرتسةلةة ةوةا َل كةة رائةئيجةةاة ةة ةرسفةةة زمو :ةﭽ﮿
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﯀ ﯁ ﯂  ﭼئةشاىةاياٌةر ةك فطةةسةسياٌةب،ة سر ٌ :ة
هوٌذْ َِ ـ)ِّٛة اكة :ةرسبس ةةة ةثا بو ىة س ةضةةةةسِاى س ة
ك َفـازََّ ٝ
)1ةٍ ىديةكةرسلَةةةسً:ة(أَ ٜ
يوىةةاٍىةئ س ة ةكا اى ة ةب زاىبةة زة ةةسا س.ة ة
ك َفـاز ٝهوذــاُ)ٛة اكة :ةرسبس ة ةثا بو ىة س ةضةةسِاى س
)2ةٍ ىةةديكسؼةرس َلةةسً:ة(أَ ٜ
يوىةةاٍىةئ ة س ة ة ةكا اى ة ةئ ج ةةاوةرا سئةمةةاراوةخةةا سٌةٍ ة قةل ة ةٍةة وىةخةة،
خ،غةةبآئةكا اىبةازسةيوىاٍةةىةالرسضةةآئةضوىكةة ةمةافىةخ َلةةكة(سـ ـ اهِـ ـاع)سئةئة
خ لَةك ة ةل ةٍة وىةخة ،ةخ،غةةةةبو ئةخةةواة ةبة ةةبة شسيسؼةئة س ةل ةضة زةالرسبةا
ثةةا ىةرس اكةة سئةبةة آلوةشيةةاكسة اةثسدسضةةآةم ب ضةةةةتةثسةةىةئةة سة ضةة ةبةةةآة ةة
ضا ث،غةسيةرس ادئة اك :ةئ ة ض ة ةكا اى ة ةب زاىبة زة ةةسا س .ة
م ضةة ل ةى،يةةة و:ة ة ةرسفةة زمو

ة
ة
ة
ة
ة

:ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭼئةجسىةضة زىسةئ سيةة ة ةخةواةةب،ةٍ زة اوةل ةعسطةةا ةلة ة
ئسيجسة ةةلةئة ة ةزِضةةةةة ي ةبة ة ازٍسيا س:ةﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼئة
ئة سةب،ضسسة ةةب،ةئ سي ة ة ةٍةة مو ةالية ثةبةصاىًة ة ةٍةة وةثسغةةة مب زاٌة(عوـٍٔٚ
اهصـ ٗ ٝاهط َ)ةثسغة مب زاىىةثسؼةخ،ياٌةب ةزِاضةةةتةرسشاىةًئة سةٍةةةة وة سبة اىىة
خةواةي ةةد ةب ةزِاضتةرسشاىًئة سةعسطةةاة ةثسغ مب ز ة ،كةةايس ئةثسؼةثسغةة مب ز ة
خ،مةةاٌئة سثةل وةف زمو رسيةةة راةٍةاكوسئةثسغ مبة ز ةخةةواةةةف زمو ية كى:ةة[أ َََُّـا
الدُ عََّـ ـ ٖتُ ،هَ ْ ٚـظََّ بَََِّْٚـ ـََّٗ ٛبََََِّّْ ٚـُٕ ََُّبَـ ـ ٌَّ{]ٍٛأخْسََّدََّـ ـُٕ
َٚــا ُ١أَْٗ َ
أَ ْٗ َهـ ٟاه ِِــاعٔ َبــا ْبّٔ ًََّـسََّْٗ ،ٍََََّّٙاألَ ُْب ََّ
اهبُخََّ ــازٔ ّٜبــسقٍََّ )1617( :ع ـّْ أَ َبــُٓ ٛسََّ ْٙـ ـسََّ)َٝئة اك ة :ةمةةًةىةصيك ةةرتيًة ضةةةةهةل ة ة ةةوزِ ة
م زِي مةة سئة سةثسغةة مب زاٌةٍة مو ياٌةل ةبابسكةةًءةرايكةةساٌةجسةةةاي ئة سةلة ةىسةواٌة
مًءةعسطةةا ة وزِ ةم زِيةة وةراةٍسكةثسغة مب زيكةىةريكة ةى بةةو س .ة
جةةةةاةعسطةةةةةةاةةٍةةة مو ةثسغ مبةةة زاىىةثةةةةسؼةخةةةة ،ةبةةة ةزِاضةةةةتةراىةةةةا سئةبةةة ة
سب اىسػةةةساى سئةبة آلوةلسةةسسراةبةةاعةباضةةيةك زِاكة ئةب،ية ةبة عةباضةةية ة ةةسا سئة
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ٍ ة ز سٍاةئسيجةسل ةةسؼةك ة زِاكىةب ة ةزِاضةةتةراىةةا س ئةريةةازسةٍ ة مو ةثسغةة مب زاىسػةةةةىة
ب زِاضةةتةراىةةا س.ة ة
م ضة ةة ل ةرسي ةة و:ة ة ةرسف ة زمو :ةﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼئة
ي سةكةب ،ةٍ ي ةبيسضةةآ:ةباغة ةخةواةلسةسسراةف زماٌةرس ةةةادةبة ةئ ٍلةةىةئسيجةةسةةلئة
ب ةغةوييك كو اىىةئسيجةسلة ة ةازةب سةبكةةة ٌةخةةواةةكسسةداةىازر ي كةة ةخةةواةزئةجةاة
زِسى ة ةى ؾةةسِاىسس اىسؼةبلَةسً:ةشؤزةباغةةة دةئسنة ةئةسؼةبة ةئسيجسةةلةرس ة يًئةب،ية ة
بةسِ اةبة ةم و ممةة رةىاٍسيةةنيدةب،ية ةشاىايةةاٌةرسلَةسً:ةىة خسسةئةةا اةىسةةةة ئةرسبةآة زر ة

بك يةةةة سئةئيج ةةاةكسةةىةرسي ةة ئة ة ةرسف ة زمو :ةﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭼئة اك :ةباةخا سىاىىةئسيجسلةئسؼةب سةبكةة ٌةخةةواةةكسسةداةىازر كة ةخةةواةزئة
ريةةازسةخةةةوا ة ازب جةةآةشؤزةغ ةة ىةلة ةئسيجسل ةةداةىازرؤكة ةخةةةوازئةبة آلوةب ة ةك ئكةةةةسدة
لسسسراةم ب ضتةغة سكىةكايب كة ئةئة يؼةئ سية ة ة ةرسزبةةازس ةمةوذرسراىىةعسطةةةةاءة
ئسيجسةةةةلةبةة ةٍاكيةةةةىةثسغ مبةةة ز ة ،كةةةةاييةم و ممةةةة رسةئةلسةةسسراةم ب ضةةةةتة
ذ ـٚى)ئةبة آلوة ة ة
ذٚـىٔ بَاإل ُْ َ
ئ سيةةةة ئةئ ية زىاةخةةةواةرسي ةة زمو :ة(ََّٗه ََّـٚشْلٍُ َأ ْٓـىُ اإل ُْ َ
ف زمو يةة ة كى:ةﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼئةبةة ة س ة ةة ة ةخةةةةةواة

ل يةداةىازر ي كة ةخةةواةزئةريةازسةم ب ضةةتةثسةىةغةة سكىةكايب كة ئةئ ية زىاةئسيجسةةلة
ٍ زةٍةة مو ةخةواةىازر ي كة ةخةواز .ة
سةرسغة وجةآةم ب ضةتةثسةىةئ سبةةآئة اكة :ةبةاةخا سىةةاىىةئسيجةسةةلةئسةةةؼةبةةة ة
ئسيجسلة ةبكةةةة ٌئةبة ةغةةةةسوسي ة ة ةخةةواةةىازر ي كة ةخةةواةز ةبة ةو وسق كاىة ة ة ة
كسسةةةةداٌئةثةةةةسؼةئةة ة س ةرسضةةةةةة كازيىةبكسيةةةةةةًءةب ةة ةة،زِرزيًئةئةة ة سؽةٍاىةة ةةداىىة
ى ؾةةسِاىسس اى ةب،ةئ س ةل ةئسيجةسلةبك،لَةةي س .ة
جاةب،ةشاىسازيسة اٌةمًةشؤزةل ةث نةةاىىة ٌ،ءةىةويهة َ ،لةةسوسك سئةئة ةئسيجسالىة ة
ةل ب زرسضة ىةى ؾةسِاىسس اٌةراٌئةبة ةك ئكسةدة غة ةخةةواة ةث ز سزريةةازياٌةكسةداة
ما ٌئةب آلوةثسةةنةواي ةوطة اىىةخةواةشياكسةل ةك زِاكةداةما ٌئة سةمةًةضةةةةآةةىوضةةةخ وة
ل ةكةةة زِادة( اكة :ةث نةةةةاىىة ة)ٌ،ةلةةة الةبةو ةلة ة ةةةةاكىةىو ضةسيىة سبةى:ة(ةاإلضـ َ
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كٌــا ٙتذ ٓوــ ٟفــ ٛكتــاب اهلل)راةل ة ةشييةةداىىةئ مسيكةةسس اىدائةٍ ة زةضةةةةسكساٌةلسةةكة
جسا اشةبو ٌئةٍ ز سٍاةئ ةئسيجةسالى ةض رةضالئةياٌةث جةاةضالةثةسؼةئسطةة اةضةا ة
ةةسا ٌئةبةة زا زرياٌةبكةة ةشؤزةجسا اشيسةةةاٌةكسدايةةةة ئة سةٍةة ةزةخةةةةور ةئةة ةضةةوازة
ئسيجةسالى ؽةب،خ،يةاٌةجسةا اشيساٌةٍ ية ةل ةٍ ىةد ةغةة دا .ة
سةئسيجةسلة ىةب زِىاباة ةمًةلة ةالمة ةبة ةغةسوسةباضةىةٍة لَىةيةسكًءةل خاضةةداىىة
عسطةةاةرس ادئة ةووزِئةةاٌةباضيةرس ادءةرسلَةةةآة:ةية سكةلة ةووكابسةةس ةةاىىةبةو سة ةةةة ة
لةةةة ةخةةاضةرزا س ةغةةسوس ةعسطةةةةا ةضةة،ك ةض ة ز ةعسط ةةاؽةض ة المىةخةةةوا ةلسبةةةةآةب ة ة
ةةك زِؤذى راةب زش سا سكة سةب،ةئاضةةناٌةب ةج ض ةزِ وةة سئةجاة اكسةكةئسيطةةةةاٌة
ب زا زر ةئ ة سبةةاى ةرس ادءةلسساٌةرس ،لَس ة سئةشيةاكسةو وسقةة كىةئة ةئايةةةة ك ة
ب،ةرسزرس ةة  .ة
اك ة :ةئ ة ةئاي ك ة ةٍاىدةسزيكةةةة ةبةة،ةى ؾةةسِاىسس اٌئةب،ئ ة س ةلسةةىةبك،لَةةيةةةة سئة
ئ س ةل ةئسيجسلةةداةخةواةىازر ية ك ةخةةواةزة ةةةام ي ةضةسس ةض،ىةةةة ةةبة ةوو آليةةية
مسةةر راةبضةةةةي س ةض ةة زجىةىو ضةةخ اىىةئسيجسةةلةبةةدسٌئةكةةا وةب،يةةاٌةرسزبكةة ة
ئ اى ةئسطةة اةٍ ٌةشؤزةرسضة كازيية سا ٌءةيةة،زِرزا ٌ .ة
سةبةة،ةشاىسازيس ةةاٌةئ ة ةضةةوازةئسيجسلةة ةئسطةةةة اةل ة ةىسةةوةو ة ف اة(ة)70ةئسيجسةةلةراة
ٍ لَبريسرزا ٌءةك ب ىيسىة سا ٌةب ةزِسضةنسىئة سةئسيجسلةىة(بة زِىابا)ةب،ية ةك بة ىيسىة
ى ةسائةضوىك ةباضةةيةئ سةىا ادة ةعسطةةاةة وزِ ةخةوايةة ئةب َلةةكوةرس َلةآ:ةعسطةةةاة
ةب ىدس ةخةواي ةىسسرزا ةخةواي ئة سةلة ةةضة زرسمىة(ةقطـطِطني) ةو يطةةة ز ة
زِؤمداةئ ةبسةسؤ ةضةآةكومخ اٌة(األقاُ ٍٚاهج ـ ث)ٞةك بة ىيسىة ةسا ةيوكسةاٌ:ةبة ة
خةوا ةعسطةةةا ةزِ بةلقةور عئةخةةواةةثسكةدييًددةبة آلوةئسيجسلةىةبة زِىاباةئة ةغة اى ة
كسداىنيئةب لَةكوةرسلَآ:ةخةواةخةوايةة ئةعسطةةةاةةب ىةدس ةثسغةةةة مب ز ةخةةواةي ئةبة ة
فةةةةو ةخةةةواة ة ةبة ةجةةييلداةةىازر ية كىةرز ضةةتةبةةو سئةئيجةةاةل ب زئة س ةل ية لة
ضة ةةسكوضك ة(ثاه ـ ـ٘خ) ةئ اىةةةداةكسكيا اكة ة سةئةب،ية ة ةئة ة ةئسيجسلةةة ياٌةك ب ىيسة ةةىة
ى سر س ةىاريدسيةاٌةيةةسكوس.ة
ْٔدُ َأْْ ال ٔإهَََّٕ ٔإال أَُْتََّ أَض ََّْت ْػ َف ُسنَ َََّٗأتُ٘بُ ٔإهَ ْٚمَ.
َش ٌْ َدنَ أَغ ََّ
ْشََّاُمَ اه ٖؤٍُِ ََّٗب ََّ
ضب ََّ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةّ دةسطةَإ ية طـآ ئايةد ذيَهـذىَ ،ية ئايةجى ( )50 - 44يةّ طـآ ئايةجة َوباسِةنةدا
خـواى ناسبةشآ طةسةجا بـة ذيَةةَةـةسى خاجـةّ َوظة ـةد  دةفـةسَوىَ ةةى ؤـ ٕ
جــةةسِادئ ئيٓصيًــى بــة َوةطــائ يظـــا صــةءدئ طــة َى خـوايـــإ يةطـــةس بــآ ،داةٕ،
نحيَةيشـى ب ج ْاسدؤجـة خـواس ،ئةةيــش قوسِئــاْة ،ةة ئةة قوسِئـاْة بة ٖـةم ْيَشدساةةجـة
خــــواس ،ةة بـــة سِاطـــحذاْةسى نحيَةـــة ذيَشـــوةةناْى ذــيَش خ يـــةجى ،ةة بةطةسيشـــياْةةة
ؤــــاةديَشة ،ئٓصــــا فةسَــــإ بــة ذيَةــــةَةةس  دةنــــاد ،نــة يــة نــــاجى ٖةيَةزاسدْـــى
دادةةسيــى نــشدٕ يـة ْ َيــوإ خــاةةٕ نحيَةــةناْذا ،ئةطــةس بـ ؤاسةطــةسى َشــــحوَشِةناْيإ
ٖاجٓة ى ،دةبآ بة طويَشةى ةةظى دابةصيَٓشاةى خــوا دادةةسييــإ يـة ْيَواْـــذا بهــاد ،ةة
بة دةاى ئاسةصةةةناْيـإ ْةنـةةىَٖ ،ةسةةٖــا خــوا  سِايذةطةيـةْآ نـة بـ ٖـةس نـاّ يـة
ئوَ ـــةجاْى شـــوئ ،ديـــإَ ،ظـــــويَُإ ،بةسْـــاَةئ سِيَةاصيَـــهى طـــةسبةخ ى ْـــاسدةة ،يـــة
ةسدةنــاسييةنــــاْذا ،ةة ئةطــةس ةيظـحةاشــى دةيهشدْــة يــةى ن َــــةٍَئ ،ةة شــــويَٓهةةجةى
يةى بةسْاَةئ نحيَت ،بةءّ بة َةبةطـحى جاقيهشدْـةةة نشدةةْـى بـة ئ َو ـةجاْى خـاةةٕ
نحيَتئ بةسْاَـةى شيــا شيــا ،ئٓصــا دةايـى خــوا  فـةسَإ بـة ٖــةَوةيـــإ ،ةاجـة بـة
شـــوئة ديـ ــإئ َظـ ــويَُاْإ دةنـــاد ،نـــة يـــة ؤانـ ــةناسييذا ذيَشـ ــربِنة بهـــــةٕ ،ؤـــوْهة
طةسِاْـــةةةيإ بـــ ى خــــواية ،ةة ٖةةايَيشــــيإ ذيَـــذةدا بـــةة شـــــحاْةى نـــة جيَياْـــذا
نةةجوةْةجــة سِاشيــايى يةةة.
ذاشــإ ية ئايـةجى دةةةَـذا شاسيَهــى ديهـة دان نيـــى دةنـاد يةطـةس دادةةسييهــشدْى
ذيَةـةَةةس  ية ْيَـوإ خـاةةٕ نحيَةةنــاْذا ،ئةطـةس بـ دادةةسيـى ٖاجٓــة ى ،بـ ةسيـا
بــوةٕ يــة شـــويَٓهةةجٓى ئاسةصةةةناْيــإئ دإ يــة شــةسيةةد ،ئةطــةس جــةْيا يــة يــةى
ياطـاشـذا بـآ ،ةة ذيَشــيإ سِادةطةيةْـــآ نـة ذشــخ ٖةيَهشدْيــإ يـة ظـونُى دادطةساْـةى
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خـواَ ،ايةى طــضائ ج يَـــةى دْيـــايى خــواية ب يـإ ،يةطـةس بةشـــيَو يـة طوْاٖةناْيـــإ،
ديـــاسة َةبةطــــخ يـةةة ْيــة نـة َظــــويَُاْإ طــضايإ بــذةٕ ،ةاجـة خـــوا بـةءيإ بةطــةس
ديَٓــآ ،ةة سِاشــيذةطةيةْآ نة صؤسبــةى خةيَـهى سِىَئ دةسٕ.
ةة يــة ئايــةجى طــــيَيةّئ ن جـــايى ئــةّ دةسطــةدا خـــوا  ،بــة ْهــوةيَيى ييَهشدْــةةة
دةفـةسَوىَ ئايـا خــاةةٕ نحيَةــة َـٌ ْةدةسةنــإ بـ ظونُــى ذيَةـةَةــةس  ،ظونُــى
ْــةفاَيى دةخـــواصٕ؟! ةة دةفــةسَوىَ بيَ ــوَإ ظــونُى ٖــيس نــةى يــة ٖــى خـــوا ،ب ـ
ئيُـاْذاساْى ييَهــ يَةسةةةئ ةسدبـوةةةة باشـحـشْية.

ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂              
 ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

www.alibapir.net

....

(=):5 – 9

[ ] :>9

ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ةة نـحيَةُـإ بة ٖـةم بـ ى جـ ْــاسدة خــواس ،نـحيَةةنــاْى ذيَــش خــ ى بةسِاطــخ
دادةْآئ بةطةسيشـياْةةة ؤاةديَشة ،دةشا بةةةى نة خـوا دايةةصاْـذةة ،دادةةسيـي يــإ يـة
ْ َيــوإ (يــة ْ َيــوإ خــاةةٕ نحيَة ــة ذيَهــــةةة ْان نةنــــإ)دا بهــةة ش ــوئَ ئاسةصةةةناْي ــإ
َةنــــةةة ،ب ـ ٖــةس ناَيَهـح ــإ (يــة شــوة ة ديــــإئ َظــويَُاْــــإ) بةسْاَــةة سِيَةــاصيَهى
جايةةمتإ داْـاةة ،ةة ئةطـةس خــوا ةيظـــحةاى دةيهــشدْة يـةى ن َـــةٍَ (ةة يـةى نحيَــتئ
بةسْاَةى ب دةْاسدٕ) بةءّ ةيظـحوةيةجى بةٖ ى ئةةةةة نــة (يـة نحيَـتئ بةسْاَةنــإ)
ذيَيـــذاةٕ جاقيحـ ــإ بهـــــاجةةة ،يـــة ئة ـ ــاَذاْى ؤانةنـ ــاْذا ذيَشـ ــربِنة بهـــةٕ ،ؤـــوْهة
طةسِاْةةةى ٖةَوةاْحـإ ب ى خـوايـةة ٖةةايَحــإ ذيَـذةداد ،بـةة شـــحاْةى نـة جيَيـــاْذا

ْانــــ ىئ سِاشيــــا بــوةٕ ﮸ ةة بــةةةى نـة خـــوا ْاسدةةيةجــة خـــواس دادةةسيــي يــإ يــة
ْيَواْذا بهــةة شــوئَ ئاسةصةةةناْيـــ إ َةنـةةة ،ةة ييَيـإ ةسيابـة نـة يـة بةشـيَو يــةةةى
خـــوا ب ـ ى ْاسدةةيــة خـــواس د ْــةدةٕ ،ةة ئةطــةس ذشــــحيإ ٖة َي ــهشد ،ئــةةة بضاْــــةة
ديَٓيــابة نة خـوا دةيـةة َى طضايإ بذاد بة ٖةْذيَو يـة طوْاٖـةناْيإ ،ةة بـة ديَٓيــاييةةة
صؤسبةى خةيَـهـيش سِيَـٔ ﯜ ئايا ئةةاْة دادةةسيـي ْةفاَيَحــيي يـإ طةسةنـــة! شـا ئايـا
ظونُـى نــآ ية ٖى خـوا ؤـانحــشة ،ب ن َة َييَــو بشِةايةنــى ذحــةةة بةسؤـاةسِةةْاْةيـإ

ٖةبـــآ؟!ﰉ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﮉ) صاْايـإ دةسباسةى ةشـةى ( ُم ََئنً) دةة سِايـإ ٖــةٕ ٖةْـذيَهيإ دةيَــ َيـــٔ
ةشــةيةنى طـــةسبةخ ية ،دةطـــوجشىَ (ٍَ ي ِٔ َنًَ رّشٓلُ يهُ ََُٓيئنًُ اَرَر َق ييًٌَ سَىٔ ييً َ ق ييٙ
رّظيَّٕ ٛطَ يً ٍٔذَر َ قِٔ ئُ ّحًَفٔظقً) ةاجة ةشـةيةنة طـةسبةخ ية ( ٍَي ِٔنًَ ُم ََي ِٔنًَ) يـة
نـــوسدةةاسيى دا دةيَـــــآ بةطـــةسى سِاطةيشـــــخ ،ؤـــاةديَشى بـــوة ،يـــإ خظـــــحية ريَـــش
ؤــاةديَشيىئ سِنــــيَفى خ يــــةةة ،ةة ٖةْذيَهيشــــيإ دةيَـــئَ يــة ( أق َمييً)ةةة ٖــــاجوة
(أقأمًَ ُٓيار ٔمًُ قفَُيَْ مُيار ٔم ًُ ُحيهٖ َى ٔ قيث ر َّّي يٍ ٙي يً )ّٛنـة ئةةيــش ديـاسة ٖـةس ٖـةَإ
َاْاى ذيَشــيَى ٖةية ،ةاجة بةطةسيةةة ؤاةديَشة ،ذاسيَـضةسة.
طيشِ َ ٌ٘) ٖــةَوةيــــإ يةنــــٔ
ط ييشِ ْع َّ ٔ
طيشِ ْع َّ َ
ضيحُ ٔ
ظيي ِشعَُ :ى َِيجُ رّطَّ اشٓي ا رَّْر ٔ
(ﮝ) (رّ ٖ
ط اشٓققي ي ٔ٘ رإلا قّ أَٖي ي٘ مٔي يًَ رّ ييذًٓ
ك ّٔ ْ ق
ري َرّٔي ي ق
ةاجـــة سِيَـ ــيةنى سِةةٕ ،ئاشـــــهشاَّ ( ،رسِي يتُ ٔع َ
ط َِّيشُ) ئةة ةشـةية
ظ اشٓعَ ٔ٘ رّي َنًَّ ٔٛرّي َنًُٓ ٔٛشّٖ َُّٓ ق
ط اشٓعَ٘ َةظِ ًََٔٔ ٔب َ
ث رّظٖيشٓعََ٘ َ
َّسُنِّ َٔ ٔ
خـواصساةةجةةة بـ سِيَةـاصى خــوا يـة ديـــٔ دا ،ةة شـــةسيةةد ب يـــة ذيَـــى دةطـوجشىَ
شـــــةسيةةد ،ؤوْهـــــة ئـــةة سِيَيـــةى نـــة ـ ــةسِةث بـ ـ ى دةؤـ ــٔ بـ ـ نـــــاْى ،يـــإ
طـةسؤاةةيةى ئاةى ييَــوة بيَٓٔ ،دةيَــئَ (طٔيش ٘) ،يإ (طيشٓع٘) ئيــذى خــوا ْـــاةى
يــة بةسْــــاَةى خ ـ ى ْــاةة شــةسيةــــةد ،ةةى ؤ ـ ٕ خةيَــــو يــة سِ َي ــى شــــةسيةةجى
سِةايَةجيــيةةة دةؤــآ ئاةى طــاصطاسئ شـيـشئ ية نــاْى ديَٓـــآ ،نـة دةايـى ذيَـى جيَـــش
ئــاة دةبــــآئ ذــاىئ خــاةيَٓى خــ ى ذــــآ ئة ــــاّ دةدا ،بــة ٖــةَإ شـــيَوةش ئــةة
بةسْاَةيــةى نـــة خــــوا دايٓــــاةة ،خـــةيَو ييَيـــــةةة بةسْاَــةى خــــواى ذـــةسةةسدطاس
ةةسدةطشىَ ،نة دةبيَحـة ٖـ ى جيَش ئاة بوةْيـإ يـة سِةةى َة ٓةةيـيــةئةة ذانةــوةٕئ
ؤانةوةْيــإ.
ح َّ َميَِ ي يجُ رّطَّ اشٓ ي ا
ض يي َ
ح َّ َى ََي َج ر ق ِم يشُ َّقأىِ ََ ي ي َجَ َّ :
(ﮞ) (رّيَِٖ ييجُ :رّطَّ اشٓ ي ُ رَّْرض ي ُ
لئُُ ( )...ميَِ يًجُ) يــة صَــاْى ةسِةبي ــذا ةاجــة سِيَيــةنى سِؤشــــَٔ َّ ( ،ى ََ ي َج ر ق ِم يشُ
َّ ٔميِ ًََ ُ
ل يُُ) ةاج ــة
ح) ةاجــة سِيَيــةى نــة سِؤشــٔ بــوةَ َّ ( ،م ييَِجُ رّطَّ اشٓ ي ا َّ ٔميِ ًََ ُ
ضي َ
َّقأىِ ََ ي َجَ َّ :
سِيَيةنـى سِؤشــٔئ ديــاس.
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(ﮬ) ةاجة ذيَشـةـشِنة بهةٕ( ،رإلس ٔت ًقُ :رّتَشًَب ) ةةى خـوا ية قوسِئاْذا يةطةس
صاسى ْةةةناْى ية كـوةث ،بشاناْى يوطـف دةفـةسَوىَ ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭼﭼ
يوسـف ،ئيَُة سِؤيشـحني ذيَشـةـشِنةَإ دةنشد ،غاسغاسيَُٓـإ دةنـشد بـة طـــواسى ةءخ،
ياخــود بة ذــآ.
نةةاجــة ﭽﮬ ﮭﭼ ،ةاجــة ذيَشةــشِنة بهــةٕ ،بـ ئة اَــذاْى نــاسة
ؤـــانةنإ ،ناَـــةجإ صيـــاجشى دةنـــاد ،ئٓصـــا (رإلسي ي ٔت ًقُ :رّتَشَ ييًب ) بـــة َوجًَـــةقى
ذيَشهةةجٓيش دةطوجشىَ ،ةاجة ذيَشــهةةد.
() ةاجة د بــذةٕ ،يـإ طـوَشِاد بهـةُٕ ( ،يذِّٖ ب ي ( َيًِ) ةعذٓي٘ َٓخِيذَ ُْ ق)
ب يــة بـة ذيحـــى ( َيًِ) جة ـةدديى ذيَهــشاةة ،جـانو َاْـاى ٖةيَتةيَةجاْـذٕ ب ةيةْــــآ،
ةاجــة ةسيابــة ٖةيَــــخ ْةخةيَةجيَـــٓٔ ،فشيــود ْــــةدةٕ ،يــة ٖةْذيَـــو فةسَـــإ نــة
شيَةةشـيَى دةنــةى.
لَِ ي يه)يــش ،ةاجــة ْةفاَي ــي ،ش ــا (سرغييا ر هيييًَىٕ)
(ﯞ) ةاجــة ْةفاَيَح ــيى ( َ
ال َح ق٘ قأضِيشبٔ) ْةفاَيــى يإ ْةصاْيـى طــآ ش سة
دةيَــآ (رجلقَِ يهُ َ ق ٙحَ ي ق
ص ٔمي ًَ رّعٔ ْي اه) ئةةةيـة نـة ئيٓظـإ شـحيَو ْةصاْــآ ،صاْيـاسى
( -1ر قّٖلُ َْ ٍَُّ :خُ َْٗ رّيٖيْ ا
دةسباسةى شـحيَو ْةبآ ،ييَى ْةصاْـآَ ،اْاى ةايـة بةة شـحة شاٖيًــة.
الف مًَ ٍُ َْ َ قِٔ ُٔ) بيـشئبشِةاة ب ؤوةْـي بةساْةــةس بـة
خق
( -2رّخٖيًىٕٔ :ر ِ ٔت ققًدُ رّظٖٕٔ ٔٛب ٔ
شــحيَو ذيَضــةةاْةى ةاقيةـى ئـةة شـــحةبآ ،قةْا ةجيَهــى ٖةيـــة بـة شـــحيَو ،بـةءّ
قةْا ةجـةنـةى ٖةيَــةيـة.
الف مًَ حَ ُّقُُ قأٌِ ُٓيْ َعه) ئة اَذاْى ناسيَو بة ذيَضـةةاْةى
خق
( -3رّخًّٖٔدُ :فٔعِهُ رّظٖٕٔ ٔٛب ٔ
ئــةةةةة نــة دةبـآ ئــة اّ بــذسىَ ،بـ ةيَٓــة نةطـيَو َــايَى خــةيَو دةدصىَ ،نــة ْابــآ
بهــشىَ ،دسؤ دةنـاد ،غةيةـةد دةنـاد ،شٓيَـــو بـة خةيَــو دةيَـــآ ،نـة ْابـــآ بهـشئَ،
لَِي يه) يـــيَشةدا بشيحيـة يـةة نشدةةاْـةى نـة
لَِ يه) ةاجة ( َ
ئةةةش ذيَى دةطوجـشىَ ( َ
ذيَضــةةاْةى ٖةقٔ ،ذيَضةةاْةى بةسرةةةْذييـٔ.
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(ﰈ) ةاجــــة بشِةايــةنى ذحــــةةيإ ٖةيــــة( ،رّي َٔقٔنٍُُ :ي َْ سُ ييكٌَُْ رّيقَِ يي اه َمي َع َح َ ييًجٔ
ه ي قي ٔ٘ رّ ٔع ْيها قفيِْ َق رّ ي َنعِ اش قف ٔ٘ َّرّذِّسَر َٓي ٔ٘) ةشـةى ( َٓ ٔقين) بشيحيـة
رحلَكْ ي اه ّرّ َٔقٔنُٔ :مًِ ٔ
يــةةة نــة ئيٓظــــإ جيَ ةية ــآئ جــةةاة جيَيــذا طةيةيَحــة ئة ــاّ ،ةة بشِيــاسئ ظونُــــى
يةبــاسةى ئةة شــحةةة ش َي ـيـش بوةبآ ،ئةةة جيَيذا طةيشـح جة يةقني ،ةاجة ذيَويظـــخ
بةةة ْانــاد ؤي دى صاْيـــاسى دةسبـاسةى ئـةة شـــحة صياجشبـآ ،شـــيَى جيَةيـٓييــة نـة
خـــــوا  ةشــــــةى ( ٔ ْي ييه)ى ب خــ ـ ى بةنـاسٖيَٓــــــاةة ،بــــةءّ ةشــــةى ( َم ِعشا قفي يي٘)ى
بةنـاسْةٖيَٓ ــاةة ،ؤــوْهة دةطو ـآ ( َم ِعشا قفيي٘) ناَــــٌَ ب ـآ ،دةشـ و ــآ ْاجــةةاة ب ــآ،
بــةءّ ( ٔ ْه) ،ةاجـة صاْيــاسيى جةةاة بةة شــحة ٖةيـة ،دياسة (َٓقن) ( ٔ ْيه)يَهـــة نـة
ئيٓظإ يةسةيةسئ دٍَ ية ديَذاْى جيَـذا ْـةَابآئ طةيةيَحـــة ديَٓيـــايى ،ب يـة دةطو ـــآ
بًَـــــيَني يـــةقني ةاجـــة ئيُـــاْيَهى ذحـــةئ ،ئةطـــةس بـــة َاْـــاى ئيُـــــإ بــآ ،ياخـــــود
صاْيـاسييــةى نة ٖيس خًَـحــةئ خــايَى جيَذا ْةَابــآ.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

ٖ ى ٖاجٓة خـواسةةةى ئةة ئايةجـة نـة دةفـةسَوىَ ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﭼ َ [ ،ي ي ي يًا ر ِب ي ي ي يًا
خنٖ ٕذ قّ َع َّ َييً َىيْتييُ َيً
َ ٖ يًضٍ َسضَٕٔ رهللَ َ ِي َُنًَ أقٌٖ أقحِ ًَسَ رََُّْٔدٔ قىًَّْر :ررِ ٍَ ُْر بٔ َيً َاىل مُ َ
ث قأ ٖىيً قأحِ َيًس رَّٔ َُيْد َّقأ ٖىيً َاٌ رةٖ َعِيييً ق رةَ ِ َعتِيييً رَّٔ َُيْد
خ ٖنيذ! قىيذِ َ َش ْفي َ
دٓيئُ قف ققيًّْرَٓ :يً مُ َ
خيًُ
ضيٕ ّق َييً َ قئِ اَه َّ َى ِ
ك قف َتقْ ٔ
خيًَقهُ اَ قّ ِٔي ق
صيْمَ ٌ٘ قف َي َت َ
ََ ُّ َُيه َّقأٌٖ َبِٔ َي َييً َّ َبئِ ًَ قىِْ ٔم َييً خُ ُ
()1
س يْلُ رهلل فق َي َز قّييث]  ،ةاجــة ةبــــذةيَآلى نــوسِى
ك َس ُ
ك قف ي قأ َب ٙرَ ّٔ ي ق
ص يذِّىَ ق
ك َّىُ َ
ُى ياِ ٔمًُ ٔب ي ق
ةبةـاى خـوا ييَيإ سِاصى بـآ ،دةيَــآ صاْانـاْى شوةيةنة طوجيـإ ةةسٕ بـا بضـني بـ ى
َوظة ـةد بةيَهو ية ديٓةنةى ى بذةئ ،ؤوةْة خضَةجى طوجيإ ئةى َوظة ةد! ج
دةصاْى ئيَُـة صاْايــاْى شوةيةنةئ ،ةة ئةطةس ئيَُة شــويَٓخ بهةةئ ،شوةيةنـة ٖـــةَوة
بــة دةاى ئيَُــــةدا شــــويَٓخ دةنــــةةٕ ،ةة ئيَُــة ئــةة ن َة َيــة صاْايــة يةطــة ٍَ خة َي ــهةنةى
خ َــإ ْان نييــةنُإ ٖةيــة ،دادةةسييُــإ ديَٓيٓــة ى جـ  ،ج ـ ش بشِياسَــإ ب ـ بــذة ب ـة
بةسرةةةْذيىئ قاصا ى ئيَُـة ،ئيَُـةش ئيُاْـخ ذـآ ديَـٓنيئ بـة سِاطـحخ دادةْـيَني( ،يـاْى
طــةةدا دةن ــةئ ،ج ـ ْاٖــةقيَهُإ ب ـ بهــــة بــة ٖــــةم ،ئيَُــةش دإ بــةة ٖةقــــةى ج ـ دا
دادةْيَيـٔ) ذيَةــةَةةسى خـواش  سِاصى ْةبوة ،يةة بــاسةةة ئةّ ئايةجــة ٖاجةخـواس نـة

دةفـةسَوىَ ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...﮸ﭼ.

رّط َشٖ فيٕ ةيشريِ بشىهَّ )12110( :بً أبٕ حًمت ّرّ َٔقٕ.
لُُ َّ
 )1أخِ َش َ
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـوا  دةاى ئـةةةى باطــى ئـةصَوةْى ذيَشــوةى شوةيةنـةناْى نـشد ،ذاشــإ باطـــى
ئــةصَوةْى دياْــةناْى نــشد ،ةة باطــــى ئــةةةى نــشد ،نــة نــــحيَةى ب ـ ٖةسيــــةى يةةاْــــة
ْاسدةة ،جـةةسِاد بـ شوةيةنـةنإ ،ئيٓصيـٌ بـ ْةصـشِاْييةنإ ،نـة ديـاسة ْةصـشِاْييةنإ
ة َيـشِاى ئيٓصــيٌ بــة دةاى جةةسِاجيــش ٖــةس نةةجــــوةٕ ،ؤوْهــة ئيٓصــيٌ ٖــاجوة جــةةسِاجى
بةسِاطــخ داْــاةة ،بــةءّ ٖةْــذيَو شــحى ديهــةى صيــاد نــة طــةسدةّئ سِؤرطــاسى يظــــا 
ذيَويظحى نشدةة ،يـة ئيٓصـيًــذا ٖـــاجوة ،ئةطـةسْا يظـــا  ئيشــى بـة جـةةسِاجيش ٖـةس
نشدةة ،ئٓصــا دةاى ئةةة سِةة ية ذيَةــةَةةس  دةنــاد نة ةةى ؤ ٕ (قأٍِيه رّكٔي يتًَبًَِٔ)
خاةةْى ئةة دةة نحيَةـة ئاطـــُاْيية ،جـةةسِادئ ئيٓصــيٌ ،نحيَةـى خــوايإ يـةبٔ دةطـــحذا
بــوةةئ ئــةصَوةْيَهى دياسيــإ ٖــةبوةة ،بــ جــ ش ئــةصَوةْيَهى ديــاسئ يةطــةس بٓاغــةى

نحيَةـ َيهـى جايةــةد نـة بـ د دةْيَـشئ ،يـة ئاسادايـة ،ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ،
ئــةة (ة)ةةّ( ،رّ رّعطي ) ئــةةةى ئ َيــشة دةخاجــة طــةس ئــةةةى ذيَش ــآ ،ةاجــة ةةنــو ؤ ـ ٕ
جــةةسِامتإ بــة شوةيةنةناْــذا بــوة ،ةة ئيٓصيًُــإ بــة ْةصــــشِاْييةناْذا بــوة ،بــة ٖــةَإ
شــيَوة ب ى ج ش نحيَةيَهــُإ بـة ٖـةم ْاسدؤجـة خــواسىَ ،ئٓصــا شيَـى طـةسْض ئةةةيـة،

ي َيــشةدا خـــوا  دةفــةسَوىَ ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼْ ،افــةسَوىَ ( َىييش ٌ) ب ؤــى؟
ئــةةة ديــاسة نــة خـــوا ؤــواس ْــــاةى بـ قوسِئــإ بةناسٖيَٓــــاةَٕٔ( ،تَ ي يًب ىَ ييش ٌ َفشِىق ييًٌ
رَْٔي يش) يةطةٍَ ؤةْذإ ةةطـــفذا ،ييَـشةدا ب يـة خــوا ْـاةى قوسِئـــإ بةناسْـــاٖيَٓآْ ،ـاةى
نيح ــاث بةناسديَٓــــآ ،ةاجــة قوسِئــإ نحيَةــى جــةةاة ــةياسى خـــواى ذــةسةةسدطاسة ،ئةطــةس
نحيَةيَــو ٖـةبــآ ،جةةاةبـــآئ دةةسبـــآ يـة دةطـــحهاسيى نـشإئ طـ سِدسإ قوسِئاْـة ،ئٓصـــا
دةفــــــةسَوىَ ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،ئــــةة نحيَةــــــاْةى نــــة

يةذيَـش دةطــحيةةةٕ ،ةاجة ذيَش ئةة ٖـاجوةٕ بة سِاطـحيإ دةصاْـآ ،ييَـشةدا ﭽ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،ةاجــة ئــةة نحيَةاْــةى نــة يــة ذ ـيَش دةطــحيةةةٕ ،بةسِاطـــحيإ
دةصاْـــــآ ،شـــا صاْايـــــاْى صَـــاْى ةسِةبـــــى دةيَـــئَ ﭽﮈﭼ ،ييَـــشةدا (اٍ) بــ
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َي ي يتُا) ،نحيَةـــــةنإ ،بةيَــــــهو
(لٔي يييص)ة ،ةاجــــة شيٓظــــى نيحــــاثْ ،ةيفــــةسَوةة ( َ

فةسَوةيـةجـــى ﭽﮇ ﮈﭼٖ ،ـــةس نحيَةيَـــو يـــة ذــيَش ئـــةةدا ٖـــاجوة ،قوسِئـــإ
بةسِاطـــحى دةصاْـ ـآ ،طـــةسشةّ نحيَةـــةناْى خــــوا ،ةةى ئةطـ ـًَةنةيإ بةسِاطـ ــخ دةصاْـ ـآ،

ﭽﮉ ﮊﭼ ،ةة بةطةسيشـــ ــياْةةة ؤـــــاةديَشة ،ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼ ،نةةاجـــة جـ ـ ش بـــةةةى خــــوا ْاسدةةيةجـــة خــــواس ظونُيـــإ يـــة ْيَواْـــذا بهـــة
ﭽﮌ ﮍﭼ ،ةةى دةايى باطى دةنةئ ،ةاجة دادةةسيى يـإ يـة ْيَواْـذا بهـة،
بــةءّ ةشــةى (حك ييه) يــةّ ئايــــةجةداة ،يــة شــويَٓى ديهةشــذا نــة طــةسْض دةدةيــٖٔ ،ــةس
بــةَاْاى دادةةسيــى ْيــة ،بــةيَهو بــة َاْــاى طــضا شــةس ييةناْيشئ بةسْاَــةى ريــاْيشئ
طـيظــحةَى ظونُشِاْييشــة ،ئٓصــا دةفةسَـوىَ بةةةى نة خـوا بـ ى ْاسدةةيةجـــة خــواس،
دادةةسيــى يــــإ يــة ْيَواْــــذا بهــــة ،ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ،
بــةدةاى ئــاسةصةةى ئــةةإ َةنــةةة ،بــذةى يــةة ٖةقــةى ب ـ جـ ٖــــاجوة ،ئــةةة ٖــةَوةى
دةطةسِيَحــــةةة بـ ئــــةةة نــــة ديــاسة شوةيةنــةنإ ،صؤس ٖةةيَيــــاْذاةة نــة يةصَةيــــةى يــة
ذيَةةَةــةس  ب شٕئ يةذةٕ ية شةسيةةدئ ،دةايى بيهـةٕ بـة ذشِئذاطةْـذة نـة ئةٖــا!
ئةة َوظة ـةدة نـة دةيَـــآ ذيَةـــةَةةسى خــواّ ،نةؤـى يـذاةة ،ذيَةةَةـةسإ دةبـآ يـة
ةةظى خـوا ْةدةٕ ،نةؤى ئةةةجـــا ئيَُـة بشِيـــاسَإ ذـآ طـــ سِىئ َاْـذا!! بـة جةئهــيذ
ئةة ناجة َاددةيةنى ذشِةذاطــةْذةى باشــيإ دةنةةجة دةطخ درى ذيَةةَةـــةس  ،بـةءّ
ديــاسة ذيَةةَةــةسإ ذاسيَــضساةٕ ية ٖةيَــةئ دإ.

ئٓصــــــــا دةفــــــةسَوىَ ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،ئــــــةةة ةةءَــــــى
شوةيةنــةنإئ ْةصـشِاْييةناْة نــة طوجوةياْــة َــاداّ خـــوا جــةةسِادئ ئيٓصيًــى ْـاسدةةٕ،
قوسِئاْيش جةةسِادئ ئيٓصـيٌئ نحيَةةناْى ديهـةش بةسِاطـــخ دةصاْـــآ ،ئـةدى ئـةة نحيَةــة
ب ؤى ٖــاجوة؟! ذاطــاةى ْيَشدساْى ئةة نحيَةة ؤييـــة؟ َـاداّ قوسِئـإ بةسِاطـحيإ دةصاْــآ
نة نحيَةــى خـوإ؟! خـوا دةفــةسَوىَ بـ ٖـةس ناَيَـــو يـةة ئ َو ةجاْـة ،ئ َو ـةجى شـوة،
ئوَ ةجى ديإ ،ئ َو ـةجى َظـــويَُإ ،بةسْاَـةئ سِيَةاصيَهُـــإ ْـاسدةة ،ذـشِ بةذيَظـــحى ئـةة
ةاقيةــــةية نــة ئــةةإ جيَيــذا دةريــٔ ،ديــاسة ٖــةس يــة ةسدةنــــاسييةناْذا بةسْاَةنــــإ ي َيــو

شيـــإ ،ئةطـــةسْا يـــة ٖ َيًَـــة طشـــــحييةناْذا يةنـــــٔ ،ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮥﭼ ،ئــةةةش ةةءَــى ذشطـ ــياسيَهى ديهــة ،نــة سِةْ ــة يــة َيَشــــهى ٖةْــذ َى نةطــى
ديهـةدا طـةسٖةيَــذاد ب ؤـى خــوا يـةى نحيَةــى ْةدةْـــاسدة بةشـةسيةجيشـــى ْـةدةنشدة
يــةى ن َــــةٍَ؟ دةفــةسَوىَ ئةطــــةس خـــوا ةيظــحةاى دةيهشدْــة يــةى ن َــــةٍَ ،بةٖ ــ ى

ئةةةةة نة يـةى نحيَةـــى بـ دةْـــاسدٕ ،ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،بـةءّ ب يـة
نشدةةْــى بــة ؤــةْذ ئ َو ــةجيَو ،ؤــةْذ نحيَــتئ بةسْاَةيةنيشــى شــ سائ شــــ سى بــ
ْاسدةةٕ ،بة ذيَى ط سِاْهاسييةىئ ذيَشـــهةةجٓيَو نـة يـة طـةسدةّئ صةَاْةناْـذا ديَحـة دى،
ب يــة ةاى نــشدةة ،جــانو جاقيحــــإ بهاجــةةة يــةةةدا نــة ذيَحــــإ دةداد ،ئايــا ٖــةس ناَيَــــو
ذابــــةْذة بــة نحيَةــةةة نــة بــة ذيَةــــةَةةسى خ ياْــذا ب يــإ ٖــــاجوة؟ ذاشــإ ئايــا ئةطــةس
نحيَةةنــاْى خـواى ناسبةشــآٖ ،ةْـذىَ ظونُيـإ يـةة نحيَةـةى ذيَشـــوةدا بـشدة ْةطـــخ
نشدةةة ،ئاَادةى بة دةاى ئـةة نحيَةـــةى ديهـةيإ بهـــةةى ،يـاخود دةَاسطيــشاْة دةيَــيَى
ْــــةخيَش ٖــــةس بــــة دةاى نحيَةــــى خــــ ّ دةنــــةةّ ،بــــا ظونُةنــــةش طـــــشِسابيَحةةةئ
ٖةيَوةشــابيَحةةة؟! ئةةة جاقى نشدةْةةةنــة ييَشة دايــة.

ئٓصــا دةفــةسَوىَ ﭽﮬ ﮭﭼ ،ئ َيــوة يــة ؤ ــانةناْذا ذيَشــةـــشِنة بهــةٕ،
ْةى دةَاسطرييى ،شوةيةنة ٖةس بة شــحى خ يــإ ذابةْذٕئ ،ديإ ٖةس بـة شـحى خ يـإ،
َظويَُإ ٖةس بة شـ حى خ يإٖ ،ةس ناَيَـو يـة ئيَـوة بـة ذيَـى نحيَةةنـةى خ جـإ ،ئـةةةى
ؤانة ذيَشــربِنة بهةٕ ية ئة ــاَذاْيذا ،شا ئةةاْـةى نـة ئيَظـــحا ذيَيـإ دةطـوجشىَ (قأٍِيه
شنًَ )ٜ٘ٔٔشوةيةنةئ ديــإئ َظــويَُإ ،شـويَٓهةةجوةاْى ئةة طـــآ نحيَةـــة نـة
ظشَرٜع رّ ٖ
رّ ٖ
يــة قوسِئاْــذا باطــــيإ ٖــاجوة ،ئةطــــةس بــــآئ ٖــــةس ناَيَهيــإ ئــةة شــــحة ؤــاناْةى يــة
بةسْاَةنةيــذائ يــة ديٓــــةنةيذا ٖــةٕ ،ئة اَيــــإ بــذاد ،دْيــا صؤس بــة باشــــى دةط ـ سِىَ،
ئةطــــةس ْةصــــشِاْيى بــة ئيٓصــيٌ نــاس بهــــةٕئ ،شوةيةنــة بــة جــةةسِاد نــاس بهــــةْٕ ،ــةى
ئةةةى ئاسةصةةيــاْة شيَةةشيَى بهـةٕئ ،ئةةةى ديهة شيَةةشـآ ْةنةٕ ،ؤوْهة ئيَظـــحاش
ٖةسدةةى ذةميــاْى نــ ٕئ ْوىَ ،شـحى صؤس باشـيإ جيَـذا ٖةيـةٖ ،ةيَةةجـة ْايَــيَني ةاقيةـى
ئيَظــحايإ ذـآ ؤاسةطــةس دةنــشىَئ ،نيَش ــةناْى بةشــةسيإ ذـآ ؤاسةطــةس دةنــشئَ ،بــةءّ
ئيَظـحاش شـــيت صؤس باشـيإ جيَذايـة ،بـةءّ ئـةةإ ذيَضـــةةاْةى ةإ سِةفحـاس دةنـةٕ ،ئٓصـا
خـوا ييَـشةدا دةفةسَوىَ ﭽﮬ ﮭﭼ ،ب ؤانــة نشدْـــآ ذيَشـةــشِنة بهـةٕ،
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼٖ ،ةَوةجإ ب

ى خـوا دةطيَشِدسيَٓةةة ،طيَشِاْةةةجــإ
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بــ ى خـــواية ،ﭽ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼٖ ،ةةايَـــحإ ذــآدةدا بــةةةى نــة
جيَيــذا نةةجةوةْــة سِاشيــايى يــةةة ،جةَاشــــا بهــةٕ! ئيظــةّ ؤــةْذ بــة فشاةاْــى جةَاشــــا
دةناد ،ةةسة شوةيةنــة يةطةٍَ جةةسِاجى خ جإ دا سِاطــخ بهــةٕ ،ةةسٕ ْةصـــشِاْى يةطـةٍَ
ئيٓصيًى خ جـإ دا سِاطـــخ بهـــةَٕ ،ظــويَُاْيش دةبـــآ يةطـةٍَ قوسِئـــاْذا سِاطـــخ بهـاد،
ئةة ناجة ٖاةنــاسيىئ جةبــايى ذةيذادةبــآ يةطـةس صؤس بـةٖاى بـةسص بـةسصٖ ،ةيَةةجـة شـاس
شــاس ئةةاْــةى دةياْــةةىَ ن َةيَـــ ائ خيَــضإ ٖةيَوةشــيَٓٓةةةئ ،باطــى طــ سِيٓى سِةطــةصئ
شيَٓـذةسئ درايةجيهشدْـى خيَـضإئ سِةةخـاْذْى بةٖـــاى سِةظييـىئ سِةةشـحيى دةنـةٕ ،يـة
بةساْةةسياْـــذا شـــاس شـــاس صاْانـــاْى َظـــــويَُإئ شوةيةنـــةة ْةصـــــشِاْييةنإ ذيَهـــةةة
دادةْيشــٖٔ ،ةْذيَو جةطةـيـش دةنةٕ ،ئةةة ية سِاطــحييذا ئيظــةّ ئـةة فةسَاْـةى نـشدةة،
دياسة ئةةةى ذيَى دةطوجـشىَ (رّتقشٓا بن ر دًٌٓ) ئـةةةّ َةبةطـــخ ْيـةٖ ،ةسؤـــةْذة
ٖـــةس ؤـــــ ٕ بـ ـآ طفحوطـ ــ ة ذيَهـــةةة داْيشـ ــنت ٖـــةس باشـــــةْ ،ةصـ ــشِاْييةد ؤ ْـــــةئ،
يةٖودييـــةد ؤــ ْةئ ،ئيظـــةّ ؤــ ْة؟ ْــاط سِئَئ ٖـــةسةةى خ يــأْ ،بــةءّ دةطو ــآ
شــويَٓهةةجوةاْيإ ذيَهــةةة جةبــائ سِيَــو بٔ.
ئٓصـا نة دةفـةسَوىَ طيَشِاْةةةجـإ ب ى خـوايـة ،ةة ٖةةايَـيشـحإ ذآ دةداد ،بــةةةى
نـــة جيَيـــذا سِاشيـــــا بـــوةٕ ،ةاجـــة ئيَـــشة َةنـــةٕ بـــة شـــويَٓى ييَهــذةسنـــــشدٕ (ةص ييئ٘
رحلشي يًب)ئ بة دةَاسطيـشاْة ذيَهـةةة َاَةيَة َةنــةٕ ،شاسيَهــى ديهة سِةة يـة ذيَةــةَةةس
دةنــاد ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﭼ ،ةة دادةةسيــى يــإ يــة ْيَواْــذا بهــة بــةةةى

خــــوا ْاسدةةيةجـــة خــــواس ﭽ﮿ ﯀ ﯁ﭼ ،ةة دةاي ئاسةصةةةناْيـــإ َةنـــةةة،
ﭽ﯂        ﭼ ،ةة ييَيــإ ةسيــــابة نــة د
ْةدةٕ ية ٖةْذيَو يةةةى خـوا ب ى ْاسدةةيْ ،ةى ية ٖةَوةى جةْاْةد يـة ٖةْذيَهيشـــى
ْـةدةى ،بـ سِاصيــهشدْى ئـةةإ ،ﭽ ﭼ ،ئٓصـا ئةطـةس ذشـحيإ جيَهـشدىئ سِةةيــإ

جيَٓــةنشدى ،ديــاسة ذيَةةَةــةس  صؤسى َةبةطــــخ بــوةة ئةةاْــة ئيُــــإ ب َيــٓٔ ،ةة صؤس
طوةس بوةة يةطةس ئةةةى طـةس يإ سِابهيَشـــآئ ،ديَيـــإ سِابهيَشــآئ ئيُـإ بيَـٓٔ ،بـةءّ

خـــــوا دةفــــةسَوىَ ﭽ       ﯓ ﯔ ﯕﭼ ،بــــةءّ
ئةطةس ٖةس ذشـحيإ جيَهشدى ،ئـةةة بضاْـة نـة خــوا دةيـــةةىَ بةءيـــإ بةطـةس بيَٓـآ ،بـة
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ٖـ ى ٖةْذيَو ية طوْاٖةناْيــاْةةة ،ةاجة يـة دْيــادا ،بـةءّ ئـةة بةءيـةى نـة بةطـةسيإ
دىَ ،يةطةس ٖةَوة طوْاٖةناْيــإ ،ية نويَيــة؟ قيــاَةد شويَٓى طــضاى خـوايــة ،بـةءّ يـة
دْياشــذا بة ٖ ى ٖةْذىَ ية طوْاٖــاْةةة ئيٓظــإ جوةشى ٖةْذىَ بــةءئ َوصــيةةد دىَ،
شوة بـآ ،ديــإ بــآَ ،ظــويَُإ بآ ،خـواْــاى بـآئ ،خــوا ْـةْاى بـآ ،طوْاٖـةنإ بـاشى
خ يإ ٖةيـة ،ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ،ةة بيَـ وَــإ صؤس ية خةيَـهى سِئَ،

دةدةٕ ،ةاجة صؤسبةى خةيَـهـخ ب ْايةجة طـةس سِىَئ ،يـة فيطر ِةجـى خ يـإئ يـة سِيَةـاصى
خـــواة ي ـة ةق ــٌَ دةسدةؤــٔ ،ئــةةةش ظةقيكةجيَه ــة دةب ـآ بيــضاْني ،ؤــوْهة ئــةةة صؤس
ناسي ــةسيى ٖةيــة ب ـ ئيٓظــــإ ،ةةخح َيــو دةبيٓــى صؤسبــةى خة َي ــهى دْيــــا سِىَ دةسِةاة
صؤسبةى خةيَو سِيَـى سِاطـخ ْـاطشىَ ،خــواى صاْــائ شـــاسةصا ذيَشـــآ ٖةةايَـــى ذيَـذاةئ نـة
بــضأْ ئاةايــــة ،خـــوا بـ خـ ى ةبذةنــاْى خـ ى ؤانحــش دةْاطــــآ ،نةةاجــة جـ ئةطــةس
شــحيَو بضاْى ،دةايــي ية ةاقيةذا بيةيـٓى ،صؤس ذيَـى ْاسِةظـــةد ْابـــى ،بـةءّ ئةطـةس ةاد
جةصــــةةة ِس نشدب ـآئ ذيَــــخ ةاب ـآ ،دةطو ــآ ٖــةَوة خــةيَو ئيُــإ بيَٓــــآ ،نــة دةايــى
ئيُاْيإ ْةٖيَٓـا صؤس ذيَى ْاسِةظــةد دةبــى!

يـة ن جـايى دا دةفـةسَوىَ ﭽﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﭼ ،ئايا ئةةاْة ئةطةس بة ظـونُى جـ سِاصى ْةبــٔ ،جـ دادةةسيـي يـإ يـة ْيَــواْذا
بهـةى ،ةة بـة ظـونُى خــوا سِاصى ْةبـــٔ ،طشفـخئ نيَشـــةناْيإ ؤاسةطـةس بهــةٕ ،ئـةدى
ظــونُى ْةفاَييــــإ دةةىَ؟ بةديًــــى ظــونُى خ ــوا ،ظونُــــى ْةفاَييــــة ،دةايــى باطــى
دةنةّ ب ؤى خـواى دادطةس بـة ظـونُى غـةيشى خـــ ى دةفـةسَوىَ ظونُــى ْةفاَيــى؟
ئايــا ئةةاْـة ظـونُى ْةفاَيـــى دةخــواصٕ؟ ةاجـة شـحيَهى صؤس بآشـــآ دةنـةٕ ،ئـةةة يـة
صَـــاْى ةسِةبيـــذا ذيَـــى دةطـــوجشىَ (رإلس ييتيًَو رإلىكييًسٖ) ذشطـــياسنشدْيَهى ْهوةيَـــيى
ييَهــةساْــة ،ب ةيَٓة نةطيَو ئاة ب يةن َيــو ديَٓــآ ،ذيَـى دةيَـــآ ئـةةة ئـاة ْيـــة؟! يـاْى
ئةةة ذشطــياسيَو ْيـة ؤـاةةسِيَى بهـــةى بًَـــآ بـا ،بةيَـهـــو جـ بـةة شـيَواصة ئيٓهـاسيى يـة
ئيٓهاسييةنةى ئةة دةنــةى ،ييَشةدا خـوا دةفـةسَوىَ ئايـا ظونُـــى ْةفـــاَيى دةخــواصٕ؟
شا ظونُــى نــآ ية ٖى خـوا ؤانــرتة ،بـ نةطـــاْيَو نـة بشِةايـةنى ذحـــةةيإ ٖــةبـــآئ
صاْياسييـةنى باشــيإ ٖــةبـآ.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

َةطــةيةى يةنـةّ نة دةفةسَوىَ ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﭼ ،خـــواى ناسبــةشآ قوسِئــإ بــة ذ َيــٓض ةةط ــف
ذيَٓاطــة دةنــاد
 /1ﭽﭿ ﮀﭼ ،نةةاجة قوسِئإ يـة خــواةة دابـةصيوة ،ئـةةة طــيفةجى يةنـةَى
قوسِئاْــة ،ةةى ؤ ـ ٕ طــيفةجى ٖــةَوة نحيَةــةناْى ديهــةى خـــواى ذةسةةسدطاسيش ــة،
فةسَايشــحى خـــواية ،خـــوا ئــةة فةسَايشــحةى بــة شـةــشيٌ طــوجوةة شــربِيٌ ٖــاجوة
خظـــحوةيةجة ةقــــٌَئ ديَــى ذيَةةَةــةسةةة  ،ةة يةناجيَهـــذا نــة فيَــشى نــشدةة،
دةْ ـ ــى َوبـــاسةنى دةسؤـــوةةئ بـــة قظـ ــةش فيَـــشى نـــشدةة ،ةةى يـــة طـــــوةسِةجى
(رّقًٔم يي٘)دا دةفـــةسَوىَ ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﭼالقيـامــــة ،ةاجـــة

صَاْحى ذآ َةشوة َييَٓـة ب ئةةةى بة ذةيـةذةٍ بيتــويَٓى ،ةاجــة شــربيٌ بةطـةسيذا
قي ي )يشــى ذ ـآ نــشدةة،
خويَٓذؤجــةةةة ،يــة ةق ــٌَئ ديَيــذا ش َي ي ــش بــوةة ،طــــ ( َة ُّ
ب ئــةةةى بضاْ ـآ خـــوا  ؤ ـ ٕ بــة ش ــربيًى فــةسَوةة ،قوسِئ ــإ ئــاةا بــة ةسديــى

ٖــاجوةة( ،)1خـــوا دةف ــةسَوىَ ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼالقيـامــــة ،ةاجـــة ذةيـــــة َةنــــة ،يةطــــةسَاْة نـــ ى
بهةيٓـةةة ية دٍَئ طــيٓةى جـ داة بيتــويَٓيـــٓةةة ،ئٓصـــا ئةطـةس خويَٓذَاْـةةة ،بـة
دةاى خويَٓذْةةةنــةى بهــةةة ،ذاشــإ سِةةْهشدْةةةيش ــي يةط ــةس خ َاْ ــة .ي َيــشةدا
(ىيش ٌ) بة َاْاى خويَٓذْــةةة دىَئ ؤــاةط (مصذس)ة.

 /2ﭽﮁﭼ ،نحيَةــــة ،شــ ــاسةصاياْى صَــــاْى ــ ــةسِةبى دةيَــ ـئَ (َٔ َتي ييًب) يــــة
(َق ِتييا)ةةةٖ ،ـــاجوةَ( ،ق ِتييا)يــش ةاجــة (مجييع) يةبةسئــةةةى ذيحــةنإ ةشــةيإ
 )1يــة نحيَة ــي (رإلسييالو َنييً ٓتف ييٕ فييٕ َتييًب رهلل) يــة بــةسطى ط ـيَيةَى داة يــة نحيَة ــي (ئــةسنى
طةسشـامنإ بةساْةةس بة قوسِئإ)دا بة دسيَزايي باطــي ئةة بابةجةَـإ نــشدةة.
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يــآذيَهــــذئَئ ،ةشـــــةنإ سِطـــــحةيإ يــــآ ذيَهـــــذىَ ،سِطـــــحةناْيش ئايةجـــةناْيإ
يــآذيَهــــذىَ ،نــة دةفــةسَوىَ (َٔ َتيًب) ةاجــة ْوةطــشائة نـ نشاةة ،ةةى دةفــةسَوىَ

ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ ،ئةةة (رل)ى طةس (َٔ َتيًب)( ،رل)ى ( َيذ)ة ،يـإ (رل)
(ةعشٓ )ة ،ةاجة ئةطـةس نحيَةيَو ٖـةبـآ جةةاة ةيــاس بآ ،ئةة نحيَةـةيــة.

 /3ﭽﮂﭼ ،ئــةةة (ب ييًحلق ٓ)ة ،دةة ةاجــا ٖةيَذةطــــشىَ دةطو ــــآ َةبةطــــخ ذ َيــى
ئــةةةبآ قوسِئــإ ٖــةقى جيَذايــة ،ةة دةطو ـآ َةبةطــخ ئــةةةبآ نــة بــة شــيَواصيَهى
ٖـةم ية يــةْى خـواى ذةسةةسدطــاسةةة دابةصيَٓـشاةة.
 /4ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،بةسِاطـخ داْةسى ئـةة نحيَةــاْةية
نة ية ذيَشــيةةة بوةٕ ،ةاجة ةةى ئةطًَةنةيإ بةسِاطحيإ دةصاْآ ،سِيَضيـإ دةطـــشىَئ
دةصاْــآ فةسَايشــحى خـوإ.
 /5ﭽﮉ ﮊﭼ ،بةطـةسيشـــ ــياْةةة ؤـــــاةديَشة ،بةسِاطـــــحيإ دادةْـــ ـآ ،ةةى
ئةطــًَةنةيإ ،بــةءّ بةطـةسيشــــياْةةة ؤــاةديَشة ،ئةطــةس دةطـحهــــاسيى نــــشابٔ ،يــإ

فةساَ ش ــييإ ج َيــذا نشاب ــآ ،ةةى خـــوا دةفــةسَوىَ ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯫﭼ الـنائــــدة ،يـــإ دةفـــةسَوىَ ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﰀﭼ الـنائـدة ،ض ئـةةةى نـة يةبيـشنشابــآ ،ض ئـةةةى نـــة دسابـــآ ،ض ئـةةةى نـة
ط سِدسابــآ ،قوسِئــإ بةطــــةسياْةةة ؤاةديَــــشةئ ئاطــاداسة ،يــة دةسط ــةناْى ذيَشــــوةدا
ؤةْذ شــحيَهُإ باطــهشد ،نـة يـة جـةةسِادئ ئيٓصــيٌ دةطـحهاسيى نشابـوةٕ ،قوسِئـإ
سِاطحى نشدبوةْةةة ،ئةةةى نة بة ذيَويظــخ صاْشابــآ.

َةطــــــةيةى دةةةّ نــــة دةفـــــةسَوىَ ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ ،بةةةى نة خـوا ْاسدةةيةجة خـواس ،دادةةسيى يإ
ية ْيَواْـذا بهــة ،ةة بة دةاى ئاسةصةةةناْيـــإ َةنـــةةة ،نـة بـذةى يـةة ٖةقــةى نـة
بـ د ٖــاجوة.
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ذشطــياسيَو ييَــشةدا دسةطــخ دةبـــآ ،ئايـا يـة ْيَـوإ ئـةّ سِطـحةيةدا نـة دةفـةسَوىَ

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،نة ذيَةةَةةس َويضةّ دةنـاد بـةةةى نـة خــوا
ْاسدةةيةجـة خـواس دادةةسيى بهــاد ،يةطـةٍَ ئـةة سِطـــحةيةى ذيَشـــيَذا ،نـة دةفـةسَوىَ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭯﭼالـنائـدة،

ئةطةس ْاَظـويَُإ ٖاجٔ ب دئ نيَشــةئ َشــحوَشِيَهـيإ بوة ،دادةةسييــإ يـة ْيَواْـذا
بهة ،ياخود ذشــحـ ويَيإ خبــة ،جيَهـ يـشإ ْيـة ،نـة ييَـشةدا َويضةَــى دةنــادئ ،يـةةىَ
طـةسذشـهى دةنــاد؟!
ٖةْذيَو ية صاْايـإ بةداخـةةة! ئةةاْـةى نـة طـةسنيَآلْة جةَاشـاى ئـةة ئايةجاْـةيإ
نشدةةٖ ،ةس نة بيٓيوياْة بة سِةايَةد دةة ئايةد جيَهذةطيـشئَ ،ئةةةيإ بـة دةّ طشجـوة
دةيَـئَ ئةةةى دةايـى ٖـاجوة ،ئـةةةى ذيَشــيَى ْةطـخ نشدؤجــةةة! ييَشةشـذا طوجوةياْـة
ئةَةى ئيَـشة نـة دةفــةسَوىَ ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،ئـةةةى ذيَشــيَى

نـــة دةفـــةسَوىَ ﭽﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼْ ،ةطـــخ
نشدؤجةةة ،ؤوْهة يةةىَ طـةسذشـهى نشدةة ،ييَشةش َويضةَـى نــشدةة؟
ئيَُة دةيَـيَني ْةخيَـــش ،ؤوْهـــة ئةةذـــةسِى َاْـاى ئـةة سِطـــحةيةى ئيَـشة ئةةةيـــة
ئةطةس دادةةسييـخ نشد ية ْيَواْيــاْذا بة طويَشةى ةةظى خـوا دادةةسييـإ يـة ْيَواْـــذا
بهــة ،نةةاجــة ئيًــــضاّئ فةسَاْةنــة ب ـ دادطةساْــة دادةةسي ــي نشدْــةْ ،ــةى خــودى
دادةةسيي نشدْةنة! ةاجة ٖيس يةطةٍَ ئةةةى ذيَشــآ جيَهٓاطيـشىَٖ ،ةسؤـــةْذة صؤس يـة
صاْايــإ دة َي ـئَ ئــةّ ئايةجــة ْةطــخ بوَجــــةةة!! ب يــةش َــٔ ٖــةس صةة يــة طــوةسِةجى
(رّ قييشٗ)دا بــة جةفضــــي ٌَ باطــــى (ىش ي يخ)ّ نــشدةةة طوجوةَــة يــة قوسِئــــاْذا ٖــيس
ئايةجيَهى جيَذاْية ْةطـخ نشابيَحــةةة ،بـةة ةاجايـةى نـة خةيَــو ئيَظـــحا ييَـى جيَـذةطاد،
ةاجة ظونُةنةى ئيشــى ذــآ ْةنــشىَ ،بةيَــآ ئايــةد ٖةيـة َاْـاى ئايةجيَهـــى جايةـةد
فنَ يه) بوةة ،جةفضــيًَى
نشدةة ،ياخود سِةٖــابوةة ،بةْــذداس (مُ ققئٖيذ) ى نـشدةة يإ ( ُم ِ
داةةج ـآ ،ةة ذًــــة ذًــــةيى (رّ َتيذَسٗج) ٖةيــــة ،بــةءّ ئــةةة نـــة ئايةجيَــــو يــة قوسِئاْــــذا
ٖــةبــــآئ ظــونُى ئايةجيَه ــى ديهــةى ْةٖيَشــــحةآ ،شــــحى ةاْيــــة يــة قوسِئاْــذا ،ةةى
ئيَُــة يـة دسيَــزةى ئـةة دةسطـاْةدا جـانو ئيَظــحا ٖـاجوةئٖ ،ـةَوة ئـةة شـويَٓاْةى نـة
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طوجوةياْة ئـةة ئايةجـة ْةطـخ ب جـةةة ،جةَاشـاَإ نـشدةة ةاْيــة بـةة َاْــايـــةى نـة
ئيشـى ذآ ْةنشىَ ،ةة ذيَُـواية نــاجي خ يشـى ٖيس ئايةجيَـو ْةطخ ْةب جـةةة.
ييَـــشةدا (رّ َقييشبَي) قظـــةيةنى شـــوإ دةنــاد ،دةيَــــآ

( ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

﮽ ﮾﮿﯀﯁﯂    
        ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ج رحلَ ْك يه؛ فق َُي َْ ََ ُّ يُ
ث َّرخِ َتيشِ َ
ح قك ِني َ
ك اٌَِ َ
ﯛ ﯜﭼ الـنائـــدة قأٖ رحِ َكيه ٔب ي َز ّٔ ق
ش ي يْخ مَعِطَْ قف ي يً َ ق ِٔ ي ي ُٔ
س ي يخ ال َٓ َك ي يٌْ مُشةَ ٔطي ييً ٔبًّْ َني ُ
ش ي يْخ قٌٖ رّيًَ ٔ
مُخِ قك ي يه قغ ي يري مي ُ
ك مُخِ قكه غقري مَيِشُي يْخ) ةاجــة يـاْى دادةةسيـىئ ظـونِ
خٔري ّٔ ْ َي ٕٔٓ ٔ فٕ رَ ّٔ ق
فًّتَ َ
بـةةة بهـــة نـة خـــوا ْاسدةةيةجــة خــواس ،ئةطـةس ئــةةةد ٖةيَةـــزاسد نـة ظونُيـإ يــة
ْيَواْذا بهةىئ دادةةسيى يإ ية ْيَواْـذا بهـةى ،بـةة شـيَوةيةي نـة خــوا ْاسدةةيـةجى،
ئــــاةا دادةةسيــى يــإ يــة ْيَواْــــذا بهــة ،نةةاجــة ٖيضــى َةْظــــوةخ ْيــةْ ،اش ــ و آ
ْاطيخئ َةْظوخ ذيَهةةة ذةيوةطـخ بـٔئ ،ةة ـةبي

بهشيَٓـةةة طـــةسيةى {ﭽ﮹

﮺ﭼ ،ئةة (ّ) ةاةى ةبي يُ ْاطو ــآ ئةةة بةةشــيَوةية بــآ} ،دةيَـــآ نةةاجـة
طةسذشـههشدْى ذيَةةَةةس  ية ئايةجى ذيَشــيَذا ٖةس ية شويَٓى خ يـةجى ،ةة ْةطـخ
ْةب جةةةة ئةَةى ئيَشة يةطةٍَ ئةةةى ةىَ جيَهـٓاطيـشىَ ،نة دةفـةسَوىَ ئةطـةس ئـةةةد
ٖـةيَةــزاسد نة ظونُيــإ ية ْيَواْــذا بهـــةى ،ئـةةة بــة ةةظــى خــوا دادةةسيــي بهــة،
ٖةس يةى َاْايـإ ٖةيـة.
َةطــةيةى طــيَيةّ نـة دةفـةسَوىَ ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،ييَـــشةدا
خـــوا  دةفــةسَوىَ ب ـ ٖــةس ناَ َيــو يــة ئ َي ـوةَ ،ةبةطــخ ذ َيــى نيَيــة؟ ئــةةةى نــة
باطــهشاةٕ ،شــوةٕ ،ديــأَْ ،ظــويَُاْأْ ،نةةاجة خـوا دةفــةسَوىَ ب ٖــةس نـــاّ يـة
شوةئ ،ديـإئَ ،ظــويَُاْإ (طٔش َ٘)شــُإ ْاسدةة( ،مٔ ِيًََج)يشـُإ ْاسدةة ،ئٓصـــا ئايـــا
ط يشِ َ٘)ئ (مٔ ِي ََيًج) ؤيــٔ ،ةة شيــاةاصييإ ؤيية؟ طــآ سِا ٖـــةٕ ،ةةى ةةءّ بـ ئــةّ
(ٔ
ذشطــياسة

www.alibapir.net

....

(=):5 – 9

[ =] ;5

 ٖـةْذيَو ية صاْايــإ دةيَـــئَ ئـةّ دةة ةشـــةية ٖـــاةةاجا (مُتَيشَردٔف)ٕ ،ةاجـة بيَـــزة( قّ ْيي ق)نــةيإ شيــــاةاصةةَ ،اْانــةيإ يةنــة ،بــةءّ َــٔ قةْا ةجــــِ ةايــة ٖــيس دةة
ةشــــةيةى يــة قوسِئاْــذا ْــني بيَــــزةنةيإ شيــابــــآئَ ،اْانــةيإ يــةى بــــآ ،ةاجــة
قةْا ةمت ةاية (مُ َتشَردٔف) ية قوسِئــاْذا ْية ،ؤوْهــة ئةةة ش سيَهــة ية صيـــاديى ،ةة
ئةةةش يةطــةٍَ يوةجهــةى سِةةاْةيَزيــى ،نة ية نحيَةــى خـوادا ٖةيــة ْاطو ــآ.
ثٖ -ةْذيَهـيش دةيَــئَ (طٔيشِ َ٘) ةاجـة بٓضــيٓةناْى ئاييــٔ ،ةة (مٔ ِي ََيًج) ةاجـة يــلئ
ذ ذةنــاْىئ ةسدةنـاسييةنــاْى.
طشِ َ٘) ،ةاجة ئـةة
ط -سِاى طــيَيةّ نة يةسِاطــحيذا ئةةة صياجش سِاى خ َــة ،ئةةةية نة ( ٔ
ظــةءٍَئ ظةسِاّئ ياطــائ فةسَإئ قةدةغــاْةى نة ية قوسِئاْـذا ٖـةٕ( ،مٔ ِي ََيًج)يـش
ط يشِ َ٘) ئةط ـًَى بةسْاَةنةيــة ،ةة
ش ـيَوةى َاَة َي ــةنشدْة يةط ــةٍَ ئةةاْــةدا ،ةاجــة ( ٔ
(مٔ ِي ََييًج)يــش سِيَةــاصئ َيح ـ دئ شـيَوةئ ؤ ـ ْيةجى َيه ــاْيضَى شيَةــةش َيهشدْى ئــةة
بةسْاَـــةية ،نــة بــة جةئهــــيذ قوسِئــإ ةةى ؤــــ ٕ بةسْـــاَةية ،شــيَوةئ شــيَواصى
شيَةةش َيهشدْيش ــى ٖــةس يــة ْيَوخــــ يذا ٖــــةية نــة دةبــــآ ذً ــة ذًــــةيي ٖـةبــــآ،
دةبـــــآ يـــة ذيَشــــرتةنإ سِةؤـــــائبهشئَ ؤـــى يـــة ذـــيَش ؤييــــةةةية؟ ةة دةبـــآ
ٖةيـوَةسشى شيَةـةشيَـهشدْى ئةة ظونُــة بشِةخظــآ ،جا ئـةة ظونُـــة شيَةةشـــآ
بهــشىَ ٖ ...حــذ.

ييَشةدا ذشطــياسيَو دةنـشىَ ية يةنـةةة خــوا دةفـةسَوىَ ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ...
ﮣﭼ الـشـورى ،ةاجة ئةة بةسْاَةيةى ية دئ بـ ى داْـاةٕٖ ،ةَــإ شـحة نـة ْـوةظى
ذـ ـآ سِاطـــراسدةة ،ةة ئـــةةةى نـــة ب ج َـ ــإ ْـــاسدةة ،ةة ئـــةةةى نـــة بـ ـ ئيةـ ــشِاٖيِئ
ئيظــُا يٌئ بـ َوةطــــائ يظــــاَإ ْــاسدةة ،ئةَــة ئــةةة دةطةيةْــــآ نــة خـــوا يــةى
بةسْاَــةئ ئاييٓـــى ْــاسدةة ،يــة ْوةظــةةة جــا ذيَةةَةــةسي خاجــةّ ( يئَه رّص ي يالٗ
ّرّشييالو) ،نةؤــى ييَشةشــــذا دةفــةسَوىَ ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ،
ةاجــة ب ـ ٖةسناَيَه ــحإ بةسْاَــةئ سِيَة ــاصيَهُإ داْــاةة ،ئٓصــا ئايــا ئــةة دةة ئاي ــةجة
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ذيَهــةةة ْانــ ى ْني؟! ية ةةءَذا دة َييَـيـٔ ْةخيَــش ،ؤوْهة بٓضــيٓة طشـــحى يـةناْى
ئاييــــــٔئ ظــــةءٍَئ ظةسِاَــــة طــــةسةنييةنإٖ ،اةبةشــــٔ ،يــــة ٖــــةَوة بةسْاَــــة
ئاطـــُاْييةناْذا يــةنْٔ ،ـةى جــةْيا يـة بــواسى ةقيـــذةدا ،بة َيــهو يـة بــواسى ظــةءٍَئ
ظـةسِاّئ ئــةَشئ ْــةٖىئ شــحة طــةسةنييةناْذاٖ ،ــةَوة نحيَةــة ئاطــــُاْييةنإ يــةنٔ،
بةءّ ٖـةس بةسْاَةيـةش بـةذيَى ٖةيــوَةسشة شـ ساة ش سةنـإ ،جايةةمتةْـذيى خـ ى
بـــوةة يـــة ةسدةنـــاسييةناْذاَ ،ةبةطـــخ ئةةةيـــة نـــة دةفـــةسَوىَ بــ ٖةسناَيَهـــــحإ
طيشِ َ٘)ئ (مٔ ِيََ يًج)يَهُإ ْاسدةة ،ةاجة ٖةس ناّ يـةة بةسْـــاَاْة ةسدةنـاسييئ َـ سنى
(ٔ
جايةةجـى ئةة ٖةيـوَةسشـةئ ئةة نــاجةى نة ئةة ئوَ ةجـة جيَيـذا ريــاةة ،ذيَـوةيـة.
َةطــ ــةيةى ؤــ ــواسةّ نــــة دةفـةسَــــــوىَ

ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴

﮵ ﮶﮷ﭼ ،ئــــةّ سِطــ ــحة قوسِئاْييــ ــة ؤــــةْذ شــ ــحيَهى

يـآةةسدةطيـشىَ
 )1نــة دةفــةسَوىَ ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ ،يــاْى ئةطــةس خـــوا
ةيظـحةاى يةى نــحيَتئ بةسْــاَةى بـ ٖةَوةجـــإ دةْـــاسد ،ئةةنــاجـــة دةبـوةٕ بـة
يةى ن َـةٍَ ،يةى ئ َو ـةد ،بةءّ خـوا ْةيويظــخ ةا بهاد ،ئةَة ياْى ؤـــى؟ يـاْى
ظيهــُةجى خـوا ةاى خـواطحوة نة شةسيةةد دابةش بةـآ بـ ق ْــاغى شــ سائشــ س
ب ـ ؤ ــةْذ ئوَ ةج َي ــو ،ةة ب ـ ٖةسن ــاّ ي ــةة ق ْاغ ــاْةئ ئــةة ئ َو ةج ــاْة نــة يــةة
ق ْاغـاْةدا رياةٕ ،بةسْاَةيـةنـى جايةةجـى بٓيَــشىَ ،نـة ية ةسدةناسييةناْذا شيــابآ،
يةةى ديهة ،بـةءّ يـة ؤـةَهة طشــحييةناْذا ٖــةَوة يةنـــٔ ،ئٓصـــا خــوا دةيحـواْى
ةابهـــاد خـــةيَو بهـــاد بةيـــةى ب ؤـــى ةايـٓةنـ ــشدةة؟ ظيهُـــةجى ةاى خــــواطحوةئ
يةسِاطحيذا خـوا  ةيظـحوةيةجى َشؤظايةجى ئاصادبآ ،ؤوْهة ية دةاييذا دةفـةسَوىَ
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،بةيَهو خـوا ةيظــحوةيةجى جاقييحـــإ بهـــاجةةة،

جاقيهــــشدْةةةش بــةبآ ئـاصاديـــى ْابــآ ،يةطــةٍَ جاقيهشدْــةةة ٖــــاجة ذــيَش ،دةبــآ
ئــاصاديى ٖةبآ ،يةطـةٍَ ئاصاديـى ٖــةبوة ش سائش سيى دةبــآ ،ج جةَاشــا بهـة! ئـةة
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شــويَٓةى نة سِريَُيَهى ديهـحاج سيى ييَية ،نةطيَو خ ى دةطةذيَٓآئ خةيَو ٖـةَوةى
هي يذرو) ْةيذةطـــود (اَرَر قىيً َل هَيذروُ قىيًلَ
يةى شــيَوة قظـــة دةنـاد ،نـــاجى خـ ى ( َ
رّعٔ ييشَرق) جــةةاة ٖــةَوةى يــةى قظــــةية ،ن سِطــة! نــة ديــاسة يــةة ظايَةجــةدا خة َي ــو
ئــاسةصةةى خ ـ ىئ ب ؤــوةْى خ ـ ى نــز دةنــادئ ،خ ـ ى يةطــةٍَ ئــةةدا دةطو ــيَٓآ،
بيظــحوةَة ٖةْذ َي ــو يــةة طــــةسنشدة ديهحــــاج ساْة ةايــاْـهــــشدةة ،نــة ئةطــةس ئــةة
ذــزَى ،ئـــةةاْيش ٖـــــةَوةى برـــزَٔ ،ةة ئةطـــةس ئـــةة نــ خى ،ئـــةةاْيش ٖـــةَوة
به خ ــٔ!! ةةى ؤ ـ ٕ قاص َي ــو دةقي ــشِيَٓى ٖــةَوة دةقريِ َيــٓٔ ،يــإ نــة َــةسِيَو دةسِةا
ئــةةاْى ديهــــة ٖــةَوةى طــــةسى يــة دةة دةْيَــــٔ ،ئــةة ديهــحاج ساْة خة َيــهيإ ئــاةا
دةةىَ ،دةي ــاْةة َى خــةيَو ٖ ــةَوةى ةةى سِةةة ق ــاص بهــةٕ ،يــإ ةةى سِاْــة َةسِ َي ــو
طـــةسيإ يـــة دةة بٓــئَ ،بآئـ ــةةةى بـــضأْ بـــةسةة نـــوىَ دةؤـــٔ! ئةطـــةس َـــةسِيَو
ٖـةيَةذيَشىَ ية شـاخيَو (َ )200 -100ـةسِيش يـة دةاى ةى ٖةيَــذةديَشىَ! ؤـوْهة َــةسِ
نة دةسِؤٕ ،جةَاشــاى ذيَــش خ يــإ ْانـةٕ ،بضأْ ئةةةى ذيَشـــآ ؤـى يـــآ ٖــاجوة؟
ئٓص ــا خـــواى ناسبةش ــآ ْةيويظ ــحوة بةشــــةس ةاب ـآ ،بةيَــــآ ديهحــــاج سةنإ ةايــإ
ييَذةنـــةٕ ،بـــةءّ ئـــةةة ذيَضـ ــةةاْةى ةيظـ ــحى شـــــةسيةةجى خــــواية ،ذيَضـ ــةةاْةى
ظيهُةجــى خـوايــــة ،ةيظـــحى خـــوا ،ةاجـة ئــةة ةيظـــحةى خـــوا نـة يــة شــــةسيةةجذا
بةسشةطحةيةْ ،ـةى ةيظحى دسةطـحهشدْى (رإلسردٗ رّتكي يْٓئ٘) ،ؤـوْهة ٖـيس نـةى
ْاجواْ ــآ ذيَض ــةةاْةى ئــريادةى جــةنويٓى خـــوا ظـوة َييَحــــةةة ،بــةءّ دةنــش َي َشؤظ ــ
ذيَضـةةاْةى ةيظــحــى جةشــشيةيى (رإلسردٗ رّتظيشٓع ئ٘)ى خــوا ظـــوة َييَحةةة ،بةيَــآ
خـواى بةسص ية شةسيةةجى خ يذا ةاى ذآ باش بـوةة ،نـة خـةيَو شــ سائ شـــ س بـآ،
دةايــى نــة ديهـــحاج سيَو دىَ يــة َاةةيــةنى دياسييهـــشاةداة بــ َاةةيــــةنى نــــةّ،
ْاؤاسيإ دةنـادٖ ،ـــةَوةيإ ةةى يـةى بــريبهةْةةة ،يـإ ٖـةَوة ةةى يـةى قظـــة
بهـةٕ ،يةسِاطـحيذا ئـةةة ظايَـةجيَهى ْـاَ ة ْاطشةشـحيية ،ةةى يـةّ ئايةجاْـةدا خــواى

ذـــةسةةسطاس ذيَشـ ــامنإ دةداد ،دةفـــةسَوىَ ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭼ يونـــــ  ،ةاجــــة
ئةطـةس ذةسةةسدطاسد ةيظـحةاى ،خةيَـهى طـــةس صةةى جيَهـــشِا ئيُاْيـإ دةٖيَٓـا ،ئايــا
جـ صؤس ية خةيَـهى دةنـةى جانو ئيُــاْذاسبٔ ،ةاجة َـٔ بـة خـوايةجيـــى خــ ّ صؤسّ
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يـآ ْةنـشدةةٕئ ةيظـحوةَة ئاصادبـٔ ،ئايــا ئـةى َوظة ـــةد! جـ دةجـــةةىَ صؤسيـإ

يــآ بهــةى! بـ د ْيــة ،ةة خـــوا  يــة طــوةسِةجى (ٍ يْد)دا دةفــةسَوىَ ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،ةاجـــــــــة ئةطـــــــــةس
ذةسةةسدطـاسد ةيظـحةاى خةيَـهى دةنـشدة يةى نــ َةٍَ ،بـةءّ بةسدةةاّ سِاشيــإ.
 )2نـــة دةفـــةسَوىَ ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،ةاجـــة ٖـــةس نـــةى بـــةذيَى
بةسْاَةى خ ى جاقي دةنشيَحـةةة ،ئايـا ذيَـوةى ذابةْـذ دةبـــآ ،يـإ ذيَـــوةى ذابةْــذ
ْابــآَ ،اْايةنى ديهةى ئةةةيــة نة ئايا ٖةس ناَيَو يـة ئيَـوة ئاَـادة دةبـــآ دةطـخ
ٖــةيَة شىَ يــة بةسْاَةيــةنى جاية ــةد بــة ط ــةسدةّئ سِؤرطــــاسيَو ،دةاى ئــةةة خـــوا
بةسْاَةيةنـى ديهــة دةْيَشىَ ،ئايا شوةيةنـة ئاَـادة بـوةٕ دةطـــخ يـةةة ٖـةيَة ــشٕ،
نة ية جةةسِاد دساةة ،ةة ئةةةى يـة ئيٓصيـٌ ٖاج جـة شيَــى ،ذيَـوةى ذابةْـذبٔ؟ ئايـا
ْةصــشِاْيى ئاَادة بوةٕ دةطــخ يةةة ٖـةيَة شٕ نـة يـة نحيَةةنــاْياْذا ظونُةنــةى
بـشدساةةة قوسِئـإ ٖـاج جـة شــويَٓى؟
خــــوا  بـــةةة جاقييحـــإ دةناجـــةةة ،ةة دياسيشـ ــة يةسِاطـــــحيذا صؤس يـــة خـــاةةٕ
نحيَةةنــإ يةة جاقيهشدْةةاْةدا دةسْةؤوةٕ ،ؤوْهة دةَاسطيــش بـوةَٕ ،ـٔ شاسيَــو
ية صيٓـــذاْى ئةَشيهييةنـــاْذا يةطـةٍَ يةنـــيَو قظـــةّ نـشد ،نـة ئيذديةــاى ئـةةةى
دةنــشد نــة صاْي ــاسيى قوةيَــــى دةسبــاسةى نحيَةــــى َوقــةددةى ٖةيــــة ،طــوجى ئايــا
ئةطــــةس ئيَــوةى َظــــويَُإ بةٓــة شوةيةنــــة ،يــإ بةٓــة ْةصــشِاْيى ؤييـــة؟ خــ

جـةةسِادئ ئيٓصيًييش ٖةس نحيَةـى خــوإ ،ئيَـوة ْايَــئَ ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ ،طوجـِ با ،شياةاصييـإ ْاخةيٓــة ْيَـوإ ،طـوجى دةشـــا قةيـذى ؤييــة،
بةٓــة شوةيةنــــةئ ْةصــــشِاْيى ،ئ َيــوة ٖــةس بــة دةاى ذيَةةَةــةسى خـــوا دةنــــةةٕئ
صةسةسجـــإ ْـــةنشدةة؟ طـــومت سِاطـــحة ،بـــةءّ ئةطـــةس ئيَُـــة بةيٓـــة شوةيةنـــة ،يـــإ
ْةصــشِاْيىَ ،اْاى ةاية بةسةة دةا طةسِاةيٓـــةةة ،بـةى ئيَـــوة نــة دةبٓـة َظـــويَُإ
بةسةة ذيَشــةةة ديَـٔ ،طـوجى ؤـ ٕ؟ طوجـــِ خــوا  جـةةسِاجى طـــآ ٖـةصاسئ ذيَـٓض
طــةد طاٍَ ذـيَش ئيَظـــحا ْاسدؤجـة خــواس ،ةة ئيٓصيًـى دةة ٖـةصاس طـاٍَ صيـاجش ذـيَش
ئيَظـحا ْاسدؤجة خـواس ،ئٓصا َٓيَهى َظــويَُإ ئةطةس بة دةاى ئيٓصيًــيَو بهــةةّ نـة
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دةة ٖــةصاس طــاٍَ ذيَش ئيَظــحا ٖاجوةَ ،اْـاى ةايـة بـةسةة دةا طةسِاةَــةةة ،بـةءّ جـ
دةاى ئــةةةى ئيُــإ بــة قوسِئــإ ديَٓ ــآ ،نــة ط ــآ ٖــةصاس يــإ دةة ٖــةصاس طــاٍَ دةاى
نحيَةةنـةى ج ٖاج جة خـواسَ ،اْاى ةاية جـ بـةسةة ذيَــش ٖـــاجوةى ،ئـةةة ية يـةى،
ئٓصــا نةط ـيَو نــة ئيُــإ بــة قوسِئــإ ديَٓ ـآَ ،اْــاى ةايــة نــة ئيُــاْى بــة جــةةسِادئ
ئيصيًـــيش ٖــةس ٖيَٓــاةة ،ئــةةاْى يةدةطــخ ْةؤــوةٕ ،ةة نةطــيَو نــة ئيُــإ بــة
َوظة ــــةد  ديَٓــى ئيُــاْى بــة َوةطــــائ يظــــاش ٖــةس ذاساطــحوة يــة خ يــذا،
بةءّ َظـويَُاْيَو ب ةسِيَحــةةةة بةيَحة شـوةَ ،وظة ةدئ يظـاى ية دةطخ دةؤــٔ،
ةة ئةطــةس بشــةيَحة ديــإَ ،وظة ــةدى يــة دةطــخ دةؤــآَ ،اْــاى ةايــة ئيَــوة نــة
َظــويَُإ بــٔ ،قــاصاْض دةنــةٕ صيــإ ْانــــةٕ ،بــةءّ ئيَـُـــة بةيٓــة شــوة يــــإ ديــإ،
صؤسَـإ صةسةسة! نــابشا خ شـى بــة شــاسةصا دةصاْـى ،ئيــذى جةَاشـاى يةنــذييإ نــشدة
طوجيــإ بةسِاطحى ةةءَةنةد صؤس َةْحيكييـة ،ئةةاْة ادةجيــإ ةايـــة شـــحيَو نـة
بة ٖةقيــإ صاْى ييَــى بآ دةْـط دةبـٔ ،ئةطةس بواسيإ ٖـةبــآ ةةسيشـي دةطــشٕ!.
 )3نة دةفـةسَوىَ ﭽﮬ ﮭﭼ ،ةاجة ٖـةسناَيَهحإ بـة ذيَـى بةسْاَـةى
خ ى خيَشايى بهـاد يـة ؤـانةناسيذا ،ةة ٖـةةٍَ بـذةٕ يـة ؤـانةدا ذيَشـــةْط بـٔ ،يـة
شياجى ئةةةى بة دةَاسطيـشاْة ٖةسنــةى دةطخ بة نحيَةى خ يــةةة ب ـــشىَ ،بـضأْ
ية نحيَةةناْحإ ض شحيَهى بـاش ٖةيـة ،دةطحى ذيَـوة ب ـشٕ ،نـة ةةى طوجـــِ ئةطـــةس
خـاةةٕ نـحيَةةنإ ةا بهــةٕ يةطةٍَ َظــويَُاْةنـإ ،دْيــا صؤس دةطــ سِىَ.

 )4نــــــــــة دةفةسَــــــــــوىَ ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ﭼ ،ةاجة سِاشياييـةناْي يةنـــذى جةظـة وٍ بهـةٕ ،ةة خــوا دادطـةسة ،ةة
دْيا َةنةْة شـويَٓى جةصـــفية ظيظـاث ،شوةيةنـةئ ْةصـشِاْيى بـة جـةَا ْـةبٔ نـة
َظــــويَُإ دةطــــحةةسداسيى َظــــــويَُاْةجييةنةى بـــآ ،دةبـــآ شيــــــاةاصيى يةنــــذى
جةظة وٍ بهةَٕ ،ظويَُاْيش بة ٖةَإ شـيَوة نـابشاى شوةيةنـةئ ْةصـــشِاْيى نـة
َظـــــويَُإ ْـــابٔ ،بـ ـ ى ْيـــة بـــة صؤس َظـــــويَُاْيإ بهـــاد ،بةيَـ ــهو دةبـ ـآ يةنـــذى
جةظة ـوٍ بهــةٕ ،ية ؤانــةدا ذيَشــربِنة بهةٕئ ،بةءّ سِاشيـاييةناْحـإ ٖةيَـ ـــشٕ،
ق ْاغيَهـــــى ديهـــة دىَ ،ناجيَهـــــى ديهـــة دىَ ،خــــوا ٖـ ــةمئ ْاٖةقـــــإ ييَـــو شيـــــا
دةنــاجةةة.
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َةطــــــةيةى ذيَـٓصــ ــةّ نــــة دةفةسَــ ــوىَ ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂        ﭼ ،ةاجة ةة ظـونِ
بهـة بةةةى نة خـوا ْاسدةةيةجـــة خــواسىَ ،ةة دادةةسيـى يـإ يـة ْيَواْـــذا بهــــةئ ،بـة
دةاى ئاسةصةةيإ َةنةةة ،ةة ةسيابة د ْةدةٕ يـة ٖةْـذيَو يـةةةى خــوا ْاسدةةيةجـة
خـواس ،ييَشةدا شةخخ نشاةةجةةة يةطةس دادةةسيى نـشدٕ بـةذيَى ةةظـى خــوا ،ةة ةسيـا
بــوةٕ يــة شــــويَٓهةةجٓى ئاسةصةةةناْيــــإ ،ئــةةة ؤــى يــــآ ةةسدةطيـــشىَ؟ ٖةَيشــــة
بةديًــى ةةظــى شــويَٓهةةجٓى ئاسةصةةة ،بةديًـى (ٍُ يذٍَ ( ،)ٚي يْ)ٚية ،ئةةةى بـة دةاى
( ٍُييذْ )ٚةنــــةةىَ ،يــة ؤــا َيـــى ( ٍَييْ )ٚدةنــــةةيَ ،ئٓصــا يــإ بــة دةاى ٖــةةاى خــ ى
دةن ــةةىَ ،يــإ بــة دةاى ٖــــةةاى يةنيَهــــى ديهــة دةنــــةةىَ ،خـــواش  بةسْاَــــةى
خــــ يئ سِيَُٓــــايى خ ــ ى ْــــاسدةة ب ـ ئيَُــــة ،جــانو يــة ؤٓــــط ئــاسةصةةى خ َــإئ
ئاسةصةةى خةيَو سِصطاس بنيئ ْةنةةيٓــة شــوئَ ئاسةصةةةنــإ.

ئٓصـــــــــا نــــــة دةفــــــــةسَوىَ ﭽ﯂       

ﭼ ،بــة ذيَةةَة ــةس  دةفــةسَوىَ بــةءّ نوسدةةاسي ــى خ َــإ دة َي ـئَ ديــواس
يةطـة ٍَ ج َــة طويَظــــواْة طو َيــخ ييَةــآ ،ئةطـةس ذيَةةَةــةس  ذيَويظــحى بــةةة ٖــةبآ
ةسيابـآ يٓـةدةٕ ،دةبــآ ئيَُـة ؤـةْذَإ ذيَويظـــخ بـــآ؟! ديـــاسة (َٓيتٔيُي يْ ق) يـاْى
(َٓصِ يشافَْ َٓ ،خِذ ُ يْ ق) ،نةةاجــة دةبـآ َظــويَُاْإ ية ْاَظــويَُاْـــإ ةسيـــابٔ ،شـــا
ض ئةًٖى نيحــاث بٔ ،ض ئةةاْــة بٔ نة بشِةايــإ بة ٖيس نحيَةيَو ْية ،ةسيــا بـٔ يـإ
ْةدةٕ يـة ٖةْذيَـــو ئـةةةى خــوا ْاسدةةيةجــة خــواس ،ديـاسة ئةًٖــى نـوفش بـة نةَـة
داْيَهــى ئيَُ ـةش يــة ٖــــةم ،قةْا ــــةد دةنــةٕ ،ئةطــــةس ج صيَه ــيش بذةيــــٖٔ ،ــةس
ذيَيــإ ؤانــة.
َةطـةيةى شـةشــةّ نة دةفـةسَوىَ

ﭽ       ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﭼ
 /1ب ية دةفةسَـوىَ ﭽﯔ ﯕﭼ ،ؤوْهة نةَيَو دإ بـايى طـضاى دْياييــةئ
طضاى دْيايى يةطــةسة ،بةءّ داْى جــةةاة ،ياخود طوْاٖةنــاْيــإ بة جةةاةيـــى ،يـة
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نــو َى ط ــضاى ذ ـشِ بــة ذيَظ ــخ ةةسدةطشْــةةة؟ يــة قياَــةد ،بــةءّ ط ــوْٓةجى خـــواية
بةشــــيَو يــة طوْاٖــةنإ يــة دْيــادا طــضايإ دةداجــةةة ،ةةى يــة طــوةسِةجى (رّييشّو)دا

خـــــواى ذــــةسةةسدطاس دةفــــةسَوىَ ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ ،ةاجــــة خشاذــــةئ
ئاشـوةث ية جــةسِئ ةشـــو (يـة دةسيـائ ةشـــهاْيى)دا دةسنـــةةد ،بـة ٖـ ى نـشدةةةى
خةيَـهةةة( ،ةاجة بة ٖ ى نشدةةة خشاذةناْياْةةة) جانو طـضاى بةشــيَو يـة نـشدةةة
خشاذةنـاْيإ ذآ بضـيَزىَ ،ب ئةةةى ب ةسِيَٓــةةة.
ئيَظــحا ئــةة ٖــةَوة شـ سة ْةخ شــيية ةةى ئايــذصئ صةٖــــشييئ طــــةيةٕئ ئــةة
ْةخ شيياْةى ديهة نة بة ٖ ى صيٓائ جـاةإئ ئيٓعشِافـى شٓظــييةةة ذةيـــذا دةبـٔ،
ب ئـــةةةى خـــةيَو بيَحـــــةةة طـــــةسخ ى ،ئـــةة ٖـــــةَوة ْةخ شـــــيياْةى نـــة يـــة
ش ةسةنيَشــإئ شـةسِاثئ قوَـاسئ يـة ظـةسِاّ خــواسدْةةة ذةيـذا دةبـٔ ،ظيهُـةجيإ
ؤييـة؟ ئةةةية نة خةيَو ب ةسِيَحـةةة ،ةة ئةةة باشيَهــى نـــةَى طوْـاءئ جاةاْةناْـة
نة ئيٓظــإ ية دْيادا دةيــذاد ،بـةءّ طـــضاى ذـشِ بـة ذيَظـــحى جاةاْةنـــإ ،يـة سِؤرى
قيــاَةد دايــة.

 /2نة دةفـةسَوىَ ﭽﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﭼ ،ةة صؤسبــةى خةيَـهى( ،ةاجـة
يةط ــةس ئاطــحى َشؤظــــايةجيى) سِ َيــٔ ،جةَاشــا بهــةٕ! ٖةَيشــــة قوسِئــإ خ ـ ى يــة
طشــحاْذٕ (ةعنئه) دةذـاسيَضىَ ،جـانو ئيَُـةش فيَـشى ئيٓضــاف بـني ،بًَــيَني صؤس يـة
خةيَــهى سِيَـــْٔ ،ةيَــيَني ٖـــةَوة خةيَـــهى سِيَـٔ ،يـإ خــوا باطـى ئـةًٖى نحيَــت
دةناد دةفةسَوىَ صؤسيإ ةإْ ،ــافةسَوىَ ٖــةَوةيإ ةإ.
َةطـةيةى ظةةجـةّئ ن جــايي نة دةفــةسَوىَ

ﭽﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ ،ئايا دادةةسيىئ بةسْاَةى ْةفاَيى دةخـواصٕ؟! ئايــا
ظونُـى نـآ ية ٖى خـوا ؤانحـشة ب نةطــاْيَو نة بشِةايةنى ذحـةةيإ ٖةبــآ ،خــواى
ذةسةةسدطاس ؤةْذ شــحيَهى بة ْاةى ْةفاَيــى ٖيَٓــاةٕ ية قوسِئــاْذا
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 -1ﭽﯝ ﯞﭼ ،ظونُـى ْةفاَيــى.
 -2ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮑﭼاألحـــ ا .
خـ سِاصاْـذْـةةةى ْةفـاَيــي.
 -3ﭽ ...ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ...ﮤ ﭼآل عنــــــ ان ،طوَــــــاْى
ْةفـاَاْــة.
 -4ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ...ﮯﭼالفتح.
دةَاسطيـشيـي ْةفاَيــي.
نةةاجــة شــاسى ةاي ــة سِةةش ــخئ سِةفحــاسئ ٖةيَظــــونةةدئ خ سِاصاْذْــةةةئ شواْيــــى
خ دةسخظنت ْةفاَاْـ ةية ،ةة شـاسى ةايـة طوَـإ ْةفاَاْةيـة ،طوَـاْى ئـةةة بـة خــوا
بةسى نـة شـايظــحةى ْةبــآ ،ةة شـاسى ةايـة جــوةسِة بـوةٕئ دةَاسطيــشيي ْةفاَاْةيـة،
ؤوْهـــــة طوَـــاْى ٖـــةقيش ٖةيـــــةئ جوةسِةيـــــي ٖـــةقيش ٖةيـ ــة ،ييَــــشةدا ب َـــإ
دةسدةنــةةىَ ،نــة ْــةفاَيي ق ْــاغيَهى َ َيــزةةيى ْيــة جيَرـةسِبــــآ ،بةيَــــهو ش س َيــو يــة
بيـشنشدْةةةة ش سيَو ية ٖةطـخئ ْةطـخئ ش سيَـو يـة سِةفحـاسة ٖةيَظـــونةةجةنة ،يـة
ْةصاْنيئ ئاسةصةة ة دةَاسطيـشيى ئيٓظــاْةةة طــةسؤاةة دةطــشىَ.
طيا)
خنٖيذ ىَ ْ
ةاجة ْةفاَيَحيـى شـــحيَو ْيـةئ ق ْاغيَـــو ْيـة جيَرـــةسِى بـآ ،ةةى ( ُم َ
خــــوا ذاداشـــحى بذاجـــةةة يـــة نــــحيَةى (لًٍ ٔ يي٘ رّق ييشٌ رّعظ ييشًٓ)دا شـــواْى سِةةٕ
نشدؤجــــةةة ،دةيَــــآ ْــةفاَيَحيى ق ْاغيَــــو ْيــة جيَرــــةسِى بيَــخ ،بةيَـــهو ظايَةجيَهــة
ئيٓظــإ جيَيذا دةرىٖ ،ةس نةطيَو ية خــوا دةةسنةةجـةةة ،جوةشـى ظونُــى ْةفاَيـــى
دةبــــآ ،ئةطــةس بــة دةاى ظــونُى خـــوا ْةنــةةد يــة بيــشنشدْةةةى ٖةطــخئ ْةطــحذا،
بيــ ــشنشدْةةةى بةساْةــــــةس بــــة خـــــوا ْةفاَاْــــة دةبــــــآ ،يــــة بــــةسطئ ذ شــــــانذا
خ سِاصاْذْــةةةى ْةفاَــــاْة دةنــاد ،ةة يــة دةَاسطي ــشيذا ٖةيَويَظــــحى ْةفاَاْــةى ب ـ
دسةطــــخ دةبـآٖ ،ــةسةةٖا يــة ٖةيَظــــونةةدئ سِةفحــــاسدا ،ئٓصــــا ئايــا ئــةة ظايَــــةجة يــة
ؤييــةةة دسةطـخ دةبـآ؟ يـة دةةسنةةجٓـةةةى ئيٓظـــإ يـة بةسْاَـةى خــوا ،ب يـــةش
خـــوا بــة ظــونُيَهى غــةيشة ئيظــــةَيىئٖ ،ةيَظــــونةةدئ سِةفحـاسة ،طوَــاْيَهى خــشاس
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دةفــةسَوىَ ْةفاَ ــاْةية ،ؤــوْهة يةسِاطــــحيذا ئــةةةى خـــوا دةيفــةسَوىَ ،ض دةسبــاسةى
ياطــــاناْى ريــــإ بــــآ ،ض دةسبـــاسةى ةقيــــذة بــــآ ،ض دةسبــاسةى سِةةشــــخ بــآ ،ض
دةسبـاسةى باسى نةطــيَحى بــآ ،دةسباسةى ٖةسشحيَو بـآ ،خــوا يةطـةس بٓاغـةى يًــِئ
ظيهُــةد دةيفةسَوىَ ،يًـُيَهـى بـآ طـٓوةس ،ظيهُـةجيَهـى بـآ ن جــايى.
بةءّ ئـةةةى ئيٓظـــإ دةيًَــآ ،صؤسشـاس يةطـةس بٓـــاغةى ٖـــةةاة ئـــاسةصةةى خـ ى،
يــإ ٖــةةاة ئاسةصةةى نةطيَهى ديهة ،يإ يةطةس بٓاغةى طوَإ ،يإ يةطـةس بٓــاغةى
صاْيــاسييةنى نـةّ ،دةيًَـآ ب يـة ئـةةةى ئيٓظــإ بـة صؤسى ْةصاْيٓـــى يةطـةٍَ جيَهـــةٍَ
دةبــآ ،ةة ئةةةى خـواى ذةسةةسدطاس ية صاْياسييةنى بــآ خًـَـحةةةة ،ظيهُةجيَهــى بــآ
خًَـحةةةة ،سِةمحــةدئ بةصةييةنى بآطــٓوةس جيَـشئ جـةةاةةةة ،طــةسؤاةة دةطــشىَ.

يـــة ن جاييـــذا خــــواى بـــةسص نـــة دةفـــةسَوىَ ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﭼ ،ظونُـى نــآ ؤانحـشة ية ٖى خـوا ،بـ ن َـة َييَو نـة يةقيٓيـــإ ٖـــةبآ؟!
ةاجــة صاْياسيي ــةنى جةةاةيــــإ ٖــةبآ ،يــإ ئيُــاْيَهى جــةةاةيإ ٖــةبآ ،ئةَــة ئــةةة
دةطةيةْآ نـة ةةى نـوسدةةاسيى خ َـإ دةيَـآ (قـةدسى صيَـشِ ى صيَشِْ ـــشة) نةطـاْى
صاْــائ شــــاسةصا قــةدسى ئيظــــةّئ ياطــائ سِيَظ ــاناْى شــةسيةةجى ذ ـشِ ظيهُــةجى خـــوا
دةصاْـــٔ ،بـــةءّ ئـــةةةى ْــةصإ بــآئ ،طـــــةس نيَــٌَ بــآ ،ئاسةصةةبـــــاص بــآئ ،خـــــاةةٕ
بةسرةةةْــــذى ْاشــــةس يى ب ـآ ،ئــةةة شــــحيَهى ؤــــاةةسِةإ نــشاةة ،بــة ئيظــــةّ سِاصى
ْةبــآ ب ؤـــى؟ ؤـوْهة بٓـــاغةى يـةقيٓى ْيـــة ،ئٓصـــا يةقيـــٔ ض بـة َاْـــاى بـشِةاى
ذحــةئ بـآ ،ض بة َاْــاى صاْياسى سِاطخئ بةسؤــائسِةةْيـى جــةةاة.
ط ََذُ أقٌِ ال اَ قَُّ اَال أقىِثَ أقسِ َت ِػ ٔي ُش ق َّقأةُْبُ اَّق ِٔكق.
خ ِن ٔذ ق أق ِ
س ِخًَ َىكق رّ ََُّهٖ َّ ٔب َ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةً دةزضـةواُ لة ضــآ ئايـةج حَك ــدىك ،لـة ئايةةـةناٌ(  )15 - 15نـة ةَكَـاٌــدا خــااى
نــازبةجــآ فةزوــــاُ بـة بـسداادازاُ دةنــــاج نـة جاالةنــــةا ٌةؾــسداٌََةنــاُ بــة دتضــث
ٌــةنسُث حػــتَاُ حَكٍةبةضــر ،اة زدايدةنةيــةٌآ نــة جاالةنــةا ٌةؾ ـسداٌََةناُ دتضــثث
حػــــتَااٌ( يةنــديَ ،حاغــاُ ِةزدةغـــةيةن( نــةازةياُ لَكــدةناجث دةفــةزواىكة اة ِــةز
نةضــَكل لــة ئَكــاة ئــةااُ بــة دتضــث بزــسىك ،لــة زديــصى ئةااٌــدا َطـــاب دةنــسءكث ،بــة
ضـتةو ازيؼ دادةٌـسىكث ،زديكٍىــايي خـاا ٌايزسيكتـةاة.
حاغ ــاُ لــة ئاي ــةة( دااةوــدا زدااٌــ( دةن ــاةةاة نــة ئــةاة دلٍ ــةخؤؽث دةغةلةن ــاٌَ
خ كَ ــسايي دةنــــةُ ،لــة دتضــتايةةَ( نسدٌــ( جاال ــةنةا ٌةؾـ ــسداٌََةناٌدا ،بــة بَــــاٌااى
ئـــــةاة نـــة لـــة بـــةتا نازةضـــاج دةةسضـــــَكَث داازبٍََـ ــ( بؤخؤيـــاُ دةنـــةُ خــــااى
باتدةضـــتَؼ بــؤ بةزحةز ـــداٌةاةى ئــةا بسدابَــــاٌاااٌة دةفــةزواىكة ٌـــصي ة خـــاا 
ضـةزنةاةٍَكل ياُ نؤزداٌ ازيَةن( ةايبـةج لة ِاانَكػـةى َِكصةنــاٌدا بَكٍَكتــةدى ،نـة ئـةا
جؤزة نةضــاٌة لةضةز ئةا ناواُث خالــَاا بةدبَـٍ( ياٌةى خؤياُ حةغــَكىاُ ببٍـةاة.
ئٍجـا لـة ئايـةة( ضَكَةوَػــدا ِةلايكطــت( ئَىاٌـدازاُ  -نـة ئةنــةزى ِـةيــة بَكتــةدى
حـــاؽ نؤزداٌ ازيـ ــي لـــة بـــازادت دا  -دةخاةـــةزداا ،نـــة شتز ٌـ ــصي ة ئَىـ ــاٌدازاٌَؼ بـــة
ضـةزض ــازدواٌةاة بةزاٌبــةز بــةا جــؤزة نةضــاٌة بم ـَكَة ئايــا ئةااٌــة بــااُ نــة ض ــايكٍدى
حتـةاياُ دةخـاازد نة لةنــةهك ئَكــاةُ؟ نة ( ئَكطــتا بة ِـؤى ئـةا ِةلايكطـــتاٌةياٌةاة،
نسدةاة باغـةناٌَاُ ِةلاةغااٌةاةا لة شياٌبــازاُ بااُ ،ئايا ئةااٌـــة بـااُ حَكَـاُ اابـاا
ئَىاٌدازُ ،لة زديصى وطــالىاٌاُ داُ نةااةــةة خــةياهك حــآلاياُ نــسداة.
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ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
ئةى ئةااٌـةى بسدااةــاُ َِكٍـــااة جاالةنــةا ٌةؾـــسداٌََةناُ بـة دتضـــث وةنــسُ،
ئـــةااُ ِةٌـــديك َاُ دتضــــثث حػـــــتَااٌ( ِةٌديك َـــــاٌَ ،اة ِـــةز نـــــةع لـــة ئَكـــاة
دتضــــتايةةََاُ ب ـــاج ئــةاة لةااٌــة ،بَكزــــاواُ خـــاا  زديكٍىــــايي نؤوــةل( ضــتةو ازاُ

ٌانــاج ﭫ ئٍجــا ةؤ ِةوَػــة ئةااٌـةى دلَـاُ ٌةخؤغـَي ٌَيـاتي) ةَكدايـة ،دةيـاٌبٍَ(
نة خَكسايي دةنةُ لة دتضـتايةةَ( نـسدُ ى جاالةنـةا ٌةؾــسداٌَي)ياٌدا ،بـة حاضــااى
ئةاة نة) دةلـَكَة دةةسضني بـةتواُ ةااغـــبآ ،شتزيــؼ ٌــصي ة خــاا ضــةزنةاةٍَكل بـؤ
وطـالىاٌاُ) بَكٍَكتة حَكؼ ،ياُ نؤزداٌ ــازيَةك لةاليـةُ خؤيةاة ب ـاج ،اة ضـةزةماً ئـةا
جؤزة نةضاٌة لةضةز ئةاةى نة لـة دلَاٌـدا حـةٌّاٌ( دةنـةُ لـة ناوـاٌ( خـسا ث ةـسعث
خالَــاى ةسضــٍؤناٌة) حةغــَكىاُ ببٍــةاة ﮉ اة لــة ئانــــاودا بسداادازاٌَــؼ بمــــَكَة ئايــا
ئــةااٌة بااُ نة ضــايكٍدى نةازةياُ بة خــاا دةخــاازد ،نـة لـة ئَكـاةُ نة ـ( ئـةاةؽ
ِةلايكطــــــتَاٌة)؟ بــــة دلٍَــــــايي يــــةاة ئــــةا جــــؤزة نةضــــاٌة لــــة ضــــؤٌزةى ئــــةا
ِةلايكطــتاٌةياٌةاة) نسدةاة باغــةناٌَاُ ِةلاةغــاٌةاةا لة شياٌبــازاُ باااُﮛ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ﭙ)ة نؤى َٚئ)ٞية ،اةلي بة نازدى ئَكىـة دةلَكَـَة دتضـثٌ ،ـصيل ،خؤغـةايطـث ،بـة
واٌاى حػــتَااُ دىكث ،بة واٌاى يازوةةَدةزيؼ دىك ،لةزديػــةدا لة ََـــةاة ِـــاةاة؟
ظ
ظ َب َُ َُٗٓ ِٝوا ََ وا يَ وَ ِٝ
ا َي وَ ِٝ
ص و واعٔداّ حُصُ و وّ ٛ
غ و وَ٦ٝإِ َف َ
ص وٌَ َ
اي وَٛاََٚ ُ٤اي ٖتَٛائ و و :ٞإَِٔ َٜخِ ُ
ح ِٝوثُ
ح ِٝوثُ ايِّٓطِ وو َبَٔ َٚ ،ُ١ؤِ َ
ح ِٝوثُ ايِ َُ َهوإَُٔ َٚ ،ؤِ َ
و ٔيًِ ُكوسِ ٔ َٔؤِ َ
طو َتعازُ َذ ٔيو َ
َُِٔٓٗ َُواِ َُٜٚ ،
حِٝثُ ايصٖ و َداقَٚ ُ١ايٓٗصِ و َسَٚ ُ٠اإلِعتٔ َكوادُ) اغـةى َٔ ٚيو )ٞلـة زديػــــةدا َٔ ٚيوَٞ
ايدَِّ َِٔٔ َٚ ،ُٜٔ
ًَٔ ٜوو)ٞيــة ،ااةــةة َقوسُ َ َِ ٜكوسُ ُ) ًَٜٝ ،وو ٔ٘) ،ااةــةة بــة دااء دادءك ،دةلـــــآة َٚاَ ،ُ٤تو َٛائ)ٞ
ئةاةية نة داا غــث ياُ شياةس بة دااء يةندا بـَكَ ،نـة غـت كَ ي ٌاوؤيـاُ لـة ٌَكااٌـدا
ٌةبــآ ،يةنطــةز بة دااى يةنــدا بـَكَ ،اة ئـةاة خـااشزااةةـــةاة بـؤ ٌـصي ــَي ،ااةـةة
اغــــةء َٚئووَ ،ٞت وَٛائ )ٞبــؤ ٌـــصي ي خـــااشزااةةةاة لــة زدااء غــايكٍةاةا لـــة زدااء
ٌطــــبةةةاة بــؤ ايكٍــــةة بــــابث نــازد ،يــاُ بــساا  ،بــسا يــــاُ ذُث و كَــسد)ث لــة زدااء
ديٍـــــةاة ِـــــااديَ بـــَ) لـــة زدااء حػــتزَـ ــسيي نسدٌـــــةاة حػتزَـ ــسيي يةنـــدء
ب ــةُ)ث لة زدااء بسادةزايةةَــيث ِــااةتيةةَي يةاة ،ياُ لة زدااء عةتَـدةا بـــسداا
حــآ بااٌــةاة.

ﭠ)ة حػــتَاُ حـآ ببةضــــتآ ،بـة دتضـــتَاُ بزـــسءك ،لَكَـــاُ ٌـــصيل بـآَ ،تَٛي وِ ٢إذَا

ا َٜو و و َِٔٚ ،١إذَا عُو و ودِّ َٟب و و نعَو ؤِظ َيفِ َو و واّ أَ َِ ٚت ِكدٜٔو و وساّ،
طو و و ٔ٘ اقِ َتطَ ووََ ٢عَِٓ وو ٢ايَ َٛ
ٔ ٟب َٓفِ ٔ
عُو و ودِّ َ
اقِتَطَ وََ ٢عِ َٓو ٢اإلِعِوسَا َ :فوِِْٕ تَٛيو وٛا) ،اغـــةء تَوَٛي )٢ئةنـةز بؤخـــؤء ةةعـــةددا
ب اج بؤ َفعو )ٍٛئةاة واٌاء اةاليـةجث ٌــصي َيث دتضـتايةةَي دةنةيةٌـــآ ،بـةتً
ئةنةز بة اغــةء عَؤِ) ةةعــةددا ب اج ،جا ض بة بَكـرة َيفِو وظ) يـاُ تكودٜس) ئـةاة
واٌاء حػــث ةَكـ سدُ دةنةيةٌـآ ،تَٛا ،)ُٙااةةة دتضتايةةي نسدَ ،تَٛي ٢عَِٓوُ٘) ،ااةـةة
حػــيت ة كَ سد ،ااةةة حَكضـةااٌةء دتضـــتايةةَي نـسدُ ،نـة لَكــسةدا دةفـةزواءكة َفوْٕ
َتَٛيٛا) ،ئةنةز حػــتَاُ ِــةل ــسد ،ااةــةة حػــتَاُ ة كَ ــسد.

ﭮﭯﭰ)ة ااةةة لة دلَــاٌدا ٌةخؤغَي ِةية ،ئةا اغــةية خـااء حةٌّــاٌـــصاُ
بؤ داا جؤزة نةضـاُ بةنازء ديكٍـآ ،جازء ااية بؤ واٌافَقاُ بةنازء ديكٍـــآ ،جـازء
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ااغــة بــؤ وطــــالىاٌاٌ كَ ي ئَىــاُ الااش بــةنازء ديكٍــآ ،ئــةاةء وــَ بــؤً دةزنــــةاةاة

وةزج ٌَة ِةوَػــة نة دةفةزواءكة ﭮﭯﭰ) وةبةضــث حَكي واٌافَقةنـاُ
بــآ ،جازء ااية وةبةضــث حَكــي وطـالىاٌاٌَك ي ئَىاُ الااشة ،بـة بةلـزــةء ئـةاة نـة

لة ضاازدةةي األْفو واٍ)دا خــااء حـةزاةزدناز دةفـةزواءكة ﭽﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ...ﮮﭼ ،ااةــةة ناةَكــــل نــة واٌافَق ــةناُث ئةااٌــــةء
نة دلَــاُ ٌةخؤغــَي ةَكداية دةلــَكَ ،جا واٌافَقــةناُ ئةاة ديــازُ ،اة وـــاداً بـــة
ا) عةطف نسااةةةاة ضةز ،ﭽﮝﭼ ،نة ديازة واٌافَقةناٌَؼ دلَـــاُ ِـةز

ٌةخؤغــَي ةَكداية ،بةتً واٌافَقةناُ ٌةخؤغََةنة ضةزةاحاء دلي دانسةااُ ،بـةتً
دةنامــآ ئٍَطـــاٌي وطــــالىاُ ضــَيةةَك ي ،يــاُ ــــةٌد ضــــَيةة كَ ي واٌافَقــاٌي
ةَكدابَ ،بةتً ٌةباابَكتة واٌافَقي ةةااا ،دلـي ٌةخؤغـــة ،بـةتً ٌةخؤغـــََةنة بـة
ةةااايي بةضةزيدا شاهك ٌةبااةا ٌةبؤةة واٌافَقي ةـةااا ،نـة بةغـي بـة ئَطـــالوةاة
طو ووإِ ،جٔطِووَُاّ
ٌةوَكٍـــــآ ،دةلـــــآة ايَُِوو َس ُ :اخلُ و وسُٚجُ عَوو ِٔ اإلِعِتٔوو َداٍِ اخلَوواصِّ باإلِِْ َ
حو واّ) ااةــــةة ََو و َس ) ،بسيتَــــة لــــة دةز ــــــااُ لــــة الــــــةةي ِااضــــةٌزَيث
َٚزَُ ٚ
ةةٌدزاضــتَي نــة ةايبةةــة بــة ئٍَط ــاٌةاة لــة زدااء جةض ــتةيةاة ،يــاخاد لــة زدااء
زداا َـــــي ،نةااةـــــةة ئٍَطـــــاُ دةنامــــآ لـــة زدااء جةضـــتةيَةاة ٌةخؤغـبــــآ،
دةنامــآ لة زدااء زداا ََةاة ،نة ديازة ٌَيـاءث غـَــسكث نـافسا ئَماـادا ئةااٌـة
ٌةخؤغَني ،ةااغي زدااح دةبــَ ،اةك ـؤُ جةضـــتةؽ ةااغـي ضـــَنث ضـةزدةةاُث
ٌةخؤغــَي دي ــة دةبــآ.
ﭷ)ة اي ودَاَ ٔ٥سٔ :ُ٠عبَ وازَ ْ ٠عَ و ِٔ اخلَ وطِّ ا ِيُُخٔ وٝطٔ ...ثُووِٖ عُبَِّ ووس ٔبَٗ ووا عَ ؤِ اََادٔثَ وَٚ ٔ١ايوودٖٚزٔ٠
ن َُا َ ُٜكاٍُ ايدَٖ ِٚي ١فو ٞايو َُخِبُ ،) ٛاغةء دَأ٥وسَ )٠لـة ئةضـمدا
َٚايدٖاَ ٔ٥س ٔ ٠فو ٞايو َُهوسَ ٔٙٚ
بسيتَـــة لـــةا َِكمـــــةء نـــة دةازء غــــــتَكل دةداج ،باشٌـــة ،داايـــي بةنـــــازَِكٍسااة
لةجَــــــاةي زداادااا نازةضــ ــاج ،بؤ ــــي؟ اةك ــــؤُ بــ ــاشٌة دةازء غــ ــث دةداج،
زدااداايــؼ نــة زداادةداج دةازء ئــةا خةل ــة دةداج نــة بةضــةزياُ ِــــاةاة ،خـــااى
نــةازة دةفــةزواءكة ﭽ ...ﯖ ﯗ ﯘ ...ﯝ ﭼ
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خسا ث بةتء خساحَاُ بةضــةز بـآ ،نة نةضــَاُ ـةحالة ٌـةدا ،جـا دةلـــآة اي ودٖٚز ُ٠
ن َُا َ ُٜكاٍُ ايدَٖ ِٚي و ١ف و ٞايو َُخِبُو وِ ) ٛـةز داا اغـــةء دٚز،٠
َٚايدٖاَ ٔ٥س ُ٠فو ٞايو َُه وسَ ٔٙٚ
دا٥س )٠بؤ غــيت خـسا بةنـــازديكَ ،بـةتً اغـةء (دٚيو و )١بـؤ غـــيت بـاؽ بةنـــازدءك،

اةك خـــااى شاٌــاا غـــازةشا لــة ضــــاازدةةي (اَػووس)دا دةفــــةزواءكة ﭽ ...ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ...ﮰﭼ ،ااةةة بؤئةاةء واهكث ضــاواُ ةةٌَـــا لـة دةضـــيت
دةالةوةٌدةنـاٌدا خسد ٌةبَكتــةاة.

غ و وهاٍَِٚ ،اي َف و ِت :ُ:ايٓٗصِ و وسَٚ ُ٠اي فَ و وسُ ٚاَُهِ و وُِ)،
ال ِم َٚاإلِ َ
ﭽ)ة اي َف و ِتِ :ُ:إ َشايَ و و ُ١اإلِغِ و و َ
فَتِ ):لة ئةضــمدا بة واٌاء البسدٌي داخساُث نسءك نايكسةيةنـة ،بـةتً داايـي اغـةء
فت ):بةنازَِكٍسااةا خـااشزااةةةاة بؤ ضةزنةاةَث بسدٌــةاةا باتدةضــيت.
ﮑﮒ)ة ااةـةة ضــايكٍديكل نة ئةاحةزدء ةااٌـــاء خؤيـــاُ ةَكـــدا بةنـازَِكٍـــااة،
ج ِٗوود) بــة واٌــاء اشةا ،بــة واٌــاء
ج ِٗ ودُ ُ ٚ
ػ و وكَ ،)ُ١
اجلَ ِٗ ودُ َٚاجلُ ِٗ ودُ :ايطا َق وَٚ ُ١ايو َُ َ
اووأِْٗ :أَ ِب ًَ وؼَ األاووإ
ج ِٗ ودَ َأ َ
غــــتَكل دىك ،نــة ئٍَطــــاُ بةشةمحــةج بــؤء ب ــسءكَ َٚ ،
ندَُٖٚا) ،ياٌية ضايكٍديكل نة بزـاةة ئةاحــةزدء ،اة شتز بةَِكــص بــآ ،شتز
َٚأَ ِقَٛاَٖا َٚأََ ٚ
دانؤنـَي لةضـةزنساابــآ.
طُٖ َٚ ،و ََ ٛإٔ
ط َٔ َٔ اََ َب و ٔ
ﮗ) ،ااةةة ِةلاةغــااةةةاة ،لةبةيــَ ااةَ ،أصِ وٌُ اََبِ و ٔ
حبِو و وط) لـــة ئةضـــمدا لـــة
حتٖو وَِٜٓ ٢و وتفخَ َبطَُِٓٗو وا )...اغــــةء َ
ال َ
تُهو و و ٔث َس ايدٖابَو وَ ُ١أنِو و ّ
حوبَطِ)ةاة ِــــاةاة ،نــة الةة كَ ــــة ةااغــــي ئاذةلــَكل دءك ،شتز لــــةاةزدِِءك دةخـــااج،
َ
ةانا شنــي دةئااضــآث دةوـسءك.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

ِــؤى ِاةٍــة خـــاازةاةى ِــةز ض ـآ ئايةةــة نــة دةفــةزواىكة ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [زَ ٣َٚإ ِبُٔ جَس ٜوس عَٔ
خلوصِ َز ٍج إ َيوو٢
َوازِث بؤ ا َ
ت َٔ ؤِ َب ٔٓو ٞا َ
جو واُ َ٤عبَوادَِ ُ٠بؤُ ايصٖو وأَ ٔ
طٖٝو و َِ ١بؤ ضَو وعِ ٕد َقوواٍََ :
َع ٔ
زضُ وو ٍِٛاهلل َ ،ف َكوواٍََٜ :ووا زَضُ وو ٍَٛاهللٔ إِٕٖ ٔي ووَََٛ ٞاي وؤَ ٞوؤ َ ُٜٗووٛدٔ نَث ٝووسُ عَ و َددُُٖ ووَِِٚ ،إِ ِّْوٞ
ضووَ ٛيُ٘ ،فَ َكوواٍَ َع ِب ودُ اهللٔ ِب ؤُ أُ َبووِ ِّٞب ؤِ
ضوؤ ٛي٘ٔ َٔ ؤِ َٚاَ َ ٜوُٗ َٜ ٔ١ووٛدَٕٚ ،أ َت وَٛي ٢اهللَ َٚزَ ُ
أَبِ و وسَأُ ِإىل اهللٔ َٚزَ ُ
جٌْ أَخَافُ ايودَٖٚا ٔ٥سَ ،اَ أَبِو وسَأُ َٔؤِ َٚاََٜوَََٛ ٔ١ائو و ،ٖٞفَ َكواٍَ زَضُو و ٍٛاهلل َٜ ،وا أَ َبوا
ضًُ :ٍٍٛإِّْ ٞزَ ُ
َ
و َد َْٚو وُ٘،
ا َ ٜو ٔ ١اي َُٗٝو وٛدٔ َع ًَ و ٢عُ َب و وادَ ٠بوؤ ايصٖ و وأَتَ ،ف ُٗ و ََ ٛي و َ
ب ب و٘ٔ َٔ ؤِ ََ ٚ
ح ًِ و َ
اَُ َب و وا ! ََ وا تَ َ

َف َكو و واٍََ :ق و وودِ َق ٔبو و و وًِتَُ ،ف و وو َأِْ َص ٍَ اهللُ َعو و وصٖ َٚجَ و و ووٌٖ ٔف َُ ِٗٝو ووا :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ...ﭼ]( ،)1ااةـةة ئَبٍا جـةزيس لـة عـةطيي هى
نازدى ضةعد دةنَكسديكتةاة نة ناةاايةة(ة عابادةى نـازدى ؾـــاوَث خــاا لــَك( زداشى بـــآ،
نــة يــةنَكل بــااة لــة ٌاتــةبا ،لــةا دااشدة ٌةتَبــةى نــة حَكغةوبــةز  لــة بةييــةء
عةتةبةء دااةوـدا نسدٌـي بـة ضــةزحةزغتَازى وطـــالىاٌاٌي ئـةاعث خـةشزةج) ،نـة لـة
بــةٌي ــاريث نــازدء خةشزةج ــةِ ،ـ ــاج بــؤ الء حَكغ ــةوبةزء خـــاا  ،نــاةية ئــةء
حَكغــةوبةزء خـــاا  وــَ ِةٌــديكل ِـااحةمياٌــــي ِــةُ لــة جاالةنةنــــاُ ذوازةغــَاُ
1ظ جاَع ايبٝإ :بسقِ :ن15121ظ.
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شتزة ،بةتً وَ ئةاة اغــا دةنةً لـة دتضـــتايةةَي نـسدُث ٌـصي ــَيث ِااحةميـاٌةةَـــي
لةنةهك جاالةنــة ،اة دتضـتايةةَي خـااا حَكغةوبةزء خــاا دةنـةً ااةـةة ئـةا حةمياٌـةء
لةنــةهك ااٌــدا ِةوــة بةضــــةزياٌدا دةدةوــةاة حةياةٌــدييث نةيــــَث بــةيٍي لةنةلَاٌــدا
ٌاوَكٍـآ ،لةنـةهك حَكغـــةوبةزا ئةِمـــي ئَىـــاٌدا دتضــتايةةي دةنـــسً) ،داايـي عبدالــآلء
نــازدء ئابــــةيي نــازدء ضــــةلااه نــة بــة ضــــةزتني واٌافَقــــةناٌي وةديٍــــة ٌاضــسااة)،
نـــــاةية وــَ حَــاايك ي لــة بــةتا واؾــَبةةاُ دةةسض ـَكي اة وــَ دةضــتبةزدازء دتضــثث
حػـتَااٌةنامنٌ ،ــامب حَكغةوبةزى خـااؽ  بة عةبدالـآلء نازدء ئابةيَـــةء فـةزوااة
ئةء ئةبا ابــاب بصاٌـَ حَكغةوبةزى خـاا ةٌد بةزديكـص بااة ،عـةزدةب عادةةَــاُ ااية،
ئةنـةز زد كيــص لــة يةنَكــــل بزــسُ ،بــة ناٌَــةء باٌزــــي دةنــةٌُ ،ــااء ٌاَِكٍــَ ،لةنــةهك ئــةا
خساحَـــــَةيدا ئـــةا ِـــــةوااة زديكـــــصةء لَكٍـــــااة) ،ئـــةا دتضـــــتايةةَيث حػـــــتَااٌَيث
ِــاانازييث ِااحةمياٌََةء نـة ةـؤ زدذديَـث ح كَ ـــسد لـة بةزاٌبـةز عابـــادةدا ااةـةة ئـةا
بةخػــي ،بةتً ةؤ ٌةةبةخػــي) با ئةايــؼ ِـةز بـؤ ةـؤ بـــآ ،ااةـةة ئـةاةء عابـــادةؽ
ِةز بؤ ةــؤ بآ) ،ئةايؼ ناةية ئـةاة تباالـــي نـسد ،ئَـــدء خــااء شالـــ( حـــايةداز ئـةا
ئايــةةاٌةء ٌازدٌــة خـااز دةزبــازةياُ.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـاا ِ ةز لة ضــَات( ئـةا ئايةةاٌـةدا نـة باضــي ؤٌَــةةي واوـةلـةنــسدُ لةنــة كه
خـــااةُ نتَكبةناٌـــدا دةنـــةُ ،دااء ئـــةاةء باضـــي ِةلايكطـ ــيت ٌا ةشاٌـــةء جاالةنـــةا
ٌةؾ ــسداٌَي يــةناُث ِةالــداُث حَالٌ ــزَكسداٌَاُ دةنــاج ،بؤئــةاةء نــة حَكغةوبــةز  لــة
ديٍـي خـاا البدةُ ،اة ةااغي ِةلةء ب ةُ" ،بـةتً خــاا حَكغةوبـةزء خـؤء حازاضــتاة"،
دااء ئــةاة ئٍجــــا زداا لــة ئَىــــاٌدازاُ دةنــــاج بــؤ جــازء ــةاةةً بــة ٌاشٌــــااء ئَىــاُ
دةياٌدايكٍــــآ ،لــةً ضـــاازدةةةدا خـــااء حـةزاةزدنـــاز
ﭔﭼء بةنازَِكٍــااة ،ئــةاة جــازء

 )51جــاز زدضــتةءة ﭽﭒ ﭓ

ةاةةوٍَــة ،دةفــةزواءكة ﭽﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ئـــــةء ئـةااٌـــ ــةء بسدااةـــ ــاُ
َِكٍــااة ئَىاٌَــاُ بة ( َِكٍااة؟ بة ِـةواا ئـةا غـتاٌةء نـة حَكايطـــتة ئَىاٌَـاُ حـآ
بَّكٍسءك ،ااةةة بة خـاا ،بة فسيػــتةناٌي ،بة نتَكبةنــاٌي ،بـة حَكغةوبــةزاٌي ،اة بـة زدتذء
داايـــــي ،بـــة ِـــةواا ئـــةا غـــــتاٌةء نـــة حَكغةوبـــةز  لـــة خــــاااة َِكٍـــــااٌي ،ئـــةء
ئَىاٌــدازيٍــة جاالةنـةا ٌةؾـــسداٌي يـةناُ بـة دتضـــث وـةنسُ ،أَ ِٚئ َٝوا )َ٤نـؤء َٔ ٚيو،)ٞ
ئةوَؼ يـاٌ(ة دتضــثٌ ،ــصيل ،حػـتَااُ ،نةضـــَكل نـة حػـــيت حــآ دةبةضـــيتث نةيـــَث

بةيٍ ــث لةنــةلي ِةيــة ،بؤ ــي؟ دةفــةواءكة ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ئــةا جاالةنــةا
ٌةؾـ ـسداٌََاٌة ِةٌـــديك َاُ دتضـــثث حػـ ــتَااٌي ِةٌـــديك َاٌَ ،ااةـــةة ِـــةزنَص لةنـــة كه
وطــــالىاٌاُ دا ٌابٍـــة حػـــتَااُ ،ةـــؤؽ اا ناوـــاُ ببـــةء ،اا خةيـــــا كه حـــآلا ب ـــةء نـــة
دتضـتايةةََث لةنـــةلي ِةيـــ ةا ِااحـةمياٌي ،ئـةا لةنـةلث زداضـث ٌانـاج ،ـاٌ ة ئـةااُ

لةٌَكا خؤيـاٌدا دتضــثث حػـتَااٌ( يةنديَ ،جا لَكـسة دا نـة دةفـةواءكة ﭽﭛ ﭜ

ﭝﭼ ،ئةوة داا ااةـاء ِــةُة
 )5ااةةة جاالةنـة لـة ٌَكـااُ خؤيــاٌدا دتضــثث حػـــتَااٌي يةنـديٌَ ،ةؾـــسداٌََؼ لـة
ٌَكااُ خؤيـاٌدا دتضــثث حػـتَااٌي يةنــديَ.
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 )2ااةايةني دي ــةء ئةاةية نـة جاالةنةا ٌةؾــسداٌَي دتضـــتايةةَي يةنــدء دةنـــةُ
لة ٌَكا خؤيـاٌدا ،بةتً دتضــتايةةَي ئَكاة ٌانـةُ ،ئةء وطــالىاٌٍَة
ئٍجا ئةاةؽ نة خــاا دةييـةزواءك ،ئَكـطــتا لـة ااتَيـــدا شتز بـة بةزجةضــتةنساايي
دةيبَ ــٍنيٌ ،ــايبٍََ ئَكطــــتا ــؤُ ئــةوسي ا ِــــةواا جــازءك لــة ئةمااوــةٌي ئاض ــايؼ
وافــــي ظَتــؤ بةنـازديكٍــــآ ،لــة بةزاٌب ــةز ِ ــةواا ئــةا بسديــــازاٌةدا نــة دذء جاالةنــة
دةزدة ــَ ،نة بسديـازء زداضتَػــَ؟ واٌـاء اايـة ئـةاةء خــاا دةييــةزواءك ضــةدا ضــةد
زداضــتة ،ئــةاةةا جاالةنــــةا ٌةؾ ــسداٌَي يــةناُ حَك ــةاة دتضــثث حػ ــتَااٌي يةنــديَث،
حَك ــةاة بــةزنسيي لــة يةنــدء دةنــةُث حػــــتَااٌَي لــة يةنــدء دةنــــةُ ،بؤيــة خـــاا
دةفـةزواىكة ئَكـاة حػـــتَاُ حـآ وةبةضــر ،اة بـااةزدا وتىـــاٌةياُ حـآ وةنـةُ ،ـاٌ ة
ِةزنَص بؤ ئَكاة ضــاغ ٌابـــَ .ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ،ئـةاة ِةزدةغـةيةني

شتز نةازةية ِةز نةضَكل لـة ئَكـاة بـة زدةِـايي دتضـتايةةََاُ ب ـااٌ ،ــصي ََاُ ب ـاجث،
حػـتزَـسيَاُ ب ــاجث ،لةنةلَـــاُ بـــآ  ،ئـةاة لةااٌـة ،ااةـةة ـانىي ئـةااٌي ِةيـةا لـة
باشٌــةء ئَطــــالً دة ـَكتة دةز{ ،نــة داايــي لــة وةضــــةلة نسٌزةنــــاٌدا باضــي دةنــةيَ
وةبةضــث دتضتايةةَي زدةِا) ََة؟} ااةـةة نةضـَكل دتضـتايةةَي بـة واٌـاء ةـةاااى
ئةا اغــةية) جاالةنــةا ٌةؾـسداٌََاُ ب اج ،لة باشٌةء ئَطــالًث ئَىــاُ دة َكتـة دةز،
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،بَكزاوــاُ خـــاا زديكٍىــايي نؤوــةلي ض ــتةو ازاُ

ٌانــاج ،ااةــةة ِــةز نةضـَكل ااب ــاج ضــتةو ازة ،اة خـــااؽ زديكٍىــايي نؤوــةلي ض ــتةو از
ٌاناج ،بةحَكي ياضــاا ضــاٌٍةةي خؤء ،خـاا ياضــايةني داٌــااة لة ذياٌي وستظايـةةَي دا،
ِةز نةضَكل خساحـة ب ـاج خــاا ايكمـــي دةنـاج ،اة ِـةز نةضـــَكل ـانـــة ب ـــاج ،خــاا
شياةس َِدايــةةي دةداج ،اةك دةفـةزواءكة

ﭽﭹ ﭺ ﭻﮁﭼإبراهيم

،

ااةةة خـاا ضتةو ازاُ ناوسدا دةنـاج ،بـةتً نـآ َِدايـةج دةداج؟ دةفـةزواىكة ﭽﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ حممرررررد ،ااةـــةة ئةااٌـــةء َِدايةةَـ ــاُ
اةزنسةاةا ِةٌزــااء يةنةوَــاُ بةزةا خـاا ٌـااة ،خـااء حةزاةزدنــاز بـةزةا زداايـــاُ
دءك ،ئةااٌــةؽ نــة لــة خـــاا دااز دةنةاٌــةاة ،خــؤ خـــاا  بــة ةــؤبصء ٌاياٌَّكٍَكتــةاة،
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بؤ ي؟ اٌ ــة خـااء حةزاةزدناز ذيـاٌي ئةً دٌَــايةء داٌــااة بؤ ةاتَ سدٌةاة ،بـةتً
خـاا خااةٌي لاةــفث نةزدةوة ،لةنةهك نةضــ كَ دا نة بـةزةا خــاا دة ــآِ ،ـةز نةضــَكل
بةزةا خـاا بضــآ ،خـاا بةزةا زدااء دة ـــآ ،اة ِـةز نةضـــَكل حػـــث لـة خــاا ب ـــاج،
خــــاا ايكمـــي دةنـــــاا حػــتزايكـ ــي دةخـــاج ،ئٍجـــــا خــــاا  ئـــةاة دةخاةـــة بةز ـــااء
حَكغةوب ــةزء خــؤء  اة دةي ــاةة بةز ــــااء ئَكى ــةؽ ،اة ِةزنةض ــَكل نــة تازدئــاُ
دةخايكٍــــآ ،نــة ئةااٌــةء دتضــــتايةةَي جاالةنــةا ٌةؾــسداٌي يــةناُ دةنــةُ ،نــَكَ؟
دةفــــــــةزواءكة ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،شاٌايــــــــاٌي

زدةااٌبَكريـــي دةلـــَكَة خــــااء حــةزاةزدناز دةيــةاءك ئةااٌـــةء دتضــتايةةي جاالةنـــةا
ٌةؾسداٌي دةنـ ةُ ،بؤواٌَاُ ايكٍـا ب ـاج لـة دميةٌ كَ ـدا بـة ةابمؤيـةك بؤئـةاةء ةةواغـاء

ب ـــــــةيَ ،ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،ئةااٌـــــةى دلَـــــاُ
ٌةخؤغـــَي ةَكدايـــة اةك نـــا ة دةنامـ ـآ وةبةضـــث حَكََـــاُ واٌـــافَقي ةةااابـ ــَث،
دةغـزامـآ وةبةضــث ئةااٌة بَ نة بةزةا ٌَيــاء ـــااُث وطــالىـــاٌي دلٍــةخؤؽث
ئَىــاُ ب ـآَِكصا نــسضث ن ــالَة ئةااٌــةء نــة دلَــاُ ٌةخؤغ ــَي ةَكدايــة ،ةــؤ دةياٌب ــَين
خَكسايـــي دةنــةُ لةااٌـــدا ااةــةة لـة دتضــتايةةََ سدٌي جاالةنـةا ٌةؾــــسداٌََةناٌدا،
ديــازة ئــةاة غــــتَك ي شتز نةازةي ــة ،نةااةــةة ئــةا نــاجث ئَكطــــتاا لــة وــةادااؽ ِــةز
نةضـــــَك تاُ بٍَـ ــي ضـــااز بـــاا لةضـــةز ئـــةاةء لةنـــة كه جاالةنـــةا ٌةؾـ ـسداٌََةناٌدا
دتضــــتايةةَي ب ــــاج ،ض دتضـــــتايةةَي غـةخؿــــــي ،ض دتضــــتايةةَي نؤوةتيــــةةَي،
دتضــتايةةَي ضَاضــي ،لةضــةز ئاضــــيت دةالــةج ،لةضــةز ئاضــيت َـــصبَ( ،بــةتً بــةا
ااةــــايةء نــة نانــاُ ،ااةــةة خؤغ ــي بــايكَ ،بــة ةةٌزَــــاٌةاة بــــآث ،حػــــتَاُ بزــسءكث
لةنــةلَاُ ب ـآث خؤيــــاُ بــؤ بــة ناغــــث بــداجِ ،ــةز نةضــــَك تاُ اا بٍَ ــيٌَ ،ػــــاٌةء
حسضــــَازء لةضــةز دابٍ كَــَ؟ ديــازة ديٍةنــــةء ةــةااا ٌَــة ،جــا يــاُ واٌافَقــــة ،يــاخاد
بـةزةا ٌَيــاء ــااةا دلـي ٌةخؤغــــَي ة كَــداية ،ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ،

حاضــ اا ديكٍٍـةاة بـؤ ئـةا نازةيـاُث دةلـَكَة دةةسضـني بـةتواُ ةـااؽ بـآ ،لةبـةز بـةتء
ٌانـةِـاُث نؤزداٌ ـــازيي شةوـــاُ ،ئَكىـــة دتضـــتايةةَي لةنـةهك جاالةنـــةا ٌةؾـــسداٌَي
يةناٌـدا دةنــةيَ ،ةـانا ئةنــةز دٌَــا غـــت كَ ي بةضــةزِاج ،نةضــــَكل ِــةبآ حةٌــاء بــؤ

www.alibapir.net

....

()75 – 75

[ ] 82:

بةزيـَ ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼٌ ،ــصي ة خــاا ضـةزنةاةٍَكــل
بَكٍَكتــة ح ـَكؼ ،يــاخاد نؤزداٌ ازيَــةك ،نازةضــاةَكل لــة اليــةٌ( خؤي ــةاة بَكٍ كَ ــتة ح ـَكؼ،

ب كَئــــةاةء دةضـــيت بةغـــــةزةناٌي ةَكــدابــــآ ،ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ  ،ضــةزةم ــاً ئةااٌــةء نــة دتضــــتايةةَي جاالةنــــةا ٌةؾ ــسداٌَي يــةناُ
دةنــــةُ ،لةضــةز ئــةاةء نــة لــة دلَــــاٌدا حــةٌّاٌَاُ نــسداة ،حةغ ــَكىاُ ببٍــةاة ،ااةــــةة
ٌـصي ة دٌَــا نؤزاٌ ــازيي بةضــةزدابـآث وطـالىاٌاُ بةَِكـصا حَكــصبَ ،اة ئةِمـــي نـافس
بَكّــــَكص بــَ ،اة ئةااٌــــةء دتضــــتايةةي ئــةِمي نافسي ــاُ نــسداة ،حةغــــَكىاُ ببٍــةاة،
اٌ ة بؤية دتضـتايةةََاُ نسدااُ ةانا ضــةالوةج بَ ،نة ي زدةٌزــة دٌَــا اابزــؤزدءك،
ِةز ـي لة حةٌاء ااٌدابــآ ،شةزةزوةٌـد بـآ ،ئٍجـا ئـةاة نـاةي خـؤء اابـااةا ئَكطــتاؽ
اايــة ،ئةااٌــةء نــة دةلـــَكَ دةبــآ ئَكىــة لةنــــةهك ئةوسي ــــا بــني ،لةنــةهك زدتذئـــــاااا
جاالةنةا فــآلُ اتةدا حةميامنــاُ ِةبــآثٌ ،ــصيل بـنيث دتضــتايةةََىــاُ ِــةبآ ،بـة
َط ــاب دةياٌ ــةاءك بةزذةاةٌ ــديي دٌَــايي خؤيــاُ دابَــــَ ب ــةُ ،دةل ـَكَة نؤزداٌ ــازيي
بةضةز دٌَــاا شةواُ دادءك ،با حةٌــايةك ِــةبآ خؤواٌي حـآ بزسيٍـةاة ،بـةتً خــاا 
دةفــــــةزواءكة ٌـصي ـــــــة نــؤزداٌ ــازيــــــ( اا زداابـــــداج ،وطـــــــالىاٌاُ ضـــــةزنةاةَث
بسدٌةاةيةنــَاُ بؤ بَكتــة حَكؼ ،ئةا جؤزة نةضـــاٌةء ئـةاة ِةلايكطـــتَاٌة ،حةغـــَكىاُ
ببٍــةاة.
لة نؤةــايي دا دةفــةزواءكة ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ،اة ئةااٌـةء ئَىاٌَـاُ َِكٍـااة
دةلــــَكَ ،دةغــــزامآ بــةا ٜكوو)ٍَٛة خبــــايكٍدزيكتةاةا عــةط ف ب ـآ بــؤ ضــــةز زدضــتةء

حَكػـــــــــــــ ــآة ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،ئٍجــــــــا ئةنــــــــةز ئــــــــااا
خبايكٍدزيكتــــةاةة ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ،ئــــةاة زدضــــتةيةني ضــــةزةةايَةا ،ئةنــــةز
ٜكوو)ٍَٛةؽ بــآ ،ااةـــةة لةضــــةز ئــةاة حةغــَكىاُ ببٍــــةاة نــة لــة دةزااٌــ( خؤياٌــدا

حةٌّاٌَاُ نسداة ،اة ئةااٌـةؽ نـة ئَىـــاٌَاُ َِكٍـااة بمـــَكَة ﭽﮍ ﮎ ﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﭼ ،ئــا ئةااٌــة بــااُ ،شتز بــة تازضــي ضــايكٍدياُ بــة

خـــــاا دةخـــــاازد ﭽﮔ ﮕﭼ ،دةيــــاٌزاج ئَكىــــة لةنــــةهك ئَكــــاةيَ ﭽﮗ
ﮘﭼ ،نسدةاةناٌَــــاُ ِةلاةغــــاٌةاة ،ﭽﮙ ﮚﭼ ،ضــــةزةماً لــــة
شةزةزوةٌداُ بااُ ،لَكسةدا نة دةفةزواءككة ﭽﮙ ﮚﭼ ،ااةةة ئـةا نـسدةاة
انــــاٌةء نسداايــاٌَ ،لــة ئــةماوي دتضــــتايةةَي نسةٍَــــاُ لةنــةهك ئةِمــــي نــافسدا،
ِةلاةغــــااٌةاة ،نــسدةاةء ــــانَؼ بة ــي ِةلدةاةغــــَكتةاة؟ بــة نــافس ،نةااةــــةة
دتضــتايةةََ سدٌي زدةِــاء ئةِمــي نافـــس بـة نافــس لـة تةلـــةً دةدزءك ،اةك خــاا 
لــة ضــاازدةةي

آٍ عُسإ)دا دةفــةزواءكة ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯺﭼ ،ااةــــــــــــــــــــةة
ئَىاٌدازاُ با نافساُ لة جَـاة( ئَىاٌـدازاُ بـة دتضـث ٌـةنسُِ ،ـةز نةضـــَكل اا ب ـاج،

َِض حةياةٌديي بة خــاااة ٌاوَكٍــآِ ،ةزاةِــا فةزواايـــةة(ة ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﭼ هلنسرراء ،ااةــةة ئةء ئةااٌـةء ئَىاٌتاُ َِكٍـااة نـافساُ لـة جَـاةي
ئَىاٌدازاُ بـة دتضـث وةنــسُث حػـــتَاُ حـآ وةبةضــر ،ئايـا دةةــاٌةاءك بةلـزةيـةنــي
ئاغـ ساء خـــاا حــةزاةزدناز لةضــةز خؤةــاُ دابٍـَكَ؟ ااةــةة خـــاا بةلـزــــةء لةضــــةزةاُ
ِـةبآ ،نة ئَكــاة لة ديٍةنـةء ِةلـزـةزدااٌــةاة؟
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

وةضـةلةى يةنــةًة نـة دةفـــةزواىكة ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪﭼ ،لــَكسةدا دةوــةا كى ضــةزم( ِــةواا اليــةك زداب َكػــــي ،نــة ئَكىــــة نــــاةي
خــؤء لــة بــةزن( دااةوــ( ئــةً ةةفطـــَــسةدا ،لــة نــاةـــــي ةةفطـــَـسنسدٌــــي ئايــــةةي
)22ى ضـــــاازدةةي

آٍ عُ ووسإ)دا نـــة دةفـــةزواءكة ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ ،لـــــةاءك
ةازداددةيــةك باضــي ئــةاةواُ نــسداة نــة ــانىي دتضــتايةةَي لةنــةهك نــسدُث ٌ ــصي ي
لةنةهك ئةِمـي نافسدا ؤٌـةا ،ضةزةماوي َـــَة؟ ِـةزاةِا لـة بـةزني ضـــَكَةوَؼ،

لـــة نـــاةي ةةفطـَــــسنسدٌي ئـــةً ئايةةـــةدا نـــة دةفـــةزواءكة ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﭼهلنسرراء ،ديطـاُ لةابازةاة تطةواُ نسداة ،لةبةزئـةاة ئةاةء نــة
ل ــةاءك ناةاواٌــة ،ئَ ـتَي ــاء ح ـآ دةنــــةً ،بــةتً ل كَــسةدا دةو ــةاءك ئاوــاذة بــة ــةٌد
غـــتَكل ب ــةً بة خَكسايــية
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كم
ـحه ند خاليكي كرنك هل با ر ه ي حو ي
7

دوستاهي تيي كرتني مسولماانن هل هك ل كافران دا
7

7

7

 /5نــــة خـــــاا دةفــــةزواءكة ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ،
ئةوــة ئــةاة دةنـةيةٌ ــآ نــة ِــةواا جــؤزا الةةــةناٌي دتض ــتايةةَي نــسةَ لةن ــة كه
نافساٌــدا ،ض جاالةنـــةا ديــــاُ ،ض غــةيسء ئــةااُ ،ضــــةز ٌانَكػــــآ بــؤ نـــافسبااُ،
ئةنــةزٌا خــاا ٌةيدةفـةزوااة ئـةء ئةااٌـةء ئَىاٌتـــاُ َِكٍـــااة ديـازة ئَىاٌَػـــَاُ
ِةيةا دةغـيةزواءكة ئةاة وةنةُ ِةزاةِـا لة ضـةزةةاء ضـاازدةةي اي وُُتخٓ)١غـدا

نــــة دةفــــةزواءكة ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ...ﮄﭼ،
ااةــةة ئــةء ئةااٌــــةء ئَىاٌتــاُ َِكٍــــااة داذوٍ ــي وــَث داذوــين خؤةــاُ بــة دتضــث
وـــةنسُ ،اة لـــة ضـــاازدةةي

ايٓط ووا)٤يـــؼ دا دةفــــةزواءكة ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﭼ ،نةااةةة وةزج ٌَة ِــةواا جـؤزة دتضــتايةةََةني ئَىاٌـدازاُ
لةنةهك ئةِمـي نافسدا يةنطـةز ئٍَطاٌي وطـالىاُ لة باشٌةء ئَطـــالً بةزيكتـة دةز بـة
يةنجازيي ،بةلـ ا الةةي دتضــتايةةَي نسةَ لةنة كه ٌاوطـــالىاٌاٌدا جـــؤزاا جـــؤزةا
ِــةز جؤزةا انى كَ ـي ةايبـةةَـي ِةيــة.
 /2ئــةا زدضــتةيةء نــة دةفــةزواءكة ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ئــةاة دةنةيــةٌآ نــة
جاالةنة لةنـةهك ٌةؾــسداٌي يةناٌـدا دتضـــتايةةَي يةنـدء دةنــةُ ،ئـةاةؽ ديـــازة
اةك لة واٌاء نػــيت ئايةةةناٌدا ئاوــاذةً حَكــدا ،لة ااتَيــي ئَكطــتاغـــدا دةبٍَـسءك،
اة ئةنةز ةةواغـاء وَكرااؽ ب ـةيَ ،جاالةنـةا ٌةؾــسداٌَي لـة بةزاٌبــةز ئةِمـــي
ئَطــالوداِ ،ةوَػــة بااٌة يةك بةزةا ااٌة يةك ضــةٌزةزةاة.
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 /5ئةا زدضــتةيةء نة دةفةزواءكة ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼِ ،ـةز نةضــَكل
لة ئَكاة دتضتايةةََاُ ب اج ئةاة لةااٌة ،ئةوة ئةاة دةنـــةيةٌآ نـة ِـةز نةضــــَكل
ط ًَكَو و)١
بة زدةِايي دتضــتايةةي لةنةهك نافساٌـدا ِةبــآ بََِٓٝوُ٘ َٚبَ َٓ ِٝوُِٗ اي و َُُٛاا ُ٠ايوُُ ِ
ئةاة لة باشٌةء ئَطــالًث ئَىـاُ دة َكتـــة دةز ،اةك لَكـــسةدا خــاا  دةفـةزواءكة
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ،اة لة ضاازدةةي آٍ عُسإ)يػدا ،باضـىـ سد نـة

دةفــــــــــةزواءكة ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼِ ،ةز نةضَكل ااب ـاج َِض حةياةٌـديي
بة خـاااة ٌاوَكٍـآ ،بةتً ئةاةء نسٌزة لَكسةدا بَصاٌني ،ئةاةية نة ئايـا دتضــتايةةي
ط ًَكَََ )١ـةث ؤٌة؟
زدةِــا ايو َُُٛاا ُ٠ايوُُ ِ
ئـــةاةء وـــَ دااء ل كَ ؤلـٍَـــــةاةء شتز بـــؤً دةزنةاةـــــاة ،دتضـــــتايةةَي زدةِـــاء
وطــــالىاٌاُ بــؤ نــافساُ ،نــة ح كَــي لــة باشٌــةء ئَىــــاُث ئَطــــالً دة ٍــــة دةز ،ــااز
الـةةي ِةُث لة ـااز غـــتاٌداِ ،ـةزناوَاُ بـة جَــا بـة جَـــا ،يـاُ ِـةز اازيـــاُ
ح كَ ــةاة ،بةزجةضــتة دةبــآة
أ -بة د كه خؤغـي بايكَث ،بة خؤغـََاُ دلدـؤؽث بة ٌاخؤغــََاُ دهك ٌاخـؤؽ بــآ.
ب -ئايـنيث بةزٌاوةنةيـاٌي حآ زداضــث بآ ،لـةا غـتاٌةدا نـة حَكضـةااٌةء ئَطـــالوَ،
ئةنةزٌا لة ةةازداجث ئٍَجـَمـدا ِـــةٌدءك غـــث ِـــاةاة ،لـة تازدئـــاٌي حَـسدتشيػــدا
ِاةاة ،ياُ حَكضةااٌـةء تازدئاُث ضــاٌٍةج ٌَة ،بةزداضـتَؼ بصاٌــسءك شةزةزء ٌَـة،
دةب ـآ غــــيت زداض ــتث ح ـآ زداضــث ب ـآث ،غــيت انــــث ح ــآ ــــاك ب ــآ ،لــة ِــةز
نةضـَك ةاة بـآ.
ج -اة لة الــةةي جةٌزـــدا ،جةٌزَــاُ لةضـــةز ب ـــاج ،خؤيـاُ لةضـــةز بةنـاغـــث
بداجث خةلـ ـَاُ لةضـةز ب ــاذءك.
د -حةياةٌديي ٌـصي ـيث نةيــَث بةيين لة جَــاةي وطالىاٌاُ لةنةهك ئةااُ دا بــآث،
حػــــتَاُ بزــسءكث ضــةزياُ خبــاج بــة تطــــةا نــسدةاة ،ةةٌاٌــةج ئةنــةز بةضــةز
وطــالىاٌاٌَؼ دابآ ،ض اةك تطـةا وـةجمَظ بـآ ،ض الـةةي نؤوةتيةةَــي بـــآ،
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ض الــــةةي ضَاضــــي ب ـآ ،حػــــتَاُ بزــسءكث بــة زدةِــايي بةضــــةز وطــالىاٌــــاُ دا
ضــةزياُ خبــاج.
ِةز نةضـَكل يـةنَكل لـةا ـااز الةةـةء ةَكـدابآ ،واٌـاء اايـة دتضـتايةةَي زدةِـاء
ئةِمـــــي نـــافسء نـــــسداة ،جـــا ض جاالةنـــــةا ٌةؾـ ـسداٌَي بـــَ ،ض غـــةيسء ئـــةااُ،
ةةفطـَـسةناٌَؼ باضـي شتز غـتَاُ نـسداة ،دةزبـازةء دتضـتايةةَي زدةِـاء وطـالىاٌاُ
لةنـةهك نافساٌدا ،بةتً وَ حَكىـااية لةا ااز الةةة ٌا َكتـة دةزءك.
بــةتً ئــةاةء نــة ةــةٌَا بــة ناٌــاِي نــةازة دادةٌــسءكث بــة نــافس داٌــاٌسءك ،لــة
دتضتايةةَي نسدٌي نافساٌدا ،ئةاةيـة نـة بابايـةني وطـــالىاُ لـة الـةة كَ ي ةايبةةـدا
ِاانازيَـــةني ديـــازيي نـــسااء نـــافساُ ب ـــاج ،بـــة حالٍـــةزء واجاوةلـــةا حازاضـ ــتين
طوبٔ بِؤ
بةزذةاةٌديــي يةك ،ياُ داازخطــتٍةاةء شياٌَكـل ،اةك ِةلايكسطـــتةنةء حَا َ
بًَ َتعَو و )1()١نة ٌاوةيةك دةٌااضـــآ بـؤ ئةباضـــافَاُث تـازدةيؼ نـة ئـةاة حَكغـــةوبةز
 دةيــــةاءك بــــآ بــؤ نسةٍ ــي وةن ــة ،داايــي خـــااء حةٌّــاٌصاُ جب ــسين دةٌ كَــسءكث
حَكغةوبةز  ئاناداز دةنــ اةةاة ،نـة ئـةاة ٌاوةيـةني ئـااا ٌَكـسدزااة بـة حَــسةذٌ كَ دا
ئــةا حَ ــسةذٌة لــة فــآلُ غــــايكٍةية ،حَكغ ــةوبةز  عةل ــي نــازدء ئــةبا ط الَ ـ ث
شابةيسا وَقـــداد دةٌَكـــسءك ،دةبَـٍَ حَــسةذٌَك ة ضـــاازء اتخَكـل بـااة لـة نـــةذااة

ألضِ وَٛدٔ ،قَوواٍَ:
ٍّ زضوو ٞاهلل عٓوو٘ ،قَوواٍَ :بَ َعثَٓٔووَ ٞزضُوو ٍُٛاهللٔ  ،أََْووا َٚايصٗبَ ِٝو َس َٚايِ ُٔكِ ودَا َد بِ و َٔ ا َ
1ظ [عَوؤ عًَٔووٞ
طًَكِ َٓوا ،تَ َعو وادَ٣
ضو َ١خَوا ،ٍ،فَوِْ ٖٕ ٔبَٗوا يَعَٔٓٝو وََ َٚ ،َ١عََٗوا نٔتَوا ْ ،فَذُورَُٗ َِٓٔ ُٙٚوا فَا ِْ َ
حتٖ ٢تَ و ِأتُٛا َزَ ِٚ
ا ِْطًَٔكُٛا َ
حتٖوو ٢اِْتَ ََِٗٓٝووا إِيَوو ٢ايسِٖٚضَ وو ٔ١فَ وِْذَا َْخِو ُٔ بٔاي عَٔٓٝو وو ٔ ،١فَكًَُِٓوواَ :أخِ ِسجٔوو ٞايِهٔتَووا َ فَكَايَوتََِ :ووا
خ ًَُِٓٝووا َ
بَٔٓووا َ
جتِ وُ٘ َٔ ؤِ عٔكَاصٔ وَٗا َف َأ َتَِٓٝووا بٔ و٘ٔ
ايثَٝووا َ َف َأخِ َس َ
ََعٔ و و َٔ ٞؤِ نٔتَووا ٕ فَ ُكًَِٓووا :يَ ُتذِ وسِجَ ٖٔ ايِ ٔهتَووا َ أَ ِ ٚيَُٓ ًِكٔ وِّ ٖٔ َٝ
ن َٔ ،َ،و ِٔ َأ ِٖ و ٌِ ََه و،َ١
ػ و ِس ٔ
ع َٔ و َٔ ا ِي ُُ ِ
ب ِب و ِٔ َأ ٔبووَ ٞب ًِ َت َع وِ ،َ١إ َيووُ ٢أ َْووا ٍ
طو ٔ
َزضُوو ٍَ ٛاهللٔ َ ف و ِْذَا ٔف ٝو٘ٔ َٔ :و ِٔ حَا ٔ
هلل اَ
طوبُ ََوا ٖورَا ،قَواٍََٜ :وا َزضُو ٍَٛا ٔ
ُٜذِبٔسُ ُٖ ِِ بٔبَعِضِ َأَِسِ زَض و ٍِٛاهللٔ َ فكَاٍَ َزضُ و ٍُ ٛاهللٔ َٜ :ا حَا ٔ
تَعِحَ و ٌِ َعًَ و ٖٞإِِّْوو ٞنُِٓ وتُ اَِ وسَّ٤ا ًَُِصَ وكّا فٔوو ٞقُ و َسِٜؼٍَٚ ،يَ وِِ أَنُ و ِٔ َٔ ؤِ أَ ِْ ُفطٔ و وَٗا َٚنَووإَ ََ ؤِ ََعَ ووَ َٔ و َٔ
و َٔوؤَ
ك ٔبَُه و وَٜ َ١خُُِوو َٕ ٛبٔ َٗ ووا َأِٖ و ؤًَٚ ِِ ِٗ ٝأَََِٛاي و و ُِِٗ؛ فَ َأحِبَبِووتُ ،إِذ فَوواتَٓٔ ٞذَ ٔي و َ
ايِ َُُٗوواجٔسَِ ،َٜٔيُٗ و ِِ قَسَا َب ووا ْ
ا ِزضّووا
ا ا ِز ٔت ودَادّاَ َٚ ،
ن ِف وسّا ََ ٚ
ت ُ
خ ُُوؤ َٕ ٛب َٗووا َقسَا َب ٔتووََ َٚ ٞووا َف َع ًِ و ُ
ذ و َر ٔع ِٓ و َد ُٖ ِِ َ ٜودّا َِ ٜ
ب ٔفووَ ،ِِِٗ ٝأ ِٕ َأ ٖت ٔ
طو ٔ
اي ٖٓ َ
إلضِ ووالَ ِّ فَكَووا ٍَ َزضُوو ٍُ ٛاهللٔ  :يَكَودِ صَ وو َدقَ ُهِِ فَكَوواٍَ عَُُوسَُٜ :ووا َزضُوو ٍَ ٛاهللٔ دَعِٓٔوو ٞأَضِو ِس ِ
بٔووايِهُفِ ِس بَعِودَ ا ِ
هلل إَِٔ َٜهُو و َٕ ٛقَو ٔد اطًَوعَ َعًَوَ ٢أِٖوٌِ
عُُٓو و َل ٖورَا ا ِيُُ َٓ ووا ٔفلِ ،قَواٍَ :إِ ْٖو ُ٘ قَودِ غَو وِٗ َد بَودِزّاَََٚ ،وا ُٜودِزٜوَ َيعَ وو ٌٖ ا َ
َب ودِزٍ ،فَكَاٍَ :اعًَُُِٛا ََا غٔ وِ٦تِِ فَكَدِ َغفَسِكُ َي ُهِِ] {أخسج٘ ايبذواز ٟف و 21 :ٞنتوا اجلٗواد ٚايطو :
 141با اجلاضوٛع ٚق ٍٛاهلل تعاي و ٢نا تتذرٚا عدٚ ٟٓٚعدٓٚنِ أٚيٝا٤ظ}.
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داية ،لة غــايكٍَك ة بة ٌااء زٚض و ١خ وا )،دةيزسُ دةلـــَكَة ئـةا ٌاوةيـــةواُ بدةيـــة،
اغــا دةنــاج ،دةلــَكَة يـاُ ٌاوةنـةء ديكٍــي ،يـاخاد دةةخػـ ٍني ،حؤغـانةنةج لةبـةز
دادةنةٌَـَ ،نة ديازة وةبةضـتَاُ حؤغـــان( ضـــةزةاة بـااة ،ئَـــدء نـة دلٍَـــا دةبــآ
ِةز دةيخػ ٌٍَ ،اوةنةء نة لةبَ نةشيي ٌـااة ،ايكَـاُ دةداج ،حَكغةوبـــةزء خــاا 
طوبٔ) بــؤ ااج نــــسداة؟ دةلــــآة ئــةء
طوبٔ ِبوؤ بًَ َتعَ وو )١بــاٌد دةنــــاج دةل ــآة حَا َ
حَا َ
حَكغــةوبةزء خـــاا  حةلــة وةنــــة ِــااةتٌي بةزديكــــصى ةــؤ خــصًث نةضــــَاُ لــةاءك
ِــةباا ،وٍــَؼ لــةا كى نةضـَك ( ااً ٌــةباا ،ناةــــية بــا انةيةنــــي لــة ــااء ااٌــــدا
ِةبـــــآ ،خصوـــةنامن ضـــــةالوةج بـــــَ "ديـــــازة بــآ دةضـــــتةتج بااٌـــة" دةٌـــا ِـــةز
وطــالىامنث دلَػــي ِـةز اةك خؤيـــةةيث بـة نـافس زداشى ٌَـــي ،عاوـةز نـاةية ئـةء
حَكغـةوبةزى خـاا  لَكي نــةزدءك با لة نــةزدٌي بـــدةً ،بؤةـة واٌافَـــق ،حَكغةوبـــةز
و َيعَ و وٌٖ ايً وَ٘ اط ًَ وعَ َع ًَوو َٖ ٢ورٔٔٙ
 فةزوــــااءة [دع وُ٘ َٜووا ا ِب ؤَ ا ِيذَطووا ٔ ََ َٚ ،ووا ُ ٜودِزَِ ٜ
خسَجَو وُ٘
ك يَهُووِِ]{أَ ِ
ا ِيعٔصَو ووا َبَٔ ٔ١وؤِ َأِٖو ووٌِ بَ و وودِ ٍز َ ،فكَ وواٍَ  :ا ِع ًَُُ ووٛا ََ ووا غٔووِ٦تُِِ َفكَوودِ َغفَووسِ ُ
إلاَإظ بوسقِ :ن1731ظ} ،ااةةة عاوةز لَكـي نـةزدءك ،دةبـَين خــاا
غعَبٔ ا ِ
ا ِيبَ َِٗ ٝكٔ ٗٞفٔ ٞن ُ
ضـةزمَك ي ئةِمـي بة دزء دااة ،فةزواايةةية بـسدتُ ـ( دةنـةُ لـة وـةاداا بَ ـةُ،
لَكتــاُ خــؤؽ دةبــي ،ااةــةة وــاداً ئــةا ِةلايكطــــتة نــةازةا ــانةء بــااة لــة جــةٌزي
ط و ِع )ةغــــي ِةبــــآ ،ئــةاة بــةع
بــةدزدا ،بــا ئــةا ِةلــةا خالــــة الااش ُْكِطَوو ١اي ُ
ناٌاِبــازةا ئَكطــتاؽ حةغــَكىاٌة ،ئةوة جؤز كي ــة لـةا دتضـــتايةةََةى نـة ئٍَطـــاٌي
حيك لة باشٌةء ئَطــالًث ئَىاُ ٌا َكتــة دةزءكث ةـةٌَا ناٌـــاِي نةازةيـةا نـافس ٌَـة،
طووٍِٛ
ئٍجــا ِــةواا الةة كَ ـ ــي ديازيَـــ ساا اايــة ،بــةتً اةك عــةزدةب دةل ـآة َع ًَووُ ٢
خلووط) لــة ضــــةزةةا ةــا ئــةماً ،لةنةلَــــاُ ب ــآث حػــــتَاُ بزــــسءكث ِاانازيــــاُ ب ـآ،
ا َ
ٌاةااٌـآ بمــآ وطــالىامن.
ئٍجــا ل كَــسةدا غــتَك ي دي ــة ديكتــة حـَكؼة ئايــا وةضــةلةء خــؤؽ زدةفتــازييث زدةاغــث
جــااٌَيث زديكصنــسةَث حَكػــــااشيي لَك ــسدُث حةياةٌــديي ضَاضــيث دبمؤواضــَي ،ئةااٌــة
دة ٍــة باشٌةيةنــةاة؟
دةلَكَـــــَة لةزداضـــــتَدا ئةااٌـــة ٌا ـــٍة ٌَكـــا باشٌـــةء دتضـــــتايةةَ سدٌي ئةِمـــــي
نافــسةاة ،اٌ ة وطــالىاُ دةبآ زدةاغـيت جـااُ بـآ ،زدااء خؤغبــآ ،شوـاٌي غـنيَ
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بــــآ ،بةزديكــــص بــــآ ،انةنــــاز ب ــآ ،بــة ئٍَؿــــاف ب ـآ ،دادنــةز ب ــآ ،وَّسةبــــاُث بــة
بةشةيـي بـآ ،ئةااٌة نؤوةلَكل ضـَيةةَ وطـالىاُ دةبــآ لـة ِـــةواا اتٌـدا خؤيَـاُ
حـ ـآ بسداشيكٍَكتـــةاة ،اة ئـــةاة ِـــَض حةياةٌـــديي بـــة وةضـــــةلةء دتضـ ــتايةةََ سدٌي
نافساٌــــةاة ٌَــة ،بةل ــزةواُ ــََة؟ بةل ــزةواُ ئةاةيــة نــة خـــااى حةزاةزدنــــاز لــة
ــةٌداُ ئايةةــدا فةزوـــاُ بــة وطــــالىاٌاُ دةنــاج ،نــة دةبــــآ تطــــةياُ بــاؽ بــآ،
زدةاغــتَاُ باؽ بآ ،انـةنــاز بَ لةنةهك وطــالىاٌاُث ٌاوطــالىاٌاٌدا ،بؤ ايكٍـة ،خــاا
فةزواايــةةية
 )5ﭽ ...ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼهلبقررررراة ،ااةـــةة  ...ـــانة ب ـــةُ،
بَكزاوــاُ خـــاا ــانةنازاٌي خؤغــدةاءك ،ــانة لةنــةهك ن ـآ ب ــةُ؟ بــة واةمــةتَ(
فةزواايةةي ،انــة لةنـةهك ِـةواا نةع ب ـةُ ،ئةاة بة ٌَطــبةج انةنــسدُ.
 )2ﭽ ...ﯦ ﯧﯨ ...ﯴﭼهلبقرراة ،ااةةة اة تطـةء باؽ لةنة كه خةلل
ب ــةُ ،ياٌ(ة نسدةاةء باغــَاُ لةنةهك ب ةُث ،تطــةء باغـَػـَاُ لةنـةهك ب ةُ.

 )5ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼهلرممتحنررررة ،ااةـــةة خــــاا زديكتـــاُ
لَكٍــانسءك لة بةزاٌبةز ئةااٌةدا نة لةضةز ديٍتـاُ جةٌزــتاُ لةنـة كه ٌانـةُ ،اة لـة
ٌَػــــتىاٌي خؤةــاُ اةدةزةــاُ ٌــاٌَكَ ،نــة ان ــةياُ لةنةلــدا ب ــةُ ،اة لــة وــالي
خؤةاُ)حَكَاُ ببةخػــَ.

 )4ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏﭼهلنسرراء ،ااةةة ئةنةز ضآلاةاُ ل كَ سا بة ضآلايكل بة ـان لـة خـؤء،
ياُ بةاليـةٌي نــةً اةك خــؤى اةتوي بدةٌـةاة.
نةااةةة خؤؽ زدةفتــازييث بـةزد كيصييث تطـــة خؤغـــَيث ِاانـازييث ـانةنازيي
لةنــــةهك ئــةِمي نــافس ،لــة بــاازء واوةلــةا ِةلطـــانةاةداٌ ،ا ــَكتة ٌَكــا باشٌــةء
دتضتايةةَي نسدٌَاٌـةاة ،بـةل ا ئـةاة نؤوةلــَكل زدةاغـثث زدةفتـازُ ،نـة حَكايطـــتة
وطــالىاُ ِةز بةا غــَكاةية بــآ.
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 /4دةفـةزوــــــاءكة ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،ئـــــةاة دةنةيـــــةٌآ نـــــة
دتضــــتايةةي نــسةَ لةنــةهك نــافساٌي جــاا ا ديــاُث غــةيسء ااٌَػــدا ،وايــةء بــة
ضــتةو از ئــةذوازنسدٌي ئٍَطــاٌة ،ديـازة ضــتةوَؼ دةنامــآ نـافس بـآ ،اةك خـــاا
دةفــةزواءكة ﭽﮟ ﮠﮡ ﮢﭼهلبقررراة ،ااةــةة نــافساُ ضــتةو ازء

ةــةاااُ ،شالى ــي ِــــةزة ةــةااا بــة واٌــاى اغــةء شالــي لــة نافساٌــدا ديكتــة دء ،اة

دةغـــزامآ ئـــةا شالىـــــة ناٌـــاِي نـــةازةبآ ،نةااةـــةة ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭼ ،ئةنـــةز دتضـــتايةةَي زدةِايـــاُ ِـــةبيك ااةـــةة نـــافسُ ،بـــةتً ئةنـــةز
دتضـتايةةَي واةمةتَـاُ ٌةبـآ ،ااةةة ئةااٌةء ناٌاِ كَ ـي نةازةيـاُ نــسداة.

وةضــــــةلةى دااةًة نــــة دةفــــــةزواءكة ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭼ ،ئةااٌــةء دلَــاُ ٌةخؤغــَي ةَكدايـــة دةيــاٌبَين خَكسايــي دةنــةُ ،حَكػـــربدنآ
دةنــةُ لــة دتضــتايةةي نــسةَ لةنــة كه خــةل ( جاالةنــةا ٌةؾـسداٌََدا ،نةااةــةة ئــةاة
عادةةي واٌافَقـةناٌة لة ِـةواا زدتذنـازيك ــدا،

ـاٌ ة ةـةعبنء ﭽﭭﭮ ﭯ

ﭰﭼ ،اةك حَكػ ــ يؼ باضــــىاُ نــسد ،شيــاةس بــؤ واٌافَقــةناُ بــةنازِاةاة ،جــا ض
واٌـــافَقي ةـــةااا عـــةياز بـــَثٌَ ،يـــاتي نـــةازةياُ ِةبـ ــآث فسديـــاُ بـــة ئَطـــــالًث
وطــــالىاٌاٌةاة ٌــةوابآ ،اة ض ضــــَيةجث ئانــاز كي ( ٌَيــــاء يــاُ شيــــاةسياُ ةَكــدابآ،
ــاٌ ة نةضــاٌَكل ِــةُ دلَــــاُ ٌــةخؤؽث دةزدةدازة ،ب ـةتً ٌةب ــااُ بــة واٌــافَقي
ةـةااا ،ئةا ةةعبَـسة شياةس وةبةضــث حَكي ئةااٌــة.
نةااةــةة ئــةاةء نــة دتضــــتايةةي ئــةِمي نــافس دةنــــاج ،ئــةا نةضــــةية نــة دلــي
ٌةخؤغـــــة ،جـــا ض واٌافَقـــــي ةةااابـــــآ ،ض دلةنـــــةء ٌةخؤغــبـــــآث ئَىاٌةنـــةء
نسضثنــاهك بــآث الااشبـآ.
ئٍجــا اغ ــةء ﭽ ﭱ ﭼ ،نــة حَكػ ــ يؼ ئاو ــاذةً ح كَ ــدا ،الــةةي نسدةي ــي
ئةااُ دةخاةـــة حَكــؼ ـاا ،شاٌايـاٌي زدةااٌبَكريـــي دةلـَكَة ئـةاة لـة زدابـسداادا بـااة،
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بــةتً خـــااء نازبةج ــآ دةي ــاج بــة (فعووٌ ايوُطووازع) ئَكطــــتا بؤئــةاةء بَّـَكٍـَكتــــة
بةز ـــــااة ﭽ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭼ ،ئةااٌـــــةء دلَـــــاُ

ٌةخؤغة دةياٌبَـين ،ااةةة لةبةز ــااج ديكَث دة َ نـةيَث بـةيٍَاُ لةنةلـدا دةنـةُ
"لةنةهك ئةِمــ( نافسدا" واضــتااياُ بؤ دةنــةُث ،ضـــٍَزَاُ لـــآ دةَِكٍٍـــة حَكػـــآث
ةةوةلمـاتَــاُ بؤ دةنــةُ.
وةضـــــةلةى ضـــــَكَةًة نـــة دةفـــــةزواءكة ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،دةلــــَكَة
دةةسضــني نــة بــةتواُ ةــااؽ بب ـآ ،نازةضــاة كَ ىاُ بةضــةزبآ ،ئــةاة حاضــااء ِــةواا
ئةااٌةيــة نــة نةي ــَث بــةيَ لةنــةهك ئــةِمي نــافسدا دةنــةُ ،دةل ـَكَة ئــةاة دٌَايــةث
زدتذنـــازة ،دٌَـــا دةنـ ــؤزدءكث ِاانَكػـ ــةناُ دةنـــؤزديكَ ،بـــا داازبـــَين خؤوـــاُ ِـــةبآث
بةلةوَك ـــي لـــةبَ حض َك ـــي بػـــــازيٍةاة ،بـــؤ نـــاةي ِةتةٍـــــآ وـــَ شتزجـــــاز ئـــةا
ةةعبَــسةً بةنازَِكٍــااةِ ،ـي اا ِةيـــة غـتَكل دةغـازيكتةاةا ،ئاوـادةء دةنـاج داايـي
حَكي ِةلــآث حَكي زداب اج ئةاة لةزداضتَدا بةلةً غــازدٌةاةية ،غــايكَ داٌاٌـة بـؤ نـاةي
ِةتةـــــَث حاغةنػـــــةنسدُ ،بؤيـــة خــــاا  ئـــةا ةةعبَـ ــسة بةنازديكٍـــــآ اغـــةىة
ﭽﭷﭼؽ ،لـة ئةضـمــــدا يــاٌ(ة باشٌــة ،بـةتً ل كَــسةدا وةبةضــث ح كَــي بةتيةنــة ،اةك

ـؤُ باشٌـة دةازء ئةا غــتة دةداج نة بةدةازء داِـاةاة ،ئـةا بةتيـةؽ ئـااا دةازء
ئةا خةلــ ة بــداجث َِضــَاُ جــةب ٌةداا َِضَــاُ تــاةاز ٌةبــَ.

وةضـ ــةلةى ـــــاازةًة نـــة دةفـ ــةزواءكة ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،لَكـــــــسةدا خــــــــاا  داا غـــــ ــيت
باض سدااُة
 /5ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ ،يــاُ ضــةزنةاةَ بـَكين ،يــاُ ناز كيــل لةاليــةُ
خؤيةاة ،فتح) ااةةة ضةزنةاةٍـي وطــالىاٌاُث دةزاا ل كَ ساٌـةاةياُ ،يـاٌ(ة ِاةَـاُ
بــآث ،بازادتخةنــة بـة تاشامـــي ئـــةااُ ةـةااا بـــآ ،اة دةضـيت خؤيـاٌ( ةَكدابــآ،
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ،وةبةضث حَكي ـََة؟ ااةـةة نازةضـاةَك ي حَكػبٍَــي ٌـةنساا
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بَكتة حَكؼ ،نـة دةضـيت ئٍَطـــاٌي ةَكـدا ٌةبــآ ،اةك نـاةي خـؤء يةنَكتــي ضـؤظَةةي
ِةلاةغـــــاٌد ،ضـــــةزنةاةٍ كَ ( نـــةازة بـــاا بـــؤ وطـــــالىاٌاُ ،ـــاٌ ة وطـــــالىاٌاُ
دةبااايـة لــة بةزاٌبــةز داا بـةزةدا غــةزد ب ــةُ ،بـةزةء زدتذئــااا ،بــةزةء زدتذِــةتج،
دوايي بـةزةى زدتذِـةتج ِةزةضـي َِكٍـا ،ناةَكـل وازنطــَصً ِةزةضـي َِكٍـا ،وايـةاة

بــةزةء زدتذئــــااا ،ئــةاة ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼة ،ئــةاة خـــاا لــة اليــةى خؤيــةاة
دةيّـَكٍــــآ ،بــة ح كَــي ياضــــاء خـــاا  ديكت ــة ح ـَكؼ ،بــةتً دةضت ــي ئٍَط ــاٌةناٌي
ةَكداٌَة.
 /2نة دةفةزواءكة ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،داايـي لةضـةز

ئـ ةاةء نة لة دلـي خؤياٌـدا حـةٌّاٌَاُ نـسداةا غـازدااياٌةةةاة ،حةغـَكىاُ ببٍـةاة،
ئـةاةء نة لة دلـي خؤياٌدا حةٌّاٌَاُ نــسداة ََــة؟
 -5دةنامـآ وةبةضـث حَكي ٌةخؤغـي ٌَيــاء بـآ.
 -2دةنامـآ وةبةضــث حَكي ناوــاُث داا دلــَي بــآ.
 -5دةنامـآ وةبةضـث حَكي ةــسعث بَــي بـآ لة داذوٍــاُ.
 -4دةنامـآ وةبةضـث ئةا خؤشنـة خـااضــتٍةء غــ طـيت وطــالىاٌاُ بــآ.
 -1دةغـزام ــآ ِــةواا ئةااٌــةا غــةيسء ئــةا غــتاٌةؽ ب ـآ ،ئٍجــا ديــازة نــة لــة دلــي
خؤياٌدا حةٌّــاٌَاُ نسداة ،بـةتً دةزياٌـٍةخطــتاة ،وةبةضــث حَكي غـت( خساحـــة،
بــة ح كَــ( حةٌــــدى نــؤشة ــ( ة كَــدابآ ِــةز ئــةاةى لــآ دةزدذىك) بابــاى خــسا ِــةز
ناوــــاٌي خــسا ث خةيــــالي خساحــي بــة دلــــدا دءك ،جــا ض بةزاٌبــــةز بــة خـــاا ،ض
بةزاٌبــةز بة خــةلل.

وةضــةلةى حَكٍجــةًة نـة دةفـةزواءكة ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼة
 /5حَكػـ ـ يؼ با ـ ــ سدَٜ ،كُ وو )ٍٛداا تَـ ــسدائةةي ِةيـــةَٜ َٚ .كُ ووَٜ َٚ ،ٍُٛكُ وو ،)ٍَٛئةنـــةز
حفِص)ا ِــاازدايةناٌ( دةلــَكَة ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ،ئـةاة
َٜ َٚكُ و)ٍُٛبآ اةك َ
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جل ُِ ًَوو ١اإلبتداٝ٥وو ،)١ااةــةة ِــةز لــة
ح كَــي دةنــاةسءك زدضــتةيةني دةضــث حَك ــسدُ ا ُ
ضــــةزةةااة ئةااٌــةء ئَىاٌَــــاُ َِكٍــــااة ،دةلــــَكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ نــة شتز بــة
خةضـتَيث بـة ضـةختَي ضـــايكٍدياُ بـة خــاا دةخــاازد ،نـة لةنـــةهك ئَكـاةُ ،ئـةاة
لةنــةهك دابااٌةنــةياُ بــاا ئَكطــــتا نسدةاةناٌَــاُ ِةلاةغــااٌةاة ،اة لــة شياٌ ــبازاُ
بااُ ،ااةــةة بة ضــةزضـاازدواٌةاة اا دةلــَكَ.
اة ئةنــةز َٜكُ و)ٍَٛبـآ ،ااةةة لةضةز ئةاةء لة دلَاٌدا حةٌّـاٌَاُ نسداة حةغـَكىاُ
ببٍــةاةا ،لــةا ناةةغـــدا ئَىــــاٌدازاٌَؼ بمــــَكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ نــة ضــــايكٍدء
ضةختَاُ دةخـاازد بة خـاا ،نة لةنةهك ئَكاةُ ،نة ي ئةاةؽ ازةٌااضــَاٌة؟

 /2نــــة دةفةزوــ ــاءكة ﭽﮍ ﮎ ﭼ ،ئــــةً ِةوصةيــ ــة حَكــــي دةنــــاةسءك ُٖو ووص٠
اإلضوتفٗاّ اإلْه واز ،)ٟااةةة ئةاة ِةلايكطــت كَ ي ٌاوةٌتَقــَي يـة ،واٌـاى ِـةوصةء
ئَطــتيّاوي ئٍَ ــازيي)يؼ ئةاةية نة ةؤ ــااةزديكي اةتوةنــة ٌـابي ،بـؤ ايكٍـةة ةـؤ
بة نةضــَكل دةلــَكية ئـةاة نـاوَكسة ٌَـة؟ يـاُ دةلــَكي ئـةاة تازدئـاُ ٌَـة؟ ـااةزدءك
ٌانــــةء بمــــآة بــا ،ااةــةة ئــةاة ديــازة ،ــاٌ ة ئَطــــتيّاوي ئٍَ ــــازيية (َٜتَطَ و و ُُٖٔ
جَٛاب وُ٘ فو ٞطَٝات٘ٔ) ،اةتوةنــةء ِةز لةٌَكا خؤيـدايــة.
َ

 /5نة دةفةزواءكة ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﭼ ،ئةاةء لــآ اةزدةنـن ك
ء
نـة ئٍَطـــ اٌي دزتشُ بـؤ تةزةباانسدٌـةاةء ِةضـث نـسدُ بـة ٌاةةااايَـةك نـة لـة
خؤيدا ِةضــيت حــآ دةنـاج ،حَكايطـيت بـةاة ِةيـة شتز ضـايكٍد خبــااج ،جـازء ااؽ
ِةيــة نةضـَكل زدةٌزــة ِــةز شوــاٌي زداِاةبــآ لةضــةز ضــايكٍد خـــاازدُ ،بــةتً ئةنــةز
ةَكبٍَـَتاُ نسدبــآ ،بة شتزيي ااية نةضـَكل نـة دزتشُ بـآ شتز ضـايكٍداُ دةخــااج،
ئــةاةء زداضــتزؤب ــآ ،شتز حَكايطــــيت بــة ضــــايكٍد ٌَــة ،بــااةزدا وتىــــاٌةء بــة خــؤء
ِةيـــةا دزت ٌانـاج لةنــة كه خـةلل ،ةـا ٌا ــاز بـآ تطـــةنةء خــؤء بـةَِكص ب ـاج بــة
ضــــايكٍد ،بـــااةزدء بـــة تطـــــةنةء خـــؤء ِةيـــة ،تطـــــةنةء زداضـــــتةا حَكـــي حػـــــث
ئةضــــتاازة ،اةك نــا دةنام ـآ جــازء اايــة ئٍَط ــاٌي زداضــــث ب كَــريؼ ضــــايكٍد
خبــااج ،بؤئــةاةء بةزاٌبةزةنــةء دلٍَــا ب اةــةاة ،اةك خـــااء حــةزاةزدناز ضــايكٍدء
طووٞ
خـــاازداةا حَكغــــةوبةزيؼ  ضــــايكٍدء خـــاازداة ،فةزوايــــةةية َٚايورَْٔ ٟفِ ٔ
خ ُٖودٕ بٔ َٝودٔ )ٔٙجــازء اايــة ضــايكٍدء خـــاازداة ،وةبةضــث ئــةاة
بٔ َٝودَٔٚ ،ٔٙايورِٔ َْ ٟفوظُ َُ َ
ٌةبااة بسدااء بة تطــةء خؤء ٌَة ،بةتً ئٍَطــاٌي ئَىاٌـداز شتز ضـــايكٍد ٌاخــااج
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لة الــةةي ئاضــاييث غــَكٍةيَدا ،بةلـــ ا لـة حَاا انـــاُ ِـــةبااة ناةاايـةةية ٌـة

بة زداضـثث ٌة بة دزت ضــايكٍدً ٌةخــاازداة ،جـا لَكـــسةدا نـة دةفـــةزواءكة ﭽﮑ

ﮒﭼ ،دةلـــــآ ََِٓصُو ووَ ْ ٛعًَ وو ٢أَْٖووُ٘ ََصِوودَز ألقطو ووُٛا َٔ وؤ ََعٓ وواَٚ ،ٙايوَُعَٓ وو:٢
أَقطو و وُٛا إِقِطَ و وواََاّ جم َت َٗ وودَاّ ٔف ٝوو٘ٔ) ،ااةــــةة نــــة دةفــ ــةزواءكة ﭽﮑ ﮒﭼ،
وةٌؿــاابة لةضةز ئةاة نة اانــة بـؤ اغـةء أَقِطَوُُٛا) لـة واٌايةنةيـدا ٌـةك لـة
بَكــــرة َي ِفوظَ)ةنــةء ااةــةة ضــــايكٍدياُ خـــاازداة بــة ضــــايكٍد خـــاازدٌَكل نــة شتز
نؤغػـي ةَكدا نـسااةا ،شتز ِةالـي بؤ دزااةا شتز خــؤء ةَكدا واٌـداا نسااة.

 /4نــــــة دةفةزوــــــاءكة ﭽﮗ ﮘﭼ ،ئــــــةاةء لــــــــآ اةزدةنَــــــسءك نــــــة
دتضــتايةةَ سدٌي زدةِــاء ئــةِمي نــافس ،نسدةاةنــاٌي ئٍَطــــاُ ِةلدةاةغ ـَكٍَكتةاة،
نسدةاةنـــاٌي ئٍَطـــــاٌَؼ ِةلٍااةغــَكٍةاة بـــةبآ نـــافس ،اةك خــــاا لـــة ضـــاازدةةي

ايبكو و و ووس)٠دا دةفــــــــةزواءكة ﭽ  ...ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ...ﮮﭼ ،ااةـــــةة ِـــــةز
نةضــَكل لـة ئَكـــاة لـة ديٍةنــــةء ِةلــزةزديكتةاةا ،بـة نـــافسيي مبـسءك ،نسدةاةنــاٌي
ِةلاةغــااٌةاة لــة دٌَــاا داازدتذدا ،نةااةــةة نسدةاةنــاُ بــة نــافس ِةلدةاةغ ـَكٍةاة،
لَكسةغدا نة دةفـةزواءكة ﭽﮗ ﮘﭼ ،باضـي نـافسء ٌـةنسداةِ ،ـةز باضـي
ئـــةاةء نـــسداة نـــة ئةااٌـــة خَكسايـــي دةنـــةُ لـــة دتضـــتايةةََ سدٌي جاالةنـــةا
ٌةؾ ـسداٌََةناٌدا ،ئَىاٌــدزاٌَؼ دةل ـَكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ نــة ضــايكٍدياُ دةخـــاازد،
نة ـــي نسدةاةناٌَػـــَاُ ِةلاةغـــااٌةاة؟ اة لـــة شياٌبـــازاُ بـــااُ ،نةااةـــةة نـــة
دةفــــةزوا كء نسدةاةناٌَــــاُ ِةلاةغــــااٌةاة ،ااةــــةة بــــةا دتضــــتايةةَي نسدٌــــةء
جاالةنــةا ٌةؾسداٌََةناُ نــافسبااُث ،لة باشٌةء ئَطــالً دةز ااُ.
نةااةــــةة ل كَــسةدا وةبةضــث لــةا دتضــتايةةَي نسدٌــة ،دتضــتايةةَي نسدٌــي زدةِــا
ايووُٛاا ٠ايووُطًك)١يــة ،ديــازة ئةنــةز ئــااا لــة ئايةةــةناٌي تازدئــاُ ازد ٌةبٍَــةاة
نةضــَكل حَكــي اادةبـــآ ،ئةنــةز يــةنَكل ِـــةز ضـــةالًث ــــاكث ــؤٌَةني لةنــةهك
جاالةنــةا ٌةؾ ـسداٌََةك نــسد ،ح كَــي نــافس دةب ـيك نةااةــةة دةب ـآ ازدء ب ةيٍــةاة،
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خ ــؤؽ خالـقــــَي ،لــة دتضــــتايةةَي جَــــاية ،دتضــتايةةََ سدٌ( نــــافساٌَؼ يــةك
جـؤز ٌَة ،دتضــتايةةََ سدُ ِةيــة دةبَكتـة ناٌــاِي نـــةازة ،اةك ِةلايكطـــتةنةى
حاط وب) ،دتضــتايةةَي زدةِــاؽ ِةيــة ،نـة دةبَكتـة نـافسا نـافسيك ي لـة ئَطـــالً
بةزة دةزيـؼ نفسْ َُذِ و ِسجْ َٔ ايوًُ و.)١
 /1نــة دةفــةزواءكة ﭽﮙ ﮚﭼ ،ااةــةة لــة شياٌبــازاُ بــااُ ،نــةازةةسيَ
شياٌبـازيي ئةاةيــة نــة ئٍَطــاُ لةضــةز ذياٌةنــةى خـؤء ،لةضــةز ةةوةٌةنــةء خــؤء
تةزشداز بَكتةاة ،ـؤُ تـةزشداز دةبَكتـةاة؟ خـاا  لة نؤةايي ضـاازدةةي (ايٓبوأ)دا

دةفـةزواءكة ﭽ ...ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ،ااةـةة ئٍَطــاٌي نـافس دةلـآة
خؤشنة نــ كن باوــاية ،يــاٌي ــي؟ شاٌـاياُ داا واٌـايـاُ بؤ نــسدااُة
يةنــــةًة دةلــــآة خؤشنــة ِ ــةز نــــنك بــاًث دزاضــث ٌــةنساباًث ،لــة ضــةزةةااة خـــاا
دزاضـيت ٌةنـسدبـاً ،اٌ ــة ئٍَطــاُ جةضـتةنةء لة خـاك دزاضــث بااة.
دااةًة واٌايــةني دي ــةء ئةاةيــةة ناة كَــل ئــاذةهكث دزدٌــدةا ئةااٌــة دةَِكٍــسيكَ بــؤ
َطــاب اةك حَكغــةوبةز  دةفةزوـاءكة خـاا ِ ـــةتي وـةزدء نالـة بةضـةز
حُٖ و ووا َ ٤يَو و و ُت َكصٗ َٔ و وؤ ا ِي َكسَِْ و وواَٜ ٔ٤و و وَِّٛ
بصٌـــــــي غـــــــا دازة اة ٌاَِكمـــــــآة [إِٕٖ ا ِي َ
حَُودُ بوسقِ :ن3111ظ عَؤِ عُ ِثَُوإَ بِؤِ عَفوإَ  ،تعًٝول غووعٝب
ا ِيكَٔٝو وا ََ{]ٔ١زََٚا ُٙأَ ِ
ط و و ْٔ ٔي َػ و وِ ِٝس ٔ ،}ٙااةــةة ئــــةاةء ب ـآ ت ــؤض ةؤلــــةء بــؤ دةنسيكتــــةاة
األزْو وؤٚط :حَ َ
لـةاةء تــؤ ـداز.
ناةَكـل خـااء دادنةز لَكخسضــٍَةاة لةنةهك ااٌدا دةنـاج ،داايـي ئـةااُ دةبٍـةاة
بة نـنك اٌ ــة بةِةغثث دتشةخَـاُ ٌَـة ،بـةع بـؤ ِاةٍـة دء دادنـةزيي خــاا،
خـــااء بــةزش َطــابثنَتــــاب لةنــةهك ااٌــــدا دةنــاج ،لةضــةز زداء ِةٌــديكل لــة
شاٌايـاُ ،اةك لـة ِةٌــدءك فـةزواادةا غـايكٍةاازاُ داِــاةاة ،وستظــ( نـافس ناة كَــل
ئةااٌــة دةبٍَــــآ ،دةبٍــةاة بــة خــاك ،خؤشنــة بــةااُ دةخـــااشءكث دةلـآة خؤشنــة
وٍَـــؼ ئــــاذةهكث ــاازحـــآ بااوايــــة ،ئَكطــتا دةبااوــةاة بــة خــاكث ةااغــي
دتشةخـآ ٌةدةبااً ،ـةٌد ٌاخؤغــة ئٍَطــاُ بزــاةة الـــةةَك ي اا نـة خؤشنـــة
بة ئــاذةهكث دزدٌدةنــاُ خبـااشءك؟
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بةزديكــصاُ
خـاا  بةا غـَكااشة بـةَِكصةى جـةخت سدُ ،جـةخت( ةةئ َـدء نسدتةـةاة لةضـةز
ئــةاة نــة وط ــالىاٌاُ ٌاب ـآ دتضــتايةةي جاالةنــةا ٌةؾ ـسداٌََةناُ بــة ةايبــةجث ِــي
نافـساُ بةنػـيت ،ب ــةُ ،بةتً لَكسةدا بـاع باضي جاالةنــةا ٌةؾـــسداٌََاٌة ،ئةنـةزٌا
بةنػــيت ٌابـآ دتضـتايةةي ئـةِمي نـافس ب ـسءك ،اةك ئايةةةنـةء ضـاازدةةي ايٓطوا)٤

دةفـــــةزواءكة ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ،نــــــــافساُ لــــــــة جَــــــ ــاةي
ئَىــاٌدازاُ بة دتضــث وةنسُ ،ااةـةة نـــافس بةنػـــيت ،ض خـــااةُ نتَكـــ بـَ ،ض بـآ
نت كَ بَ ،ض بث حةزضــث بَ ،ض غــايكٍ ةاةااء بةزٌاوةيةنـي ئاضــىاٌَي ٌةبــَ.
ئةنـةز ةةواغــاء ئةا ئايةةــاٌة ب ــةيٌَ ،ؤ  )9جؤزة ةةئ ــَدياُ ةَكــداُة
 -5ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ ،بة ئاغــ ساا بة زدااٌَيث
بـ ـآ حـــــةزدة خــــاا دةفةزوـ ــاءكة ئـــةء ئةااٌـ ــةء ئَىاٌتـــــاُ َِكٍـــــااة جاالةنـــةا
ٌةؾــسداٌَي ياُ وةنسُ بة دتضــث.

 -2ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ ،غـــتَك ي شتز بـــآ واٌايــة ،ئــةااُ دتضـــتايةةَي يةنــدء
دةن ــةُثِ ،ــةزنَص بــؤ ةــؤ ٌابٍــــة دتضــــث ،نةااةــةة ــؤُ دة ــي دتضــــتايةةََاُ
دةنــةءث ،حػــتَاُ حآ دةبةضــيت؟

 -5ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼِ ،ةز نةضــَكل دتضـتايةةََاُ ب ـاج بـة دزةِـايي،
ئةاة لـةااٌة ،ااةةة لة باشٌةء وطــالىاٌاُ دة َكتــة دةزا دة َكتـــة باشٌـــةء ئـةااُ،
اة ــانىي ئــةااٌي دةبــآِ ،ةٌــديك َؼ ناةااياٌــةة ااةــةة نــسدةاةء اةك ئــةااٌي
ئةمــــاً دااة ،بــةتً ئــةاة لــة ال كَ دايــة نــة دتضــتايةةَي نسدٌةنــة زدةِــا ٌــةبآث
جاشئَـــــي بـ ــآ ،بـــةتً لَكـ ـسةدا ضـــَاتةنة ئـــةاة دةنةيـــةٌآ ،نـــة وةبةضـــيت حَكـــي
دتضــتايةةَي زدةِــاية.

 -4ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،نةااةــــةة ِــــةز نةضــ ــَكل دتضــــــتايةةَي
جاالةنـةا ٌةؾــسداٌََاُ ب ــاج ،لة ضــتةو ــازاٌة.
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 -1ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﭼ ،نةااةــةة ئــةاةء دتضــتايةةَي
ااُ دةنــاج ،دلــي ٌةخؤغــَي ةَكــداية.

 -1ﭽﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ ،نةااةــةة ِــةز نةض ــَكل دتض ــتايةةي جاالةنــةا ٌةؾ ـسداٌََاُ ب ــاج،
داايي حةغـَكىاُ دةبَكتــةاة.
 -7ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ،
ااةــةة ئَىاٌــدازاُ ض ــةزياُ ضــــاازد دةوَكٍــــآ دةل ــَكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ ضــــايكٍدياُ
دةخـاازد ،نة بسداادازُ؟ ؤُ نةضَكل دتضتايةةَي جاالةنةا ٌةؾسداٌََاُ ب اج ،لة
وطــالىاٌـاٌــة؟
 -2ﭽﮗ ﮘﭼ ،ااةةة نسدةاةناٌَــاُ ِةلاةغــااٌةاة.
 -9ﭽﮙ ﮚﭼ ،شياٌبــاز بااُ ،خؤيــاُث ةةوةٌةنــةياُ شايـة بـااُ.
خـــاا بــة لــاةي( خــؤء ئَكىــــة لــةا نةضــاٌة بزــــَكسدءك ،نــة دهكث دةزااٌَــــاُ ح ـسدة لــة
ئَىــاُث لة خـاا بةيةنزسةَ ةا َـد)ا لـة خؤغـايطـتٍــي خــااا حَكغةوبـةزء خــااا
وطــالىاٌاُ ،اة ةؤشتـالَكل وةيمَاُ لـة دهك داٌَـة ضـةبازةج بـة خؤغـايطـتٍــي ئةِمـــي
نافــــس ،اة لــةا نةضــــاٌةواُ بز كَ ـسدءك نــة بــة جــااٌ يَ غ ـَكاة لــة ضــٍاازء غــةزعدا
واوةلــةا ِةلطـانةاج لةنةهك خةلـ ــدا دةنــةُ ،بـة غـــَكاةيةك نـة لـة ئَطـــالًث ،اة
لـ ــة غـ ــايكٍ ةاةاااٌي حَكغـــــةوبةز  ،دةاةغـــــَكتةاة ،اة بـــايي ئةاةٌـــدة لـــة ديـــَ
ة كَبزـةيَ ،نة زدةفـتازا واوةلــةا تطــةء خؤؽث ِـــاانازييث بةشةيـــ(ث انةنـــازيي،
نــــة لةضــــةز ِــــةواا وطــــــالىاٌَكل حَكايطــــــتةا لــــة ِــــةواا ناةَك ــــدا ،لةنــــةهك
دتضــتايةةََ سدُث حػــث حآ بةضــرث ِاانــازيَ سدٌــدا ،ة كَ ــةهك ٌةنــةيَ.
ا ِإ َيَ٘ إِا أَِْتَ أَضِ َت ِػ ٔف ُسىَ ََٚأتُِ ُ ٛإيَ ِٝوَ.
غ َٗ ُد إَِٔ َ
خ ُِ ٔدىَ أَ ِ
ض ِبخَاَْو ايًُِٖٗ َٚبٔ َ
ُ
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س
ح
ده ر ي وا رده هي م
ثيَهاسـةي ئةم دةرسـة

ئةَ دةرشــةًاْ هة ئايـةتى 54( :تاكو  )56دةطريَتة خؤى ،هةَ شــآ ئايةتـةد ،،خـــو ،
بؤ جــارى ٓةظـتةَ بة ُازُـاوى ئيٌـــاْ باُطـــى ئيٌاُـا،ر ْ،دةكـا ث َيَيـاْ رة،دةطةيةُــآ،
كة ٓــةركــاًيَلــياْ هـة ئاييِةكـــةى َاظـــطةزبيَتةوة – هــيَى ٓةهَـطةرةيَتـــةوة – خــو ،بـآ
باكــة ،وة كؤًةهَــيَم ديَِـــآ هـة جيـــاتى ئـةو ٓةهَـــطةرة،وُ،ة ،كـة خـاوةُى ظـةػ شـي ةتى
شــةرةكيني:
خو ،خؤظــياةويَّث خو،ياْ خؤظــاةوىَث ،هةطةيَ ئيٌاُـا،رً ْ،ئرةبـاْث هـة بةر ُ،ـةر
كافرُ،ــا ،زبرْث َتــةوْ ،هة رةيَى خــو،د ،تيَاةكؤظـــّث هـة هؤًـــةى هؤًةكـــار ْ،بيَ اكـــّ،
وة ئةوةػ بـة بةخعــعـــيَلى خو،يـــي د،دةُـــآ كـة هـة رةووى زُ،يـارييث كةرةةًييـةوة بـة
كةشــاُى ظــايصــتةى دةبةخعــآ.
َاظاْ خو،ى زُ،ـاو توُ،ـا دةتاتـة رةوو كـة د شـ ث َعـــتيوُ،ى بـرةو،د،ر ْ،تـةُيا خـو،و
َيَػةً ةرةكــةىث كةشــاُى بـة ئيٌـــاُّ ،ئةوُ،ـةى ُويَـب بـةرَا دةكـةْث ،زةكـا دةدةْث،
ز ر رةكــووع دةبــةْ ،ديــارة ئةوُ،ة شــآ شي ةتى شــةرةكـيى ًصــوهٌَاُاُّ.
وة شــةرةجنـــــاَ خـــــو ،رة،ياةطةيةُـــــآ كـــة ٓـــةر كةشـــــيَم خـــو،و َيَػةً ةرةكـــةىث
ب ـرةو،د،ر ْ،بــة د ش ـ ث َعــــتيو ْ،بطــــرىَ ،ئــةوة ئــةو كةشــــة دةض ـيَتة رةيــسى كؤًةهَــــى
خــو،وةو ،كؤًةهَــى خو،ػ ٓةًيعــة ز،يَث شــةركةوتــووْ.
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ﭽﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
        
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ.

ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((ئةى ئةوُ،ـــ ةى برةو،تـاْ ٓيَِـاوةه ٓـةركاًيَلتاْ هـة ئاييِةكـةى َاظـطةزبيَتةوة ،ئـةوة
خــــوَ( ،ــةكى ُاكــــةوىَث) هةًــةودو ،كؤًــة َهيَم ديَِ ـىَ كــة خؤظــياةويَّث خؤظــياْ دةوىَ،
هةشــةر بــرةو،د،رُ ْ،ـــةرَث ُيــــاْث هةشــةر بيَ ـــرةو،ياْ زبــــرو ز،هَــــّ ،هـــة رةيَــى خـــــو،د،
تيَاةكؤظــّث هة هؤًةى هؤًةكار ْ،ب َي ــاكّ ،ئةوةػ بةخععــي خو،يــة ،بة ٓـةر كةشـيَلى

بــوىَ دةي ةخعــــآ ،وة خــو ،شــي ة فر،وُ،ــى زُ،ايــة  بيَطوًــاْ د ش ـ ث َعــتيوُ،تاْ
تــةُيا خــــو،و َيَػةً ةرةكــــةيث ،ئةوُ،ــةْ كــة برةو،يــاْ ٓيَِــاوة ،ئةوُ،ــةى ُويَــب بــةرَا
دةكــةْث ،زةكــــا دةدةْث ،ز ر رةكــــووع بــةرْ  وة ٓــةر كةشــــيَليغ د شــــتايةتيى
خــــو،و َيَػةً ــــةرةكةىث ب ـرةو،د،ر ْ،بلــا  ،ئــةوة (كؤًــةهَى خو،يــةو) بيَطوًــاْ كؤًــةهَى
خــو،ػ ٓةًيعــة شــةركةوتووْ ﯝ)).
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شـيكردنـةوةي يـةنديَـك لة وشــةكاى
خ ِ َتطٗ
ج ِا َٞؤ ٍِ َُِْ َٔ ،ل ٔك َِ ال ِ ٔسدٖ ٚتَ ِ
(ﮠ)( :اإلز ٔت ِ َدادُ َٔال ِ ٔسدٖ :ُٚالسٗجِِٕ ُ فِ ِ٘ الطٖسِِٖا ا ٖل ِرَٔ ٙ
ٔب ِالكُفِ ٔسٔ ،اإلزت ِدَادُ ُٖطِ ِ ِ َت ِع َىنُ فٗ ِْٔ َٔ ٔف ِ٘ َغ ِٗ ِسٓٔ) ،وظــةي ( َٖ ِس َت ِدٖ) و،تــةٓ :ةهَطةرةيَتــةوة،
َاظــطةزبيَتةوة ،بطيَتــــةوة دو( ،،اإلز ٔت ِ َدادُ َٔال ِ ٔسدٖ ،)ُٚو،تــة :طةرةُ،ــةوة بــةو رةيَيــةد ،كــة
هيَيــةوة ٓــاتوة ،هــة رةيَيةكــةوة ٓــاتووي بــة و َيــا ،بطةرةيَيــةوةَ َ ،يــي دةطــوتريَ( :إز ٔتِ َدادُ
َٔ ٔزدٖ ،)ُٚبـــةوَ وظـــةي ( ٔزدٖ )ٚتاي ةتـــة بـــة كـــوفرةوة ،و،تـــة :كةشـ ـيَم هـــة ئيٌاُـــةوة
ٓةهَـــطةرةيَتةوة بـــةرةو كـــوفر ،هــة كـــوردةو،ريي دَ ،اظـــطةزبووُةوةو ٓةهَـــطةرةُ،ةوةو
وةرطــةرةُ،ي َــآ دة َهـيَّ ،دة َهـيَّ :هــة ديــّ وةرطــةرة،وة ،وة وظــةي (إز ٔتِ َداد) بــؤ هــة ديــّ
ٓةهَـطةرةُ،ةوةو ،هة ئيٌــاْ ٓةهَــطةرةُ،ةوةو ،ضـووُةوة ُيَـو كـوفريغ بـةكارديَ ،وة بـؤ
غــةيري ئــةوةػ بــةكارديَٓ ،ــةر كةش ـيَم و،ز هــة ظــتيَم ب ـ َيََ ،يــاخود بــة رةيَيةكــا،
بطــةرةيَتةوةٓ ،ةر وظــةي (إزتٔ َداد)ي بؤ بةكــارديَ.

ج َع ِمَِ ُ،ي ِم ٔبِِ٘
ح َب ِبَِ :ُ،
ح َب ِبَِٔ ،ُ،حَ ِ
(ﮨ) :و،تــة :خؤظــي دةو َيــّ ،هــة اةرةةبيــا ،دةطــوتريَ ( َ
ح َب ِبِ )ُ،و،تـة :دهَـــي خـؤَ و ،هيَلـرد كـة خؤظـةويصـــتيي
ح َب ِبَِٔ ،ُ،حَ ِ
ُبْٔ)َ ( ،
ُو َع ٖسعَ ِاّ ٔلخ ِّ
خبٖ ِ :ُٛإٔزَادَ ُ ٚوَا
ععَ ُوخَبَٕٓٔ ،الِى َ
خبُ ِٕبْ َو ِٕ ٔ
ععَ َو ِ
ئةوي بطـيَتــآ( ،لَكٔ ََِ فٔ٘ ال ٖتعَازفٔ ٔ ٔ
خبِٖ ِِ ُٛحَ ِبمَِِ ُم ؤََِِ اإلزَادَ ٔٚفَكُِ ِِنٓ
تَِِسَآُ حَ ِٔ تَ ُِ ِِ ٍُْٗ خَِِ اّ لمِ ِِرٖ ٔٚح َٔ وَ ٍِ َفعَِ ِِ ٔٛح َٔ فَغِِ ِِنَٕٔ ،الِى َ
خبِٖ ِ ،)ّٛهـــة اـ ــورفث بـــاوي زًاُةوُ،ييـــا ،وظـــةي
خبِٖ ِ ٕٛإٔزَادََٔ ٕٚلَِ ِِٗظَ ُِِ ِنٓ إٔزَادَُ ٕٚو َ
َو َ
خبِ )ٛو،تـة:
(وَخبُٕب) هة جيَي ( ُوخَبٓ) دُ،ر،وةُ ( ،وخَب) و،تـة :خؤظــويصــتــر،وَ ( ،و َ
خِ ِبٖ)ٛيـغ بريتيـــة هـــةوةي كـة تـؤ ظـــتيَل بـو َي كـة بـة ضـــاكي
خؤظــويصــنتَ ( ،و َ
دةزُ،ي ،جا ياْ هةبةرئةوةي كة ضيَــبي هـــآ دةكـةي ،يـاْ هةبةرئـةوةي شـــوودي هــآ
دةبيِــي ،ياْ هةبةرئةوةي ضاكـةيةكـي هــآ دةبيِــي ،بةرة،شيت َيَِاشـــةكةي جوُ،ـــة،
خبِٖ)ٛيـغ
وةن ًّ دو،يـي هـة برةطـةكاُى ديلـــةي ئـةَ تةفصيــرةد ،دةتةًـة رةووَ ( ،و َ
خبٖ ِ ِ ،)ٛو،تــة :خؤظــويصــــنت( ،إٔزَادَ ،)ٚو،تــة:
ًاُــاي زيــاتري تيَــــا،ية هــة (إٔزَادََ ( ،)ٚو َ
ويصــــنت ،ضــوُلة ٓــةًوو خؤظــويصــــتِيَم ويصــتِيعــــة ،بــةوَ ٓــةًوو ويص ــتِيَم
خؤظــويصــنت ُيــةٓ ،يض ظــتيَم رةووُـادٓ ، ،ةتـــا خـوُ ،ةيـــةويَ ،وةن دةفةرًــويَ:
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ﭽﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﭼالتكويــــر ،بــةوَ ئــةو ظــتاُةي
خــو،ػ ئد،دةيــاْ دةكــــا ث دةيــةويَّ ٓــةًووياُى خؤظــِاويَّ ،بــؤ ويَِــة دةفــةرًويَ:

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ...ﮞﭼالزمر ،و،تــة :خـو ،كوفري بـؤ بةُـاةكاُي بـة وة َةشـةُا ُيـة ،كـوفري
خــؤػ ُــاويَ ،بــةوَ ئةطــةر ش ــوَاشطوز،ريي خــو ،بلــــةْ ،هيَتــاْ رة،زي دةبــــآث خــو،
حــةزي هــة طا اةتــــةو خؤظــي دةويَ ،بــةوَ رةةــي هــة كــوفرو شــــةرَيَطييةو رةةــي هــة
ُاشــــوَاشيث شــَوَةيية ،كةو،تــة ٓ :ــةًوو خؤظـويصــــتِيَم ويصــتِيعــــي هةطةهَا،يــة،
بةوَ ٓـةًوو ويصــتِيَم خؤظـويصــتَ تيَاُ،يــة.
(ﮪﮫﮬ)َ( ،ح ٔذ ٖل ،)ٕٛكـــؤي ( َذلِٔٗن)ة ،و،تـةً :ولـــةضث ُـةرَث ُيــاْث بـة رةةحـٍ،
و،تة :هةشــةر بـرةو،د،رُ ْ،ـةرَث ُيـــاُّ ،دةهَـــآ( :الِرٗهَٗ :وِا َِِاَُ ََِ َيِِّسٕ :ذَهٖ َِٖرٔهٗ
ِِِاَُ َب ِعِ َد تَضَ ِ ِعٗبَٕٔ ،غٔ ِ ِىَاعٕٔ ،و َِِ غَ ِِٗسٔ َي ِّ ِسٕ :ذَ ٖه َٖ ِرٔ ٗه ذٔالَّٔ ،ال ِرٗهٗ:
ذُالَّٔ ،ال ِِرِّهَٗ :وِِا َ
خىُِ ِِٕدْ)( ،ذُهٓ) هـــة كورديـ ـا،
جَِِّ ٔٛاإلٌِطَ ِِأُ ؤَِِِ ٌَفِطِِٔ ْٔ لٔ ٍَفِطِِْٔٔ َف َى ِ
وَت ِِِ َِ ٜاَُ ؤ َِِ ٔ
دةهَــــيَنيً :ولــــةضيي ،زةبووُيــــي ،بـــآ دةشــــةوتيي ،ذيَردةشـــتةيي( ،ذَهٖ َٖ ِرٔ ٗه ذُالّ)
و،تةً :وـلةض بوو ،ذيَردةشــتة بوو ،ذيَردةشـتة دةبـآ ،ذيَردةشــتة بـوؤَْ( ،الِرِّهَٗ :وِا
َِاَُ َب ِعدَ تَضَ ِعٗبٕ) ،ديــارة (ذُهٓ) ،ئةوةية هـة ئةجنـــاًي بـآدةشــتةوتيـــي د ،دةبـــآ،
هـة بةر ُ،ــةر كةشـيَلا ،كـة دةشــتةوتي ٓةيــة ،بـةوَ (ذٔهٓ) دو،ي ضةًووظـييث يــاخي
بــووْ بةكــــارديَ ،بةتاي ــــة ووغ دو،ي ئــةوةي كــة ضــــةًووػ دةبــآث ياخيــــيث
ااشــــآ بــــآ ،ئِجــا دو،يــي بلةويَتــة ذيَربــــار ،وة بــةوة دةطــوتريَ( :ذَهٖ َِٖرٔ ٗه ذُالّ َف َُِّٕ
َذ ُلِِٕه) ،ئــةوي ديــم،،ة دةطــوتريََ ( :ف ُّ ِ َٕ َذ ٔلِِٗن) ،جــا دة َه ـآ ًئرةبــاُييث ًولــــةضيي
ئةطــــةر هة يــــةُي ئيِصــــــاُةوة بـــآ ،وة بؤخــــؤي بةشــــةرخؤي د،بيَِـــآ ،ظــــتيَلي
شــتايع ــلر،وة ،بــةوَ ئةطــةر بــة ز ر بةشــةريا ،فــةرةز بلــريَ ،ظــتيَلي خرَ،ــة ،بؤيــة
هيَرةد ،كة دةفــةرًويَ :ﭽﮪﮫﮬﭼ ،و،تـة :بؤخؤيـــاْ خؤيـاْ ًئرةبـاْ

كــردوة بةشــةر ئيٌاُا،رُ،ــا،و ،باهَيــاْ بةشــةرد ،ديَِــــّث ،دةياخنــــةُة ذ َيــر ش ـيَ ةري
خؤيـاُْ ،ةن ُاضــاركـر،بّ ئةو كارة بلـــةْ.
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جىِ ِِع َصِِٖص)َ ( ،صٖٔ ِِص) ،و،تـــة :ز،يََ ،تـــــةو ،شـــةخ  ،هـــة
(ﮭﮮﮯ)( ،حَ ٔ ِ ِصَٖ ٚ
طِ ِا ُٔ
بةر ُ،ةر كافرُ،ا ،ز،هَـــّ ،شـــةخ ث َتـةوْ ،دةهَــآ( :العِٔ ِصٖ :ُٚحَِ ِالَ َْ ٛوأٌ َعِ ْ ٛلإلٌِٔ َ
غِ َتدٖ َٔ َِصَِٖ ،أَ ٌُِْٖ
خِيُ :ا ِ
صِمِ َب ْٔ ،ٛتَ َعِصٖشَ المٖ ِ
بٔ ،وَِِ َيِٕلٔ ّٔي :حَزِضْ َِصَاشَْ ،حُ :ٙ
وَِِ حَُِ ُٖغِ َمِ َ
صِٕه ٔإلَ ِِٗ ْٔ)ِ ِٔ ( ،صٖ ،)ٚحاهَةتيَلــة بــؤ ئيِصــاْ
ضِعُب الٕ ُ
ضِ َن ف ِ٘ َِصَاشٕ ٔوِ ََ األَزض َٖ ِ
ح َ
َ
ديَتــة َيَعــــآ كــة رة َيــي هــــآدةطر َي خــةهَم بةشــةريا ،ز،يَ بـآث ذيَردةشـ بلــريَ ،كــة
طوتيـــــاْ :فـــكْ كـــةط اـــةزيسة ،و،تـــة :تيَلِاظـــلآث بةر ُ،ةرةكـــةي دةشـــتةوتيي
بةشــةرياُ ،اظـــلآ ،ئايـا هــة ضـييةوة ٓـاتوةع هــة اةرةةبيـا ،دةطـوتريَ( :حَزِضْ َِصَاشْ)،
غ ِ َتدٖ َٔ َ ِصٖ) ،ئةطــةر طؤظــتةكةي
خ ِيُ :ا ِ
و،تــة :زةوييــةكي َتــةوو شــةخ ٔ( ،تَ َع ِصٖش المٖ ِ
خ ِيُ) ،وةن ب َو ــيَي هــة ظــويَِيَلي و،ب ـآ ،كــة بــة
َتــةوو ض ـرة ب ـآ دةطــوتريََ ( :ت َعِصٖش المٖ ِ
زةمحــة دةشــ بيطـاتـآ.

( ﮶ ﮷) ،و،تــــة :هؤًــــةي هؤًــــة كــــةر ،ْ،شــــةركؤُةى شــــةركؤُةكةر ،ْ،رةةخِــــةي

ط ِأُ ٔبٍط ِ ِ َب ٔت ْٔ ٔإلِ َِ ٜو ِا فٔٗ ِْٔ َل ِِٕ ًَْ ُٖ ،ق ِاهُ :لُىِ ُت ِْ فَ ُّ ِ َٕ
رةةخِــــةطر( ،ْ،ال ٖم ًُِِِٕ ِ َ :رِهُ اإلٌِ َ
طِأَُ ،المٖٕوَِ ُٛال ِىسٖٚ
َومًَُْٕٔ ،المٖٕ َو :ُٛالِىال َؤ ،ُٛالٖال َٔ ٟى :ُٛاألَ ِوسُ ا ٖلرُِٖٔ ٙالًُ َمَِِْٗٔ اإلٌِٔ َ
ؤ َِِ المٖ ًِِٕٔ) ،وظـــةي (ل ًِِٕ) ،هـــة زًـــاُي اةرةةبيـــا ،بريتيـــة هـــةوةي كـــة ئيِصـــــاْ
شـةرزةُعــــ ث ش ــةركؤُة بلــريَ ،بــة ٓــؤي ظ ــتيَلةوة كــة كردوويــةتي ،دةطوتــــريَ:
(لُىِتُ ِْ فَُّ َٕ َو ُمًِْٕ) ،و،تة :هؤًـــةَ كـرد ،ئـةو هؤًـــة كـر،وة ،شــةرزةُعـــتٍ كـرد ،ئـةو
شـةرزةُعــــ كـــر،وة ،جـــا وظـــــةي (لٕوِِ ،)ٛدةطوجنـــآ ُاوبـــآ ،و،تـــة :هؤًةكـــردْ،
(ال ٟٔىَ ِ ،)ٛئيعــيَلة ئيِصـاْ هةشـةري هؤًـة بلـريَث رةةخِـةي هــآ بطيــريَ ،وة وظـةي
(المٕو ِ ،)ٛجــاريَلة هـة هـؤًةكــردْ.

جىَا َِ ِ ْٛفَِّٔٗ ِ ِا ٔغمَِ ِ ِظْ ،فَِ َُِّٖٔ حٔ ِِصبَ أُ ُِِ ِيُ الغَ ِِا ٔلبُُٕ :حٌَِضَِ ِ ِاز اُ)،
(ﯙ)( :احلِٔ ِ ِصِبَُ :
حِصِب) و،تـــــة :كؤًةهَــيَلــــة كــة َتــــةوييث ةــاميييــــاْ تيَــا،ب ــآ ،كــة دةفــةرًويَ:
( ٔ

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ ،و،تةَ :عــتيوُ،اُي خــو.،

ِرَا :اضِ ِتَٕلََ ( ،)ٜغ َمبَِ :)ٛبريتيـة هـة دةشـةو
(ﯜ)( :ال َغمَ ِ َب :ُٛال َق ِّسَُ َٔ ،غمَبَ َمَِٗ ِْٔ َ
بةشـــــةرد ،رةُ،ـــــاَْ ،يَـويَـ ــرَ َٔ( ،ْ،غ َمِِبَ َمَِِٗ ِِْٔ َِِِرَا :اضِِِتَٕلَ ،)ٜو،تـــة :فـــكْ ظـــتة
بةشـةريا ،ز،يَ بــوو.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى
خ ااوا  دو،ي ئــةوةي هــة ئايةتــةكاُي َيَعــــوود ،رةووي هــة ئيٌــــاُا،ر ْ،كــردو ،هيَــي
ةةدةغــة كــردْ كــة جووهةكــةو ُةؼ ـرةُ،ي يــةكاْ بــة د ش ـ بطــرْث ،كــةيّث بــةيِياْ
هةطةهَيــــاُآ ،ــــةبآثَ ،عــــتياْ َ ـآ ب ةشــنت ،وة ٓةرةةظــةي هيَلــردْ كــة ٓــةر كةش ـيَم
بةرةةٓــايي د شـــتايةتيياْ هةطـــةهَا ،بطـــرىَ ،ئـةوة دةضيَتـــة رةيَـسي ئةوُ،ـــةوة ،وة باشـي
كـــرد كـــة ًوُـــافيخث ديَ ُةخؤظـــةكاْ ئـــةوة َيعـــةياُة ،كـــة هةطـــةيَ ئـــةٓوي كـــوفرد،
د شـــتايةتييث كـــةيّث بـــةيّ دةكـــةْ ،وة دو،يـــيغ شـــةرةجناًياْ َةظـــيٌَاُييث ًـــايَ
ويَرُ،ييةو ،ضاكةكاُيعــياْ بةز،ية دةضّ ،ئِجـــا بـؤ جـاري ٓةظـــتةَ خـو،ي َـةروةردطار
هــةَ شــوورةةتة ًوبــــارةةكةد ،بــاُطي ًصــــوهٌَاُاْ دةكــا بــة ُازُــاوي ئيٌــاْ ،دةفــةرًويَ:
ﭽﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ،

ئةي ئةوُ،ةي ئيٌاُتاْ ٓيَِاوةه ٓةر كاًيَم هـة ئيَـوة هـة ئاييِةكـةي َاظـطةزبيَتةوةو هيَـي
ٓةهَـطةرةيَتــةوة دةشـت ةرد،ريي ب ـآ ،ئةوة بـة تةئيلـــا خـــو ،كؤًةهَـيَلـــي ديلـــة ديَِـــآ،
كــة بــة ضــةُا وةشــ يَم َيَِاشــةي ئــةو كؤًةهَــة دةكــا  ،ئةًــة ضــي هـــآ وةردةطــديَع
ئايةتــةكاُي ةورةئــاْ ٓــةًوو وةن ئاهَريــةي زجنــد يةكــاي دةبةشــتِةوةو تيَلٔةهَـليَعـــّ
ٓةرضـةُاة ،ئيٌَة ز رجــار باشـــي ئـةوة ُاكـــةيّ َةيوةشـــت ووُي ئـةو كؤًةهَـة ئايـــةتة
بــةو كؤًة َهــة ئايةتــةوة ضــؤُةع ضــوُلة هــة ًياُــةى تةفصــدكردُةكةًاُا ،ضــؤُيةتى ئــةو
َةيوةشـت ــ ووُةى ئايةتــةكاْ بــة يةكاييــةوة ،رةووْ دةكةيِــةوةٓ ،ةهَ ةتــة ٓــةر كؤًة َهــة
ئايةتيَـــم كــة بــــة :ﭽﮜ ﮝ ﮞﭼ ،دةشــ َيَــاةكا  ،ديــارة ًةبةشــ َيَــي

بابــةتيَلي شــــةربةخؤية ،بــةوَ ئايةتــةكاُي ةورةئــاْ ٓــةًووياْ وةن ئاهَريــةكاُي زجنــد
يةكـــاي دةبةشـــتِةوة ،خـــو  ،هـــة ئايةتـــةكاُي َيَعـــوود ،دو،ي ئـــةوةي باشـــي رةةفتـــارو
ٓةهَصــوكةوتي َيالُطيَرةُ،ةي جووهةكـةو ُةؼـرةُ،ييةكاُي كـرد ،بةتاي ـةتي جووهةكـةكاْ،
ٓؤظــا،ريي د،ية ئيٌاُا،رْ،ث فـةرًووي :جووهةكـةو ُةؼـرةُ،ييةكاْ بـة د شـ ًـةطرْث
َعــــتياْ َـآ ًةبةشــــنت ،وة ئــةوة اــــادةتي ًوُــافيخث دهَِةخؤظــــةكاُة كــة َيَعــ ـــرةكآ
دةكــةْ هة د شــتايةتييـلردُي ئةوُ،ــا ،ه
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ئِجــا هيَــرةد ،خــــو  ،دةفــةرًويَ :ئــةي ئيٌاُا،ريِــةه ٓــةر كةشــيَم هــة ئيَــوة هــة
ئاييِةكــةي َاظــطةزبيَتةوة ،خــوَ( ،ــةكي ُاكــةويَ) كؤًــة َهيَلي ديلــة ديَِ ــآ ،ئةًــة ضــي
هيَـــوةردةطديَع ئةًـــة ئـــةوةي ه َيوةردةطيـ ــريَ كـــة هـــة ئـــةجناًي د شـــــتايةتيي طـــرتَ
ًصـوهٌَاُاْ هةطـةيَ جووهةكـةو ُةؼـرةُ،ييةكاُا،و َعـــ َـآ بةشـتِياْ ،وة كـةيّث بـةيّ
هةطةيَ كردُياْ د ،بـةرةو ئـةوة دةضـــّ كـة هـة ديـّ ٓةهَـطةرةيَِـــةوة ،و،تـة :دةرو،زةيـةكي
دةرضــووْ هــة بازُــةي ئيصــــالَث ئيٌــاْ ،بريتيــة هــة َةيوةُــاييث د شــتايةتيي تاي ــة
ٓةبـووْث خؤظــويصــنتث َعــتطديي كردْث ٓاوكــاريي كردُـي ُاًصـــوهٌَاُاْ بةطعـــيت،
بةتاي ــــة هةطــةيَ جووهةكــــةو ُةؼــرةُ،ييةكاُا ،،كــة دوذًــَ ًيَبوويــــي ًصــــوهٌَاُاْ
بووُــــة ،و،تــــة :ئيٌاُا،ريِــ ــةه وريــــابّ هــــة د شــــتايةتيي طــــرتّ هةطــــة َي جووهةكــــةو
ُةؼــرةُ،ييةكاُا ،،بؤئـةوةي ئةوة شــةر ُةكيَعـــآ بـؤ دةرضـووُتاْ هـة ئيصـــالَ ،ئةطـةرُا
ٓةر كةشيَم هة ئيَـوة هة بازُــةي ئيٌاْث ئيصــالَ دةربطـــآث ٓة َه طةرةيَتـــةوة ،ئـةوة خـو،
َــةكي ُاكــةويَه ﭽ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﭼ( ،،ةــوَ) و،تــــة :كؤًةهَــــة خةهَـــليَم ،خــــو،

كؤًة َهيَم ديَِـي ،ئِجــا خوَ ،يَِاشــةي ئةو كؤًةهَةًــاْ بـؤ دةكـا ث دةفـةرًويَ :ﭽ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ﭼ ،بة ظــةػ وةشــف َيَِاشـةياْ دةكــا :
/1ﭽ ﮨ ﭼ ،خو ،خؤظـي دةويَّ ،كة دو،يـي ًـّ باشــي دةكـةَ هـة ًةشــةهة طرُطةكاُـا،
خو ،هة طؤترة كةشــي خؤظــِاويَٓ ،ـةروةن هـة طـؤترة رةةيعـــي هـة كـةط ٓةهَِاشـــتآ،
خــــو ،باشــي كــردوة كيَــي خؤظـــاةويَ ئــةٓوي ئيٌــاُي خؤظــاةويَ ،ئةٓوـــي تــةةو،ي
خؤظــــاةويَ ،خــؤرة،طرُ،ي خؤظــــاةويَ ،ظــوكرُ،ة بــبيَرُ،ي خؤظــــاةويَ ،تيَلؤظــــةرُ،ي
ةر َيــي خ ـوَي خؤظــاةويَ ،بــةوَ ئايــا خــو ،بؤضــى ئــةو شــي ةتاُة بــاط دةكــا ع تــاكو
شــةرجنٌاْ بــؤ ئــةوة رة،بليَعــــآ ،كــة كةشــاُيَم دو،ي ئــةوةى خة َه ــليَم هــة ديِةكــةياْ
َاظــــطةزدةبِةوةو ه َي ــي ٓة َه ــاةطةرةيَِةوة ،ئــةو ْ،د َيــّ خسًــةتي ديِ ــي خــو ،دةكــةْث
دةبِــة بةيــا،غث ئــاو ٓة َهـــطري ئيصــــالَ ،ئةوُ،ــة هــة ى خــو ،خؤظـويصـتــر،وْث ،ئــةوة
دةشــتلةوتيَلي ز ر طــةورةيةث دةبــآ دهَيــاْ َيَي خؤظــ آ.
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 /2ﭽﮩﭼ ،خو،ياْ خؤظاةويَ ،خؤظويصتَ ئيٌَة بؤ خو ،ضـييةو ضـؤُةع دو،يـي
باشي دةكةيّ ،ضوُلة ٓةُايَم هة زُ،اياْ َيَيـاْ و،يـة كـة خـو ،دةفـةرًويَ :بةُـاةكاْ
خو،يــاْ خؤظــــاةويَث خــــو  ،بةُــاةكاُي خؤظــــاةويَ ،دةبــــآ و،تايــةكي ديلــةي
تاي ـ ــة د،بِيَيـ ــّ بـــؤ ئـــةو وظـــــةية ،جيـــا هـــةوةي ئيٌَـــــة دةيـــسُ،ني بـــؤ وظــــةى:
(خؤظــويصــنت) ،كة بؤخؤًــاْ هةُيَو خؤًاُا ،بةكـــاري ديَِيـــّ ،كـة ًـّ ئـةو رة،يـــةَ
َآ ٓةهَــةيـة ،بةوَ دو،يي باشــي دةكةَ ،طرُط ئةوةية خــو  ،دةفةرًويَ :ئةوُ،يغ
خو،ياْ خؤظــاةويَ ،ديــارة ٓةر كةشــيَم خـو،ي خؤظـــ ويَ ،بـة دو،ي خؤظــةويصـــيت

خــــو ،دةكــــةويَ ،كــــة َيَػةً ــــةرة  ،وةن دةفــــةرًويَ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼآل عنـران ،و،تـة:

بوَــــآ :ئةطـــةر ئيَــوة خو،تــــاْ خؤظــاةويَ ،ظــويٍَِ بلــةوْ ،خــو،ػ خؤظــي دةويَــّ،
ُيعــــــاُةو بةهَــ ــطةي خؤظـويصــ ــتَ خــــو ،هة يــــةْ بةُــــاةوة ،ئةوةيــــة بــــة دو،ي
َيَػ ــةً ةرةكةى بلــــةويَث ،بــة دو،ي كت َيــِث رة َي ــــازةكةي بلــــةوآ ،ئــةوة ًاًة َهــةياْ
هةطــة َي خــو،د :،هة يــةْ خــو،وة خؤظـويصــت ــر،وْ ،وة ئــةوُ،يغ خو،يــاْ خؤظــــاةويَ،
ئِجـا با بسُ،ني ًاًةهَةياْ هةطةيَ ئيٌاُا،ر ْ،ضؤُــةع
 /3ﭽﮪﮫﮬﭼ ،هةش ــةر ئيٌاُا،رُ،ــاً ،ئرةبــاُّ ،بــة رةةحــٍث بــة بــةزةيني،
ُــةرَث ُيــاُّ ،بةوَ ُةن هةبةر بآدةشـــتةوتيي ،ضـوُلة وظـةي (ذَهٖ َمَِِْٗٔ) ،جيــاية
هــة( :ذَ ٖه لَ ُِِْ) ،و،تــة :بــؤي ذيَردةشــــ بــوو هةبــةر بآدةشــــتةوتيي ،بــةوَ (ذَهٖ َمَ ِِْٗٔ)،
و،تة :هةطــةهَي ُةرَ بوو هةبـةر بةزةييث ظـــةفةةة ث شـــؤزو َةر ظـيىُ ،ـةن هةبـةر
بآدةشــتةوتيي ،ئِجــا با بسُ،يــّ هةطــةيَ كافرُ،ـا ،ضؤْ ًاًةهَــة دةكــةْع

 /4ﭽ ﮭﮮﮯﭼ ،هةشـ ــةر كـــافر ْ،بـــة دةًـــارْ ،زبـــرْ ،ز،هَـــّ ،شـ ــةرياْ بـــؤ
دُ،اُةويَِــّ ،ئــةوة ديــــارة هــة بــو،ري جةُطــــا ،،ئةطــةرُا هــة حا َهــةتى ئاشــــاييا ،دةبـآ
خؤػ رةةفتاربّث رةووخؤػ بّ ،بةرةيَس بّ ،ضاكـةكار بّٓ ،اوكـار بـّ ،بـةوَ هـة بـو،ري
جـــةُطث رةووبـ ــةرةووبووُةوةدً ،،صـــــوهٌَاْ دةبـ ــآ زبريـــىث شـــــةختيىث توُـــايىث
َتـــــةويىث ديَ رةةةــــيى ٓـةبــــــآ ،بةر ُ،ــــةر ئةٓوــــى كوفــــر ،هــــة كاتيَلــــا ،ظــــةرةى
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َآدةفروَظــّث رةىَ هــةخوَىث ديِةكــةى دةطــرْ ،وةن هــة ظــويَِى ديلــةػ دةفــةرًوىَ:
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭢﭼالتوبـــ  ،و،تـــة :بـــا زبرييتـــاْ َيَـــوة ب يـــُِّ ،ـــةن

فةةي ــر كةييث بةشــــتة زًاُيــــيث تــوون ُةرًيــــي ،ضوُلــــة ٓــــةًوو درةُاةيــــةن
حةزي هة ُيَطـيـري توون ُةرًــةه

 /5ﭽﮰﮱ ﮲ ﮳ﭼ ،وة هــــة َيَِــ ــاوي خــــو ،دةجةُطــ ــّ ،ئةوُ،ــــةي خــــــو،
دةيأُـيَِــــآ ديِـــي خؤييـــاْ َــآ ب ووذيَِيَتـــةوةو زيِــاوو بلــــاتةوة ،هــة كاتيَلــــا،
خةهَـل ــيَم دةشــيت ه ــآ ٓة َهــاةطريَث ه َيــي ٓةهَاةطةرةيَتــةوة ،كةشــاُيَلّ هــة رة َيــي خــو،
تيَاةكؤظــّ ،خؤياْ هة َيَِــاوي خـو،د ،بةخــ دةكــةْ.

 /6ﭽ﮴ ﮵﮶ ﮷ﭼ ،وة هــــــة هؤًــــــةي هؤًــــــةكارْ،ث شــــــةركؤُةي ٓــــــيض

شـةركؤُةك ــةريَم ُاترش ـيَّث بآبــاكّ ،ﭽ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀﯁
﯂ ﭼ ،ئــةوة بةخعـع ــي خو،يــة دةيــا ،بــة ٓــةر كةشــــيَم كــة بيــــةويَ ،وة خــو،
شـــي ة فر،وُ،ـــي زُ،ايـــة ،شـــي ةتةكاُي خـــو :،بةخعـ ــِاةيي ،بـــةزةيي ،هيَ ـــوردةيي،
كاربةجيَي ــي ،دةشــتةوتيٓ ،ــةًوو شــي ةتةكاُي فــر،و ،ُّ،يــاُى :بآشــِوورْ ،وة خــو،
زُ،ـاية ،و،تـة :خــو ،بيـةويَ ٓـةر ظـتيَم بـة ٓـةر كةشـيَم ب ةخعـــآ دةتوُ،ــآ ،طـرُط
ئةوةيــة شــــي ةتةكاُي خــــو ،بــــآ كؤتــايني ،بــةوَ دةظــسُ،ي بــة كــآ دةبةخعــــآث
ضةُايعــي َــآ دةبةخعــآ.
ئِجــا خــو  ،هــة ئايــةتي دووةًــا ،دو،ى ئــةوةي هــة ئايةتــةكاُي َيَعــــيَا ،فــةرًووي:
د شــــتايةتيي جووهةكــةو ُةؼــــرةُ،ييةكاْ ًةكــةْث ،كــةيّث بــةيِتاْ هةطــةهَياْ ُــةبآ،
َعـتياْ َآ ًةبةشــنتث ،رة،زوُيــازتاْ هةطةهَياُاُ ،ةبــآ ،ئةدي ئايا ئيٌاُا،رَ ْ،عـــ بـة
ك ـآ ب ةشــنتث ،كيَيــاْ هــة ُــاخى د َهــةوة خؤظ ــ ويَث ،ك ــآ بــة د شـت ــي خؤيــاْ بــسُّ،عه
دةفــــةرًويَ :ﭽ     ﭼ ،بيَط ــوًاْ د ش ــ ث َعــــتيوُ،ي
ئيَوةُ ،ــسيلي ئيَـوةوٓ ،ــاوكارو يـاوةري ئيَـوة ،تةُيــا خو،يـة ،ديـارة د شتــ ووُي خـو ،بـؤ
ئيٌــاُا،ر ،ْ،هة ضةُا ْ،ظــويَّ هة ةورةئاُـا ،دووبـارة بؤتـةوة ،ض بـة وظـةى (ٔلِ٘) ،وةن:
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭬﭼالبقـرة ،ض بة وظةى (وٕلِ )ٜوةن :ﭽﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈﭼ حمنــــــد ،ئِجــــــا وظــــــةي (ٔلِ ِِ٘) بــــة ًاُــــاي د شـــ ث شةرَةرظــــتيارو
خؤظــةويصـــــ ث َعـــــتيوْ،ث ٓـــــاوكارو شـــةرخةرو ُــــسيم ديَٓ ،ـــةروةٓا (وٕل ِ ِ)ٜػ
بةٓــةًاْ ظ ـيَوة ،بــةوَ وظــةى (وِِٕى) زيــاتر ًاُــاى ًع ــوورخؤرييث شةرَةرظــتياريَتى
دةطةيةُـآ.
ٓةهَ ةتـ ــة د شــتـ ــ ووُي خـــو،ى َةروةردطـــــار بـــؤ ئيٌاُـــا،ر ْ،هةةـــةدةر خؤيـــــةتي،
ٓةروةٓــا ٓـى ئيٌـاُا،رُ،يغ بؤ خــو ،هةةــةدةر خؤيــاُة.
ئِجـــــا ﭽﭼ ،وة رةةوُ،ـــةكر،وي خـــوَ ،،يَػةً ـــةرى خـــو،ػ  د شـــ ث
َع ــتيوُ،ي ئيَوةيــة ،ئــةي ئيٌــــاُا،ريِةه ئــةويغ ديــارة بــة ضــةًمث و،تــاي خــؤي ،يــاُي:
د شــتـــ ووُي خــــو  ،بــؤ ئيٌـــاُا،ر ْ،و،تـــايةكي ٓةيــةٓ ،ــي َيَػةً ــةرى خــو ،
و،تايــةكي ديلــةي ٓةيــــة ،ئيَصــــتا خــــو،ى بآويَِــة يارًةتيــاةرو خؤظةويصــيت ئيٌَةيــة،
بــةوَ ئايــا دةتــوُ،ني ب َو ـيَنيَ :يَػةً ــةرى خــو  ،يارًةتيــاةرو شــةرخةري ئيٌَةيــةع
ُةخ َي ــر ،ضــوُلة َيَػةً ــــةرى خــوً  ،ــردوةو ضؤتــــة ااهــــةًي ٓــــةق ،بةهَــــآ بــةو
و،تايةكـة ئةطــــةر ئيٌَـة بــة دو،ي رة َي ــــازةكةي بلــةويّ شــةردةكةويّ ،رة،شـتة ،بــةوَ بــةو
و،تــــاية ُــا ،كـــة ئيَصــــتا َيَػـــــةً ةرى خــو  ،ئيٌَــة شـــــةرخبا ث هةطةهٌَــــاْ بـــــآث
ٓاوكــارًاْ بــآ ،بةو و،تــاية ئةًة تاي ــةتة بة خــو،ي َةروةردطـارةوة(.)1
ﭽ ﭼ ،وة د ش ـ ث َعــــتيوُ،ي ئ َيــوة دو،ي خــو،و َيَػةً ــةرى خــو ،
ئةوُ،ــةْ كــة ئيٌاُي ــاْ ٓيَِــــاوة ،غــةيري ئيٌــــاُا،ر ْ،د شــــ ث َعــــتيوُ،ي ئيَوةُيــــّ،
ضوُلة بة ئاًر،زي (إٔ ٌٖىَا) دةشـيت َيَلـردوة ،ﭽ      ﭼ،

كـــة ز ر هـــة زُ،ايـــاْ دةهَـــيَّ( :إٔ ٌٖىَ ِِاَ :حدَا ٚاحلَضِِ ِ ِس ٔاإل ِثبَ ِِا ) ،و،تـــة( :إٔ ٌٖىَ ِِا) ئـــاًرة،زى
ٓ )1ةهَ ةتـة هة خـةوْ د ،بيِـرُ،ى َيَػـةً ةرى خــو ، ،وة بةٓرة وةرطرتِـى هـة ةريٌَِــايي يةكــاُى،
كة ظـتيَلى ضةشـَاوةو ٓةيــةً ،ةشــةهةيةكى ديلــةي جيــاية هـةوةى ئيٌَـة هيَـرةد ،ةصــةى هـةبارةوة
دةكةيّ.
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ضةشـــَاُاْث كـــور ٓةهَـ ــٔيَِاُة ،و،تـــة :كـــة دةضـ ـيَتة شـــةر ظـــتيَم حوكٌةكـــةى تيَـــا،

دةضةشَيَِــــآث كـــورتي ٓةهَايَِـــــآ ،ﭽ      ﭼ ،و،تـــة:
د شــ ث َعــتيوُ،ي ئيَوة تةُيـا خـو،و َيَػــةً ةريث ئيٌــاُا،رُ،ــّ(.)1

ئِجــا خــــو ،بــة شــــآ شــــي ةتي شــةرةكي َيَِاشــةي ئيٌاُــا،ر ْ،دةكــا  ،دةفــةرًوىَ:

ﭽ   ﭼ ،ئةوُ،ــــــةي ُويََـــــــب
بةرَادةكـةْث ،زةكـــا دةدةْث ،ز ر رةكـــووع دةبـةْ ،ديـــارة رةكـــووع اي ادةتيَلــة بـةط
هــةُيَو ُويَــــب د،يــة ،شــــةجاة هــة غةيــــري ُويَبيعــــآ ،ةيــة ،شــةجاةي ظــوكر ٓةيــة،
شـــةجاةي ةورةئـاْ خويَِـــاْ ٓةيــــة ،بـةوَ رةكـــووع تـةُيا هــةُيَو ُويَـبدٓ ،ةيـــة ،ئــةدي
بؤضــــي خــــو ،جيــــاي كرد تــــةوةع هةبــــةر ز َيــاة طرُطــــيي د ْ،بــة رةكــــووع ،ئــةوة هــة
خلِِاظٔ َبعِ ِ ِدَ ال َعِِاً) ،دو،ي ئــةوةي خــــو ،بةطعــــيت
ِ ِسُ ا َ
اةرةةبيــــاَ َ ،يــي دةطــــوتريَ (ذٔ ِ
ظــتيَم بــاط دةكــا  ،يــةكيَم هــة تاكــةكاُي (وفِسد)ي ئــةو ظــتة بــة جيــا بــاط دةكــا  ،بــة
ًةبةشــتى زياتر شـةرُج رة،كيَعــامناْ بؤ زيــاتر طرُطــيي َيَــاُ،ي.

خــو،ى كاربـةجــــآ هــة ز ر ظــــويَِاْ هــة ةورةئاُ َيــاُ ،ويَــــبو زةكــاتي َيَلــةوة ٓيَِــاوْ،
ُويَبو زةكا  ،ياخود ُويَبو بةخعني ،بؤضيع هةبـةر ئـةوةى كـة ُويَـب بريتيـة هـة جـؤرى
َةيوةُــايي ئيِصـــــاْ هةطـــة َي خــو ،،وة ُويَـــب بريتيـــة هــة ئةوَـــةرةي ًولـةضيـــي ،هـــةوة
ًولـةضيي زياتر ،كة ئيِصــاْ شةر خباتـة شـــةر زةويث بطــةًيَتةوة هـة بةر ُ،ـةر خـو،د،ه
هةوة ًولــةضى زياتر ،كة بةُاة هة خسًــةتى خــو،د ،رة،بوةشــتآث دةشـيت هةشــةر شـــِط
د،بِــآه ياْ هة تةحيــياتا ،هة خسًةتــي خــو ،د،بِيعــآث شــكوى( )2هـآ بلـا  ،وة شـــكو
هة َيَػــةً ةر بلــا  ،هةوة ئــةدةب ُوُ،ـاْ زيـاتروً ،وـــلةض كـردْ زيـاترو فةرًاُ ـةريي
زيــاتر ُوُ،ــاْ ُيــــة ،كةو،تــةً :صــــوهٌَاُاْ كةشــــاُيَلّ كــة ئةوَــةرةي ًولــــةضييث رة َيــسو
ال) يـاُى( :وِا ٔلِٗٓكي
 )1ظـارةز،ياُى زًاُـى اةرةةبـى دةهَـيَـّ :وظـةى (إ ٌِِٖىا) ًاُايةكــةى دةبيَتــة (وِا ،ا ٓ
ال اُ ٔ زضِٕلْ.)...
آ
 )2ضوُلة وظةى (حتِٗ ِ )ٛهة زًـاُى اـةرةةبيي د ،كـة بـة (حتِٗا ) كؤدةكريَتـةوة ،بـة كـورديي دةبيَتـة
(شــــــكو) ،وةن خــــــو ،فةرًوويــــــةتى :ﭽ  ...ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ...ﯱ ﭼالنــور.
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حورًة هة بةر ُ،ــةر خو،د ،بِويَِّث ،هة خؤياُا ،بةرجةشتةي بلةْ ،كـة وةن طو ـــاْ
ُويَب بةرجةشــتةكةري ٓـةًوو ئةوُ،ةيــة.

(زةكــا )يغ جؤريَلــة هــة بةخعــني ،بؤيــة هــة ٓةُــايَم ظــويَِاْ دةفــةرًويَ :ﭽﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﭼاألنفال  ،و،تـة :هـة جيـاتي زةكـا دةفـةرًويَ :هـةوةي َيٌَـاْ د،وْ
دةبةخعــّ ،ضـوُلة ًـايَث شـاًاْ بةخععـــي خو،يـة بـة ًصــــوهٌَاُاُي د،وةو ،زةكـــاتيغ
ٓـــةةي خةهَلــــة هــةو بةخعــــغث ُيعٌــــةتة ،كةو،تــةُ :ويَــب ٓــــةةي خو،يــةو ،زةكــا ث
ٓاوكــاريـــــلردُي خةهَـلــ ــيغ ًافــــــي خةهَـلــــــة ،بؤيــــة دةتــــوُ،ني ب َويَـيـــــّ زةكــــا ث
ًاهَ ةخعـيِيغ بةرجةشـةتةكةرى جؤرى َةيوةُايى ًصـوهٌَاُة هةطةأل خـةهَـم د.،
كةو،تةً :صـوهٌَاْ ئةو كةشـةية كـة خـوَ ،ةرشـ بـآث خـةهَم د شــ بـآً ،صـــوهٌَاْ
كةشـيَلة كـة ئةوَةرةي ًولــةضيي ٓةبآ بؤ خو ،،وة ئةوَةرةي رةةحـٍث بةزةييعـــي ٓـةبآ
بــؤ خة َه ــلي خــــو ،،بؤيــة ئــةو دووُ،ــة هــة ةورةئــــاُا ،ز ر َيَلــــةوة ٓــاتووًْ ،صــــوهٌَاُاْ
ئةوُ،ـــةْ كـــة ئةوَـــةرةي ًولـــــةضيياْ ٓــةبـــــآ بـــؤ خـــــو ،،وة ئةوَـــــةرةي ضـــاكةكارييث
ٓـاوكارييث رةةحٍث بةزةييـــاْ ٓــةبـــآ بـؤ خةهَــلي خـــو ،،كـة بـة َوـةى يةكـــةَ هـةوةد،
خــؤي دةُويَِــــآ كــة ئــةو ًــايَث شــاًاُةي بــة ئارةةــةي ُيَوضــةوْ،ث بةرةةجن ــي ظــــاُياْ
َةيا،ي دةكةْ ،بـة خةهَــلى ب ةخعـــّ ،ض وةن فـــةرةز كـة زةكاتـة ،ض وةن شـــوُِة كـة
غةيري زةكاتة ،بةهَـلو ٓةُايَم هة زُ،ايــاْ ئةو فةرًايعــتة بة بةهَــطة ديَِِـةوة ،هةشـــةر
ئـــــةوة كـــــة غـــةيرى زةكـــاتيغ جـــارى و،يـــة فـــةرةز دةبـ ـآ رإُٖ ف ِِ٘ ال ِِىاه حِِآ ضَِِٕٔٝ
جُْ التِّسؤ ٔر ٗٙبسيئ )660( :ياه :إضٍِادٓ لِٗظ بِراك ٔحبِٕ زِص ٚوٗىُِٕ
الصَِٖأٚد{َحخِ َس َ
األ ِِٕز ٖغ ِِع ََٔ ،حخِ َسجَِ ُِْ َحِٖغَِ ِ ّا :ابِِ َُِ َواجَِ ِِْ بِ ِسيئَ )1789( :الِ ِدٖازَؤ٘ٗ ب ِِسيي)1637( :
ٔع ِ ٖع ُ ِِِن وَِِ األلبِِاٌ٘ ٔحطِِس ضِِمٗي حضِِد} ،و،تــة :هــة ًــايَث شــــاًاُا ،،جطــة هــة
زةكــاتآ ،ةةي ديلةػ ٓةيــة.

دو،يــي خــــو  ،دةفــةرًويَ :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﭼ ،بة تةئلـيا ٓةر كةشـيَم د شتايةتيي خـو،و َيَػةً ـةري خـو،و ئةوُ،ـةي
ئيٌاُيــاْ ٓيَِــاوة بلا  ،ئةوُ،ة كؤًةهَـي خــو ،ْ،كؤًــةهَــي خــو،ػ ز،يَث شـــةركةوتووْ.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
ًةشــةهةى يةكةَ :كـة دةفـةرًوىَ :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ،
ئةي ئةوُ،ـ ةي ئيٌاُتاْ ٓيَِـاوةه ٓـةر كاًيَـم هـة ئيَـوة هـة ئايِةكـةي َاظـطةز بيَتـةوةه
ئةًــة ئيعجــازيَلي ٓــةو،هَيي (إ جِِاش خ ِ  )ٙتيَا،يــة ،ةورةئــاْ هــة ٓــةًو رةوويَلــةوة
ًواجيسةيــــة ،يــــةكيَم هــــة رةووةكــــاُي ئيعجــــازو دةشـتةوشــــتاُلردُي ةورةئــــاْ بــــؤ
بةر ُ،ةرةكاُي ،بريتيـة هــةوة كـة ةورةئـاْ ٓةُـايَم ٓةو،هَيـا،وْ كــة بـة ًصــؤطــةريي
ٓاتووُـــة دي ،بــؤ ويَِــــة هيَـــرةد ،دةفــةرًوىَ :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼٓ ،ــةر

كةشـيَم هة ئيَوة هة ديِةكةي َاظطةزبيَتةوة ،كةو،تة :خـو ،زُ،يويـةتي ٓةُـايَم كــةط
دةبــّ ،دو،يــى هــة ئايِةكــةياْ َاظــــطةزدةبِةوةو ٓةهَاةطــــةرةيَِةوة ،كـة ديــارة ئــةوةػ

ٓاتؤتــة دي ،ياْ وةن هة كؤتـايي شــوورةةتي (ص)د ،دةفةرًـــويَ :ﭽﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭼ ،و،تة :وة بيَطـوًاْ دو،ى ًاوةيـةن ٓـــةو،هَةكةي (ٓـى ةورةئـــاْ) دةزُ،ـّ،
هــة كاتيَلــا ،شــــوورةةتي (ص) هــة ًةكلــــة ٓاتؤتــة خــو،ريَ ،ئــةو كاتــة ًصــــوهٌَاُاْ هــة
ضو،رضـــيَوةي ًةكلـــةد ،ةـــةتيض ًـــابووْ ،ض جـــاي ئـــةوةى ئيصـــــالَ هـــة جئاُـــا،

بكوبيَتــــةوةه ضوُلــــة هــة ئايــةتى َيَعـتـــرد ،دةفــةرًوىَ :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭼ ص ،و،تــة :بةدهَـِيـــايى ئــةَ ةورةئـــاُة بيـــرخةرةوةية بــؤ ٓــــةًوو جئاُيـــياْ.

بةوَ خـو ،هةو كـاتةد ،دةفةرًويَ :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ،دو،ي ًاوةيةكـي
ديلة ٓـةو،هَي ئةَ ةورةئـاُةتاْ بـؤ دةردةكـةويَ ،كـة ئـةَ ةورةئــاُة ضييـــة ،ئـةي كـافرة
ًوــٔورةةكاُي ًةكلــــةه ديــارة ئيعجــازي ٓةو،هَـــيي (اإل جِِاش اخل ِ  )ٙهــة ةورةئـــاُا،
باشيَلي دوورو دريَــبة.
ٓة َهــطةرةُ،ةوةػ هــة ئيصــــالَ هــة شــةردةًي خةهي ــة ئةبوبــةكرى ؼــــياديخ د،بــوو،
(أبوبلر ؼـــايخ) خـــو،ي هــآ رة،زي بـآ يةكـةًني جيَِعـــيَ َيَػـــةً ةر  هةطـةيَ
حاهَــةتي ٓةهَـطةرةُ،ةوةو َاظــطةزبووُةوة هة ئيصــالَ ز ر َياوُ،ةو ًةردُ،ة رةووبـةرةوو
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بؤوة ،كة هة ٓةُايَم رةيو،يةتـاُآ ،ـاتوة ،دةهَـآ :جطــة هة خةهَــلي ًةكلـةو ًةديِـــةو
طاا ئيف ،خةهَــلي ز ربةي ظـويَِةكاُي ديلــة ًةرج ُيـة ٓـةًوو خةهَلةكـة بـة تيَلـرة،،
بــةوَ هــة ٓـــةًوو ظــويَِةكاُي ديلــةد ،خــةهَم ٓةهَطــةرة،بؤوة هــة ئيصــــالَ( ،أبــوبلر
،هؽــايخ) خـو ،هـيَـى رة،زي بآ وةن كيَو هة بةر ُ،ـةر ئةو حاهَةتةد ،وةشـتآ ،ةرضـةُاة
ي هـــة بةر ُ،ـــــةر
ي هـــة ٓـــاوةوْ رة،يـــاْ ُـــةبوو ضـــةنث ٓــــيَس بـــةكاربٔيَِر َ
ٓةُـــا َ
ٓةهَــــطةرة،وُ،ا،ث دةياُطــــو َ :يَيــاْ ُــاويَريّ ،بــةوَ ئةبوبــةكر ،طــوتى :ئةطــةر بــة
تاةـيتةُيــاػ مب هة بةر ُ،ةر ئـةو حا َهـــةتةد ،دةوةشـــتٍ ،وة ةصـــة ُاود،رةكـةي خـؤي
حِ٘) ،ئايـا ئـةَ ديِـــة دةبــآ كـــةَ بلـا هـة
كرد كة طوتي( :حٍََِٖقطُ َِرَا الدَِّٖ ََٔحٌِا َ
كاتيَلــا ًّ ،زيِــاووَعه ُابــآ كــةَ بلا  ،ئةًرة زةكاتيــاْ برد ،شــ ةيِــآ ظـتيَلي
ديلةظي هــآ دةبةْث ،دوو شــ ةي ظـــتيَلي ديلـةي هـــآ دةبـــةْ ،ضـوُلة ئةوُ،ـةي
كــة ٓة َهــطةرة،بووُةوة زةكاتــاُ،ياْ كردبــوو بـة بيــــاُوو و دةياُطــــو  :هــة شــــةردةًي
َيَػـةً ـ ــةرى خـ ــو،د  ،زةكاتــٌــــاْ د،وة ،بـــةوَ ئيَصـــــتا ُايـــاةيّ بـــة غةيـــــري
َيَػــةً ـةر ،ئةوة باجيَلــة خر،وةتــة شــةرًاْ.
ًةشــةهةي دووةَ :كـة دةفـــةرًويَ :ﭽﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ،
وةن َيَعـتـر باشــٌاْ كـرد (زدٓ )ٚبريتيـة هـةوة كـة ئيِصــاْ هـة ئيصـــالَ بـةرةو كـوفر
ٓةهَـطةرةيَتةوةٓ ،ةهَـطةرةُ،ةوةو َاظـطةزبووُةوةػ هة ئيصــالَ بة شــآ ظــتاْ دةبـآ:
 -1بة ديَث ُيــة دةبــآ ،كـة دهَـى هةشـــةر ظـــتيَم بطةشــَيَِـــآ كوفــرو ظـيــرن بــآ،
ئيِصــاْ هة دهَــي خؤيــا ،دةطوجنــآ كــافر بـآ ،بيَـئـةوةي دةريـ ـ ـرةيَ.
 -2بة زًــاُي دةبـآ ،كة ظــتيَم بة زًــاْ بوَــآ كوفــرو ظــيـرن بــآ.
 -3بة كـردةوة دةبــآ ،كة رةةفتاريَم بلــا بة كوفرو ظـيـرن د،بِـريَ ،بـةوَ ئـةوةي كـة
ًاًة َهــةي دُيــايي هةشــةر بِيــا دةُــريَ ،دةربرةيِــي زًــاْث كــردةوةي ئةُاً،ةكاُــة،
ئــةوةي كــة دةطــوتريَث دةبيِــريَ ،بــةوَ ضــى هــة د َهــآ ،ةيــةع ب َو ــيَيً :ــّ دةز،ت تــؤ
ٓةهَـطةرة،ويــــةوة ،ضــوُلة هــة دهَــــتا ،فــكْ ظـ ٓةيــةعه كــةط ئــةو ٓةةــةي ُيــة ،وة
ط ِسٔأٟس)
خ َُِ ٌَخِ ُك ِيُ بال ِِٖأِس َٔاُُ َٖ َتِِٕلٓ ٜال َ
زُ،ايــاْ وةن بِطـــيِةيةن د،ياُِــاوة ( ٌَ ِ
ئيٌَـة حوكٍ بـة رةو،هَـة ث ئاظـلر ،دةكـةئُّ ،يَِــييةكاُيغ حةو،هَـةي خـو ،دةكـةيّ،
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ديــارة ًـّ هـة ُاًيولـةي (ٓةهَــطةرةُ،ةوة هـة ئيصـــالَ)د ،باشـي شـس،ي ٓةهَــطةرةُ،ةوةَ
كــردوة ،ضــؤُةع كــة ئــةو بابةتــة بةظ ـيَلة هــة كتيَ ــي( :ئيصــــالَث دةو َهــة د،ريــيث
حوكٌرةُ،يــــي)ٓ ،ـةروةٓــــا هــة بــةرطى ()8ى (اإلض ِ ِالً ِىِِا ٖتجم ِ ِ ٜفِ ِِ٘ ِتِِاب
اُ)ظــــا ،ةصــــةَ هيَلــــردوةو َيَعـتـــريغ هــة تةفصـيـــري شــــوورةةتي (البقِِس )ٚهــة
بـــةرطي يةكـــــةًي ئـــةَ تةفصـــــدةد ،هـــةوبارةوة دو،وَ ،بؤيـــة هيَـــرةد ،بـــة خيَر،يـــي
بةشـةريا ،رةةت ـووَ.

ًةشــةهةى شــيَيةَ :كة دةفةرًويَ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ،
ئةَ رةشـتة ةورةئاُييـة دوو ٓةهَوةشــتةي َيَويصــيت هةبةردةًـا ،دةكــةيّ:
هةلَوةسـتةي يةكــةم9
مةدحـيَكـى طـةورةى نارِاسـتةوخـؤى (أبو بكـر الصـديق)
ئـةَ رةشــتة ًةدحيَلـــي ز ر طــةورةي ئةبوبـةكرى ؼــــياديريي تيَــا،ية خــو ،هــيَي
رة،زي ب ــآٓ ،ةروةٓ ــا ٓــي ٓــاوةوُي بــةرةيَسي َيَػةً ــةر كــة هــة خ ــسًة ئةبوبــةكر
د،بووْ ،وة هةطةيَ ٓةهَـطةرة،وةكاُا،و هةطةيَ زةكا ُةدةرةكاُـا ،رةووبةرةووبووُةتـةوة،
ًةدحيَلـي طةورةي ئةوُ،ي تيَا،يـة ،ئةويـغ هة شـآ رةووةوة-:
 )1ئةَ ئايةتة رة،ياةطةيةُـآ كـة ٓـةر كاتيَـم كةشــاُيَم هـة ئايِةكـةياْ ٓةهَــطةرةُ،ةوة،
خــو ،كؤًة َهــة كةشــاُيَم ديَِــآ بــؤ ظــويَّ َيَطرتِــةوةي ئــةو كؤًة َهــة ٓة َهــطةرة،وةية،
دةفـــةرًويَ :ﭽﮟ ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼٓ ،ـــةر يةكـ ــيَم هـــة

ئيَـوة هة ديِةكـةي ٓةهَـطةرةيَتةوة ،خـو ،كؤًـة َهيَم ديَِــآ ،كةو،تـة :ئـةوةي كـة ظـيعة
دةيوَـيَّ رة،شـ ُية :ظـيعة دةهَـيَّ ضيع دةهَـيَّ :ئةو ٓــاوةوُةي َيَػـةً ــةر  كـة
دُ،يــاْ بة خةهي ـايـةتيي ئةبوبلـردٓ ،يَِــآ ،ةًووياْ ٓةهَـطةرة،وُةوةو كـافر بـووْ،
ضوُلــــة ُلووهَييــاْ هــة دةةيَلــي ئاظــــلرٌِِ( ،ط جَمِِِّ٘)ي َيَػـــةً ةر  كــردوة،
هةشـةر َيَعـةو،يةتيي اةهـي خــو ،هـيَى رة،زي بآ ،ضوُلـة ئةطةر ئـةو ةصــةية رة،شـ
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بوو،يــةو ئــةو ٓـاوةوُــة ٓة َهــطةرة،باُايةوة ،دةبــوو يةكصــةر خــو ،كؤًة َهــيَلي ديلــةي

ٓيَِابــا بــؤ ظــويََ ئــةو ،ْ،ضوُلــة خــو ،دةفــةرًويَ :ﭽﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،هيَـــرةد ،بــة تةئليــا دويَِــار،وُ،ي يةكــــةَ بــةَ ئايةتــة
ٓـاوةوْ بووْث َيَغ ٓةًوو جيوـةكاُي ًصـــوهٌَاُاْ رةووي هةوُ،ـة ،كـة ٓـةر كاتيَـم
كؤًــة َهيَم هــة ئ َيــوة ٓة َه ــطةرةيَتةوة ،خــو ،كؤًــة َهيَم ديَِــــآ ،ئِجــا ًــاد َ،خــو ،كةشــي
ُةٓيَِـاوة بؤ ج َيَيَطـرتِةوةي ٓــاوةوْ ،كةو،تةٓ :ةهَـِةطةرة،وُةتــةوةُ ،ـة ئةبوبـةكر
خـــو ،هيَـــي رة،زي بـ ــآ خةهي ايـــةتيي هـــة اـــةهي د،طيـ ــر كـــردوةوُ ،ـــة ٓـــاوةوُيغ
ٓة َه ــطةرة،وُةوة ،ضــوُلة ئةطــةر ئةبوبــةكر زةوتلــةر (غاصِِب)و شــتةًلار بوو،يــةو
ٓاوةوْ ٓةهَـطةرة،باُايةوة ،هة شـؤُطةى ئةوةوة كة َعـتطيـريي ئةبوبةكرياْ كـردوةو
هــة ٓــةةي اــةهي ب ـآدةُط بــووْ ،ةوةن ظــيعة طوًــاْ دةبــةْة دةبــوو خــو،ى بــةرز
كؤًةهَـيَلـي ديلـــة بيَِـــآ ،ئِجـــا كـة كةشـي ُةٓيَِـــاوةً ،اُـاي و،يـة ئـةو ةصــةيةي
ئــةو ْ،رة،ش ـ ُيــة ،ئــةَ ئايةتــة هــةو رةووةوة ًــةدحيَلي طةورةيــة بــؤ ئةبوبةك ــرو
ٓاوةوْ خو ،هيَيـاْ ر،زى بآ ،وة بة در خصـتِةوةي ظيعةكاُيعة هةو بؤضووُةياُا.،
ٓ )2ــةروةٓا ئــةو ئايةتــة ًــةد ث شـتايعـــيَلي طةورةيــة بــؤ ئةبوبــةكرى ؼــياديخث
ٓاوةوُيـغ بةطعـيت ،ضوُلـة خـو ،رة،يطةياُاوة كـة ٓـةر كـا بةظـيَم هـة بـرةو،د،رْ،
ٓة َه طةرةيَِةوة ،ئـةوة خـو ،كؤًةهَــيَلي ديلـة ديَِــآ بـؤ بةرَةرضـاُ،ةوةياْ ،يـاْ بـؤ
ظـــويَِطرتِةوةياْ ،ئاظلر،ظـــة كـــة ًةشـــــةهةي ٓةهَـطةرةُ،ـــــةوة هـــة ئيصـــــالًا ،هـــة
رة ذط ــاري خيالفــةتي ئةبوبــةكرد ،رةوويــا،و ،ئةبوبــةكرو ٓــاوةوُيغ رةووبــةرووياْ
بووُــةوة ،كةو،تــة :ش ــةرجةَ ئــةو ( )6شــــي ةتةي كــة خــــو ،ئةوُ،ــــةي َــــآ ًــةد
دةكـا  ،كة دةيأُيَِــآ بؤ ظــويَّ َيَطرتِـةوةي ٓةهَــطةرة،وةكاْ هـة ئايِـةكـــةي ،ئـةو
ظـــةػ شـي ةتة بــة َوـةي يةكـةَ هــة ئةبوبـةكرد ،خـو ،ه َيــي رة،زي بـآ ،وة َاظـاْ هــة
ٓـاوةوُي بةرةيَـسد ،كة هـة خسًـةتي د،بـووْٓ ،اتووُةتـــة دي ،كـة خـــو ،دةفـةرًويَ:
خـــــو ،خؤظـــياةويَّث خو،يـــاْ خؤظـــاةويَ ،هةطـــةيَ ئيٌاُا،رُ،ـــاُ ،ـــةرَث ُيـــاْث
ًئرةبـــاُّث ،هـــة بةر ُ،ـــةر كـــــافرُ،ا ،بـــة دةًـــارو شـ ــةخنت ،وة هـــة رةيَـ ـي خـــو،د،
تيَاةكؤظــّ ،وة هة هـؤًةي هـؤًةكـارُ ْ،اترشــيَّ ،جـا جيَـي شــةرشـــوورةًاْ ئةوةيـة
كة ٓةُايَم هـة ظـــيعةكاْ ويصـــتووياُة ئـةو وةشـ اُة بةشـةر (اةهــي)د ،خـو ،هيَـي
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رة،زي بآ بطةشَيَِّ ،بة بةهَـطـةي ئةوة كة ئيٌـاًي ٓـةق بووةوٓ ،ـةر كـةط هةطـةهَى
ُةبووبآ ٓةهَــطةرة،وة ( ُو ِستَِ ِد) بـووةه بـةوَ ةصــةكةياْ رة،شـ ُيـةٓ ،ـةر بـة خـودي
ةصــــةو ٓةهَويَصــــيت اــةهي خــو ،ه َيــي رة،زي بـآ ،ضــوُلة بــة يــةن دةُطيــي (إتفِِا )ى
ظــــيعةو شــــوُِة اةهــــي خــو ،ه َي ــي رة،زي ب ــآُ ،ةيارةك ــاُي خ ــؤي ،ض ئةوُ،ــةي هــة
جــةُطي (ص ِفٓس)د ،هةطــةهَى رةووبةرةووبووُــةوة ،و،تــةً :وااويــةو اــةًرةي كــورةي
جىَِن)د ،و،تـة :د،يلٌـاْ
اـاصث ئةوُ،ةي هةطةهَيــاُا ،بووْ ،ض ئةوُ،ةي هة جةُطــي ( َ
اائيعــــة خــو ،ه َيــي رة،زي ب ـآ ط ا هَخــةو زوب َيــرو ئــةو ْ،خــو ،هيَيــاْ رة،زي ب ـآ ،وة ض
ئةوُ،ـةي هــة جــةُطي ُةٓرةوُ،ــا ،كــة خــةور،يج بــووْٓ ،ــيض كــاَ هةوُ،ــةي بــة كــافر
دُ،ةُــــاوة ،بــة بة َه ــطةي ئــةوة كــة ٓــــةًوو جــاريَ اــةهي هــة كؤتــايي جةُطةكاُــا،
دةيطـــو  :جـــةُازةكاْ بيَـــِّث ُويَـــبي هةشـــةر ٓـــةًوو كوذر،وةكـــاْ دةكـــرد ،وة
دةظــي ةرًوو :ئةوُ،ــة بــر،ي ديِيٌــــاُّ ،بــةوَ ئــةوة َيَلــةوة ظــةرة دةكــةيّ ،ئــةوة
ظــتيَلي ًوتةو،ت ــدة كــة اةه ــى خــو ،ه َيــي رة،زي ب ـآ ُــةيارةكاُي خــؤي ئةوُ،ــةي هــة
ج َىِ ِِن)و ( ٌَ ِّ ِ ِسَٔاُ)د ،هةطــــةهَي رةووبةرةووبووُــــةوة ،بــــة
جةُطــــةكاُي (ص ِِفٓس)و ( َ
ًصــوهٌَاُي دُ،اوْ ،كةو،تــة :ئةو ةصــةية رة،شــ ُيــة.
 )3ئــةَ ئايةتــة بةهَـط ــةي رة،شــــتيي خةهي اي ــةتيي ئةبوبةك ــرة خ ــو ،ه ــيَي رة،زي ب ــآ،
ضوُلـــــة خـ ــو ،ئةوُ،ـــةي َـــاػ ٓةهَـ ــطةرةُ،ةوةي ٓةهَـ ــطةرة،و( ْ،إزت ِِداد ال ِِىستدَٖ)
دةيأُـيَِــــآ ،بــةو ظ ــةػ شــــي ةتة وةش ـ ي كــردووْ كــة باشــــٌاْ كــردْ :خؤظــي
دةو َيــّث خؤظــياْ دةويَ ،هةشــةر ئيٌاُــا،رً ْ،ئرةبــاْث بــة بــةزةيني هــة بةر ُ،ــةر
كافرُ،ــا ،توُــاو بــة زةبــرْ ،هــة ةريَــي خــو،د ،تيَاةكؤظــّث هــة هؤًــةي هؤًةكــةرْ،
ُاترشــيَّ ،كة ديارة ئةبوبةكر خـو ،هيَــي رة،زي بــآٓ ،ـةر كـاَ هـةو ظـةػ شـي ةتةي
ز ر بة تؤخيـي تيَــآ ،ــةبووْ ،با تةًاظــا بلــةيّ:
1ث  /2ﭽ ﮨ ﮩﭼ :خو ،خؤظـي دةويَـّث خو،يـاْ خؤظـاةويَ ،ئةطـةر خـو،
ئةبوبــةكري خؤظ ــِةويصت اية ئــةو كــارة طرُط ــةى بــة ةصــــٌة ُةدةكــــرد ،كــة
بريتيــــة هــة رة،وةشــتاْ هــة بةر ُ،ــةر ئةوُ،ــةد ،كــة هــة ئيص ــالَ ٓة َه ــطةرة،وُةوةو
دذ،يــةتي ئيصــالَ دةكةْث ،دةياُةويَ ئيصــالَ هة ًيَخــةوة دةربيَِّ ،كـة بيَطوًـاْ
هة دو،ي كــارة طةورةكةي َيَػــةً ةر  ئةو كــارةي ئةبوبـةكر طـةورةتريّ كـار
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بـــووة كـــة كـــــر،وة ،ضـــوُلة َيَػـــــةً ةر  جـــــارةى َيَلـــــٔيَِاُى دةوهَــــةتى
ئيصـــــالًييا ،،ئةبوبـــةكريغ خـــو ،كرديـــــة ٓؤكـــارى ئـــةوة كـــة ئـــةو دةوهَةتـــة
ُةرةووخـآث ،ئةو ئيصــالًة ٓةر ةر ذة ظتيَلي هــآ كـةَ ُةكريَتــةوةه
دياريعــة ئةطةر ئةبوبةكر خو ،هيَي رة،زي بآ ،ئةوَـةرةي خؤظـويصـــتَ بـؤ خـو،
ُةبوو،يــة ،ئــةوةي ُــةدةكرد ،بةتاي ــةتي هــة كاتيَلــا ،كــة ٓــاوةوُيغ ز ربــةياْ
ٓةهَويَصـتةكةي وييــاْ َـآ رة،شــ ُةبوو ،يةكيَــم هةوُ،ــة اوًـةر خـو ،هيَـي رة،زي
بـآ ،بؤضـى َيَي رة،ش ُةبووع دةيطـو ُ :ـاتوُ،ني ز،يَ بـني بةشـةر ئـةو خةهَلـةد،،
ضوُلـة ز رز ر بووْ ،وة جؤريَـم هـة ئيعـلاهــى فيلريعــي ٓـةبوو ،هـةبارةى ئـةو
جةُط ــةوة ،بــة ٓــــؤى تيَطةيع ــتِيَلى تاي ــــة بــؤ فةرًــــوودةى :رحُيَا ٔتِنُ ال ٍِِٖاعَ
حَتَٖٖ ٜقُٕلُٕا الَ ٔإ َلَْ إٔالٖ اُُ ،فََّٔذَا غَ ِ ِ ّٔدُٔا حَُِ الَ ٔإلَِ َِْ إٔالٖ اُُ َٔآوٍَُِٕا بِٔ ِ٘ َٔ ٔب َىِا جٔ ُِ،ِ٠
طِ ٔم ْي
جُِْ وُ ِ
طِِا ُبُّيِ َ َمِِ ٜأُد{َحخِ َس َ
خ َق َِِّا َٔحٔ َ
ٍِٔ٘ دٔ َوِِا َُِٞيِ إٔالٖ ٔب َ
ضِىُٕا و ِّ
ٔبِْٔ َف َقِدِ َ َ
بسيي.})2405( :

 /3ﭽ ﮪﮫﮬﭼ :بةُصـــــ ة شــــي ةتى بــــةزةييث ُــــةرَث ُيــــاُيىث
ًئرةباُيـي ئةبوبةكـريغ دةهَــيَيـّ:

ئةطــةر تةًاظ ــاي شـيـــرةةو ذيــاُي ئةبوبةكــــر بلــــةيّ ،دةبيــِني يةكجــــار بــة
رةةحـــٍث بــة بــةزةييث بــة شــؤز بــووةَ ،يَػـــةً ةريغ  هــة فةرًايعــــتيَلا،
جُِْ
دةفةرًويَ :رحَزِحَيُ حُوٖتٔ٘ بٔأُوٖ ِتٔ٘ حَبُِٕ بَكِِسٕ َٔحَغَِ ِ ٗدُِيِ ٔفِ٘ دَِٖٔٔ أُ ُىَِسُ]{َحخِ َس َ
طِاٟ٘ٔ
خٗحَٔ ،الٍٖ َ
صِ ٔ
ط َْ َ
َححِ َىد بسيئَ ،)14022( :التِّسؤ ٔر ٗٙبسييَ َٔ )3791( :ياهَ :حَ َ
ح ٖب ِِاَُ ب ِِسيي:
ج ِِِْ ب ِِسيئَ ،)154( :ا ِب َُِِ ٔ
ف ِ ِ٘ (الك ِِ  )ٝب ِِسيئَ ،)8242( :ا ِب َُِِ َوا َ
(َٔ ،)7137احلَ ِأِيُ ب ِسيئَ ،)5784( :يَ ِاهَ :ص ِِخٗح م ِِ ٜغ ِ ِسط الػ ِ ِٗخس ََِِِ
خُْ األلبِِاٌ٘} ،و،تــة :بــة بةزةييتـريِـــي ئؤممــة
خ َ
صِ ٖ
حَ ٌَ ِظٔ بِ ِ َِٔ وَا ٔل ِ ٕ َ َٔ 
بةر ُ،ــةر بــة ئؤممةت ــٍ ئــةبوبلرة ،خــو ،ه َيــي رة،زي ب ـآ ،وة تووُاتريِيعــياْ هــة
ئاييِــى خــو،د ،اوًــةرة.
 /4ﭽ ﮭﮮﮯﭼٓ ،ةروةٓــــا ئةبوبةكــــر هـــة بةر ُ،ـــــةر كافرُ،ـــا ،ز ر
شـــةخ ث توُـــا بـــووة ،هـــةوبارةوةػ ئةبوبـــةكر ئـــةو ٓةهَويَصـ ــتةي بةشـــة كـــة
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ٍِ ُِ،
بةرجةشــتة بــوو هــة ةصــــة ُاود،رةكةيــا ،كــة طــوتئَ( :أُ أليتم ِ ٍُّٖي َٔإُِٔ ُ
َٔحِِد )ٙشــــويَِا بــة خ ــو ،هــة دذي ٓة َه ــطةرة،وةكاْ دةجةُطــــٍ (كــة دةياُويصــــ
ٓيَرػ بلــةْ بـؤ شـــةر ًةديِـــة) ئةطـةر بـة تـةُياػ مبٓ ،ـةتا هـة رةيو،يةتيَلــا،
دةهَــآ طوتي :ئةطـةر شــةطث طـــورط هـة خرةخـــاهَي َيَـي خيَسُ،ةكـــاُي َيَػةً ـةر
 رة ب َي ــّ (َرةيــــاْ دةُ ــآ)ث ك ــةط ُةب ــآ بــةرطريياْ هــــآ بلــــا ً ،ــّ ئــةو
جةُطــة ٓةر دةكــةَه ايــسزة هــةوة زياتر دةبـآ ضـي بــآعه زةبريـيث ايـسزة
هة بةر ُ،ةر ب َي ـرةو،ياُيَلـا ،كة شــةُطةرياْ هة ئيصــالَ طرتوة.
 /5ﭽ ﮰﮱ ﮲ ﮳ﭼ :شـي ةتى هـة رةيَـي خـو،د ،تيَلؤظــاُيغ ،ئةبوبةكــر
ٓـةر هة شـةرةتاوة هة خسًة َيَػةً ـةرى خـو،د ،بـووةو هـة ٓـةًوو جةُطةكاُـا،
ُـسيلرتيّ كةط بووة هيَيـةوة ،وة هة دو،ي ئةويغ شـةركردةي ًوجـآيا ْ،بووة.
 /6ﭽ﮴﮵﮶﮷ﭼٓ :ةروةٓـ ــا ئةبوبةكـ ــر طـــويَي بـــة هؤًـــةي كـــــةط
ُـةد،وة ،بةهَـلو طويَــي بـة هؤًــةو ةصـــةو رةةخِـــةي اوًـــةرو ٓـاوةوُي ديلةظـي
ُةد ،،ضوُلــة رة،ياْ هةطةيَ جــةُط ُةبووٓ ،ةتا اوًةر دةهَـآ :دو،يي كـة تةًاظـاَ
كرد ئةبوبةكر ز ر َيَا،طديي دةكا  ،خو،ي َةروةردطار دهَي ًِيعــي طوظاد كردو
ًِــيغ ضــووًة شــــةر رة،يةكــةي وى ،ديــارة ًصــــوهٌَاُاْ زيــاتر تةًاظــاي دةًــي
ئةبوبةكــرو دةًي اوًةريــاْ كردوة خــو ،هيَيـــاْ رة،زي بـــآ ،وة ئـةوُ،ي ديلـةػ
كـــة تةًاظـــــاياْ كـــرد ئـــةو ْ،يـــةن دةُطـــــّ ،ظـــــويَِياْ كـــةوتّ ،ئـــةَ ةصـــــاُة
(فخسالِدَٖ الِِساش )ٙهــة تةفصـيــرةكةي خؤيــآ)1(،يَِــاوُى ،بــةوَ ٓةُــايَلياْ بــؤ
خؤَ زيـاتر رةووُــٍ كردووُــةوة.

 )1وفاتٗح الغٗب ،ج ،3ظ.20 – 17
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هةلَوةســتةي دووةم:
ئةوانـةي كة شـايسـتةيي بوذاندنـةوةي ئيســالمياى يةيـة
دةبـآ خاوةنى ئةو شــةش ســيفةتـة بـو:
و،تة :كةشــاُيَم كة ظــايصـتةيي ئةوةياْ ٓةية خو ،بيأُيَِـــآ ديِةكـةي خؤييـاْ
َيَي ب ووذيَِيَتةوة ،هة كاتيَلـا ،خةهَــليَم دةشــت ةرد،ري دةبـــّ ،دةبـــآ ئـةو ظـــةػ
شـي ةتة ًةزْث طرُطـاُةياْ تيَــا،بّ:
يةكــةَ :ﭽﮨﭼ :دةبــآ ئةو كةشـــاُة بـّ كـة خـو ،خؤظــياةويَّ ،ئِجــا ئايـا خـو،
كــيَي خؤظــاةويَ:

 -1ئةوُ،ـــةي ظــــويَّ َيَػةً ــــةرى خــــو  ،دةكـــةوْ ،ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼآل عنــــــران،
و،تة :بوَآ :ئةطةر ئيَوة خو،تاْ خؤظـاةويَ ،ظويٍَِ بلـةوْ ،خـو،ػ خؤظـيــاةويَّ،
كةو،تة :بة ئةُـا،زةي ظــويَِلةوتٌِاْ بـؤ َيَػـــةً ةرى خـــو  ،خؤظـويصـــتَ
خـو ،بـؤ خؤًــاْ ًصـــؤطةر دةكــةيّث دةظـيصـةهــٌيَِني كـة خوً،ـاْ خؤظــاةويَ،
ياُى :ظـويَِلةوتَ َيَػةً ـةر ئـةًالو ي خؤظـويصـــتِة :بةهَــطةي خؤظـويصــتَ
ئيٌَـةية بؤ خــو ،،وة ٓؤكــاري خؤظــويصــتَ خو،ظــة بؤ ئيٌَــة.

 -2ئةوُ،ـةي ز ر تؤبـة دةكــــةْث ز ر خـؤ َـان دةكةُــةوة :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﭼالبقــرة ،و،تــة :بيَطوًــاْ خــو ،ز ر تؤبــةكارْ،ث خــؤ
َاكلـةرةوُ،ـي خؤظـاةويَّ.
 -3ئةوُ،ــــةي ز ر خؤيـــاْ دةَـــاريَسْث َاريَسكــارْ :ﭽ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﭼ
التوبـ  ،و،تة :بيَطـوًاْ خــوَ ،اريَسطــارُ،ي خؤظــاةويَ.
 -4ئةو ُ،ــةي ز ر خؤرة،ط ــرث ئارً،طــــرْ :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼآل عنــران،
و،تة :وة خو ،ز ر ئارً،طـرُ،ى خؤظــاةويّ.
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 -5ئةوُ،ةي َعــ بـة خـو ،دةبةشـنت :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼآل عنـران،

و،تة :بيَطـوًاْ خوَ ،عــ َآبةشــتووُ،ي خؤظــاةويَّ.
 -6ئةوُ،ةي ضاكـةكــارْ :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼالبقـرة ،و،تة :بيَطوًاْ خـو،
ضاكـةكـارُ،ي خؤظــاةويَّ.

 -)7ئةوُ،ــةي هــة رةيَــي خــو،د ،دةجــةُطّ :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼالصــــف ،.و،تـــة :بيَطوًــــاْ خـــــو،
ئةوُ،ـــــةى خؤظـــاةويَّ كـــة بـــة رةيـــس هـــة َيَِـ ــاويا ،دةجـــةُطّ ،دة َهيَـــى ديـــو،رى
ةورةوظــٌيني.
دووةَ :ﭽﮩﭼ :دةبــــآ ئــةوُ،يغ خو،يــاْ خؤظ ـ ويَ ،ك ـآ خــو،ي خؤظــاةويَع
َيَعــتـر باشــٌـلرد ،كـآ زيـاتر بـة دو،ي َيَػــةً ةر  بلـةويَ ،زيـاتر ظـويَّ َيَـى
ٓة َه طـــريًَ ،اُــاي و،يــة زيــاتر دةيصـةهـٌيَِـــآ كــة زيــاتر خــو،ي خؤظــاةويَ ،خــو،
دةفةرًويَ :بوَــآ :ئةطةر خو،تـــاْ خؤظــاةويَ ،ظـويٍَِ بلـةوْ تـاكو خـو،ػ خؤظـي
بويَــّ.
شـــــيَيةَ :ﭽﮪﮫﮬﭼ :باشــٌــــلرد (ذَهٖ َمَِِٗ ِْٔ) و،تــــة :بـــاهَي بةشـــــةرد،
ظـــــؤرةكرد ،بـــة زةيـــي َيَآ،اتـــةوةو شـــؤزي بـــؤي ٓـــةبوو ،ئيٌاُـــا،ر دةبــآ هةطـــة َي
ئيٌاُا،ر ْ،د ،بة رةةحــٍ بآ ،كاتيَـم دةشـةوت ٓةية دةبآ هةطةيَ خةهَم بة بةزةيي

بــي ،وةن خــو ،دةفــةرًوىَ :ﭽﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﭼ
الشــعراء ،كةو،تــة :وةن ضــؤْ با َهــِاة بيَطــووةكاُي خــؤي هــة بــّ بــايَ دةطــريَ ،دةبـآ
بةرَرش ــاُي ًصــــوهٌَاُآْ ،ــةر كــةط ،دةشــــتةوتي ٓةيــة ،بــة ئةُــا،زةي ئــةوة كــة
ةصــةي دةرةو ،،ئــاو،بـآ هةطـةيَ ئيٌــاُا،ر.ْ،
ضــــو،رةَ :ﭽﮭﮮﮯﭼ :دةبــآ هــة بةر ُ،ــةر كافرُ،يَلــا ،كــة شــةُطةري
هـآدةطــرْ ،بة ايــسزة ث زبـرو شــةخ بـآُ ،ةن ُـةرَث ُـؤيَث فةةــدوَكة.
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َيَِجـــــةَ :ﭽﮰﮱ ﮲ ﮳ﭼ :دةبـ ـآ ئاًادةبـ ـآ ئةوَـــةرةي توُ،ـــاي خـــؤي
هةَيَِــاوي خــــو،د،و هـة َيَِــاوي ديـَ خــو،د ،بـةخ بلــا  ،بـة ديَث بــة دةشـ ث بــة
زًــاْث بة ًــايَ.
ظـةظـ ــةَ :ﭽ﮴﮵ ﮶ ﮷ﭼ :وة دةبـ ـآ هـــة هؤًـــةي هؤًـــةكارُ ْ،ةترشـــّ،
هةرة،شـــتيآ ،ــةر كةشـــيَم طــو َي با،تــة ةصــــةو ةــاهَي خــةهَمث َرةوَاطةُــاةو در و
دةهةشـةياْ ،دةبآ ٓيض ُةكا  ،هـةوبارةوة ئـةَ فةرًوودةيـة ٓةيـة :ر ََِِ ُبَِادَ َٚبََِِ
الضٖ ِ ِاؤ ، ٔ،يَ ِِاهَ :بَا َٖعِِ ِ ٍَِا زَضُ ِِٕه اُ َ مَ ِِ ٜالطِٖ ِ ِىعٔ ٔالطٖا َِ ِ ٔٛف ِ ِ٘ العُطِِ ِسٔ
طسٔٔ ،الِىٍَِػَ ِطٔ َٔالِىَ ِكسََٓٔ َ َٔ ،مِ ٜحثَِسََ ٕٚمَِٗ ٍَِاَ َ َٔ ،مِ ٜحُِ الَ ٌٍُِ ِا ٔش َ األوِِسَ ح ِِمَُِْ ،إالٖ
ٔالُٗ ِ
ُ َتعَِ ِالَٔ ٜفِْٗٔ ُب ِس َِِِاَُْ َ َٔ ،مِِ ٜحُِ ٌَ ُقِِٕهَ بِِاحلَاِّ
ِ ِفِِساّ َبَٕاحِاّ ٔ ٍِِدَُِيِ ٔوََِ ا ٔ
حُِ تَِسَِٔا ُ
ُ َلِٕوَِ ِ َٛالَِ ِٟٔيٕد{َحخِ َسجَِ ُِْ البُخَِ ِازٔ ٗٙب ِِسيي،)7199( :
حِٖ ٍَىَ ِِا ٍُِٖ ِِا الَ ٌَخَِ ِ ِافُ ف ِ ِ٘ ا ٔ
َٔوُطِ ٔم ْي بسيئِ )4745( :را لف ِْ} ،و،تة :اوبـادةي كـورةي ؼـاًي خـو ،هيَـى رة،زي
بـآ (كـة يـةكيَم بـوو هـةو دو،زدة كةشـةي كـة َيَػةً ـةر  هـة َـةمياُى دووةًـى
اةةةبــــةد ،فــةرًاُى كــرد دو،زدة ُــةةيِ ٓةهَ ــبيَرْ ،يــةكيَلياْ اوبــادةي كــورةي
ؼــاًي بــوو) ،دة َهـــآَ :ــةميامناْ هةطــةيَ َيَػةً ــةري خــو،د ،بةش ـ (و،تــة :هــة ي
اةةةبـة هـة ظـــةوةكةي د ،هـة شـاهَي دو،زدةي َيَػــةً ةر،يةتييا ،بـؤ جـاري دووةَ)،
هةشـــةر طــويَ بــؤ طــرتّث فةرًاُ ــةريي بــؤ كــردْ (بــؤ كــآع بــؤ َيَػةً ــةر ،بــؤ
بةرَرشــاْ) هة تةُطــاُةو هة ئاشــاُييا ،،هة كــاتي َ َيخؤظــ ووْث َيَِـاخؤظــ ووُا،،
وة ئةطةر خةهَـليعــٌاْ بةشةردٓ ،ة َه بيَردريَث بةظـيعـــٌاْ خبـوريَ ،وة َةمياُــٌاْ
َيَـا ،كة كةشــاُيَم حوكٌرةْ،ث بةرَرشـّ ُاكؤكييـاْ هةطةهَـاُ ،ةكـةيّث دذ،يـةتيياْ
ُةكــةيّ ،بــةوَ ٓــةق ب َوـيَني هــة ٓةرظــويَِيَم بــوويّ ،هــة َيَِــاوي خــو،د ،هــة هؤًــةي
هؤًةكــارُ ْ،ةترشــيَني.
ٓـــةروةٓا ٓـــةر هـــةوبارةوة ئـــةَ فةرًوودةيـــةػ ٓةيـــة ،كـــة فةرًوودةيـــةكي ز ر
خِ ِِبِّ
ط ِ ِ ِبعٕ حَ َوسَ ٌِٔ ِِ٘ ٔب ُ
خمٔٗ ٔمِ ِِ٘  بٔ َ
كؤكةرةوةيــــة :ر َ ِ َِِ حَ ٔبِ ِِ٘ ذَز َ ،يِ ِِاهَ :حَ َوسَ ٌِٔ ِِ٘ َ
ا ِلىَطَأِسَٔٔ ،الِدٌُِّٕٗ ؤِ ٍُِّئَِ ،حَ َوسَ ٌِٔ٘ َحُِ حٌَِ ُِ ِسَ ٔإ َلِ ٜوََِِ ُِِ ِ َٕ دٌُِٔٔ َِ٘ٔ ،ال حٌَِ ُِسَ ٔإ َلِ ٜوََِِ
َُِِِٕ َفِٕئِ َِِ٘ٔ ،حَ َوسٌَٔ ِِ٘ حَُِ حَصِِٔنَ الِِسٖحٔئََ ،إُِٔ َحدِبَِِسَ َِٔ ،حَ َوسٌَٔ ِِ٘ حَُِ ال حَضِِ ِِأَهَ حَحَِِدّا غَِِِٗ٠اّ،
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ُ َلِٕوَِ ِ َٛالِ ِٟٔيٕ،
َٔحَ َوسٌَٔ ِِ٘ حَُِ حَيُ ِِٕهَ بٔ ِِا ِلخَاِّ َٔإُِٔ َِ ِِاَُ وُِ ِسٓأَّ ،حَ َوسٌَٔ ِِ٘ حَُِ ال حَخَ ِِافَ فٔ ِِ٘ ا ٔ
خ ِ َِ،
ح ِِِٕهَ َٔال ُي ِ ِٕٖ َٚإٔالٖ ٔبِ ِِأَُ ،ف ِ َِّٔ ٌٖ َُّٖ ٔو َِِِ َِ ٍِ ِ ِ ٕص َت ِ
َٔحَ َوسَ ٌِٔ ِِ٘ حَُِ حُِِ ٔ ِ ِسَ ٔو َِِِ َي ِ ِِٕهٔ ال َ
جُْ َححِ َىد بسيي )14022( :تعمٗا غِعٗب األزٌِطٔط :حِدٖح صِخٗح}،
ا ِل َعسِشٔد{َحخِ َس َ
و،تــة :ئــةبو زة ةر خــو ،ه َيــي رة،زي ب ـآ دة َهـــآ :خؤظةويص ــتةكةَ (و،تــةَ :يَػةً ــةر)
فةرًاُي َيَلردَ بة حـةو ظـــتاْ :فـةرًاُي َيَلـردَ ُـةد،رةكات خؤظــ ويَّث هيَيـاْ
ُـسيم بـٍث ،هةطةهَيــاْ تيَلــةيَ مب ،وة فةرًاُي َيَلردَ تةًاظـــاي كةشـــيَم بلـةَ كـة
هة خو،ر خؤًةوةيــة (هة ذياُىث طوزةرُ،ي ًادديـيــا)،ث تةًاظـــاي كةشـيَم ُةكـةَ هـة
شــــةرووي خؤًةوةيــة ،وة فــةرًاُي َيَلــــردَ كــة َةيوةُــايي خسًــــايةتي بطةيــــةت
ئةطةر خسًةكاُيعــٍ َعــ تٍ ت َي لـةْ ،وة فـةرًاُي َيَلـردَ كـة د،و،ي ٓـيض ظـتيَم هـة
ٓيض كةط ُةكـــةَثٓ ،ـيض ضـاوةرةوُ،ييةكٍ هـة كـةط ُـةبآ ،وة فـةرًاُي َيَلـردَ كـة
ٓــةق بوَــيٍَ ئةطـةر تاهَــيغ بآ( ،و،تة :با خـةهَليَم َيَعـي ُاخؤظ ــآ ٓـةر بيوَـيٍَ) ،وة
فــةرًاُي َيَلــردَ كــة هــة َيَِــاوي رة،زيـــلردُي خــو،د ،هــة هؤًــةي ٓــيض هؤًــةكاريَم
ُةترشــيٍَ ،وة فةرًاُي َيَلــردَ كـة ز ر بوَـيٍَ( :ال حَِِٕهَ َٔال يُِٕٖ َٚإٔالٖ ٔبِأُ) دُ ْ،يـة
هة طوُــا ث ٓيَـــس ُيـة بـؤ ضاكـــةً ،ةطـةر بـة خـــو( ،،فـةرًووي) ضـوُلة ئـةو ضـةُا
وظةية خةزيَِـةيةكــّ هة ذيَر اــةرةػ ،و،تة :وظــةي ز ر بةرزو َــيـر زْ.
ٓةروةٓا ٓةر هةوبــارةوة ئـةَ فةرًوودةيـــةػ ٓـةيــة ََِِ [ :حَ ٔبِ٘ ضَِعٔٗدٕ ا ِلخُِدِزِّٔٙ
ضِٕه اُ  :حَال ال َٖىِ ٍَعَِ َِٖ حَحَِدَُِيِ َزِِِ ِ َب ُٛال ٍِٖاعٔ ،حَُِ َٖ ُقِٕهَ ٔبخَِا
 ،يَِاهََ :ي ِاهَ زَ ُ
ٔإذَا زَآُٓ حَِٔ غَِ ِ ِ ّٔدَُٓ ،فٌََِّٖٔ ُِْ ال ُٖقَ ِِسِّبُ ؤِ َِِ حَجَِ ِ ِنٕ َٔال ُٖبَِ ِ ِا ٔدُ ؤِ َِِ زٔشِ ٕ ،حَُِ َٖقُِ ِ ِٕهَ ٔبخَِ ِ ِا حَِٔ
جُِْ َححِ َى ِد ب ِسيي ،)11492( :تعمِِٗا غِِعٗب األزٌِِطٔط :حِِدٖح
ِسَ ٔبعَ ِِٔٗيٕد{َحخِ َس َ
ُِٖرَ َ
ص ِِخٗح دُٔ يٕل ِِْ :فٌََُِِّْٖٔ ال ُٖقَ ِِسِّبُ ؤَِِِ حَجَِِنٕ َٔال ُٖبَا ِِٔدُ ؤِ َِِ زٔشِ ٕ ،حَُِ َٖقُ ِِٕهَ ٔبخَ ِِا حَِٔ
ِسَ ٔبعَ ٔٗيٕ) ،و،تة :ئاطـــاد،ربّه بـا تـرط هـة خةهَـــم و ،هـة يـةكآ هـة ئيَـوة ُـةكا ،
ُٖرَ َ
ٓ ــةق ُةهَــــآ ،هــة ٓــــةق طــوتّ ُةيصــــوَةًيَِيَتةوة ٓةركاتيَــــم بيِ ــي يــاْ ئاًــادةبوو،
ضــوُلة بــة تةئلــــيا ٓــــةق طــوتّث بيـرخصــــتِةوةو ئاًؤذطارييـــلردُى كةشــــيَلى
ورةوبــاو ئيِصــاْ هة ئةجــةي هة ًةرط ُـسيم ُاخــاتةوة.
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روونكردهن وه ى هح مك و وااتى خوـشه ويستي هب ده بو خوا
7

7

7

خاوةُي كت َي ـي (الكػِاف) كـة يةكيَلـة هـة زُ،ايـاُي زةبـر دةشـيت تةفصـيــركردُي
ةورةئــاْ ،بةوَ (وُعتصلِ )ٛبووة ،و،تةٓ :ةُــايَ بيـروبؤضووُـي ٓـةبووْ ،كـة جيـابووْ

هـــة ٓـــى ز ربـــةي زُ،ايـــاْ( :الصرلػ ِِس )ٙهـــة تةفصـيــــري ئـــةَ ئايـــــةتةد ،ﭽ ﮨ

عِاتٔ ََْٔٔ ،حُِ ال َٖفِ َع ُمِٕا
ﮩ...ﭼ :دةهَـآَ ( :وخبٖ ُٛالعٔ َبادٔ ٔلِ َسبِّ ّٔي طَا َ ُتُِْ َٔابِ ٔت َغِاَ ُٞوسِ َ
خبِٖ ِ ُٛأُ ٔل ٔعبَِ ِادٔ ٔٓ َحُ ُٖ ِٗ ِبُّي حَحِطَِ ِ ََ ال ِٖ ِ َٕابٔ َمَِ ِٜ
طُْ َٔ ٔ َقابَِ َُِْ َٔ ،و َ
خ َ
ضِ ِ ِ َ
و ِِا ُٖٕجِٔ ِبُ َ
طا َ ٔت ّٔي َُٖٔعِ َ َىُّي َُٖٔ ِ ِين َ َمِٗ ّٔي َٔ َٖسِعٍَُِّ ٜيِ ،)..و،تة :خؤظــةويصـــيت بةُـاةكاْ
َ
بؤ َةروةردطارياْ ئةوةية كة فةرًاُ ةريي بؤ بلةْ ،وة رةةزً،ةُايي خـــو ،د،و،بلـةْث
خبو،زْ ،وة ظتيَم ُةكةْ كة خو ،توورةةبآ ،ياخــود شــس،ياْ با ، ،وة خؤظــةويصــتيي
خــو ،بــؤ بةُــاةكاُي ،ئةوةيــة كــة َاد،ظــتياْ با،تــةوة بــة باظـتـــريّ َاد،ظ ـ دُ،ــةوة،
هةشـةر فةرًاُ ةريياْ ،وة رةيَسياْ بطريَ ،وة شـتايعــياْ بلــا وة هيَيــاْ رة،زي بــآ...
(اآللٕضِِ٘)يــغ هــة (إبَِِ الِ ِىٍ )ةوة هــة كت ـ َي (اإلٌتض ِ ِاف)د ،بةرَةرضــي ئــةو
ةصـةيةى زةًةخعــةريي دةد،تـةوة ،كـة بيَطوًـاْ ةصـةكةظــي ُارة،شـتة ،دةهَــآَ( :ح ٌُِْٖ ال
خاٌَُْ َ ،مِ ٜخِالفٔ ال ِٖأِ ٔس
ضِبِ َ
طا َ ٔتِ ْٔ َلُِْ ُ
خ ٖبِ ٔ ٛالعَ ِبِ ٔد ُ تَ َعالِ ِ ٜبٔ َ
غِ ِ ٖ َحُ تفطِ َ َو َ
َ
جاش ال ُٖعِ َد َه ٔإلِْٗٔ َِ َٔ
بَٔ ،الِ َى َ
ب ٔباضِ ٔي الطٖ َب ٔ
طبٖ ٔ
طىٖ ٜفْٔٗٔ الِىُ َ
جاشٔ الٖ ٔرَ ُٖ ٙ
َُِٔ َٕ ٔو ََ الِ َى َ
خبٓ ِ ِ ٛلُ َغ ِ ّ ٛبالقَ َٕا ٔ ِ ٔد لٍٍ ُ ِ َس َح ِٔ ِ٘
احلَ ٔقٗ َق ِ ٔ ٛإالٖ َب ِع ِ َد َت َع ِ ِرٗزِا فمُٗىِِتخَ حقٗق ِ ِ ُٛالِ َى َ
ض ِِ ٔ ٔب َِّا إٔل ِِ ٜحَ ِوِ ٕس
خِِبٖ ٛوَ ِِٗنُ الِىُتٖ ٔ
ث ِِابت ْٛلمعب ِِد وُتعمق ِِ ٛب ِِاُ تَ َعالِِ ٜحًَ ال؟ فَالِ َى َ
خِبٖ ِِ ٛوٍُقطِِى ٛإٔى ُوِدِ َزك (بِِاحلظِّ) ِمِرٖ ٔ ٚالِرٖٔ ٔ
وُ َم ِِر ٔال ٖمِرا ُ البَا ٔ َِِ َ ٛمِ ٜالِىُ َ
فِ ِ٘ الِ ِىطعًٕٔ ،لِِر ّٚالٍ ِِس فِ ِ٘ الضِِٕز الِىطِتخط ِ ٍِ ٛإلِ ِ ٜغ ِ ذَ ٔل ِ ََٔٔ ،إل ِ ِ ٜل ِرٖ ٔٚ
ج َسا َِِا ُ ،...ثِيٖ َت َت َفِأ ٔ
ضٔ ٛالع ُمًِٕ ٔوِا َٖجِس ٙوَ َ
وُدِزَِ ٕ ٛبالعَقِن َِ َمرٖ ٚاجلَآ ٔالسِّٖا َ
جِنٖ
ظ َوعِ ُمًِْٕ َحِِ َىِ َن ٔال حَ َ
ح َ َمِٗ َِّا َ َٔ ،...لِِٗ َ
ب َت َفِِأ ٔ البَ َٕا ِٔ ٔ
ط ِِ ٔ
خَ
ع ِِسٔزَ ّٔ ٚب َ
خبٖ َٔ ٛ
ال ِ َى َ
ِ َىا ٔلِ َْٔ ،ت ُكُُِٕ
جِ ِاللْ َٔ َ
ٔو ََ الِ َىعبُ ِٕدٔ احلَآ ،فالمِٓ ِر ُٚاحلَاصِٔ ِ َم َٔ ٛوَِ وَعِسفتِْٔ َٔ َوعِ ٔس َفِ َٔ ٛ
ض ِ ِ َمٔ ِ َِ ِ،ر ٔٓ الِىخَبٖ ِ َِ ُٛب َع َ ِ،
خ ِ ِبٖ ٛالِ ِىٍُِ َبع ِ ِ َّ ٍَِ ُٛا تَ ُك ُُِٕ َحوِ َك ََِٔٔ ،إ َذا حَ َ
َح ِ َ ِ ِئَ ،الِ َى َ
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خاٌْ
خبِٖ ِ ٛالعَ ِبِ ٔد ٔلس ٖبِ ْٔ ضُِ ِبِ َ
َ َم ٜالطٖا َا ٔ َٔالِىُ َٕافَ َقا  ،فَ َقدِ َتخِضِٖ ِ َن ٔوَِِ َذ ٔلِ َ َحُ وُ َ
يِأُ َٔغِسٔطٔ ْٔ) ،و،تـة :بيَطوًـاْ
وُىِكٍَ ُٛبنِ َٔائ َع ِ ٛؤَِ ُِنٓ وُطِ ٔوََ ،ف ِّٔ َ٘ ٔوَِ لِٕاشًٔ اإلٔ َ
تةفصـيــــركردُي خؤظـويصـــــتَ بةُـــاة بـــؤ َةروةردطـــار ،بـــةوة كـــة َابةُابـــآ بـــة
بةرُــــاًةي خـــو،وةو فةرًاُ ــــةري بـــــآَ ،يَطـــــةوُ،ةي رةو،هَـــــةتي ئايةتةكةيـــة ،وة
هةرة،شـتيا ،ئةو جـؤرة تةفصـيــركردُة بـةو (دلِاش)ة د،دةُـريَ كـة تيَيـاُ ،ـاوى ٓؤكـار
دةبريَتـــة شـ ــةر َةيا،كـــــر،وَ ( ،وجَ ِِاش)يـ ــغ ُابـــــآ َةُـ ــاي َـ ـآ بـــيدريَ هةجيـ ــاتي
حةةيريـــة ً ،ةطــةر ُةطوجنــــآ ئــةو ًاُـا (حقٗق ِ٘)يـة هــةو ظــــويَِة د،بِــريَ ،ئِجــــا
ئيَصـــــتا بـــا تةًاظـــاي ُيَـــوةرة كي خؤظةويصـ ـيت بلـــةيّ ،د،خـــؤ دةطوجنـ ـآ هـــة رةووي
زًــــاُييةوةو هــة رةووي بِط ــيِةكاُةوةو اةبــا خــو،ي خؤظ ـ ويَث وةن خؤظـويصــــنت
َةيوةشــ بآ بـة خـــو،ي َةروةردطـــارةوة يـاْ ُــاع خؤظـويصــنت بريتيـة هـة ًـةيىث
كيَعــــلرُ،ي كةشـــيَم كـــة ئـــةو خؤظــــةويصتييةي هـــة دهَا،يـــة ،بـــةرةو ظـــتيَم كـــة
خؤظـيـــاةويَث ئـــارةزووي هيَيـــةتي ،ئـــةو ظــتاُةػ كـــة هــةززةتياْ ٓةيـــةو َــايَ بـــة
ئيِصـــــاُةوة دةُـ ـيَّ كـــة ئيِصـــــاْ خؤظـــــي ويَّٓ ،ةُايَلـــــياْ بـــة ٓةشـــتةوةرةكاْ
دةزُ،ـريَّ ،وةن ئةوة كة ئيِصــاْ ضيَب دةكـا هة خــو،ردُي خؤػ ،يـاْ ضيَـــب دةكـا
هــة ظــــتيَلي جــوٓ ...ْ،ةروةٓــــا ضيَــــبو ه ــةززةتيَم كــة بــة اةةــــىَ دةزُ،ــريَ ،وةن
هـــةززةتي شـــةر كايةتيي ،يـــاخود زُ،صـــــ ث ظـــــارةز،يي ،وة ظـ ـيَوةي ئةوُ،ـــة ،ديـــارة
ئةُــا،زةي خؤظـةويصــتييةكةػ بــة ئةُــا،زةي ئــةو ٓؤكارُ،ــةي كــة َةيــا،ي دةكــــةْ،
دةطـؤرةيَ ،بيَطوًـاُيغ ٓيض زُ،ر،ويَم تةو،وتـرو َتةوتر ُية هة َةرشــتـر،وي بة ٓــةق
(كة خو،يــة) ،بؤية ئةو هــةززة ث ضيَــبو ئـارةزووةي كـة بـة ٓـؤي ُاشـــيَ خـــو،وةو
بةٓـؤي ُاشـيَ بـةرزييث تةو،ويــي خــو،ي َـةروةردطارةوة َةيــا ،دةبــآ ،هـة ٓـةًوو
ضــيَبو هــةززةتيَلي ديلــة طــةورةترو ًةزُتـــر دةبــآ ،وة ئــةو خؤظةويصــتييةى هــةو
هةززةتــــةوة ديَ ،ديــارة هــة ٓــةًوو خؤظــــةويصتييةن زيــاتر هــة د َهــا ،دةضةشــَآ ،وة
كاتيَم ئـةو خؤظـةويصــتييةػ َةيا،دةبــآ ،و ،هـة ئيِصـــاْ دةكـا كـة فةرًاُ ـــةريي
خــو ،بلــــا  ،وة بــة دو،ي رةةزً،ةُــايي خــو ،بلــةويَ ،كةو،تــة :دةركــةو كــة دةطوجنــآ
بةُــاة َــةروةردطاريي خــؤي خؤظــــ ويَ ،بة َه ــلو ُاطوجنــــآ ٓــيض ئيٌاُــا،ريَم ٓــةبآ
ئيٌاُي ٓــةبآث خو،ي َةروةردطــاري خؤظـــِةويَه
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ًِيـغ دة َهيٍَ :خؤظـــويصتَ ًر ظــ بـؤ ظـــتيَم كيَعـــلرُ،يةتي هـة دةرووُـةوة بـؤ
ئةو ظــتة ،بـؤ ويَِـة :ئيِصـــاُي تيَِـو ئـاوي خؤظـــاةويَث حـةزي هـة ئـــاوة ،يـاْ َيـاو
حةزي هة ئافرةتــة ،ئافرةتة حــةزي هة َيــاوة ،ئةوة هةرةووي جةشــتةييةوة.
وة هــة رةووي ًةاِةوييــــةوة ،ئيِصــــاُي حــــةزي هــة جوُ،ييــة ،حــةزي هــة دةُطــي
خؤظــة ،حةزي هة بؤُي خؤظــة ،وة َاظاْ حةزي هـة ضـاكيية ،حـةزي هـة د،دطةرييـة،
حـةزي هــة تةو،وييــة ،حــةزي هــة ئاز،يةتييــة ،حــةزي هــةو شــي ةتاُةية كــة بــةرزْ ،بــة
تةئليــا خــو،ي بــــةرزيغ خــاوةُي ٓــةًوو شــي ةتيَلي ضــانث َةشــةُاو بــةرزة ،وة
خــاوةُي ئةوَــــةرةي جــوُ،ييث د،دطــةرييث تةو،وييــــةَ ،اظــــاْ خــو،ي َةروةردطــــار
ٓـــةرضي هــــةززةتي ًــادديي يـة ئــةو بةدئــــيَِةريةتي ،كةو،تـــة :خــو،ي َةروةردطــــار
دةبـآ هة ٓـةًوو ظــتيَم زياتر خـؤػ بويصـتـريَ ،ئةوة ظـتيَلي زُ،ر،وو شةهـٌيَِر،وة.

ًةشـــــةهةي ضـــــو،رةَ :كـــة دةفـــةرًويَ :ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁
﯂ﭼ ،وظـةى ( َذ ٔل َ) ُاوى ئاًــاذة (إٔضِي إٔغَِازَ)ٚيةو دةطةرةيَتـــةوة بـؤ ئـــةوةى كـة

هــة شــــةرةتاي ئايةتةكــةوة باشــلر ،،كــة دةفــةرًويَ :ﭽﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ...ﭼ ،دو،يــي دةفــةرًويََ ( :ذ ٔلِ َ) ،و،تــة :ئــةوة كــة خــو،
كةشــــاُيَم بلاتــــة ظايصــــتةي ئــــةوة كــــة دو،ي ئــــةوةي كةشــــاُيَم هــــة ديِةكــــةي
ٓةهَاةطة ِِةريَِــةوة ،ئــةو ْ،بــيَّ بــؤ ئــةوةى بةيــا،غي ديــَ خــوٓ ،ــة َه طرْ ،ئــا ئــةوة
بةخعـعـيَلي خو،ية ،دةيــا ،بة ٓةر كةشــيَم كـة بيـــةويَ ،ديـارة ويصـــ ث خو،شـيت
خـــــو ،رةةٓـــــا (وطم ِِا)ياا و شـــــِوورد،ر ُيـــة ،بـــةوَ ًاُـــاي و،ظـــِية كـــة هةطـــؤترة
دةبةخعــــآ ،ﭽ﯀ ﯁ ﯂ﭼ ،وة خــو ،فر،وُ،ــي زُ،ايــة ،و،تــة :شــي ةتةكاُي خــو،

فر،و ،ُّ،بـآ شـِوورْ ،بةزةيي خـو ،،زُ،يـاري خـو ،،دةشـتةوتي خـو ،،هيَ ـوردةيي خـو،،
بةخعـعـي خــوٓ ،،ــةًوو شـي ةتةكاُي خــو ،بآ شــِوورْ ،وة خـو ،زُ،اظـــةو بـة َيَـي
ئــةو شــي ةتة بــآ شــِوورُ،ةي خــؤيً ،اًةهَــةي زُ،اياُــة هةطــةيَ دروشــتلر،وةكاُيا،
دةكا ثٓ ،ةر كةشــة بة ئةُا،زةي ئةوة كة ظــايصــتةبآَ ،يَـي دةبةخعــآ ،جـا هيَـرةوة
كــــة دةفـــــةرًويَ :ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﭼ ،وظــــةي (فَغِ ِ ِ ِن) ،و،تــــة:
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بةخعــــغ ،ظ ــتيَم كــة بــةبآ ئــةوةي ئيِصــــاْ هةشــةري َيَويصــــ ب ــآ ،بيـ ةخعــــآ،
ديــارة خــو،ي بةرز ٓيض ظتيَلي هةشـــةر َيَويصـــ ُيـة ،هة يـةْ بةُاةكاُـةوة ،بؤيـة
خوٓ ،ةرضي بـة بةُـاةكاُي دةدٓ ، ،ـةًووي ٓـةر فةزهَـة ،بـةوَ ئايـا بةخعـعــي خـو،
ًاُــاي و،يــــة كــة بــةبآ زةمحةت ــي ئيِصـــاْث ًاُــاووبووُي ئيِصــــاْ َ َيــى دةدر َي ـ ع
ُةخيَـر ،بةهَـطةظــٌاْ ئةوةيــة:

كــة خــو ،ه َيــرةد ،دةفــةرًويَ :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ...ﭼ ،كةو،تــة :هة ئةجنـاًي ئةوةد ،ئـةو فـــةزيَث بةخعـعـــةياْ َـآدةدريَ،
كــة خــاوةُي ئــةو شــي ةتة بةرزُ،ــةْ ،كــة و،ياُـــلردوة خــو ،خؤظيـــ ويَّث خو،يــاْ
خؤظـاةويَ ،وة هةطةيَ ئيٌــاُا،رُ،اً ،ئرةبــاْث بةرةةحــٌّ ،هةطـةيَ دوذًِـــاُا ،زبـرو
بــة دةًــارْ ،وة هــة رةيَــي خــو،د ،ت َياةكؤظــّث هــة هؤًــةي هؤًــةكارُ ْ،اترشــّ ،ئــةو
حةةيريةتـــةػ هـــة ز ر ظـــويََ ةورةئاُـــا ،دووبـــارة بؤتـــةوة ،كـــة ئيِصـــــاْ بـــةبآ
خؤً ــاُاووكردْث خــؤ زةمحةتــآ ،ْ،يطــي دةشتطي ــر ُاب ـآ ،وةن خــو ،هــة شــوورةةتي
(النجا اام) د ،دةفـــــةرًويَ :ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ ،و،تـــة :ئيِصـــــاْ

ٓيـض ظـتيَلي دةشـتطيـر ُابــآً ،ةطــةر كؤظــغ بلـا ث خؤى ًـاُاوو بلــا .
ئِجـا رة،شــتة بة َيَي خؤًـاُاووكــردْ خــو ،بـة بةُـــاةي خـؤي دةبةخعـــآ ،بـةوَ
ئايــا ئــةو بةخعــــيِةػ بةطؤترةيــةع ُــةخيَر ،بة َه ــلو خــو،ي كاربــةجآ هــة شــوورةةتي

(الٍبِأ)د ،دةفةرًويَ :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭼ ،بةخعـعــي َةروةردطـــار

بــة ذًارةيـــة ،بةهَـــــآ َاد،ظـــــتاُ،ةوةى خـــو،ى كـاربةجـــــآ بـــة حيصـــــابث كيتـــــابةث
بةطـؤتـ ــرة ُيـــة ،وةن دةفـــةرًويَ :ﭽﯘ ﯙﯚﯛﯜﭼالبقــــرة ،و،تـــة:
َةمي ــاُي ًــّ شــــتةًلارُ ْ،اطريَتــــةوة ،ئــةوةي شــتةًلار ب ـآ بةكة َه ــلي ئــةوة ُايــة
ب يَتــة شـــةرَةرظتياري خــةهَم ،كةو،تــة :خــو،ي د،دطــةر هــة طــؤترة ٓــيض بــة كــةط
ُابةخعـآٓ ،ــةًووي بة حيصــابث كيتابث بة طـويَرةى ظـايصــتةيية ،وة هـة شـوورةةتي
(األٌع ِِاً)د ،دةفـــةرًويَ :ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﰂﭼ ،و،تـــة :خـــو،

زُ،ــاترة َةيــــاًي خــؤي هــة ي كــآ د،دةُــآَ ،يَػــةً ةر ( ْ،مِِّٗي الضِِالٔ ٚالطِِالً)
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بؤية خــو  ،كردووُـي بة َيَػــةً ــةرو بـة ُويَِـــةرو بـة َةيـــاَ ٓةهَـطـــري خـؤي،
ضــوُلة هــة ُ َيــو ٓــــةًوو بةظــــةريةتا ،،ئةوُ،ــة طوهَ ــبيَر بــووْث هــة ٓ ـةًوو كــةط
ظــايصـتةتر بووًْ ،ةاــاةُةكةياْ هة ٓي ٓـــةًوو خةهَــلي شـةردةًي خؤيـاْ ،بـةهَلو
هة تيَلــرة،ي بةظــةر باظــتـربووْ.
ئِجــــــا دةربــــــارةي وظــــةي :ﭽ﯀ ﯁ ﯂ﭼ ،وة خــــو ،فر،وُ،ــــي زُ،ايــــة،
شـــــي ةتةكاُى خـــــوٓ  ،ـــــةًووياْ فـــر،وْ،ث بـ ـآ شـــــِوورْ :زُ،يـــاريي ،توُ،ـــاى،
حيلٌــةتى ،بــةزةيي ،ويصــــتيي ،هيَ ــوردُى ٓ ..تــا ،ئِجــا خــو ،بــةو شــي ةتة فــر،وْ،ث
بيَصــــِوورُ،ةى خــؤى ًاًة َهــة هةطــةيَ بةُاةكاُيــا ،دةكــا هةشــةر بِاغــةي زُ،يــارييث
حيلٌـةتىث دةزُ،ـآ ٓةر كــةط ضــةُاى دةد،تــآث ضـىث ضـى دةد،تــآع

ًةشـــــةهةي َيَِجـــــةَ :كـــة دةفـ ــةرًويَ :ﭽ      
      ﭼ ،ئةطةر تةًاظــاي شـياةي ئايةتةكــاْ
بلـــــةيًّ ،اُـــاي ئـــةو ئايةتـــة ز ر ةر ظـــــِة ،و،تـــة :بيَطوًـــاْ د شـــ ث َعـــتيوْ،ث
يارًةتيــاةري ئ َيــوة تةُي ــا خو،يــة ،وة َيَػةً ةرةكةيــةتي ،وة ئةوُ،ــةْ كــة ئيٌاُيــاْ
ٓيَِــاوة ،جــا ئةوُ،ــةي كــة ئيٌاُيــاْ ٓيَِــاوة خــو ،بــةوة وةش ـ ياْ دةكــا دةفــةرًويَ:
ئةوُ،ـةي ُويَب بةرَــا دةكــةْ ،زةكـا دةدةْ ،وة ز ر رةكــووع دةبــةْ.
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بةرثـةرضدانةوةيةكـى شــيعـة لة تيَطةيشـتهيَكـى يةلَـةيـاندا:
ئـــةَ ئايـــةتة ئـــةوة دةطةيـةُـــــآ كـــة ًصــوهٌَـــــاُاْ بؤيـــاْ ُيـــــة هـــة دو،ي خـــــو،و
َيَػةً ـةرى خــو  ،هةطةيَ غـةيري ئيٌاُا،رُ،ـا ،د شـتايةتيي بطـرْ ،وة َعـــ بـة
غةيــري ئيٌــــاُا،ر ْ،ب ةشــــنتث ،هةطــةهَياْ بــة رة َيــا ،بـرة ًْ ،ــود،ر،ث طــوزةر ْ،هةطــةيَ
ٓــةًوو كــةط دةبــآ ،بةوَ ئـةوةى خؤظـ بـويَثَ ،عـــيت َـآ ب ةشـيتث ،جيَـي رة،زو
ُيــاز ب ـآث ،ج َيــي كــةيّث بــةيِ ب ـآث ،هةطــةهَي د،بــيث هةطة َه ــ د،ب ـآ ،دةب ـآ تــةُيا
ئيٌــاُا،ر ْ،بّ ،ظــيعة ئـةَ ئايةتـة دةكةُـة بةهَــطة هةشـــةر ئـةوة كـة اةهـــي كـــورةي
ئةبو طاا هَيِ خــو ،هيَي رة،زي بآَ ،يَعــةو،ى دُ،ر،وى ًصــوهٌَاُاُةو تاكـة حـوكٌرةُ،ييث
ظـايصـــــتة بـــووة ،بـــةوَ ئةبوبـــةكرو اوًـــةرو اوشـ ــٌاْ غـــةدرياْ هيَلـــردوةو ،ئـــةو
َيَعــــةو،يةتييث خةهي ـايةتييــــةي كــة َيَػةً ــةر  بــؤي دُ،ــاوةو ،هــةَ ئايةتــةد،
ئاًـاذةي بؤ كر،وة ،هيَيــاْ د،طيـر كــردوةه
بــةوَ هةرة،شــــتيا ،وُ،يــــة ،ب ــةط بــا بــسُ،ني ئــةو ْ،ضــؤْ ئــةَ ئايةتــة بــة بة َه ــطة
ديَِِــــةوةع ٓةهَ ةتــــة ٓــــةر هــة شــوورةةتي (الِِىاٟد)ٚد ،ئايــةتيَلي ديلــةػ بــة بة َهــطة
ديَِِــةوة كــة دو،يــي دةيطةيِ ــآ ،ه َيــرةد ،ئــةو ْ،دة َه ـيَّ :بيَطوًــاْ (إٔ ٌٖ َىِِاَ :حدَا ٚاحلَضِ ِ ِس
َٔإٔال ِثبَ ِ ِِا )( ،إٔ ٌٖ َىِ ِِا) و،تــــة :ئاًــــــرة،زي ضةشــــَاُاْث كــــور ٓـةهَٔــ ــيَِاُةو خــــو،ػ
فةرًوويــــــــةتى :ﭽ     ﭼ ،بيَطوًــــــاْ د شــــــــ ث
َعــتيوُ،ي ئيَوة ،تةُيا خو،يةوَ ،يَػـــةً ةرةكةيةتيث ،ئةوُ،ـةْ كـة ئيٌاُيـاْ ٓيَِـاوة،
ئـــةوُ،يغ كـ ـيَّع ﭽ  ﭼ ،ئةوُ،ـــةْ كـــة

ُويَب بةرَا دةكةْ ،وة زةكا دةدةْ ،وة ز ر رةكووع دةبةْ ،ئِجا ئةو ْ،ئاو ،تةفصـيـري
دةكـةْ ،دةهَـيَّ :رة ذيَـم شـو،هَــلةريَم ٓـاتوة بـؤ ًسطـةو د،و،ي ظـتيَلي كـردوة ،كــةط
ٓيطــي ُةد،وةتـــآ ،اــةهي كــورةي ئــةبو طاا هَيــِ ُويَــبى كــردوةو هــة رةكــووع د،بــووة،
ئةُطوشـتيوةيةكي هـة دةشـــتا ،بـووة( ،رةةُطـة ئةُطوشـتيوةي زيـو بـوو بـآ) ئاًـاذة بـؤ
كــابر ،دةكــا  :ئةَ ئةُطوشــتيوةية دةربيَِـة ،ئـةو ؼـــةدةةةيةي َيَـاةد ، ،وة كـــةط
هــة رةكوواـــا ،ؼـــــةدةةةو خيَــري ُـــةكردوة ،جطــــة هـــة اةهــــيه كةو،تـــة :خــو ،كـــة
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دةفةرًويَ :د ش ث َعـــتيوُ،ي ئيَـوة خو،يـةو َيَػةً ـةري خو،يـة و ئيٌاُـا،ر،ُّ،
ئةوُ،ةى ُويَــببةرَا دةكةْث زةكــا دةدةْث ز ر رةكــووع دةبةْ ،دةهَـ َيــّٓ :ةرضةُاة
هيَرةد ،بة كــؤ فـةرًوويةتي ،بةوَ ًةبةشــيت َـآ تاكـــة ،ئـةويغ اةهـــي كـورةي ئـةبو
طا هَي ة ،وة (ٔلِ٘)يغ هيَــرةد ،بة ًاُــاي (ٔال٘) ياْ (وتٕلٓ٘ األو ِٕز) ياْ (وتضِسِّف)
ديَ ،و،تــة :شــةرَةرظــــتياريث َيَعــــةو ،،وة هــةوبارةوة ئــةَ دةةــة ديَِــــّ :رزَُٔٔ َٙحُٖ
ح ِ ِد غَ ِٗ٠اِّ ََِٔ ،اَُ َم ِِ٘ ف ِِ٘
جد زَضُ ِٕه اُ َ فمَِِي ُٖعط ِِْ حَ َ
ضَ ِاٟالّ ضَ ِأه فِ ِ٘ وَطِ ِ ٔ
ح ٖتِ ٜحَخِِرٓ}(،)1
طِأٟن بِِٗدٓٔ َ
غِاز إٔلِِ ٜال ٖ
خِاتَي ،فَ َأ َ
ِِٕ ٔ َٔ ،فِ٘ َٖىٍِْٗٔ َ
ال ٚفِِ٘ الس ُ
ضِِ َ
ال ٖ
و،تــة :طيَرةدر،وةتــةوة كــة شــو،هَلةريَم رة ذ َيــم هــة ًسطــةوتي َيَػــــةً ةرد  ،د،و،ي
ظــتيَم دةكــا ٓ ،يــض ك ــةط ٓيطــــي ُاد،تــآ( ،اةه ــي)يغ خــو ،هــيَي رة،زي ب ـآ ُويَــــب
دةكــا هــة رةكــــووع د ،دةب ـآث ،هــة َةجنــةي دةشــيت رة،شــتيا ،ئةُطوشــتيوةيةن دةب ـآ،
ئاًاذةيةن دةكــا بؤ كابر،ي شــو،هَلــةر ديَث ئةُطوشـتيوةكـةي دةد،تـآ.
جا دةهَـيَّ :خــو ،دةفةرًويَ :د شـــ ث َعــتيوُ،ي ئيَـوة هـة دو،ي خـو،و َيَػةً ـةرى
خــو  ،تــةُيا ئــةو ئيٌـــاُا،رُ،ةْ كــة ُويَــــب بـــةرَا دةكــةْث ،زةكــا دةدةْ بـــة
ِعُِٕ) بـةوَ ًاُـاي
ِِاُِِ َٔ ٚيِ زَا ٔ
رةكوواةوة ،ئةو ْ،و،ي تةفصــيـر دةكـةْ ( ُِٖطدُٔ الصَ َ
وُ،يـــــةوً ،اُاكـ ــةي ئاو،يـــةُٖ( :ضَ ِِمٕٗ َُ ُِٖٔ ِِطدُٗٔ الصَِِٖ ِِأََٖ ٚسِع ُِِٕ ِِِ اّ) ُويَـــب
دةكــةْث زةكــــا دةدةْث ز ر رةكــــووع دةبــةْ ،ديــارة ئــــةوةي كــة رةيَ دةطــريَ هــةو
ةصــاُةي كة ظــيعةكاْ دةيوَــيَّ ،ز ر بةهَـطــةْ بؤ منووُة:
 -1ئةطـــةر زةكـــا د ْ،بـــة رةكوواـــةوة خيَرتـــر بوو،يـــة ،دةبـــوو زُ،ايـــاْ بياُطوت ايـــة:
هةًـةودوٓ ،ةر كةشـيَم ويصـــيت زةكـا بـا ، ،بـا بطيَتـــة رةكـووع ئِجـا زةكاتةكـةي
ِِِاُِِ َٔ ٚيِ زَأِعُِِٕ) ،كــة ئــةوة ٓــيض
بــا ، ،ضــوُلة خــو ،دةفــةرًويَ( :وُٖطتُِِٕ الصَ َ
زُ،ايـ ــةن و،يــــِةطوتوة ُـــة هـــة زُ،ايـــاُي شـ ــوُِة ث جـ ــةًااة ُـــة ظـــــيعةُ ،ـــة
خــةو،ريج.
 -2ئايةتةكــة باشــي زةكــا دةكــا  ،ئــةوةي اــةهي كــورةي ئــةبو طا َهــيِ خيَر َيــم بــووة،
زةك ــاتيغ جيــــايةو ئةُطوشــــتيوةيةن بلريَتــة خ َيــر جيايــة ،هــة زةكــا د ،ْ،بؤيــة
 )1حَخِ َسجَُْ إبَُِ جَسٖس ( َ ،)186 /6الط ِد ٙوُ ِسضَ ِالّٔ ،إض ٍِادُٓ ع ِعٗ  ،اجل ِاوع ألحك ِاً القِِِسآُ:
ج ،6ظ.193
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ئةطــةر طرميــاْ طيَرةر،وةكــة رة،شــتيغ بـآث ،ئايةتةكــةػ ًاُايةكــةى و،بـآ كــة ئــةوْ،
طوتوويــاُةٓ :يض َةيوةُاييــاْ َيَلــةوة ُيــةه
 -3ئايةتةكــــــة دةفــــــةرًويَ :ﭽ     ﭼ ،ئةوُ،ــــــةي
ئيٌاُيــاْ ٓيَِــــاوة ،بــةوَ دةربــارةي اــةهي كــورةي ئــةبو طاا هَيــِ بوو،يــة ،دةبــوو
ِِا ََُِِٕٔ ٚزَأِِع) و،تـة:
فةرًووبـائَ( :ا ٖلرٔ ٙآ َوََ الٖ ِرُٖٔ ٙق ِٗيُ الضِ ِالِٖ ٔ ٚطت ٜالصٖ َ
ئــةو كةشــةى ئيٌــاُى ٓةيــةوُ ،ويَــب دةكــا ث زةكــا دةد ،ث رةكووا ــةرةه ئــاو،ي

فــةرًووبا ،بــةوَ ٓــــةًوو بــة كؤيــــة :ﭽ 

ﭼ.
( -4إبَُِِِ َِِ ِ ) زُ،ايـ ــةكةٓ ،ـــةَ تو َيـــــبةرةوةي ةورةئـــــاُةٓ ،ـــةَ ًيَبووزُ،ـــةٓ ،ـــةَ
فـــةرًوودة ُاشـــــة ،زُ،ـــــايةكي ز ر ًواتـــــةبةرةو ةوتـــــابي (إبِِ ِ َُ تَ ِٗىَٔٗ ِِ )ٛبـــووة
رةةمحــــةتي خو،يــــاْ هــــآ ب ــآ ،دو،ى ئــةوةي ئــةو دةةــةي َيَعــــوو ديَِـــــآ ،دة َهـــآ:
دةةيَلي رة،شــ ُية ،كة ظيعة هة ز ربـةي كتيَ ـةكاُياْ د ،باشـي دةكـةْث دووبـارةي
حِاإ ٔإٔبَِِ
ِِ ) ئـةَ دةةـــة ديَِـــآ هـة (إبَُِِ َحبِ٘ َ
دةكةُــةوة ،دو،ي ئـةوةي (إبَُِِ َ
غ ِ٘ٞ
ضِ ِحٗ َ
ظ َٖ ٔ
جَسٖ ِ ِس ٔ َب ِدال ِ ِسشا ٔإٔ ِبَِِ وسدِٖٔ ِِْ)ةوة دو،يــــي طوتوويــةتيَ َٔ ( :ل ِِٗ َ
جِ َِّ ِالَ ٔٔ ٛزجالِ ِّا) ٓـيض كـــاَ هـــةوُ،ة كـــة (إبَُِِ
ضِاٌٗدِا َٔ َ
ٔوٍِ َّا بٔالكُ ِمَٖٗ ِ ٔ ،ٛلٔغُعِ ٔ َح َ
حَب ِِ٘ حَاتِ ِِي ،إٔبِ َِِ جَسٖ ِِسَ ،ب ِِدالسشا  ،إٔبِ َِِ وسدٖٔ ِِٓ )ٛيَِـــاوُّٓ ،ـــيض كاًيـــــاْ هـــة
بِةرةةتـــةوة رة،شـــ ُـــني ،ضوُلــــة شـــــةُةدةكةياْ بئَـــــيَسةو َياوةكــــاْ( ،و،تـــة:
رة،وييةكـاْ)يعياْ ُةُاشــر،وْ(.)1
غِِس
( -5ال َبغَ ِ ِٕٔ ،)ٙكــة زُ،ايــةكي طــةورةي ئيصــــالًة كتيَ يَلــــي ٓةيــــة بــة ُــاوي ( َ
خ ٖىِد
ضِ َألَِ ُ،حبِا جَعِ َفِ َس وُ َ
ضِ َمٗىَاُ َيِاهََ :
الطٗ ٍِٖ ،)ٛدةهَـآ( :زِٔ َ ََ َٙبِدُ ال ِ َى ٔم ِبِ َٔ ُ

ِب َِ َ ٔم ِ ِ٘ البَ ِ ِايس َ َِ َِ ِ ٔر ٔٓ اآلِِٖ :ٛﭽ     ﭼَ ،و َِِ

ضِاّ َٖقُٕ ُلَُِٕ ُِِ َٕ َ ٔمَِ٘ ،ف َقِاهََ :مِِ٘ ٔوِ ََ ا ٖلِ ٔرََٖ
ُِِيِ؟ فَ َقِاهَ :الِِىُطؤٍَُُٕ ،فقُ ِمِ :ُ،إُٖٔ ٌَا َ
 )1ذلاضَ التأٖٔن ج 4ظ.159
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آوٍَُِ ِٕا)( ،)1بةغـــةويي دةهَــآ :هـة اةباوهــٌةهيلي كـورةي شـــوهةمياْ طيَرةدر،وةتــــةوة
(كة ٓـةردووكياْ حـوكٌرةُ،ي دةوهَـةتي ئوًـةويي بـووْ) ،دةهَــآ :هـة ئـةبو جةا ـةر

ًوحةممةد كـورةي اةهـي باةـــرَ َرشـي دةربـــارةي ئـةَ ئايةتـة :ﭽ  

  ﭼ ،ئةوُ،ـة كـيَّع طــوتي :ئيٌاُــا،ر ،ُّ،طــو ٓ :ةُــايَم كــةط
دةهَـيًَّ :ةبةشــ َيَــي (اةهــي)ية ،طوتــي :اةهــي يةكـيَم هة ئيٌــاُا،رُ،ة.
 -6بة َهــطةيةكي ديلــــة ،ئــةَ ئايةتــة هــة شــياةيَلآ ،ــاتوة كـــة ٓــةًووى ةصــة هــةبارةي
ئيٌاُا،رُ،ةوة دةكا  ،كة دةبــآ تةُيـا َعــ بة ئيٌاُـا،ر ْ،ب ةشـنتث ،د شـتايةتيي
كــافرُ ْ،ةكــــةْث ،ئــةٓوي ئيٌــــاُياْ خؤظ ـ ويَ ،وة ٓــيض َةيوةُــايي بــةو ةصــــةو
باشــاُةي ظــيعةكاُةوة ُيــة.
ئِجــا (فخسالدَٖ الساش)ٙيغ هة تةفصــيـرةكةي خــؤي د )2(،بةرَةرضـيَلي باظـي
ئةو ةصــاُةي ظــيعةكاْ دةد،تــةوةو ،بة تةفؽــيىَ بةهَـطةكــاُى ديَِــآ.

ٓةروةٓـــــا (اآللٕض ِِ٘)يـــغ هـــة تةفصــيــــرةكةيا )3(،ةصـــــةي ز ر دةكـــــا بـــؤ
رةةتاُ،ــةوةي ظــيعةكاْ ،دو،يــي دة َهـــآَ َِِ ( :را الِدٖ ٔلٗن َِ َىِا َِٖدهٓ ٔبِ َص ِ ٔى ّٔي َ َمِٔ ٌَ ٜفِ٘
ض ِ ِمِب اإلٔ َوا َو ِ ِ ٔ َٔ ِ ِ َ ٛاألَ َٔ ٟى ِ ِ ٔٛ
ِ ِ ِ َر ٔل َ َٖ ِ ِدهٓ َ َم ِ َِ ٜ
ٔإ َوا َو ِ ِ ٔ ٛاألَ َٔ ٟى ِ ِ ٔ ٛالِ ِ ِىُ َت َقدِّوسَ ،
ع ِ َ٘ اُُ
ع ِ َ٘ اُُ َت َع ِاى ٍَُِّ َى ِا َٔ َب ِائ٘ اإلٔثِِين ػِِس زَ ٔ
ِالطِِبطس زَ ٔ
خسََٖ َ
الِ ِىُ َت َأ ٔ
ػ ِٗعَ ٛحَِِ َ ِس ؤ ٖى ِا
َت َعالِ ٍُِِِّ َ ٜيِ َحجِ َى ٔع ِس بع ِسٔ َذ ٔل ِ َ التَقسِِٖس ،فَال ِدٓلٗن َٖغ ِ ِسٗ ال ٔ
ٖٔغُِ ِسٗ َحِِ ِِ َن الطِٗ ٍِٖ ،)..ٛديــــارة ظــــيعةكاْ دة َهـيَّ :د شــــ ث َعــــتيوُ،ي ئ َيــوة تــةُيا
خــو،و َيَػةً ةرو اةهــي كـورةي ئـةبو طا هَي ـة ،و،تـة :هـة دو،ي َيَػةً ـةري خـو،وة،
دةبــــآ تــةُيا اــةهي ئيٌــاَث شـــةرَةرظتيارتاْ بــآ ،دةهَــيَّ :كةو،تــة :ئةبوبــةكرو
اوًـةرو اوشــٌاْ شةرَةرظتياري ًصــوهٌَاُاْ ُـةبووْث بـة ُـارةةو ،خةهي ـة بـووْ،
ئِجــا (ٟالٕض٘) ،دةهَـآ :ئةطةر ئةو ئايةتة بلـةُة بةهَـطـةى ئةوة كـة َيَعـــةو،يةتيي
شــةركردة َيَعــووةكاْ ُةفــي دةكـا  ،بـة ٓـةًاْ ظـيَوة ئيٌاًـةتيغ هـة شـــةركردة
 )1جاوع البٗ ِاُ.)12211( :
 )2وفاتٗح الغٗ ِب :ج ،3ظ.27 ِ 23
 )3زٔ الِىعاٌ ِ٘ :ج ،3ظ.472
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دٓ،اتووةكاُيغ شــةهـِ دةكا  ،وةن حةشةْث حوشــةيّث باةي دو،زدة ئيٌـــاًةكاْ
خـو ،هـيَياْ رة،زي بـآ ،ضوُلة ئةطةر ئيٌـاَ هـة دو،ي َيَػةً ـةر تةُيـــا اـةهي كـورةي
ئةبو طاا هَيـِ بـــآ ،كةو،تـــة :هـة دو،ي (اةهـــي)يغ ُابـآ كةشـي ديلـــة ب ــآ ،وةن
ضـؤْ هة َيَعــى ُةبــآ ،هة دو،ييعي ُابــآ كةشي ديلة ٓةبـآ ب يَتــة ئيٌــاَ.
بــة ٓــةر حــــا َي ٓــةر ويص ــتٍ تؤز َيــم بةرَةرضــي ئــةو ةصــــةو ةاوُــةى ظــيعةكاْ
باةيِــةوة ،كــة ز ر جــار َــةرةُ،ياْ َــآ رةةػ دةكةُــةوة ،بــةوَ هةرة،شــتيا ،كــة هــة
ةصةكاُياْ دةفلـريٓ ،يض بةهَـطةيةكيــاْ هةشــةرُية ،ئِجـــا زُ،ايـاُي ئـةٓوي شـوُِة
بةتاي ــةتي (طبِِس )ٙوة ز ر هــة زُ،ايــاُي ديلــةػ ٓــةر ظــويَِةو،ريَمث ٓةرظــتيَم كــة
بيصــت ياْ يةكصةر ُووشــيوياُةتةوة ،بيَــئةوةي هيَـــي بلؤهَــِةوة بـس ُّ،د،خـؤ رة،شـتة،
يــاْ رة،شــــ ُيــة ،ضــوُلة ئةوُ،ــــةياْ حةو،هَــــةي زُ،ايــاُي دو،ى خؤياُيــاْ كــردوة،
(ط ِ  )ٙبؤخــؤي دة َهـــآً :ــّ هــة تةفصــيـــرةكةَ د ،،وة هــة (تيرية)ةكةًــا ،ز ر ظــتٍ
كؤكرد تــةوة ُووشــيوة ،بــةوَ هيَلؤهَيِــةوةَ دةربــارةى رة،شــتييث ُارة،شــتيياْ ُــةكردوة،
بةهَـلو ئةوةَ بةجئَيَعـــ توة بـؤ زُ،ايـاُي دو،ي خـؤَ ،كـة ئـةو ْ،هيَـى بلؤهَــِةوة كـاًي
و،يـــــةو كـــــاًي وُ،يـــة ،و،تـــة :بـــة ئيِؽـــــافةوة ٓةرضـــي َيَياُـطةيعـــــتوةو طـــوتر،وة
ٓيَِ ــاوياُةُ ،ــةٓاتووْ هــة ب َيــبيِطي بــاةْث هــة ًةحــةكي بــاةْ ،كةو،تــة :ئــةوة كــة
(طبِ ِس )ٙظــــتيَم ديَِــــآ ،يــاْ فــــكْ زُ،ــا ظــتيَم ديَِــــآ ،رةيو،يةتيَــــم ديَِــــآً ،اُــاي
وُ،يــــة ئــةو رةيو،يةتــة رة،شــتةو رة،ي هةطــةيَ ئــةوة د،بــوو ،بــةهَلو ويصــــتوويةتي وةن
ئةًاُـةتي زُ،صــتيي ئةو رة،يــاُة بيَِــآ ،بؤيــة بةهَطــة ٓيَِاُـةوةى ظـــيعة بـةو جــؤرة
ةصــــةو رةيو،يةتاُــــةى ٓيــــض بايةخيَليــــاْ ُيــــةو ضةشــــَاو ُيــــّ ،وةن دةشــــ بـــة
ضـوَةَووػ طرتِـى باباى بةرةووبـارد ،ضــووية.

ًةشةهةي ظــةظــةَ :كة دةفـةرًويَ :ﭽ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ،وة ٓـــةر كةشـ ـيَم د شـــتايةتيي هةطـــة َي خـــو،و َيَػةً ةرةكـــةيث
ئةوُ،ةد ،كة ئيٌاُيـاْ ٓيَِـاوة ،بلــا  ،ئةوة بيَطـوًاْ كؤًةهَي خو ،ز،هَـّ ،و،تـة :ئةوُ،ـة
دةبــــّ بــة كؤًةهَــــي خــــو ،،كــة تــةُيا خــو ،بــة د شــــ ث َعــــتيو ْ،دةطــرْ ،ئِجــا
َيَػةً ــةرى خــوَ ، ،اظــاْ ئةوُ،ــةي ئيٌاُيــاْ ٓيَِــاوةٓ ،ــةر كةش ـيَم و،ب ـآ ،ئــةوة
كؤًةهَــي خو،يــة ،وة كؤًةهَــي خو،ػ شــةركةوتووية.
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ه َيــرةد ،ئــةوةًاْ بــؤ دةردةكــةويَ كــة كؤًــةهَي خــو( ،حِِصب اُ) ك ـآ هــةُيَو بازُــةو
ضو،رضيَوةيــا ،كؤدةبيَتــةوةع ًــةرج ُيــة رةيَلخر،ويَلــي ئيصــــالًيي بـآ ،بــةوَ كــآ هــة
ضو،رضيَـــوةو بازُــــةي كؤًــــةهَي خــــو،د ،كؤدةبيَتــــةوةع بــة دةةــي ئايــة كةشـيَم كــة
تةُيا َعــ بة خـو ،ب ةشــتــآ ،وة َاظـاْ د شـتايةتيي هةطـةيَ َيَػةً ـةرى خـو ،
د،بــــآ ،وة دو،ي خــــو،و َيَػةً ــــةرى خــــو  ،تــــةُيا د شــــتايةتييث ُـــــسيلييث
خؤظـةويصــــتيي هةطــةيَ ئيٌــــاُا،رُ،آ ،ــةبــــآ ،كةو،تــة :كةش ـيَم كــة كــةيّث بــةيَ
هةطـةيَ حيسبيَلي اةهـٌاُييـا ،دةبــآثَ ،عـــ بـة حيسبيَلـي اةهــٌاُيي دةبةشـتآ ،وة
رة،زو ُيــــازي هةطــةيَ حيسبيَل ــي اةه ــٌاُيي ،يــاْ رةذيٌَيَلــي اةه ــٌاُيي ،يــاْ هةطــــةيَ
حيـــسبث رةذيٌَيَلــــي طاااا غووتيىث ديلتــاتؤريي د،دةبــآ ،دو،يــيغ ديَِــــآ ئــةوة بــة
ًصــــوهٌَاُاْ دةفر ظــآ ،كــة ًــّ ظــويَِيَلةوتةي ةورةئــاْث شــوُِة ث ظــويَِلةوتةي
َيَعــــيِةي ضــاكٍه هــة حا َهيَلــا ،كــة َيَعــــيَ ضــان هةطــةيَ حوكٌرةُ،ــاُي شــتةًلارد،
دُ،وويــــاْ ُــةكوهَيوْ ،ض جــاي حوكٌرةُ،اُ َي ــم كــة ُيع ــاُةي َرشــيار هةشــةر ئةش ـوَي
ئيٌـاْث ًصـوهٌَاُةتييةكةيـاْ ٓةيــةهه
كةو،تة :تؤ كـة باُطةظـةي ظـويَِلةوتَ ةورةئـاْث شـوُِة ث ظـويَّ َـآ ٓةهَـطرتِــي
شــةهةفـــي ؼـــاهَذ دةكـــةي ،دةبــآ ٓةهَويَصـــتة شياشـــييةكة رة،شــ بلةيـــةوة ،دةبــآ
شـــــةروكارو َةيوةُايـ ــي شــياشـــــيي  ،وة خؤظةويصـــيتث هةطـــةيَ د ،رة يعـــــتِ  ،وة
ٓاوك ــاريي كــردْث َعــتطيـــريي كردُــــ  ،تــةُيا بــؤ ئةٓوــــي ئيٌــاْ بــآ ،تــةُيا بــؤ
ًصــوهٌَاُاْ بآ ،بـةوَ هةطـةيَ حيـسبث رةذيٌَيَلـي طا غووتيـيث اةهــٌاُييآ ،ةهَصـــىث
دُ،يعــيث رة،زوُيــاز هةطــةهَي بــآث ،ئةو د،ت ِــآث ئـةو تةوجئــ بلـاو ،بـة ةصــةي
ئةو بةرةيَوةبطـــي ،ئـةوة هةرة،شـتييا ،ئـةو ةصـــةو باُطةظـةيةي كـة دةيلـةي كـة طو،يـة
ظــويَّ ةورةئـاْث شــوُِة كةوتوويهه ئةوة َــارةي ةة َه ــةو شـةر بة خاوةُيــةتي.
هيَـرةد ،ئاًاذةيةكي كور بةوةػ دةكــةَ كة ٓةُايَم هـةو جـؤرة كةشـاُةى كـة يـاْ
ئةوةتــا هة ئيصــالَ تيَِةطةيعـتووْ ،ياْ فريـودر،وْث كـكوى اةهــٌاُييةكاُياْ ضـؤتة
شـــــةر ،دذ،يـــةتيي يةُـــة ئيصــــالًييةكاْ دةكـــةْث بـــؤ دذ،يةتييلردُــــي تـــةوذًي
ئيصــــالًيي ،ديَِــــّ كؤًــة َي بــووُي ًصــــوهٌَاُاْث كؤبوُــةوةياْ هــة رةيَلخــر،و ،يــاْ
حيسبيَلــا ،،دةخةُة ذيَـر ُيعـــاُةي َرشـيارةوةه بؤضـيع دةهَـيَّ :ئـةوة بيااةتـةو هـة
شــــةردةًي َيَػــــةً ةرى خــــو،دُ  ،ــةبووةهه كــة هةرة،شــتيا ،ئــةوة ةص ــةيةكي ز ر

www.alibapir.net

....

()45 – 45

[ ] 567

بآجيَيــــة ،ضوُلــــة ئةطــةر تةًاظــاي ذياُِاًــةي َيَػةً ــةر  بلــةيّ ،هــة يةكــةَ
رة ذةوة كؤبووُـــةوةي كـــردوة بـــة ٓـــاوةوُي بـــةرةيَسي ،وة ٓؤُيوُيـــةوةو َـــةروةردةي
كــردووْث هيَلــي بةشـــتووْ ،وة كةشــاُيَلي َــةرػث بكوُــةبووْ ،بةهَـــلو هــة ًــاهَي
ئةرةةـةًي كورةي ئةرةةًـا ،كؤبووُةوةي َيَلــردووْ ،بة ظـيَوةي ُٔيَِــيي ،شـــآ شـــايَ
بة ظــيَوةي ُٔيَِـيـي كاري كردوة ،دو،يي باُطةو،زي ئاظلر ،كردوة ،بـةوَ كؤبووُـةوةي
ُٔيَِـــيي ٓــةر ٓــــةبووة ،هةطـــةيَ ئةوةظــا ،كــة باُطــةو،ز بـــة ئاظــــلر ،بــووة ،بـــةوَ
كؤبووُـــةوةي تاي ـ ــة ث ُٔيَِـــــيي ٓـــةر ٓـــةبووةَ ،اظـــــاْ َيَػةً ـ ــةر  دووجـــار
َةميــاُي هة ٓــاوةوُي وةرطرتوة ،هة ى (اةةةبــة) وة هةشـةر ئةشاشـي ئـةو َةمياُـة
دةو َهــةتي ئيصــــالًيي دً،ةزرُ،ــاوةه ئِجــــا شــــةير ئةوةيــة كــة ئةوُ،ــــةى ئــةو جــؤرة
ةصــاُة دةكةْ ،بؤ ُيعــاُةي َرشيار خصتِة شــةر يةُة ئيصـــالًييةكاْ ،هـة ٓـةًاْ
كاتيعــا ،دةبيِــى ٓـيض كيَعـــةياْ ُيـة هةطـةيَ حيسبيَلـي اةهــٌاُيي ،يـاْ حيسبيَلـــي
ةةوًيــــي ،يــاْ حيسبيَــــم د ،كــة غــةيري ئيصــــالَ تةبةُِــي دةكــــا  ،تــةُيا ظــةرة بــة
يةُــة ئيصــالًييةكاْ دةفر ظــّهه كةو،تة :بة ئاظـــلر ،ديـارة كـة ئةوُ،ـــة يـاْ ٓــةر
شـادةو ُاحاهَيـيـّث هة ديـّث ذيـّ بآئـاطاْ ،يـاْ دةشــتياْ هة َعــ دةدريَث ،كـكوياْ
هةشةر ُر،وةو ،بة شــةٓوو بردر،وْث ًةرً،يَلي شياشـيياْ َآ ج َي ـةجــآ كــر،وة.
ديــارة ًـّ هـة ضـــةُا كتيَـــِث ُاًيولةيةكٌـا ،باشـي ئـةوةَ كـردوة ،كـة َيَويصـــتة
ةُــةن ٓــةر دروشــــتةة كــة ًصــــوهٌَاُاْ كــــؤًةيَ بــّث كــاري خؤيــاْ بــة رةيَليــيث بــة
ظــــيَوةى رةيَلخر،وةيــي بلــةْ ،بــؤ منووُــة :كتيَ ــي (ئيص ــالَث ًصــــوهٌَاُةتييث كــاري
ئيصــالًيي هة ذيَر رة ظِايي ةورةئـاْث شـوُِةتآ )،ـةروةٓا ُاًيولـةي( :كـارو َـرة ذةي
ئيصــــالًييث رةةوُ،اُــةوةي ضــةُا تةًوًب َي ــم)ٓ ،ةروةٓ ــا كتيَ ــى( :رةووُلردُــةوةي
بِةًا ظــةراييةكاْث ٓ َيوَــة طعــيت يـةكاُي كؤًةهَــي ئيصـــالًيي) بـة تةفؽـــيىَ هـةو
كتيَِث ُاًيولــاُةد ،،باشي ئةو بابةتـةَ كـردوةو ،بةرَةرضـى ةصــةو ةـاهَى ئـةو جـؤرة
كةشــــاُةَ د،وةتــةوة ،كــة بسُ،ــــّ يــاْ ُةزُ،ــــّ ئــاو هــة ئاظــــى ُاحــةزُ،ى تــةوذًي
ئيصـالًيي دةكةْث ،هة َعــتةوة خةجنـةرى غـةدر هة ًعــوورخؤرُ،ى ئيصــالَ دةدةْه
غ َّدُ حَُِ ال ٔإ َلَْ ٔإال حٌَِ َ،حَضِ ِ َت ِغ ٔف ُسكَ َٔحَتُِٕبُ ٔإلَ ِٗ َ.
خ ِى ٔدكَ حَ ِ
ض ِبخَا ٌَ َ ال ٖمُّيٖ َٔبٔ َ
ُ
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س
ده ر ي باز دههي م
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةَ دةزضـةًاْ هة دة ( )10ئايةثـاْ ديَلــديَ ( )66 - 57كة ضـــةزةثا خـاى دـةزرةزدراز
بــج ــــاز ُجيةًيــــّ هــــةَ ضــــارزِةثةدى باُط ــى ئيٌاُــــدىزىْ دةكــاخ بــة ُاشُــار ئيٌــاْ

ﭽﭒ ﭓ ﭔﭼ ،رة زِيَطسييـــــاْ هيَــــــدةكاخ هــــة د ضــــــجايةثيى كــــسدْ هةرـــةيَ

كـافسىُيَل ــدى كــة راه ــجة بــة ئاييِـةكةيــــاْ دةكــــةْ ،هــة خــــارةْ كجيَبــاْب بجذةزضــجاْب
ٓاربةؽ بج خاى دىُةزىْ ،ئةرىُة كاثيَم ًطـاهٌاُاْ باُط دةدةْ بج ُايَر ،يـازيءب راهجـة
بة ُايَرةكةياْ ،ياخاد بـة باُطةكـةياْ ،يـاْ بـة ٓـةزدرركياْ دةكـةْ ،داغـاْ خـاى  بـة
ديَغــةًبــةز  دةفةزًا َ :كة بة خارةْ كجيَبةكاْ بوـــ  :ئايـا يـيٌاْ هـــ بـة زِةخِـة
دةرــسْ ،ئةرة ُةبــ كة ئيٌامنــاْ بة خــاىر كجيَبةكــاُـى خــاى ٓيَِــارة!
داغاْ خاى ٓةُـديَم هـة ٓةهايَطـــجة خسىدـةكاُياْب ،ئـةر بةيياُـة كـة بـة ٓجياُـةرة
بةضــــةزياْ ٓــاثارْ ،بــة ياريـــاُدى دةدىثــةرة ،كــة بــة ٓجيــــاُةرة ُةفسيِــــى هيَلــسدررْب
هيَيــاْ ثارزِةبــارةرٓ ،ةُديَلــياُى ريَــسِىرة بة ًةميــارْب بةزىش ،بةثايبـةثى ارهةكـة.
ئِجـــا باضــء ئــةر ٓةهايَطــــجةي ًاُافيكــــةكاْ دةكــــاخ ،كــة ٓــــةز كــاخ ديَِــة
ديَغةًبةز ر ًطـاهٌاُاْ ،خجيـاْ بـة بـسِرىدىز ديَػـــاْ دةدةْٓ ،ةزيـةُدة هـة ٓـةزدرر

حاهـةثى ٓـاثّب يارُـةدةزياُدىٓ ،ــةز بيَـبــسِرىْ ،رةن دةفةزًا َ :ﭽﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ،داغـــاْ باضـــء خيَسىيــــء كسدُيـــاْ هــــة راُـــآا دةضــــجدزيَريءب
حةزِىخمـجزييــاُدى دةكــاخب ،ضــةزشةُػجى بــةزدسعب شىُاكاُيػــياْ دةكــاخ ،كــة بجيــى هــة
راُاح كسدْب حــةزِىَ خــاىزدُْ ،ايـاُذـسيطـيَِِـةرةر ئاًجذرـازييــاْ ُاكــةْ؟!.
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داغــاْ باضـء قطــةيةكى ارهةكــةكاْ دةكـــاخ كـة بيَـــسِيَصييةكى رةرزةيـة بةزىُبـةز
بــة خــاى ،ئــةريؼ ئةرةيــة كــة راثارياُــة :خــاى دةضــجى ُارقاُــدرةر ُابةخػــــ  ،رة خــاى
بةزدةزيـياْ دةدىثــةرةر يـةُد ضــيفةخب زِةفجــازيَلى ديلــة دشيَايـاْ دةخاثــةزِرر.
رة هة كجثاييــدى خاى بة بةشةيـء خارةْ كجيَبةكاْ بج ئيٌاْب ثـةقاى ٓـاْ دةدىخ ،كــة
ئةرــةز ئةٓوــــى ئيٌــاْب ثةقــــاىبّ ،كــة هــة ئاكــــاًدى خسىدةكــاُيــــاْ هــــ دةض ـسِيَجةرةر
دةياخنــاثة بةٓةغــجةرةٓ ،ةزرةٓــا ًاذدةيــاْ ديَـــدةدىخ ،كـة ئةرـةز ثـةرزِىخب ئيِجيـىب
دىبــةشيَِسىر دةزرةزدرازياْ يَبة بلةْ ،خـاى بةزةكـةخب ديَـص ئاءـاْب شةرييـــاْ
بةضــةزدى دةزِيَــريَ.
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ﭽﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎﰏ ﰐﰑ ﰒﰓﰔ ﰕﰖﰗﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئــة ئةرىُــــة بسِرىثــاْ ٓيَِــارة! ئةرىُــة راهجــةر يــازيى بــة ئاييِةكــةثاْ دةكــةْ،
هةرىُة ديَؼ ئيَاة كجيَبيــاْ ديَـدزىرةر هـة كافسةكـــاْ ،بـة د ضـــح ًـةرسْ ،رة دـازيَص هـة

خــاى بلــةْ ،ئةرةز بسِرىدىزْ ﰗ رة (ئةرىُــة ) ٓـةز كـاخ (خةهــلجاْ) بـج ُايَـر بـاُط
كــسد رــاهـجةر يازيء ديَدةكــةْ ،ئةريؼ هة ضــجُطة ئـةرةرة كـة كجًـةهيَلّ ُافـاًّ ﭞ
بوــ  :ئة خــارةْ كجيَبيِة! ييٌاْ هــ بة زِةخِـة دةرـسْ ،ئـةرة ُـةب كـة بسِرىًـاْ بـة
خــاىر بةر (ٔح ـ٘)ة ٓةيــة كـة بجًـــاْ دىبـةشيَِسىرةر ،بــةرة هةديَػــدى دىبـةشيَِسىرة ،رة
بــةر ٓجيةغــــةرة ُةب ــ كــة ش زبةثــــاْ زِيَــــّ! ﭳ بوــــ  :ئايــا ٓــةرىهجاْ ديَبــدةَ بــة
كةضــــيَم كــة ضــــصى هــةرة خــسىدة هــة خــاى ٓةيــة؟ كةضــيَم كــة خــاى ُــةفسيِى
هيَلــسدرةر ،ه َيــى ثــارزِة بــارةرٓ ،ةُديَلــياُى ر َيـسِىرة بــة ًــةميارْب بــةزىشر ،طا غارثيــاْ
دةزضــــجاة ،ئــا ئةرىُــة حاهيــــاْ خــسىدةةر هــة زِ َيــى زِىضــــح دةزثــسر رــاًسِىثسْ ﮑ رة
كاثيَم ديَِة ثــاْ دةهــيَّ :بسِرىًاْ ٓيَِـــارةٓ ،ةزيـةُدة بـة كـافسةرة رةذررزكـةرثارْب

بــة كافسيػــــةرة يارُــــةدةز ،رة خــاى شىُــاثسة بــةرة دةيػـــازُةرة ﮣ رة ش زيَليــاْ
دةبيِــى هــة راُــآا دةضــجدزيَريءب حــةزِىَ خجزييــدى خيَسىيــء دةكــةْ ،بيَطاًــاْ ئــةرة
خسىدةيّ زِةفجازة كة دةيلةْ ﮲ دةبارىية ًػــارزخجزىْب شىُايـاْ ،هـة قطـــة راُـآا
حةزِىَ خـاىزدْ قةدةغةيـــاْ كسدبـــاُة (ئـةر بــ ٓةهايَطـــجييةياْ) بيَطاًـاْ خـسىدةيّ

زِةفجــازة كــة بــة رةضــجايء دةيلــةْ ﯢ رة ارهةكــةكاْ راثيــاْ :خــاى دةضــح بةضــةىرر
يةُط قاريــارة ،دةضجياْ ببةضة َب ُةفسيِياْ هــ بـ  ،بـة ٓـج ئـةرةرة كـة راثيـاْ،
بةهـلا ٓةزدررن دةضجى كسىرةْ ،يجُى با َ دةبةخػـــ  ،رة ش زيـاْ ئـةرة كـة هة يـةْ
دةزرةزدرــــازثةرة بــجخ ُيَسزىرةثــــة خــاىز ،ياخيبــــارْب كافسيــــاْ ث َيــدى شيــاد دةكــاخ ،رة
ٓةثـــــا زِ ذ قياًةثـــــ درذًِايـــةثيىب زِقب قيٌِـــاْ خطـــــججثة ُيَاىُيـــآْ ،ـــةز كـــاخ
ئارسيَلـياْ بج ةُطب ئاغارت ٓةهـلـــسد ،خـاى دةيلاذيَِيَجـةرة ،رة ٓـةرهى خسىدةكــازيء
دةدةْ هـــة شةريـــدىر ،خـــاىؽ خسىدـــةكازىُى خجغـــِاريَّ ﰙ رة ئةرـــةز ٓاثبـــار خـــارةْ
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كجيَبــةكاْ ئيٌــــاُياْ ٓيَِــــابايةر دازيَصيــــاْ كسدبــــاية ،بــة ًطــــجرةزيء خسىدــةكاُيامناْ
هيَيــاْ دةض ـسِيةرةر ،دةًاخنطــجِة باغــة د ـسِ ُــاشر ُيةٌةثةكاُــةرة ﭝ رة ئةرــةز ئــةرىْ
ثــةرزِىخب ئيِجيــىب ئــةرة كــة هة يــةْ دةزرةزدرازياُــةرة دىبــةشيَِسىرة ،يَبــة يَياْ
كسدبايةر ،ديَيــاُةرة دابةُدبارُاية ،بة دهِيــايى يةرة هة زِ شيءب بةزةكـةثى ضـةزررياْب
ذيَـس ديَيـــاْ دةياخنـــاىزد ،كجًةهــيَلـــياْ زِ َيــمب زِىضـ ب ،ش زبةغـياْ خسىدجــسيّ زِةفجــاز
دةكــةْ ﭸ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
خفْ َٗ ـَِ ،ٕٛزَ ِ ٟـ ُ ٔب ـْٔ ٔاس ـ ـتَّزأتُٔ ،اإلس ـ ـتّزَا ُٞإَرتٔ َٗ ـادُ الـ ُّـ ـزُ َؤ)،
(ﰇ)( :اهلُ ـ ـزِ :ُٞوَ ـ ـ ِزحْ ف ـ ـ٘ ٔ
(ُِ ـ ـزِٓ )ٞــةزرةٓا بــة ( ُِــزٔ)يــؼ ديَ بــةب ٓــةًصة ،بسيجيــة هــة راهجــة ديَلسدُيَلــء
دــةُٔاْ ،رة دةرـــاثسيََِ ( :زَ ِٟـ ُ بٔ ـْٔ ٔاســتّزأتُ) ٓـــةزدرركى رىثــة :راهـــجةَ ديَلـــسد،
(اإلس ـتّزَا)ُٞيؼ ئةرةيــة كة بطــةزِ َيــء بج غــجيَم رـاهــجةي د بلــةي.
(ﰈ)( :لـ ـعٔب) ،رىثـــة :يـــــازيء ،رىشيـــء ،رةًـــــة( ،أصِــنُ الك ٔمىَ ـ ٔ ٛالمّعَــابٔ َُِٔ ،ـ َٕ البُــ َزاقُ
الشٖ ـ ـأٟنُ) ،رغــــةي (لعٔ ـ ـب) هــة زِيػــــةدى هــة ( ُل َعــاب)ةرة ٓــــاثاة ،رىثــة :هيلــء غــوء
ُيَـاشىزي ئيِطـــاْ (َٔل ٔعـبَ َإََا َـاَُ فٔعمُـُْ ـا اصٔـ ـدٕ بٔـْٔ) دةرـاثسيَ( :ل ٔعـبَ) ئةرــةز
زِةفجـازيَلـى بة رــاهـجة بلــاخب بة يــدديء ُةيلــاخ.
ظُّـٕرُٓ)ٌٔ( ،ـدَا :)ٞبسيجيـة هــة
(ﭒ) :رىثـــة :باُطـــجاْ كـــسد( ،الٍِّـ ـ َدا :ُٞرَفْـُُ الضٖـ ـِٕتٔ َٔ ُ
دةُط بةزشكــسدُةرة ،رة دةُطــيَلى ئاغــلسى ( ٌَ ـادَ ٝإَل ـ ٜالضٖ ـال ٚدعا إَلَِّٗا) كــاثيَــم
بج ُايَــر باُــط دةكــسيَ ،رىثــة( :دَعَ ـا إَل َِّٗ ـا) كة (أَاُ)يــػـى د دةهــيَّ.
(ﭣﭤ) :رىثة :هيٌَـاْ بة زِةخِـة دةرــسْ ،هيٌَـاْ بـة يـةية دةرـسْ ،هةضـةز ئـةرة
ظ ـ ـ َئ َٔ ٌَقىِ ُت ـ ـُْ)ٔ ٌَ ( ،ق ِى ـ ـ ٌَُ َٔ ،ق ِى ـ ـ ُ)،
ضــــةزكجُةًاْ دةكــــةْ ،دةرــــاثسئَ ٌَ ( :ق ِى ـ ـ ُ ال ٖ
ٓةزدرركء بة ًاُــاي ئـةرة ديَ ،زِةخِـــةَ هـةر غـــجةي رـسخ ،بـة يةيبـــٍ شىُـء ،بـة
كــةًاكـــــازِييٍ شىُـــــء (َإ ََا أٌكـ ــرتُْ َإوٖــا بٔالمِشَــاَُ ََٔإوٖــا بالعقُٕبَـ ــ )ٛكـــة دةرـــاثسيَ:
( ٌَ ٔقىِ ـ ُ الظٖ ــ٘ ،)َٞئةرةز ُلــارهيء هيَبلــةي بـة شًـــاْ ،يـاْ بـة ئـــاشىزدىٌْٔ ( ،قْ َىـ ـ)ٛ
بة ًاُاي ضــصىدىْ ديٌَ( ،عى ـ )ٛرىثة :ياكــة.
دـٕعُ الظـ ـ٘ٔٞ
(ﭺ) :بةًاُـــاي ضـــصى ديَب بـة ًاُــاي دادىغـــجيؼ ديَ( ،أصِـ ـنُ الجٖـٕبٔ :رُ ُ
إَلـ ــ ٜحَالتٔــ ْٔ األُٔلــ ٜالِتٔــ٘ َــاَُ َعمَِّٗــأَ ،الجٖـ ــ َٕابُ ُٖقــاهُ ف ــ٘ اخلِٗـ ــ َر ٔالظٓــ َر ،لكٔــ ََ
األَْ َجر الـىُتَعارف ٔف٘ اخلٗ ـر)َ ( ،ثَٕاب) بج ياكــةر خسىدــة بةكـــازديَ ،بـةيَ شيـاثس
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بج يــاكة بةكــازديََ ( ،ث ـَٕاب ) ،رىثـة :دادىغـح ،ئيٌَـة هـة كـازدةرىزيء دى ئةرـةز يـاكة
بــــ  ،دةهــــيَني :دادىغــــيت دى ،ئةرــةز خسىدــــة بــــ دةهــــيَني :ضــــصىي دى ،ــا رغــةي
( َث ـَٕاب) هــة يةزِةبيــــدى بــج دادىغــــحب ضــــصى بةكــــازديَ ،بــةيَ شيــاثس بــج دادىغــــح
بةكــازديَ ،كةضـيَم ياكةيةكء كسدرة ثج خةيثء دةكةي ئةرة دادىغــجح دىرةثةرة.
(ﮈ)ٔ ( :عـ ـ ـبَارَ ٌٚعَـ ـَِ َُـ ـ ـنِّ وُ َتعَـ ـ ٓدََُٔ ،ـ ـنِّ َوعِبُـ ـ ـٕدٕ ؤـ ـَِ دَُُٔ اهللَُٖٔٔ ،شِـ ـ ـ َتعِ َىنُ فـ ـ ـ٘
جل ـَِّٔ ،الضــارَفُ َع ـ َِ
ش ـاحٔرُٔ ،الك ـأَُِٔ ،ال ـارَدُ ٔو ـ ََ ا ٔ
ط ـا ُٕتُ :ال ٖ
ح ـ ٔد ٔاجل ِى ـُٔ ،ال ِ
الَٕا ٔ
ط َرٖ ـ َ اخلِٗ ـ َر)( ،طا ُ ـ ـٕت) :هــة ئةضــــودى رىثـــة :ش ز يــاخيء ،يــاْ ش ز هــة ضـــِارز
دةزيــار ،ئةرةؽ ٓةز كةضـــيَلة كـة بةُدىيةثيـــء بـج بلـــسيَب بذةزضـةيَ طـة هـة
خــــاى ،ياُلــــة خــــاى ثاكــة دةزضــةىري غــايطــــجةر بــة ٓةقــــة ،غــةيسي خــاى ٓــةز
كةضــيَم بذةزضــةيَ ،هةزِىضــجيدى طا غيــاُء كــسدرةر هــة ضــِارز دةزيــارة ،رة رغــةي
(طــا ٕت) بــج ثــان ،رة بــج (كــج)ؽ بــةكازديَ ،رة ٓــةزرةٓا (طــا ٕت) بسيجيــة هــة
ــــادرررةزر فاهضــــيءب غــــةيجاُء ياخيــــءبٓ ،ــةز كةضــــيَم خــةهم هــة زِ َيــى خ َيــسر
يــاكة بــدىخ.
حلقْ ـ ـد)ُ ( ،ـ ـ ـنِ) ،ئةرةيــة كــة هــة دةضــــح دةكــسيَب
(ﯧ)( :وُقٖٗ ـ ـد ًٚبٔال ُغ ـ ٓن ٔالغٔ ـ ـنٓ :ا ٔ
دةضــيت د ـ دةبةضــةيَ ٔ ( ،ـنٓ) ،ئــةر كيِةيــة كــة هــة دهــدى دةدةيــِسيَ ،ه َيــسةدى كــة
دةفةزًايَ :ارهةكة راثيـاْ :ﭽﯥ ﯦ ﯧﭼً ،ةبةضـجياْ ئـةرة بـار كـة زِذدر

يسرركــةر ُابةخػــ  ،حاغــا بج خاى بةخػــةز.
طغَِٗ ــاُ) ،بسيجيـــة هـــة ضـــــِارز
(ﯾ)( :الطّغَٗـ ــاَُُ :تذَ ــأاُ احلـ ـدٓ فٔ ــ٘ العٔضِـ ــَٗاُ)ُ ( ،
بةشىُــدْ هة ضــةزديَضــيء دى.
(ﭱ) :رىثــةُ :يَاةزِىضــــح ،كــة خــاى دةفــةزًايَ :ﭽﰉ ﰊ ﰋ...ﰕﭼ
لقنــان ،رىثة :هة زِ يػــجِةكةثدى خــةثء ُيَاة زِىضــح بطـسة ،رىثـةُ :ـة ش ز بةدةهةبـة،
ُــة ش ز ٓيَــــاىؽُ ،يَاةجنــــيء بــةُ ( ،وقْتَضٔـ ـدَ )ٌٚه َيــسةدى ًاُــا شًــــاُةرىُييةكةي رىثــة:
ًيـاجنــــيءُ ،ــــة بةًــــالدىُ ،ــــة بــــــةر دى ،دةهــــــ (القضِ ـ ــدَُ :إس ـ ـتقا َو ُٛالط َرٖ ــ ،
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سـطُ َبـ ََِٗ اإل ْفـرَأَ َٔال َت ْفـرَٖط) ( ،ضِ ـ ـد) ،بسيجيــة هــةرة كــة زِ َيــء
ٔاإل ْتٔضَ ــادُ :ال َتَٕ ٗ
زِىضـح بطــسي ،ياخــاد زِيَيةكء زِىضــح( ،إَ تٔضَاد)يؼ هـة خةثـــء ُيَـــاة زِىضـح دىيـة،
هــة ُيَــــاىْ بةشىي ــةدىْب ثيَذــــةزِىُدْ دىيــة ،ــــا دةهــــ هةبةزئ ــةرةي كــة ش زبــةي
غــجةكاْ ئةًطــةزر ئةر ضــةزياْ خسىدّ ،بـج ريَِـة :ئاشىيـةثيء ضـةزيَلء ثسضـِجكيء
(دُـبَِ)ة ،ضــةزيَلء ثةٓــةررزة ،ئاشىيةثيــء ُيَاة زِىضــجة ،ئيِطــاْ ُة ثيَذةزِيَِــــ هـة
ئاشىيــةثييـــدىُ ،ــة كــازثيؼ بيَِــــ كــة ثسضــِجكيية ،ئاشىيــةثيء ئةرةيــة هــة ك ــاثيَلدى
ديَايطــــح بلــاخ ئيكــــدىَ بلــــةي ،ثةٓــــةررز ئةرةيــة بــةب ئــةرةي ديَايطــــح بلــاخ
دــن)يــؼ ئةرةيــــة ئةرــةز ديَايطــــجيؼ بلــــاخ بضــــية دــيَؼ،
ئيكــــدىَ بلــــةيُ ( ،
بيَيـــةدرىر ُـــةريَسي ،يـــاْ ضـــــةخارةخ ئةرةيـــة ،هـــة كـــاثء ديَايطـــــجدى ببةخػـــــء،
يسرركيــــء ئةرةيــة هــة كــاثء ديَايطــــجدى ُةبةخػــــء ،ئيطــــسِىف ئةرةيــة شيــاد ه ـة
ئةُــدىشةي ديَايطــح ببةخػــء.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

 )1ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ[ ،عَــََ ابِـ ـ ََ َعبٖ ــاضُ
سَِٕٖد بَِ احلارَخ ـ ِد
ض َ٘ اهللُ َت َعاىل عٍَُِّ َىا ،اهََ :اَُ رَفاعَ ـ ُٛبَُِ اَ ِٖدٔ بَِ التٖابُٕتُ َٔ ،
َر ٔ
شمٔىني ُٖٕادٗٔ ٌَ ُّىَـ ـا ،فـ ـأ ٌِزَ َه اهلل:
أظَّْـ ـرا اإلَسِ ــال ًَ ،ثُـ ـيٖ ٌَافقـ ـ ـأََ ،ـ ـاَُ رَدَ ــاهْ ؤـ ـََ ال ـ ـىُ ِ
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ...ﭼ]( ،)1رىثـــة :يبدرهـــــآلي كـــازِي يـــةبباع خـــاى
هــــيَياْ زِىشي بــ  ،دةريَسِيَجــةرة ،دةهــ  :زِيفايــةي كــازِي شةيــدي كــــازِي ثــابارخ ،رة
ضـــاةيدي كـــازِي حـــازياا (كـــة ٓةزدرركيـــــاْ رىديَدةيـــ ارهةكـــــة بـــاربّ ،يـــاْ
بجذةزضــح باربّ)ً ،طــاهٌاُةثييـاْ ديَػـــاُدى ،بـةيَ بـة ُيفـــاق رىيــاُــطاخ ،يةُـــد
ديـــــــاريَم هـــــة ًطـــــــاهٌاُاُيؼ د ضـــــــجايةثيياْ دةكـــــسدْ ،خجغــياُدةريطـــــــ ب
دةياةُدييـــاْ هةرـة َي ٓــةبارْ (ديـازة دةبــــ ُةياُصىُيبــ ئــــارىْ ،يـاخاد شىُياياُــة،
بةيَ دهيــاْ ُةخجغـء ثيَـدىبارة) ،هةربـــازةرة خــاى ئـةر ئايـــةثةي ُـازدة خـاىز( ،كـة
ديــازة ئــةر درر كةضــةؽ هةرىُــة بــارْ كــة رـاهــــجةياْ بــة بــــاُطب بــة ُايَــــرر بــة
ًطــاهٌاُةثيء كــسدرة).
 )2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ،
س ـٕه اهلل َ إ ََا
ض ـ ـ َ٘ اهللُ َت َعال ـ ـ ٜعٍَُِّ َى ـ ـا ،ــاهَ َ :ـاَُ وُ ٍَ ـادَ ٙر ُ
[ َع ـََ ا ِب ـ ََ َع ٖبــاضُ َر ٔ
ٌَـادَ ٝبالضٖـ ـال ٔ ٚفقـاًَ ال ـىُشِ ٔمىَُُٕ َإلِٗ َّـا الـ ٔ الَٗ ُّـٕد :ـدِ ـاوُٕا ال ـاوُٕا ،فـ َإ ََا رَأٔ ُِـي
خكُٕا ؤٍُِّي]( ،)2رىثة :يةبـدرهآلي كازِي يةببــاع
ض ٔ
ذدَاً اس ـ َتّزأٔا بٔ َّي َٔ َ
رَُِعاً ٔسُ ـ ٖ
خاى هيَيــاْ زِىشي ب  ،دةهـ  :كاثيَـم بـاُط بيَـري ديَغةًبـةز خـاى  بـاُط دةدى بـج
ُا َيــرً ،طــــاهٌاُاْ بــج ُا َيــر ٓةهدةضــجاْ ،ارهةكــةكاْ دةيــاُطاخ :ئــةرة ٓةهطــــاْ؟ّ!
 )1رََٔآُ أبُٕ الظَٗذ ،ذلاسَ التأٖٔن :ج ،4ص .263
 )2رٔح الـىعاٌ٘ :ج ،3ص .478
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ياخــــاى ٓةهِةضــ  ،رة كاث َيــم هــة حاهــةثء زِكــار ب ضــــة دةدى دةيــاُبيِني ،راهجــةياْ
د دةكـسدْب ديَيـاْ ديَدةكــةُني.

 )3ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﭼ،
سـٕهَ ال ٍمـْٔ ٌَ فـرْ ؤـ ٍُِّيِ أبُـٕ
ضـ َ٘ اهللُ َت َعـاىل عٍَُِّ َىـا ،ـاهََٔ :أتَـ ٜرَ ُ
[ َعََ ا ِبـ ََ َع ٖبـاضُ َر ٔ
َٖاسٔ ـرُ ِبَُ أخِط ـبٌََ َٔ ،ـا ٔفُُ بِـَُ أبٔـ ـ٘ ٌَـا ٔفُُ  َٔ ،ـاا ٙبِـَُ َعىـرُٔ َٔخَالٔـدْ َٔاَِٖـدْ َٔإَاَارُ بِـَُ أ ٔبـ٘
إاَارُ فشَ ـألُُٕٓ َع ٓىَِ ُٖؤِ ٔوَُ بٔـْٔ ؤـََ الرٓسُـنَ؟ فقـاهَ أؤوـَ ٔبـاهللٔ َت َعـاىل َٔ َوـا أٌُِـزَهَ إلِٗ ٍَـا َٔ َوـا
شـٜ
سـَٔ ٜعٔٗ َ
سبَأَ َٔوَا أُٔ ٔتـَ٘ وُٕ َ
أُ ٌِزَهَ إلـ ٜإ ِبرَأِٗيَ َٔإَسِ ـىَاعٔٗنَ َٔإَسِ ـخَاقَ َٔ َٖ ِعقُٕبَ َٔاأل ِ
خ َُ لـُْ وُشِـ ٔمىَُُٕ ،فم ٓىـا َََـرَ
حدٕ ؤ ٍُِّيِِ ٌَ َٔ ،
َٔوَا أُٔتَٔ٘ ال ٍٓبٔٗٓ ـَُٕ ٔوَِ رَ ٓبَّيِ ال ٌُفـرٓقُ بَ ََِٗ أ َ
شــَٔ ٜال بٔ ــ َىَِ
خـدُٔا ٌُ ُب ٕٓتَ ــُْ َٔ ،ــالُٕا :ال ٌُـؤِ ٔوَُ ٔبعٔٗ َ
د َ
شــالًَ ،
شــ ٜا ِبـََ َوـرَِٖيَ عَم ِٗـْٔ ال ٖ
عٔٗ َ
طـراً ٔوـَ دٖـٍكُي ،فـأ ٌِزَهَ
آ َوََ ٔبْٔ! ثُيٖ ال ـٕاَ( :ىَا فـ٘ رٔاٖ ٛالطرباٌ٘) ال ٌَعِمـ ـيُ دٖ ٍَـاً َ
هلل َتعَ ـ ـ ــالَِ ٜـ ـ ــ ٓٔ ا ٖـ ـ ـ ــ ٛﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ...ﭼ](،)1
ا ُ
رىثــة :يةبـــدرهآلي كـــازِي يةببـــاع خـــــاى هيَيـــاْ زِىشي بـــ  ،دةهــ  :كجًةهـيَـــم هـــة
ارهةكةكاْ كة ئةباياضـسي كازِي ُــافيعب ُـافيةء كـازِي ئـةبء ُـافيعب غـاشي كـازِي
يــةًسِر خاهيــد كــا ِز شةيــدر ئيــصىزي كــازِي ئــةبء ئيصىزيــاْ هــةُيَادىبارْٓ ،ــاثّ
دسضــيازياْ هــة ديَغـةًبـــةز خــــاى  كــــسد ،كــة ئايــــا ثــج ئيٌاُــح بــة كــ هــة
ديَغــةًبةزىْ ٓةيــة؟ ئةريـؼ فةزًـاري :ئيٌــامن بة خــاىي بةزش ٓةيـــة ،رة بـة رةي
كــة ُازدرريةثــة خــــاىز بــج ئيب ــسِىٓيٍ ،رة بــج ئيطــــٌاييى ،رة بــج ئيطــــحاق ،رة بــج
يةيكــارتب بج ئةسااب ط ،رة بةرةي كة دزىرة بة ًارضــار ييطــا ،رة بةرةي كـة دزىرة
بـــة ديَغـــــةًبةزىْ (عم ــّٗي الضـ ـ ـالٔ ٚالش ــالً) هـــة دةزرةزدرـــــازياُةرة ،يـــــارىشيء
ُاخةيِة ُيَاىْ ٓيضـياُةرة ،ئيٌَة بج خاى ًولــةيني.
ئِجـــــا كـــــاثءَ ييطــــا كـــازِ ًةزِيـــةًى  باضـــلسد ئـــةرىْ ُلارهييـــاْ هـــة
ديَغةًبةزىيــةثيء ر كــسد ،راثيــاْ :ئيٌــاْ بــة ييطــــا ُـآيَِــــني ،رة ئيٌـــاُيؼ بــة
 ٙفـ٘ التفشا ج ،6ص َٔ ،292إَبِ َُ إَسِخَاق.
د ُْ الطِبَرَ ٗ
 )1أخِرَ َ
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كةضـــيَم ُــآيَِني كـة ئيٌــــاْ بـة ييطــــا بيَِـــ (رىثــة :ئيٌـــاْ بــة ثـجؽ ُـآيَِــــني)
درىيء رةن هة زِيـاىيةثء طهبةزِىُييـدى ٓــاثاة راثيآْ :يض بةزُــاًةر ديِيَلٌـــاْ دـ
غــم ُايــةخ هة ديِــء ئيَاة خسىدــجـس ،بةربجُــــةرة خـاى ئـةر ئايةثـــةي ُـازدة خـاىز:

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ...ﭼ ،رىثــة :ديَجــاْ بوـــيٍَ بةزُـــاًةي

كــ ب ضــصىي كــ خسىدـجـسة هة يــةْ خــاىرة...؟!
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مـانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خــــاى  بــج ــازي ُجيــــةَ هــةَ ضــــارزِةثة ًابازِةكــةدى ًطــــاهٌاُاْ دةدريَِــــ بــة

ُاشُـاري غـيـسيين ئيٌاْ :ﭽﯿ ﰀ ﰁﭼ ،هة ئايةثةكاُء ديَػـاردى ازيَـم بـاُطء
كسدْب ئارــادىزيء كسدُةرة فــةزًاري :ارهةكـةر ُةؾـــسِىُييةكاْ ًةكـةْ بـة د ضـــح،
رة ـــازيَلء ديلـــة بـــاُطء كـــسدْ فـــةزًاري :ئةرـــةز هـــة ئايِـ ــء خـــاى ٓةهـ ــطةزِيَِةرةر
داغطةشببِـــةرة ،ئــةرة خــاى ب باكــةر ب ًِةثــة ،رة كجًــةهيَلء ديلــة ديَِــــ كــة ئــةرة

ضيفةثةكاُياُة ،ئةجمـازةؽ باُطيـاْ دةكـاخب دةفـةزًايَ :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ ،ئةي ئةرىُةي ئيٌاُجـاْ ٓيَِـارة! ئةرىُـةي ئاييِةكـةثاْ بـة
راهجة دةرسْب رةًةر يـازيء ديَدةكــةْ ،هةرىُةي ديَؼ ئيَاة كجيَبيــاْ ديَــدزىرةر هةرىُـةي
غةيسي رىُيـؼ ،بة د ضــح ًةرسْ ،رىثةً :ـادىَ راهـــجةر رةًـةر يـــازيء بـة ئاييِةكـةثاْ
دةكةْ ،بة د ضــجياْ ًةرسْب خجغــجاْ ُةريَّب هيَياْ ُــصيم ًـةبّ ،بـةيَ ُةيفـةزًارة
ًادىزىيــاْ هةرــةيَ ًةكــةْ ،رة ُةيفــةزًارةٓ :ــيض ٓةهطــــاكةرثيَلياْ هةرــةيَ ًةكــةْ،
دةفةزًايَ :بة د ضــجياْ ًةرسْ ،كة رةن ديَػــجـس باضـــٌاْ كـسد ،رىثـة :خجغـجاْ ُـةريَّ
هــة دهــــةرة ،رة ٓاركــــازياْ ًــةبّب دةضــجبازرسياْ ًــةبّب بــة زِ َيــء رىُــــدى ًــةزِ ْ ...ثــا
كجثــــايء ًاُاكــاُء رغــةي (َٔال َٖــ )ٛر (َٔلــ٘) ،ئِجــا ٓةزِةغــةياْ هيَــدةكاخب دةفــةزًايَ:
ﭽﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ ،دازيَـــــص هـــة خـــــاى بلــــةْب ئةرـــةز ئيَـــاة ئيٌاُـــدىزْ

د ضـــجايةثيء ئةرىُـــة ًةكـــةْ كـــة راهـ ــجة بـــة ديِةكـــةثاْ دةكـــةْ ،ئِجـــا ٓـــجي ٓاثِـــة
ضـٕصَ الشٖـ ـبَبٔ ال َٖىٍَِـُُ
خـاىزةرةكةمياْ باضلسد ،بةيَ شىُايـاْ بِضــيِةياْ دىُـارة (إَُٖ خ ُ
مش ــُٕهَ الـ ـ َىعٍَِ )ٜرىثـــة :ثايبة ةُـــدبارُى ٓجكـــــاز ٓاثِـــــة خـــاىز ،زِيَطـــا ُـــارس َ هـــة
رػــجطيــسيى رىثايةكــة ُ ،ابـ ديٌَــاْ رىبـ ئــةرة بــج ئــةر كــاثء بــارة ،بةهــلا ئيَطــــجاؽ
ًطــــاهٌاُاْ ئةرــةز د ضــــجايةثيء هةرــةيَ كةضــــاُيَلدى بلــــةْ ،كــة راهــــجة بــة ديِيــــاْ
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دةكــــةْ ،ــا ل هــة ارهةكــةر ُةؾ ـسِىُييةكاْ ،ل ٓــةز ــجزة كــافسيَلء ديلــة بــّ ،ئــةرة
هةزِىضــجييدى ديَضةرىُةي ثةقاىياْ ديَػــاُدىرة ،ديَضــةرىُةي ثةقاىؽ ،ـازي رىيـة راُـآء
رــةرزةية ،ازي رىيــة غــيـسكة.

ئِجــا باضء ٓةهايَطــجيَلء ديلــةياْ دةكـــاخب دةفـةزًايَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،رة كاثيَم كة باُط دةكةْ بـج ُايَـر ،ئـةرىْ بـة راهجـةر بـة يـازيء
دةرسْ ،هيَسةدى زِىُــار (ٓــا)ياْ بج ُايَر دةييَجــةرة ،يـاْ بـج باُـــط دةييَجـــةرة ،ئةرـةز
ضـالٚ
دـ ٔا ال ـىٍَُادَا ٚلٔم ٖ
بج باُـط بضيَجــةرة ،ئةركــاثة دةهـــيَني :ديـــازة رغـةكة رىثـة( :ا ٖت َ
ِـ ـزٔاً) دةغــطاجنــ بـج ٓـةزدرركياْ بضـيَجةرة ،رىثـة :كـجي ُايَـرر بـاُطب دزرغــٌةكاُء
ئيَاة ،ئةرةز بجياْ بطاجنـ رةًـةر يـازي ديَدةكـةْ ،ﭽﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭼ،

ئةرةؽ هةبــةزئةرةي ئــةرىْ كجًةهـيَلـــّ ُافـــاًّب ُـاشىُّ ،ئةًـة ئـةرةي هيَاةزدةريــس َ
ي
ٓــةز كةضــيَم رةًــة بــة ًايجةقــةدىخب د شييــةكاُء خــةهلء ديلــة بلــاخ ُيػـــاُةي
كةردةُيي ــةثء ،بجيــة دةبــــ ًطــــاهٌاُيؼ ئــةر زِةفجــازة هــة خــجي ُةرةغ ـيَِيَجةرةٓ ،ــةز

بجيةؽ خاىي دةزرةزدراز هة ضارزِةثء (األٌعاً)دى دةفـةزًايَ :ﭽﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﯧﭼ ،رىثــة :ئةرىُــةي هة يــاثء خــاى دةياُذةزضـــ ِ ،يَــاياْ
د ًةهـيَّ ،ديــازة رـةًةر يــازي ديَلـسدُيؼ ٓـةز هة حاكٌــء ِيَــا ديَـدىْ دىيـة.
ئِجــا خــاى دــةزرةزدراز بــة ديَغةًبــةز  دةفــةزًايَ :ئــارى ئــةٓوء كج َيــة بدريَِــة:

ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،بوــ  :ئـةي خـارةْ كجيَبــةكاْ! ييٌـــاْ هـــ بـة زِةخِـة دةرـسْ،
ييٌاْ هــ بة يةيـة دةرـــسْ؟ ئـةرة ُـةب كـة ئيٌامنـاْ بـة خـاى ٓيَِـارة ،رة ئيٌامنـــاْ
بةرة ٓيَِــارة ،كـة بـج ًـاْ دىبةشيَِـــسىرة ،رة ئيٌاُيػـــٌاْ بـة ٓـةز كجيَـةب رةحييـةكء
خــاى ٓيَِــارة ،كـة هـة ديَــؼ ئيٌَـــةدى دىبةشيـــاة؟ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،رىثـةٓ :ـيض
داضــاريَم ُيــة بــج راهــجة بــة ئيٌَــة كــــسدْ ر زِةخِــــة هــة ئيٌَــة رسثــّ ،طــة هــةرة كــة
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بسِرىًاْ بة خـاىر بة رةحء ٓةيــة ،رة طــة هةرة كة ئيَـــاة زِيَـّ ،رىثـة :خـةهلء زِ َ
ي
كة هـة بةزُاًةكـــةي خجغـــياْب هـة يةقــىَب هـة فيطا ِةثـيؼ يـــاْ دىرة ،ئةرىُـةْ كـــة
بةبـ ئـةرةي كة داضــاري زِةخِة رسثّ ٓةبــ  ،زِةخِـة دةرـسْ ،كةضـاُء زِيَ هـة بيـاُار
دةرةزِيَــّب ٓةز غــةزِ دةفس غّ ،ئةرــةزُا هةزِىضــجييدى ٓـيض بةهــطةر داضــاريَليـــاْ ُيـة
كة زِةخِةثــاْ هيَدةرــسْب راهجـــةثاْ دـ دةكـةْ ،هةضـةز ئـةر غـجاُة ،ئِجـــا دةفـةزًايَ:
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،ديازة ئــةرىْ راثاريــاُة :ئةر ديِةي

ئيَاة خسىدجــ سيّ ديِـةٓ ،ـيض ديِيَلٌـاْ هـةرة خـسىدة ُـةبيِياة ،كةرىثـةٓ :ـيض كـةع هـة
ًطــاهٌاُاْ خسىدجــس ُية ،يـاْ ئةرـةز ٓـجي ٓاثِـة خاىزةرةكـةؽ زِةيـار ُةكـةيّ ،ديـازة
ارهةكـــةر ُةؾـــــسِىُييةكاْ ،ئيطـــــالَب ئةٓوـــــء ئيطـــــالًياْ دــ خسىدـــة ،ئِجـــا خـــاى
دةف ــةزًايَ :بفــــةزًار :ئايــا ٓةرىه ــجاْ د ـ ب ــدةَ كــــ ضــصىي خــسىدةة ،ئــةرة ئيٌَــةي

ًطـــــاهٌاْ ُـــني ،بةهلـ ــا ئـــةرة ئيَـــــاةْ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،ئةرىُــة
ضــــصىياْ هــة ي خــــاى خسىد ــةة ،كــة خــــاى ُةفسيِــــء هيَلــسدررْب ،هــة زِة ــةثء خــجي
دررزي خطـ ــجارُةرةر ،هيَيـــــاْ ثـــازِة بـــارة ،رة ٓةُـــديَلء هيَطيَـ ـسِىرْ بـــة ًـــةميارْ ،رة
ٓةُديَلء ديلةي هيَطـــيَسِىرْ بـة بـــةزىش ،رة ئةرىُـةي كـة طااا غارثيـاْ دةزضـجاة ،ئةرىُـة
يَطــــار زِيَطــ ــاياْ خــــسىدةة ،رة هــــة زِىضــــــجةزِيَؼ شيــــــاثس رــــاًسِىر ضةزه َيػــــــيَاىرْب
دررزكـةرثارُةث ــةرة ،رىث ــة :ئ َيــاةْ ئــةر حاه ــةثاُةثاْ بةضــــةز ٓــاثاة ،كــة ديــازة ئيٌَــة
هةكاثء ثةفطــيـسكسدُء ضــارزِةثء (البقـر)ٚدى باضـء ئـةرةًاْ كـسد كـة يـجْ ٓةُـديَلياْ
بـــارْ بــة ًةميــــارْب بــةزىش ،رة يــجْ خــاى هيَيــــاْ ثــارزِة بــارة ،رة هــة ضــــارزِةثء
(الٍشــا)ٞدى باضــء ش ز هــة ٓةهايَطــــيت ارهةكــــةر ُةؾ ــسِىُييةكامناْ كــسد ،بةثايب ــةثء
ارهةكةكــاْ.

ئِج ــا خــــاى  باضــء ٓةهايَط ــجيَلء ديلةي ــاْ دةكــاخ ،دةفــةزًايَ :ﭽﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،زِىُــاري
(دـ ــاؤا) هــــة ﭽﮒ ﮓﭼ ،ئايــــا ثــــةُيا بــــج خــــارةْ كجيَبــــةكاْ ( ارهةكــــةر
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ُةؾــسِىُييةكاْ) دةيــيَجةرة؟ يـــاخاد بــج ضـــةز ةَ كــافسىْ؟ دةراجنـــ بــج ضـــــةز ةَ
كافسةكاْ بضيَجـــةرة ،ئةرىُـةي بـة ُيفـــاقب دررزِرريـــء هةرـةيَ ًطـــاهٌاُاُدى ًاًةهـةياْ

كـــسدرة ،دةفــــةزًايَ :ﭽﮒ ﮓﭼ ،رة كاثيَــــم ٓاثِــــة ثــــــاْ ﭽﮔ ﮕﭼ،

دةهــــيَّ :ئيٌامنــاْ ٓيَِــا ،خجي ــاْ بــة ئيٌاُــدىزر ًطــــاهٌاْ ديَػـــاُدةدةْ ﭽﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ،ديــــازة ديَغــــةًبةز ر ًطــــاهٌاُاْ ُةياُصىُيــــاة ،ك ــ
ًطــاهٌاُةر ك زِىضح دةكاخ؟! بةيَ خـاى دةُٔــاُصىُة ،بةيَ ديــازة ديَغةًبـةز  درىي
ئــةرةي ئايةث ــةكاُء بــج دىبةشيــــاْ بــة ثةئلــــيد ُاضــــياُء ،دةفــةزًايَ :ئــا ئةرىُــــة بــة
كافــسةرة هيَجاْ رةذررزكــةرثّ ،رة ٓةز بة كافسيػــةرة يارُةدةز ،رىثةٓ :ـيض رجزِىُيـاْ
بةضةزدى ُةٓــاثاة ،كة ٓاثِـــة ذررز كـــافسبارْ ،رة كـة يارُــةدةزيؼ ٓـةز كـافس بـارْ
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،رة خاى شىُاثسة بةرةي كة دةيػــازُةرة ،رىثة :هـة خـاىي
دةُٔاُصىْ ،دةُٔــاْ ُــابّب ُاغــيَسزيَِةرة.

ئِجــا باضء ٓةهايَطــجيَلء ديلةياْ دةكاخ ،دةفـةزًايَ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ،ئةًــــــــة ئــــــــةرةي
هيَاةزدةريــسيَ ،كــة ضــياقةكة ٓــةًاري دةزبــازةي ارهةكــةر ُةؾـسِىُييةكاُةر ئــةر زِىيــة
رىديَدةيــ بةٓيَــصثس بـــ  ،يـاُلة دةفـةزًايَ :ش زيَلـــياْ دةبيِــء خيَسىيـء دةكـةْ هـة
راُــاح كــسدْب هــة دةضــجدزيَريء كــسدْب هــة حــةزِىَ خجزيــدى ،ئــةرة خسىدجــسيّ كــازة كــة
دةياُلسد ،خــاىي دةزرةزدراز ئةر دةضجدزيَريءب خسىدةكازيياُة ،بة خسىدجـسيّ كسدةرةي
ارهةكةر ُةؾــسِىُييةكاْ ُــارشةد دةكــاخ.
ئِجـــا ضـةزشةُػــــيت شىُاكــاْب بــةزدسعب ًػـــارزخجزةكاُياْ دةكــاخب دةفــةزًايَ:

ﭽ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﭼ( ،﮳) ئةرةز يـارة ضــةز (الفعـن الـىطـ ـارع) ًاُـاي ٓاُـدىْ (حتطـٗ )
دةرةيةُـ  ،بةيَ ئةرـةز بضيَجـة ضةز (الفعـن ال ـىاض٘)ً ،اُـاي ضـةزشةُػـــح (التـٕبٗذ)
دةرةيـــةُ  ،هيَـــسةدى ٓاُيـــــاْ دةدىخب دةفـــةزًايَ :دةبارىيـــة ًػـــــارزخجزر شىُاكاُيـــاْ
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قةدةغةياْ كسدبـاْ هة قطــةي خــسىثب هة خاىزدُــء حـــةزِىَ ،ئـةرة خسىدــةيّ غـــجيَلة
كة دةيلةْ بة كـازىًــةيءب بة هـيَصىُيــء.
ئِجــا ديَجة ضــةز باضـــيَلء ديلـةي ثايبـةخ بـة

ارهةكـةكاْب دةفـةزًايَ :ﭽﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ ،ارهةكةكاْ راثياْ :خـاى دةضـيت بةضـةىرةً ،ةبةضـجياْ ئـةرة
بــارةر ،كــة خــاى دةضــيت قاريــارةر ٓــيض ُابةخػ ــ  ،ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ،
خــــاىؽ دةفــةزًا َ :دةضــجياْ ببةضــةيَب ُــةفسيِياْ هــ بــ  ،بــةٓجي ئــةر قطــةرة كــة

كسديـاْ ،ياُلـــة رىُيـة ،ﭽﯯ ﯰ ﯱﭼ ،بـةهلا ٓـةزدرر دةضـيت دـةزرةزدراز
كــسىرةْ ،كةضــــيَم ئةرــةز ش ز بةخػــــِدةب دةه ـيَّ :بــة ٓــةزدرر دةضــجاْ دةبةخػــــ ،
ًةبةضــح ديَـء ئةرةيـــةُ ،ـةن ًةبةضـح ئـةرة بـ كـة خـاى درر دةضـيت ٓـةْ ،كـة ئيٌَـة
درىيــء هــة ًةضــةهة رسُطةكاُــدى شيــاثس ثيػ ــلى دةخةيِــة ضــةزر باضــء دةكــةيّ ،بةه ــلا
ًةبةضــــح ئةرةيــــة خــــاى ش ز بةخػــــِدةية ،ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ ،يــجُء بــايَ ئــارى
دةبةخػـــــــــــــــــــــ  ،ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ،رة
ش زيَلياْ ئــةرةي بج ثـج ُيَـسدزىرةثة خــاىز هة دةزرةزدرـــازثةرةٓ ،ـةز ضـةزكيَػـــيء دـ

شياد دةكــةْبٓ ،ـــةز كافسيـاْ ثيَـدى شيـاد دةكـاخ ،ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﭼ ،رة دذىيـةثيءب زِقب كيِــةًاْ خطــججثة ُيَاىُياُةرة ،ثاكا زِ ذي قياًةخ،
ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼٓ ،ــــةز كــــة ئارسيَــــم ٓةهدةر ضــ ـيَِّ ،رىثــــة:
ي غ ــةزِيَم ٓـةهـطيـسضــــيَِّ (هــة ك ــازدةرىزيء خجغــــٌاْ دةه ـيَّ :فــــآلْ كــــةع
دةياُــةر َ
ئارــــسي بــّ كايــة ،يــاْ دةهــــيَّ :ئارـــسي غـــةزِ ٓـةهدةريـسضــيـَِـــ ) ،خـــاى ئارسةكــةياْ
دةكـــاذيَِيَجةرة ،ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ ،رة دةيـــاُةريَ خسىدــة هةضــةز شةري
بآلربلةُــةرة ،ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ ،خــاىؽ خسىدــةكازىُء خجغــِاريَّ ،ــا هــة
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كجثاييـــــدى دةفـــــةزًايَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،رة ئةرــــــةز خــــارةْ كجيَبــــةكاْ ئيٌاُيــــاْ
ٓيَِابار دازيَصياْ كسدباية ،خسىدةكامناْ هــ دةضسِيِةرةر دةغـٌاخنطـــجِة يـةُد بـاغيَلء
دسُِـــاشر ُيةـ ــٌةثةرة ،ئـــةرة بـــة ُيطـــــبةخ درىزِ ذةرة ،ئـــةدي بـ ـة ُيطـــــبةخ دُيـــــارة؟

دةفـــةزًايَ :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ ،رة ئةرـــــــةز ثـــــةرزِىخب ئيِجــــــيىب ئـــــةرةي هـــــة
دةزرةزدرازياُةرة بجيـاْ دىبةشيَِسىرة ،ئيػـــياْ ديَلــسدبار بةديَـــء ئـةرة بةزِيَاةيـارباْ،
هـــة ضـــةزررغياُةرة دةياخنـــــاىزدر هـــة بـــّ ديَػـــــياْ ،رىثـــة :زِشقب بةزةكـــــةثء يـــةزشر
ئاضـــــٌامناْ بــــج دىدةبازىُــــدْ ،ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ،

كجًةهـ َيـلـء زِيَلاديَلـياْ هةُيــَادى ٓــةْ ،كـة ثيَيـــاْ ُةدةزِىُـدرةر بةشىيةغـــياْ ُـةدىرةر
خــةثء ُيَاةزِىضجياْ رسثاة ،بةيَ ش زبةيــاْ خسىدــجـسيّ كــسدةرة ئةجنــاَ دةدةْ.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ًةضـةهةي يةكــةَ :كة دةفةزًايَ :ﭽﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖﭼ،

ئةَ ئايـةثة ًابــازِةكـة يــةُد غــجيَلء هــ رةزدةريـسيَّ:
 /1دزرضــح ُيــة راهجــةر يازييـــلةزىْ بــة ديــّ ،بــة د ضــح بطي ــسيَُّ ،اب ـ ًطــــاهٌاُاْ
د ضـجايةثيءب خجغــةريطــجيءب ُـصيلــيء ياْ هةرــةيَ ٓــةبــ .
 /2هة قازِئــاُدى ثةُــاُةخ يةن رغــةؽ شيــاد ُيـــة ،يـاُلة خـاىي كازبـة

قازِئـاُء

بة ديَاةزر ثةزىشرر ُـازدرة ،ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼالشـــــورى ،هيَــــسةدى دةفــــةزًايَ :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ ُِ( ،ـ ـ ــزٔاً) ،رىثـــــــة( :وّ ـ ـ ــزٔ ّٞبـ ـ ــْٔ) ،رىثـــــــة
راهجةديَلسىر ،رة (لعٔ ـب) ،رىثة :يــازيءب رةًــة ،ئايـــا يــارىشيء ئـةر دررىُـة يـيية؟
ئيِط ــاْ ــازي رىيــة راه ــجة بــة غــــجيَم دةكــاخ بــة غ ــيَاةيةكء دةُٔــــاْ ،ياُلــــة
خفَْٗـ ،)ٕٛرىثـة:
ٓةُديَــم هة شىُايـاْ بةثايبـــةثء (را ـ ـب) دةهــــ ( :الـ ـ ُّزِ :ُٞوَـ ِزحْ ف ـ٘ ٔ
راهجةكسدُيَلء دةُٔــاُيء ،بـةيَ يـــازيءب رةًـةديَلسدْ ديـــازة دةبـ بـة ئاغـلسىب ،
كةرىثة :ل ئةرىُةي كة بة دةُٔـاُيءب بة دةُـاًةكــيء بة ضـارن ثةًاغـــاي ئيطـــالَ
دةكةْ ،رة ل ئـةرىُةي بة ئاغــلسى بيَسِيَــصيى بةزىُبــةز دةُـايَِّ ،دةغـطاجن بوـيَني:
راهجة ديَلسدْ ئةرةية كة ٓةز بة قطـــة بـ  ،بـةيَ يـازيء ديَلــسدْب رةًـة ديَلـسدْ
ئةرةية كة رةن ضــاييـلسدُـةرة ،ياْ حـاهةثيَلــء كسدةيـء بةخجيــةرة بطــسيَ.
 /3دسضــيازيَلء ديلــة ه َيــسةدى دزرضــح دةبـ  ،خــاى دةفــةزًايَ :ئــةي ئةرىُــةي ئيٌاُجــاْ
ٓيَِـــارة! ئةرىُـةي راهجــة بـة ديِةكــةثاْ دةكـةْب رةًـةر يــازيء ديَدةكـةْ ،هةرىُــةي
دـيَؼ ئ َيــاة كجيَبيــاْ د َيــدزىرةر هــة كافسةكــاْ بــة د ضــح ًــةرسْ ،ئايــا كافسىُ َيــم كــة
راهـ جةر يازيء بـة ديٌِـاْ ُةكـةْ دزرضـجة بـة د ضـح بطيــسيَّ؟ هـة رةيًـدى دةهـيَني:
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ُةخ َي ــس ،هــة ئايةثةكــةي ديَػــــاردى خ ــاى بةرػ ــجى فــةزًاريب ئةرــةز راه ــجةؽ بــة
ديٌِـاْ ُةكةْب يازيػــء ديَِةكــةْٓ ،ةز دزرضح ُية ،د ضـجايةثيياْ هةرـةيَ بلـسيَ،
بـةيَ رةن راثسىرة( :بع الظ ـرِّ أ َُِِٕ) ،كةضـيَم كـة ٓـةز كافسبـ هـة ًـاهء خـجي،
ديــازة د ضــجايةثيلسدُء ٓةز قةدةغــةية ،بـةيَ كةضـيَم ريَـسِى كـافسبارْ راهجـةؽ
بــة ئيطــــالَ بلــــار بــة كــةَ ثةًاغــــا بلــــاخ ،ئــةرة بــة ثةئليــد د ضــجايةثيء هةرــةيَ
كسدُــء راُآج ــسةر دةياةُــديء هةرــة َي رسثِــــء بــة غــــيَاةيةن كــة غــةز زِيَطــاي
ُةدىبــ  ،قةدةغــةثسة.

 /4دةزبــــازةي ئــــةرة كــ ـة دةفــــةزًايَ :ﭽﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ ،ئةًــــة ئــ ــةرة

دةرــــةيةُ كــة ئيٌــاْ ضةزيــارةي ثةقاىيــة ،رىثــة دــازيَص هــة خــاى بلــةْ ،ئةرــةز
ئيٌاُدىزْ ،كةرىثة :كـ دـــازيَص هـة خـاى دةكـاخ؟ ئيِطـــاُء ئيٌـــاُدىز ،بـة ئةُـدىشةي
ئةرة كة ئيٌامنـاْ ٓةيـة ،ثـةقاىًاْ دةبـ  ،داغـاْ ئةرةغـء هيَاةزدةريــسيَ كـة ثـةقاى
بةغيَلء بسيجيــة هةرة كة ئيِطــاْ د ضـجايةثيء ُـةب هةرـةيَ درذًِـاُء ئيطـــالًدى،
ياُلة ش ز كةع بةثايبـةثء ئةٓوــء ثةؾـــةررف رى هـة رغـــةي ثـةقاى حـاهء بـارْ،
ياْ ئةرىُةي ةخح هةضـةز ييبــادةثء ثايبـــةثى دةكـةْ ،رى هـة ثـةقاى حـاهء بـارْ،
كــــة ٓــــةز هــــة ُيَـــ ــاىْ خــــجخب خاىدىيــــــةر ،ثةقــــــاى دةياةُــــديء بــــة يةُــــة
كجًةييةثييـةكاْب ضـياضــييةكاُةرة ُية ،بة درىي ل بةزُــاًةيةن دةكةري ئــاشىد ،
رــسُط ئةرةيــة ييبــادةثء غةخؿ ــييح ٓةب ــ ً ،اُــا رىيــة بــة ثــةقاى ! بــةيَ ئــةر
ئايـةثة هيَـسةدى باضــء ئةرةًاْ بج دةكــاخب ،ئـةرةًاْ بـج دةزدةخـاخ كـة هةزِىضـجييدى
ًس ظـء دازيَصكـاز كةضـيَلة كـةيّب بـةيّب د ضـجايةثء هةرـةيَ درذًِـاُء ئيطـــالَ دى
ُةبــ  ،ئةرة دازيَصكازةٓ ،ةزرةٓـا ئةر ئايةثــة ئةرةغـء هيَـاةزدةريــسيَ ،كـة ئيِطـــاْ
ئةرةز بة ثةقاى بار ،هة ُاغـــةزييياْ دررز دةبـ  ،ئِجــا ئـةر ُاغـــةزييية ل ئـــةرة
ب  ،كة ئةر كةضــاُةي راهــجة بة ئيطــالَ دةكـةْب بة ضـــاركيء ثةًاغـــاي دةكـــةْ،
بة د ضــجياْ بطــسيَ ،ل ٓةز غــجيَلء ديلــة ب .

ًةضـــــةهةي دررةَ :كــــة دةفـــــةزًايَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ئـــــةَ ئايـــــةثة ًابـــــازِةكةؽ يـــــةُد غـــــــجيَلء
هيَـاةزدةريـس َيـّ:
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 )1رغـــــةي ﭽﭒ ﭓ ﭔﭼ ،يـــاُء( :أٌَِٖتُـ ـيِ لمضٖ ـ ـال )ٚباُطجاُـــدى بـــج ُايَـــريَ،
( ٌَــادَِٖتُي) يــاُء( :دعــٕم) ،خةهـــلجاْ بــاُط كــسد ،خــةهلجاْ ئارــادىز كــسدةرة (َٔأَُِّ
بٔالٍٖ ـاضَ) ،رىثـة( :أ ِع ٔم ـيَ ال ٍٖـاض) خـةهم ئارـــادىز بلـــةرة بـةع هـةَ ئايـــةثةدى باضـء
باُـ ــط ٓـ ــاثاة ،هةرـــة َي ضـــارزِةثء (اجلىع ــ )ٛكـــة هـــةر َي ثايبةثـــة بـــة اًةـــةرة،

دةفةزًــــ ــا َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،كـــــة ئـــــةرةؽ

ُيػــــاُةي ر ــةرزةيء زِ ذي اًةــــةر رسُطيــء كجبارُــةرةي ًطــاهٌاُاُة هــة زِ ذي
اًةــةدى ،بــةيَ ه َي ــسةدى بةرػــــيت باض ــء باُ ــط دةك ــاخ ،باُــط كسدُــء خةه ــم بــج
ُايَــر.
 )2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،ئـــةر زِىُـــاري (ِ ــا)يـــة كـــة بـــج
(وؤٌــح) دةييَجــةرة ٓ ،ــةُديَم دةهــيًَّ :ةبةض ــح د َيــء ُا َيــرة ،يــاُلة دةفــةزًايَ:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ ،رىثـــةُ :ـصيلجـ ــسيّ غـ ــجيَم كـــة باضـ ــلسىرة،
ُايَــرةر زِىُـارةكة بج ريَ دةييَجـةرة ،دةغـطاجنـ ًةبةضح باُط ب  ،بةيَ ئةركاثـة:
ﭽﭕ ﭼ( :،أ ٙا ٖتدَــ ُٔا ال ــىٍَُادَا ،)ٚئـــةر كـــــاثة بيَرةكـــــة دةبـــــ بـــة ( ُوؤٌَٖ ــح)

بطــاثسيَ ،بجئةرةي هةرـةهى بطاجنــ .
 )3كة دةفةزًــايَ :ﭽﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭼ ،بجيــة راهــجةر يازيـــء بـة ديـّ
دةك ـةْ ،هةبةزئــةرةي ئــةرىْ كجًةهيَلـــء ُةف ــاًّ ،ئةًــة ئــةرةي هيَــاةزدةر يَ كــة
ئيِط ــاُء ُــةفاَب كــةردةْب ب ي ــةقىَ ،راه ــجة بــة د شي ــيةكاُء خةه ــلء دةك ــاخ،
بةثايبـــةخ د شييـــةكء رةن ُايَـــر كـــة ثـــةرىرثسيّ بةز ةضـــجةكةزي بةُدىيـــةثيى
ئيِطــــاُة بــج خــــاى ،يــاخاد بــاُط كــة غ ــيةازر دزرغــــٌيَلء يــةكجاز بــةزشةر هــــةرة
بـــةزشثس زِةُطـــة هـــة ر ـــاددى ُـــةب  ،كـــة ُـــاري خـــاى ،رةحدىُيـــةثء خـــاى ،ئِجـــا
زِةرىُةكسىريَجيء ديَغةًبةز ،باُـط كسدُء خةهم بج ضــةزفسىشيء ،رغـــة هـة رغـةكاُء
باُط رةرزةثس هة بارْ (ٔدـ ـٕد)دى ُيـــة ،كةضـيَم راهـــجة بـةرة بلـــاخً ،اُـاي رىيـــة
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ش ز ب يـةقـىَب ُةفـاًة ،رة ٓـةز بةرػــجيؼ ديـازة ئةًـة ئـةرةي هيَاةزدةريــسيَ كـة
ئيِطــــاْ ُاب ـ رـاه ــجةر ض ــاركايةثيء بــة د شييةكــــاُء ٓــيض كةض ـيَم بلــاخ ،هــةر

زِررةرة كة ٓةًار ئيِطــاُيَم زِيَص هـيَطيــسىرة ،رةن خـــاى دةفـةزًا َ :ﭽﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮠﭼ اإلسـراء ،رة ٓةًار ًس ظيَليؼ بيــسرزِىيةكاُى خـجيب د شييـةكاُء
خجي د هة خــجي رسُطجـسْب ،ئاًادةية هة ديَِــارياُدى ضةزي خجي دىبِــ  ،كةرىثـة:
ئةرةز ئيِطــاُةكة زِيَــص هـيَطيـسىربـ  ،دةبـ دـيـس شييةكاُء شياثس زِيَـــص هيَطـيــسىربّ،
با ثج ديَػــح ٓةهـــة بـّ ،بـةيَ بيَسِيَصييـاْ بةزىُبـةز ُاكـــة  ،بـةر ًاُايـة ُـا كـة ثـج
ديَــــح زِىضــــ  ،بةهلــا بــةر رىثايــة كــة ثــج دةثــةريَ ٓةضــيت بةزىُبةزةكــةخ بسيِــدىز
ُةكةي ،ديازة زِيَصرسثِيؼ هة بـ رزِىيةكاُى خةهــمً ،اُاي زِةخِــة هيَِـــةرسثّ ُيـة،
بـــة ٓـــةزدرر دياةكةيــــدى ،ل ًطــــــاهٌاُاْ زِةخِـــــة هـــة ُاًطــــاهٌاُاْ بطـــسْ ،ل
ُاًطـ ــاهٌاُاْ زِةخِـــة هـــة ًطـــــاهٌاُاْ بطـــسْ ،ئـــةرة يـــــاية ،رة ضـــــاركايةثيءب
ب زِيَــصيءب رــاهــجة ديَـلسدُيؼ يــايــة.
7
ك
با سيک هل با ره ي بانگ (آذان) و اقهم ت ردهن وه

ش زبـــةي ئــةر باضـــةَ هــة ثةفطـيـــسي (القُرطُـ ـيب) رةزرسثــاة( ،)1هةرــة َي ٓةُــديَ
ضــةزيــارةي ديلــة كة ئاًاذةيــاْ ديَــدةدةَ:
 )6مانــاى وشــةي (النِّــدَاء):
صـاحَ ٔبـ ْٔ)ٌٔ( ،ـدَا،)ٞ
الٍدَا :ٞالدٗعَ ـأ ُٞبرِ ْفَُ الضٖ ـِٕتٌَٔ َٔ ،ـادَآُ وُ ٍَـادَأٌ َٔ ٚـ َدا :ٞأَ ٙ
دةهــ ِّ ( :
رىثة :بـاُط كـسدْ بـة دةُطـء بـــةزش ،رة هـة شًـاُء يةزِةبيـــدى دةهـــ ٌَ َٔ ( :ـادَآُ وُ ٍَـادَاٚ
َٔ ٌٔ ـ َدا )ٞياُء ٓــارىزي كسديَب بة دةُطء بةزش باُطـء كــسد.

 )1اجلاوُ ألحكاً القُرآُ :ج ،6ص.205 ،196
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 )6قســةى سانـايـان دةربــارةى بــانط<
( ُرطُيب) دةهــ  ( :اهَ العُم َىـأَ :ُٞلـيِ َٖ ُكـَ األ ََاُُ ٔب َى ِكـِ ٛبـ َن ال ـ َّذِ َرََٔ ،ٚإٌٖ َىـا َـإٌُا
ص ـ َرف ٔ القٔبِم ـ ٛإَل ـ ـ ٜالكعِ َب ـ ٔ ٛأ َو ـ َر
د َر الٍٖ ٔب ـ٘ٗ ُ َٔ 
داؤ َع ـ "ٛفم ٖى ـا َِ ـا َ
ٍُٖــادَُُٔ "الضٖ ـ ـالَ ُٚ
داؤ َع "ٛلألوِ َر َٖعِ َرضُ) ،رىثـة :شىُايـاْ راثارياُـة :هـة ًةكلـة
ٔباأل ََاََُ َٔ ،ب ٔق٘ "الضٖ ـالَ ُٚ
بـاُط ُـةبارة د َيــؼ كجيـلسدْ ،بــةهلا ئيػـــيَم كــة دةٓاثـة دـيَؼ (ديَايطـــح دةبــار
داؤعَــُ )ٛايَـــر
ًطـــــاهٌاُاُء بـــج كجبلسيَجـــةرة) ئـــةرة دزرغـــــٌياْ بـــارة( :الضٖـ ــالَ ُٚ
كجك ــةزةرةية( ،ئــةرة دزرغــٌيَل ــياْ بــارً ،ــةزة ُيــة كــاثء ُا َيــريؼ بارب ـ  ،كــاثء
ُايَريؼ ُةباربـ ٓـــةز رىيـــ اْ كـسدرةُ ،ايَـر كجثـاْ دةكاثـةرة ،رىثـة :كازيَـم ٓاثجثـة
ديَؼ ديَايطــجة كجببِــةرة) ،كاثيَم ديَغــةًبةز  كجيــء كسد بج ًةديِــةر زِرررـة
( بمـ )ٛهــة (بٗ الـىقدض)ةرة رــجزِى بج كةيبــة (هـة ضـــاهء دررةًـء كجيـييدى) هـةر
داؤ َعـ )ٛبــاُط ٓــةز ًايــةرة ،بــج
كاثــةدى فــةزًاْ بــة بــاُط كــسى ،رة رغ ــةي (الضٖ ــالَ ُٚ
ئيػــيَم دةٓـاثة ديَــؼ.
رة باُــــط هــة يــــةُد زِيَيةكــــةرة ثةغــــسيع كــسىرة ،ــــازيَ ئــةرة ئايةثةكــة باضــء
دةكاخ ،كةرىثــة :باُط هة قازِئــاُدى باضــء كسىرة.
خ ـ ُٔرَ )ٚكـــسدرة ،رةن هـــة
رة ديَغةًبـــةز خـــــاى  دةقـــء بــاُطء فيَـــسي (أبُ ــٕ َو ِ
دــْ)دى ٓــاثاة غ ـيَذ ئــةهباُيء بــة
صــخٗم ا ِب ـَُ وَا َ
ش ـمٔي)دى ٓــاثاة ،رة هــة ( َ
صــخٗم وُ ِ
( َ
ؾـةحيحء دىُــارة.
رة ٓةز كاًيَـــم هـة يةبدرهـــآلي كـازِي شةيـد،ر ياًـــةزي كـازِي خـــةثجابيؼ خـاى
هــــيَياْ زِىشي بــــ  ،رةن درىيــء ئاًــاذة بــة فةزًاردةكــة دةكــةيّ ،هــة خــةردى خــةرُياْ
بيِيـاة بــة باُطــةرة ،رة يــارْ بــج ديَغــةًبةزي خاىيــاْ  ريَسِىرةثـةرة ،بــةر غـيَاة
باُطــةي كة ئيَطــجا ٓةيــة ،بــةيَ شىُايــاْ دةهـــيَّ :ئـةرة ًاُـاي ئـةرة ُيـــة ثـةُيا هـة
زِ َيــء خةرُ ــةرة ،كــة ٓــــارةيْ بيِيايــــاُة ،رةن يةبدرهــــآلي كــازِي شةيــدر ياًــةزي
كــازِي خــةثجات خـــاى هـــيَياْ زِىشي بــــ  ،ثــةُيا هــةر زِيَيــةرة بــاُط دىُسىبــ  ،بــةهلا
ديَغـةًبــةز خــاى  دةراجنــ ريَسِىي خةرُــء ئـةر ٓــارةهة بةزِيَصىُـة ،بجخجغـــء
بة رةحيؼ خــاىي دةزرةزدرــاز ديَء زِىرــةياُــدب .
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 )6حوكمــي بــانـطء قامــةت<
شىُـايـاْ زِى يــايء ياْ ٓةيــة هة بــازةي حاكٌء باُـطب قاًةثــةرة:
أٓ /ـةُديَلــــياْ دةهـــيَّٓ :ةزدرركيــــاْ ديَايطــجى ثايبــةخ (فـرِض ا ْل َعـ ََِٗ)ْ  ،رىثــة:
ٓةز ًطــاهٌاُيَم ُايَـــري فـــةزِشي كـسد ،دةبـــ باُطـــء بـج بـدىر قاًةثيػـــء بـج
بلــاخ.
ت /رة ٓةُديَليػــياْ دةهــيَّٓ :ةزدرركـياْ ديَايطـجى رػــيت (فرِض الكٔفـاَٖ.ْ)ٛ
ة /رة ٓةُديَليػـياْ دةهــيَّٓ :ةزدرركـيــاْ ضــاُِةثــّ.
د /رة ٓةيــة دةهـــ  :باُـــط فــةزِشة ،بةيَ قاًــةخ ضــاُِةثة.
ه /رة ٓةيػـــــة دةهـــــ ٓ :ـــةزدرركياْ فـــةزِشي كيفايـــةْ ،يـــاْ يـــةكيَلياْ فـــةزِشي
كيفـايةيةر ئةري ديلــة فــةزِشي يةيِـة ،يـاْ بـة ديَضـــةرىُةرة  ،...يـةُد زِىيـةن
ٓــةْ هةربــازةرة.
بةيَ بةديَء ئةر دةقاُةي كة درىيء ئاًاذةيـاْ ديَدةكـةيّ ،زِى زِىضـح ئةرةيـة كـة
بــة ي كةً ــةرة بــاُطب قاًــةخ ف ــةزِشي كيف ــايةْ ،ئةرــةز ٓــء يــةيِيؼ ُــةبّ ،بــا
ثةًاغـاي ئةر يــةُد دةقــة بلــةيّ:
سـٕهُ اهللٔ ٔ ُٖ غـاُ َإََا طمـَُ الْفذِـرُ
يةكــةََ [ :عَِ أٌَصَ بِـََ وَالٔـ ٕ  ،ـاهَ َـاَُ رَ ُ
ش ـ ٔم ْي بــر ي:
د ـُْ وُ ِ
ش ـ َٔإَالِ أ ــارَ]{أخِ َر َ
س ـ ٔىَُ أََا ٌَ ـ ًا أوِ َ
ش ـ َت ٔىُُ األََاَُ ف ـإَُِ َ
ََٔــاَُ َٖ ِ
(َٔ ،)845أ ُبــٕ دَأُد بــر ئَ ،)2634( :التِّر ٔوـ ٔ ٗٙبــر ي ،})1618( :رىثــة :ئةُةضــى كــازِ
ًاهي ــم خ ــاى ه َيــى زِىش ب ـ  ،دةه ــ  :ديَغةًبــةز خــاى  يــادةثء رىبــار ٓيَسغــء
دةكـــسدة ضـ ــةز درذًِيَـــم (كـــة هةرـــةهء هـــة حـ ــاهةثء ـ ــةُط دىبـــار) هـــة كـــاثء
بةزةبةيـ ــاُدى ،ئةرـ ــةز رايَـــــء هـــة باُـــــط بارىيـــــة ٓيَسغـــــء ُـــةدةكسدر ،دةضـــيت
دةرسثةرة ،بةيَ ئةرةز رايَــء هـة باُــط ُةبارىيـةٓ ،يَسغـــء دةكـسد .رىثـة :ئةرـــةز
رايَـء هة بـــاُط بارىيـة ،ئـةرة دةرــةياُد كـة ديـــازة ئةرىُـة ًطـــاهٌاُّ ،كةرىثـة:
باُـ ــط غـــــيةازي ًطــاهٌاُـةثييـ ــة ،رة ئةرـــةز رايَػـــــء هــــ ُةبارىيـــــة ،ديــــازة
ُاًطـــاهٌاْ بارْ.
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خَِٕٖ ـ ـرَخٔ َٔا ِب ـ ََ ع ـ ٓي ل ـَُْ( :إََا ٍَُِتىــا فـ ـ٘
ســٕهُ اهللٔ  لٔىا ٔل ـ ٔ ِب ـََ ا ْل ُ
دررةَ [ :ــاهَ رَ ُ
د ـارَ ٗٙبــر ي،)630( :
د ـُْ البُ َ
َ َىــا)]{َأخِ َر َ
َ َبرُ ُ
سـ ـ ْفرُ فأَِّ ٌَــا ُث ـيٖ أ ٔٗ َىــا َٔلْ َٗؤُوٖ ُك َىــا أ ْ
َ
شـ ـاٟٗ٘ٔ
ش ـ َْ صــخٗمَٔ ،الٍٖ َ
ش ـ ٔم ْي بــر ئَ ،)1533( :التِّر ٔو ـ ٔ ٗٙب ـر ي َٔ )205( :ـاهَ :حَ َ
َٔوُ ِ
ح ٖبـاَُ بـر ي ،}2128( :رىثــة :ديَغةًبــةز خــاى  بــة ًــاهيلء
بـر ئَ ،)634( :ا ِبـَُ ٔ
كــازِي ح ياا ي ب ئاًجشىيــــةكء ئــةري فــةزًار :ئةرــةز ديَلــةرة هــة ضــةفةزيَ بــارْ
باُـط بدةْ ،رة قــاًةثيؼ بلـــةْ ،رة بـا كـــاًةثاْ بـة ثةًةُجــسة ديَـػـِايَرييجـــاْ
بج بلاخ ،رىثة :با يةكيَلـجاْ ببيَجة ئيٌـاَب يةكيَلــجاْ ببيَجــة ًةئٌــارَ.
طـ ـرَ
دىَا َعـ ٔٔ ٛفـ٘ احل َ
َـ ٓن َ
د َبـا َُ عَمـُ ٜ
إل ا َوـَٔ ٛا ٔ
(إ ِبَُ الـىٍُـ ٔر) ،دةهـ  ( :فـاألََا ُُ َٔا َ
ٔالشٓ ـفرَ ،ألُٖ ال ٍٖبٔ٘  أ َورَ بٔاألََاُ ٔأورُٓ عَم ٜالُٕدُٕب) ،ئةرة ( ُـرطُيب) هـة (إبِـَُ
الـ ـىٍُ ٔر)ةرة ديَِــــ  ،كــة شىُايــةكء رــةرزةي خــارةْ زِىي ثايبــةخ بــةخجي بــارة،
ٓةُديَلـيؼ دةهيَّ :هة ياىزييَـاةي ًةشٓةبء غـافيةيء دى بـارة ،بـةيَ رىديَـدةيــ
ش ز زِىي ثايبــ ــةثء ٓــــــةباربّ ،رىثــــة( :إدتّـ ــاد)ي كــــسدرة ،دةهــــــ  :باُطــــــدىْب
قاًةثلــــسدْ فــــةزِشْ هةضــةز ٓــةز كجًةه ــيَم هــة ًط ــاهٌاُاْ ُيػــــجة بــّ ،يــاْ
ِزيَبــاىز بّ ،ياُلــة ديَغةًبـةز خــاى  فـةزًاُء كـسدرة بـة باُـــط (ٓةزرةٓـــا
بة قــاًةثيؼ) رة فةزًاْ كسدُء ئةريؼ ديَايطــح بارْ دةرةيةُـ .
(أب ــٕ عـى ــر) رىثـــــة( :إب ــَ الضـ ــالح الظَــّرَأر )ٙدةهــ َٔ ( :اتٖفــ َ الظ ــافعٔ٘ َٔأبُــٕ
خاق َٔأ ُب ـ ـٕ َث ـ ـٕر ٔالط َب ـ ـر ٙعَم ـ ـ ٜأُٖ
س ــ َ
خابّىا ٔالجـ ــٕرَٔ ٙأحِ َى ـ ـ ـد ََٔإ ِ
حٍٗف ـ ـٔ ٛأص ـ ـ ـ َ
َ
شافٔر إَ ََا تَـ ـ ـ َرك األ ََاُ عَاؤـ ـداً أٔ ٌاس ــٗاً أدزأتـ ـُْ صـ ـ ـالتُْ; ََٔـ ـ َ ٔل لـ ـٕ تَـ ـ َرك
ال ـ ـىُ َ
ط ـ ـدٓ َ َرا َِ ـ ٛلٔ َترَِــْ اإلَ ا َوـ ،)1()ٛرىثــة :غ ــافيةيءب ئــةبا
اإلَ ا َوـ ٛعٔ ٍِ ـ َدُِي ُِ َٔ ،ـيِ أ َ
حةُيفــةر ٓارةهةكاُياْ ،رة ثهرزيءب ئيطــحاقب ئةبا ثاهرزر طاهبـةزِيء زِة ـةثء
خاى هة ٓــةًارياْ بــ  ،هةضــةز ئةرة زِيَلـلةرثارْ كـة بابـاي زِيَبـاىز ئةرـةز بـاُطء
ُةدى بةئةُكةضــح ،ياْ هةبيـسي يـارُ ،ايَرةكــةي ٓـةز بةزدةكـــةريَ( ،بـةيَ ديـازة
هةضةز زِىي ئةرىُةي كة دةهـيَّ فـةزِشْ ،راُآبـاز بـارة ،رة هةضـةز زِىي ئةرىُـةي كـة
دةه ـيَّ :ضــــاُِةثة ،خيَسيَل ــء هةدةضــــح يــارة) ،رة ٓةزرةٓــــا ئةرــةز قاًةثيــــؼ
 )1اجلاوُ ألحكاً القُرآُ ,ج ،6ص.198
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ُـــةكاخ بـــج ُايَرةكـــةي ،هـــة ي ئـــةرىُْ ،ايَرةكـــةي ٓـــةز دزرضـــجة ،بـــةيَ قاًـــةخ
ُةكسدُةكةياْ ديَِـاخجغـجـسة هة باُــط ُةدىُةكــة.
 )6ضؤنيـةتـي بانـطدانء ضؤنيـةتي قامـةت كــزدن<
ديـ ــازة بـــاُطء ش زيِـــةي ش زي ًطـــاهٌاُاْ ئةرىُـــةي هةضـــةز زِىضـــجة غـــةقاًء
ديَغــةًبةز خــــاى ر ٓــــارةيُء ضــةززِىضــ خــاى هيَيــاْ زِىشي بـ  ،بــةر غـيَاة
بارة كة ئيَطــجا ٓةية ،ئيـــدي بـاُطء ديلـةي خةهـــلء دةزر زِيَ ،ش ز ئيةــجيبازي
دءَ ُاكــسيَ ،ئِجـــا ش زبـة خـــةهم رىدةشىُـّ ٓـةز يــةن غـيَاة بـاُط ٓةيـة ،بـةيَ
ديــازة رىُيــة .رة ئةر غــيَاة باُطـةي ئيَطـجا بارة هة ئـاُء ئيطــالًييدى ئارىيـة:
َبَ ـ ـ ـرُ
اهللُ أَْـ َبـ ـرُ اهللُ أ ْ

َبَ ـ ـرُ اهللُ أَْـ ـ َب ـ ـرُ
اهللُ أ ْ

أطِ ـ ـ َّدُ أُِ ال إَلَْ إَالِ اهللُ

أطِـ ـ ـ َّدُ أُِ ال إَلَْ إَالِ اهللُ

خ ٖىدّا رَسُٕهُ اهللٔ
أطِـ َّدُ أُٖ ُو َ

خ ٖىدّا رَسُٕهُ اهللٔ
أطِـ َّدُ أُٖ ُو َ

ح ـ ـ ـ ـٖ٘ َعـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ٜالضٖـ ـالٔٚ
َ

ح ـ ـٖ٘ َع ـم ـ ـ ـ ٜالضٖـ ـ ـ ـ ـالٔٚ
َ

ح ـ ـ ـ ـٖ٘ َعـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ٜالْفـ ـ ـال َح
َ

ح ـ ـٖ٘ َع ـم ـ ـ ـ ٜالْفـ ـ ـ ـ ـال َح
َ

اهللُ أَْـ ـ َبرُ اهللُ أَْـ ـبَرُ
ال إَلَْ إَالِ اهللُ
ئةًة هـة فةزًاردةكـةي (أ ٔبـ٘ َوخِـ ُٔرَ)ٚدى ٓـاثاة كـة (وشـمي ٔأبـٕ دأد ٔالٍشـاٟ٘
ٔإبـَ وادـْ) ٓيَِارياُـةرة ئــةهباُيؼ هـة (صـخٗم ســٍَ الٍش ـا)ٟ٘دى بـة ؾــةحيحء
دىُــــارة ،كــة بــةر غ ــيَاةية ديَغةًب ــةز خــــاى  باُط ــء ف َيــسي (أ ٔب ـ٘ َوخِ ـ ـ ُٔرَ)ٚ
كسدرة.
ـــا ئـــةر يجُيـ ــةثء باُـ ــط فيَسكسدُـ ـة ،بةضـــةزٓاثيَلء هةرـــةيَ دىيـــة ،كـــة هـــة
ثةفطـيـسةكاُدى ٓــاثاة ،رــيَسِىُةرةي خــسىث ُيــة:
خــ ُٔرَ )ٚيــةكيَم بــارة هــة ًاُ ــافيكةكاْ( ،دةه ـ  :ئيٌَــة كجًــةهيَم بــاريّ
(أ ٔبـ٘ َو ِ
كاثيَــــم هــة ــةُطء ثةب ــارن دةرةزِىيِــــةرة ،دىُيػــــجباريّ راهجــةًاْ بــة باُــــط
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دةكــــسد ،كاثيَــــم بـــاُط بيَـــري ديَغةًبـــةز  بـــاُطء دةدى ،ئيٌَـــةؽ ضـــاييٌاْ
دةكـسدةرةر رـاهجـةًاْ ديَدةكــسد ،دةهــ  ًّ :يـةكيَم بـارَ هـة راهجـة ديَلـةزةكاْ ،رة
ًــّ بةثايبــةثء شيــاد دةُطــٍ دــ بــةزش كــسدةرة ،ديَغةًبــةز  بــاُطء كــسديّ،
فـةزًاري :كاًةثــاْ بار كة دةُطء هة ٓـةًارثاْ بـةزشثس بـار؟ دةهـ ٓ :ـارةهةكــامن
ئاًاذةياْ بج ًــّ كــسد ،راثيـــاْ :فـــآلْ كـةع بـار ،بجخجغـــٍ راثـــٍ :بةهـــ ًـّ
بارَ ،دةُطـٍ هة ٓةًاريــاْ بةزشثس بار( ،ديـازة ًةثسضـيء ٓـةبارة ديَغةًبـةز 
هيَــــء ثــارزِة بــ ) ،ديَغةًبــــةز  فةزًــــاري :رةزة دـيَؼًِ ،يــــؼ ه َيــء يــارًة
ديَــؼ ،دةضــجيَلء بـة ُيَـــا يةرىُـــٍ دىٓيَِـا ثـا رةيػـــجة ضـةز ُيَـاكٍب دريـاي بـج
كــسدَ ،ئِجــا فةزًاري :ئةر رغاُةي ديَح دةهـيٍَ رةن ًـّ بياُوــيَاة ،رـا ::بةهـــ ،
ئيـــد ئـــةر رغـــاُةي بـــاُطء ديَطـــا ،:درىي ئـــةرةي هيَــــبارًةرة( ،أبٔـ ـ٘ َوخِـ ـ ُٔرَٚ
بــةُارباُط بــارةر بــاُط بيَــريَلء ديــاز بــارة) ،ضــايَِد بــة خــاى كــة يــارًة ي
ديَغـةًبــــةز ٓ ـــيض كـــةع ُـــةبار ٓيَِــدةي ري بيبـــاغصيٍَِ ،رة ئـــةًسي ٓـــيض
كةضـيػــٍ هة ئةًسي ري دـ ُاخجغــجـس ُةبار ،كة ديَء فـةزًارَ بياُوـ َيـــاة ،بـةيَ
كــة باُطةكــةَ ثــةرىركسدر دةضــيت بةضـــةزدىٓيَِآَ ،يـــض كــةع ُــةبار ٓيَِـــدة
ديَغــةًبةز  خجغــٍ باريَ ،رة باُطيػــٍ ش ز ش ز خجغـايطـــح){ ،ديـازة درىيـء
خ ُٔرَ )ٚبجثة باُطـدةز زِةضــٌيء ،كة بيَطاًاْ ئـةرةؽ بةزةكـةثء خاىبـارة،
(أبٔ٘ َو ِ
بــةيَ بيَطاًــاْ زِةرغــحب خــار بــةزشر ضــيِط فسىرىُيــى ديَغةًبــةزيؼ ٓجكــاز
ضــةزةكى بارة.
دةزبــازةي (إ ـ ـاو)ٛؽ كــة هــة كــازدةرىزيء خجًاُــدى دةه ـيَني :قاًــةخ ،رة ًاُــا
رغــةكة (ٓةهطـــاُدُةد )ية ،ئةضــوء خــجي رىثــة :ئــةر ُايَــرة ئةٓوـــء ةًايــةخ
ٓةهطــيَِـ بج ُايَــرر ُايَرةكــة بةزدـا بلــةْ( ،إ ـاو)ٛؽ ئةرةي كة بــارة ئـارىيـة:
اهللُ أَْـ ـ َبـ ـ ـ ـ ـرُ اهللُ أَْـ ـ ـ َب ـ ـ ـ ـرُ
أطِـ ـ َّدُ أُِ ال إَلَْ إَالِ اهللُ

خ ٖىدًَا رَسُٕهُ اهللٔ
أطِ ـ َّدُ أُٖ ُو َ

حـ ـ ـٖ٘ َعـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ٜالضٖـ ـ ـ ـالٔٚ
َ

حـ ـ ـٖ٘ َعـ ـم ـ ـ ـ ٜالضٖ ـ ـ ـ ـ ـالٔٚ
َ

ـ ـدِ ـ ـ ـاوَ ـ ـ ٔ الضٖـ ـ ـ ـالُٚ

ـ ـدِ ـ ـ ـاوَ ـ ـ ٔ الضٖـ ـ ـ ـالُٚ
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اهللُ أَْـ ـ َبـ ـ ـ ـ ـرُ اهللُ أَْـ ـ ـ َب ـ ـ ـ ـرُ
ال إَلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَْ إَالِ اهللُ
ديـــازة رغــــةكاُء باُــــطً ،اُــاي ش ز ش ز رــةرزةياْ ٓةيــة ،رة دزرغـــٌء ٓــةزة
رـــةرزةي ئيطـــــالًّ ،خـــــاى بـــــةزش ،رة ديَغةًبـــةز خـــاى  بـــة بـــة ؽب بــ
حيلٌـةخ ُيــة ،ئةر رغــة رــةرزىُةياْ كسدرة بة دزرغـــٍب باُــط بـج ًطـــاهٌاُاْ،
كة ئةرة ثايبةثــة بة ًطـــاهٌاُاُةرةر ٓـيض خـارةْ ديـّب بةزُاًةيـةكء ديلـة غـيت
رىيـــــاْ ُيـــــة ،زِ ذيَ دـــيَا ـــازىْ ئـــةر رغـــة رةرزىُـــة بطـــاثسيَّ ،رة غـــيةازي
كجكـسدُـةرةي ًطــاهٌاُاْ بّ ،بج غــجيَم كـة رـةرزةثسيّ غـجة هـة ديِةكــةياُدى كـة
ُايَــرةً ،اُا رغــةكاْ بةَ غــيَاةية:
(اهللُ أَْ َبرُ) ،رىثـة :خـاى رةرزةثسة ،بةر رىثــاية ُا هة فـــآلْ غـــحب هـة فـآلْ غــح!
خــــاى رـــةرزةثسة بـــة ًاثوـــةقءٓ ،ةزيـــــء ثـــج بــة ديَب ًيَػــلـــــح دىديَ ،خـــاى
رـةرزةثــسة ،بة ٓــةًار غــيَاةكاُء رــةرزةيء خـــاى رـةرزةثسة ،بـةر غـيَاةية كـة
بـــج خـــاى غــايطـــــجةيةُ ،ـــــةن رــةرزةييةكـــــح بـــة ًيَػـــــلء دىبــ كـــة هةرـــةيَ
ب ريَِـةيء خاىي دةزرةزدرــازدى ُةراجنـ  ،يـاىز ـاز ئةرة درربـازة دةبيَجــةرة.
هلل) ،رىثـــة :غـــــايةديء دةدةَ كـــة طـــــة هـــة خـــاى ٓـــيض
ال ا ُ
طـ ـَّ ُد أُِ ال إَلـ ـَْ إَ ِ
(أ ِ
دةزضــجـسىرُنيُ ،ـةن بيَجطــة هة خــاى ٓيض خــاىُني ،كة بةدىخـــةرة ًـّ رايَــــٍ
هــة رث ــازبيَرةكاُيؼ دةب ـ  ،رــايٍَ هــة باُط ــداىشةكاُيؼ دةبــــ  ،يــارىشيء ُ َيــاىْ
(إَل ـْ) ر (اهلل) دى ُاكــةْ ،دةهــ َيــّ( :ال إَلَْ إَالِ اهللُ) ،رىثة :بيَجــطــة هة خـــاى ٓـيض
خــاى ُني! ُةخيَــس ،رىُيــة ،ياُلة دةزضجـسىر (إَلْ) يـايةر خــاى (اهلل) يــاية،
ئــــةَ زِضــــــجةية رىثــــة :بيَجــــــطة هــــة خــــاى ٓــــيض دةزضــــةىر ُــــني ،ياُلــــــة
بجـذةزض ــجةكاُيؼ ُلارهييــاْ هــةرةدى ُــةكسدرة ،كــة يــةن خــاى ٓ ــةية بةًاُــــاي

بةدئيَِــةزر دةزرةزدرــازر خـــارةْ ،رةن خـاى دةفـةزًايَ :ﭽﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ﭼ
العنكبـــو  ،رىثـــة :ئيِلازييـــاْ ُـــةكسدرة ،هـــةرةدى كـــة ثـــةُيا خـــاى بةدئيَِـــةزر
دةزرةزدرــــازة ،ب ــةيَ ئايــا هــة ييــــدى بــة ٓـةهــــة دىيــارْ؟ هــةرةدى كــة غةي ــسي

www.alibapir.net

....

()88 -79

[ ] 968

خاىيــاْ دةزضــجاة ،بجيــة (ال إَلـَْ إَالِ اهللُ) ،رىثــةٓ :ــيض دةزضــةىري بــة ٓــةق ُــني،
طــة هة خــاىي بــةزشر ًــةشْب ب ريَِـــة.
هلل) ،غــــايةديء دةدةَ كــة ًاحةدــةد زِةرىُةكـــسىري
ســٕ ُه ا ٔ
خ ٖى ـ َدًا رَ ُ
ط ـَّدُ أ ُٖ ُو َ
(أ ِ
خاىيــة.
حٖ٘) بج ثــانب دررىْب كــجر ٓـــةًارىْ دةبـ  ،رىثـة :رةزْ
ض ـالَ ( ،)ٔٚ
ح ـ ٖ٘ عَم ـ ٜال ٖ
( َ
بج ُايَــر.
٘ عَم ـ ٜالْفـ ـالحَ) ،رةزْ بج ضــةزفسىشيــء.
حـ ٖ
( َ
(اهللُ أَْبَ ـرُ) ،خـــاى رــةرزةثــسة.
هلل)ٓ ،يض دةزضـــجـسىريَم ُيــة (بة ٓــةق) طــة هة خـــاى .
ال ا ُ
(ال إَلـ ـَْ إَ ِ
قاًةثيــؼ ئـةرة ديـــازة ،ثـةُٔا ( :ـدِ ـ ـاوَ ٔ الضٖـ ـال ،ُٚـدِ ـ ـاوَ ٔ الضٖـ ـال )ُٚيــاُى:
ُايَــر بةزدــابارُ ،ايَـر بةزدــابار.
ئِجــا فةزًاردةكةي يةبدرهآلي كـازِي شةيـد كـة ديَجـة خصًـةخ ديَغةًبـةزر 
بـجي دةريَسِيَجــــةرة ،كــة بــةر غــــيَاةية خــــةرُء بيِيــاة ،هــة خةرُةكةيــــدى يةكــيَم
دةهـ ـ  :بـــا رةن ٓـــء ارهةكـــةكاْ بـــاُط بلـــةيّ ،يـــةكيَلى ديلـــة دةهـ ـ  :بـــا رةن
ُةؾـــسِىُييةكاْ (ٌـا ٕٔض) بةكــازبيَِــــني ،درىيــء دةهـــ  :ديَيــاْ رـا ::ئــةر رغــاُة
بوــ  ،رة كـة دةيـــ بـج خصًـةخ ديَغـــةًبةز  ئـةريؼ ديَـء دةفـةزًايَ( :أ ْلقٔـْٔ
صـ ِٕتّا) ئــةر رغــاُة ف َيــسي بــيالي بلــة ،بــا بــيالي
َ
عَم ــ ٜبٔ ــالهُ ،فإٌَٖ ــُْ أٌِ ــدَ ٝؤٍِ ــ
بيــاُوــ  ،ئةر دةُطــء هة ثــج خجغـــجـسة.
شىُاياْ دةهــيَّ :ئةرة بةهـطةيــة هةضةز ئـةرةي كـة كـــ دةُطـء خجغـة ئـةر بـاُط
بــــدىخ ،ئــةر غــــيةازر دزرغــــٌة بــةزشة ،دةبــــ بــة دةُطيَل ــء ش ز شرييَب خ ــجؽب
كازيطـةز زِىبطــةيةُسيَ.
 )7ضـةنـد ئاطــاداريـي يـةك دةربـارةي بـانطء قامـةت<
يـــــةنٓ :ةُديَـــــم هـــة شىُايـــاْ دةهـــــيَّ :بـــاُطب قاًـــةخ ٓـــةزدرركياْ يـــاىز (اهللُ
َبَـر)بـ  ،كـة ئيَطــــجا
َبَـر)يـاْ هـة ديَػــةرةية ،رىثـةُ :ـةن قـــاًةخ درر (اهللُ أ ْ
أ ْ
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ئيٌَـــــــة رىدةكـــــــةيّ ،ئـــــةرة حـةُةفييةكـــــاْ زِىيـــــاْ رىيـــــة ،رة زِىيـــــاْ رىيـــــة
غـاية اُةكــــاُيؼ درر درربـــّ ،رىثـــة :رةن يـــجْ هـــة باُطـــدى درر دررْ ،هـــة
قاًةثيػــــدى درر درربــّ ،رة ئــةبا حةُيفــةر ٓ ــارةهةكاُءب ث اهرزيــءب حةضــةُء
كـازِي حــةيء زِىيــاْ رىية ،كــة (تردٗ ـُ) هة باُطــدى ضــاُِةخ ُيــة.
(تَردُٗ) ،يييـــة؟ ئةرةيـة كـة غــاية اُةكاْ بـةز هـةرةي باُطبيَـر بـة دةُطـء
بــةزش بياُوــ  ،بة دةُطء ُصَ بياُوـــ  ،درىيـء بـة دةُطـء بـةزش بياُوـــ  ،ياخـــاد
درر ــاز بيــاُوـ َيجـةرة( ،تَردُٗ) ،رىثة :رـيَسِىُــةرة.
دررً :ـاهيــم دةه  :ثةُيا يـةن ـاز ( ـدِ ا َوـ ٔ الضٓــَال )ُٚدةرـاثسيَ هـة قـاًةثيَــدى،
بـةيَ شىُـايــاُء ديلة ٓــةًار زِىيــاْ رىيــة كة ُةخيَـس دةب درر ـاز بطــاثسيَ.
ضــ ً :اهـيمب ثاهرزيءب هــةي ب غـافيةيء هـة قطـــةي قـةدميء دى دةهـيَّ( :الضٖـ ـالُٚ
خَِٗ ـ ـرْ ٔو ـََ الٍٖ ـ ـًَِٕ) هــة ُايَــري بــةياُء دى كــة (تَجٕٖــب)ي دــ دةهــيَّ ،ضــاُِةثة
بطـاثسيَ ،بـةيَ ئــةبا حةُيفـة ،رة غـافيةيء هــة قطـــةي ثـاشةي دى كــة هـة ًيطــــسِ
راثاريـةثــء دةهــــيَّ (تَجٕٖــب) ،رىثــــة( :الضٖـ ـال ُٚخَ ِٗـرْ ٔوـََ ال ٍٖـًَِٕ) ضــاُِةخ ُيــة،
ديــــ ازة زِىي ش زيِــة ئةرةيــة كــة ضــاُِةثة ،بــةيَ هــة ٓــةزدرر فةزًاردةكــةي
(عَب ـ ـدُاهلل بِ ــَ اَٖـ ــد) ،ر(أبٔ ـ٘ َوخِ ـ ُٔرَ)ٚدى (الضٖـ ــال ُٚخَِٗ ـرْ ؤ ـََ الٍٖــًَِٕ) هـــة بـــاُطء
بةيــاُيـدى ٓةيــة.
يــاىز :شىُــاياْ يةكدةُطــّ كـة ٓـةثا كـاثء بـاُط ُـةب  ،دزرضـح ُيـة بـاُط بـدزيَ،
طـة هة ُايَــري بةياُء ،رة ُايَـري بةياُء ديَؼ كـاثء ٓاثِــء ُايَـريؼ دزرضـجة
بــاُط بــدزيَ ،بــج ئارادىزكسدُــةرةي ًطــــاهٌاُاْ ،رةن هــةَ فةزًاردةيــةدى ديــازة
ط ـرَبُٕا
ديَغـةًبــــةزي خــــاى  فةزًاريـــةثء[ :إَُٖ بٔ ـ ـالالً ُٖ ـؤََُُِّ بٔم ِٗ ـنُ ف ُك ُمــٕا َٔا ِ
حَتٖ ــُٖ ٜــؤَََُِّ ابِــَُ أًُِّ وَكْتُ ــًُٕ]{أخِ َردَــُْ أحِىَــد بــر ئَ ،)4551( :البُدَــارَ ٗٙبــر ي:
خٗمَْٔ ،الٍٖشَــا ٟٗ٘ٔبـ ـر ي:
(َٔ ،)623 ،633التٖرؤــ ٔ ٗٙبــر ي َٔ ،)203( :ــاهَ :حَشَــ َْ صَــ ٔ
حبٖاَُ بـر يَ )3471( :عـَ ا ِبـَ عُ َىـ َر  ،}رىثـة :بيَطاًـاْ بـيالي بـة
(َٔ ،)637ابَُِ ٔ
غـةر باُــط دةدى (رىثة :غةر دةًيِــ كـة بـاُط دةدىخ) بجيـة ئةرـةز رايَجـاْ هـة
باُطــــء بيــــالي بــار ،ــــازيَ هةضــةز خــاىزدْب خاىزدُــــةرة بــةزدةرىَ بــّٓ ،ــةثا
ئيبِا ئـادء ًةكجـــاَ (رىثـة :يةبــدرهآلي كـازِي ئادـــء ًةكجـــاَ خـاى هيَيـاْ
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زِىشي ب ) بـاُط دةهـــ ( ،كـة درىي ئـةرةي كـة غـةبةقء بـةياْ دةدىخ ،ئـةر بـاُط
دةهــ ).
ظــّرَأر )ٙرةن ( ُــرطُيب) ه ــيَيةرة
ديَِــــا :ئــةبا ياًــــةز ،رىثــة( :إ ِبـَُ الض ــالح ال َ
حىَ ــد ِبــَُ حَ ٍِبَ ــن َٔإَسِــخَاق بِ ــَ رَإََِٖ ــَٔ ٛدَا ُٔدَ بِ ــَ عَم ــٜ
ٓيَِـــــارة ،دةهــ َََِ ( :ــبَ أ ِ
ســٕهَ هلل 
دــااَ ٔٚالقــٕه ب ُك ـنٓ َوــا رَُٔ ٙعــَ رَ ُ
ط َب ـرَ ٙإَلـ ـ ٜإَ َ
د َرٖــر ال ِ
خ ٖىــد ِب ـََ َ
َٔ ُو َ
دــأٟز ألٌ ـُْ ـدِ َث َب ـ َ َع ـَِ
َ
َ ـ ٓن ََ ٔل ـ
حــَٔ ٛالتَدٗٗ ـ ـر ،ــالٕاُ :
َٔحَىمــٕٓ عَمــ ٜاإلَبَا َ
َبَ ــر
رَسُ ـ ـٕه اهلل  دَىٗ ـ ُُ ََلٔ ـ َٔ ،عىٔ ــن ب ـْٔ أصِ ــخابْ فىَ ـَِ طَ ـ ـا ،َٞــاهَ اهلل أ ْ
ط ــاَ َٞردٖ ــُ ٔفـ٘ أ ََا ٌٔـ ْٔ،
ط ــا َٞـاهَ ََ ٔلـ أرِ َب َعـ ًاَ َٔ ،وـَِ َ
َو ٖرتَ ــنيَ ٔفــ٘ أٖٔه األ ََاُِ َٔ ،وـ ََ َ
طـا ٞأفْ َر َد َِـا ،إَالِ ِٕلــْ " :ـدِ
طـا ٞث ٍٓـ ٜاإلَ ا َوـَ َٔ ،ٛوـَِ َ
ردـَُِ َٔ ،وـَِ َ
طـا ٞلـيِ ُٖ ِّ
َٔ َوـَِ َ
اوَ ـ ٔ الضٖ ـ ـال "ُٚف ـ َإُٖ ََلٔ ـ َورٖتَ ـاُ وَرٖتَ ـاُ َعم ـ َُ ٜـنٓ حَ ـاهُ!!)( ،)1رىثــة :ئيبِـــا
ح َىــد ِب ـَُ حَ ٍِ َبــن
ؾـــةيحء غــــازةشررزيء زِة ةثـــء خــاىي هــــ بــ دةهـــ ( :أ ِ
طبَـ ــرَ )ٙدةهـــــيَّ:
درَٖ ــر ال ِ
خىٖـ ــد بِـ ـََ َ
َٔإَسِـ ــخَاق بِ ــَ رَإََِٖـ ــْ َٔدَا ُٔدَ بِ ــَ َعم ــُ َٔ ٜو َ
ٓــةًار ئةر غــيَاىشىُةي باُـــطب قاًـــةخ كـة هـة ديَغــةًبــةز  ريَسِدزىرُـةرة
دزرضــجة ،بــة ٓـةزكاًيَل ــياْ باُــــط بــدزيَ ،يــاْ قــــاًةخ بلــسيَ ،يــاُلة ًــادىَ
ٓةًارياْ زِةرىْ ،ضةزدػــلـبارُياْ ثيَدىية{ ،كةرىثةً :ةضـةهةكة ئـةرة ُيـة ئـةر
ٓارةهة بةزِيَصىُــة كة بة ي كةًــةرة بج شيــاثس هة ُج ( )9ضـــايَ رايَيــــاْ هيَــبارة
كة باُـط دزىرةر قاًةخ كـسىرةُ ،ةياُصىُيبــ يـجْ بـارْ؟! ُـا ،بـةيَ رىديـازة بـة
ًجهــــةثى ديَغـةًبـــــةز  بـــة يـــةُد غـــيَاةيةن بـــاُط دزىرةر ،بـــة يـــةُد
غــيَاةيةكيؼ قاًــةخ كــسىرة.
بجيــةؽ غـيَاةكاْ ٓــةْ ،ثــاكا زِيَ بــج ًطــــاهٌاُاْ فــسىرىْ ب ـ  ،رةن هــة ش ز غــيت
ديلـ ــةؽ دى ديَغـــــةًبةز  رىيلـــسدرة بـــج ريَِـ ــة :يـــةُد ـــجزة ثةحيياثيَلـ ــء
خايَِــدرة ،يةُ ــد ــــجزة (َإســتفتَاح)يَلــء خايَِــــدرة ،رة يــــةُد ــجزة شيلسيَلــء
زِكار ب ضـة دة ٓــةْ} ئِجـــا دةهــ  :ئةرىُة ٓةًارياْ هة ٓـارةيْ ريَسِدزىرُـةرةر
ٓـارةيُيؼ كازياْ ديَلـسدررْ ،بجيـة كةضـيَم بيـةريَ بـا هـة ضـــةزةثاي باُطـــدى درر
َ َبــر)ان بلــاخ (رةن
َ َبــر)ىْ بلــــاخ ،رة ئــةرةي دةيــــةريَ بــا يــــاىز (اهللُ أ ْ
(اهللُ أ ْ
 )1اجلاوُ ألحكاً القُرآُ ج ،6ص.200
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ئيَطــجا بارة) ،رة كةضــيَم بيــةر َي با بــة (تردٗـُ) باُط بدىخ ،ئـةرةي ُاغـيةريَ بـا
َ َبـر) قاًـةثيؼ درر درر
بة (تردُٗ) باُــط ُــةدى ،رة كةضــيَم بيـةريَ بـا (اهللُ أ ْ
بّب دةثاىُــ غــاية اُةكاْ يـةن بّ ،طـــة هـة ( ـدِ ـ ـاوَ ٔ الضٖـ ـال )ُٚئـةرة دةبـ
ٓـةز درر ــاز بـ  ،بة ديَـء زِىي ش زبـةي شىُـايـاْ ،طــة هة زِىي ئيٌـاَ ًاهــيم.
 )8وةآلمدانــةوةي بانــط:
ئةرة ضــاُِةثيَلـة كة ش ز هة ًطــاهٌاُاْ فةزىًجغـياْ كـسدرة ،بـةيَ ضـاُِةثيَلء
ش ز رةرزةيـــــةر ،ديَغـــــةًبةز  ش ز رسُطيـــء ديَـــدىرة ،رةن هـــةَ فةزًاردةيـــةدى
َبَــرُ ،اهللُ
ٓـــــاثاة ،ديَغـــــةًبةز خـــــاى  دةفـــةزًايََ[ :إََا ــاهَ ا ْلىُــؤََُُِّ :اهللُ أ ْ
َبَـرُُ ،ثـيٖ ـاهَ :أطِـ َّدُ أُِ ال إَلـَْ إَال اهللُ ،ـاهَ:
َ َبرُ ،اهللُ أ ْ
حدَُُيِ :اهللُ أ ْ
َ َبرُ ،اهَ أ َ
أ ْ
خىٖ ــداً رَسُ ــٕهُ اهللٔ ،ــاهَ :أطِـ ـ َّدُ أُٖ
أطِـ ـ َّدُ أُِ ال إَلـ ـَْ إَال اهللُ ،ثُـ ـيٖ ــاهَ :أطِـ ـ ـ َّدُ أُٖ ُو َ
حـ ـِٕهَ َٔال ُـٕٖ ٚإَال ٔبـاهللٔ،
خىٖـ ـدّا رَسُ ـٕهُ اهللُٔ ،ثـيٖ ـ ـاهَ :حَـ ـٖ٘ عَمـ ٜالضٖـ ـال ،ٔٚـاهَ :ال َ
ُو َ
هلل
َ َبـرُ ،ا ُ
هلل أ ْ
حـ ِٕ َه َٔال ُـٕٖ ٚإَال ٔبـاهللُٔ ،ثـ ٖي ـاهَ :ا ُ
ثُيٖ اهَ :حَـ ٖ٘ عَم ٜالْفـالحَ ،ـاهَ :ال َ
َبَـرُُ ،ثـيٖ ـاهَ :ال إَلـَْ إَال اهللُ ،ـاهَ :ال إَلـَْ إَال اهللُ ،ؤـَِ
َ َبرُ ،اهللُ أ ْ
َ َبرُ ،اهَ :اهللُ أ ْ
أ ْ
ش ـمٔي بــر ئَ ،)848( :أ ُب ـٕ دَأُ َد ب ـر ئَ ،)527( :ا ِب ـَُ
د ـُْ وُ ِ
ْم ٔب ـ ْٔ دَخَ ـ ـنَ ا ْلذٍَٖ ـ ـ{]ٛأخِ َر َ
طــابٔ  ،}رىثــة :ئةرــةز باُطــــدةز رــــاثء:
ح ٖبـاَُ بـر يَ )1685( :عـَِ ُع َىـرَ ِبـََ ا ْلدَ ِ
ٔ
َبَــرُ ،اهللُ
َبَــرُ) ،يةكيَـــــم هـــة ئيَـــاةؽ رةن ري راثـــــء( :اهللُ أ ْ
َبَــرُ ،اهللُ أ ْ
(اهللُ أ ْ
َبَـ ـرُ) درىيـــء باُطـــــدةز راثـــــء( :أطِـ ـ َّدُ أُِ ال إَلـ ـَْ إَال اهللُ) ئـــةريؼ رةن ئـــةر
أ ْ
خىٖ ـ ـدّا رَسُ ـ ـٕهُ اهللٔ) ،ئــةريؼ رةن
غ ــاية اُء ٓيَِــــا ،درىيـــء رـــاثء( :أطِ ـ ـ َّدُ أُٖ ُو َ
حـٖ٘ عَمـ ٜالضٖـ ـال )ٔٚئـةريؼ رـاثء( :ال
ئـةر راثـةرة ،درىيـء كـة باُطـدةز رـاثءَ ( :
حـٖ٘ عَمــ ٜالْف ــالحَ) ،ئــةريؼ رــاثء( :ال
حــِٕهَ َٔال ُ ــٕٖ ٚإَال بٔ ــاهللٔ) ،درىيــء راثــــءَ ( :
َ
َ َب ـرُ) ئــةريؼ
َ َب ـرُ ،اهللُ أ ْ
ح ـِٕهَ َٔال ُ ـٕٖ ٚإَال ٔبــاهللٔ) ،درىيــء باُطــدةز رــاثء( :اهللُ أ ْ
َ
رىيطــاخ ،درىيء باُطــدةز راثــء( :ال إَلَْ إَال اهللُ) ئةريؼ رىيطـاخ ،ئـةر رغـاُةي بـة
ديَ راثــّ ،دةييَجــة بةٓةغــح.
ح ـ ََِٗ
هــة فةزًاردةيــةكء ديلــةدى ديَغةًبــةز خــاى  دةفــةزًايََ [ :و ـَِ ــاهَ ٔ
خىٖ ــداً َعبِــدُُٓ
َٖشِ ـ َىُُ ال ــ ُىؤَََُِّ :أطِــ َّدُ أُِ ال إل ــْ إَالِ اهللُ َٔحِــدَُٓ ال طَــرَٖ لــَُْٔ ،أُٖ ُو َ
خىٖــدٕ رَسُـ ـ ـٕالًَٔ ،بٔاإلسِـ ــال ًَ دٍٖٔـ ـاًُ ،فٔــ َر لـ ـ ُْ ََ ٌِبُـ ـُْ]
َٔرَسُ ــٕ ُلَُْ ،رضٔـ ــٗ ُ بٔ ــاهللٔ رَبٓـ ـأً َٔ ،ب ُى َ
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{أخِ َردَـ ـُْ وُشِـ ـمٔي ب ــر ئَ ،)849( :أبُ ــٕ دَأُد ب ــر ئ ،)525( :التِّرؤـ ـ ٔ ٗٙب ــر ي،)210( :
س ـ ِعدٔ ِب ـََ أ ٔب ـ٘ َٔ ِــاصُ ( ،}درىي ئــةرةي كــة بــاُط
شــا ٟٗ٘ٔبــر يَ ،)678( :ع ـَِ َ
ٔالٍٖ َ
دةدزيَب ،رةيَ دةدزيَجــةرة ،با رىُةشىُسيَ ثيَلدةريــسيَّ ،رةيًـء بـاُط هةرـةيَ بـاُط
دةدزيَجــــةرة ،بــةيَ درىي ئــــةرةي رةيًــء باُــــط ثــةرىر بــار ،ئِجــا ئــةر دريايــة
دةكسيَ) ،رىثةٓ :ةز كةضـيَم رايَـء هة باُــطـبيَر بار كـة باُطـــيدى ،رة رـاثء( :أطِـ َّدُ
طـرَٖ لـُْ) ،رىثــة :غــــايةديء دةدةَ كــة بيَجطــة هــة خــاى
حـدَُٓ ال َ
أُِ ال إلــْ إَالِ اهللُ َٔ ِ
سـٕ ُلُْ) ،رىثـة :رة غـايةديــء
خىٖـداً َعبِـدُُٓ َٔرَ ُ
ٓيض دةزضــجـسىري بـة ٓـةق ُـني (َٔأُٖ ُو َ
دةدةَ كــة ًاحةدــــةد بةُــدةي خــــاىر زِةرىُــةكسىري خاىيــــة ،رة داغــاْ رــاثء:
سـٕالًَٔ ،بٔاإلسِـ ـال ًَ دٍٖٔـ ـاًُ ،فٔـ َر لـ ُْ ََ ٌِبُـُْ) ،رىثـة :زِىشيـيٍ
خ ٖىدٕ رَ ُ
( َرضٔ ـٗ ُ بٔاهللٔ رَبٓ ـأً َٔ ،ب ُى َ
بــة دةزرةزدرــــازيَجيء خــاى ،رة زِىشيــيٍ بــة ديَغةًبةزىيــةثيء ًاحةدــةد هة يــةْ
خــاىرة ،رة زِىشييٍ كـة ئيطـــالَ بةزُـــاًةَ بـــ ٓ ،ـةز كةضـيَم (بـة ديَ) ئـةرة بوـ :
ئــةرة ٓةزيــء راُـــآء ديَػــــاريةثء دةبــازدزيَب دةضــسِيَجةرة ،ضــاُِةثة كاثيَــم
ئيِطـاْ رايَــء هة بــاُط دةبــ ئةر دريــاية خبــايَِــ .
 )9ثاداشـيت بـانطء ثـايةي بـانط بيَــذان<
باُطـدىْ ييبـادةثيَلء ش ز رـةرزةيــة ،بة ديَــى ئةَ دةقــاُة:
 ٙلٔمضٖ ـ ـ ـال ٔٚأدِ َب ـ ـرَ
أَ [ -ع ـ ـ ـَِ أ ٔبـ ــ٘ ُِرَِٖ ـ ـ ـرَ ، ٚأُٖ رَسُ ـ ـ ـٕهَ اهللٔ  ،ـ ــاهََ( :إََا ٌُـ ــٕدٔ َ
الظٖـ ــِٗطاُ َٔلـ ـ ُْ ضُـ ــرَاٌَ حَتٖ ــ ٜال َٖشِـ ـ َىَُ التٖـ ـ ْأَََٖٔ)]{أخِ َردَـ ـُْ البُدَـ ـارَ ٗٙبـ ـر ي:
ش ـا ٟٗ٘ٔب ـر ي،)1253( :
ش ـ ٔمي ب ـر ئَ ،)854( :أ ُب ـٕ دَأُ َد ب ـر ئَ ،)516( :الٍٖ َ
(َٔ ،)608وُ ِ
ح ٖب ـاَُ ب ـر ي ،})1663( :رىثــة :ئــةبا ٓــازِةيسِة خــاى هيَــى زِىش بــ دةهــ :
َٔا ِب ـَُ ٔ
ديَغةًبـــةز خــــاى  فةزًاريــةثء :كاثيَــم بــاُط دةدزيَ بــج ُايَــر ،غــةيجاْ
زِىدةكـار دػــح دةكــاثةرة( ،بــا)ي هـــ دةبيَجةرة ،ثـاكا رايَــء هـة باُطــةكة ُةبــ ،
(بة دةُطء بـةزش بــاي هــ بةزدةبــ ).
ت[ -عَـ ـَِ ُوعَأََٖ ــ  ٛسَـ ـ ٔىعِ ُ رَسُ ــٕهَ اهللٔ َٖ قُ ــٕهُ( :ا ْل ُىؤٌََُِّ ــَُٕ أطْ ـ ـَٕهُ الٍٖ ــاضَ
ش ـ ٔمي ب ـر ي،)850( :
د ـُْ أحِ َى ـد ب ـر ئَ ،)16907( :وُ ِ
أعِ ٍَـ ـا ًا َٖ ـًَِٕ ا ْلقَٔٗا َو ـ{])ٔٛأخِ َر َ
حبٖـ ـاَُ بـ ـر ئَ ،)1669( :البَِٗ َّقٔـ ـ٘ٗ ف ـ ـ٘ (ط ــعب
َٔابِـ ـَُ َوادَـ ـِْ بـ ـر ئَ ،)725( :ابِـ ـَُ ٔ
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اإلميــاُ) ب ـر ي ))3051( :رىثــــةً :ايــــارية خــــاى ه ــيَى زِىش بــــ دةه ــ  :رــايٍَ
هــــيَبار ديَغـةًبــةز خــــاى  دةيفــــةزًار :باُطــــبيَرىْ هــة ٓــــةًار كــةع هــة
زِ ذي قياًــةخ رــةزدُياْ بــةزشثسة ( ،ــا رــةزدُء زِرىهــةثيياْ بــةزش دةب ـ  ،يــاْ
ًةبةضــــح د َيــء ئةرةيــة دــــايةياْ ب ــةزشة) ،بةزِىضــــجيء ئةرىُــةي ئــةر دزرغــٍب
غـــــيةازة بـــة رـــــايَء ًطـــــاهٌاُاُدى دةدةْ هـــة قيـــــاًةخ ضـــــةزبةزشْب ،ئةرـــةز
ًةبةضــح د رـةزدْ بـةزشييؼ ب ً ،ةبةضــح اىُيـى قـةدر قيــافةكةياْ.
صـِٕتٔ ا ْل ُىـؤَََُِّ
شـ َىُُ َوـدََ ٝ
ســٕهَ اهللٔ ( :ال َٖ ِ
دـدِرَ ٖٙــاهَ رَ ُ
سـعٔٗدٕ ا ْل ُ
ةَ [ -عـَِ أ ُبـٕ َ
دٔ ـََٗٔ ،ال إٌَِــصَْٔ ،ال طَ ـِ٘ ،ْٞإَال طَــ َّ َد لــُْ َٖ ـًَِٕ ا ْلقَٔٗاوَــ{])ٔٛأخِ َردَ ـُْ أحِىَــد بــر ي:
(َ َٔ ،)11411عبِـ ـد بِـ ـَُ حُ َىٗ ــد بـ ـر ئَ ،)993( :البُدَـ ـارَ ٗٙبـ ـر ئَ ،)609( :الٍٖشَـ ـاٟٗ٘ٔ
ح ـبٖ ـ ـاَُ ب ـر ي ،})1661( :رىثــة:
د ـ ـِْ ب ـر ئَ ،)723( :ابِ ـَُ ٔ
بر ـ ـئَ ،)644( :ابِ ـَُ َوا َ
ئـــةبا ضـــةييدي خـــادزيء خـــاى هيَـــى زِىش بـ ـ دةهـ ـ  :ديَغةًبـــةز خـــاى 
فةزًاريةثء :دةُطـء باُطـبيَر ُابيطــج  ،ــّب ئـادةًيصىدرٓ ،ـيض غـجيَم( ،رىثـة:
رةكا ئــاذةيَب ذيــاُدىزىُى ديلـةؽ) ًةرـةز ز ذ قيـاًةث غــايةديء بج دةدةْ.
د[ -عَ ــَِ ابِــََ ُعىَـ ــرَ  ــاهَ :ــاهَ رَسُ ــٕهَ اهللٔ ( :وَــَِ أََُٖ ثٔ ٍِتَــِ٘ عَظِـ ــرَ ٚسَــ ٍَ،ًٛ
شـ ٍََٔ ،ًٛلٔ ُكــنِّ إَ ا َوـٕٛ
سـتَُٕٗ حَ َ
َــنِّ َٖـًُِٕ ٔ
ب لـُْ بٔتَ ْأَٖٔ ٍٔـْٔ ٔفــ٘ ُ
د َبـ ِ لـُْ ا ْلذٍَٖـ ـٔ ََُٔ ،ُٛتـ َ
َٔ َ
ثَالثُ ــَُٕ حَشَــ ٍَ{])ًٛأخِ َردَ ـُْ َٔابِــَُ َوادَــِْ ب ـر ئ ،)728( :البَــزٖار ب ــر ي،)5933( :
دــْ)} ،رىثـة :ئيبِـا ياًــةز خــاى
خُْ األلبـ ـاٌ٘ ف ـ٘ (صـخٗم سُـٍَ ابـَُ وَا َ
خ َ
َٔصَـ ٖ
ه َيــء زِىش بـ  ،دةهــ  :ديَغــةًبةز خــاى  فةزًاريــةثءٓ :ــةز كةضـيَم درىشدة
ضــايْ باُــط بوــ ( ،رة قـاًةثيؼ بلـاخ) بةٓةغــيت بـج ديَايطـــح دةبـ  ،رة بـة
ٓةز باُطـ َيـم كة ٓــةًار زِ ذيَم دةيدىخ ،غــةضـــح ( )60يـاكةي بـج دةُارضـسيَ،
رة بة ٓةز ئيكـاًةيةكيؼ كة دةخيايَِــ  ،ضـء ( )30ياكــةي بج دةُارضـسيَ.
 ):ئـايا كــزآ وةرطزتـن لة بةرانبـةر بانـط بيَـذيي دا دروســتة؟
شىُـاياْ هةربازةرة زِى يــاييـاْ ٓةيــة ،درر فةزًـاردة ديَِـيِـةرة هةربــازةرة:
سـٕهُ
يةكــةََ [ :ع ـَِ عُ ِجىَـاَُ بِـََ أ ٔبـ٘ ا ْلعَـ ـاصَ  ـ ـاهَ :إَُٖ ؤـَِ آخٔـرَ َوـا َعَّـدَ إَلـٖ٘ رَ ُ
د ـُْ أ ُب ـٕ َدأُ َد ب ـر ي:
دــراً)]{أخِ َر َ
خ ـ ُ عَمــ ٜأََا ٌٔ ـْٔ أ ِ
ٌََ ـاً ال َٖأْ ُ
د ـ ِ ُوؤ ِّ
اهللٔ  أُِ ا ٖت ٔ
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ش ـا ٟٗ٘ٔب ـر ي )671( :ــاه الظــٗذ األلبــاٌ٘:
(َٔ ،)531التٖر ٔو ـ ٔ ٗٙب ـر ئَ ،)209( :الٍٖ َ
صــخٗم} ،رىثــة :ياضــٌاُء كــازِي ئــةبء يــا خــاى هــيَء زِىشي بـ راثاريــةثء:
درىيني غـجيَم كة ديَغــةًبةز خــاى  بـة ًِـــء زِىرةياُـد ،فـةزًاُء ديَلـسدَ،
كــة ٓــيض باُط ــبيَريَم ُــةرسَ ،كــة هــة بةزىُب ــةز باُطدىُةكةيــدى كــس َ رةزبطــسيَ،
كةرىثة :بة ديَء ئةَ فةزًايػــجة ب  ،دزرضـح ُيـة كـسيَ هـة بةزىُبـةز باُطـدىْ دى
رةزبطيـسيَ.
دررةَ :بةيَ هة فةزًاردةكـةي (أبٔ٘ َوخِـ ُٔرَ)ٚدى كـة ديَػـــجــس ٓيَِاًـاْ ،هـة كجثـايء
صـرٖ ًٚفٔٗ َّــا
طـِٗ ُ ال ٖت ـ ْأَََٖٔ ،فأعِطــأٌ٘ ُ
ح ـنيَ َ
فةزًاردةكــةدى دةه ـ ُ [ :ثـ ٖي دَ َعــأٌ٘ ٔ
ط ـِ٘ ْٞؤـَِ فٔطٖـ ـ ٕ ،]ٛرىثـة :درىي ئـةرةي كـة باُطـةكـــةَ رـــاخ (ديـازة كـاثء ُايَـر
َ
بـــارة ،بـــاُطء دىرة) بـــاُطء كـــسدَ ،دسيَطـــــلةيةكء دىًــ  ،ثارزةكةيـــةكء دىًــ ،
ئةُـدىشةيـةن شيـاي ثيَــدىبار.
غــــةزيصىُاُيؼ ش ز قطــةياْ هــةر بــازةرة كــسدرة ،رة ًــّ ديٌَ ــاىية رةزُةرسثِ ــء
كسيَب دازة هة بةزىُبــةزي باُطـدى باغــجـسة ،بـةيَ زِةرىغـــة رةزبطـيــسيَ ،بةثايبـةثء
بج ئةر كةضــةي خــجي بـج ئـةر كـــازة ثةزخـــاْ كسدبـ  ،رة كـازيَلء رىي ُةبــ كـة
ديَء بريــةخ.

ًةضــــةهةي ضــــيَيةَ :كــة دةفــةزًايَ :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،بوـــــــ  :ئـــــةي
خــارةْ كجيَبـيِـة! ييٌـاْ هــ بة يةيـة دةرسْ ،زِةخِةًاْ هةضـةز يـء هــ دةرـسْ،
ئةرة ُةبـ كة بسِرىًاْ بة خــاى ٓيَِــارة ،رة بةرةي كة بج ئيٌَة ُيَسدزىرةثة خـاىز كـة
قازِئ ــاُة ،رة بــةرةي كــة د ـيَؼ ئيٌَــةؽ ُيَسدزىرةثــة خــاىز (كــة ٓــةًار كجيَبــةكاُء
خــــاىْ)؟! رىثــة :ئايــــا ئةرةً ــاْ ه ــ بــة يــةية دةرــسْ ،كــة بسِرىًــاْ بــة خــاىر بــة

كجيَـبةكــــاُء خ ــاى ٓةي ــة؟! ﭽﭰ ﭱ ﭲﭼ ،رة ل ٓجكــازيَلء ديلــة ٓةيــة
بجئـةرةي زِةخِــةًاْ هــ بطـسْ ،ئـةرة ُـةب كـة ئيَـاة ش زبـةثاْ زِيَـّ ،زِيَييجـاْ رى
دةكاخ زِةخِـة هة ئيٌَة بطــسْ ،رةن راثسىرة (بـابــاي ُـةخجؽ ئـاري غـيــسيين بـةدةَ
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ثاهــــة) ،ئ َيــاة هةبةزئــةرةي بجخجثــاْ زِيَــــّ ،ئيٌَــة كــة بةزِيَــــدى دةزِ يــّ بةزِىضــــجيء،
زِىضــح زِ يػــجِةكةي ئيٌَةثـاْ د يةيبــةر ،هيٌَـــاْ بـة زِةخِــة دةرـــسْ ،ئةًـة رةن
ئــــةر ئايـــــةثة رىيـــــة :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

الب ــروج ،رىث ــة :ئةرىُ ــةي ئيٌــاُدىزىُيــــاْ كاغــــح (رةن هــة ضــــارزِةثء "ىهبــــسرة"دى
باضياْ دةكــاخ ،كة ديَــؼ ٓاثِـــء ئيطـــالَ كةضـــاُيَلء كـــافس كجًـةهيَم ئيٌاُـدىزياْ
كاغــجارْ)ٓ ،يضــياْ هـــ بـة يةيـــة ُـةرسثّ ،ئـةرة ُـةب كـة ئيٌاُيـاْ ٓـةبار بـة
خـاىي شىهــء غـايطـــجةي ضــجايؼب ضــاداعٓ ،ـةز ئيٌــاْ ٓيَِـــاْ بـة خاىيـاْ هــ بـة
يةيــة دةرسثــــّ ،ئةًــة رةن ئــةر غــــيةسةي غــاي يَم رىيــة كــة ًــةدحى قةرًةكــةي
خــجي دةكــاخ ،دةهــ :
ال َعِٗ ـبَ فَّٔٗـي ِٗـ َر أُٖ س ـُٕٗفُّ ـي

ب
ٔبَّ ـَٖ فُم ـٕهْ ؤَ ٔرَاع الك ـتَا ٟٔـ ـ ـ ٔ

رىثــة :قةرًةكــةي ًــّ ٓــيض يــةيبياْ ُيــة ،ثــةُيا ئــةرة ُةبــ كــة غـٌػــيَسةكاُياْ
دايــارةُةرةٓ ،يَِــدةي غــةزِة غـٌػــــيَسي ديَبلــةْ! كــة ديــازة ئــةرةؽ يــةية ُيــة،
غــٌػــــيَس رةغـــــيَِيَم ٓيَِـــدة غــٌػــــيَسةكةي رةغـاُدبـــ دةًةكـــةي دايابيَجـــــةرة،
ًاُــــاي ش ز ئـــاشىر بة ةزرـــة! كةرىثــة :رىيــة قةرًةك ــةي ًــّ ٓــيض يةيبي ــاْ ُي ــة،
ًةرــةز ياكـةكاُيـاْ بة يةيــة بصىُــّ!
رغــــةي (ﭰ ) بــة ( ٌَقٔ ــ َي)ؽ دةخايَِسيَجــــةرة ،ئةرــةز هــة قازِئاُــدى ُــةب ( ٌَقٔ ــيَ،
َٖ ـٍِقيٌَُ ،ق ـيَ َٖ ،ـ ٍِقٔيُ) ،رىثــة :زِةخِــةي رــسخ ،زِةخِــةي هـ دةرـــسيَُ ،لــارهيء هيَلــسد،
ُلاره ــيء هـ دةك ــاخ ،يةيب ــء هــ ر ــسخ ،يةيبــــء هــــ دةرسيَ( ،فّ ــٕ ٌــا ي)ٌ( ،ا ـ ـي)،
رىثة :زِةخِـةرس ،ياخاد يةيــة رس ،ش ز ـــازي ديلـــةؽ ئاًـاذةَ ديَـــدىرة ،خـــاى 
هـــة قازِئاُـــدى ٓـــةزريص رػـــــجاُدْ بةكــازُآيَِـــــ  ،ش ز بةدةرٌـــةْ ،رةن ئـــــةرةي
بفــةزًايَٓ :ـــةًارثاْ رىْ ،يـــاْ ئةٓوـــء كيجــات ٓـــةًارياْ رىْ ،يـــاْ ًاغـــسيلةكاْ
ٓةًاريــاْ رىْ ،بةه ــلا دةفــةزًايَ (أَ َجــرُِي) كــة باضــء خــةهم دةكــاخ دةفــةزًايَ:

ﭽﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﭼالـنؤمنـ ــون ،هيَـــسةدى كـــة باضـــء كـــــافسىْ دةكـــــاخ،

دةفـةزًـــايَ :ﭽﭱ ﭲﭼ ،يــاْ باضــــء ئةٓوــــء كجيَــة دةكــاخ دةفــةزًايَ:
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ﭽﭰ ﭱ ﭲﭼ ،بجئـةرةي ئيٌَـةؽ فيَس ئيِؿــاف بنيٓ ،ةزريص ُةهــيَني:
ٓ ــةًاري رىيــــةُ ،ــآ ،ــيض قــةرًيَلى خــسىث هــة يــاكة خاهيـــء ُــابّٓ ،ــةزرةن ٓــيض
قــةرًيَلء يــاكيؼ هــة خسىدــة خـاهــيء ُابــــّ ،خــادى ف َيــس ئيِؿــــافب دىدرــةزييٌاْ
دةكــاخ ،ثاكـا حاكٌـء رػــجاُدْ بةضـةز خةهــلـدى ُةدةيــّ.

ًةضـةهةي يـاىزةَ :كة دةفـةزًايَ :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،ديَػـجـــس هــة ٓــجي ٓـــاثِة خــــاىزةرةكةي دى
باضــٌاْ كسد ،كة ٓـــةُديَم هـة خـارةْ كجيَبـةكاْ ٓاثِـة خصًـةخ ديَغةًبـةز  ،رة
درىي ئةرةي هة ديَغــةًبةزي خاىيــاْ  دسضــء :ئيٌــاُح بة كــ ٓةيــة؟ ئةريـــؼ
فــةزًاري :بــسِرىَ بــة خــــاى ٓةيــــة ،رة بــةر كجيَباُــةي كــة ُــازدررُءب بــة ٓــةًار
ديَغةًبةزىْ ،راثيــآْ :يض ديِيَلـٌـاْ ُةبيِيــاة هة ديِــء ئيَاة خسىدة ،ا ٓةُـديَم

هة ثايَــرةزةرىْ دةهــيَّ :ئـةرة رةيًـء ئـةر قطـــةيةياُة :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،ئايا ٓـةرىهجاْ ديَبــدةَ ديِــدىزيء كـ ش ز خسىدـة؟! يـاُلة
ديّ خسىث ُيـة كة خــاى ُازدرريةثء ،ياخاد ديَجــاْ بوـــيٍَ غـايَِلةرثارىُء ل ديِيَـم

خــسىدّب ،كــــ ض ــصىي هــة ي خــاى خسىد ــةة؟ ٓــء كةض ـيَم كــة ﭽﭿ ﮀﭼ ،خــاى

ُــةفسيين هيَلـــسدررْ ،ﭽﮁﮂﭼ ،رة هيَيـــاْ ثــارزِة بــارة ،ﭽﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﭼ ،رة ٓةُــــديَلء هــ ــ ريَــ ـسِىرْ بــــة ًــــةميارْب بــــةزىش ،ﭽﮇ
ﮈﭼ ،رة ط غارثيػـياْ دةزضـجاة ،كة ئةر ياىز ضيفةثة ٓةز يـاىزياْ هةضـةز
ارهةكةكاْ دةيةضــذيَّ.
كةرىثة :ئيَـاة ضــصىثاْ هـة ٓــةًار خــارةْ ديِةكــاُء ديلـــة قازضــجــسةر ،ئيَـاة هـة
ٓـــةًار كــةع خــسىدةْ ،ياُلــــة ئــةر يــاىز ضــيفةثةثاْ ثيَــدىْ ،خــاى هةيِــةثء
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هيَلــــسدررْ ،هيَجــــاْ ثارزِةبــــارةٓ ،ةُــــديَلجاُء كــــسدرة بــــة ًــــةميارْب بــــةزىش ،رة
ط غارثيػـجاْ دةزضجاة ،ديازة ئيٌَة هة بةزرء يةكــةًء ئـةَ ثةفطـيــسة هـة ضـارزِةثء
(البق ــر)ٚدى ،باضـــء يجُيــــةثء بارُـــة ًةميـــــارْب بـــةزىشي ٓةُديَـــــم هـــة بـــةُء

ئيطــــسِىئيوٌاْ كــسد ،رة كــة دةفــةزًايَ :ﭽﮇ ﮈﭼ ،بــة يــةُد قيــسِىئةثيَم،

بةيـــةُد غـــــيَاةيةن خايَِدزىرةثـــةرةً ،ةبةضـــح ئةرةيـــة كـــة ئةرىُـــة طاا غارثيـــاْ
ح ـدَاً ٔفــ٘ َوعِضٔ ـ ـ َٗ ٔٛاهللٔ فق ـدِ
دةزضــجاة ،طاا غــارخ ك يــة؟ دةهــ  َٔ( :ـنٗ َو ـَِ أطــاعَ أ َ
َعبَـ ـدَٓ)( ،)1رىثةٓ :ـةز كةضـيَم فةزًاُبـةزيء كةضـيَم بلـاخ كـة ضــةزديَضيى خـاى بـ ،
ئــةرة ئــةر كةض ــةي دةزضــــجاة ،ديــــازة ئةًــة شىُيِــى ش ز غــجيَلء رسُطــة ،بــج ريَِــة:
كةض ــيَم فةزًاُبــــةزيء حيصبيَل ــء بــ دي ــّ دةكــاخ ،هــة غــــجيَلدى كــة ضـةزديَضــــيء
خــاىي دةزرةزدرــازةً ،اُاي رىية ئةر حيـصبةي دةزضجاة ،رة ٓةز كةضيَم بـة قطـــةي
ًة يــةن ،يــاْ غ ـيَديَم ،يــاْ ضياض ـييةن ،يــاْ ٓــةز كةض ـيَم بلــاخ ،هــة غــجيَلدى كــة
ضـةزديَضـــيء خاىيــــةً ،اُــاي رىيــــة بــة ئةُــــدىشةي ئــةرةي بــة قطــــةي دةكــاخ ،هــة
ضــةزديَضـييـــلسدُء خــاىدى ،دةزضــــجاريةثى ،ياُلــــة دةزضــــ يــاُء يــء؟ يــاُء بــج
ًولــــةل بــارْب رايَسِىيــةيَ بــارْب بةقط ــةكسدْ ،ط ا غارثي ــؼ ش زبــةي ثا َيــرةزةرىْ
دةهـ َيــَُّ( :نٗ َو ِعبُـٕدٕ سٔـ ـَٕ ٝاهلل)ٓ ،ةز دةزضـجــسىريَلة طــة هـة خـــاى ،بـةيَ ئـةرةي
ًـــّ بـــجَ دةزكـةرثـ ــاة( ،طـ ــا ٕتَُ :ـ ــنٗ وُط ــاعُ سٔـ ــَٕ ٝاهلل) ،رىثـــةٓ :ـــةز كةضـــــيَم
بةقطــــةي بلـــسيَ ،طــة هــة خــاى ،يــاُلة ًــّ ديٌَـــاىية بـــحب ؾــــةُةَب خـــجزر
ئةضــجيَسةكاْ ،ئةرىُــة بــة طاااا غــارخ هــة قةهــــةَ ُــادزيَّٓ ،ةزيــةُدة دةغذةزضــةيَّ،
بةه ــلا ٓــةز كةضــــيَم خــةهم ًولــــةل بلــارُ ،ايــازياْ بلــاخب ،زِيَيــةكياْ ديَػــــاُبدى
ُايـازياْ بلــاخ هةضــةز  ،ئةرة طاا غ وثة ،رة ٓـةز كةضـيَم فةزًاُبـةزيء بـج بلـسيَ
بــة غــــيَاةيةن ئــةر فةزًاُبــةزيء كسدُــة هةرــــة َي غــةزيةةثء خــــاىدى ثيَلــبطــيــسيَ،
ئةرة طاا غ وثة ،طاا غ رخ شياثس ئةرىُةْ كـة خـارةْ ئـ ىدةْ ،ـا ل ئيِطـــاْ بـ  ،ل
غــــةيجاْ ب ــ  ،بــةيَ ئــةرةي ئي ــسىدةي ُــةب  ،يــاخاد ئي ــسىدةي ٓةب ــ  ،بــةيَ د َيــء
خجغــِةبــ ًاًةهــةي بــةر غــيَاةية هةرــةهدى بلــسيَ ،بــج ريَِــةُ :ةؾـسِىُييةكاْ كــة
ييطــــا  دةدةزض ـ  ،رة بــة كــازِي خ ـاىي دةشىُــّ ،يــاخاد ٓةُــديَم هةرىُــةي كــة
 )1التفشا الك ـبا ج ،12ص.32
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فسيػــــجةكاْ دةدةزضـــــ  ،يـــاخاد ديَغـــــةًبةزىُء ديلـــــة دةدةزضـــ  ،ئايـــــا ئـــةر
دةزضــجـــسىرىُة ديَيـــاْ دةراثــــسيَ طاااا غــارخ؟ ُةخيَــــس ،يــاُلة خةهـــلياْ ُايــاز
ُةكـسدرةر ،ديَيــاْ خجغــِةبارة بةر غــيَاة زِةفجـازياْ هةرــةهدى بلــةْ.

ًةضــةهةي ديَِجــةَ :كـة دةفـــةزًايَ :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،خــــاى  هيَــسةدى بـاضـــى حاهــةثء
ُيفــاقب دررزِرريــــءب دةغةهــــيء دةكــاخب ،بــةديَء ضــــياقةكة دةزدةكــــةريَ ،كــة شيــاثس
ًةبةضــح د َيــء ارهةكةكاُــة ،دةفــةزًايَ :كاث َيــم د َيــّ ب ـج ثــاْ دةه ــيَّ :ئيٌامنــــاْ
ٓيَِــارةٓ ،ةزيــةُدة بــة كــافسةرة ٓاثبارُــة ثــاْ ،رة بــة كافسيػـــةرة يــارُةدةز
هة ثـاْ ،رة خاىؽ شىُاثسة بةرةي دةيػــازُةرة ،كةرىثة :ارهةكـةكاْ ٓـةز ٓـةًارياْ
ُـــةياُطاثاة ارهةكـ ــةيّ ،بةهـ ــلا ٓةُديَلـــــياْ حاهـــــةثء ُيفاقيـــاْ بـــةكازٓيَِارةر
راثارياُــة :ئيٌامنــاْ ٓيَِــارة ،كةيــء زِىضـجيػــــياْ ُــةكسدرة ،رة كاث َيــم كــة ٓاثارُــة
خصًةخ ديَغـةًبةز ٓ ةز كــافس بارْ ،رة كاثيَــم كة يارُة دةزيَؼ ٓةز كافسياْ
د بارة ،رىثةٓ :يض هيَء بةٓسةًةُـد ُـةبارْ ،ئةًـة ئـةرةي هــ رةزدةريــس َي كـة بـ
ثةرفيـــكيء ش ز غــــجيَلء ُةربـــةثييةر ش ز ًاؾـــيبةثة ،ثةًاغــا بلــةْ! ئةرىُــة هــة
خصًــةخ ديَغةًبــةز  دىبارُــة ،كــة ضــةزىدا ُــارزر بةزةكــةخ بــارة ،ئِجــا رةزة هــة
خصًــةثء دىبِيػــــءب ،قازِئــــاُح بــج خبايَِـيَجــــةرةر ،ئــةر زِةرغــجة بــةزشر دةضــِدةر
ببيِـــىب ئــةر ُــــارزر بةزةكـــةثةي ٓــــةب  ،كةيــى ضــــاردي هـــ ُةبيِـــء!! ئــةرة
بةزِىضـــيت رةرزةثسيّ ًاؾـيبةخب بةييــة ،كة ئيِطــاْ هـة خصًـةخ ديَغـــةًبةز 
دىبــ  ،يـاْ هـة خصًـةخ كةضـــاُيَم دىبـ كـة بـة زِيَـء ديَغةًبـةز  دىدةيـّ ،بـةيَ

هيَيـاْ بةٓسةًةُد ُةبّب ،هيَيـاْ ضــاردًةُد ُـةبّ ،داغــاْ دةفـةزًايَ :ﭽﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،رة خــاى شىُــاثسة بــةرةي كــة دةياُػــــازدةرة ،رىثــة :ئــةرةي كــة
دةياُػــازدةرة ،ل ئةر كـافسة بارة ،ل ديـالْ بارة ،ل ٓةز غـجيَلء ديلـة بـارة ،خـاىي
دةُٔــاُصىْ ديَء شىُـــاية ،رة هـة كـاثء ديَايطــجــدى ديَغـــةًبةز ر ًطـــاهٌاُاُء هـــ
ئارــادىز كسد ثةرة ،بجئــةرةي هة ديــالْب فيَوــةكاُيـاْ ثارغــء شيــاْ ُةبــّ.
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ًةضــةهةي غــةغــةَ :كة دةفـةزًايَ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ،ش زيــاْ دةبــيين خيَسىيــء دةكــةْ هــة
راُـاحب هة دةضجدزيَريءب هة حةزِىَ خجزييـدى ،ئةرة خسىدةيّ كسدةرةية كـة دةيلـةْ،
هيَسةدى ديطـاْ دةفــةزًايَ :ﭽﮤ ﮥﭼُ ،افـةزًايَٓ :ـةًارياْ ،بجيـى؟ يـاُلة
ديــازة ٓةُــديَم هــة ارهةكــةكاْ بــة ديَــء ديِـــء خجيــاْ بةزِيَاةيــارْب راُآيــاْ
ُــةكسدرة ،دةضــجدزيَريياْ ُــةكسدرةر ،حةزِىًيػــياْ ُــةخاىزدرة ،خــاىي دىدرــةز ئيٌَــة
َ ّمّ ــي)
فيَـــس ئيِؿـــاف دةكـــاخ ،دةزبـــازةي ارهةكـــةكاْ ُافـــةزًايَٓ :ـــةًارياْ ( ُ

دةفةزًـــا َ ( :ﮥ ) ،ش زيــاْ ،ديـــازة ٓةيــــاُبارة بــةديَء ديِةكــةي بةزِيَاةيــارةر
راُآيػــــء ُةكــــــسدرة ،رة بــــةديَء ديِــــةكةي خــــجي دةضجدزيَريػــــء ُــــةكسدرةر،
حةزِىًيػــــى ُــةخاىزدرة ،بــةيَ ديــازة ئــةرىُء ديلــة بــةديَء ديِةكــةي خجيػــــياْ
دةضــجدزيَرييـاْ كــسدرةر حةزِىًيػــياْ خــاىزدرة.
خـــــاى كــازبة ـــ  ،هيَـــسةدى ضـــ غجـــء باضـــلسدررْ( :اإلَث ــئ ،العُ ــدَٔأُ ،أَ ــن
الشٗ ـخ ).
(اإلَث ـي) ،بسيجيــة هةر راُآـاُةي ئيِطــاْ هة ُيَـاىْ خـجيب خــاىدى دةياُلــاخ.
(العُـدَٔاُ) ،بسيجيـة هةر راُآـاُةي كة ئيِطـاْ هة ُيَـاىْ خـجيب خةهـلدى دةياُلاخ.
ش ـخ ) ،بسيجيـــة هــةر راُآــاُةي كــة ئيِطــــاْ ٓــةَ هــة ُيَــــاىْ خــــجيب
(أَـ ـن ال ٗ
خاىدى دةياُلــاخ ،رة ٓـةَ هـة ُيَـــاىْ خـجيب خةهـلـــدى ،بـةر ئيةجيبـــازةي حةزِىًيَـــم
دةخاىخ كـة خـــاى قةدةغـــةي كـــسدرة ،ئـةرة هـة ُيَـــاىْ خــجيب خـاىدى دىيـة ،رة بـةر
ئيةجيبازةي كة ًةرةز يجْ دةُـــا حـةزِىَ ٓةقــء خةهلـــة ،هـة ُيَـــاىْ خـج ب خـةهم
دىيـــة كةرىثـــة :ئـــةرة ضـــــيَيةَ (إثـ ــي)و (ع ــدٔاُ)يـــؼ كـــج دةكاثـــةرة ،بجيـــة خـــــاى

دةفـــةزًايَ :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ،ئـــةرة خسىدجــــسيّ كسدةرةيـــاْ بـــار كـــة
دةياُلسد ،رىثة :حةزِىَ خاىزدُةكــة ،ياخــاد ٓــةز ضــ
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....

()88 -79

[ ] 96:

ًةضةهةي حةرثــةَ :كة دةفـةزًايَ :ﭽ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼً ،ةبةضــح هة ئايـةثء ديَػـــ
يةرىًــةكاُى ئــةٓوء كيجــات بــار ،بــةيَ ئــةَ ئايةثــة كــة ه َيــسةدى قط ــة ه ــ دةكةيّ،
ًةبةضــــح د َيــى شىُايـاُيــــاُّ ،قازِئــــاْ ٓــةز رغــــةيةكى دةبــــ ه َيــء رزدبيــةرة ،ئــةر
رغــةية بجيى هةَ رغــةية يــاية؟ بجيـء هـةريَ ديـجيَــم شيـادة؟ ٓةهبةثـة ٓـةًاري
ُٔيَِـ ء هـةبّ دىيـةٓ ،ةزيـةُدة ئيٌَـة كـةًة يةُـة زِةرىُبيَرييـةكاُى شًـاُء يـةزِةبء
باع دةكــةيّ ،ياُلـة ئةَ ثةفطــيـسة ،بج كــازدشًاُـــاْ دةكـةيّب ئـةرىُيؼ كـةًياْ
هة شًــاُى يةزِةبيـء دى دطــذجزِر غــازةشىْ ،رة ًـّ خجغـٍ ئيـدديةاي ئـةرة ُاكــةَ كـة
ش ز دطــذجزِر غـــازةشىَ هـة شًـاُء يةزِةبـــءب يـةُى زِةرىُبيَرييةكــةي دى ،بةثايبـةثء
قازِئــــاْ كــة ش ز رزدةكـــــازيء ثيَدىيــةٓ ،ــةز كـــاَ هــة( :ارلظــر )ٙر (بٗط ــأ )ٙر
(ٌشـ ـف٘) ر (فدرالــدَٖ الــراا )ٙش ز رزدةكــازيياْ هــةر بــــاىزةدى باضــلسدرة ،ئيٌَــةؽ
ٓةز ُةبــ دةثاىُيـّ هةرىُةرة ُةقـــىَ بلـةيّ ،بـةيَ دةشىُـــٍ خايَِـةزي كـازد كـةًة
ه َيــء بةٓسةًةُــد دةب ـ  ،بــةيَ ئــةرةي كــة ديَايطــــجةب يــان ثيَطةيػــــجِى ئايةثــةكاْ
دةخيــاىش َ ٓةز دةبــ ئاًاذةي دـ بدةيّ ،خـاىي بـةزش باضـء يـةرىًء ارهةكـةكاُء

كــــسد ،ئِجــــا باضــــء شىُاكاُيــــاْ دةكــــاخب دةفــــةزًايَ :ﭽ﮳ ﮴ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،رىثــــة:
دةبارىيـــة زِةببـاُييةكاُيـــــاْب ئةحبـــــازياْ (زِةبباُييـــةكاُياْ ،رىثـــةً :ػـــــازخجزر
كازبةدةضــجةكاُياْ ،ئةحبــازةكاُيؼ رىثــة :شىُاكاُيــاْ) زِيَيــاْ هــ رسثبــاْ هــة قطــــةي
خـــــسىثب خـــــاىزدُء حـــــــةزِىَ ،رة ئـــــــةرة (بـــــ ٓةهايَطـــــــجيياْ هـــــة بةزىُبـــــةز
يةرىًةكـاُيـ ــاُدى ،كـــة هـــة قطـ ــةي راُـــاح خـــاىزدُء حـــةزِىَ ُايـــاْ ضـــوةًيَِِةرةر
ئاًجذرـــازيياْ ُاكـــــةْ) ،خسىدـ ــةيّ غـــجة كـــة ش ز بـــة كازىًـــةيء دةيلـــةْ ،كةيـــى

بةُطــــــبةخ يةرىًــــةكاْ فةزًــ ــاري :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ،بــــةيَ هــــــيَسةدى
دةفـــــةزًايَ :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،ياُلـــــــة شىُايـــــاْب ًػـــ ــارزخجزىْ
رةخج َيــم غ ــجيَم دةكــةْ ،ش ز بــة رةض ــجايءب كازىً ــةيءب هيَصىُيــء دةيلــةْ ،خــةهلء
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يـــةرىَ ٓـــــةزرى ًطـــةز يء دةيلـــــاخ ،بـــةيَ ئـــةرىْ ش ز بـــة رةضـــجايءب هيَصىُيـــءب
كازىًةيء دةيلةْ ،ياُلـة ئيٌَــة هة شًــاُء يةزِةبيــدى ضــــ رغـــةًاْ ٓـــةْ (فعـ ـن،
عى ـن ،صُ ـٍُ):
( -1فع ـ ـن) ،بسيجيــة هــة ٓــةز كسدرةيــةن بلــسيَ ،بــا ُيةثيػــــء هةرــةيَ دىُــةب  ،كــة
داهـدةدزيَجــة ي بــ ذيــاْب ئــاذةيَب شيِــدةرةزىُيؼ.
( -2عى ـن) ،بسيجيــة هــةرةي ُيــةثء هةرــةيَ دىبــ .
( -3صُ ــٍُ) ،بسيجيــــة هــةرةي ُيــــةثء هةرــةيَ دىب ـ ب كازىًــةيءب دةضــح زِةُطيِيػــــء
هةرــةيَ دىبــ .
ئِجـا رغــةي (لِٕال) ،هـة شًـــاُء يةزِةبيـــدى ئةرـةز بضـيَجــة ضـةز كـسدىز زِىبـسدرر
(الفعن الـىاض٘) ئةرة ًاُاي ضـةزشةُػــجلسدْ (تـٕبٗذ) دةرةيـةُ  ،رةن دةفةزًا َ:
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮎﭼالنور ،خاى ضـةزشةُػــجياْ دةكاخ كة بجيـى
ياىز غـآيَديـاْ ُةٓيَِـاْ! بةيَ ئةرــةز بضيَجــة ضةز (الفعن الـىطارع) ئـةرة ًاُـاي
ٓاُـــدىْ (حتط ــٗ ) دةرـةيةُـ ــ  ،ﭽ﮳ ﮴ ﯖﭼ ،يـــاُى :دةبارىيـــة

ًػــارزخجزر شىُايـاُيـاْ هة قطــة راُــاحب خاىزدُى حةزِىًيـاْ ريَــسِىباُةرة..

كــة دةفــةزًايَ :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،رىثــة :خــسىدةيّ كــاز ٓةهايَطــــيت

ًػــارزخجزر شىُـاياُيَلــة ،كة هة خسىدـةيةكةرة زِىدةًيَِــّ ،هةُيَــا خةهــلدى دةكـــسيَ،
رة خــةهم هة خسىدــة ُارـيَسُِةرةر ئاًجذرـازييـاْ ُاكــةْ.

ًةض ــةهةي ٓةغــــجةَ :كــة دةفـةزًــــايَ :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
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ﰘﭼ ،ارهةكةك ــاْ بيَـسِيَصي ــءب ب َيئــةدةبيء رــةرزة رــةرزةياْ كــسدررْ هــة
بةزىُبـــةز خــاىدى ،رةن هــة ضــــارزِةثء (آه عىــراُ)يػــدى ديَػـجـــس باضــــٌاْ كــسد ،خــاى
دةفــــــــةزًايَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ...

ﭨﭼ ،رىثــة :خــاى قطــــةي ئةرىُــةي بيطــــح كــة راثيــــاْ :خــــاى ٓــــةذىزةر ئيٌَــة
دةرهةًةُـديّ ،ــا ئــةرة دةراجنـ بـة ثــةرعب ثاىجنــةرة راثبيَــجياْ ،رة دةغــطاجن
ٓةز قةُايةثياْ رى بارب  ،رـسُط ئةرةيـة هيَــسةدى ئـةر قطـــةياْ هــ ُةقـــىَ دةكـاخب
دةف ــةزًايَ :ارهةكةك ــاْ راثيــاْ :خــــاى دةض ــيت بةضـج ــسىرة ( ُـ ــنٓ) رىث ــة :كــــجخب
ديَاةُــــد ،ئــةرةي كــة دةضــيت ئيِــطــــاُء دــ دةبةضـجـــسيَ ،يــاُء :رةن يــجْ كةضــيَم
دةضــــيت دةبةضـجـــسيَ ،رة ُاثاىُ ــ دةضــيت خب ــاثة ري ــسفاُء ،خــــاىي دةزرةزدر ــازيؼ
ُابةخػــ ً ،ةبةضــجياْ ئةرةيــة!
ا زِةُطـة ريطـجبيَجياْ زِةخِة بطـسْ هـة ئيطــالَب ًطـــاهٌاُاْب بـة ثاىجنـةرة ئـةر

قطــةياْ كسدبــ  ،رىثـة :ئيَـاة كـة دةهـــيَّ :خـاى دةفـةزًايَ :ﭽ ...ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ ،رىثة :قـةزشي بــاؽ هةرةيَ خـاىدى
بلــــةْ ،دةيــــاُطاخ :خــــاى بــج دىرىي قــــةزش هــة ئيٌَــة دةكــــاخ ،بجخــجي ُابةخػــــ ؟

ياخــاد ٓةز قةُايةثيــاْ رىبارة ،رسُـط ئةرةيـة خــاى دةفـــةزًايَ :ﭽﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ،ارهةكةك ــاْ راثيــــاْ :خ ــاى دةضــجى
بةضـجــسىرة! دةضــجياْ ببةضـجـــسيَ ،رة ُةفسيِيـــاْ هــــ بــ  ،بـةٓجي ئــةر قطــــةرة كــة
كسديــاْ.
خــــاى دةزرةزدرـــاز دةزبــازةي بةخػــــني هــة ضــارزِةثء (اإلساا ا ) دى دةفــةزًايَ:

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭼ اإلســـــراء ،رىثـــة :دةضـــــجح ًةُارقيَِـــــة بـــة ًوجيـــةرة بِارضـ ـيَين،
(كةضيَم بيـــاُةريَ غـــجيَلء هـــ بطـــجيَِّ ،دةضـيت دةبـــاثة بـّ رـــةزدُء ثـا ٓيضـــء
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هـ ُةضــــجيَِّ) ،رة رىغــى ه ــ ًةكــة ٓيضــء د َيــاة بةُدُةب ــ  ،رىباغــة غــجيَلء د َيــاة
بةُدبب ــ ب غــجيَليؼ ببةخػــــء ،حاهــةثء ضــةخارةخ ئةرةيــة ،هــة ُ َيــاىْ ش َيــدةزِ يءب

زِةشيوـيـيـدى بـء ،رة هة ضــارزِةثء (الفر ـاُ)دى دةفـةزًايَ :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ ،ئِجــــــا خــــــاى 
هةَ ئايةثـةدى دةفــةزًايَ :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ ،بةهــلا خــاى

ٓــةز درر دةض ــيت كــسىرةْ ،يــــجُء بــايَ رى دةبةخػــــ  ،هــة شًــاُء يةزِةبيــدى دةه ــ :
(فــالُ بَشَ ـ ـط ٖــدٓ) ،يــاُء :فــآلْ كــةع ضــةخارةثء ُاىُــد ،بةخػــــء ،بــةيَ ئةرــةز
بطاثسيَ ( :ب ـ َ َٖـدَُٓ) ،رىثـةُ :ةيبةخػـــءب دةضـــيت ُارقاُـد ،هـة شًـاُء يـةزِةبء دى
ئــةر ــجزة ثةيبي ــسىُة بةكــــازديَّ (وبشــٕط ٛالٗ ــد) ،ئةرــةز دةضــــجيَلء كسىرةبــــ ب

ببةخػـ  ،ئةدي ئةرـةز بة درر دةضجاْ؟ خـاى دةفةزًايَ :ﭽﯯﯰ ﯱﭼ،
ًاُـــــاي ئةرةيــــة بـــةدرر دةضــــجاْ ببةخػـــــ ٓ ،ـــةز ش ز ش ز ضـــــةخيية ،خـــــاىي
دةزرةزدرــاز ئةردـةزِي كـةزِةَب بـةشةيء ٓةيـةُ ،ـةن ًةبةضــيت ئةرةبــ درر دةضـيت
خــاىي دةزرةزدرــــاز بيَِيــــة بةزيــــارخ! ه َيــسةدى ُةريطــةىرة باضــء ضــيفةثيَلء خــاى
بلــسيَ ،كـة درر دةضــيت خـــاىْ ،بجيـــء؟ ياُلـــة :ئـةرىْ ئيِلـازيء دةضـيت خاىيـاْ
ُــةكسدرة ،بةهــلا ئــةرىْ ئيِلــــازيء ضــةخارةخب بةخػــؼب كــةزِةًء خاىيــاْ كــسدرة،
خــاىي بةزشي ــؼ دةيــةريَ ئيطــــذاثء بةخػــــِدةيء خــــجي بلــــاخ ،بــةيَ هــة شًــاُء
يةزِةبيــدى ئــةر ثةيبي ــسة بةكــــازديَ ،ئةرــةز بــة كةضــــيَم بوــــيَني ش ز بةخػــِدةية
دةهـ َيــّ بة ٓـةزدرر دةضـجاْ دةبةخػــ .
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ديــازة ًّ هة كجيَبـء (ئيٌاْب يةقيـدةي ئيطـــالًيء) هـة بـةزرء ()3دى ،بـة دزيَـريء
باضـء ُارر ضــيفةثةكاُء خاىي ب ريَِةَ كسدرة ،بةيَ هةر ضياقاُةدى كة خـاى شىُـــار
غـــازةشى رغــــةيةن بةكـازديَِــــ  ،ئيٌَـــة دةبــــ ثةًاغــا بلــةيّ ،بــصىُني خــاى باضــء
ضـيفةثيَلء خـجي دةكــاخ ،ياخــاد دةيـةريَ ثةيبيـسي دـ بلـــاخ هـة ًاُايـةكء ديلـة،
بج ريَِــة :كـة هـة ضـارزِةثء (القـ ـمي)دى دةفـةزًــايَ :ﭽﰝ ﰞﰟ ﰠﰦﭼ،

رىثــة :ئــةر زِ ذةي كــة ق ٓةهــدةكسيَ ،ه َيــسةدى ٓةُــديَ هــة شىُايــاْ راثارياُــة :خــاى
(ضــاق)ي ٓةيــة ،بــةيَ هيَــسةدى خــاى (ضــاق)ي داهِةدىرةثــة خــج  ،بةهـــلا ئــةرة
ثةيبيـسيَلـء زِةًصييــة يــةزِةت بةكـــازي ديَِـــّ ،هـة كـازدةرىزيء خجغـــٌاُدى دةهـيَّ:
زِ ذي بــــازىُاْ ٓ ــةز قــــازِة ،يــاْ ئةر ــةز ياريــــة بــاىزيَ دةب ـ ق ٓةه ــبلةي ،يــاْ
هةكــاثء ثيِيــ دى دةهــ  :خـــجخ رـازة بلـةر ق ٓةهلـة ،ﭽﰝﰞ ﰟﰠﭼ،

رىثة :ئةر زِ ذةي كة خةهم ق ٓةهدةكاخ ،بج ئـةرةي دىريَِــء غــجزُِةبيَجـــةرة كـة هـة
دضلــــاْ بئــاهــكــــ ب زِيَــــى هـــــ بط ـس َ بــج زِىكــسدْ ،ديــازة ئيٌَــة هةضــةز بجي ــارُء
ديَػــــيِى يــــان (الش ـ ـمف الض ـ ـاحل)يــّ ،كــة دةهــيَّ ضــيفةثةكاُء خــاى رةن خــاى
فةزًـارُء ،ئــارى دةيـاُوــيَيــّ..
ديــــازة هــة قــازِئـــــاُدى خــــاى دةزرةزدرــــاز يــةُد رغــةيةكى بةكــــازٓيَِارْ بــج
رةضــــفى خـــج  ،رةن َٖ ( :ـ ـد ،عَِٗ ـ ـَ ،بِطَ ـ ـَٖ ،ٛى ـ ـني ،س ـ ـاقٔ ،د ـ ـْ) ٓــــةزرةٓا خـــــاى

رةضــفى خجيػــى بة يةُد كسدةرةيـةن كـسدرة ،رةن خـاى دةفـةزًا َ :ﭽﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ الفجــر ،رىثــــة :رة دةزرةزدرــازخ ٓــــاخ ،رة فسيػــــجةكاُيؼ
زِيـص زِيــصٓ ... ،جـد.
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ئِـجا شىُـاياْ بارُةثـة درر بـةؽ ،هة باىز ثيَطـةيػــجِيـاُدى بج ئةر رغـــاُة:
يةكــــةَ :دةهـــيَّ :هةبةزئــةرة ئــةر رغــــاُة ًاُــا زِرىهــــةثييةكةياْ هةرــــة َي خــاىدى
ُاراجنــــ  ،دةبــــ بــة غــــيَاةيةن ًاُــا بلــسيَّ كــة خــاى بــة ئيِطــــاْ ُةيــايَِس َ،
بجيــى؟ راثاريــــاُة :يــاُلة ( َٖــد) رىثــة :دةضــحَ ( ،عـ ـَِٗ) رىثــة :يــــار ( ،بِطَ ــ)ٛ
رىثـــة :يـــِطَٖ ( ،ى ــني) رىثـــة :دةضـــجى زِىضـــح ،رة (س ــاق) ،رىثـــة :ق ،رة ٓـــةًار
ئةرىُــةؽ ئةُدىًيَل ــّ هــة ديَلٔ ــاثة ةضــــجة ئيِطــــاْ ،بجيــة كــة دةراثــــس َ:
دةضــــجى خــــاى ،هةبةزئــةرة يةق ــوى ئيِطــــاْ ثــةُيا دةزكــى غــــجة ًاددييــةكاْ
دةكاخ ،زِةُطــة بيــسي بـج ئـةرة بضـــ كـة دةضـجى خـاى رةن دةضـجى ئـةر بـ ! كـة
ئةرةؽ رىُيــة ،ياُلة رةن يـةكيَم هـة شىُايـاْ دةهــ ََُٔ( :ـنٗ َوـا دَـ ـرَ ٝببَالٔـ ،
ف ـ ـاهللُ ٔبدٔ ـ ـالف ََ ٔل ـ ) ،رىثــةٓ :ةزيـــء بــة ًيَػــــلح دىد َ ،خــــاى ديَضــــةرىُة
ئةرةيـــــة ،رة ٓةزرةٓـــــا خـــاى ب ريَِـــة بجخـــج ئـــــةرة بسِياةثـــةرة ،رةن هـــة
ضـــارزِةثى (الظـ ـ ـٕر)ٝدى فةزًاريـــةثى :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭨﭼ ،رىثـــة:

ٓيض غــجيَم رةن ريَِـة خــاى ُ يــة.
ــا ئةرىُــة دةه ـيَّ :دةب ـ ئــةر رغــاُة بــة غ ـيَاةيةن ًاُــا بلــسيَّ ،كــة هةرــة َي
داك ــيَجيءب بــةزشيَجى خــاى ب ريَِــةر ب ــ ٓارثــادى بطاجن ــيَّ ،بجيــة د َيــّ رغــةكاْ
ثةئايــــى دةكــةْ ،بــج ريَِــــة :دةهـيََّٖ ( :ـ ـد) ،رىثــة :دةضــجةيخ ،يــاْ ُيةٌــةخ ،يــاُى
ياكــة خــــاى بةضــــةز ياكــــة ئةرىُــــةرة ،رة دةزبــازة رغــة َ ( :ع ـَِٗ) دةهـيَّ:
دةبــ ثةًاغـــا بلـــةيّ ،بـــصىُني ئايـــا بـــة ًاُـــا يـــارديَسيء د َ ،يـــاْ بـــة ًاُـــا
ئارــاهــيَبارْب دازىضــــ ديَ ،بــج ريَِــــة :كــة دةفــــةزًا َ :ﭽﰂ ﰃ ﰊﭼ

الطـور ،رىثة :ثج بة يـارةكاُى ئيٌَـــة  ،رىثـة :ثـج هـة ذيَـــس يارديَسيـــى ئيٌَـة دى ب
ئيٌَــة ئارــاًاْ هة ثجيـــة ،يـــاْ كـة دةفـــةزًا َ :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ طــه،

رىثــة :بجئــةرة هةضةز يـــار ًـّ دزرضـــح بلــسيَى ،رىثـة :هـة ذيَـس يارديَسيـــى
ًِــــدى بيــــحٓ ،ةزرةٓــــا دةزبــازة رغــــة َٔ( :دــْ) دةهــــيًَّ :ةبةضــح د َيــى شىثــى
خــاى ب ريَِــةية ،ياْ ًةبةضــح زِةشىًةُـديـء خــاىيـة.
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دررةَ :كــة ش زبــة شىُايــاُى ديَػــــيِّ ،دةه ـيَّ :ئيٌَــة ئــةر رغــاُة بةكــازديَِي ــّ ،رة
ًاُاكةغـــياْ دةشىُـــني ،بـــةيَ يـــجُيةثى ئـــةر ًاُاياُـــة بـــج خـــاى شىُـــار غـــازةشى
دةريَسِيِـــةرة ،رة خـــاى دـــةزرةزدراز ئـــةر رغـــاُة بـــج ٓةُـــد َ ضـــيفةثى خـــج
بــةكازٓيَِارْ ،رةن دسضــياز كــسىرة هــةر بــازةرة هــة (وَا ٔل ـ ٔ ِب ـََ أ ٌَ ـصُ) دةزبــازة

رغـــة ( :اإلس ــتٕاٗ ( ،)ٞــ َن لـ ـُْ َٖ :ــا أبَ ــا َعبِـ ـدٔ اهللٔ ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ذ ُّــٕهْ،
سـ ٔتَٕاَ ُٞو ِع ُمـًْٕ َٔالْك ِٗـفُ َو ِ
ﮍﭼ طــــهِٗ َ ،ـفَ اسِ ــ َتَٕٝ؟ فقــاهَ وَا ٔل ـ ٌ :اإلَ ِ
إلميَاُُ ٔبْٔ َٔادٔبَْٔ ،الشٗـؤَاهُ عٍَِـُْ ٔبدِعَـ ،)ٌٛرىثـة :راثـــسى :ئـة بـابء يةبـدرهآل كـة
َٔا َ
خـــاى دةفـــةزًا َ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ طـــه ،يـــجْ (اسِـ ـ َتَٕ)ٝ

كسدرة؟ ًاهيلـيؼ رـاثى( :إسِ َتَٕاً )ٞاُاكة ديـازة ،شىُـسىرة( ،عـال ،إرتفـُ ،اسـتقر)
يـجُيـةثيي ــةكة بــج خــاى ُــةشىُسىرةُ( ،ــاشىُني خــاى ي ــجْ يــجثة ضــةز يــةزِؽ!
ياُلــة كاثيَـم خــاى ٓــ ةبارةٓ ،ـيض غـجيَم ُـةبارةُ ،ـة كازضـىب ُـة يــةزِؽ ،رة
خـاى  ديَايطــجى بة غةيــس خــج ُيـــةٓ ،ـةهيبطس َ) ،رة ئيٌـاْ بـارْ بـةرة
كــة خــــاى  يــــجثة ضــــةز يـــةزِؽ ،ديَايطــــجةر ،دسضــيازكسدُيؼ هةربـــازةرة
غجيَلى دىٓيَِسىرة.
ًةبةضــــجى ئــةرة بــارة كــة ديَػــجـــس دسضــــيازياْ هــةرة ُــةكسدرة ،رة زِةُطــة ًاهيــم
يةكـةَ كـةع باربــ ئةر دسضــيازة هـيَلــسىرة.
ئِجــا ئةرة ًّ ديَء رةيػــجارَ ،رةن هة كجيَبــء( :ئيٌـاْب يةقيـدة ئيطــالًيء)
هــة بةزرــــى ضــــيَيةًدى ،كــة باضــء ُاررضــيفةثةكاُى خــــاى دةكــــاخ ،ش ز بــة ثةفؿــــيىَ
باضٍ كــسدرة ،داخجــةكة ئةرةيــة:
هةزِىضــجيدى كاثيَـم خـاىي ب ٓارثـا باضـء ضـيفةثيَلى خجميـاْ بـج دةكـاخ ،يـاْ باضـء

ُــاريَلى خجميــــاْ بــج دةكــــاخ كــة دةفــــةزًا َ :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼاألعــــرا ،
رىثة :خاى ُــارة ٓـةزة يــاكةكـاُى ٓــةْ ،بة ُارة ٓةزة ياكةكاُى هيَى بذازِيَِةرة ،يـاْ

دةفـةزً ــا َ :ﭽﮘ ﮙ ﮚﮟﭼالنح ــل ،رىثــة :خــاى ضــيفةثى ٓــةزة بــةزش
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ٓةيـــةٓ ،ةزيـــى ضـــيفةثى ٓـــةزة بـــاؽب ُـــار بـــةزشة ٓةيـــةثى ،ـــا ئيٌَـــة كاثيَـــم

ُاررضـيفةثةكاُى خــاى دةبيِـني هة قازِئاُـدى ،بـج ريَِـة كـة دةفـةزًا َ :ﭽﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭼالنشــــاء ،ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼاإلســــراء ،ﭽﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﭼالبـقـــر  ،ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼالبـقـــر  ،ﭽﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼيوســـــف ،ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
آل عــنرانٓ... ،جــد ،ديـازة ضـيفةثةكــاُى خــاى ب ريَِـة هــة قـةدةز خــاىْ ،بـةيَ ئايــا
فةزًايػــجـ لسدُى خاى يـجُة؟ ئيٌَـة ُـاشىُني ،ئايـا بيِيِـى خـاى يـجُة؟ ُـاشىُني ،ئايـا
بيطــــجِى خــاى يــجُة؟ ُــاشىُني ،بــةيَ ثــةرىر ضــيفةثةكاُى خــاى بــج خــاى رةن خــج
دىدةُيَيــّ بةُطــبةخ ئةر رغاُةرة ،كة ديازة خـاى بـةزشر ًـةشْ باضـء ضـيفةثةكاُى
خجييــاْ ديَدةكــ اخ ،رة بةُطبةخ ئـةر رغـاُة ديلةغـةرة كـة زِرىهةثةكـةياْ ُـارة بـج
ئةُــــدىَ (عطـ ـٕ) َيــم ،دةبــــ ثةًاغــا ضــياقى ئايةثــةكاْ بلــةيّ ،بجئــةرة بصىُيــــّ
خـــاى كـازبة ـ ــ بجيـــى بةكـ ــازي ٓيَِـــــارْ؟ ئايـــا ًةبةضـــيت ديَيـــاْ باضـــلسدُى
ضــيفةثةكاُى خــج بــارة ،يــاْ ًةبةضــجيَلى ديلــة دةرةيــةُّ بــج ريَِــة :رغــة  :زِرر
(َٔدـ ـْ)ٓ ،ةَ خاى هة قازِئاُدى بةكاز ٓيَِـارةٓ ،ـةَ هـة فةزًايػــجى ديَغةًبـةزدى 
د َّ ـْٔ َوــا
حرَ ـ ِ سُ ـ ـ ُبخَاتُ َٔ ِ
حذَ ـ ـا ُبُْ ال ٍٗــٕرُ ،ل ـِٕ َظَ ـ ـفُْ أل ِ
ٓــــاثاة ،فةزًاريـــةثىٔ [ :
خ ْمقٔ ـ ـ ْٔ]{أخِ َردَ ـُْ أحِىَــد ب ـر ئَ ،)19649( :وُشِ ـ ٔم ْي بــر ي:
اٌِ َتَّ ـ ـ ٜإَلِٗ ـ ـْٔ بَضَ ـ ـرُُٓ ؤــَِ َ
ح ٖبـاَُ بـر ئَ ،)266( :الطِ َبـ ـ َرأٌ٘ٗ ف ـ٘ األٔسـط
(َٔ ،)444ابَُِ َوادَِْ بـر ئَ ،)195( :ا ِبـَُ ٔ
بر يَ )6025( :عَِ أب٘ وٕس ٜاألطـعر ،}ٙرىثة( :خــاى) دةزدةكة زِررُاكـيية ،ئةرةز
دةزدةكــــة بــــدىخ ،دسِغــــــِطى زِرر ٓةثــــــا ئةردـــــةزِ ضـــــِارز بيِـيـــــِى هــــة
دزرضـــــجلسىرةكاُى (كـــة بيَطــــاًاْ ٓيــــض غـــــجيَم هـــة دزرضــــجلسىرةكاْ ُيــــة خــــاى
ُةيبـيِـــ ب هــة حاكـــٌى بيـِيـــِى دى ُةبـــ  ،كةرىثــةٓ :ـــةًار غــــجيَم) دةضـارثيَِـــ .
رىثةُ :ارز حيجـابيَلــة زِرر دةزرةزدرـاز غـــازد ثةرة ،كةرىثـةَٔ( :دِـْ) ضـيفةثيَلى
خاىية ،بــةيَ زِرر (ٔدُـْ)يَـم كـة بـج خـاى غــايطـــجةية ،رة كـة باضـء ٓـةز ضـيفةثيَم
دةكةيّ ،دةبــ بوـيَيـّ :رةن بج خاى غـايطــجةية ،ياُلة ئـةر رغـاُة هـة بـةكازٓيَِاُى
ئيٌَــةدى ًاُــا ئةُــــدىَ دةرــةيةُّ ،رىثــة :ثةًاغــــا دةكــــةيّ بــصىُني ئـايـــا ًةبةضــــح
ئـةرةيــة خــاى باضـء ضــيفةثيَلى خـج بلــاخ؟ ئـةر كـاخ دةهـيَني :خـاى دـةزرةزدراز

www.alibapir.net

....

()88 -79

[ ] 968

زِرر ٓـةية ،دةضــجى ٓةيــة ،بـةيَ بـة غـــيَاةيةن كـة غـايطـــجةيةثى ،بـةيَ ئةرـــةز
هــةر ضــــياقةدى رى ُةٓاثــة بةزيــــار ،كــة خــاى ًةبةضــجى بـ باضــــء ضــيفةثيَلى خــج
بلاخ ،بةهـلا ًةبةضـجى ئـةرة بــ ًاُايـةكى ديلـة بطةيـةُ  ،ئـةر كاثـة ديَايطـــجيٌاْ
بةرةُية بوـيَني :خــاى هيَسة باضــء (دةضــح) خج دةكــاخ ،يـاْ باضـى (يـار) خـج
دةكاخ ،ياْ باضى (زِرر) خج دةكــاخٓ ... ،جد ،بـج ريَِـة :هيَـسةدى خـاى دـةزرةزدراز
دةفــةزًا َ :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ ،رىثــة :ارهةكــةكاْ راثيــاْ :دةضــجى

خــــاى ُارقــــارة ،قاريــــارة ،كةضـيَم ُةيــةر َ غــــجيَم ببةخػــ  ،دةضــجى ديَِيَجــــةرة
يــةن ،ئِجــا ( َو ِغمُٕلـ ـ )ٛياُى :دةضجى كجخ كـسىرة ،شجنيـس ثيَلــسىرة ،ياُلــة دةضــح
كـــة كـــــجثى ثيَلـــــسى دةُارقـــ  ،هيَـــسةدى ش ز زِررُـــة كـــة ارهةكـــةكاْ ًةبةضـــــجياْ
ئةرةبــارة كة خـاى ُابةخػـــ  ،يـاْ رةن ديَػـةيؼ باضــٌاْ كـسدً ،ةبةضـجياْ ثـاىُا
بــارة هــة ًط ــاهٌاُاْ ،يــاْ ًةبةضــــجيَلى ديلــةياْ ٓــــةبارة ،خــاىؽ هــة رةيًــى ئــةر
ب ئةدةبييـةياْ دى دةفـةزًا َ :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

دةضجياْ ببةضة َب ُةفسيِيــاْ هـــ بلــس َ بـةرة راثيـــاْ ،بةهــلا ٓـةزدرر دةضـجى
كسىرةْ ،رىثة :خـــاى ش ز ش ز بةخػـــِدةية ،يـاُلة ئـةرىْ ًةبةضـجياْ ئـةرة ُـةبارة
بوــــيَّ :خــــاى دةضــجى ٓةيــــة ،دةضــجةكة قاريــــارة ،بةهــلا ًةبةضــــجياْ ئــةرةبارة
بويَّ :خاى ُابةخػـــيَح ،خـاى دـةزرةزدرازيؼ رةيًـى ئـةر قطـــةر ثجًةثـة ئـةرىْ
دةدىثــــةرةر دةفةزًــــا َُ :ــةخيَس! دةضــجى ئــةرىْ ببةضــجـــس َب هةيِــةثياْ ه ــ بلس َ،
بةهــ ــلا ٓــــةزدرر دةضــــــجى خــــاى كــــسىرةْ ،ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ ،يــــــجُى بــــــا َ
دةيبةخػــــ  ،كةرىثــةً :ةبةضــــح هــة دةضج ــلسىُةرةكة ئةرةُيــــة كــة خــــاى هيَــــسةدى
باضـء ٓـــةزدرر دةضــجى خـج بلـــاخ ،بةهــلا ًةبةضـح ئةرةيـة باضـء بةخػـــِدةيء
ب ضــــِارز خــج بلــــاخ ،بجيــــة ه َيــسةدى ديَايطــــح ُاكــاخ ه ــيَى بل ــجهيِةرة بــصىُني:
دةضــجى خــاى يـييةر يــجُــة ؟ ٓـةزرةٓا هـة ٓـةًار ئـةر ضـياقاُة ديلةغـدى ئةرـةز
بجًــاْ دةزكــــةرخ خــــاى ُايــةر َ باض ــء ضــــيفةثيَلى خ ــج بلــــاخ ،بةه ــلا دةيــــةر َ
باضــــء ًةبةضــــجيَلى ديلــــة بلــاخ ،بــةيَ بــةر رغــــةية بيطــــةيةُ  ،يــاُلة ئيٌَــة رى
حاهى دةبني ،ديَايطــح ُاكاخب زِىضـحب زِةرىؽ ُيــة ،ئةر رغــةية بة ضـــيفةثيَلى خـاى

بصىُني ،بج ريَِة كة دةفةزًا َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
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ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ الفتــــح ،رىثــة :بيَطاًــاْ ئةرىُــة دــةمياْ هةرــةيَ ثــج
دةبةض ـ (ئــة ديَغةًبــةز  )ئــةرة دــةمياْ هةرــة َي خــاى دةبةض ـ  ،دةضــجى خــاى
بةضةز دةضجى رىُةرةية ،هيَسةدى هة ضياقةكة رىدةزدةكةر َ كة خاى ًةبةضجى ُية باضء
دةضـــجى خــج بلــــاخ ،بةهــلا ًةبةضــجى ئةرةيــة كــة ئةرىُــة ديَــــّ دةميــاْ هةرــةيَ
ديَغةًبــةز خاىدى دةبةضــ ب دةضجياْ دةخةُـة ُيَا دةضــجى ديَغةًبـةز خـاى ،
بابصىُّ ئةرة دةضجى خاى هةضةزدةضجى ئةرىُة ،رىثة :رةن ئةرة رىية دةمياُياْ هةرـةيَ

خـاى بةضـجبــ  ،يـاْ بـج ريَِـة ،كـة دةفـةزًا َ :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﭼ الزمـــر ،رىثــة :هــة زِ ذ درىيــــء دى خ ــاى ٓــــةًار شةر هــة يِ ــط دةرــس َ ،رة
ئاضـٌاُةكاْ هة بّ بـاهى زِىضــجى دى دةديَضـــيَجةرةر ،هـة بـّ ٓةُطــوء زِىضـــجياْ دةُـــ ،
هيَسةدى ئيٌَــة دةب ثةًاغـــا بلـةيّ ،بـصىُني ئايـا ضـــياقةكة رى هــ دةفاًسيَجـةرة كـة
خــاى ًةبةضجى بـ باضـء يِـــط ( بط ـ )ٛخـج بلــاخ ،يـاْ باضـء دةضـجى زِىضـــح
(مييــّ) خج بلــاخ؟ ئةرةز ًةبةضـجى ئةرةب دةهـيَيــّ :ئةر دررىُة درر ضــيفةثى
غـايطــــجة خــاىْ ،بــةيَ كــة ه َيــسةدى ثةًاغــــا دةكــةيّ ،دةبيــِني خ ــاى كــازبة ــ
ًةبةضـجى ئةرةية غــجيَم هـة ًيَػــلى ئيٌَـة ُــصيم بلاثـةرة ،يـاُى :رةن يـــجْ ئيَـاة
غــجيَم هة يِطــجاْ دةرــسْ ،ياْ رةن يـجْ ثجًازيَـم دةديَضـِةرةر هة بّ ٓـةُطـوــجاْ
ٓةهيــدةرسْ ،يــةُدة بجثــاْ ئاضــــاُة؟! خــاى دــةزرةزدرازيؼ ًــةزشةَ كسدُــى شةر ب
ديَض ــاُةرة ئاض ــٌاُةكاُى ئــارى بــج ئاض ــاُّ ،ئِجــا ًــادىَ ئايةثةكــة بــة زِررُيــء ئــةرة
بطةيـــةُ  ،ديَايطــــح ُاكــاخ بوــيَني :يــــِط ( بط ـ ـ)ٛر دةضــجى زِىضــح (ميــني) درر
ضــيفةثى خــاىْ ،بةهـلا دةهـــيَني :ئـةرة ثةيبيـسيَلـــة خـــاى شىُــار غـازةشى هةقـةدةز
يةقوـى ئيٌَـة بةكاز ٓيَِارة ،ياخاد بج ريَِـة كة دةفـةزًا َ :ﭽﰂ ﰃ ﰊﭼ
الطـور ،رىثة :ثج بة يارةكاُى ئيٌَة  ،رىثة :ثج هةذيَس يارديَسيى ئيٌَة دى  ،يـاْ كـة بـة

ًارضـا دةفةزًا َ :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ طـه ،رىثة :بج ئةرة هةضـةز يــار ًـّ
دزرضــح بلس َيــى ،هةضــةز يــار ًــّ ديَبطــةيةُسيَى ،ئاغــلسىية كــة هةضــةز يــار خــاى
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ديَِـــارةيةُس َ ،بــةهلا رىثــة :هــةذيَس يـــارديَسيى ًِــــدى بـــء ،ــا رةن راثـــٍ دةبــ
ضـةزجنى ئةر ضياقة بدز َ كة ئةر ئايةثة ثيَدى ٓاثاة ،ئةرةزُا ًِيؼ ئةر زِىيـةَ دـ
دـاَٞتِ) ئـةر رغـاُة ثيَذـةزِيَِّ،
زِىضجة كة شىُاياُى ضةهةف راثاريـاُة( :أ َورِٓٔـا َ َىـا َ
رةن يـــجْ خجيـــاْ ٓـــاثارْ ،يـــاُىً :اُاكـــةياْ دةشىُيـــّ ،بـــةيَ يـــجُيةثييةكةياْ
ُاشىُيــّب حةرىهة خاى ب ٓـارثـا دةكـةيّ.
ئِجــا بج شىُيازييجـاْ ٓةُديَ رغـة ٓةْٓ ،ةًار شىُاياْ يةكدةُطّ كة دةب ثةئايى

بلسيَّ ،بج ريَِة ئةَ زِضـجةية كـة دةفـةزًا َ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭸﭼ احلديـد،
رىثة :رة ئةر (خـاى) هة رةهجاُـة هـة ٓـةز غـايَِيَم بـّ ،شىُايـاْ دةهـيَّ :دةبـ بطـاثس َ:
( ٔب ٔع ْم ٔىْٔ َٔ ُـدر ٔتْٔ)ُ ،اب بوـ َيـى :ئيَطــجا خـاى هيَسةية ،بجيى؟ ياُلة ئةرة دذ دةرةضجيَح

هةرةيَ فةزًايػـجى خـاىدى كـة دةفـةزًا َ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ طــه،
خمْ ٔقـ ْٔ)
رىثة :خــاى هةضـةز يةزِغــة ،ئِجا شىُاياُى ئيطـــالَ دةهـيَّ( :إُٖ اهلل َبأٟـ ـ َْ َعـَِ َ
ط ْٔ) رة ئةرةز هةضةز
خاى هة دةزةرة دزرضجلسىرةكاُء خجيةثى َُِٕ َٔ ( ،وُشِ َت ُٕ َعم ٜعَرِ ٔ
يةزِغى خجيةثى ،رىثة :خاى هة دةزةرة ئاضـٌاُةكاْب شةريية ،ئِجا ًـادىَ ئيٌَـة ئـةرة
دةشىُني كةرىثة :كة دةفةزًا َ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼُ ،اراجنـ خــاى هيَــسةؽ

ب هةرـةهٌاْب ،هة ٓةًاْ كاثيػـــدى هةضـةز يةزِغـء خـــجي بـ  ،بةهـلــا دةبـ بوـيَني:
خاى هةرةهٌاُة بة شىُيازيء ،بة دةضجةيثى ،بة زِة ـةثى ،بة حيلٌـةثى ،بة ئيــسىدة ،
بـة ٓـــةًار ضـيفةثةكاُى هـة ٓـةز غـــايَِيَم بـني هةرةهـٌــاُةُ ،ـةن بـة شىثــى خـــج
هةرةهٌـاْ ب ( !!)1بجية ئيٌاَ ئة ـةدر ضـةز ةَ شىُـاياْ دةهــيَّ :دةبـــ ئـةر ئايةثـة
 )1بـا بج ريَِـة ضـةزجنى قطـة ٓةُديَم هة شىُايـاْ بدةيّ هةبـازة ثةفطـيـسكسدُى ئةَ ئـايةثةرة:

 -1ــاه ابــَ أبــ٘ حاتــي فــ٘ تفشـٗــرٓ ....عــَ ابــَ عبــاض فــ٘ ٕلـْ ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ــاه:
ِٕٖ ـي (العرش ٔ عمىـْ ،سـٍدٓ حشـَ) دلىٕع الفتــأ ٝالبَ تٗىٗـ ،ٛج ،5ص.486 - 485
 -2ــاه ابــَ أبــ٘ حاتــي فــ٘ تفشـٗــرٓ ....عــَ وقاتــن بــَ حٗــاُ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ٖعـٍــ٘:
بقـدرتْ ٔسـمطاٌْ ٔ عمــىْ; ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ دلىٕع الفتــأ ،ٝج ،5ص.498 - 497

 -3ابــَ َجٗــر :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ...ﭼ أ ٙر ٗــب عمٗــكي طــّٗد عمــ ٜأعىالــكي ..الـىضــباح
الـىٍٗـر ،ص1363:
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ثــةئايى بلــــس َ ،ديــازة ٓةُــديَم هةرىُــــة كــة خجيــاْ بــة ًةغــــسِةت ضــــةهةفيى
ُاردةبةْ ،ديَياْ رىية كة ثةئايى كسدْ هة ٓيض كاثيَلدى دزرضـح ُية ،كة ئـةرة رىُيــة،
ياُل ــة شىُاي ــاُى ديَػــــني ٓةُــــديَ غــــجياْ ثــةئايى كــسدرةر ٓةُــديَم غــجيػ ــياْ
ثــةئايى ُــةكسدرة ،داغــاْ دةغــطاجن بو ـيَني :ئــةرة ٓــةز ثةئايو ــيؼ ُيــــة ،ياُلــــة
رغةيةن كة هة شًـاُى يةزِةبيـدى ًاُـا ًـة اشيى ٓةيـةر ًاُـا حـةقيكء ٓةيـة ،بـج
دــاَٞ
ريَِــة :ئيَطــــجا ئيٌَــة ه َيــسة دىُيػــــجاريّ ،ئةرــةز بوــــيٍَ :ئــةرة غــــيَسةكة ٓــاخ ( َ
س ـدُ) ،كــةع راًــاُى رىيــة دزُِدةيــةن بــ ؟ بيَطاًــاْ ُةخيَــــس ،يــاُلة دةشىُــّ
األ َ
ًةبةضــجٍ ديــاريَلى ئاشىيــة ،كــة رةن غ ـيَس رىيــة ،يــاْ ئةرــةز بوــــيٍَ :زِياييةكــة ٓــاخ،
دةشىُــّ ًةبةضــح ديــاريَلى فيَو ــباشةٓ ... ،جــد ،ئِجــا ئيٌَــة بــةديَى ضــياقةكاْ بجًــاْ
دةزدةكــةر َ كــة ئــةر رغــةية ًاُاكــة حةقيك ــيية يــاْ ًة ــــاشيء ،ئةرك ــاثة ٓــيض
ديَايطــح ُاكــاخ بوــيَني :ثةئايوــيؼ.
رةن رــاً :ــّ هــة بــةزرى ض ـيَيةًى كجيَبــى( :ئيٌــاْب يةقيــدةي ئيطــالًيى)دى بــة
دزيَــريء باضـى ُارر ضــيفةثةكاُى خـاىَ كــسدرة ،كة هيَــسةدى يَـى ُابيَجــةرة.

ًةضـــةهة ُجيـــةَ :كــة دةفــةزًا َ :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﭼ ،رة ش زيــاْ ئ ــةرة هــة دةزرةزدر ــازةرة بــجخ دىبةش َي ــِسىرة ،ياخــــى
بارْب كافسيــاْ ثيَـدى شياد دةكاخ ،يةكيَـم بجي ٓةيـة بذسضــ  :رةحى خــاىر كجيَبـــء
خــاى يجْ دةبيَجة ًاية شيـادبارُى يـاخيبارْب كـافس هـة ئيِطـــاُدى؟ ئـةَ دسضـيازة
درر رةيًـى ٓــةْ:
ٓ /1ـ ــةز كاثيَـــــم ئايةثيَـــــم د َ ،ئةرىُـــة بـــــسِرى ديَِـــآيًَِّ ،اُـــا رىيـــة شيـــاثس
ضـــةزديَضيء دةكــةْ ،رة كــافسيَلى ديلةغــياْ ثيَــدى شيــاد دةبــ  ،بــج ريَِــة :خــاى
دةزرةزدر ــاز ( )6236ئايــةثى دىبةشىُــدرة ،كةض ـيَم ئيٌــاْ بــة يــةن ئايــةخ ُةٓيَِ ــ
كـافس كـسدرة ،بــةيَ ئيٌـاْ بـة غــةؽ ٓـةشىز ئايـةخ ُةٓيَِــ  ،يـاُى غـةؽ ٓــةشىز
كــافس كــسدرة ،رة ٓــةزرةٓآ ،ــةثا ئايــةثى خــاى شيــاثس دىبــةشْب ئــةرىُيؼ ئيٌــاْ
ُةٓيَِـــًّ ،اُـــا رىيــــة كافسيــاْ شيــــاد دةبــــ  ،رة ٓــةثا ئايــــةثى خــاى دىبــةشْب
ئةرىُيؼ ديَاة دـابةُد ُةبـّ ،ضـةزديَضـيء ثيَيــاُدى شيـاثس دةبــ .
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ٓ /2ــةثا ئايــةخ دىبــةش َب قازِئــاْ شيــاثس بيَجــة خــاىز ،ئــةرىُيؼ كيِــةب حةضــارديءب
باغصيـ ــاْ بةزىُبـــــةز ئيطـــــالَ شيـــــاد دةبـ ـ  ،ئـــةرةؽ دةبيَجـــة ٓـــج ئـــةرة كـــة
ضـةزبلـيَػــ بج شيـاثس ياخـيء بارْب كـافسبارُيــاْ.

ًةضـــ ــةهة دةيـــــــةَ :كـــــة دةفـــ ــةزًا َ :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﭼ ،رة درذًِايــةثيىب زِقب كيِــةًاْ خطــــجة ُيَاىُياُــةرة ثــا زِ ذ قياًــةخ،
ٓةُديَم راثارياُةً :ةبةضــح ديَى ارهةكةر ُةؾـسِىُييةكاُة ،هـة ُيَـاىْ ارهةكـةر
ُةؾــسِىُييةكاُدى درذًِــايةثيءب كيَػــةر ُاكجكــيى ٓةيـة ،كـة ئـةرة رىيـةر ئيَطـــجاؽ
ٓــةز ٓةيــة.
ٓةُديَلى ديلــة راثارياُةً :ةبةضـح ديَـء ثاقٌـةكاُء ارهةكةكاُـة ،ارهةكـةكاْ
هة ُيَـاىْ خجيــاُدى يةُد ثاقٌيَلــّ.
ٓةُديَلــــيؼ راثارياُــــةً :ةبةضــــح ديَــــى ثاقٌــــةكاُى ُةؾـــسِىُييةكاُّ ،ئيَطــــجا
ُةؾــــــسِىُييةكاْ ضــ ــ ثــــاقٌّٓ ،ــــةز كاًيَلــ ــياْ رةن ديِيَلــــى ضــــةزبةخج رىيــــة:
َ ـ ـص) ،زِيَػــــــء دةييَــــــج كــــة دةفــــةزًا َ:
(َاثُٕلـ ـٔـٗ  ،برٔتش ـ ـ ـتاٌ  ،أرث ـ ـ ـد ْ
ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼٓ ،ةزيــــــةُد ضــــــياقةكة شيــــــاثس بــــــاع هــــــة

ارهةكـــةكاْ دةكـــاخ ،بـــةيَ ًةبةضـ ــح ديَـ ــى خـ ــارةْ كجيَبةكـ ــاْ بـ ـ  ،بةرػـــــجىب
ٓةًاريـــاْ بطسيَجــةرة ،ل هــة ُيَـــا خــاد يــةن ًيووــــةثدى ،رةن ُةؾــــسِىُيء ،يــاْ
ارهةكـــــة ل هـــة ُيَـــاىْ ٓةزدرركياُـــدى ،كـــة دةبيـــِني بـــــةزدةرىَ درذًِايـــةثيىب
ُاكجكييــاْ ٓــةبارةر ٓةيــة ،رة ٓةًيػــة ئةٓوــى باطاالَ ديَلــةرة ُاكجكــّب ،خةهــم
ثــةُيا هةضــةز ٓــــةق دهــى كجدةب َيــحب رــــس َ دةدزيَ ،رة ٓةزر ــيص ُاراجنــــ خةهــــم
هةضــةز ُآــةق دهى ديَلــةرة رــس َ بــدز َب ــجؽ خبـــاىخ.

ًةضـةهة يـاشدةيـةَ :كـة دةفــةزًا َ :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼٓ ،ـــــــــةز كاثيَــــــــــم ئارسيَليــــــــــاْ
ٓةهـطيـسضـاُد بج ةُط ،خـاى دةيلاذيَِيَجـةرة ،رة خسىدـة هـة شةريـدى دةكـةْب خـاىؽ
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خسىدــــةكازىُى خجغــــِاريَّ ،ئايــــا ًةبةضــــح ئةرةيــــةٓ ،ةزكــــــاخ ارهةكــــة ئارــــــس
دىبطيــسضيَِّ ،خــاى بضــ بيلـاذيَِيَج ــةرة؟ ئــةرة يةكــيَم هــةر غــــايَِاُةية كــة ًاُــا
ًة ــاشيء دةرةيةُ  ،كةرىثـة :ئةرىُـة دةهــيًَّ :ة ــاش هة قازِئاُدى ُية دةبـ بوـيَّ:
ٓــةزكاخ ارهةكــة ئــارس بلــةُةرة ،ثــاكا يــايى هــيَِيَّ ،غـيَا (ييَػــــح) هــيَِيَّ ،خــاى
دةيـ ـ ئارسةكـــةياْ هـ ــ دةكاذيَِيَجـــــةرة ،كةيـ ــء ئيٌَـــة دةبيـــِني ارهةكـــة ئـــارس
دةكـةُةرةُ ،ةؾسِىُيء ئارس دةكـةُةرةر خـاىؽ هيَيـاْ ُاكـاذيَِيَجــةرة! كةرىثـة :هيَـسةدى
َ ِم َىـا أثـارُٔا
ًةبةضــح هة ئارسةكـة ًاُـا زِرىهــةثيى ئارـــس ُيــة ،بةهــلا ًةبةضـحُ ( :
فتٍ ًٛأطفأِـا اهلل) رىثـةٓ :ةزكــاخ فيجِةيـةكياْ ٓةهـطيـسضـــاُد ،خـاى كذـء دةكاثـةرة،
ُةن ئارسيَم ب ب خاى بيلـاذيَِـيَجـةرة ،رىثة :هـيَسةدى ًةبةضــح هـة ئارــس (ٌـارٓ) ئــاذىرة
(فٔت ـٍَ)ٛيــةر ئاًاذةية بج دزرضـجلسدُى ئــاغـارتب ٓـةزى.
ئِجــا خــاى كــة دةفــةزًا َ :ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ ،رة خــاى خسىدــةكازىُى

خجغ ــِاريَّ ،دي ــازة ُــــةن ٓــةز خجغ ــء ُــاريَّ بةهـلــــا زِقيػــــى هيَيــاْ ٓةهدةضــــج ،
بــةيَ ئةرة ئاًــاذةية بـج ئـــةرة كـة خـــاى ديَـى خجغـــة بةُـدةكاُى رىبلـــةْ خجغـء
بايَّ ،كةرىثة :خـاى هــة بيــاُار ُيــة بجئـةرة زِقــى هـة بةُدةكــاُى ٓةهطـــ  ،بةهــلا
د َيــى خجغــــة رىبلــةْ خجغــــء بــايَّ ،بــةيَ كــة خسىدــةكازبّ ،خجغــء ُــاريَّ ،رىثــة:
خسىدةكازيى هةخجثـاُدى بةزْب ببِـة ياكةكـاز ،بجئةرة ببِــة خجغـةريطجى خـاى!
خايَِـةزىُى بةزِيَــص!
ئةرـــةز ئيٌَـــة ثةًاغـــا قازِئـــاْ بلـــةيّ ،دةبيـــِني خـــاى كازبـــة ٓةًيػــــة
ٓةهايَطـــجةكاُى خـــج دةبةضـــجيَجةرة بـــةر ضــيفةثاُةرة كـــة هـــة كجثـــايء ئايةثـــةكاْ

دةيأُيَِ  :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼالقصص ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﭼالبقـــر ٓ ،ــةزريص ُاياُبةضــــجيَجةرة بــة رــةيب ُةثــةرةر دــازةر

ضــــاًاْب قــــةدر قيــــافةر زِةُــطب غ ـيَاةر دميةُــةرة ،بجيــء؟ يــاُلة ئةرــةز باضــء
يـةزِةت بارْ بلــ اخ ،يـاْ باضـء كـازد بـارْب ثـازن بـابْب فـازع بـارْ ،يـاْ باضـء
زِةؽ بابْب ياْ ضــذء بارْ ،ياْ ُيَـس بارْب ًــ بارْ ،ياْ اىُيــىب ُاغـيـسيِــيى
ٓ ...جـــد ،ئةرىُـــة ٓيضـــياْ ئيــــسىدة ئيِطـــــاُياْ ثيَدىُيـــة ،بجيـــة خـــاى دىدرـــةز
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ٓةهايَطـجةكاُى ُابةضــجيَجةرة بةر غــجاُةرةر هةضــةز ئةر غـــجاُةياْ بيِـا ُاكـاخ ،كـة
هــة دةزةرة ئيـــسىدة ئيِطــــاْ دىْ ،بةهــــلا بــةر غــــجاُةياُةرة دةبةضــــجيَجةرة كــة
هةذ َي ــس زِكيَفــى ئيـــسىدة ئيِطــــاْ دىْ ،كــة بسيجــــني هــة يةقيــــدةر فيلــسر يــاكةر
خسىدةب ٓةهطــاكـةرخب زِةفـجازةكــاْ.

ًةضــةهة درىشدةيــــةَب كجثــايى :كــة دةفــةزًا َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،ـــاز ديلـــةؽ باءـــاْ كـــسدرة،
ٓةًيػة خاى  كة باضء ًاُافيكـةكاْ ،ياْ ارهةكةكـاْ ،يـاْ ُةؾـــسِىُييةكاْ ،يـاْ
ًاغــسيلةكاْ ،ياْ كافسةكاْ دةكاخ ،دةفةزًا َ :ئةر ضيفةثة خسىداُةياْ ٓةْب هةبةز
ئـــةر ضـــيفةثة خسىداُـــة خـــاى زِقـــى هـــيَياْ ٓةهدةضـــج ب خـــاى خجغـــى ُـــاريَّ ،ئـــة
ًطـاهٌاُيِة! ئةرة كسدةرةكاُيـاُّ ،هـيَيــاْ رزيــابّ!
بـــةيَ ًةرـــةز يـــجْ ،ئةرـــةزُا درىيـــء دةزرىشةيـــةكياْ بـــج ٓاثِـــةرةر رةزِىُـــةرة

هيَدةكــــ ــاثةرة ،هيَــــــسةؽ دةفــــــةزًا َ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼالـنائـــد  ،ئـــةر خـــارةْ
كجيَباُة كة ئةر ضــيفةثة خسىداُةياْ ٓةْ " :ارهةكةكاْب غةيس رىُـيؼٓ ،ـةًار

ئةرىُة خجيـاْ بـة خـارةْ كجيَبــء ئاضــٌاُيء دةشىُــّ" ،ﭽﭕﭼ ،ئةرـةز ئيٌـاْ
ب َيــِّب ٓــةق قبــاريَ بلــةْ ،رة ٓــةقيؼ ديــادة بلــةْ ،يــاُى :بــة يةق ــىَ رةزيبطــسْب
قةُايــةثى د بيَِــّ ،رة بة دهـيؼ قبارهى بلـــةْ ،رة بـة شًاُيـــؼ دىُـى ديَـدىبيَِّ،
رة بــة كــسدةرةؽ ديَيــةرة دابةُدبـــّ ،ﭽﭖﭼ ،دــازيَصيؼ بلــةْ ،هــة دىْ ئــةرة

ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ ،ئةرة بة ثةئلـيد ئيٌَة خسىدةكاُياْ هـ دةضـسِيِةرة،
ا ئةر (ي)ة ،شىُايـاْ دةهــيًَّ :ى قةضةًة ،رىثة :ش ز بة ثةئليد ئيٌَة خسىدـةكاُياْ

هـــــ دةضــــسِيِةرة ،ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ ،ئِجــــا درىي ئــــةرة دــــانب

www.alibapir.net

....

()88 -79

[ ] 966

ياكبارْ ،دةغـياخنـةيِة غـايَِى يـانب داكاُـةرة ،يـاُلة بةٓةغـح غـايَِيَلى دـانب
خــاريَّب بجخن ــجؽب زِىشىرةي ــةر ،بــة كةه ــلى خةه ــلى ديــــظب دجخ ـ َى ُايــــةخ ،بجيــة

ضــــةزةثا دةفــــةزًا َ :ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ ،ديَػــــــ خسىدــــةكاُياْ هــ ــ
دةضسِيِةرة ،خاريَـّب داخجــةر بجخنـجؽ دةبّ ،ئِجــا دةياخنةيِـة بةٓةغـــجةرة ،رةن

هــة ضــارزِةثى (ىهصًس)يػ ــدى دةفــةزًا َ :ﭽ...ﯦﯧ ﯨﯩﭼ ،رىثــة:
ئيَط ــجا دــــانب ي ــاكّ ،ئِج ــا بض ــِة ُ َيــا بةٓةغــــح ،ئــــةرة بةُطـــــبةخ درىزِ ذةرة،
ثةًاغـــا بلـةْ هيَـسةدى خــــاى  بـج خـــارةْ كجيَبــةكاْ كـة باضــء درىزِ ذر بةٓةغــح
دةكـاخ ،ديَػـــ باضـء خـاريَِــبارُةرةياْ هــة راُآةكــاُياْ دةكــاخ ،ئةرــةز ئيٌــــاْب
ثةقاىيــاْ ٓــةب .
ئِجـ ــا درىيـــء ديَجـــة ضـ ــةز باضـــء غـــايَِةرىزر بةزٓـــةًى دُيـــايء ئيٌـــاْب ثـــةقاى،

دةفـــــــــــــةزًا َ :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،رة
ئةرـــةز ٓاثبـــاية ئةرىُـــة ثـــةرزِىخب ئيِجيـــىب ئـــةرة هـــة دةزرةزدرازياُـــةرة بجيـــاْ
دىبةشيَِسىرة ،بةزداياْ كسدبـا ،يـاُىٓ :ـةقء خجيـاْ دىبايـةب بـة ثـةرىريى يَبـة يَياْ

كسدبايــــــة ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ ،ئــــــةرة بيَطاًــــــاْ هــــــة
ضةزررياُةرةر هـة ذيَـس ديَيةكاُيػــياُةرة دةيـاخناىزد ،رةكـا هـة كـازدةرىزيء خجًاُـدى
دةهــ ( :هــة ضــــةزآب هــة خـــاىزآٓ ،ــــةز بــج دةبــــازيَ) ،ضـــةز (فــٕق)ر ذ َيـــس (حتـ )،
ياُـــى :ئاضـــٌاْب شةر ٓ ،ةُــديَم هــة شىُايــاُيؼ ئارىيــــاْ ثةفطـيـــس كــسدرة :خــاى هــة
ئاضـٌاْ بازىْب بةزةكـةثياْ بةضـةزدى دةبـازيَِـــ  ،هـة ئةزشيػــةرة دىُةريَوــةر ًيـــاةر
ض ــةرشةر غــجى باغــياْ بــج دةزِريَِ ـ  ،بــةيَ رىديَدي ـ شيــاثس ًةبةضــح ئــةرةب كــة
ئاءــاْب شةر ب ٓــةًار ٓجكازةكــاْ دةضــجةبةز دةبــّ بجيــــاْب ،دةبِــة ًايــة خ َيــسر
بةزةكةخب ديحب ديَص هة ذياُياُدى ،ئِجـا ئـةرة يَـى ضـةزجنــة ،هـة ئايـةثى ديَػـــيَدى
خـــــاى فةزًـ ــار  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ ،هةرةياُـــدى دةفـــةزًا َ:
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،ئةًـــــ ــة ئـــــــةرة
هيَاةزدةريـــسيَ ،كــة ئيٌــاْب ثــةقاى كاثيَــم هــة ًس ظــدى ديَِــة د كــة دابةُــدب بــة
كجيَبـــةكاُى خـــاىرة ،ديَػـــــ دةفـــةزًا َ :ئةرـــةز ئيٌـــاْب ثـــةقاىياْ ٓـــةب  ،درىيـــء

www.alibapir.net

....

()88 -79

[ ] 966

دةفــةزًا َ :ئةرــــةز كجيَبــةكاُى خــاى بــةزدا بلــةْب ديَياُــةرة دابةُــدبّ ،رىيــاْ بــج
دةكةيّ ،رىثة :زِيَى رةدةضــجٔيَِاُى ئيٌـاْب ثـةقاى دابةُدييـة بـة كجيَبةكــاُى خـــاىرة،
يةك ــيَم بــجي ٓةيــة بذسض ـ  :ئايــا يــجْ خــاى دةفــةزًا َ :بــة ثــةرزِىخب ئيِجيوــةرة
دابةُدبّ! هة كاثيَلدى كة ثةرزِىخب ئيِجيى رـجزِدزىرْب دةضــجلازيء كـــسىرْ؟ شىُـايــاْ
ئــارى رةيًيــاْ دىرةثــةرة:
أ -دةهيَّ :رىثة :بةر غجاُةرة دابةُدبّ كة ُةرجزِدزىرْب دةضجلازيء ُةكسىرْ.
تٓ -ةُديَلــيؼ دةهــــيَّ :رىثــة :ئــةر ثــةرزِىخب ئيِجيوــة كــة ًاذدةيــاْ ثيَــــدىية بــة
ٓاثِى ديَغـةًبـةز كجثــايء ًاحةدـــةد  رة كـة قازِئـاْ درى كجيَبــء خاىيـة،
رة ضــةزةجنـــاَ ببِــة ًطــــاهٌآْ ،ــةزدرر ًاُاكــةؽ زِىضــ  ،يــاُلة ئيَطـــجاؽ
ثةرزِىخب ئيِجيـى بـايى ئةرةُـدة ٓـةقياْ ٓـةز ثيَـدى ًـارة ،كـة ئةرـةز ارهةكـةر
ُةؾ ـسِىُيء ديَاةي ــاْ دابةُدب ــّ ،ذياُي ــاْ ش ز دةرــــجزِ َ ،ديَػــجـــسيؼ ئاًاذةًــاْ
ديَـــــدى ،رة ئـــةَ ئايةثـــة رةن ئـــةر ئايـةثـــة ضـــارزِةثى (األع ــراف) رىيـــة ،خـــاى

دةفــــــــــــةزًا َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ  ...ﭣﭼ ،رىثة :ئةرـةز خـةهــلى ئارةدىُييةكــاْ ئيٌـــاْ بيَـِّب
دـازيَص بلةْ ،بةزةكةخب ديَص ئاضـٌاْب شةرييـاْ بةضــةزدى دةبـازيَِــني.
ئِجــا خـاى دىدرــةز هة كجثــايء دى دجهيَِياْ دةكاخ ،بج درر جز ،ثاكا ئيٌَـة فيَـس
ئيِؿــــافب دىدرــــةزيء بلــــاخ ،يــاُلة رػــــجاُدْ (تعىــٗي) ك ـازيَلى ش ز خسىدــة ،بــج
ريَِــة بطــاثس َ :ئــةر خةهلــة ٓــةًارياْ خــسىدّٓ ،يضــياْ بــة كــةهم ُايــةْ! يــاْ ئــةر

خةهلة ٓةًارياْ ياكّ! خاى دةفـةزًا َ :ﭽﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭼٓ ،ةُديَـــم هــة شىُايــاْ دةهـــيًَّ :ةبةضــــح هــة :ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ،
رىثة :ئةر ارهةكــةر ُةؾــسِىُيياُة كـة ئيٌـاْ ديَـِّب ًطـــاهٌاْ دةبـّ ،بجيـة خـاى
ًةدحــى كــسدررْ ،كة ًيـاجنــينيب خةثــى ُيَاةزِىضــجياْ رسثــاة.
بــةيَ ًــّ رى ثيَـــدةرةَ ًةبةضــــح ديَــــى ًطــــاهٌاُةكاُياْ ُيــة ،يــاُلة هــةرىْ
( ٔوـ ٍُِّي) يــاُىٓ :ــةز هــةر ارهةك ــةر ُةؾ ــسِىُيياُة كــة خــاى شةًيــاْ دةكــــاخب بــة
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خـــــسىث باض ــياْ دةكــاخ ،كةًيَلــــياْ ٓــةْ رىُــني ،ياُلــــة ئــةر :هــة ( ٔوــَ)ي ـة ،بــج
بةغــلسدْ (تَب ٔعــٗ َ)ة ،يــــاُى :كةًيَل ــياْ ٓــةْ "هــة ي ــار ش زبةي ــاْ" زِ َيــمب د َيــمب
زِىضــــحب زِةرىُ ــّب هةرــةيَ ديِةك ــة

خجياُــدى زِىضــــح دةكــةْ ،ئِج ــا ﭽﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،بــةيَ ش زيــاْ خــسىدةيّ كــسدةرة ئــةجناَ دةدةْ ،بــة كــازثيء:
ٓةُــديَلياْ ٓــةْ هةرــةيَ ديِةكـــة خجيــــاْ زِىضــح دةكــةْ ،بــةيَ ش زيــاْ هةرــةيَ
ديِــةكة خجغياُدى زِىضح ُاكــةْ.
بةزِيَـــصىْ!
ئةًة ئةرة هيَاةزدةريـسيَ "رةن ديَػـــجـسيؼ را اْ" كة ئيٌَة ًطـــاهٌاْ دةبـ
هةرةيَ خةهـلــدى دىدرــةزر بة ئيِؿــاف بـني ،داغـاُيؼ ش ز رسُطـة خةهــم ٓاُبـدةيّ
بــة دسِةُطــــيذةكاْ (وبــاد )ٞٙخجيــــاُةرة دابةُــــدبّ ،ئةرــــةز ارهةكـةبـــ بــة
ثةرزِىثــةرة دابةُـــدب  ،ئةرــةز ُةؾــسِىُيـــء بــ بــة ئيِجـــيوةرة دابةُــدب  ،ئةرــةز
يةهـٌاُييـ ــة بـــة يةهـٌاُييةثيةكـ ــة خجيـــةرة دابةُـــد بـ ـ  ،رة ئةرـــةز ئيدديةـ ــا
دمياكسِىضـيةخ دةكــاخ ،بـا بـة دمياكسِىضـيةثةكة خجيـةرة دابةُـدب ٓ ... ،جـد ،بـةيَ
ئيٌَــة كيَػــــةًاْ هةرـةيَ ئــةر كةضـاُة دىيــة كــة غـيةاز بـ كسدىزيـاْ ٓةيــة ،قطــة
خجؽب بجغـياْ ٓةيــة ،دررزكـاذ ُصيم خةضـازْ ،زِرىهةخ اىُيء ُصيـم ريَسىُّ.
س ِبخَا ٌَ
ُ

ط َّدُ أُِ ال إَلَْ َإال أٌِ َ أسِ َت ِغ ٔفرُك َٔأتُٕبُ إَل ِٗ
خ ِىدٔك أ ِ
المُِّيٖ َٔبٔ َ
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س
ده ر ي ـشا ز ده هيم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةّ دةرسـةَإ يـة حَنـٓ(  )5ئايـةج حَنهـَ،ن  )71 - 67يـةّ حَنـٓ( ئايةةـة َاراركةنـةد
خـا  سـةرةةا ية ئايةةى يةنةَـَ ركوو دةناةـة حَنغـةَبــةرى نؤةـاي َاةةةـةد 

وة رــؤ رــارى دووةّ يــةّ ســاوركةةةد رــة ْا ْــاوى ﭽﭺ ﭻﭼ ئــةى حَنغـةَبـــةر!

دةيَوينٓـــآء حَنــى رك دةيةيـةْـــآ نــة ئــةوةى خـــا رــؤى ْـــاردؤةة خـــا ر كر يبطــــةيةْآ

ئةيةرْـا رة ْةيـةيةْـةرى حةيـاَى خــا د دةْـىىن ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ وة رة َيَنَٓش حَنَةد ج نة ية خةيَهى نافى
رَـخــارينزىن.
حاشـــإ يـة ئايـةةى دووةَـَ ركووْـى دةناةــةوة نـة دةرـآ ضـى كر رطةيـةْآ نـة رىيتَــة
يـــةوةى رـــة خـــاوةٕ نتَنبةنـــإ رفـــةرَاىن :ئةيـــةر ةـــةو كر جء ئَٓةَـــٌء ئـــةوةى خــــا
ْاردوويةةـةخـــا ر رَنبـــةرَنى ْةنــةٕ ئــةوة َاْـــاى و يـــة يةســـةر َٖـــض َْـــٔ َٖـــض
ديَٓنهـتـإ َْـة دو ي خــا  كر يَةيةيـةْآ نـة ؤرينـو يـة خـاوةٕ نتَنبـةنإ رـة ٖـؤى
وةةـ د رة ينٓـى وى خـا وة ٖةر ياةى ياخــى رـاوٕء نافىيـــإ ةَنـــَ يـاد دةرـآ وةى
ية ئايـةةى حَنشـَنشــَ راســ نىد.
ئٓةــا يــة ئايــةةى س ـَنَةََ خـــا ْ ،ــا رك ى دةيةيــةْآ نــة ٖــةر نــاّ يــة َشــايَُاْإء
راويـةنـةو صـارَئةو ْةصـ كى ََْةنإ َاد ّ نــاةى خؤى رة كر ســتَى رىكو يإ رة خـا و رـة
ركؤذى دو يــــ َٖنٓــــارآء نــىدةوة راشـةناَْشــَإ ئةنــاّ د رـآ ئــةوة حَنشــــَٓاْةيإ نــة
نـــاةى خــؤى كر ســثء ســــاغ رـاوٕ ْــة ةىســـَإ يةســــةرةو ْـة حــةذ رةد د يــاْــَةيــىىن
حاشــإ يــة ئايــةةى ضــا رةََ كر يَةيةيــةْآ نــة نــاةى خــؤى خـــا حــةناَْنهى حتــةوى يــة
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راويةنـــةنإ رةةايبــةج وةريــىج وة حَنغـةَبـــةر َْنهى رــؤ ْــاردووٕ رــة ّ ٖــةر نــاج
حَنغـةَبـةر ني ــو ٖاةبــــآ رــؤ ايــإء ش ــتَنهى ياةب ــآ نــة يةيــةٍن ئارة ووةنــاْى ئةو ْــَ
ْةيان ــآ ئــةوة رةش ـَنهَإ يــةو حَنغـةَبـــةر ْة رــة درؤ ٕ د ْــاوٕء رةش ـَنهى ديهةشــَإ
رةوةَْة و يـإ ْةَٖنٓــاوة رة درؤ َْــإ د رَٓنــٔ رةيَـها ناشـتاوشــَأْ.
ئٓــةـا ية ئايــةةى حَنٓةــةََ ركووْــى دةنـــاةةوة نـة ئـةو راويةنـــاْة حَنَاْـا رـــاوة
ئــــةو ر ــؤرة َاَة ْةي ــإ َايــــةى رــة و يىفتــاري ْــث وة حَنَـاْ ــا راوة رةٖ ــؤى ئــةو
نىدةو ْــةوة ةاوش ــ رــة و يىفـت ــاري ء ْاركةةةةَــــ ْارــــٔ رؤيــة يــة ئانــــاَى ئــةوةد
نــاينىو نــةرك راوٕ دو ي خـا ى رـة رة ةيــ ية كر وةةـةوة ســـةريإء يَنَـــإ خؤشــباوة
دو ى ئـةوةى نة ةؤرةيـــإ نـىدوة نةضـى ؤرينهـــَإ ديشـــإ دو ى ئـةوةد ٖـةر نـاينىو
نة كر راوْــةوة.
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ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
       ﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯿﰀ ﰁ

ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
ئةى حَنغـةَبـةر! ئةوةى يةايـةٕ حةروةرديــارةةوة رـؤج د رــة ينٓى وة كر يبطــةيةْة
وة ئةيةر و ْةنـةى حةياَـةنةيَث ْةيةيـــاَْوة وة خــا يـة يـإء خى حـةى) خةيَــهى

نــافى) دةةخــارينزىن رَنطاَــإ خـــا ركينُٓــاي نؤَــةيَى نــافى ٕ ْانــاج ﮕ ر ًَ ـآ :خــاوةٕ
نتَنبــــَٓة! ٖةةــــــا ةــــةو كر جء ئَٓةــــــٌَء ئــــةوةى يةايــــةٕ حةروةرديارةاْــــةوة رؤةــــإ
د رة ينٓـى وة رةرحــاى ْةنةٕ ء حَناةى حارةْــَ ْـةرٔ) َاْـاى و يـة يةســـةر ٖـَض شـتَنو
يــة ٖــــةم) ْــث وة رــة ديََٓــــايى يــةوة ئــةوةى نــة يةايــةٕ حةروةرديارةــةوة رــؤج
د رة ينٓــى وة يــاخى رــاوٕء نافــىى ؤرينهــَإ يــاد دةنــاج دةرــا خةفــةج يــة نؤَــةيَى
نــافى ٕ َــةخؤ ﮶ رَنطاَــإ ئَُاْــَ ر ٕ َشــــايَُاْإ)ء راويةنـــةنإء صــارَئةنإء
ْةص ـ كى ََْةنإ ٖــةر ناََنهَــإ ر ـىكو رــة خـــا و رــة ركؤذ ،دو ي ـ رَنٓ ـآء نــىدةوةى رــاد

ئــةناّ رــَ ج ْــة ةىســَإ يةســةر دةرـآء ْــة د َيــتةْطء حــةذ رةد ر دةرــٔ  رَنطاَــإ
حةنـاْى حتةوَـإ ية وةضـةى ئَشــ كى ئٌَ راويةنـةنإ) وةريىج وة حَنغـةَبـةر َْنهُإ
رــؤ ا ركةو ْــــةنىدٕ رــة ّ) ٖــةر نــة حَنغـةَبـــةرينهَإ دةٖ ــاةة ا رــة حةياََنهــةوة نــة
ةـــــة يإ يـــــــآ ْـــــةدةنىد دةســـــتةيةنَإ يـــــة حَنغـةَبــــــةر ٕ) رـــــة درؤ د ْـــ ــا وة
دةسـتةيةنَشــَإ يــآ ناشــنت ﰁ وة حَنَـــاْا راو نـة ئــةوة ْارـــآ رـة َايـــةى رـــة و
ســــز رؤيــــإ رؤيــة نــاينىو نــةرك ر ــاوٕ يــة رةر ْبــــةر حــةياَى خـــا د ) حاشــــإ خـــا
ية كر يــةوة ســــةريإ وة ضاوحؤشــــَ يَنهــىدٕ) نةضــــ دو يَــش ؤريــــإ نــاينىو نــــةرك
راوٕ ية رةر ْبـةر ٖــةم د ) وة خـا رَٓـةرى ئةوةيــة نة دةيهــةٕ ﭥ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
َ ا َ) ب ِّم ُ) و ةـة :رَطةيةْـة ئــةو
الغَُ:التَّبمِٗ ََََُُٙ:يٖ َ َاهَُالكَ الًََ،ََٔ ،اِِ َ
ﭼ) :الْبَ َ
حةيـاَة يـإ ئـةو فةرَايشـتة نـة رؤةـٗـاةاة رَطـةيــةْة رـةوةى نـة حَنايشـــتة حَنـى
رطـةيةْى رة نـاردى دةيَـَنث :حَنطةيإَْ يإ حَنىك يـةيـإَْ.
َ ا َاِت ا تَٖع تىِنَ
ﮈ) :و ةة :حةيـاّ ْاَة دٔاٌ نَُ الرّش ا َلَ::ٛو اَُٖرش ُن َاِِ َ
عمَ َٜيَمٗ نَوِ ََال َ ىصاِٟن) ٖةْـــَينهَش ياةاوياْـــة :الرِّش ا َلَ ):ٛاْـــاى فـــى و ٕء
يشــتطَـىة ياْىٖ :ـةَاو وةةى خـا ى حةروةرديــار دةيىينتــةوة.
ﮋ) :الع

يَُ:اإل،وص اك َٔاإل،ع ِت اً َٔ ِع

حفظ،َُْ :يَّٖ ا ُِي)
ىَ:ٛاألٌَ ِبٗ اِ َ:ِٞ

ع يُ) و ةــة :دةســت ــخَنطىةٔ ةاْــَ دةس ــث رــة شــــتَنهةوة رطــىى نــة دةســتث رــة
شــتَنو يىج َاْـــاى و يــة دةيخــارينزى رؤيـةٖ :ع ِ َ ُىكَ) و ةـة :خــا دةةخـارينزىن
وةى ضـــؤٕ نةســـَنو ةاْـــَ دةســـث رـــة شـــتَنو رطـــىىن ْةيةيَــــآ رهـــةوىن خــــا ى
حةروةرديــاريش ئــاو ةــؤ دةحـارينــــزىن وة نــة دةيَـَنَــٔ :حَنغـةَبـــةر ٕ َةعصــاؤَ
و ةة :خـا دةياْخـارينـزىن دو يَـش يــاةى ركووْـى دةنةيٓــةوة.
ﮝﮞﮟ) :و ةـة :ةــةو كر جء ئَٓةَــٌ رــةرحا رهــةٕ و ةــة :حَنَاْــةوة
حارةْــَرٔء ةانُــةناَْإ رَنبــةرآ رهــةٕ ٔ ُٖقِٗ ُى َُٕال َّ الِ ُٖ َََٙ:َٚنميَُُٕفعم ّاَ
ُٖٔخ افِظَُٕ:ع َمّٗ ا) و ةـــة :يةســـةرى رـــةردةو ّ دةرـــٔ حارينزيـاريَشـ ــ يَنَةنـــةٕ
حارينزيـاريى ية ركو يَـةةَـشـ دةنــةٕء يـة َْناةركؤنَشــى.
ل سُ ََش ٗتَُ َل ُْ ََٔش ٗتَُع َمٗ ِْ) يــة َــاْى
ﮱ﮲) :و ةــة :ف الَحخ سَُ) األش َ:ٜا َ
عةركةرَــَ األش )ٜرة َاْاى ديَـتـةْطــَىء ْاركةةـةةَــى دىن.
ا إٌُاَع َم َٜدِٖ ََ ٌُ ٕح َٔص بأَ:خ رجَ ِو ََدٍٖ َِْ،يل َٜدٖ ََ خَر)
﮼)َ :ي ٕ تًَ َ
ص بأ) ية ديـٔ ٖةيَـطـــ ة كر ْةوةية و ةـة :يـة ديٓـى خـؤى رـؤ ديَٓنهـى ديهـة ضـاو وة
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ٖةْـَينو دة َيـَنٔ :ص َاب )ٛ٠نؤَةيَــَنو رــاوٕ يةسـةر ديٓــى حَنغـةَبــةر ْــاوب رــاوٕ
ٖــــةَْينو دةيَـــــَنٔ :ئةســـتَنىة حةرســـث رـــاوٕ وة ٖةْـــَينو دةيَـــَنٔ :خؤيـــإ رـــة
شــاينٓهةوةةى حَنغـةَبـةر ئَبـىك َِٖ دة ْــٔ ركةْطـة رــؤر و رــؤريش رــٔ.
ُؤا نَُ ِب ٗ ِىنئَعّ نٍ) و ةــة :حةناَْنهــة رــة
) :و ةــة :حةن ــاْى حت ــةو ع ْق نتَٖ َّ
ســــاينَٓ يةســــةر خـــا ردٕء رةيعــةج يةســةر د ٕ حتــةونى ر ــآ وة ئةس ـًَى وشــةى:
وِٗج اق) دةيَـــــآ ٔ ِثقْ تَُب ََْثِ ثَُ ِثقَ َٔ ًٛاعتى نتَُع َمٗ ِْ ََٔٔثقت َْظ ندحْ) و ةـــة:
َتُــاْةّ حَنهــىدو قـايــُِ نــىد.
الﯚﯛ) :و ةــــةْ :ةفشــــَإ ئــــارة ووى يــآ ْانــاج ةــة ى يــآ َْــة دة َي ـآ:
ال ّ َٕ:ٝوٗ نَُال ٍَّفضَي،ل َٜالعَّ ّٕ )ٚو ةــةٖ :ــــةو رىيتَــة يــة رــاو ْى ْةفش ــ
ئَٓشـــإ رــةرةو ئــارة وو.

نيَ ِوَََ
ﭑ) :و ةــة :و ياْز ْى حَنَـاْـا راو الِص باُ َََََُُٖخكَيَألَحَنَالٍ ِقٗضَ ،
رَالٍقِٗض نيَبب الِ َِْ َفُٗغ ِّم بَََح نُِىاَ
َ َّ
ظ َََََُّٖد ِ
َ رَاآلخ رَبب الِ ِْ َال َ
َغٗ ،رََََُٖد ِ
عم َٜاآلخ رَ) حِص باَُ) يـــة َـــاْى عةركةرََـــَ رـــة َاْـــاى ئةوةيـــة نـــة دوو شـــث
حَنضــةو ْةى يةنـــَئ يـةنَإ رـة دٍن د رــآ رـةرآ ئـةوةى ئةويَيهـة رـة دٍن د رـآ
رــة ّ ياَــإ ئةوةيــة ٖــةردوونَاْى يــة ََنشــــو د يــة رــة ّ يةنـَنهـــَإ رةســةر
ئةويـَيهــةد ٍن دةنــاج.
ﭔ) :البم ٗ َ ٛالع ذا ُ َٔيحنرافَعََ،الَ ث) فَتٓــة يإ رـة َاْـــاى رـــة دىن يـإ
رــة َاْــاى ســــز دىن يــإ رــة َاْــــاى اد ْــة يــة ٖــةم خـــا رــة حَنغـةَبـــةر 
دةفــ ــةرَاىن :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ وريارــــة

اةــٓـةدةٕ ديــارة ٖفتٍُِ ٕكَ) يــاْى ٖ ر،فٕ:ك) اةــبَةٕ.
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مـانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
يَنىةد خـا  حَنغـةَبـةرى نؤةـاي خـؤى َاةةةـةد  دةدوينٓـآ ديـارة قاركئـإ
ٖــةَاوى ٖةر دو ْـَٕء فـةرَاْى خــا ى حـةروةديارة ئا كر سـتةى حَنغـةَبــةر  نـى وة
رــة ّ يــة ٖةْــَينو شــاينَٓ خـــا ى ناررــةرآ رــة ةايبــةج رــة ْا ْــاوى ركةو ْــةنى وينتَ ء
حةياَبةرينت ــَ ْــاوى دةٖـَنٓ ــآ ﭽﭺ ﭻﭼ ﭽﭛ ﭜﭼ وة رــارى و د

ٖةية نة رـةرآ راْطــهىدٕ رـة ْاووَْشـــاْى ركيشـــايةجء ْارـاوةج دة ْـث نـة يةنشـــةر
دو َْْـةنــة يةيـةٍن حَنغـةَبــةرى خــا ية  يَنـىةد ٖـةر نةســـَنو ةةَاشـــاى ســـَاقى

ئةو ئايةةاْة رهاج دة ْـآ َةرةستى نَنَة؟ نة دةفةرَاىن :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﭼ ئــةى حَنغـةَبـــةر! ئــةوةى يــة حةروةردي ــارةةوة رــؤج د رــة ينٓى وة
رَطةيةْة ديــارة َةرةســـث حَنـى نــَنَة؟ ضـاْهة راســ راويةنـــةو ْةصـــ كى ََْةنامنإ

نىد ئٓةـا ٖـةر يـة دو ى ئـةّ ئايــةةة يةنشــةر دةفـةرَاىن :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ و ةــــة :ديــــارة

ســـَاقةنة راسـ ــ راويةنـــةو ْةصـ ـ كى ََْةنإ دةنـــــاج وة يَنـــىةد خــــا ى حـــةروةرديار
ٖؤشــَ ري دةد ةــة حَنغـةَبـــةرو  وريــاى دةناةــةوةو رــةختى يةســةر دةناةــةوة نــة
ئةوةى يةايةٕ حةروةرديارةةوة رـؤج د رة ينٓى وة رَطةيةْــة ٖــةيَبةةة حَنغـةَبــةر 
َانةيًةف رــاوة نة ٖــةرضى خـا ى حةروةرديـــار حَنـــى فـةرَاوة ٖـــةَاوى رطةيةْــآ

رــة ّ ي نَــىةد نة خـا رةةايبــةج دةفةرَاىن :ﭽﭺ ﭻﭼ وة دو ي دةفـةرَاىن:
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ وة ئةيـــــةر و ْةنـــــةى حةياَةنـــــةى خــــــا ج
ْةيةياْــَوة دو يــَش رــة َيَنٓى ح نَــَ وة :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ وة خـــا يــة
خةيَهى دةةخــارينزىن وشــةى :الٍ اط) و ةــة :ية ئةســ ًَـَ رـة َاْـاى خـةيَو)ة رـة ّ يـة

سـَاقةنةوة ديــارة نة َةرةســث خـةيَـهى نـــافى)ة ضاْهــة دو يـ فةرَاويـةةى :ﭽﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ رَنطـاَإ خـا ركينُٓاي نؤَةيَى رَنبــىكو يإ ْانـاج نـة
يــإ يــة ةــؤ رــَةٕ ي نَــىةد رؤَــإ دةردةنــةوىن نــة ئــةوة حــةياََنهى ةايبةةــة نــة دةر ـآ
حَنغـةَبـةر  رَطةيةْآ وةى دو ي يـة َةســـةية يىْطةناْـَ راسـ دةنـةئ ضـاْهة
ؤر ية ةةفشــَـــىةنإ ئةو ْـةى َـٔ ةةَاشـــاّ نـىدووٕ يَنـىةد ئَشـــهايَإ رـؤ دروسـث
رــاوة ْةياْ ــز َْاة ض ــؤٕ خؤي ــاْى ي ــآ دةررــا رهــــةٕ ئَشــــهايةنة ئةوةيــة :نــة خـــا

دةفةرَـــــــــــــــــاىن :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ ئـــةى حَنغـةَبــــةر! ئـــةوةى يةايـ ــةٕ حةروةرديـــــارةةوة رـــؤج د رـــة ينٓى وة

رَطةيةْة وة ئةيةر ْةيطةيةْى َاْاى و ية حةياَى خـا ج ْةيةياَْوة دةيَـَنٔ :ئاشـهى ية
ئةيةر حَنغـةَبـةر حةياَى خـا ْةيةيةْآ َاْـاى و يـة حـةياَى خــا ى ْةيةياْـَوة وةى
رًَــــَنى ئـــةوة دوورـــــارةيةو حت ٗنَالاص نَ)ة!! رـــة ّ وةى دو يـــ يـــة َةســــةية
يىْطـةنــــاَْ راســــ دةنــةئ و َْــــة رةيَــــها يــــَنىةد ئــةوة شــــتَنهى ةايبــةج رــاوة رــة
خاوةٕ نتَنبـةناْةوة رة راويةنةو ْةصـ كى ََْةنإ ْـةى يشـــتى رـآ و ةـة :ئةيـةر ئـةو
شتة ةايبـةةـة ْةيةيةْــآ رة راويةنـةو ْةصــ كى ََْةنإ ئةوة وةى ئــةوة و ية نـة ٖـَض
ناّ ية حةيــاّء رةرْــاَةى خـا ى حةروةرديـــارى ْةيةيــاَْرـــآ وة دو يـ خــا َـاذدةو
رةيَــــــَنٓى حَنــــَةد جء ديَـــــَٓا ،دةناةــــةوة ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ و ةــــة:
رةةةئهََ خـا دةةخــارينزىن يـة خةيَــهى وشـــةى :ﭽﮍﭼ يـة رـةنارَٖنٓاْى قاركئاْـَ
رةيشــتى و ةــة :خـةيَو يـة ٖةَْينـــو شـاينَٓش دةردةنـةو نى نـة َةرةسـث حَنـى خةيَــهى

نافىة رؤ وينٓــة :ية ساوركةةى هَعى را َُ) نة دةفةرَاىن :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﭼ يَنــىةد َةرةســـث يــة الٍ اط)ى يةنــــةّ نارى يــــةى رــاو يــة َاشــــىيهةنإ
ٖةو يَََ رة حَنغـةَبـةر و ٖاوة ْـى وة َةرةسث ية الٍاط)ى دووةّ ئةرا سـافَإء
ساحانةى راو نة ئَنُـة حَنشــتـى ية ةةفشري ،ساوركةةى هَعىراُ)د رامسإ نـىدوة رـا

يَنـــىةد خــــا دةفـــةرَاىن :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ و ةـــة :رةةةئهـ ــََ خــــا
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دةةخارينزىن يـة نافـــى ٕ وة َـٔ رؤيـة ئةوةةـــإ ؤر رـؤ ركووٕ دةنـــةَةوة ضـاْهة شـَعة
ئةوة دةنةْة رةيَـطة يةسةر ئةوة نـة َةرةســـث يـةوة ئَُـــاَةجء وياليـةةى عةيـــى)ية

خـــــا يــــَنى كر ى رــــآ ئــةو ٕ ئــاو ى ةةفشــَـــى دةنــةٕ :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﭼ َََٔٙالٖ ََٛع َم ََ٘ٔيواوت ُْ) ﭽﮃ ﮄﮅﭼ َََٔٙيَ َُ،ل يَحُب ِّم ََُص خابكَ
ب أَُع َم َّ٘ي،و اًتَبع نكَ) ﭽﮆ ﮇ ﮈﭼ َََٙي،ذاَ َل يَحكى نَالٍّب َّٕٚباإلواو َ ٛو اَ

بمَّغ تَاش الَتُْ) ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ َََٙوِ ََََص خابكَ) ﭽﮏ ﮐ ﮑ
إلوَ اوَٛعم َ٘) شـَعة ئـاو ى ةةفشـَــى دةنـةٕ
ﮒ ﮓ ﮔﭼ َََٙالرافض نيَ ،
رؤية َٔ ؤر ةةئَهـَ يةوة دةنـةَةوة نة ئـةو ئايــةةة ئةيـــةر ةةَاشـــاى حَنشـــ ء دو ،
رهةئ دةرَـَٓــٔ ٖـَض حةيـاةَْيــى رـة ئَُـــاَةةى عةيــى)يةوة خــا يـَنــى كر ى رـــآ

َْــة رةيَـهـا ٖـةَاوى حةياةَْيى رة راويةنــةناْةوة ٖةيـة دو يـ دةفـةرَاىن :ﭽﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ئــةوة ئــةو شــتةية نــة خـــا دةفــةرَاىن :ئــةوةى نــة

رـؤج ْ نَــىدر وة رَطـةيةْــــة ضـََة؟ ئــةو شــتة ةايبةةــة ،نـة دةرـآ حَنغـةَبـــةر  رــة
راويةن ــةو ْةصــــ كى ََْةناْى رطةيــةْآ ةــانا رؤيــإ دةررهــةوىن نــة يةســةر رؤشــٔ يــة
ةايَـَنهــــَ نــتَنبـةنـــةى خؤشــــَإ يــؤ كر وةو دةســتهاريى نــى وة ئَُــاَْش رــة قاركئــإ

ْةٖـَنٓــٔ نةو ةـة :يةســـةر ٖــَض ْـثء ديٓةنـةيإ رؤشــة يَنَـإ قبـاوٍن ْــانىىن ﭽﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ٖةةـــــا ةـــــةو كر جء ئَٓةَـــٌء
ئةوةى يـة حةروةرديـارةاْــةوة رؤةـــإ د رـة ياة رةرحـــا ْةنــةٕء حَنـــاةى حارةْـَ ْـةرٔ
و ةــة :ئــةو ٖةقــــةى يــة ةــــةو كر جء ئَٓةًَــــَ َاوةةــةوةو دةســتهاريى ْــةنى وة ئــةوة
و ةايــةنى و ةايــةنى ديهــــةى :ئــةو رةشــــة يــة ةــــةو كر جء ئَٓةَــٌ نــة َــاذدة دةدةٕ رــة

ٖاةٓى حَنغـةَبـةرى نؤةـاي َاةةةـةد  ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ وة رــة ةةئهَــَ ؤرينهَــإ ئــةوةى يــة حــةروةرديارج رــؤج
د رـة ينٓى وة ياخــى رــاوٕء نافىيــــإ ة نَــــَ يــــاد دةنــاج حَنشـتـــىيش راســُإ نــىدوة
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رؤضــ ؟ ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ خةفـــةج يــة نؤَةيَـــى رَنبــــىكو يإ َــةخؤ
ئةو ْــة سـىوشــــتَإ و يــة ئــةو وةةََــةى رــؤ ةــؤ دىن ئــةو قاركئاْــةى نــة رــؤ ةــؤ دىن يــة
رَاةى ئةوةى ديَـَإ حَنى ْـةرّ رـــآء رطةركينٓـــةوة ٖـــةر يـاةى حَنـى يـاخى دةرـٔء حَنـى
نــافى دةرــٔ.
ئٓةـــا خــــا ى حـــةروةرديار وةى شـــتَنهى يشـــتى راســـ ٖـــةَاو ًًََـــةةإ دةنـــاج
العّرشتاٌ )ٜنـتَنبَنهـى ٖةيــة ال ىم َن) ٖةروةٖـــا يب ََُحَ َسً)يـش نـتَنــبَنهى ٖةيـة
رة ْــاوى :ال ىمنَٔالٍخ نَ) الَ ىمن) نـؤى وم )َٛيـة و ةـة :ئـةو نؤَةيَـة خةيَهاْـةى رـة
دو  ،حَنغـةَبـــةر ٕ نــةوةاوٕء رــة دو  ،نتَنب ــة ئاســــُاََْةنإ نــةوةاوٕ الٍخ ن)يــش
نــؤى حنم )ٛيــة يــاْى :ئــةو دةســتةو ةاقُاْــةى يــة ْ نَــا ًًََــةةَنهَ ٕ رــؤ وينٓــة :شــَعةو
خـــةو ري(ء َاررَئـــةو َاعتة يًـــة نـــة يةيـــة نٍ رـــةَاوةرى َشـــــايَُاْإ ََِ نَ،الصة ٍََِّٛ
ٔاجلَى اع )ٛئةو ْــة حَنَــــإ دةياةــــىىنٌِ :خ ن) رــة ّ ال ىمن) رَــــاية رــؤ وينٓــة:
ًًََ ــةةى يةٖاديــــى ًًََــــةةى ْةصــــ كى َْ ًًََــةة ــى َشــــايَُإ ًًََــةةى رــاوذٖ ٜ

ًًََةةى يـاحةرسـث ٖ ...تَ ئٓةا خـا دةفـةرَاىن :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁﯂    
  ﭼ رَنطـاَإ ئةو ْــةى ئَُاَْإ َٖنٓـــاوة و ةـةَ :شـــايَُاْإ)

وة ئةو ْةى نة يــة كر وْــةوة و ةة :رــاويةنــةنإ) وة صـارَئة نـة ئـةو َْش نؤَـة َيَنو
رـاوٕ وة ْةصـــ كى ََْةنإ ٖـةر نـــاََنو يـةو ضـــا ر ْة رـىكو رـة خــا و رـة ركؤذى دو يـ
ر نَــٓٔ وة نــىدةوة راشــــةناَْش ئةنــــاّ رــَةٕ ْــة ةىســَإ يةســةرة ْــة حةذ رةد ريــش
دةرــٔ و ةــة :رــؤ د ٖــــاةاو ةىســَإ يةســــةر َْــة رــؤ كر رــىدوود حــةذ رةد ر ْــارٔ ي نَــىةد
ٖةْـــَىن نـــةو ياةاوياْـــةَ :ـــاد ّ خــــا دةفـــةرَاىنَ :شـــايَُإء راويةنـــةو صـــارَئةو
ْةصـ كى َْ ٖةر ناََنو يةو ْـة رـىكو رـة خــا و رـة ركؤذ ،دو يـ رَنٓــآء نـىدةوةى رـاد
رهــاج ْةةىسـ يةســةرةو ْــة حــةذ رة د يــَةيىىن نةو ةــة :ي نَــىةد َشــــايَُإء راويةنــةو
صــــارَئةو ْةصــــ كى َْ ٖــةَاويإ يةنشــــأْ! ئــةوة ٖــــةَْ،ن َــةاى ديــــٔ فــىؤد ئــةّ
ئايةة ــة ئــــاو ةةفشـَـــى دةنــةٕ نــة ئــةوة َةرةســث َْــة رــا ئــةّ ئايةةــة َاراركةنــة يــة
ســـاوركةةى البق ر)ٚةشـــَ ٖـــاةاة يةيـــةٍن نـــةََنو رَـــاو ي ٖـــةروةٖا يـــة ســـاوركةةى
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ال َ)يشــَ ٖــاةاة يةوينشــَ رــة رَاو يَـةنى نــةّ نــة رــة ةةئهَــَ َةرةســث ئةوةيـة
ئةو ْةى َشـايَُأْء ئَنشــتا ئؤةةةـى َاةةةــةدٕ  وة ئةو ْــةد نة راويةنـــةٕ
نــاةى خؤى ئةيــةر يةيةٍن ةةورك جء َاوســاد  كر ســتَإ نىدرــآ ئَُاَْإ رة خــا و
رة ركؤذى دو يــ راورــآء نىدةوةى راشــَشـــَإ ئةنــاّ د رـآ وة ئةو ْـــةى صــارَئـــةٕ
رة ٖةَــإ شــَناة ية نــاةى خؤيــَ يةيةٍن حَنغـةَبـةرو ديٓى خؤياْـَ كر ســـتَإ نىدرـآ
وة ئةو ْــةى ْةصــــ كى َْث يةيــةٍن عَشــــا و ديٓــى ْةص ـ كى ََْةج كر ســــتَإ نىدر ـآء
رىكو يــإ رة خــا و رـة ركؤذ ،دو يـــ رارــآء نـىدةوة راشـــةناَْإ ئـةناّ د رـآ ٖـةَاو
ئةو ْـ ــة ﭽ      ﭼ و ةـــة :ئـــةوة رـــؤ كر رـــىدووة ئـــةوة

و ةايةنى و ةايةنى ديهةشـى ئةوةية نة َشــايَُاْإء راويةنــةو صـــارَئةو ْةصـــ كى َْ
ٖــةَاويإ ئةيةر رـة كر سـتى ئَُـإ رـة خــا رَنـٓٔء ئَُـإ رـة ركؤذ ،دو يـــ رَنٓـــٔء
نىدةوة راشــةنإ ئةنــاّ رَةٕ رة ّ ئَُــإ رة خـا َٖنٓــإء ئَُـــإ رـة ركؤذ ،دو يـ
َٖنٓــــإء نــىدةوة ،رــاد ئةناَ ــَ ٕ رــة ش ــَناةيةى نـــة قاركئــإ دةفــةرَا نى ضاْهــــة
ئَُاَْنـو رة ئَُـإ د دةْـىىن وة ئَعـتَبـــارى حــآ دةنــىىن نـة رةحَنـــى قاركئـــإ رـآ وة
ٖةروةٖــا ئَُـــإ رــة ركؤذى دو يَــش دةرـــآ رـة حَنـى قاركئـإ رـآ وة نـىدةوةد ناةَنــــو
رــاد دةرــآء رة راد د دةْــىىن نة رة حَنى شـــةريعةج رـــآ نةو ةـة :ئـةّ ئايــةةـــة دوو
و ةـاى كر ســتى ٖــةٕ:
 )1ئةو ًًََـةةاْــة ٖةر نــاََنهــَإ ئةيةر ناةى خؤى يةيةأل رةرْـاَةى خــا د كر ســـتى
نـىدرآ ئةوة ســةرفــى ٕ ياْـى :رــابء راحَـى َْــإء حَنشــاوةناَْـإ.
 )2وة ئَنش ــتا ئةيــــةر ٖــةر نـاََنهــــَإ ئَُــــإ رــة خـــا و رــة ركؤذى دو ي ـ رَنٓــــآ وة
نــــــىدةوةى رــــــاد رهــــــاج ئــــةوة ســــــةرفى ة ْــــةى رًَــــَنى راويةنــــة يةيــــةٍن
راويةنايــةةَى د كر س ــث ره ــاو ْةص ــ كى َْ يةيــةٍن ْةصــــ كى ََْةةى خــؤى كر ســــث
رهـاج صارَئة يةيةٍن ئةوةى خؤيــَ كر ســث رهـاج ئـــةوة ٖـــةَاويإ وةى يةنـــٔ!
ئةّ ئايةةة ئةوة ْايـةيةْــآ وةى دو ي رـارينهــى دى دةيـةركينَٓـةوة ســةرى.
ئٓةــا خـــا ى حــةروةرديار راس ـ حةن ــإ وةريىةٓــى خــؤى دةنــاج يــة راويةنـــةنإ

دةفـــــــــــــــــةرَاىن :ﭽ       ﯓﭼ
رَنطاَإ ئَنُة حةنـاْى حتةوَإ ية وةضةى ئَشىك ئٌَ وةريىج وة حَنغـةَبـةر َْنهَشــُإ
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رؤ ا ركةو ْةنـىدٕ نةضــى ئةو ٕ ضَإ نـىد؟ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯿ ﰀﭼ ٖةر ناةَنو حَنغـةَبـةرينو ٖاةبا رؤ ايإ
رــة شــــَناةيةى شــــتَنهى حَنطاةبــإ نــة ْةفشــــَإ ئــارة ووى يــــآ ْةدةرــاو ديَخةســــَٓى
ئـــةو ٕ ْـــةدةراو رـــة حَنـــى ئـــارة ووو ٖـــةو ى ئـــةو ٕ ْـــةدةراو ئـــةوة نؤَـــة َيَنهَإ يـــة
حَنغـةَبـــةر ٕ رــة درؤ دة ْـــث نؤَةيَـــَنهَشَإ يـــآ دةناشــنت ٖــةر رةوةْــَة و يــإ
ْةدةَٖنٓــا حَنَــــإ رًَـَنٔ درؤ دةنــةٕ رةيَــها دةشــَإ ناشـنت يــاْى ئـةو خى حََــةيإ رــة
ََ ــى ج رــؤ َاوةةــةوة وة رــةو رــارة ســةختةوة يةَ نَــتة راريــإ يىةــاة وةى نــاردةو ري
خؤَــإ دةيَــــَنٔ :خا نيــهى يىةــــث رــة شــَـــى ،ةــةرنى ْانــــةى رــة حَــــى )،عــةركةرَش
دةيَــَنٔ :وَََظ َبََّعمََٜظ ٍََ٘ٞظَا َع َمٗ َ ِْ) ئـةوة رؤرينهـة يـة ديَٓـةو ي رـؤ حَنغـةَبــةر
 وة رؤ َشـــايَُاْإ نـة وةختـآ ئـةو نةيًـة ركةقَـىء سـةرسـةختــَ ء حـَالٕء فَنـٌء
خى حةنـاريَــــةى راويةن ــة دةرَٓــــٔ ؤر دٍن ْاركةةــــةج ْةرــــٔ رــز ْٔ نــة ئــــةوة رــة
ََـى ج رؤيإ َاوةةـةوة وة ْاياْى نؤَةيَٓاسَش دةيَـَنٔ :ئـةوةى رـابء راحَــى ٕ يةسـةر
دةرــٔ ناريطـــةريى ٖةيــــة رـؤ ســةر ركؤيَةنـاَْــــإ خــا د يــة سـاوركةةى الكّ َ)د نــة

راسـ ئــةو خة ْــــةى يــة رــٔ ديا رةنــةد رــاوة دةنــاج دةفــةرَاىن :ﭽ  ...ﯦ ﯧ

ﯨ  ...ﰀﭼ رــــار ئــةو دوو نــــاركة حَــــاوينهى رــاد رــاو ٖةرضــــةَْة رارَـ ــإ
ْةَاوة رة ّ يةرةرئـةوةى حَــاوينهى راد راوة خــا ى رـة رة ةيــ َاوسـاو ئـةو رةْـَة
صـايَحة رةنــاردينٓـــآ رؤئـةوةى ئـةو َايَـةيـــإ يـــة ْـةرآ نـة يـة رـٔ ئـةو ديا رةد يـةو
خةريهـة رىكووخــآ.

ية نؤةــاي د خـا ى ْاو شارة دةفةرَاىن :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭼ وة حَنَإ و راو نة ئةو ٖةيَاينشـتةيإ يـة رةر ْبـةر حـةناْى خــا د
نـــة ٖةيََاْاةشـــاَْؤةةوةو يـــة رةر ْبــــةر حَنغـةَبــــةر َْ نـــة رـــة درؤيـــإ َْـــإء
ناشــتاويأْ ْارَنتــة َايــــةى عــــة ب يــاخاد َايــةى ياْاٖبــــاري ء رــة رؤيــــة نــاينى
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راوٕء نــةرك راوٕ دو يـ نـة ية كر ْـةوة رـؤ اى خــا خــا د ية كر يـةوة سـةريإ ﭽﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ رة ّ دوورـارة رـارينهى ديهـة ضـاْهة خاويـإ حَنـاة
يىةبــاو ؤريـــإ يــة رةر ْبــةر ٖةق نَــَ نــاينى رــاوٕء نــةرك رــاوٕ ْافــةرَا نى ٖــةَاويإ

ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ وة خـا رَٓـةرى ئةوةيـة نـة دةيهـةٕ و ةـة :ضـاى

دةيــاْبَٓآ نة ضى دةنــةٕ نةضى شــةرّ ية خــا ى حـةروةرديار ْانـةٕ ئـةوة ٖـةَاوى
نــة خـــا راســــ ســــَفةةةناْى ئــةو منإ رــؤ دةنــــاج وةى نــاردةو ري خؤَــــإ دة َي ـَنٔ:
ديا ر يةيةٍن ةؤَة ياينشــا ْة ياينــث يــَنبـــآ) رؤيـــة راسـ ئـةو ســـَفةةاْةيإ دةنـاج
ةــانا ئَنُــة عَب ــىكةةَإ يَنـاةررطىيــــٔ َشــــايَُاْإ رز ْــــٔ نـــة راويـةنــــة خـــا ئــةو
ٖـــةَاو ضـــانةيةى يةيـــةٍن نـىدووٕء رـة رـة ةي رـاوة يةيـةيََإء َْعُـةةى حَنـَ وٕ
نةضــى ٖــةرو رــة سـةرةخــــةري ء سـةرســــةختَىء رــة نةيًــــة ركةقَــى َٖنٓاوياْــة رؤي ـة
سـةرةناَةنةشـَإ ئــاو خى حـــة دةرـــآ حةَْيــإ يَنـاةررطىيـــٔ خــا ســةرةنـــاةإ
خَنــى رهــاج.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

َةســةيةى يةنــةّ :نـة خــا  دةفةرَــاىن :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﭼ و ةــة :ئــةى حَنغـةَبـــةر! نــة َةرةســث ح نَــى َاةةة ــةدة )
ئــةوةى يـة حةروةرديارةةوة رؤج َْنىدر وةةـة خــا ر كر يبطةيةْـة وة ئةيـةر و ْةنـةى
ئةوة حةياّء رةرْاَةى خـا ج كر ْةيةياَْوة ةاينـتةرةو ْى قاركئـإ وةى ئاَـاذةّ حَنـَ

ية رةر ْبــةر ئـةّ ركسـتةيةد نـة دةفـةرَاىن :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

ئةيــةر و ْةنــةى حةياَةنـــةى خـــا ج ْةيةيــــاَْوة َشــــتاَىكينهى ؤريــإ نــىدوةو
ضاوْة َْنا ةةفاصـًََى ركةو ْبَنتيـى بالغ َ)ٛيـةوة يةرةرئـةوةى رـة ركو يَـةج ئايةةةنـة

دةفةرَاىن :ئةيةر حةيــاَى خـا ْةيةيــةْى حـةياَى خــا ج ْةيةياْـَوة ﭽﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ياْىٔ :يذاَلَيَحُبمَُِّاش الت ُْ َفَى اَبمَّغ تَاش الَتَُْ) دةيَـَنٔ:
ئـــةوةد رؤرينهـــة يـــة دوورـــــارةراوْةوة دوورـــــارةراوْةوةد يـــة نـــــةاَى خــــا ى
حةروةرديــ ــارد َْــ ــة رــــا ٖــ ــةَْينهَإ ياةاوياْــــة :يَنــــىةد خـــــا ى حــــةروةرديار

ويشــتاويةةى رة حَنغـةَبـةر  رفةرَاوى :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
و ةة :ئةيةر حةيـاَى خــا ْةيـةيـــةْى رز ْـة نـة حـةياَى خــا ج ْةيةياْـَوة! و ةـة:
ظ عر )َٙ،شـَعىى َـٔ شـَعىة و ةـة:
وةى ضؤٕ يةنـآ ية شـاعَـىةنإ دةيَـآٔ :العِّ َعرَُ ِ
حةياّ ْةيـةيإَْ حةيـاّ ْةيــةياَْْة يـاْى :ياْـــاَٖنهى ؤر ؤر يةورةيـة ْايانــآ
رـة ةةيـــىى خـؤى رـة ٖـَض وشـــةيةى وةســـف رهـــى،ن ٖةيَـــبةةة دةشـطانآ و رـآء
َاْايـةنــى را َْشـــة.
رــة ّ ئــةوةى َــٔ رــؤّ دةرنــةوةاة دو ى سـةرنـــَ ْى ؤرى ةةفشـَـــىةنإء يــــآ

وردراوْــــةوةى خــؤّ يــة ئايةةــــةنإ ئةوةيــة نــة خـــا دةفــةرَاىن :ﭽﭼ ﭽ ﭾ
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ةَال ذ ٌ:ََٙس،هَ،يلَٗ كَ
ﭿ ﮀ ﮁﭼ ئــةو ﭽ ﭽ ﭾﭼ يــــاْى :الع َُ٘ٞاِ ال َّ
وِ ََابِّ كَ) ئـةو شـتة ةايبةةََــةى نـة يـة حةروةرديـــارةةوة رـؤج َْنىدر وةةـة خـــا ر

رـــة ّ نـــة دو يـــى دةفـةرَـ ــاىن :ﭽﮆ ﮇ ﮈﭼ ركيشـــــايةةةنة نـــــؤى ئـــةو
وةةََــــةية نــة رــؤ حَنغـةَبـــةر ٖ ــــاةاة رــة ّ ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ
شتَنهى ةايبةةـة ئةوناةـةد دوورــارةراوْةوة دروســـث ْارـــآ ئـةوةّ حــآ كر ســتتــىو
ركينهتـىة و ةة :خـا دةفـةرَاىن :ئةيـةر ئـةو شـــتة ةايبةةـــةى نـة َـٔ حَنــُــطاةاوىء
رــؤج َْنىدر وةةــة خـــا ر ْةيطةيــةْى َاْــاى و يــــة نــة ٖــَض رةشــــَنو يــة حــةياّء
رةرْاَةى خـا ج ْةيةيــاَْوةو وةى ئـةوة و يـة َٖضـــث ْةيةياْـــَرآ و ةـة :ئةيـــةر
ئةو رةد جس)ٞة ْةيةيــةْى َاْاى و يــة يشــث ا نَ)يشــث ْةيةياْـَوة رؤيـــةد
و دةيَــــَنِ ضـــاْهة خــــا ى نـــــاررةرآ يــــة ئايـــــةةى دو يـــى د يةنشـــــةر رؤَــــإ

ركووَْةناةةوة نـة ئـةو شـتة ةايبةةـة ضـََة؟ ئـةويش ئةوةيـة نـة دةفـةرَاىن :ﭽﮖ

ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﭼ رًَـآ :ئةى خاوةٕ نتَنبـَٓة! يةسـةر ٖـَض ْـث ةـانا ةـةو كر جء ئَٓةَـٌء
ئةوةى ية حةروةرديارةاْـةوة رؤةـإ د رـة ينٓى وة رةرحــاى ْةنـةٕء نـــارى حآْةنــةٕ
نةو ةــة :ئــا ئــةوة ئــةو حةياَــة ةايبةة ــةية نــة خـــا رــة حَنغـةَبـــةر  دةفــةرَاىن
ئةيـ ــةر ئـــةوة ْةيةيـــــةْى وةى ٖـــَض رةشـــــَنو يـــة رةشـــــةناْى حـــةياَى خــــا ج
ْةيةيـاَْرـآ ديارة ئةويش شتَنهى قــارو رـاوة رـؤ حَنغـةَبــةر  نـة ربطةيَنٓــآ
رــة راويةنــةو ْةصــ كى ََْةنإ نــة افء ية فـــى ؤريــإ يَنـــَ وة :ئَنُـــة خـــاوةٕ
نـتَنبثء ئَنُـة و يـٔء ئَنُـة و ضـاوئ! رـة ةايبـةةى راويةنــةنإ حَنغـةَبــةر 
حَنَ ــإ رفــــةرَاىن :ئ نَــاة يةســةر ٖــَض ْــث ئةيــةر و ني ـىك ى ةــةو كر جء ئَٓةـًَةن ــةى
خؤةــإ و ةة :ئةوةى نة ْةيؤركدر وة يإ ئةو رةشـةى نة حةياةَْيـــى رـة َـاذدةد ٕ
رــة حَنغـةَبـــةرى نؤة ــايَةوة ٖ ةيــــة) ئةيــةر وينــىك ى ئــةوة شــــاينٔ قاركئــاَْش
ْةنـــةوٕ ئَنـاة يةسـةر ٖـَض َْـــٔ نـة ئـةوة َٖنٓـــاْة سـةر ســـفى)ياْةو ديـارة ؤر
يةســةر ديََإ قارســة حَنغـةَبـةرى خـا د  يةرةرئــةوة نـة ركةوشـث رـةر ةىئء
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ركةوشــث را ْتــىئ نـةو رـاوة ؤر حَنــَٓاخــؤد رـاوة َةيـــةر ؤر ْاضـــاررآ نـة
شـــتآ رــــة نةســـآ رًَــــآ نـــة رز ْـــآ حَنـــى ْاخؤشــــة رـــة ةةئهــــــََ راويةنــــــةء
ْةصــ كى َْةناَْش ئةوةيــإ ية ٖــةَاو شتَنو حآ ْاخؤشرت راوة ةـؤ ةركرـى ســـفىيإ
رهــةىء رًَـَنى يةسةر َٖض ْث ؤر ؤر حَنَإ ْاخؤشة رؤية خـا ى را دةســث و رـة
رةخث يةسـةر نىدْـةوة دةفـةرَاىن :دةرـآ ئـةوةيإ حـآ كر رطـــةيةْى ئةيةرْـــا وةى
حــةياَى خـــا ج ٖــَض ْةيةياْــَرآ و يــة وة يــة ح ـَنش ئةوةشــَ

دةفــةرَاىن :ﭽﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﭼ وة خـا يـة خـةيَو دةةخـارينزىن و ةـة :يـة خةيَــهى نـــافى
رؤيــــة يــة يــاْى ئــةو ٕ َةةىس ـآء يــة نــــارد ْةوةى ئــةو ٕ َةةىس ــآ ئــةو حةيــــاَة
رطةيةْـة ةانــا ئـــةو ٕ رـز ْٔ نـة يـة دو ى ٖاةٓــى حَنغـةَبــةرى نؤةـايى َاةةةـةد
 وة ية دو ى د رة يٓى قاركئـإ رةرْاَـة حَنشــاوةنإء ركينبا ةنـاْى حَنغـةَبــةر ْى
حَنشــــاو يةرــةر ةَشــهى قاركئــإء يةرــةر ةَشــهى ركينبــا ى حَنغـةَبـــةرى نؤة ــايى د ٕ
ٖةرضى ئةو حةسةَْى رهاج حةسَٓةو ٖةرضى ئةويش حةســـةَْى ْةنــاج رةنةيَــو
ْايــةجء ْةســخ رؤةــةوةء نــــارى حـآ ْــانىىن وة نةســاَْنو نــة يةســــةريإ دةركؤٕ يــة
قَــاَةةـآ دةرٓـة ســةحاْى حاوشــآ.

ـهه لوه ـشاند هن وه ى بوجوونيكي ـهه هل ى شيعه
7

7

7

7

هل ـباره ى هئ م ئاهي ـته وه

يَنىةد

شــَعة دةررــارةى ئةّ ركسـتة قاركئـاََْــة نة دةفةرَاىن :ﭽﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ئََديعـاى ئةوة دةنـةٕء افــى ئــةوة يَنــَةدةٕ نة يَنـىةد
ئــةو شــــتة ةايبةةــة نــة خـــا رــة حَنغـةَبـــةر  دةفــةرَاىن :رَطةيةْــة ئَُاَــةةى
عةيــــى)ية خـــا ي نَــى رك ى ر ـآ! دة َي ـَنَٔ :اْانــةى ئاو يــة :ئــةى حَنغـةَبـــةر! رــة خــةيَو
كر رط ــةيةْة نــة يــة دو ى ةــؤ كر س ــتةوخؤ عةي ــى نــاركى ئــةرا طالٗ ب دةر ـآ رــة ئَُــاّء
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خةيَفـ ــةى َشـــــايَُاْإ! ئٓةـــــا نـــة ئـــاو د دةيَـــــَنٔ يةرك سـ ــتََ ٖـــَض رةيَـطـ ــةيةنَإ
رةدةس ــتةوة َْــة وةى حَنش ــرتيش رامســإ نــىد وة ئةيــةر ةةَاشــاى ســَاقى ئايةةــةنإ
رهـــــةئ دةرَـــٓث نـــة ئـــةو فَهـ ــىةية شـــــتَنهى ْاَـــــؤو ْةيانـــــاوة يةيـــة نٍ ســـَاقى
ئايةةةنــــاَْ ئايةةـــةنإ ٖـــةَاويإ راســـى ئـــةوة دةنـــةٕ نـــة ئـــاو رـــة راويةنــــةو
ْةصــــ كى ََْةنإ رًَــــآء ئــــاو رؤيــــإ ركووْبهــــةوة ٖ ...تــــَ ٖــــةَاو ئايةةــةنإ يــةو
رارةوةٕ وة ئَُاَـةةى عةيــى خــا يَنـى كر ى رـآ شـتَنهى رَنطاْةيـةو ْاَؤيـة رـة سـَامء
رــ ــةوى ئايةةــــةنإء خزينٓى َْــ ــة َْنايــــإ شــــــتَنهى ســــةيىو ْــــةياناوة خـــــا ى
حةروةرديـــــاريش فةرَايشـــــــتةنةى ٖـــــةَاوى وةى ئايَكـــــةناْى نَـــ ــىينو يةنـــــَى
دةرةســتٓةوةو ٖــةَاوى ةةو ونـةرى يةنَيَـــة وة ْايانـــآ فَهىةيـــةنى ْـاَؤ رَنتـــة
ْــاو شـاينَٓنـهــــةوة نــة يةيـةيَــــى ْةيانــــآ! رــــة ّ رــا ةةَاشــــا رهــــةئ رز َْــــٔ ئــةو ٕ
رةيَـطـةيإ ضََــة؟
شـــــَعةى دو دة ئَُـــــاََى الع ٗعَٛاإلثٍ اَعع رَٖٛاإلواوٗ  )َٛدةيَــــَنٔ :ناةَنــــو
ج  :ٛا ْل ٕدا  )،ية كر يــــةوة يــة ســــايَى
حَنغـةَبـــةرى خـــا  يــة ةةرـــى َايَـئـــاو يى ح ّ
دةيـةَى نؤضــى د ية شــاينَٓنو نة َغ نِٖرَ،خُ َيّ)ى حآدةياةـىىن {ناةى خـــؤى َغنَِٖ ،ر)
خَ يّ)يش ضــا يَــةى راوة} ســاحايةنةى يةوىن كر يـىج وة َشـــايَُاْاْى
رَـىينو رـاوة ُ
رةيش ــتى ي ــةوىن وةســــتاَْ وة ح نَــى كر يةيــــإَْ نــة عةيــــى يــة دو ى خــؤى حَنشــــةو و
يــةورةى َشــــايَُاْاْة ئــةويش دو ى ئــةوةى حَنغـةَبـــةر  ئــةوةى حــآ رك يةياْــَٕ
َةةىس ــى ٖــــةراوة يــة قباو َي ــٓةنىدْى ٖةْ ــَينو يــة ٖ ــاوة ْى رــؤ ئــةو َةســةيةية نــة
ضـاويــإ يــةوة رـاو دو ى حَنغـةَبــةر  ربــٓــة ةانُــىك ٕ!! دةيَـــَنٔ :حَنغـةَبــةر 
خةريــو رـاو يـة ةىســى قبايَــٓةنىدْى ئـةو ٕ كر يـٓةيةيةْــآ ٖـةةا خــا حَنـى فـةرَاو:

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ية ةةفشـَـىةناْى شـَعاَْ
دةيَآ :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼَ:َٙ :يواو َِٛعمِ٘) حَنشــةو يةةى
عةيــى كر رطـةيةْة ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ خـا يـة خةيَــو دةةخـارينزىن ََ:ٙ
وََََِص خا ِبكَ) ية ٖاوةيَةنـاْث دةةخارينزىن ْاٖ نًََــآ ةرةرج يـآ رـَةٕ وةى ٖاوةيَـةنإ
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دوذَٓى حَنغـةَبــةر  رـاورٔء يَنـى يـة نةََٓـَ راورــٔ!!) ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ وة خـــا ركينُٓــايى نــافى ٕ ْانــاج َََ:ٙالرافض نيَإل،واو َٛع ِم َ٘) ئةو ْــةى
ركةفـــــزى ئَُـاَةةـ ــى عةيـ ــى دةنـ ــةٕ!! ديـ ــارة ئـــةوةد ٖـــةَاوى يةســـةر ئـــةّ ئايةةـــة
ٖـةيََةضٓـٔ وة يةسةر فةرَاودةيـةنى حَنغـةَبــةرى خــا  نـة فةرَاويـةةى[ :و ََ
َُالمُّ ئََّاهَ،و ََٔاالَُٓٔع ادَِو ََع ادآَُ]{أآََُحى نَب رييَ:
ا ٍ:تَُو ٕالَُٓفَعمِ ََ٘و ٕالٓ َّ
ض َ٘الََ:عٍ َُْحَعمٗ ثَظ عٗبَاألاٌ ؤٔصَ:ص خٗريَلغ َٓ}
(َ )18502عََ،الْبراَِٞبََ،ع ازٍَ ،ا ِ
و ةـةٖ :ةر نةســـآ َـٔ دؤســـتى مب ْــزيهى مب رـا ئـةو ٕ دةيَـَنٔ ســةرحةرشتَارى مب)
ئةوة عةيــى دؤســـثء ْـزيهــَةةى ئـةو ٕ دةيَـــَنٔ :ســةرحةرشـــتَاريةةى) ئـةى خــا ية!
ٖــةر نةســَنو دؤســتايةةَى رهــاج دؤســتايةةَى رهــةء ٖــةر نةســَنو دذ يــةةَى رهــاج
دذ ي ــةةَى ره ــة دة َي ــَنٔ :ئــةوة رــةو ش ــَناةية رــاوة نــة حَنغـةَبـــةر  ئــةو َةس ــةية
يىْطـةى يةوناةةد كر يةيـاَْوةو ئةو ئايــةةة رةو رؤْــةوة ٖـاةؤةــة خـا رىن(!)1
رــة ّ ئــــةوةى ئــةو ٕ دةيًَــــَنٖٔ :ــَض رٓةَـــايةنى َْــــةو وةى ؤر رَـىورؤضاوْـــى
ديهــةيإ قشــةيةنى رؤشــة وة كر ســتَى َةسـةيةنة رـةّ شــَناةيةية :حَنغـةَبــةرى خــا
 حـــاد ية كر ْــــةوةى يــة ةةرـــى َايَـئــاو يــــى يــة شــــاينَٓنو يــة ْـــزيو اجلخف )ٛ
خ يّ) يــة ْ نَــا ٕ َةنهــةو َةديٓــة يــة ركؤذى )18ى ذَٙالج )ٛى ســايَى
رةْــــاوى َغ نِٖرُ َ،
دةيـةَى نؤضـــَى د دو ى ئــةوةى رَشـــتى نـة نةسـاَْنو رـة خى حـةو ةّ راسـى عةيــى
ناركى ئةرا طالَٗ ب دةنـةٕ خـا يــَنى كر ى رـآ ئـةو َْش ئـةو نؤَةيَــة خةيَـهـــة رـاوٕ
نــة يــة يةَ ــةٕ يةيــةيَى ية كر وْةةــــةوة عةي ــى خـــا ي نَــى رك ى ر ـآ يــة يةَــةٕ رــاو يــة
يةَةْــةوة ية كر يــةوة رؤئــةوةى فىيــاى ةــةى رهــةوىن يــة خزَــةج حَنغـةَبـــةرد 
نؤَةيَـ نَ ــو يةيــــةيَى د رــاوٕ ئٓةــــا يةرةرئــةوةى نــة عـةي ــى خـــا يــــَنى كر ى ر ـآ كر ى
ْةرــاو رــاو يــة قاَاشــَنهى رَــــث ال ىاه) نــة حَنَاْــة يــةنى ســةرو قــاج رهــــةٕ رــةرآ
ئايــــاد ري وى ســــةرو قاةَــــإ يــــَنهىدراو ئــةويش دو يــى ي نَــى ســــتاَْْةوةو ياةــــى:
دروســث َْــة يةســةر ئــةوة رــة خى حــة راســَإ نــىدوة حَنغـةَبـــةريش  خة َي ــهةنةى
نؤنىدؤةــةوةو فةرَاويــــةةى :راســى عةيــــى َةنــةٕ ئــةوةى نىدوويــةةى ٖةقــــة رؤيــة
َ)1رىكو ْـةَ:التفص ٗ رَالكاظ ف٘ َجَ 3لََ 97حم ى نَج ٕادَوُغٍٗ َ .ٛ
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ركةو َْـــة ةّء ةةيبـــةةى رهـــةٕ راســـى َةنـــةٕ خؤشـ ــتإ رـــاىن َـــٔ خؤشـــِ دةوىن
َةسـةيةنـة ئــاو رــاوة.
ئٓةــا رــا ةةَاشــاى ضــةَْ دةق نَــو رهــةئ نــة ية كر ســتََ ٖــةر ئــةو دةقاْــة يــةورارةوة
ٖاةـاوٕ وة شـَعةد ٖةر حشــث رةو دةقــاْة دةرةسنت رة ّ ئـةو ٕ رـة رؤرينـو و ةايـإ
دةن ــةٕ نــة يةي ــةٍن ئــةو رَــــىؤنة ضةوةــــةى ئةو ْــــَ رطانــــآ نــة رَنط ــاَإ ئــةوة
رؤرينهــــة يــة يــؤركئء اد ْــى وشــةنإ يــة شــاينٓى خؤيــإ وةى عــادةةى ســةريةرد ْاْةى
خــاوةٕ نتَنبـةنإ ية حَنـش ئَشــالََ ئةوةد ئةو دةقــاْةٕ نة يةورـارةوة ٖــاةاوٕ:
َ [ -1ي اهَابََُيش َ خاقَٔ:ح نّثٍَِٖ٘خٗ َٜب ََُعب نَِالَِب ََ،عب نَِالرّح َى َََ،ب َِ ََ،ب َ٘عى رََٚ
ض َ٘الَ:عٍ َُْ ِو ََ
طمْخ ََٛب ََٖ،س ٖ،نَب ََ،اُاَ اٌَ ََٛي اهَ َ:ل ّى اََيْب نَع ِم َّ٘ا ِ
ع ََٖس ٖ،نَب ََ َ،
الْٗ ىََ،لِٗ ْمقَ َٜاشُ ٕهَالَِ بِىكّ ََٛحعجّ نَيلَ َٜاشُ ٕهَ،الَِٔ اش تد َم َعمَ َٜ
ج نَ ِو ََ
ا نَّا ُ
ج نَُفَكَصَ اَ :
ج الًََ ِو ََََص خا ِبَِْفَع ِى نَذ ِل كََالرّ ُ
جٍُ نَِِٓا ّل ذََِٖوع َُْا ُ
ض َ٘الَ:عٍ َُْ َ َف َم ّى اَدٌ اَجٗعَُ َُْخ رجَ
اَاَُو َع ِم َّ٘ا ِ
ح ّم ِ ًَٛو ََالب سَّا ّل ذَِ َٙ
ال َق ًُٕ َ،
خمَ نُ َيَاهَٖٔ:مَكَواَِذا؟َ َي اهََ:اَص َٕتَا ْلقَ ًَٕلِٗتج ّى :م ٕاَ
لِٗمْ قَاُِيَفَإ،ذاَعمَّٗ،يَا ْل ُ
ش ٕهَ،الَِ
ِب َِْيذاَ َينِوُ ٕاَ ِف َ٘ال ٍّ اطَ َ ،ي اهَٖٔ:م كَاٌ ،س َيَب نََََُحٍَت ِ َ٘ ّ،ب َِْي َل َٜا ُ
خ َم نَ ِو ََال ٍّ اطَ،فَ ردِّ اَ ِف َ٘الْب سّ َ َي اهََٔ:ظّْ رَالْج ٗغَظ كْ ٕآَُ
َي اهَ:فَاٌت س َا ْل ُ
ِل ى َاَصُ ٍِ َ ِب  ّ،يَ] َاةةةــةدى نــاركى ئَشــــحام َٖنٓاويــةةى يــة ســَــىكةى خؤيــَ
ئَبٓـا َٖشــاّ يــةوةوة َٖنٓــاويةةـى)(.)1
و ةـــة :ناةـ ــآ عةيـ ــى خــــا يـ ــَنى كر ى رـ ــآ يـــة يةَةْـ ــةوة ية كر يـــةوة رـــؤ اى
حَنغــةَبـــةرى خـــا  يــة َةنهــة حةيــةى نــىد وة حَــاوينهى يــة ســةررا ةناْى يــة
شـاينٓى خؤى د ْـا ئةو حَــاوةد دو ى ئةوةى نة عةيــى خــا يــَنى كر ى رــآ ضـــاو
رــؤ اى حَنغــةَبـــةر  رــؤ َةنهــة ٖةيَشــــا يــةو قاَاشــــةى نــة حَنَــــإ رــاو {نــة
رــــارىن د رــةد ْةن ــى وةء ٖ ــى بٗ ت ال ىاه)ة} ٖــةر حَــــاوةى ســةرو قــاةى د ْ ـآ
ديـارة قاَاشــَنهى ةــا ةو ضــاى رـاوة) ناةَنـــو سـاحايةنة ْــزيو نةوةـةوة عةيــى
خـــا يـــَنى كر ى رــآ ضــــاو رَــاْبَٓــــآ ةةَاشــــاى نــىد ٖــةَاو رــةريى ةا ةيــإ
يةرـةرد ية رة نارـ ى ى نـة يـة شـاينٓى خـؤى د ْـاراو يـاةى :ئـةى رآقـة رــى! ئـةوة
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ضَـث نىدوة؟ ئةوة ضََـة؟ ياةـىٖ :ةر ناََنهــَإ قـاةَنهِ د وةةـآ ةـانا رـة رـةريى
ْاينــاة رَنٓــة َْنـا خةيَـــهى ياةـــى :رآقـة رى رةريةنـةيإ يـــآ رشـــتَنٓةوة حـَنش
ئـــــةوةى رضـــــَٓة اى حَنغـةَبــــةر  ئَـــَى رةريـــةناْى يـــــآ ســــتاَْْةوة وة
يَن كى يــةوة رؤ َْنـا قاَاشـــةنة ســـاحايةنةد ســـها يإ نـىد {و ةـة :ئـةو خةيَـــهة
قــاجء رًــةناَْإ ي ــآ ســتَنَٓر راؤوة}ســها يإ نــىدء ْاركة يَــإ دةرر ـىكى يةرــةر
ئةوةى عةيـى خـا يــَنى كر ى رآ ئةو فةرَـاْةى نــىدوة).
د ناَّٙ،اضَِ َ٘الَ:عٍ ُْ َ َي اهَ:اظ تكََٜالٍّ اطَُع ِم ّٗاَا،ض ٕاَُُالَِ
[ -2ع َََ ِب َ٘ش عِٗنٍَا ْل ُ
ش ٕهَُالَِ فٍِٗ اَخَِٗ ،ب ا َفَص ىِعتَْٖ :ق ٕهَُ ََّّٖ:اَال ٍّ اطَُ!َالَحع كٕ:اَ
عمَٗ َِْ َف َق اًَا ُ
عمِ ّٗا َفَ ٕاَلَِيٌّ َُْألَخع ََُفِ َ٘ذاتَِالِ ََََٔفِ َ٘ش بِٗنَ،الَِوِ ََََُُٖع ك{]َٜأآَُ
البُدااَٙف َ٘التأاٖذَالكبٗ ر َٔيبََيشخاق}( )1و ةة :ئةرا سةعََى خـادريى خــا
يــَنى كر ى رـآ دة َيــآ :خةيَـهــَنو يــــًةيَإ يــة عةيـــى نــــاركى ئةرــــا طا يـَــــب نــىد
راسَإ دةنىدء سها يإ ية دةســث دةنـىد حَنغـةَبـةر ٖ ةيَشــا وةــارى رؤ د يــٔ
ْاوى شــاينٓةنة ْـاَٖنٓـــآ نــة "غنٖ َرَخ َي"ة) دةيَـــآ ياينـــِ يــَنــباو دةيفـةرَاو:
ئةى خةيَـهَٓة! يًــةيى ية عةيــى َةنــةٕء÷ ســها ى ية دةسـث َةنـةٕ ســـاينَٓ رـة
خـا يةرــةر خـا ؤر رىة ياخــاد يةركينى خـا ى رةر د يـةوة رـةر ةىة نـة ســها ى
يةســــةر رـــآ و ةـــةْ :اٖـــةقَى قبـــاو نٍ ْانـــاج ةَـــى َةنـــــةٕ يـــةو شـــــتةى نـــة
نىدوويــةةى يةرةرئةوةى ٖةقــة).
ض َ٘الَ:عٍُّى اََ َي اهَ َغ سٔتَُو َع ِم َ٘ا ْل ٗىََفَرََٖ تَُ
[ -3ع ََ،اب ََ،ع َّب اطَ َع ََبُرٖ نََٚا ِ
ا رتَُعمِٗ اَفَتٍقَّ ُتَُْفَرََٖ تَُٔج َْ
ش ٕهَ،الَِ ذ َ
َى اَ َي نِوتَُع َم َٜا ُ
وٍِ َُْج ْف َٕ ًَٚفم َّ
اشُٕهَ،الَِٖ تغ َّٗرَُ َفقَاهَٖ:اَبُرٖنََ!:ٚلَص تَََُٔ َل ِ َٜب ا ْلىُؤوٍِِنيَوِ ٌََََف:صِ ّ،يَ؟َ :ي ْم تََُ:
بمَ  َٖ َٜاَاشُ ٕهَالِ!َيَ اهََ:و ََا ٍ:تَُو ٕالَُٓفَعمِ ََ٘و ٕالَُٓ]{أآَُالَ ااِيَب رييَ:
(َََٔ )4578حى نَب رييَ )22995(َ:حعمٗ ثَظ عٗبَاألاٌ ؤٔصَ:يش ٍادَٓص خٗريَعم َٜ
ظرصَالعٗدنئَي،بَََُبَ٘ظ ٗبَْبريي.})32795(َ:
و ةـــة :راركةيـــَةى ئةسـ ــًةََى يةنَنهـ ــة يـــة ٖـ ــاوة ٕ) خــــا يَنَـــإ كر ى رـ ـآ
عةرَويَـآلى ناركى عةربـاو يَنى دةيَنىكينتـةوة دةيَــآ َٔ :يةيةٍن عةيـى رـؤ رةْطــَنو
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ضاويٓــــة يةَ ــةٕ راركةيــَة يــة خزَــةج عةي ــى رــاوة ديــارة دةر ـآ ئــةو رــةرحىو
راورـآ ضاوة رؤ يةَةٕ) ََٓــش ةـايَـةةَنهــى رــةفا)ّ يـــآ رَٓـى رــآ َةيًــََـــِ
ي ــآ رَٓ ــى وةى ر ًَ ــَنى وةى حَنايشــــث ئاي ــاى يــــآ ْــةراوةو ٖةس ــتى نــىدوة نــة
يةيـةيَى ســاردة) ناةَنــو ية كر َـةوة رؤ اى حَنغـةَبـةرى خــا  راســى عةيــ )ّ
نىد و ةـة :يـًــةيى نـىدوة يـة اى حَنغـةَبــةر  يـة عةيــى) ةةَاشـاّ نـىد ركووى
حَنغـةَبـةرى خـا يــؤ كر و ةة :حَنى ْاخـؤد راو) ئٓةا حَنغـةَبـةر  فـةرَاوى:
ئــةى راركةيــَة! ئايــا َــٔ رــؤ ئَُاْــَ ر ٕ يــة خؤيــإ يــة حَنشـتـــى ْــَِ؟ [ئايةةةنــة
دةفـــــــــــةرَاىن :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ...ﯸ ﭼ

األحـزاب و ةة :حَنغـةَبــةر  رـؤ ئَُاْـَ ر ٕ يـة خؤيــإ يـة حَنشــتــىةو دةرــآ يـة
خؤيـــــإ خؤشـتـىيــــإ رـــا نى وة ٖاوسـةرةناَْشــــى د يهَـــأْ ديـــارة حَنغـةَبــــةر
َةرةستى ئـةوة راوة] ََٓش ياةــِ :را ئةى حَنغـةَبــةرى خــا ةـؤ رـؤ ئَنُـة يـة
خؤَــإ يــة حَنشـتـــىى) فــةرَاوىٖ :ــةر نةس ــَنو َــٔ خؤشــــةويشتى مب عةي ــَش
خؤشـةويشــتََةةى.
ديــارة يــــَنىةد َــااة) رــةو َاْايــة ْايــةج نــة شــَعة دةي ًَـَنٔ رؤض ــى؟! ضاْهــــة
ْايانــآ حَنغـةَبـــةر  رفــةرَاىنٖ :ــةر نةســآ َــٔ سـةرحةرشــتَارى مب عةيــى
سـةرحةرشـتَاريةةى ضاْهة نَنشـة يةسـةر ئـةوة ْـةراوة عةيــى سـةرحةرشــتَار رـآ
نَنشــــة ئــةوة رــاوة نــة ةَــى عةيـــى يــــإ نــىدوةو خؤشــَإ ْةويشــــتاة و ةــة:
حَنغـةَبــــةر  رةختـ ــى يةســـةر ئـــةوة نىدؤةـــــةوة نـــة عةنشـ ــةنةى يـــة َْنـ ــا
خةيَـهَــَ راو رـــ اوة نـة رىيتـى رـاوة يـة ركم ركقَـإ يـة عةيــى رـاوةو يةسـةر ئـةو
ٖةيَاينشـ ــتةى راةز َْوويـــــاْة ئـــةو ٖاوةيَـــةد ديـــــارة يةســـةر شـــــتَنو ســـــارديى
يةيةيَـــََ ٖــةراوة ئــةويش فةرَاويــةةىٖ :ــةر نةســَنو َٓــى خؤشــَةوىن دةرــآ
عةيَشـى خـؤد را نى ئَـَى َٖض راسى سـةرحةرشـتَارينتىء خةيَفـايةةَـى َْــة.
جََٛال َٕدا َ،
شَٕهَالَِ وَََح َّ
ض َ٘الََ:عٍ َُْ َيَاهَ:لَى اَاَجَ َا ُ
[ -4عََزٖنَبَ َََ،ايَيَا ِ
ٌٔ سهَ َغنٖ رَخُيََّورَبنٔحاتٍَ َفقَ )1(ََّ:ثُيََّ َياًَ َفقَاهَ:اَ َأٌَ٘يَنَدُعٗ تََُ َف َأجب تََُ،ي ٌََّ٘
َ)1يٍ َٜالع َٖ٘ٞق ٍ ٗ َْيَ ٍ ٗ اًَ:اَص بَُْٔجىع َُْ/ال ىعجيَالٕش ََٗ ،لََ 763نةو ةـةَ:فَقَ:ََّ :يـاْـــى:
سـةرى درةختةنإء يـلء حؤحـةناَْـإٔ نؤنـى ْةوة ســَنبةريإ حآ دروســث نى َ .
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اتَا َالَِٔعت رحََِ٘ نَبَٗتََِ٘
ح ااكَفَِٗك:يَال جَّقمنيََح نِىاََاْب رَُوَََِاآلخ رِ َ:
َفاٌظ:رٔاَاَٗ َحدمفٌَٕ٘فّٗى ا؟َفَ ،إٌَُّّىَاَلَََٖتفرَّيَاَح َّتَ، ََٖٜرداَعم َََّ٘ال ٕ ََ ُثَيََّ
َي اهَ:يََُّ،الَحعال َٜو ٕال ٌََٔٙأَل َ٘ا :نَّ ُو ؤ ِوََ ُث يَََّخ ذَبٗ ِنَعم َ٘فَ َق اهَ:و ََ
ا ٍ:تَُو ٕالَُٓ َفّ ذاَو ٕالُٓ َالمَُّّ ئََّاهَ،و ََٔاالَُٓٔع ادَِو ََع ادآُ َو اَا اَُف َ٘
ال نٔحاتََِح تنَيالَي نَاآَبعٍٗٗ َْٔمسع َْبأذٌِٗ ِْ]{أآَُالٍص اَٟ٘ف َ٘(الكب رَ)ٝ
خٗريَ
بريئَ )8148(َ:الََّب راٌِ٘ةَبريئَ )4969(َ:الَااِيَُبَريئَ )4576(َ:يَاهَ:صَ ِ
ع َمَٜظرصَالع ٗدنيَ} و ةة :ةيــَى ناركى ئةرقةّ خـا ية خـؤيىء رـارى كر ى رـآ
دةيَــآ :ناةـآ حَنغـةَبـةرى خـا  يـة ةـةرى َايَـئــاو يى و ةـة :نؤةـا ةـةرى نـة
ٖــةر ئــةو ةةرةشــــى نــىد) ية كر يــــةوة يــة ةــةديىى خــاّ د رــة ى يــةوىن راريــةء
رٓــةيإ خشــــث) دو يــى فةرَــــاْى نــىد ٖةْــــَىن درةخــث ســةرةنةيإ َٖنَٓر يــةوة
يــةى ســَنبةريإ حــآ نــى ) ئٓةــا ديــارة يــةذينى ئــةو ســَنبةرةد وةســتاء وةــارى د
فــةرَاوى ْ :ــزيهة َــٔ رــاْط رهىينــــِء وة ّ رَةَــــةوة و ةــة :راْــــط رهــىينِ رــؤ
َـ ــةرط ركووةةنـــــةّ رـــةر رهىينتـــــةوة رـــؤ َةيةناوةـــــى ئةعـ ــالء َٓـــَش وة ّ
رَةَـةوةو وةفــاج رهــةّ) َٔ ية َْنـا ئَنـــاةد دوو شـــتة قاركســـةنإ رـةرآ د نيًَـــِ
نــة ٖــى يةنــةََإ يــة ٖــى دووةََــإ يــةورةةىة نتَنبــى خـــا و رٓةَايَةنــةّ يــاْى:
ْـزيهةنـــامن) ســــةرْ( رــَةٕء وريــــارٔ رـــز ْٔ ضــؤٕ دةرٓــة رَنٓشــــَٓى َــٔ يـــة
ضؤَْــــةةى َاَة َيــةنىدٕ يةيــة نٍ قاركئــإ وة يةيــةٍن رٓةَا َيــةء ْزيه ــامنَ ضــاْهة
قاركئـإء خــزّء ْزيهــةنامن يـة يــةى رَاْارٓــةوة ةــانا حَنهـةوة دينٓــة ســةر ةــةو ى
نةوســةر و ةــة :ئــةو خزَاْــةى نــة ركةســةْٔ ٖــى حَنغـةَبـــةر  يــة ركينبــا ى
حَنغـةَبـــةر اْــادةٕ يــة ركينبــا ى قاركئــإ اْــادةٕ ئةيــةرْا حَنغـةَبـــةر  خزَــى
ْاركةسـةَْشــ ٖــةراوٕ رؤ وينٓــةَ :ب َٕلَ َّب)ى َــاَى ٖــةروةٖا ؤر نـةو ٖةيـة
رــة شــةرةرة خزََــــةةى رــة ّ ةةَاشــــا دةنــــةى حشــــتى يــة حَنغـةَبـــةرة  نــة
ديــــارة ئــةوة َٖــــض َْــة) دو يــى فــــةرَاوى خـــا دؤســثء ْ ــزيهى َٓــة وة َــٔ
دؤســــثء ْ ــزيهى ٖــةر ئَُاْــَ رينهِ دو يــى دةســتى عةي ــى يــىجء فــةرَاوىٖ :ــةر
نةســَنو َٔ دؤســتى مب ئةوةد دؤســتَةةى ئةى خـا ية! ٖـةر نةسـَنو دؤسـتايةةى
رهــاج ةؤد دؤســتايةةَى رهة وة ٖةر نةسـَنو دذ يـةةَى رهـاج دذ يـةةَى رهـة وة
َٖـض نــةو ْةرــاو ية ذينى ئةو درةختــاْةد َةيةر رة ضــاوى خــؤى ئةوةى رَٓـى
وة رة ٖــةردوو يـاينَةنـاْى خؤشــى ئةوةى رَشــث.
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جـا با بزانيـن طرفتـى خـراث تيَطـةيشــتنى شــيعة لة ضـى دايـة؟
يةنـةّ :ئـايةةةنـةيـإ رة ةةيَـةج َٖنٓــاوة!
و ةــة :فَهىةيــةن ْــاَؤو ْةيانـــاو "يةيــة نٍ َاْــاى ئايةةةنــةو ســَاقى يشـــتى
ئـايةةةن ــاَْ " يــإ خشـتؤة ــة ْ نَــا ئايةةةنــةوة ئةيــةرْا ئايةةةنــة ٖــَض دةايــةةى
يةسـةر ْانـاجء نـةّء ؤر حةياةَْيـ حَنَـةوة َْــة.
دووةّٖ :ةروةٖـــا فةرَاودةنةشــَإ يــة رــةوو ســَاقى خــؤى دةرَٖنٓــاوةو َاْايــةنى
ْاَؤيـإ ةَنخـز ْـَوة ضاْهــة ٖـؤى يـاةى ْى ئـةو فةرَاودةيـة "وةى ضـؤٕ ئايـةج
شبب الٍسٔه)ى ٖةية فةرَاودةد شبب ال ٕادَ)ى ٖةيـة " ئـةوة رـاو نـة راســُإ
نىد :خةيَـهـَنو ةَـى عةيــََإ نـىدوة خــا يَنـى كر ى رـآ يةســةر ٖـــةم رَنتيــىء
ٖــةم ياةــــٔ حَنغـةَبـــةريش  رةريـىي ــىَي نَـــهىدوة نــة ةَــى ْةن ــةٕ وة رــة
ةةئهَــَ حَنغـةَبـــةرى خـــا  خــا ى ْـــاَع سََّٔج نََّئايــاد رى نىدؤةــةوةو ح نَــى
كر يــةياَْوة نــة يــة دو ى وةفــاةى خــؤى نةســاَْنو دةرــٔ نــة يــة عةيــى نــاركى ئــةرا
ط لياا يــاخى دةرــٔء يَنــى رَادةرٓـــةوة وةى وعأٖ )ٛء نؤَةيَةنــةىء نؤَــةيَى
خــةو ري( رؤيــة ةةئهــــََى نىدؤةــــةوة نـــة َــٔ عــةيََِ خؤشــــَةوىنء ئَنـــاةد
عةيـــ )ةإ خؤشـــباىن َةســـةية خؤشـايشـــتٓى عةيـــى)ية خـــا يـــَنى كر ى رــآ
ئةوي ــش يةرــةر ئــةو ٖؤنــارةى راس ــُإ نــىد ْــةى ئَُاَــةجء خَالفــةج ئةيــةرْا
حَنغـةَبـةر  ية رَـاةى فةرَـاورـاى وََاٍ:تَُوٕالَُٓ َفّ ذاَوٕالُٓ) دةيفـةرَاو:
ٖــةر نةسـَنو نــة َــٔ رةرحىســَُى ئــةوة عةيــى يــة دو ى َــٔ خةيَفــةء ةــانُىك ٕء
سـةرحةرشـتَاريةةىء رةةةو ويـ َةسـةيةنـةى ركووٕء يةنــالي دةنـىدةوة.
ســَنَةّ :يؤركيـٔ حترٖ )ى َاْـاو ضةَهى وشــةى وٕل :)ٜ
ش ــَعة دة َي ــَنٔ :ال ىٕل  )ٜيــاْى :األَٔل َٜبالت رّف َٔ ُِ َٕع نيَاإلواو  )َٛيــاْى:
َةوا) و ةة :ية حَنشـتـى رـؤ رىكيـارد ٕ نـة ئـةوةد خـادى حَنشـــةو يةةََة دةيَـَنث:
وٕل  )ٜنــةى رــة َاْــاى َٔل )ٜيــة؟ رــةيَها يــة َــاْى عةركةرَــَ رــةو َاْايــة ٖــةر
ْةٖـاةاة وٕل  )ٜو َٔل  )ٜؤر ية يــةى رَـــإ رـة ّ ئةيـةر يىنـإ و ٕ َ) رـة
َاْاى َٔلَ )ٜد رآ دةرـآ رًَـــَنث :األٔلَ َٜبال ىخ َّبَ  )ٛرؤضـى؟ ضـاْهة ركوود وةنـة
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راسى ئةوة دةنـاج نة عم ٘)يإ خؤشـٓةويشــتاةو ركقَـــإ يـــآ رؤةـةوةو ركةخٓـةيإ
يـــآ يىةـــاةو يًـــةيَإ يـــآ نـــىدوة نةو ةـــة :ئـــةوةى نـــة حَنايشـــتى رـــة رـــةخث
يةسـةرنىدْـةوة رـاوة خؤشـايشــتــى ْى عةيــى رـاوة خــا يــَنى كر ى رـآ ْـةى رـة
خةيَفــة د ْى ْى نة ئةو َةسـةيةيـة ٖةر ية ئـــار د ْةرـــاوة رةيَـطةشـــُإ يةسـةر
ئةوة نة َةرةســث ية وٕل  )ٜيا ٔل٘) يـاْى :األَٔل َٜبال ىخبَّ  )ٛئةيــةر وٕلَ )ٜ
رة َاْــاى َٔل َ)ٜد رــآ نة و د َْــة ئةوةية نة خــا يـة سـاوركةةى هَعى راَُ)
ية ئايـةةى )68د

دةفـةرَاىن :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﭼ ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ
يـــاْى :يْ َََُّ،ي ر َالٍَّ اطَب إ،براِِٗي) ْـزيهتـــىئ نــةوء يــة حَنشـتـــىئ نــةو رــؤ
ئَبــىك َِٖ ئةو ْــةٕ نــة نــاةى خــؤى شــاينٓى نــةوةاوٕ وة ئــةّ حَنغـةَبـــةرةية نــة
َاةةةــــةدة  )وة ئَُــاَْ ر َْنهــــٔ نــة يــة خزَــــةج ئــةو حَنغـةَبــــةرة د ٕ
نةو ةــة :ئةي ــةر يىنــإ وشــةى وٕل  )ٜرــة َاْــاى َٔل )ٜد ر ـآ يــاْى :األٔل َٜ
ٔاألي ر َبال ىخبَٛواإلحب ا ) وة َةســــــةيةى ســةرحةرشــــــتَارينتَىء ئَُاَــ ــةج
يةئــار د َْــة.
ضـــــا رةّ :ئٓةـ ــا شـــــَعةنإ دةيَـ ـَنٔ :ضـــؤٕ حَنغـةَبــــةر  ئـــةو ٖـــةَاو خةيَهـــة
نؤدةنـــاةةوةو وةاريـــــإ رـــؤ دةد نـــة حَنَـــإ رًَــــــآ عةيـــى يـــإ خؤشـــباىن؟ خـــؤ
َشـايَُاْإ ٖــةر دةرـآ يةنـَيَـإ خؤشــبا نى ئةوة شــتَنهى رةيَـطة ْةويشـــتة؟!
دةيَـَنث ئةوة كر ســث َْة ضاْهــة:
يــةى /خؤشـايشنت رةيشــتى رؤ َشـايَُاْإء ئَُــاَْ ر ٕ رَــايـــةء خؤشـــايشتٓى
ةايبــةةََش رَــاية.
دووٖ /ؤنار نيــو ٖــةراوةو قَــٌء قاي نَــو رآلءرؤةــةوةو نةســاَْنو ةَــى عةي ــى يــإ
نـــــىدوة خــــا يـــــَنى كر ى رـ ـآ يةســـةر ئـــةو ٖةيَاينشـــــتةى نـــة راسـ ــُإ نـــىد
حَنغـةَبـةريش  رة حَنايشـتى َْاة نة راســى رهـاج وةى ضـؤٕ رـارى ديهـة
رــؤ ئـــةرا رةنـــى خــــا يـــَنى كر ى رــآ رـــة حَنايشـــــتى َْــاة رـــاو رهـــاج نـــة
دذ،اَخمِٗ الًَوَََِ:وَّتَِ٘الَحَّدذتَََُباَبكْرَٔلك َََخ ََّٕٚ
ُت ِ
فةرَاويـةةىٔ[ :لََٕاٍ:تَُو َّ
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اإلش الًَٔوٕ َّدحُ ُْ]{أآََُحىَنَبَريئَ )11150(َ:البُدَااٙ،ةَبَريئَ )466(َ:وُصَ ِم تيَ
ب ريي })6120(َ:و ةـــة :ئةيـ ــةر يـــة َْنـــا ئؤةةةةنـ ــةّ د نةســـِ نىدرايـــة رـــة
ْـزيهتـ ــىئ خؤشـةويشـــــتى خـ ــؤّ ئـــةوة ئةرـارةنـ ــىّ دةنـ ــىدىن رى يةةَــــىء
خؤشـةويشـتى ئَشـالََى ية َْنـا ٕ د ٖةيـة).
َةســةيـ ــةى دووةّ :نـــة دةفـــةرَاىن :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ وة خــــا يـــة
خةيَـهى دةةخـارينـزىن ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ رَنطاَـإ خــا ركينُٓـايى
ضََ٘الَ:
نؤَةيَى نـافى ٕ ْانــاج يةورـارةوة ئـةّ فةرَاودةيــة ٖةيـة[ :ع ََعاِٟعَ ََٛا ِ

َالٍ ِب ٘ةَُٖ خ رطَُح َّت ٌَٜس َل تَِ ذَِِٓاآلٖ َ:َ:ٛﭽﮊ ﮋ
ا اُ َّ
عٍّ اَيَالَ تَ َ:

اَالٍ اطَُاٌ َ َ ،رفٕ:اَ
ﮌ ﮍﭼ فَأَخ رجَالٍَّ ِب٘ةَ اَْشَُْوِ ََا ْلق:بََّ َ َِ َ ٛف َق اه ٖ(ََ:اََٖةّ َّ
َف َق نَع ى ٍَِ٘ال{]):أآَُالتِّر ِو ِذٙةَب ريئَ )3046(َ:الَخ ااِيَُب رييََ )3221َ(َ:
ٔحصَّ ٍَُْاأللب اٌَ٘ف َ٘(الصمصمَٛال خٗخَ)ٛاي ي })2489َ(َ:و ةة :د يهُـإ عائَشـــة
خــــا يـ ــَنى كر ى رـ ـآ ياةاويـــةةى :نـــة حَنغـةَبــــةر  ئَنشـــــهةى يــــــآ دةيَـ ــى و

حاسـةو َْى يــآ دةنـــى ٖةةـــا ئـةّ ئايـــةةة ٖاةــة خــا رىن :ﭽﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﭼ وة خـا ية خةيَـهى دةةخـارينزىن حَنغـةَبـةر  ســةرى دةرَٖنٓا يـة قاربـة
ضــادرينو رــاوة شــتَنو رــاوة ٖةيََاْــَ وة و حَنَةضـــآ يــة ةة يــةى رــاورٔء يــة
ضؤ َي ــةو ََْةى ضــادريإ ٖة َيــَ وة) فــةرَاوى :ئــةى خة َي ــهَٓة! ر ـىكؤٕ ٖ ـةر نةســةو
رضـَنتةوة شـاينٓى خـــؤى خــا ى رـةر َٓـــى حار سـتاة رةيَــَنٓى د وة َـٔ رخـارينزىنء
حَنايشــث ْاناج خؤةــإ َاْــَوو رهــةٕ).
ي نَــىةد حىســَارينو دةنــىىن :ئةيــةر خـــا كر يطةياْــَوة نــة حَنغـةَبـــةرى خــؤى 
دةحـارينـزىن ئـــةدى رؤضـــى يـة رـــةْطى ئاةـــادد دد ْـــى شـــها؟ ركووَـةةى رىيٓـَ ر
راوو ؤر ْاركةةــةج راو؟ حاشــإ رؤضــى ية ناةى يىةٓى خةيبـةرد ذةٖـى خــا رديإ
نــىد( )1وة ية صــةةَحــى راخــاري د ٖــاةاة نــة يــةرَــَى نـــاركى ئةعـصـــــــــةّ
َ)1ص خٗريَالبد اا.57777َ:ٙ
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رــادووى يـــآنـىدوة()1؟!
ْـايإ رة ضــةَْ شــَناةيةى وة َـى ئةو حىســَارةيإ د وةةــةوة:
 /1ااغبَاألص فّاٌ٘) دةيَــآِ { :ع ىَ:ٛاألٌَبٗ اَ َ:ِٞ
حفظّ :يَمباَخُ ّ ٕاَبَْوََص فاَٞاجلَ ِٕرَ .
َ)َ ِ
)َثُ يََّمب أََالِ يَوََِالفض اٟنَاجلص ىَٗٔٛالٍفص َٗ .ٛ
تََي ناوّ يَ .
ج)َثُ يََّبالٍة ر َِٔٚبتجب ٗ ِ
د)َثُ يََّبإٌ ساهَالصَّ ِكٍٗ َِٛع َم ٗ ّ،يَ .
خفظَي:مٕ:بّئَبالتَّ ٕفِٗ ث}.
ِ )َٔ ِب ِ
و ةـة :حارينزر ْى حَنغـةَبـةر ٕ  يةايةٕ خـا ى حةروةرديــارةوة و ةــة:
أ) حار ســتَٓإ رةوةى نة رةوٖـةرو فَتـىةةَنهى ؤر صــافء سـاةى حَنــَ وٕ.
ب) حاشـــإ رـــةو ركةوشـــثء ئانـــارة رةســـتةي ء دةرووََْـــة رةر ْـــةى نـــة خــــا ى
حةروةرديـار يةسـةرى سـىوشــتاَْووٕ.
ى) دو يـى رةوة نـة خـا حشــتى يىةــاوٕء حَنى ضةسـخاْــَووٕ.
د) دو يـى رةوة نـة خـا ئــار ََى ركشــتؤةة ســةر ديََــإ.
ٖـــ) دو ي ــى رــةوة ن ــة خـــا د َي ــى حار ســــتاوٕء نــــارى رــؤ ئاســــإ نــىدووٕ و ةــة:
حار ســتٓى خـا رؤ حَنغـةَبـةر ٕ  ئةو حَنٓـ( و ةـايـاْةى ٖةيــة.
نةو ةــة :نــة يــة رــةْطى ئاة ــادد دد ْــى شــــهاوةء ركووَــةةى رىيٓــــَ ر رــاوةء
ةاوشــى ْاركةةــةةَى راوة( )2يةيــةٍن ئةّ ئايةةـة ةَنهـٓايَــى نى ضـاْهة ئـةّ ئايةةـة
َ)1ص خٗريَالبد اا.5766ََٔ5765َ:ٙ
َ)2رىكو ْـةَ:الص َٚالٍب َٕٖٛالب ََِع اً َجََ 3لََ 26نـةَيةورـــارةوة ئةَـة ٖــاةـــاةَََُ...(َ:عتب َٛب ََ
َبَ٘ٔيالَاوَٜاشٕهَالََٕٖو٠ذَفكص رَاُباعَّٗت َُْالُٗ ىٍ َٜالصةفْم ََٔ ٜجُ رحَ،ظ فتُ َُْالصة ف مَ ٜ
ج َُْف َ٘جبّ ِت ِْ َََُٔاب ََيَىَِٛ ٠ج رحَٔجٍت َُْفَنخ م تَِح ْمقَت اَُ
ََُٔعبنالَبََظ ّا َالسِ رَٙظ َّ
ل َف رَالت َ٘ع ِى نََب َٕع اورَ
وََحِ مَثَال ىغف رَف َ٘ٔجٍت ْ ََٔٔي َاش ٕهَالَ فَ َ٘حُف رَٚو ََا :
لِٗق َفّٗ اَال ىص مىُٕ.)...
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راسى حار ســتٓى َةعٓةويـى حَنغـةَبـةر  دةنـاج رـةحَنى قشـــةى كر ةَـب ديـارة
رك ةَـــب)يش رؤيـــة و دةيَـ ـآ :ضـــاْهة ٖةْـــَ نى يـــة حَنغـةَبــــةر ٕ نـــاذر وٕ وةى
ةنـ ــةريَاء يةةَـــــا ئـ ــةدى خــــا ضـــؤٕ حار ســـــتاوْى؟ و ةـــة :يـــةو ركوو ْـــــةوة
حار ســتاوْى ْــةى ية ركووى رةســتةيَــةوة.
ٖ /2ةَْينهَشــــَإ و ضارةســةرى ئــةو ئَش ــهاية دةنــةٕ دة َي ـَنٔ :ئــةّ ئايةةاْــة حــاد
رةْطـى ئاةــاد د رة يإ و ةـة :يـة دو ى رـةْطى ئاةـادةوة حَنغـةَبــةر ْ ـة
رىيٓــــَ ر رــــاوة ْــة ْاركةةــــةج رــاوةََٓ .ــش دةيَــــَنِ :دو ى رــــةْطى ئاةــاديش
راوة ضاْهـة ية رـةْطــى خةيبــةرد ذةٖــى خـا رد نى وة!
َٓ /3ــَش و ى ةَنَةيــةّ نـــة َةرةســث يـــة حــارينزر ْى حَنغـةَبــــةر  رطــة يـــةو
و ةـــاياْةى نـــة كر ةَـــــب ياةٓـــــى نـــة رـــؤ ٖـــةَاو حَنغـةَبــــةر ٕ ئـــةو حار ســـتٓة
َةعٓةويَـــة ٖـــةر ٖـــةراوة رـــة ّ حار ســـتٓى حَنغـةَبــــةرَإ َاةةةـــةد 
حار سـ ــتٓى يَـــــاَْى رـــاوة و ةـــة :نـ ـة نافىةنـــإ رؤيـــإ ْـــاناذرىن رـــة ّ خــــا
ْةيف ــةرَاوة :رىيٓــــَ ر ْــانىىنء ذةٖــى خـــا رد ْــانىىنء رــادووى ي ــآ ْــانىىنء
ْاركةةـــةج ْانـــــىىنء خةفـــةةى ْادرينتـــــآ ئـــةوةى ْةفـــــةرَاوة و ةـــة :يـــــَنىةد
َةرةســث يــة :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ يــاْى :حيفظ كََ ِو ََالقَت نَ)
و ةة :دةةخـارينزىن يــةوةى نة رتـهـــاذٕ.
ئٓةــــا نــــة دةفــــةرَاىن :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ رَنطاَــــإ خـــــا
ركينُٓــايى نؤَــةيَى ناف ــى ٕ ْانــاج يــاْى ضــى خـــا ركينُٓايَــإ ْانــاج ئــةدى خـــا ى
حـــةروةرديار رؤضـ ـ حَنغـةَبــــةر ْى ْ ـــاردووٕ؟! ٖةْـــَ نى يـــة ْايـــــإ ٖةْـــَىن
ئَشـهــاٍء َشــتاَىكيــإ يَنــــىةد ٖةيــــة رــة ّ ئــةّ ئايةةــة دوو َاْــــاى رــآ يــــى،نء
يؤيَـى ٖـةٕ:
يةن ــةّ ََٖ :ي ــةةَإ ْــــاد ج و ةــة :ئــةو ََٖ يةةــة ةايبةةــةى خـــا رــؤ ئَُاْــَ ر ْى

دةَْنــىىن يــة ئةنـــاَى ئَُاْةنةياْــَ وةى فةرَاويــةةى :ﭽﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼمـحـنـــد ئـــةو رـــؤرة َٖـــَ يةةة نـــافىةنإ يَنـــى
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رَنـبةشــــٔ ضـــاْهة ٖـــةْطاوى يةنـــةََإ رـــةرةو خــــا ْةْــــاوة ةـــانا خــــا ى
حةروةرديـاريش ٖـاونــارو دةســتباريـىيــإ رـآ.
دووةّ :رــة ّ َــٔ حَنُـــا ية "وةى ٖـــةَْىن يــة ةاينــتةرةو ْى قاركئـــاَْش ئاَاذةيــإ

حَنــــَ وة" ئةيــةر ةةَاشــاى ســَاقى ئايةةةنــة ره ــةئ ي ــَنىةد ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﭼ َةرةســث حَنى ئةوةية نة ركينُٓــايى يإ ْانــاج رؤئـةوةى يـإ

ية ةــؤ رـَةٕ ئـةى حَنغـةَبــةر  !يـاخاد كرينُٓايَـإ ْانـةٕ نـة يـإ يـة ئةًٖــى
ئَُــــإ رــَةٕ و ةــــة :خـــا ى د ديــةر نــار ئاســــاََْإ رــؤ ْانــــاجء ركينُٓــــايى يــــإ
ْانــاجء يةيــةيََإ ْار ـآ يــةورارةوة ضــاْهة ســَاقةنة راســى يــإ ح ـآ يةياْــَٕء
دذ يـةةَ دةنــاج.

َةســةيةى ســَنَةّ :نة دةفــةرَاىن :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ئَنُة حَنشـتـىيش راسى ئـةوةَإ
نــىد نــة خـــا دةفةرَ ــاىن :رًَــــآ ئــةى خــاوةٕ نـتَنب ــَٓة! يةســةر ٖــَض ْــث ئةيــةر
ةــــةو كر جء ئَٓةــــٌَء ئـــــةوةى يـــة حةروةرديارةاْـــةوة رؤةـــإ د رـــة ينٓى وة نـــارى
حآْةن ــةٕء رَنبــةرَنى ْةنــةٕ ي نَــىةد نــة خـــا دةفــةرَاىن :ﭽﮙ ﮚ ﮛﭼ

ﭽﮛﭼ ياْى :شــث ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ياْى :يةسـةر ٖـَض شـتَنو ْـث عـةركةب
عادةةَـإ و يـة ئةيـــةر شـــتَنو ؤر ْاديــَةى رطـــىٕ دةيَـَنَٔ :ل ٗضَُبعَ٘ )ٞشـتَنو
َْــة يــإ دة َيـَنََٔ :ي نَّوِ ََالَظ ٘ )َٞيــة ٖــَض نةَتــىة حَنغـةَبـــةريش  وةى يــة
 ّ:اُ) نآَٖــةنإ
صــةةَحى راخاريَــَ ٖــاةاة حىســَاريإ يَنهــىدوة دةررــارةى ا َّ
ئةو ْـــ ــةى رـــــة ةَشـــــــاب ٖـــــــةو يَى د ٖـــــــاةاو دةدةٕ فةرَاويـــــةةى[ :لَٗصُ ٕاَ
بِعَ٘{]ٍٞخرج َُْالبُدااٙ،ةَبريئَ )7122(َ:وُصَ ِم تيَب ريئَ )5953َ(َ:ي،ب ََُحِبَّ اَُب رييَ:
(َ)6136ي اهَظعٗبَاألاٌؤٔصَ:يش ٍادَٓص خٗريَ} َٖــض شــتَو ْـث و ةـةٖ :ـَض ْـث
شــتَنو َْـــٔ يــاْى :نــة رتـــا ْٔ ٖةقــــآ رًَــــَنٔء َْٗنٓـــَى ئايٓــــَة ئاشــــهى رهــةٕ
يَنىةش ــَ ﭽﮙ ﮚ ﮛﭼ ََ:ٙدٖ ََٖعت نَُب َِْٖٔ ِمٗ ثَُب أََُُٖص ىَّٜظ ٗ٠اًَلِظٕ ّ:اَ
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بَالٌ ََِْٔٔضَُ ٕحَفص ادِٓ)( )1و ةـــة :يةســـةر ديٓـــَنو َْـــــٔ نـــة رايـــةخى ٖـــةرآ وة
شـايشــتةى ئةوةرــآ نــة ح نَــى رطاةــــىىن :شــــث يةرــــةرئةوةى نــة ؤر حاوضــــةء ؤر
ْاركينهــــة و ةــة :نــة ئ نَــاة حارةْــَ ْــــارٔ رــة ةــةو كر جء ئَٓةـ ــٌَء رــة وةةــى نؤةــــايى
خـــا وة نــة د رة ينٓـــى وة رــؤ حَنغـةَبـــةرى نؤةـــايى َاةةةــــةد َ اْــاى و يــة
يةســةر رؤشــٔ.

ئٓةـــا نــة دةفــةرَاىن :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﭼ ئــةوةى يَنـاةردةيَـــىآ نــــة ديٓــــَ ريىء خـا حةرســــتَى رــةرآ نـتَنبــــى
خـــا و ر ــةرآ وةة ــى خـــا ْايــــةةة دى نةو ة ــةٖ :ةْــَينو يــة ئةًٖ ــى ةةصــةووف
ئةو ْــةى نــة يــة قاركئــإء ســآْةج شــــارة ْثء حَنَــإ و يــة دةيان ــآ شــــَنخَنهى
ْةخاينٓـــَةو ر ربَنتــــة ركينُٓــايَـهــــةريإ حَنَـــاْـا يـــــة دةيانــــآ ئَٓشـــــإ رـــةرآ
شـارة يى ية شــةريعةج ديٓـَ ري رهاج وة ٖةيــاْة ياةاويـةةى :ح نَّثٍَِ٘ َي ْم عَع ََ
ابِّ ٘) و ةـــة :ديَـــِ يـــة حةروةرديارَـــةوة ٖةو يَـ ــى حَنـــَ ّ! ئةو ْـــة يةرك ســـتَََ ةَنـــى
ْةيةيشـتاوٕ ئٓةا ٖةرضـةَْة خـا يَنىةد ئةوة رـة خـــاوةٕ نتَنبـةنـــإ دةفـةرَاىن
رــة ّ يــة حشــــث ئةو ْــةوة رــة َشــايَُاْاَْــش دةفــــةرَاىن نــة رٓــــاةةى ديٓــَ ريى
شــاينٓهةوةٓى قاركئــــاْةو شــــاينٓهةوةٓى وةةــى خـا ي ــة رــةرآ وةةــــى خـــا ض ــؤٕ
َاَةيَــة يةيــةٍن خـــا د دةنــىىن؟! ئةيــةر حَنايشـــتى ْةنىدرايــة خـــا ئــةو ٖــةَاو
حَنغـةَبـةر ْةى ْةدةْـاردٕء ئةو نــتَنباْةى د ْـةدةرة ْــَٕ ديارة حَنغـةَبــةر ٕ يـة
ياوةهـــةى عةقـــٌنء ةَهُـةج د رـاوٕ ئـةدى رؤضـى وةةـى رـؤ حَنغـةَبــةر ٕ ٖــاةاة؟
ئةيــةر و راو يــة خـا ةـةو يَـةى عةقــًَى خؤيـــاْى دةنـىدٕ ٖـةروةٖا حَنغـةَبــةر ٕ
يـــة ياوةهـ ــةى صـــــةفاى دٍنء دةرووٕ د رـــــاوٕ ئٓةـــــا ئةيـــةر د نٍ ســـافَىء ســـاف
نىدْةوةى دٍن رـةو راو ية رؤ َٖـــَ يةج وةريىةـــٔ حَنغـةَبــةر ٕ يـة ٖـةَاو نـةو
فَٗ رِةج دٍنء دةرووَْــــإ ســــاغء ســافت ــى رــاوة رــة ّ ْــةخَنى ركىن دةرنــــىدٕ يــةّ
ذياْى دَْــايَةد و رةرحَنــى خؤ رََٓـٔ حَنايشــتى رـة وةةـى خــا ٖةيـة حَنايشـــتى
رةو شــةريعةةة ٖةيــة نة يـةركينــى وةةــى خـا ى حةروةرديــارةوة د،ن.
َ)1أحَال ىع اٌ٘ َجَ 3لَ .314
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ئٓةــا يــَنىةد نــة دةفــةرَاىن :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ٖةْــَينو
ية ْـايإ ئةو ئَشــهايةيإ رؤ دروســث راوةو ياةاويـاْة :ئايا ةــةو كر جء ئَٓةَـٌ نـة
حـىكٕ يــة شــــتى ئةفشــــاْةي ةةيَــــةجء حةيَــــةجء يــــؤرك وٕء دةســتهاريى نــى وٕ وةى
دةقـى قاركئـإ دةفــةرَاىن ئـــةدى ضـؤٕ خــا د و يـإ يــآ دةنـاج نـة ٖـةةا ةـةورك جء
ئَٓةـــــٌَ رةرحـــــا ْةنـــةٕء حَنَاْـــةوة حارةْـــَ ْـــةرٔ ٖـــةروةٖا ئـــةوةى نـــة رؤيـــإ
د رة ينٓى وة ية حةروةردياريإ يةسةر ٖـَض ْـث ضـؤٕ و دةفـةرَاىن؟! يَنهـؤيَــةرةو ٕ
ئاو يــإ وة ّ د وةةــةوة:
دةيَـَنَٔ :ةرةســث ئةو رةشةية ية ةةورك جء ئَٓةــٌَ نـة رـة سـةاَةةَى َاوةةـةوة
ياخــاد ئةو رةشـــةيإ نـة يةيـةٍن وةةـى نؤةـايى خــا ةَنهـٓايَــىىن نـة قاركئاْـة وة
َاذدة دةد رة ٖـاةٓى حَنغـةَبــةرى خاةـةّ َاةةةـةد  وة رـة د رـة يٓى نــتَنبى
نؤةايى خـا نة قاركئــاْة.
رة ّ َٔ شـتَنهى ديهةشــى يـــآ وةردةيـىّ ئةويـــش ئةوةيـة نـة خــا دةفـةرَاىن:
ئــةى راويةنــةء ْةصــ كى ََْةنإ! ئَنــاة ئةيــةر يةيــة نٍ ئــةو ةــةو كر جء ئَٓةَالْــةى
خؤشـــتاَْ ٖةرضـــةَْة دةســـــتهاريى نـــى وٕء يـــؤركدر وٕ رك ســـث رهـــةٕء حَنَاْـــةوة
حارةْ ــَرٔ دةةـاْط ــةيةْٔ رــــةوةى نــة ر ـىكو رــة حَنغـةَبـــةرى نؤةــايَش ر نَــٓٔ نــة
رَنطـاَإ ئـةوةد و يـــة ضـاْهة ئَنشـــتاد يـة حـةناْى نؤْـَ وة يـة حـةناْى ْاينـَ
و ةــة :ةــــةورك جء نتَنب ــةناْى ديهــــةى نــة يةيــةيَــــٓىء ئَٓةــــًَةنإء نتَنبةنــــاْى
ديهــة نــة يةيـة َيــَإ د ٕ) ئَنشــــتاد ؤر دةم ٖــــةٕ نــة َــاذدةى ئــةو حَنغـةَبـــةر ْة
دةيـــــةيةْٔ رـــةوةى نـــة حَنغـةَبــــةرى نؤةـــايى دىن وة قاركئـــإ د دةرـــة ىن ضـــةَْ
وةســـفَنهَإ راســـهىدووٕ يـــةورارةوة نـــة حَنغـةَبــــةرينو دو يـــى د،نء ديٓةنــــةىء
رةرْاَةنــةى دَْــا د دةيــىىن نــة ئــةو وةســفاْة ةــةَْا يةيــةٍن حَنغـةَبـــةرى نؤةــايى
َاةةةــةدد  دةيــانَنٔ نةو ةــة :دةةــا ْث رًَــَنث راويةنــةء ْةصــ كى ََْةنإ
ئةيـــةر يةيـــةٍن ةـــةورك جء ئَٓةًَةنـــةى ئَنشـتاشـ ــَاَْ "رـــةو يـــؤ كر ٕء دةســـتهاريى
نى ْةشــَاْةوة" كر ســث رهــةٕ ئــةوةد دةياْطةيــةْآ رــةوةى نــة ر ـىكو ر نَــٓٔ رــة نؤةــا
ْاسـخةى َٖـَ يةةى خـا و حَنغـةَبـةرى نؤةــايى خـا َاةةةــةد .
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َةســــةيةى ضــــا رةّ :نــة دةفــــةرَاىن :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ دةفـةرَاىن :ؤرينهـَإ يـةو ْة
و ةــة :يــة راويةنــةو ْةصـ كى ََْةنإ) ئــةوةى يــة حةروةرديارةــةوة رــؤج د رــة ينٓى وة

طغٗاُ)يإ ةَنَ يــاد دةناج و ةـة :ياخَـــباوٕء ياْاٖــا سـةرحَنضــَى ﭽﮯ ﭼ

وة نافىيشـــَإ ةَنــَ يــاد دةنــاج ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ خةفــةج يــة
نؤَــةيَى نــافى ٕ َةخــــؤ حَنشــتـــىيش ئــةو حىســَارةَإ نــىد ئايــا دةيانـآ قاركئــإ
ربَنتة ٖؤنارى يــادراوْى ياخَـى راوٕء نـافى يـة ئَٓشـــاَْ ؟! سـةرةةا دةيَـَنث :ئـةّ

ئايةةـةى وةى ئةو ئايـةةاْةى ســاوركةةى التٕب َ)ٛية نـــة خــا دةفـــةرَاىن :ﭽﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ:
ئٓةـا دةيَــَنـَـٔ:
ٖ /1ةيَبـــةةة يـــةركووى حزيشـــــهََةوة خــــا ردْى رـــاد خــــا ردَْنو نـــة حــىك رَنـــث يـــة
حىكؤةَٓــاجء ظَتآََــاجء ٖ ...تـَ ئةيــةر ئَٓشــاَْنهى ســاغ رَخـــا ي نَــى رةٖىةَةْــَ
دةر ــآ ئــةدى ْةخؤش ــَنو؟ ْــةخؤد رَخـــا ركةْطــة ٖــةر ْةخؤش ــََةنةى ح ـآ ي ــاد
رهــاج ْةخؤد رة خـا ردْى ضـــاى ةرةر دةنـــاج ضاْهـــة ََز رةنـةى ةَنهضـاوة
رؤ وينٓة :ئاوينهــى شــَــىئء و ٍن رَةيـة نةسـَنو نـة ةاوشـ يى ْةةـــا راورـــآ يـة
رى ةايَــة و دة ْآ ةقٓــةراوةة ناةَنـو ٖة َـةج دةيـىى ةـاّ يـة َٖـــض ْانـــةى
َٖض شـتَنو رؤٕ ْانــةى رؤضــ ؟! ضاْهــة ََـز رةنةج ةَنهضـاةو ٖةيَشــانةوةَنهــى
ْاركينــــو يةيــــةٍن دةرةوةى خؤيــَ دةنــةٕ ئٓةــــا رــة ٖةَــــإ ش ـَناة ئةو ْــةد نــة
ََز رــــى دةرووَْــــــإ ةَنهضــــاوة رــــةو ََٖ يةةــــةى خـــــا يــــة رَــــاةى ئــــةوةى
رةٖىةَةَْرـٔ ةرةرَةْـَ دةرــٔ ئــةوة ية ايــةى.
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 /2حاشــإ ٖــةةا ئايــةج يــاةى د دةرــة ٕ ئةو ْــة يــاةى ةةســةدء راةزيــإ دةراويَــــآ
رةر ْبــةر رة ئَشــالّء رةر ْبـةر رـة ئةًٖـــى ئَشـــالّ َاْـاى و يـة ئـةوةد دةرَنتـة
ٖــؤى يــاةى ياخــى راوٕء نــافىراوَْإ.
 /3حاشـإ ٖةةـا ئايــةج ياةى د دةرـة ٕ ئةو َْش رىكو يإ حَنٓانـةٕ ئٓةـا نةسـَنو نـة
رىكو رة ئايةةَنـــ و ْـةناج رَايـة يـةوةى نـة رـىكو رـة دوو ئايـةةإ ْانـاج ٖةروةٖــا
ئةويش رَــاية يــةوةى نة رىكو رة شـةد ٖـة ر ئايـةج ْانـاج وة نةسـَنو رـىكو رـة
ياســايةنى ئَشــ الّ ْانـاج رَايـة يـة نةسـَنو نـة رـىكو رـة ٖـَض ياسـايةنى ئَشـــالّ
ْانــــاج رةيَــــآ نافــــى ٖــةر نافــــىة رــة ّ نافىيــــش داج ات)ى ٖةيــة وةى ضــؤٕ
ئَُ ــإ داج ات)ى ٖةيــة وةنــا ضــؤٕ ئَُــإ حًــة حًةيــة نــافىيش حًــة حًــة رــةرةو
خـــا رة نـــافى ٖةيــــة نــافىةى ٖةيــة نــافىى ســــةخثء حتــــةء ٖةيــةو نــافىى

ســاونـتـى ٖةيـة ئٓةــا رَنــى ســـةرنة نـة خــا دةفـــةرَاىن :ﭽﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ْافةرَاىنٖ :ـةَاويإ دةفـةرَاىن:
ؤريـــإ رــةو وةةََــــة نــة رــؤ ةــؤ د دةرــــة ىنء يَنــــى يــاخى رــاوٕء نــافى رــاوٕ
وةةََـةنة نة رؤ ةؤ د دةرــة ىن ئـةو ٕ رـة ٖؤيـــةوة يـة يـــاخى رـاوٕء نـــافى رـاوٕ
يــاد دةنــةٕء ةَنَــاَْ يــاد دةنــاج ضاْهـة ٖةيـاْة و َْـةو َٖـَ يةج وةردةيىآ.

َةســـــةيةى حَنـٓةـــــةّ :نـــة دةفـــةرَاىن :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾﮿﯀﯁﯂   
ﭼ دي ــارة ئَنُــة حَنشـتـــى ئــةّ ئايةةــةَإ يــة ســاوركةةى البق ر )ٚيــة رــةريى
يةنـةَى ئةّ ةةفشــَـىةد ةةفشــَــى نـىدوةو ركوومنـإ نىدؤةـةوة رـة ّ يَنـىةد ٖـةر
شــتَنهى نــارةى يةســــةر دةيَــــَنث خـــا دةفــــةرَاىن :رَنطــــاَإ ئةو ْــةى ئَُاَْــإ
َٖنٓــاوة وة ئةو ْةى يــ ة كر وْةوة و ةـة :ية كر وْـةوة رـؤ اى ةـةو كر ج يـإ رـؤ اى ئـةو
رةرْاَةيـــةى نـــة َاوســـا يةســـةرى رـــاوة يـــاْى :راويةنــــةنإ) وة صـــارَئةنإء

ْةصــــ كى ََْةنإ ٖــةر نــــاََنو يــةو ضــا ر ًًََ ــةةاْة ﭽ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂  ﭼ ئَُإ رة خـا و رـة ركؤذى دو يـى رَنٓـآء نـىدةوة راشـةنإ

www.alibapir.net

......

()77 – 67

[ ] 768

ئـــةناّ رـ ــَ ج ﭽ     ﭼ ْةةىســـَإ يةســـةرةو ْـــة
خةَبـاريش دةرــٔ.
ئَنُــة حَنايشــــث دةنــاج رــارىن يــة ركووى َاْانةيــةوة قشــةيةى يةســةر ئــةّ ئايةةــة
رهـةئ دو يــى ية ركووى ضؤَْــةةى ركينزَــاََْةوة قشــةيةنى يةســةر رهــةئ:
لـة رِووى مانـاكـةيــةوة:
ئةّ ركسـتة قاركئـاََْة وةى ناةى خؤى يـة ةةفشـَــىى سـاوركةةى البق ر)َٚد راســُإ
نـىدوة دوو َاْـاى كر ســتى ٖةٕ َاْـايةنى ٖةيَةشــى ٖةية دوو َاْا كر ســتةنإ:
يــــــةىَ :ةرةســــــث يــــة :ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ يةرةرئــــــةوةى ﭽ﮹ﭼ رؤةــــة
درووشــ ــِ رــــؤ َشــــــايَُاْإ و ةــــة :شــ ـاينٓهةوةاو ْى َاةةةــــةد  ئةيــــةرْا

راويةنــــةد ئةيـــــةر ئَُاَْــــــإ َٖنٓــــــارآ حَنَــــــإ دةياةــــــىىن :ﭽ﮹ﭼ

ْةصـــــ كى ََْش ئةيــــةر ئَُـــــاَْإ َٖنٓـــــارآ وة صـــــارَئةد ئةيــــةر نـــاةى خـــؤى

ئَُـــــاَْإ َٖنٓـــــارآ حَنَـ ــإ دةيـ ــاةىىن :ﭽ﮹ﭼ رـ ــة ّ يَنـــــىةد ﭽ ﮸
﮹ﭼ رةحَنـى رة عـارفء رــاء رؤةــة دروشـــَُنو رـؤ َشـــايَُاْإ و ةـة :يَنـىةد

خـا دةفةرَاىنَ :شــايَُاْإء رــاويةنــةنإء صـــارَئةنإء ْةصــ كى ََْةنإ ٖـةر
نــاََنهــَإ ئةو ســآ ســـَفةةةى ةَنــَ رـٔ:
 -1ئَُــإ رة خـــا .
 -2ئَُــإ رة دو ركؤذ.
 -3نـــىدةوةى رـــــاد ئـــةوة ةىســـى يةســـــةر َْـــــةء حـــةذ رةد د يٓـــــايى نى و ةـــة:
َشــايَُاْإ ية ركؤذيـارى خؤيـاَْ وة رابء راحَـى ْى ئةّ راويــةنـــاْةى ئَنشـــتا
ئةيــةر نــــاةى خــــؤى رة كر ســتَى رىكو يــإ رــة خـــا و رــة ركؤذى دو يــى َٖنٓ ــارآء
نــىدةوةى راشــَإ ئةناَــَ رآ يــة خزَــةج َاوســاء حَنغـةَبـــةر ْى ديهــةد وة
ْةصـ كى ََْةنإ رــة ٖــةَإ شـَناةو صــارَئةنإ رــة ٖــةَإ شـَناة ئةيـــةر يةيــةٍن
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حَنغـةَبـــةر ْى خؤيــــاَْ و يةيــةٍن ديٓــى خؤياْــَ كر ســتَإ نىدر ـآ نــاةى خــؤى
ئةو ْــة ســةرفــى ٕ.
دووَ :اْـايةنــى ديهــة ٖـةر ناََنــو ية َشــايَُاْإء ية راويةنــةء ية صــارَــئةء ية
ْةصــ كى ََْةنإ ئةيةر ئَنشــتا ئةّ ســآ سـَفةةة ية خـؤيـاَْ رَنٓٓــة دى:
 -1ئَُــإ رة خـا .
 -2ئَُــإ رة ركؤذى دو يــى.
 -3نىدةوةى رـــاد ئـةوة ْةةىسـَإ يةسـةر دةرـآء ْةحـةذ رةد د ياْـَةيىىن ديـارة
ئَُــإ رــة خـــا و ئَُ ــإ رــة ركؤذى دو يــــىء نــــىدةوةى رــــاد و ةــة :رــة ح نَ ــى
ئَشــالّ ياْى ٖةرنــاََنو يةو ْـــة ئةيـــةر حارـــةَْ رـآ رـة ئَشـــالَةوة رـا ئـةو
نةســة راويةنــة راورــآ يإ ْةصــ كى َْى راورـآ يـإ صـــارَئة راورـــآ دو يـ
نة دينتــة ركيــزى ئَُــاَْ ر ْــةوة وةى ئةو ْــى يـــآ د،ن.
َاْـاى ســَنَةَى نة ٖـةيَــةية نة رـــارى و راوة ياينِ ية ٖةْـَينو يـة رـةْاو ْايـاْى
ئَشــالّ راوة نـة َاســـتاء دةنـةٕ رـؤ ٖةْـــَىن ةَـــزرى عةيــُاَْى يـإ ٖةْـَينو
ركذينُــــى طاا ا ةــــاوةَىء عةيــ ــُاَْىء َاراَةيــــةى درؤ دةنــــةٕ رــــؤ راويةنــــةء
ْةصـ ــ كى ََْةنإء ٖ ...ـ ــتَ ئـــــةو ٕ دةيَـــــَنَٔ :ةرةســـث ئةوةيـــة نـــة َشـــــايَُإء
راويةنــــةء ْةص ــ كى َْىء صــــارَئى ٖةرناََنهــــَإ يةيــــةٍن ديٓــى خؤيــَ كر ســث
رهــاجء حَنــاةى حارةْــَرآ ســةرفــى ة!!
رة ّ ية كر سـتََ ئةوة و َْــة ئةوة َاْـا يَنهَ ْةوةيـةنى ٖةيَةيـة ضـاْهة ئةيـةر و
راو يــة حَنايشــتى ْــةدةنىد خـــا رــة حَنغـةَبـــةرى خاةــةّ رفــةرَاىن :رــة خــاوةٕ
نتَنب ــةنإء رةو ْ ــى ديهــــةد رًَــــآ :رــا َشــــايَُإ ر ـ

وةى فةرَاويــةةى :ﭽ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ آل عنـران ئةو دوو َاْـاء يَنهَ ْـةوةى نىدَـأْ ئـةو دوو ْـة
كر ســنت ئةوة يةركووى َاْانــةيـةوة.

www.alibapir.net

......

()77 – 67

[ ] 777

لـة رِووى رِيَـزمـانيـيـةوة:

ْايـــإ يَنــىةد ئَشـهايَنهـــَإ رــؤ دروســــث رــاوة ئايةةةنــة ئاو يــة :ﭽ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂
        ﭼ نــــــة يــــــةوىن :ﭽ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ ﭽ﮼ﭼ و ةــ ــة :دةرَنتــــــة إســــِ)ى
ﭽ﮷ﭼةو دةرــآ وٍ ٕ )رـآ و ةــة :ال اٟبني) رــآ نةضــى ورف ٕ )ة؟ رؤيــة
ْايــإ ئَشــهايَنهـَإ رؤ دروسـث راوة يَنــىةد و دةيَــَنٔ :ئايــا ٖــؤى ورف ٕ َ) راوْـى
ئـــةوة ضََـــــة؟! ٖةرضةْـــــَة ال اب٠ني)يـــش خاينٓى وةةـــةوة ْايـــإ ضـــــةَْ
وة ََنهــَإ د وةةــةوة ئـةوةى نة يةيـةٍن ســىوشــتى دةرســةنةى ئَنُـــةد رطانـــآ
رة نـارةى دوو ْــٔ:
 )1دةيَــــَنٔ نـــة خــــا راســـى َشـــــايَُاْإء راويةنــــةنإء ْةصـــ كى ََْةنإ دةنـــاج
ص

اب)ُٕ٠ى خشــــــــــــتؤةة َْنــــــــــا ٕ ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ --

﮽ﭼةوة رةّ شــَناةية:

ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂        ﭼ نــــة ئــــةو
ناةــة َاْانــةى ئــــاو ى يــــآدىن :رَنطــــاَإ ئةو ْــــةى رىكو يــــإ َٖنٓــاوةو راويةنــةو
صــارَئاَْشء وةى و ْــــٔ وة ْةصــــ كى ََْةنإ  )...ئــةو ناةـةد ص ابْ )ُٕ٠ارَنتــة
يش ي)ى يُ)و دةرَنتــــة وبت نَ)و ئــــةوةى دو يــى دةرَنتــة خ ر)و ٖةردوون ــَإ
ورف ٕ ) دةرـــٔ ئـــةوة خمٗ نَب َََر نَالفراِٗ نََٔ ٙش ٗبْٕٖ) ئـــةو كر يـ ــةيإ
ٖةيَـبــت ردوة.
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 )2دةيَـَنٔ :يةرةرئــةوةى ﭽ﮸ﭼةد و ب َّ)يـة نــة دةفــةرَاىن :ﭽ ﮷ ﮸ﭼ و
ئَعتَبــار نــى وة نــة ﮷) ئَشــى ْــةنىدوة ضــاْهة ﭽ﮸ﭼ ٖــةر و ب ّ)يــةو
ةايَـةةى اف )و ٌ ب)و ج رَ)ى ٖـةروةى يةنـة ئٓةا نة ﮷)ية ئَشى ْةنىد
َاْـاى و يــة ئةونــاةة ئةيــةر رًَــَنى :ﭽ﮼ﭼ ئةوة رـةو ئَعـتَبـــارةية نـة
﮷) ئَشــى ْةنــىدوة رؤية ال اب )ُٕ٠رة ورفٕ )ى َاوةةةوة.
رــة ٖــةرةا نٍ ئــةوةى يىْطــة ئَنُــة رَــز ْث ئةوةيــة نــة قاركئــإ رٓاةــةى َــاْى
ع ــةركةرََةو ئَنُــة ْاضــار ْــث يةرةرئــةوةى فــآلٕ َــاْز ْى عــةركةرى و يـط ــاةاة يــة
رةر ْبـــةر قاركئاْـــَ رهةويٓــة ياَاْــةوة قاركئــإ َــاْى عــةركةرى نىدؤةــة َــاْى
عةركةر ــى قاركئــإ ئةس ـٌنء رٓاةــةى َــاْى عــةركةرى د ْــاوة رؤيــة ية كر ســتََ دةر ــآ
رٓضــَٓةناْى َ ــاْى عةركةر ــى يةي ــة نٍ قاركئاْــَ رطــانَنٔ ئٓة ــا ْاي ــإ ةَهُ ــةةى
ئةوةشــَإ رةةايبـةةى وُخىَّ َنَالَ َاِرَب ََعاظ ٕاَ) خـــاوةْى التخرٖ رَٔالتٍ ٕٖرَ)
دةيَــآ :ةَهُـةةى ئةوة نـة ةايَـةةى ئَعـ كى رََــةنةى صَ اب )ُٕ٠رَـــاية ئةوةيــة نـة
َشــــايَُاْإء راويةنـــةء ْةصـــ كى َْى نتَنبـــَإ ٖةيــــةء ديــارٕ رــة ّ ص اب)ُٕ٠
نتَنبَنهـــى دياريـــإ َْـــة رؤيـــة خــــا ى حـــةروةرديار ةايَـــةةى ئَع كى رَةنـــةى ئـــةو ْى
رَـانىدؤةـةوة رؤ ئـةوةى نة دةردةنـةوىن ةةْاْـةج ئةو َْــش ئةيـــةر رَنتـــا ئَُـــإ
رَنٓــٔ رـة خــا ء رـة ركؤذى دو يـىء نـىدةوةى رـاد رهـةٕ ئـةو َْش ٖـةر سـةرفى ٕ
ٖةرضـةَْة دووريشــٔ يةو ًًََـةةاْةى نة خـاوةٕ نـتَنبــٔ.

َةسـةيةى شـةشـةّ :نة دةفةرَاىن :ﭽ     
 ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯿ
ﰀ ﭼ و ةـ ــة :رَنطاَـــإ ئَنُـ ــة حةنـ ــاَْنهى حتـ ــةوَإ يـــة رـــةْى ئَشـــــىك ئٌَ
وةريـىج وة حَنغـةَبـةر َْشــُإ رؤ ا ركةو ْـةنىدٕ ٖـةرناةَنو حَنغـةَبــةرينو ٖـاةبــا
رــؤ ايــإ رــة شــــَناةيةى قشــــةى نىدرــــاية نــة ْةفشــــَإ ةــة  ،يــــآ ْــةدةراو دٍن
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حةســَٓى ئــةو ٕ ْــةدةراو دذ يــةةََإ دةنــىدٕ نؤَــة َيَنهَإ يــــآ رــة درؤ ْــثء
نؤَة َيَنهـَشــَإ يــآ ناشــنت.

ئةّ ركسـتة قاركئـاَْـَة ية ساوركةةى البق ر)َٚشَ ٖاةاة نة دةفةرَاىن :ﭽ ...ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
ي نَ ــىةد ْايــاْى َــاْى عــةركةرى دة َي ـَنٔ نــة يــة ئايةةةنــةى ال ىاٟن )ٚدةفــةرَاىن:

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ وشـــــــــ ــةيةى قـــــــــ ــىةَنٓى و
حم ذُٔف)ة وةىٌ :اص بِٕيَبالع نأ )ٚيــــإ اش تكرٔا) وةى يــــة ئايةةةنــــةى

ســـــاوركةةى البق ر)ٚشـــــَ ٖـــــاةاة رـــــة ّ ركســـــتةى :ﭽﯜ ﯝ ﯿ
ﰀﭼ دةايةةى يةسةر دةناج ئةوةى نـة يىْطــة ئَنُـــة رَز َْـــٔ ئةوةيـة نـة
خـــا ى ناررــةرآ يــة ضــةَْ شــــاينٓإ يــة قاركئــــاَْ راســى ئــةوة دةنــاج نــة حــةناْى
حتةوى ية راويةنـةنإ وةريىةاة وة ية ساوركةةى البق ر)َٚد نة َٔ راسِ نـىدوة رـة
ةةفصـٌَن راسى رىكيةنـاْى ئةو حةنــاْةد دةناج نة حةناَْنهـــى دة رىكيـــةيى رـاوة
رة ّ يَنىةد رة نارةَـى راســى دةنــاجء يـــةوىن رـة درينـــتيى راســى دةنـــاج ئـــةوةى
نة يىْطــة ئةوةية نة خـا دةيــةوىن رة ئانةةةى ئَشــالّ رفةرَاىن :راويةنـةنإ ية
حَنش ئَناةد حةناْى ؤر حتةويإ يــآ وةريَـى و حَنغـةَبـةر َْشَإ رـؤ ركةو ْـةنى ٕء
نتَنبَشــــــَإ رــــؤ د رــــة ينٓى ٕ رــــة ّ يةيةيََــــــاَْ كر ســ ــتَإ ْةنــــــىدو ئــــةوةد
ســةرةنـــــاََاْة نةو ةـــة :ئَنـــاةد دةروء عَبـ ــىكةج يـ ــةو ٕ وةررطـــىٕ ةـ ـانا وةى
ئةو ْتـإ رةسـةر ْةيــةج.
َةسـ ــةيةى ةةوةـــــةّء نؤةـــــاي

 :نـــة دةفـ ــةرَاىن :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ حَنشـتـى خـا نـة فـةرَاوى :راويةنــةنإ ٖةْـَينو يـة
حَنغـةَبــــةر َْإ رـ ــة درؤ ْـــىء ٖةْـَينهَاَْشـــــَإ يـــــآ ناشـ ــنت ئةو ْـ ــةى نـــة
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ناشـ ــتَأْ رــة َش ــؤيةريى ةنةريَ ــاء يةةَاي ــإ يــــآ ناشــتاوٕ وة ٖــةويََإ د وة
عَشـاد رهــاذٕ وة ية ةــةورك جء حةنــاْى نؤْـــَ راسـى حَنغـةَبــةر َْنو دةنـاج نـة
ناشتاويأْء ْاويشـَإ دينٓـآ ئٓةـا نـة ئـةوةيإ نـىد

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭼ و ةةٖ :ةرضـةَْة راويةنـةنإ رةشـَنهَإ يـة حَنغـةَبــةر ٕ رـة درؤ ْـىء
رةشــَنهَشــَإ يــآ ناشــنت نةضى حَنشــَإ و راو َٖض رة يـةنَإ رةسـةرد ْايـةجء
ئـةوة ْارَنتــة ٖــؤى رــة و ئــا رو ْارَنتــة ٖــؤى ياْاٖبــاريىء عةيبــَ ريَإ! و ةــة :ئــاو
خةيـاٍن حآلويـإ نىد ﭽﭕ ﭖﭼ وة سةرةنــاّ نـاينى رـاوٕء نـةرك رـاوٕ

ٖةيَبـــةةة يَنــــىةد َةرةســــث نـــاينى رــاوٕء نــــةركراوْى ركو يَــــةةَى َْــة و ةــة :يــة
رةر ْبةر ةةقَنـهَ نة حَنغـةَبـةر ٕ عم ّٗيَال َ َالَٔٚالص الًَ) َٖنٓايـإ ْـةياْبَٓىء
نـاينى راوٕ وة نــةرك رـاوٕء ْةياْبَشـــث نةســـَنو ٖـــةم ْةرَٓـــآ وةى نـاينى رــآ
و يــــــة وة نةســ ــَنو ٖــــةم ْةرَشـتــ ــآ وةى نــــةرك رــ ـآ و يــــة

ﭽﭗﭘﭙ

ﭚﭼ دو يــى خـــا ية كر يــةوة ســةريإ ديــارة ئــةو ٕ ةؤرــةيإ نــىدوة خـــا د
ية كر وةةــةوة س ــةريإ رــة ّ خـــا ئاَــــاذة رــة ةؤرةنــةى و ٕ ْانــاج ضــاْهة َةق ــاّ
َةقاَى ةَـهىدْى ئةو ْـة رة ّ ئةيةر فةرَاورــاى :ح ابٕأَح ا َالََعم ّٗيَ) ئـةوة
َةدب راو رؤيـــة ئـــةوةى نـة دةرَنتـــة ٖـؤى َـةدب رؤيـــإ ضاْهـــة يَنـىةد َةقـــاّ
َةقـــاَى ةَــهىدٕء سـةر ةْشــــتة ئــةوة ادةرـاو دةفــةرَاىن دو يــى خـــا ية كر يــةوة

سةريإ ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ دو يـى دوورـارة ؤرينهــَإ نـاينى
راوٕ ية رةر ْبـةر ٖـةقــَ وة نــةرك راوٕ ية ئاســتََ .

يَنـىةد ةاينتةرةو ْى قاركئإ سـةرارةج رـةو دوو رـارة نـاينى راوْـةو دوو رـار نـةرك
راوْـةى راويةنـةنإ ية رةر ْبـةر ٖـةقـَ ؤريــإ شــث ياةــاة رؤ وينٓــة:
السخمع ر )ٙدةيَــآ :رـارى يةنـــةّ ئـةوةراو نـة يؤيهــَإ حةرســـث دووةّ ئـةوة
رـاو نة د و ى رَٓـَٓى خـا يـإ نىد.
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القف اه) نــة لٕش ٘)يــش يــــةوى وةريىةــاة دة َيـآ :رــارى يةنــةّ ئــةوة رــاو نــة
خب تَالٍَّ ر)ى رارًــــَى ضــاوة ئؤركشــةيَِء ئــةو شــاينٓاْةى نــة راويةنـــةناْى
يــَنـباوٕء ناويـى نىدٕ رـارى دووةََش ئةوة راو نة ةنةريَاء يةةَـايـإ ناشــث.
ٖةَْينهـَش دةيَــ َنَٔ :ةرةسث يـةو دوورـارة ئةوةيـة نـة يـةو ئايةةاْـةى سـاوركةةى
اإلش را)ٞدا هاا ة ئايــةةى ضــا ر ةــا ةــةوج يــةوىن راســى دوو رــار ٕ دةنــاج نــة

دةفــــــــــةرَاىن :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ ئــةّ ض ــا ر ئــايــةةــــة:
 )7 - 4راســى ئــةو دوو رــارة دةنـــةٕ وُخ َّى نَالَ اِرَب ََعاظ ٕاَ) يــة التخرٖ رَ
ٔالتٍ ٕٖر)ةنـــةى خؤيـــَ ( )1راســـى ئـــةو دوو رـــارة ئـــاو دةنـــاج ئـــةو دوورــارة نـــة
راويةنـةنإ َاٍن وينى ََْـإ رةســةرد ٖــاةاة:
رـارى يةنـةََــإ :خب تَالٍَّ َر)ى َةيَهى ئاشـــاور ضـــاوة َْنـا بٗ تَالَ ىقنط)
نة رةيشــتى ســآ رــار ٕ ضؤةــة َْنــا بٗتَال ىقنط)ةوة:
أ /ية ســايَى  )606حَنــش يَٓـــَ .
ب /ية ســايَى )598د ء.
ى /ية ســايَى  )588حَنش يَـــَ .
ية رــارى سـَنَةََاَْ شـارى ئؤركشـةيَُى سـاوةاَْ وة رـةْى ئَشـىك ئًَى ٖـةَاو
يةيـةٍن خـؤى ٖةيَـطىةٔء رىدْــى رـؤ رارـــٌ رـة ديًـــَى ئٓةـــا َةرةســـث يـةوة نـة
َ)1جَ 3ل.278- 277
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خـا دةفـةرَاىن :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ و ةة :دو يـ ْؤرةَـإ رـؤ
ئَناة يَنـــ كى يةوة ئـةويش ئـةوة رـاو نـة حادشـاى فـارو رةسـةر ئاشـاوريَةناَْ نٍ
رــــاو يــــة ســــــايَى  )530حـــَنش يٓــــــَ وة دةســــتى رةســــةر رارًــــــَ يــــىج وة
راويةنـةنـــاْى ئَزْــــَ و ية كر ْــةوة رــؤ و ةــى خؤيــإء َزيةوةةنــةيإ دروســث
نــىدةوة ئةوة رــارى يةنــةّ.
رـــارى دووةّ :ئـــةوة رـــاو نـــة ط َٗض) فةرَاْـــَةى ركؤَـــاْى نـــاركى ئَُخ كى ةـــؤر
وةسـبَــــاْاوو) ئؤركشــــــةيَِ ئارًاوقــــــة دةد ج ةــــا و ى يـَنـــــَىن راويةنـــــةنإ
ٖةَْينهـَإ يةنَى دةخـؤٕ و ةـة :خةيَــهَإ نـة يـــآدةَىىن يؤشـتَإ دةخـؤٕ وة
حَنشــثء شـــيت ديهـــةيإ خــا رد وة رـة حَنــى ركيا يـةةى ئةونـــاجٖ :ـة ر ٖـة ر
و ةـــة :يـــةى ًََـــؤٕ  )10000000نةســـى يـــــآ ناشـــنت وة ْـــةوةدء ةـــةوج ٖـــة ر
)970000يــش ذٕء َٓــَ يَى يــآ رـة ديـٌ يـىةٔ ئـةوة يـة سـايَى  )69يَٓـى و ةـة
)69ى دو ى يــــة د يهـباوْــ ــى عَشــــــا عمٗ َْالص الً دو يــ ــى رــــة دو ى ئــــةود
ئَـُخـ كى ةـــؤر ئةدريــإ)يــــش يــة ســــايَى )117ى يٓـَـَـــَ وة يــة ســــايَى )138ى
يََٓـَ رارينهــى ديهــة شــارةنةى ناوٍ نىد رؤئةوةى َٖضــى يــآ سـةو ْـةرآ
وة يةونـاةـةد دةويَــةةى راويةنــة ْةَــا وة رة ةويــَ رــآلوراوْــةوة.
ََٓش دةيَـــَنِ :دةيانــآ َةرةسـث يـةّ دوو ْـة رـآ يـإ دةيانــآ َةرةسـث ئـةو
دوو ْــــة رـــــآ نــة السخمع ر )ٙياةـــاوْى يــإ ئـــةو دوو رــارةى نـــة القف اهََٔ
اآللٕش٘) دةيَـَنٔ رة ّ َـٔ حَنُـا يــة َةرى َْــة ةةَْـــا ئاَـاذة رـؤ ئـــةو دوو رـــارة
رـآ نة كر رــىدووٕ رةيَــها حَنُـا يــة خـا يَنــىةد راسى عادةةى يشـــتى راويةنــةنإ
دةناج و ةـة :رـار ية دو ى رــار ئَناة سـةرحَنضـَى دةنــةٕ وةى خـا ى حةروةرديـــار

يـــة ســـــاوركةةى ال ىمك)د دةفةرَـــاىن :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ا رَّحني) و ةــة :رــار ي ــة دو ى
ﮄ ﮅ ﮆﭼ ٖ ــةَاو ةا نيــتةرةو ٕ دة َي ـَنَٔ :
رار ئََى َةرى َْة ةةَْا دوو رـار رـآ خـا ى حةروةرديـاريش نة ئاَــاذة رةو دوو
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رــــارة دةنــــاج و ةــة :ئــةى راويةنـــةنإ! ئ نَــاة ٖــــةر عادةةتــــإ و يــة رــار يــة دو ى
رــار ٖةر حةنــاْـشــهـَنَٓـى دةنــةٕء ســةرحَنضـَى دةنـةٕ رةردةو ّ رــآ فةرَــاَْى
خـا دةنــةٕ ٖةر عــادةةتــإ و يةء حَنـاةى كر ٖـــاةاوٕ! ئةيـةرْا َـةرى َْـــة ئاَــاذة
رــآ رؤ دوو رــار.
حاشــإ ةَنبَـََٓــةنى ديهةشــــِ ٖةيــــة :ئةيــــةر ئاَــــاذةد رـآ رــؤ دوو رــار ئــةوة
رـارينهـَإ ةَنخـــةركياةو رارينهـَشــإ دىن وةى يـة فةرَايشــتةناْى حَنغـةَبــةرد 
ٖــــاةاة نــة َشــــايَُإء راويةنــــة حَنهـــةوة رةشــــةرك دينــٔ( )1وة رــــارينهى ديهـــــة
راويةنــة يَنَــــإ ةَنهــَةضـــآ ئــةوةى نــة خـــا ى حــةروةرديار ئاَــاذةى حَنــَةناج:
ﭽ﮶﮷ ﮸ ﮹ﭼ دةيان ــآ ٔع نَُاآلخ رٔ )ٚع نَال ىرَٚاآلخ ر)ٚر ـآ

دةشـــطانآ وةعـ ــَى حَنـ ــش دو ركؤذ رـ ــآ نـــة راويةنـــــة رـــــارينهى ديهـــــة يَنَـــــإ
ركــةوَآء يةسـةر ئـةو ســـتةَةى نـة ئَنشـــتا يـة َشـــايَُاْاْى فةيَةســـتَٓى دةنـــةٕ
رة و َاصــَبةةَإ رةسةر رآ! خــا ى حةروةرديـــار ٖـةَاو ايةنُـــإ رخـــارينزىن يــة
رـآ فةرَاَْـىء سـةرحَنضــَىء ســـٓاور شـــهَنَٓى رؤئـةوةى نـة يـة سـز ء رة رةرـةى
خـا دووررَــٔ ية دَْــاء ية قَــاَةج د .
َ

الَ،يلََْي،الٌََََّتَََش تغ ِف ُركَََٔحُ ٕ َُ،يلَٗكََ .
شُ بخاٌكَالمَُّّئََّبِخىنِكََََظ ّنََََُُ َ

َ)1نـة ئةَـة يةنَنـو يةو فـةرَاود ْةيـة:
[حق احمكيَالٗ ّ ٕدَُفَتُص مَََُّٕعمٗ ّي َحت َٖٜق ٕهَالج رَُٖ اَوص ميُ!َِ ذاَّٖ ٕدَٔٙااَ٘ َٟ
فايتم ُْ]َ{أآَالبداأََ 3593َ:ٙوص مي.}2921َ:
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةةةدَرس زضةةةةةدًاْرهةةةدرنجةةةِ ر )5رئايةةةديرنجلة ةةديت،ر 77ر-ر)76رهة ةةدَرنجِة ةة رئايةدتة ةةدر
ًوبازِ كةةةةدسارخةةةواىرتةةةةانءرنةةةةان،ربدتايبةةةديرباضةةةةىرُدؾةةةةسِاُججدكاْرس كةةةةاي،رواتةةد ر
ئدواُدىرالفةةىرئدو رهجةةةرد س ْركةةةردربةدرسواىريجطرةةةراىركةوزِىرًدزِيةدَركةدوترووْ،رضةدالً ر
خةوارهةدريجطرةةةراو،رخةةواررهةدرسايلةىرزِاشىربةرآ،رو ربةدٓىىربةدرخةةواررشاُجِةىرًدضةج ىركةوزِىر
ًدزِيةةةةدًدو ،رًةةىزىركوفسيةةاْربةةدرُجووةةدواُدو رس ُ ةرآ،رٓةةدزو ٓارهدضةةدزرشًةةاُىريجطرةةةةار
ضةةةردالًىرخةةوارىرهةةةةآربةرآ،ربةدرٓرةةةةاوبدؽربةىرخةواساُةرةدزوربجبةةدؽرهةدربدٓدغة جاْرُةةاوش سر
س كةةاي،رو ربدرضةة دًلازرُةةاوياْرس بةةاي .ر
ناغةةاْرجازيلةىرسيلةةدربدٓةةىىرئدفطةةاُديرضةآكةوولةدر ثالــوث) و ركةدرس هـةةآررخةةوارر
يدكةجلةةةةةدرهةةةدرضةةةججاْ،رهةةةدراليةةةةةدْرُدؾةةةةةسِاُججدكاُدو ،ربةةةدركةةةةةافسرُاوش سيةةةاْرس كةةةايءر
زِاغجد طديدُآركدرجطةدرهدريدنرندزضة ةساوىرٓدقركةدرخةةواريد،رٓةج رندزضة ةةساورىرسيلةدر
بووُجاْرُجدو،رهدرحاهـةدتىرواشُدٓجِةاُجػةةجاْرسا،رٓدزِ غةةةردياْرهةرةآرس كةرةايربةدرضرةةةرصايدكىر
بدرئجةةؼ .ر
ناغةةةراْربةةدرنسضةةةةجازركةةسسْءرضةةدزضةةةةووزًِاُدو رس فةةدزًوى رئايةةارُاطدزِيِةةدو ربةةىرالىر
خةواورساواىرهجبةةوزسُىرهةةةآررُاكةدْ،رهةدورٓرةةاوبةرةدؽءركةةةروزِربةىرساُةةةراُدسا؟!رناغةاْرخةةوارىر
شاُةةاورتواُةةارزِايد طديدُآ،ركدرًدضج ىركوزِىرًدزِيةةدَرجطةدرهةدرنجمدًبةدزيلىرخةةوارركةدر
بةدرسواىرنجمدًبةةدزاُىرسيلةدسارٓةةاتو ر،رٓجضةةىرسيلةدرُجةةد،رو رسايلجػةرة رتةةدُجارئافس تجلةةىر
ؾةةةجدسي دورش زرئجٌةةةةاُدازورزِاضةة بجرربةةةوو ،ركةةةدرئةةةدواُجؼرو نرٓةةةدزركدضةةةجلىررسيلةةةدر
خةوازسُجاْرخةوازسو  .ر
ناغةةاْرهةةدركىتايجةةداربةةدرنجمدًبةةدزىرخاتةةدَرًوحد ةةدسررس فةةدزًوى،ركةةدربةةدر
ُدؾةسِاُججدكاْربفةةدزًوى رئايةاروةىْرجطةدرهةدرخةةواررغة جمرس ندزضة ،ركةدرٓةج رجةىز ر
شيةاْءرضةةووسيلجاْربدس ضةترُجةةد،رهدرحةاهـةجلةةدارخةواربجطةةدزىرشاُةةايد؟!ررر ر
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
بجط ةةوًاْرئدواُ ةةدىرطوتجةةةةاْ رخةةةواربسي ةةةةجدرهةةدرًدضةةةةج ىركةةوزِىرًدزِيةةدَ،ركةةةةافسر
بةةووْ،رو رًدضةةجطرطةةوتى رئةةدىرو وةةدىرئجط ةةسِائجى!رخةةةواربثدزضة رنةةدزو زسطازىرًةةّءر
خىغةةةة اُد،ربةةدرًطةةةةىطدزي رٓةةدزركةةدعرٓاوبةةدؽربةةىرخةةةوارسابِ ةآ،رئةةدو ربجطوًةةاْرخةةةوار
بدٓدغةةةرة ىرهةةةةةةآرقدس غةةةةةةدرس كةةةةاي،رو رججطةةةةاىرحةةةةدواُدو ىرئةةةةاطسر ىرس ش خ) ،رو ر

ضةةةة دًلازاْرٓجةةةة رنػةةةة جواُجاْرُجةةةةّرﮊربةةدرسهـِجةايجةةةةدو رئدواُةةةةدىرطوتجةةةةاْ رخةةةوار
بسي جةدرهدرضةةةرججدًىرضةةةآرر ندزضة ةةساور)اْ،ركةةةرافسربووُةةةرد،رو رٓجةةةر رندزضة ةةساورر ىربةدر
ٓةةدق)رُجةةّرجطةةدرهةةدريةدنرندزضة ةةساورر كةدرخةةواريد)رو رئدطةدزرواشرهةرةدو رُةدٓجِّ،ركةدر
س يوـةجّ،رًطةةىطدزرئدواُديةةاْركةدركرةةةرافسْ،رضةصايدكىربدئجػرةةةرجاْرس سزىرﮦ رئايةاربةدز ور
الىرخةوارُاطةةدزِيِدو ورساواىرهجبوزسُىرهةرةآرُاكةدْ،رهةدرحا ـهةرةجلداركةدرخةةواررهةجبةرةوزس ىربةدرر

بةدش ي ريةد؟رﮰرو رًدضةرةج ىركةوزِىررًدزِيةةةردَرجطةةةردرهةدرنجمرةةةردًبدزيم،ركةدرهةدرنةجؼر
ويةةدارنجمةةرةدًبدزاُىرسيلةةدرزِابةةسسووْ،رٓجضةةىرسيلةةدرُةةدبوو ،رو ر ًدزِيةةدًى)رسايلجػةةرة ر
ؾجدسي ةديةدنربوو،رئدواُجؼر و نرخدهـةةلىرسيلد)رخةةوارزسُجاْرس خةةوارزس،رضةدزُ ربةد !ر
وةةىْرئايدتةدكاُجاْربةىرزِووْرس كديِةدو ر هدضةدزرنوووةرةج ربةةجةةرس كدىربةدرربدغةةةرجمرهةدر

خةوارساُةةاُىريجطةةاورسايلةةى)رسوايةةةر رضةةةردزُ ربةد ر!روةةةرىْر هةدرٓرةةةردق)رالس سزيةةةرّ!رﯭر
بوـةةآ رئايةةار وةةىْ)رجطةةدرهدرخةوارغةة جمرس ندزضةة ،ركةدرٓةج رشيةاْءرضةووسيلىربىتةاْر
بدرس ضةةترُجةةد،رهدرحةاهـةجلةةداركدرتدُجةةارخةةوارربجطةةةردزر ىرٓةةرةدًوورقطةةةرديدن)ءرشاُةةةرايدر
بدرٓةةدًوورغةة جم)رﯿ)) .ر
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان ر
ج َعً ِِتُُ٘ َعًِ ِ١ِ ََِ ََ ٢
ﮑﮒ) ر أَٚ :ٟاح ِِدٌ َِِِٔ ََ ََِ ِِِِ ًَََِّ ،ٍ١ثِتُ ايشَّ َِِِ َ٤ٞتثًِٝثِ ِ ًَ :
أجِِ ِِ َزا،)٤رئدواُةةةدىركةةةةةافسْرطوتجةةةةةاْ رخةةةةواريدكجلةةةةةدرهةةةدرضةةةةةججدكاْ،رُةةةةةدنرهةةةدر
زِيةصبدُةديةة رسا،ركةةدريةةةةدنءرسووىرهةةدرنةةجؼرسارٓةةدبّ،رئةةدويؼرضةةججدَربةآ،روةةوُلدر
س طوتةةسى ر ًَََّثِ ِتُ ايشََِّ َ٤ٞتثًِِٝث ً)رواتةةد رئدورغةة دَركةةسس رضةةةآربةةدؽ.ر ر
ﮖ) رواتةةد ر ََعبُِ ِٛد)رندزضة ةةساور،رو ر إِيِ٘)رججةةةرايدرهةدر راهلل)،رووُلةةةردر اهلل)رُةةةراوىر
يدهةدًدربىرخةةوار،رهةدرشًةاُىركوزسيةدارس هـةج رخةةوار،ربةدرفازضة رس هـةجّ ر رخُِدَا)،ربةدر
ئجِطةةةوجصىرس هـةةجّ رطرةةةةرىسر ،)Gadرو رٓةدزو ٓةةةةرارهةةدرشًةةةةراُىرٓةةدًوورًجوورةةةةردتاُدار
ُاويلةةىرتايبةديرٓديرةةةردربةىرخةةوار،ربةدمَر رإِيِ٘)رواتةد رندزضة ةةساور،رجةارخةةوارريدكجلةد،ر
بةةدمَرندزضة ةةةساو كاْرش زْءرجىزاوجةةىزْ،رٓدهـبدتةةدرندزضة ةةةساوىربةةدرٓةةدقرتةةدُجار
يدكةةةد،رﭽﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﭼ،رواتةةةد رندزضة ةةةةساوىربةةةدرٓةةةدق،رئدطةةةدزُار
ندزضة ةساوىربدرُآةرةدقرش زْ،رئِجةةاررئايةاروغةةدىر ر إِيِ٘)رهةدروججةرةدو رٓةةةراتو ؟رضةةةآرر
ئدطةةدزر إحتُ ِ ٍ)رٓةةدْ،رو نر راغ ِب األص ِفٗ ْ)ٞرس هـةةآ ر
)1ر أي ُِ٘ ف ِ ٌٕ َٜأي ُِ٘ إِالٖ ِ :ً١أَ ٟع َب ِ َد َٜعِب ِدُ ع َب ِ دَ)ً٠ر أي ِ َ٘)رواتةةد ر َع َب ِ َد)،ر َٜأي ُِ٘ إِالِِٖ)١ر
يةةاُى ر َع َبِ َد َٜعِبِدُ ع َبِ دَ،)ً٠رواتةةد رندزضة ى،رس ندزضةةةة آ،رندزضة ،ركدواتةةد ر إِيِِ٘)ر
كدضجلدركدرغةةديسىرخةىىرس يثدزضةة ةآ.
َِ ِٝز)،رواتةةد رضةةدزضةةةةاَربةةوو،ر
)7رياخةةةوسرهةةدر أي ِ َِ٘ َٜأي ِ ُِ٘ إِالِِٖ )١و رٓةةةةاتو ر أَ :ٟتح َّ
ووُلةةةةدرندزضة ةةةساوىربةةدرٓةةدقركدضةةةةجلدركةةدريدقةةةةأرتججةةدارضدزضةةاًدوربةةىىر
ئجطةة جعابرُاكةةسى،رهدرٓةةدًوورضةةجفدتدكةةاُىرسا.ر ر
ب) ،ر
جِ َ
ب)،ر ال،)َٙرواتةد ر راحِ َت َ
جِ َ
)3رياخةوسرهةدر رال ًَُِٜٙٛ َٙي َ )ً َِٖ ٝو رٓةةةراتو ر أ :ٟاحِ َت َ
ب)،ر ي َ)ً َٖ ٝرواتةد ر راحِتجَ ِ َبِ ِ ً)،رهدبةرةدزئدو ىرندزضة ةةساورىر
َ)ُِٙٛ ًٜرواتد ر حي َتج ِ َ
بةدرٓرةةةردقركةدرخةةةوايدرُابجِةةةرسى،رئِجةةارر إِيِ ِ٘)ربةدر رأيِ َِٗ)١ركىس كسي ةةةردو ،ر أي َِِٗ)١ر
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واتةد رندزضة ةةةساو كاْ،رُدس بووايةدركىبلسي ةةدو ،ربةةدمَرخةدهـمربةةدرٓدهـدساوةةوو و،ر
هدطةةديرندزضة ةساوىربدرٓدقةةدارندزضة ةساوىرُآةدقجةؼرس ندزضةة .ر ر
صِ ِ ِدَمَ)رواتةةةد رزِاضةةةةة ىركةةةسس،ر ايصِّ ِ ِ ِدِّٜل)ر
صِ ِ ِِدَمَ) و رٓة ةةاتو ،ر َ
﮽) رهةةةدر َ
كدضةجلدركةدرش زرزِاضرةةةةترس كةاي،ريةةاخوسركدضرةةةرجلدركةدربدزاُبدز كةةدىرخةىىرش زربةةدر
ايصِِدِّٜل)ريةةاْر
زِاضةةترس شاُ ةآ،رئجطةةةة ارئدبوبةةدكسىرؾةةجدسي ركةةدرنجةةىرس طةةوتسى ر ر ِّ
هدبدزئةدو يدرش زرزِاضةة ةبجةةرربوو ،رياْرهدبدزئدو يةدركدرٓةدزوىرنجمةرةدًبدزىرخةةوارر
رفدزًوويةدتى،رئدوربدرزِاضةةةر ىرساُةةةراو ،ر نثِ ٝزُ ايصِِّدمِ ،أ ِٚنِثا ايتَّصِدٜلِ)،ر
كةدرٓةرةدزسوونرالغةةةة روايةةةرد،رس هـةةةةآ ر ايصِِّ ِدِّٜلُ ََِِٔ :ن ُثِ َز َ ُِِٓ٘ ايصِِّ ِدِمُ ،أ ََِِٔ ٚال
ط ،أ ٚي َُ ِِٔ ال َٜت ِ ِأتَّ ُِ٘ ِٓ َ ٢ايه ِذبُ يتَعُِِّٛد ٙايصِّ ِ ِدمََٚ ،ايصِّ ِ ِدِمَُُ :ط بَك ِ١
َٜه ِ ِذبُ ق ِ ِ ٌ
صِِدِّٜل)ربةةدركدضةةجمرس طةةوتسىركةةدر
ا َٚايُُِدِ َب ِ ِ َز َع ِٓ ُِ٘ ََ َع ِ ً)،رواتةةد ر ِّ
ايك ِ ِ ٍِ ِٛايضَّ ِ ُِ َ
قطةةةةدىرزِاضةةةة ىرش زبةةةةآ،ريةةاْرٓةةدزطجصرسز رُدكةةةةاي،رياخةةةةوسركدضةةجلدرهدبدزئةةدو ىر
هدضدزرزِاضة جىرخةىىرزِآجِةاو ،رسز ىرهةرةآرُايةديءرُاتواُةرةآرسز ربلةاي،ر رصِدِم)يةؼر
ا َٚايُُِدِ َب ِ َز َع ُِِٓ٘ ََ َعِ ً)ر
بسي ةةةةجدرهةةدرزِاضةة بجريةةةةى،رس هـةةةةآ ر َُطِ ِ بَك ١ايكِ ٍِ ِٛايضَِّ ُِ َ
واتد ركدرقطةةدرس كةةدى،رٓدَرهدطةةديرئةةدو ىركدرهدُجةةورسهـةةةرترسايةدرزِاضةتربةرآ،رٓةدَر
ئدورغةة دىرٓةةةردواهـىرنجةةةرد س ىرزِاضةةةةرتربةرآ،رٓةدَرهدطةديرخةىيرزِاضةتربلةدى،رٓةدَر
هدطةةديرس ز و ىرخىتةةدارزِاضةةةتربلةةدى.ررررر ر
ايِذَٜ ٟحِلُّ إِٔ َٜهَِٕٛ
ﯬ) ر اإلِفِو :فِ ٞاألصٌ نٌُّ ََصِِ ِزٚفٍ َعِِٔ َٚجِ ِِٗ٘ َّ
َعًُٜ( ،ِ٘ ِ ِِٝؤِفه ِ ِ ِ )َٕٛأُٜ :ٟصِِ ِ ِ َزف َٕٛعَِ ِ ِٔ احلِ ِ ِلّ فِ ِ ِ ٞاإلِعِتكِ ِ ِ د ِإيِ ِ ِ ٢ايبَِ ِ ِ ط ٌِ ََٔ ِ َِٚ
ايصِّ ِ ِدمِ ف ِ ٞايِ ِ َُك ٍِ ِإيِ ِ ٢ايه ِذب َٔ ِ ََٚ ،اجلُ ٌِِٝف ِ ٞايف ِع ِ ٌِ ِإيِ ِ ٢ايكب ِٝحِ)،رواتةةد ر
اإلِفو)رهدرئدضة ـوةداربسي جةدرهدرٓدزرغةة جمركدرهدضدزرئةدوربةاز روةاكدىركةدرس بةرآر
هدضةةةةةدزىربة ةةآ،رالبةةةدزى،ر ُٜؤِفهِ ِِ)َٕٛرواتةةةد ر ُٜصِِ ِِ َزف)َٕٛرالس سزيةةةّ،رهةةةدريدقجةةةد ور
بةةجةةةسوبسِواىرٓةةةدق،رالس سزيةةّربةةىرُآرةةةةدق،رو رهةةدرزِاضةةةة بجريىرهةةدرقطةةدكسسُةةةدار
الس سزيةةّرب ةىرسز ،رو رهةةدركةةسس و ىربةةاؽءرجةةواْ،رالس سزيةةّربةةىركةةسس و ىرخةةسا ءر
ُاغةةجةسيّ.ر ر
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خةواررسواىرئةرةدو ىرهةدرئايدتةدكاُىرنجػرةةةرجداربدطػةةةر ىرباضة رخرةةةراو ْرك جبةةةردكاُىر
كةةسس،رو ربدتايبةةةةدتىرباضةةةة رجووهدكةةدكاُىركةةسس،رهجةةس سارهةةدَرنجةةِ رئايدتةةدساربدتايبةةةةدير
باض ة رُدؾ ةسِاُججدكاْرس كةةاي،رو ربج ةةس كدىرنوووةةىرُدؾ ةسِاُججدكاْ،ركةةدربسي جةةدرهةةدربةةدر
يدكةةةةةجمرهةةةدرضةةةةةآربدغةةةةةدكاْرساُةةةةةاُىرخةةةةوا،رٓدهـد و غةةةجِج دو ،رٓدهـبدتةةةدرئجٌةةةدرهةةةدر
زِابسسووغةةدارٓدزرهةدَرضرةةةرووزِ تدسارباضةةةر رئدو ًةةةراْركةسسر،ربةرةدمَرهجس غةرةدارخةةوارىرشاُةاورر
غةةةراز شاربةدرتدفؿرةةةرجىرتةسورزِووُ ةرةسرباضةىريدقجةد ىرنوووةىرُدؾةسِاُجىريةدكاْرس كةاي،ر
س فةةةةةةةةةةدزًوى رﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ،ر

واتةةد ربدرًطةةىطدزيىءربةدرسهـِجرةةةراي رئدواُةدىرطوتجةاْ رخةةواررًدضةج ىركةوزِىرًدزِيدًةدر،ر
كةةافسْ،رٓجةة رسوورسيرًدبةةةةّرهةةةةدو سا،رٓةةدزركدضةةةةجمرخةةةواربةةدرًدضةةج ىركةةوزِىرًدزِيةةدَر
سابِةآ،رياخوسرًدضةةج ىركوزِىرًدزِيةةدَربدربدغةةجمرهدرخةوارسابِةةةآر،ر"و نرسواية رباضة ر
س كةةةةةديّ"رئةةةدو ركةةةافس ،روةةةوُلدرخةةةةواىربآويِة ةةد،رناكة ةةد،رتاكة ةةد،رو نرهةةةدرضةةةووزِ تىر

اإلخةة)د)سارنجِاضةةدىرخةةىىرس كةةاي،رس فةةدزًوى رﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭼ،رواتةد ربدرُةةاوىرخةواىربةدربدش يرةةةر ربدخػةةةرِد ،ربوـةةةآر رخةةواررتاكةد،رججةىر
ُجةاشوربجةِجةةاش ،رٓةةةردًوورغةةةر جمرنجويطةةةر ىرنججةةةردتىءرئةدورنجويطرةةةر ىربةدرٓةج رغة جمر
ُجةةد،ركدضةةىرهةةآرُدبةةةروو ،رهةدركدضةرةجؼرُةةةردبوو ،ر واتةد رُةدرفةدزِيىرٓديةدورُةدررئدضةوـىر
ٓديةةد)رو رٓجةة ركةةدعرويِةةدورٓاوتةةاىروىرُجةةد .ر
جةةةارهجةةس سارس فةةدزًوى رئدواُةةدىرطوتجةةرةاْرخةةةوارًدضةةةج ىركةةوزِىرًدزِيدًةةد،ر كةةدر
س غةطوجنةارطوتسابةةا رًدضةج ىركوزِىرًدزِيةةدَرخةةواريد)،رئدواُةدربجرةبةةةرسِواْ،رٓةدزرٓدًةرةاْر

ئدورزِض ديدرهدرئايةةدتىرذًاز ر )17ىرئدَرضووزِ تدؽرسارٓاتو ،ر ﭽﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ،رواتةةةةةد رو رًدضةةةةةجطرطةةةةةوتى رئةةةةةدىرو وةةةةةدىر
ئجطةسِائجى!ر واتةد رجووهدكدكةاْ،رووُلةةدريجطةةارربىخىغةىرهدرُدتةةدو ىرجووهدكةةةردر
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بةةوو ،رو ربىرواُجؼرُجةةسسزاو ،رواتةةد رهدرو وةةدىريدي ووبةةد،روغةدىر ئجطةةسِائجةةةرى)يؼر
بدٓةةىىرئدورس وهـدتةةدرساطجةسكةةدزر غ صِب) ىرئجطةسِائجوةةدو ،رئجطة اركةدرهدبةدزرسهـةىرش زر
كةةدعربجةةصزاو ،رئدطةةدزُارئجطرةةةةسِائجىرُاشُةةاوىرنجمدًبةةدزريدي ةرةووبدر،رواتةةد ربابةرة ر
يوضةة ءربِجةةةةاً ءرس ربسايدكةةةةدىرسيلةةةةد،ركةةدرسيةةاز ريةةدي ووبجؼركةةوزِىرئجطةةرة اقد،ر
ئجطةة اقجؼركةوزِىرئجبةسِآجٌةةدر عً ِٗٝايص ِ ٚ ٠ايشِ ّ)،رئجطةسِائجىربدرشًاُىريجبةرةسِىر
واتد ريدبدو ـهةرةآلر إسِزا)رواتةد ريدبةد،ر ر)ٌِٝ٥رواتةد ر راهلل)،رخةةوارربثدزضة ،رنةدزو زسطازىر
ًِةدورندزو زسطةرةازىرئجو غةد،ريةاُى رخةاو ُىرًةّءرخةاو ُىرئجو غةد،رندزضة ةةساورىرًةةّءر
ندزضة ةةةةساوىرئجو غةةةد،روةةةوُلدروغةةةةدىر رب)ربةةةدرًاُةةةاىرنةةةدزو زسطاز،رخةةةاو ْ،رضةةةديد،ر
ضةةةةةةدز و ز،رندزضة ةةةةةساو،رسى،رﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﭼ،ر

بجطوًةةاْرٓةةدزركدضةةجمرٓاوبةةدؽربةةىرخةةةوارسابِةآ،رخةةةواربدٓدغة ىره ةةآرقدس غةةدركةةسسو ،ر
ﭽﮃ ﮄﭼ،رو رججطةةةاىرحدواُةةةدو ورئجطةسِاحدتجػةةةةةىرئةةةاطس ،رواتةةةد رئةةةاطسىر

س ش خ،رﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ،رو رضةةة دًلازاْرٓةةةج رنػةةةرة جواُجلجاْر
ُجد،رتدًاغاربلةةدْ!ربدروةةدُدرغةةجو ،رهجس ساريجطةةاىرًدضجط،ر ًدضجطرُاشُاوىريجطةةايدر
)رباُطةجاْرس كةايرس فدزًوى رندزو زسطةةازىرخىَءرخىتةاْربثدزضةةةر ،رٓةدزركدضةجمر
ٓاوبةةدؽربةةىرخةةةواربسِيةةازربةةداي،رخةةةواربدٓدغ ة ىره ةةآرقدس غةةدرس كةةايء،رججطةةاىرئةةاطس ور
ضةة دًلازيػةةد .ر

ئِجةةارخةواىرنةةةرانءرتةةةرانرسووبةاز رس فةدزًوى رﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﭼ،ربدرًطةةىطدزي رئدواُةةدربجبةةسِواْركدرطوتجاْ رخةوارضججدًىرضججاُد،ر
واتةةةد رضةةةججدًىرضةةةججدكاُد،رئةةةدو رهةةةدرُدؾةةسِاُججدتدارنجةةةىرس طةةةوتسى ر رَِِ ي) ٛرواتةةةد ر
ضةةجلوولد،ربىيدرئدطةةدزرتدًاغةةاربلدْرهةدرزِ ذئرةةةراوارئةدورًدضةدهدىرضرةجةةرلوولديدرش ز ،ر
كةةةةاتىرخةةةةىىرحجصبةةىربديةةةةظر ٚحِِد ،٠حز ،١ِِٜإي ِ ان)١ٝيةةاْرٓةةدبوو،رًاضةةىُجدكاْر
اإلخِ ٚ ٤احلزٚ ١ِ ٜاي ُِش ٚا،)٠رئدورضةةجلوولةديدرش ز ،رًدبدضة ٍرئدو ُجةدرٓةدزرغة جمر
ضةةةةآرربةةةآرخسانةةةةةد،ربدهـةةرةلورًدبدضةة ٍرئدو يةةةدرئةةدواْرٓدوهـةةرد س ْربجةةةس كدورغةةةجعاز ر
طسُطةةةدكاُجاْرهةةةدرضةةآرخاهـةةةدارججةةةىربلدُةةةدو ،ركةةةدرهدزِاضةة ججدارئةةةدو ركازيطةةةدزيىرئةةةدور
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ضةةةةجلوولديدركةةدرهةةدرُدؾ ةسِاُججدتدارٓديةةد،رئِجةةةارخةةةوارس فةةدزًوى ربجطوًةةاْرئدواُةةدىر

طوتجةةاْ رخةةةوارضةةججدًىرضةججدكةةاُد،ربجبةةسِواْ،رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ،رو ر

ٓةةج رندزضة ةةةساويمرُجةةدرجطةةدرهةةدريةةدنرندزضة ةةةساو،رﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ،رو رئدطةةةةدزرواشيةةؼرُةةدٓجِّرهةةدو ىر
كدرس يوـجّرئةةةردور ي) ،رالًةىرقدضرةةةردًد،ر ْ) كةةةردؽ،رُةووُىرتدوكجرةةةرد ،رواتةد رضةويِدربةدر
خةواربدرتدئلجدرئدواُدىربجةبةرةسِواْرهةةةردرواْ،رضةةةرصاورئةاشازيلىربةدرئجػرةةةرجاْرتةووؽرس بةرآ،ر
ئِجةارئايارئدورضةةججةاُدركةةجّركةاتجمرطوتوويةاُد رخةوارضةةججدًىرضةةةججدكاُد؟ ر
ٓدُديلةةةةجاْرطوتوويةةةةاُد رخةةةوا،رًدزِيةةةةدَ،ريجطةةةةا،رٓدُديلجػ ةةجاْرطوتووياُةةد رخةةةوا،ر
يجطةةا،رطةجاُىرنجةةس شر ايزٚحرايكِ ِدس) .ر

سواية ة رخةةةةواررس فةةةدزًوى رﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﭼ،رخةواربدرُلوو ـهةرةج رهجلسسُةدو رس فرةةةردزًوى رئايةةةرارُاطدزِيِةدو ربةىر
الىرخةواورساواىرهجبوزسُجػةةىرهجِاكةةةردْ؟!رهةدرحاهـرةجلةةةرداركةدرخةةواررش زرهةةةرجبووزس يدورش زر
بةةدربدش يجةةةةد؟!رهدطةةةةديرئةةدوربجةئدس بجةةةةىءرئةةدوربجةسِيصيج ةةدؽركةةدربدزاُبةةةةدزربةةدرخةةةوار
س يلدْ،ركدرس يلةةدْربدربدغةةجمرهةدرضرةةةآرربدغةةةراْ،ركةوزِىربةىربسِيرةةةرازرس س ْ،رٓاوتةاىربةىر
بسِيازرس س ْ،ربدمَرخةواررس زطةةاىرطةةدزِاُدو ورندغةةجٌاُةبووُدو يةاْربىرس كةةاتدو !! ر

ئِجةةةارخةةةواىرنةةدزو زسطازرزِايد طديةةدُآ،رس فةةدزًوي رﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ﭼ،رًدضةةةةةةةةج ىرًدزِيةةةةةةةةةدَرجطةةةةةةةةةدرهةةةةةةةدر
نجمةدًبةةدزيمركدرهدرنجةؼرئةدوسارنجمرةةةردًبدزاُىرسيلةةةردرتجثةةةردزِبووْءرزِ يػةةةرة ووْءرهةدر
ُجةةةوربدغةةةدزسارٓةةةاتووْ،رٓجضةةةىرسيلرةةةةةدرُةةةدبوو ،رنجمدًبةةةةةدزيمربةةةوو رو نرٓةةةدًوور

نجمةةةةدًبدزاْءرٓجضةةةةىرهةةةةدواْرشيةةاتسرُةةدبوو ،رﭽ﮼ ﮽ﭼ،رسايلجػةةةىرش زر
زِاضةةةةر بجرربةةةوو ،ريةةةاخوسرش زربةةدرزِاضرةةةةةترساُةةةدزربةةةوو ،ريةةاخوسرش زربةةةدرئجٌرةةةةةاْربةةةوو ،ر

ئافس تجلةةةةةةةىريدكجةةةةةةةازروةةةةةانربةةةةةوو ،ربةةةةةدمَرﭽ﮿ ﯀ ﯁ﭼ،ر
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ٓدزسووكجاْرخةوازسُجاْرس خةوازس،رئِجةاركدرخةوازسُجاْرخةوازسبآ،رًاُةاىروايةدرو نرئةدور
خدهـةلدربدغدزربووْ،رو ركدرخةوازسُجاْرخةوازسبةآ،رًاُةةاىروايدرنجويطةة ججاْربةدرغةديسىر
خىيةةةةاْربةةوو ،رئِجةةةاركدضةةجمرنجويطةة ىربةةدرًطةة درئاويةةمءروةةِطدرطدُةةٌجمربةآ،روةةىْر

خةةواريدتىربةةىرس كةةسى؟!رﭽ       ﯫ

ﯬﭼ،رضدزُ ربد !روىْرئايدتدكةاُجاْربةىرزِووْرس كديِرةةةردو ،رسواية رضةدزُ ر
بةةد روةةىْرالس سزيةةّ،ر رﯬ)رواتةةد ر ُٜصِ ِِ َزف)ٕٛريةةاُى رالس سزيةةةةّ،رو نرب ـو ةةجىر
ئجةةةةساس ياْربدس ضةةةةترخىيةةاْرُدًةةابةةةةآ،رئةةةةاواربةةدرالزِىرسارس بةةرةسيّ،رئدًةةدرئاًةةرةاذ يدر
بىئةةدو ىركدرئدواُةةدركوفسورُجفةةةراقروارهةدرسهـجةرةاُدارججطجةرةسربةوو ،رو نربوـرةةةرجىرئجةرةساس ىر
هةةةةةآرش ويركةةسسووْ،رويطةةةة ىربةةدرس ضةةترُدٓجػرةةةة ووْءرجوـةةةةدوياْركدوتىتةةةدرس ضةةةةتر
غةةدي اْءرئاز شوورورهدرس ضترخىياُدارُدًةةةراو ،ربىيةدرس فةرةدزًوى رﭽﯬﭼ،ر
الس سزيّ،رو رئدورتديبجةس رهدرش زرغةةويِىرقوزِئةةاُدارٓةةاتو  .ر

هةةةةدركىتةايجةةةةدارس فةدزًةةةةوى رﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ،ربدرنسضجازكسسُجلىرُلةووهـججلةرةدزاُدر
نسضةةةةةجازياْرهةةةةةآربلةةةةةد،رُةةةدنرنسضةةةةةجازيمركةةةدروةةةةةاو زِيىرو مًدكةةةةةدىربة ة ،ربدهـة ةةلور
نسضةةجازيمركدرو مًدكةةةردىرهدُجوخةةةرىىرسايةد،رو نرجرةةةرازىرسيلةةةردؽرباضةةةرٍركةسسو ،ربةىر
ويِدربوـةجى رئدًدركاًجة ِس رُجةد؟!ررئدًةدرًجةصرُجةد؟!ريةاُىروةاو زِيرُاكةدىركةابسارب ـوةرآ ربةا،ر
ضِ َُِِّٔ جٛاب ُِ٘ ف ِِٞ
وةةةوُلدرو مًدكةةةدىرئاغةةةلسايد،رس هـةةةةةآ ر اإلسِ ِِتفٗ ّ اإلْه ِ ِ رَ َٜ :ٟت َ
ط َّٝتِِ٘)رواتةةد رنسضةةةةجازكسسْربةةدرُلووهـةةةةج رهجلسسُةةةةدو ،رو مًدكةةدىرهدُج ةةوخىىرساي ةةد،ر
ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ،ربوـةةةةةة ةآ ر

ئايارجطةةدرهةدرخةةواررغةرة جمرس ندزضةةرة ،ركةدرُةدرشيةاُىربةىرئجرةةةرو ربدس ضةةةر د،رُةدرقةاشاُ ،ر
واتةةةةرد رُةةةدرس تواُةةرآرشياُ ةةةةةاْرهةةةآرسووزخباتةةدو ،رُةةةدس تواُرآرضةةووستاْرنةةرآربطديةةةدُآ،ر
ندزضة ةساورس بةآرب واُةآرضةةدزيرخبةةاي،رغةةجفايربداي،ربدرس ً ةةةردو ربةةةآر،ربةدرس ُط ةدو رر
بآ،رهجترببووزى،رب ريديِةآ،رب ٌسيِةةآ،رندزضة ةساوىرٓدقرس بآرئةدورغة اُدىربةدرس ضةتر
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بّ،ربدمَرئدورغةة اُدىرئجو رس ياُثدزضةة ،رُدرس تواُّرشيةةاُ اْرهةةةآررسووزخبةةةردُدو ،رُةدرر
س تواُّرضةووستاْرنآربطةةديدُّ،رئِجةةاررئدطةدزريجطةةةرايدر،رئدطةدزرسايلرةةةرجدتى،رئدطةدزر
طجةةاُىرنجةةس شر رٚحرايكِِدس) ،رئدطةةدزرسازوبةةدزس ،رئةةدطدزرئاضةةٌاُد،رئدطةةدزرٓةةدزرغة جمر

ٓديةةد،رش ز زورقاشاجنةةىرخةةىىربةةدرس ضةةترُجةةد،رتةةارٓةةىرتةةىىربةةدرس ضةةتربةرآ،رﭽﯻ ﯼ

ﯽ ﯾﭼ،رهةةدرحاهـدتجلةةداركةةدرٓةةدزرخةةةواربجطةةةةدزىرشاُايةةد،رئةةدورقطرةةةةدورساواىر
بدُد كاُىرس بجطةة ةآ،رو رنجداويطةة جدكاُجػةةجاْرس شاُةآءرو مًجةةاْرس ساتةةدو  .ر
ر
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ًدضةةةةةدهدىريدكةةةةةدَ ركةةةدرس فدزًةةةةةوى رﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭼ،ربجط ةةوًاْرئدواُةةةةدىرطوتجةةةةاْ رخةةةواربسي جةةةةدرهةةدرًدض ةةج ىر
كةةوزِىرًدزِيةةةةدَ،ركةةةةافسربةةووْ،رئةةدو ركاكةةةةوـدىريدقجةةد ىرُدؾ ةسِاُججدتدركةةدريجطةرةاىر
ًدضةةجطرضةةدالًىرخةواىرهةةةآربآربةةدربدغةةةرجمرهةدرخةةواررس شاُةةةرّ،رٓدهـةةبةةدتةةةردرئجٌةةةردر
هةةدرتدفطةةجةسيرئايةةدتىرذًاز ر )17يرئدَرضةةووزِ تدساربةدرتدفؿرةةةرجىرباضةةةرةٌاْركةسسو ،ر
و رهةةةةةدوىرئاًاذ غةةةةةٌاْربةةةدرئجِججوةةةةةدكاُدا،ربىيةةةةةدرهجةةةس سارئةةةةةدو ىروىرسووبةةةاز ر
ُاكديِدو ،رو رخوسىرئدورزِضةة ديدرهةدرئايرةةةردتىرذًةاز ر ر)17سارٓةةةراتو ،ربةرآركةدَءرشيةاس،ر
ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ،ربةةةةةةةةدمَر

هةةةةدوىرخةةةواررئةةاواربدزندزوةةةة رساو تةةةةدو ورس فدزًةةةةوى رﭽﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸﮹ ﮺﮻﮼ ﮽
﮾﮿﯀ ﯁ ﯂    ﭼ الـمائـ ــدة،رهةةةدرو مًةةةىرئةةةدورقطةةةةةدياُدار
س فدزًوى رنججةةاْربفةةدزًوو رئدسىركآرهداليةةدْرخةةوارو رٓجضةةةرىربةدرس ضرةةةر د،رئدطةدزر
ويطةةةة ىرًدضةةج ىركةةوزِىرًدزِيرةةةةدَربفدوتجِةةةآ،رو رسايلةةةةىربفدوتجِةةةآ،رو رتجلةةسِاير
خدهـةةةلىرضةةدزرش وىربفدوتجةِةةةةآ؟!ركةةدعرٓجضةةرةىرنةةةآرس كةةةةسى؟رُدخجةةةةس،ركدواتةةد ر
ندزضة ةساوىربدرٓدقرتدُجةةارخةوايةةد.رررررررر
ًدضةةةةدهدىرسوو َ رهجةةس سارو مًةةىرئةةدورقطةةديدىرئةةدواْربدوةةىرس ساتةةدو ؟رهجةةس رهدضةةدزر
شًةاُىرًدضرةةةرجطرو مًةةىرساو تةةةردو ،رس فةةدزًوى رﭽﭱ ﭲﭼ،رواتةد رًدضةةجطر

طوتةى،رئِجةارئايةارًدضرةةةرجطرهةدركةوىروايطةةةروتو ؟رسيةةةراز ركاتجةمرًدضةجطرٓةاتو ربةىرالىر

بةةدُىرئجطةةةةسِائجى،رهدًجاُةةدىرطدياُةةدُىرنةةدياًىرخةةةواسارئةةدو يرنجطوتةةووْ،رﭽﭱ
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ،ريةةاُىر
ًدضةةجطربىخةىىربدزِائةةةرديءرحاغةةةراىرهةدوربجةرةس كدىرئةدواْركةسسو ،ركةرةدواتد ربىوةىر
يجطةةةةارنةةايرس س ُةةدرالىرًدضرةج ججةةةدي؟!ربىيةةةةدرشاُايةةةاْرس هـةةةجّ رُابةةةةآربطوتةةةةسى ر
ًدضةةةةج ججدي،رس بةةةةرآربطةةةةوتسى رُدؾةةةةسِاُججدي،رووُلرةةةةةةردرهدزِاضةةةةةةر ججدارئةةةةدو ىر
ُدؾةةةةسِاُججدكاْرس يوـةةجّ،رغةةرةويِلدوتِىرًدضةةجطرُجةةدورًدضةةجطرواريةةةِدطوتو ،ربةةدمَر
ئدطةةدزربوـةج رُدؾسِاُججديرهدبدزئةدو ىرغةةويِلدوتوواُىرًدضةجطرئةدو ياْرسآجِةاو ،ر
ئةةةةدواُجؼرٓةةةةدًووياْرُةةةةا،ربدهـةةةةلورٓدُديلةةةةةةجاْ،رُاشُةةةةاوىر ُدؾةةةسِاُج )يؼ،ريةةةةاْر
حُِٔ أِْصَ ِِ رُ اهلل)،ريةةاْرهدبةةدزرئدو يةةدركةةدرًدضرةةةةجطر
هدبةةةةدزئدو يدركةةدرطوتووياُةةد ر َْ ِ
خدهـةةلىرسيجةةدكةةدرهدرغةةةراَربةدرُةاوىر رْص ِ ِزاْ،)١ربىيةدربةدو رُاورُةةةرساوْ،رجةارهجرةةةرس سار
يجطةةار،رنجِةة رغةة اْرس هـةةآ ر
-1رﭽ ﭵ ﭶﭼ،رخةواربثدزضةة .ر ر

-7رﭽﭷ ﭸﭼ،رندزو زسطازىرًّءرندزو زسطازىرئجو غد،رواتد رس بةرآربةدعر
ندزو زسطازربثدزضةرتى،رو رندزو زسطةازىرًّءرئجةةو ؽ،رتدُجةةارخةوايربآويِديد.رر ر
-3رﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ،رٓةةدزركدضةةجمرٓاوبةةدؽر
بةةىرخةةةوارسابِةةآ،رجةةارئةةدورٓاوبةةدؽرساُاُةةدربةةتءرؾةةدُدًجلد،رًةةاُ ءرخوزيلةةد،ر
ئدضة ةة جس يدكد،ركدضة ةةجلد،رنجمدًبدزيلةةةد،رفسيػة ةة ديدكد...رٓ ةةةد،رٓةةةدزركدضةةةجمر
ٓةاوبدؽربىرخةوارسابِةآ،ربدرتدئلةةجدرخةواربدٓدغةة ىرهدضةدزرقدس غةةدركةةسسو .ر ر
كدواتد رئدطةدزربدتدًةةاىربدٓدغةة جّ،رٓةاوبةدؽربىرخةوارساًدُجةةّ.رررر ر

-4ر ﭽﮃ ﮄﭼ،رججط ةةاىرحةدواُ ةةدو ىرئةةاطس ر َ ِ ِأ)٣ٚرس ـه ةةآ ر أِ ِ ٜ :٣ٚأ،ٟٚ
فُٗ ِٜ َٛؤ،)ِ٘ ٜٚرواتد رندُةةاىرنةةآربسس،ر َأ)٣ٚرئةدورغرةةةرويِديدركةدرئجِطرةةةراْرندُةةةراىر
بةةةىرس بةةةايءرتججرةةةةةدارئجطةةةةةسِاحديرس كةةةةةايءرهةةةةةجىرنػةةةةةوورس ساي،رس فةةةدزًوى ر
ﭽﮃ ﮄﭼ،ريةةاُى رئدواُةةدرئدطةةدزرغةةويِجمرٓةةدبآرتججةةدارنػةةةةووربةةد ْءر
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ئجطةةسِاحديربلةدْ،رئاطسىرس ش خةةد،رسياز رهةدرئاطسيػرةةةردارئجطةةةرسِاحديرُةاكسى،رجةار
ٓدُةديمرهدرشاُةةاياْرس هـةةجّ رئدو رخةواربةدرتدوضةدو ،ربةدرتواجنةدو روارس فةدزًوى،ر
يةاُىرغةةويِىرنػةةةووساُجاْرُجةةدربججةةطةدرهةدرئاطةةس.رررر ر

-5ر ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ،رو رض دًلازاُجؼرٓةج ريازًدتجد زيلةرةجاْر
ُجةةد،ركدواتةةد رئدواُةةدرضةة دًلةازيػةةّ.رر ر

ًدضةةةرةدهدىرضةةةةججدَ ركةةةةدرس فةةةةدزًوى رﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﭼ،ربجطةوًاْرئدواُدىرطوتجةةاْ رخةوارضةةةرججدًىرضةججراُد،ربجبةرةسِواْ،رنجػة ةةرسيؼر
باضةةٌة ةةلسس،رُدؾةةةةةسِاُججدكاْربةةةدرخةةةةوارءريجطةةةةةاورجبةةةةةسيىرس هـةةةجّ ر األقِ ِ ِ ِْٝ
ايث ِ َ،)١ر أقِٓ)ّٛربدركوزسية ،رواتد رنجلةةٔاتةةد،رنجلةةٔجِةةدز،رووُلةةةردرس هـةةجةةةرّ رخةةوارر
هدرضةةآربدؽرنجلةٔةةاتو رخةواربىخةةىى،ريجطةةاؽركدركوزِيةدترى،رو ر رٚح ايكِدس)يةؼر
كدرهةدرُجةواْرخةةواروريجطةةةراسارسىءرس وةةةآرءرنديةةةراَرسيِةةةآر،رٓدُديلجػةجاْرهةدرججةاتىر
رٚح ايك ِدس)رس هـجةةّ رًدزِيةةدَ،رواتةد رخةةواروريجطةةةراورًدزِيةدَ،رٓةدزسووريدقجةد كاْر
بةووروْ،رو رئجطرةةةة اؽرٓةدزرٓةةدْ،رئدًةدرو نرئةةدورئايدتةدىرضةةووزِ تىر رايٓشِ ، )٤ركةةدر

س فةةةةةةةةةدزًوى رﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ،ركةةدركةةةةاتىرخةةىىرهةةدربةةدزطىرضةرةج رئةةدَر
تدفطةجةةةس ساربةةدرتدفؿةةةةجىرقطةةةةدًاْرهدضةةةةدزركةةسسو ،رهدويػةةةةدارخةةةواىرنةةدزو زسطازر
س فةةدزًوى رئةةدىرخةةاو ْرك ةجبةجِ ةةد!رهةةدرئايجِةدكدتةةةةاْرسارتجٌ ةةدندزِيِّ،رو رجطةةدرهةةدر
قطةدىرٓدقرهدضدزرخةواوربدرُاوىرخةواو رًدكةةدْ،رًدضةةجطريجطةةةراىركةوزِىرًدزِيرةةةردَر
ِز واُةةدكساوىرخةةةوايدوروغةةةدىرخةةةوايد،رٓاويػةةةة وويدتىربةةىرًدزِيةةدَ،ر{ أيك ِٖ رٜعِ
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رَ ٖ )روىْ؟رئدورزِووحةةدىريجطةةارضدالًىرخةواىرهجبةةآ،رجبةسيىربسسوويةدتىرفةووىر
بدريدخدىركساضىرًدزِيةةدَرساركةسس،رخةةواررهجةىرزِاشىربةرآءرضةدالًىرخةةوارىرهةرةآربةرآ،رو ر
زِووحجلةةىرتايب ةةدتىربةةوو،رواتةةةةد ربةةدبآرئةةدو ىرهةةدرزِيةةىرُوتفةةديرسايةةمءربابةةدو ربةرآ،ر
يدكط ةةدزربدغةةةةجو ىرزِووحرو نرفوويةةةةمربةةدربةةدز كىرًدزِيةةدَرساكةةسا،رو روةةوو رُجةةور
ًِداهـداُىءربةةووربدريجطةةا}رس جةةارئجٌاْربدرخةةواروربةدرنجمرةةدًبدزاُةةةرىرخةةوارربجِةةةرّ،ر
و رًدهـةجّرضةةآ،رواشبجةةِّربىرئجةةةرو رباغةة ةرةس ،روةوُلدرخةةواررتةدُجاريةدنرندزضة ةةساور ،ر
ناكةجىربىىركدرزِ هـةدىرٓةةدبةآ،رٓدزوةة رهدرئاضةةٌاُدكاْءرش ويدارٓديةةدرٓىرويةةةرد،رو ر
ئدوربدضةةدربىئةةدو ىركدرضةةدزندزغةة جازبةآ .ر
ئِجةةةةارهدبدزئةةةدو ىرهةةةدوىربةةةدرتدفؿةةةةةجىرباضةةةةةٌاْركةةةسسو ،ربىيةةةدرهجةةةس رباضةةةىر
ُاكديِةدو .ررررررررر ر

ًدضةةدهدىروةةواز َ ركةدرس فةدزًوى رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ،رواتةةةةةةةد رٓةةةةةةةج ر
ندزضة ةساوُ رجطةدرهةدريةدنرندزضة ةةساور،رو رئدطةدزرواشرُديةدُّر،رهةدو ىركةدرس يوـةجّ،ر
ئدواُةةةدىربجةبةةةةسِواْرهة ةةدواْرئةةةةةاشازيلىربدئجػةةةةةجاْرتةةةووؽرس بةةةةةآ،رئدًةةةدرزِاضةةةةة در
ًاُةاكديةدتى،ربدمَرنجويطة درس زبةةاز ىرئدَرئايةةدتدروةدُدرغة جمرزِووْربلةديِدو ر

َهٌ ﮗ ﮘ
/1رﭽﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﭼ،رئدطةةدزرفدزًووب ةةاى رﭽﮔ إل

ﮙﭼ،رٓدزرتةةدواوربوو،ربةةدمَرئدور َٔ) ،ربىرشيةةةراس رتدئلةةةرجدركسسُدو يةةةرد،رو ر

بةةةىرجدخ ةةةلسسُدو يدرهدضةةةدزرئةةةدو ىركةةةدربةةةدرٓةةةج رغةةةجو يدنرجطةةةدرهةةةدرتاكةةةدر
ندزضة ةساوىربةدرٓرةةةردق،رٓجةةةر رندزضة ةةساورىرسيلةةةردرُة ،ركةدرغةاياُىرندزضة ربةّ،ر
ُةةدنرهةةدرسُجةةاىرواقجةةضرساُة ،روةةوُلدرهةةدرسُجةةايرواقجعةرةدارٓةةدْ،رخةةةوارس فةةدزًوى ر
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼيـ ـ ،رواتةةةد رًاُةةةةةاىر

وايدرئجطةة)َرساْربدو سارس ُةةآركدرندزضة ةةساورىرسيلةةةردرٓةةةردْ،ربةدمَرندزضة ةةساورىر
بدُآةدقةّ،رواتد ربدرُآدقرس ندزضرتيّ،رئدطدزُارندزضةرتاورُ ،ربدمَرندزضةرتاوىر
بدرٓدقءرغةايطةة دىرندزض ،ريدكد،رئدويؼرخةواىربآرٓةاوتةةاوربآويِةديةةد.ررررررررر ر
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/7رﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ،رقطةةةةةةدكدياْرسووبةةةةاز رُاكاتةةةةدو ،ربةةةةدعر
س فةةةةةدزًوى رئةةةةةدو ىرس يوـةةةةةجّ،رخةةةةواىربة ةةدزشورًة ةةدشْرٓجِةة ةةد رقطةةدكدية ةةاُىر
نجِةاخىغةةد،ربدرنجويطةة ىرُاشاُةةآرسووبةةاز ىربلةةاتدو .ر ر

َُِّٓٗ َع ِذَابٌ
/3رﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ،رهةةدرججةةاتىربفةةدزًوى ر ريِ ِ ََُٝش َّ

أيِ)ِٝرس فدزًوى رﭽﮠ ﮡ ﮢﮣﭼ،ربىرئدو ىرس زيبةدايركةدر
ئدواُدىروارس هـةجّركافسْ،رئدو رشاُايةاُىر ِز واُبجةرريىرنجةىرس ـهةرجّ ر َٚضِ اي ُُِظ َٗزِ
ََهِ ِ ٕ ايُُِضِِ ِ َُِز)رغةةة جمرس زخةةةساو ،رس بووايةةةدربػرةةةةةازسزي دو ،ربىئةةةدو ىركةةةدر
س زيبدةةاي،رئدواُةةدربدرٓةةىىرئدورقطةةدياُدو ،ركةةافسْ.ررر ر

/4رﭽﮤ ﮥﭼ،روغةدىر عَِذَابٌ)رهةدرفدزِٓدُطةدكاُىرشًاُةدارس هـةجّ ر راإلجيِ

ايشِِدٜد)ر
ايشَّ ِ ِدٜد)رواتةةد رئجةرةؼرنجطدياُةةدُىرتوُةةد،ر رأيِِ)ِٝيةةؼرس هـةةرآ ر ايَٛج ِ ُ َّ
ئدويؼريةاُى رئاشازيلةىرتوُةةد،ركدرهةدرقوزِئاُةدارﭽﮤ ﮥﭼ،رش زرسووبةاز ر

بىتةةةةدو ،ر َع ِذَاب)رٓةةدزربىخةةىىرواتةةد رئرةةاشازيل ةةىربدئج ةةؼ،ر أيِِ)ِٝرٓةةدزرواتةةةةد ر
بدئجةؼ،ركدواتةةد رس بج ةةدرش زرش زربدئجةةؼ .ر

ًدضةةدهدىرنجِجةردَ ركةدرس فةدزًوى رﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﭼ،رئايةةةةارُاطدزِيِةةةةدو ربةةةةىرالىرخةةةةةواورساواىرهجبةةةةوزسُىر
هجِاكدْ؟!رهدرحاهـجلةداركدرخةةواررهةرةجبوزس ىربةدرربةدش ي رريةد!ربدزِاضةرة ىرئجِطةةةراْرضةدزىر
حَُِ)١رور
ضةووزِس ًجِةآرهدورٓدًوورٓجٌِج ر حًِِ)روربدخػةةةرؼر نِزَّ)روربةدش ي ر ررَ ِ
هجبةةوزسْر َغفِِز)٠ىرخةةةواىربةةدربةةدش ي ،رسِِبح ٕ اهلل رخةةةواروةةدُدرٓجةةدي ءرًدُةةد ،ر
وةةدُدربدخػةةةةِد يد،روةةدُدربةةدربةةدش ي ريةةد،روةةةةدُدرهجبوزس يةةد،رسواىرئةةدورٓةةدًوور
طوُاحءرضةةدزنجضةج ءربجةئدس بجة ءرٓةةاوبدؽرساُاُةةدؽ!رووُلدرخةةوارىربآٓةرةاوتارش زر
ش زرزِقةةةةىرهةةدرغةةجةةةسكد،رهدطةةديرئدو غةةدارخةةةواىرخةةةةاو ْركةةدزِ ًىربجطةةةةِووز،رو نر
ئةدو ىريدكةةجمربةدريدكرةةةرجمربوـةةةآر رُةرةافدزًووىربججةةةردرًاهـةةةآر!رُافةدزًووىرالس ىءرهةدر
الًةةةاْرًجةةةةةواْربة ة ؟!!رخةةةةواؽرس فةةةدزًوى رﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ،رئايةةةار
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ُاطدزِيِدو ربىرالىرخةواورساواىرهةرةجبوزسُىرهجِةةةراكدْ؟!رخةىرخةةواررش زرهجبوزس يةدورش زر
بدربدش يىريد،ربىوةةىرُايدْرواشرهدورغةة اُدربجِةةّ،رخىرخةوارش زرهةةجبوزس يدورهج ةةةراْر
خىغةةةةد بآ،رش زربةةةدربدش يجةةةد!!رخةةةةواربةةةدرئجِلازكسسُجلةةةرةىرًجٔس باُاُةةةدو ،رساواىر
طدزِاُدو ىرالىرخىيجةةاْرهةةآرس كةةاي،رٓدهـبدتةةدرئجٌةدؽرس برةةةآررغةةةر ىرهةةةآررفجةسربة ،ر
ئجٌ ةدؽركةةدرس بجِةةةة ركدضةةةةجمرٓدزوةةدُد ربجةرةسوبىوووُجلىرش زرنوووةةىرٓدبةرةآ،ر
بجةةةسوبسِوايدكىرش زرٓدهـةةةدورٓدهـطةةةةةوكدوتجلىرش زرخسانةةةىرٓدبة ةةآ،رس بة ةةآروةةةاورهةةةدر
ضةةجفدتدكاُىرخةةةواىرنةدزو زسطةةةةازربلةةةةديّ،رئةةدورضةةةةجفدتاُدىرخةةةواىربآويِةةةةدركةةدر
هدطةةديرئجٌةةةردسارس طوجنجةرةّ،رشاُايةاُىرئرجطةةةر)َرس هـةةةرجّ رس بةرآرخىًةاْربةدورضةجفدتاُدر
بسِاشيِجِةدو ،رئجٌةدؽرس بةةآرٓدوهـبةةد يّرئدٓوةةىر حًِِ)رب ،رٓجديةة ءرًدُةدربجرةةةرّ،ر
ئدٓوةةةةىر ن ِزَّ)رب ة ،ربدخػةةةةِد رب ة ،ربةةدربةةدش ي رب ة ،رو رس ب ةرآرٓدوهـبةةد يّرالىر
هجبوزسْربطةةسيّ،رالىربةدش ي ربطةسيّ،رخةةوارىرنةدزو زسطازرًاْروايةد،رٓدهـبدتةدرٓدُةدىر
ضةةجفديرٓةةةةدْرتايبةةةةدتّربةةدرخةةةواو ،رو نربدسئجِةةدزايدتجةةةةى،رندزو زسطةازي جةةة ،ر
ندزضة ةساوي ة ةةج ،رئةةةدو ركةةةدرخةةةةةاو ُىرُةةةةةاو رٓةةةةةدز رواكةةةةةدكاْء،رضةةةجفدتدرٓةةةدز ر
َب ِ ر) ،رئدواُةةدر
بدزش كةةةةاُد،رئةةدو ركةةدرخةةةوارًوةةثجلدولةةةةدزر ق َّٗ ِ ر)رورُاوةازكةةةدزر ج َّ
تايبدتّربدرخةواىرندزو زسطاز و ،ربدمَركىًةدهـجمرضةجفديرٓةدْر،ربدغةدزيؼرس تواُةرآر
نػةةمءربدغةةىرهدورضةةجفدتاُدسارٓةةدبةةآ،ربدقةةدس زرخةةىى.رررر ر

ًدضةةدهدىرغةدغةةةردَ رس فةةةردزًوى رﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ﭼ،رهجةةةةةةةةةةةةةةةس سار
شاُايةاْرًػةة وًسِي لىرش زيةاْرٓديةدرهدضةدزرئةدو ىركةدرئايةارًدزِيةدَريةدكجمربةوو رهةدر
نجمةةدًبةةةةدزاُىرخةةةوا،ريةةاْرُةةا؟رهدبدزئةةدو ىرخةةةوارربةةاعرس كةةايركةةدرفسيػرةةةة دكاْر
قطةةةةدياْرهدطةةديرًدزِيدً ةةداركةةسسو ،رجةةاربةةدربىُةةدىرئةةدو و رهةةدرتدفطرةج ةةسكسسُىرئةةدور
ئايدتةرةاُدسا،رشاُةايةةاْرسوورئافس تةةةةىرسيلةةدؽرسيِةةرةّ،رس هـةةةةجّ رئةةدورضةةججاُدرنجمدًبةةدزر
ب ةةووْ،ر س ِ ر)٠رسايلةةىرئجطةةةة اق،رو رسايل ةةىرًووضةةةةا،رهدطةةديرًدزِيةةدَ،رس ـهةةجّ رهدبةةدزر
ئةةدو ىرخةةةواىرندزو زسطةةةةازربىًةةاْرس طجسِي ةةةةدو ،ركةةدرٓةةدزركةةاَرهةةدورضةرآرئافس تاُةةدر
فسيػةة درقطةةدىرهدطةةديركةةسسووْ ر
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سي ئا ـفر ه ت هك خوا وه حي بو ان ر د وو ن ،
7

7

ئا يا بيـغه مبه رن يان ان ؟!
7

ر

)1ربدرُطةةةربدير سِ ر )٠و رخةةواررهةدرضرةةةرووزِ تىر ِٖٛد)رهةدرسزيةر ىرئةدورئايدتاُةدساركةدر
باضىرذًاز يدنرهدرنجمدًبدزاْرس كاي،رسواية رس فةدزًوى رفسيػةرة دكامناْرٓةاتّربةىر

الىرئجبةسِآجةةةةةةٍ،رناغةةةةةاْرس فةةةةةدزًوى رﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ،رواتد رو رئافس تدكةدىر
ئجب ةةسِآجٍ)رو ض ة ابوو،رئجٌةةدؽرًةةوذس ىرندي ةرةدابووُىرئجطة ةاقٌ ةةاْرنج ةةداورسواىر
ئجطةةةة اقجؼريدي ةةووب.رطةةوتى رٓةةدىرٓةةاوازربةةىرًرةةةةّ!روةةةةىْرًِداهـةةةةٍرس بةةةةآرهةةدر
حاهـةجلةةةةةةرداركةةةةةدرُدش كةةةةرةٍءرًجسس كدغةةةةةٍرنجةةةةرةس !ربدزِاضةةةة ج رئدًةةةةدررغةةةة جلىر
ضةدزضةةووزِٓجِةةدز !رطوتجاْ رئايارضةةدزيرهدركةازىرخةةواررضةةووزِس ًجِةرةى!رزِ محةديءر
نجصىرخةواتاْرهدضدزربآرئةةدىرًةةاهـىر ئجبةسِآجٍ)ربجطةوًاْرئدور خةوا)رغةايجطةة دىر
ضةة ايػةىرنةةايدربةةدزش  .ر
سيةةاز رفسيػةةةة دكاْرئةةدورقطةةةةاُدياْرهدطةةدير س ِ ر)٠ساركةةسسو ورئةةدويؼرهدطةةدير
فسيػةة دكاُدارقطةةدىركسسو  .ر

)7ربدُطة ةةبديرسايلة ةة رًووضةةةةةاو ،رخةةةةوارس فةةةدزًوى رﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ القصص،رواتد رضسووغةٌاْركسسربةىرالىر

www.alibapir.net

......

()27 – 27

[ ] 277

سايلىرًووضةةاركدرغةةجةسىرنجبةةةرداي،ر"نجٌةةةراْرطةةةروي"رو رئدطةدزرهجةىرتسضةاىربجدةدر
ُجةةورس زيةةةةا،رو رًدتسضةةةةآءرسهـة دُطةةةجؼرًدبةةد،رئجٌةةدربةةىرالىرتةةىىرس طجسِيِةةدو ،ر
س غةةجلديّربدرنجمةةدًبةةدزورهدرزِيةةصىرنجمةةدًبةةدزاُىرساس ُج  .ر
هجةةةس سارخةةةةواربىخةةةىىرس فدزًةةةةةوى رﭽﭞﭼ،رئدطةةةدزر س ِ ر)٠رفسيػةةةةة در

قطةةدياْرهدطدير س ِ ر)٠ساركسسو ،رئدو رهةةجس سارخةوارزِاضةة دوخىرو حةةىربةىرسايلرةةةرىر
ًووضةةارُةةازسووْ .ر
)3ربدُطةةةةةبديرًدزِيدًجػةةةةةدو رخةةةةواىرنةةةدزو زسطازرهةةةدرضةةةووزِ تىر رآل عمـــ )سار

س فةةةةةةةةة ةةدزًوى رﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
ركاتجةةةةمرفسيػةةةر دكاْرطوتجةةاْ رئةدىرًدزِيرةةةةدَ!رخةةةوار
﮴ ﮵ ﮶ﭼ،رواتةد ر
تىىرٓدهـبةةرازسو ،رو رناكىركسسوويدو وربدضةدزرئافس تةاُىرججٔاُةدارٓدهـجبةرازسووى،ر
ئةةدىرًدزِيةةدَ!رطةةدزسْركةةرةدضربةةدربةةىرنةةدزو زسطازي،رضةةدجد ىربةةىربةةدز ورهدرطةةدير
زِكوويةبةدزاُدارزِكةةوويىربىربةةدز  .ر
إبِ ُٔ حزّ األْديش)ٞرس هـةةآ رٓةةدزركةةاَرهةةدورضةةةآرئةافس تةدؽرنجمةدًبدزربووْ .ر
إبِ ُٔ نِِثا)يةةؼرس هـةةةةآ رئةةدورئاي ةةدتاُدرٓجضةةةةجاْرئةةدو رُاطةةةةديدُّ،ركةةدرئةةدورضةرآر
ئافس تةةدرنجمةةدًبةةدزربووربّ.ررر ر
ٓدهـةبدتةةةةةدرزِاىرش زبةةةدىرشاُايةةةاْرئاوايةةةد،رس هـةةةجّ ر رإَّٕ اهلل يِ ِِِ َٜبعَ ِِا ْب ً ِ ِّٝإالَّ َِ َِٔ
ايزِّجَِ ِ ٍ)،رواتةةد ربجطةةةةوًاْرخةةةوارٓجةةةة رنجمةةةةدًبدزيلىرُةةدُازسو ،رًدطةةدزرهةةدرنجةةاواْر

بةةةوو ،رووُلةةةةةدرخةةةةواربىخةةةةةىىرس فةةةدزًوى رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ يوسف،رواتةد ر
هةةةدرنجةةةةةؼرتةةةىسارتدُجةةةةةارو حججٌةةةةةاْربةةةىرنجةةةةةاواُجمرُةةةةةازسوْرهةةةدرخةةةدهـلىرغةةةاز ر
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قدزِ باهـةمدكةةاْ،ر{ ق ِز)٣ركةةىىر قز)١ِ ِٜيةد،ر رقز)١ِٜرواتةد رغرةةةراز}،ركدواتةةةرد ربةدرنجرةةةرىر
ئدَرئايةةدتدربةةآ،رخةوارتدُجةةةرارهدُجةرةورنجاواُةدارنجمدًبةدزاُىررُةازسووْ،رواؽرنجد وةرةآر
ٓةةدزرئةةدَرزِايةةدرزِاضةةة بةآ .ر

و رس زبةةةةاز ىرئةةدو ؽركةةدرخةةةوارس فةةةةدزًوى رﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ،ريةةاُ ر

فسيػةةةة درقطةةةةدياْرهدطةةةةدير ًدزِيةةةةدَ)ساركةةسسو ،ريةةاخوسرقطةةةةدياْرهدطةةدير س ِ ر)٠سار
كةةسسو ،ركةةدرئةةدواُجؼرٓةةدزرنديرةةةةاًىرخةةةواياْرنةةرآرزِاطدياُةةدووْ،رشاُايةةاْرس هـجةةةةرّ ر
قطةةدكسسُىرفسيػةة اْرهدطديرغديسىرنجمدًبدزاُدا،رضرطسف جلىرتجداُجد،رًاُاىرواُجةدر
كدرئةدواْرنجمدًبةدزْ،رهدبدزئةدو ىرفسيػرةةةر درقطةدىرهدطدهـةداركةسسووْ،ربةدمَرهجةس سار
خةوايرندزو زسطازرًدبدض ىرنجىرئجوةٔاًد،رووُلدرخةةوارروغةةدىررو حةىربةىرٓدُطةرةجؼر

بدكازٓجِةةةةةةةاو ،رو نرس فةةةةةدزًوى رﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﭼالهحــل،رواتد رخةوارو حةةىركسسربىرٓةدُةة  ...ر

ٓةةدزو ٓارخةةةواروغةةةدىرو حةةىربدكازٓجِةرةاو ربةةىرئاًةةةةاذ ركةةسسْ،رو نرس فةةدزًوى ر

ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﭼ مريـم،ر

كدرًدبدضترش كةدزيجةةايدرسواىرئدو ىرخةةواررًةوذس ىريدحةرةجاىرنجةد ساي،رس فةدزًوى ر
هةدرًج رةةةرسِابدكدىروةةةروو رس زيربةىررالىرطدهدكةةةةدىءربةدرئاًةاذ رنججطرةةةروتّ ربةةدياُجاْءر
ئجةةةوازاْرخةةةةواربةةةدرنةةةانربطةةةسْ!رتدُاُةةةديرخةةةةواروغةةةةدىرو حةةةىربةةةىرو ضو ضةةةدىر

غ ةةدي اُدكاُجؼربدكةةةةازٓجِاو ،رو نرس فةةدزًوى رﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼاألنعــام .ر
رئدضةوـىرًاُةرةاىروغةةدىرر ٚحِ ِ)ٞيةؼرهةدرشًةاُىريدزِ بجرةةةردارس ـهةرةآ ر ايهِ ّ اخلفِ)ُّٞر
واتةةد رقطةةةةديدكىرندُٔةةةةاْ،رجةةةةارئةةدورقطةةةةدرندُٔةةةةاُد،رس طوجنةةةةآرٓةةىرفسيػةةةة درب ةآ،ر
س طوجنةةةآررخةةةواربجداتةدرس ـهةةدو ،رس طوجنةرةآرهةةدرزِيةىرئجؤةرةاًدو ربةرآ،رس طوجنةآرهةدرزِيةةىر
و ضةو ضةةدو ربةآ،ركدواتد رئدوروغةديدربدرتدُجةةاربدهـةةةرطدرُجةدرهدضةدزرئةدو ىركةدرئةدور
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ضةةةةآرئافس تةةدربدزِيةةةةص رنجمةةةةدًبدزْ،ربةةدمَربةةدرتدئلجةةدرٓدزضةةجلجاْرئةةافس تىرش زر
طةةدوز ورٓدهـةلةةدوتوورورهدرخةوارُةصيمربووْ .ر
ئِجةةةةةاركةةدرس فةةةةدزًوى رﭽ﮼ ﮽ﭼ،رئدطةةدزرتدًاغةةاربلةةديّرخةةةواىر
كازبدجةآرنوةدىرؾرةجدسي ةرةججدتىرهةدرسواىرنجمدًبدزايةدتجىرٓجِةاو ،رو نرس فةدزًوى ر

ﭽﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﭼالهسـ ــاء،ركدواتةةةد رهةةةدرسواىر
نجم ةةدًبدزايدتجىرنوةةدىرؾجدسي ججةرةديرهةةدرٓةةدًوورنوديةةدنربةةدزشتس ،رتدُاُةةديرهةةدر
غةةدٓجديجؼ،رخةواىرندزو زسطةازيؼرًدزِيةةدًىربدرؾةةجدسي ةةدرو ضةة ركةةسسو .رررر ر
و ركةةدرس ف ةةدزًوى رﭽ﮿ ﯀ ﯁ﭼ،رواتةةد ريجطةةةةاورًدزِيةةدًىر

سايلىرخةوازسُجةةاْرس خةوازس،رواتد رٓدزركدضةجمرنجويطة ىربةدرخةةوارزسْءرخةةوارزسُدو ر
ب ةةآرُاطوجنةةةةآرندزضة ةةةساوبآ،رئدطةةدزرُةةاُىرهجب ةةسِاربسضةةةة ربةةةةآ،رئدطةةةةدزرئةةاوىرهجب ةةسِار
تجِةةةووىربةةةةآ،رئةةدو روةةىْرغرةةايطةةةة دىرخةةةوايدتججد؟!ريةةدكجمرنجويطةة ىرخةةىىرنةةرآر
ججةةةبدجآرُةةدكسى،رٓةةىرخةةدهـلىروةةىْرنةةرآرججبدجةةةآرس كةةسى؟!رسيةةاز رٓدُةةديرهةةدر
تويةةةةر ز واْرطوتوويةةةةةاُدرخةةةةوازسْءرخةةةةوازسُدو رناغةدزِ كجػةةةةةىرٓديةةةد،رئةةةدو ؽر
ُدطوجنةةاو ،رو رهةدرئدضرةة ـوةةةردارئةدورضرةةةرجفدتاُدرُجػةةةراُدىرُوقؿةةةراُجىءرُاتةدواوي ،رو ر
خةةواىربآويِةةدرهدرٓةةدًوورُوقؿةةاُجىءرُاتةةدواويجةةدنربةةدسووز  .ر

ًدضةةةةدهدىرحةدوتةةةةدَ ركةةدرس فةةرةدزًوى رﭽ    
  ﯫ ﯬﭼ،رضةةةةةةةةدزُ ربةةةةةةد !روةةةةةةىْرئايدتدكةةةةةةةةاْرزِووْر
س كةةديِدو ،رناغةةاْرضةةدزُ ربد !روةةىْرالس سزيةّ؟! ر
ئدطدزرئجٌدرضدزُ ربد يّ،رس بجِ رخةوارهدوركاتدساركةدررخةدهـمرقطرةةةردىرش زرخةسا ر
س كةةاي،ربةةىرويِةةد رُدؾةةسِاُججدكاْرطوتوورياُةةد ريجطةةةةاركةةوزِىرخةةةوايد،رجووهدكةةدكاْر
طوتوويةةةةةاُد ريوشيةةةةةسركةةةوزِىرخةوايةةةةةد،رًوغةةةسيلدكاْرغجة ةةسكجاْربةةةىرخةةةةوارساُةةةاو ،ر
س ٓةةةةسيجدكاْرٓةةدزرساُجةةةةاْربةةدرخةةةواسارُةةدٓجِاو ،ركدو ة رخةةةواؽر-رو نركةةوزس وازي ر
خىًةةةةاْرئةةدورتديبجةةةةس ربدكةةةةازسيِّر-ر،رخةةةةىىرغةةةةووىرُاكةةاي،ربىيةةدركةةدرقروزِئةةاْر
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س خويِ ةةجدو ،رٓدضةةةةترس كةةدىرججايةةدرهةةدرقطرةةةةدىرخةةدهـلىرسيلةةد،ركدضةةجمرك جبجةةمر
س ُووض ةآ،رتدُاُةةديرفةةدزًووس كاُىرنجمدًبةةدزررحا ـهةةدتىربدغةةدزياْرنجةةو رسيةةاز ،ر
ووُلةةةةدرهةةدرفدزًايػرةةةةر جلدارتووزِ يةةد،رهةةدرفدزًايػرةةةةر جلىرسيلةةدسارعاطيفــ ورضةةىشر
بدكةةازسيِةةةآر،ربةدمَرهةدرٓرةةةردقرُدوىتةةةردرس زى،ربةدمَرهةدرقوزِئاُةدارقطرةةةردىرعـاطيفيىر
ُابجِةةّ،رهدركاتجلةةداركدرججةةةرىرئدو يةدرقطرةةةردىرش زرتوُةدربلةسى،رخةةوارىرنةدزو زسطازر
خىىرغةةووىرُاكةةايءرخةىىرتجلرةةةرِاساي،رًةدقاًىربةدزشىرخةةواريدتجىروةىْرس رخةةوارشى،ر
ٓةةدزربةةدورغةةةةجو يدرًاًد ـهةةدرس كةةاي،رئدطةةدزرئجٌةةدربة رتةةووزِ رس بة ،رقطةةةةدرس كةةديّ،ر
ٓدزِ غدرس كديّ،ر...رٓ ةد،ربةدمَرخةةوارىرتةانءرنةانرُةدخجس،رهةدركاتجةرةلدارقطةةةردىرش زر
خسان ةةجؼرس بجطةةةة آء،رًوُاقدغةةدىرفجلةةس ىرئةةدواُجؼرس كةةاي،رٓةةدزرس زطةةاىرتىبةةدور
طدزِاُةةدو ورندغةةجٌاُبووُدو يةةاْربىرس خةةاتدرضةةدزرنػةةةت .ر
ئِجةةةاركدرس فدزًوى رﭽ   ﯫ ﯬﭼ،رسواية رتدًاغةاربلةدءر

ضةةةةةدزُ ربةةةد ر!روةةةىْرالس سزيةةةّ؟!رواتةةةد رو نربوـرةةةةةجىرئةةةاشاسي ءرويطة ة ىرخىيرةةةةةاْر
هدس ضة داو و،رجوـةةةر دوياْركدوتىتةدرس ضةترغةديسىرخىيةاْ،رجةارئايةاركةرآراليةاْرس ساي؟ر
ئدو رو نرغةاز شاياُىرشًةاُىريدزِ ب رس هـجّ ر َب ٌّ يًُجِٗ، )ٍٛرالس سزيّ،رغةةةردي اْر
الياُ ةةد ساي،رُدفطةةةةجاْرالياُةةةةد ساي،رخدهـةل ةةجمروىتةةةةدربةةّركةوـجػةةةةدياْرالياُةةد ساي،ر
طسُة رئدو يدرويطةة ىرخىياْرهدس ض داو ،ربدرويط ىرخىياْربدزِيو رُاوةةّ .ر
ًدضةةدهدىرٓدغة دَءركىتةةاي

ركدرس فدزًوى رﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ،ربوـة ةآ رئايةةةارهةةةدر

ر

ججاتىرخةةوار،ريةاْرجطرةةةردرهةدرخةةواررغةةةر جمرس ندزضةةةر ،ر{ ًةا)ىربدكرةةازٓجِةةةراو رواتةد ر
غةة جم}،رُدرشيةرةاْرُةدررضةووسىرئجةو يربدس ضرةةةر د،رواتةد رندزضة ةةساورركدضةجلدرب واُةرآر
ضووسربطديدُآربدربدُد كاُىءرئدواُةدىركةدرس يثدزضة ،رو رب واُةرةآرشياُجػةةةرجاْرهةةةآرر
سووزخبةاتدو ،رياخوسرس بآرب واُةآرشياُجاْرهجبداي،رئدطةدزرضرةةدزنجضةةججةةةراْرهجلةسس،رو ر
ضةةةةووسياْرنجةبطديةةدُةةآرئدطةةدزربدقطةةةةدياْركةةسس،ربةةدمَرئجةةو رغة جمرس ندزضة ،رُةةدر
ضةةووسىربدس ضةة د،رُدرشيةةاُىربدس ضةة د،ركدواتد رغةةاياُىرندزضةة رُجةةد .ر
ي َٗدُ إِٔ ال إِيَ٘ ِإال أِْتَ أسِ َتغِفزُى َٚأتُٛبُ إِيِٝو.
حُِدى أ ِ
ايًَُِّٗ َٚب َ
س ِبحَ َْو َّ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةً دةسطــةواُ دة ئايــةت دةطشيَتــة خــؤى ،ئايةتةكــاٌى ( 77تاكـــو  ،)68بابـةتى ئـةً
دة ئايةتــة بشيت ــــة لــة ت ؼــــك خظــــتٍة طــــةس ِةلَويَظـــتى خــانةُ كت َكــةكاُ ( ،ــونن
ديــاٌةكاُ) لة خودى خؤياٌذان لة بةساٌكةس ئ ظـــالًء وظـــولَىاٌاٌذا ،لـة خـودى خؤياٌـذا
ضؤٌــَ ،نة لة بةساٌكــةس ئ ظــالًء وظــولَىاٌاٌ ؼــذا ضؤٌــَ؟
ــا طــةسةتا خـــواى بــةسصن وــةصُ بــة ة َػةوكــةسى كؤتــايح خــؤى وو ة ــةد 
دةفــةسووىَك كــة بــة خــانةُ كت َكــةكاُ ب َمــآك لــة ديٍذاسي تاٌــذا بــة ٌاِــةة ت َىةةــةسيٍََء
سؤوةضــَ ،نة بة دناى ئــاسةصننى كؤوةلَـ َكــى طووــشاى طووشاكــةس وةكــةنُ.
ةاػــاُ خـوا سايذةطةيةٌـآ كة ئةناٌةى ب َكـشنا بـونُ لـة ونلةكـةكاُ ،لةطـةس صوـاٌى
ِــةس كــاً لــة دانندن ظــــاى كــوسى وةسيــةً (عؤٌٚااالسهط ا َل) بــة ِــؤى طةسة َ ـ حء
طــٍونسػــك ٍَــح يةنةٌ ،ةفــشيٍــ اُ ل َكــشانة.
ةاػــاُ خــوا  بـةنة نةطـــف اُ دةكـــات كـة س َي ـــشي اُ لـة خشاةـــة ٌـةكشدنة ،ئٍاـا
باطـح ِةلَويَظــ ء سةفتــاسيَكى ديكـةى صؤس خشاة ــاُ دةكـات ،كـة بشيت ــة لـة دؤطــتايةت ح
طشتٍ ــاُ لةطــةهَ ب َكـــشناياٌذا ،...نة سايذةطةيــةٌآ ئةطــةس ساطــتكاية بشنايــاُ بــة خـــوان
ة َػــةوكةسةكةيـ ــاُء ،كت َكـــــح دابـــةصيٍَشانى خــــوا بونايـــة ،ب َكـ ــشناياٌ اُ بـــة دؤطـــــ
ٌةدةطــشت ،كةناتةك ٌـة لةطـةهَ خــوانٌ ،ـة لةطـةهَ ة َػةوكـةسى خــوانٌ ،ـة لةطـة َه كت َكــح
دابةصيٍَـشانى خـوادا ،ساطــت اُ ٌةكــشدنة.
ئٍاـــــــا بـــــة ةختكـــــــشدٌةنة سايذةطةيـــــةٌآ كـــــةك طةسطـــــةختةيَ كـــــةغ لـــــة
دنروٍايةت كشدٌى بشناداساٌــذا ،بشيت ــَ لة ونلةكـــةن ِــانبةؾ بـؤ خــوا داٌةسةكـــاُ،
نة ٌـضيكتــشيَ كةطــاٌ َك كــة خؤػــــةنيظتىء طــؤصياُ بــؤ ئ ىاٌــذاساُ ِــةبآ ،بــشيتل لــة
ٌةؿــشاٌ ةكاُ ،كــة بــةمى ٌــةسًء ٌ اٌ ــذا ػــكانٌةنةن ،ؤسيَــك لــة طــؤصن بــةصةيحء
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ٌـضيكـ ـــاُ لةطــةهَ وظــــولَىاٌاُ دا ِـةيـــة ،نة ضــوٌكة شةػــةن ساِ ك ــاُ لــة ٌ َــوداُء،
خـؤبةصلـ ـشيؽ ٌ ـَ ،نة كات َك كة ئةن شوسئاٌـة دةب ظـــنت كـة بـؤ ة َػــةوكةس دابـةصيوة،
ضــــانياُ ةشدةبــــآ لــة فشو َظــــك بــة ِــؤى ٌاطـ ٍى ِةشــةنةن ،داناؾ لــة ةــةسنةسدطاسياُ
دةكـــةُ كـــة لةطـــة َه ػـــايةداٌذا ب اٌٍونطـ ـآ ،نة ػـــايةديى دةدةُ كـــة وو ة ـــةد 
ة َػةوكــةسى كؤتــايح خـــواية ،نة شوسئــاٌ ؽ كؤتــا ةــةياوى خـــواية ،نة بــة ةشط ـ اسكشدٌى
ٌكونلَــــ ح ل َكــــةسةناٌةنة دةلَــــ ََك بؤضــــح ئ ىــــاُ بــة خـــوا ٌــةِ ٍَلء بــةن ِةشــةى كــة
بؤوــــاُ ِــــاتوة ،لــة الَـ َكــــذا كــة بــة تةوــــايَ خـــوا سةطــــةهَ ؿــالَح ــامناُ خبــات؟و نة
كةطــاٌ َك خـوا دةياخنـاتة سيــضى ؿــالَـحاٌةنة كة ئ ىــاُ ب ٍَــَ.
ديــــاسة خـــواؾ  لةطــةس ئــةن ِةلَويَظـــتةياُ ةاداػــــت اُ بــة بةِةػــــ دةداتــــةنة،
ةاػاُ خـواى دادطةس باطح طـةسةااوى ب َكــشناياُء طـضاى دادطةساٌـةى ةـش بـة ة َظـــت اُ
دةكــات.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((بمَـآك ئةى خـانةُ كـت َـك ٍـةو لة ديٍــذاسي تاٌذا بة ٌاِةة ت َىةةةسيٍََ ،نة وةكةنٌة
ػــويََ ئاسةصننةكاٌى كؤوة َل َك كة لةوـةن ةـ َؽ طووشابـونُ ،نة صؤس كةطـ اُ طووشاكــشد،
نة لة ساطــتةسيَ طووــشابــونُ ﭨ ئةناٌةى ب َكـشنا بونُ لة نةضةى ئ ظـــشائ ن ،لةطـةس
صواٌى دانندن ظــاى كوسى وةسيةً لة ٍةت اُ لـ َكـشا ،ئةنيؽ لة طـؤٌ ةى ئــةنةنة كـة

طــةسة َ

اُ كشدن بةسدةناً دةطـتذسيَزي ـاُ دةكشد ﭻ ـادةت اُ نابـون كة يةكـذي ـاُ

ٌةدةط َشايةنة لة خشاةةيةك كة دةياٌكـشد ،ئةنة خشاةـتـشيَ ػــ بون كة دةياٌكـشد ﮇ
صؤسياُ لـآ دةب ٍى كة ئةناٌةى ب َكـشناُ بة دؤطــ دةطشُ ،بة دلَــٍ ــاي ةنة خشاةـتــشيَ
ػــ كة بؤ خؤياٌ اُ ة َؼــدظــتوة ،ئةنةيــة كة خـوا ل َ اُ تونسةبآء لة طضان ئاصاسدا بـة
ِةو ؼــةيح مب ٍٍَةنة ﮜ نة ئةطةس ئةناٌة بشناياُ بـة خــوان ة َػةوكـةسن ئـةنةى بـؤى
دابةصيٍَـشانة بكـواية ،ئةناُ (ب َـكـشناياُ) ياُ بة دؤطــ ٌـةدةطشت ،بـة ً صؤسيـاُ لـة سيَ
دةسضــونُ ﮬ بــة وظــــؤطةسيح ونلةكــةن ِانبةػــذاٌةسةكاُ لــةٌ َو خةلَك ـــذا دةب ٍــى،
طـةختتـشيَ دنروٍايةت اُ لةطـةهَ بشناداساٌــذا ِةيـة ،نة دةب ٍـى ئةناٌـةى كـة طوت ـاُك
ئ َىة ٌةؿــشاٌ ل لة ِةوون خةلَكى لة سننى خؤػةنيظــت ةنة لة بشناداساُ ٌـضيكتــشُ،
ئةنيؽ لة طـؤٌ ةى ئةنةنة كة شةػـةن ساِ كـةكاٌ ـاُ لة ٌ َـوداُء خؤػ اُ بة صه ٌاطشُ

ﯫ نة كات َــك ئــةنةياُ ب ظــــ كــة بـؤ ة َػةوكــةس (وو ة ــةد) دابــةصيٍَشانة ،ضاني ــاُ
دةب ٍى لة فشو َظـكاُ كة لة سيَـزيح دةكةُ( ،)1بةِؤى ئةن ِةشةنة كة ٌاطـ وياٌة ،دة َل ََك
ةةسنةسدطاسواُو بشناواُ ِ ٍَا ،دة ا لةطةهَ ػايةداٌذا مباٌٍونطــة ﭧ (نة دةلَــ ََك) ئايـا
بؤضح بشنا بة خـوان بةن ِةشة ٌاِ ٍَل كـة بؤوـاُ ِـاتوة ،لـة الَـ َكـــذا كـة دةوـــاٌةنىَ
ةــةسنةسدطاسواُ سةطــةهَ كؤوةلَـــى ؿـــالَحامناُ خبـــاتو ﭸ خــواؾ بــةِؤى ئــةنةنة كــة
طوت اُك ضةٌذ باغ َك كة سننباسياُ بة ريَشدا دةسؤُ ،بة ِةو ؼــةيح ت َ اٌـذا دةو ٍٍَـةنة،

كشدية ةاداػــت اُ ،نة ئةنةؾ ةاداػتى ضـاكةكاساٌة ﮈ ئةناٌـــةؾ كـة ب َـكـــشنا بـونُء
ئايةتةكـامناٌ ـاُ بة دسؤ داٌا ،ئا ئةناٌة ِانة ٌـى كمَــثة -ى دؤصةخ  ُ -ﮐ)).

)1لكة لة سيَـزيـى دةكــةُك ةـش دةبـَ لة فشو َظـكء لـ َؼـ اُ دةسرآ.
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﭔﭕ)ك (سهػُواا٘ٗ:ل َتجَاااٗشُلسلاادِّ،لإَ َذسلكاااَْلف ااٛلسهطٓااعسلغا اا ْ،١لََٗإ َذسلكاااَْلفٔااٛلسهقا ادِ َزل
َٗسها ا ٌَِِ َصه ٔٞلغ ا او٘ٓ،ل َٗ ٔف اٛلسهطٖ ا أِ ٍَ:لغو ا٘،لَٗأفعَاه َٔ االجَ ٌَٔ ٚع ا ًالغ ا ا ل َٙػِو ا٘،ل َٗسهػَ ٔو اُٛل َٗسهػَو َ ٚااُْل
غ ابِّٕلغو ا٘سُ١ل
ج ااٗشلسل ادِّل ٔف اٛلسجلٌاااع،لَٗب إٔل ُ
خ ات،ل َٗسهػَو ا٘س:١لتَ َ
ُٙق اايُل ٔف اٛلسه ٔق ا ٔدزلإَ َذسلطف َ
ػ ا َباب)( ،غو ا٘) بشيت ــة لــة طــٍونس دةسضــونُ ،ئةطــةس لــة ٌشخـــذابآ دةطــوتشيَك
سه ٖ
(غاال  ،)١نة ئةطــةس لة ئةٌــذاصةن ة َ ــةدابآ دةطوتـــشيَك (غاالو٘ٓ) ،نة ئةطـةس بـؤ ت ــش
بآ دةطوتشيَك (غاالو٘) ،نة ف عــمى ِةوونيـــاُ (غال ل َِ ٙػلاو٘)ة ،ئٍاـا (غ ٔوال،ُٛلغو َٚالاُْ) بـؤ
وةٌـاةهَ كـة دةكولَــآء طةسشــاةةكةى ِةلَـذةدات بةكـــاسدىَ ،نة (غوال٘س )١بشيت ـة لـة
ػ ا َباب) ناتــةك طةاـــ َت ةك كــة
طــــٍونس بةصاٌــــذُ لــة طــةس َ ـــذا ،نة (غو ا٘سُ١لسه ٖ
ئ ٍظــاُ لة سننى ئــاسةصننى ٍظــ ةنة طــٍونس ػــكـ ٍَـ ى بكــات.
ض اف ُى)،
ض اق٘طٌل ًٔ اِّلعُو ا ُ٘لَإها اٟل ُ
ظلَإه ا اٟلسهػَ ا أِ َ٘ ٔ،ٝل َٗسل اٜ٘ٗل ُ
(ﭜ )ك (سها ا َٔ َ٘:٠ل ًَ ِٚا اىُلسهِٖفا ا َ
( َٓلا َ٘ )٠بشيتـ ة لة ئاسةصننكشدٌى ٌةفع بؤ ػـــت َكٓ( ،االُ٘ )ٜٓناتـةك كـــةنتٍة خــواس
لة طــةسيَوة بؤ خـواسيَ.
طل َٗ َذهٔ املًٔ ا َّلسهللٔل َتعَ ااهٟلفٔ اٛل
د ٔ
(ﭩ)ك (سهوِعِالاُّلسهطِ اسِدُل َٗسإلَبِعَ اادُل َعو اٟلضَ ابٚىَلسهطٖالا َ
خا َس ٔٝلعُق ا٘بَٞل َٗ ٔفٛلسهدَُٗٚاالالسُِ ٔقطاالاعل ًٔالّلقبا٘يلزَلحِ ٌَتإٔلل َٗ َت٘فٔ ٚقالٕ)( ،هاالعِّ) بشيتـــ ة
سآل ٔ
لة دةسكـشدُء دننسخظــتٍةنة بة ػــ َوةى لـــآ تونسةبـونُ ،لـة دناسؤردا طـــضاية ،نة
لــة دٌ اػــــذا بشيت ــــة لــةنةى كــة ئــةن ئ ٍظــــاٌة لــة بــةصةيح خـــوا دادةبــشيَ ،نة لــة
تةنف قــى خـوا دادةبشيَ.
(ﭽﭾ)ك (سهِٖ ا َٔ:ٓٛلسهصٖجِسُل َع َّلسهػاا،ٔ١ٛلباهقِ٘يَلأِٗل ٔبػَِٚسٖٔ،ل َٗتَِآَٟلسهػٖ:ُ١ٛلبَواؼَل
ُٔٔا َٙاال َتُٕل َٗتََِ ااآَٟلسهق اَُِ٘لعَ اَّلسهلاٌُِِل ا اسَ:ل َُِٔ االٟل َبعِطُا أٍُل َبعِطَا ااًل َع اَّلسهالاٌُِِلس) َُٔ ( ،اا)ٛ
بشيت ــــة لــة ط َشاٌــــةنةى كةطــــ َك بــة شظــــة يــاُ بــة كــشدةنة ،لــة ِــةس ػــت َك
ػاا )ُ١ٛناتــةك ئــةن ػــــتة طةيؼــــتة كؤتــايح( ،تَ َِااآَٟلسهقاَُِ٘)
ب ــــ َشيةنة( ،تَِ ااآَٟلسه ٖ
ناتةك شةنوةكــةى لة ٌ َــواُ خؤيــاٌذا يةكـذي ـاُ لة خشاةــة ط َـشايةنة.
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ب،لسه َعال َدسَٗٝل َٗسهلاٌُ َعادَسٝلباهلاٌػٔٛل
(ﮱ)ك (سهعَ ا َدسٗ:ٝلسهتجَاُٗشلًَُٗ َِاالافاٝلسإلهت َ٣الاَ...لباهقوال ٔ
سهعَ اادٗ،لف ا اٛلسإلَخا ا يلباه ا اٌعَاًَو:ٞلسهعُا ادَٗسْ)( ،عَ اادٗ) بشيت ـــة لـــة ت َثةساٌـــذُ ،نة
ة َ ــةناٌةى ة َك ــةنة طواــــاٌة ،ئةطــةس بــة دهَ ب ــآ دةط ــوتشيَك ( َع ا ا َدسَٗ،ٝلًُ َع ا اادَس،)ٝ
ئةطةس وةبةطــت ؽ بة ةـآ سؤيؼــنت بآ ( ،ــذن)ة ،نة ئةطةس لة سننى ِةلَظـــوكةنت
لةطـةهَ خةلَـكى كشدُ دابـآ بة ت َثــةساٌذُ ،ئةنة ة َـى دةطـوتـشيَك (سهعُ ادَٗسْ).
خٔٞلَٗغِٚسٓاال)،
خبٖاالٞلسهػٖاالٔ١ٛل َٗ َت ٌَ ِِّالٛلك٘ ُٔال ٕٔ،لأضِابَابُلسهلا ٌَ َ٘دٖٔٝلكاه ِٖصٔاَ ٚ
(ﯛ)ك (سه اُ٘دٗ:ل ًَ َ
(ُٗد) بشيتــــ ة لــة خؤػــويظــــتٍى ػــــت َك لةطــةهَ خؤصطــــة ة َــى خـواط ــتٍى ناتــةك
خؤصطــة خبــواصىء ِؤكـاسةكـاٌى بؤ طــاص بكــةى.

(ﯡ)ك (سهِٖصَا ا اازَ:٠لٗسح اادٖلَُصِلا االسَسُٔ،ٛلإًَٖا االالًٔا اِّ:لَٗ َُخِا اُّلأُِصَلا االازُلسهلل،لَٗإَ ًٖ ااالًٔا اَّل
صاسَسُٔ)ٛيــة ،ةناسي ــةكاٌى
ط اابٔلإَها اٟلقس َٙااٞلَُصِا اسَسَُُ( ،)ٞصَا اازَ )٠تاكةكــةى (َُ ِ
سإلَُت َ
ظــا  كة طوتونيـــاٌةك ( َُخِاالُّلأُِصَاالازُلسهلل) لـةنةنة ِـاتوة ،يـاخود لـة ةالَذساٌـة
ي بونُ.
مى طوٌـذى (َُصِ اسَسُ )ٞكة ظــا  لةطــةهَ دايكــى خةلَـكى ئــةن َ
(ﯦ)ك (سهق ا اظٗلٗسهقٔطٓ ااٚظُ:لسهعَاهٔا ا اٍُلسهعَابٔا ادُلًٔا اِّلزَُّٗعلسهِٖصلا ا ااز( ،)٠قا اظٓ،ل
قٔطٓ ااٚظُ) كــة ئ َىــة بــة كــوسدى دة َل ـ َلك كةػ ـ ؽ يــاُ شةػــة ،بشيت ــة لــة صاٌايــةكى
خـواةةسطــ لة طــةنسة طــةنسةكاٌى ٌةؿــشاٌ اُ.
(ﯧ)ك يـاُ كـؤى (زَسٓب)ة ،ياخــود (زٓبااْل) بؤخـــؤى تاكـــةن كؤيةكـةى (زٓابٚاٞل)
يـــاُ (زٓاااب ل)ة ،ئـــةنيؽ بـــة كةطــ َك دةطـــوتشيَ كـــة دننسيـــى بكـــات لـــة لـــةصةتء
خ ٌٗال َىلسهتٖ َعلابٗ ٔد)( ،زٓباُٚاٞل) ئةنةيـة كـة ئ ٍظـــاُ
ٌ عـىةتةكاُ( ،سهسِٖٓ َبأُٚاٞلغلوا٘ٓلل ٔفالٛلتَ َ
ت َثـةسيٍَــآ لة خـواةةسطــت ذا.
ض اا َيلًُِِص ابٓاً،ل َٗأف ااضَلسها ٌَ اا.)ُ١
(ﭙ)ك ناتــةك دةسرىَ( ،فاضَلسها ٌَاُ١لَإذَسل َ

غ ا أِ َ٘ٝله إُ)( ،ط ٌِااع) بشيتــــ ة لــةنةى
ظلَإه ا اٟلسهػ ا١ٛل َ
(ﭱ)ك (سهطِ ٌَ اعُ:ل ُ ا اصُٗعُلسه ِٖا اف َ
ٌةفــع بةسةن ػــت َك ب ــآ بة ئــاسةصننةنة بؤئــةنةى كة دةطــتــى بكــةنىَ.
طال َتعِ ٌَىُل ٔفالٛلسهلاٌخبُ٘ب) ،نػـةى (إ َثا َبال)ٞ
(ﭹ)ك ناتةكلةاداػــتى داٌـــةنة( ،سإل َثا َبال:ٞلتُ ِ
تةٌ ــا بؤ ػــتى بـاؾ بةكــاسدىَ.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان
ِ /1ؤى ِاتٍة خـواسةنةى ئةن ئايةتاٌة كة خــوا دةفـةسووىَك ﭽﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯩﯪ ﯫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ
ﭦﭧﭼك
طاالِّٚبلَٗأ ٔبالٛلبَلاسل ِبال َّل َع ِبالدلسهاسٖلحِ ٌَّلَٗ ُعلاسِ َٗٝل
أ[ -أخِ ا َس َجلسبِ اُّلأ ٔبٛلحَاتٍٔلعَّلضَ ٔعٚدٔل ِبال َّلسهاٌُ َ
بل ًَ َع إُل
ثل َزضُ ا ا٘يُلسهللٔلَ عٌااسٗل ِبالّلأ ًَ ٖ ٚاٞلسهطٖ ا اٌسِّٜل َٗك َت ا َ
ِب ا َّلسهصٗ َب ِٚا ا َس،لقاه ا ا٘س:ل َب َع ا ا َ
ض ا٘يَلسهلللُ ث اٍٖل َد َع اال
ك َت اابَل َز ُ
غ اٛلفق ا َسأل ٔ
جا ٔ
غ اٛلفق ادَلعَو اٟلسهَِ َ
جا ٔ
ك َتا َب ا ًالَإها اٟلسهَِ َ
ٔ
ططا ،ل ُثاٍٖلأ ًَا َسل
ضا َىلَإهااٟلسهسٗٓ َبااْلٗسهقٔ ٔ
ج ِعاافسل ِبا َّلأ ٔباٛلطا ٔهابلَٗسهااٌُ َٔاجٔسَّ ٙل ًَ َعإُل َٗأزِ َ
َ
ج ِعلافسل ِبال َّلأ ٔبالٛلطاالاهٔبلفقالسأل َعوالٍَٔٚلضُاال٘زَٝل ًَالسٍَٙلفاالآًِ٘سلبااهقلسآَْل َٗفاضَاالتِلأعٚاأٍُِل
َ

ًٔ َّلسهدًِٖ َعلف أٍُلس ِهال ٔرَّٙلأُِاال َص َيلسهللل ٔفال :ٍَٔٚﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼلَإها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اٟلقِ٘ ٔه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٕٔ:لﭽﭤﭥ
ﭦﭧﭼ] ،ناتــةك ئ كٍــو ئــةبح اتــةً لــة طــة ذى كــوسى ووطــةي

(كــة

يةك َكــة لــة صاٌايــاٌى تاب عــــل) نة لــة ئةبوبــةكشى كــوسى ةبذنسسة ــــاُ ،نة لــة
وسنةى كوسى صنبةيش (ِةوونيــاُ لة تاب عـــ ٍَ ،خــوا ل َ ـاُ ساصى بـآ) دةط َشٌـةنة
ة َػةوكــةسى خـــوا َ ( عٌااسٗل ِبالّلأ ًَ ٖ ٚاٞلسهطٖ ا اٌس )ِّٜبــة ٌاوةيةكــةنة ٌــاسد بــؤ مى
ٌة اـاػــ ح ،ضون بؤ مى ٌة ااػـ حء ٌاوةكـةى ة َػةوكـةسى خــواى  بةطـةسدا
خويٍَذةنةٌ ،ة ااػ ح ة فـةسى كــوسى ئةبو طااللَ كـــح باٌـــط كـــشد (ناتـةك بـشاى
ةل ــى ،كــة ئةنكاتــة ةةٌاي ــاُ بشدبــون بــؤ ةبةػــــةن لــــةنىَ بــونُ) لةطــــةهَ ئــةن
كؤضكةساٌةى لةطةلَـى بـونُ ،ئٍاـــا بـة دناى ساِ كةكـــاُء ػــاسةصاياٌ ؼـــح دا ٌـــاسد
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(كة ٌةؿــشاٌ ح بونُ) ،ةاػــاُ فةسواٌى بة ة فـــةسى كـوسى ئـةبو طاال َل ـــ كـشد،
ئةنيؽ طــونسةتى وةسيةوى خويٍَــذةنة ،ئةناٌ ؽ ئ ىاٌ ــاُ ِ ٍَــان ضانياُ ةش بون
لة فشو َظــكء فشو َظــكى لـــآ سرا ،ئةناٌةُ كة خــواى ةـةسنةسدطاس ئـةن ئايةتـــاٌةى
لة بــاسةنة ٌاسدٌــة خـواس.
جال ًل
ثلسهَِجٖاغٔاالٛلثَ ٔثال َل َز ُ
ضاال ٔعٚدل ِبال َّلجُ َبِٚاال ُسلقاالايَل َب َعاال َ
بَٗ [ /زٗ٠لسبُِّلأ ٔبالٛلحَاالاتٍٔل َعالِّل َ
خابٔ ٕٔلَإه ا اٟلزَ ُ
خ َ ٚا اازَلأصِ ا ا َ
ًٔ اِّل ٔ
ض ا٘زَٝل( َ ٙاظ)لف َبل ا٘سلف َِ َصه اتل
ض ا٘يلسهلل  فق ا َسأل َعو أٍَٚل ُ
فٔا أٍَٚلسآلَٙا ا ا ،]ٞناتـــةك ئ كٍـ ــو ئةبـــــح اتـــةً لـــة طـــة ذى كـــوسى وبـــةيشةنة
دةط َشيَتــــةنة ،دةلَــــآك ٌة اـاػــــح طــــح كــةغ لــة ِــانة ٌى خــؤى كــة ئ ىاٌ ــاُ
ِ ٍَ ــابونٌ ،ــاسدٌى بــؤ مى ة َػةوكــةسى خـــوا  ،ة َػةوكــةسى خـــوا  طــونسةتى
(يـــع)ٌى بةطـــــةسدا خويٍَذٌـــةنةِ ،ةوونيـــــاُ طشيـــــاُ ،نة ئـــةً ئايةتـــة لـــةباسةى
ئةناٌةنة ِــاتة خـــواس.
ِةسنةِـــــا (طربسُا اٛل) لـــة ةبـذنلَـــــآلى كـــوسى ةبكاطـــــةنة ئـــةً بةطـــةسِاتةى
ط َشانةتـةنة ،نة (سهط٘ٚط)ٛيؽ لة (أضبابلسهِصٗي)ةكةى خؤيــذا ِ ٍَـانيـةتى(.)1
(إباُّلك ا ر) طوتوني ــةتىك ئــةً شظــــةية ت َك ٍــــى لةطــةسةو ضــوٌكة ئــةً ئايةتــة لــة
وةديٍـة ِاتؤتـة خــواس ،نة بةطــةسِاتى ة فـــةسن ٌة ااػـــح لـة ة َـــؽ كؤضكشدٌــذا
بونة بؤ وةديٍــة.
بة ً خـــانةٌى تةفظــ ــشى (حماضاّلسهتوٗٙاىل) (مجاايلسهادّٙلسهقاا ٛل) نة و َكــى
باػــح (إباُّلكا ر)ى دانةت ــةنة ،دةلَــــآك (أقاا٘يُ:لَإْٖلُعااسٖلًاادف٘عْ،لف ُإُلحُل ااَٛلفااٛل ٔٓارٖٔٔل
جسَٝلًَالَٗقعلقبؤا،لُٗعا٢سُٖلفاٛلسهتِصٙىلك رٝلٗاللإغالايلفٚإل)( ،)2ناتـةك
سآلٞٙل َب ِعدَلسها َٔ ِ
ت َكـ ٍـ ـةكةى سةتكـشانةيـة ،ضوٌكة لةً ئايــةتةدا دناى كؤضـــكشدُ ئـةنة ط َشدسانةتـةنة
كة لة ة َؽ كؤضكشدٌذا سننيــاٌذانة( ،ناتةك ئةً ئايةتـــة باطـح بةطـةسِات َك دةكـات ،كـة
لــة ةـ َؽ كؤضكشدٌــــذا سننيــذانة ،بــا دنايـ ؽ ط َشدساب َتــــةنة) بــة ً باطــــح سنندانيَكــى
ة َؼــتـش دةكات ،نة ئةنةؾ لة شوسئاٌذا صؤسةن ِـ ك َؼـــةيةكى ت َذاٌ ـة .وٍـ ؽ دة َل َــي
شظــةكةي ساطــتة.
)1لبشناٌــة:للهاُبااابلسهِقا٘ي:ل،429ل،430ل.431
)2لحماضّلسهتوٗٙى:لج،4لص.337
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
دناى ئــةنةى لــة ئايةتــةكاٌى ة َؼــوندا صؤس َيــك لــة ِة َلــةن ةة َلــةكاٌى ٌةؿــشاٌ ةكاُ
خشاٌــةسنن ،ئــة اسة خـــواى كاسبــة آ فــةسواُ بــة ة َػةوكــةسى خاتــةً وو ة ــةد 
دةكــــات كــة سننبكـــاتة خــــانةُ كـت َكةكــــاُء ة َ ــــاُ بفــــةسوو َى كــــة بــة ٌــــاِةة لــة
ديٍــذاسيح ياٌــذا ت ٍَةةــةسيٍََءٌ ،ةكةنٌــة ػــويََ ئــاسةصننى كؤوة َل ــ َكى طــووشاي ة َؼـتـــش

طووــــــــشابونى طووشاكــــــــةسك ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭼ  ،ديــاسة ئ َىــة لــة وةطــةلة طشٌ ةكاٌــذا ِةلَوةطــتةى بــاؾ لــة
بةساٌكةس ئةً ئايةتـةن ضـواس ئايةتةكـةى دناي ؼــ ذا دةكـةيَ ،كـة ِـةس ة ٍَا ـاُ ة َكـةنة
ةةيوةطنتء لةبــاسةى مٌةداُ لـة ديـــَء ،ةاػـــاُ ئةاـــاوذاٌى ئةسكـــى طـــةنسةن طشٌ ـى
فةسواٌـكشدُ بة ضـاكـةن س َي ــشيح كشدُ لة خشاةــة ،بؤيــة ل َـشة بة كوست ـح بةطــةسياٌذا
سةتــذةبل.
ئٍاــا خــواى ةةٌّـــاٌضاُ باطـــح ساطـــت ةكى و َـزننيح طـةنسةن ِةطـت اس دةكـات كــة
َ ــى خؤيــــةتى ئةِمــــى ئ ظــــالً ةةٌذيَكــــى طــــةنسةى ل َوةسب ــــشُ ،ئــةنيؽ بشيت ـ ــة
لــــةنةى كــة كؤوة َل ــ َكى ب َك ــشناي ونلةكــة بــة ِــؤى تــــاناُء طــــةسة َ اُء ،ةاػــاُ
بةِــؤى س َي ـشيح ٌةكشدٌ ــاُ لةٌ َـو خؤيــاٌذا لة خشاةــةن مداُ ،ػــايظــتةى ئـةنة بـونُ

كــة لةطــةس صوــــاٌى دانندن ظــــاى كــوسى وةسيــةً ٌــةفشيٍ اُ لــــآ بكــشآك ﭽﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ ،نة طـةسةااً خـواى بةسصن وــةصُ باطــى
ِةلَويَظـــت َكى ديك ــةى مدةساٌــى طةل ــى ونلةكــــة دةكــات ،كــة بشيت ــة لــة دؤطــتايةت ح
طشتٍ ــاُ لةطــة َه كافشاٌــذان ِانكــاسيح كشدٌ ــاُء بــة ِــؤى ئــةن سةفتـــاسن ِةلَويَظــــتة
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وةتشطـــ ذاسةياٌةنة ،ئ ىاٌ ـــاُ بـــة خــــوان ة َػــــةوكةسن كت َكــــح خــــوا ،دةخاتـــة ريَـــش
ٌ ؼ ــاٌةيةكى ةشط ـ اسى طــةنسةنة ،ب ــشة ئ ىاٌةكــةياُ صةسبــح طــفش دةكــاتء دةفــةسووىَك

ئةطــةس ساطــتكا ئ ىاٌ ــاُ ِةبونايــة ،ئــةِمى كوفشيــاُ بــة دؤط ـ ٌــةدةطشتك ﭽﮈ

ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬﭼ ،كةناتـــةك وظـــولَىاٌاٌ ؽ دةبـــآ نسيـــــابَء بـــة ِـــــؤى دؤطـــتايةتى
طشتَء كةيَء بةيَ ِةبونُ لةطةهَ ئةِمى كوفشدا ،لـة ـاتى سانةطـتاٌ اُ لـة بةساٌكـةس
ٌةخؼــةن ة الٌةكاٌ ـاٌذا ٌ ،ؼــاٌةى ةشطــ اس ٌةخةٌـة طــةس ئ ىــاُء ئ ظــالوةكةياُو
ئٍاــا خـــوا  لــة دس َيــزةى باطــح ِةلَويَظـــتى خــانةُ كت َكةكاٌــذا ،ناتــةك ونلةكــةن
ٌةؿـشاٌ ةكاُ ،بةلَـكو لـة كؤتـــايح باطـكشدٌ اٌذا ،وظـــولَىاٌاُ ئاطـاداس دةكاتـةنة كـة كـآ
صيـــاتش دنروٍـــــى طـةسطــــةختى وظـــــولَىاٌاٌةن ،كـــ َؽ دةطواــــآ تؤصيَـــك ٌــــضيك حء
خؤػـةنيظـتىء ِانطـؤصياُ لةطةهَ وظــولَىاٌاٌذا ِةبـآ ،خــوا  وظـــولَىاٌاٌى ئـةنكاتء
ئ َظــــتان داِــاتونؾ ئاطــاداس دةكاتــةنة ،نة ئــةنةى خـــوا فةسوونيــةتى و ـــــذاشةكةى بــة

بةس ةط ــتةكشانيى دةب ٍ ــل لــة دٌ ــــاى ناش عــــذا ،دةفــةسووىَك ﭽﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﭼ ،ب َ ووـاُ تـؤ دةب ٍـى طةسطــةختةيَ
كــةغ ،ئةناٌــةى دنروٍايــةتى طــةخت اُ ِةيــة لةطــةهَ ئةناٌــةدا كــة ئ ىاٌ ــاُ ِ ٍَــانة،
ونلةكـةكاٌَ ،نة ئةناٌةُ كة ِانبةػـ اُ بؤ خــوا بشيـاس دانة ،ناتـةك ئةناٌـة لـة ِـةوون
خة َلــكى ديكــــة ،لــة ِــــةوون ٌاوظــــولَىاٌاُ صيــاتش دنروٍــى طةسطــةختى ئــةِمى ئ ىــاٌَ،
خـواى كـاسبة ــ َؽ ِـةس بةنةٌـــذة ئـةن ةش قـــةتة سادةطةيـةٌآء ناصى لـــآ ديٍَـآ ،كـة
ديــاسة ئ َىــة دنايــح لة وةطــةلة طشٌ ةكــاُ دا باطــح دةكـةيَ ،ضـؤٌة؟ ئٍاـا ديَتـة طـةس
باطــح ِةلَويَظـــت َكى ة َ ــةناٌةى ئــةنة ،ناتــةك ة َ ــــةناٌةى دنروٍــــايةت حء كــل لــة دهَ
بــونُ بةساٌكــةس ئــةِمى ئ ىــاُ ،كــة بشيت ــة لــة ِانطــؤصيحء خؤػةنيظ ــت حء ٌ ــضيك ح،
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دةفــــــــــــــةسووىَك ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﭼ ،نة بــة تةئكـــ ذ ٌـضيكتـــشيَ كـــةغ لـــة خؤػـةنيظـــت ةنة بـــؤ ئةناٌـــــةى
ئ ىاٌ ـــاُ ِ ٍَـــانة لـــة ٌاوظـ ــولَىاٌاُ ،ئةناٌـــةُ كـــة طوت ـــاُك ئ َىـــة ٌةؿـــشاٌ ل ،ناتـــةك
ٌةؿـ ــشاٌ ةكاُ لـــة سننى ِانطـ ــؤصيحء ٌـضيكـ ــ ةنة ،لــــة ئـــةِمى ئ ىـ ــاُ ٌـضيكتـ ــشُ،
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ ،ئةنيؽ

لة طـؤٌ ةى ئةنةنة كة شةػـةن ساِ ك اُ ت َـذاُ ،نة خؤيـــاُ بـة صه ٌاطـــشُ( ،قطٚطا ل)
طالٚظ) ،يـاُ ( ٔقاالظ)ةِ ،ـةسدننكى بـة واٌـــاى صاٌـاى ٌةؿـــشاٌ ح دىَ ،بـة كـوسدى
كـؤى ( ٔق ِّ
دة َل ــآك كةػ ـ ؽ يــاُ شةػــــة ،ﭽﯧﭼ ،نة كةطــاٌ َكى طؤػـةط ــشياُ ت َــذا ِــةُ،
(زُٓبَااْل) كـؤى (زسٓلاب)ة( ،زسٓلاب) ناتـةك كةطـ َك كــة طؤػـةط ــش بـونة لـة ةةٌـايـــةك ،لــة

ػـــــويٍَ َكى ضـــؤهَ بؤخـــؤى خــــواةةسطتى دةكـــات ،ﭽﯨ ﯩ ﯪﭼ ،نة
لةبةس ئةنةؾ كة خــؤبةصل ـش ٌل ،ناتةك طـشنػــت اُ طـشنػـــت َكى ٌـــةسًء ٌ اٌـةٌ ،ـةك
خؤبةصلـ ش بَ ،بةلَـكو ٌةسًء ٌ ــاٌاٌةن بة ِ َــذيحء وةٌذي ــةنة شظــة دةكـةُ.

ئٍاــــا ديَتـــــة طــــةس دسيَـــزةى ِةلَويَظـــتةكةياُء دةخياتـــةسنن ،دةفـــةسووىَك ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ،
نة كات َــك ئ ــةنةى بــؤ ة َػــــةوكةس  دابــةصيٍَشانة طــوآ ب ظــــتى دةبـــَ ،تــؤ ضانيــــاُ
دةب ٍى ةش دةبآ لـة فشو َظـــك بةِـــؤى ئـةن ِةشـةنة كـة ب ظـــتونياٌة ،كات َـك طـوىَ لـة
ة َػةوكـــةسى خــــوا  دةطـــشُ ،ئايةت ـــــاُ بةطـــةسدا دةخويٍَ َتـــــةنة ،ئـــةن ِةشـــة كـــة
ئايةتــةكاُ دا طشتونياٌةتــة ٌ َــو خؤيــاُ دةيٍاطــــَء ةــةى ة َذةبــــةُ ،بةِــــؤى ئــةنةنة
دةكةنٌــة ر َيــش كاسي ــةسيحء فشو َظ ــك اُ بــة ضــــاندا ديَتــــة خـــواس ،بــة تةئك ــذ ل َــشةدا
وةبةط ة َى كؤوةلَـ َك لة ٌةؿشاٌ ةكاٌة ،ضوٌكــة ِةوونيــاُ نا ٌــةبونُ ،كة لة كـاتى
بةطــةسدا خويٍَــشاٌةنةى ئايةتةكاُ ب شيةُ ،دياسة ل َشةدا وةبةط لةناٌةية كة ئ ىاٌ اُ
ِ ٍَــانة ،بــة ً ئــةنةى ديكــة وةبةطــــ ة َــى الَــــةتى طؼــــت اٌة ،بةطؼــــتى بــة ِــــؤى
ئــــةنةنة كــة صاٌــان خـــواةةسطت اُ لــة ٌ َــــودا ِــةُء ،خــؤ بــة صل ــش ٌــلٌ ،ــةسوَ لةطــةهَ
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ئ ىاٌذاساٌذاِ ،ةلَويَظـت اُ ٌةسوةة ،بة ً بةتايكــةت ؽ ِةٌذيَكــ اُ لةٌ َــودا ِـــةُ ،كـة
كـــــات َك ئـــةن ئايةتـــــاٌة دةب ظـــــنت كـــة بـــؤ ة َػـــةوكةسى خاتـــــةً  دابةصيٍَـــــشانُ،
دةكــــةنٌة ر َيــش كاسي ــةسيح ،نة ضــانياُ ةــش دةبــــآ لــة ئــــان ،فشو َظــــك اُ لــة ضــــان دىَ،
ضوٌكــــة دة َل ــآك (فاااضَلَٙعا :لس ًِا َتأل،لفاااضَلسإلََُ ااا،ُ١لٙعاا :لسًااتأل) شاة َــــك كــة ةشب ــآء
لةطــــةسى بــــشريَ ،ئــةنة ة َــــى دةطــوتشىَك (ف ا ااضَ) ،ــا بؤيــــةؾ دةطــوتشىَك (فٚطَ ا ااْ)

ضوٌكــــة باساٌــةن مفــانة ،دىَ بةطــةس دةنسنبــةسى خــؤى دةطــةسىَ ،ﭽﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،دة َل ََك ةةسنةسدطـاسواُو ئ ىــامناُ ِ ٍَــا لةطـةهَ ػـــايةداٌذا
مباٌٍونطة ،ناتةك لةطةهَ ئةن كةطــاٌةدا كة ػــايةديى دةدةُ كة ئـةً شوسئاٌـةن ئ ظـــالًء
ة َػةوكةسى خاتةوة (وو ة ــةد) ِ ــةشَ ،دنايح بؤخؤيــاُ لة ٌ َو دلَــى خؤياٌـذان،

لةبةس خؤيـاٌةنة دةلَــ ََك ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ ،ناتـةك بـة
ٌكونلَـ ح ل َكشدُء بة طـةسطـونسواٌةنة دةلَــ ََك ا بؤضح ئ ىـــاُ بـة خــوا ٌةِـ ٍَــلء،

بـــةن ِةشـــةى كـــة لـــة خــــوانة بؤوـــــاُ ِـــاتوة؟و ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼ ،لــة الَـ َك ــذا كــة ئ َى ــة ئوو َذوــــاُ نايــة ةــةسنةسدطاسواُ مب ــاخناتة طــةهَ
كؤوــةلَى ؿــالَحاُ ،كــة ِــةً لــة دٌ ــــادا لــة سيــــضى ئةناٌــــذا ب ــــَءِ ،ــــةً لــــة دناسؤردا
ة َكــ ــةنةبل لــــة بةِةػــــــتةكاٌى خـــــوا ،كــــة ئــ ــةناُ ئــــةنة ِةلَويَظـــــت اٌة ،خـــــواى

ةةسنةسدطـاسيؽ دةفةسوــوىَك ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﭼ ،لة ةاداػتى ئـةنةدا كـة طوت ـاُ خــوا بةِةػـــ طـــةل َكى ة َـذاُ ضـةٌذ
باغء باخ ةيةكى ة َذاُ ،كة وةبةط ة َى ئةن ػـويٍَةية كة بؤ ئ ىــاٌذاساُ ئاوـادةكشانة،
كــة ة َــى دةطــوتشىَ بةِةػــ  ،ئ َىــة لــة كـوسدةناسيـــح خؤوــــاٌذا دة َلــــ َلك بةِةػــــ
وةبةطــتىاُ ة َى ئةن ػــويٍَةية كة لة دناسؤر بؤ ئ ىـاٌذاساُ داٌشانة ،بة ً لـة شوسئـــاٌذا
نػــــةىك (جَِٖ ا ا )ٞناتــةك بــــاغ ،ــا ئــةن باغــــة دةطواــــآ باغـــ َكى طــةس صةنى بـــآ ،نة
دةػ واــآ باغ َك بـآ كـة ئ ىاٌـذاساُ لـة ش ـــاوةت ة َ ـــاُ دةدسىَء ضـــانةسيَى دةكـــةُ،
بة ً ئـــةنةى ئ َـشة وةبةطـــ ة َـى ئةنةيـة كـة لـة ش ـــاوةتذا بؤيـــاُ داٌـشانة ،خــوا لـة
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ةاداػـ ــتى ئــةنةدا ضــةٌذ بةِةػــــت َكى ة َــــذاُ ،كــة ض ــةٌذاُ سننب ــاسى ئانيــاُ بــة ر َيــش

دةسؤُ ،نة بـــة ِةو ؼـــــةيح ت َ ـــذا دةو ٍٍَـــةنة ،ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ ،ئـــا

ئـةنةؾ ةاداػــتى ضـاكـةكــاساٌة.
ئٍاا خـواى با دةط لة كؤتــايح دا بـة كـوستى باطـــى طــضاى ب َكــشناياُء ئةناٌـــةؾ
كــة ة َػ ــةوكةساٌى خـــوا بــة دسؤ دةصاٌــــَ ،ئايةتــةكاٌى خـــوا بــة دسؤ دةصاٌــــَ ،دةكــاتء

دةفــــــــ ــةسووىَك ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ،نة
ئةناٌةؾ كة ب َكـشنابونُ ،نة ئايةتـةكـاٌى ئ َىةيــاُ بة دسؤصاٌـى ،ئةناٌـة خـانةٌى كمَثـةى
ص اااحٔب)
ص ااحٔب)ةَ ( ،
ئــاطشى دؤصةخــــَ ،يــاخود ِــانةلَــــٍى ،ضــوٌكة (أصِخااَاب) كــــؤى ( َ
ِــةً بة واٌـاى دؤطــ ء ِــانةهَ دىَ ،نة ِةً بة واٌــاى خانةٌ ؽ دىَ ،كـة دنايـح سننٌـى
دةكةيٍــةنة بؤضح خـواى ةةسنةسدطاس بة ب َكـشناياٌ َـك كـة دةضـٍة دؤصةخـةنة ِةو ؼـــة

تة ك ـ ــشى ﭽﮎ ﮏﭼ ،يـــاُ ﭽﭩ ﭪ ﭼ نة بـــة ة َ ــــةناٌةنة بـــؤ
ئ ىـاٌذاساُ كة دةضـٍـة بةِةػــ تة ك ـشىك ﭽﮯﮰﭼ ،بةكــاسديٍَــآ؟
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

وةطــــــةلةى يـةكـــــــةًك كـــــة دةفـــــةسووىَك ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭼ ،خـــــواى ةــــةسنةسدطاس بــــة ة َػةوكــــةس  دةفــــةسووىَ،
بفـــةسوونك ئـــةى خـ ــانةُ كتـ َك ـ ــٍةو بـــة ٌاِـــــةة لـــة ديٍذاسي تـ ــاٌذا ت َىةةـــةسيٍََ،
سؤوـةضَ ،ياخـود بة ػ َوةى ٌاِةة ت َىةةـةسيٍََ ،يـاخود بـة ت َثةساٌـذٌ َكى ٌاِةشاٌـة
لــة ديٍذاسي ــذا ت َىـةةـةسيٍَـــَ ،ــــا لـــــ َشةدا خـــواى صاٌــــان ػــــاسةصا ضــواس نػـــةى
بةكاسِ ٍَــانُ ،كة ئةوــاٌـةُك
 -1ﭽﭒ ﭓﭼ ،خانةٌاٌى كت َـ  ،ئةناٌـةى كـة ئ ـذديعا دةكـةُ كت َكــح
خـــــواياُ لةبةسدةطــــتة ،صؤسبــــةى صاٌايــــاُ دةلَــ ـ ََك ِــــةس وةبةطــ ـ ونلةكــــةن
ٌةؿـشاٌ ةكاٌَ ،بـة ً وـَ ة َىــ واية ِـةوون ئةناٌـةى كـة مفـى ئـةنة ل َـذةدةُ كـة
كت َك ــح ئاطــــىاٌ اُ لةبةسدةط ــ دايــــة ،دةطواــــآ واوةلَــــةى ئةِمــــى كت َـك ــاُ
لةطــةلَـذا بكــشىَ ،بة ً دياسة بة ةمــةى يةكـــةً ونلةكـةن ٌةؿـشاٌ ةكاُ ،ضـوٌكة
لــة شوسئاٌــذا خـــواى ةــةسنةسدطاس ٌــانى ئــةن دنناٌــةى ِ ٍَــانةِ ،ةسضــةٌذة ٌــانى
وة ونطــحء ؿ ــاب ئةػح ِ ٍَــانة ،كــة ديــاسة ِــةس كــاً لــة وة ــونغء ؿــاب ئةؾ
ئ ذديعــاى ئةنة دةكــةُ كة ػـويٍَكةنتونى ة َػةوكةساٌَ (عوأٍٚلسهصا ٝلٗسهطا َل)
ِـــةس بؤيـــةؾ لةطـــةهَ وة ونطـ ــ ةكاٌ ؼذا واوةلَـــةى خـــانةُ كت َكـــةكاُ كـــشانة،
ة َػـةوكــةس  فةسوونيــةتىك [ضاُِٗا٘سلبٔٔاٍلضاِٞلأٓاىلسهال اتااابل]( ،)1نةك خـــانةُ
كت َكـاُ واوةلَةياُ لةطةلَـذا بكــةُ ،ضوٌكــة ئةناٌ ــؽ كت َكـةكةيـــاُ (ئاظ َظـــتا)يـة،
يــاُ كت َك َكــى ديكةيــة ،نة بةٌظــــكةت ؿــــاب ئةنة ،كتـ َكـ َك ــ اُ ِةيــــة بــة ٌــــانى
)1لقااايلسـهاباُاا،ٛلفااٛل(إزٗس١لسهػاوٚااى):ل،1248لحاادٙثلعباادسهسنّلبااّلعاا٘ :ل(ضاُِٗاا٘سل ٔبٔااٍلضااِٞلأٓااىل
سهال اتااب):ل ل
أخسج اإلً ااها ااملف اااٛل(سهاٌ ا٘طا ااو)(/42ل/278ل،)1لٗلأخسجاإلسبااّلأبااٛلغا اٚاابٞلفااٛل(سهاٌصا اِٖا ا )ل
(/2ل227ل/ل،)2لٗلقايلسلٚا اٌٛلفاٛل(سهاٌجٌاع)ل(13ل)6/لزٗسٖلسهطباسسُ،ٛلدفٚاٞلًَاِّلهاٍلأعاسفإ.لل ل
ٗقايلسهػاٚذلسـهباُاٛلفاٛل(إزٗس١لسهػوٚاى):ل1248ل:لحدٙثلعبدسهسحاٌّ .ل
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(كِا ااصس زَبٓا ااا)( )1بــا صؤس طـةل ــى ٍَشانيؽ ٌةبــــآ ،بــة ً طــشٌط ئةنةيــة لــةنةدا كــة
ئ ىاٌ ــاُ بــة خـــوان بــة سؤرى دنايــــحء بــة ة َػــــةوكةساُ ِــــةية ،لــة ئةطــــمَذا بــة
خــانةُ كتــ َ لة شــةلَــةً دةدسيَــَ.
 -2ﭽﭔﭕﭼ ،دةلَـ ـآك (غا ا ،ل َٙػِو اا٘،لغوا ا٘ٓسً) ناتـــةك ت َ ثةساٌـــذ ،ت َذةةةسيٍَـ ــآ ،صؤس
خٌٖ اادلسهط ااآسلب ااّلعاغ اا٘زل) لـــة تةفظـ ــــشةكةى خؤيـــذا (سهتخس ٙااسل
سؤضـــــونَُ ًُ ( ،
جااَٗشَلحَادُٖٓلسهلاٌعسٗ ،لفالاهػُو٘ٗلسهصٙاادَلٝلفلاٛل
ٗسهتِ٘ٙلاس)( )2دةلَــآك (غاال لفلاٛلسـًِاسلَإذَسل َ
سه َعٌَااىَلسه ااٌتعاز لًِا إُ،ل طَا ا ابٔلسهعَقااىَ،لأٗلسهعَا ااادَ،ٔٝلأٗلسهػٖا اا ِسعَ) ناتـــةك (غاا ) لـــة
كاسيَكــذا ،بشيت ــة لــةنةى ئ ٍظــاُ لـة طـٍونسى كاسةكـة ت َكثةسيٍَــآ ،لـةنةى كـة بـة
ضــــاك صاٌــشانة ،بــة ة َــى ــوس ،ةةطــٍذة ،ــا ل بــةة َى ــةشنَ ئــةن ػــتة بــة ضــاك
صاٌشابــــآ ،ل بــة ة َـــى ــــادةتء ــــوس ،،ل بــة ة َــى ػــــةسع ،ت َكثــةسيٍَشىَ ،ة َــى
دةطوتشىَك (غ او٘ٓ) ،ت َثـةساٌــذُ.
 -3ﭽﭖﭗﭼ ،ل َـــشةدا وةبةطـ ـ لـــة ديـــَ (تَا ادَ)ّٗٙة ،ناتـــةك ( َتدَ ُِٗٙا الٍ) لـــة
ديٍـذاسي تــ ــاٌذا ت َىـةةةسيٍَــــــَ ،نة لــــة فةسوايؼــــــت َكذا ة َػةوكــــةسى خـــــوا 
دةفةسوــوىَك [إَ ٖٙااكٍِللَٗسهػُواٖ٘ل ٔفاٛللسهاادَِّّٙلف َ ُٖ ٌَااالأِٓواملل ًَاِّلكاااَْلقابِولٍِللسهػُوا٘ٗل ٔفااٛل
طاؤٍْلبااسقٍ:ل(،)3871لَٗسه ِٖطاااٗٛ٢لبااسقٍ:ل()3057ل َعاَّلس ِباَّل َع ٖباااعُل
جإُلًُ ِ
خسَ َ
سهاادِّ{ ]َّٙأ ِ
 ،}ناتةك خؤتــاُ لة ت َثــةساٌذُ لة ديٍـذاسيـح دا بثـاسيَضُ ،ئةناٌـةى ة َــؽ ئ َـوة
بة ِــؤى ت َثــةساٌذٌــةنة لة ديٍـذاسيــح دا فةنتــاُ.
ٌةؿـشاٌ ةكـاُ دةسبـاسةى ظــا طـــةموى خــواى لـــآ بـآ ت َ اٌثةساٌـذ ،بةٌـذةى
خـــوا بــون ،ة َػــــةوكةسى خـــوا بــون ،كشديــــاُ بــة كــوسى خـــوا ،طــةسةا ــاً تونػــح
ػـ ـــشك بــونُء فــةنتاُ ،ونلةكــةكاٌ ؽ ت َ اٌثةساٌــذ لــة درايــةت كشدٌى ظ ــادا،
بوختـ ــاٌ اُ بـــؤ كـــشدن طوت ـ ــاُك كـــوسى بـــــابح خـــؤى ٌ ـــــةن صؤلَـــةِ ،ــةسنةِـــــا
ت َؼـــــ اٌثةساٌذ بـــة بـــاسى دٌ ـــاداسيح دا ،تونػـــح طؤلـــك ةةسطـــت ىء ةـــاسةن طـــاواُ
ةةسطــت ى بــونُِ ،ــةوون خــانةُ بةسٌاوــة خـــواي ةكاُ ِةٌــذيَك ت َ اٌثةساٌــذنة بــة
 )1ناتــةك خةصيٍَـةى خـواى ةـةسنةسدطـاس.
 )2ج،3لص.290
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باسيَكـــذاِ ،ةٌـــذيَكى ديكـــةياُ بـــة بـــاسيَكى ديـــذا ،كـــة بونةتـــة ِـــؤى فـــةنتاُء
كوستكــونٌةنةى تةوةٌ ــــاُ ،نة ة َػــــةوكةسى خـــوا  لــة فةسوايؼــــت َكى ديكــــةى
ط ُعااَْ٘ل،لأالل
ط ُعااَْ٘ل،لأاللَٓوااملسهٌُتََِ ُ
صؤس بةلـ ػـــذا فةسوونيــةتىك [أاللَٓوااملسهٌُتََِ ُ
ط اؤٍْلبااسقٍ:ل(ل،)6725ل َٗأ ُب ا٘ل
ج إُلأحِ ٌَ ادلب اسقٍ:ل(،)3655لًَُٗ ِ
خسَ َ
ط ُعااَْ٘]{أ ِ
َٓوااملسهٌُتََِ ُ
ط اعُ٘دٕلل ،}ناتــةك
َدسُٗ َدلب اسقٍ:ل()4608لَٗسه َب اصٖسزَلب اسقٍ:ل()1878ل َع اِّل َع ِب ادٔلسه ِو إٔل ِب اَّلًَ ِ
طــآ ـاساُ فةسوونىك ئاطاداسبَو ئةناٌةى طـةخت ـ ـشيح دةكـةُ فـةنتاُ ،ناتـةك لـة
ػــت َكذا طــةخت ـــشيح دةكــةُ كــة ة َويظــــ ٌاكــات طــةخت ـــشيح ت َــذا بكــةُ،
ت َذةةةسيٍَـــــَ ،طـــــٍونس بةصيٍَـــــ ى دةكـــــةُ ،ضوٌكـــــة لـــة ديٍذاسي ـــذا دةبـ ـآ ٌـــة
ت َكثـةسيٍَــــى ٌــة كــوستك ٍَــــحء بة َـكى ٍَـــى ،بةلَـــكو خــــةتى ٌ َوةساطــــ ب ــشى،
ضوٌكـــــة ِـــــةً كوستّ ٍَـــاُء بةصايـــةداُ (تف ااسٙط) خشاةـــة ،نة ِـــةً ت َثةساٌـــذُ
صيَـذةسؤيــح (إفاسسطل)يؽ ،دةبــآ ئ ٍظـــاُ كةوتــش لـة ئ ظـــالً وظـــولَىاُ ٌـةبآ ،نة
صيـاتش لة ئ ظــالو ؽ وظــولَىاُ ٌةبـــآ ،لـة ئ ظـــالً ئ ظــالوتــش ٌةبـــآ ،نة ل َؼـــى
كةوتــش ٌــةبآ ،نةك طومتــاُ خــةتى ٌ َوةساط ـ ب ــشىَ ،بؤيــة ئ َىــة ة َــٍر فــةسصة لــة
ٌويَـــــزدا دةلَـــــ َلك ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ،سيَـــى ساطـــــتىاُ ة َؼــاٌكـ ــذة،

مبــاخنــــة طــةس س َيــى ساطـ  ،يــاُ لةطــةس س َيــى ساط ـ مبـاٌّ َمَــــةنة ،ناتــةك ئــةن ِ َ َمــة
ساطــتةى كــة ٌــة ت َكثـةسيٍَــــىٌ ،ــة كوست ــى ب َــــٍىٌ ،ــة بــــةمى ساطــــتذاٌ ،ــة بــة مى
ضــةةــذا.
 - 4ﭽﭘ ﭙﭼ ،دنن ناتــاى ِـــةُك
أ /لة ديٍذاسي تـاٌذا ت َىةةةس َيٍَ ،ئةن ت َثةساٌذٌةى كة ِــةوونى بة تــاهَء ٌاِةشـة.
ب /ت َثـــةساٌذٌ َكى ٌاِـــةة ت َىةةــةسيٍََ ،ياٌـــىك ت َثـةساٌذٌـــى بــة ِــةش ؽ ِةيــةن،
ت َثةساٌذٌى بة ٌاِـةش ؽ ِةيــة ،بة ً وَ واٌاى يةكـةوي ةـــآ ساطــتـتــشة ،ضـوٌكة
ة َىـوايـة ِـةوون ت َثـةساٌذٌ َـك ٌاِــةشـــة ،نة ِةٌذيَـــك لـة صاٌايــاٌ ؽ طوتونياٌـةك
وةبةط ـ لــة ت َثةساٌــذٌى بــة ِ ــةة ،ئةنةيــة كــة ئ ٍظ ــاُ لــة بــواسى (فقاإ)دا صؤس
ب ــ َتــــة ٌ َــو نسدةكاسي ةكاٌــةنة ،يــاُ لــة بــواسى سةناٌك َزي ـــذا ،صؤس ب ــ َتة ٌ َــو
نسدةكاسي ةكاٌــةنة ،بــة ً ة َــــىواية ،ئــــةنة ت َثــــةساٌذُ ٌ ــــة ،بةلَـــكو ت َثةساٌــذُ
ئةنةيــة لــة طــٍونسى وة ــقونهَء وةػــشنع ب ـ َــــتة دةسىَ ،بــة ً ِةسضــــةٌذة بــة
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ديٍــذا شونهَ ب ةنةِ ،ةسضــةٌذة بة صاٌظــتذا شــونهَ ب ــةنة ،واداً تونػـــح ٌاِـــةة
ٌةبــح (غ او٘ٓ) ٌ ــة.

وةطــةلةى دننةًك كــة دةفــةسووىَك ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،بــــــــة دناى ئاسةصننةكــــــــاٌى
كؤوة َل َك وةكــةنُ ،كة ة َؼـتـش طووشابونُ ،نة خةلَـكـ َكى صؤسياُ طـووشا كـشدنةن ،لـة
ساطتة ػــةشاً نٌكــونُء طووـشابــونُ ،نػـــةىك (أِٓاالَ٘س )١كـــؤى ( َٓاالَ٘)٠يـة( ،سها َٔلاَ٘:٠ل
ًَااالذَك اسَلسهللللسه ا ا ََٔ٘٠لفا اٛلسهق ا اسآَْلإَالِلًَر ًُا اًَ٘اً) ،خـــوا لــة شوسئــــاٌذا باطــــح ِــةناى
ٌــةكشدنة وةطــةس بــة صةوكشانيــىِ ،ةو ؼــــة بــة سةخٍــة ل ــ َ شتَء صةوكشانيــى باطــح
كشدنة ،بؤ نيٍَــةك
 -1ﭽ ...ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ  ...ﰖﭼ ص ،ناتــةك بــة دناى ِـــةنا
وةكــةنة لــة سيَى خـوا مت دةدات...
 -2ﭽﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭼالنجـم ،ناتةك (ة َػةوكةس  )لـة ئـاسةصننةنة شظـــة
ٌاكات.
 -3ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼالفرقــــ ،
ناتةك ئـايا ئةن كةطــةت ديـوة كة ئــاسةصننى خــؤى كــشدؤتـة ةةسطــتـشانى خـــؤى؟و
ئايـا تؤ دةكـشآ بةطـةسي ـةنة ضـانديَــش بـىو
 -4ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭼطــــ  ،ناتــــةك
(ئةى وونطــا) با تؤ لة ش ــ اوةت مٌـةدات كةطـ َك كـة ئ ىـاٌى ة َـى ٌ ـة( ،ناتـةك بـة
دناسؤر) نة كةنتـؤتــة دناى ئــاسةصننى خــؤى ئةطــةسٌا دةفـةنت َــىو
بـة كــوسدى بـة (ِــــوى) دةلَـــ َلك ئــــاسةصنن ،ئـةنةى كــة ٌـةفع ة َــى خؤػـة ،بــة ً
ئةطـةس ٌاِــةة بــآ ،ضـوٌكـة ٌةفع خــواسدٌى خؤػـح ةـآ خؤػـــة ،ئـــانى طـــاصطاسى
ة ـآ خؤػــة ،و ــوةى ة ـآ خؤػــــة ،ئــةنة ة َــى ٌــاطوتشىَ (ِــوى) ،يــاُ ئةطــةس ٌانيؼــــح
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ل َكٍ ــ َى (ِــوى) ئاسةصننيــةكى ٌاِــةة ٌ ــة ،بــة ً بةِــةس اهَ ئــةنة ة َــى دةطــوتشىَك
(غٔ ،)ٞٚكة ئـاسةصننيةكــى فيطــرِي ــاٌةية ،نة وـاداً (ِـــوى) لـة شوسئاٌـذا ِةو ؼـــة
صةوكشابآ ،دياسة وةبةطــ ة َــى ون ٌـذٌى ئاسةصننيـة بـة بـاسى ٌاِةشـذا ،ـا ل لـة
سننى ف كـشي ةنة بـآ ،ل لة سننى ئةخـالش ــةنة ،ل لـة سننى كؤوة يةت ـةنة ،ل لـة
سننى طــ اطــ ةءة ِ ...تــذ ،واداً بة بـاسى ٌاِةشذا بآ ،ة َى دةطوتشىَ (ِوى) ،بـة ً
ئةطــةس بة بــاسى ِــةة دابــآ ،ة َى ٌاطــوتـشىَ (ِــوى).
دةطـ َشٌةنة سؤريَك كابشايةك بـة ةبذنلَــآلى كـوسى ةبكاطـح طـوتك (إْٖلَٓا٘لسَٜلًَاعَل
َٓاَ٘سن) ةبـذنلَـآلؾ ة َـى طـوتك ِـةنا ػـت َكى خشاةـة ،بمَــآك ساً لةطـةهَ ساى تؤيـة.
ئٍاـا خـوا  بـة ة َػـةوكةس  دةفةسووىَ ،كـة بـة خـانةُ كت َكــةكاُ بفـةسووىَك
بــةدناى ئــاسةصننى كةط ــاٌ َك وةك ــةنُ كــة ة َؼــــآ طووشابــونُ( ،ناتــةك ة ـ َؽ ِ ـاتٍى
ئ ظـ ــالً) ئٍاـــا بةنةٌـــذةؾ ئ كـ ــت فاياُ ٌـــةكشدنة ،كــــة ِـــةس خؤيـــاُ طووشابـ ــَ،
ﭽﭢ ﭣﭼ ،بةلَـكو خةلَـك َكـى صؤسيؼــ اُ طووشا كـشدنةن لـــة سيَ مدانة،
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،نة دناى ئـــةنة كــــة ئ ظــــالو ؽ ِــــاتوة ،ػــــويََ
ئ ظــالو ؽ ٌةكةنتونُ ،كةناتةك طـآ اس نػةى (ضا ي)ياُ بؤ بةكاسديٍَــآك
أ /ة َـؽ ئ ظــالً طووشابــونُ.
ب /خةلَـكـ ؼــ اُ طووشا كــشدنة.
ج /نة كــات َك كة ئ ظـالً ِاتوة ِةس لةطةس طووشايةت ـةكةى ة َؼــ َ اُ وانٌةنة.
ديــاسة ل َــشةدا شظـــة لةطــة َه ونلةكـــةن ٌةؿــشاٌ ةكاٌة ،ناتـــةك ئــةى ونلةكـــةن
ٌةؿـــشاٌ ةكاُو بــةدناى ئــةن بــةسةشغء صاٌــــان وؼــونسخؤساٌةتـــاُ وةكــةنُ ،كــة
ئــــانابونُ ،سيؼـــــى خؤتـــاُ لـــة دةطـــتى ناُ وـــةٌ ََ ،كويَشاٌـــة بةدنايـــاُ وةكـــةنُء
بؤخـؤتـاُ ب ـش بكـةٌــةنة.

وةطــةلةى طــ َ ةًك كـة دةفـةسوــوىَك ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇﭼ ،خـــوا  ل َــــشةدا باطــــ َكى ب َكـــشناياٌى ونلةكــةكاُ دةكــات،
دةفــةسووىَك ئةناٌــةى ب َكــشنا بــونُ لــة ونلةكــةكاُ ،لــة نةضــةى ئ ظــــشائ ن لةطــةس
صواٌى دانندن

ظــاى كوسى وةسيةً لة

ٍـةت اُ ل َكـشا ،بؤضـى؟ دةفـةسووىَك ﭽﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ،بة ِؤى ئـةنةنة كـة طـةسة َ ــ اُ كـشد ،نة
ِةو ؼــة دةطــتذسيَزي اُ دةكـشدن ،طـٍونسػـك ٍَـ ـاُ دةكـشد ،ل َـشةدا كـة دةفـةسووىَك
لةطةس صوــاٌى دانندن ظــاى كوسى وةسيةً لة ٍـةت اُ ل َكـشانة ،ناتـةك لـة (صةبـونسن
ئ ٍاــــ ن)دا لــةن دنن كت َكــــةدا لة ٍــــةت كشابــون لةناٌــةى كــافش بــونُ لــة بــةٌى
ئ ظــــشائ ن ،كةناتــــةك بــةٌى ئ ظــــشائ ن ِةوونيــــاُ كــــافش ٌــةبونُ ،تــةٌ ا ئةناٌــةياُ
كــــافش بــونُ ،كــة بــة شظــــةى ة َػــةوكةساٌ ــــاُ ٌةكــــشدنةن بــة ٌاساطــــت اُ صاٌ ــوُ،
بةِــةس ــاهَ ئةناٌةى بةس ئةن لة ٍةتة كةنتونُ ،لة بـاصٌةى ئةن ئ ىـاُء ئ ظـــالوة
دةسضـونُ ،كة ئاي ٍى طؼـــتى ت َكـشاي ة َػةوكةساٌـة ئـةدى بؤضـح دةفـةسووىَك لةطـةس
صو ــاٌى دانندن ظــــاى كــوسى وةسي ــةً لة ٍةت ــــاُ ل َ ــكشا؟ نة وةكــةى ئةنةيــة كــة
وــةسج ٌ ــــة تةٌ ــــا ئــةن دنن ة َػــــةوكةسة لة ٍةت ــــاُ ل َكــشدبَ ،بــة ً لةبةسئــةنةى
ةاؾ وونطــا تةٌ ــا (داندن ظــا) خانةٌى كـت َكـح ٌاطــشان بونُ ،بؤيــة تـةٌ ا ٌــانى
ئةن دنناٌة ِ ٍَـشانة.

ئةن ـــــاس باطـــــح طـــــ فةت َكى ديكــــةياُ دةكــــات ،دةفةسوـــــوىَك ﭽﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﭼ ،ـادةت ـاُ
نابـون يةكذي اُ ٌةدةط َشايةنة لة خشاةةيةك كة دةياٌكشد ،يـاُك س َي شي ـــاُ ٌةدةكــشد
لة خشاةة ،نة ئةنةؾ خشاةتـشيَ كشدةنةياُ بون ،كة دةطتى يةكذي اُ ٌةدةطـ َشايــةنة
لة خشاةــةن طوٌــاحء تــاناُ.

ديــــاسة ل َــــشةدا كــة دةفــةسووىَك ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ،
ئةناٌــةى كــة ب َك ــشنا بــونُ لــة بــةٌى ئ ظــــشائ ن ،نةك طوتــــي ،كةناتــةك ِــــةوونياُ
ب َكـشنا ٌةبـونُ.
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ةاػــاُ كــة دةفــةسووىَك ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼِ ،ةو ؼـــــة
خـــوا  كــة باطــح طــــضايةكى خــؤى دةكــــات ،طــضايةكى دٌ ــايح بـآ ،يــاُ ش اوــةت ى،
وةطــــةس ضـــؤُ ئةطـــــةسٌا باطـــح كىةتـةكـــــةىء ِؤكــــاسةكةػى دةكـــات ،ل َـــشةدا
دةفـ ــةسووىَك لة ٍةت ـــــاُ ل َكـــــشا لةطـــةس صوـــاٌى دانندن ظـــــاى كـــوسى وةسيـــةً،
لةبةسضى؟ دةفةسووىَك ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ،ناتـةك بةِــؤى

ئةنة كـة طــةسة َ ــاُ كــشدن دةطــتذسيَزي اُ كشد ،ياٌىك ئةن ٌةفشيٍةى ل َ اُ كـــشا،
بةِــؤى ئةن دنن ــؤسة تــاناٌــةنة بون.
ِـةلَكـةتــــة دةػـ واــــآ نػــةىك ﭽﭼ ﭽﭾﭼ ،ناتــةك ناصيــاُ لــة
خشاةــة ٌــةدةِ ٍَا ،ناتــةك ِةسضــةٌذة ة َػةوكــةساٌ اُ بــؤ ِــاتونُ ،نػــةىك (تَ َِااآَ،ٟل
تََِآَ٘س) ،دةطواآ وةبةط ة َىك يةكذي اُ ٌةط َشايــةنة بــآ ،يـاُ دةطـت اُ لـةن كـاسة
ِةلٍَـةطــــشتِ ،ــةسدنن واٌاكــةى ِةيــة ،ــــا ئةوــة ئــةنةى ل َوةسدةط ــشيَ كـــة ئةطــةس
ئ ٍظــــاُ ِةنلٍَــــةدات خشاةــة مبــــةسىَء سيؼةك َؼ ــح بكــات ،واٌــاى ناي ـة طوٌــاِ َكى
طةنسةى كـشدنة ،ناتـةك ئةاــ اوٍةداٌى ئـةسكى فـةسواُ بـة ضـاكةن س َي شيـح لـة خشاةـة

يةك َكة لة طوٌاِـة طـةنسةكاُ ،بـة بةلَــ ةى ئـةنة كـة خــوا دةفـةسووىَك ﭽﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﭼ( ،ه) موى شةطـةوة ،نة (بئع) ناتةك خشاةتـشيَ كشدةنةياُ
بــون كــة دةياٌك ــشد ،ػــت َك كــة خ ـشاةةيَ كشدةنةب ـآ ،يــاٌى طوٌــاِى طةنسةيــة ،بة َل ــآ
يةكــذى ٌةط َشاٌــةنةن يةكــذى شةدةغــة ٌــةكشدُ لــة خشاةــةن ٌاػــةس ح ،يةك َكــة لــة
طوٌاِـة طةنسةكـاُ ،ئٍاــا با تةواػـاى ئةً دنن فةسووندةيـة بكــةيَ لةنبــاسةنةك
يةكـــةًك [عَااِّل َعبِاادٔلسهللٔلبِااَّلًَطِااعُ٘دٕللعَااِّلزَضُ اا٘يَلسهللٔل ق ااايَ:لهٌٖ ااالَٗقعَااتِلبَُِ اا٘ل
طاٍُِ٘ٓل ٔفاٛل ًَجَاهٔطٔأٍَِل
إَضِ اسَسٚٔ٢ىَلفٔٛلسه ٌَعَاصٔ،ٛل ََُٔ ِتٍُِٔلعُو ٌَاا ٍَُُِّٓ،لفواٍِلَ َِِٙتُٔا٘س،لفجَاه ُ
طٍَِٔلبٔا َب ِعٍُ،لَٗهعَا ٍَُِِٔلعَواٟلهٔطَااَْلدَس ُٗدَ،ل
طسَبَلسهلللقو٘بَل َبعِ ٔ
ََٗٗسكوٍُِ٘ٓلَٗغَازَبٍُُِ٘ٓ،لف َ
َٗعٔٚطَ ااٟلسبِااَّلًَااسِ،ٍََٙلذهٔ اامل ااالعَصَلا اا٘سلَٗك اااُُ٘سلَٙعتَاادَُْٗ،لَٗك اااَْلزَضُ اا٘يلسهللٔل
ًُتٖلٔا اّ٣ا،لفجَوااظلفقااايَ:لاللَٗس ِهارٜٔلَُفطٔ ااٛلبٔ َٚادٖٔٔ!لحَ ٖتااٟلتَا اوطسٍُُِٗٓلعوااٟلسلا ٓلأطااسسً،ل
ج إُلأحِ ٌَ ادلب اسقٍ:ل(،)3713ل َٗسهتِّس ًٔ ا ٔرٜٗلب اسقٍ:ل(،)3047ل
أ:ِٜل َتعِطٔفااٍُِ٘ٓلعَو ِ ٚإٔ]{أخِ َس َ
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ضا ا ٔع ٚل
صا اخْٔ ٚل،لتعو ٚاا لغا ااعٚبلسـزُا ا ٗط:لإَضا ااِادُُٖل َ
طا اّْل َ
حا ادٔٙثْلحَ َ
َٗق ااايَ:ل َٓا ارَسل َ
الُقٔطا ٔعا ٕٔ،ل َٗضَ ااعٖفُٕلسـهباااُٛلفااٛل(سهااٌػلا)ٝلبااسقٍ:ل( ،})5148ناتــةك ةبذن َل ــآلى
كوسى وةطـــعوند خــوا ل َـى ساصى بـآ ،دةلَـآك كات َـك بـةٌى ئ ظـــشائ ن كةنتٍـة ٌ َـو
طوٌاِـ ــو طـةسة َ ـ ــ ى ،صاٌايـــةكاٌ اُ س َي شي ـــاُ ل َكـــشدُ ،بـــة ً ئـــةناُ دةطـــت اُ
ِةلٍَـةطـشت ،دنايـح صاٌـاكاٌ ؼــ اُ دادةٌ ؼــنت لةطة َل ــاُ لة كـؤسن وة م ظـــ اُ ،نة
لةطـــةهَ ناُ دةياخنــــواسدن دةياخنــــواسدةنة (رياٌ ـــاُ دةطوصةساٌـــذ) ،خــــواؾ دلَـــى
ِةٌذيَكـ اٌــــح بـــة ِةٌذيَكـــــ اُ دادا( ،ناتـــةك ٌاكؤكـــــ ىء ك َؼـــــةياُ لـــة ٌ َـــواُ
ةةيــذابـــون) نة خـــوا لةطـــةس صوــاٌى دانندن ظــــاى كــوسى وةسيــــةً لة ٍــــةتى
ل َكــشدُ ،ئــةنيؽ بةِــــؤى طــةسة َ ــــ اُء بةِــــؤى دةطــــتذسيَزيح كشدٌ اٌــةنة،
لةنكــــاتةدا ة َػــةوكةسى خـــوا  كــة ئــةنةى فــةسوون ةــالَى دابــؤنة ،ئٍاــا ِةلَظــــا
داٌ ؼ ــ ء فــــةسوونىك ٌــا ،طــــويٍَذ بــةن كةطــــةى ط ــــاٌى وٍــى بةدةطــــتة ،دةبــــآ
ئةناٌة ب ـ َشٌةنة طــةس ِــةة ناتـةك ئةطـةس ٌةياٌ َشٌـةنة طـةس ِـةة ئ َـوةؾ ئـةى
وظــــولَىاٌ ٍة نةك بــةٌى ئ ظــــشائ ن ٌــةفشيٍتاُ ل ــآ دةكــشىَ ،يــاٌى ِــةواُ طــضاى
ئةناٌتــاُ دةبــآ.
ئٍاـــا لةنبــــاسةنة ئــةً ػــــويٍَةناسة ِةيــــة كــة ة َؼــتـشيــــؽ ِ ٍَــــاواُك [ َع اِّل
ض اسَسٚ٢ىَل،ل
حُ َرِٙف اٞلأْٓلسآلٙااا ٔلسه ا َ لذكااس لعٔ ِِ ادَُٖل،لفقااايَلزجُ ا اىْ:لإَْٖل َٓ ارَسل ٔفااٛل َب ا لإَ ِ
خال َ٘ٝلهلاالٍِل َب ُِا٘لإَضِاال َسسٚٔ٢ى،لَإِْلكالاَْلهلاٍِلكالىٗلحواَ٘ل،ٝل َٗه أٍُِل
فقالايَلحُ َرِٙفاال:ٞل( ُٔعِا ا ٍَلسإلَ ِ
جالُٕلسلااكٍُٔلباسقٍ:ل
كىٗلًُ اسٖ،ٝلك ِل َٗسهللٔلهٔتَطِ اول اّٖلطسَٙقٍُِٔل ٔقالدٖلسهػاالسسن)]{أخِ َس َ
إلضااِادلٗال،سجااٖ،لٗٗسفقاإلسهاارٓ ل}( ،)1ناتــةك ئــةن طــآ
صاخٔ ٚلس َ
(،)3219لَٗقاايَل َ
ئايـةتة لـــة مى وصةيفـــة خويٍَـــذساٌةنة كـة باطـــح ئـةنة دةكـةُ( ،كـة كةطـاٌ َك
وكــــي ٌةكـــةُ بــةنةى خـــوا ٌاسدننيةتــــة خـــواسك كــــافشُ ،طــتةوكاسُ ،فاطــقَ)
ة ــانيَك طــوتىك ئــةنة دةسبــاسةى ونلةكــةكاُ ِاتؤتــة خـــواسىَ ،وصةيفــةؾ طــوتىك
بةٌ ــى ئ ظــــشائ ن باػــتـــشيَ بــشاُ بــؤ ئ َــوة ،ئةطــةس ِــةوون ػ ـت َكى ػـ ـــشيَ بــؤ
ئ َــوةبــــآءِ ،ــــةوون ػــــت َكى تا َل ــ ؽ بــؤ ئــةناُ ب ـآ( ،يــاٌىك ئةطــةس ِــةسدننكتاُ
ة َكــــةنة طوٌاِـ َــــك بكــــةُ ،ئ َــوة لةطــــةسى طــــضا ٌــةدسيََء ،ئــةناُ لةطــةسى طــضا
)1لزٗحلسهاٌعا ااُ:ٛلج،3لص.444
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بــذسيََ ،يــاُ ئــةناُ ة َــى كــافشبَء ،ئ َــوةؾ تــةٌ ا ة َــى طوٌاِكــاسبَ) دنايــح طــوتىك
ٌةخ َـش طــويٍَذ بـة خــوا ئ َـــوةؾ بـة سيَـى ئةناٌـــذا دةسؤُ ،ضـؤُ مطـــكى ٌة ـــن
س َيــك بــة ٌ َــو ةةٌـاةكــــاٌذا ديَ ،ئ َــوةؾ سيَــــك بةن َيــذا دةسؤُ ،ل طــضايةك بــؤ ناُ
ِــةيــةِ ،ةوــاُ طــضاؾ بؤ ئ َــوة ِةيــةو
جىٖلالل ُٙعَارِّبُلسهعَلاالاًٖٞل ٔب َعٌَاىَلسهدَاصٖأٞل،لحَ ٖتاٟلَٙاسَِٗسلسهٌُِِل الاالسَلبَِٚاالَّل
دننةًك [إَْٖلسهللل َعصٖلَٗ َ
ظِٔاسَسَُِٚا أٍَِ،ل َُٗٓا اٍِلقا اادٔزَُْٗلعَوااٟلأِْلُِِٙلٔا اسُُٖٗ،لفا لُِِٙلٔا اسُُٖٗ،لفاَذَسلفعَا او٘سل َذ ٔهاام،ل َعارٖبَل
ج اإُلأحِ ٌَ اادلب ااسقٍ:ل(،)17756ل َع ااِّل َع اادِّٜٔل ِب ااَّل َع اادٜٔل
صا ااٞلَٗسهعَا ًٖا اا{]ٞأخِ َس َ
سهلللسهدَا ٖ
ر ٖٔ} ،ناتةك خــواى صالَـى ةايـةداس ِـةوون
ط ّْل ٔه َػال َ
حَ
سهلٔ ِِدٔ،ِّٜلَٗقايَلغعٚبلسـزُ ا ٗط:ل َ
خةلَـكى بةطؼــيت طضا ٌادات بة ِؤى خةلَــكى تايكـةت (ناتـةك كؤوـة َل َك كـة طوٌـاِو
تاناُ دةكةُ ،خـوا ِـةوون خةلَــ ك اُ ة َـوة طـضا ٌـادات) تـاكو خشاةـة بـة ئاػـكشا لـة
ٌ َـوخؤيــــاٌذا ٌةب ٍــــَ ،نة بؼــــتواٌَ ميكــةسُ ،بــة ً ميٍةبــةُ ،ئةطــةس ناياٌـكــــشد،
ئـةنة خــوا ئةناٌـةى تايكـةت كــة طوٌاِ ـاُ ِـةبونةن ئةناٌـةى طؼــت لِ ،ــةوونياُ
ة َكــةنة طـــضا دةدات ،ضوٌكـــة خةلَــك َك لـة بةساٌكـةس خشاةـةن تاناٌـذا ِةلَويَظــتى

ٌةبــآ ،دةب َتة ِانبةػحء لـةنباسةنةؾ خــوا دةفـةسووىَك ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼالنســ ــ ء ،ناتــــةك ب َ ــــوواُ ئ َــــوة لــــة كت َكــــــذا بؤتــــــاُ
ٌ َــشدسانةتة خـواس ،كة ِةس كـات َك ب ظــتتاُ ئايةتـةكاٌى خــوا كوفشيـاُ ةـآ دةكـشا،
ياُ طالَــتةياُ ةـآ دةكـشا ،لةطةلَ اٌـذا داوةٌ ؼـَ (ناتـةك لـةن كـؤسء وة م ظـــةدا كـة
ت َ ذا طــالَـتة بة ئايةتـةكاٌى خــوا دةكـشىَ ،نة كوفشيـــاُ ةـآ دةكـــشىَ ،داوةٌ ؼـــَ)
تاكــو ئـةن كـــؤسء وة م ظـــة ديٍَـــة ٌ َـو بـــاغء خـواطـــ َكى ديكـــةنة{ ،ئةطـــةسٌا
ِــــــةس لــــــةنىَ دابٍ ؼــــَ طــــــوىَ تــــةث بكــــــةُ ياخــــــود بــــة دةو ــــــاٌةنة ةــــــآ
بكـــةٌَ}ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ ،ئـــــةنة ئ َـــوةؾ نةك ناٌـــــَ ،ناتـــةك لـــة طوٌـــــاحء
وكىـــــذا ـــوكىى ئةناٌتـــــاُ ِةيـــــة ،ئةطـــةس بـــؤت ةـــةسل ٌادسيَتـــــةنة ،دةتـــواٌى
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ِةلَظــىء ئـةن وة م ظـــة بة ـــآ بّ َـ َمـــى ،بـة ً لـةنىَ دابٍ ؼـــىء بـة دةو اٌـةنة
ة َككـــةٌى ،يـــاُ ب َـــذةٌط بـــى ،ئـــةنة ـــوكىى ئـــةناٌ

ِةيـــة ،ﭽﰁﰂﰃ

ﰄﰅﰆﰇ ﰈﭼ ،ب َ ووــــــــاُ خــــــــوا كؤكــــــــةسةنةى
ووٌاف قـةكاُء كافشةكاٌة بة ت َكشايى لة دؤصةخذاِ ،ةوونياُ ة َكـةنة خشدةكـاتةنة.
كةناتــــةك ئ َ ــوة لــة خؤتــــاُ نسيــــابَ ،وكىــــى ئةناٌتــــاُ ٌــةبآ ،ئةطــةسٌا ئ َــوةؾ
لةطـةهَ ناٌـذا لـة دؤصةخـــذا كؤدةبٍـةنة ،نةك ضـؤُ لـةن كـؤسء وة م ظـــةدا كـوفش بــة
ئايةتى خــوا كـــشاء ،طـــالَتة بـة ئايةتـةكاٌى خــوا كـــشاء ،ئ َـوةؾ بةػــــذاس بـونُ ،لـة
كــــؤسء وة م ظــــى دؤصةخــ ؽ لةطة َل ــــاٌذا بةػــــذاس دةبــَ ،ئٍاــا كات َــك تــؤ لــةن
وة م ظــة دادةٌ ؼى كـة كـؤسى ػـةسابء شووـاسة ،يـاُ طالَتـة بـة ديٍـى خــوا دةكـشىَء
تــؤؾ ب ـآدةٌ ى ،ئــةناُ دة َل ـ ََك ديــاسة ئــةنيؽ ساى نةك ساى ئ َىةيــةو بؤيــة ِةو ــاُ
وكىتــاُ دةبــآ.

وةطــةلـةى ضــواسةًك كة دةفــةسووىَك ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﭼ ،صؤسيَكــــ اُ لــــآ دةب ٍــى (ناتــةك لــة ونلةكــةكاُ ،يــاُ لــة خــانةُ
كت َكةكاُ بةطؼــتى) دؤطـتايةت ى ئةناٌـة دةكـةُ كـة ب َكــشناُ ،يـاٌىك ل َ ـاُ ٌــضيكَء
ةؼـت اُ دةطـشُء ،خؤػ اُ دةنيََء لةطةلَ اٌـذاُ ،ﭽﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ،
ئــةن ِةلَويَظـــتةياُ كــة ٌةفظـ اُ بؤيــاُ ةـ َؽ دةخــات ،خشاةتــشيَ ػــتة ،كــة ضـ ة؟
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،خشاةتــ ــشيَ ػــــــتة كــــة

ئ ٍظــاُ كـاسيَك بكــات ،بك َتة ِــؤى ئةنةى خـوا لــ َى تونسةبــح ،نة لة طــضان ئـــاصاسى
خــــوادا بـــة ِةو ؼـــــةيح مب َـٍ َــــتةنة ،ئةوـــــة نةك ئـــةن دنن ئايةتـــةى طـــونسةتى
(سهِطاا١ل)ة ،كة خـوا دةسبـاسةى ِةٌـذيَك لـة ونلةكـــةكاُ ،بـؤ نيٍَـــةك كة كــح كـوسى

ئةػـــشة،ء ئةناٌـ ــةى لةطةلَـــــى دابـــونُ ،دةفــــةسووىَك ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
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ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ناتةك ئايا طـةساى ئةناٌة ٌـادةى بةػـ َك لـة كت َك ـاُ
ة َــذسانة ،ئ ىــاُ بـــة كــ ء طاغا ا٘ ديٍَـــَ({ ،جب االت) ،ناتـــةك بــ ء ؿـــةٌةً ،نة
(طاغا٘ ) كةطـ َكة كة فةسواٌكـ ةسيى بـؤ دةكـش َى لـة ٌاػـةس ذا ،يـاخود كةطـ َك كـة
ٌاػةس ح بةطةس خةلَــك ذا دةطـةة ٍَــآ ،يـاُ غةيــشى ئ ظـــالً دةكاتـة بةسٌاوـةياُ}
دةلَـ ََك (ناتــةك ئةناٌـةى بةػــــ َك لـة كـت َـك ــــاُ ة َـــذسانة ،بــة ب َـكـشنايةكــاُ دة َلـ ََ)
ئةناٌة سيَ اُ ساطـتـتـشة لةناٌةى ئ ىاٌ اُ ِ ٍَــانة.
ئٍاـا نةك لة بةسطى طــ َ ةوذا كة تةفظــ ـشى طــونسةتى (سهِطلاا)١ة ،باطــىاُ كـشد،
دةسبــــاسةى ِــؤى ِاتٍــة خـــواسةنةى ئــةً ئايــــةتة ئــةن بةطــةسِــــاتة ط َشدسانةتــــةنةك
ك َبااًلًٔاَّلسهَٔٚا٘دل
[ َعَّلس ِبَّل َعبٖاعُ  قايَ:لزَكٔبَلك ِعابُللباّللسـغِاسَ ٔللفلاٛلتطاع َللزَس ٔ
بلًََٗاهٔمل ِبَّلسهصٖ ِٔ ٚلٗغرٍٓلإهاٟلأٓىَلًَلِاٞلل
ف:ٍَٔٚلحَُٗٛٚلبّلأخِطبَلٗجَ ٔدٜٗلبّلأخِط َ
هُٔٚخَاااهفٍُِ٘ٓللعَو اٟللزَضُاا٘يَللسهللٔل،لَِٗٙقط اا٘سلسهعَٔاادلسهاارٜلك اااْلبٚاأٍِللٗبِٚاإلقب ااىل
أجَؤٕ،للفقايلأب٘لضُفٚاْ:لٙالأٓىَلسهل اتاب!لأُػٔ ادكٍلباهللٔلأ ُٓٔ ٙاٍلأقاسبُلهؤاد٠ل َُخِاُّلأَل
خجٔ اا،َ ٚلََُٗخجاابُلسهل اعِا اابَ،ٞل
خٌَ اادلٗأص ااخابٕٔ،لف َُ ااالُعٌَِّ ااسلًَطا ااجٔدلسهللٔ،لََُٗطِا ااقٔٛلسه َ
ًُ ٖ
خُّل
حجٔ ٚاا َلبِاا٘لغٔف ااازُ،لفا َِ ِ
خ ٌٖادْلقطاعَلأزِح اااًَِا،لَٗس ٖت َبعَ اإُلضُ ااسٖسقُلِ َ
ح اا ٍَل،ل َٗ ًُ َ
َُٗصٔ ااىُلسهسٖ ٔ
أِٓا ا ادَ٠لأَلُٓا ا اٍَِلفقاه ا اات:لسه ٖ ُٔٚا اا٘د:للأُِتُا ا ا اٍِلأِٓا ا ادَ٠لًٔا ا ا ٍُِِٔلضَا ا ابٔ، ٚلفا ا اوُِ َص َيلسهلللَٓا ا ارٖٔٔل
ط َبااسٜٗلبااسقٍ:ل()7733لٗسهتفطاارلسهلب ٚا اسلهوطربسُاا:ٛلج،2لص،248ل
ج إُلسه ِ
سآل َٙاا{]ٞأخِ َس َ
ٗهبابلسهِق٘يلفاٛلأضبابلسهِاصٗيلهوطا٘ٚط:ٛل(ل،293ل ،})294ناتـةك ةبذنلَــآلى كـوسى
ةبكــاغ خـوا لـة خـؤىء بـابح ساصى بـــآ ،دةلَـــآك كة كــح كـوسى ئةػـشة ،طـةسؤكى
ونلةكــةكاٌى خةيكــةس لةطــةهَ ٌــةنةد طــــواس لــة ونلةك ــةكاُ كــة وي ــــةى كــوسى
ئةختـــةبء ـةديى كـوسى ئةختـــةبء وـال كى كـوسى ؿـةي ،،نة غـةيشى ناٌ ؼـــ اُ
ت َذابونُ ،ضـونُ بـؤ مى خةلَـــكى وةككـــة ،بؤئـةنةى ةـةناٌ اُ لةطـةهَ بكةطـنت ،كـة
ةــةناٌى ٌ َواٌ ــاُ لةطــةهَ ة َػــــةوكةسدا  ةـ َؽ ئــةنةى كاتةكــــةى بةطــــةس ب ــــآ،
ِةلَ وةػ ٍٍَةنة ،ئةبوطـوف ـاُ لـ َى ةشطـلك ئةى كؤوةلَى خانةُ كت َكـاُو خــواتاُ بـة
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طــزدا دةكــةً( ،ناتــةك بــة ٌــانى خـــوانة داناتــاُ لـــآ دةكــةً) ئ َىــة لــة ِ ذايةتــةنة
ٌـضيكت ــشيَ ،يــاُ وو ة ــةدن ِــانة ٌى؟ ئ َىــة وــالَى خـــوا (ناتــةك وضطــةنتى خـــوا،
كة كة) ئانةداُ دةكةيٍةنةن ،ئان بة ا ــاُ دةدةيـَء ،ةـةسدة بـؤ كة كـة دةكـــةيَ،
نة ةةيوةٌــذيى خضوايــةتى دةطةيــةٌل ،كةضــى وو ة ــةد ةةيوةٌــذيى خضوايــةت ى
ة ـشاٌذنة (وةبةطــتى ئةنة بونة كة وظــولَىاٌاُ ناصيــاُ لة دايــكء باب ـــاُ ِ ٍَـــانة،
ئةناٌـــةي كـــة دايـــــكء بانكـــــ اُ كـــــافش بـــونُ ،ئـــةنةى بـــة ة ـــشاٌذٌى ةةيوةٌـــذيى
خضوايةت ى داٌـانةو) نة ا ــة خشاةةكاٌى بةٌ ى غ فــاس ػــويٍَى كةنتونُ( ،ناتةك
خةلَكى خشاث ػـويٍَى كةنتونُ) ئايا ئ َىـــة سيَـى ساطــتــةواُ طشتـوة ،يـاخود ئـةناُ؟
ونلةكـةكـاُ طوت ــاُك بةلَــكو ئ َوة لةطــةس سيَح ساطــنت ،نة سيَــى ئ َوة ساطــتـتـشة.

ديــــاسة دةػــــ اٌضاٌى دسؤ دةكــةُ ،بؤيــة خـــواى ةةٌّ ــاٌضاُ دةفــةسووىَك ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ناتـــــــةك ئـــــــا ئةناٌـــــــة
كةطاٌ َكَ خـوا ٌةفشيٍـى ل َكــشدننُ ،نة ِةس كةطــ َك خـوا ٌةفشيٍـــى ل َككــاتِ ،ـ
ةؼـت واٌ َكـ ــ بـــؤى ضـــــٍط ٌاكـــــةنىَ ،كةناتـــةك ل َـــشةدا خــــواى ةـــةسنةسدطاس باطـــح
ِةلَويَظـــتى خــانةُ كت َكةكــــاُ دةكــات ،بةتايكــــةت ونلةكةكــــاُ ،كــة دؤطــــتايةتى
لةطةهَ كافشةكاٌذا دةكــةُ ،لـة بةساٌكـةس ئةِمـــى ئ ىاٌـــذا ،كـة ئ َظـــتاؾ ِـةس نايـــةك
ئةوشيكـــــا ةؼـــــتى سننغ دةطـــــشىَ ،ةؼـــــتى ضـــل دةطـــــشىَ ،ةؼـــــتى طاةةسطـــتةكاُ
دةطــشىَء كــةيَء بةيٍ اُ لةطــةهَ دسنطــ دةكــات لة درى ئ ظــالً.

وةطـةلـةى ة ٍَـاــةًك كة دةفـةسوـوىَك ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ،ناتــةك

نة ئةناٌة ئةطـةس ئ ىــاٌ ـاُ بة خــوا  نة بـة ة َػــةوكـــةس  ،نة بـــةنةى كـة بـؤ
ة َػةوكــةس َ ٌ ــشسانةِ ،ةبونايــة ،كافشةكاٌ ــاُ بــة دؤطــ ٌــةدةطشت لــة ــاتى
ئ ىـاٌـذاساُ ،بـة ً بة صؤسى مسيَــَء لــة سيَ دةسضـونُ.
تويَـزةسةناٌــــ ى شوسئــاُ دنن واٌايــاُ بــؤ ئــةً سطــتة شوسئاٌ ــة ل َكذانةتــةنة ،كــة
وةبةطـــــ لـــة ئ ىـــــاُ ِ ٍَـــــاُ بـــة خــــوا  ديـــــاسة ،ئةطـــةس ئ ىاٌ َكـــى ساطـــــ ء
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دسنطــــت اُ بــة خـــوا ِــةبونايــــة ،ئــةنةياُ ٌــةدةكشد ،بــة ً ئايــا وةبةطـ لــة ئ ىــاُ
ِ ٍَــاُ بة ة َػـةوكــةس  ض ـ ـة؟ دنن ئةطــةسى ِــةُك
 )1دةطواــــآ وةبةطــــ ة َ ــى ة َػ ــةوكةسى خؤيــاُ ب ـآ ،ناتــةك ئةطــةس ونلةكــةكاُ
بشنايــــاُ بــة وونطــــان ة َػةوكــةسةكاٌى خؤيــاُ ِةبونايــة ،نة ئةطــةس ٌةؿــشاٌ ح
بشنايـــاُ بــة ظــــا ِةبونايــة ،نة ئ ىاٌ ــاُ بــةن كت َكاٌــةى كــة بــؤ ة َػةوكــةساُ
ٌ َـشدسانُ ِةبونايــة ،ئةنة كــافشةكـاٌ ــاُ بة دؤطــ ٌةدةطــشت.
 )2دةػـ واــــآ وةبةطــــ ة َـــى ة َػـةوكـــــةسى خاتـــةً ،وو ة ـــــةد  بـــآ ،نة
وةبةطــــ لـــةك ﭽﮢ ﮣ ﮤﭼ ،شوسئــاُ بــآ ،ناتــةك ئةطــةس ئ ىاٌ ــاُ بــة
ة َػةوكةسى خاتـةًء شوسئــاُ ِــةبوناية ،ئةن ئ ىــاٌة ساطـــ ء دسنطـــتة بـة خــوان
بة ة َػـةوكةسى كؤتــايح وو ة ــةد ن شوسئــاُ ،سيَــى لـــآ دةطـشتَ كـة كـافشاُ
بكـةٌة دؤطــتى خؤيــاُء ةؼــت اُ ةـآ بكةطــنت ،لة بةساٌكــةس وظــولَـىاٌـاٌذا.
كةناتـ ــةك ئ ىـــــاُء دؤطتايةت ـكشدٌـ ــى كـــافشاُ ،دنن ػـــــتى ة َكـــةنة ٌـــةطواانُ،
ٌاطواــــآ ئ ٍظــــاُ ئ ىــــاٌى ِــــةبآء دؤطــتايةت ى دنروٍ ــاٌى خـــواؾ بكــات ،ديــــاسة
ئ َىــة لة ئايةتةكـاٌى ة َؼـةدا بة تةفـــ نَ باطـح وةطـةلةى دؤطـتايةت ى كـافشامنــاُ
كشد ،كة ضؤٌةن ضةٌذ ةمةيةنِ ...تذ ،بةتايكةت لةكاتى تةفظــ ـشكشدٌى ئةن ئايةتـةدا

كـــة دةفـــةسووىَك ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ ﭼ
الـم ئـدة.

وةطةلةى ػـةػـةًك كة دةفـةسووىَك ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
ﯖ ﯗﭼ ،صاٌايــاٌى سةناٌك َــزيح دة َلـ ََك (ه)ى طــةس نػــةى ﭽﮮﭼ،
موى شةطـةوة ،ناتةك طــويٍَذ بة خـوا بة وظــؤطةسيى تؤ طـةسطــةختتــشيَ كةطــاٌ َك
لة دنروٍايـةت ـ ذا بؤ ئ ىــاٌذاساُ دةب ٍـى ونلةكـةكاٌَء ،ئةناٌـةُ كـة ِانبـةؾ بـؤ
خـــوا دادةٌ ـ ََ ،ناتــةك ونلةكــةن ِانبــةؾ بــؤ خـــواداٌةساُ ،لــة ِــةوون كــةغ صيــاتش
دنروٍـــى طةسطـــةختى ئ ىاٌـــذاساٌَ ،ئـــةنةى خــــواى صاٌـــان ػـــاسةصاؾ فةسوونيـــةتى،

www.alibapir.net

......

()68 – 77

[ ] 688

ِاتٍـةديـى (ًٔصِ ادَسق)يةكـةى لـة و َـزننى كؤٌـذان لـة ناش عـى ئ َظــتاػـــذا صؤس ـواُ
ديـــــاسة ،كـــــآ لـــة شـــةناسةى صايــــؤٌى ونلةكــــةكاُ دهَ ةـــش كــــ ٍةتشة بةساٌكـــــةس
وظــــولَىاٌاُ؟ نة ةاػــاُ بتثةسطــــتةكاُ ،ئ َظــــتا دةب ــــٍل بتثةسطــــتةكاٌى (و امنــاس)
ضـى بة وظــولَىاٌاُ دةكةُ ،نة ِ ــٍذة طاةةسطـتةكاُ ،ضـى بـة وظـــولَىاٌاٌى كؼــى ــش
دةكـــةُ ،نة ِـــةسنةِا  ...ب َ ووـــاُ ئـــةنةى خــــوا دةيفـــةسووىَ نايـــةن ونلةكـــةن
بتثةسطـــــتةكاُ ،لـــة ِـــةوون كـــةغ دنروٍايـــةت ى طـــةختةن شوسطـــةياُ لةطـــةهَ
وظــولَىاٌــاٌذا ِةيــة.
ئٍا ــا خـــواى ةةسنةسدطــــاس لــــ َشةدا ،نة لــة ئايــةتى ()68ى طــونسةتى (سهبقااس)ٝػــذا
ة َكــةنة باطــح ونلةكــةن ِانبــةؾ بــؤ خـــواداٌةسةكاُ دةكــات ،لــةنىَ دةفــةسووىَك

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ ،ناتةك نة ب َ ووــاُ تـؤ دةياٌك ٍــح (ناتـةك ونلةكـةكاُ دةب ــٍى)
كة طونستشيَ كةطَ لةطـةس ِةس ؤسة ريـاٌ َـك ،تةٌــاٌةت لـة ِــانبةػــذاٌةسةكاٌ ؽ
طـونستشُ ،يةك َكـ اُ ةص دةكـات ِـةصاس طـا َه تةوـةُ بكـاتِ ،ةسضـةٌذة ئةطـةس ئـةن
تةوةٌةػح بكــآ ،لة ئــاصاسي دؤصةخ مي ٌادات ،نة خـوا ب ٍةسي ئةنةيــة كة دةيكةُ.
نػـــةى (ح ٚااا)ٝي بـــة (ُ اامـــــزٍَ ِ )ٝـــانة ،ناتـــةك ِـــةس ـــؤسة رياٌ َـــك ،ريـــاٌ َكى
طـةسب ــةسصاٌةؾ ٌةب ــآِ ،ــةس دةياٌــةنىَ بزيــةٌُ ،ــةك ب َم ـ ََك ئةطــةس بةطــةس بةسصاٌــة
ٌةريـَ ،با ٌةريــَ ،طشٌــط ئةنةيــة لة ريــاٌذا مب َـٍٍــةنة.
ئٍاــا ئايــا ِؤكــاسى ئــةنة ضــ ة كــة ونلةكــة ِ ٍَــذة درايــةت ىء دنروٍايــةت ى
ب َـشةصايــاُ لةطةهَ وظــولَىاٌـاٌذا ِةيــة؟و
بةٌظــــكةت ونلةكــــةنة ِؤكــــاسةكةى ئةنةيــة كــة طــشيَء طؤ َلــى دةسننٌ ــى صؤسيــاُ
ِةيــــة لةطــــةهَ ِــــةوون طةمٌــــذا ،ضــوٌكة ونلةكــة ة َ اٌـواي ــة طةل ــى ِةلَكــزاسدةى
خـواُ ،دة َل ََك ئ َىـة طةلــى بـزاسدةى خــوايََُ ( ،خِاُّلغَاعِبُلسهلللسهلا ٌُدِتَاالاز) ،نة خــواى

ةةسنةسدطــاس لة طــونسةتى (سهاٌا٢د)ٝدا كة ة َؼــتـش ِ ٍَاوـاُ ،دةفـةسووىَك ﭽﭑ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭴﭼ ،نة ونلةكـــــــــــــــــــــــــةن
ٌةؿـــشاٌ ةكاُ طوت ــاُك ئ َىــــة كــوساُء خؤػــةنيظـــتاٌى خـــوايَ ،خؤيــاُ صؤس ةــآ
طشٌطء ةـاكء ضـاك بــونة ،ــا ِةس كةطــ َك خــؤى صؤس ةــآ ضــاك بون ،خـةلَكى ةـآ
خـشاث دةبـآ ،لةخــؤبــايح دةبـآء دنايــح كـة خةلَــك بـةن ػـ َوةية واوةلَـةى لةطةلَـذا
ٌةكشد كة بؤخــؤى تةؿــةننس دةكــات ،ة َــى نايـــة صنلَـى ـــاُ ل َكـشدنة ،بؤيـة ئ َظـــتا
ونلةكة ِــةس ضــؤٌى واوةلَـــةياُ لةطةلَـذا بكـةىِ ،ـةس ساصى ٌـابَ ،ئةطـةس ضـاكةياُ
َكـة َكــشدنة ،ئةطـةس خشاةةػـ اُ لةطةلَـذا
لةطةلَذا بكــةى ،ة َ ــاٌــواية ،نا ك َكــ
بكةى ،ئةنة ة َ اٌـوايـة تؤ ػت َكى صؤس خشاة كشدنة ،ياٌىك خشاةتـش لةنةى كـة ِةيـة
دةيكـ ٍــَ ،ـــا بةٌظـــكةت طـةمٌى دٌ ـانة بةطؼــتى ،ونلةكـة سةء ك ٍـةياُ ِةيـة،
بؤيــــة ونلةكــــة وةطــــةس ضــــؤُ دةٌــــا لــــة ِــــةس ػــــويٍَ َكى دٌ ــــابونبَ ،تونػــــح
ضةنطـــــ ٍَشاٌةنةن ػـــــةسن ِـــــةسا بـــونُ ،بؤضـــــح؟ ضوٌكـــــة بـــة سنن َكـــى خـــؤ
بةصل شاٌــةنة لةطــة َه خةلَكــذا واوةلَــةياُ كــشدنةن ،خــةلَك ؽ بــةن ضــانة تةواػـــاى
ٌةكـــشدننُء طــةسةاــــاً ت َك ـــشانُ ،نة لةطــةهَ وظــولَىاٌاٌ ؼــــذا بةتايكــةتى سةء
ك ٍــةن بوغضيَكــى صؤسيـاُ لة دهَء دةسننٌذا ِةية ،ئةنة بةٌظـكةت ـونلةكةكـاٌةنة.
نة بةٌظـكةت ِانبةؾ بـؤ خــوا ةةيذاكةسةكاٌـةنة ،لةبةسئـةنةى كـة كاكــمَى ئ ظـــالً
بشيتــ ة لة خـوا بةيةكـ شتَ ،نة ةنِةسى ػــ ـشك ؽ بشيتــ ة لة ِانبـةؾ بـؤ خــوا
ةةيــذاكشدُ ،نة خـوا بة يةكـ شتٍ ؽ لةطةهَ ِـــانبةؾ بـؤ خــوا داٌـاُ ت َكذةط ــشيَء
درى يةكـــذيَ ،نة لةساطـــت ذا ئ ظـــــالً لةطـــةس صاٌظــ بٍ ـــاتٍشانة ،ػ ـــشك لةطـــةس
ئةفظــاٌةن ف كــشي ةــشنةــونلء بــآ بٍـةوا ،ديــاسة ئــةن دنناٌــةؾ ت َكــذةط ـشيَـَ.

وةطـةلــــــةى ـةنتــ ــةًك كــــة دةفــــةسووىَك ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﭼ ،نة تـــــؤ دةب ٍـــــى ٌـضيكتــــــشيَ كـــــةغ لـــــة سننى
خؤػـةنيظـــــت ةنة بـــؤ ئةناٌـــةى ئ ىـ ــاٌ اُ ِ ٍَـــــانة ،ئةناٌـــةُ كـــة دةلَـ ـ ََك ئ َىـــة
ٌةؿشاٌ ل ،ئةنيؽ بةِــؤى ئــةنةنة كة (قطٚط )يـاُ لـة ٌ َـــوداُ ،نة (زٓبااْل)يـاُ
لة ٌ َــوداُ ،نة لةبـةسئـةنةؾ كة خؤيــاُ بةصه ٌاطــشُ.
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ئـــةو ؽ ديظـــــاُ ِـــــاتٍةديى (ًصا اادسق)يةكـــةى ئاػـــكشاية ،بةطؼـ ــتى دةب ٍـــــل
ٌةؿـــــشاٌ ةكاُ ِةلَويَظــــت اُ ٌةسوتـ ــشة لةطـــــةهَ وظـــــولَىاٌاٌذاٌ ،الَـ ــ َلك ِـــةوون
ٌةؿ ــشاٌ ةكاُ ناُ ،بــة ً بةطؼــــتى ِةلَويَظـ ــت اُ ٌةسوت ــشة ،نةك دةب ٍــــل ــاسى
نايــة ػــــت َك دةكــشىَ بةساٌكــةس بــة ّــاٌ ح ئ ظــــالو ح ،لــة ن تــاٌى ئــةنسننةان
ئةوشيك ــادا خؤة َؼــــاٌذاُ دةكــشىَ ،ةؼــت ــشيح وظــــولَىاٌاُ دةكــةُ درى سريَىــةكاٌى
خؤيــاُِ ،ةلَكةتــة كةوؤكةيــةك ؽ لــة ونلةكاٌــذا ِــةُ ،كــة ــاسى نايــة ة َ ــةناٌةى
ط اطةتى شةناسةى صايؤٌىء ة َ ـةناٌةى صلـّ َضةكاٌَ ،كة بةساٌكةس وظـــولَىاٌاُ سةفتـاس
دةكــةُ ،بــة ً صؤس كةوــــَ ،نة ٌةؿــــشاٌ ةكاُ ئةِم ــى ئ ٍـــــا،ء خةلَــــكى ٌــةسًء
ٌ ــاُء و ّشةباٌ ــاُ بةساٌكــةس وظــــولَىاٌاُ ،ت َــذا صيــاتشة ،نة خـــواى صاٌــــان ػــــاسةصا

ِؤكاسةكةػــــــح دةخاتــــــةسنن ن دةفــــــةسووىَك ﭽﯣ ﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ( ،قط ااٚظ) ناتـــةك شةػـــة ،يـــاُ كةػـــــ ؽ،
ناتــةك صاٌــاى ٌةؿــشاٌ ح ،ناتــةك لةبةسئــةنةى صاٌايــاُ لــةٌ َودا ِــةُ ،نة (زٓبااْل) كــؤى
(زسٓااب)ة ،بــة كــوسدى طؤػـ ــشن سةبــةُ ناتــةك لةبةسئــةنةى كةطــاٌ َكى طؤػــةط ــشن

خــــواةةسطت اُ لـــةٌ َودا ِـ ــةُ ،ﭽﯨ ﯩ ﯪﭼ ،نة لـــة طـــــؤٌ ةى
ئةنةػــةنة كة خؤيــاُ بــة صه ٌـاطــشُ.
ِةلَكةتة صاٌظــ ء كـادةت ؽ نا لـة ئ ٍظـــاُ دةكـات كـة دلَـى ٌةسوكــآ ،بـا لةطـةس
ٌاِ ــةش ؽ ب ـآ ،صاٌ ــاسيحء ػــاسةصايحء كــادةتِ ،ــةس ضــؤُ ب ـآ كاسي ـةسيى لةطــةس
ئ ٍظــــاُ دةبــــآ ،ئةطــــةس ئــةن ئ ٍظــــاٌة ب َك ــشناؾ ب ــآ ،ئةطــةس تةواػــاى طــونسةتى
(سلدٙااد) بكــةيَ ،خـــواى ةةسنةسدطــــاس باطــــح ئــةن ساطــــت ة دةكــات ،دةفــةسوــــوىَك

ﭽ ...ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ

ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ ،ناتةك بة دناى ة َػـةوكـةساٌذا ظــاواُ ٌاسد ،نة بـةصةيحء ةـةسؤؾء لـة خــوا
تشطامناُ خظــتة دلَــى ئةناٌةنة كة ػويٍَى كـةنتكونُ ،نة طؤػــةط ــشي ةك (دٌ ـا بـة
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كةً طشتٍ َـــك) كـة بؤخؤيـاُ داياٌــّ ٍَابون ،ئ َىـة لةطـةسيامناُ ة َويظــ ٌةكشدبـــون،
(بة ظــــاب بؤئــةنةى صيــــاتش لــة خـــوا ٌ ــضيك بكٍــةنة) بؤئــةنةى سةصاوةٌــذيح خـــوا
بةدةطــ ب ٍََ ،بة ً نةك ة َويظــ سةضــانياُ ٌةكــشدن ة َــوةى ةــابةٌذ ٌةبــونُ.

ــا (سهقاضاالٌ )ٛلـة (حماضا اّلسهتوٗٙاىل)ةكـةى خؤيــذا( )1دةلَـــآك (َٗفلاٛلسآلٙاٞلدَهٚاىْلل
خٌُا ا٘دٕل
عَواٟلأْٖ:لسإلقبااايَلعَواٟلسهعٔواٍَلٗسإلعااسسضل َعالَّلسهػٖا ا ََٔ٘س ٔلٗسه َبااسسَٝ١لًٔاَّلسه ٔلبلا اسل ًَ ِ
َٗإَِْلك اااَْل َذهٔ ااملً ااّلكا ااافس) ،ناتـــةك لـــةن ئايةتـــةدا بةلَـ ــ ة ِةيـــة لةطـــةس ئـــةنةى
سننكـشدٌــــة صاٌظـــــ ء ةؼـــتـكشدٌــــة ئاسةصننةكـــاُ (ناتـــةك ئـــةن ئاسةصنناٌـــةى كـــة
ٌاػــةس ل) نة خؤ دننسطشتَ لـة خؤبـةصل ــشيى ػـت َكى باػـة ،ئةطـةس لـة بابايـةكى
كافشيــؽ دا بآ ،يــاٌىك طــ فةتى باؾ لـة كافشيؼـــذا ِـةس باػـة ،نةك ضـؤُ طـ فةتى
خــشاث لة وظــولَىاٌ ؼــذا ِــةس خشاةــة.
ئٍاـــــا كـــــة دةفـــــةسووىَك ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼٌ ،ةيفـــــةسوونة (إَْٖل
سهِٖصَاالازَ )٠كة دةػــ وٌـاـا ناي بفةسوونبــا ،ضوٌكــة لـة ػـويٍَى ديكـة ناى فـةسوونة،

بـــؤ نيٍَـــةك ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ...ﯗﭼالتوبـــ  ،ناتـــةك
ٌةؿــشاٌ ةكاٌ ؽ طوت ــاُك

ظــــا كــوسى خـــواية( ،ةاك ــ ى بــؤ خـــوا) ،بــة ً ل َــشةدا

دةفــةسووىَك ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،ئـةنة ئاوارةيـة بـؤ ئـةنة كـة كـاتى

خــــــــؤى طوتونياٌــــــــةك ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﭼالصــــــف،
ل َــــــــشةؾ دةفــــــــةسووىَك ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،كةناتــــــــةك ئــــــــةنة
ب ـشخظتٍةنةى ئـةن ةش قةتةيـة كـة كـاتى خـؤى ةؼـــتى ظـــا (عوٚالٕلسهطا َل)يـاُ
طشت ،ةناسي ةكاٌى كة كؤوةلَـة سةف ق َكـى تايكـةتى بـونُ ،ةؼـــت اُ طـشت لـةة ٍَانى
خـوادان بؤ طةسخظتٍى ئةن ةةيــاوةى كـة ِ ٍَـــابونى ،كةناتـــةك ئـةنة وةد َكـــة بـؤ
)1لج،4لص .333ل
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ئــــةناُ ،كــــة ديــــاسة ل َشةػــــذا خـــــواى ةــــةسنةسدطاس بةطؼــ ــتى باطــــح ِةلَويَظـــــتى
ٌةؿــــشاٌ ةكاُ دةكــات ،بــة ً بةتايك ــةت ؽ باط ــح كؤوة َل ــ َك دةكــــات ،كــة ديــــاسة
ِةلَويَظـت َكى ئةسيٍَ اُ لة بةساٌكــةس ئ ظـــالوذا ِـةبونةن ،ئ ىاٌ ـاُ بـة ة َػةوكـةسى
كؤتــايحء ئــةن شوسئاٌــةؾ ِ ٍَـــانة ،كــة بــؤى ٌ َـــشدسانة ،كــة ئـــةنة لــة وةطــــةلةى
ِةػــتةوذا بـاغ دةكــةيَ.

وةطـــــةلةى ِةػــــــتةًك كـــــة دةفـةسوــــــوىَك ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ،ة َؼـت ــشيؽ باطــــىاُ كــشد كــة
صاٌايــاُ دةلَــــ ََك ئــةً ضــــواس ئايةتــة دةسبــاسةى ٌة اـاػــــ ىء ِــــانةلَةكاٌى ِاتونٌــة
خـواس خـوا لـ َ اُ ساصى بآ ،كة ِةلَويَظـتى باػ اُ ِةبون لة بةساٌكةس ة َػةوكةس ء
ضا٘يُلسهللٔل
وظــولَىاٌاٌذان ،لـةنباسةنة ئـةً دةشـة ِةيـةك [قاايَلسبِاُّلإضِاخَاقَ:لفو ٌٓاالزَأ٠لزَ ُ
ًَ الُٙصٔٚبُلأصِاخَا َبُٕل ًَّٔلسه َب ،ٔ١لَٗ ًَاالُٓاَ٘لفٔٚلاالٕٔلًٔاَّلسهعَلاالافٔ َ،ٔٞٚل ٔبٌَلأُإٔل ًٔاّلسهللٔللًَٗٔاِّل
َع ٌٕٓٔلأبٔٛلطاهٔبٕ،لَٗأ ُُٕٓلاللَٙقدٔزُلعَوٟلأِْل ََ َِ ٌِٙعٍُِٔل ًٌٔٓ االُٓ اٍِلفٕٔٔٚل ًَّٔلسهبَاال ،ٔ١لقاايَله ُٔاٍِلهاِ٘ل
خسَجِتٍُِلإهاٟلأ ِزضَلسلبَػَلاال،ٔٞلفا َْٓل ٔبَٔلاالال ًَؤ ًلاالاللُٙعولاالٍُلعِِٔاالدَُٖلأحَاال ْد،ل َٗ ٔٓاَٛلأل ِزضُلصٔادِقُل
َ
د َسجَلعِِٔادَل َذهٔاملسهٌُطِا ٔوٌَُْ٘لًٔاِّلأصِاخَابٔل
ج َعىَلسهلللهلٍِلفسَجّال ًٌٔٓالأُِتٍُِلفٔ،ٕٔٚلف َ
حَتٟٓل َِ ٙ
خبَػَ ا،ٔٞل ًَدَافٞلسهفٔتِ َِٔٞلَٗ ٔفسَسزسًلإهٟلسهللٔل ٔبدٔ،ٍَِِٔٔ ٙلفلاَُتِلأٗٓيَل
زَضُ٘يَلسهللٔل إهٟلأ ِزضَلسه َ
جسَلإه َِٔ ٚاالًٔاَّل
خبَػَا،ٔٞل ََٗٓاا َ
جٌٔٚعُلًَاِّلهلاالخٔ َل ٔباو ِزضَلسه َ
جسَٕٝلكاَُتِلفٔٛلسإلَضِ ا ََلفلاَْل َ
ٔٓ ِ
خسَجُ اا٘سل ٔبَٔا اٍِل ًَ َعُٔا اٍِلصٔا اػَازّسلَٗ ُٗهٔا ادُٗسل ٔبَٔ ااا،ل َث ثَا اًٞل
سهاٌُطِا ا ا ٔؤٌ َلضٔا اَ٘٠لأبَِِ ااا ٍَِٔٔ٢لسهٍا ارَّٔٙل َ
َٗ َثٌَأُ َلزَجُا ًل}( ،)1ناتـةك ئ كٍـو ئ ظـحاة دةلَــآك كات َـك ة َػةوكـةسى خــوا  ب ٍـى
ِـــــانة ٌى تونػـــــح ئـــــاصاسن ئةػــكةاـــــةداُ ديَـــــَء ،نة خؤػـــح لةضـــــان ئـــةناُ
طــةموةتة ،بةِــؤى ة َ ــةى لةمى خـوان بةسطشي كـشدٌى واو ـــةنة (ئـةبو طـ َل ـ )،
)1لسهطرٝلسهِب٘:ٞٙلج،1لص .352ل
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نة تةواػـاى كـشد ٌاتواٌــآ بةسطشيؼـــ اُ لــ َككــات (كـة ٌةِ َمَـــآ كافشةكـاُ ئةصيـةتء
ئةػـــكةاةياُ بـــذةُ) ،ة َـــى فـــةسوونُك ئةطـــةس ب ـــــَ بـــؤ طـــةسصةو ٍى ةبةػـــة،
ةادػــــايةكى لـ َ ــــة كــة كــــةغ لــةمى ئــةن طــــتةوى ل ٍَــــاكشىَ ،نة ئــــةنىَ ػــــويٍَ َكى
باػةِ ،ةتـا خـوا دةسننيةكـتاُ ل َذةكـاتةنة (ئةن نةص ة بة ؤسيَكى ديكـة دةطـــؤسىَ)،
لـــةن كاتـــةدا وظـــولَىاٌاُ لـــة ِـــانة ٌى ة َػةوكـــةسى خــــوا  بـــةسةن طـةسصةو ٍـــى
ةبةػــة ضــونُ ،تاكــو ض ـــذى ئةػـــكةاةن ئـاصاس ٌـةدسيََ ،نة بـةسةن خــوا سايـــاُ
كـــشد ،نة ديٍةكـــةياُ سفاٌـــذ تاكـــو ِـــة َل اُ ٌةط َشٌـــــةنة لـــة ئاي ٍةكـــةياُ ،نة ئـــةنة
يةكــةول كؤض َك بون لة ئ ظــالوذا ،نة ت َكشاى ئةناٌةى كة ضونُ بـؤ طــةسصةو ٍــى
ةبةػـــةن كؤض ـــاُ بــؤ كـــشد لــة وظـــولَىاٌاُ ،ــــة لـة وٍذالَةكاٌ ــــاُ كـة ط ــــكة
بونُء لةطةهَ خؤياٌ ــاُ بشد بــونُ ،نة ئةناٌــةى لةنىَ لة دايك بون بـونُ( ،ضوٌكــة
ديــاسة ئافشةت ؼ اُ لةطةلَذا بونُ) ِـةوونياُ ِةػتان طـآ ة ان بونُ.
ل َــــشة ديــــاسة باطــــى ئافشةتةكــــاٌى ٌةكــــشدنة ،ئةطــةسٌا كؤوــة َل َك ئافشةت ؼــــ اُ
لةطةلَــــذا بــونُ ،بــؤ نيٍَــــةك وطــــىاٌى كــوسى ــةففاُ خــؤىء خ َضاٌــى بــونة ،نة
كؤوةلَـ َـك لة ِــانة ُ خـوا لــ َ اُ ساصى بـآ ِانطــةسياُ لةطــةلَذا بونة.
دياسة ة َؼــتــش بامسـاُ كـشد كـة ة فـةسى كـوسى ئـةبو طـ لَ ـ طـونسةتى وةسيـةً
دةخويٍَـ َتــةنةٌ ،ة اــاػــىء ئةناٌةى كة لةطةلَـــى دابـونُ دةطشيـةُء ،ئـةن ِةشـةى
كــة خـــوا ٌاسدننيــةتح دةيٍاطــــَ ،نة ئ ىاٌ ؼــــح ة ــآ د َيــٍَ ،ئــةن ئايةتاٌــة وــةد ى
ئةناٌــَ.
ِـةسنةِـ ــا ئـــةً ئايةتاٌـــة ِـــؤى ِاتٍـــة خــــواسةنةيةكح ديكةػـ ـ اُ ِـــةبونة ،كـــة
ٌة اـاػـــ ح طــــح (ٌ )30ةفــةس لـة ِـانةلَةكــــاٌى خــؤى دةٌ َـــشىَ بــؤ مى ة َػةوكــةسى
خـــوا  ،ة َػــــةوكةسيؽ  طــــونسةتى (يع)يــاُ بــؤ دةخويٍَـ َتــــةنة ،ئةناٌ ــــؽ
دناى ئـــةنةى ئايةتــــةكاُ دةب ظــــــنت ،دةطشيــــةُء ،ئ ىــــاُ ديَــــٍَ ،بــــة ً ب َ ووــــاُ
ٌةؿــشاٌ ةكاُ كةو َكــ اُ نابونُ ،كة كؤوةلَـ َكـــى تايكـــةت بـونٌُ ،ـةك ِـةوونياُ،
كــة ل َــشةدا خـــواى ةــةسنةسدطاس بــةن وةد اٌــة باطـ اُ دةكــات ،بــة ً لــة طـ فةتةكاٌى
ة َؼــــ َذا بةطؼــــتى باط ـ اُ دةكــاتو بؤيــة دةب ـآ ل َىــاُ ت َكٍةض ـآك ئةناٌــةى ل َــشةدا
وةد ــــاُ دةكــــان ةاداػــــت اُ دةداتــةنة بــة بةِةػ ـ ِ ،ــةوون ٌةؿــشاٌ ةكاُ ٌــل،
بةلَـكــــو بــةغ ئةناٌــــةُ كــة ئ ىـاٌ ــــاُ بــة ة َػــــةوكةسى خاتــةً ٍَ ِ ــانة ،نة
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ئ ىاٌ ــاُ بــة شوسئــاُ ِ ٍَــــانة ،بــة ً ئايةتةكــةى ة َؼــــآ باطــح الَــــةتى طؼ ــت اُ

دةكـــــــات ،نة دةفـــــةسووىَك ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﭼ ،ئـــةنة وةبةطـ ـ ة َـــى ٌةؿـــشاٌ ةكاٌَ ،بةطؼـــــتى ،كـــة ئـــةناُ
ضاكتـــشُء طــؤصن خؤػـةنيظــــت اُ صيــاتشة بــؤ وظــــولَىاٌاُ ،لــة ونلةكــةكاُء لــة
ِانبةؾ بؤ خـوا داٌـةسةكــاُ ،بة ً لةٌ َــوناٌذا كؤوةلَـ َك ِــةُ ،ئ ىــاُ بة شوسئــاُء
بة ئ ظــالً ديٍَــَ ،ــا ل ئةناٌةى كــاتى خؤى ئ ىاٌ ـاُ ِ ٍَــانة ،ل ئةناٌــةى ئ َظــتا
ئ ىاُ ديٍَــَ ،كة صيــاتش ِةس ٌةؿــشاٌ ـةكــاٌَ.

وةطــةلـةى ٌؤيــةًك كة دةفـةسووىَك ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،كات َك كة طويَك ظـتى ئةنة دةبـَ بـؤ
ة َػ ــةوكةس دابــةصيٍَشانة ،دةب ٍــى ضــانةكاٌ اُ ةــش دةبــَ لــة فشو َظـــك بةِ ــؤى ئــةن
ِةشـةنة كة ٌاطــ وياٌة ،ئ ىـــاٌذاس ــاس اس كـة طويَـــى لـة فةسوايؼــتى خــوا (كا َل
سهلل) دةبــآ ،يـاُ طويَى لة فةسوايؼــتى ة َػةوكةسى خـوا  ،دةبـآ ،ب شيـةت ،طشيـاُ
ػــت َكى ةةطـٍذة لـةن الَةتـةداِ ،ةلَكةتـة ٌـةك طشيـاٌى ػـلء ػـةةؤسن ِـاناسكشدُء
دةٌــط بةسصكشدٌــةنة ،طشيــاٌى ال ىاٌــة ئةنةيــة كــة فشو َظــك ؽ بـآء كةطـ ؽ ة َــى
ٌةصاٌــــآ ،ئةطــــةس لــة تةٌ ؼــت ؼــــ بــَ ،كــة ئــةنة دةطواـــآء ئــةنةؾ طشيــاٌ َكى
اب ـــذاٌةن ئ ىاٌذاساٌــةى ساطــتةش ٍةية ،بــة ً ئــةنةى دةيكــات بــة طشيــاُء دةٌــط
بةسصكشدٌــةنةن خةلَـــك ة َــى دةصاٌ ـآ ،ئــةنة لةساطت ـــذا وةط ــةس كةطــ َك خــؤى بــؤ
كؤٌتـــشؤهَ ٌـــةكشىَ ،يـــاُ بة يـــةكى طـــةنسةى بةطةسِاتكـــآء الَـــةتى ٌةفظـــ ح صؤس
ت َكـ ونبـــــآ ،ئةطـــــةسٌا ئـــةنة ػـــــت َكى ةةطـــــٍذء بـــاؾ ٌ ـــةن ـــاسى ناؾ ِةيـــــة
ٌاةةطــٍذ ب شة ةساو ؼــةو
ة َػةوكــةسى خـــواؾ  دةسبــاسةى طشيــاُء خاػ ـ ء بــونُء ومكةضــكونُ لــة كــاتى
خويٍَــ ــذٌةنةى شوسئــــــاٌذا ،يــــاُ لــــة كــــاتى بةطــــــةسدا خويٍَشاٌــــةنةى شوسئــــــاٌذا،
فةسوونيـــةتىك [أبِلا ا ا٘سلفا ا َِْلها اٍِلتَجٔا ادُٗسلبُلا ا ااَ١لف َتبَاكا ا اِ٘س]{ َز َٗسُٖلسبِا اُّل ًَاجَا إِلب ااسقٍ:ل
ضا ااعٖفُٕلسـهب اااُٛلف ااٛل(ض ااع ٚلسهبغ ٚاابلٗسهبٓٚا ابل)،لٗهل اا ُِٖٕل
(،)4196لٗسه ااٌِرز،ٜلَٗ َ
صخ ٚلً٘ق٘فاًلعَّلعبدلسهلللبّلعٌاسٗلزضاٛلسهلللعٌِٔاالحللسلجاسلفقاايل:لسبلا٘سلفا ْل
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خْ ٚل
صال ٔ
ها اٍلجت ا ادٗسلبلااا١لفتباااك٘سل،ل(زٗسٖلسلاااكٍلبااسقٍ:ل()8723لَٗقااايَل َٓ ا َرسلإَضااِادل َ
خُٕلسـهباااُٛل} ،ناتــةك ب شيــةُ (لــة كــاتى خويٍَذٌــةنةى
خ َ
طلسهػا اٚدَ ،ل َٗصَا ٖ
غاسِ ٔ
َعوالٟل َ
شوسئــاُ ،يــاُ شوسئــاُ بةطــةسدا خويٍَشاٌــةنةدا ،نة ئةطــةس طشياٌتــاُ ٌــةِات ،خؤتــاُ
ب شيةٌــــَ ،ناتــةك خؤتــــاُ نا ل َككــــةُ ِةط ـ بــة تــشغء ػــةسًء ػــكؤ لــة بةساٌكــةس
خـوادا بكـةُ ،كةناتـةك دةطواــآ ئ ٍظـــاُ ئـ ؽ لةطـةس خـؤى بكـات ،بـؤ ةةيـذابونٌى
الَــةتى خؼــونعء تشغ ،بةساٌكــةس بة خـــوا.
ِةٌــذيَك لــة صاٌايــاُ لــة كؤوــةلَى كةسساو ــةكاُ (سهلسٓسًٚاا )ٞطوتونياٌــةك كــة خـــوا

دةفةسووىَك ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﭼ ،ناتـــةك خــــوا ةاداػـــتى داٌـــةنة بـــةِؤى ئـــةنةنة كـــة
طوت ــــاُ ،بــة ضــــةٌذ بةِةػ ــت َك كــة سننبــــاسياُ بــةريَشدا دةسنَُ ،ئةوــة بةلَـ ةيـ ــة
لةطةس ئةنة كة ئ ىــاُ تةٌ ــا شظــةن دةسبشيٍــة ،طوتونيــاٌةك واداً خـوا دةفـــةسووىَك
خـوا ةاداػــتى داٌةنة لةطةس ئةنة كة طوت ــاُك ئ ىامناُ ِ ٍَـــا ،كةناتـةك ئ ىـاُ تـةٌ ا
بشيتـ ـة لــةنةى كة بمَـ َىك ئ ىــامن ِ ٍَــانة بة صاس ،بــا لـةٌ َــو دلَ ؼـــتذا ِـ ٌةبـــآ،
نة كـشدةنةؾ ٌةبــآِ ،ــةس ئــةنة ة َــى دةطوتــشىَك ئ ىــاُو
بــة ً ب َ ـــوواُ بؤضونٌةكةيــــاُ ِةلَةيــــة ،ضــوٌكة خـــواى ةــةٌّاٌضاُ لــة ضــةٌذ
ػــــويٍَاُ صةوــى ئةناٌــــة دةكــــات كــة بــة شظــــة دةلَــــ ََ ،ئ ىامنــاُ ِ ٍَــانةن ئ ىــاُ لــة
د َل ــاٌذا ٌ ــةن ،بة كــشدةنةؾ ساطــ ٌاكــةُ ،بؤ نيٍَــةك

 /1دةفــــــةسووىَك ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ...ﰀﭼالـم ئـدة ،نةك دةب ٍل
ئةناٌ ــةى ب ــة صاس طوتونيــــاٌةك ئ ىامنــاُ ِ ٍَــانة ،بــة ً دلَ ــاُ ئ ىــاٌح ٌةِ ٍَ ــابون،
ئةناٌــة بة ب َــكــشنا لة شةلَــةً دةدسيَـــَ.

 /2دةفـةسوـــوىَك ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼالبقـرة ،ناتـةك لـة ٌ َـو خةلَكـ ــذا كةطـاٌ َك ِـةُ دةلَـ ََك ئ ىامنـاُ ِ ٍَـانة بـة
خـوان بـة سؤرى دنايــح ،بشناداسيؽ ٌ ــَ.
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ئٍاــا كــة دةفــةسووىَك ﭽ ...ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭼ
الـم ئــدة ،ئايــا وةبةطــ ة َـى كــح َيـة؟ ئايــا وةبةطـت اُ ئةنةيــة خــوا ب اخنــاتة طــة َه
ِــــانة ٌى بةسيَــــضى ة َػــةوكــــةس  ،يــاُ وةبةطــت اُ ة َــى ة َؼــــونة ضــاكةكاٌى
خؤياٌــة؟ وــَ ة َى ــواية ِــةسدننك اُ دةطشيَتــةنة ،ناتــةك خـــواية ِــةً مباخنــة سيــضى
ِـانة ٌى بةسيَضى ة َػـةوكةس ِ ،ةً مباخنـة سيـضى ئـةن ة َؼـــ ٍة ضـاكاٌةى كـة لـة
و ممـةت ــاٌى ة َؼــــون بــونُ ،ئٍاــــا ئةنةػــى ل َـوةسدةط ــــشيَ ،ئةطــةس ئ ٍظــــاُ ب ــةنىَ
ب َتــة سيـــضى ؿـــالَحاُ ،دةبـآ بـة سيَـى ؿــالَحــاٌذا بـشنات ،بـة ً ئ ٍظـــاُ بـة سيَـى
فاطــــقاٌذا بــشنان بــة تــةواى طةيؼــــنت بــة ؿــالَحاُ بــآ ،يــاُ بــة تــةواى ةاداػــ ء
وةٌضلَـ ـــايةك بــــآ كـة دةدسيَ بــة ؿــالَحــــاُو ئـةنة لةساطــت ذا بـة غةلَةتــذا ضــونةن،
ئــةنة نةك ئةنةيــة كةطــ َك بمَــآك دةوــةنىَ ب ىـــة بةغــذان ،سيَــشةنى ِــةٌ انةكاٌى
ة َ ــةناٌةى سؤيؼـــنت بـةسةن بةغـذابَو ديـاسة ئـةن كةطـة ِةسضـةٌذ دةسنات دننستــش
دةكةنيَتــةنة.

ل

غ َٔدُلأِْلاللإَهَٕلَإاللأُِتَلأضِ َت ِػ ٔفسُنلَٗأتُ٘بُلإَهِٚم.
خ ٌِدٔنلأ ِ
ض ِبخَاَُملسه ِؤٍُٖلَٗبٔ َ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئ ة ّةرسةم ة َ ٕةمةةةة ةئ ي ة دةرسيَي ةة ةخةة ،ئةئ ي ك ن ةة ْىة(78ءة77ءة)78ئةي ة سةمةةةة ة
ئ ي ك ةَوب ةِسنةة راةخةوا ةن ةب جة ةي ّةمةةوسةِسك راةب،ةجةة ة ةرسي ّةب ةْ زْة س ةئمُة ٕة

ب ة ْ ىةَسةةةوياُ ْ ٕةرسن ةة د9ةﭽﮊ ﮋ ﮌﭼئةسسةةِي َيم ة ٕةيمةةتسن دةن ة ة

ةِؤزيمةة ةخ،شءةب كةة َ ن ٕةن ةخةواةب ،ةحة آلٍةنةَرسسٕئةية ةخ،يةة ٕةق رسغةة ةبهةةة ٕئة
سسةئ ة سةةِسا ةسي ة ٕةب ة ةرسم ة تةيويشءةمٓوسةلةةهمٓمىةي ة ةق اي ة ّةرسرادئة ل ة ٕةخةةةوا ة
ب آلرسمةةةةةتةاةةة ةَ ٕةبةةة ةَسةةةةةوياُ ْ ٕةةرسنةةة دئةنةةة ةيةةة سةةِؤزيمةةة ةحةةة آلٍءةخةةةة،شءة
مةةوسرب خشةة ْ ة ممةتاسٕةخبةةٕ،ءئة ةيزةية ةخةةواةةبهةةة ٕئةرسايةشةخةةواة ةبة ةزسةةَة زٕة
ب مةةةةةشةمةةةةةويٓتةخةةةةواةرٕةرسنةةةةة دئةسسةةِِِايةةتسي ي ْةةةةة ةنة ة ةمةةةويٓت ةمة ة ةةزاةسنةمة ةىة
يمثَمةةمٓ سس ةي م ةةْم ئةسسى9ةبًاةمى9ةْ خمَةسس ايةةآلٖىئةب ياةةة ةةسسياةآلٖةةىئةنة ةئمٓسةةةة ٕة
ب مةةةةةة ةةزاة ةرار ئةسسةب مةةةةشةنةة ة ا ةِسكىةمةةةةةةةويٓتيوةرسنةةةةةة دةنةة ة ةرياةةةةىةي مةةةةةةة ةة
رسض مةةثمَٓ ءةب ة ةجمةةتريىةخ سسْ ن ة ةمةةويٓتةرسةخةةةوادئةن ة ةئ ة سيفةن ا ةِسك ن ة ة
بَي ةة ةةم ةيةة ة ةخةةةةةواةرٕة مةةةةةةتاْىةرسةن مةةةةةةىةْةةةةةة راةئةخةةةةةواةرْىةةِؤذيةةةةوئةيةة ة خورة
،لةةةة نَرْم ٕئةيةة ٕةئ زارنةةةَرْشةن،يًةةةة ي ىئةٖةة ةةن مةمهةةةةمفةٖةةمكةنةة ّةي ساْةة ة
ْ بةةةةوسٕئةئةة سسةرسبةةةة ةمةةةة ةةِؤذإةبةة ةِؤذسسةبةة ئةسسةيةة ةن،كةة يمةةةتاةخةةةواةا ةَ ْمةةة ٕة
متسنةة دةب ة ةامةة ٓىةمةةويٓتسن ْمةة ٕ .ة
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ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
            
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ .ة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئ ةئ ساْة ةبَِساكة ٕةٖمٓة سسرة(ةِؤزيمة )ةخة،شءةمةةوسرب خشةة ن ٕةنة ةخةةواةةبة ،ة
حةة ةة آلٍةنةةةةَرسسٕئةق رسغةة ة ةَ نةةةةةة ٕءةمةةٓوسةلةةهمٓةة ةةمىةَ نةة ة ٕئةبم وَةة ة ٕةخةةةةةواة
مةٓوسةلةهةمٓةةة ْىةخ،لةةةةٓ سئئةﮣةسسةيةة سةةِؤزيمةة ةحةة آلٍءةخةة،شءةةضةة ن ْ ةخةةةواة
ممةةةتاسٕةخبةةةةٕ،ئةسسة ةيةةةةزةيةة سةخةةةواي ةبهةةةة ٕئةنةة ةئمُ ْ ةةة ٕة مةةةىةٖ يةةةة ئة( مةةةىة

بَِساراةإ)ةﮱةخةواةمةويٓت ةمة ةةزاةسنمم ٕةيمٓة يَ ئةب ياةهوةي مةة ةةئة سةمةةةةويٓتاْ ة
ن ةرياة ْمةة ٕةي مةةة ةةيةَ ةرسرسٕئةيمثَمةةةةمٓ سسك ٕةي يةةة ياتاةرسنةةة دئةئٓجة ةئة سةجة،ةسة
مةةةةويٓتسةرٍةي مةةةة ةةض مةةةثمَٓاساْ ئةنةة ا ةِسكىةٖةة ةن َمهةةةةم ٕةخةةةواةرٕة مةةتاْىةرسة
ْ راةسةي ةخةواةرْمهىةَم نةةمىةنة ةرةسةخةةواةةر ةخمزاْ ة ْىةرسرسٕئةية ٕة ،لة نم ٕئةية ٕة
ئة زارنَرْىةيةة ةرٕة( ةن،يًةة )يوئةٖ ةةن مةةةموةٖةمكةنةةةة ّةي ساْةةة ةضةٓ ةْ نة سدئة
مةةةةة ةةِؤذةةِؤذسسيَكٓة ةةىةي مةةةةة ةسئةئة ة سسةن اةةةةة ةِسكىةمةةةةةويٓتسن ْ ْ ئةسسةٖة ة ةةنة ة دة
مةةةةةويٓتك ٕةخةةةةواةرئةمةةويٓتسن ْ ةةةةة ٕةبثةةةةة ةيزٕئةئة ة ساةخةةةةواةئ ي كة ة ن ْم ٕةبةةة،ةةِسسٕة
رسنةة ك سسئةب ياةهةوةمةةو مةة وزاةيشةبهةة ٕة(ب،ةخةوا)ةﰅ)) .ة
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان ة
( ﮔ ﮕ )9ةساك 9ةق رسغ ةَ نة ٕئةب آلّةيةةةمَسراةَ ب مةةةتةئ سسْمةةة ئةنة ةن مةةةةموة
بًاةةةة 9ةئةةةة سسةاةةةةآلٕةلةةةة ِةق رسغةةةة ةنةةَرئةب،ضةةى؟ةضةةوْه ةٖ ة ةةن مةةموةح ة آلياموة
حة ةِاّةبه دئةي ٕةح ةِاَموةحةةة آلٍةبهةةة دئة مةةةىةنةةة اَةرسبة ئةبة آلّةيمةَسراةخةةواةة
ٖ ةة ةةب ة ةْة زْةةةة س ةئمُةةةة ٕةَسة ةةوياُ ْ ٕةرسرسيٓةةةة ئةن ساك ة 9ةٖ ة ةةي م ة ةةح اي ة كىة
ئمُةةةةة ْمىةخ،يةةةةة ْٔئةن ساكةةةةة 9ةﭽﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼئةيةةةةة ْى9ة

ئة سس ةخةواةحة آلياىةنَرسسةية ةخ،كة ْىةق رسغة ةَ نة ٕءةَ ايةةمٔ9ةْ خيةةة،ئئةْة ىة
َ ب مةةتةئ سسبةة ةئ ة سس ةخةةةواةح آل اي ةةىةنةةَرسسئةكةة،ةبًامةةىةح ةِاَ ة ئةب،ي ة ةرس اية 9ة
ٍَّٚ ،إَٔررا ِب َُ ْٓرع َق ْٗررم،ٟ
ظررمٟ
دري ٔإيَ ر ٔٗر ررَ ،ٞأِ ْٚب َُ ْٓر ٔع بَ َ
حلررماّ? ايرر َُُْٓٛع َِْٓ رر٘ ،إَٔرا بتَشْ رر ِ
(ا َ
جَٗ ر َ ١ررٔ ْ ٜم َشَ ر رِ أََ ررم)ٙئةسلةةةةة 9ة
ج ر ر َٗ ١ايعَكِ ر ٌٔ أَ ٚايظ رمْ ٔع أَ َِ ٚرْٔ ِ
َٚإَٔررا ِب َُْٓ رع َِ رْٔ ِ
(ذَرمَاّ)ةبَي مةة ةي ةلةة موةن ةةِيةيم ةةمةَاسبةة ئةجة ةية ٕةب ٖةةةة ،ةئة سسسسةنة ةخةةواةة
سايةتاْةة سسةن ةئ سةلةة ةْ نةةَ ئةي ٕةب ٖةة ،ةئ سسسسةن ةب لة ةيوةةِيىةيمتسيةةَ ئة
ي خةورةي ب ةئ سس ةن ةةِي َيمة ىةري ة ةبة ةرسّئةية ٕةي ب ةئةةةة سس ةعة قٌةةِيةية سة
ل ةرسيةةَ ئةية خورةلةةةة ةعةةِيةىةيم ةةةةَكوسئةية خورةي ب ةئةةةة سس ةنة ةحونَُِاْمةةوة
بَِيةة ةيوةرسةةرسنةة دئةن ةئ سةلةة ةْ نةةَ .ةةةةة ة
( ﮘ) 9نةةةة( ،طَِّٝب ر ر َ)١يةة ( ،طَِّٝب ر ر َ )١ساكةة 9ةزؤةةضةةةة ىءةمةةةةوسرب خفءةب كةةةة ّءة
َٝرط)ةساكة 9ةلةةةة ن ةخ،لةةة ئة
ظرِٝ َِٜ ٤ٞرط طَ ْٝبَر راّ فَٗر َٛط ِّ
طراََ اي َ
خةة،شئةرسيوكَ َ ( :
َٝررط)ةساك ة 9ةل ة ىةب ة شءةب ة ةي ة ززسدءة
َٝررط) (ط ِّ
ي ة ٕةب مةةةةوسرسئةي ة ٕةض نةةةة ة(فَٗر َٛط ِّ
ٖٝرطِ? ََرا َشْر ر َتًِذُّ ٙاحلَرَٛاضُّ ََ ٚرا َشْر ر َتًِذُّ ٙايرِْٓص)ةية ة
خ،شءةبة ةن ايةةوة(ََٚأػْرٌ ايِ ِّ
َٝررط)ةٖة ةةلة مه ةنة ةٖ مة ن ٕةكة َىةيةةموسةب َٕئةبةةْ،مهىةخةة،شئة
بٓضةةةةمٓ راة(ط ِّ
ك َمهةةةةىةخةة،شئةةِسْ مهةةةةىةجةةوإئةرسْ مهةةةةىةخةة،شئةلةةويٓمهىةخةة،شئةزسسيم ة نىة
َٝررط)ئةٖ َوسيةةةة ٕةئةة سةلةةةة ْ ةنةة ة
ب مةةةةتئةٖ َوسيةةة ٕة ممةةةة ٕةرسيوكةةةةَ ( 9ط ِّ
َٝررط)يةةةة ٕةبةة،ةب نةةةة ةر ئة
خ،لةةةةٔئةسسةٖ ةل ة موةنة ةْ ة اةةي ززسكةةىةيمبةهةةةة دئة(ط ِّ
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ب آلّةب ة مةىةمةةم قىةئ ي ك ن ٕةَ ْ نةةة ةرسيةةة،ةِ ئة(ٚايِٖ َعراّ ايَِ ِّٝرط ِفر ٞايظرمْ ٔع،
ذْٝث ََا َٜحٛز)ئةسسةخةةواةةرْىةخة،شةية ةلة ةعتاةئ سسية ةنة ة
ََا نَإَ َ َت َٓ راٚالّ َِْٔ َ
رةسمةةتةبة ئةب نةة ةبٗمٓةةَ  .ة
خذَ ?ُ٠اي رُحَازَا)..ُ٠ة
(﮲﮳)9ةساك 9ةيم ةةة ٕةْ يةةةَ ئةي خةةةورةمةزاك ٕةْة رادئة(ةاي رُؤا َ
ساك 9ةمةةزارإءةيمثَمةةمٓ سس.ة ة
(﮵)9ةساك 9ةب ةمةةويٓت ةي غةةوئة(اي ًٖػرَِ ٛرَٔ ايهَرََ ?َّ:را ال ٜعتَر ُّ بِرِ٘ َٖٚر َٛايٖر رذِٜ ٟرََُٛ
العَر ر ر ْٔ َ ٜٚر ر رَٚ ١فِهر رمٕ فَ َٝحْر ر رمَََ ٟحْر ر رم ٣اي ًٖػ ررا ٖٚر ر َ ٛػَ ررٛف ايعَؼَ ررافري  َِٖٛ ٚررا َِر رَٔ
ايِِّ ٝر)َٛئةساكةة 9ة(ايًٖػ ر( )ٛن ةجةة ة ةسايةة ةب،ةنةَرسسسشةةب نةةة ةريت)ةبة آلّةئ ية ةة
ب،ةقسةة ةب نةة ةبمتةقسةةة ي ن ةنة ةيَْ ةةةةىة مٓة رة ئةسسةئة سيفةئة سةقسةة ي ةنة ة
رسا ةبم ةةَنَرْ سسةسةكموسةِاَ ة ٕةْ ة يوكَ ئةساك ة 9ةب ة ةةم ة ةزاةسنمىةقسةةةة ن ةبه ة دئة
قسةةةة ي ىةنةة ةب ة ةةمةةة ةزاةسنمىةرسنةةَ ئةبةة بة ةبمةةةَيمهَرْ سسئةسسىة( َي ر رػَا)ةسايةة ئة
( َيػ ررا)ش :بَي مةة ةيةة ةرسْ ةةةىةضةةة،ي ن ة مةة ةيىءةسيٓةة ةضةةة،ي ن ة مةة ةيىةنة ة ة
رسجَيويٓةة ءئة بةة،ةئمُةة ةٖةةمكةساك يةة نىةْمةة ئةريةة ةسةبةة ةك ئهمةةتةب،خ،يةة ٕةساكةة سة
َ ب مةة مهىةٖ يةة ئةبةة آلّةبةة،ةئمُةة ةٖةة ةةجَيةةوسةجَيةةوسسةٖةةمكةساك يةة نىةْمةة ئة
قسةة ي نمفةن ةب ب ةبمةَيةةمهَرْ سسةبهةةةَ ءةٖةةة ةساةبة ةةمةة ةزاةسنةةمىةب ةوكَ ئة
سسىةرسْ ةةىةض،ي نةة ءةب ياةةٓتسةسايةة  .ة
ذرَٚ ،١ايرُِ َٝني ِفر ٞاحلَ ًِرف َشْر ر َت َعاَ َِر َٔ اي َٝر ِ اعت َبرا َّا
(﮷)9ة( َٚايُِ َٝرني َأػْرًُ٘ اََأَ َ
رايِف ََ ٚغْٝم)ٙئةسلةة 9ة(أَ َُْٜإ)ةن ،ة( َُِٜني)سئةية ةئ مةًاتاة
ِب َُا َ َِْٜعًُ٘ ايرُ َعاِٖ َٚايرُ َ
ب ةَ ْ ةرسمةة ىةةِامةة ئةب آلّةرسايشةخةوازةاسسكةةة سسةبة،ةمةويةٓتئةبة سةئمت مبة ةس ة
ن ةن مةةموة مي ٕةي ي ٍةن مةموةرسب مة ة ئةية خورةب ياةمٓةمهةةىة مةتسرادئةرسمة ىة
ةِامةة ىةي ْمةوةرسمةة ىةرسْةة ئةمةةويٓتةيةة سة( َُِٜني)سسسةٖةة كوس .ة
(﮻)9ةيةةةة ٕة(عاقَ ررِ)ةي خةةةةورة( َعكَر ر ِ)ةٖة ةةمةة ةقمةةَِائ ك ن ٕةٖة كوسٕئةساكة 9ة
سر َت ِعري يِ َع ِكر ِ ايبَ ْٝر ٔع َٚايعَ ْٗر )ئة
طر َمافِ ايظرٚ ِ٤ٞا ْ
يَي ة ٕةراسسئة(ايعَ ِكر ? اََ ُْرع َبرَ َٔ ْٝأ ِ
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( َعكِ )ةب ةنةوةريةةىئةساك 9ةيَيةةتإئةرسسةلةةتةٖة ةرسسةمة ةسن ة مهة سسةبمٓمة سسئة
بةة،ةسيٓةةةة 9ةب ْ خويةةةةٔئةي ة ٕةٖ ة ةةل ة موةنة ةيةةَيةرسرة ئة مةةىةرسيةةوكَ ئة(ة َع ِكر )ة
يمةةةةةَسراةئة ة سةسلةةةةة ي ةخةةةةوازةاسسك سسةبةةة،ةيَيب مة ة ىةنة ةَِئءةاَؤلة ة ئةية ة خورة
مي ْةةتإئةٖ ة ةسسٖ ةيمةةَسراةﭽ﮻﮼ﭼئةساك ة 9ةئة سةمةةويٓتاْ ةنة ةريام ة ٕة

ي مة ةةيَ ةرسرسٕءةرسض مةةثمٓٔ.ة ة
س رتْم)ئةن ة اَةب،يةةةة ةسا ة ةة ةرسيوكةةةةَ ئة
ن ِْررم)سسسةٖةةةة كوسئةساك ة 9ة( َ
(﮾)9ةي ة ة( َ
ضوْهةة ةئة سةخواْ مةمةةٔة( ََعْر رمٔ َف ُ١اهلل)ية ةنة ةية ةرياةةةةىةراية ةرسيشةةةة ةي سسئةئٓجة ة
ن ْٖرراََ)٠ةئ سسيةةةة ةن ة ةئمٓسةةةة ٕةيوْ ٖمهةةةةىةنةةَرئةل ة موةبه ة دةن ة ةئ ة سةيوْ ٖ ة ة
( َ
َِرر ٞامٔ ْ.ررِ)..ةٖ ة ةةلةةةة مه ةن ة ةيوْ ٖ نةةةة دةرا ،لةةةة ئة
بس ةةَِي سسئةرسياةةةة 9ة( ََررا ٜػ ِّ
ن مموةمةةويٓتيوةرسخةوادئةرسايشةساة مويسةةتةرسن دئةمةةويٓتسن ةْ ب كة ةمةةةة ةئة
بةة،ةسيٓةةةة 9ةمةةةةويٓتةرسخةةةوادةمةةةة ةراْىةخزَمهةةىةْ ة ن دئةي ة ٕة يوسْةةتيىةي ي ة ٍة
بثضَِيٓةة ئةساةب ل ةمويٓتسن ةبشةةهمٓةة ئةبة آلّةبة،ةئة سس ةيوْ ٖبة ةةْ بةة ئةرسبة ة
ن اةة ةِسدةبةةتادئةب،ئة سس ةيوْ ٖ نةة ةي مةة ةةالبضةة .ةةةة ة
(﯁)9ةنةة ،ة(َشهني)سئة(َشهني)ةساك 9ةْةةة راةئة(فكرري)ةساكة 9ةٖة ذاةئةجة ةْة راةة
ئ ة سةن مةة ي ةلةةةة مهىةٖةةةة ب ءة م ةةىةْ ذيةةةة دءئةب لةةةةشةْ ة ن دئةسسةٖ ة ذاةةئ ة سة
ن مةة ي ةٖمضةةشةْ بةة  .ة
سرُُ َبر ْ َٔٝامٔفِرمَاوِ َٚاي َتِْرمٔ ،ُٜأَ ٚاألذشَرٔ
( )9ةرسسةساكة ةبة،ةيمهتةاسْة سس9ة(ةايَ َٛ
ٚاألجْر ر)َُٛئة(أََٚسَ ررُ)ةية ة ةئ مة ةًاىةزَة ة ْىةع ةِسبممةةةتائةساكة ة 9ةَمة ة نمشةية ة ةْمةةةوإة
كمث ةِاْةةتٕءةب زايةةة راْتائةْةة ةزؤةةبةةةة شءةْةة ةزؤةةخةةَا ئةٖةة ةسسٖةةةة ةبةة ةَ ْةة ة
ب لةة ةَئءةض نةةرتئةري.ة ة
()9ةنةة ،ة(َأ ْٖررٌ)سئة(َأ ْٖررٌ)ةساك ة 9ةخمةةزإئةْ ة ىةٖ ة ةةئ ة اَسدءةٖ سم ة ةئةب اي ةةهوة
ٖ سمةةةة ةسةنةةةةوةِسةنةةةةكءةئ ساْةةةة ةيةة ةَ ياةةةةة رإئةٖةةةة َوسي ٕةرسيَي ةة سسئة(َأ ْٖ رٌ
ح ر َمََ ٣حْ َماٖ َُ را? َِ رٔ ػ رَٓاعَ ٍ١
ش ر رط ،أَُِٜ ٚررٔ ،أَ ََ ٚرا َْ ٜ
ايمج رٌ? ََ رْٔ َٜحْ َُع ر٘ َٔٚإ ٜراِٖ َْ َ
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تَ َٚ ،ب ًَ ر ٍ)ئةساكةة 9ةئ ًٖةةةةىة مةةةة سةئ ساْةة ٕةنةة ةي يةة ٍةئةة سةإة مهتسي كةة سسةيةة ة
ََ ٚب ْ ٝر ٍ
ْ مةةةة بتائةية ٕةية ةريٓةةةةتائةسسةية ةٖة ةةلةةةة مهتاةنة ةسسىةْ مة يءةريةةٔةساية ئةسسىة
مشةة ئةسآلدئةسسةئ ساْةة ةي ةضةةواةضمةةوس ةَ ياةمهةةتإ.ة ة
ايًبَاض)ئةساك 9ة ،لةة ىءةجٌءةبة ة،ئةنة ةمةويٓتةرسةخةةواةدئة
( )9ة(ايهِشْ رِّ ?ُ٠َٛ
ب،ةرسةنةة سةي ةْةة راةاْىةرسنةةَِ  .ة
()9ة(ايمقَ ر ر َبٔ ?ُ١إسْر ر رِ ِيًعطْر ر ر ٔ ٛاي ر ر َُعْمٚفِ. ،ر رِ َ ٜعر ر ربم ِبَٗر را عَر ر ٔٔ اًََُُْر ر َِٚ ،١جعِر ر ٌَ فِر رٞ
ض َِ ٚب رايظْٖٗ ٔم َع ر ٔٔ اير ر َُمْنُ)َِٛئةساكةة 9ة
ن َُ را عب رم بررايمأِ ٔ
س ر َُ ّا ِيًَُ َُايِ ٝروَِ ،
فا ْ
ايت َع راَ ِ
(َ َق َبر ر)١ةي ةئ مةةًاتاةساك 9ةيةة ةرٕئةئ مةة ،ئةٌَئةرسايةشةب نةةة ةٖمَٓاسسةبة،ةئمٓسةةةة ٕءة
ن ة ةيوكةةةةَاسس9ة(حتمٜررم َقب ر ر)١ئةسسةَ ب مةةةةتةئ سسْم ة ةن ة ةك ْمةةةةة ةًَةةةة ن ةئ ة زارة
بهةة ئةساك 9ةٖةة َوسةب رسْ نةة ةئةة زارةبهةة ئة ل ٕةسسىةعوةاموةنةَاسسةبة ةْة سة
بة،ةن،يًةةةة ئةٖةةة ةسسىةضةٕ،ةنة ةرسيوكةةةةَ 9ة شةةتئةية خورةمةةةة ةئةرسيوكةةةَ 9ةاةةآلٕة
ن ة سةئ سسْةةتسةمةةةة ةةَ ة ةِ ةٖةةةة ٕئةخةة،ةَ ب مةةةةتةك ة ْم ةمةةةة ةسن ْم ٕةْ ة ئةي ة ٕة
ضةة ْتة شةة ىةٖ يةة ئةساكةة 9ةئ سةسآلخةة ْ ةن ةب،ةب ةسةلةةتةب نة ةرئئةئٓجةة ةسسىة
ضةةٕ،ةسلةةةة ةمةةةة ةسة شةةةةتئةبةة،ةسآلبةب نةةةة ةرئئةسلةةةة ة(َ َق َب رر)١شةبةة،ةئمٓسةةةة ٕة
ب نةة ةر  .ة
ةةة ة
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان ة
/1ةٖةةة ،ةٖ كٓةة ةخةةةةواةسسس ةئةة سةئ ي كةة ةنةة ةرساةة ةَو 9ةﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼئة
ي سب ةسسسةمةة ةيمةةَِاْ سسةٖةة ٕ 9ة
ػ ربْت
َ :أ َرر ٢ايٓ ِب ر ٞة َفكَرراٍَ? َٜررا ََسرر ٍَٛاهللِ! إ ِّْٔررٔ ٞإاَا َأ َ
أ-ة[ َع رْٔ ا ْبر رٔٔ عَب ر راضٕ إَٔ ََج ر ر ّ
اي ًٖرْر رَِ اْْتَظَ ر رمْف يًِِّٓشَ رراَٚ ِ٤أَخَر ر َذ ِْٓ ٞطَر ر ْٗ ََ ،ِٞ ٛفرَمَْ ررت َعًَ رر ٞاي ًٖرْر رَِ ،فَأَْْر ر رزٍََ اهللُ?

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ر٘
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ د{َأخْ َمجَ ر ر ر٘ ايتِّمَِر ر رر ِذ ُّٟبر ر ررمقِ? (َٚ )85:9ػَر ر ررر َ
األَيبَاْ}ٞئةساكة 9ةع بتس ايةةآل ةنةةةوةِ ةع ببةةة سةخةةواةةية ةخةةةة ،ءةبةةة بشةةِاز ةبةةة ئةة
رسياة 9ةئ ّةئ ي كةة ةب ةٖةة ،ةئةة سسسسةٖةة ك ةخةواة9ة مةة سيوةٖ ك ةال ة مػ َب ةةة
يةةوكى9ةئ ة ة مػ َب ة ة ةخةةةواةرةَةةٔةع رسكةةِةساي ة ةن ة ةي،ل ة ِةخةةةواةرةئ ة ةسزسسّة
رسجوس اي ةة ئة(ساك ة 9ةَ يًةةةةىةئ ا ةةَسدةرسن ةة ّ)ةب،ي ة ةَ ةةٔةي،ل ةة ِةي ة ةخةةّ،ةق رسغ ة ة
نَرسسئةخةواشةئ سةئ ية ك ةْة ةرسةخةةواة .ة
ذر رمَٛا َع ًَررِٔٗٝ
ػ ررَاب٘ َ
ي-ة{ َع رْٔ أبررََ ٞا ِي روٍ َقرراٍَ? َْ َز َيررت فر ر ٞع ْث َُررإَ ْب رَٔ ََظِعررََٚ ٕٕٛأ ْ

نررمَ ،ٙف رأَ ْْزٍََ اهللُ? ﭽﮑ ﮒ
ََ ٝبررافِ ،فَٗ رَِ َبعْط رِْٗ إَْٔ ٜكِررع اَ َ
ن ر رثريَاّ َِ رَٔ ايِ ِّ

ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣﭼد{امسر ر ررتٝعاَ فر ر ر ر ٞب ٝر ر ررإ األسر ر ررباَ? د ،7ص ،>8سر ر ررً ِٝب ر ر ررٔ
عب ايرٗ:ير رٚ ،ٞحمُ ر ر ب ررٔ َٛس ررْ ٍ ٢ؼ ر رم}ئةساكةة 9ةئةة بوةَ يةةةموة(ي نمهةة ةيةة ة
زاْ ي ْىةك بمتة )ةرسياةة 9ةئ ّةئ ي ك ةرسةب ةس ةعومةُ ْىةنوةِ ةمظعونة(ن ةي نمهة ة
ي ة ةٖ ة سسآلْىةب ة ةِيز ة مػ َب ة ةةئة م ة سيهىةزؤةةع بمةةتسةزاٖمةةتةبةةوسس)ةي ي ة ٍة
ٖ ْةةتيوةي ة ةٖ سسياة نةةةة ْىةنة ةسسىةخةة ،ةبمةةَي ٕةرسنةةَرسسسئةٖ كة ةخةةةواةئةن ة ةزؤةة
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خةةةواةرْىةخ،لةةم ٕةي ة ةخ،ي ة ٕةح ة ةِاّةنَربةةوسٕئة(ضةةوسْ ةال ةٖ سمةة ةسن ْمش ةةم ٕ)ة
ٖ كةةةة ةٖ ْتيهةةةم ٕةسيسةةةة م ٕةئ ْةةتاَىةْمَيٓةةةة ةخ،يةةةة ٕةببةةةَِٕئةيةة ةةِيوايةةة كىة
ريهةة راةرسياةة 9ةسيسةة م ٕةخ،ي ٕةخب مةةمٓٔئةخةوا ةب ةزيفةئة سةئ ي كة ةية ب ةسسسة
ْ ةرسةخةواة .ة
جررا .َ َ:.َ َ٤ر ْٖ َ ُ١رٍُ ٔإ َيرر ٢بٝررٛفِ أَزَْٚادٔ
ض ر ر َ ٞاهللُ َعْٓ ر رَ٘ ،قرراٍَ? َ
ج-ة[ َعر رْٔ أَ َْ رصٔ ْب رٔٔ ََا ِي روٍ َ ِ
نرأَْٗ ِْ َكَايَٖٗ ٛراَ ،ف َكرايُٛا?
خبِرمٚا َ
ايٓبِ ر ِّٞةَٜشْر ر َأيُ َٕٛعَرْٔ ِعبَراَُ ِ٠ايٓ ِبرَ ، ِّٞفًَُرا أُ ْ
َٚأَ َْْ َٜٔرْٔ ََِٔ ايٓبِ رَ ،  ِّٞقر ْ ُغ ِْر َم َير٘ ََرا َ َكر َّ َِر ْٔ َا ْْ ِبر ِ٘ َََ ٚرا َرأَخمَ@ َقرا ٍَ َأذَر ِْٖ?
أََا أََْا فَإُِّْٔ ٞأػَ رًِّ ٞايًٖ ْ ٌَٝأَبَ ر ًا@ َٚقَاٍَ خَرم? أَ َْرا أَػر ّٛاي ْٖر رمَ َٚالَ أُفِِِرم@ َ َٚقراٍَ خَرم?
حرراََ َ٤سرر ٍٛاهللِ َ ،ف َكرراٍَ? أَ ْْررتِ ا ٖيرذُِ َٜٔق ًِررتِْ
أَ َْررا أَعْ َترزٍٔ ايِّٓشَ رراَ َ٤فرَ َ:أ َرزَٚد أَ َبر ًاَ ،ف َ
ِٓ رر ٞأَػ ررَٚ ّٛأُفِِِ ررم،
ظر ررانُِْ هللِ ََٚأ ْكَ ررانُ ِْ يَ رر٘ ،يه ِّ
نَررذَا َٚنَررذَا؟ أَََ ررا َٚاهللِ إِّْٔر رر ٞألَخْ َ
َُٚأػَ ررًَِّٚ ٞأََْقُر ر ر ََٚ ،أ َر رزَٚد ايِّٓشَر ر راَ @َ٤فَُر رْٔ َغِر رطَ عَر رْٔ س ررٓتَِ ٞفًَر رْٝصَ َِِّٓ ررَ(}ٞأخْ َمجَر ر٘
دأَ ُّٟبمقِ? (}):5;8ئةساكةة 9ةئ ْ مةىةنةوةِ ةَ يمةوةخةةواةةية ةخة ،ءةبة بشةةِاز ة
ايب َ
بة ة ئةرسياة ة 9ةمة ة ةنة ة سةٖة ة كٔةبةةة،ةال ةَ ياة ة ن ْىة مػ َبة ة ةةة(ٖ سمة ة ةسن ْىة
ٖ ةن َمهةم ٕةية ةذسسةيهةتاةبةوسٕةية ةك ْمشةةةةتةي نةت )ة َمةم ةي ٕةنةَرةرسةبة ةس ة
خةوا ةمةةةة مىة مػ َب ة ةةئةن كمةةوةٖ سايام ةة ٕة مةةتةائةب ة ةن ة َم ٕةزاْةةىئةرسايةةشة
يوكم ة ٕ9ةج ة ةئمُ ة ةي ة ةنةةويءة مػ َب ة ةةةي ة ةنةةوي؟رةخةةةواةي ة ةٖ ة َوسةل ة مهىة
خ،لةةبوسسئةيةة ةيوْةة ٖىة مشةةةةة ءةرسايةةشة(ساكةة 9ةيةة ةيوْةة ٖىةةِابةةَرسسسةراٖةة كوس ئة
خ،لةةةةةبوسسسةئمُة ة ةْ ي يٓةةةةة ةس ئةئ يةةةةة ةةيةة س ةزية ة كَةخةةةةوا ةم مشةْ نة ة ئ)ة
ي نمه ةةم ٕةيةةوكى9ةَةةٔةٖ َمشةةةة ةل ة سْويوةرسن ة ّئة(ساك ة ة9ةل ة س ةْ خ ة سّ)ئةئ ة س ة
ريه لةةم ٕةيةةوكى9ةَٓةةمفةٖة َوسةةِؤذيةةوةبة ةةِؤذسسةرسبةةةةِئة(ساكة 9ةٖة ةيمزةةِؤذيةةوة
ْة بويَّةبة ةةِؤذسسةْة )ةئة سةريه لةةم ٕةيةةوكى9ةَٓةةمفةن ْ ةيمةةَيشةية ةئ اَسكة ٕة
رسنةة ّءةٖةة ةيمزةذْةة ةْةة ٖمِٓئة(ريةة ةسةرسبةة ةيةة ْبةبةةوسبٔ)ة مػ َبةة ةةةنةة ة
ي ةِاي ة سسةبةة،ةَ ة ٍئةٖ ة ةسايام ٕة مةةتاة(ٖ سم ة ةسةب ة ةِيزسن ْىةخةةةواةيمم ة ٕةةِاز ةبة )ئة
مػةةة َب ةيفةةاةة ةَوس 9ةئمةةةوسةبةةوسٕةنةة ةئةةة ساسةئ ساكةةةة ٕةيوكةةةةوس؟ة(ريةة ةسة
ئ ساْمةةةفةيوكوسي ْةة 9ةب ياةةةةة ئةبةة سةيمة ةةَسراةبةة سةْ نة ةةَاسس)ةرسايةةةشةاة ة ةَوس 9ة
ئ يةة راةبةٔرةب ةخةةواةةَةٔةية ةٖ َوسكةة ٕةزية كَةية ةخةةواةةرسكَمةمِءةية ةٖ َوسلة ٕة
زي كَة ة ةيز ةيمتسنة ّئةبة آلّةبة ةِؤذسسةرس ة(ساكة 9ةةِؤذسس ةمةوْٓ د)ةجة ة ةساشة
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ٖ يةة ة ةبةة ة ةِؤذسسشةْةة ة ئةسسةلةة ة سيةْويةةةةويفةرسنةة ة ّئةسسةرسلةةةةد سّئة(ساكةة ة 9ة
ئمسةةَِاح كمفةرسن ّ)ةسسةٖ سمة ةيمةَيمفةرسنةة ّةي ي ٍةئ اَسكةةة ٕئةٖة ةةن مةةةة ةة
ي ةةِيبةة ز ةَٔةالبةةتادئةي ةَٔةْمةة .ةةة ة
/2ةٖة ،ةٖ كٓ ةخةواةسسس ةئ سةئ ية ك ةن ةرساةةة ةَو

9ةﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷﮸﮹﮺ ﮻﮼﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁

﯂           
   ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ضر ر ر َٞاهللُ
ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼئة[عَر ر رْٔ عَاِ٥ظَر ر ر رِ َ َ١
نَٚ ٖ:اهللِ َ َٚبًََٚ ٢اهللِد{ ََٚا ٙايبدَأَ ُّٟبرمقِ? (َٚ ،)9;68أَبرَُ ٛاَُٚ
عَ َْٓٗا قَايَتْ? فر ٞقَِ ٛيِ٘? َ
بمقِ? (})88:9ئةساك 9ة مػ َبةة ة ةخةةواةةا ةَوسيةةة كى9ةمةويٓت ة(ةيَػر)ٛةئ سسية ة
ن ةن مموةرسياةة 9ةب ةخةواةْ خمَئةسسةب ةب ةخةواةسابةوسئة{ئة ساةمةةةةويٓت ةب مة ةةزاة ة
رار ئةبمئة سس ةنةة ةرياةةةةىةي مة ة ةبض مةةةةث ئةئة سسةبة سكَئةَ ْةةةة ة(يَػرر ٛاير َُِٝنئ)سة
ساك 9ةمويٓت ةمةة ةزاةسنةةمى} .ة
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خةةةةواةةسسىةيومتةةةةة ٕةبةةة،ةجةةةةة ة ةرسيةةةةة ّةيةة ّةمةةةوسةِسك راةبةة ةْ زْة ة س ةئمُة ة ٕئة

َسةةةوياُ ْ ٕةبة ْ ةرسنة دئةنة ةبة ةك ئهمةةتةٖة ةةن كمةةوةخةةةواةاة ةَوس 9ةﭽﮑ ﮒ

ﮓﭼئةية ة ٕةا ةِزية ةةوةرسا ةَةةةةةو ئةية ة ٕةق رسغةة نَاسيةةةةةوئةية ة ٕةا ةَ ْمهة ة ئةية ة ٕة
ةِي ةَيمةةةةة ىةح متةةةةة ٕةحونةةةةةُمهىةلةةةةة ةعمشةبةةةةة سةرسنةةةَيئةجةةة ة ةيةةة ةبةةةةةةواة ة
ع قمةةةةتسراب ئة ةيةة ةبةةواة ةعمبةرسكةةتائة ةيةة ةبةةواة ةٖ ايسةةةةةون سك ن ْتائة ةيةة ةبةةواة ة
مةةم مةة كتائة ةية ةبةواة ةب زةيةة ْممةةتائةب،ضةةةش؟ةضوْهةةة ةن كمةوةن َ،ايةة ةئمسةةةالَمشة
ي نةة ّةرةسمةةتةبوسئةَسةوياُ ْ ٕةق ساةس ةمم مةمم ٕةبة،ةرةسمةتةبةوسئةلةة يسةةة ةئة سسة
بوسٕةن ةخةواةئ ةنةة ةل ةعمم ن ْم ٕة ةبسةةةثمَ ئةب،ية ش9ةﭽﮑ ﮒ ﮓﭼئة

ك ْمةةةةة ةية ة ةمةةةةةوسةِسك ةَ رسْممة نةةةةة ْتاةٖةةةةة كوسئةضةةةوْه ةيةةة ةَ ريٓة ة راةَسةةةةوياُ ْ ٕة
ق ساةسي ة نىةم ةةم ممم ٕةبةة،ةرةسمةةتةبةةوسئةرسمة آلكىةل ة ةعمم ٕةب رسمةةتةخ،ي ة ٕةبةةوسئة
جويَاامم ي نة ةةم ٕةٖة ة بوسئةسسةن َ،ياة ةة ي نم ٕةٖة ة بوسئةكواْة ة ةئة ة سسي ٕةٖة ة بوسةنة ة ة
لة ةيت دة مةة رسةبه ٕئةب آلّةي ةَ نهةة ةي ب ةئ سس ةْة ةمةة ةزسَمٓةةىةخ،ية ٕةبةوسئةْة ة
رسمةةة آلكم ٕةٖةةة بوسئةْةةة ةن َ،ياةةةة ي نىةمةةة ةب خ،ي ٕةٖةةة بوسئةْ رسيونةةةة ةئ ةنةةة ة
لةة ةعمم نةةةة ٕةجمب ج ةة ةبه ة ٕئةب،ي ة ةي ة س ةي ة نج ةيفةخةةةوا ةن ةب ة ج ةب ة ةْ ة س 9ة
ﭽﮑ ﮒ ﮓﭼئةب ْ ىةْ نَرسسٕءةٖ ةةا ةَوسي كى9ةﭽﭧ ﭨ ﭭﭼ

االنفطارئةﭽﮊ ﮋ ﮪﭼاألعرافئةﭽﭑ ﭒ ﭯﭼالنسـاءئةج ةيمَسراةبة،ةجة ة ة

رسي ّةخةوا ة ةسسةري ةةرسا ةَو 9ةﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼئةئةةةةة ةئ ساْةةةةة ةئمُ ْ ةةةة ةة ٕة
ٖمٓة سسرةئ سةةِؤزيمة ةخ،شءةمةةوسرب خفءةب ةك َ ْ ةنة ةخةةواةةبة ،ةحة آلٍةنةَرسسٕئة
ق رسغ ية ٕةَ نةة ٕئةْ ىةب سةَ ْ ي ةنة ةبًاةم 9ةحة ةِأَئةب ايةةهوةية ْى9ةية ةخ،ك ْمة ٕة
َ يَْةة سسئةسسةرسمةة تةيويشةَ نةة ٕءةمةةةٓوسةلهمٓمىةَ نةة ٕئةبم وَةة ٕةخةةةواةمةةٓوسةة
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لةةةهمٓ ْىةخ،لةةةةٓ سئ.ةضْ،مةةةة كىة يوسمةة ةةةبوسْىةئةة ّةئ ية كةةةة ْ ةبةة ةئ ي كةةة ن ْىة
مشةة سسةئ سسي ةنة ةية ةرسةمةشة مشةةوسراةخةةواةةب مةشةٖ ياويسة ىةخَا ةشةجوسي نة ن ٕءة
ٖ سبة شةبة،ةخةةواةراْ ةسن ْىةنةَرئةسسةب مةشةٖ ياويسةةةة ىةْة ةّءةْمة ْىةْ ةةةةةَِاْمم ن ْىة
نةةَرةب يش ةة ىئةسسةٖةةىةٖ ْةةتيهم ٕةب ك يب ة دئةن ة ةئمُ ة ٕةريةةٓٔةب ة ة مػ َب ة ة ةخ ك ة ّة
َوح ممةة رةةسسةيةة ةَم ْةة ةب مةةهةَرٕءةَ رحةةةهَرْىةْ ةةَِاْمم ن ْتاةاةة ةَوس 9ة
ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﭼالـمائدةئة

ئة سسشةي ب ةئة سس ةن ةزاْ ية ْمةةة ٕةي ْمةةةوراةٖةة ٕءةخةوا ةمةةة ْم ٕةي ْمةةةوراةٖةةة ٕئة
سسةخةة،ةب ة ةزيةة َْ ئةري ة ةسةئ ة سةن ك ة ةْ ةَِاْمم ن ٕةب يش ة ىةْ ة ةّءةْم ة ٕءةخةة،ةب ة ة
ن َ ةةَسئةرْمة ةبة ةنة َ َةبةةوسٕءةزؤةةةِسسية ٕةية ةية ززسدءةَ رري ة ةيىةْة بوسسئةئٓجة ة
يمةةةةَسراةخةةةواةةب،ئ ة سس ةَسةةةوياُ ْ ٕةب ة ةٖ اي ة ةي ة سسةح ة ياىةْ ة بٔئةب اًةةمٔ9ةَ ة راّةخةةةواة
َة رحىةْ ةَِاْمم ن ٕةرسنة دئةنة ةي ية ٍةئ ًٖةةةةةىةئمسةةةةالَتاةَم ْة ي ٕةب لة سئةْة ةّءة
ْمةةةة ْٔءئةي ة ةب ةاْبةةةة ةة مػةةةة َب ة ةخ ك َةةتاةةٖ ياويسةةةة م ٕةب ل ة سئةٖ ْةةتيهم ٕة
ئمُة ْم ٕةب ة مػةة َب ة ةخ كةة ّةئةسسةب سةقوةِئةة ْ ةنة ةبة ،ةرابة زيَٓاسسةٖمٓة سسئة
ب،ئة ةة سس ةساةْ زاْةةةةةٔةنة ة ةية ة ةئمسةةةةةةالَتاةئة ة سسةلةةةةة مهىةب لة ة ئةئة ة سةةِسٖب ْمة ة دءة
ي،لة يم ةةَيم ةْ ةةَِاْمم ن ٕةرسيه ة ٕئةب،يةة ةخةةةواةةئةة سةئ ي ك ْ ة ةْةة ةرسةخةةةواةة
ي سن كةة رائةٖ ياب كةة ةيةة ةٖةة ،ةٖ كٓةة ةخةواةسسسن لةةةتاةب مةةةُ ٕةنةةَرئةنةة ةٖ ْةةتيوةيةة ة
َسةةةوياُ ْ ٕةسيسةةةة وسي ْ ئةسسىةْ ةةةةَِاْمم ن ٕةبهةةةة ٕئةذية ْىةةِسبة ْمىةب َْة ةبة ةئةسسة
لةةةة ىةخةة،شءةبة ةك ة ّةي ة ةخ،يةةةة ٕةق رسغ ة ةبهةةةة ٕئةبة ةحمسةةةة يةئ ة ساةي ة ةخةةةواةْةةةةزيوة
رسبٓةةةة سسئةسسةئ ة ساةزيةةةة كَةرسكةةوأْةن ة ةةِسسةي ة ةخةةةواةبه ة ٕئةب ة آلّةخةةةوا ة ة ةسسةري ةة
ئ ية راة ةنَرْة سسئةنة ةْة خمَئةئة سسةساْمة ئةئة ةئمُ ْتاةيٓة رةئة ةئ ساْة ةئمُ ْ ة ٕة
ٖمٓةةةة سسرةئ ة سةخةةةواةرْ ةخةة،شءةب ة ةك َ ْ ة ةخةةةواةبةة ،ةح ة آلٍةنةةَرسسٕئةق رسغ ة ي ٕة
َ نة ةة ٕءةرسمةةةةة تةيويىةَ نة ة ٕئةساكة ة 9ةية ة ةق رةسغة ة نَرْىةئة ة سةخةةةةواةرْ ةخةةة،شءة
ب ك َةةةةة ْ رائةئةةةة سسةرسمةةةة تةيويشءةمةٓوسةلةةةةةةهمٓمم ئةسسةخةةةةةةواةمةةٓوسةلةةهمٓةةةةة ْىة
خ،لةٓةةةةةةةة سئئةﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼئةرسا ةئةةةةةةة سس ة ممةةةةةة ة ٕة
رساة ةَو 9ةي ةخ،كة ْم ٕةق رسغة ةَ نة ٕئةئٓجةة ةا ةَ ْمشةم ٕة متسنةة دءةرساةةة ةَو 9ة
سسةي ة سةةِؤزيم ة ةخةة،شءةض ة ن ةن ة ةخةةةواة ممةةتاسٕءةبةة ،ةح ة آلٍةنةةَرسسٕئةخبةةةةةٕ،ئة
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ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼئةسسة ة ةيزةية سةخةةواةي ةبهة ٕةنة ةئمةوسة مةىة
ئمُةة ْتاةٕءةئمُة ْ ةة ٕة مىةٖ يةة ئة ةيةةز ةيةمبهةة ٕئةساك 9ة ةيةةةز ةيمبهةةة ٕءةلةةة موة
ن ة ةخةةةواةبةة ،ةحةةةة آلٍةنةةَرسسٕئةي ة ةخ،ك ة ْىةَ يمَِةْ ة سسئةسسة ةيزيشةةةةشةيمبه ة ٕئةي ة ة

ح آليامشةةةةتاةكمُ ة ةِيٓٔءةزيةةتسةِؤيشةَ ن ة ٕئةسسىةرسا ة ةَو 9ةﭽ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ األعرافئةساكة 9ةخبةٕ،ءةخبْ،ة سسئةبة آلّةزيتسةِؤيةةشة
َ نة ٕئةضةةوْه ة(خةةةوا)ةزيةتسةِؤيمهةة ةاْىةخ،لةةةةٓ سئئةجة ةنة ةرساةة ةَو

9ةﭽﮫ

ﮬﭼئة ةيةةزةي ةخةواةبهةة ٕئةضةىءةضةىةرسيَي ةةةة سس؟ةرسايةشةزية كَةكمشةةةةهىةرسخ يٓة ة
مةة ةئةئٓج ةرسا ةئ سسةخةواةةب مشةمةةةويٓتةرسنة دئةب،ضةةةةش؟ةضوْهةةة ةرية ةسةٖ ْةتيوة
ي سةَسةوياُ ْ ْ ةيوكوسي ْ 9ةخةواةرْىةخ،شةْ خ،ئئةي خورةْ ضمٓ ةال ةٖ سمة ةسن ا ٕئة
يةة ٕةي،لةةتةْ خ،يةةةٔءئة متسضةة ةمةةويٓتي ٕةخةةةواةةرب ةي مةة ةةئةة سةلةة ْ ئةرسايةةمفة
يوكوسي ْ 9ةمةةويٓتسن ٕةضىةيمبهةةة ئ؟رةب،ية ةخةةواة ةزاْةةة سةلةةة ةسزاةب مةةةشةن اةةة ةِسكىة
مةةويٓتةخةةةواةرٕةرسنةةةة دئةرساةةةة ةَو 9ةﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼئةخةةةواة

يم ةة ٕةْ يةةَ ةب ٖةة ،ةي غةةةوةية ةمةةةويٓتسن ْ ةةة ْتائة(يػةةةو)ةساكة 9ةقسة ة ةوس ئةية خورة
قس ةمةة ةةزاةسنةةمىئةي خورةمةةويٓتيهىةرٍةي م ةةْ ض مةثمَٓاسئة(ةيػ ر ٛاير َُِٝني)ئةية ٕة
ئ سسي ةن ةساةبزاْةةىةلةة موةسابوسسسةمةةويٓت ةي مةةة ةةخبةةة ،ئةي خةةةورةساةبزاْةىةلة موة
ساْ ة بوسسسةمةةةةويٓت ةي مةةةة ةةخبةةةة ،ئةرسايةةشةرسةبهةةةة س ةن ة ةسابةةةةوسسئةي ة ٕةساْةةةة بوسسئة
ئة سسشةَ ْ ية نىةريهةة ي كىئةبة ةٖةةةة ةةحة ٍةخةةواةةرسا ةَةةةو 9ةخةةواةةي مة ةةمةةةةويٓت ة
ي غةةةوةنةة ةرسخيةةةٕ،ةيم ْةةةٓ يَ ةﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼئةبةة آلّة
يم ةة ٕةرس مضةةةم سسسةيم ةة ْةةةتسيَ ةب ٖةةةةة ،ةمةةةةويٓتيه سسئةنةة ةيَي ةةةة ٕةراسسئةساكةة 9ة
مةةةةويٓتيوةنةة ةريا ةة ٕةي مةةةةة ةةيةةَيةراسسئةيمثَمةةمٓ سس ةي مةة ةسئةمةةةةةويٓتيوةنةة ةبةة ة
جمتريىةخةواةرسسكة ْ ئةئ سج ةةب مشةضْ،مةةة كىةالبَرْةىةيوْة ٖىةئة سةمةويٓتسةرسنة دئة

ن ة ةر ايةةىةي مةة ةةض م ةةثمَٓاسسسةجمةب جةةةة ةْ ن ةةَيئةرسا ة ةَو 9ةﭽ﮾ ﮿

﯀ ﯁ ﯂    ﭼئةن اةةةة ةة ةِسدءةمةةةة ةَِاْ سس ةئةةةة ة سة
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مةويٓتاْ ك ٕةبة سسةرسبةةةةة ةنة ةخةةواةةرٕةبة ةرسةن مةةشةْة راةةبةتسٕئةية ةخةةةواةرْمهىةَة ّة
ْموسْةةتيىةن ة ةرسيةةةةتسٕةب ة ةَةةةة ٍءةخمةةةةزاْىةخ،كةةةة ٕئةساك ة 9ةْ ة ةب لةة ةةةَئةج ةة،ةئةْ ة ة
خَا ةرتئةج،ةئةب ياةهوةال ةْموسةِامةة ىةب ةةَٕئةخةواةرْمهىةَمةة نةةمشئةْة ىةية سس ةبة ة

رسيُةة ٕةب،خة،كةةة ٕةرسخيةةٕ،ئةيةة ةخةةةواةرْىةبةة شئةيةة خورةيةة ةخةةةواةرْىةخةةَا ئةﭽ

ﭼئةي خة ةةورة ،لة ة نم ٕئةية ة ْىة ،لةةةةة نم ٕةبةةة،ةبهةةةةةَِ ةٖةةةةةىةرسةْةةةةة راةئةجة ة ة
،ل ن ن شئةرسايشةب مةةشةرسن ئئةٖ ْتيوةي ةزاْ ي ٕةيوكوسي ْة 9ةٖة ةةلة موةبة ة مةىة
ب ةةةوكَ 9ة ،لة ة ىةرسبةةةةة ئةئ ية ة ةةنةةةةةآلسيوةبةةةةة ئةئ يةةةةة ةةَمزسةيةةةةةوةبةةةةة ئةئ ية ة ةة

مةة ة ،لةةموةب ئةنَامموةب ئةسسةٖ ْتيوةيوكوسي ْة 9ةرسبة ةمة ةك ةبة ئةﭽ 

ﭼئةي ٕةئ زارنَرْىةي ةرْمةةوئةساكة 9ةئةةةة زارنَرْىةن،يً ية ىئةرية ةسةئمسةةةة ةن،يًة ة

ْ َ سٕئةن ا ةِسكىةمويٓتةخةواةرٕةب،كةة سسةبة ةْةةةة ْتإءة ،لةةة ىةبة،ةنةَرٕئةﭽ 
   ﭼئةئٓجة ةن مموةسسرسم ىةْ ن سدئةساك 9ةْ ةخةواةرْىةٖة بوسة
بمتادةب ةْ راةئةْة ةةكواْة ةٖةةةة بوسة ،لةةة نم ٕةبة،ةبهةَِ ئةسسةْة ةةن،يً لةةةىةبة،ةنةةةةَِرةائة
ب،ئةة سس ةئ زار ةبه دئةن ةسسىةيوكةةِةئمسةة ةٖة ةةْمةةةة Kةئة سسةمةةةة ةةةِؤذةةِؤذسسيَكٓةىة

ي م ةسئةﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼئةئة ةئةة سسةنة ا ةِسكىةمةةةةويٓتسن ْ ْ ئة
ٖ ةةنةة دةمويٓتك ٕةخةةواةةرئةئٓجةةة ةئ ية ةئة سةمةةةة ةةةِؤذسةي مة ةةية ىةب ةِؤذسسبةة ؟ةية ٕة
ضةةَِ ضةةَِيفةبةة ةرسبة ؟ةزاْ ي ٕةٖ ةرسسةةِاي ن ي ٕةٖ ٕئةي ةن،ك يمةتاةخةواةرساة ةَو 9ة
ﭽﯚ ﯛﭼئةسسةمةةةةةويٓتسن ْ ٕةبثةةة ةيزٕئةساكة ة 9ةزؤةةمةةةويٓتةَةةة خٕ،ئة

ب مىة مويسةتةْ بة ةمةةويٓتةَ خةةٕ،ئةئ سسةَ ْ يةة نىئةية خورةنة ةمةويٓتك ٕةخةةواةةرئة
ٖ ةةي ةخ،سسةب بةة ةٖةة،ةمةةويٓتسن ْ ٕةَ خةة ٕئةساكةة 9ةرسبةة ةمةويٓتسن ةب ةْة ةمة ةئة
ئ ي ةةئ سةل ةن ةمةويٓتك ٕةيةة ةخةةواةةرسسةب لةرتةبةوسةئةرسبة ةنة ا ةِسدةبةتسٕئةئ ية ةْ ة
رسب ة ةمةةةةويٓتسن ك ٕةب ةْ ة ةم ة ةئةﭽﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼئة

ئ ساةب سةلةةموسي ةخةواةئ ية كةة ن ْىةخ،ي ةة ٕةب،ةةِسسٕةرسن ك سسئةب ايةةهوةمةو مةة وزاةيشة
ب،ةخةواةةبهةة ٕ .ة
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

َ مةة ي ةي نةة ّ9ةن ةرساة ةَةةو 9ةﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼئةبة ةرةيةةوايشةَمةةوسسةب لة ةة
بة ةرسسةلةةموسةكوسلةةىةٖ اية ةبةوسسةئةية ةبةةةواة ةَ َ اية ةي ية ٍةئة سةلةةةةة ْ راةنة ة مةةىة
خ،لةةٔئةجةة ةخةةةواةرٕءةخةةةواةرْ سسي ئةبةة ة،ءة ،لةةةة ن ئةخ ْوسب ةسيةةةة ئة...ةٖ ةةتئة
ٖةة َوسةئ سةلةة ْ ةن ةذيةة ْىةرْمةة يشة مويسةة ىة ممةة ْ  9ة
ٖ ياةة ةي ن َم ٕ9ةبَي ىةبوسسةي ةكمث ةِاْتٕئةساك 9ةْوقِةبوسٕةي سةَ ك عءةةِابةواةرٕءة

خ،لةةةمشءةي ززسكة ة ةَ رري ْة ة رائةب،ية ة ةخةةةةواةرساة ة ةَو 9ةﭽ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼاألع ــرافئةساكة 9ةسسةخبةةةةٕ،ءةخبةةةة ْ،سسئةب ة آلّة
زيةةتسةِؤيةةشةَ نةة ٕ .ة
ٖ ياة ةرسسَمةة ٕ9ةبَي ةةةىةبةوسسةية ةية خ،ةق رسغةة نَرْىةئة سةلةةةة ةخ،لةة ْ ئةب،ية ة
خةةةةةةةةواةرساةةةةة ة ةَو

9ةﭽﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ

ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ األعـرافئةساك 9ةبًاةة 9ةنةة ةئ سةجواْم ةنة ةخةةواةةبة،ة
ب ْتسنةة ْىةسسرسة ةْة سسسئةئ سةةِؤزيةةشءةخةواةرٕءةخةواةرْ سسةب ةك ّءةخ،لةةة ْ ة
ن ةخةواةب،ةب ْتسنةة ْىةرةسم ىةنَرسسٕئةق رسغةة ةنَرسسٕ؟رةساك 9ةَ راّةخةواةبة،ة
ب ْتسنةة ْىةرةسمةة ىةنَرسسٕئةنة سةَ اةةىةئ سس ةْمةة ةيمم ْمةة ٕةق رسغةة ةبهةة د .ة
ئمسةةةةالّةٖةةةة كوسةخ ة كىةْموسةِام ة ىةيَكةةوسئةرس اية 9ةْ ة ةكمث ة ةِيٓٔءةي ة ةةِابةةواةرْىة
َ رريمةةتاةْوقةةةةِةبةةٔئةسسةْة ةنوةكمشةةةةشةبمةةٓٔئةنة ةئ ساْة ةية ةخ،كة ٕةب َْة سسئةسسىة
ةِاٖةمبة ةْ ةةَِاْمم نةة ٕئةب ياةهوةخةة كىةْموسةِامةةتةب ةةَٕ.
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ِ َبرم)ٟةٖ ْتيةقسةة ة
جعْْم اي ٖ
سسةي سبة ةسسسة مشةة سا ةكويةةوسةسساْىةقوةِئة ٕة(أَبَ ٛ
( )1
زؤةةجةةواْىةنةةةةَرسسٕئةن ة ة(ايكمطب ر ر)ٞةي ة ةك اسةةمةةةَسن ةخةةةة ،ةرا ةيمةةىةْ قةةةةٌة
ذرٌ
طرَُِ ٤ٞرا أَ َ
رر ٔمَ ِٜ
ني َ ْ
ذر ٍ َِر َٔ اي رُشْ ًِ ُِ َ
أل َ
رسن دئةرسياة 9ة( َقاٍَ ايِٖ َبر ٔم ?ٟال َٜحرٛز َ
حٔ ،إ َاا
ص َٚايرر َُ َٓانِ ٔ
ِ :ب ٔ
شر ِ٘ َِرٔ طََ ِّٝبراف ايررُِاعِٔ َٚايرر َُ َ
اهلل يِ ِع َبراُِ ِ ٙايررُؤْ َِٓنيَ َع ًَرِ َِْْ ٢
و َُ ايٓ ِبر ٞة
ظر ركٖ ِِ َٚ @١ير َذ ِي َ
و ِب َٗا َب ْعرض ايعٓرت َٚاير َُ َ
َ ٍٔ :ا ِي َ
ش ر ِ٘ ِب ٔإذْ َ
خافَ َع ًَِ َِْْ ٢
َ
ذ ًٖر٘ اهلل يِ ِعر ر َباُِ ِ،ٙ
طر رَُِ ٤ٞرا أَ َ
ى َ
ال َفطْر ر ٌَ ِفرَ ٞر رمْ ِ
ت َأْر٘ َ
ايتبتٌ عًَ ٢ابٔ ََظع ر ٕٛفَ َث َب َ
ََٚإٔ ايَْطْر ر ٌَ َٚاي ِبرم ٔإْ َُرا ٖر َِ ٛفر ٞفِعْر ر ٌٔ ََرا ْر َ عِبرراُِ ِٔ ٙإ َي ْٝر َِ٘ َٚ ،عُررٌ برِ٘ َسر ٍٛاهلل ،
ل ر ِ َٖ ٟر ٟ
خ ٝر رم ا َ
ن رإَ َ
ط ر  ،َٕٚإٔ َا َ
س رٓ٘ ِيأَُت رَِ٘ٚ ،ا بعرر٘ َع ًَ ر َٗ َِْٓ ٢ر راجِ ِ٘ األَ ِ َُ ٥ر ١ايما ِ
ََ ٚ
ِرأُ َِرْٔ .ررم يِ َبراض ايظرعمٔ َٚايؼررٛفِ
خ َ
و َ َبرَ َٔ ٝ
نر َذ ِي َ
نرإَ َ
رُر َ ،فر ٔإ َاا َ
َْ ِبٓٝراّ َ َ
ذًِّر ر ِ٘. َٚ ،رم أَنرٌ ا َظرٔ
و َِرْٔ ِ
ِر ٔٔ َٚايهَترإٔ ٔإ َاا قر َ َع ًَر ٢يِ َبراضٔ َا ِير َ
َع ًَ ٢يِ َباض ايكُ ِ
و َإٔ
شراَ َٚ ... ،ِ٤ا ِير َ
َِ َٔ ايِٖ َعأّ ََ ٚمْى ايًٖرْ ِٔ ََ ٚغٔ ْٝم ِ ٙذذَاّ َٔ عاَضٕ احلَاج ١إٔير ر ٢ايِّٓ َ
شر ِٔ
ح ْ
ضرم ِيًِ ِ
طرَ َ٤ٞأ َ
شر ِ٘ َٚعْٛر ر٘ يَ َٗرا عَ ًَر ٢طَا َعر َِ ١بِّ َٗراَٚ ،ال َ
:ح َِْْ ِ
شرإ ػَر ر َ
األََ ْٚير ٢بِامْْٔ َ
سر َبباّ
أل َُ َٚا رِ٘ ايٖ ِتر ٞجَ َع ًَ َٗرا اهللُ َ
ش رر َ ِْ ٠ي َعكِ ًِر ِ٘ ََٚطررعَْ ُ١
ألْ َٗرا َِْ ِ
َِر َٔ املِرراعِ ايمَ ُِ٦ٜرَ ِ١
حلشَر ر ٔٔ ايبَؼَر ر ٔم @ٟفَكَر راٍَ? إٕٔ يِر ر ٞجَر را َّا ال َٜأِنُر رٌ
ٔإىل طَاعَتِر ر َِ٘ٚ ،قَر ر ْ جَر را ََ ٤جر رٌ ٔإىل ا َ
ظ ر َمَ اير ر َُاَ٤
ش رٔ? أَ َف َْ ٝ
اي َْ رايُٛاَدَ ،ف َك راٍَ? ِ َٚي ر َِ؟ َق راٍَ? ُ َٜك ر ٍٛال  ٜر َؤُ ٟطررهم @ٙفَ َك راٍَ احلَ َ
جا ِٖ رٌَ ،ف ر ٔإٕ ِْعْ َُ ر َ ١اهللِ َع ًَ ْ ٝر ِ٘ ِف ر ٞاير ر َُا ِ٤اي َب رأَُ
ى َ
ج را َ َ
اي َب رأَ َُ؟ فَ َك راٍَ? َْ َع رَِْ ،ف َك راٍَ? إٕٔ َ
طبَ رمٔ)ٟةرسياةةة 9ةرةسمةةتةْمة ةبة،ةٖةمكة
َأنِ َثم َِْٔ ِْعْ َُ ِت ِ٘ َع ًَ ْٝر ِ٘ ِف ٞايَْايُرٛاَد)ئةساك 9ة( َ
نةةةة ّةي ة ةَسة ةةوياُ ْ ٕةٖمةةةةكةن ة ّةي ة سةلةةةة ْ ةن ة ةخةةةواةبةة،ةب ْةةةةتسةئمُةةةة ْتاةسن ْىة
ح آلياةةىةنَرسسٕةي ةل ةخ،شءةب ةك َ ن ٕئةي ةجةة،ةسن ْىةخةواةرٕئةجةةةٌءةبة ة،ءة
،ل ىئةي خورةٖ سمةة ةيمةةَيشئةية ةخة ،ةق رسغة ةبهة دئةن كمةةةةوةَ كَمةةةمشةئة سس ة
ٖ بةة ئةيةة سس ةن ةئ يةة ةةيممةة ٕةب َٖسَ ْتةبة ئةرسايةشةب ٖةةةة ،ةئة سسسسةئة ةسزسس ة
جمٓسةةمشةرسجوسياةةة ئةي ٕةب ٖةة ،ةئ سسسسةن ةب رسْىةب ٖمةةزةرسبةة ئةكوسلةشةيوْةةةة حة
ببةةةة ئةرسياةةةة 9ةٖ ة ةةب،ي ة شة مػ َب ة ةةةب ة ةضةةةةىة(ا ْب رٔ ََظع ر ر )ٕٛةراي ة سسئة
ن كمةةوةسيس ة ىةي،لةة يم ةةَيشةبهةةةة دئةن ساك ة 9ةئ ةة سسةرسةن ة سدةن ة ةٖةةمكةض ن يةةةة ىة
ي سسراةْمةة ةنة ةئة سس ةخةةواةةبة،ةب ْتسنةةةة ْىةخة ،ةحةةةة آلٍةنةَرسسةئةساز ةيةةةمةبمةةٓىئة
 )6اَاَع ألذهاّ ايكم ٕ? د; ،ص=.77
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( مةةتةساب ةب سسةي ةخةواةْةزيوةرسن سية سس)ةب ياةهوةض ن سةض ن ن ةيشةي سسرايةةة ةنة ة
خةواةب ْتسنةة ْىةب،ةٖةة ْتاسسئةسسة مػ َب ةةةئ نةة َىةراسسسةةِسْ ةةىةبة،ةةِلةةةة وسئة
سسة مشةةةةة ساي ْىةمةةةةة ةةِام مفةبةةة ةرسا ة مػةةةةة َب ةةراةةِؤيشةةةةة وسٕئةضةةةوْه ة
ب لةةرتئةةِيبةة زةةِيبةة ز ة مػ َبةة ةةَوح ممةة رسةئةجةةةةة ةَةة راّةسابةةةةةة ئةن ساكةة 9ة
رسةنة سدةئ ساْة ةنة ةبة ةيىةَةةوسسةخوةيةةةةىةي ب ةرسنة ٕئة(لةةةةتَ9ةبة ةَةةوس ةبةةزٕة
رسيوكَ ئة ةةوف9ةب ةخةةةوة ةَة ةِ)ئةٖ يامتسبةويَٕةب مة ةة ،لةة نمهتاةنة ةية ةي،نة سة
ن ك ة ٕةرةسمةةتةرسنَ ئةئ ساْ ةب ٖ ياةة راضوسٕئة(َ راّةب واْىةب ةح آلياىة ،ل نمهىة
ب لة ةةةَةي ب ةبه ةة ةب،ضةةىةٖةةىةخَا ةةَةي بة ةةرسنة ؟رر)ةٖ ةسسٖ ةة ةئ ساْةةةة ةن ة ة
خةةةواةرْىةزب ةةَةرسخةةٕ،ءةٖ يامتسبويةةَٕةب م ة ةةخةةةواةرْىةضةةةة ىةراة(زبةةةةَ9ةساك ة 9ة
خةواةرْموةن ةبة شةْمةة ءةٖمةةزسة مز ةساةْةة راك ةب رسٕ)ئةسسةرسض ةسازةي ةخةواةرْىة
ي،لتءةغ يةَ ةي،لةةتةريٓةة ةيةة سةخةواةرْةة ْ ةن ة مويسة ةب،ةبة رسٕئةية ةكَمةشة
ئة سس ةنة ة مويسةةةة ىةبة ةئ اةةَسدةبةة ئة(ية ةكَمةةشةئة سس ةنة ةئة ةسزسس ةجمٓسةةةةمشة
جبوسياةة )ةئ ساْ ةب ٖة ياة راضوسٕئةضوْه ةب لة ةَةساية ةبة،ةئمٓسةةةة ٕةنة ةخة ،ةضةةةة ىة
بهةة دئةسسةْ اسةةشةخ ،ةية ةلةةةة ىةحةةة آلٍةكمةَةبهةةةة دئةك نةةةوةب واْةة ةا ةَ ْبةة ةيشة
ةسسةرية ة ةبه دئةسسةٖمكةلة مهةمفةب،ةبةة رسٕةخَا ةَةْمةة ةي ةخةواةرْىةخةَا ئة
ئ سةخةواةرْةة ْ ةن ةٖمةزسة مةزي ٕةْ ب ئةضوْه ةخةواةرْىةخَا ةرسايةشةع قًامشةةةةىة
كمهةةتسرادئةسسةئ ْتاَ ن ةة ْشةب رسْمشةةةةىةبمٗةةةةمزةرسن ة دئةن ة ةب ة ةرسْمهةةىةب ة ةٖمةةز ة
ْ بةة ءةع ق اًةةمهىةمةة يمُةةةىةْ بةةة ةةطا عةة دءةخةوا ةمة ممشةةىة ة ةْة نَ ئة(نة كىة
خ ،ةن م ْىةساةٖة بوسٕءةئمسةة شةٖةة ةةٖةةة ٕئةنة ةكمثةةةة ةِيٓٔةبة ةبة ةيةرْمةةةة ةبة ة
ن َ َكٓةةتاسئة مم ْةواية ةبةة سسةي ةخةواةْةزيوةرسبٓةة سس)ةئٓجةة ةرس اية 9ة م سيةوةرسضة ة
بةة،ةال ةح م ة ْىةب ةةةةَِايشة مةةةةىةرسياةةةة 9ةرةاسمةةمم نِةٖ ي ة ة( َفايُ ر رٛاَد)ةْ خةةةوادئة
(سا متسضةة ةلةةمةَيٓمم ن ةةىةسسىة قةةةةالسسةبوسب ة )ةئة سيفةرس اية 9ةب،ضةةشةْ خي ةةواد؟ة
رسيا 9ةمو مشةخةواّةب،ةي م ة ةْ نَ ئة(ي ْى9ةلة مهىةزؤةةخ،لة ئةرسكَمةِةبمدةّ،ئةة
ْ كوامنةخةةواة ةم مشةٖمٓةتسةبهة ّةنة ةسسىةمةةو م وزاةيشةسابة ةية ةب ةاْبة ةةئة سة
ْمتةُ ك را)ةح مة ْىةب ةةَِايمفةرسياةة 9ةرةاسمةةةمم ن دةئة س ةمةةةة ةرةرسخةةواةك سس؟ة
رسياةة 9ةب ياة ئةرسياة 9ةرةاسمةةمم ن دةْ زاْة ئةضةوْه ةْمتُة كىةخةةواةةية ةئة س ةمة ةررائة
زؤةةزيةة كَسةيةة ةْمتةُةةة كىةخةةةةواةيةة ة(فَ رايُٛاَد)رائة{ضةةةوْه ةٖةةةةة َوسةنةةةةة سةبةة ب ة
( َفايُ رٛاَد)ةرسذيئةب آلّةنة سةب ب ةئةة س ةمةة ةرةْةة ذي} .ة
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ن ساك ة 9ةب ة ةي ة ةكَمةةشةئ ة سس ةن ة ةلةةونَ ةخةةةوا ةبةة،ةْ نةةةةَ ةسازةي ة سةْمتةةةةُ ك ة
ْ ٖمٓةةةة ئةب ة ةْمتُ ةة ك ن ْىةخةةةواةب نة ةبمٓةةةة ئةب ة آلّةزيةتسةِؤيم ةة ٕةكم ةتاةْ ة ن دئةسسة
مو مشةخةوالةةةم ٕةي مةةة ةةبهة دئةب،ئةة سس ةج مة ي نىةب كواْةة ةٖة بة ئةضةوْه ة
ئ يةة ةةََؤ ةةةةبةة ٖ ،ةخةةةواةرْىةخةةَا ءةب ٖةةةة ،ة شة ةةة ويدس ٓىةج مةة ي سسسة
ج م ةْ خ،شةبوسئةَ ْ ةساية ةئ سن كة ةْة ةخةةواة ةم مشءةريٓةتاةيشةب لةةةةشةبة،ة
رسنةةَ ئةسسةْة ةرْمةة راةيشةةةةىةبةة،ةرسنةةَ ئةن ساكةةةة 9ةبة ةنوةكمةةةةىةئة ّةئ ي كة ةئة سس ة
يموسةرسيمةةةَيةنةة ةئمسةةةالّةئةة يمٓىةفيطاا ِِسدءةعةة قًاىةمةة غ ئةسسةي يةة ٍةئمٓسةة ْتاة
َ َ اي يةة نىةساقمتةةةمم ْ ةرسنةةةةة دئةسسةٖةةةةة َوسةغةة ةيزسن ْىةئمٓسةةةةة ٕةي بةة ةضةةةةة سة
رسيةةَ ئةنةة ةكمةةةةةَي ٕةبهةةةة دئةسسىةخةةةوا ة ةسسةريةةةة ةةيةة ةمةةوسةةِسكىة( ٍ عُررمإ)ة

رساةةةةةةةةةة ة ةَو 9ةﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ...
ﯛﭼ ةساك ة 9ةخ،لة سيسةةةة ىةئةةةة ةسزسسسن ٕةبةة،ةخ ةة ياوةجةةةةوإةنةةَاسٕةي ة ةئ ة اَسدءة

نةوةِإةزيَِسةزيوس...ةٖة ةتئةئٓجةةة ةنة ةرساةةةة ةَو 9ةﭽﮛﮜﭼ9ةضةةواةةساكةةة ة
ٖةة ٕ 9ة
)1ةمةٓوسةلةةهمٓةةمىةَ نة ٕئةب سسةنة ةئ سس ةخةةواةةحة آلياىةنةةَرسسئةحةة ةِاَىةبهةة ٕئة
ن ةئ سسةنةواَس .ة
)2ةمةٓوسةلةةهمٓةةةةمىةَ ن ةة ٕئةب ةة سسةن ة ةزيةةتسةِؤيشةبه ة ٕةي ة سسراةن ة ةخةةةواةح آل اي ةةىة
نةةَرسس .ة
)3ةمةٓوسةلةةهمٓةةةةمىةَ ن ةة ٕئةب ة سسةن ة ةئ ة سس ةخةةةواةح ة ةِاَىةنةةَرسسئةب ة ةح ة آلياىة
رابٓمةةٔ .ة
)4ةمةٓوسةلةةهمٓةةةةمىةَ ن ةة ٕئةب ة سس ةئ ة سةخةةةواةرْ ةخةة،شءةب ك َ ْ ة ةزؤةةخبةةٕ،ءة
زيتسةِؤيمةةةة ٕةكمةةتاةبهةةةة ٕئةرسايةةشةزيةة ٕةبةة ةْةة اةءةبةة رسْىةخ،كةة ٕةيةة ٕةَةة ٍءة
خمزاْ ة ٕةب ةة ي ْٔ .ة
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9ةﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼئةيمةةةَسراةئةة سس ة مويسةة ةبزاْةةةَ ئةئ سسيةة ةنةة ة
ََ ٝبرراف)ةساك ة 9ةحةةةة آلٍئةب ة آلّةئ ة سسةٖ ياةةةةة ي سةح ة آلٍة
زؤةج ة ةةيةةوكَاسس9ةسلةةةةة ة(ط ِّ
َٝبَراف)ةلةة مهىةريه ي ةي ةِامة متاة(طَِّٝط)ةساك 9ةٖ ةةلةةة موةنة ةخة،شءة
لة مه سة(ط ِّ
( )1
بةة ةكةة ّءةبةة ةيةةةةة ززسك ءةبةة ةمةةةةةوسرسئة(ايِٝررط? َررا شر رتًذ ٙايررْٓص ٚاحلررٛاض)
حة آلياةمفةئ سسي ةن ةية ةةِسس ةلة ةعمم سسةخةةواة ة ة ةسسةري ةةبة ةةِسسا ةراْة سسئةسسة
خةةةةوا ة ةسسةرية ةة ةةرساةةةةة ةَو 9ةﭽﮅ ﮆ ﮇﭼاألعـــرافئةٖ ةضةةةىة
خ،شءةبة ةك َة ةخةةواةةحة آلياىةنةَرسسئةكة ْم ةخةةواةةئة سةلة ْ ةق رسغة ةنةَرسسةنة ة
ةةةمةءةزي ْب خشةةةةةٔةﭽﮈ ﮉ ﮊﭼاألعــــرافئةسسةٖةةةمكةلةةةة مهىة

مةةوسرب خفةْمةة ةخةةةواةح آلياةةةىةْ نةةةةَرب ئةٖةةمكةلةةةة مهىةزي ْب خشةةةمفةْمةةةة ئة
ق رسغةة ةْ نَربةة .ة ة
( َفدَررمَ ايرر ِّ ٜٔاير ررماز)ٟةرسياةةةةة 9ةية ة ةةِي ةةةةةَكٔةية ة ةق رسغةةةةة نَرْىةلة ة ةخةةة،شءة
ب ك َ نةة ٕئةضةواةةحمهُةة كىةكمةةتإ 9ة
{األ ?ٍٚإٔ ايمٖباْٝرر ١اير رُْمطٚ ١امٔذررزاز ايترراّ عررٔ ايِٝبرراف ٚايًررذاف ررا ٜٛقررع
ايطُّر ررعف ف رر ٞاألعط ررا ٤ايمٝ٥ش رر ١ٝاي ررب ٖ رر ٞايكً ررط ٚايرر َا ٚ ،إاا ٚق ررع ايطر ررعف
ف ُٗٝررا اختً ررت ايْه ررم ٚ ٠ظر ر رٛغ ايعك ررٌٚ .ال ط ررو إٔ أنُ ررٌ ايش ررعاُف ٚأعظ ررِ
ايكمبرراف إ ررا ٖررَ ٛعمفرر ١اهلل عرراىل ،فًُررا ناْررت ايمٖباْٝرر ١ايظ ر  ٠ ٜررا ٜٛقررع
ا ً رٌ فر ٞايو بايِمٜل ايٓ رذ ٟب ٝرٓا ،ٙال ج رمّ ٚقع ايٓٗ ر ٞعٓٗ را .ة
ٚايثاْ رر ٖٚ ?ٞرر ٛإٔ ذاػ ررٌ َ ررا انر رممت إٔ اط ررتػاٍ اي ررْٓص بًِ ررط ايً ررذاف احلش رر١ٝ
ش رًِٖ يهررٔ فرر ٞذررل ايْٓررٛض
ميٓعٗررا عررٔ امسررتهُاٍ بايشررعاُاف ايعكًٝررٖٚ ،١ررذا َ َ
ايطع ،١ْٝأَا ايْٓٛض ايرُشتعً ١ٝايهاًَ ،١فإْٗا ال ٜه ٕٛاستعُالا فر ٞاألعُاٍ
احلشرَ ١ٝاْعراّ ي رٗا َرٔ ام سرتهُاٍ بايشرعاُاف ايعكًٝر ،١فإْرا ْظراٖ ايْٓرٛض قر
َْ )6مُاف أيْاظ ايكم ٕ ،يماغط األػْٗاْ ،ٞيْظ? طرراَ.
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هرر ٕٛض ررع ٝ ١ْٝررث َت رر ٢اط ررتػًت يٗ ررِ اَتٓ ررع عً ٗٝررا امٔط ررتػاٍ يٗ ررِ خ ررم،
ٚنًُ ررا ناْ ررت اي ررْٓص أق رر ٣ٛناْ ررت ٖ ررذ ٙاحلاي رر ١أنُ ررٌٚ ،إاا ن ررإ ن ررذيو
ناْت ايمٖباْ ٝر ١ا ايؼ رُ ١ي ٝر ّ:عًْٛ ٢ع َٔ ايط رعف ٚايكؼ رٚ ،َٛإُْا ايهُراٍ
فر ٞايٛف را ٤باَٗتني ٚامٔس رتهُاٍ فر ٞايٓ راض.
ايث راي ررث? ٖٚرر ٛإٔ َررٔ اسررتٛف ٢ايًررذاف احلشرر ،١ٝنررإ غمضرر٘ َٓٗررا امٔس ر رتعاْ ١بٗررا
عً رر ٢اسر ررتْٝا ٤ايً ررذاف ايعكً ٝرر ،١ف ررإٕ َٜاضر رر َت٘ ٚجماٖ رر٘ أمت َ ررٔ َٜاضر رر َ ١ررٔ
أعررمض عررٔ ايًررذاف احلشرر ،١ٝألٕ ػررمف ذؼرر ١ايررْٓص إير ر ٢جاْررط ايِاعرر ١أطررل
ٚأط ر َٔ امٔعماض عٔ ذؼ ر ١ايْٓص بايهً ٝر ،١فهإ ايهُاٍ فرٖ ٞذا أ ر رِ.
ايماب رع?  ٖٛٚإٔ ايمٖب راْ ١ٝايت راَٛ ١جط خماَ اي ْ ٝرا ٚاْكِاع احلمث ٚايٓشرٌ
-1ة وخ ةةة ةَ ْةةة ةقسةةةةةة ن ْىة(اي ررماز)ٟةئ سايةةة 9ةةِسٖب ْمةةة كىةكمث ةِيٓ ةاْةةة ةيةةة ة
ي،لة يم ةةَيشءةي ة ةرْمةةةة ةب ة ةن َ َكٓةةةةتاسةي نجةةةة ةيشةرسمةةتةٖ اي ةة َكٔةي ة ةل ة ىة
خةة،شءةب ة ةك ة ّئةرسبم ة ةٖةة ،ةئ ة سس ةن ة ةب ة رسٕةبمٗةةمزةب ة ئةب ك يب ة دةئ ْتاَ ة ة
مةةةة ةسنمم ن ٕئةسسىةع قةةةةٌءةرٍئةسسةن كمةةةةوةن ة ةب رسْمةةةفةبمٗةةةةمزةرسبةة ئةرٍءة
ع قًاةمفةبة شةئةمفةْ نة ٕئةئٓجة ةنة ةرٍءةع ق اًةةمفةبة شةئمشةةةم ٕةْة نَرئة ةمفة
ٖةة َوسةلةة موةََؤ ةةةْ كواْةة ةخةواْة سةبة ءةَ ْةة ةساي ة نةىةرسنةة س  .ة
-2ةريةة ةسةم ةي ةَةةةبوسْىةْةة اةةبةة ةي ززسكةة ةَ رريم ن ْةة سسئةةِيةةىةيمةةتسيَ ةيةة ة
ي ل ة نَرْىةع ق اًةةمشءةئمُ ة ْمىئةب ة آلّةئ ة سسةبةة،ةن م ة ْمهىةبمٗةةمزةساي ة ئةئ ة مم ة
ئ ساْ ة ةْ اسةةةةمهىةب ة ٖمزي ٕةٖةةةة ب ءةن َةةٌةبةةٔئةٖةة ّةٖةةةة قىةالي ة ْىةَ ة رريىة
رسرسٕئةي ةج مةة ي ٕئةٖة ّةٖةة قىةالية ْىةَ عٓةة سيمفةرسرسٕةب ةةِسسحمةة ٕ .ة
-3ةي ةِامةة ممتاةئةة سةن مةة ةيةة ةةِسسسةَ رريم نةة سسةبةة َٖسةسسةرسيةةَيةيةة ةي ززسكةة ة
ج مة يم ن ٕئةب،ئة سس ةنة ةبمهةة ك ةٖ،نةة ةةبةة،ةية ةخةةةواةْةزيهةبةةوسْ سسئةب لةةةةرتسة
ية سس ةنة ةْ اسةةشةخةة ،ةية ةٖة َوسةلة موةرسيمَِي ة سسسئةرسايةةشةٖ َمشةةةة ةضة س ة
كموسية كةى .ة
-4ةب ةر ايةةٓم يم سسةةِسٖب ْممة دءةي،ل يمةةَيشةكة ساسئةرسبم ة ةٖة ،ةكمهضةةوسْىةرْمة سة
ن،كةة يشة مٗةةمٓةة ْىةسسضةة ةب لةة ة.ةةةة ة
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9ةﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
            
 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼئةساك 9ةخةواةيم ة ٕةْ َمةم سسسةمةزاك ٕةْة رادة
ب ةٖ ،ةئة سةمةةويٓتاْ كةة ْ سسةنة ة(ةيرػر رٕ)ٛئةبة ايهةوةيم ة ٕةرس َمةم سسسةمةزاك ٕةرسراة
ب ٖةة ،ةئ سةمةةويٓتاْ كة ْ سسةن ةريامة ٕةي مة ةةرسض مةةثمٓٔ...ة ة
ئمُ ةبة،ةلةمهَرْ سس ةئة ّةةِمة ةقوةِئ ْممة ةئةب مةموةية ب ةس ةمةويٓتةخةةواةةرْ سسة
رسخ يٓةة ةةِسسئةساك 9ةب ممهىةك اسةةمةةَيىةامكٗةةمىةية ةحة سدةخةةةة ياتائةب،ئةةة سس ةية ة
ٖ ةةلةةويٓمهىةريهةة ةي ّةك اسةمةَسراةَ م ي ةمويٓتَ ٕةٖ ك سسة مةةفئةحة سا ايةة ة
ئمةةَس ةبهةة ئ 9ة

باسيك هل باره ى سويند خواردن و هك افره هت هك هي وه
7

7

يةكــةم :ثيَهاســةى ســويَهدى (لـغــو):
ئة سسةلةة مهىةئ لةةهَاسةةِسسْةة سةري ةرسية نىةبةة سسةية ْموةٖةة َوسةَمًًةة ك ْتائةن ة ة
مةةويٓتةخةةةواةرْىةجمةةتريىةٖ ي ة سةئةمةةويٓتةخةةةواةرْىةم ةزاةسن ةةمىة(يرػ ر ر)ٛةٖ ي ة ئة
ب نةوةر ةرسياةممةةٔةمة ةزاةسنىئةية ٕةمةويٓتيوةنة ةرياةىةي مة ةةْ ض مةةثمَٓابةة ئةنة ة
رسايةىةزيةة كَةلةةمتسنةة يٓةة سسئةمةةويٓت ة(ي رػ ر)ٛةضةممةة ؟ة ة
ََ ّٔ :را ال ٜعْ َتر برِ٘ َٖٚر َٛ
(َاغط)ةي ة(َْمُاف)سن ةخ،يةتاة()1ةرس ايةة 9ة(ايًٖػرَِ ٛر َٔ اي َهر َ
ري ََْ ٚرْ ر َٖٔ ٛر را
ؼ رافِ ٔ
ػ رْٛف ايعَ َ
ايٖ ر ِذ َُ ٜٛ ٟال عَ رٔ َ َٜٚر ٍِ َٚ ١فهمٕ َف َٝحْرمََ ٟحْ َم ٣ايًٖ َػاَ َٛ َٖٚ ،
 )6ص.<97
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ّٔ :
 :يًهَر ر َ
و ََا َٜحرمَٚ ٟػر ر ّ
ميإ أَََ ٟا ال عَكِ ر َ َع ًَ رَ َٚ ِ٘ ْٝا ِي َ
َِ َٔ ايِٖ ٝر ،َٔٛايًٖػ ٛفِ ٞام َ
بطَ رمٍَ َِ َٔ ايعَر راَُ)٠ئةساكةة 9ةسلةة ة(يَػ)ٛةي ةئ مةةةًاىةزَ ْةتاةقسةةةة ي ن ةنة ةيَْ مةىة
ةة ْةةةة رة ئةئ سي ةةفةقسةةةة ي ن ةن ة ةئمٓسةةةة ٕةب ة ب ةبم ةةَةيمهةةةةَرْ سسسةكموسةِاَ ة ٕة
بمه ة دئةئ ة سةجةة،ةسةقسةةةةة ي ةسسىة(يػررا)ةساي ة ئة(يػررا)شةبَي م ة ةي ة ةرسْ ةةىة م ة ةيىة
(ضةةة،ي ن )ئةسسةسيٓةة ةضةةة،ي ن ة مةة ةيىةيةة ةب يآةةةتسن ْىةر ئةسسةسلةة ة(يػرر)ٛةيةة ة
مة ةةويٓتسن ْتاةساكة ة 9ةئة ة سةمةةةويٓتس ةنة ة ةرياةةةىةي مة ة ةةْ ض مةةةثمَٓ ئةب ياةةةهوةسسىة
كةة ساسنَرْىةقسةةةةة ةسسىةعةةة رسدة موسيةةةةَكٔةرسياةةمٔ9ة(بةة ةخةةةواةةسابةةةةوسئةبةة ةخةةةواةة
ساْ بةةوس)ئة(ال ٚاهلل َبًَر رٚ ٢اهللِ) .ة
جؤرةكـانى ســويَند خـواردن9

ئنجــا ئايـا سـويَندىة(لـغــو)ةضـةند جـؤرى هةيــة؟ ة
مةةةةويٓت ةي غةةةةوسةرسسةجةة،ة ةمةةةة ةسنمم ئةن ة ةي نةةم ٕة يوسْةةتيشةب ة ةزَ ْ ة سسة
ٖ ية ةة سئةي نمشة ةةم ٕةبة ة ةرياة ة سسة يوسمة ة ئةزاْ ية ة ْمفةٖ ْةةةتيهم ٕةرسياةةةمٔ9ةئة ة سسةة
َ ْ ن يةة كىئةٖمٓتيهمشةةم ٕةرسياةةمٔ9ةئةة س ةريهةة ئةسسةَةةٔة مُةوايةةة ةمةةويٓت ة(يػرر)ٛة
ٖ ةرسسنمةة ْ 9ة ة
شررإ ال َٚاهللَِ َٚ ،ب ًَ رٞ
ن َكرر ٍٔٛامْ َ
ف َ
ش ر رإ َِ رْٔ َغ ْ ٝر ٔم َقؼْ ر ر ِ احلَ ًِ ر ِ
-1ة( ََ را َٜش ر ر ِبل ٔإ َي ْٝر ر ِ٘ ايًِّ َ
َٚاهللِ)ةساكةة 9ةئةة سةمةةويٓتسي ةنةة ةزَةة ٕةبةة ،ة ةةمفةرسنةة س ةئةبمةةةئ سس ةئمٓسةةةة ٕة
َ ب مةةةةةة ىةبةة ة ئةب مةةةةةة ةةزاة ةرار ئةنةةةةوةرسساةيىةخَ،ةة ة ٕةرسياةة ةةمٔ9ةمةةةةويٓت ة
مةة ةزاةسنىئةن ةٖ ةةي ةخةة،سسةئمٓسةة ٕةرسياةة 9ةب ةخةواةئ سةل ةسابوسئةْة ةةب خةةواةة
ساْ بةوسئةب آلّةَ ب مة ىةْم ةمةةويٓتةخبةوادئةئ سسة مٓ مةة ي نىة(يػ ر.)ٛة ة
و)ةئ سسية ة
ف َا ِير َ
ِ :
در َ
شر ِ٘ ،فَ َبرإَ ِب ِ
ػر ْ َم َِْْ ِ
ني َٜظرٔ ِ
-2ة(َإْٔ ْ َٜع ِك امْْٔشَرإ َعًَ ٢اي َُِٝر ر ٔ
ن ةئمٓسة ٕةرياةىةخة ،ةبض مةةةثمٓةة ةي مة ةةلة موةئةَ ب مة ىةبة ةمةويٓت ةي مة ةة
خبةة ةةوادئةسسة مشةةمةةةةةواب ةةِامةةةةةةتةرسنةة ة دئةبةة ة آلّةرسايةة ةىةبةةةة ،ةرسةنةةةةةة س ةنةة ة ة
ب ٖة اي راضةوسسئةب،ةسيٓةةة 9ةمةويٓت ةخبةةواةنةة ةاةآلٕةنة سةٖ ك،كة سسةية ةةمة ا ةيئة
ممةواب ةة ةن ة ةةِامةةتةرسن ة دئةي ة ةح ايةةمهتاةن ة ةْ لةةٗ ك،ك سسئةب ة ةٖ ة ةرسسةب ة ةرائة ة
ئمسةةةةث كىةبه ة ئة ةْ ة اىةبه ة ئةب ة آلّةرسايةةىةرسةن ة س ئة مضةة ساْ ي ئةٖ ْةةتيوة
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يوكوسي ْ ة 9ةئ ة سسي ٕة مةةىةرسيةةوكَ 9ةمةةويٓت ة(ةيػرر)ٛئةئ ة سةن م ة ةَ ب م ة ىةئ ة سسة
ْ ب ةةوسسةئمٓهةةةة ةيىةٖ ة قموةبه ة دئةب ة آلّةي ة سةن ك ة راةق ْ ع ة كىةسابةةوسسئةن ة ةَةةٔة
مُةوايةةةة ةمةةةويٓت ة(يػ رر)ٛئةٖة ة ةرسسنم ٕةرسيَي ة ة سسئةٖ ةضة ة ْتسةزية ة كَةجةةة،ة ة
ي ن َمةة ٕةرسيَي ةة سسئةي بةة ةةئ ّةرسق ةن ةية ةرايهُةةةة ٕةع ئمشةة ةخةةواةةيمةىةةِاز ة
ب ةة ةي ةةمَِرةاسسك سسئةيوكوسي ة كى9ة[إٕ ََسرر ٍَٛاهللِ َ قرراٍَ? ايًٖػرر ٛفر ر ٞاي ر َُِٝنئ ٖ رَٛ
ٔ ٟبررمقِ? (})9;68ئة
درراَ ُّ
ن رَٚ ٖ:اهللِ َ َٚب ًَررَٚ ٢اهللِ]{ ََٚا ٙايب َ
ن ر َّ:ايمج رٌٔ فر ر ٞبَ ْٝت رِ٘? َ
َ
ساك 9ة مػ َبةة ة ةخةةواةةا ةَوسية كى9ةمةةةةويٓت ة( َير رػ)ٛةئ سسية ةنة ةنة بَاةية ة
َ ياةةةةىةخ،يةةتاةرس اي ةة 9ةْ ة خمَةب خةةةواةساْمةةةة ئةسسةب ة ةب خةةةواةسابةةوسئةئ ة ساةمةةةةةويٓت ة
ب مةة ةةزاةةرار ئةبمةئ سس ةن ةرياىةي م ة ةبض مةةةث ةئةئة سسةبة سكَئةَ ْة ة(ةيَػرٛ
اي َُِٝنئ)ةمةةويٓت ةمةة ةزاةسنةةمم  .ة
دووةم :جـؤرةكـانى ســويَهـد:
سلة ة( َُِ ٜررني)ةساكة 9ةمةةةةويٓتئةسسةية ةئ مةًاتاة( َُِ ٜررني)ةبة ةرسمة ىةةِامةةتةرسيةةوكَ ئة
بة آلّةب،ضةةىةخةةةوازةاسسك سسةبةة،ةمةةةةويٓت؟رةضوْهةةةة ةع رسكمة ٕةسابةةوسسةنة ةب رسمةةةة ىة
ةِامةةتة ة مي ْم ٕةي ي ة ٍةن مةةموةب م ة وسئةسسىةبًاةةةةةمىةمةةةةويٓتي ٕةخةةةواةرسسئةئٓج ة ة
ية سسسسةسلة ة( َُِ ٜررني)ية ٕةية ةرسمة ىةةِامة سسةخةةةوام ،ك سسةبةة،ةمةويٓتيفئةسلة ة
( َُِ ٜررني)ةب ة ة(أَ٤ررٔ)ةن،رسنَي ة سسئةسسةب ة ة(أَ َُْ ٜررإ)يةةفئةسسةسل ة ة(اي ر َُِٝني? ررذنٓم
 ٚؤْررث)ئةساك ة 9ةب ة ة(َؤْررث)يةةفةر ئةي ة ةزَ ة ْىةع ةِسبمةةتاة(ةاي ررُؤْث اير ر َُحَازٔ)ٟئةب ة ة
(َذَنٖم)يفةريتئةرسيونة ةب ةةوكَ 9ة( َٖذَا َُٜني)ئةسسة( َٖ رذَُِٜ ِٙني) .ة
(ايكُمطُريب)ةية ة(ةاَراَع ألذهراّ ايكُرم ٕ)()1رائةرسياةةة ة9ةج،ةسنة ْىةمةةةةويٓتةضةواةٕئة
(ج ةَٔةقس ن ةئ سةريِٓئةب آلّةَةٔة مُةوايةة ةةج،ةسنة ْىةمةويٓتة مٓجةةةةٔ)ئةرسياةةة ة9ة
(األَ َُْٜرإ فِ ر ٞايظ ر ر ٔمٜعَ َِ ١عًَ ر ٢أََْ َبعَ ر ١أَقِشَ رإّ? قِشْ ر ر َُإٔ ِف َُٔٗٝرا ايهَْٖ را َ ،ُ٠ايمج رٌ ايٖ ر ِذٟ
نر َذا،
نر َذا َ َٚ
ألفِ َع ًَرٔ َ
ن َذاَ ،ف ََ ِْٝعٌَٚ ،ايمجرٌ َُ ٜكرَٚ ?ٍٛاهللِ َ
ن َذا َ َٚ
َٜرْ ًِف َٚاهللِ ال أَفِ َعٌ َ
نر َذا،
نر َذا َ َٚ
َ َِْٜ :عٌِْ َٚ ،قشْ ر َُإٔ َيْٝصَ ِفَُ ٔٗٝا نَْٖا َ ،٠ايمجٌ َٜرْ ًِرف َٚاهللِ ََرا فَ َع ًِرت َ
َف َ
نر َذا َ َٚيرِْ ََ ِْٜعًر٘)ةساكة 9ةية ةلة ةيت كتاة
نر َذا َ َٚ
ََ ٚق ْ َف َع ٌََٚ ،ايمجٌ َٜرْ ًِرف َي َكر ْ َف َع ًِرت َ
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مةةةةويٓتةضةةواةةجةة،ةس9ةرسسةج،ةيةةةةة ٕةن ة ا ةِسكم ٕةي م ة ةسة(ب ة ةي نتسْ ةةمىةٖ ة َوسة
زاْة ي ٕئةئ سةرسسةج،ةسةنة ةنة ا ةِسكم ٕةي مةةةة ةس)ةئ سسية ةنة ة مةةةة سيوةمةويٓتةخبةةواة
بًاةةةة 9ةبة ةخةةةواةئةة ساسةئةة ساةْ نةةةة ّئةئة سةلةةةة ةْ نة ّئةرسايةةىةبمهة دة(بةة،ةسيٓة 9ةب اًة ة
مةة ةراْىةاآلٕةن سةْ ن ّئةرسايةىةمة ةراْىةبهة دئةئة سسةرية ةسةنة ا ةِسكىةرسن سي ة ة
م ة ةةب مضةةةة ساْ سس)ةسسة م ةة سيوةمةةةةويٓتةخب ةةواةبًاةةةة 9ةب خةةةواةسارسن ةة ّءةسارسن ة ّئة
رسايةةةىةساْ نةةةةة دة(بةةة،ةسيٓةة 9ةبًاةةةةة 9ةرسضُةةةةة ةاةةةآلٕةلةةةةةوئئةرسايةةةىةْ ضةة ئةئةة سسة
مةةويٓتسن ةْ ٖمٓ سسك ة ةج ة ئةساك ة ةرسب ة ةن ة ا ةِسدةبةةتاد)ةسسةئ ة سةرسسةجةة،ةس ةن ة ة
نة ة ا ةِسكم ٕةكمتاْمةةةةة ةئ سسية ة ةنة ة ةمةةةةةةويٓتةخبة ةةوائةبًاةةةةة ةئة ة سةلةةةةة ّةْة ة نَرسسئة
نَربم مش ةةىئةي ة خورةب اً ة ةئ سل ة ّةنةةَرءسسةْ ة يهَرب ئةب ة آلّة ممةواب ةة ةن ة ةةِام ة ىة
نةةَرسسئةئ ي ةْةة ةئ ي ة ةةن مةةموةْهوسياةةةةمىةي ة ةل ة موةبه ة ءةنَربم ةةىئةي ة خورةب ة ة
ْهوسياةةمشةبًاةةة ة9ةلة مهىةنةَرسسسةْة يهَربة ئةبة،ةٖة مةنَرْة ةْ ٖة مءةْ ٖة مةنَرْة ة
ٖ ة مئةئ ة سسةجةة،ة ة مٓج ة َىةمةةويٓتسن ي ة مةةىةرسيةةوكَ ة(ةاي رَُٝني ايػُررٛض)ةساك ة ة
مةةويٓت ةْكةةوسَةهة ةئةي ب ةئة سس ةخ سسْ نةة ةي ةيوْةة حةتاةْكةوسّةرسنةة د .ة
:ف فِ َُ ٔٗٝرا َب ر َٔ ْٝايع ًَ َُ را ٤إٔ
خ ر ِت َ
:ا ْ
ج ة ة(اي ُكررمطُيب)ةرس اي ة 9ة( َٚاي َٓ ُِٝ َٝرإ األَٚي َ ٝرإ َف ر َ
نْٖرأَ)٠ةئ سةرسسةمةةةويٓتس ةي نة ّئةئة سسةرية ةسةن مةموةمةويٓتةخبةةواسةب اًة 9ة
ِفَُ ٔٗٝا َ
سارسن ة ّئةرسايةةىةسا ةبةة،ةْ ة نَ ئةي ة ٕةب اً ةة 9ةساْ ن ة ّةرسايةةىةسابه ة دئةري ة ةسةن ة ا ةِسكىة
رسن سي ةة ةمةةةة ة ةب ي نةةتسْ مىةٖةةةة َوسةزاْ ي ةة ٕئةب ة آلّةرسسةمةةةةويٓتسن ةرسايةةىئة
زاْ ية ةة ٕةكممةةةةة ْتاةن سكوسْةةةةة ةةِاجمة ة يىئةزؤةبة ة ي ٕةنة ة ة(ة ََايِر رو ٚسر رْٝإ ايثَر رَٟٛ
ف َع ًَر ٢أَْر ر٘
ذ ًَر َ
نرإَ احلَر رايِف َ
راَ ايمَأََٚ ،ٟأذْ َُ ٚأَب ٛعبٝر )ٕئةرس ايةمةةةٔة( َفرإْٕ َ
ٚأَػْ َ
ػراُِ َق ّا َٜرمْ ٣أَْر٘ َع ًَر٢
شر ر ِ٘ َ
نر َذا عِ ْٓر َ َِْْ ِ
نر َذا َ َٚ
ن َذا ،أََ ْٚأْ٘ َق ْ َف َعر ٌَ َ
َيِْ ََ ِْٜعٌ نَ َذا َ َٚ
ٔ :إ ْ .ر َِ َع ًَ ْ ٝر ِ٘ َٚال نَ ْٖ را َ ََ ٠ع ًَ ْ ٝر ِ٘)ةئ يةةةة ةةئةة سةن مةة ةمةةةةويٓت ة
ف َع ًَ ْٝر ر َِ٘ ،ف ر َ
ََ را ذَ ًَ ر َ
خةواةرسسةي ةرياىةخ،يةةتاةخ ،ةب ةِامةةتةبزاْةةة ةءةمةةةويٓت ةي مةةة ةةخبةةوائةجة ة ةبة ة
ب ة ةنَرْتاةبًاةة ةساَةهةةَرسسئةرسايىةساشةْ بوسبةة ئة ةبًاةة ةساّةْة نَرسسسةية ةبمةةَ ة
ضةةوسب ئةسالةةمهَربة ئةئةة سسةي مةة ةةةِا ةزؤةبةة ةزاْ يةة ٕةرسضةةم ةب زْةة ةجةة،ة ة
مةةةةويٓت ة(يػ رر)ٛسسسسةْة ةن اةةةة ةِسكىةي م ة ةسئةْة ةيوْ ة ٖىةي م ة ةسئةب ة آلّةلةة امتمىة
ةِسمح كىةخةوا ةيةمبةة ئةرسياة ةب ة مشةةىةسابةة ةةِامةةتةرسنة دةية ةْة اىةنةَرٕئةية خورة
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يةة ةئمسةةةةةث دةنَرْةةةتائةَةة راّةمةةةويٓت ةي مة ة ةةخةةةةواةرئةيوْة ة ٖىةْ ي كة ة ئةضوْهةةةةة ة
مةةمةوابوسسةةِامةةتةرسنةة دئةبة آلّةن اةة ةِسكىةي مةة ةس .ة
ص َقر ٍٛايظر رافِع ٞفر رَٖ ٞر َذا بِايكَر ر ٔ)ِّٟٛة
(اير ُِمْ َٔ ٚز)ٟةي نمهةة ةي ةزاْةة ي ٕةرسياةةة ة9ة( ََ ٚيرَ ْٝ
ساك 9ةقسةة ةل امتمىةيمَسراةبة ٖمزةْمة ئةئة سسةٖة َوس ة(ةقُرمطُيب)ةية ةةمةة ةضةة سس ة
ئ َة ذس مهةةةةةَاسراةٖمٓة ة سْىءةَٓةةةمفةةِا ةزؤةبةة ّة ة ة ة ِةامة ة ئةنة ة ةْ بة ة ةنة ة ا ةِسكىة
ي مةة ةبةة  .ة
ســيَيـةم :ســويَهدى نقــومـكـةر(الـيـمـني الغـمــوس):
ػ راذِ َب َٗا ِف ر ٞايٓ راَ)ةب،يةة ة مةةىةرسيةةوكَ ة
ألْ َٗ را َػْ ُِ رص َ
س ر ّا َ
رسياةةةة 9ة(س رُِّ َٝت َغَُ ٛ
(ايَُٝني ايػُرٛض)ةساكةة 9ةمةةويٓت ةْكوسَهةة ة()1ئةي ٕةْػَؤن ةئةضةوْه ةخ سةسْ نة ة
ي ة ةئ ة يَراةْكةةوسّةرسن ة دئةئ سسْةةتسةيوْ ٖ ن ة ةي سةسي ة ئةئ ة سسشةبَي م ة ةي ضةةى؟ة
(ايكررمطيب)ةئ سيشةةىة مٓ مةةةة ةنةةَرسسئةٖ ةض ة ْتسةْ خيس ة ،ك ةْمةةوةضةةواةةب ل ة ن ٕئة
رسياةةةة ة9ة( َٔٚإْٕ نَ رإَ احلَايِ ر رف َعًَ ر ٢أَْ ر٘ يَ رِْ ََ ِْٜع ر رٌْ نَ ر َذا َٚنَ ر َذاَٚ ،قَ ر ْ َفعَ ر ٌَ َ َت َعَُِّ ر َّا
يً َهر ِذََ ،فٗر َ.ِ ٛرِ َٚال نَ ْٖرا َ ٠عَ ًَ ْٝر ِ٘ ِفرَ ٞقرَ ٍٔ ْٛعاَر ِ ١ايع ًَ َُراََ ?٤ا ِيرو َٚسرْٝإ اي َثرَٟٛ
ن رإَ ايظررافِعُ َٜ ٞك رٍٛ
راَ اي رمَأََٚ ٟأذْ َُ ر ْب رٔ ذَْٓ َب ر رٌ ََٚأبرر .َ ٞرََٚ َٛأبرر ٞعَب ٝر َ َٚ ،
ََٚأػْ ر ر َ
( )2
ٜهَِّْم)ة(اَاَع ألذهاّ ايكُمإ) ةساك 9ةئ ية ةةئة سةن مة ةمةويٓتةرسةخةةواةةنة ةسا ة
ْ ة نَرسسسةنَربمشةةةةم ىئةج ة ةئ ة سةج،ةسنةةةة ةريه ة ةْ ة ٖمٓ سسةن ة ةبَي م ة ةي ة سس ة
لةةةة مهىةْ نَربةةةة ئةبةةةة آلّةبة ةئ ْك مةةةةتةمةةةةويٓتةخبةةواةنة ةنَرسسية كىءةرةؤةبهة ئة
(ساكة 9ةبزاْةةةة ةنَرسسية كىءةئمٓهةةةة ةيىةيةةةة ةبهة دئةية ٕةبزاْة ةْة يهَرسسءةئمسةةث كىة
بهة د)ةئ سسةيوْ ٖبة ةسئةسسةن ا ةِسكمشةةىةي مة ةةْم ةية ةال ةزؤةبة ةزاْ يةة ٕ...ة ة
جمةةىة َمةةةةم ةس9ةَة راّةيوْ ٖبةةةة ةسةب،ضةةىةنة ا ةِسكىةي مة ةةْمة ؟ةبة آلّةلة امتمىة
رسياةةةة 9ةيوْ ٖب ةيشةةةة ءةرسبةةةة ةن ا ةة ةِسكمفةبةةتادئةئ ساْ ة ةن ة ةرسياةةةةةمٔ9ةن ة ا ةِسكىة
ي مةةة ةةْمةةة ةنةةة ةرسايةةةىةضةةة ْتةاة ةَوسرسيةةة نىة مػ َبةةة ةةةريةةةٓ ئةرسياةةةمٔ9ة
ي ب ةئ سسي ةيوْ ٖة ن ةٖمٓةتسةي سةسيةةةة ةبة ةن اةةةة ةِسدءةلةةة ىةساةالْ ضة رةَٓةمفة
)1ةْوقةِئةي ٕةْكةةوسّئةٖ ةرسسنةم ٕةب نةة ةرئ .ة
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ئ سةةِاية ّةب ةرياةة ءة مِةةِامةة ئةضوْه ةٖ ةةن مموةةِامتةبة،سسةمةويٓتيهىةبة ةرةؤة
خبةوادئةب،ةئ سس ةٖ قمةوةبه دةب ةْ ٖ مئةْ ٖ قمةةةوةبه كة ةٖة مةءةلة ي ريم نىةرةؤة
بةة،ةن مةةموةبةةتادئةرسايةةىةب اًة ةن ة ا ةِسدةرسرسّءةيوْ ٖ نةةةة ةي م ة ةةالبضةةةة ئةئ ة سسة
رسن ك ةخ ياةوةٖ ْتإةي مةة ةةمةةويٓت ةرةؤءةلةة ي ريةمتاْىةبةة ةرةؤ.ة ة
(إ ْبررٔ اي َعمَ ِبرر)ٞةية ة(أذهرراّ ايكررم ٕ)راةقسة ي نىةجةةوإةرسنة دئةنة ة(اي ُكررمطُيب)ةيمةةىة
رسخةةةةوازي سسةية ة ةك اسةةمة ةةَسن يةخ،يةةةتائةرسياة ة 9ة(إَٔ اآلَٜر رَََُٚ َ١فْ ِبكِشْ ر رَُ َْ ?ٔٔٝيػْ رر،ٛ
ضر٢
خمَجَتْ َع ًَر ٢ا ِيػَا ِيرطِ ِفر ٞأَ َُْٜرإٔ ايٓراضٔ ،فَأََرا ا ِير َُِٝني ا ِيػَُرٛض فَرْ َٜ :م َ
َ ْٓ ََٚع ِك ََ ،ْ٠
مطْر رهَاٍَ أَْٜطً ررا إَٔ اهللَ سرر ْبرَاَْ٘ َعًٖررلَ ايِ َهْٖ ررا ََ َ٠عًَ رر٢
رر ررٌُّ ا ٔ
ِبَٗر ررا اُِٜ ٚر ررٕٔ أَ َ ْٚررمِ َٜٚ ،ٍ٠َ٤ٚ
قِشْ ر رَُ ْٞايِ ر َُِٝنئ ايُِ ْٓ َع ِك ر َ ،ِ٠فَ ر َعْ ََ ررا َب ْع ر ََٖا َٜهُ ررَِ ٕٛا َ ٥ر َ١قِشْ رِٕ فَإْٔ رر٘ يَ ر ِْ َعًٖررلْ َعًَ ْٝرِ٘
ن ْٖررا َ)ْ٠ئةساكةة 9ةئةة سةئ ي كةة ةرسسةجةة،ةسةمةةويٓت ةكمةةتاةٖةة كوس9ةمةةويٓت ة(ة َي ْػرر)ٛئةسسة
َ
مةةويٓت ةراَ زةاْةةتٕئةسسةمةةويٓت ةخة ياوةية سةرسسةج،ةسية 9ةية ٕةمةةويٓت ة(ةيػرر)ٛية ة
ي ة خورةمةةةةويٓتيهىةراَ ة زةاسسئةرسياةةةة 9ةضةةوْه ةخةةةوا ة ة ةسسةري ةةن ة ا ةِسكىةك ة ْم ة
ي مة ةةمةةويٓت ةراَة زةاسةراْة سسسةئةا ةَوسية كىةمةةويٓت ة( َيػْر)ٛةنة ا ةِسكىةْة س ئةبة ة
ئ ة س ةريه ة ةمةةةة رةجةة،ةيفةبةةةة ئةك ة ْم ةراب ة شةرسبم ة سسةبةة،ةئ ة سةرسسةجةة،ةسئةي ة ٕة
مةةويٓت ةرٍةي م ة ةةض مةةثمَٓاءسئةي ة خورةمةةويٓتيهىةم ة ةزاةسنمم ئةب ة آلّةمةةويٓت ة
(غُٛض)ةٖمكةجواَمَيةوة مىةةِاز ةْمةة  .ة
ي ة ب ةس ةمةةةةويٓت ة(غُر رٛض)سسسةئةةةة ّةا ةَوسرسيةةةة ةريٓمةةةةٔ9ة[ َعرْٔ َع ْب ر ِ اهللِ ْب رٔٔ
جررا َ٤أَ ْعمَا ِبررٔ ٞإ َي ر ٢ايٓبِر ر ِّٞة َف َكرراٍَ? َٜررا ََسر ر ٍَٛاهللِ! ََررا
ضر َٞاهللُ عَْٓٗ َُرراَ ،قرراٍَ َ
َع ُْرمِٕ َ ٚ
ايِهَ رربَاِ٥م؟ َقرراٍَ? امٔطْ ر رمَاىُ ِبرراهللَِ ،قرراٍَ? .ررِ ََررااَا؟ َقرراٍَ? .ررِ ع ُكررٛم ا ِيَٛا ِي ر َ َْ ،ٜٔٔقرراٍَ? .ررِ
ِررع ََرراٍَ
ََررااَا؟ َقرراٍَ? ا ِير َُِٝني ا ِيػَُررٛضُ ،ق ًِررت? ََ َٚررا ا ِير َُِٝني ا ِيػَُررٛض؟ َقرراٍَ? ا ٖيرذَِٜ ٟكِتَ ِ
در ررأَ ُّٟب ررمقِ? (َٚ ،);>75ايتِّمَِررذِ ٟب ررمقِ?
اَْررمٔمٕ َشْر ررًِِٕ ٖرر َٛفِ َٗٝررا نَ ررااَِد{َ َٚا ٙايب َ
(})8576ئةساكةة 9ةع بتسياةآل ةنةةوةِ ةع َةةةةَة ةنةةةوةِ ةعة ةخةةواةةية ةخ،يةةةةىءةبة بىة
ةِاز ةب ئةرس اي 9ةن بَاي نىةعة ةِسبىةخمًاةة نةةةمىةرسلةةة نمىةٖ كة ةال ة مػ َبة ةةة
يةةوكى9ةئةة ة مػ َبةة ة ةخةةةةواةرةيوْ ٖةةةة ةزؤةةي سةسنةةةةة ٕةنةةةة َ ْ ٕ؟ةاةةةةة ةَوس 9ة
ٖ سب شةبة،ةخةةواةةراْة ٕئةيةوكى9ةرسا ةئة سسةضةةمةتيهةةة ؟ةاةةة ةَوس 9ةئمشةةة ْتْىةرياةىة
رايةةةةوءةبة يئةيةةوكى9ةرسا ةئة سسةضمةةةتيه ؟ةاة ةَوس 9ةمةةويٓت ةغة َوسسئةمةةويٓت ة
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ْكوسَه ة ةئةيةةود9ة(ري ة ةسةع بتس ايةةآل ةنةةوةِ ةع َةةةةَ ةنةةةةوةِ ةعةةةة ةي ة ةن،ةِسن ة راة
بةةوسس)ئةمةةويٓت ةغةة َوسسةضممةةةةة ؟ةاةة ةَوس 9ةئةة سةمةةويٓتسي ةنةة ةن مةةموةَةة ياىة
َسةوياُ ْمهىةب،خةة ،ة متارسبةةَِ ءةرةؤشةرسنة دةي ةمةةويٓتسن يتا.ة ة
ذررل ا َْرمٔمٕ
ِرعَ َ
ي ة ةا ةَوسرسي ة نىةريه يةةتاة مػ ةة َب ةةةرسا ة ةَو 9ة[ ََررٔ اِقِتَ َ
َشْ رًِِٕ بِ ََ ،ِِ٘ٓ ُِٝٝف َك ْ أَْٚجَطَ اهللُ يَ٘ اَيٓا ََٚ ،ذَمَّ َعًَ َْ ِ٘ٝا ِيحََٓ ،َ١فكَا ٍَ يَر٘ ََجرٌ? َٚإْٕٔ نَرإَ
طَر رً٦ْٝا َٜشِر رريًا  َٜررا ََس رر ٍَٛاهللِ؟ قَ رراٍَ? َٚإْٕٔ قَطِ ررٝط َِر رْٔ أَََاىٍد{َأخْ َمجَر ر٘ َأذَُْر ر بر رمقِ?
ش را ُِّٞ٥بمقِ? (>َٚ ،):96ابْٔ ََاجَْ٘ برمقِ? (،)7879
(ََٚ ،)777>8شْ ر ًِِ بمقِ? (َٚ ،)8:6ايٓ َ
رررأَ} ُِّٞ.ئة
َٚاي ر ا َ َِ ُّٞب رمقِ? (َٚ ،)7;58ايِٖ َب َما ِْ ر ُّٞب رمقِ? (<><)َ ،ع رْٔ أَ ِبرر ٞأََُا ََ رَ َ١ا ِي َ
ساكة 9ةٖة ةةن مةةموةَة ياىةئمٓسةةة ْمهىةَسةةةوياُ ٕةبة ةمةةويٓت ةخة ،ةب،خة ،ةرابةَِ ئة
(ساك 9ةمةةويٓت ةب ةرةؤ)ةئ سسةخةةواةةئ يةةةَ ةبة،ة مويسةةةةتةنةَرسسئةسسةب ٖ لةةة مشةةةىة
يةة ة ق رسغ ةنَرسسئة(ضة ْتةٖ ةِسلة ي نىةي سةسية ر)ئة م سيةوةيةوكى9ةئ ية ةةلة مهىة
ن َمةفةبة ئةئ ة مػ َبةة ة ةخةوارةةاةةة ةَوس ئةمةةموانمهةةمفةبة ة(مةةةموانموة
ي ةراة ةئةة ةاى)ئةي خةةورةب ةضًاةة راةيهةةمفةبة  .ة
ضـوارةم :سـويَهـدى دلَ لةسـةر دامـةزراء (الـيـمـني الـمنعـقدة) بريتـية لةضـى؟
(قُمطُب ر ر)ٞةئةةة ساة مٓ مةةةة ن ةٖمٓةةةة سسئةرسياةةةة 9ة(اي رُِ َٝني اير رُْٓ َع ِك َ ِْ َْ َْٓ ٠ع ًَ ر ْ َِ ١ر َٔ
َ َِْٜ :ع ررٌ،
ط ِفر ٞايرُشْ رر َتكبَ ٌٔ َأالٖ ََ ِْٜعر ٌَ َف َْ َعر ٌَ@ أََ ْٚيرْٝعَ ًَٔ َفر َ
اي َعرركِ ِِٖ َٚ ،ر ََ ٞعكِ رر ايكًَِ رر ِ
رًٓ َٗا امس ر ِتثٓاَٚ ٤ايهَْٖا َ)٠ئةساكة 9ةمةويٓت ةراَة زةاءئةسلة ة(ةَ ْٓ َعكِر )٠ة
َف َٗ ر ِذ ِ ٙايٖ ِتِ ٜ ٞ
(إٔ ْْ َْ َعرراٍ)سئةية ة( َع ِكر )ةساكة 9ةيَيةةتإةيَيب مةةتئةئة سيفةئ سسية ةنة ةر ايةةىةخةة ،ةي ة ة
راٖ كوسراةبض مةةثمٓةة ةي مةة ةةلةة موةن ةئ سةل ةْ ن دئةرسايىةبمهة دئةية خورةرياةىة
بض مةثمٓ ةة ةئ ة سةلةةةة ةبهةةةة دئةرسايةةىةْ ة يه دئةئ ة سةجةة،ةسةمةةويٓتسةئ ة سسةح ة آلياىة
رسن كة سسة(َ ب م ة ىةي ة ةحة آلٍةنةةَرٕئةي ة ْىةئة سس ةئة سةيوْة ٖة ةي ة ةنةةٍ،ةئمٓسةةةة ٕة
رسنةة ك سسئةن ةي ٕةرسب ةٖ آلساةرٕة(إسرتثٓا )٤ةكمةتاةبهة دئةبة ةيةوكٓىة(ةإٕ طرا ٤اهلل)ة
ي ٕةرسايىةرسبة ةن اةة ةِسكىةي مةة ةةبتاد .ة
(إستثٓا)٤ةساك 9ةٖةةة آلساةرٕةنة ةرسايةىةب مةةةةىةرسنة ّئةئة سسةضةٕ،ةرسنةَ ؟ةيةَْ ة
ئ سسيةةة ةبةةة سةرسسسئةيوْةةة ٖىةمةةةويٓتسن ةي مةةةةةة ةةْ َمٓةةةةة 9ةيةةة ٕةيةةة ةَمةةةةةةة ْ ة
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مةةةةويٓتسن يتاةٖةةةة آلساةرْىةكمةةتاةبه ة دئةن ة ةبَي مةةةة ةي ة ةيةةوكٓىة(إٕ طررا ٤اهلل)ئةي ة ٕة
ئ سسك ةرسب ةرسا ةمويٓتسن ةن ا ةِسدةبتادئةئ ي ةْ ةيوْ ٖبةة ةس .ة
نةة ة ةخةةةةةواةرساةة ة ةَو 9ةﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼئةسلةةةةةة 9ة
( َع ٖك ْ ِ)ةب ةمة ة(قِما)٠٤ةخويٓتةاسسكة سسئة(ة َعكٖر ْ ِ) و (عَاقَر ْ ِ) و ( َعكَر ْ ِ) ب بةة ة
لةة ررسئةٖ ةةمةةمهىةي ىةَ ْةة ي ئةساكة 9ةيَي ةةةة ٕةرابةةة ةئةريا ة ٕةي مة ةةض مةث ْتبة ئة

ن ةرسا ةَو 9ةﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼئةساك 9ةخةواةمزاك ٕةرسرادة
ب ةٖةة ،ةئ سةمويٓتاْ سسةن ةر اي ٕةي م ةةض مةث ْتسسٕئةية ْى9ةئ ية ةةةجمب جم ةةة ٕة
ْ نةةةةةَرٕئةٖ ةضة ة ْتسةخةةةةوا ة ة ة ةسسةري ةةْ يمة ة ةَوسس9ةئ ية ة ةةمةةويٓتسن ْ ة ةة ٕة
جمبةة ج ةْةة نَرٕة(إٔاا ذَ ِٓثررتِ فِٗٝررا) ئ يةة ةْ ةئ يةة ةةمةةويٓتسن ةجمبةة جة ةبهةة دة
يوْ ٖبةةة ةةْ بةةةة ئةن مةةموةمةةويٓتةرسخةةةواةرس اية 9ةبة ي ْىةب مة ا ةةرسضةةِئةرسايةةىةبة ة
مة ا ةةرسضة ئةئ سسةري ةسةريامشةةىةي م ةةض مةث ْتسسئةبة آلّةئ ية ةخةةواةةَوح مة ب ة
رسنةةةة د؟ةْ خمةةةةَئةب،ضةةى؟ةضةةوْه ةئة سس ةنة ةمةةةةويٓت ةي مة ةةخةةةواةرسسئةمةةةةويٓتة
ي مةةة ةةخوةاسسنةةة ةجمبةةةةة ج ةنةةةَرسسئةبةة آلّةئ يةة ةةمةةةويٓتةي مةة ةةخوةاسسنةة ة
جمبةة ج ةْةة نَائةئةة سةن كةة ة مةةىةرسيةةوكَ ة(ةذَ ِٓ رثَ ِفرر ِٓ َُِٜٝ ٞرِ٘) ساكةة 9ةمةةويٓتسن ة
جمبةةةة ج ةْةةة نَرسةرسبةةة ةنةةة ا ةِسدةبةةةتادئةيةةة ٕةرسبةةة ةي َم ْةةة ةمةةةويٓتسن يتاة
(إس رتثٓا )٤ةنَرب ئةساك 9ةيوكبمةة ى9ة(إٕ طا ٤اهلل)ئةب،ةسيٓ ةن مةةةموةرس ايةة 9ةمةويٓتة
ب ةخةواة(إٕ طا ٤اهلل)ةب ي ْىةبة ةمةةةة ا ةةرسضةِئةئ ية ةةسا ةيوكبة ئةية ٕةمةويٓتةبة ة
خةةةةواة(إٕ ط ررا ٤اهلل)ةئة ة ساةرسنة ة ّئةئ ية ة ةةرسايةةةىةبةةة ،ةْ نةةةةةةَائةَة ة راّة(إس ررتثٓا )٤ة
كمةدسةة وسئةن ساك 9ةيوْ ٖبةة ةةْمةة  .ة
مػة َب ةةةية ةا ةَ يشةةةة مهتاةرسةبةةة ةس ةئة سسةنة ةئ ية ةةئمٓسةةةة ٕةمةةةويٓت ة
ي م ةةل موةخةةواةةرءةرسايةىةك َ لة ةنةَرةْة نَرْىةلةةةة ن ةب لةة ةةَسةية ةنَرةْةىئة
ذًِرف
مويسةة ةن ا ةِسدةبتادئةي سب ةسسسةا ةَوسيةةة كى9ة[إ ِّْٔرَٚ ٞاهللِ إْٕٔ طَر را َ٤اهللُ الَ أَ ْ
نْٖر ر رمْف
َع ًَ ر ررُِ َٜ ٢ر ر رنيٕ َفر ر رأَََ ٣غَ َْ ٝم َٖ ر ررا خَْٝر ر رمًا َِْٓر ر ر رَٗا ،إٔالٖ َأ َ ْ ٝر ررت ايٖر ر رذِٖ ٟر ر ر َٛخَ ْٝر ررم َ َٚ
ش ر ًِِ ب رمقِ? (>ََٚ ،)978أب رَُ ٛا َُ ٚب رمقِ?
د رأَ ُّٟب رمقِ? (ْ ََٚ ،);;78
ج ر٘ ايب َ
َ ِٓ ُِٜٝرٞد{َأخْ َم َ
سر} ٢ئةساك 9ةَةٔةمةةةةويٓتةبة ةخةةواة
(;<َٚ ،)87ابْٔ ََاجَْ٘ بمقِ? (<َ )765عْٔ أَبَِ َٛ ٞ
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( مػ َب ةةةمةةةويٓتيفةرسخةةوا)ئةئ ية ةةخةةواةبمةةةة س ئةٖةمكةمةةةةويٓتيوةْة خّ،ة
ي مةةة ةةلة موئةبة آلّةك َ لةةةةة ةبهة ّءةئةةةةة سس ةمةويٓتّةيةةةةة ةخةةواةةرسسة(بمهةةةة ّةية ٕة
ْ يهةة ّ)ةب لرتسة(ب،ةسيٓ 9ةمةةويٓت ةخةواةرسسةقسةة ةي ية ٍةاآلٕةن سةْ ن دئةبة آلّة
قسةةةة ةنَرْ ن ة ةب لةةرتةبة )ةئ ة سسةئةةةة سس ةن ة ةمةةةةويٓتّةي م ة ةةخةةةواةرسسةْ يه ة ّئة
رسيه ّئةسسةرسايىةب،ةمةويٓتسن لةةِةن اةة ةِسدةرسرسّئةئ سسةب ْسةةب دةخةة. ،ة ة
خ ْٝرمًا َِ ْٓ َٗرا
ني َفر َمأََ ٣غ َْ ٝم َٖرا َ
ف َع ًَرُِ َٜ ٢ر ٕ
ذ ًَر َ
ب ْسةةب دةيشةةة مفةرساة ةَةو 9ة[ ََر ْٔ َ
شر ًِِ
جر٘ َأذْر ر َُ برمقِ? (>ْ ََٚ ،)=<6
َْمْ عَرْٔ َُِٜٝر ر ِِٓ٘د{َأخْ َم َ
َفًِ َٝرأِفِ ايٖ رذِ َٖٛ ٟخَ ْٝرم َٚيِٝه ِّ
ذب رإَ ب رمقِ?
رٝحَٚ ،ا ْب رٔ ِ
ػر ِ
ش رٔ َ
ذَ
ب رمقِ? (َٚ ،)9796ايتِّم َِ ر ِذ ُّٟب رمقِ? (َ َٚ )6:85ق راٍَ? َ
(>َ ،)989عررٔ أَ ِبررٖ ٞر رمَ ْٜمَ} َ٠ئةساكة 9ةٖة ةةن مةةموةمةةويٓت ةخةةةواةرةي مة ةةلة موئة
رسايىةك َ لةة ةنَرةغ يَ ةئ سسةب ل ة َسئةبة ةئة سس ةنة ةبة ةضة نىةرسزاْةىةبمهة دءئة
ن اة ةِسكىةمةةويٓتسن ةبةةتاد.ة ة
ريةةةة ةسةمةة ةسك ةمةةوةِسكىة(ايترررم)ِٜيةةفةئ يةة ةةك َةة ٕةبةة قىةبةة ةإٕ طررا ٤اهللة
رسي يٓة ئةي سبة ةسسسي ةن ةخةوا ة ةسسةرية ةةرساةة ةَو 9ة ة

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼئ ة(ئ سسشةري ةسةب مةة ةٖ كمهىةٖةة بوسس9ة مػةة َب ةة
ةمويٓتةرسخةواةْ ضم ةال ةَ ةي ةقيبطيىةن ةن ْمزسية نىةبةوسسئةي ب ةئة سس ة
ٖ ْتيوةي ةخمزاْ نةة ْىةي سبة ةسسسةيًةة يىةيةةة ةةرسنةة ٕئةية خورةخةةواةةرْمهىةية ةال ة
ي نة ةي ةخمزاْ ن ْىةخةواةرسسئةئ ساْىةريهة ة مىةٖ مة م ةةبةوسٕةئةئة سيفةمةويٓت ة
خةواةرسسةجة ةيهىةريهة ةئة سةخةةواةةرْ ةْ خةةواةك سسئةٖةة ةرسسةةِيواي كة ن ٕةٖة ٕ)ة()1ئة
 )6ي ن َمة ٕ9ة[عٔ أْص بٔ َايرو إٔ َسر ٍٛاهلل ةناْت ير٘ أَ ََرََِٜ ْ١ؤٖرا ،فًرِ َرزٍَْ برر٘ عا٥ظررٚ ١

ذِْؼ رر ١ذت رر ٢ذَمََ ررٗا عًررْْ ٢ش رر٘ ،فأْ ررزٍ اهلل عررز ٚجررٌ? ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ...

ﭡﭼ التـحريم  .أخمجر٘ ايٓشرا ٞ٥فر ٞايتْشرري? <ٚ ،;7ػرر٘ ايررانِ ٚ ٚافك٘ ايذٖبر.ٞ

 :عٓ ر ز ٜٓررط ابٓ رر ١جر ررع
رسسسَمةة ٕ9ة[عررٔةعا٥ظ رر ١قاي ررت? نررإ َس رر ٍٛاهلل ةَٜظررَمَ َعشررَ ّ
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ساك ة 9ة(خةةةواةرساةةةة ةَو )9ةئ ة ة مػةةةة َب ةرةب،ضةةىةلةةةة موةن ة ةخةةةواةبةة ،ةحةةةة آلٍة
نةةَرسس ئةق رسغةةةة ةرسنةةةة ؟ةب،ئة سس ةنة ةٖ سمةة ةسن ْتةية ةخةةةة،دةةِاز ةبهةةةة ئة
(ري ة ةسةٖ سمة ةة ةءةذٕةزسخةةتءةاشةةةة ة ةٖ ي ة ةي مةةةة ةة م ة سئةئ يةةةة ةة مػةةةة َب ة ة

خةةةةواشةةبمةةةت)ئةسسةخةةةةواةيمبةةةوةرسيةبةة ةبةة زسيشةيةة ةﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼئةية ةةِابةةَرسسراةنةة ا ةِسدئئ ةمةةةةويٓت ة
ب،ةري ة ةنَرسسٕئةسسةخةواةمةة ة ةلةة م ةك ْة ءةخةواةزاْة ةنةة ةب جممةة .ة
رُر ٍ ،
(عب ايممحٔ برٔ ْاػرم ايشرع )ٟةرس ايةة 9ة( َٖر َذا عِ َتراَ َِر َٔ اهللِ ِي َٓ ِبر رَ َ ِ٘ ِّٝ
ض
َ ايعَشَر رٌَ َ ،ماعَر راِ ّ٠يدَر راطِم بَعْر ر ٔ
سر ر رمٜت٘ "ََأََٜر ر "١أَ ْٚطر رمْ َ
شر ر ر ِ٘ َ
ني ذَر رم َّ َعًَر رِ َِْْ ٢
ذر ر ر َ
ِ
ر رٌ
ط ر َم َع َي ُه رَِْ َٚ ،ق ر َ ََ را ب رِ٘ َٓ َ
جا رِ٘ ،ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼئ َأَ ?ٟق ر ْ َ
َزَ ْٚ

ث)()1ئةساكة 9ةئ َة ةيًةةةة يىةنَرْمهة ة
ثََ َٚ ،ا بِ ِ٘ ايهَ رْٖا ََ ،ُ٠بعْ َ احلِ ْٓر ِ
َأَُ ْٜاِْهُ رِْ َقبْ ٌَ احلِْٓ ِ
ي ةخةواسسةبة،ة مػةة َب ةسن ئةَوح ممة رةةن كمةوةَ ةية ةن ْمزسن نة ةخة ،ة
ي خةةة ،ةق رسغةة ةنةةَرئةيةة خورةخةةةواةةرْ سس ةٖةة ْ ويٓىةي خةةة ،ةق رسغةةةة ةنةةَرئة
ب،ئ ة سس ةٖ ةة ْتيوةي ة ةٖ سمةةةة ةسن ْىةةِاز ةبه ة دءةريام ة ٕةض ة ىةبه ك ة سسئةَ ب مةةتة
ئ سسيةة ةي ةةِابَرسسراةي ةلةةة ةيت كىةخ،يةتاةبة ،ةراْة سٕئةئة سس ةنة ةمةويٓتسن ْ ْىة
ةٖ ياتسسسلم سسئة ةمفةئة سس ةمةويٓتك ٕةيةةةة ةةبهة س ئةية خورةئة سس ةنة ةرسبم ة ة
ن اةةةةة ةِسدةرسا ةئةة سس ةنةة ةمةةةةةويٓتك ٕةيةةة ةنةة سكوسئة(ضةةةوْه ةئمٓسةة ٕةرسيونةة ة
ن اة ةِسك نةةةةة ةبةةةةةتاة مةةةةةفةئةة سس ةلةة ن ةبهةة دئةرسيونةةة ةلةة ن ةبهةة ءةرسايةةةىة
ن اةة ةِسك ن ةبةةتاد) .ة
ثيَـهـجـةم :ســويَهـد ثـيَـخـوراء (الْمَحِـلُـوفُ بِــهِ) ضـييــة؟
ٖ ة َوسةزاْ ي ة ٕةي م ة ةةئ ة سسةي نةةتسْ ةٔةن ة ةمةةويٓت ة مدةةوةاسةك ة ْم ةخةةةواسةْ ة سسة
مةةةمم ك ةٖةة ةسة مةةةة ْتسن ْٓىئةك ْمةةةة ةئمُةة ّةئ محةة رةيةة ب ةس ةةِسسايةةةىةمةةويٓتة
ٚميهررث عٓ ر ٖا ،فٛأطأف أْا  ٚذْؼر ١عٔ أٜت رٓرا ُخرٌ عًٝرٗا فًَِتررٌ يرر٘? أنرًررت ََػرافٝررم...د َٚاٙ
ايبداََ ٚ ،9>67 ?ٟشًرِ?  .69<9ة
ٝ )6شرٝرم ايهمٜرِ ايممحرٔ ،ص .=<7
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خةةةواةرٕةبةة ة مػةةةة َب ةسسسةقسةةةة ي نىةٖ يةةةة ئةٖ ياب كةة ةخةة ياهىةريهةة ةئ ًٖةةةىة
بمتعةة دءةالرسةةٖةة ٕئةن ةمةةويٓتي ٕةب ةغ يةةَ ةخةواة ةة ةةِسساي ئةب آلّةي ةةِام متاة
ئ ة سس ةن ة ةب اي ةة ةل ة ةعمم ن ٕةرسي ي ة ْٔئةئ سسي ة ةن ة ةمةةويٓتةب ة ةغ ة يَ ةخةةةواسة
مةمم ك ن ْىةرةسمةةتةْمةة ئةي سبة ةسسسشةب ياة ةة ةزؤةٕ9ة ة
جعَ إٔير ر ٢اهللَ ،ف َكراٍَ? َٚعِر رز ِوَ ال َٜشْر رَُع ِب َٗرا
ظ َم إٔي ر ٢آَََ َ َٚ ،ِ١
ج ر ْبمٔ ٌَٜيرُا َْ َ
)1ة[إٕ ِ
جر٘
ن َذ ِيوَ َقراٍَ ف ر ٞايٓراَ? ال َٜشْر رَُع ِب َٗرا أَذَر فَ َٝر خًُٗاد{َأخْ َم َ
خ ًََٗاَ َٚ ،
ذ إٔال َُ َ
أَ َ
ذشَر رََٔٚ ،أبر رَُ ٛا َُ ٚبر رمقِ?
َأذَُْر ر بر رمقِ? (َ )=;88عً ٝررل طر رعٝط األَْ ررؤٚو? إٔسر رَٓاَُ ٙ
شرا ُِّٞ٥ب رمقِ?
رٝحَٚ ،ايٓ َ
ػر ِ
شرٔ َ
ذَ
ذ ر ِٜث َ
(َٚ ،)9<99ايتِّم َِر ِذ ُّٟب رمقِ? (َ َٚ )7:;5قراٍَ? َ
حلرانِِ ب رمقِ? (َٚ ،)<7ايبَِ َٗ ْٝكر ٞفر ر( ٞطررعط امميررإ) ب رمقِ? (َ )8=9ق راٍَ
(َٚ ،)8<;8ا َ
رٝح}ئةساكة ة 9ة مػة ةة َب ةةةرساة ة ةَو 9ةن كمةةةوة
شر ر رٔ ػَر ر ِ
ايظر ر رٝذ األَيب رراْ ?ٞذَ َ
جبةَيٌةك َ ل ةب ٖ ل ىةنَرئةرسايىةي ةِايةةة سسةال ةخةةواة ةبة ةزئةيةوكى9ةمةويةٓتة
بة ةعةمززسكةةىةكةة،ةٖة ةةن مةةموةْة ءءةسسمةةمىةب ٖ لةةةةتةببمسة ةة ةرسضةةم ةْمةةو ة
(ي ْى9ةَ راّةئمُةة ْىة ةة ةبة ئةن ةيهةةةىةسارسنةةة دةبضم ةةة ةْمةةةو ئةب،ئةةة سس ةضة ىة
كمب ة ئةي ة ةا ةَ يشةة ن ٕئةَ ب م ة ىة ة ةئ سسي ة ئةْ ة ىةٖ ة ةةن مةةموةسسمةةمىة
ب ٖ ل ةة ىةبمسةةةةتئةح مت ة ٕةبضةةةةم ةب ٖ لةةةة )ئةرساي ةةىةجب ةةَيٌةن ة ةك َ ل ة ة
ئ يةَ ةرؤزسخىةنَرئةيةوكى9ةب ةعمةةززسكىةك،ةٖمكةن سةرسْة ءةب مةىةج ٖ ْٓة ّة
ْ بمسةة ئةبضةةم ةْمةةةو ئة(ساكة ة9ةن ةيهةةةىةسارسنة دةنة ةْ ضم ةةةة ةْمةوةرؤزسخة سسةسة
ئ سةنَرسساْ ةن ةب ةرؤزسخىةرسي ية ْٔةئةخة،يةيممة ٕةبة ةرسسةةرسيةَ ة)ئةن ساكة 9ة
يمةَسراةجبةةَيٌةمةةويٓت ةب ةعمةززسكةىةخةواةخةواةرسسةن ةمةةمم كىةخةواي  .ة
ر ًِررف
نررإَ ََس ر ر ٍٛاهللِ ة َْ ٜ
)2ة[ َع رٔٔ ا ْب رٔٔ ع َُ رمَ َضِ ر ر َٞاَهللُ عَْٓٗ َُررا َقرراٍَ? أَنِ َثررم ََررا َ
ذَُر برمقِ? (==<ََٚ ،)9ايِبدَرأَ ُّٟبرمقِ?
ِب َٗذِ ِٙايِ َُِٝر رنئ? (الَ ََٚك ًَِّرطِ ا ِي ُكًُر)َِٛد{ ََٚا ٙأَ ْ
(<َٚ ،);;6أَبررَُ ٛا َُٚب ررمقِ? (َٚ )87;7ابْ ررٔ ذِب ررإَ ب ررمقِ? (})9887ئةساكةة 9ةع بةةةتسياآل ة
نةةوةِ ةعوَةة ةةخةواةيةممةة ٕةةِاز ةبةة ئةرس ايةة 9ةزؤةبة ةجة ةة مػ َبة ة ةخةةواةةة
ئةة ساةبةة سةلةةةموسي ةمةةةويٓت ةرسخةةةةواةرئةْةة خمَة(ئةة سةلةة ةساْمةة )ئةمةةةويٓتةبةة ة
ٖ ياة ة ةةمَِسةسسس ةرآلٕئةية ة خورة{ال َٚؼَ ررمِّفِ ا ِي ُكًُ رر}َِٛئةساكة ة 9ةالرسة ةرآلٕئةئة ة سسة
(ايٓشر ر را)ٞ٥ةٖمٓ سية ة كىءةئ يةةةب ْمىةبة ة ة(ػ رررٝح) ةراْة ة سسةية ة ة(ةػ رررٝح س ررٓٔ
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ايٓش ر را)ٞ٥راةساكةة 9ةئةة سةل ة ةساْمةة ةمةةويٓتةبةة سةن مةة ةنةة ةرآلٕةالرسرائةيةة خورة
ٖ ياة ةةمَِءةسسةيةةمَِية ٕةرسنةة د.ة ة
ئٓجةة ة(ايكُمطُيب)ةي ة(اَاَع ألذهاّ ايكُم ٕ)()1ةرس ايةة 9ة(ال َْٓ َعكر ايرَُٝني بػر ٔ
ري
ف بايٓ ِب ر ر ٞة
ػر ر َْا ِ َِ٘ َٚ ،قر راٍَ َأذْ َُر ر ْبر رٔ ذٓبر ررٌ? إٔ َاا ذَ ًَر ر َ
اهللِ َ َعاير ر رََٚ ٢أسْر ر ر َُاِ َٚ ِ٘ ِ٥
اْعكر فْ َُِٓٝ ٜرر٘@ ألَْ ر٘ ذًررف بِ َُ را ال َ ٜرتِ امَُٔ ْٜرإ إٔالٖ ب رَِ٘ ،فتًزَرر٘ ايهَ ْٖرا َ ٠نَ َُ را َي رٛ
رٝرَني َ َٚغريَُٖا َعرْٔ َسر ر ٍٛاهلل ةَأْر٘
ت فر ٞايؼ ر ِ
ذً رف باهللَ َٖ َٚ ،ذا ٜمَُ ٙا َ َ.ب ر َ
ِراَ ف رَ ٞنرط ٚعُرم ًر رف بأبٝر ر٘ ،فَ َٓراَُاِٖ َسر ٍٛاهلل ?
َأَُْى ع ر َُم برٔ ا َ ٖ
ر ًِ ررفْ ِب رراَهللِ ،أَْٚ
نر ررإَ ذَايِْ رراّ َفًِ َْ ٝ
ر ًِ ُْر ررٛا بِئ َبر رراِ٥هَُِْ ،ف َُ ررْٔ َ
َأال إٕٔ اَهللَ َٗ ْٓ َٜر ررانُِْ أَ ْٕ َ ْ
يَِٝؼْرُتْ)ةساكة 9ةمةةويٓتةراْ َة زة ةءةمةةويٓتةْة خوة ةبة ةخةةةوا ةبة ةزءةْ سسنة ْىءة
مةةمم ك ن ْىةْ ب ئةئمُ ّةئ محة رةيوكوسية كى9ةئ ية ةةمةويٓتةبة ة مػ َبة ةةة
خبةوادةمةةويٓتسن ةرارسَ زة ئةضوْهةةة ةمةويٓت ةبة ةلة موةخةةواةةرسسةكة ةئمُة ْىة
ب ة سةْ ة ب ئةب ة ةئمُ ْةةتاةةي ة ةق اي ة ّةْ ة رة ئةن ة ةئمُ ة ٕةب ة ة مػ َب ة ةسةئةب،ي ة ة
ن ة ا ةِسكىةرسن سي ة ةم ة ةئةسسىةضةةٕ،ةن مةةموةمةةويٓتةب ة ةخةةةواةخب ةةواةن ة ا ةِسكىة
رسن سي ة ةمةةةة ةئةمةةويٓتةبة ة مػ َب ة ةيفةةخب ةةوائةن ة ا ةِسكىةرسن سي ة ةم ة ةئة
{ئمةةةوسةئة ة سةلةةةةة ْ ةبةةةزأْةب لةةةةة ئةب،ئة ة سس ةئ ية ة ةةرسةسيشةةةةةموئةمةةة،امم ىئة
ع ساَمهةة ٕةبمةةةةٓىئةيةةوكى9ةبة ة مػةةةة َب ةئةي نسةةةة ةةْ ايةةمٔةنة اَةبةةوس رةئة سسك ة
ئمُةة ّةئ مح رةرسياةة 9ةئ ي ةةمةةويٓتةب ة مػةةة َب ةةخبةةواةةبة آلّةبة سةْمةةةة ك ة
ن ةئمُ ٕةب ة مػةة َب ةةب لةةمه ةية ةئمُة ٕئةمةويٓتسن ةرارسَة زةيئةبة آلّةرية ةسة
َٔة مُةواية ةئمُ ّةئ محةة رةية سسراةْة يثمه سسئةسسةقسة ن ة(قرمطيب)ةزؤةةجواْة ة
نةة ةب ة ةضةةىةقسةةة ن ةئمُةة ّةئ محةة رةرسراكةة سسسةرسياةة }9ةنةة ةيةة ة ةة حمخىة
بوخة ةيشءةَومةًمِءةغ يَ ةئ ساْمشةةتاةٖ كوسئةن ة مػةة َب ةةةيويةةةىةيةةة ةبوسة
ي ة ةعوَ ة ة ةنةةو ِة ةخ ة ك يةخةةةواةيمةةىةةِاز ةب ة ةي ي ة ٍةن ةساْمةةوةبةةوسٕئة(ئ ي ة ةي ة ة
ج ْ ةموةبوسٕئةي ةمة ا ةيوةبةوسٕئةيةويىةيةةةة ةةبةوس)ةمةويٓت ةبة ةبة بىةرسةخةةواةةرة
(سسىةنةةةوةرسساةيىةخَ،ةة ٕةرسياةةةمٔ9ةبةة ةمةةة ة ةبةة ئةبةة ةقةة بةَ ةاةةآلٕةنةة س)ئة
ر ًِ ُْر ررٛا
مػة َبةة ةة ةةةب ْ ةة ةةىةنةةةةَرٕئةاة ةَةة ةةوس 9ة[أَال إٕٔ اَهللَ َٗ ْٓ َٜر ررانُِْ أَ ْٕ َ ْ
 )6د; ،ص;.68
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د رأَ ُّ
ٟ
ؼررُتْد{َت َْررل َعًَ ْٝرِ٘? ايب َ
ر ًِرفْ ِبراَهللِ ،أَ ْ ٚيِْ َٝ
نررإَ ذَايِْ راّ َفًِ َْ ٝ
بِئ َبرراِ٥هَُِْ ،ف َُرْٔ َ
ب ررمقِ? (;ََٚ ،);;9شْر ر ًِِ ب ررمقِ? (; )6;9عَر رْٔ اِبْر رٔٔ عَُر رمَ َضِر ر َٞاَهللُ عََُْٓٗ ررا}ئةساكةةة 9ة
ئ ية راةبٔةخةةةواةيمةة ٕةق رسغةة ةرسنة دةمةةةةويٓتةبة ةب ب ةة ٕةخبةةةةٕ،ئةٖة ةةن مةةةةموة
مةويٓتةرسخةوائةب ةمةةويٓتةب ةخةواةبةدةوائةئ ية ةْ ةبمةتسْ ةبة  .ة
ن ساك ة 9ةئةة سةقسةةةةة ي ةئمُةة ّةئ مح ة رةب مةة ةيتاةرسرةي ة سسئةضةةوْه ةي يةة ٍة
ا ةَ يشةة ىة مػ َبة ةراةةكمهتسيمةةَ ئةسسةئة سسةنة ةئمُة ٕةبة ة مػ َبة ةةة
ب لةةمه ةي ة ةئمُةةةة ٕئةَ ْ ة ةساْمةةةة ةرةسمة ةمةةويٓت ة ة ةخبةةوة ئةئ ي ة ةْ ةئمُ ة ٕة
ب سسشةن ةن عب ةقمبًة يةَسةةوياُ ْ ْة ئةٖة ةةاة ةِزسئةسسةئمُة ٕةبة ةاَيشةة ن ْمفة
اة ةِزسئةئٓجة ةئ ية ةمةةويٓتةبة ةن عبة سةاَيشةةةة ن ٕةرسخةةوة ؟ةية ٕةئ ية ةمةةويٓتةبة ة
ب ٖ ل ةةتءةب ة ةرؤزسبةرسخةةةةوة ئةي ب ةئ ة سس ةساجبةةةة ةئمُةةةة ا ٕة مم ة ٕةٖ ة بة ؟ة
سر َ٣ٛ
طرِ ٍ٤ٞ
ف ِب ُهرٌ َ
ْ خمةَئةب،يةةة ة(قُمطُبر ر)ٞةرسياةةة ة9ة( ََٖ ٚر َذا ذَؼْر رم ِفرَ ٞعر َ ّٔ احلَ ًِر ِ
نمَْْر را)ةقسةةةةة ي نىةجواْةةة ةرسياةةة 9ةئةةة سسة
نَُر را اَ َ
اهللِ َ َعاي ر رََٚ ٢أسْر ر َُاَٚ ِ٘ ِ٥ػِر ر َْا ِ ِ٘ َ
نوةكٗة ياةٗمةٓ ٕة(ذؼر رم)سةيةة سسراةن ةرسبةة ةمةةويٓتةب ةٖمكةل موةْة خوة ةئةج ة ة
ي ةخةوا ةبة ةزسةْة سسنةة ْىءةمةةمم ك ن ْىةسسىةب مةةُ ٕةنةةَر .ة
ر ًُِْ ررٛا
)3ةيةة ةا ةَ يشة ةة مهىةريهة ة راةيةة سب ةسسسة مػ َبة ة ةةةرساة ة ةَو 9ة[ال َ ْ
ر ًُِْ ررٛا بِ رراهللِ إٔالٖ
ر ًُِْ ررٛا إٔالٖ بِ رراهللَِٚ ،ال َ ْ
بِئبَ رراِ٥هَُِْٚ ،ال بِأََُٗ ررا ِهَُِْٚ ،ال بِاألَْْر ر َاَُِٚ ،ال َ ْ
ش ر را ُِّٞ٥ب ر رمقِ? (>;<،)8
ج ر ر٘ َأب ر رَُ ٛا َُ ٚب ر رمقِ? (=َٚ ،)879ايٓ َ
ػر رراُِقَُٕٛد{َأخْ َم َ
َٚأَ ْْر ررت ِْ َ
ذبر رإَ بر رمقِ? (< )98:عَررْٔ أَبِ ررٞ
َٚايِٖ َبر رر َماِْ ُّٞف رر( ٞاألٚسر ررُ) بر رمقِ? (َٚ ،)9:<:ابْر رٔ ِ
ٖمَْٜر ر رمَ َ٠ئة َٚػَر ر ررر٘ األيب رراْ ٞف ر ر( ٞػ رررٝح اَ رراَع) ب ررمقِ? (>})<79ةساكة ة 9ة
مةةويٓتةب ةبةة يءةب مةَاْ ٕئةَ خةةٕ،ئةسسةمةويٓتةب ةرايوءةْ ْهة ٕةَ خةةٕ،ئةسسة
مويٓتةب ةبتءة ةة ْ َ ن ٕةَ خةٕ،ئةسسةب ةٖ سب لةةة ن ٕةنة ةبة،ةخةةواةةرارسْةَئئة
سسةبمجة ةةةة ةية ةخةةةواةبة ةٖةةمكةلة ىةريهةةةة ةمةويٓةةةتةَ خةةةةٕ،ئةسسةمةةويٓتةبة ةخةةةواة
َ ة خٕ،ةَ ي ة ةةةِامةةة ةةةة،بٔئة(ساك ة 9ةب ة ةرةؤةمةةةةةويٓتةب ة ةخةةةواةَ خةةةةٕ،ئةٖ كةةةة ة
ٖ ْتيوةية ةزاْةة ي ٕةيوكوسيةةة ْ 9ةئ ية ةةئمٓسةةةة ٕةبة ةرةؤةمةةةةويٓتةبة ةخةةواةةخبةةوائة
يوْة ٖةىةن َ ةَسةي سس ةن ةب ةِامة ىةمةويٓتةب ةغ يةَ ةخةواةخبةوا.ة ة
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ذ ًَرفَ ِبػَ ْ ٝرمٔ اهللِ
)4ةسسةي ة ةا ةَ يش ةة ىةريهةةةة راة مػ َب ة ةةةا ةَوسي ةة كى9ة[ ََرْٔ َ
ضر َ٢اهللُ
ايتم َِر ِذ ُّٟبررمقِ? (َ ،)6:8:عرْٔ ا ْبررٔ ع َُرمَ َ ِ
جر٘ ِّ
طر َمىَد{َأخْ َم َ
ن َْرمَ أَ ْٚأَ ْ
َف َكر ْ َ
عََُْٓٗا َٚػَرررَ٘ األيبراْ ٞف ر( ٞايشًشرً ١ايؼررٝر )١برمقِ? (})7597ئةساكة 9ةٖة ةة
ن مةةموةمةةويٓتةب ة ةغ ة يَ ةخةةةواةخب ةةوادئةئ ة سسةب ة ةك ئهمةةتةنةةواَ ةنةةَرسسئةي ة ٕة
ٖ سب لىةب،ةخةواة راْ سسئةنة ةيمةَسراةَ ب مةتة مةىةئ سسية ةمةمم كمهىةنة اَإةية ٕة
ٖ سب لةةتاْ ةاْشةكمتاي ئةَة راّةمةويٓت ةبة ةغة يَ ةخةةواةةخةةواةةرسسئةئة سسةنةواَ ة
نةةَرسسئةي ة ٕةلةةمةةةَنىةنةةَرسسئةري ة ةسةئ ي ة ةةمةةويٓتةخةةةواةرْ ن ةساب ة ةئ ة سةل ة ة
بمةٓم ة ةةِيةةز ةخةواسئةبمٓةم ةة ةئ م ىةخةةواةئةئة سةن كة ةرية ةسةئة سسةٖة ةةي نجةة ة ة
نة اَةبوسسئةي خةورةَولةةَيوةبةةوسس.ة ة
ف ٚايعررزَ ،٣فًِ َُ ٝكررٌ? الَ إ َي رَ٘ إالٖ اهللَ ََ َٚ .رْٔ َقرراٍَ
ذ ًِ ِْ رِ٘? ٚا ٖيررِ :
ذ ًَ رفَ َف َكرراٍ فر رَ ٞ
 ََ [ )5رْٔ َ
ذ ِبَِ٘ ،عَ رراٍَ أُقَ ررا َِمْىَ ،فًَِٝتَؼَر ر ر مْد{َتَْ ررل َعًَْٝر رِ٘ ،ايبدَ ررأَ ُّٟب ررمقِ? (،)9=;5
يِؼَر ر را ِ
ََٚشْ رًِِ بمقِ? (;َٚ ،)978أبَُ ٛا ُٚبرمقِ? (<َٚ ،)879ايتِّمَِرذِ ُّٟبرمقِ? ( )6:9:عَرْٔ أبرٞ
ٖمَ ٜر رمَ} َ٠ئةساك ة 9ةٖ ة ةةن مةةةةموةمةةةةويٓت ةخةةةواةرسةي ة ةمةةةةويٓتسن يتاةيةةوكى9ة
مةةةةةويٓتةبةة ةالدءةمةةةويٓتةبةة ةعةةةوززائة{(اي رٖ:فِ)نةة ة(َؤْ ررث)ى (إي رَ٘) و (ايع ررز)٣
(َؤْررث)ى (عزٜررز)سئةرسسةبةةتةبةةوسٕئةٖ ة ةةسسىة(ةاير َُٓر را)٠يةةفة(َؤْررث)ى ( ََٓررإ)سئة
ئ ساْ ةبةةتةبةوسٕةن اَسنةةةة ْىةَ نهةةة ةرسي ْث ةمةةة ئةٖة ةةن مةموةمةةةةويٓت ةبة ة
الدءةةعةةةوززاةخةةةواةرئةية ٕةبة ةٖة ةةلة مهىةريهةةةةة شئةضةوْه ةَة ةجةْمةةةةة ةمةةويٓتة
ٖةة ةةب ةبتءة ةةة ْ ّةخبةةةوة ئةبة ةٖة ةةلةةةة مهىةريهةةة شةمةةةويٓتةخبةوة ئةٖة ةة
ْ لة ةعمىةية }ةن ا ةِسك نة ةئ سسية ةب اًة 9ة(الَ إ َيرَ٘ إالٖ اهللَ)ةبمج ة ةية ةخةةةواةٖةةمكة
ةمةة ةَاسيوةْمةة ة{ب،ضةةى؟رةضوْهةة ةمويٓتةخةةواةةرٕةبة ةٖة ةةلة موئةساكة 9ةكة،ة
ئ سةلةة دةبَرؤك ةةِيز ةخةةوا ئةمةويٓتةية ْىةضةى؟ةنة ةكة،ةرسيامةى9ةبة ةخةةواةئةساكة 9ة
خةةةواةئ يةةةة راةسةن ة ةَةةٔةئ ة سةل ة ّةنةةَرسسئةي ة ٕةْ ة َهَرسسئةسسةَةةٔةخةةةواةرسن َ ة ة
ياثشةة ىةقسةة ةخّ،ئةن ساكةةة 9ةنة ةمةةةةويٓتةبة ةٖ ةلة مهىةريهة ةرسخة ،ئةَ ْة ة
ساي ةٖمٓةة سك ك ةةِيز ةخةوا ة ةسسةريةةة ةئةب،ية ةن ا ةِسك نة ةئ سسية ةب اًةةمى9ة(الَ
إ َي رَ٘ إالٖ اهللَ)}ئةسسةٖ ة ةةن مةةةةموةب ة ةٖ سس اي نةة ةيةةود9ةسسةسةب ة ة مهةةةةة سسةقوسَةة ةة
به ة ئئةب ة ةي ة ةجم ة كىةئ ة سةقسةةةةة ي ةخمَيةةوةبه ة دئةئ ة سسةرسبم ة ةن ة ا ةِسكىةةئ ة سة
قسةة ي يئة(ضوْهةة ةقوَةة ةنةةَرٕةح ةِاَةة ).ةة ة
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شــةشـةم :ئايا ســويَهد بة ضـى هـةلَدةوةشـيَتــةوة:
سسخ مةةوةئمٓسةةةة ٕةمةةويٓتيوةرسخةةةوائةب ة آلّةرسايةةىةب ة ة مويس ة ىةرسزاْة ةئ ة سس ة
مةةةةويٓت ةي مةةةة ةةخةةةواةرسسئةبمهةةةة دئةئ ة سسةب لةة ةةةَسةن ةسن ة ةبه ة دءةمةةويٓتسن ة
ْ ن ك ةبم ْوسةسة ة ة(َة ْ))ةسسىةةية ةح ريسة ن ْتاةٖة كوسسةئة مشةة ةةَةٖمٓ َة ْٔةئةنة ة
ئ سيفةب ةرسسةلموسةرسبة 9ةية ٕةرسبة ةي َم ْة ةمةويٓتسن راةةٖة آلساةرٕة(ةإسرتثٓا)٤ة
بهةة دئةية ٕةرسبةة ةن اةة ةِسكىةمةةويٓتسن ةبةةتاد.ة ة
ذًٖتٗررا ايهَ ْٖرا ََ ُ٠أ ٔ ٚامسررتثٓاَ َٚ ،٤قراٍَ ا ْبرٔ
ف ايرُِ َٝني َ
ة(ايكُمطُب رر)ٞةرس اي ةة 9ة(ٔإ َاا اْْ َع َكر َ ِ
:
ؼر رر ّ
ايعَ َمبِررَٖٚ ?ٞررََ َٛرر ْذَٖط ُف َكَٗ ررا ِ٤ايِأََْؼَ ررأََٖٚ ،رر َٛايؼر ررِٝح@ َٚطَررمْط٘ إَْٔ َٜهُر رَ ٕٛت ِ
َََُِْٓ ٛق ر ر ّا)()1ئةساكةة ة 9ةمةةةةويٓتةنةة ة ةراَةة ة زةائةيةة ة ٕةنةة ة ا ةِسدةحةة ة آلياىةرسن كةة ة سسسة
ٖ يامتسسسلةةمٓةةم ةةةةة سسئةيةة خورة(إس ررتثٓا)٤ئة(ساكة ة 9ةٖةة آلساةرْىةكمةةةتاةبهةة )ة(إب ررٔ
ايع رمب)ٞةيوكوسيةةةة كى9ةئة سسةَ زٖة يءةةِا ةلة ةسزاي ْىةٖة َوسةلة ةسةي سةسن ْة ئةسسة
ٖةة ةةئةةةة سسشةةِامةةةة ئةبةة آلّةَ ةجةةةةةىةئةة سةٖةة آلساةرٕة(ةإسررتثٓا)٤سئةئ سسيةة ةنةة ة
يوسمةةةةةتةبةة ةبةة ةمةةويٓتسنةةةةة سسئةسسةبمةةةةةوةاسيفةبةة ئة(ساكةة ةرسْ ةةةىة ةة ةبةة ةزة
نَابمة ةةةة سسئةسسةبةة ةقسةةةةة ةيوكَابةةة )ئةبةة،ةسيٓةة 9ة مػ َبةة ةةةيمةةَسراةمةةويٓت ة
ذ ًِررف َع ًَرر ُِ َٜ ٢رنيٕ فَ ر رأَََ ٣غَ َْ ٝم َٖررا
خةةةواةرسسئةرساةةةة ةَو 9ة[إ ِّْٔ رَٚ ٞاهللِ إْٕٔ طَ ر را َ٤اهللُ الَ أَ ْ
ن ْٖ ر ر رمْف
ن ْٖ ر ر رمْف َع ر ر رْٔ َ ُِٜٝر ر ر ر ِٓ ،ٞإٔالٖ َأ َ ْٝر ر ررت ا ٖي ر ر رذِ ٖ ٟر ر ر َٛخَ ْٝر ر ررم َ َٚ
خَ ْٝر ر ر رمًا َِ ْٓ َٗر ر ررا إٔالٖ َ
ش ر ًِِ ب رمقِ? (>ََٚ ،)978أب رَُ ٛا َُ ٚب رمقِ?
د رأَ ُّٟب رمقِ? (ْ ََٚ ،);;78
ج ر٘ ايب َ
َ ِٓ ُِٜٝرٞد{َأخْ َم َ
سرر} ٢ئةئة سسةمةةويٓت ةخةةةواةرسسئة
جرْ٘ برمقِ? (<َ )765عرْٔ أَ ِبرَ َٛ ٞ
(;;َٚ ،)87ا ْبرٔ ََا َ
بةة آلّة(إسررتثٓا )٤ةكمةةتاةنةةَرسسئةَةةٔةبًاةةمةِةمةةويٓتةبةة ةخةةةواة(إٕ طررا ٤اهلل)ةبةة ي ْىة
رسي ةِيُةة سسةبةة،ةٖةةةة ةيِئةئ ية ةةْ ي ةِاَةةةة سسة(إسر رتثٓاّ)٤ةكمةةتاةنَربةةوسئةيوْ ٖبة ةة
ْةةمِئةن ا ةِسكمشةةِةْ ن سي ةة ةمةة ة ئةئةة سة(ةإسررتثٓا)٤سةريةة ةسةرسبةة ةي يةة ٍةمةةويٓتة
خوةرْ نةة ةبة ئةٖ ياب كة ةةِاية نىةريهة ةزاْ ية ٕةٖ ية ةرس ايةة 9ةرسا ةمة يامهمفةبة ،ة
ٖ يةةةة ةٖةةةة آلساةرٕة(إسررتثٓا)٤ةبهةةةة دئةريةةةة ةسةئةة سةقس ة ي ة ةة ٍةرسرةي ة ةال ة(ةا ْبررٔ
عَب رراض)ئةب ة آلّةبم ةةةةوَ ٕةئ ة سسةةِامةةةةتةْم ة ئةن ة بَاةئمسةةةة ةمةةويٓت ةخةةةواةرسةرسا ة
 )6اَاَع ألذهاّ ايكم ٕ د; ص=.78
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مةة ياموةيوكةةى9ة(إٕ طا ٤اهلل)ةئ يةةة ةئة سسةةِيةىةكمةةةتسضةةة ة؟ةبة ةك ئهمةتةةِيةىةكمٓ ضة ئة
ذًَر رفَ
سسىةرسايةةةىةب مة ةةىةرسنة ة ّئة مػ َبة ة ةةةية ة سب ةسسس()1ةرساة ة ةَو 9ة[ََررْٔ َ
جر٘ َأذْ َُر برمقِ? (،);969
ثد{َأخْ َم َ
ذ ِٓر ٍ
ى َغ ْٝر َم َ
طرا ََ ٤ر َم َ
طرَٔٚ ٢إ ْٕ َ
طرا ََ ََ ٤
س َت ْثََٓ ٢ف ٔإ ْٕ َ
فَا ْ
ذبرإَ برمقِ? (َ )9897عرْٔ
جرْ٘ برمقِ? (َٚ ،)765:ا ْبرٔ ِ
شرا ُِّٞ٥برمقِ? (َٚ ،)8<>8ا ْبرٔ ََا َ
َٚايٓ َ
ا ْبٔٔ عَُرمَ}ئةساكة 9ةٖ ةةن مةموةمةويٓت ةخةةواةرسةٖة آلساةرٕة(ةإسرتثٓا )٤ةكمةتاةنةَرئة
ئ ي ة ةةسيسةةةة ىةب ة ةئمشةةةة ن ةخةة ،ةبه ة ءئةئ ي ة ةةسيسةة مش ةةىةب ة ةئمشةةةة ن ةْ ة ن دئة
ب ئ ة سس ةن ة ةم ةةويٓتةلةةه ْتْمشةةةةىةبه سي ة ةم ة ة .ةساك ة 9ةب ة ة(ةإسررتثٓا)٤لةةىةكمةةتاة
نَربةة ئةرسكواْةةةة ةٖة ةةبمهةةةة ئةسسةرسلةة واْةةةة ةْة يه دءةمة ةة شةةه ة(إسررتثٓا)٤يةةفئة
ساك 9ة(إٕ طرا ٤اهلل) ةكمتاةبًاةة ئةية ٕةبة ةنةةةةوةر ةبًاةةة ة9ةئ ية ةةخةةواةةبمةةة س ئةئ ية ةة
خةواةحةة زةبهةة د .ة

طب رر)ٞة
جةة ةيةة سب ةسسسةئةة سة(يِ ْٝرر)١يةة ةرسيمَِيٓةة سسئةلةة مهىةخ،لةة ةنةة ة(ايكُم ُ
نررإَ أَبرر ٛا ِيَْطْ ر رٌٔ ا ِي َُمَاغِ ر رِ َٜ ُّٞك رمَأُ ِب َُ ِ َٓ ٜر ِ١ايش ر ر ،ّٔ:فَهَا َْ رتْ
ٖمٓةة سيةةةة كىئةرسياةةةة 9ة( َ
ذ ًا ََدَر را َف َ١إَْٔ
ايِهُ رت رط َ ر ِأ ِ ٞإيَ َْ َِْٔ ِ٘ٝب ًَ ِ ،ِٙفََٝطَ رعَٗا فِ ٞػ ر ْٓ ٚمَٕٚ ،ال َِ ٜكمَأُ َِ َْٓٗ را َٚا ِ
شر ر ِ١أَعْرَٛإّ،
خ ُْ َ
نرا َٕ َب ْعر َ َ
ط ًَ ِبرَِ٘ ،فًَُرا َ
ِرع ِبر ِ٘ َعر ْٔ َ
ِ ًِعَ فِ َٗٝرا َعًَََ ٢را ْ ٜزعِحر٘ َأ ِْ َٜ ٚك َ
ٖ َٜ
خ ر َمدَ
ذ ًَررَ٘ٚ ،أَ ْب رمَزَ نُت َبررَ٘ٚ ،أَ ْ
ذ ٝرٌٔ طَ ر ر َ ْ
ِ ًَ رطَِٚ ،عَ ر رزََّ َع ًَرر ٢ايم ِ
َٚقَطَ ر رَ ٢غ َمضً ر را َِ رَٔ اي ٖ
ذر ََٗ ْٓ َِ ّ٠ررا َقمََأ َٖررا ِفررِ َٚ ٞقرتِ ٚػررِ ٛيَٗا ََررا ََُ ٖهرَٔ
سررا َِ َٚ ٌٔ٥قرمَأَ َِ ْٓ َٗررا ََررا َير ْٛإَٔ َٚا ِ
ِ ًِروَ ايم َ
طر٘،
هلل َ َعررايََََٚ ،٢ذرٌَ َع ًَررَُ ٢اب ِترِ٘ قُِا َ
ر ُِر َ ا َ
ذرمْفٍ َِرَٔ اي ِع ًِرَِٔ ،ف َ
ؼررَ ٌٔٝ
َب ْعر ََٖا َِر ْٔ َرْ ِ
سررإََ َ َٚ ،ك ََرر٘ ايِهَ ر رمٔ ُّٟبِاي اب رَٚ ،ِ١أَ َقرراَّ ٖ رَ َٛع ًَرر٢
ط ٔم ٜرلٔ خمَا َ
ر ًِبَ ر رَ ِ١
َٚخَ ر ر َمدَ إ َيررَ ٢برراَِ ا ِي َ
ٍّ
س ر ُِعَ٘ َُ ٜكرر ٍٛيِ ر رَْاَِٞ
ٍّ َٜبْتَ ر راع َِْٓ رر٘ س ر ر ِْ َم َ٘@ َفبََُ َٓ ْٝررا ٖ رٜ َٛرَ رراَ ٍٔٚا ِي روَ ََ َعرر٘ إاْ َ
َفرراَِٞ
سرتِثَْٓاَٚ َ٤يَرْٛ
خمَ? أَ ََرا سَر ر ُِعْت ا ِيعَر رايَِِ َُ ٜكرَٜ ٍٛعْر رِٓ ٞايِرَٛاعِظَ? إٕ ابْرَٔ عَبراضٕ ٜحَرِّٛز ام ْ
َ
َهرمًا@
ظ ًَ ًِرت ِفٝر ِ٘ َ َتْ ِّ
سر ُِعْت٘ َٜكُُ ٛير٘? ََ ٚ
و َِ ْٓر٘ َ ْٓرذ َ
َب ْع َ سَ ر ََٓ ،ٍ١ي َك ْ اطْر ر َت َػ ٌَ َبرايِِ ٞبر َذ ِي َ
و ػَ ر رررِٝرًاَ ،ي َُر ررا قَ ر رراٍَ ا ُ
ََ ٚي رر ْٛنَ ر ررا َٕ َا ِي رر َ
هلل َ َعر ررايَِ ٢ي ر رأَ ?ََُّٜٛﭽﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼص ،فًُ ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
 )6ساكة 9ةي سبةة ةسسسةن ة(إستثٓا)٤ةنَرٕةي ةمةةويٓترائةئ ي ةة مهة سسة يوسمةةتةبٔئةرةسمةة .
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مسعر٘ أبرر ٛايْطر رٌ قَر راٍَ? َٖر رٌ ََ ٜٓر ر ١فاَُّٝر ر٘ بٗررذ ٙا ِي َُ ْم َبَر رَِ ِ١رَٔ اي ِع ًِررِ ،أَخْر رمد عَ ْٓرر٘
ذًَر٘،
ذ ًًَٖر٘ َِرَٔ ايهِرمَاَٚ ،ِ٤ػَرمَفَ َ ْ
إيَ ٢ا ِي َُمَاغَ رِ١؟ ال أَ ِف َعًُ ر٘ أَ َب اّ@ َٚاقِ َت َْر ٢أََ.رمَ ايِهَر رمَٔ َٚ ،ِّٟ
ذَُ ر٘ اهللُ)(.)1ة ة
َٚأَقَاَّ بَِٗا ذَتََ ٢افَ َ ِ
ساك ة 9ة(أَبرر ٛا ِيَْطْ ر رٌٔ ا ِي َُمَا ِغرر)ُّٞةي ة نموةبةةوسسةي ة ةزاْ ي ة ٕة(ن ة ةئ ة سسةب ةِام ة ىةزؤةة
رسةسءةعمب ةةَسكىةيةةةة ةسسةرسيمةةةَ ةب،ي ة ةْوسمةةةةمِ)ئةيةة ةَ ريٓةةةة ةم ة الّئةساكةة 9ة
(بػ ر اُ)ةرسخيةويٓةةةةتئةقوكةةةة بىةزاْسةةةة ىةلةةةة ةعمىةبةةوسسئة(يةةةةمَسةي ة ّةب غتاي ة )ة()2ئة
ْ َة ةبةة،ةرسٖةةةة كٔةية ةسآلكةةىةخ،يةةةة سسةية ةَ ةاغةةةة سسئة(َ ةاغة ةلة ةيه ةية ةئمةةَإة
ي سيةةوسةْ َ ةب،ةرسٖةة د)ئةٖ ةةْ َ ي نىةب،ةرسٖةة كٔةي ة ةٓتسقمهتاةٖ ياىةرسيَدءة
ٖمضمةةةةة ٕةْ رسخويٓةةةتسسسئةيةةة ةكَمةةةىةئةةة سس ةْةةة سسىةلةةة ىةسا ةكمةةةتابة ةئ يةةة ةة
بمدةويٓمة سسئة مىةْ ةِسحةة دةببمتءةسسةْ ضةة ةةبة ةرسمةتةية ةخويٓةةةةتٕةٖة ياب َ ءة
يةةة ةب غةةةةةتاسسةب ةِي ةةةةة سسةبةةة،ةلةةةةة ةسن ئةرسا ة مةةةٓبةمةةة آلٕةرسا ةئةةة سس ةنةةة ة
ئ ْتازسي نىةي ةزاْسةة تةسسرسمةتةٖمٓة ئةسسةعة زَىةجة زّةنةَرةنة ةب ةِي ة سسئةبة ةسة
بٓة ي ةخ ،ة مضةة ي سسئةئٓج ةن مب ن ْىةٖمٓ ي رسة ئةئ سةْ َ ْ لىةٖمٓ ية ةرسة ةءة
خويٓتْمةةةةة سسةْ َة ة ن ٕةلة ة ىةساية ة ٕةكمةةةتابوسئةنة ة ةئ ية ة ةةية ة نموةية ة ةْ َة ة ن ْىة
خويٓةتب ي سسة(ْ ىةٖ َوسية ٕ)ةرسا ةئ سس ةن ةرسي يشةة ةب غتائةْ يةتسكواْىةٖةمكة
ئ ْتازسي ىة(ئ سةرسياةة ة م مةةو)ةي ةزاْسةةتةخبويينءةرسبوساية ةي نسةةةة ةةب ةِي ة سسة
(ريةةةة ةسةٖة ساياىةسا ةكمةةتاةبةةوسسئةاةةآلٕةن مةةةةُ ٕةَةةَرسسئةاةةآلٕةلة ةقة سَ سس)ةئمةةت ة
مةة يشةةىةخةةواة ةنةةةَرةنة ةْةةة َ نةةة ْىةْ خويٓةةتؤكةةة سسئةب،ئة سس ةخويٓةةةتْ نةةة ة
يةةةةة ةكمهةةٓ ضة ةة ئةسسةبة ة ةسةنة يو ي نة ةة ةخسة ة ةمة ة ةةسآلغمةةةوة(ة ِق َُاطَر ر٘9ةساكة ة 9ة
ر ًِ َبر)ِ١ة(ساكة 9ةةِيةةىةخوةِامة ٕئةةِيةةىةئمةةَإ)ة
ن يو ةةةة ٍءةلة ن ْى)ةبة ةسسةرسةية ة(ا ِي َ
ةِؤيشةةتئةئة سةن مةةةة ةنة ةسآلغ نةةةة ئةب ةسنةةة ةبة،ةيمٓةةةة سسة مشةىةنة سدةئة سيفة
ٍّ? رسياةةةة 9ةئ سسي ة ةن ة ةخةةةواةرٕةرساَؤل ةة )ة
ي ة ال ةن بَاي نةةىةةِزمةاةةةةَؤشة( َف راَِ ر رٞ
ةِاسسم ةخةواةرْىةةِيىةيةة ةرسنَِ ئةي ةن كمهةتاةخة ةيوةبةوسةمة سرا ةي ي ياةتاةرسنةَرئة
يويىةيةة ةبوسةئ سةن م ةن ةخةةواةةرْ ن ةيةة ةرسنةَِ ئة(سسىةضةٕ،ةب اًةةمىةئ ساْة ة
عةة ةِسب ْ ءةلة م ٕة ممة ئة ق اًة ةرساَؤلةةٔئةلةةتةرساَؤلةةٔئةخةةةواةرْىةمة ا ةيى)ةبة ة
 )6اَاَع ألذهاّ ايكم ٕ د; ص.795
 )7ئ ّةرسةمة ْ ةي ةب غةةتارةيوكَاسْةة سس.
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ي نمهةةةةىةريهةةة ةرسيةةةةةةود9ةيويةةةةةتةيمبةةةةةةوسةئةةة سةزاْ يةةة ةضةةةةىةرسيةةةةةةةود؟رةئةةة سة
ئ َ،ذي ةيمةةةةه ةسةرسي ةةةةةود9ةنة ة ةع بةةةةةتسآل ةنةةةوةِ ةعة ة بب سةبةة ةرةسمة ة ىةراْة ة سسة
ٖ ة آلساةرٕةي ة ةمةةويٓتراةبهةةَ ئةئ ي ة ةةرسا ةم ة يامهمفةبة ئة(ساك ة 9ةئمسةةةة ةن مةةموة
مةةةةويٓتيوةرسخةةةواةرسا ةمةةةة يامهىةريهةة ةبةة ،ةٖ يةة ةب اًة 9ة(إٕ طررا ٤اهلل)ةئةة سةن كةة ة
ن اةة ةِسكىةْ ن سي ةة ةمةة ة )ئةيةوكى9ةي سن كة سسةيةويِةية سةقسة ي ةبةوسسةئة سةزاْ ية ة
ئ سةقسةة ي ةنَرسسئةاهةةَّة مةوسةَ لةػوسٍةبةوسئةٖة ةةاهةَّةيةة ةرسنةَرسسسئةئ ية ةة
ةِامةةتةبوسايةة ةئةخةةةواةبةة ةئ ة يموية مػ َبةة ة

ةْ رساةة ةَوس9ةﭽﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼصئةساكةةة 9ة
سسةب رسم ىةخ،دةض ه ةيم ي ىةب ةرسم سسةب ةَسءئة مةىةية ةخمزاْ نة دةبةتسئةسسة
مةةةةويٓتسن دةَ خ ة ئة(ي ة ةٖ ْةةت ةلةةويٓ ساةاْتاةٖ ة كوسةن ة ةئ ة يموسيةةمةةويٓت ة
خةةةواةربوسةي م ة ةةئ ة سس ةةِؤذيةةوةٖ سم ة ةسن ةجةة،ة ةي ة ة َك ة ءةب ،اي ة ةنةةَرسسسة
ْ ة ةِسزايىةرسةبَِيةةوسئةن ة ةئة يمويةٖمٓةةتسةْ م ة ءةبةةوسسءةٖ ة ةةخزَة كىةنةةَرسسئةض ة ىة
ْ ب،كةة سسسةبمةةةزاةةبةوسسئةئة يموسبمفة مةىةْ خةة،شةبةوسسسةمةةةةويٓت ةيةة ةخةةواةةرسسة
ئ يةة ةةضةةةة ىةببُةةةة سسئةرسبةةةة ةمةة رةق َضةةمتةيمبةةتسّئةخةةةوا ة ةة ةسسةري ةيفةبةة،ة
ن اةة ةِسكىةمةةويٓتسن ةاةة ةَوس 9ةم رةضًاةة ةيمةة ةب رسم سسةب َسءةب سةمة رةضة اً ة
يمةة ي ةيمةةىةبتسئةئ سيةةفةزؤةةئ زيةةة كىةْ يةةة ءةكة،شةمةويٓتسن دةي مة ةةالرسضة )ة
ئةة سةخةةةواةرٕةاَؤلةةةة ةبةة س ةريهةة ةيةةةةةود9ة ةلةةةة موةةِيةةىةيَكبةةوسةيةة ةخةةةوا ة
ةسسةريةة ةةن ة مةةىةبمةة ةَو ةبًاةة 9ة(إٕ طا ٤اهلل)ئةٖ ةضة ْتسةزؤةيشةىة ة ةضةوسسة
نة ةمةةويٓتسن دةخةةةواةرسسةية ةخمزاْةةتئةبة آلّةئمسةةةة ةب اً ة 9ة(إٕ طررا ٤اهلل)ةئة سةن ك ة ة
ط رٌٔ
ن ة ا ةِسكىةْ ن سي ة ةم ة ةئةساك ة 9ة مويسةةةةةتةْ ن ة دةيمةةىةبةةتس ئةن كمةةوة(أَبرر ٛا ِيَْ ْ
ا ِي َُمَاغِر ر)ُّٞةقسةةةة ةئة سةن بَاية ةبمسةةةةتئةنة ةي ية ٍةئة سةةِسامكة ةخ،يةةتاةقسةة ة
رسنَرئة(ٖ ةرسسنمةة ٕةخةواةرٕةاَؤشةبوسٕ)ةيةوكى9ةية ةلةةةة ةيوة قًاةةة ةاَؤلةةة ن ٕئة
ية ٕةخةةةواةرٕةاَؤلةةةة ن ٕةئة سةٖةةةة َوسةزاْسةةةة ي ٕةٖة ب ئةسسةبة سةلةةموسي ةبةةٔةَةةٔة
ب جمةىةريًاةةِءةرسضُةة سسةب،ةَ ةِاغةة ررة(رية ةسةَ ةِاغةةةة ةئة سةنةةةة ك ةساْ بةةوسس)ةقة رة
لةة ىةساْ نةة ّئةسسةبةة ةرسا ةنةة بَا ة ةة حمبةسآلءةنةة سدئةسسةمةة سراي ن ةي يةة ٍة
ٖ ياوسلةة ْتسسسئةسسةي ةب غتاةَ يةة سسةك نوةسساةة كىةنَر .ة

www.alibapir.net

......

()78 – 78

[ ] 788

سسىةيةةةودةئةةة سةب مةةة ةٖ ك ةرسةسءة ْةةةت ةزؤة ةيةةةةةة ةسسةرسيمةةةةَ ئةئةةة سسشة
رسي ية ْةةةة ةنة ةئة سةنةةةة ك ةئة ّةب غتايةةةة ةع ةِسبةةةة ْ ةضممة ن ْمشةةةةىةئ ًٖةةةةىةعمًةةةةِة
بوسٕرر ة
حـةوتـةم :كـةفـارِةتـى سـويَهـد:

رية ةسةخةةةوا ة ةسسةريةة ةةرساةةةة ةَو 9ةﭽ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
            
 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼئةئمُةة ةيةة ةضةة ْتةخ يامهةةتاةب مةةىة
ن ا ةِسكىةمويٓتةرسن ئئةئ ي ك ن ة مشة ةَةَ ْة َ ٕةنَرسسئةةب آلّةيمةةَسشةرسسبةةةس ة
رسن يةٓة سسةن ا ةِسدءةمَِيٓ سس ةئ سةمويٓتسةن ةخةواةرسسكةة ئة(بة آلّةبة ة مويسةة ىة
رسزاْةىةن ة مضة ساْ ن ةبهة ءةٖ يامبوسلةةمٓم سس)ئةئ سسي ةن ةخةواةرْىةرسةْةةة راةة
بتسٕةية ةخةةواةةرْمهىةَةة َٓمةوسنةةمىئة نة ةرسيةتسٕةبة ةَة ٍءةَٓةتاياىةخ،كة ٕئةية خورة
،ل نىةرسةن مشةْ راةةبهةة ٕئةي خةةورةن،يً يةة ىةئةة زارةبه ٕئةٖة ةةن مةموةئة سس ة
ضٓ ةْ نة سدئةب ةمة ةةِؤذإةبةة ةِؤذسسةبةة ئةئ سسةنةة ا ةِسكىةمةةةويٓتسن ْ ْ ةئ ية ةة
مةويٓتك ٕةخةواةر.ة ة
ئيَسـتاش با لة دوو خالَـى سـةرةكيى دا باسـى كةفارةتى سـويَند بكةين9
-1ةري ة ةسة مشةةرتةب مس ة ٕةنةةَرةن ة ةن ة ا ةِسدةرإةب لةةرتسةي ة سس ةئمٓس ة ٕةمةةويٓتسن ة
جمبة جة ةبهةة دئةَ راّةئ سةلةة ةنة ةمةةةةويٓت ةيةة ةخةةواةةرسسئةلة مهىةبة شةبة ئة
سسىة مشةة ةةةَةضةة ْتةا ةَوسرسيةة نُ ٕةٖمٓةة ٕئةئةة سسشةا ةَوسرسيةة نىةريه يةة ئة
ذ ر نُِْ بِ َ ِٓ ُِٝٝرِ٘ ِفررَ ٞأ ًِْٖ ر رِ٘ َ.ررِ َيرر٘
مػة َبةةةة ةةةرساةةةة ةَو 9ة[َٚاهللِ ألَْٕ ًَِ ٜررخ أَ َ
ج ر٘ َأذْ َُ ر ب رمقِ?
نْٖاَ َرر٘ ايٖ ِترر ٞافِ َت ر َمضَ اهللُ َعًَ ْ ٝرِ٘د{َأخْ َم َ
ِ رَ َٞ
عِ ْٓ ر َ اهللِ َِ رْٔ إَْٔ ٜعْ ِ
(ََٚ ،)=6>8شْ ر ر ًِِ بررمقِ? (<;َٚ ،)97ايبَ َٗ ْٝر ر ِك ُّٞبررمقِ? (<})6>;8ئةساكةة 9ةمةةةويٓتةبةة ة
خةةةوارةئ ي ة ةةيةة نموةةي ة ةئمةةوسةن ة ةمةةويٓت ةخةةةواةرسسئةي ة ةَةة ياىةخ،يةةتاةئةي مةة ةة
مةةةةويٓتسن ةبةةةة ةرسساّةبةةةة ئة(ساكةة ةل ن لةةىةخةةَا ةبةة ئةبةة،ةسيٓةة 9ةمةةويٓت ة
خةةةواةرسسةرسبةة ةيةة ةَٓتا اي نةة ةبةةتادئةيةة خورةْ ضةةم ةَزيةة سدئةيةة ٕةمةةويٓت ة
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خةواةرسسةمةةآلسةية ةرةاسمةمه ةْة ن د)ئةئة سسةبة ،ةيوْ ٖبةة ةن ةكَسةية ةال ةخةةواةئة
يةةةة سسةن ة ةنةة ا ةِسك نةةةة ةبةةتادئةن ة ةخةةةواةي م ة ة ةا ة ةِزةنةةَرسسئةئمُ ة ةزؤةج ة ةة
ئة سسَ ٕةري ة ةةِ ءةضة ْتإةجة ةةلة ىةسابةةوسس9ةاآلْهة سةب،ضةةىةئة سةنة ةسةخمةةَسة
ْ نةة ؟ةَ َ،مةةةة ةكة زسةمةةويٓتّةخةةةواةرسسئةمةةويٓت ةخةةةواةرسسةقسةة ةي ية ٍةبة يءة
رايهةةةىةْ نةةةةة درةمةةةةةويٓت ةخةةةةواةرسسةقسةةةةة ةي يةة ٍةخزَمهةةةىةْةة ن دئةمةةةويٓت ة
خةةةواةرسسةزي ْمةةوةي ة ةن مةةةةموةبةةتادرةمةةويٓت ةخةةةواةرسسئةم ة ةراْىةاةةآلٕةخزَةةىة
ْ نةةةة درةكةة،ةنة ةمةةةةويٓتدةخةةةواةرسسة ةةم اً ةةِسحةةِةبثض ةَِيٓىئة ةةم اً ةةِسمح ن ة ة
ب ج ةب يةة ْ ءةن ا ةِسك نةةة ةبةتسئةئة سسةرسقةةةةىةا ةَ يشةة ىة مػةةة َب ةسةئة
ي ٕةمويٓت ةخةواةرسسةيوْ ٖمةةةوةبهةةة درةيوْ ٖ نة ةَ نة ةن ا ةِسك نةةةة ةبةتسئةئٓجة ة
ذرِٕ أَْٚ
ذ ًَفَ فِ ٞقََِِ ٝعِ َ ِ١
ئ ّةا ةَ يشةة ةٖ ةةرسق ةي م ةةئ سسئةرسا ةَو 9ة[ ََْٔ َ
جرْ٘ برمقِ? ()7665
ج رر٘ ا ْبرٔ ََا َ
فَُِ ٝررا ال َٜؼْ ررًُح َفبِ ررمُّ ٙإَْٔ ال ٜتِ ررِ َع ًَررَ ٢ا ِيروَد{َأخْ َم َ
جرر٘)ئة
ض ر ر َ ٞاهللُ َعْٓ َٗ را َٚػَ ر رررَ٘ األيبرراْ ٞفر ر( ٞػرررٝح سررٓٔ ا ْبررٔ ََا َ
َع رْٔ عَاِ٥ظَ ر ر َِ َ ١
ساكةة 9ة مػ َبةة ةةةا ةَوسيةة كى9ةٖةة ةةن مةةموةمةةويٓت ةخةةةواةرة يوسْةةتيىة
خزَةةةة ي كىةبثضةَِيٓةةةة ئةيةة خورةلةةةة موةنةة ةبةةةة شةْ بةةةة ةبهةةَ ئةمةةويٓت ةيةةةةة ة
خةواةرب ئةبة،ةئة سئةريٓةةتاةيشءةخةوا ةمةةة ىةئ سسية ةنة ةئة سةلة ةكة ساسةْة ن دئة
ساك ة 9ةن ا ةة ةِسدةبةةتاءةئ ة سةلةةةة ةن ة ةمةةةةويٓت ةي م ة ةةخةةةواةرسسةبمه ة دئةَ ة راّة
يوْ ٖةةةة ةب ة ةمةةويٓتيشةةةةشةخةةةواةرب ئةب ة ةْ ة يه دئةي ة ٕةمةةويٓت ةي م ة ةةخةةةواةرسسة
ْ يه دئةن ة مويسة مشةة ةبهةةَ ئةب ةبمهةة د.ة ة

-2ةضْ،مةةة كىةنةة ا ةِسدةراْ نةةة ؟ةخةةةةواةةئةة ساةرساةة ةَو 9ةﭽ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂         
     ﭼئةضةةواةةلةةةة ىةب مةةهَرسسٕئةخةةةواةرٕةراْةةىةرسة
ْ راةةي ةخةواةرْىةَ َةٓموسنةةمىةن ةريةةتسٕةب ةَ ٍءةَٓتاياةةة ٕئةية ٕة ،لة ىئةية ٕة
ئ زارنةَرْىةن،يًةة ي ىئةسسةن مةةموةْ يبةةوسئةمة ةةِؤذإةبةة ةِؤذسسةبةة .ة ة
(ايكُرمطُيب)ةخةواة رال ىةبتاكة سسةئةزؤةةيَْ مةىةراسسةبة ةحونُة ةلة ةعمم ن ٕئةسسة
ب ةِامةةةةة مشة مةةةةة سيهىةزؤةةَوع ب ةيشةةةةة ءةيمهةة،يامٓةةةةة سس ةجةةةوإةجةةةوإةرسنة ة دئة
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ئ ي ةْةة ةب،ةٖ ةنةة ّةي ّةئ ي كةة ْ ةك َ ل ة(20ة-ة)30ةك اسةمةَةرسنة ّئةبة آلّةئة سس ة
طبر ر)ٞةية ة ة
نةة ةئةة سةرسيٗمٓةة ئة ةةةمِةيةة ساْىةريهةة ةبةة ٖمزكَسةن،نةة ةسسسكَسئة(ايكُم ُ
د رٝري@ َق راٍَ ٔإ ْب رٔ
ن ْٖ را َ ٠اي رَُٝني عَ ًَ ر ٢ايتَ َ
ف ِف ر ٞإَٔ َ
َ :
خر َ
ك اسةمةةةَسن يتاةرسياةة 9ة(ٚال ِ
ط َعراّ أَفِطَر رٌ@
ررأٍ@ َفرإْٕٔ َع ًِ ُْرت َرْتَر راجًا فَامٔ ِ
ايعَ ر َم ِبَٚ ?ٞعِْٓ ر ِ ٟأََْٗا َهُِ ٕٛبرَشَطِ ا ِي َ
ن ر َذ ِيوَ
ظرمَ إ َي ر َْ َٚ ،ِْٔٗٝ
ذرراُِ َٟعَ َ
جررا َ
ذرراجَتَِْٗ ٔ َٚزُْف َرْتَا ً
ألَْررو إاَا أَعْ َت ِكررت َير ِْ َمْ َف رعْ َ
ايِهِشْر رًَ ٠ُ َٛرِٝر ر٘)1()...ئةساكة 9ةةِاجمةةةة يىةية سسراةْمةةةة ةية ةْمةةوةزاْ يةةة ْتاةنة ةن اةة ةِسكىة
مةةويٓتةي مةة ةةبٓ غ ةم ة شةةوةبوسْ ئة{ساكة ةمةةة ة شةةوةبةوسٕةية ةْمةوةئة سةمةة ة

لةةةة رائةضةةةةوْه ةبةةةة ة(أس)ةٖمٓ سيةةةة كى9ةﭽ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂

        ﭼئةن ساك ة 9ةي ة ٕة(أس)ةبةة،ة
مة ة شةةهةةمم ئةةِايةةة نىةبمٗةةةمزةٖ يةةة ةنة ةرسياةةةة ة9ةخةةواةةرٕة لةةة ٕئة ،لة ىئة لة ٕة
ئ زارنَرْةىةن،يًةةة ئةبة آلّةي ةِامةةةة ممتاةئة سس ةةريهةةة ةةِامةة ةةَسسةنة ة(ةقرمطيب)يةفة
رس ايةة ةخمالاةةىةكمتاْمة ئةرية ةسةخمالا نة ةب ٖمٓةةتةٖ يآة يَكوسئةنوةكة ةخمالامهةةىة
كمتاي }ئة(إبْرٔ اي َع َمبر)ٞةن مبمهةىةٖ ية ةبة ةْة س ة(ةأذهراّ ايكُرم ٕ)ةجة ةةجة ةةقسةةةة ة
خ،شءةمةة ةْبةةِانةةمفةرسنة دئةرسياةةةة ة9ةبة ةال ةَٓةةةة سسةئة سسةب مةةةةىةح ياة ة9ةب ياةةة ةة
ب ب ةمةةويٓتةخ،ةةن ةرسي س ةن ا ةِسدةبةتادةئةمة ة شةةه ةية ةْمةوإةئة سةمةةةةمم ْ رائة
ب ة آلّةئ ة سسةب ة مىةح اي ة ةئةئ ي ة ةةزاْةةشةْ ة راةسن ٕة مويسةة م ٕةب ة ةخةةةواةرٕةٖ يةةةة ئة
خةةةواةرٕةب لةةة ةةةَسئةبةة آلّةئ يةةة ةةزاْةةشة ،لةةةة نم ٕةبةة،ة مويسةةةة ئةئةة سسة ،لةةة ىة
ب لةة ةَسئةسسةئ ية ةةزاْةشةن،يًةة ي ىةئةة زارةبهةةةَ ةب لةة ةةَسئةبة ةن،يً نة ةبة ئةبة آلّة
سسْ بةة ةي ةٖةة َوسةحةة آلْتاةٖةة ةةسابةة ئةب،ةسيٓة ةئ ي ةةكة،ةن،يً ية ىةئة زارةبهة ئة
ي ة ةح ياةةةةمهتاةن ة ةرسة()10ةن مةةشةبَمةةمفةٖ ة بٔئةي ة ٕةرسة(ة)10ةن ة سة مويس ة مم ٕةب ة ة
،لةةةة ىةٖةة بةة ئةكةة،شةبضةةةةىةن،يًةةةة ي ىةئة زارةبهةةةة ئةَ ْة ةسايةةةة ةرسة()10ةن مةةشة
بَمةةىةٖةةةة ٕئةكةة،شةبَمةةمم نىةي زرسي ة ّئةي ة ٕةبةة ةب ةي ةةمهىةريه ة ةي زرسٖ ة َتة
خسةةةة ،ك ةيةة ٍةئةة سإررةقسةة ن ةزؤةةجةةةواْ ةي جمةةةة كىةئةة سسئةئةة ةسةرسةبَمةةم ْ ة
كمَبهةةةة ئةي ة خورةئ ة سةرسةب ة ةب ةي ْ ة ة ،ل ة ةبه ة يةب لةة ةةةَسئةسسىةي ة سس ةي ة نمهىة
 )6اَاَع ألذهاّ ايكم ٕ د; ص.796
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ريه لةةم ٕةخبةة ي ةي ياةة ئةلةة ةيت دةرسياةةة ةةضةةةٕ،ةب ةذسسسْتيةةةىةخةةة ياوةكة حكملة
بة ئةرسبة ةسا ةجمبةة جة ةبهةة .ة ة
ئيَســتاش با سـةرجنى برِطـةكـةى كةفـارِةتى سـويَنـد بدةيـن9

(أ)ةمةةةةةةةة ةسك ةرساةةةةةةةة ةَو 9ةﭽ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
ط َب رمٔ)ٟةب ة ةم ة ْ ريهىةب ة شةسسىة(ةايتْشررري ايؼرررٝح)()1ة
 ﭼئة( َ

ر رَ ،١عر ٔٔ ابْر ر ٔٔ َعبراضٕ َقْٛير ر٘? ﭽ﮾
ٖمٓ سي كىةرسياة 9ة( َعْٔ َع ًِر رْ ٞبرٔ أَ ِبر ٞطًَِ َ
ت
﮿ ﯀ ﯁ ﯂    ﭼَ ،ق ر ر ر ر راٍَ? إْٕٔ نُ ْٓ ر ر ر ر ر َ
نئَٚ ،إالٖ َف َع ًَ ر ََ ٢را ِعِ ر رِ أًَْٖررو ب َك ر ََ)ٙئةساكةةةة 9ة
شانِ َ
و َف َأط ر ربع اير ر َُ َ
ظ ر ِبع َأْٖ ًَ ر َ
ْ
عةة يةةىةنةةوةِ ةئة بوةطرر٘ياخةةةة ةية ةئمبٓةةوةع بب مةةةة سسةٖمٓ سية كى9ةن ة ةرسا ة ةَو 9ة
ﭽ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    ﭼئةساكةةة 9ة

ئمبٓةةوةع ة بب سةيوكوسيةة كى9ةَ ة ٍءةَٓةةتاياىةخةة،دةي ة ة ةخةةةواةرْموةكمةةَةرسن ة ئة
ْ ة راةسن ْمفةي ة سةجةةةة،ةسةخةةةواةرْ ةكمةةةةَةبهةةةة ئةئ ي ة ةْ ةئ ي ة ةةي ة ةخةةةواةرْمهىة
ب لم ٕةكمَةبهة ةب لةةة ةةَسئةئ ية ةْ ة ةجة،ةسةخةواةرْمةةةوةرسرسيةةة ةَة ٍءةَٓةتاياىة
خة،دئةخةواةرْمهىةَةة َةٓموسْتيمةة ئةخةواةرْمهةةىةمةة رسي ئةب سةلةةموسي .ة ة
ُ ٖ َٓر را اي رُ َت َٛسُُ
سر ِ
سسة(ايظرٛناْ)ٞةي ة(فرتح ايكر ٜم)()2ةرسياةةة ة9ة(اي رُ َماُ بايَ َٛ
ص اير رُ َماُ ب رِ٘ األَعْ ًَ ر)٢ةسلةةةة ة(أَْٚسَ ر رُ) ي ة ة
ط َم ِف ر ٞامٔسْ ر ر َمافِ ٚايتَكررتري َ َٚي رَ ْٝ
َب رَ َٔ ْٝ
زَةةةة ْىةع ةِسبمةةةتائةساكةة 9ة(أَ ْع ًَرر)٢ةب لةة ةةةَئئةبةة آلّةيمةةَسراةرسياةة 9ةَ ب مةةتةيةة ة
( َٚسَ ررُ)ةساكةة 9ةئةة سس ةنةة ةيةة ةْمةةةوإةزيةةةتسةِؤيىءةضَسسنةةةمشةراية ة ئةح ياة ة كمهىة
َ َةٓمةوسنةةمى.ة ة
ئٓجةة ة(إبٔ َاج٘)ةئ سةقسةة ي ةية ةئمبٓةوةع بب مة سسةرسيةمَِي ة سسئةرس ايةة 9ة[عَرْٔ
نررإَ ايمجررٌ َُ ٜكررٛف
سر َعَ َٚ ،ْ١
نررإَ ايمجررٌ َُ ٜكررٛف َأ ًَْٖ رر٘ قُ ٛرر ّا ِفٝرِ٘ َ
ا ْبرٔٔ عَبرراضٕ قَ رراٍَ? َ
 )6د ،7ص< .ُ ،88ذهُت بٔ بظري بٔ ٜاسني.
 )7د ،7ص.>6
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جرر٘ ا ْب رٔ
خمَ َ
ِعُِررَ َٕٛأ ْٖ ًِررُ ٝهِْد{أَ ْ
س رُِ ََررا ِ
َأ ًَْٖ ر ر٘ قُ ٛر ر ّا ِف ٝرِ٘ طِ ر ر  ،ْ٠فََٓ ر ر َزيَتْ َِ ،رْٔ أََ ْٚ
ََاجَْ٘ ِف ٞسِٓٓ٘ بمقِ? (َٚ ،)7668ػَررَ٘ األيبراْ ٞف ر( ٞػررٝح ابرٔ َاجر٘) برمقِ?
(<})6<6ئةساك ة 9ةئمبٓةةوةع ببةةةة سةخةةةواةي ة ةخةةةة ،ءةب بة ةةىةةِاز ةبةةةة ئةرس اي ة 9ةب،ي ة ة
خةةةةوا ةبةةةةة ةزةسايةمة ةة ةَوسسئةضوْهةةةةة ة مة ة سةٖةةةةة بوسةخةةةةواةرْىةرسراةبة ة ةَة ة ٍءة
َٓتايا نةةةة ئةخةةةواةرْمهىةب لةةشةرسراك ة ئةسسة م ة س ةساشةٖ ة بوسسةن ة ةخةةةواةرْمهىة
مةة رسءةْ راةاْة ةرسراْة ئةئمةت ةئ ي ك نة ةٖ كة ةخةةواةة9ةخةواةرْمهةةم ٕةبةتسْة ةية ة
ْمةوإةزؤةةب شءةخَا تائةٖة ةةن مة ةب مةةىةخة ،ئةٖة ةةن مة ءةية سةخةةواةةرْ ة
رسيةةتاةب ةَةة ٍءةَٓةةتاياىةخ ،ئةي سةجةة،ةسةخةواةرْ شةن اةة ةِسدةبةةتسٕ.ة ة
َِٗا)ئةساكة 9ةب لةة ةةَيٓىةن ةسنة ٕةْموسةِامة م ْ ئة
سر ُ
سسىةيةةوكَاسس9ة(خَْٝم األَُر َٔٛأََ ْٚ
ئٓجةةةة ةي سبةةةة ةسسسةزاْ يةةةة ٕةَشةة وََِيةةةة ْ ئةن ة ةئ ي ة ةئةةةة سةخةةةواةرٕة متاْ ة ةرسب ة ة
ذسَمةةوةبةة ئةرسب ةرسسةذسّةب ئةرسبةة ةمةة ةذسّةبة ؟ةضةٕ،ةبمةت؟ةية خورةَسةةةة موة
بمةةةةت؟ةيةة خورةرسسةَسةةةةتةبمةةت؟ةيةة ٕةضةةواةةَسةةةةةتةبمةةتئةضةة ْتبة ؟رةيةة سب ةسسسة
ةِاجمة يم ٕةزؤةسسةزؤةةةِاةٖة ٕئةبة آلّة(ةمجراٍ اير  ٜٔايكرامس)ٞةخةةسسْىة(حماسرٔ
ِعَاّ َف ًَرْٝصَ فِٝر ِ٘ َر ٜر بكَر ََ،
ايت رأ)ٌٜٚةقسةة ي نىةجوإةرسنةة دئةرسياةة 9ة(فأَا اي ٖ
جبَتَر ر رنيٚ ،ال فر ر ر ٞقَر ر َ َِر رَٔ ايهَ ٝررٌَٚ ،يَر رذَا َ ٟٚعَر رٔٔ ايؼر ر ررَا َبِ١
ال ف ر رٚ ٞجب ر رٚ ٍ١ال ْ َٚ
َ ٜٗررا أَخَررذَ أَج ررزأ?ٙ
َٚايتر ررابعني فٝر ررِ٘ ٚج رر ٙٛمجٝعٗ ررا َُِ ررا َٜؼْ رر م َعًَْٝررِ٘ َشَ ررُا ٙفَبأ ِّ
نًَر رَٚ ْ١اذِرر َْ ،ْ٠ؼ ررف ػ رراعٕ َ ررٔ بر رمٕ أ ٚا ررم أ ٖٛ ٚررا ،يه ررٌ
ٜػَ رر ِّٜٚ ِٜٔٗعَظِّر رر ،ِٔٗٝأَ ِ
( )1
َشررهني َ ر َررٔ بررم َٚعرر٘ إُاَرر٘ٚ ،األػررٌ ٖ ر َٛايت ُْ ًِ ٝروُ عِ ْٓ ر َ األَنِ َثررم) ئةساك ة 9ة
خةةةواةرٕة مةةتإةبةة سةرسةْةةةةة راةسئةري ةيهةةةةَرْىةكمتاْمةةةة ةْةة ةبةة ةئ ْةةتازسئة(بًاةة ة
ئ سسْتسيةة ٕةبتسْةةة ة)ةَسةةة موئةرسسةَسةةةتئةةِسب ية ىئةنمً،ية ىئةرسسةنمًة،ةسسةْة ة
بةة ة ذسّءةرسسةذسَةةةةمفئةسسةْةةة ةبةة ة ةئ ْةةةةتازس ة مةةةةواْمفئةب،يةة ة ةيةة ة ةٖةة ة سسآلٕءة
لةةويٓه سكوساْ سسةخةةةواةيممةة ٕةةِاز ةبةة ةضةة ْتةلةة موةيةة سب ةسسسةٖةة كوسئة{خةةةواة

ب يشةةةةةةة ىةا ةَوسيةةة ة كىةﭽ﮿ ﯀ ﯁ﭼئةخةةةةةةواةرٕة متاْةةة ةةىةرسة
ْةة راة}ئةٖ ْتيهم ٕةيوكوسيةةة ْ 9ة(ٜػر ٜٚ ِٜٗعَظِّر ر)ِٔٗٝئةعة ةِسيةع رسكمةةةة ٕةسابةوسسة
 )6د ،9ص.8:7 – 8:6
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ظرا)٤ةساكة 9ةبة ي ْم ٕءةئمةواةإئةسسةٖ ْةتيهم ٕة
رسسجةة ةةْ ْم ٕةخةواةرسسئة( َغ َاٚ ٤عَ َ
ػراع)ة
ذ َ)ْ٠ئةي نجةة ةئةي ىةذسّئةٖ ْتيهم ٕةب ة موإة(ْؼرف َ
يوكوسي ْ 9ة(أَنِ ر ًََٚ ْ١ا ِ
ساك 9ةْموةةِبةة ئة(ػر راع)يوةضواةةَسةة ئةساك 9ةرسسةَسةةتئةجة ةية ةية منئةية خورةية ة
خوةَة ئةية خورةسيٓةةةة ةخوةَة ءةي ة منئةٖ ْةةتيهم ٕةيوكوسي ْة 9ةبةة،ةٖة ةةْ ة راةيوة
َسة موةي ْةةِئةسسة مدةة،ةيشةةىةي ي ياتاب ئةٖ ياب ك ةئ مًامفةئ سسي ةن ةرسب ةئ سة
خةةةواةرْ ةن ة ةرسرة ةب ة ةن ة ا ةِسكىةئ ة سةبَمةةمم ْ ئةك مةةًمُم ٕةبهةةَ ئةسسةبتةي ة ة
رسمةة م ٕئةئ سسةب ْسةةب دةخةواةرٕة مةةتاْةة سس .ة
(ي)ةن ة ةرسا ة ةَو 9ةﭽﭼئةئ ي ة ةةخةةةواةرٕة مةةتإةْ ة بوسئةئ ة س ةريه ة ة
ٖ يابةةواةرئة ،لةة نم ٕةبةة،ةبهةة دئةيمَسلةةتاةزاْ يةة ٕةرسياةةمٔ9ةخةةةواةريةة ةيىةْةة نَرسسة
ئ ْةةتازس ةئ سة ،لةة ن ةضةة ْتب ؟ةزؤةجةة ةة َمةةم ةةنَاسسةئ ية ةضةىةبمةةت؟ة ة
ٖ ْتيةةةةوةيوكوسيةةةة ْ 9ةٖ ة ةةلةةةة موة مةةىةب وكةةةةَ ة ،لةةةة ىئةج ة ةنآلسيةةوةبة ة
َمةزسةيةبة ئةمةة ة ،لةةموةبة ئةنَامةموةبة ئةلةة ةِساياموةب ئةٖ َوس ةٖ ةةرسب  .ة
ٖ ْتيه ةةمفةيوكوسيةةةة ْ 9ةرسبةةةة ةب ةي ةةموةبةةةة ةن ة ةْويةةو ةكمةةةةتاةبهةةَ ئةساك ة 9ة
ةِسسابة ةن ةْويةو ة مةةوسةبهةةَ ئةئ سةرسسةةِاية ةٖةة ٕئةب يشةة ى.ة ة
ب آلّةي ةِامةة متاةئ ي ك ن ةريةة ة ةْ نةَرسسئةب،يةة ةٖ ةرسسنمة ٕةرسيونةةمٔ.ة ة
(ج)ةن ةرسا ةَو 9ةﭽ  ﭼئةن،يً ية ةىةئة زارةبهةَ ئةئمسةة ةن،يًة ةْة ة
(احلُ ر هلل)ئة ة
/1ةئ يةة ةئ سةن،يًةة ي ةرسبةة ةضةةٕ،ةبة ئةزاْ يةة ٕةةِاجمةة يم ٕةٖةة ي  9ة
ئ بوةح ْمم ةيوكوسية كى9ةئ سةن،يًة ي ةَسةةوياُ ٕةب ئةي خورةنة اَئةرةسمةة .ة ة
لةةةة امتمىءةزاْ يةة ْىةريهةة ةيوكوسي ْةة 9ةئةة سةن،يً يةة ةٖةة ةةرسبةة ةئمُ ْةةتاةب ئة
ٖ يابة ك ةيمَسراةخةواةري ةيىةْ نَرسسةن ةئمُ ْةتاةب ئةي ةلةويٓىةريهة راةٖة كوسةنة ة

رسبة ةئمُ ْتاةةبة ةﭽ...ةﮀ ﮁ ﮂ...ﮒﭼالنســاءئةبة آلّةيمةَسراة
ريةة ةيىةْ نةةَرسسئةٖ ْتيهةم ٕةرسياةةمٔ9ةئ َ ةقمة سةرسنَي ةة ةمةة ةةئ س .ة ة
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ب ة آلّةي ةِام ة ممتاةَةةٔةةِا ة(ةأبرر ٛذْٓٝررّ)١ة ة ةةِامة ةةَسئةَ ة راّةيمةةَسراةري ة ةيىة
ْ نةةَاسسئةئ سسشةبواة ةعمب راك ئةية س ةنة ةرية ةيىةنةَاسسةئةرية ةسةنة ةحمهُة كمهىة
كمةةةةةتاي ئةنة ة ةرسبةةةةة ةئمُةةةةة ْتاةةبة ةة ئةسسةيمةةةَسراةنة ة ةريةةة ة ةْة ة نَاسسئةريةةةةة ةسة
ْ َسةوياُ ْمفةبة ةٖة ةةرسيونةة ةئةة زارةبهةةَ .ة ة
/2ةئٓجةة ةئ ي ةرةسمةة ةن اةة ةِسدةٖة َوس ةبتةي ةة ةي ىةْةة راة؟ ة
ئة بوةح ْممةةةة ةرسياةةةة 9ةب ياةةةة ئةرةسمة ةٖة َوس ةبتةي ة ةية ىةْة راةئةبة ةبة ةرسة
ةِؤذإةبمدةوادئةب ةرسة()10ةذسَ ٕةبمدةواد.ة ة
َ يمةةوءةل ة امتمىءةزؤةب ة ةزاْ ي ة ٕةرس ايةةمٔ9ةْ ة خمَئةرسبة ةبتةي ة ةرسةْ ة راةإئة
ضوْهةة ةخةوا ة ةسسةري ةةب مةىةرسة()10ةرسنةة د.ة ة
يةة سسراةَٔةةِا ةزؤةبةة ّة ةة ةةِامةة ةَسئةن ةرسبةة ةبتةي ة ةرسةن مةة ٕ.ة ة
/3ةئٓجةة ةئ يةة ةَْخىةئ سةخةواةرْ ئةي خورةَْخةىةئة سة ،لة ن ئةرةسمة ةبةتة ةية ة
ن ا ةِسكىةمةةويٓتةية ٕةرسبةة ةح متةة ٕة ،لةة ىةبة ئةي ٕةخةواةرٕةبة ؟ة ة
ئ بوةح ْممةة ةرسياةة 9ةَْخ ن لةةىةرسبةة .ة ة
َ يةةموءةلةة امتمىءةزؤةبة ةزاْ يةة ٕةرسياةةمٔ9ةْةة بة .ة ة
َٔةيةة سسراةةِا ةئ بوةح ْممةةة ّة ةةة ةةةِامة ةةَسئةضةوْه ةجة ة ةساةٖ ية ةمةوسر ة
ئة سةن اةةةة ةِسك ةئ يةةةة ةةب ة ة ة ةسةب ةة ئةزية كَسةبةة،ةْة راةسن ٕءةرسيونةةةة ةن يمٓةةةةىة
ب لةة ةَ ة ةة ةب ةةَٕئةسسةي ساْ ي ةئ سة ،لةةة ن ي ٕةبة،ةْ بةةةة ةئةية خورة ،لةةة نمهةةىة
ب ة ةرياةةةةىةخ،يةةةة ٕةبهةةةةَِٕئةي ة ٕةخةةةواةرْمهىةب ة ةرياةةةةىةخ،ي ة ٕةخبةةةٕ،ئةب،يةةةة ةَةةٔة
مُةواية ةقمُ كة نة شةرسبةة ئةسسةةِا ةئ بةوةح ْممة ةيمةةَسراةب لةةة ةَس.ة ة
/4ةئ يةة ةئ سةن اةة ةِسك ةرةسمةة ةبتة ةب ةئمٓسةة ْىةْ َسةةوياُ ٕ؟ة ة
ئ بوةح ْممةة ةرسياةة 9ةرةسمةة .ة ة
َ يمةوءةلةة امتةةمىةرسياةمٔ9ةرةسمةةتةْم ةبتةي ةة ةْ َسةةوياُ ٕ .ة
َةةٔة مُةوايةةة ةرةسمةة ئةضةةوْه ةخةةةواةريةة ةيىةْةة نَرسسةنةة ةح متةة ٕةبتةي ةة ة
َسةةوياُ ٕ .ة
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(ر)ةنةةةةة ةرساةةةةة ةَو 9ةﭽ     ﭼئةزاْ يةةةةة ٕةيةةةةة سسراة
ن سكوسْ ك ةةِاجمةة يىةي سسئةئ يةة ةئ سةمةة ةةِؤذسةرسبة ةبة ةرسا ةي نةةتاةبةٔئةية خورة
جمة جمة بٔ؟ة ة
ٖ ْتيهةةةم ٕةيوكوسيةةةةة ْ 9ةرسبةةةةة ةبةة رسا ةي نةةةةةتاةبةةةٔئةبةة آلّةي ةِامةة متاةٖةةةمكة
ب ياة ي ىةي مةة ةةب رسا ةي نةتاةبوسْ نة ةْمة ئةن ساكة 9ةْمةوةبة ةْةمةويفةبة ةٖة ةة
رةسمةةةة ئة لةةةة ٕةزاْ يةة ٕةيةة سب ةسسسةنةة ةئ يةة ةمةةةةةٓوسة ةئةة سةكةة ْ ةرسمةة مىءة
ْ راةيمةةةة ةن ة ةََؤ ةةةبةة ،ةٖ يةةةة ةن اةةةة ةِسك ن ةْ ة رادئةساك ة 9ةخةةةواةرٕة مةةتإءة
،لةةةة ىةبةة،ةنَِيةةةةٔءةن،يًةةةة ةئ زارنةةةةَرٕئةءسةمةةةة ةةِؤذسنةةةة ٕةب ةةَ ةمةةٓوسةسن ة
ضممةة ؟ة ة
ٖ ْتيهةم ٕةي وكوسي ْة 9ةٖة ةةن مةموةْة ٕءةْ ا قة ةخة ،ءةَة ٍءةَٓةتاياىةئة سة
لةة سسةةِؤذس ةٖةة بة ئةزيةة رس ةٖة بة ئةزيةة رسن ةرسبمةتةبهةة ك ةن اةة ةِسد.ة ة
ٖ ْتيهةم ٕةيوكوسيةة ْ 9ةرسب ةٖمٓةتس ةٖة بة ةنة ةرسمة ُ ي ي نىةسا ةٖ بةة ةنة ة
َ سسيةة ىة مةةىةبةوي.ة ة
ئ ة بوةح ْمم ة ةةِسمح ة كىةخةةةوا ةي ةة ةب ة ةرس اي ة 9ةرسب ة ةٖ ة ةةن مةةموةئ ْةةتازس ة
(ْصةةةة ي) ةْ بةةةة ئةساك ة 9ةٖمٓةةتس ةْ بةةةة ةزسن ة كىةيةةةة ةبه ةة س ئةبةة ،ةٖ يةةةة ةن ة ة
بةة ةِؤذسسةبةة .ة ة
َٔةةِا ةئة بوةح ْممةةةة ّة ةةة ةةجواْةةة ئةضوْهةةة ةٖة ةةن مةموةئ ْةتازس ةزسنةة دةة
يةمهة سكٓةةةةىةْ بةةةةة ئةَ ْةةةةة ةساية ة ةٖةةةةة ذاةسةْة ة راةسسةزسنةةةةة كىة متسلةةةةة ءةٖة ة ةة
ن مةمه ةةمفةزسن ة كىة ة ةبشةةةة ءةب ة ةٖةةةة ذاةسةْ ة راةةرابٓةةَيئةَوي ةةزسّةْ ة نَيةب ة ة
ن اةة ةِسدةرإ.ة ة
ة
ال ٔإ َيَ٘ إٔالٖ أَْْتَ أَسْ َت ْػِْمىَ ََٚأ ٔ َٛإيَ ْٝوَ.
ط َٗ َإْٔ َ
ر ُْ ِىَ أَ ْ
س ْبرَاَْو ايًِٖٗ َٚبِ َ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ل ة دةرسةم ة ا ضواة ةةياةةد ت ة ذةرسويتكت ة ةسةةا ة ةد ت و ة ا ض ة ة90ة-ة)93نةةل ة ةة ةةياةة
د ت وةةة ةايب ةِساةةةةة راةخةةةةيايةاةة ةب جةةةةة ةثةة ةةدةة ةسيةبةة ةجةةة ةيةت زرستةةة انيةلةة دة

مةةةةةيةةِسو راةبةة ةض زضةة ةيةدانةة نةبةة ض ةا ةةةةةيلَن ض نةرساةة ذةﭽﭑ ﭒ ﭓﭼةة
ذيان ةة ةا و ة ت يةت ة اح ةساا ةا ة ةِااية يا ة ةةةراض ة ض ةبةةكيةه ة ض ديةب ا ة ا ةةةةة ض ة
زسلةة ا نةةِارسطةة ت ضةة ةةاة ة ة ايةةد ةاضة ةذةةةة ةِاديةثا ةةةنيةلة ةاةةرسةسيةاة تن ضنيةة
رسبةةةة ةا ةةةةيلَن ض نةضة هة ة ةةض ت ض ةةةة نةةب لَةةةة يةرسبةةةة ةويخ اشةةةةا نةض اة ةنةةث اة نة
خةةةيايةث ةةسةرطةةةة ةةثااةةةة نةةِارسط تةة ضةةةة ةةاةة ةاةة تن نةرستةة ةيةبةة ة ةة يةاةة ةِااية
ياةة ةسةسةةرةذا ةة ت وا يةض ا اةةا ةل ةضاةيةا ةةةةيلَن ض نةث تةواةب ة ذيةةلة ةضيتةكةةتة رية
خةةةياةبةة د طةةةة ت نةب ة ذةةةسةرة ةا ضا نةث ة ةرسا ة ذةر ةا ضر ة ةت ةخةةةياةةثاغ ار ة ةة
ب ةة نةةةسةبزاضنيةرلَ ا بنةةا ةد ط ةةثشةةةكة لَر ةةة نةةو ضاةةة ةخ تة نةب ةثةمةا ةنةةةسة
لةةة ةا و تاةةةةواةخةةةةياةةذةةةيان ةاةةة ةت يةدةةة ةةا مةةة ض يةثةةةا ة رس ةةة اةاض ة
خةياةرةةتةةة ض و ةسةةةِارسط ت ضةةة ةةاةة ة ا اةةة نةل مةة ةةضاةة ةةةبةة ةا ةجاةةةةكةل اةة ةرةاة
خ ةسض ةاةرسةسيةب ةيةدان نيةو يابن .ة
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
د ة يةد ةاض ة يةبةِةاو ة نة ا ة ةسنةب ة ةر َل ا ة ت ةت ة ةسة بةةزاضنةاة )ةا ة ةِااية يا ة ةةة
بن ة ا نيةزسل ا ة ا نةثا ةةنةل ة ةاةةةرسةسيةا ة تن ضنةةرسج ة ةلاا ة نةرةةةب ةةض ة ةسةةب ة َل ية

مةةة ةرةازبنةﭠةبا ياةة نةاةة تن نةرستةة ةيةلةة ةاا ضةة يةا ةةة ةت ية يا ةاةرضةة ةسةة
رةذا ة ت واةةةةة يةبي ةةةةةزةة ةسزوةةةةة نةخبةةةةة و ةضاةةةيانةةةسةلةةة ةتةةةةةة ريةخةةةةياةةضيتةةةةةكة

بن ض ةاةِتنةةةةةةة ةسةةجةةةةةةة ةد تةةة ة ةرسمةةةةةكة لَوسطةةةةةةةةننةﭶةةسةر ةا ضرةةةةةةة ةت ةخةةةةةةياةة
ثاغ ار ةساة ة يةب ة ة نةةةسةةةتة ة ةبةةةنةةد حة ة ةد طة ة ةةثشةةةةةةنن نة ة ة َل ةرةةدة ة ةسةبةةةزاضنة
ثاغةةة ار ةسا ا نةوةة ضا ةط ت ضةةوض ةةِةةضةة ة ثةة ت ا ةخةةةةياي)ةل مةة ةسةﮅةد ةاضةة ية
دان ضا ة نة ا ة ةسةةاةةةرسةسةب ا ة ا ضا نةد ة دةراةنةةةل م ة ةةد ة ةسكةا ة ةل ة ةةِابةةةرةةةراة
خةياةرةةت ض وةةةة ةسة ثاةةةة ة رس ةةةة ةاةةةان)ةطيض اةةةة نةل م ة ةةضا ة ةةد ط ة ةةل اةة ةرةاة
ث ةتةزة ل ةا ةةياةرض ةس)ةب ة نةةةسةدانةةةة نةباةةة نيةاةةرسةسةب اةةةة ا نةد ةةة دةبةوسنةة
د حةةةةة ةثةة ةتزةب ةةةةة نيةدانةةةةة نةبا ةةةةةنةةد حةةةةة ةثةة ةتزةب ةةةةة نية ةة ا ةب ةة نةةةسةخةةةةياة
ا اة ةاض ةخ اةةوسةيةﮟ)) .ة
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شـيكردنةوةي هـةنديَك لة وشـةكان ة
ؼلل٤َ ٞخلخل
ط ل ْلشاخلَي ِ
م ُْ لشٔ:خل ُ
ص لٌاخلَ َ
ﭕ):ةبةة ةاةةةيةريةرسلَةةةةاني:ةاةةةة ةِااةةاةةةة يةةدةة ةِس ةة َأ ْ
خللا ََشُ ّ٠خليَُكلشَخل
طلَُْ ُٝخليَهَل لَُْٗ ٛاخل ُ
جُْ اعل٘اخلخا اُل ٌش خل ُٚا
طلٗا خلُ ُٚ
َُٚمَ ُُلخلاسخل َُلاخلتا ُػطلٞخلبلَ٘خلَي ل ُُشَْأ٠خلسُأِ ُ
م ُْ لشٔ)ةلةة ةةِتشةةةة راةبةة ةا ضةة ية
َي ُعكِ ل لٌٔخل ُ ٚاٖ ل ُٛخلَطْ ل لِخليَهُ ل لٌٍخلَاظْ ل ل َه ٕش) ،ةاوةةةة :ةةاةة ية َ َ
راث اةةاشةاةةناكةرتةةكيةةد ة ةةاةةن يةا ة ةاةةنا ةثة ةرارسث اةةةتكةثا ة ةرسطةةيوةية
خ ُُللاس)،ة
خ ُُللاس) ةسةم ةث ا ة ةد ة رةسذةت ة نةرسمةةن لةةت ة نةل ةةكةثا ة ةرسطةةيوةي:ة ة َ
َ
خُْلشخل)ة ةيض ةة ةةلةرارسث اة ةة
ايت اة كة خاُا لش)سةةب ت ةةبة ةاة ةِااةطةيوةاةسة ة ُ
خُْ لش)ةضةة ةسةب ة ةة ايةةمة ةخ اةة ةتك.
ةاةة ية ُ
ﭖ)ةةةاو ة :ة يا ةة ةةةل ب ةد ة ةسيةا لَةةةةا ةاةؤظ ةةةب ة ةد مةةةة ضا ةرسمةةدةرسا ة ةيةة
ظ اش خل
ظ ل ل ٌُِٗخل ََ ُٚل لُٔخلَي اٝظل للش:خلَيل لخللَُُ ْٝ
ظ ل لشُ:خلتُ ُ
ن للزَُخل َُٚطْلُُ ْٝ
ظ ل لشُخل َ
ظل لل اشخلض ل للذٍخلَيعاظْ ل للش خل ُٚتُِ ُٝ
َيٝا ْ
ظ لش)ة ة ويسةة
ظللش)ةل ة ة ٜا ْ
ظللاسٔ)ةةةا ة ية ََُ ْٝ
ظشُ:٠خلَيػَٓ ل ل٢خلَٚيُ ُٝ
َٚيل لُٝظشا:خلَي َك ُُللاسا خلَيلخللُُ ٝ
ةاوة ة :ةد مةةةةة ضا ةةثا ةةةةة ةاض يةزسمح وةةةةة ةة يةمةةةاا ةةرسطةةةيوةي:ة ةتُُٝظِل لشُخلنَل لزَُخل
َُٚطْللُْٝظُ ل ُش)ةةةاو :ةد مةة نةبيةةةةسة َ ِيُُْٝظَلشاخل)ةةاو :ة َقُلاسخل)ةةسةرسة َل ا ضةوت يةرسمةكةة
ةِؤتشةةةةنيةت ةثةة ةرسطةةيوةية َُ ْٝظللش)٠ةل ب ةدةة ةسيةدا ةةةة نةبةة ةد مةة ض ةرسوياضةة ة
و هةة ةِةِةفةب ةة ذةد طةة ةةرسة َل ا ضةوب  .ة
ص لٝبا:خل
ح خل َُٚيِٓ َ
ن ُٓصْ للبخلَي لشٍَْ ٔ
ضل ُع ّاخلْاتَ ُ ٦ل ّا خل َ
ض لعا٘اخل ُْ ٚ
ؼل ٤ٞخل ُْ ٚ
ﭗ):ةةاو ة :ة ُْصْ ل لباخلَي ُ
ن لإُخليً ُع ل ُشبخل
ص لبخلٚأَْْصُ ل لاب خلَ ُٚ
ص لاَ٥بخلُْٚا ا
جُْ اع ل٘اخل ُْ ُ
ؼ ل ٤ٞخلُ ُٚ
ص لبخلعُ ًَ ل٢خلَي ُ
ج ل لاسُُ٠خلتآْ ُ
حل ُ
َ َ
جللاسُ٠خلتُعْ ابلذا ُٖاخلُٚتللزبُحاخلعًٗٝللا)ةخل ُْصْ للباخلَيؼُللل)َ٤ٞةةاو ة :ةدة ةةاةةةةن ية ة ضوةةب ة ة
ح ُ
َ
انةةةا ةرات ةةةة ةةةسهة ةة نةةِااةةةةكةرس ا ةةةة ةة ُْص لٝب)ةب ةرت ةة ةرس ةة ا ةية
صلابخل)سةةةة ةِساةة رسواةةةة نةةابةيةسةة
صلخلبخلٚأَْْ ُ
صللخلاَ٥بخلُْٚا ا
ل م ةةاةةناكةةا ت اةةة ية ُْ ُ
ب ةرت ةةةةا نةراضةةةة ةسةب ة ب ةد ة ةسيةاةةةةايسيةاةؤظ ةةةيةد ةاض ة يةب ة ةب ةةةةة نةةد ط ة ةة
صل ُِٓ)ةةد طة ةةاةةايست نةبة ةضة اةرب ة
اةةةةايست نةبة ةاةربةةةة ةض ةتة نةضة ةسة ٚثللٔ)ةة ُ
صل للب)ةجة ة ةة رسواةةةةة نةةابةةةيةةث ةمةةةنيةت ض ةة يةب ضاشةةةةةا نةبة ة ة
ض ةتةةةةة نةضة ة ةسة ُْ ُ
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م ةبةِتةةيس .خل
ﭘ):ة أَصْالّ)ةاةةةةةةة ية ُصيِل ل لِ)ةة َألَصْالّ:خلَيظِل ل ل لِْٗاخلَيٖل ل لزَٟخلالخلسٜٔل ل لؽُخل ُعًَْٝل ل ل َ٘ خلُٚنَ ل للاَْٛخل
ُٜظْللُكظ للُُٕٛخل َبُٗ للا)ةة ُصيِ للِ)ةد ة ةةواةةةةةست ةا ة ةث ة ةِيةثاةةةةيسةضاةةةة ةو ة ةب ةةِةاذةةةاو ة :ة
اةةةةنا ةةسهةواةةةةةضيةا اةةة يةثايستةةةة ةةبةة دةث ةِساةةةة يةرةاةسيةثاةةيسةضاةة ةاةة ة
ب ة يةث ةِساة يةرةاةسةرسةِةاذةةة رسواة نةةابةيةةاةنا نةثة ةرابة ةةرساةةرةةرةاتة ة
زتة وةةب مة ةرسا تةةن .ة
ج لع)ةبةة ةا ضةة يةثا ةةةةةا ةريةة
جل لع:خلَيكَ ل لزَس خلَيؼِ ل ل٤ٞاخلَي َك لزَس)ةةةاوةةةة :ة س ْ
ﭙ):ة َيشَ ْ
ت خةةيرةب ةا ضةة يةاةةنا ةثاةةسةريةة ةةس ةةة ة َيفَ ْعلخلٌخلَيكَبلٝح خلَٚي ُهخللفش خلَيعُلزَُبخل)ة
ب ةاةةةرسةسيةخةةةاثيةب ةاةةيرةةةب ةمةةزاةةري .ة
حلخل ّا خلجُُٓخل:َٛخل َُلايَٛخل) ،جا ُٓلا خل)ة
ﮌ):ة طا لَُٞخلَإلٔثِْاخلَيل ُُا َ٥لٌاخلباإلْظ لإخل ُعلخل ٔٔخلَحلَللخللٍخلجا ُٓا ُ
بة ةا ضة يةب َلة ةةجة ة جا ُٓللا )ةدة ةةطيض تة ةاة ةدا ةةةة نةالرسراةلة ة ة ةةتة نةالةية
رساةة و ةسةب ةِامةةكية ثةةواةاليةرسراذةة جُُٓخ ل)َٛةةةاوةة ة َُاي ل)َٛةالتة ضوا .ة
ن َكَ ْٛيللخل َ٘:
ؼللخل ُشَبَخل َ
ط َع ُْللخل اخل َفللخلٞخلَي ِ
طعْل للخلِا:خلتُ ُٓللخلاٚاٍاخلَيػَل للخل ُزَ َ٤خل َُ ٚقللخلذْخلٜاظْ ل ُل ْع لخلل ٌُُاخل َ
ﮎ):ة َي ٖ
ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮑﭼالبقررررررر ر )ةةة
ط َعلُِخل)ةةةاوة :ةخةةةياةريةةزتةةةة وةةبة ةخةةةياةرنيةخة ةاهةب اةةةة ةريةةبة دةلة ةزاة ض ة
َ
ط َعلِخل)ةبة ةخةةياةرض ةسةةب اةةةة ةريةةةسهةخةةيايةثة ةةسةرط ةةلة ة
ة ةِسباةواةةاة ية ة َ
ميةةِسو ة َيبكش)٠ةةاتةفةة ةايةس .ة
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هـؤى هـاتهـة خـوارةوةى ئايةتةكـان
كة و ةخةياةسةسكةدة ةةد ت وة كةاة

ةرسرة ةايك:ةﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭼ ة
رةةةب م ة ذةل اةر ةسةسةطاةِرةاةض ةسةة لَر و ةزت وةت ة نةةب دةانةد ةةرةةاضةة دة
ة لَرةةكارةةن :ة

جشٔ ُٜٔخل َف َكلايَُٛخل:خل
ط ل ْعذَخلبْلٔٔخلأَ َبلٞخلٖ ُٚقلا ٕخلخل خلَأتُ ْٝل اخل ُع ًَل٢خل ُْفَلشٕخلََلُٔخلَألَْْصُخلللخلاسٔخلِ َُٚي اُُٗللخلا َ
أ)ة[ ُعْٔ ُ
خ لشُِّخلَ ِي ُ ُْ لشاخل خل َقللاٍُ:خل َف ل َتتُ ْٝالٗاِْخل َفلخلٞخل
خ ُْللشَّخل خل ُُ ٚر َي لوَخل َق ْب لٌُخلأَ ْٕخل ات ُ
ظ لكَٝوَخل ُ
ط َع ُْ لوَخلْ ُُْٚ
ُت ُعللاٍُخلْا ِ
خُْخلل ل ل ٕش خلقَ للاٍُ:خل
ٟخلعَْٓل ل ُذٖاِْخلُٚصٔمٌّخلََل لْٔخل ُ
ٍّخل"ِ َُٚيخُل لؽّخلَ ِيباظْل للُإاخل"خلفَل لَٔرَُخلسُأِغاخلجُل لضاٚسٕخلَُؼْخلل ل ل ٌّٔ ٛ
حل ل لؽ
ُ
جشإُٚخلعَ ْٓ ُذٖال للِْ خل َف ُكًِل لل ا:خل
نشُاَخلَألَْْصُل للاساخلِ َُٚي اُُٗل للا َ
نًِل لل اخلُٚػُل للشٔبْ اخل َُ ُعٗاللِْ خلقَ للاٍُ:خلفَللزا َ
فَتَ َ
ح ل ُذخل َيخْ ُ ٝلٔ٢خلَيخل ل لشِأِغٔخلفَضُ ل لشُبَُٓٞخل َب لَ٘خل
ج لٌٌخلأَ ُ
خ لزُخلسُ ا
جشإُٚخلخُ ْ ٝلشٌخل ََ لُٔخلَألَْْصُخل ل لاسٔ خل َقللاٍُ:خلفَتَ ُ
َ ِي اُ ُٗللا َ
خبُ ل ْشتا ل ل٘ا خلفَتَْْ ل لضٍُُخلَهللُخلعُ ل لضِخلُٚجُ ل لٌِخل َف لٍٞخل( ُٜعْ َٓل لٞخل
ج ل ُش ُخلبَتَ ْْلخللفَ٢خلفَ َت ُتل ل ْٝاخلسُطا ل لٍُٛخلَهللَخلةفَتَ ْ
َف ُ
ُْفِظُل ل ل ل٘ا)خلػُل ل لتُِٕخلَ ِي

ُُْل ل لشٔخل :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

خشُجُ ل٘اخلَاظْل للًٌَِخلب للشقِ:خل(})6188ةةةاوة ة :ةمةةة ةويةاةةةيةِيةد بة ةة ة
ﭜﭠﭼز{أَ ْ
ةس ةة صةخةيايةلةة ةةِازيةب ة ل ةرةتكسيةب مةة ة وا ةوا)ةرسلَةة :ةةِؤذتةكة ةيةا ةالية
ا اةة لَاكةلةة ةثشةةةةةناياض نيةا ةة ةانة لةة ة ةة ةس ض ةب ةِتةةةةةزيةثاغة ارةةةةة ةة)ة
د ةاضا ةب ض ا نةاةردةةطيواة ن:ةةسةسةخةياةرضاشةةن نةلةة الةخبةةة ةةاةة ةِاباشةةةن نةلة الة
خبةة ةسةة دة ةسةب ةلةةةة ةسيةاة ةِااة رس ةة ةب ةةةي)ةةرسلَةةةة :ةا ةةا ة ةةيةدةبة ةالتةةةة نة
ل ضايةب ا ةةواةراضاشةنريةنةةمةة ةيةذياةنةةت ةا نةبةِذاضةوبيةةةةسةا اةةة ت هةةتة نة
ايضوستةة هةا ةِابا نةل البةيةةةرسلَة :ةا ا ةل ط لةد ةاضواةض ضةمةخةياةرةةاة ةِاباشةةةمة
خةةةياةرسةسةةل ة ةكةب م ة ةثشةةناياض نيةا ة ةانةاةةةاةةا ةةا ةطةةير:ةا ة ةانةل ة ة
ثشةةناياض نة انةةنةة رتةة ةسةرسب ةمةة ةخ ةةبيةبة )ةةت ااةكةلة ةثا ةساة نةت ااةةةةكة
لةة ةاةة ةتاط ا ض ةمةة ةسا يةطةوةةيةةلةة ةرساةي ةةةة ةيةراديةةلةةةيةو ةبةت ةةواةةاةةةردةة
ضوتكةرسلَان:ةليةو ةا ةسةة ضوت ةا ةرسلَةةةان:ةلةةيةو ةوة زية ََاشةةةة ةس)ةةرسلَةةة ة:ة
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يةدةب ةاليةثاغة ار ةيةخةةياةةة ةا َلةةمةثاةةةواةةخةةياةيةبة ةزةةث تة راةةلة ةبة ةسية
ا

ةسةةد ةةد ت و يةضة ةرسةخةةياةةةاة ةرسرةةةة ةايك:ةﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭠﭼ .ة
ا)ة ة كة

و ة ةخةةةياةسةسكةدة ةةد ت وة كةاة ةرسرة ةايك:ةﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﭼةة[ ُع ل ل للْٔ أَ ُْ ل ل للعٕخل خل
خ ُْ اشٖاِْخل ُ٦َ َُْٜٛزُخلَ ِيفَضَٝخُ خل َفلتَ َُشُخل
خ َ ١خلُٚنَإُخل ُ
ط ًِ ُ
قَاٍُ:خلنُْٓ اخلطُاقَُٞخلَ ِي َك ّٔ ْٛخلفَٞخلَُ ْٓضٍٔٔخلأَبَٞخل َ
خل:َ١خل
ط ًِ ُ
حشَ َُل ْخل خل َقللاٍُ:خل َف َكللا ٍُخل َيلٞخلأَ ابلٛخل َ
طللٍٛاخلَهللَخلةَآُادَ ًٜللاخلٜا ُٓللادَ:ٟخلأَالَخلِٕٔخلَ ِي ُ ُْلشُخل َقلذْخل ا
سُ ا
أُخْل ل ل اشجْخلفَ َت ْٖشٔ ِقُٗل ل لا خل َف ُشُجْل ل ل اخل َف ُٗشُقِ الُٗل ل لا خل َفجُل لشُاْخلفَل لٞخلطَخلل ل ل َهوَخلَ ِي ُُذَُٜٓل ل َ١خل َفكَ للاٍُخل ُبعْل ل اخل

َ ِيكَل لل:ّْٔٛخلقَللذْخلقُلَللٌُخلقَل لٌّْٛخل َُٖٚللُٞخلفَل لٞخلباطُ للَِْْٔٗ ٛخل خلفَل لتَ ْْضٍُُخلَهللُ :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ...ﮟﭼ]{َأخْ ُشجُل ل ل ل ل٘اخلَي اب ُل ل ل ل لاسّٟٔخلب ل ل ل للشقِ:خل
( )4620خلَُٚاظْللًٌَِخلب للشقِ:خل( )5246خلُٚأَبال لٛخلدَُٚادخلب للشقِ:خل(})3675ةةةسهةجة ة ةت ةرت ةةةةة ةة
ب مةةةةن نةاةةةرةسةةجة ةيةةاة تةةةة ةةرةةةةِةةراةةتةة نةمةةةة ةةِةةراةةةخةةةيايةث ةةسةرطةة ةة
د ت واةةكةرسضاةتن ةخةياةيةب ة ايةتةة ن .ة
ةاوةة :ةد ض م ةايةِيةا لةةاكةخةياةلة ةةِازيةب ةةرس َلةة :ةاةنةلة ةاة َل ةدة بيةطه لَرة ةة
اة ةِامبةب ةخ َلةة اكةرسطاةةِاةة رتة ةسةد ضة ةةطة ضخةبةيةسةة ةيض ةرس َلة :ةدة ةةا وة ية
و ا ضةةمةرسةمةة نةبيةةلة ةخزاة ذةثاغ ارة ةيةخةةياةةةبةيةد)ةةثةا ةدة ةةا وة ية
ضلٝخاخل:خلػُلشَُبٌخل
ضلٝخخل)ةرةةمةكةرساةةاة{ َ ِيفَ َ
اةة ةِااة رس ةة ةب ةةةةيةةاة ةِابا ةلة ة ةفَ َ
ٜا ِل ُ لزاخل ََُٔخلَ ِيباظْللخلشٔخلَ ِي ُُفِضاللخلٛخٔ:خلَأٟخلَيلُُؼْللخلذٚخ)ةةةاوة :ةرة ةزتاخةاة ةِابا ةلة ةخيةاة كة
وا ة ياةةةةةةاةةرةةمةةةةةن ةاةس}ةد حةةةةة ةدة ة ةةا وةةةةة يةاةةةةة ةِاب ا دةب مة ة ةراةرسطاة ةةِانة
ثاغة ار ةيةخةياةةر ةا ض ةاةرةب ةج ِة ةةة ةجة ةِةبةواةةرة ةايةي:ة(أَالَخلِٕٔخلَ ِي ُُْلشُخل
حشَ َُل ْخل) د طةة راةةبننةاةة ةِااة رس ةةة ةاةةاةةدة بيةطه لَرةةة ةثاة ةطيوةةةةم:ةد ضة ةة
َقذْخل ا
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ب ةةةة ةرسةيةد ة ةةاةةةة ةِاب ةبةِتةةكسةة جةةةة ةرسب ةة ةخةةةياةربا ض ةسةةت ة نةرةت ة ةض ا ة ةو ة
خب ض ةسةةت نة ضوت ا نةخةياةربان ةسةة ضوت ةرت كةرةتة ةض اة ةو ةبان ضة ةس)ة
ا ةةا ة ةةيةدةاة ةِاب ا دةةِاةةكةةاة ةِااةبة ةا ضة ا ض ةا رت ة راةرسةِؤتشةةةةكةة ة ةة
ا لَاكةا ةِاب ة بيةسةةِاةةةنيةت و )ةة ضةوتكةلة ةخ َل اةةةة ةطيواة ن:ة ةقَلذْخلقُلَلٌُخلقَلٌّْٛخل
َُُٖٞٚخلفَٞخلباطُ)َِْْٔٗ ٛةةا مةة ضا ن نةلا ةةيذةانةةد دةاةة ةِاب ت نةلة ةطةةةة رسةرابةيةسةةدة رية
د ةاض ة ةذياناةةةة نة

ااةةةة ؟ةداةةوكةخةةةياةد ة دةد ت و ة يةض ة ةرسةخةةةياةي:ةﭽﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ...ﮟﭼةةةاوةة ة :ةد ةاضةة ة ية
خ ةسنةدان ضنيةاةةرسةسةب اةةةة ا ضا نةد اةواةسةةةطيض اة نةض ط وة ةاة ةلة ةةِابةةرةةراة
خةياةرةةت ض و ةسةةا رادةخةيايةث ةةسةرط ةةد ةةا و ة رس ةة يةض اةةةرب  .ة
ة
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـان
رت ةسةةسهةثاشةةنةةةب مةةن نةاةرةسةةلة دةمةيةةِسو ةايب ةِساة راةزؤةوةةتنةجة ةةةاة ي:ة

ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼةةرةةب ة ةسةب وةةةة ةسةةا ة ة )16ةجةةةة ةسةةد ة دةج ةست ة نةت زرست ة انية
جةة ةسةلةة دةمةةيةةِسو راةةد اةة ةات ة ةة ةج ةتكةخةةةياكةبةة ةزةبةة ةض زضةة ةيةدانةة نةبةة ض ة
ا ةةةةيلَن ض نةب ة ذةةذ ن ة نةت ة نةةاجراة ة ةثاا ة نةةِارسط ت ة ضة ةةت ة نة رس ة ةاةاةت ة ة
د ط راةتةة نةرسا وة ةسةةتة نةر ةا ضا ةةةةا نةثاوساةةة ذةةتة نةض ااةةة ااةةة نةثة ةرسرة ةايكةة
د حة ة ةرسرة ة ةايي:ةﭽﭑ ﭒ ﭓﭼةةدة ة يةد ةاضة ة يةبةِةاوة ة نة ا ةةةةةة ةسنةةاوة ة :ة

دان ضنة نة ا ةسةب ةخياةةب ةثاغةة ارةة ةةةةسة ة ةا ةخةياةل ةةِت ةثاغ ارةة ةسةسة
ةالَةة ةثاةةواةنيةة ة ةة ةا ةخةياةض ةرةةتةة و ةبة ةثاغةةةة ار ةيةخ تةواةةةسةةاةةةة ي:ة
ﭽﭓﭼةةةسهةض زض ةتكةةات ةب ةا ةةيلَن ض نةةد طة ةض ةةاة ية ةآَُٓاللخل)َٛةةتة ض :ة ةآَُٓالٛخلَخل
هللخلَٚال٥ه لل٘خلٚساطاً٘خلُٚنُلاب٘خلَُٚئُّٛٝخلَآلخَشخلٚبَ ُهٌٍخلَُاخلجيبخلإٔخلٜاؤَُٔخلب٘).ة ة
با َ
رسرة ةايي:ةد يةد ةاضة يةدان ضن نة

ا ة ةسنةﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭼةةبا يا نةﭽﭕﭼةةةاو :ةا ةِااةة
صلخلب)سةةةاو :ةد ةةبن ضة ية
ا يةةﭽﭖﭼةةةاو :ة يا ةةﭽﭗﭼةةةاو :ةا ية ُْ ْ
اة ةراتةةة ضةةوسضانةب دة ةسيةاة ةةت ة ت نةب اشةةةةنةﭽﭘﭼةةاة ية ة ُص ِيلِ)سةةةاوة :ةدة ةةة
راةةة ض يةةسهةت ض ةابةاةةنا نةثة ةرابة ةةرساة نةةد ا ض ة ةة ياةتة نةثا ةةنةةل ة
اةرسةسيةاة تن ضنةةلاا نةرةةةب ةض ةسةةب لَ يةم ةرةازبنةةلاةسراةخياةةةسهة ض ة
ةةياةسديةا و ة ت ة رس ة اةرض ةاةةةةة ةِااةةةسة ض ة ةرةةسديةا وةةةة ت ة رس ة اةرض ة
يا ةةةد دةب ض ةازسةد ةِامن يةدان ضواةانةرسا ذةة يض ةةة ةةسهةرةاتة ةب مةةةة ةرساةةة تنةة
اةة ةِااةب ة ةياةة ضةة غة رس ةبيةسةة يا ةت ةب ةرةةة ضةة غةةخةياةةاة ةد اةةةةةِازية
خ ُْلشخلَُٝٚظلشخلٚأَْْصُ للابخلُٚأَصالّ)ةب ة ةةثا ةةةةنيةاةةةرسةسية
ٔ ِْ ُُللا)كةب ا ة ا ةةةة ةسةةةاو ة :ة ُ
ا تن ضنةةةاو :ة ا ةرت ةضةنيةج ة ةلة ةثا ةةةةا يةةج ة ةلة ةسةاة ةاةةرسةسيةاة تن ضنةة
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ا ةاو :ةلاا نةرةةةب ةض ةسةةب د ةسيةم ةرةازبنةة لَر و ةل ةا م ل ةطةض ا نةزتة وةة
ب م ةرسا تنةةد ح ةذا ن و ة رس اةةةاض ةدة ةة ةةةةياةسةةب و ترةةة ذةاةةة ةِااية ياة ةةة

ةِارسط تةةة ض يةرسرةةة ةايي:ةﭽﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼةةبا يا ة نةا ة تن نة
ب ة يةد ةسةسةا ةا ةِااية يا ةوة نةل الةاةةاةةتنةرسا ذةةب ةةرست ةيةرةذا تة وا ية
ةِ ن نةخب و ةب تنةةب ة يةا ةِااةخياةرض ةسةة يا ةاةرض ةسةةةسةل ةت ريةخةياةةل ةضيتكة

بنة ض اةِتن ةسةةﭽﭳ ﭴ ﭵﭼةةد حةة ةد ت ةرسمكة لَوسطةننةت ن:ةد ت ة ةةةازتة نة
لةة ةض ا ةةننة ة

د ح ةخياكةث ةةسةرط ةةب ةدان ضواةانةرسر ةايي:ةﭽﭷ ﭸﭹ ﭺﭼةة

ةسةر ةا ضر ةت ةخةياةب ةة نةةةاو :ةث ب ضوبنةب ة يةِد ض ةسةةةسةر ةا ضر ةت ةثاغ ارة ةية

خياةةب نةةةاو :ةث ب ضةةوبنةب ةميض و ةسةةﭽﭻﭼةةةسةةةتة بنية اةةا ةبنةة
ل ةب ةر ةا ضا

ةخةياةةثاغة ار ةيةخةةياةةةةﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﭼةةد ح ةد ط ةةثشةةنن نة َل ةرةةةاو :ةل جاة و ةدة ةسيةةِةةب ضة ةخةةياةةة
ثاغ ار ةيةخةياةةثشةةنن نةواا نةاةرةةل ةجا و ةد ةسيةر ةا ض ا ضا نةجارة جة ةب ة نةة
الاَا يةمة ةثا اان نةاةرةةد ةسةبزاضنةا ةثاغة ار ةيةدانةة ة ايذ ممةة رة)ةو ضا ة
ط ت ضوضا ةةِةةض ةل مة ةسةةرةايةدةة ةسيةب ةةِةةض ةثا ةةِاط ت ضونةا ةاة ةِااية ياة ةية
بنة ا نيةزس َل اة ا نة رس ة نةة ة ةةا مةةاكةل ة ةداةةيسةوةةيخشةتة ااكةل ةاضة ةب ة ةيةة
ب خ ة يةب ةثةمةةا ةسةةةسةثاغةةة ار ةةةل م ة ةيةثايت ةةكةضاةة ةبن ض اةِتن ة ةسةةبةة ةة
ل م ة ةيةثايت ةةن ةد ط راةو ة نةب و ة ةسةةةسهةرسر ة ةايك:ةﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﯗﭼ

الشرورىةةةاو :ةو ةبة ةةط تة ضوضةكةل مة ةس.ة ة
د حة ةل ةد تة و ة ةةياةسديةا وةة تاةواةخةياةةةس ا ةد ةةداشةة ل ةرسراوةة ةسةةا ةب ة
ضوتكةل ة ةس نةرةةمكةبيةسةخةياةلةاا نةةِازكةب ةةد ةت ةدة ةسبيةسةاة ة ضةوت ا نة
ل ةج ض ة ةب رةراةاة اوةبيةنةةت نةل ةجة ض ةديذةيرراةاة اوةبيةنةةاة ةاةة ةِابا ة
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رةايةد ةةج ض ض ة رس اةاةسةةطيويةت ض :ةد ةةبةات ض ا نةةد ةة ةس ض ا نةايذةاةنية
ل ةةا و اواةا ةِابا نةل ضايةطة رسراة بيةسةةةاو :ةاة ةِابا نةخياةرؤو ةسةةد ت ةذياناة نة
اا ؟ةخةيايةث ةةسةرط ةةةس ا ةد ةةثةما ةةةداش ل

ةرسراو ةسةةةرسرة ةايي:ةﭽﮆ

ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼةةبا ياةة نةد ةاضةة ية
دان ضاة نة ا ة ةسةة بة ة ة ايةةدة ةةاةةن ض يةاة ةثايت ةةةن ةدان ضاةةةة نةثةة ةبهةةا ةي)ةةةسة
اةرسةسة ا ا ضاة نةد دةراةنةةطيض ا نةل مة ةةضا ةل مة ةةدة ةسيةاة ةلة ةةِابةةرةةراة
خةياةرةةت ض ةةةاو :ةخةياةرةةت ض و ةسةل ةاةة ةِااةةةسةانةةايةواوسطةة دةب ت ةخيايةزاض ةة
ا ةسزاةةا ي:ةﭽﮎﭼيةب ا ة ا ةسةة يض ةﭽﮎﭼةة دةب ةخياةرنيةة ة دة

ب ةخياةرض ةسةةب اة ةريةةد ح ةا ررسةم ةخ ا ةسا ضا ةو ضا ةب ةاايسيةخياةرضة ةسة
ب ا ةض ت نةةةسهةاةةَ ا ضا ةةب لَة يةب ةاايسيةرت ةة ةةب اةة ةرتنةةةسةب ةاايسيةذة اة
رسةزت ةب اة ةرتنةةرسر ةايي:ةد ةاض يةا ةل ةةِابةرةةراةد ةةاة ررسةم ةخ اة ةاض ت نة

بة ا ة ا ةسةةطيض اة نةل مة ةةضاة ةة ةةيض ةاة و ةخة ية رس ة ةضة اةابيةنةةﭽﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼةةد ط ةةل ةةِابةرةةراةث ةتزتة نةاةرب ةل ةةان ض ية
ا ة رس ة ةاةةاةنةةاة ةِااةاة ة رس ة ةضة اةاةةسةةث ةتزتشةةا نةلةة ةضة اةربة ةةطيض اة نة
ض ط وةة ةةب ا ةجا ةةكةلة ةةاةةةةن ض يةرت ةة ةا ة ة رس اةةةةةاةنةةث ةتزت ة نةاةرب ةة

ةةﭽﮕ

ﮖ ﮗﭼةةث ا نةا ةا ةِااة رس ةاةاةسةةد ح ةخ ت نةل ةاة ةِابا ةرسثة ةتزنية
دان ضاشا نة ت ةةرت ةسةدان ض ا ةةات نةلاوسا ذةخ ت نةبثة ةتزنةةﭽﮘ ﮙ ﮚﭼةة
ةسةب ةرسةادةب ةث تكسيةل ةخةياوةمة نيةو ياراةمة ةرسا ةنةةبة ةسةةثَة يةمة ةسةسيةلة ة
ث ةتزةةخةياوةم نةةض هةب ةثَ يةخةياةسةسةةضايسةِامةةكة ض ة ذةب نةةةسة ا ا ةتا ة
د

ة دةرسرسنةةﭽﮜ ﮝ ﮞﭼةةةسةخةياة ا ا ةاضة ةخ اةوسةتن .ة
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ضـةند مةسـةلةيـةكى طرنـط

ا مةةةةة ل يةت اة ةة د:ةخةةةةيايةثة ة ةةسةرط ةةرسرة ة ةايي:ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼةة
لاة ةةةسراةثايت ةةةةةكةرساةةةةة ذةدة ة دةثاة ة ةةاةةةةة ت ةاة ة ةب ت ة ة ةسةة يض ةةةةة ةرةاتة ة ة
ثايت ةةنن نةثااةة نةرسبةة :ة
ع).
مُْ لشاَ ،يلُُْٝظَلشاَ ،ألَْْصُ لاباَ ،ألَصْالّاَ ،يشَجْل ٌ
َ َ
طلخل ٌِخل َي ُه لٌٍخل
م ُْ لشا:خلَ ْ
ِ َ(/1ي ُُْ ل لش):ةا ة ةثاشةةنةةةةت ة ة اكيةةاو اةة مي نةا ةةا ةرسةس:ة َ َ
ط لَُ ُ ٝخل
م ُِللاس:خلبا َ ٥اع ُٗللا خلُٚخل ا
خ اُللٛس خلَ َُٚ
ع ُْلما:خل ا
خ ُْ لشُ ٠خلَ َُٚ
نشاخلُٜٚا ُؤٍْ للُثاخل ُ ٚاَ ٜكللاٍا:خل ُ
ظل َهشٕخل اٜل ُز ٖ
َا ْ
خ ُْ لشَُّخلألَ ِْ ُٗ لاخلتُظْ ل للاشخلَي ُع ِك لٌُ)1()..ةةةاو ة :ةض ة ةسةب ة ة ة ةةم ةخ ا ة ةتكةةب ة ة
م ُْلشاخل ُ
َ َ
َا ُزنٓش ةريةةبة ة َا ُؤ ِْلخلث تة ةريةةاة ةرتة ةسةة اَلخل ُزنٓشَ ٚا ُؤ ِْلخلث ية جملاصٟخل)تةنةةةسة
خُْللخلش بةتناةةة ةلة ة خا اُلخلٛس ُٚخُ ُِلخلاس دة ةةا مةةةة ت ة
خ ُْشُ ٠اةةة ي ُ
رساة يوةيُ :
خُْ للش ب تةةةةة ةةايةثا ةةةةةيوةاةسةة ةةةيض ةةةةة لة
اةةةةة ةاةةةةة ةِااةرسرةؤاةةةةة ةةةس ُ
رارسث اةة ةةدا ةة نةمةة ةخ ةةرساةة ذيةة َةة ةلةة الةض اا ةة  .ة
مُْلشخل)ةة
د حةة ةا رادة ةةا ررستةة هةدا ةةة نةمةةة ةخ ةةب ةةة ذةةثاة ةرسلَةانة:ة َ َ

ا ةاو ةا ةخةياةرسر ةاةيي :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼةةا ضةةةة ة يةةاتةةةة ة ة ة ةةةة ة ةم ةخ اةةةة ة ةسة
رست ةتن ةة ةسةةب ت ة ةةزؤةةج ة خدةل مةةةة ةةرسا اةةةة ةسةة يض ةةةة ةد ة بيةذ ضاف ة ة
خُْلشخل ةةخةةياةةة
رسلَةة :ةبة ةةةدة ةسيةلة ةوةةيةرةةمةةةةكةرساةةيةةةثاةةة ةرسطيوةةةةك:ة ُ
خُْش يةاةةرةسةة َلرةةةة و ةدة بيةذ ضافةةةة ةةِسمح وةةة ةخةةياةية
لاةةةسراةب ةةب مةة ة ُ
لةة ةبةة ةةةاتة يوةيسةةب دةرتةة ةسةطيويةاةةا و :ةذيان ةا ررسةمة ةخ اةة ةسا ض ة
رت ةةةة ةلة ةب َلةة يةرت ةة ةسةرسزاضةةةيةةد طةةةة ةض ةد ت و اة ةوة ضا ةدة ةسةرسط تةة ض ةة
)1خلَيلُعجِخلَيٛطٝط :ج 2خل  .55خل
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خ ُْللش ةة ايةةم ةخ اةةة ةتكة
بةة دةةسهةلاةةةسراةرسةرساةة ةيةةةةاضاةة ةةةاةة ية ُ
رسط تة ة ض ةة ة ة ة ةاة ة ررسيةم ةخ اة ة ةس:ةاةةةَ ا ضا يةذة ة اية ة ة ةويضةةةةةوةة
رسةزتةة يةرةةاةة لية ة ةةة ةباةكة...ة نةوةة ةيض ةدا ةةةةن ةبة ةزؤةةجة ةةةاةايسةة
اةة ررسةم ةخ اةة ةسا نةبةة ا ةرس ا ةتنيةةب اةة ةة يضةة ةةبةة زت ة ةتف ل لّٓٔ)يةزؤةة
ب اةة ةرت ةة ةب ةمة ةخ اةة ةرن.
ِ َ /2يُُْٝظَ لش َيًٖع لبخلباي َكلخل ُذَ ٔ ..بةتنا ةل ةتةةة ةت ةاةةةةرنةبة ة قيهههداحَ ( ،قلخل ُذَ تة ة
ا ةا ت اةة كة أقلذَ خل)سةةبةتناةةة ةلة ةرا ةةة ةةة ت هةاة ةبة ةواةةةة ةةاا نةاةةرةسةة
د طةة ةةةت ةةنا نةبا نةب ةواةةةةضيةاا ةواكةةث ةِتشةة ةبة ةرةاةسةبةيةسةةد طة ةض ة
ة ةةراةسا ة ةبةةيةسةةةةاةةنا نةث ة ةراب ة ةةاةةةرةسةةمةة ة( َقل ُذَ ت ة نة ا ة ةسةةل م ة ةة
ت ة اا ا نةضيةمةةايسةَ :أ َُ ُش َْ لٞخلسُ َب ل ٞةةث ة ةةسةرط ةدةر ة ةا ض ةثا ةةةرةةدةةةةسةل مةة ةة
دةة ةسيةرت ةة ت نةضيةمةةايس:ة ُْ ُٗللاَْ ٞسُ َبلل ٞةةثةة ةةسةرط ةدةلاةة ة رس ةة اةرةةدةةةسة
ل م ة ةةد ةتوت ة ة ا ةةا نةض ضيةمةةايسةةةةل ة ضايةويةةسا ت ة هةرات ض ة ةةنية ة َلا نة
اةة ضوةسةةث اةة نةت ااةةة نةلةة ةةِاااشةةة ةسةةد طة ةةةت ةنرا نةمة ر ةتكةتة نة ة ةة
اة ةتكةب ة نةةد ط ةةدة ةست نةرسة ةيةبة ةاة ةواةاةواةضيةمةةاةسةة َأ َُ ُش َْلخلٞخلسُ َبلخل ٞدة ةسة
طيويةتة و :ةخةياةر ةا ض ةثا ةةةرةةديةةرسبةة ةم ر ةسا ةب دةةةسةد ط ةةد ةستة نة
ا ة ةل مةةةة ةيةضيةمةةةةةاةس:ة ُْ ُٗللاَْ ٞسُ َبلل ٞرسة ةةيةب ةةم ة ر ةسا ت نةض اةةةةةرةسةةةسة
د ط ة ةةد ة ةيةا ة ة ا ة ةل م ة ةةض ضيمةةةاةسةةرسة ةةيةب ت ةرةةب ةست ة نةرساةةةرسةسةة
نلخلٌّخلػلخل٤ٞخلفٝلَ٘خلخل َق ُُللخلاسخل
ت خةةيرةب ةاةةكةراب اة ةرنةب ا ةتةة نة ا ةسةةد حة ةرسلَة :ة ُ
ظ لش ةاو :ةةسة ةةاناكةا ة يا ةيةواواب ةةد ةس َٝل لظ لش س.
َفٗا ُٛخل ََ ُٔخلَيل َُُ ْٝ
نلخلٌّخل
يا ةة ااةة ؟ َعشجلاْٞخل لة ة انارةة َيلعشٜفلااخل راةرس َلة َ :يكَ ُُلخلاسا :خل اٖلخل ُ ٛخل ُ
ػ لّ ٦ُ ْٝاخل ََ ل ُٔخلَي للخل ُُػًُْٛبَ ةةةاوةة :ة ةة ةة
َيع ل لبخلُٜؼْ ل ل ُل ٔشطُخلف ٝلَ٘خلخلَي ُػ ل لايَباخل ََ ل ُٔخلَيلُا ُل ُػايَب للخلنيخل ُ
ت ةتاةةةة هةا ة ةا ا لَةةةة ةا مةةاكةرست ة نةةدة ةست نةا ة ةزالةباةةكةد ضوازست ة هةا ة لة
ل مةة ةةد ةسةرةة ةِزةرساةة ذةا ةرؤةِاضوةةتةة و  .ة
خلخلزخل
ةةس ةة ةثا مة ت ا ةريةبة ةاةةرةةسة َعشجلاْٞخل رس َلة َ :يكَ ُُلخلاسا:خل اٖلخل ُٛخلَإْٔخل ُٜت ا
ؼلخلّ ُ٦ٝاخل َفلخلٞخلَيًٖعلبخل ةاوة :ة ياةةة ةةد ةستة ةتة ااكةجة ةةلة ةرةاكة
ََٔخلصُ لاحَب٘خلػُللخل٦ٝاّخل َف ُ
جللٌخل اَكللاَُ ُش٠خلَ ُٚق ُُلاسَّ:خلٔرَُخل
جةةةة ةةل ة ة ةس َل ا ة كةبر و ة ةسةةد ح ة ةرسطةةيوةيةَ :قلا َُشُخلَيشِ ا
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العب ل٘خليع لباّخلفاي َكُُ لاساخلٖاُٛخلَي َشٖلإخل ةةةسةت نةبة ةاةةةةيةريةرسلَةان:ةطةةسةةل مة ةةاةناكة
بةةةة ةة لَرةةةة و ةا ة ةةزاض نةزؤةةةةرسا ةتا ة نةل م ة ةةب ة ةةاةةةرةسةةرةاتةةا ةزت ة وةة
ةِةةضة ةرسا ت ةة ةس .ة
حجُل لشخلنَل لاْاَٛخلُْٜٓصَ ل لباُْ٘ٛاخلفَل لٞخلَعَاًَٖ ٝلل ١خل
َ /3ألَْْصُل ل لاب -ةاةةة ي ُْصْل ل لب سةةةاوةةة ُ :
صل ل ل ُُُٓاّخلفَ ُْ ٝعباذْٚل ل٘ا)ةةةاوةةة :ةب ةرت ةةة ةرات ض ةةة ةسةة ةةةة ضوةةت ض ةلةةة ة
ِ ُُٜٚل َزاُْٚل ل٘اخل ُ
مةة ةرسا ةض ر اااةةواةةةةسهةبةةكةث ةمةةنيةت ض ةةةسةجةة ةيةةااةةةريةسةد ذسلَاةة نةلةة الة
مة ةبةِتيسةةخيت ة ا اةةا نةثاواة َل ةةيس .ة
نللإُخلَأ ْٖلٌاخلَعَاًَٖٝلَ١خل
َ /4ألَصْالّا ة اة ي ُص ِيلِ سةةةاوة :ة َيظِل لِْٗاخلَ ٖيلزَٟخلالخل ٔسٜلؽُخل ُعًَ ْٝل َ٘ خلَ ُٚ
ض ل لعاُٗ ُْٛاخلفل لٞخل
ُٜظْ للُكظَ للخلُإُٛخلب للاألَصالّٔخل ُٚنَلخلاْاَٛخلُٜهل للابإُٛخل ُع ًَُْٗٝلخلاخلَألََْ لشاخلَأٚخلَيِٓ للخل ٔٗ ٞخل ُُ ُٜ ٚ
خ ل ُش ُجخل َُ لاخل َف ٝل ل َ٘خل
ط ل لْٗ ُُ ّا خل َف ل َٔ ُرَخل ُ
خ ل ُش ُجخل ُ
خ ل ٌُخل ُ ٜل ل ُذٙاخل َف ٝلَ٘خل َُٚأ ْ
ح ل لذاٖاِخلأَ َْ ل ُشَّخلَأدْ ُ
ُٔ ٚع لا ُ٤خل َف ل ل َٔ ُرَخلأَ ُسَدُخلَأ ُ
نل لفِ ()1ةةثاشةنةةةةةلةة ةب مةةة ة
خ ل ُش ُجخلَُلخلاخلفَ ٝل ل َ٘خلَيِٓ ل ل ٔٗ ٞخل َ
ض ل ل٢خليَ َكصْ ل لذ ٙخل ُْٕٔٚخل ُ
َألَ َْ لشاخل َُ ُ
اا ةة)راةثا مة ا نةاةةر.
ج لعا:خلَيؼِ لل٤ٞخلَي َكلزَسا ةةتة ض :ة ة ةةاةةنا ةثةةاسةةرسطةةيوةك:ة ُسجا لل ٌٌخل
ٔ /4سجْل لع َيشَ ْ
ح ْ ٝلثاخلَيطٖ ْب لما خل
ج ل ُ٘:خلٔ َِ لاخل ََ لْٔخل ُ
ج لاغٌ خل َُٚي لشَجْعاخل ُُ ٜه لٕٛاخل ُع ًَ ل٢خلأَسْ ُب ُع ل َ١خلَأ ْٚا
ج لاٍاخلَأسْ ُ
ج لعاخل ُٔ ٚس ُ
ٔس ْ
ػ ل ل لشْ ُع ّا خل
الخل ُُ ٚ
طبْعُل ل ّاخل ُُ ٚعكِل ل ّ
نايِ ُُْٝلُل ل َ ١خلفَ َِْٔل ل لُٗاخلتاعُل لافاخل َ
َُٚيعُل ل لكٌِ خل َُٚيؼِل لشْع خلََُٚل لْٔخلنًُُٗ للاخل َ
حْٝل لثاخلإِٔخل
ظل ل ل ّاخلََل لْٔخل ُ
جعُل ل ٌُخلَيهَل لافَ ٔشُٜٔخل ٔسجْ ُ
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭼﭼالتوبررررة خلُ ُٚ

َيؼَشىَخلبايعُكِ ٌٔخلَأقِ ُبحاخلَألَػْ ُٝا َ٤خلقَاٍُخل ُتعاىل:خلﭽﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ...ﮃﭼالتوبرة خلٚقٛي٘خلتعاىل:خلﭽﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼيونرس خلقٌَُٝخلَيشَجْلعا:خلَيٓللخلنت خلَ ُٚقٝلٌخلَيعُخلللخل ُزَب ةةةاوة :ة
رسطيوةةيةثاة ةت ةثاةسةةثاةة ةاضا ةثاةةسةةةسةثا ةةا ة ةةياةةجةة ةس:ة ة
/1ةثا ةةا ةل ةةِةةيةمةةةةاةةناا ةس .ة
/2ةثا ةةا ةل ةةِةةيةة َةةة ةس .ة
)1خلَيلُعجِخلَيٛطٝط:خل 398خلللخل .399خل
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/3ةثا ةةا ةل ةةِةةيةاةةة ةة ةس .ة
/4ةثا ةةةةا ةل ة ة ةةةة ةةمةةةة ةةِةةساةةةة ض ةسةةةسه:ةاةراةسةسبةةيةةةا ة ة ة دةمةةاةةدة
ثا ةةةة ةةةةسة ة دةدا ةةةة نةل ة ةةِةةيةة َ ة ةسةرسزاضة ةخةاث ة ةةة ة دةل ة ةةِةةية
اةة ةة ةسةةثا ةة  .ة
ةد حةةةة ةخةةةياةا ة ةرسرةة ةايي :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭼﭼةةةاو ة :ةبا ياةة نة
ةب اةواض ةسا نةب ةخةةياةةثا ةةةنةة رتة ةسةثا ةةةا ةاة ررةت ةضةةةةد طة ةةرسمةنكةبة ة
ا رةتةةةكةاةةةة ةذةةرةاتة ة ةةةة نةرسمةةةنكةبة ةااةزةةثا ةةةةة ت ةاة ةويسةةةدة ةاةرسمةةنكة
بشةة ينة يض ة ةزؤةبةة كة ة ةسةزؤةكةزاض تة نةرس َلةةان:ةاةؤظةةةثةاسةةضاةةة ةة يض ةةة ة

خةةةةياةرسرةة ةايي :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮠﭼاإلسر رر اءةةةاوة ة :ةةِتزاة ة نةلة ة ة

د رساازارةطةويسةةدة رساازارت ةةِتةزةلا ةةاةةةاةةةثةاسةضاة ةةب َلةة يةلاةةسراةا ب مةكة
ثا ةةةةةا ةا ة ة ةتاةةةةة )ةةب تةةةةة ة سَغل ل لب رسلَة ةة :ةا رةساة ة نةبة ة ةثةةةاسةراضةةةةاةنة
ل ب ةدةةةةة ةسيةايرةةةةةةةةةاةةةةةةةهةبةةةة ةة ةةةةةةةلةةخةاثنةةةةةةتنيةض اةاةةت نةةةةةةتنية
ازسةسضةنةةةةتنةاةةةةنتةةةسهةخةةةياةرسرةةةة ةايي:ة د ةاضةةةة يةا ة ةرلَةةةةا نةض خ اةةةةا ة
واواتةةةةة ةةل ط ة لةدة ةةثا ةةةةاا ةةخةةةياةثا ةةةة ةرت اةةةة ةب ة ةزتةةةة رةاةةةرن)ةت ة نةل ة ة

مةةةةةةةةةيةةِسو تةةةةةةةةيضس راةرسرةةةةةةة ةايي :ﭽ ﮁﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆ ﮇﭼيونس ةاوة :ةد ةاضة يةاة ةض رةةةة انةخةةياةةثا ةةةا ةبة ةبةِتة ةراةنةة
ةاوة ة :ةثا ةةةةةا ةخ ةةةن ةضاة ةيةرلَاة ة نةا ب مةةةكةلة ة ةثا ةةةةةا ةاةةةيرةةةاةةاة ةةةا ةةةسة
جللع ةاوةةةة ةاةةةةدةب طةةةة نةة ضوت ةةةةا ة
ضوت ةةةةا ةرسلَةةةةان:ةا ب مةةةةكةل ة  :سٔ ْ
رسلَةةان سٔجْع ةاوةة :ةمةةزاةةدةة زاة .ة
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ا مةة لةة يةرةةسد:

باسيك هل باره ي ـشه ِراب و قوماره وه
7

ل ةذة ةذةخةةة لَواةب مةةة ةاة ِةااةرساة تنةةرةاتة ةلة ة ةياةةخ لَاشةةةةواةب مة ة ياة ةة
رساةة تن .ة
يةكــةم  :شـةرِاب (خَـمـر):
يـةك@ ثيَهاشــةي شــةرِاب (خـمْر)و جؤرةكـاني@
خُْلشخل ة ةةة ضوةج ةت ةة ة
خُْلخللش اة نةاةةرةةبة دةاةةة ك ُ
دان ةثاشةنةةةثا مةة ي ُ
ةة نةةا ةل ة ضةوةاةةناكةرةةمةةكةرساةتةةن.ة
خلخلاََشَ٠خل َي ُُ َكلخلشَخلَيعُ ِكلخل ٌٔ خل ُٚاٖلخل ُٛخل
طلخلٍُ ٝخليَ َهُٗ َْٛلخلاخل ُ
ُسَغَبخلَألَصْل َفٗاَْ ٞرس َلةة :خل ..خل َُٚمَ ُْلخلشخل ا
بخل َُٚيلِ ُْلخل ٔشخل
َعْٓ ُذخل ُبعْ ُخلَيِٓاغٔخلَطْ ل ٌِخل َيهٌٍُخلَاظْ ل َه ٕش خل َُ ٚعْٓ ُذخل ُبعْض لِٗخلَطْ ل ٌِخل َيًُالِ ُ َزخل ََلخل ُٔخلَيعَ ُٓلخل َ
ج ُشتُ ْٔٔٝخلَي ِٓ ْ ًَلَ١خلِ َُٚيعَ ُٓ ُبلَ١خل)}ةةةاو ة :ةا ة كة
ؼل ُ
يلُللاخلسا ٟٔٚخل ُع ْٓل٘اخلِ َ :ي ُ ُْلشاخل ََلْٔخل ُٖللا ُت ْٔٔٝخلَي ِ
ب تة ةدة ةةضة ةسكةلا ةةةاةسة ةةيض ةراث اة ةكةاةةيت ةةة لية اة ةةةسة ضةةوتكةلة ة
خُْلشخل)ةض ةسةب ة ةةاناكةم ةخ ا ةةب ةة ضوت ا ةطيويةتة ض :ة
زاض ت نةطيويت ض ة ُ
خُْللخلش ةة ةيض ة
و ضا ةد ةسيةلة ةوةةةييةخيةاة ةرةةمةةةةكةرساةةةةيةةثاة ةرسطيوةةةةةي:ة ُ
ج ُشتُ ْٔٔٝخل!خلَي ِٓ ْ ًَ لَ١خلِ َُٚيعَ ُٓ ُب لَ١خلزة
ؼل ُ
ثاغ ارةة ة  ر ةايةتةة و ِ َ[ :ي ُ ُْ لشاخل ََ لْٔخل ُٖللاتُ ْٔٔٝخلَي ِ
َأخْ ُشجُل ل٘اخلَأحُُْل لذخلبل لشقِ:خل( )7739خلَُٚاظْل ل ًَ ٌِخلبل لشقِ:خل( )1985خلَُٚأبال لٛخلدَُٚا ُدخلبل لشقِ:خل( )3678خل
ج للْ٘خلب ل لشقِ:خل()3378خل
ظ ل للا َّٞ٥خلب للشقِ:خل( )5573خلْ َُٚب ل لٔاخل َُا ُ
َُٚيلَش ََل لل َزّٟخلب للشقِ:خل( )1875خل َُٚيِٓ ُ
ٚغَريِٖخل ُعْٔخلأَبَٞخل اٖشُ ْٜشُ َ٠ةةةاو :ةاةة ةِااةل ةةرةةةرةسخنةة ت ةراةخيةاة ةةوةةةي .ة
رتة ةسةدة ةةاة ةِاب يةاة ةلة ةةا وة راةبة ةةبةةيةسةةلة ةةرةةةرةسخنة ةرةةمةةكةاةةةاةسةة
د ط ة ةض ةل ة ةاةةةةةدةرت ة ةةا ة ةِااةرةةمةةكةرساةةةيةةا ة ةمةة ةخ ا ةةب ة ةةةسةل ة ة
ا م ل يةخةياةرنيةخةياةرض ةسةةا ا لَ ةةض ةتن ا نةرانةو ا اة يةذا نة ذةرساةةيةة
خ ُْللش ت ة ةم ةخ ا ةة ةرض ةةب ت ة ة ة ةةاةةةةناكة
ذا ن ة و ة رس ة بيةض ةا ة ةِااة ُ
خُْ لش)ةرارسضةيية رس تةة .ة ة
برانةة ة ةة يةمة ةخ اةة ةرنةةب ةاةة كة ُ
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ةسهةب َلةة ةةلة ةب ةسةسةا ة ة ة ةةاةةاكةا ررست ة ا ةم ةخ اة ةكةلةة ةرةةمةةكة
خ ُْللش ةو ضاةةةة ةل ة ة
ب ةةةةةيةة اةةةة نةذيانةةةة ةخيةاةةةة ةةوةت ة ة تةةةة يةا ة ةدةضاةةةة ة ُ
طل َُعْ اخل اع ُُ لشُخل ْب لُٔخل
خيةا ة ةةوةةةيةرةةمةةكةب ةةةيةةد ة دةرس ت ة ُ [ :ع لٔٔخلَ ْبلٔٔخل اع ُُ لشُخل َقللاٍُخل:خل ُ
َ ِي ُطٖ للخلابَخل ُعًَلل٢خلََ ْٓبُخل للخلشٔخلسُطا للٍٔٛخلَهللَخلُٜ كُللٍٛاخل:خلأَ ّ ُٜٗلاخلَيِٓللاغاخل!خلأَالخلِْٔ ل٘اخل َق لذْخل ُْ لضُ ٍُخل ُتخْ لشِٜٔاخل
خُْظُخلللخل ُ:١خلََلُٔخلَ ِيعَ ُٓلبَخلَُٚي ِلُْخلللخلشٔخلِ َُٚيعُظُللخلٌٔخلِ َُٚيخَْٓطَلَ١خلخلَُٚيؼِلعَرئخل خلِ َُٚي ُُْلشاخل
َ ِي ُُْ لشٔخل ُُٞ ْٖٚخلََلْٔخل ُ
ظ ل ًَ ٌِخلب لشقِ:خل( )7475خلخل َُٚأ اب لٛخلدَُٚا ُدخل
ج ل٘اخلَأحْ ُُ لذخلب لشقِ:خل( )378خلَُٚا ْ
خللا َُشُخلَ ِي ُع ِك لٌُخلز َأخْ ُش ُ
َُ لاخل ُ
ح ِبللإُخلبلشقِ:خل(خل )5359ةةةاوة :ةة بوةلَةةةآلكةاةةيةِكةةياة ةةرس َلة :ة
بلخلشقِ:خل( )3669خلْ َُٚبلخلٔاخل َ
طةةةيتمةلةة ةةياةة ةكةاةةةيةِكةخةة ون اةبةةةيةةخةةةةياةلااةة نةةِازكةبةة ةل مةة ةةاا رةة ةية
ثاغة ار ةكةخةةياة  ةو ةتةواة{رتةةة ةسةبة ةد اة رسبيةاض ة ة ةس ض ةب ةِتةةةةزةةب تةة ةة
اة ةةزاض نةد دةرس يةةياةة ةةب ةب لَة ةة ةرت ةة ةسيةرسلَةةان:ةاةة رادة ةس نة ايةة
لةة ةيةبةةيةنةةةدةة ةسةذةةيان ةاةة رسض ةا ة مج ل لاع)كة تةة }طةةيو :ةدةة يةخ لَةةة ا نة
د ط ة راةبنة رس ة بيةض ةاةةةة ةِااةخةةةياةض ةرت ة ةخةةةياةةةاةةةة ةِابا ةل ة ةثا ة خةاةةةةن نة
خُْ لش ةةاةةةنا ة
رةةمةةكةرساةي:ةل ةوةييةخيةاة ية ض ةةيتنيةط ضةةميةج ةةةس ُ
ا ةة ةةلةراث اةة ةة ةاو :ةاةؤظةةم ةخ ةةب ذ).ة ة
ا ةاو :ة ةة ا يةد بيةذ ضافة ةةةسة ةسلَة ا ض ةةةِسمحة و ةخةةياةت نةلةة ةبةة ة ة ةة
خُْللخلش ب ةةلة ةوةةيةرةةمةكةرساةةيةة
ضةةوسةدانةة اا ةط ةةست ةةا ةطيويةتةة ض ُ :
ض ت ضثا ةةةة ةسةةب ة ةوةةةيةب ة ةوةتنةم ة ة ةسيةرةةمنةة ةرض ةا ة ةِابا ةب ة ةة ة ةةس ة
خيةاةة ةةةب ة دة ة ةةاةةةةنا ةرت ةةةة ةاة ةدة ةةاة ررسةم ةخ ا ة ةسيةلةة ةرةةمةةكة
خ ُْللش ةسة اةةةة نةذياناشةةةة ة ت ة ةة ةةيض ةسهة
رساةةةةةيةة ة ةةثا ةة ةرسطةةيوةيُ :
خ ُْللش رسطةةيوةي:
خ ُْلشَُّخلألَ ِْ ُٗلاخلتُظْ لللاشخلَي ُع ِكلٌُ) ب تة ة ُ
م ُْلشاخل ُ
طلَُ ُٝخلَ َ
ب مةةةةن نةاةةةر ُٚ :ا
طلْش)سةسة ةة ويسةةة ةةلةرارسث اةة .
خُْ لش ةة يض ةة ةل ة ُ
ُ
دوو@ قؤناغـةكـاني قةدةغـةبووني شـةرِاب@
ثةةةامةاةةةةةكةض تةةة ذة ةةةا ةاةةةنا ةرت ةةة ةد ةسضةةةوسيةاةةةة ةِاب ةخ تةةةة ضوب ةبةةة
رس ة اةاض ةةاةة ةِااةبة ة ةةةةياةة ضة غة رس ة ةبةيةسةةذا ن و ا ةاة ةد ةستة ةاة
دةة ةةاةةن ض يةخةة لَكةبةة ةخةةةياةرنيةخةةةياةرض ةست ض ةسةةِارتةةكةةرسب ةة ةب اةةاكةلةة
ا مةةةةة ت وا ةدا ةةةةة نيةذةةةةة َل و ةج مةةةن ت يةة ََة ةةا يةض ر ة ةةا ةةرسمةةةكةلة ةة
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لَة ةو ةا نةد مةة نةضاةة ةةةب ةضيةاةةة ة َلة ااكةضةةاةيةب ةيوةية:ةرسمةكة َلةة ةنةنة
ب َل ةة يةثايت ةةةةدةب ة ةث ة ةةسةرساةرنيةثَ ثَةةةة ت ة تةةةة ةةب و ترةةةة ذةاةةةة ةِااةةا ة ة
اةةناكةبةةيةسةة ةِسب ة ا نةزؤةةة رسوا ة نةثاةةيسةطةوةةيسةةةةزؤةةل م ة ةيةةِا ة ويةنةةب ت ة ة
خةياكةث ةةسةرطة ةةب ة ةةياةة ضةة غةاةة ةِاب ة رس ةة ةاةةةرةس :ة
ق ؤناغى يةك ة :ةخةةةياكةث ة ةةسةرط ةةل ة ةمةةيةةِسو ة ال رةةل)ةد ت ة و ةذا ة ةسة ة)67راة
د ا ذست ة ا ةمةةةةيةهةرسا ة ذةب ة ةسةا ة ةا ة ةِااةاةةنا ةخةاث ة ةةةا ة يةخةةةياةرض ةسة

اةةةةنا ةخةاثةةةةةة ةةرسرةة ة ةايي:ةﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ النحررر ر ة ةاوةةة ة :ةلةةة ة ة

بة ةةبيةا ةة ةراةخيةاةةةة ةةوةةةةةية ااةةةةي)ةا ة ةِاب ةلةةة ةرةةمةةكةرساةة نيةةِز ا ةة ة
ب اةاشةةةة ةل ةة ةرةةمةةةةكةرسا ة نة{ةاو ة :ةااةةيذةةرؤا ة ةةةمةا ة ...نةةو}ةبا يا ة نة
لة ةسراةضاشةةةة ض ة تة ةبة ةا م ة ضاكةاة ةبفة انةةا ة ةد اة ةد ا ذست ة ةة ةةيض ةخةةةياة
رسرة ةايي:ةل ةبةة ةيةراةخيةاة ةةبةة ةكةااةةيةةرةةةاةةن نةرةةمةةكةرساةة ن:ة ة

ت اةة د:ةا ررست ا ةمةة ةخ اةة ةة ﭺ ﭻ ﭼ).ة ة

رةةسد:ةةِز يةةِؤزتا ة ا ةب ة ةة ةﭽ ﭾ)ةةا ةاو ة :ةد ة ةةا ة ررسةم ةخ ا ة ةسة
ةِز ا ة ة ةةةة هةضاةةةة يةخةاثةةةة ةةرتة ةسةدة ةسةةلة ة ضة ةا ا ة راةبةةيةسةةاة ة
ج ة ةكةخةةةياكةث ة ةةسةرط ةةذيان ة ةا ة ةةاا ا ض ةض ض ةرةةض ة ةخةةةياةيةةو ة اية
بف ةة ةايك:ةاةةةة ةِااةا خ ض ة ةسةةض اوسطي ةةةة ةل ة ةة ض ة راة رس ة ةب ةةةيةة
ب ثاة ةذا نةة و ةخةياكةزاضةة ةة يض ةة ةثا ةدة ةسكةخة لَكةذ ليةذ ةِااةة ة
ب ةرتةة ةت ةب ةةةيةةرسبةة ةدان نيةة اوسكة ب يةةةار رسو ة ة بةة يةةخةياية
ث ةةسةرطةة ةيةض مةةارة يةةبةِةاكةبة ةرةاةِؤذبة يةب ة ة ةكةةِؤاةةةةنةبيةبانة ةسةة
د ح ةثا ةب يوةيةةاب ةةةاا ا ةة يض ةت ا دةد دةد تةة و ةبةةية .ة

ق ؤن اغىةدووة :ةد ةةد ت و كةا ةرسر ةايي:ةﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ...ﰀﭼالبقرر ةةةاوةة :ةرسةبةة ةسكةاةة ةِااية
يا ةةثةمةا ةذةلاوساة ن:ةبَةة ةطيضة ا ةطة ةةست نةواةواة تة ةةةة ضةوكةمةيةرةة
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ا لَة ةاشةةةةا نةواةةواة ة نةبة ةخ َلةة ةةاة ةد اة ةةد ا ذستة ا ةرت ة كةب اةةزوةسةة
ا ةاوةةة :ةاةةةةة ةِااية ياةةةةة ةةطيضةةةةة ا ةطةةة ةةست نةواةةةواة تةةة ةة ضةةةوكةةةرسة
زا اشةةةةا نةواةةواة ةةةة نةةب ة دةرت ةةةة نةخةةةياةض تفةةةة ةايةس:ةا ض ة ةسةةب ة ةة
دةة ةسكةزؤةةة ةةليةلاةةزانةبيةبةة ةة ةة ةةبةة ةد ت و اةة يةمةةيةةِسو ة ةَيٓخللٌ)ةاةة ة
رسر ة ةايك:ةل ة ةوةةةييةخيةا ة ةا ة ررسكةم ةخ ا ة ةةةةِز ا ة ةب ا ة ةلةة ةرةةمةةكة
رساةةةة نةةا ةاوةة :ةرتةةةة ةسةاةةةة ةِااةةِز ا ةةةة ةبةة ةةضاةة ةة ةة ةةد ةسضةةةةةوسةب خةةة ية
ا م ضاكةة ََا نةب يسذةبيةبة ةةب لَة ةة ةبيةسةب دةة ةسكةخ تةة ض ةلة ةرةةةب ةنةة
د حةة ةد ةسكةثاشةنةةت ةذة َل ةض بيةب ةةب ةد تة و ةمةيةةِسو ة ةَيبكلش٠خل)ةلاة ةذة لَ ة
بيةسةةا ةرتة ةسةاةة ةِااية ياةة ةةطيضة ا ة ةط ةةستةة نةواةةواة تةة .ة ة

ق ؤن اغيةس يَية :ةخةةياةكةبة ةت ةةة ةلة ةمةةةةيةةِسو ة َيٓظلا٤خل)داةرسرة ةايك:ةﭽﮣ
ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮ ...ﯶﭼ ة
ةاو :ةد كةد ةاضةةة كةبةِةاوة نة ا ةةةة ةسنةويخ ةةة ةضيتةكةا اةةةة ةنةبة ةةمة ةخ اةةا ةة
وةةة ةرسزاضةةةةنة ةة ةرسلَةةةةانةة ةةيض ةدا ةةةة ض ةمةة ةخ ةةض زاضةة ة ةة ةرسلَةة )ةة
د ة ر ةسةةخةةةيايةا ةب ة ج ةض تف ة ةايةس:ةا ض ة ةسةةب َلةة يةر ةايةت ة و :ةب ة ةة
مةةة ةخ اا ةضيتةةكةا اةة نةةد حةة ةاةة رادةمةةة ةخ اا ةوةة ة ةة ضوةمةة ة ذة ةسهة
مة ةخ اةةةة ا نةرسلَةةةةان)ةبة ةكةضةةةة راذةةا ضةةةة كةةات ة ةب تة نةضة بيةسةا ة ةلة ةضاةةيانة
ضيتككةضاةيسةِؤةةة مةةةةةت نةاايانيةخ ةو ةة ضةواةخب ض ةسةةا ةاو :ةرةةةرسةر واة نة
بيةس:ةل ةرةايةضيتةككةبة ت ض ةوة ايةضاةيسةِؤةرسةرة واكةبةيةسةةةسةلة ةرةاكةضيتةككة
خ ةو ة ضا ةو ايةب ت ض ةرسةر واكةبةيةسةةاوة :ةخةةياةةاة ةسكةاة ةِااةخةةياةةرض ةسكة
زؤةةلةة ةو مةةكةاةرةةض و ةسةةثاة ةد ةسكةت احةة ةت ةلاا نة رس ةة ةب ةة ذ.ة ة
ق ؤن اغىةض وارة :ةدة ةةد تةة و كةمةةيةةِسو ة َي لُا٥ذ)٠ةبةةيةةاة ةخةةةياكةثة ةةسةرط ةة
اةةةةةة ةِااية ياةةةةةة ةكةل طةةةة لةبنث ةمةةةةةةنا ةراةب مةةةةةة ةرنيةةت احةةةةةة ةت ةلاةةةة ة
رس اةرنةةا

ةرسرة ةايي:ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭼةةةاوةةةةة :ةدةةةةة كة
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د ةاضة ة يةبةِةاوة ة نة ا ةةةةةة ةسنةبا ياةةةةة نةاةةةةة ةِااية ياة ة ةةةبةةةكيةهة ة ض ا ا نية
زسل اةة ا نة{ أزالد):ةاةة ةبةة ةت ض ةةةةةابةب ا ةتةةةة نة ا ةة ةس}ةثا ةةنةلةة ةاةةةرسةسكة
اةةةة تن ضنةةخ وةةةة ضا نةل ةة ةب ة ةرةةةب ةةةنةةب د ة ةسكةم ة ةرةازبن.ةد ح ة ةض ة ر ا ةةاة
تةةةةة ةرسلَةةةةة :ةخة ة ةخةةةةياةل ةتشةةةةةواةض تفة ة ةايةس:ةاة ة ةِااةا خ ضة ة ةسةةبة ة ةة
ر ةايةتة ة و :ةخ و ضاة ة نةلةةة ةرةةةب ةةةةننةبة ة دةبا ياة ة نةخة ة ةرةةةطةةةةونةزؤةة
ب يةسونةةةسةلة ةسكةبَة :ةا ةةةة ةسةة ةةيض ةلاةةةسةاة ةر ةايةتة و :ةخ وة ض ةلةةةة ة
رةةةب ةةةةنةةاوة ة :ةاةة ت ةِنةةا تفةؤاةةةنةةلةة ةةا جَا ةةةةةة ةراا ضاشةةةنةاة ة ةوااةةةواة
رسخيةتنةة ةسةةةِسرةة و ةد ةاضة ةا اة نةاة ةرس ضة ةسةةخة ةلةة ةرةةةطةةونة ة ةة
وة ة ضا ةخةياةرض ةساة ةة كةض ط ت ضةةةةة ةةب لَة ةة يةزؤةةاةةةن ةرت ة ة ةةرسط تة ة ضة ةةاة ة ة
ايةتةة نةذةة ةِاانةةةسهةل ةر ةا تشةةن ةثاغةة ارةة ةراةة ةة ويس .ة
ضلُٞخلَهللُخلعُ ْٓل٘اخل َقللاٍُ:خل َي ُِلاخل ُْلضٍُُخل
ظلشَُ٠خل ُس َ
ةسةل اةةر ةسةسةد ة دةرس ة ة ت ة :ة[ ُعلْٔخلأَ َبللٞخلَُُ ْٝ
ػلافَٝاّخل خلفَ ُٓ ُض َيل ْخلُٖلزََٙخلَآلُٜلُ١خل
خشِٜٔاخلَ ِي ُ ُْشٔ خلقَاٍُخل اعُُلش:خل َي ًٖ اٗلِِخل ُبل َْٔٝخل َي ُٓلاخل َفلٞخلَ ِي ُ ُْل ٔشخل ُبُٝاْل خلّاخل ُ
ُت ْ

َيٖلَ ل ل للٞخلفَل ل للٞخلطا ل ل للٛسَُ٠خلَ ِي ُبكَل ل للشَُ٠خل:خلﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ
ضلُٞخلَهللُخل
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ...ﭼ خل َفذاعَُٞخلعا ُُشاخل ُس َ
عُ ْٓ٘اخل َف ُكشْٔ ُ٥خل ُعًَ ْ َ٘ٝخل َفكَاٍُ:خلَي ًٖٗاِِخلبُ َْٔ ٝخليَُٓاخلفَٞخلَ ِي ُ ُْشٔخلبُُٝاْاّخلػُافَٝاّ خلفَ ُٓ ُضيَ ْخلَآل ُُ١ٜخلَيٖلَٞخلفَٞخل
طاٛسَُ٠خلَيَٓظُل ل لا:َ٤خلﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ  ...ﯶﭼ
ط ل ِهشَُٕاخل خل
صللالَ٠خل ُ
صللالَ٠خل ُْللادُخل٣خلإَْٔخلالخل ُِ ٜك لشُ ُبِٔخلَي ِ
طللٍٔٛخلَهللَخلةٔرَُخلأَ َقللاُّخلَي ِ
ةةفَهَ ل لإُخلَا ُٓللادَٟخلسُ ا
ض لُٞخلَهللُخلعُ ْٓ ل٘اخل خل َف ُكشٔ ُ ٥ل ْخل ُعًَ ْ ٝلَ٘خل خل َف َكللاٍُ:خلَي ًٖ اٗ لِِخل ُب ل َْٔ ٝخليَ ُٓللاخل َف لٞخلَ ِي ُ ُْ لشٔخلبُُٝاْ لاّخلخل
َف لذاعَُٞخل اع ُُ لشاخل ُس َ
ضلُٞخلَهللُخلعُْٓل٘اخل َف ُكشٔ ُ٥لخل ْخل ُعًَْٝلَ٘خل َف ًَ ُِلاخل
ػُافَٝاّ خلفَ ُٓ ُضيَ ْخلَآل ُُ١ٜخلَيٖلَٞخلفَٞخلَ ِيُُا َ٥ذُ َ٠خلفَلذاعَُٞخل اعُُلشاخل ُس َ
ض لُٞخلَهللُخلعُ ْٓ ل٘اخل:خلَْْ ُلُُٗٓ ْٝللاخلَْْ ُلُٗ ُٓ ْٝلاخلزة
ُب ًَ لؼُ:خلﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ خل َقللاٍُ:خل َف َكللاٍُخل اع ُُ لشاخل ُس َ
حُْذخلبشقِ:خل()378خلتعًٝلخلػ لعٝبخلَألسْؤٚط:خل طلٓادٙخلصلخٝحخلسجايل٘خلثكلااخل خل
ج٘اخلأَ ُ
خشُ ُ
{أَ ْ
خ٘اخلَأليبل للاْ}ٞةةةاوةةةةة :ة
خ ُ
ُٚأَبا لٛخلدَُ اٚدُخلب للشقِ:خل( )3670خلَُٚيلَشََل للزَّٟخلب للشقِ:خل( )3049خل ُٚصُل لل ِ
د ب ةا ت ةةة ةِسةرسلَةةة ة:ةا واةكةخةةياة ة رس ة اةرض ةاةةةة ةِاب ةضة ةرسةخةةياةةةةةياةةة ةة
خةةةةةياةلةة ةةا ةةِازيةبةة ة ةةطةةةةيو :ةدةة ة يةخةةةةةيات نةرسةبةة ة ةسيةاةةةة ةِااةخةةةةةياةرض ةسة
ةِةةضةةة ةرض ةسا ةب اةةةةن نةبةة ةب اةةةسةخةةةياةة د تةة ةبانةةةة ت ةسةتةة نةض ت ةةةة ةس؟ة
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يض ةة ة منا ةزؤةةب ة ةيةسو ة ة بيةس)ةداةوكةدة ةةد ت وة كةمةيةةِسو ة ةَيبكلش٠خل)ة

وة ةخةةةياةةاة ةرسرةةةة ةايي:ةﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ....ﭼ ةةةيا ة ةةب ض ةة ةاةةد ت و ا ة يةب ة ةخيت وةات ة ةسة ب ة دةو ة ةاةةر َل ة ة
ثااواض اةة ةذ)ةطةةيو :ةد يةخةيات نةرسةب ةسيةا ةِااةخةياةرض ةسةةِةةضة ةرض ةست ا ة
ب اةةةةن نةبوست ة ة د ت ة ةبانةة ت ةسةت ة نةض ةة ت ةس؟)ةةد ح ة ةد ة ةةد ت و ة يةرت ة ية

ميةةِسو ة َيٓظا)٤ة و ةخةياةيةاة ةرسرة ةايي:ةةﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ...ﯶﭼةةدةة يةد ةاضةة يةبةِةاوةة نة
ا ة ةسنةوةةيخشةضيتةةكيةا ا ة ةنةب ة ةةم ةخ اةةا ة ةاو ة :ة ة و ةم ةخ اةةنةضيتةةكية
ا اةة نةةجةة ةرةاية و ةة ةخةةةياةسةسيةدةة دةد ت وةة يةمةةيةةِسو ة ةَيٓظللا)٤ةب ض ةةوسةية
ثاغ ار ة ةةةا ة ةب ة ض ةرسراةة ا ة و ةرساةةةرةةرستف ة ةاية:ةد ة ةسيةم ةخ ا ة ةب ة ة
ج ة ةيةض ت و ة ةضيتةةكةة ةاو ة :ةم ةخ ا ة ا ضا ةب ت ة نة ة بيةةضيتةةكيةب ة نةةب ة دة
رستفة ةاية:ةب ة ةض تة نةب ة ةضيتةةكيةةتة ض ةلة ةاة َل ةخ ت ة نةةضيتةةكيةب ة نيةض ت ة نةب ة ة
ازطةة ةذةةت نةب ةب ةمة ةخ اةةا ةضيتةكيةض اةةةة نةةوة ايةمةة ةخ اةةا ةب ةت ضةوسراذ)ة
د حةة ةةياةة ةةرةةبةةة ةسةبة ض ةاةخةةياةةلاة ةةِازيةبة ةةةسةدة ةةد ت وة ية ةَيٓظلا٤خل)تشة ة
ب مة ة ةةخيت وةاتة ة ةسةةرةةبة ة ةسةةياة ة ةةطةةةيوة :ةدة ة كةخةةةةيات نةرسةبة ة ةسيةاة ة ةِااة
خةياةرضةةة ةسةةِةةضةةة ةرض ةسا ةب اةةةةن نةبوستةة ةة{ةاوةة :ةثايت ةةةةنان نةبةة ةسةض اةة ذة
ب َةةةةاني:ةرسبة ةاة ةِااةذة ةِادةبة ةتة نةذة ل؟}ةد حة ةدة ةةد ت وة ةاة ةلة ةمةةيةةِسو ة
َي للُا٥ذ)٠راة تة ة ة

وة ة ةخةةةةياةةةاة ة ةرسرة ة ةايي:ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ ةة مةةة ةسو ةرسرةةة ةايي:ةد ةاضةةة ةلةةة ة
اةةةةرسةسيةاةةةةة تن ضنةةةازتةةةةة نةلةةارةةةةةا نةةرةاتةةةةة ةرسرة ة ةايي:ةد تة ة ةةازةضة ة ا نية
رسمنر ةراةيةا ةِااةض بن؟ن)ةج ةا ةب م ةتواةخيت وةات ةسةةةياة ةةطةيو :ة ةَْْ ُلُُٗٓ ْٝلاخلخل
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َْْ ُلُُْٗٓٝا)ةةازاة نة ا ةة ةةةازاة نة ا ةةة ةةاة رادةخةةياةةرةةة ةايةي:ةثا ةةة ةةلة ةاةةرسةسية
ا تن ض ةةد ت ة ة ةةةازةضة ا ةةن؟نةدةة ةسةةازاةة نة ا ةة ةةةازاة نة ا ةة  .ة
شــآ@ حوكمـي خـواردنةوةي شــةرِاب@
رتةة ةسةاةة ةِااةذ ةِااةة ةةخةياةرض ةسيةاةة ةِااةت اا ةلة ةطيض ة ةطة ةةسا نةةةسة
لة ة ة ةةةةة كةخ لافة ة كةمةةةاا دة عا ْثُُ للإخلبْللُٔخل ُعفٖ للإ)راة ة ة ويسةخةةةةياةلاة ة ةةِازكةبة ة ةة
ظ لاَّٞ٥خلبللشقِ:خل()5666خل
ج ل٘اخلَيِٓ ُ
مبُا َ ٥لثَخل َأخْ ُش ُ
م ُْ لشُخلفََٔ ِْ ُٗ لاخلأُّّخلَ َ
طيويةت ة و :ة َجْلُ َٓ ابللَٛخلَ َ
قللاٍخلَيؼللٝخخلَأليبللاْ:ٞخلصللخٝحخلَٛقللٛفخل)ةةةاوةةةة :ةخ وةةةة نةرةةةب ةةةةةنةلةة ةاةة ةِااةة
با ةيا نةرات ةة ة ةة ايةةطيض ة ا ضةة .ة ة
تةة ض :ةل ةد

ا ةاةة ةِااةخ ةتةةاةواةويةاةة ةزؤةةطيضةة

ةرت ةة ةرسبةةن .ة

اةة ت ض ةب مةاشةةةة ةدانة ةلة ةا مةة ل يةمةةةةاا اواة ضاةةةة و ةرساللة و ةدة ةةمةةةة ة
د ت وةة ةاةة ةبةة ةرةازرسةاةةايسةرساللةة ذةرساةة نةةل ةمةة ةةدةة ةسيةاةة ةِااةخةةةياةرض ةسة
رس تةة ةةب ةةرساةة تنةة يض ةة ة ضوتةةكةل ةخ لَةة ةض رةةة ديةم ةااةةةلةةرسلَةان:ة
اياةخةياةض تفةةة ةايةسةاةةة ةِااةا خ ضةةة ةسةة ة ةةرسرة ةايي:ةثا ةةةة ةةلة ةاةةرسةسية
اةة تن ض ةة ةةرسمدةلة ة ة َل طةن؟نةةسةرسرة ةايي:ةضةةزت ةا اة ةنةةبة دةةرةاتة ة
ب م ةة ةرسا ة تنةا ة ةل ةِامةةنااواةد ة ةسكةخةةةياةر ةايةت ة و ةب اةةزوةةةةةسةل ة ةسيةا ة ة
بف ةايك:ةا ض ةسةةا ةرسرةة ةايي:ةضةزت ةا اةة ةنةةت ض :ةض هة ةةا ضة ةسةة
ةةا ةج ة ةسةا ا َل ت ة ا ةل ط ة لةا ا ة نةةب ة ةةت ة :ةد ةاض ة كةرساةةان ض ةسةل ة الت نة
راا ضاشةةنةةب دةد ط ةةر ةايةب ي:ةا ض ةسةةبة ةةخةةياةةرض ةسا يةذة ةِادةبةيةةة
ب دةدا ةةن ة ايةةان ا ض ةرت ا ةذ ةِاانةةةسهةرةاتةة ةب مةة ةرساةة تن.ة ة
د حةة ةزاض تة نةل مة ةةدة ةسيةاة ةاة ةِااةخةةياةةرض ةسة رس تة ةةتة هةرسض ةنةةةسة
ةةةةا ةزاض تةة ة ا ةايةن بةة ة ةةض تة ةةةةةيويةسةاةة ة ةِااةخةةةةةياةرض ةسةذ لَةة ة ةة ةة ة ضوة
ر ةا تشةةنا ا ةل ةبةة ةسةسة ةة ن :ة
طللٍٔٛخلَهللَخلخلسَُ ُٜ ٔٚلَ١خل
ج ل ٌٌخل َيشُ ا
)1ة[ ُع لْٔخلعُ ْب لذخلَهللَخل ْب لٔاخل َع ِبللاغٕخلخل ُسضَ لُٞخلَهللُخلعُ ْٓ اٗ ُُ لاخل:خلَأ ْٖ لذُ٣خلسُ ا
جلخل ٌُخلْْٔظُللخلإٌخل
خ ُْ ٕش خل َف َكلاٍُخليَل٘اخلَيلِٓ ّخل:خل(أَ َُلاخل ُع ًَ ُْل ُخلإِٔخلَهللَخلحُلشُِّخلػالشْ ُبُٗاخل)؟خلفَظُلاسِخلَيشِ ا
ُ
طللاسُ ْس ُت٘ا)؟خل َف َكللاٍُ:خلأَ َُ ْش اتل٘اخلإَْٔخل ُٜبَُ ٝع ُٗللا خل َف َكللا ٍُخل َيل٘اخل
ٔ َيل٢خلجُ ْٓ َبل َ٘ خل َف َكللا ٍُخل َيل٘اخلَيِٓب للّٞخل:خل( َبلُِخل ُ
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حشِّخلبُ ْٝعُللخلُٗا) خل َف َفل ُلحُخلَيخللُاضَُ ُدتُ ْٔٔٝخلحُ ِلل٢خل ُر ُٖلبُخل
حشُِّخلػا لشْ ُبُٗاخل ُ
سُطا لٍٛاخلَهللَخل:خل( ِٕخلَ ٖيزَٟخل ُ
ظلخلاَّٞ٥خلبلخلشقِ:خل
خشُجُ٘اخلأَحْ ُُذخلبلخلشقِ:خل( )2190خلَُٚاظْللخلًٌَِخلسقلِخل:خل( )1579خلَُٚيِٓ ُ
َُاخلفَُُٗٔ ٝاز أَ ْ
ح ِب لإُخلب لشقِ:خل( )4942خلَُٚي لذَِسُ ََّٞخلب لشقِ:خل(})2103ةةةاوةة :ةةروةلَةةةآلية
( )4664خلْ َُٚب لٔاخل َ
اةةيةِيةة ة بر ةةخةةةياةل ة ةخ ة ييةب ة ب ةةِازيةبة ةةرس َل ة :ةثا ةتةةكةا ا ة ت هةا ة ة
اةةةةة ةِابا نةوا ةةةةةةرةسةة ا ةةةةة كةبة ة ةاليةثاغةةةةة ار ةكةخةةةةياة اةرتة ة ةرتة ة ةيةة
ثاغة ار ةة ة ةثا ةة ةرةةة ةاية:ةض وزاضاةةةةيسةاةة ةخةةةياة رس ةة يةاةةةرةس؟ةطةةيو :ة
ض خاةةةةثاةة ةتكةب ة ةثةة ةب ةطيتةة ةراة ةث ضوةةثاغ ارة ة ةلة ةاة بةايةثةمة ة
اكةث ةطيذ؟ةا بةاةةطيو :ةثان يذ:ةبافةؤا ةةثاغ ار ةكةخةيا ةر ةايةي:ة
د ةةا م يةا ةخةياةرض ةسية رس اةرةسةةرةؤاةن اشة ة رس ة ةاةةةةةرةسةةد حةةة ة
ا بةاةرسا ةا اةة ا يةطةةةذيةةِةيةاةرةةو ايةاة ةِاب ا ية ةة ايةيةةِاةةك.ة ة
رتة ة ةسةدةةة ةةرسرةاضة ة يةاةةة ةاةةة ةِابا نةوا ةةةةرةةةنيةاياةةةنيةت ضنيةب اةةةةة ةت نة
ا ةة ةض ةسةةثاغةة ار ةةةثاة ةض رةة ةايةنةب اةة ةيةا ا ن .ة
[ )2عُللْٔخل ُعبْللذَخلَهللخلبْللٔٔخل ُعُْلل ٕشٚخل ُسضَل لُٞخلَهللُخلعُ ْٓ اُُٗ للا خلقَ للاٍُ:خلقَ للاٍُخلسُطا للٍٛاخلَهللخل:خل(ػُ للاسٔباخل
ج ل ل٘اخلَي ُب ل لضَِصخلبل للشقِ:خل(خل )2225خلُٚعُبل للذَيشِصَُمخلبل للشقِ:خل
خشُ ُ
نعُا َب ل لذَخلَ ِي ل لُ ُٛثٔٔخل)ز أَ ْ
َ ِي ُ ُْ ل لشٔخل َ
خ٘اخلَأليبل للاْٞخلفل لخللٞخل(صل للخٝحخلَع ل لخلاَم)خلب ل للشقِ:خل(})3701ةةةاوةةةة :ة
خ ُ
صلل ِ
( )17064خل ُُ ٚ
ة بوة َلةةآلكةاةةيةِكةة اةةةةِةخةةةياةلة ةخة ييةبة ب ةةِازيةبةةةة ةةةرسلَةةةة :ةثاغة ارةةةة ةكة
خةةةيا ةر ةايةتةة و :ةاةة ةِااةخةة ةةةسهةبةةكةث ةمةةكةةاتةة .ة ة
ا ةاوةة :ةثاغ ارةة ةةةاةة ةِااةخةة ةيةةسهةبةةكةث ةمةةكةلةة ة لَةة دةراةسةةةسة
ب ةِامةةةةدةةت ةةيةضا ةزؤةةب جااةة ةةةسهة ةة نةبةةكةث ةمةةكة ااشةةة ةل طةة لة
بن اةةة يةخةةة يةةراةخ ةت ةةة ةةاةةة ةِااةخةةة ةت ة ةةة ةةل طةةة لةثا اةةة ةةاةةة ةِااة
خةةةياةرض ةسا يةخ ة يةخ ةت ة ةةزؤةةب ة ةزسمح ة ذةرسمةةدةلةة ةب ة ةرسب ةةا ط ة ةة
دانةة ضا ةب اةة ة ةة بة .
طللٍٛاخلَهللَخل:خل( ُيعَ ُٓل ْخلَ ِي ُ ُْلشاخل ُع ًَل٢خل
ضلُٞخلَهللُخلعُ ْٓ اٗ ُُللا خل َقللاٍُ:خل َقلاٍُخلسُ ا
)3ة[ ُعلْٔخلَ ْبلُٔخل اع ُُلشُخل ُس َ
طل للاقَُٗٝا خلُٚبُا َ ٥اع ُٗل للا خل ُٚاَبْلُا اع ُٗل للا خل
ػل للاسٔ ابُٗا خلُ ُٚ
جل للُٙٛخل:خل ُيعَ ُٓ ل ل َخلَ ِي ُ ُْ ل لشاخل َبعُ ُٗ َٓ ْٝل لاخل خلُ ُٚ
ؼ ل لشَُ٠خلٚا ا
عُ ْ
خشُجُل ل٘اخل
خُاٛيَل للُ١خلٔيَْٝللَ٘ خلُٚآنَللٌاخل ُثُُ َُٓٗ للا)ز{أَ ْ
ُٚعُاصَلل اشُٖا خل ُٚاَعْلُصَلل اشُٖا خلُٚحُا ََ ًُُٗ للا خلِ َُٚي ُُ ْ
خ٘اخلَأليباْٞخلفخللٞخل(َيلُؼللخلها)٠خل
خ ُ
ص ِ
َأحْ ُُذخلبشقِ:خل( )5391خل َُٚبْٔاخل َُاجُْ٘خلبشقِ:خل()3380خل ُُ ٚ
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بلشقِ:خل(خل})2777ةةةاوة :ةة بوة َلةةآلكةاةةيةِكةةياة ةةخةةةياةلة ةخة ييةبة ب ةةِازيةبة ةة
رسلَة :ةثاغة ار ةكةخةيا ةر ةايةت و :ةل ةرسةةِةةسةسةا ةِااةل ة و ةلا ةاةس:ة ة
-1ةل ة ة ذةل ةخةةيريةاةة ةِاا.ة ة
-2ةلة ةةا مة ةةاة ةرس ةياو ةس.ة ة
-3ةلة ةةا مة ةةاة ةرست ةةاةِي.ة ة
-4ةلة ةةا مة ةةاة ةرستفةةؤاةة .ة ة
-5ةلة ةةا مة ةةاة ةرست ةةةةِي.ة ة
-6ةلة ةةا مة ةةاة ةرست ياةة .ة ة
-7ةلة ةةا مة ةةاة ةب يةرسطياةةةي.ة ة
-8ةلة ةةا مة ةةاة ة لَاوسطةةةةي.ة ة
-9ةلة ةةا مة ةةاة ةب يةرسبةرةي.ة ة
-10ةلة ةةا مة ةةاة ةضةخ اةة يةرسخةياذ .ة
ا ةاوةة ة :ةاةة ة ةخةةةةةياكةزاضةة ةة ةةاةةةةةة ةسزاةر ةايةتةة ةة و :ةﭽﭝﭼةةلاةة ة ة
رةةةب ة ةضةةةةة ةسةةبةةة ةد ةستةةةةة ة ةةة ةةرستةةة نةب ةتنةةة ةسةةةسةد طةةة ةةر ايةبةةةة ي:ة
ا ض ة ةسةةد ة ةةا و ة ةو ضاةة ةد ة ةةا م ة يةرسطةو ة ةسةا ة ةرس ةةياو ةسةةب ة دةا ة ة
رسرة ةايي:ةويخ ةة ةا اة ةنةةةاوة :ةضة ةبا ةةِنيةضة ةبافةؤاةةنيةضة ةبا ياةةنيةضة ة
لَةار ةةةةةةنيةضة ة ةب اةةةواةت ةدة ة ةةا مة ة ض ةةب ةةةةة نةل مة ة ةةااةةةزةرس ضة ة ةسةة
رات ض ةة ةسةة...ة نةةو .ة
)4ة[عُللْٔخل ُعبْللذَخلَهللَخلبْللٔٔخل اعُُللشُخل ُسضَللُٞخلَهللُخلعُ ْٓ اُُٗ للا خلإَِٔخلسُطا للٍُٛخلَهللَخل خلقَ للاٍُ:خل(َُللْٔخلػُللشٔبُخل
خشُجُل٘اخلأَخلحْ ُُلخلذخلبلخلشقِ:خل
حشٔ َُ ُٗلاخل َفلٞخلَآلخَلشَُ٠خل)ز{أَ ْ
َ ِي ُ ُْشُخلفَٞخلَيذّْْ ُٝلا خلثاِِخليَِْخلُٜلابْخلََ ْٓ ُٗلا خل ا
ظل ل للاَّٞ٥خلبل للشقِ:خل
( )4690خلَُٚيبا ُ ل ل لاسّٟٔخلبل للشقِ:خل( )5253خل َُٚاظْل ل للًٌَِخلب ل لشقِ:خل( )5191خلَُٚيِٓ ُ
حللانَِاخلبلشقِ:خل())7230ةةةاوة :ةة بوةلَةةةةآلكة
جلْ٘خلبلشقِ:خل( )3373خلَ َُٚ
( )5673خلْ َُٚبلخلٔاخل َُا ُ
اةةةيةِكةةياة ة ةةخةةةةياةلة ة ةخة ة ييةبة ة ب ةةِازيةبةة ةةرسلَة ة :ةثاغ ارة ة ةكةخةةةةياةة
ر ةاةةيةتة و :ة ةةة ةةا مةةةاكةاةةة ةِااةلة ةرضاةةةة راةخبةةةياوةةة ةسةةث اةةة نةوةة بةةة ية
لةة ةض اةة ذةةد ةسةلة ةرةاةِؤذراةلةةا ةب بة ةةرسبةة .ة ة
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اةةكة

ب دةد ةسةةِامةةكةضا ةة ةةا ةة ةيةسةب اةةةةكةة ةا ةاةنا ةلةة ة رس ة ة
ضاةة ةة رةاوةةةِاكةخةة دةل بةة ةسكةا ضةة كةد ةةر ةايةرستةة ةسةرسخ اةة ةِةة) .ة
خ ُْلشٌ خل
نلٌّخلَاظْ لل َهشٕخل ُ
طللٍٛاخلَهللَخل:خل( ُ
ضلُٞخلَهللُخلعُ ْٓ اٗ ُُللا خل َقللاٍُ:خل َقللاٍُخلسُ ا
)5ة[ ُعلٔٔخلَ ْبلٔٔخل اع ُُلشُخل ُس َ
ُٚنُل لٌّخلَاظْل ل ل َهشٕخلحُل لشٌَُّ خلَُُٚل لْٔخلَُ للااُخل ُٖٚال لُٛخلُٜؼْخلل ل لشُباخلَ ِي ُُْل لشُخلٜال لذََْ آُٗاخل خليَل لِْخلُٜؼْل لشُ ْبُٗاخلفَل لخلٞخل
ج٘اخلأَحْ ُُذخلبلخلشقِ:خل( )4831خلَُٚاظْلًٌَِخلبلخلشقِ:خل( )5185خل َُٚيلَش ََلخل َزّٟخلبلخلشقِ:خل
خشُ ُ
خشُ)َ٠ز أَ ْ
َآل َ
ح ِبلخلإُخلبلخلشقِ:خل(})5366ة
( )1861خلَ ُٚقاٍُ:خلحظٔخلصخٝح خلخل َُٚأباٛخلدَُٚا ُدخلبشقِ:خل()3679خل َُٚبْٔاخل َ
ةاوة ة :ةة بوةلَةةةةةآلكةاةةةيةِكةةياةةةةة ةةخةةةةياةلة ة ةخة ةة ييةبة ةة ب ةةِازيةبة ةة ةةرسلَةةةةة :ة
خُْلشخل)سةةةسة ة ايةة
ثاغة ارة ةكةخةياةةر ةايةتة و :ة ة ايةةم ةخ اة ةتكة ة ُ
م ةخ اة ة ةتكة رس تة ة ةة ة ة ةةا مةةةاكةاة ة ةِااةخبةةةياو ةسةمبةةةةييةل مة ة ةية
بة ةرسةادةبةة يةةلةةا ةث اةةان نةض بانةة ةسةةلةة ةرةاةةِؤذراةض ةةةياو ةس .ة
واةراةة ة  :ة
رتةةةةة ةسةبةة ةثاةة ةدةة ةةرةةةر ةا تشةةةةةن ةب بةة كةا ةةةةةيلَن ض ةا ةةةةة ةةض ةةةان ة
ب اةةةةكنةاةة ةرتةةةةة ةسةدةة ةسةةةتةةةِاكة ةةةةة ضوانةد تةة ذيةرةةةةةة ةايةرسةةل طةةةةة لة
ا رسض ةةةا ةزاض ت ضاشةةةةواةوا وسطاةةةةكةةاةة ةرسلَةةةةةان:ةخةةةة ةسض ةطيض ةة ةطةة ةةسا نة
أصخابخلَيهبلا٥شخل)ةبة ةثا ةة ةاض كةةِاكة خللَٛسجخل)سةسةاة رادةد مة َ ةدان ضاة نة ة بة ة
مة ةس ةة دةرس ةة ةب اةةةكن ة
ثاشةةنة ةةيات ةا ب مةةةةةكةلة ة ةةرةةةر ةايةرستة ة ةد طة ة ةةمة لة ةةنا ةاةاة ة ةةِامةةةكة
صخٝح)نيةةثاغةة ارةة ةكةخةياةةر ةايةضةة ةد ةستةة ةاةة  :ة
-1ةب ة ةم ة الا وا يةب ة ب ةلاثةمةةا ةسةةمةةزاةاا ة رادةو ب ة ت نةض اةربةة اةض ة ة
ب اةةةك .ة
-2ةل طةةةة لةدانةةةة ضواةاضاكةا ة ةخةةةة ةسض ةطيض ة ةط ة ةةسا نةضةةنيةةض ة ةب
ب لَةة يةرةاةرساةة ةننةةةةة ة
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ضــوار@ ثيصــيء ثاكـيـي شــةرِاب@
زاضان نةاة ةِااةل ةةِةةيةا ة ةتا ةسةثا ةةة ةةبة دةلة ةةِةةيةةِةةةالَ وااة ةسةد تة ة
اةة ةِااةثا ةة ؟ةةاو :ةب ضيتةكسةةةد طةة ةةثةتشةةة ا ةبة ةةجَةيب ةطةةكةب ة ةيةةةرسبة ة
باشةة ي؟ةل ةبةة ةسةسةزاض تةة نة ةة ضوةةِات اةاة نة ةة ن:ة ة
زؤةب تة نةرسلَةةان:ةثا ةة ةةةاو :ةب ةاةةيت ا ةكةب ةة ةيةرسبةة ةباشةة ت ةس.ة ة
ضوت ةةةا ةرسلَةةان:ةلةة ةةِةةيةا ة ةتاةة ةسةثا ةةةةة ةةذ ةِااةة ةةبةة دةلةة ةةِةةية
ةِةالَةة و ةسةثاةسةضاةة يةث اةة ةةةسهةاةةةَ ا ضاا ا ض ةرت ةةة ةةاتة ةةةسةدة ةةزاض ت ضة ية
ا ةرسلَةان:ةثةاسةضاة ةةد ا ضة ن:ةة سبٝعل١خلٚيٝلثخلبلٔخلطلعذخلَٚيخللُا ُضْٞخلصلاحبخلَيؼلافع ٞخل
ٚبعل ل خلَي ل لُلتخشٜٔخلَل لٔخلَيبػ للذَدٜنيخلَٚيك للشٜٚنيخل)ة قُل لشطُ )ةلة ة ة َع للاَمخلألحه للاّخل
َيك لشإٓ)()1ةرسلَةة :ةد ةاضةة ةرسلَةةان:ةث اةة .ة ة
خُِل لذخلَيط للاٖشخلبل لٔخلعاػخلل ل لٛس)ةلة ة ةو ر ةةاةةةةةسا كةخ تةةةةةواةةرسلَةةةة :ة َيٖل ل َزٟخل
ةس اَ ُ
ظللامُخلَآل ٜلَ١خل ُبع ٝلذٌخل ُع لْٔخل َقصْ ل ل َذخل
ني خلَُٚإِٔخل َُ ُ
ج لعخلَي ُع ل ٔ
ظ ل ْخل ُْ َ
ع لشاخلَإِٔخلَمَ ُْ ل ُشخل َيُ ْٝ
ض ل لَ٘ٝخلَيِٓ َ
ُٜكِ ُل َ
وخل ُٚصُلل َف٘اخل َب َتِْلل٘اخلََللْٔخل ُعُُللٌٔخل
عخل َُعُْٓلل ٟٛخلُٚيَلل ُز َي َ
جاطُلل َ١خل ُعَُٗٓ ْٝللا خلُُِْٔللاخلَيكَصْللذاخلَأُِْٗللاخلسٔجْلل ٌ
ُْ ُ
و خلُُ ُِْٔٚلخلاخل
نلخل ُز َي َ
ظ َخلَمَ ُْلخلشاخل َ
جاطُ ل َ١خل ُتعْ ُل ُُذخلَمَ ُباثُ١خلَٚيكَ ُزَس٠خلَ ُٚيُ ْٝ
طإٔخل..خلٚألَِٕخلَيِٓ ُ
َيؼَِ ْٝ
ُتٓ لضٍٙخلَي ِ
ظلخل ًَفاخل ُع لٔخلَا َكاسُبلَ ُٗ لاخليَ ُلكِ ٔش ٜلشخلنَ ُشََٖٝل ُٗ لاخل َف لٞخلَيّٓ ُف لٛغ)()2ةةةاوةة :ةدةة ةسيةاةة ة
ة ةةلةث م ة ويةرسا ة ةةرس ةةيازيةةد ةست ة ةا ة ةا ة ةِااةل ة ةخةةةة يةثةةاسةضا ة ةة ةسهة
ثا ةةةةاا ا ةةاةثايت ةةةةدةب ة ةا ة ةرنةب ة )ةمةةا ةد ت و اة ةو ا ا ة ةرسا ة تنةةرةةةسة
ل ةسيةا ب مةةةدةدة ةسةبةةةة ةةاة ةاة ةِااةةسهةثا ةةةةا ةةة تشةبة ةةب َلةة يةا ب مةةكة
د ةستة ةاةةةة ةل ة ةةِةةيةا ة ةة ةتا ةسةثا ةةةة ةة ةاو ة :ةخةاثةةةة ةة رس ت ة )ةب ت ةة ةة
بةة ةسةةسمفةاةاةسةا ةل ةاةرسةسيةا تن ض ةة يض ةثا ةا ةة ةاو :ةثا ةا ةاة ررةت ية
خُْلشخل)تة ةبة ةةاةةةةايست ة
ب ة مةةك)ةرسبةة ة اةزسةنيةباةةزلا ةاةةبة ةةاة ةاةةة ةِااة ُ
ضاةة ة ةسهةااةزةةخيتنيةثا ةة ت )ةا ة اةةزسةضن.ة ة

)1خلج 6خل  .252خل
)2خلَيلخشٜشخلَٚيلٜٓٛش:خلج 7خل  .27خل
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ب دةزاض ت ض ةثاشةة ةب ت ةخ تةة نةلةة ةرةةةطةوةيسةةةب دة ةسيةاة ةبزاضةةيةاةنا ة
اةةةةزسةنيةخةاثةةة ةلةةة ةةِةةيةةِةالَةةة و يةا ة ةتاةةة ةسةةةوةةة ايةخةةة لَكةخةةة يةلةةةة ة
رةةةخب ةة و ةسةةةسةاةةنةةِايةرةةسا ةةمةثةةةة ة ة ا ةةا ة ةو ة ضا ةل ة ةةِةةيةا ة ةتا ة ةسة
ثا ةة ةةل ةةِةةيةةِةالَة و ةسةثاةةسةضاةة  .ة
ضوت ةا ةد ةسةب ةب َلةة ةرس ا ةةة ةسةاة ةثاغةةةة ار ةةةا واةةةكةد ت و اة ية
ب ة ة و ة ةخةةةياةيةة ة ةس نة ة ة ةا ة ةِااة ت ة ةل ة ةايضةةوسةةا ا ة راة ة ايةت نة
ةِاةةةةنيسةةةب ةتشةةةواةةِؤتشةةةةنيةنيةثةِتشة اشةةةةا نةثا ةةةة ةويسةةد حةةةة ةد طةة ةةثةةاسة
بيةاتة ةةد ةسةثاغةة ار ةةةرستفة ةاية:ةةةتةة بنةثةِتشةةة ن نةثة ةض اة ةيةةا اةة ة
رسلَةةةام:ةبة دةدة ةسةب َلةة ت ا ةبة ازةضاةةةة ةة ة ة ضوسةزاض تةةةة نةب مةةةةا نةاةةةرةسةة
بةةة دةطةةةةةض ةد ةستةةة ةةِةالَةةةة و ةد ت و اةةةةةة ة ةةةةا ةثا ةةةةةةا ةض ط ت ضةةةةةة ةةةسةلةةة ة
ر ةا تشةةن ا ض ةثاغةة ار ةراةة ةا ةد ا ذستة هةبة ةةثا ةةةةاا ةضة اةاةسةةاة ةةسهة
ثا ةة ت يةاازةثاةسةبةةة .ة ة
ثيَـهج@ حيكمـةتـي قةدةغـةكرانـي شــةرِاب@
د تة ة ةب ة ةة ةاةةةةة ةِااة رس ةةةةة ت ؟ةخةةةةياةة ةةةياةة اة ة ةكةبة ة ت نةاةةةةرةةنةة

رسرةةةةةةةةةةةةةةة ةايي:ةﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ةةةاوةةةةةة ة :ة
اةةةةة تن نةرستةةةةة ةيةبة ة ة ةةةةة يةاة ة ةِااية ياة ة ةسةسةةرةذا تة ة وةا يةةِ يةاا ة ة و نة
ل ضاةةةياضواةث تةةواةب ةة ذيةةةلةة ةتةة ريةخةةةياةةضيتةةكةبنة ض اةِتنةةةة ةسةةرتةة ةسةدةة ةة ةةياةة
اةة ةسةةزؤةةاةةكةا ةرسا ضةة ةسةةب دةةسهةاةنةمةة ة مةراةسةةلة ةذة ةذةةِةةةسةسة
ذا نة و ةاةة ةِااة رس ةة اةرمنةرتةة ةت ةاةةةرةسةةةِسض ة ةزتةة وةت ةبن:
-1ةزتةة ض ةا ا تةة وةا  .ة
-2ةزتةة ض ةا ة ةة ةت .ة ة
-3ةزتةة ض ةو ضوةةمةةنا .ةةة ة
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-4ةزتةة ض ةد بيةةتةة .ةة ة
-5ةزتةة ض ةد ا ةةةا  .ة
-6ةزتةة ض ةو ةاضاةة ة َعٓ لا.)ٞ٥ةة ة
-7ةزتةة ض ةد خةةا ا  .ة

 -1زيااي ك مةآليةيي اايك:ةرت ة ةسةد ت و ا ة ةد ا ة ذسيةثاةةوسا ذةرسرةة ةايي:ةﭽﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼةةةاو :ةبا يا نةاة تن نةرست ةكةل ةةِتةةة ة
ا ة ةِااية يا ة ةسةسةرةذا تةة وا يةةِ يةبي ةةزةخب و ة ةضاياضنةة نةةةب ت ة ةرسباةة نية
اةة ةِااةخ ةسا نةزؤةةثا ةة ةسةب اةة ةِةرتنيةبة ةا ةةةكيةب اةةةسةلةةا ةةةوسرسنيةة
بة ةاة ةِسة ةةةة ةت اةةةةويةزااةةواةةرساةةةة نةةةسةد ةاضة يةاة ةِااةخة ةنيةاعنةةةة رة
رسبةةنةل جا ةة و ةدةةةة ةسكةا ة ليةخاةةةةزاض ةبكتةةةة ضنةرارسةِزتةةةنةةيسةد ط ة ةةل م ة ةة
اةةةة ةِااةخةةةة ةت ةبة ةرسةادةبةةةةنةةرةاتة ةاعنةةةة رةرسبةةنيةثاةةةة ةمة ةخ ةةضةةةة بنةة
ب تةة ةرسبة ةبا يازض ةسةب ةج ةت ةة ةرت ةة كةب اةزوةةة .ة
 -2زيااي ك آليعاانايويااك:ةةاو ةل ةةِةةيةدان نيةرت واةتا ةسةدا ةة نةا واكةرسوياضة ة
ةارةةةة رسذةب ةةةة ذةةد ط ة ةةة ةةةة َ ةو ةاةبةةةة ةةب ة دةا واةةةةكةة َةةةة ةل رسمةةةةنواة
ب ةة يةاةة ةِااةخةياةرضةة ةسةسةةةارةة رسو ةل رسمةةكةرس ةة  .ة
 -3زيااي ك ي دروساااتيك:ةدا ةةن ة ةة ايةةثزتشةة ا نةل م ةةد ةسةت هةرسض نةةا ة
اةةةة يةخ ةتةةةة يةاةةةة ةِااةخ ة ةت ةةاضةج ة يةم ةخ ا ة ةسا ض ةرت ة ةاةل اةة ة
دا ةة نةرارسةِزت ةةة ةيةا ةت ة ةت ةخةاثة ة تة ةبة ةمة ةةطة رسةةمةاا ا نيةرلية
ج ةة ةةةطية اَةة ةةزؤةبةة كةا د ضةواا اةة ن .ة
 -4زياااااي ك ئاايبوورياااااك:ةا ةةةةة ةت يةايةنةةةةة رةبةةةيةنةبة ة ةبة ة ا ة ا ض ةاة ة ررسة
مةةةةةةِا ةسا ض ةسةةب ة ة ة دةاة ة دةرسا وة ة ةسةةةب بة ة كةمة ة ةخ ةيةايةنة ة رةاة ة ةةة
ا مةة ب و ةبة ةض اةةةةةييةضة خ ةةرسبةةةة ةيةةضة هةاة ليةخاةزانةب ةةسةةا مةةسرةة ة
خ تشةة ةثةة ةض اةةةي .ة
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 -5زياااااي ك ئاايآلاانياااااك:ةزؤةجةةةةة ةةب ةةةةة يةمةة ةخ اةةةةةاا ةسةةب بة ة كةمة ة ةخ ةية
ايةنةةة ةة رةةسهةج مةةيةمةةةةةةةا ةاةةةةةةةن ةلةةةةةةة ةةسةرسطةةةةةةةةنيةضاةهةةا اا اةةة ةة ض ة
لةة رسةرس ا ةةن .ة
 -6زيااي ك اايوا ايااك:ةزؤةب يةةِةةراةيةاياةةةنتيةةِاةةةةِةةذيةةسةطة ِةاض ةمة ت ةسةة
رزتةة يةةِت ةةةت ةةب ةة يةمةة ةخ اةةاا ةسةةِةةرسرسن .ة
 -7زيااااي ك ئايخااالقايااااك:ةا ةةةة ةت يةايةنةةةةة ربيةنةرسبانةةةة ةا تة كةراةِةةخ ةة ض ة
ةِسةاةكيةةبآلةبيةض ةسكةخةيةةخةوسةرزتيساة نةة ةيض ةاةؤظةةةبة ةةة لية ة ةة
اةة ةةخةاثةة ةل ةتةة هةجاةة رساةة و ةس .ة
ب ةزاضا ةتنةة ن:ةل ةة وةة ض ةرسةسةسةةب ةثةمةة نةب تة نةرتة ةيةرساة نةض بة ةاة ةِااة
ل ة ة ايةةاةةيت اكةخبةةة ض ةسةةبة ةةت ة :ةلة ةاةةةةيتشةا بيةض ةساةةة نيةةلة ةاةةةيت ةة ة
اةة ةةةت نةل ةاةة و ةةوةة ةرانيةبةِتةة ةرانيةذياةةمةاةةةرنة...ة ةنورا .ة
شـةش@ شــساي مةخيـؤريــي@
زؤةةو ا اةةةة يةو ر ةةاةةةةسا نيةانارةة ةرا هةةةاا ا منةاةةةرةسةةبةة دةرسةاةة ةذةاةة ة
مةزاراض ةا ة ةت ةا مة ل ت ا ة جلٗاد)ٟتة ةةةاوة :ةرس ا ة ةةِةةنيةد اة ةاةةةبة ة
ةةةة ضوةة ةةةةيةض ةاةةةة ةتع ذةضا ة ةةل م ة ةةمةةزايةا ةة ةت ةةةاو ة :ةمةةزايةرضا ة ت ةة
د ط ة ةض ةمةةةةزاية ا ةة ا ذةد ة ةسةرت ة ةسةةب ة دةل ة ةةِةةيةمةةزايةرضا ةةت ةت ة ةسةة ة ضوة
رس ا ن نة ةة نةة ةةياة ايستةة هةرتةة ةيةرساةة ن :ة
/1ةل ةبةةةةة ةسةسةدةة دةرس ةة ةطاةِرةاةسوةةةةة ةس:ة[ ُع لْٔخلعَ ِهشَُُ ل ل١خلعُ لٔٔخلَ ْب لٔٔخل ُعبِ للاغٕخلقَ للاٍُ:خلإَِٔخل
ص لَٞخل
طللٍٔٛخلَهللَخل:خلبَاألَ ْ ٜلذَٟخلَُٚي َٓ ُعللأٍخلُٚبَايعَ َ
ض لشُبإُٛخل ُع ًَ ل٢خل ُع ْٗ لذَخلسُ ا
نللاْاَٛخلٜا ْ
ؼ لشَِبُخل َ
َي ّ
حُ ِل ل٢خل ات لٛافُٞخلسُطاخل ل لٍٛاخلَهللَخلخلفَ َهللاْاَٛخل َف لٞخلخَالفَخل ل لَ١خلأَ َب لٞخلبُهِل ل لشٕخلأَنِ ُث لشُخلََ ْٓٗا ل لِْخل َف لٞخل ُع ْٗ لذَخل
ج ًَ ل اذٖاِْخلأَسْ ُب َع لنيُخلحُ ِل ل٢خل ات لٛاف ُ ٞخلفَ َهللإُخل اع ُُ لشاخل ََ لْٔخل ُب ْع لذََٙخل
طللٍٔٛخلَهللَخلخلفَ َهللإُخلأَ اب لٛخلبُ ِه لشٕخل ُْ ٜ
سُ ا
جشُٜٔٔخلَألَ َِ ٚي لنيُخلَ ُٚق لذْخلػُخل ل لشٔبُ خل
ني خل اث لِِخلُأ َت لُٞخل َبشُجاخل ل لٌٕخل ََ لُٔخلَيلخلل اُُٗا َ
ن ل ُز َيوَخلأَسْ ُب َع ل ُ
ج ًَ ل اذٖاِْخل َ
ُْ ٜ
جًَلذاَْ خلٞ؟خلبَُٓ ْٝلٞخلُٚبُُْٓٝلوخلنَ ُللاباخلَهللَخل خل َف َكلاٍُخل اعُُلشاخل:خل(أَ َفلٞخل
جًَ ل ُذ خل َفكَاٍُ:خلَأ ُت ْ
فَتَ َُشُخل َبَ٘خلإَْٔخل اْ ٜ

هللخل ُتعُل لايَ٢خل ُُ ٜكللٍٛا:خلﭽﮆ ﮇ ﮈ
ج ًَ لذُى؟خل)خل َف َكللاٍُ:خل ِٕخلَ َ
جلذاخلأَالٖخلأَ ْ
هللخل ُت َ
نَ ُلللابَخلَ َ
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ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ...ﮟﭼالرررمائد ة َآل ُ ٜل;َ١خلفَتَ ُْللاخل ََ لُٔخلخل
ا خلثاِِخلَ ِت َكَْٛخلُٚآَُٓا ل َٛخلثاِِخلَ ِت َكَْٛخلُٚأَحْظُ لٓا َٛخلػُل ٔٗذْاخلَُلمُخل
َيٓزَ ٜلُٔخلآَُٓاَٛخلُ ُٚع ًََُُٛخلَيصِ لا َيخُا َ
ن ًُٖٗ لاخل خل َفكَللاٍُخل اع ُُ لشا:خل(أَالخل ُت ل اشدُّٕٚخل
حللذَّخلخلِ َُٚي ُ ْٓ لذُمُخلِ َُٚيُُؼُللا َٖذُخل ُ
طللٍٔٛخلَهللَخلخل ُب لذْسَّخلخلُٚأُ ا
سُ ا
حجِلّ١خل
اخلُأ ْْ ٔض َيل ْخل اعلزْسخلَّخل َيُُل ْٔخلصُل ُبشُخل ُٚا
غ:خل ِٕخل ُٖل َز َٙخلَآل ُٜلا َ
ُعًَْٝلَ٘خل َُلاخل ُُ ٜكل ٛاٍ؟خل)خل َف َكلا ٍُخلَ ْبل أخل ُع ِبلا ٕ

هللخل ُت ُعل ل للايَ٢خل ُُ ٜكل ل للٍٛا:خلةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ُع ًَ ل لل٢خلَي ِٓل ل للاغٔ;خلألَِٕخلَ َ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭼ املائد ،

َآلُٜلل َ ١خلثاللِِخلقَللشُأَخلحُلِلل٢خلأَ ْْفَللزُخلَآلُٜللَ١خلَألُخْللشُ;٣خلفَللَْٕٔخلنَ للإُخلََللخلُٔخلَيللزَُٜٔخلآَُٓا للَٛخلُ ُٚع َُ ًُ للَٛخل
َيصِا َيخُااَخلفََِٕٔخلَهللَخل ُت ُعلايَ٢خلقَلذْخل ُْ ُٗلاٙاخلإَْٔخلُٜؼْخلللخلشُبُخلَ ِي ُُْلشُخل خل َف َكلاٍُخل اعُُلشاخل:خل(صُلذُقِ خلَُلارَُخل
طل َهشُخلُٖلزُ ٣خلُٔٚرَُخلُٖلزُ٣خلَفِلُلشُ ٣خلُ ُٚع ًَل٢خل
طل َه ُش خلُٔٚرَُخل ُ
تُلشُُٕ ْٚ؟خل:خلخل َف َكلاٍُخل ُع ًَل:ٌّٞخل)خل ِْل٘اخل رَُخلػُلشٔبُخل ُ
حللخلانَِاخل
ظلخلاَّٞ٥خليفخل(َي ُهلخلرب)٣خلبلخلشقِ:خل( )5288خلَ َُٚ
ج٘اخلَيِٓ ُ
خشُ ُ
ج ًِذاخل ُثُُاَْنيُز{أَ ْ
َيِ اُفِ ُلشٟٔخل ُ
بشقِ:خل()8132خلَٚٚفك٘خلَيزٖ خل َُٚيذَِسُقُطَِّٓٞخل( )166/3خلَُٚيطٖ ُب ُشََّْٞخلبلخلشقِ:خل(})11550ة
ةاو ة :ةةا ةِسا ة ةل ة ةة بةةوةلَآلكةاةةيةِكةة بر م ة ةسةرسطاةِتن ة ةسةةا ةة ةسا نةل ة ة
ةِؤذطةةةةة ةكةثاغةةةةة ار ةراة بة ة ةرسمةةةكيةبة ة ةض ةةةةةةليةبة ة ةط ةةةةة نةة ةسةلةةة ة
ةِتيات وا ةةةةواة ةةةة ويس:ةةسةب ة ةث اةةةة هةةرت ة ةسة يا اةةا ا نةثة ةبةةيةسةةرسب ةة ةب ة ت ة
د ةسضةةوسة اشةة ضوبانةةةة )ةبة ةسةلااةةةة نةرسرةاةةو اةةةةيةثاغ ارة ةكةخةةةياة ةسرة و ة
اةرةة ةاو :ةمةةزات ا ةرتةة ةتا ةةاةكةض بيةةةب تة ةةثاشةةةنةةةةب مةنةة ةرةاة ةمةزاكة
ا كةخ ةت ةمةزات ا ةداحنهةةة رتا ةةةرس ا ةة ةا ةةا ةةِةةنيةب ة ضوي ةيةض ة
ل مةة ةةضاةة ةةد حةة ةدة ة دةرس ةة ةةثشةةن اةةةةت ة ةة ا كةدانةة ةرساةةةةة ذ)ةةةسةلة ة ة
مةةةةة ةرسا ةجا شةةةةةا ت و ةد بيبةة اةراةخةةةةياةلاة ة ةةِازكةبةة ةةاة ة ةِااةخ ةساة ة نة
ذا ةست نةزؤةوةةبيةةةل ةةِؤذط ةكةثاغ ارة ةة ،ب تة ةد بيب اةةةةخةةياةةلةةةا ةةِازكة
ب ةمزاكةا ةة ةت ةرتةة ةكةاةرةب ة ةةلة ا ةة ةة ت نة ةةلةراة)ةة وةةة ةةسرةةة و ة
اةةةرةةرةاتةةةة ةلة ةمةةةة ةرسا ةةياةةةة ةراةخةةةياةلةةا ةةِازكةبةة ةة ةاوة :ةلة ةمةة ةرسا ة
خاةار وةة ةةيا ةر ا)ةد ةت ةبة ة ة ا نةاةايسة ةلة ا ة ةة تة نة ةلةراةك)ةلةةةة ةة
رسرانةة ة ة و ةةِؤذت اة ة نةثا ةتةةةكةلة ة ةا ة ة ةاض ةت اة ة اا نة ا ة ة ةاة ة ةاة ة ةِاب ة
خةياةربةيةسةسةة ةاو :ةت ااةةكةبيةةل ةاضةة كةا ةل ةج ض اةة ضواةب اةواةت ةاةةرةسةة

www.alibapir.net

......

()?9 – ?9

[ ?] ?9

ةسة ةسلَةا ةةةة ةبةة ةِتزكةثاغ ارةة ةة بةةيةسةةبةة دةبةة ةة ةة ةذ لةدةة ةةطيض ةة كة
اةةةرةس)ةةةيا ة ةةر ة ةا ض ةاةةةر:ةمةةزاكةبةةوسنةة ةاو ة :ة ةةلةراةةةت ة نة ةةلة ا ة ة
لةةارةوسن)ةةد ةة ةة ةس َل ةةطةيو ةب ةة ة ا ةامةلةة ةرسرسك؟ةل ةضاةياض ةاةنيةوة راة
انار ةخةياة تةة ؟ةةيا ةةطةة يو :ةلة ةاةيت ةانارة ةخةيراةرسبا اة ةاة ةاةنةمةزاذة
ض ة رسدية ا ةةاكةلةةةة ةض ة رسد؟ةد ة ةة ةس َلةة ةةطيوةةةة :ةخةةةياكةب ة ةزةرسر ة ةايك:ة
ﭽﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ...ﮟﭼالرمائد ةة

جةةةة ةطةةةةيو :ةةسةا ةةا ةل ة ةةا مةةةةة ض دةدان ضا ة نة ا ةةةة ةسةةةاةةةرسةسةب اةةةة ا ضا نة
د ةةةة دةراةسةةةسةل ة ةةا م ة ض دةث ةتزا ةتا ة نةاةةةرةسيةدان ضا ة نة ا ة ةسيةةةسةل ة ةة
ا مةةةة ض دةث ةتزاةةةة ةتا نةاةةةرةسية ةة ا اةةةة ةتا نةاةةةرةسةةل طةةةة لةثاغةةةة ار ةكة
خةةةةياراة ب اةةةواةت ةج ض ة ة ا ض ةبةةة رةيةديذةةةيريةخ ضةةةوس ية ةةة ايةةدةةة ةة
ةِةةب ةِةةبيةض ةاضةةة كةاةة ةثاغ ارة ة ةة واا ضةةةواةو اةةةةتف ةبةةةيةسةةا ةةةا ةلة ة ة
خزا و ةة ةرابةةيةدةة ل ب ةد ة ةسةاةةنةل ةاض ة دةا ة ةخةةةياةرسرةةةة ةايك:ةد ةاض ة كةا ة ة
دانةةةة نيةو ةةةةياةةةث ا ة نةدان ة نيةو ة ياةةدار ةةةة ضا نة ت ة ةمةةزات نةل م ة ةةضا ة ةة
ا ةاوةةةة :ةض بةةةة ةاةةنةمةةةةزاةمب ةتنةةةة ةس)ةةياةةةة ةةطةةيو :ةد تة ةب ةث ة ة ةض رسضة ةسة
ل مةةةة ةةد ة ةسكةا ة ةرست َةةةة ؟ةرت ة ةسةاةةةة ةِيةا جَا ةةةةاكةبةةيةسةةة بةةوةلَآلكةاةةيةِكة
ة برة ةةل ةا ةِيةا جَا ةةة ا راةبةيةةخةةياةةلة ةخة كيةبة ب ةةِازكةبة ةةطةيو :ةدة دة
د ت وةةةة ض ةضاةرةاةضةة ةخةةةياةةةةسهةةةةةةيزةةبةة ةد ةاضةة كةةِابةةةرةةنةةةسةب لَةة اةةةةنة
ل مةة ةةخ لَكةة ةاو :ةب ةدا ةةن يةب ةرةاكة و ةخةياةسةست نةةب َلةة ةبةيةنةل مة ةة
خ لَةك)ةة يض

ةخةياكةب ةزةرسر ةايك:ةﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭼاملائرررد ةة
د حةةةة ةرةات ة ةد ت و ا ة يةرت اةةةة ةب ة رةاراةخيت ةةةةوسةسةة ةةةة ايةكةو ةاةاةةةةةرنةة
رةاتة ة ةة بوةلَةةةةةآلكةاةةةيةِكةة بةةةةة ةةطةةةيو :ةد طة ة ةةدة ة ةةا مةةةةةة ةاة ة ةاة ة ةِاب ة
خةياةرؤوةة ةسةل ةاضةة ةبة ةا ةدان ضا نة ا ةسيةةاةرسةسةب اةةة ا نةد ةةةة دةرسرسنةة
ةسةل ةاض بةة ةا ةد َ ةدانةةة نيةد َةةة ةوة ياةةدة َ ةدار ةة ضنةةدة ةسةبا ياة نة
خةةةياةلاة ة رس ة ةاةةةرةسةاة ةاة ةِااةخبةةياو ةسةةاة ةلاة ة رس ة ةاةةةرةسةاة ةِااة
خبةةياو ةسةةخةياةرتشةةةةا ةسةةا ضة كةةاتة ةطيض رة ةسةة ا ةاوة :ةدة ةسةاة ةرسرة ةايك:ة
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طيض اةةةة نةل م ة ةةضا ة ةةةاو ة :ةب ض ةةةةر ذةد ةاض ة كةثاشةةةة ةةثةةا ةد ة ةسكةذةةيان ة
رس ةةةة بيةض ةاةةةة ةِااةرابةةةة زك)ةةيا ة ةةطيوةةةة :ةةِامةةةةكةرسا ة كةةدا ةةةةن ةةِاو ة نة
ااةةةة ؟ة ة ض ةمةةزاةبةةوستن؟ةة لةةةة ةخةةةياةل ة ة ة ايةت نةةِازكةب ة ةة ا م ة ةاةةةرةة
ب لَة ةة ت ا ةاة ة ضنا ا ة ا تة ة ةسةةاة ة ةرتة ة ةسةداحناهة ة رةة ة ة لَها حةض ةذيانة ة ة
اةةةةة ةةاا ا نة ةةةةة ايةكةبة ة ةة َةةةةة )ةطةةةيو :ة ة ة ةةاة ة ةةاة ة ةِاب ةخةةةةياةرسةسة
مةة ةخ ةةرسبةةةة ةةاة ةمةةةة ةخ ةةبةةيةة ةةةة نةرسبزةِاا ةة ةة ة كةبةةةة ةِييةجةة ة
رساةة ذةا ة ةة كةبةة ةِييةجاة ةاةةرةةبيخنةةةة نةرساةةة ذةبة ةخة لَكةةاة ةبيخنة ض ة
اةرة ةاو :ةبيخن ض ةراةت ثا ةا ةب ةد رةسواةةكةتة نةبة ةثاة ةت ةثة ه)ةدة ةسةرسبة ة
اةةن ة ا ةلةة بوةكةة{خةياكةث ةةسةرط ةةلة ةمةيةةِسو ة ال ةية)راةةارسرة ةايكةة

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ}ةا ةاوةةة ةرسبةةة ةمةةةزاا كة
اةةةةن ة ا ةةةة ةبةةةة ةة تةةةة ض :ةد ة ةت ةةِاكةخ ة كةطةةةةيذيةرس ا ة ةض ا ةةةة ت ةسةة
ا ضةة كةةاتة ةداحةةناهةةة ركةاةةرة)ةداةةوكةةياةةة ةةر ةاةةة ض ةاةةرة اةةةةن ة ا اةةة نة
لةة ةة ةة ةس َل را .ة
/2ةرس ا ة ةرت ة ة ة ةةل ة ةب ةسةسةا ة ةمةةزاكةا ة كةخ ة ةت يةا ة ةِااةخ ة ةت ةةت ة خيرة
ب ا ة ا ةة ض ةا ررسةمةة ةخ اةة ةسا نةةاةنا ةرةت ةتاةة ةاةةضاةةة ةلة ةةاة ةتع وواةة
ظلخللاَ٥بَخلَ ْب لٔٔخل ُٔ ٜض ٜلذُخل َقللاٍُخل:خلنُ ِٓ لاخل اْ ل ْؤتُ٢خلبَايؼِخلل ل لاسٔبَخل ُع ًَ ل٢خل ُعْٗل ل لذَخل
د ةة دةرس ةةةة ت :ة[ ُع لْٔخلَي ِ
سُطا للخلٍٔٛخلَهللَخل َُْٔٚ لشَُ٠خلأَبَ لٞخلبُهِخل ل لشٕخل ُٚصُ لذْسًَخل ََ لْٔخلخَالفَخل ل لَ١خل اعُُ لشُ خلفَ ُٓكُ للخلّٛاخلٔيَ ْٝلَ٘خلبَتَ ْٜلذَُٜٓاخل
ظلكَُٛخل
ح ِلل٢خلٔ ُرَخل ُع ُلل َْٛخل َُ ٚف ُ
نيخل ُ
ج ًَل ُذخلَأ ْس ُب َعل ُ
خل اشخلٔ َْل ُش َ٠خل اع ُُل ُشخل َف ُ
نلإُخلآ َ
ح ِلل٢خل َ
َْ ُٚعُايَ ل ُٓ اخل َُٚأ ْس َد َُ ٜلُٓاخل ُ
ح ُُل ل لذخلب ل للشقِ:خل(خل )15757خلَُٚي اب ُ ل للاسّٟٔخلب ل للشقِ:خل(خل )6779خل
خشُجُل ل ل٘اخلأَ ْ
جًَل ل لذُخل ُث ُُ ل للاَْنيُخلز{أَ ْ
ُ
حلللانَِخلبللشقِ:خل(})8127ةةةاوة :ةمة دار ةاةةيةِكةت زتةةوةت اا ة ةلة ة ة ةس نةخةةةياة
َ َُٚ
لااةةةة نةةِازكةبةةةة ةةرسلَةةةة :ةدانة ةلة ةةِؤذط ة ةكةثاغ ارة ةكةخةةةياراةةا ةت ةة نة
رس ا ةة ةب ةالاةة نةةةسةل ةةِؤذطة ةكةجا شةةا ت وا ةد بيب اةتشةةةواةخةةياةةلاة ةةِازكة
بةة ةةةسةا ةست اةةا ةل ةجا شةةا ت وا يةذةيانةِاضا ةةياة ةةخةةياةةلاة ةةِازكةبة ةة
ل ة ة ةةةمةة ة ا و ا ضةواةاة ةِااةخ ةتة نةاة ةرس ا ة )ة لَوسمةن تنةلانة نةرسراةةبة ة
رسمةةنن نةةب ة ةض ةَةةةةة ا نةةةسةب ة ةث اةة ا اةةة نة رت ة ةسةةسهة ةةةة نةد رغةةة ضاا ا نة
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اةةناكةل م ةةاَةة ةخ تةة نةرارسضانةةت نةت ا ضااةة اةة نة يا اةةةا ا نةثااةة ةةدة ةة
ث اة ا ةة يةسوا ة ةبيةسةةةسهةثشةةنا ةايةركةطةتا ا ةلاروسكةب د ةسكةداشة ة
بة )ة و ةل ةرةاةرةاكةةِؤذط ةكةةيا ةراةخةياةلةةا ةةِازكةب ةةاةةركةب ة ةةلةراةةة
ةةلة ا ةة ةةو ةا واكةزتوسةِؤتةةا نةاةةرةةالةِتاةةةة نةاةةرةة ةاوة :ةاة ةِااةخ ةساة نة
واا ضةث ةِاضةةوةةرت ةسةذا ةست نةزت وةةبيةس)ةمةةزات ا كةاةرسة اةةن ة ا ةة .ة ة
ا ةاو ة :ةد ة ةسةا مةة ل ت ا ةداحناه رتا ة ةة ةةيض ةداحناه ة ركة ة ةس ضا ةخةةةياة
لاا نةةِازكةبة ة ة ةةداحنهة رسةةاة رادةتة هةرسضة ةضة بيةبنةل مة ةكةةةسةت اوسض ةةا ة
مجللاع)يةزاض ت ضاةة ةرةةمةةكةض بة ةةا طة ةةرس ا ة ةاة ةةا ة ة ب ةةا انةةةةةاتة ة
ت اوسض ةا ة مجلاعخل)ةرةةمةكةبيةبة ةةا طة ةةثشةةةةكةبة ةرس ا ة ةاة ةةا ةبر مةنة ةة
ا ةاو :ةد ةةمةزاراض ةا ج لةة ة ةةة كةواةواة تةةةة ةةد تةة ةد ةسضةةوسةبةةة ةةاة ةراضةةاةسةةة
ا انةةةب ةةطةوةنةبة ةة ةة ةِاا كةا لَةةةا ةلةةة ةةب ةةةكة...ة نةوةةرسطي ةة ةدة ةةمةزات ة
ة كةواةةواب ةكةل الت ة نةرسة َلة و ةدا ةةااا يةا ة ةةزاض نيةت م ة راض ةسا ض ةسةةا ة ة
ت مةةةة ةرارسضةةانةبة ةرسة َلة وا ةدا ةةةةااا ةلة دةةِؤذطة ةسراةة ةةيض ةرس ا ة ةاة ةةا ة
ث ب ضواة ةا نةب رسمةةن ةسةضاةة ةةب َةة :ةرسبةة ة ةة ةةدةة ةابةة  .ة
حـةوتءكؤتـايى@ كةمء زؤريـى شــةرِاب كاريطــةريى نيــة لةشــةر حوكمــى
شــةرِاب خـواردنةوة@
دةةة ةسةةر ةا تشةةةةةن ةثاغ ارةةة ةكة ل مةةة ةس:ة[َُل لاخلأَطْل ل َهشُخلنَل لثَرياٙاخل َف َكًًَُٝل ل٘اخل
ح لشٌَُّخلز{َأخْ ُشجُلخل٘اخلَأحُُْلخلذخلب لشقِ:خل( )6674خل َُٚأبالخلٛخلدَُٚادخلبلخلشقِ:خل( )3681خلَُٚيلَشََلخل َزّٟخلب لشقِ:خل
ُ
حبِإُخلبلخلشقِ:خل( )5382خل ُْ َٚبلخلٔاخل
ظاَّٞ٥خلبشقِ:خل()5607خلَُٚبْٔاخل َ
ظ ٌٔخل َغ ٔشٜبٌ خل َُٚيِٓ ُ
()1865خلَ ُٚقاٍُ:خلحُ ُ
خٝحٌ}ةة
صل َ
ظل ٌٔخل ُ
حُ
جلْ٘خلبلشقِ:خل()3393خل ُعلٔخلجللابشخلبلٔخلعبللذَهلل خل َقلاٍُخلَيؼللٝخخلَأليبللاْ:ٞخل ُ
َُا ُ
ةاو :ة ةةاةناكةب ةزؤةكةمةة ةخ ةةب ةةا ااشةة ةذ ةِااة .ة ة
ت هةرلَ ث ا ةذ ةِااة ةةا رادةد ط ةةزؤةكةخبة ت ةسةثاة ةمة ةخ ةةبة ةةدة ةةسةة
ا م ة ل ت ا ةطةض ة ة يض ةةةة ة ضةةوكةا ة ةةرس َلةةان:ةدان ة ةباةةةسةرسخ ت ة ةسةةثا ة ة
مةةة ةخ ةةض باةةةةةنةةاةةةنةخةةة َل ةا ةةةةةةيلَن منةبا اةةةيسةلةةة دةةِؤذطةةة ةسكةخ ا ضةةةواةةة
ضيتكا ةتشةةةةة ةةةِؤذةةطةتشةةةةة ةطيويةت وةةةةة :ةا ا مةةةةةن نةاةةةنةجةةةةة ةةجةةةةة ةةباةةةةةةسة
رسخ ا ةسةل ب ةد ةسكةم ةخ ةةض بةةةميةد طة ةةمة ةخ ةةضة بةةة ةة تةوكةض اةةةة ذةة
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طةةير:ةض ة خاةةةاضاةةةة ةةد حةةةة ة ةة ا ا ةة ةث ة لةرسرات ة ةالكةر وةةةياكةا م ة ت واا ا ة
دا ةةةةااا ةةاة ةرةاتة ةمة مةاةةةرسةسةةاضةة بيةةةطيوةةةةم:ةدة ةسةةاضاةةةة ةة ةةيض ةرس ة ة
ر ةا تشةةةةن ةثاغةةةة ار ةا نة تةة ةاةة ة ةة ةةاةةناكةبةة ةزؤةكةمةة ةخ ةةبةة ةة
ا ااشةةةة ة رس ت ة ةةد ة ةسةل الت ة هةةةسةل الت ة ا ةرت اةةةةة ةس:ةب لَةةةة ةذا ن وةةةة ة
رس بيةض ةا ة ةت ةمة ةخ ةةبيةض ةةب دةج ةة ةل ةسةزت ض ةرت اةةة ة تة ةة
د حةة ةد ط ةةزؤةةخب تةة ةسةةزؤةةزت ضكةلةةة ةةرسراذةةا ااةة ةبةةة ةةةاة دةةبة دةطةةض ة
د ةست ةزت ض ة ةة ت ةةةسةا ةجا ةضا ةذ نةة نةم ةخ ةةبة ةةد ةجةةةة ةةزت ضةكة
لةةةة ةبةةواذةةث اةةةة نةل ةاض ة دةبا ةةةةنيسةاةة ةزؤةةةِارتةةنية ةَعلللاد)ةرسبةةنةب ة ةاةةةةة ةِااة
خ ةت ةسةةرسلَةةةان:ةرةاتة ةةاكةلاةةةةوكة ة ةةثاة ةمةةةة ةخ ةةض بةة ةةبة رسض ةل مةة ةكة
ةِاركةةد ح ةا ض كةةات ةرسبةة ةل ةةذ لَ راةل م ةت نة لَة اةةكةةد ةسيةزؤةيةخبةياو ةسة
ل ب ةد ةسكةزؤةيةخةياةرؤو ةسةمة ةخ ةةض بةة ةةرسبةة ةبة ةةانةذةةةة لةبة ؟نةبة دة
د ةسكةا دةرسخةياو ةسةة يض ةمةة ةخ ةةرسبة ةة رس تةة ننةد حةة ةب ةرسةادةبةيةنة
ل م ةةا كةخ ةتةة ةرةاتةةة ةاةةة ةاةؤظةةةمةةة ةخ ةةضة بةة ةةثة ض ةرسب وة ةبة ةةاةةةةن ة
رت ةة ةةا ررسكةب ازوةةةتةة نةرسةزكةل خةة رانةةا ض كةةاتة ة ة ةةل مةةةة ةكةبة ةرسةادة
رسبةة ةةو ايةرارسةِزكةةل ب ةةد ةسةاةة ةتع ذةدةة طةبةِيةاةةرةسةةرسلَةةةة ة:ةد طةةة ةةتة هة
رلَ ثةة ةةب ة رس تةة ةة يض ةل ةرلَ ث ت اةة ةسةرسبان ة ضوةر َل ث ت هيةةل ةسةة
ةسهةرة ةةةرسلَةان:ة قطش٠خلقطش٠خلدُسٜاخلَٝؼُٛد)ةرسةتة ةة ةةل ةرلَ ثةة نةثا ةةوي .ة
دووةم :قومـاركـردن (الـميســر):
 )8ثيَهاشـــةى قومـاركـردن@
دانة ةثاشةنةةةةةثا مة كة َُٝظللش)اة نةاةةةرةةاة ةبةتناة ةيلل١ة ة ةةت ةتاة هةطةةةسةكة
ٔسٖللإ)ةواواب ةة ةةةسةب ب ة كةرؤةِايةاةةنا ةرت ة ةت ةاةةبةةواةب ة ةبةةةاةسةةةرةةةض ر ة ةةةت ة نة
ة ضوةض ر ةتةكةطةسةةرسا نةةد ةسكةا ةرسرؤةِت ةةة ةةد ضوازستة هةاة لةرسراذةبة ةسكة
ظل للبام)ية
اةة ة ةبةرةةت وةةةةةة ةسةة ةةةةيض ةلةة ة ةاةة ة ةتع وواةب مةة ة ةمةةةةياةة ةة ة اةا ة َي ٍ
ضاشةةةة ض راةاةرنةة َيشَلل)ٞت ة ةاةةةاةسةةا ة ةبا يا ة نةةِسةاة ار ة )نةة ةةيض ةل ةاضةةواة
د ضوازست هةاةة لةرارسضةكةل الت نة ايةتةة ض ةسةةض هةب َةةا ةوة ضا ةالتةةةة هةراتر ةة ةة
اة ةدة ةسةرسبةةةة ةةلة ةانارة ةرا ةةهاا ا ضواةبة ةو ر هةةةاليةةةرسا ةتاة ا ض ةب ة ةِتنيةة
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بة دةطةةةض ةد ةستة ة ياة ةةد ةستة ةاة ةوة ةِسر ةرؤةِايةد ضوازستة هةاة لةرسراذةتة نة
اناكةرسراذةب ةبةاةسةةزاض ت نةرسةب ةسكةت ةتا ا ض ةركةا ةل م ةةاكةض اةتنةة ة ةة
ب م ةج ةاةةج ةتة نةاةةرةسةةد حة ةدة ةةت ةتا ضة ةبة ةثاة ةةةيةفيةةة رسو ةااََة و نة
رسط ةِتةةنةةب ةةت :ةاةة وةِسضخةت ةتا ا ةجاه ضااة ةةلة ضاية ة ايةةااََ و ضةواة تة ةة
ب دة ضوكةت ةت ةةِسض ة ةةلة ضايةدانة راة ة بنةةةسه:ة اآلةةاةةآلةت )ةة رااةةة )ية
رؤاا ةةةة )ية و ةلَةةةة )ةةة مةةةة ةةِتزاا ة )ية ض ةِتزاا ةة )ي...ة نةةوةةا ة ةاةةنة ا ةةا نة
ض زامنةةب دةطيتةرا ةنا نةبيةديةخ لَكةرست ة نةةج ةكةةاتةة ة ضوت ةةا نةب ااكةلة ة
ا الةةا ا مةةن ت ضا ةاةرةةتةة ض ةةرست ةة ن .ة
د حةة ةد ت ةد ةاض ةذيانةا نة ااةة ؟نة ة
لَر وةة ةزاضةة ت نةل ةبةة ةسةسةةِاجا تاةة نة تةة ةة ضوت ا نةدة ةةت ةتا ضة ة ة ايةة
بةة ة رس ةةةة ةرارسضةةانةةةسة ضوت اشةةةةا نةرسلَةةان:ةاةة رادةا تةة كة ِة يةرةذا تةة وا ة
ض بةنيةةض ب ةة ة كةضيتةةكة ياضونيةخةياةل تةة راةرنةةةسةل م ةةث ةسةةضة بنةةدة ةسة
ةِسةانة َبل للخلا )نةةت ةتا اةةةة ةرا ةةةةةةتا ةدا ةةة نةرست ةةة ذةةب و ترةةةة و ةاةةةة وةِسضخة
با ةةنيةا ةا ةض خشةة راض ض ةج ض يةباةةؤا كةمةا مةة يةد ةةاةن ض كةواةواة تة ةة
ا ةانةبة ةراخةةةة ةسةضة تزامنةةل ب ةدة ةسةةضاة ةضة تزامنة ةيض ةبة ةذة ةِاا ةرسزامنةة
يض ةة ةانةثانةيات ةا وةِسضخيةةد ةةاةن ض كةرت ة كةةسهةاة وةس نةةاة رادةل مة ةة
ثةة ةسةض بةةةةنةةةسةض ب ةة ة ةةةة كةدةة ةسكةاةة ة ِة يةرةذا تةة وا ةث تةةوابرة ةةاةة ةدةة ةسة
ذا ن ةة و ةذ ةِاا ةة ةرض ة يا ة ةيةاةةةة ةِاب ةةةسةض ب ةةةة ة ةةةة كةدةةةة ةسكةا ة ةضيتةةكت نة
ل مة ةةب ةيت ةكةةل مةة ةةد مةةَ ةخ تةة نةا ةةِتثاةوةانة باح ل)١سةةا ةضةة ةس.ة ة
نلإُخل ََل ُٔخل
خ ُِلذخلَيطللاٖشخلبلٔخلعاػللٛس)ةلة ةو ر ةاةةةةسا كةخ تةةواةرس َلة :ة َأ َِلاخل َُلاخل َ
اَ ُ
وخلدإُٚخلَيخلل ُُْٝظشٔ خلألَ ِْلخل٘اخل ُٜٓلذساخلخلَإٔخلٜصاللخلذِخل
َيًْٖٗ ٔٛخلبلذٕٚخل َق ُُلخلاسخلنَايؼُللخلطِ ُشْْ ٔجخلدإُٚخل َق ُُلخلاسٕ خل َفلخل ُز َي َ
ض لاَ٤خل َغايَ ُب ل ّا خلفَ ُل لذْخاٌاخل
أل ِْ ل٘اخلالخلٜاَ ٛق ل ُمخل َف لٞخلَي ُع ل ُذَ٠َ ُٚخل َُٚيبُػْ ُ
ال َ ٠خلَ ُٚ
ن ل ٔشخلَهللَخل ُُ ٚع ل ٔٔخلَيصِ ل ل َ
ُع لْٔخل َر ِ
خ ل ُخلَأ َد ٖي ل ُ١خلأُ ْ
َأحْ َها اَ ل٘اخل ُت ْ
خ ل ُش)1()٣ةةةاو ة :ةب ة دةد ة ةةا ة ذةب م ة ةبةرض ض ةةد ة ةةت ة ةت ية
ط ا ضةة كةا ة ياة ةةضاةةةةنةةةسهةاةةة وةِسضخةاة ة ياةةةة ةكةواةواةةض بةة ةة ةاوة :ةل مة ةة
ثةة ةسيةاةةكةضةة اةتنةةب تةة ةةةرسلَةة :ةةسهةاةة وةِسضخةبةة بة ة ياةة ةةة ةةيض ةرساةةةكة
)1خلَيلخشٜشخلَٚيلٜٓٛش:خلج 7خل  .27خل

www.alibapir.net

......

()?9 – ?9

[ ] ?8:

اةةةة وةسضخةل مةةةة ةةث ة ةسةب ةةةكةةد ط ة ةةل مةةةة ةةث ة ةسيةاةةةةكةاةةةاةةد ة ةت ة ة ا نة
ظللش)سكةا ة ةخةةةياة رس ة كة
ذةةيان ةثاشةةةةيةكة ت ة )ةدة ةسةد ةاضةةةة ةجا ة نةلة ةة َُُ ْٝ
اةرةسةة يض ةة ةب رسطنةة نةةات ةا ةبرانةة ة كةد ةسكةب ةة ةسا ض ةلة ةتةةةة ركةخةةياةةة
ل ةضيتكةب اةِضة ةسةةةسةض ب ة ة ة كةدة ةسةاة ةد اةوسةاض ةدة ةةت ةتا ضة ةخب ضة ةضاةية
رةذا ت ة وا يةةِ يةاا ةةةة ةسةةب ة زؤةت ةةات ة ةةاض ب ة ةةب ت ة ةذيانا ة نةرس ةةان ةذتةةةة
ضوكةب لَة كةرت ةة ةسة ا ةا ب من ةث ةد ةستةة ةد ةاضة ةل مةةةة ةةذ لَة و ةةِسةاتةة ة
خ تةة نةرساا ةة ةس) .ة
 )8قؤناغـةكـانى قةدةغـةكردنــى قومــار (الرمَيْسرر )@
لَر وةة ةاةةنةضةة ارا ايسةزاض تةةة نةب مةة ة ض ةةة ا ض ة رس ةة بيةض ة يا ةتةة نة
اةرب ةة ةةد ةسضةةوسكةاةةنةب ة ةةةة ةدةا ة ةويسةل ة ةو ر ةاةةةةسا ضواةا ة ةو ا ا ة دةاةةةرناة
ض ةةزت كة 15ة-ة)20ةو ر ةةاةةةةت مةو ا ا ة ةا ةةرةساةب ة دةد ا ة ةات ةا ة ة يا ة ةت ةب ة ة
ثَ ثَة تة ة رس ةة ةاةاةسةةةسةب ةالكةاةة اةة ةسةب ةرةةة ض ةةواةواثةة ةِتيس:ة ة

ضةة ةت اةةة د:ةد ت و اةة كةمةةةيةةِسو ة َيبكللش)٠تةة ةاةة ةرسرةة ةايك:ةﭽﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀﭼةةاة ة ةلة ة ةبة ة ةط ةت اة ة ا ةةدة ة دةو ر ةاةةةةةسراةةدة ة ةة
د ت و ا نةو ر ةةاةةةاةرةسةةد ةةب ب و اة نةبةة ةةاةةةرةس.ة ة
ةاوة :ةثةمةةةةا ةذةلاوساةةةة نةرسةبة ةسكةاة يية ياة ةةةبَة :ةطيضة ا ةطة ةةست نة
واواتةةة ةةةسة ةةة ضوةمةةةةةةيةرت ا ةبةةة ةخةةة لَكةةةسةطيض اةةة ت نةطةةة ةةسوةسةلةةة ة
مةةيةرسا ت نةةد ة ةسة ض ة ةت ا ة دةبةةيةسةةاة ةخةةةياةض تف ة ةايةس:ةا ت ة نةةةسهة
رسباة نيةة ة ةةسهةب ةاةة ةِاب ا ةةض تف ةايةس:ةا ةة نةةب دةد ا ذستةة ا ةزؤةة
ب يسوةة ةا ةد ةسةطيضة ا ة ةطة ةةسكةواوات ةةطيض ة ةط ةةسا ا ةزت وةسةلة ةةةرسة
مةةيةرسا ض ةةا ةةسهةطيرةمةةةيةرسا ض ةزتة وةةتة نةاة ذةب مة ةب ةرض ةةب ةض ةةةر ذة
يا ةسةسةةت نةةِسض ةد ةسةب ةا بةاةا ةرستر و ةسةةث ةست ا ةرسمكةب ةة ةك .ة
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ةرةةسد:ةد دةد ت و تة :ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼالرمائرررررد ةةةسة
ثانةياتةةةةةة ةذةةةةةةيان ةا وةةةةة ت ةلاةسراتةةةةة ةةةسةضةةةةة ارا ايسةةسهةاةةةةة ةِااةاةةةةة ة
رس اةرض ا ةة كةب ة ة ةةياةة ض ةةواةواث ة ةِتيسةج ة ةل ة ةةرةةة ض ة ة ض ة ة
رت ةة كة ةةةة بنةةذا نةةةة و ةثَة ةثَةةةة ت ة ة بيةنةل ة ة رس ة اةرض ة يا ة ةراةثَ ة ة
ثَة ة ت ةبة ة ا ة ا نةلة ة ة رس ة ة ةاةرضة ة ة ياة ة ةت ة ة ة ةةد ةستة ة ةةاة ة ةد ةاضة ة ة
اا ةة ةت ية ياةة ةاةرناةرةةةة رسو ةزؤةةةِتشةةة راةةبةيةنةلة ضايةة ِةسبةةةواةةةسة
ل ضاية ةةا ا لَة ت اةواةد ةةة رسو ض ةا ةخة لَكةخيتة نةثاةيسةرسطةةكةةبة ةضيةاة ة
َل ااةةةكة ةسمةة ةةضةة اةتنةةد ةسوةةةةة ةةسهةلةة ةرس اةةةةة ض ةثاشةةةاةةةةواة ا اةة نةة
اةة ةِابا ة رس ةة ةاةةةةاةسةثاغ ارةة ةكةخةةةةياة ةِاكةط ت ضةةةوةسةةةر ةايةتةة و ة
باة ةةةِتكنةةا ةةة ةخةةة لَكة ةةة ايةت نة ةةة ةسلة ةص للخاب)ٞةبةةةيةنةلةةة ةةمةةةةة ةرسا ة
ثاغ ار ة ةراة ا ةةةة ةا ةةةة ةة ةةةة ةة ةة بيةنيةمةةةةزاةةرةاةننة زت اةةةة ةة
د ةسةض بيةسةا ةدة ةةدا ةةةة ض ةلة ةخةةياةةض وةمة ةة زت اة ةدة ةسةبةيةسةاة ةض ر ة ة
ب اةة ةةةسخناةةكةب ةخةاث ةسةةِاريةةب ةطيض ا ةسةةِاريةةرةات ةب ةد م ض ةض وياض ة
رسمن ةلةةة ةة لَر ةةةةكةةةسةذا نة و ةثة ةةسةرساةرنةلة ةدا ةةةةااواةلاةسراتة ةةسهة
ني خل
ثاغ ارة ة ةة رسرة ة ةايك:ة{َاللشاَٚخلأْٚالدُنُللِْخلبَايصِل للالَ٠خل ُٖٚاللِْخلأبُْٓ للا٤اخلطُلل ْبمٔخلطَ للٓ ُ
جمٔز{َأخْ ُشجُل ل٘اخل
ؼل لل ٕش خلَ ُٚفشَقُ للَٛخلبُْٝلل ُٓٗاِْخلف للٞخلَي للُضُا َ
َُٚضْللشٔباٖٛاِْخل ُعًَ ْ ُٗٝللا خل ُٖٚاللِْخلأبُْٓ للا٤اخلعُ ْخل
ػ لٝبُ١خلبشقِ:خل( )3482خلَُٚأ ابلخلٛخلدَُٚا ُدخلبلخلشقِ:خل( )495خلَ ُٚقلاٍخل
َأحْ ُُ لذخلبشقِ:خل( )6689خلَُٚبْٔاخلَأ َبٞخل ُ
َيؼ للٝخخلَأليبل ل لاْ:ٞخلحظل لٔخلص للخٝحخل)ةةةاوةةة :ةا والَ ا ضنةةةةة نةبةةة ةذةةة ةذةمةةةةةة لَا ة
ر ةا ضاةةةة نةثةةةة ةب ةةةة نةب ة ةضيتةةةةكةةةسةا ة ةبيةض ة ةو ا ة ض ةرسةم ة لَا ةلاا ة نةبةةوسنة
ل م ةةضيتكةض اةرنةةةسةايت ةضيمن ا نةلاكةجاة ب ةة ض ةس .ة
لااةة نةبةوسنةةةاوة :ةطيتاةةةة نةةِاب اشةةةنةةزلَ تةةة نةلارةوسنةةوااةةةة نةب تة ضنةاة ة
ثان نةض خ اةة ةضيتكةض اةةة نةة ةيض ةدة ةةا والَة ةلة ةو اة ض ةرسةمة لَا ةةراة ا ة ة
ل مة ةةضا ةةب دةد ط ةةثاةيسكةةِا ةة ذةةرةات ةضيتكاةةةرنةزؤةةل م ةة لر ةخة ةة
رسب ة يةرسبان ة ةب اةةاكةل ة ةا م ة ت وا ةةاةةن ةب ة ةةد ط ة ةةدا ةة نةثا ةةيسكةةِاب ة ةة
يض ةل طة لةفيطهههرِسذيةة َةاشةةة ةراةرسطي ةةة ةةةرسبانة ةاةنا ةةةِتشةةة راةةلة ة
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بيةضاواةةب لَ يةاةةن ةخةاثا ةدا ةة نةد طةة ةةثايسكةةِا ةة ذةة ةةرسبان ةب ااكة
لةا ةةب ةةت ةةة :ةا مةاكةج ةة ةسةرسااشةةة ةةةا مة ةةادةبا اةةيسةطيويةتة و :ةةس َلةةآلة
ا ا مةةن ةل ةرسةمةة لَااة ةسةج ةةة ةسدةااشةةة ةسةةطيويةاةةة ة ة ن؟ةطيويةتة و :ةبة مبة
ايةةجةة ةيةا ةج ةسكةرسااشةة ةةج ةست ا ةبة ةا ةا ةرسراةةتة نةضة ضة مةةتة نة
رات مةةت نةاةة ؟ةبا ياةة نةخةياةخاةت نةب ةض ضيةمةة ةةاةنا ةخةاثا نةاةةةرةسنة ة
ج ةدا ةة نةاةةن ة ةة هيةخةةاثةاة ةثاةيسكةةِا ةة ذيةة رسوةةة ةثا ةةذةةرسبانة ة
ب ااكةل ةبيةنيةاا ض ةةب ت ةب ةد مة ضا ةرسمةن ةلةةةة ةة َل ة طاةةةةكةة ة ةةب تة ةة
ا ةتع ذةد ةةاةةن ض كة ضةة غة ضةة غيةثَ ةثَ ة رس ةاةةرةةنةة ةيض ةا مة ل ة
ةةد ةسةضاةة ةذيامةرسةب ةة كةةطةض ةد ةستةة ةث ب ضوتةة ةثايسةب ةكةةا و ةخة ية
ل ةد اةت ةة ةا اةهيةةسةاة ةةت ةنا نةاة ةِااة رس ة ةب ة نةة ة ضوةاَاة ةةث ةستة نة
مةةةة ةفةاةةةرةة ة ضوةخ لَة اةةةة نةمةةزاراةة ة ضوة اةةةة نةاةةةرةةب ة دةل بةةةة ةد ةسكة
خ َل ةةا نةث ةةسةرسةض اةربيةةةل ب ةةدة ةسكةاة ةب تة ا ةة اةوست يةرا ةتة ة
ثنة ةت نةضة بيةةةو ا اة ت نةاةةةرةةدة ةةاةةةة ةِاب كةاة ةبة ةرزتة ةرسخيةتنةةةة ةسةةزؤةة
زتةة وةسةل ةسكةا ةا و ةخ كةب ةد اة ةاةرسخيةاتة ةسةةةسةدة ةسكةبة ةرزتة ةرةةمةكة
رساةةةييةبةة ة ةة غةرسرةؤاةةةيةةزؤةةزتةة وةسةةب تةة ةبةة ةض ةة ةت ة ةة ةةب خ تةة نة
ث اةة زبيةض ةسةةةطيواةة ن:ةدة ةسة ضيةض اة ا نة لَيساة ضوسةسةة ةيض ةزسةسةاة نة
اةرةةخ لَة ا ةمةةزاةرةاةةخةة لَ ا ةض ةِسذةة ذةاةاةةةسةاةةة ةِااةخ ةساة ضا ة ة ةة
زتةةة رةبةيةنةةب تة ةدا ةةةةادة ضةةةة غة ضةةة غةدة ةةاةةةةن ض كة رس ةة ةاةةةرةةنةةرةاكة
دةة ةسكةا ة ةزساا ة كةب ة ةخ ة ةةاةةةرنةةزساا ةةةة كةة اةةوست ةةرا ةتة ةةد ة بيةت ةة
مةةا مةة ةةد حةة ةذيان اةة ض ةب ةراضةةة ةنةة لَر وةة ةاة و ةخةةةة كةةابةيةسةدا ةةةةن ةة
ةة ةةرسبةة ةةابةة .ة ة
ةةةةة ضوتكةا ةةةةةيلَن ض ةةةةة وافا يةمةةةةة رسةةمةةةةةة ةااََن نة ةةةةة نةةاةةة ةب مةةة ة
جار جاة ةرض ةت مةة ا ض ةاةة ةتع ذةرساةكةةرس َلةة :ةةسخةدةخة كةثاغ ارة ةة
ب لَةةةة ةةاتةةة ةرةسةةثَة ةثَةةةة ت ةةِس ةةةة ةاةرةسةةب َلةة ة يةِدة نةبة ة )23ةمة لة و وة ة
خةياةكةةب دةدا ةةن ةدانة ةرسبة ةبة ة ة)23ةخيلة هة ة ايةكةجارة جة ةب ة تننةاة ة
ل ةِامةةناواةد ةسةوا ط تشةةن ةلة ةرت ةة ةخةةياةةةةِترةةة زكةثاغ ارةةة ةة اة ةدة ةة
زاوةةةة ةا زضة ةبة ةة ةةةة ايةةط ةةستا ة يةخةةةة كةةةسذ ة ةخةةةياكةب ة ة ة ويسةة ة ةس نة
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ا وست نةخ ايت نيسةةد ح ةض تنياضايسةد دة يةِد ض ةلة ةاة الةلة ة ة)23ةمة لَواةبة كة
راب زت ةةوةكيةجارة جا ةب ة ذةةدا ةةن ةو ة ة ة نةبة ةا ة يةةةِؤذتةةكةرت ة ة ة ايةكة
جارة ج ةرسا ك؟نةبا يا نةض اةةكيةد ةسةخ تةة لةثةةةآلةسةةبا ة كةدا ةةةةادةةسخنة ة
خة كةخشةةةةكةخشةةةةكيةب ة ةرةبة ةرةبا ةةةة ةاةةةاةسةةدا ةةن ةةرسبةةةة ةرةةب ة ةسةد ط ة ةة
بيت ةةةنةةيةل ة ةةا ا لَة ت ا ةدا ةةاااواةدا ةةادةثاة رسةب ةتنة ةسةةثَة ةثَة ةت ة
ةِس ةةةةة يةب ةةةةيةة ضةةة غةب ضةةةوت ةةِس ةةة يةب ةةةةكيةةزساا ةةة كةجاةةرة جاة ةةةةةرض ة
بةِسخ ةةةا وةكةةد حةةةةة ةذيانةة ةاةةةةة ةةاا ا نةجارةة ج ةب ةةةةتنةةب لَة ةة ةخةةةةياكة
ث ةةسةرط ةة ةةا ةة ةتع و ةخةةةة كة ةةةة ايةةو ة ةاةاةرةسةةةل ة ةد مةةةةن نةض ةرةةت وةةةة ة
خةةةةياةةبةة ةزسةكةةبةة دةج ةت ةةة ةرت ةةةةة ةاةة ةوةة ةراتر زت اةة ةسةمةة ةةةا اعا ةة ة
رت ةتاةة ةاةةةرت ةة نةثايت ةةن ةب ة ضة غةب ضةوت يةةبة ةثَة ةثَة ت ةرساةة ذةةد طة ةة
ب ةِامةةنا ةبيت ةنةةةةكةجار ة ج ةب ةةةيةةب ة دةد ط ة ةة ة ةةب ة ةايزات ة رسبة ةةد ة ةسة
طبَٝل)ةضة اةةيةة
بةِت ةا ضواةا ةتع ذةجار ج ةب ةيةةب دةب ةاةرسةسةجار ج ة تُ ِ
ت خةيرةخ لَةكةالاَةةا ةلةة ةب ةة ذةةا ضة كةةاتةة ة ا نةة نةض اةةةرن ة
 )9حوكمـى قومــاركــردن@
رتةةةة ةسةذةةيان ة ياةةةة ةت ةةسهة ة ةا ةة ةتاةةةة ةةاة ة رس ةة بيةض ةة ةةيض ة
خةياكةث ةةسةرط ةة ةرةةا ةب ت اة ةسة ا ة ةنةة لَر وة ةدانة ةرةاتة ةد ت وة ا نة
ةةروةةةة ةةةة ت نةلاوسا ة تنةةد ح ة ةةت ةةِايةد ت و ا ة ةا ة ةزؤةةب ة ةةِةةنيةةِاا ة ةت ة
ر ةايةتة و ةةا ةرةات ةب م ة ة ضا و ةرساللة و ةد ت و اة ةرساة تنةةمة ب ةسذةبة ة
رس ة بيةض ة يا ة ةيةا ة ةِااةة ة ةةس ة أْص للابخلٚأصالّ)ةةةت ةةِاكةد ة ةسةةة ة ضوة
ر ةا تشةةنا ةثاغة ارة ةت ة ةة نةمةة ب ةسذةب ة رس ة بيةض ة ياةة ة :ة
جلخل٘اخل
خ ْٓ ٔضٜل ٕشخل ُُ ٚد ََل خلَ٘ز{َأخْ ُش ُ
خل ِٔخل َ
صل ُبؼُخل ُٜل ُذٙاخل َفلٞخل َي ْ
ري خل َفهَت ِْ ُُلاخل ُ
ػل ٔ
ت اةة د:ة[ َُْٔخل َي َعلبُخلبَاي ِٓ ْش ُد َ
ظللخل ًَ ٌِخلب للشقِ:خل( )5856خل َُٚيبا ُللخلاسٟٔخلف لخللٞخل(َألدبخلَي ل لُفشد)خل
َأحْ ُُللخلذخلبللخلشقِ:خل( )23075خل َُٚا ْ
حبِللإُخل
ب للشقِ:خل( )1271خل َُٚأباللٛخلدَُٚا ُدخلبللشقِ:خل( )4939خل َُٚبْللٔاخل َُاجُللْ٘خلبللشقِ:خل( )3763خل َُٚبْللٔاخل َ
خٝحٌ}ةةةاوة ة :ةثاغ ارة ة ةةة
بل لشقِ:خل( )5873خلخلق للاٍخلَيؼ للٝخخلَأليب للاْ:ٞخلحُ للذٜثٌخلصُل ل َ
ر ةايةتةةةة و :ة ة ةةا مةةةةاكةتة ةت ةب ة ذةبة ةض ةرساةةاةةةةةةدة ةسةةسهةدة ةسةةات ة ة
رسمن ةخ ةةنران ةضايةط اةكيةخيت ة ةب ةازسةس .ة
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ا ةرت ةسةثا ةةنةةتة ض ةانا ةذةة ةِاديةثا ةةة ةاةةةةرةس.ةض ةرساةةاةةةةةض ةرتشةةة ة
ثة ةرسلَانةةا ةب ةاةيةرت ة زاة)كةثة ةرسلَةانةةاةنا ة ةياةةط اة ت يةاة ةةةِةةكة
نةة ةةةِةةكة ضوةخ لَةا ةل مة ةنةةاة ةيةثاة خية ةياةيةمة يةرةةيةتة هةة
ا ةت ةت ةثاوساةية لَةوسرةي.ة ة
َيلُعجِخلَيٛطلٝطخل)تة ةلة ةالثة ةِسة ة)912راةدة ةاةثا مة كة ةْلشدخل)ةرساة ذةاة ةةسهة
جلخلاسُ ُ٠خل
ح ُ
طيرة ْشدػلريخل)تش ةثة ةرسطةيوةكةةرس َلةة :ة َي ِٓلخلشْدا:خل َف اٗلخل ُٛخليُعْ ُبلخل ْ١خل ُرَااخلصلٓذاخلٚمٕخل َُ ٚ
بخل َُلخلاخل ُٜلخلتِ َتٞخلبلَ٘خلخلَي َفلخلصٍ:خل
ظلخل َ
جلخلاسُ٠خلعُ ًَلخل٢خلحُ ُ
َُ ٚفصِني خلتُعْ ُل ُُذخلعُ ًَ٢خلَحلَغخل ُٚتآْ َكٌاخل َفُٗ ٝلخلاخلَحلَ ُ
َيضُٖش خلُٚتاعْ ُشفخلعَْٓ ُذخلَيعُاَِ َ١خلبايطٖللخلاَ ْٚي ١خل اَ ٜكلا اٍ:خل َي َعلبُخلبلاي ِٓ ْشدخل)ةةاوة :ة ةْلشدخل)ةبةتناة ةلة ة
ت ةتاةةةة هةا ة ةل ة ةهةةةة وة اكيةب ةرتةةةةكةثا ةةوكة د ة ةةب ة ةرس)ةرةةةرتةةيكة ة نةة
لَرة و ةةِسض ةة ةد ةسةةجة ةت ةبة يةةِسض ة ةزؤةةجة ةكة ة بة )ةةسةدة ةةت ةتاة ة
ب مةنةةاةسو ةسةب ةب خةةكيةاةة ضسة ةاو :ة ةة َل ةرسراةب ةاةة دةرتةيسكةراةرساة ةكية
اةة دةرتيسكةب ةرسةرساةةة ةك)ةةةسةب ةرساةةة ةرسطيازةتنةةة ةسةبة ثا ةدة ةسكةاة ةدة ةة
اةةةة ةسةة زاةس)ةخ لَ اةةةة ض ةلةةةة ةرسةرسا ة ةنةةل ة الكةخ ة َل ةب طشةةن ةب ة ة طاٚيلل)١ة
ض مةةةاةسةةةسةرسطيوةةةكة َيعَ لبُخلبايِٓشْد).ة ة
جللخل٘اخلَأحُُْل لذخلبللخلشقِ:خل
صل ل٢خلَهللَخلُٚسُطا للَ ٛي٘اخلز{َأخْ ُش ُ
ػل لرئخل َفكَل لذْخلعُ ُ
رةةسد:ة[َُل ل ْٔخل َيعَل لبُخلبَاي ِٓ ْشدُ َ
( )19539خلَُٚي اب ُ للاسّٟٔخلف ل لٞخل(َألدبخلَملف للشد)خلب للشقِ:خل( )1269خلَُٚأبال لٛخلدَُٚا ُدخلبل لشقِ:خل( )4938خل
طخلَيؼُل ل لُ ْٝني خل َُٚيبُل لضَِسخلبل لشقِ:خل
خٝحٌخل ُعًَل ل٢خلػُل لشْ َ
َُٚحلَل لانَِاخلبل لشقِ:خل()160خلُٚقَل لاٍُ:خلصُل ل َ
ح لبِإُخلبشقِ:خل()5872خلعُ لْٔخلأَبَ٢خلَاٛطُ٢خلَألَػْللخل ُعشٔ}َٟةةةاو :ة ةةا مةاكة
( )3075خلَُٚبْٔاخل َ
ت ةت ةب ةض ةرساةاةةةب ذةةد ةسةمةة ةثا ا ةل ةخةياةةل ةثاغ ار ةكةخةياةاةرةس.ة ة
جْٛصٔخل
مةةةاا د:ة[قَ للاٍُخلطَ للاٚاٚغٕ خلنُللٌّخلَي َكُُ للاسخلََللُٔخلَ ِيُُْٝظَ لشٔ خلحُلِلل٢خل َيعَللبَخلَيصَل للبُْٝإٔخلبَ للا ِي ُ
جلخل٘اخل بلٔاخلَأبلٞخلػُلٝب٘خلبلشقِ:خل(خل )26693خلٚغلريٙخل)ةةاوة :ةطلاٚٚغخلةرس َلةة :ة
َُٚيِهَ لعُابَز{َأخْ ُش ُ
ةةةةة ايةةج ةساةةةةة ض ة ياةةةةة ةةة ةاوةة :ةطةسياةةةةرنةل مةة ةةاةةةكيةتة ة ةتا ةرنةلة ة ة
َُْٝظش)نةةو ض ضةة ذةتةة ةت ةا ةةوا نةا ةل م ةةطيتزيةاةاعةة اةرست ةة ن.ة ة
ةِسض ة ةاةةناكةبةة ةا ةةوالةل م ةةطيتزةبا ةةة نةةدة ةة ةةةة ضوةطةيتزانةب ةتنة ةسةة
ةسهةا الت ة ضا ةخ اةةةة نةل ة ةايةرسةاةتاةةةةواةةت ة نةبةةنةرسمةةةةةن ةل ةة ةيةد ة ةةاةةن ض ة
ةة بيةنةةط لاٚٚغةرسلَةة :ة ةة ايةةد ةاضةة ةل ة َُْٝظش)نةةةاو :ة رس ةة ن.ة ة
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اةةنةةاةل ة ةةر ةا تشة ةةن ض كةثاغ ارةةةة ةة واوسط ة دةا ة ةد ة ةةا و ة ةرت ة ةسةد ة ةة
ت ةتا ضة ة ةة ايةت نةل مةة ةةث ةسيةاةةكةبيةنةةو ضا ةب ةم ةط ةاا ةض بيةنةةب تة ة
ثانةيات ةد ط ةةل مةة ةةث ةسبنة رس ةة يةذةة ةِاانةة ة ة ضوسةلة ةرس اة راةرتة ةة
ضاةةةة ةب َةةةة ةل مةةةة ةةث ةست ة ةةت ة نةل مةةةة ةةث ة ةسةضا ة ةةب ت ة ة ضوتةةةةكةل ة ةزاض تةةةة نة
ط ًَللل)يةذ ة ةِاانةة ة ةةت ةتا ة هةل م ة ةة
طيويةتةةةة ض :ةدة ةةت ةتا ضة ةب ة ةةِس ة ت ة َا ِ
اةة ض ةة ةةل م ةة لَواض ةا ةسةةتة خيرةبةنةرسمةن يةدة ةةاةن ض كةاة ة لَةوسرةتنةة
اةة ا ذةرسةيةاةة اةةتة نةخة ذ؟ةد ةاضة ة ضةوكةلة ةزاض تة نة ة ايةت نةبة ة رس ة ة
راض ةنةة يض ةة ةةِةالَةة و ةر ةا تشةةن ا ضا نةةسةطةوةةيس.ة ة
ضوت ةا ةرسلَةةان:ةل ب ةدة ةسكةةة رسذةةابةيةسةاة ةل مةةةة ةةثة ةسيةاةكةاةةاةنةة
ب ت ةثاغةة ار ةة رس ةة كةاةرةةنةةل ب ةد ةسكة ايةت نة ة ةةل مة ةةاةكة
بةيةنةةت ض :ةطةةةسياةرنةبيةنةةل م ةةث ةسيةاةةكةبةرض ةسةةبةةاةسةةرؤةِاةتة نةواةواة
ةة بيةسةةب دةد ط ةة ةةب ةمةة ةط ةاا ةبنةةد ةسة رس ةضنيةةدة ةسةةةِاتة ا ة
زاض تةة ض .ة ة
رتةة ةسةانةةِايةرةةساةةمةثةة ةةِامةةن ةةبةة دةب ةةا ةجةة ةا :ة ة
ت ا د:ةض بانةة ة ةة كة ةةياضوض ةضيتةةكةةل ةخةياةبائة طةة بيةن .ة
رةةسد:ةض بانةة ة ة كةرةذا ةة ت وا ية ِة يةبي ةةةزةلة ةضاةةةةيانةدة ةةط ا اةةةة ةاض راة
ا ةتةة ةت ةب ةةاةةن ض ةرساةة نةةَُٚهللُخلأَ ْعًَِ .خل
لَر وةة ةانةب ة وعةةا ةض لَةةامةةِسةانةةرسلَةةةام:ةب ةيةمنةةاتة يةثانةةيات ةدةةة ةسة
اة ةدة ةةبة ةرسةض ةةةةلةب ةةيةلة ةكةبة ةكةةو هةةة ةةةِةض اةةة دةوة ضا ةل بة ةةد ةسضةةوسة
رس ة ب يةثان ةةيات ةل ب ةد ة ةسةبةةيةسةا ة ةل م ة ةةث ة ةسيةاةةكةاةةةاةنةةرسا ي ةة ة
ةِات اةةةة كةرت ةةةة ةةةِامةةةةةكةب ةة ةةب ة ة ة ةةذةةةة لةل ة ةةاةةةةن ض راةا ة ةةِاجا ة ت ة ت ة ةة
دا ةة نةض بةةة ةب َةة ةب ةو د ةةاوة ةةد ةةةِاتةة ةةِامةةةن  .خل
 ):حيكمـةتـى قةدةغــة بوونـى قومــار@

د ةسةخةياكةث ةةسةرطةة ةةةِةةضة ةاةرؤوة ةسةةرسرة ةايك:ةﭽﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼةةد ت و ا ةد ا ذسةرسا ذةب ةا ا لَاكةذا ن و ةا ة ةة ةت ية
ا ا ت واة ةةا ةرسرة ةايآةاةة تن نةرستة ةكةبة ة ةةةة كةاةةة ةِااية ياةةة ةسةسةالوة نة
بةةواذةل ةضيتةكيةلة ةتة ركةخةةياةةةةسةرةذا ةةة ت وا يةةِ يةبي ةةةزةلة ةضاياضن ضةواةث تةواة
ب ةةةةة ذةةرتة ة ةسةلةة دةةِؤذطةةةةة ةسا ضواةزسةسةةةزت ضةة ا ض ة ياة ة ةةب اةنةةةةةةد اة ة ةابيةنةة
ة ةة ايةا نةةِسض ةةةةة ةبا ةةةةةنن نةاة ة ة ةةةةة ضوانةخاةةةةةزانةبة ة ة ة ة كة ياة ة ةسةسةلاةةةكة
لَيساةةة ةنةة ة بيةسةخازاض اة كةخة كةرؤةِاضةوةسةلة ة ياة ةراةة ة بيةسةخ ضيةساة كة
خ ة كةرؤةِاضةةوةسةة ة بيةسةب ة ةاَا ض ة ض ةرؤةِاضةةوةسةةج ة ةكةةاةبةةيةسةا ة ةخ َلةة ةواةةواة
اةةةةيذةاةسةةد ة ةسكةد ت وةةةة ا ةرستفةةةة ةايك:ةرةذا ةةةة ت وا يةةِ يةبةةي زةل ة ةضاياضن ة نة
ث تةةةةواةرسا ة ذةةزؤةةةِةةنيةد اةةةة ةات ة يض ةةةة ةاةةةة بةاةتة هةاَاة نةرؤالةةت ة نةزت ة وةة
ب ة ةيةرت ةةةة ةبوؤةِت ةةةة ةة ة نةةِ ة ةلةةةة ة َل م ة ؟نةب ة ةم ة ة واكةت ة نةب ة ة ة ضوة
مةةةة ة واكةةتةة نةبةة ة ةة ضوةرس تةةةةة هةخ ضيةساةةةة كةبوؤةِت ةةةة ةةايلَةةكيةا َل اةة كة
ة ايةكةبةةوؤةِت ة ةةذ ن ة نةةِ يةبةةي زكةرس ةةان ةرلةةةسة ضةةوتكةل ةاض ة ةةرةات ة ة
خ اةةا نةرساةةيذنةةا م ة ةةاة ة بيةسةخ ة كةاياةةنيسةةا ةاو ة :ةةِامةةن ة يا ة ةةزت ة ض ة
ا ا ت واة ة تةة ةةزت ض ةخازاضا ة تة ةةزتة ض ةد خا اةة ة تة ةةد حة ة تة ةلة ة
د ةة ا ةد ةسراةا ةث ةسكةلةة ةرسبةِكةةج ةضةبة ةاة ةِااةضةبة ة ياة ةيةةضةبة ةوَةةا هةة
و ض ض ة ذةب ة ةج ة ةسةةةةِسض ة ةاةةن ةمةةيةهةب ة ذةةاةةنةل ة ةزت ةةواض ةد اةت تا ة ا نة
ل ط لَنواة بةيةنةة يض ةة ةج ةسكةم ةب زسةد اةت اا ا ض ة لَوسطةو ةسةةا بةةةاكة
مةة ةب زكةد اةت ةضايسةج ةساة كةرةةِكةرسراةةلة ةةب ةثةمة ض كةمة ةرسا ةةِذتنة ة
ب ةسة ة بيةةةةدة ةة يض ة ةج ةاضة كة لَوسطةو ة ةسنةثانةةوسطيون:ة ة ةةد ةسضةوسة
ب م ة ةبةةزاضنةا ة ةذ ةِاا ة ةةخ و ة نةزسلاةةليةزسبةةيةنةب ة نةب ة ة يض ة ةج ةست ة ا ة
رةذا اةة ذنةب لَةة ةد ةةان ض كةا ةخةياة رس كةاةرةةنةةرةاكةد ةسكةاة ةخة لَكة
ة رسوا نةثايسةرسطةكةةرةات ةخ ت ضا نةب ةزسلاليةزسبيةنيةاةة ةا زاةةرساة ن.ة ة
ةسةلةةة ةةِةةكةد بيةةتاةةة ةسةةسهةطةةةةيرةزتةةة ض ةزؤةةبةةة ةدةةة بيةةت ةة ذةرسطةةة ذة
ب و ترة ةة و ةد ةاضة ة كةاة ة ةب ةثةمةةةةةنةد طة ة ةةد ةاضة ة ة ياة ة ةةب ة ة نةةدة ة ةسةرتة ة ةسة
ب ةثةمةةةةة ا نةذيانةِاضة ة ا نة ة ةة ةلَوسرسنةثةةةةة ةسيةدان ةةةةة ضا و ةخة ة لَكةخ زت ة ة كة
رسة َلة ذةبة ة ة ةةاةةةةايست هةلة ةاةةةةايسا نةبةة ةب خ تةةةة نةبةةوزنةةب دة ةسكة يا ة ةكة
ث ب ةة نةةرةات ةبوؤةِت ةةنةةت نةبار ضةة ةس.ة ة
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ل ةا وة ت ةب مةة ةاةة ةِااية ياةة ةراةرةةةوارةا ةرسخ اةة ةةِةة :ة
ت اة د:ة ا ةزاض ت امةض رتةيسةب م ةمةةزاكة يا ةاةرضةة ةاةربةة ةةل ةةو ر ةةاةةةاض راة
ا ةمةة ة مةراةنةةت ض :ةمةةزاكةرضاةة ت ةةد ط ةض ةمزاكة ا ا وا ةد ةسة ةة تة ةة
ب دةانةثانةيات ةرسطي ة ةرسة َل ذةمزاكةج ةايةج ةةب ةج ةسا ض ة ياة ةةراب ة ةة
ةاو :ةا ج لة ةواواة ت ةةةسهة نةب ةا ةِااة ا ةمةةزات هةراض ضةةةاةسةةةرس ا ة
ا ةةا ةل م ةةضا ةةب دةثاغ ار ةةة ة ةس نيةخ لافةة ةةِساةةاوسا نةمةةةزاكة
اةة ةِااةخ ةاضا نةراةسةةثانةيات ةد طةة ةةد ةةا و ة يا ةاةرضا ةزؤةةب ةةبيةات ةلة ة
ا ا لَة كةثاغ ار ةراة ةِسض ةمةةزات اا نةراض بيةات ةب ةد ةاض كة يا ةةرسا نةة
ةيض ةزؤةجة ةة ياة ةاةرضا ةزت ضة ا ض ةاة ةلاة ةرسا ةضة ةسةا انةةةضنيةلة ة ة ة
ا ةِااةةل ب ةد ةسةرسطي ةة ةرسةلَةة ذةل ةةبياةسراةداحةةةاد ذةب ةة ذيةمةةزاةراب ةة ية
ت م ةراب ةب ةةِت ةونةل ة ياةة ةاةرن.ة ة
رةةسد:ةد ةةت ةتاة ض كةل مة ةةثة ةسيةمة ا نةضة اةتنةةةسةض ب ة ةا تة كةرةذا تة وا ية
ةِ ةةةسةخ لَةةكةطاةِاض ةسةل ةت ركةخةيا ةةلة ةضيتةكةةبة ةب ةيةض ةاةنةل مة ةةد مةَ ة
خ تةة نةا ةةِسةاتا ةرساا ةسةةبة دةبة ةاة ةجاكةدة ةةرسة ةتشةةةةن ةخةاث ضة ت نة
ض بةةةةنةةرت ة ةسةةسهةثاشةةنةةةةت ةب س ةة ةرةة ضةةوتكةل ة ةزاض ت ة نةرس َلةةان:ةب ة ة ة ةة
ج ةتةةةةكةبةةةة ةة ة ةة رس ةةةة نةةا ة ةاةةنةثان ةةيات ةد ةاضةةةة كةا ة ةرس َلةةان:ةب ة ة ة ةة
ج ةتكةبةة ة ة ةة رس ةةةة نةةب َلةة ت ا ةةاتة نةبة ةرسمةن ةسةضاة ةة ةيض ةد طة ةة
ب َةةةةانةدة ةسةضاة ةثاغةةةة ار ةة ةاةرسرةةةة ةايكةةرس َلةةاني:ةةِامةةن ةةبة دةو ة ةرسب ة ة
بزاضة ةدة ةةت ةتاة كةاة ةبة ة ضةةةر)ةاةةةاةسة ة نةبةةيةس؟ةل مة ةةثة ةسةبةةيةسةتة نةضة ؟ة
ل ب ة ةة ة ةثاغةةةةةة ار ةة بةة ة ةد ةستةةةةةة نةةاتةفةة ةة ةايةس؟ةد طةة ة ةض ةد ةاةةةة و ة
اةة وةِس ةةا ة ةةةة بيةسةةب ة ةب مة ةاةةةة وةِس ةضة اةرةس؟ةد تة ة ةةيض ةل مة ةة
ثةة ةسيةاةةةةكةضةة ت ض ةرةسةةبةة دة ضةة ةر)ةرتةة ةسةل مةةةةة ةةثةة ةسيةاةةةةكةبةةيةسةةتةة نة
اةةة ةسا ةد ةستة ةاة ةضة ةرة زاة)ةث تيسضةةوت ةبة ةةاة ضسيةب خنة ةسة تة ةةبة دة
اةةةة وةِسضخةث تيسضةةوت ةبةة ةة ة ليةرا ةةةسةسة تةة ؟نةب ة دةةسهةطةةيرةةِات اةة كة
رت ةة ةةبة ة ة ةةذة لةاة رادةةِةالَة و ةر ةا تشةةةةن ا نةرست تة ضنةةدة ةاضا ة ة ةة
بةةياةكة ةة ت نة تةة  .ة
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ا مةةة ل كةمةةةةاا د:ةخةةةياكةث ةةسةرطةةةة ةةبةة ةرةازرسةاةةةايسةو د اةةوكة رس ةة بيةض ة
اةة ةِااية ياةة ةكةاةرؤوةة ةسةةلةة دةمةةة

ةد ت وةة را:ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼةة لَر وةة ة ةرسطي ةة ةة ة
رةازرسةاةةايازةزتةة وةت ة ةة بنةةبةة دةد ةسضةةوسكةو ا اةة كةو ر ةةاةةةةسا منةاةةةرةسةة
و ا ا كة ة كةاةة ةسزات ض ةزا منةاةرةسةةرسلَان:ةب ةرةازرسةاايازةخةياكةث ةةسةرط ةة
ل دةمة ةد ت و راةخ ةةنيةت و ةةِةةةةا ةاةةة ةِااية ياة ةةذة ةِاانةةب تة ةةةاةرسلَةامةة
يض ةجةة ةةجةة ةةا ةايض اةة دةبةيةسةل طةةةة لةد ةاضة راةاة ةاةةةة ةِااةرسخ ضةةة ةسةة
خ اا نةب ةا ةةيلَن نةرسزاضنةةطيويةتةة ض :ة ا ةب لَة ت ا ةةِةةنةضاةة ةل مةة ةةدة ةسة
ا ةاةة ةِااةذةة ةِاا ةةت نة يا ةةذةةة ةِاا ةةبة ةب لَةة ةةة كةدة ةسةاة ةخةةياةةض تفة ةايةسة
اةة ةِااةا خ ض ةسةةض اةةاف ةايةس:ة يا ةةا ا نةةب ةةر ةايةتةةة و :ةخ وةة ضاةةة نة
لةةةة ةب ة ةرةةةةب ةةةةةننةب ة دةل ةِامةةناواةد ة ةسة َل تةة ةةب ةةةسةخ ة ة لَن َلةة و ضوض ةة
د طةة ةض ةو ةب ةا مةةاكةب َةةةا :ةلة ةرةآلنةاةةةةن ةرةةةبة ةةدة ةسةلة ةثاشةةةنةةةسةلةةة ةسكة
بََا :ةا ة ةةتة نةا ت ة ةة يض ةةة ةلاة ةرةةةبة نةتة ض :ة ة ةةوةيخ ةا اة ةسةةد حة ة
ةسهةثاشةةنةةةةةت ةطينةةة ن:ةخةةةةياكةبةةة ةزةرستنةةةياض ةبفةةة ةايك:ةا ضةةة ةسةةةسهة
ثاغةةة ار ةة ر ةايةتةةة و ةةبةة دةب ةةة ةض تفةةة ةايةس:ةا ةةة ض ةس؟ة يض ةةةة ة
د طةة ةةر ةايةب كةا ضةة ةسةةب ةةخةياةرض ةسا كة رس ة ةرسبةيةةةبة دةدا ةةةةن ة
ا ةرسرةة ةاةيك:ةلا ةرةةةبةةنةة ة ايةةاةايسةا ا َل تة هةل طة لةاة ةِابواةةةسة ة ايةة
اةةةايسةا ا َل تة ة هةل طةةة لة يا ةاةرضةةةواةرسطةتنةةةةة ةسةةةاوة ة :ةراضاشةةةنتةل طة ة لَا نةة
ةاةة ةت ةاةرضا نةةد ةةاةةن كة يا ةكةثة ةرساةةةكةةب تةةة نةبا ة ةةد ةاضة كةاة ةِااة
رسخة نةةا زستة نةب ةرةةمةكةب ة كةةل طة لَا نةراب اشةةةة ةةثااة نةبفةؤاةةةة ةة...ة نةوةة
ايةةج ةسةا ا َل ت هةل طةة لة يا ة اةةا نيةاةةة ةِااةخ ةاضةةةواة رس تة ةةد حة ة
ب ةو ا اةة ةب ةة تن:ة ة
ة
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شــيَوازةكانى دةاللـةتى ئةوة كـة شـةرِابء قومـار قةدةغـةن ،ئةوانـةن:

شــيَوازى يةكــةم:ةاةة ةخةةةياةرسرةة ةايك:ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼةة ٔ ُُِْ ل ل ل ل ل لاخل)ةدةةةةةةةةةةةة اةِازكة
ص لشخلَٚإلثبللااخل)ةةسهةر ةايةباةةةن ة َُ لاخل
مةةةث ضونيةاةةةةيةذة لَهةةةا ض ة أدَُ٠خلَحلَ ْ
َمَُ ل لشخلَٚيل لخللُٝظشخلَٚألَْْصُ ل ل لابخلَٚألَصالّخل الخلسجظ ل لاّخلَ ل لٔخلعُ ل لٌخلَيؼل لخللٝطإ)ةتةةةة ض :ة
ا اةةةةةةِةةاةخ ةتةةةةة ية ياةة ةاةرنيةبن اةةة نيةزسل ا اةةة نةةج ةة ةلةة ةاةةةةرسةسكة
اةة تنةة نيةثا ةةا ة ا ةة ةرت ة ةضاةةةن .ة
شـــيَوازىةدووةم:ةا ة ةخةةةياكةث ةةسةرط ةة ةةاةةةة ةِااية يا ة ةكةب ة ةاةةرةاةةةةةرةةنية
جيةوةة ةاةةرةةنةةل طة لة ةأْصلابخل)ةاة ةج ةتةكةبةيةنةةلة ةبةكيةهةة ض ا اةة نةةةسة
أَصالّ)ةا ةج ةتةةكةبيةسةل ةسكةت ض ةةار ةثا ةةاةسةةا ضة كةةاتة ةاة ةِااية يا ةتةكة
ل طةةة لةبةةكيةهةةةة ض دةةل طة لةت ض ةةةةارواةبة ةاةةرةب ةةةتنةةا ةاوة :ةرتة ةسةذةةيان ة
ةاضاةة نة تةة يةلةة ةانةضةزت ةةنيةل ةتةة هةجا ةةةن .ة
جللع)ةةاو ة :ةثةةاسةةج ة ةخةةةياكةث ة ةةسةرط ةةل ة ة
ش ـيَوازىةش ـيَيةم:ةاة ةرسرة ةايك:ة س ْ

مةةةةةةةةيةةِسو ة َحل ل ل للج)راةرسرةةةةةةة ةايك:ةﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼةةةاو :ةرسجةة ةرةةةتة ةب ة نةلة ةبنة ةثا ةةةة ا نية
خ و ة نةل ة ة ةةةة كةرةؤةرةةةب ةةةةةنةة ةةس ةةةة ةل ة ةمةةةةيةةِسو ة َألْعللاّ)راةط اةةن ة

بة ة ةازةبة ة ة ةسجْ ل لع)ةض ةبةةةةةةرةسةةﮋ...خل ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ...ﯢ ﮊ

جللع)ة
األنعررا ةةد حةة ةاةة ةلاةساةةواةاةة ةِااية ياةةة ةيةد ضصةةةة ايةد زالاةةةة ةبةة ة س ْ
ض ةبةةةرةةنةة سجْع)ةا ضةة كةةاتةة ةةسهةةانةثاةسيةخةاثيةطةةآلةية رس ةة ن .ة
شـــيَوازى ضــوارةم:ةا ة ةرسر ة ةايك:ةﭽﭾ ﭿ ﮀﮆﭼالقص ر ةةةاو ة :ةل ة ة
اةةرسةسكةاة تن ضنةةد ط ةةاةةناكةاةةرسةسكةاةة تن نةب ة رس ةة ةض بة ةةرسبةة ةضة
اةةناكة رس ة ةبة ةنةرتةة ةسةاةة تن ضا ةخةاثةة يةاةة ةِةض بة ةلاةيسيةث تواةضة ب  .ة
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ش ـيَوازى ثيَهمــةم:ةا ة ةرسر ة ةايك:ةﭽﭝﭼةةةاو ة :ةلاا ة نةرةةةبةةنةةويخ ا ة نة
ا اةة ةنةةةاو :ةضة هة ة ةةا تةةةة ض نةة ة ةةويخ اةةةة نةا اةةة ةنةة ة ةةخ تة نةلة ة
ةةةة ةسةاةة رسنةةاةة ةةساةةيةطيوةةةةةمةةب تةة ةةاتفةةةة ةايةسةةوةة ايةاةةةةن ا ض ةرت ةةةة ةة
ب ةتنةةةةة ةس:ةرةةمةةنةةة ةرض ةاةةةةة ةِااةةاةِت ةةةةة ةةرةؤاةةةةةن ةة لَةةة ةو ةةبةرضةة ةة
راضاشةةنتةل ةا ةِكةاة ةِااةخ ةاضةواةة ة ةةس ةب ض ةةةةر ذة يا ةتشةةة ةسةبة ة ة ا نة
اةايسة ةة ايةكةرسطةتنةة ةس .ة
ش ــيَوازى شـةشــــةم:ةاة ةرسرةة ةايك:ةﭽﭞ ﭟﭼةةب َلةة يةمة ةرةازةبةةنةة
ا ةاو ة ة َإلجلٓللابخل ُعلٔٔخلَمَُ لشخلخلَٚيلخللُُٝظش=خلَيفللال )ةةد ط ة ةةرسو ة ةكةم ة ةرةازب ةة
اةة ةِااةاةة خ ةة ياةة ةةا اةة ةةبةةةكةا ث ةمةةةن يةت ض ةةةابةا اةة ةةةسةد طةة ةةبةة ة
ثا ةة ةاض ةسةبا ت ة ةااشةة ت ا ةباةةا ةية تٝلإخلَمَُلشخلخلَُٚيخللُُٝظشخل=خلَمَٝبللخل١خل
َٚمُظْللخلشَٕ)ة يض ةة ةثا ةة ةاض كةم ةرةازت ةث اان ضا يةزسةسةا ضوتا ةةا ةاوة :ة
ة ةةا مةةاكةا ة ةِااةخبةةياةة يا ة ةةب ة ذةةا ض ة كةةات ة ةزسةسةا ضةةوسيةث اةةان ض ةة
ب رب خنةة يةاةة لةةتةاضةةة  .ة
ش ــيَوازى حةوتــــةم:ةخةةةياكةزاضةةةة ةةاةةةة ةسزاةزؤةةب ة ةةِةةضا ة يةةِاا ة ةت ةد ا ة

ة

ا ة تن نةل ة ةةِسةادةثاةةوانيةث ةسثاةةواض ة يا ة ةيةا ة ةِاايةد ضصةةةةة ايةد زالاةةواةةةسة

ضةةةواض ةخةة لَكةب تةة نةةةِةةنةرسا وةة ةس:ةﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼةةبا يا نةاة تن نةرست ةكةب ة كةاة ةِااية
ياةة ةسةسةةرةذا تةة وا يةةِ يةاا ةة و نةخب وةة ةضاةةيانةةا ةاوةة :ةد اةة ةاةة تن نة
د ةستةة ةةد حة ةا ةِااية يا ةةد اةِازكةا تن ضنةب ةث توااةرض ةرةذا ت و يةبي زة
حشٌَُّ)ةا تن نةب كة اا ةسة
حلشَُّٔخل َف اُٗٛخل ُ
ل ةضايامن ضواةةد ا ةااة :ة َُاخلٜاؤدَٟخل يَ٢خلَ َ
رةذا ةة ت و ية ِة يةاا ةة ةل ضايةخ لَةة واةث تةةواةرساةةة ذ؟ةرتة ةسةب ةةةة كةاة ةِااية
يا ة ةسةسةةد ح ة ةا ة رادةرةذا ت ة وا يةةِ ية ةةنيةذةة ةِاانةةرت ة ةسة ا ةسا ا ةةا نة
ذ ةِاا ةةب ةثا ةد ةةب ا ت كةا ةزاض ت ض ة أصٍٛخلَيفكل٘خل)ةرات ض ةة ةس:ة َُلاخلٜاخلللخلؤدَٟخل
حشٌَُّ)ة ةةاةةناكةمةة ةب ةةاشةة ةب ةذةة ةِادةةد ةتة ةذ ةِااةة  .ة
حلشَُّٔخل َفٗا لُٛخل ُ
يَ٢خلَ َ
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شــــيَوازى هةشــــتةم:ةا ة ةرسر ة ةايك:ةﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼةة
اةة تنةةةة نةرستةةةة ةكةب ةةةة كةاةةةة ةِااية ياة ةسةسةةداةةيسةلة ةتة ركةخةةةياةةلة ةضيتةةكةة
البةةواذةة لَر وةةةة ةرةةةا ةو ةة ةسةلةة ةتةة ركةخةةةياةةلةة ةضيتةةكة رس تةة ةةةسة ةة ةة
اةةنا ا ةمةة ةةب ةاشةة ةب ةد ةة رس ة تة ةةد ةتة ة رس ةة ت  .ة
ش ـيَوازى نؤي ــةم:ةاة ةرسرةة ةايك:ةﭽﭳ ﭴ ﭵﭼةة ضوت ةةا نةطيويةتةةةة ض :ة
خةةةةياةةض تفةةة ةايةسةةازبا ةةةةةةنةة

ةةة ةةثةمةةةةا ةةرساةةة ذنةرسرةةة ةايك:ةﭽﭳ ﭴ

ﭵﭼةةد ت ةرسمكة لَوسطةن؟ةدان ةةت نةرسلَةاني:ةب لَةةةة ةة ُْ ُعلِخل)ةةتة نةرسلَةاني:ة
ض خاةة ال)ةةجة ةكةرسمكة َل ة طةتننةب دةبا ياةة نةد ةة ةة ت ةةاضاةة ةة ةيض ة
دانةةة ةب ةةةةة كةةِسةاضراةةةةةكت يةزاضا ةةةةة ةاةةةايازسا ض ةرسةبةِت ةةة ةسةةةلةةة ة يةِدةةة نة

واوسطة تنةةلاةةةسراةا ةرسرةة ةايك:ةﭽﭳ ﭴ ﭵﭼةةد ت ةرسمةةةكة لَةوسطةنة؟ة
د ةسةا واةكةا ةوة ةطَةةةة ت ةزؤةةلة ةا مةاكةب ةةةة كيةاةن ةبة ةبة ةةب ةةةة كةةد حةةة ة
ب َةةةةا ة ة ةةةازضةةةة ا ؟نة ة ةةد ة ةسةض اةةةة ك؟نةت ة نة ة ةةاةرساةةةة ك؟نةد ة ةسةثا ة ة
رسطيوةك:ة َإلٔطلفٗاّةَإلْهلاسٟخل)ةثةمةا ةاةرضا ةض ية َلةةا ةا ةاضة ةةاة ةدة ةسةزؤةة
ل ةسةب ة يسونةةةسةبَةةا :ةا خةة ةةا ت ةةة ةة يض ةةة ةاة ةرسرة ةايك:ة ة ةةرست ة ك؟ة
ةةةازضةة ا ؟ةت ض :ة لَيت ةةن ا كةجاةة ةمة ةمةةيةا ض ن ة
شــــيَوازى دةيــــةم:ةا ة ةرسر ة ةايك:ةﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼةة
ر ةا ضرةة ةت ةخةةةياةب ةة نيةر ةا ضرةة ةت ةثاغ ارةة ةة ب ةة نيةةةتةة بنةةةاوةة :ة
ر ةا ضرةة ةت ةخةةةياةب ةة نةةةسةر ةا ضرةة ةت ةثاغ ارةة ةة ب ةة نةلةة ةضةة اةرض ة
خةاثةةةة راةةةسةل ة ةمةة ةثا ةةةةا ةض اةرضا ضةةواةةا ة ةدةة ةةخةاث ت ة ةبةتنا ة ةل ةة ؟ة
بةتناةة ةل ةا ةة ةتةة ية ياةة ةاةرن .ة
ش ــيَوازى يــــازدةيةم:ةا ة ةرسرةةةة ةايك:ةﭽﭽ ﭾﭼةةد ط ة ةةثش ةةنن نة ة َل ةرةة
ا ةاوةةة :ةدةةة دةاةةةةةة ةاض ةةاوةةة :ةاةةة ةِااةخةةة ةت ية ياةةة ةاةرنيةبةةةكةث ةمةةةةةةن ية
ب ا ة ا ةة ض ةزسل اة ا نةبةيةراب اة ةرض ةاةكةةد ةاضة ة ة ايةت نةثشةةةةكةلة ةخةةياةة
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اةرضةةةةنةة يض ةةةة ةرسرةةةة ةايك:ةﭽﭽ ﭾﭼةةةاوةة :ةد طةة ةةث ب ضةةوةضةة بيةنية
ثشةةنن نة لَةة ةرية ةةل مةة ةةدة ةةاةةةةن ض ةبة ةرسةاةدةبةيةنةةا ضةةةة كةةاتة ةاةرضة ة
د ةةاةن ض ةةثشةةكةل ةخةياةاةرضة ةةثشةةكةل ةخةياةاةرضةا ةرت ةسةطيضةة ة ةةو ةاضة  .ة
شــيَوازى دوازدةيةم:ةا ةرسرة ةايك:ةﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼةة
بةةزاضنةا ة ةل مةة ةةثاغ ار ة ةا نة و ة ضا ةط ت ضةةوض ةةِةةنة ت ة ةةةاو ة :ةد ط ة ةة
اَ ةةةة ضةضة بيةنةةدة ةسة ةةا ةبا ضيةوة نةضاة ةةةسةبة ةةِةةضاة ةثانة نةطةةيوةاةسةةب تة ة
طيض ة ةخ و ة نةل ة ةد مةةن كةخ و ة نةةا ةاو ة :ةةِاط ت ضةةوض ةذةةيان ة رس ة اةاض ة
ا ةة ةت ية ياةة ةاةرنيةبنث ةمةةنا يةت ض ةةابةل ةةد ت وةة ض راةزؤةةةِةةضةة  .ة
د اةة ة ةرةازرسةاةةةةايازكةوةة ة ةر ت ةبةةةةيةنةةسهةب لَ ةة ة ةل مةة ة ةة رسة ةة ة بيةض ة
اة ةِاب ةةن ةت ةةا ة ةد ة دةد ت و ة ةايب ةِسا ض ة ةرست ت ة ضنةةرت ة ةسةاةةنةو ا ا ة كةزؤةةل ة ة
و ر ةةاةةةةةسا منةاةةةةرةسةب و ترة ة ذ:ة حماطل لٔخلَيلت ٜٚللٌ)ةة َف للاتٝحخلَيػ ٝللب)ةةةة س ٚخل
َيلُع لاْ)ٞية َيلخشٜشخلَٚيلٜٓٛش)يةل ة ايةت نةد ةةخ ضة دةةسةطةوةةيةن .ة

ا مةة ل كة ةةياةسديةا وةة ت :ةا ةل دةد تة و ةا وة ت ةةسةرسط ك:ةﭽﮆﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼةةدةةةة ة دةد ت وةةةة ة ة
زاض ت نيةويتكسةسةانةاشنياةِكةزؤةت نةل ب ةست ةسةبيةسةةةسة يةب م ةزؤةت نةل م ةة
اةةةرةسةةرسرةة ةايك:ةد ةاضةة كةدان ضاةة نة ا ةة ةسيةاةةةرسةةسةب اةة ا ضا نةد اةةواةسةة
طيض اة نةل م ةةضا ةةل مةة ةةد ةسكةا ةخةياةرةةت ض و ةسةل ةةِابةرةةراةةد ط ةةث ةتزة
ب ة نيةدانةة نةبا نةةةسةاةرسةسةب اةة ا نةد دةبوسنةةث اةةة نةثة ةتزةب ة نيةدانة نة
با نةةث ا نةث ةتزةب نية ا ةب نةةةسةخةياة ا اة ةاض ةخ اةةوسةك.ة ة
د ةسةا ضةة كةةِةالَةة واةة ةد ت و اةة ت ةةب ت ةزاض تةةة نةا ةويةض وةةة ةاشةةةنيةاةِسةسةةةسة
زؤةة ةةةة يةب مةةةةا نةاةةةرةسةةرتة ةسةل ة ة ة كة و ةة ةخةةةياةسةسا تواةثاشةةنةةةةةب س ة نة
اةةةرةسةةاة ةدة ةة ةسلَةةةة كةبة ة َل ة ةلا ة ةوا تش ةةنريةةةةاكةزاضارةةيةةا ب مةةكةثا ة ة
د ةستةة ةاةة ةد ةاضةة كةدانةةة ضا نة ا ةةةةة ةسيةاةةةةرسةسكةب اةةةا نةدةة دةراةسةةد طةة ةة
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بشةةةةن ض ةسةل اةةةة ةرةاةزسةسةكةضاةةةة ةةب ة دةد ت وةةةة ا ةا ب مةةن ةث ة ةد ة ةسبيةةا ة ة
دة ة ةسكةلة ة ةةِابةةةةةةةرةةراةخةةةةياةرةةت ض و ةسةزسةسةكةضاة ة ةةا ةاوة ة :ةا ب مةةةكةثاة ة ة
ةِابةرةةتةة ةةب دةاةةيت ةداشةة ليةاشةةنياةِةب ةزاض تةة نةد ةستة ةاة ةرسلَةان:ةخةةياةكة
ا ةب ج ةثاشةةة ة ةرسرة ةايك:ةﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼةةرةاتة ة
رسر ة ةايك:ةﭽﮕ ﮖ ﮗﭼةةرةاتةةةة ةرسر ةة ةايك:ةﭽﮘ ﮙ ﮚﭼةةةاو ة :ة
ةاةةةة كة تك لل)٣ٛةج ةتةةكةل طةةةة لةدانةةةة نيةاةةةرسةسكةب اةةةةواة ة ويسةةج ةتةةكةل ط ة لة
دان ضواة ة ويسةةج ةتةةكةل ط لةدار ة ضواة ويسةةد ت ةرسب ةذا ن و ةد ةسة ةبة ؟نة ة
ل ةبةة ةسةسةزؤةةم ة ةو ر ةاةةسا منةراةسةةخ امةزؤةكةلةةة ةةةةرةبيةاة ةسةةد حة ة
ثاشةةة ةةِاكةد ةانةرت ةةميةرةاتاة ةب خةة دة اةةمةب ةرلَةة ةةد ةت ةرسلَةةام :ة
طبُلشٟٔخل)ةل ةو ر ةةاةةسا كةخة ية ةجلاَمخلخلَيبٝلإخل)راةرسلَةةة ة:ة َفاإلٔتَ َكلخلا٤اخلَألَ:ٍِٚخل اٖلخل ُٛخل
)1ة َي ٖ
َإلٔتْكَل لا٤اخل َب ُل ًَكل لٞخلأََْل ل ٔشخلَهللَخلبَاي َكبال ل لٍٔٛخلَُٚيلِصْل لذَٔ ٜل خلَُٚيذُُْٜٛٓل ل َ١خلبل لَ٘خل َُٚيعُُُ للٌ خل َُٚإلٔتَكَل لا٤اخل
ىخلَيلِبْل ل َذٌٜٔخل َُٚيلُػُل لٝري خلَٚإلٔتَ َكللخلا٤اخل
صللخل َذٜلٔ خلُٚتُل لشْ َ
َيثِل ل لاَْ:ٞخلَإلٔتَكَل لا٤خلبَايثِ ُبل ل لااَخل ُعًَل ل٢خلَيلِ ْ
( )1
ظ ل ل لإٔ خلَُٚيلُ َك ل لشّبَخل َب ُٓ َُٛف ل لٌٔخلَألَعْ ُُ ل لاٍ) ةرتةة ة ةسة طل للٝذة
َيثِا َي ل لث:خل اٖ ل ل ُٛخلَإلٔتَ َك ل لا٤خلبَاإلٔحْ ُ
قطللب)ت ة ةةل ة ة ةفل لٞخلظللالٍةَيكللشإٓ)سا ة كةخ تةةواةد ة ةسةث م ة ضوةرسا ة ذةةرس َلة :ة
ة ة ضوسةو ة ةاةةرلَاشةةةةمةلا ة ةراض اةاةةةة ةسةةب ة دةدة ةةةِاتةةةة دةث ة ةل ة ة ة ايةانة
ط ُبلشٟخل)ةرسلَة :ةو ياكةت اة دةة اة ةلة ةةِمةن كةت ا اةواة ة ويس)ة
ب اةةنةةس()2ةةرت ةسة َ
بةتنا ةلة ةث ةتزاةةةرنةبة ةسكةاة ةر ةاةة ض ةخةةياةةةسةب اةةةكية رةيةلةب ةةكيةبة ة
ةِامةةكةراب ةييةاَ ةة ا ةب ةب ةةةيةةو ياكةرةةسدةبةتناةة ةل ةث ةتزاةةةةرنةبة ةسة
ا ة ةل مةةةة ةةب ة ةةِامةةةةكةراض ة ض ةا ة ةتع و ةخةةةياةةذةةيان ةخةةةياةةةسةةاز ا ة نةل ة ة
طةة ةِتنيةلةة ةةجاة ةِاةةة ةثا ةرضةة ةبةة ةرسةادةبةةةنيةةوةة ياكةمةةةاا دة:ةبةتناةة ةلةة ة
ث ةتزاةةرنةب ة ا يةل ةخةياةضزت ةريةض ةسةب ة كةد ةةاةرسةاض ةسةا ةميض ون.ة ة
)2ةةسة ضةةوت ا نةرسلَةةان:ةدةة ةسةوةة ضا ةبةة ةرااةة اا ةل مةة ةةاةرضةة ةةةةسهةخةةةياةاةة ة
رسرة ة ةايك:ةﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﭼالتكراثرررر ةة

)1خلج 5خل  .39خل
)2خلفلٞخلظلالٍخلَيكلشإٓ خلجخل 2خل خل .978خل
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ةاوةةة :ةض خاة ةةةةةاضاةةةةة ةل اة ةة ةرةاةرسزاضةةةةةنةةجة ةة ةت ةرت ةةةةة ةةضة ة خاةةةاضاةةةةة ة
ل ا ةة ةرةاةرسزاضةةنةةةسهة ة نةخةةةياةل ة ةكةب ة ةج ة خكةل م ةاةرضةة ةسةةراا ة اا ة
د ةسكةرةةبةة ةسةاةرؤو ةسةةلاةةسةة ةةةاتةة ةا ةمةة ةج ةةب مة ةو ةةياةاةاةس .ة
)3ةةسة ضةوت ةرت ة ةةرس َلةةان:ةلاةةسراةا ب مةةكةثاة ةد ةستة ةاة ةوة ياةمةة ةثَة كة
تةة ةةثَة تة ا ةضةةزدةةثَةة تةة ا ةضاةيسةِامةةكةةثَة تة اة ةمةة ةةة:ة ة
أ/ةو ة ياكةت ا ة د/ةضزانةةةتنةثَ ة كةو ة ياةد ةست ة ةا ة ةدا ةة نةب ة ب ةةكةض بان ة ة
ا ةةيلَن نةةد ةت ةد ةست ةا ةخة كةلة ةاةةةاةةةا ةطة ةةسةةلة ةاةيرةكةطة ةةسةةلة ة
ضاف ةط ةةسةةل ةبارةةةِةات ة حللادخل)ةبثة ةتزكةةد حة ةرسبانة ةث ةتزاة ةةةبةةِةاراةة
َلكلٞخلٚخلَؤَل لٔ) .ة
ا/ةو ةةةةياكةرةةسد/ةثَةةةة كةرةةساةة ةو ةةةةياةةد ةستةة ةاةة ةدا ةةةةة نةد طةةةة ةةدةة ةة
ذ لَةةةة و ةو يات ة كةبةةيةةةل ة ةطيض ة ةط ة ةةسا نةرسث ة ةتزةكةةةاو ة :ةض ة ةةاجراةةكة
رس يةت ةة يةض ة رس ة تة هةرساةة ا ةة  .ة
د/ةوة ياكةمةةةةاا د/ةثَة كة ة ةسةبة ةزكةوة ياةةد ةستة ةاة ةدا ةةةة نةد طة ةةدة ةة
ذ َل و ة ةو ياتةةةة كة ةةةة بيةةةض ة ةطيض ة ةط ة ةرسا ة ذةةض ة ةاةةن ةض ث م ة ضوت ة
رساة ذةةةسةمةةيض و اةة ضا ةب ةثاةة ةوياض ةجارةة جة ةرساةة ذ.ة ة
)4ةةِاكةب ضةةةوس:ة ة
ا ةةا ةرسلَةامةرسطي ةة ةدة ةةةِات ضةة ةةةسةب اةةةةتنةةب تةةة ةة ا ةةة ةانةةبة دة
ثانةةيات ةلاةةةسراةخةةةياكةثة ةةسةرط ةةرستة ةكةبة ةدان ضةةواةانةبف ة ةايي:ةد ط ة ةةل ة ة
ةِابةةةرةةراةل ة ةمةةةة ةرسا ةض رةةةة اااواةةا ة ةِابن نةخةةةياةرؤو ةسةة يا ةو ة نةاةةةرةسةة
بننة نةث ةمةةةةنيةسةةت ض ةةةةارن نةاةةةرةسةة ةةان نةاةةةرةسةةدا ةةن ةاة ةخةةةياة اواتة و ة
راةنيةب ةسا ضةةوكةاةةةرةةنةل ة ةدان ة نةةرسبة ةب ة ةرسةادةب ة ةث تةةكسكةدان ضةةواةل ة ة
لَة ةشةةةة نةرابةةنةةةسةلةة ةث ةتزا ةتةاةةةواةبةةةة ةرسةادةلةة ةبةة ةسةةثاشةةة يةنةرابةةةنية
بة ةرسةةادةلة ةب ةزبيةضة ةسةرابةنةة لَرةة و ةدة ةسةةةسةض بةةةة ةةوة ضا ةةِايةخة دةبة ةة
ب َل ةيةب طشةةة ن ةلة ة ة ايةت نةةسةا ةوةيسةةبة ةاةايازكةخة دةرااةِاةنيسةةد اة ةة

ةِةةض ةةرض ةسكةد ةةةِاتةةة ةةجة ةكةت اةةةة دةاة ةرسرة ةايكةﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﭼةةةاوةة ة :ةث ةتزتةةةةةة نةاةةةةةرةسةةدان ضاةة ة نة ا ةة ة ةسةةاةةةةةرسةسة
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ب اة ا ضا نةد اةةواةسةة رَخلَلاخلَتكلل)َٛةةةاوة :ةاة ةوة ةدا ةةةةن ةاة ةِابا نةخةةةياةرةسةة
يا ةتةة نةاةةةةةةرةسةةل اةةةة ةرةاةخةة ةرسثةةةةة ةتزنةلةة ةاةةةةة ةِااية ياةة ةيةلةة ة ةةةةةة ةة
طيض ا ةةةة ةرت ة ةةة ٚآَٓلل)َٛةت ة ض :ةدانةةةة ضا ةرت ة نةةةاوةةةة :ةدان ة ضا ةو ة ةاةوةة
لةة ةسكةثاشةة ةةب ؟ة يض ةة ةب د ضوازسكةد ةسةا ةدا ةة نةا ةث ب ضوةرسبةة ةبة ة
اةة ةتع وةةةةة ةسةةدان ض ا اةة ةزتةة رةرساةة ذةةاةة و ةخةة كةخةةةةياةاةة ةِاب ة رس ةة ة
ض اةرةسةةا ةةيلَن ض نةثايسكةث ب ضوةضة بيةنةةبة دةدا ةةةةن ا ةدة ةةذيانة ة و وة ة
خةةةياةكيةا ةةةةيلَن ض نةثاةةيسكةث ب ضةةوةرسبةةنةةا ض ة كةةةات ة ةدان ضا ة نةزت ة ركةاةةةرةسة
طههاة ذيةب ضواتةة واا نةبة ةخةةياةةزتة ركةاةةرةسةةﭽﮓ ﮔﭼةةل مة ةة

اةرسةسة اة اةة ضا ةبة ةرسةادةرسبةةن .ة

رةاتةةة ةاةة ةبةة ةجةةةةة ةكةرةةسدةرسرةة ةايك:ةﭽﮕ ﮖ ﮗﭼةةةاوةة :ةرةاتةة ة

ث ةتزت نةاةرسةسةةدان ضا نة ا ةسةة ةج ةكةت اةةة دةتة ض :ةخ تةةةة نةرسثة ةتزنةلة ة
ايةةطيض اةة نةةل ةضايت ضواةاةة ةِااية ياةة ةية ة ية ةةد حةة ةثة ةتزةرساةةةة نة
ل ةخةةياةكةثة ةةسةرط ةةبة ةسةاة ةل اة ةرةاة ةا ةايخ لةة ر تةةة هةض اةةة نةةةسة ةا ة
ةاجراةةكةض يةت ةةنةةد حة ةاة ةبة ةجة ةكةرةةسدةرسرةةةة ةايك:ةﭽﮗﭼةةرتة ةسة

ثاشةة ةدان ضاة نة ا ة ةسةةدةة ركةب ةةةة ةرةةبةة ةسةرسرةة ةايك:ةﭽﮗﭼ؟ةدة ةسة

ةسهةد ت وة اةةةةة كةمة ةةيةةِسو ة َيٓظ للا)٤سةةاة ة ةرسرة ة ةايك:ةﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ...ﮘﭼةةةاو :ةد كةد ةاض كةدان ضن نة ا ة ةسنةدانة نةباة نة
ب ةخياةةثاغ ار ةسا كةةةاو :ةدانة ض ةةاجرن نة ا ةسةةد ر ةةدان ض ةايمن ذ اة
با نةةدان ضا ةضزان نة ا ةسةةدان ضا ة ةمةة ةةةوةةباة نيةةةدان ض اة و نةا اَةةنةةةة
ب نةة يض ةدان ضا ةزت رةرساةة ذيةا دةرساةةة ذةةةسةدانةةة ضا ةل ةِامةةةناواةتة هة
ذ لَةةة و ةضاةةةة ةاةة ة يةلةضاةةةة يةب َةةةةا ةدانةةةة ض ةثاغةةةة ار ةة ةسهةدانةةةة ض ة
ا ةةيلَن ضا ةمةة رست ةةا ةدان ض ا كةل ةطيض ةة نةض ت ةةاةِتنة ةسن ة
رةات ة ةا ة ةب ة ةج ة ةكةمةةةةةاا دةرسر ة ةايك:ةﭽﮘ ﮙ ﮚﭼةةةاو ة :ةث اةةةة نة

ث ةتزت نةاةرةسةة ا ت نةاةرةسةةةسهةرسبا نيةدة ر ةسةب مةة ةدانة ض ةض اةةةةةرةسةة
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ب ة ؟ة ةةيض ةةسهةبَةةةةةا ةدان ض ا ة ةب و ة ةاةةنا ةراا ة زةايةيةثايت ةةةةن ةب ة ةسة
ض اةرةسةرةةب ةسكةب ةة و ةسةةب دةو ةةياة ااشةةة ةلة ةةب ةزبيةضة ةسةراتةة ةةرةاتة ة
ا ة ةدانةةةة نةرس مةةث ةة ةةد حةةةة ةدا ةةةة نةرسب ة ةل ة ةو ة ياةزت ة رةب ةةةةة ذةةرت ة ةسةب ة ة
د ضةةوازسكةزتةةةة ربيةض ةو ةةةةياةةدانةةة ض ا ةةا ا َةن ةةةةرسبةةةة ةةةسةد رةةةة ةسةةا ة كة
ظللٔ)نةة يض ةةةة ة
ﭽﮚﭼكة ا ة ةسةةةاو ة :ةل ة ةو يات ا تة ضةةواة ة ا ا ةة ة اَخْ َ

ةا كة حظإ)ةب ةزاضا ةتن نة ضوتكةةارسزاضةةنةا ة حظلإخل)ةل ة ةةمةةةا اكةراة
بةة ةة ةة ةةب ةا ضةة كة ا اةرضةة ةل طةة لةخةة لَكةةبةة دةةاةضا ةةب ةب لَة ةةة كةدة ةة
ر ةا تشةةن كةا ةب ة حذٜثخلجربٜلٌخل)ةا اهيةةسةةا ةل ة جرةةةةِتل)ةثاغ ارة ةةة
ن ل لتَ ِْوَخل ُت لشَُ ا ٙخل َفلَْٕٔخل َي ل لِْخلتُ ُه لْٔخل ُت ل لشَُٙاخل
رسثةمةةةة :ة[َ لاخلَإلٔحْظُ ل لإا؟خل َقللاٍُ:خلإَْٔخل ُتعْ لل ابذُخلَهللَخل َ
ظلخل ًَ ٌِخلبلخلشقِ:خل( )99خل
فََِْٔ ل٘اخل ُٜشَُىَ]{سَُُٙٚاخلَأحْ ُُذخلبشقِ:خل( )367خل َُٚيبا ُاسّٟٔخلبشقِ:خل( )50خل َُٚا ْ
طلابَخلخل
خضُ ْ١ُُٜخلبشقِ:خل( )2244خلُٚغَْٝشٖاِخل ُعْٔخل اعُُشخلبْلٔاخلخلَ ِي ُ ٖ
َُٚبْٔاخل َُاجُْ٘خلبشقِ:خل()64خلْ َُٚبٔاخل ا
ُسضَُٞخلَهللُخلعُ ْٓ٘ا}ةةةاو :ةدار ةة نة ا ؟نةر ةاةيةك:ةدار ةة ن د ةست ا ب ةج ةتةةك
خةيا بثة ةمةةن ةسه بارا ة ةس با ةةيا ن د ط ة و ة ض تراة د ة رسورا ةة  .ة
لاةةسراةثاغ ارةة ةة حظلإخل)كةو ر ةاةةةاةةرةسةبة ة ة هةب ضواتة وا ةبة ةخةياةة

اةرنةةض هة اة ةل طة لةخ لَكةاةرنةةلاةساواةرت ةسةةا كةﭽﮚﭼةةرسطي ة ة
ةتةِاكة ا ا ةت ةل ط لةخ َل واةة ة هةب ضواتة وا ةبة ةخةةياةةاةةرضا ةب ت ضةة ةةةسة
رةاتا ةرسرةة ةايك:ةبا يا نةخةياة اة ا ةاض ةخ اةوسةكةةب ايةواة :ةانةثانةيات ةة
د ةةد ت و ةد ا ذست ةب ةد ةسةا ةا ةيلَن ض وا يةرت ةواةتة ةثَ ةثَة تا ةةةاةا زاضنةاة ة
دانةةةة نيةو ة ياةةسهةمةةةة كةا ة ا ضوسر ةةةات ة ةةا ة ةا ةو ةةةةة ةم ة ةكةةو ة زسةرسةِؤنة
و ا اة و نةضة ةةب َلةة يةةسهةث تةةكسةةاتة ةةرسبة ةبة ةرسةادةثااةةواةمةةةة ةب ةكةةةسةلة ة
ج ةتةةةةكةل ة ةدانةةةة ض ةسةب يازتةةةة ةسةب ة ةدان ة ضا ةركةةةسةلة ةج ةتةةةةكةل ة ةو ة ياةب ة ة
و ياكةزت وةةةةسةل ةج ةتكةل ةدار ةة نةب ةدار ةة ضا ةب اةةنةة.ة ة
ا ةسوةة ةسةب َةةام:ةا ةد ةةد تةة و ةب لَة كةد ةةت مةة ت ت ةا ةرسلَةة :ة يَْٝعُخليً َكلاْإٛخل
جعَ)ٍٞةةاو :ةت م ةا ةت ة ةت ةبة ةةِابةةرةةةضاة ةةتة نة ت مة ةاةيت ةاةكةطاةةِةاةسكة
أَ ُثشٌخلس ْ
ضا )ةةا ةد ةسةا رسض ةةا ة ةةة ايةةزاض تة ضة ةت مةةة ض ةيةاة ةةزاض ض ةل مة ةسةةخةةياةكة
ث ةةسةرط ةةد ةةذ ا و كةل ةةد ت و راةبة ت نةاةةرةسةة ة ن؟ة ةيض ةرسرةة ةايك:ة
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ﭽﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﭼةةا ض كةةات ةدا ةةن ةا كة مخة)ةة ياة ةة رس ة ةرساةةتنيةةةد ةاضة كةاة ة
ةسخن ةخة كةا تةةا نةخةياةرؤو ةسةة يا ةتةة نةاةرةسةةطيض اةة نةل مةة ةةضاة ةةاة و ة
خ كةا ةاةةناكة رس ةض اةةةاةسةةدا ةةن ةب ذةضا ةب َةا :ةو ةطيض ر ةةبيةكةة يض ة ة
ةسخن ةخة كةاةة ةِابكةخةياةرؤو ةسةةت نةطيض رةة ةةبيةكةةا ا لَة ذةبة ةةِترة ةاةةرةسةة
تةة نةطيض رةةةة ةةبةةيةكةة ياةةةة ةذةاةةةرةسنةتةة نةا مةةاكةاةة ةض تزاضارةةةةة ةرةةآلنةاةةكة
رس تة ةةةسةا انةة ةخ اا ةض بيةبةةة ةةلة ةض زاضا اةةةة تواةةةاوة :ة ةَعللخلزٚس)ةبةةة ةة
بة ة جٗل لٌ)ساة كةةدة ةسةدةةةة ةت ةبة ة اةةةة نةاةةةةايسةطيضة ةل مةةةة ةةضاة ةةل مةةةة ةة
اةةةةناكةاةة ة ةبةة ة ةض زاضاةةةة يةبةة ة ةب د طةةةةةة ت ةرست ةة ة ذةة يض ةةةةةة ةلةة ة ةمةةةةةة ةرسا ة
ثاغةة ار ةتشةةةةواة اةةةةن ةةابةةيةسةةجةة ةكةةابةةيةسةاةةةةةناكةاةةةاةسةةضةة زاضةاةسةاةة ة
رس ةاةةاةسةةا ضة كةةاتة ةل مة ةكةطيض رة ةةضة بيةنةةتة ةاةناكةاة ةثاشةةة ةةةاجةبة
ض بيةب ةة يةرةات ة ةخةةةياةةاجر ةة ةاةرب ة ةةطَةةةة تا نةلةةةة ةض ة اةاةسةةا ة ةب ةةةة ةرةةةةآلنة
اةةنن نةض اةرةس؟ة لَر وةة ةزاض ت ض ةت مةة ض ةةلاةةةسراةانا ةرت ة ةةرسلَان:ة ت م كة
اةةيت ةاةكةطاةةةِةاةسكةضاةة )ةلةة ةذ لَا ةةواةبةة ةو ةاضرةة ةانيةخةة و ب ةانةبةة ا ةبها ةكةة
ب ةب ةست ضواةو ر ةةاةةةرساةكةةا ةلة ةا هةةة َ ذ واةةة نةبة ةةا ةا ةثانةةيات ةزت وةةةةة
ؼخلل ابُٗااَ)()1ةةةاو :ةمةزات ا نةب ةاةةيبه ا نة
خذاٚدُخلبَاي ّ
ل ةةرس ت نةةسةطةويس:ة إدْسُ٤اَٚخلَ ِي ا
رةةةخبةةةة ض ةسةةةاو ة :ةا مةةاكةا ة ةخ و ت ة ا ةاةةةرةسةةت مةةةةة ت هةا ة ةرسةرس ةةةة ةب ة ة
اةيت ةاةةكةةِسجعاة ة ة بة ةةد طة ةةدة ةةاةيت ةاةسةةِسجةةعااةةة ةبة ةةكة زاضةةخةبةةة ةةة
ب دةد ط ةةل ةزسةسةكةب يةويةا ةمزاب ةةد ةسةرسبةة ةاةةيت ةاةكةةِسجةةعةا ةضاةة  .ة
ةة
الخلٔ َيُ٘خلٔالٖخلأَْْ ُخلأَطْ ُل ْػ َف اشىَخلَُٚأتاٛباخلٔيَ ْٝوَ.
ػ ُٗ اذخلإَْٔخل َ
خ ُْ َذىَخلأَ ْ
ط ْبخُاُْوخلَي ًٖٗاِِخلُٚبَ ُ
ا
)1ةا ةد ا ةرس ا تة و ةب ةو ةاةتةة :خل( دسؤَٚخلَحلذٚدخلبايؼلّبٗاا خل ِٕ ٚخلَإلَاُّخلإٔخل اْ ٜطلُ٤ٞخلفلٞخلَيعُفلٛخل
خٝلشٌخلَٔخلإٔخلخيطل٤ٞخلخلفلٞخلَيعكلٛب)١خلسَٙٚخلَيللشَزٟخلَٚيلخانِخلَٚيبلٗٝكٞخلعٔخلعا٥ؼل١خلسضخلَهللخلعٓٗاخل
َشفٛعلاّ .خل
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ي
ب
س
س

ده ر ي ت و هي هك م
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةً زةضغـةواُ لة ســةوت ئايةت ثيَكـــسىَ ( ،)100 - 94لـةو سـةوت ئاية ـة ورِاضةةاـةز

خـــر ي ااضِةد ــآ زوودــاض ُ ِــة ٌاظٌــاوي ئيىــــاُ وػــــرلَىاٌاُ زةزويٍَ ـآ ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭼ ،وة لةِاضةى ةض ووؾـكاضاطزُ لـة اـــا ى ئيشـطة ً ِةغـيٍياٌس ِـة سـةزم ِـروطةة،
يــاُ ِــة ِروـــطةة ،اــة دةزةيةيــةو وايــةى ث ـآ اديكط ٌةوةياٌــة ،ئاداز ضيــاُ زةاا ــةوةو،
لةِاضةى ضؤٌيـة ى اةفــاضةة ى ٌيَطـيـط ارؾيٍةوة لة اا ى ئيشــ ةط وس ضةيٍَىــايي زةاات ،اـة
ياُ ئاشةلَـ َيـكى وةك خؤيـة ى ،ياُ خـر ضزُ ز ُ ِة ٌــةز ض ٌـة ،ياُ ضةؤشوودــط ٍـة.
ثاؾاُ ِؤياُ ِاغـي ضةةو يـي ٌيَطـيــطو خــر ضزٌى زةضيـايي زةاـات ،لـة اـا ى ئيش ةط وــس و
دةزةيــــةِروٌى ةض و لــة وؾـكاٌييـــس  ،ئٍذــــا خـــر ِاغــى ِــةض اــاً لــة اةِةــةو واٌ ــة
جد ) ،وة ئاشةلَـــى ٌيؿـــاٌةز ضاط و
سة ةض وةاــاُ و ـــة( :ذُٗ اهّٖقعْدَة  ٝ،ذُٗ ا ّٖهخ،جَّد ًُ ٞ،خةد دزََُّ رة ة
ِــؤ درضِاٌيــــي ،زةاــات ،وةك ضــةٌس زضوؾــيم ٌيؿــــاٌةيةاى زيٍــس ضيي ،وة ثاؾــاُ خـــر ى
ز زدــةض وػــــرلَىاٌاُ ئادــاز ض زةاا ــةوة لــة ضــةٌس ؾــي َي  ،يةاــةً :خـــر ٌّيٍَييــةااٌى
ئاغــــىاٌةااُم ظةوى زةظ ٌــــآ ،و ــةٌ :يَّــــيٍَى ٌ َيــر زلَــــي ئ َيــرةف لــة خـــر ؾــــيَط وةٌيةو
ثةٌّـاُ ٌية ،زووةً :وة ئاداز ضيـاُ زةاا ـةوة اـة غـع و ؤلَـةى خــر رٌـسو ليَةـرضزُم ِـة
ِةظةييؿــــي ظؤضة .غ ـيَيةً :وة ئاداز ضيــاُ زةاا ــةوة اــة ثيَغةوةــةض  ــةٌيا دةياٌــسٌى
لةغــةضة ،وة خـر ى ثةضوةضزدـاضيـ ئادــاز ضيي ئاؾـكط و ثةٌّــاٌة ِـةوروى زةظ ٌــآ.
وة لــة اؤ ــــايي ز ئاداز ضيــاُ زةاا ــةوة اــة ثــاكم ثــيؼ يةاػــــاُ ٌ ـ ِ ،ةضضــةٌسة
ثيػـــةاة ،و ـةِ :يَكـــةلَكةاة ،يـاُ خط ثــةاة ،لـة ئيٍػـــاٌاُم لـة فيكـطو اـطزةوةو دــنم
ِــةضطم ِ ...يـسِ ،ـــةضضةٌسة ظؤضيــــ ِــآم ظؤضييةاـةى غـةضغـاويؿــت ِكـاتِ ،ةلَــكر
اــةوى ثرخــت لــة ظؤضى ِــؤض ضااي ــطة ،وة غــةضةماً خـــر ِــة ٌاظٌــاوى خــاوةُ ِــةد َُ
وػــرلَىاٌاُ ِاٌــط زةاات ،وة فةضواٌيــاُ ثيَسةاات اـة ثـاضيَع لـة خــر ِكـةُ ،اـة زةِيَيـة
ِــؤى غــةضفط ظيــياُ.
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ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂          
  ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ

ﮆ ﭷ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئةى ئةو ٌةى ِطةو ـاُ ِيٍَـاوة ِيَ ــرواُ خــر ِـة ؾــي َي لـة ٌيَطـيــط اــة لـة شيَــط
ضةايَفــى زةغـــتم ٌيَعةاةااٌياٌـــس ُ ،ادييــاُ زةاا ـــةوة ،ـــاار خـــر (لـــة و دي ـــس و ِـــة
ِةضدةغـيةاط ويـى) ِع ٌـآ اـــآ ِـة ثةٌّــاٌيي لــيَى زة طغـــآ ،ئٍذـا ِـةض اةغـ َي زو ى

ئــةوة زةغــيسضيَصيي ِكــات ،ئــةوة ئــاظ ضيَكى ِــة ئيَؿــــي ِةيــة ﮸ ئــةى ئةو ٌــةى ِطةو ــاُ
ِيٍَـــاوة ِــة ئيشــــ ةط وةوة ٌيَطـيـــط وةاــــرشُ ،وة ِـةض ااويَكــــياُ ِــة ئاٌسةغــت ِيكــرشىَ،
ئةوة لةغـةضية ى دةضةِرويـةاى ِاو ــاى ئـةوة اـة ارؾــيروية ى لـة ئـــاشةآلُ ِـس ت ،اـة
زوو اةغـــي خـــاوةُ ز زدـــةضيي لـــة ئيَـــرة ِطةيـــاضي لةغـــةض ِـــسةُِ ،كطيَيـــة درضِـــاٌييم
ِ ةيةٌطيَيــة (غــٍروضى) اةِةــة ،يــاُ خـــر ضزُ ث َيــس ٌى ٌــةز ض ُ ِكطيَيــة اــةفاضةةت ،يــاُ
ِاض ةدــــاي ئــةوة ضةؤشوودط ــــَ ،ئــةو (دةضةِــــرو و اــةفاضةةت)ةف ِؤئةوةيــــة ااــــر غــع ى
اـاضى خـؤى ِطـــيَصىَ ،خــر لـة (ِةلَـــةى) ةض ِـطزوو ِـرضزوة ،وة ِـــةض اـةؽ ِ ـــةضةيَيةوة
(غةض درٌـاِى ٌيَطـيـط ارؾنت) ئـةوة خــر ؤلَـةى لـــآ زةغييٍَـــآ ،وة خــر ظ لَـى خـاوةُ
ؤلَةيــــة ﰐ ( ةض واطزٌــى) ٌيَطـيـــطى زةضيــاو خـــر ضزٌةاةيياُ ِــؤ ســـةآلهَ اــط وة ،وةك
غـــروزو وةز ضغـاظِروٌيَـــ ِــؤ ئيَـــــرةو ِــؤ ضةيَةــــر ض ُِ ،ــةآلً ِـــة ا لــة ئيشــ ةط ً ز ِـــَ
( ةض واـطزٌى) ٌيَطـيـطي وؾــكاٌيييــاُ لــآ دةزةيــة اـط وة ،وة ثاضيَـــع لـةو خــر ية ِكـــةُ

اــة ِــؤ ى وى اؤزةاطيٍَــةوة ﭧ خـــر اةِةــةى وــالَى ســة ةض وى ديَــ ةط وة ِــة وايــةى
ةض وةغــياٌى خــة َل م ِةضةيَرةضــروٌى ااضوِاضيــاُِ ،ــةضوةِا وــاٌ ى ســةضة ًم ئاشةلَــة (ِــآ
ٌيؿــــاٌة) ز ٌط وةاــاُ ِــؤ درضِــاٌييم ئاشة َلــة دةضزٌةةٌــسز ضةااُ ،ئــةوةف (ضةووٌكط يــةوة)
ااــر ِــع ٌَ اــة خـــر ِــةضضي لــة ئاغــــىاٌةااُم لــة ظةوي ز يــة زةيــــع ٌآ ،وة خـــر ِــة
ِـــةورو ؾــــي َي ظ ٌــــاية ﮅ ِع ٌــــَ اــة خـــر ؤلَــــةى رٌــسة ،وة (ِــع ٌَ) اــة خـــر

ليَةــرضزةى ِــة ِــةظةيي يــة ﮏ ثيَغــةوةةض د ــة لــة دةياٌــسُ (ى ثــةياوى خـــر ) ِيطــي

زيكــةى لةغــةض ٌيـــة ،وة خــر زةظ ٌــآ ضـى ئاؾـــكط زةاـةُم ضـى ثـةٌّاُ زةاـةُ ﮜ
ِمَـآ :ثيـؼم ثاك يةاػــاُ ٌ ِ ،ةضضــةٌسة ظؤضيــي ثـيؼ غــةضغــاويؿـــت ِكـات ،زةدـا
ئـةى خــاوةُ ِةدــآلُ ثاضيَــع لة خـر ِكــةُِ ،ةلَـكر غــةضفط ظِــَ ﮭ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﮣﮤ) :ئــةو (ه) وــةِ ،ــؤ غــريٍَس ثيَدـــر ضزُم (ُ) ٌروٌةاــةف ِــؤ ةئكيــسة،
و ــة :غــريٍَس ِــة خـــر ِ ،ــة ةئكيــس خـــر ادييــاُ زةاا ــةوة ،لــة ظوــاٌى ِةضةةِيــس
خ ةب ْز ُتد ُٕ ٗة ةبؤّ٘تُدُٕ خخْ ةتربتُدُٕ) ِـة زوو و ـا زىَ ( :ةب ّٔودْ٘تُ ّٕفُّٔ٩داّٗ)
ُا ة
ّٗ ٩
زةدـر طىَ ( :ةب ّٔودْ٘تُ فّٕد د ّٔ
و ــة :ؾــــاضةظ ى فــــآلُ اــــةؽ ِــروً ،ضــــؤُ؟ اــة اد ــيي اــطزةوة ،ؾــاضةظ ى ِــروً،

ِـــةضزوو و ـااـــةى ِــةُ ،اةو ــة :و ايــةاى (ﮣﮤ) يــاٌى :خـــر ادييــاُ
زةاـ ــا ةوة ،و ـــــايةاى زى يـــــاٌى :خــــر لـــة ضةيَـــــى اطزةوةااٌياٌـــةوة ئيَـــرةى ِـــؤ
زةضزةاـةوىَ ،خؤى زة اٌٍاغــآِ ،ةآلً زةيـةوىَ ِة اطزةوةى خؤ ـاُ ؾـاضةظ اُ ِآ.
ص دِ )َٚة زوو و ــا زىَ:
(ﮧ ) :وؾــةى ( :ة
صداد صةداد ٙصد د َُٚصدَّٗٚةا ةٗ ُٓد ة٘
ِة واٌاى ضة واـطزُ زىَ ،زةلَــآ( :اهصَّد د َُْٚةًصْد د ةَرُ ة
صد د ،)َُٚضاودـــة ،ةض وى اـطز ،ةض و
ةت ةِاُٗيُ ةًا ُٙظّٖ ّٔفزُ بًٌَّٕ، ،ا كّٔاْة ًٌُْ ةت  ِ،ةع ّٗا ٗاهصدَّ َٚاهد ةٌ ،
زةاات ،ضة واطزُ ،وة ةض واـــطزٌيـ ِطيييـــة لـــةوة اـة ِـــؤت ٌاديــطيَ ِي ـطى ،و ـة:
ئةو شيــاٌس ضو ئــاشةآلٌةى اة لة ســالَة ى ئاغــاييس ظةفةضياُ ثيٍَـاِطزضيَ ،وةك اـةو،
اــؤ ط ،دــاظ ،وط ويــي لــة ثــةضةةوةض ُ ،وة ِعٌــة ا َيــرىم وــاوعو اةضويَؿــــ م غــيدرضو
ي لة ئــاشةآلُ.
ئةو ٌةى دؤؾــيياُ زةخــرض َ
وة ِة واٌـاى ( لـىكيس)يـ زيَ ،و ةٌ :يَطـيـط ،ئةو ٌيَطـيـطةى اة ةض وزةاــطىَ.
(ﮪ) :اــــؤى (رُ ًْد )ة ،ئيَىــة ِــة اــرضزى (ٌ َيــعة)ى ث ـآ زة َل ـيَ  ،وة (ضةً)يؿ ــى ث ـآ
زةلَـيَ ِ ،ــةآلً ضةً زضيَــص ط ِروةٌ ،يَــعة ارض يـط ِروةِ ،اويَؿــيرويــاٌة.
خ دز)َّٚة ،وة
ح دزَُ) اــؤى ( ًُ ْ
خددى ٗةحددزاَ كلددط حدد٩ي)ُ ( ،
خ دز َّٚكة ّٖلددط ًُ ،
ج ٌْ دع ًُ ْ
(﯀) ( :ة
خددى)ة،
خدز )َّٚاةغـيَكة ضــؤ ة ئيش ةط وــةوةو ئيش ةط وــى ِةغــيرة ،وة ثيَطــةو ٌةى ( ًُ ،
( ًُ ْ
( ًُخ ،ددى) اةغـــــيَكة ٌةضـــؤ ة ئيش ةط وـــةوةو ئيش ةط وـــى ٌةِةغـــيرة ،و ـــةِ :ـــةورو
اطزةوةاـــاٌى ِــؤ سـةآللَــــَِ ،ــةآلً اةغــــي ( ًُخْ د دز )َّٚخــؤى ِــآ ِـــةف زةاــات لــة
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اؤوةلَـ َي ؾــت ،وةك :خؤ ِؤنــؤؾكطزٌُ ،يٍــؤك اـطزُ ،وة ِةٌـــسيَ ؾـــيى زى اـة
لـة اا ى ئيشـطة ً ز ليَــى دةزةية زةِـَ ،وة سـة ةض ويـ ِةاػــي ســةآللَة ،زةدـر طىَ:
حزةاَ) و ة :لة ئيش ةط ً ز ية ،وة اة در ط ( :حد٩ي) و ة :لة ئيشـ ةط ً ز ٌيــة.
(فّٕد ّْٔ٩ة
خ ْٚد ةزّٗا
()( :اجلّٔ ةشا ١ةُٗٓ ة٘ اهغةِة داٗ ُ١اهلّٔ ،ف دا ة ّٕٞٙةٗاجلّٔ ةشا ُ١ةًا ف ،ٕٚ،اهلّٔ ،فاٙة ً، ّٕٞةّ اهدٌُ ّٔقابة ّٔود د  ٞ،ة
جد د ةشا )١و ــةِ :طيَيــــيي ،يــاُ ِةض ٌةــةض ،يــاُ ؾــي َي ِاض ــةداى ؾــي َي ِـآ،
عد دزّْٗا) ( ،ة
أّٔٗ ة
جد ةشاِ )١ــةض ؾــــييَكة اــة ِــؤ ؾــــي َي ِــةؽ ِ ــآ ،ياخــــرز لــة ِةض ٌةةضيــس
زةلَــــآ ( :ة
ِيَيــةوة ،و ــةِ :اض ةدــاو ِاو ــا ،دــا ِؤ ضــااة ِـآ ،يــاُ ِؤ خط ثــة.

ُّٓودع كود ٟا بدى أكجدز ) وؾـةى
جٌْعُ دُٕ أُّْٔعاَ ٗأُّٔاكٚد دٍُ اه دٌةايُ اهضدأّ ٙٗ ٍ٢
() ( :ة
( ةُ ةعددٍ) ِــة (أُّْٔعدداَ ّٗٔأُدداك )ٍُٚ،اؤزةِيَيــةوة( ،اهددٌةايُ اهضدداِ )ٍ٢ــةض ئاشة َليَكــة ِمــةوةضةيَ،
ِــةوروى ثيَى زةدر ـطىَ (ّٔأُْ ةعد داَ)ِ ،ةآلً ِة ظؤضي ِـؤ سرؾــيــطو ئـاشةلَى وضز (وـةضةو
ِــعُ)م ضةةؾــــةوآلر و ــــة :واٌ ـــاو دـــاِ ،ةاــــاضزىَِ ،ــةآلً وــَ ثيَىـــر ية ِــؤ ديــــا
لةو ٌــــةف ِــةااضزيَِ ،ةضضــةٌسة وؾــةى (خٚددى) و ــة :وآلخــة ِــةضظة ،اــة ئةغــحم
وــايَم ئةو ٌــة زةدطيَيــةوةِ ،ــةآلً و ثيَسةض ـآ وؾــةى (ّٔأُْ ةع داَ) ئــةو ٌيـ ِ طيَيــةوة،
ِةضض ــةٌس دــاضى و يــة ِــة ث َيــى ِــرضا وؾــةيةك ايةــةت زةاــطىَ ِــة ِةؾ ـ َي لــة
ضةوــ م و ايةاــــةيةوةِ ،ــؤ ويٍَــــة :وؾــــةى (ثدد٘ا ) لــة ِــرضفى ظوــاٌى ِةضةةِيـــس
ظيــا ط ِؤ ضــااة ِةاــاضزةِيٍَـــطيَِ ،ـةآلً لـة ئةغـــمَى ظوـــاٌى ِـــةضةةِي ِـؤ خيَـــطو
ؾــــةضة ِةاــــاضزيَ ،ئيَػــــياف ئيَىــة ِــة اــرضزى ِــةض زة َلـ َي  :خـــر دــةظ ت ِس ــةوة،
جد د ةشا )١ئةويــــ لـة ئةغـمَى ظوـاُ ِـؤ ثاز ؾـتم
ج دشةانّٔ اهللّٕ خة ْٚدزاّٗ) ِـةآلً وؾـــةى ( ة
( ة
غــع و ؤلَــةف ِةاـاضزىَ ،اـةضي ِة ثيَى ِرضا داضى و ية واٌااةى ايةةت زةاطىَ.

د د ةتصّّ ب ،ةٌ دا ُ ْٔ ٙدَة ٠خّٚه د د ٟاهبة ْ ٚد اه٘احددََٙٓ ٝددٗ ٞاُ٪جدد ٟةٓددَ،)ٜ
( )( :اهد دَْْٔ ًُ ُٜ
(ٓةَ )ٜايةة ة ِـةوةى اـة زةاطيَيـة زيـاضيي ِـؤ والَــى خــر (بٚد ) ،و ـة :لـة اـا ى
سةزم ِروـطةةز  ،غــةضِةـطةزضيَ ،ااــةاـةى (ٓةَٙد د)ٞية ،و ــة :ئاشة َليَـ اـة زةاطيَيـة
خــــةآلتم زيــاضيي لــة غــٍروضى سةضةةوــس غـةضِةـــطةزضيَ ،وةك ئــةوةى يــةا َي لــة
وةٌاغـــــي م خـر ثةضغـــــيييةااٌى ســـــةز ،وة ويَيٍـــــة ثيَـــى زةدـــر طىَ (ٓة ددَ،)ٜ
ٌيَطيٍــةف ثيَــى زةدر ــطىَ َٙٓ( :د.)ٞ
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جداي كدَي ذةٗة ٜةكدَْي ّٛأّٔ ٜةكَةاهّٔد  ٞ،ةكدَْ ُي ةذ ،هدمّٔ
جدى ةكدَْي ةٗ ةكداد،ي ةٗ ّٚر ة
()( :اهعةدَْي ر ُ
ًُ ةعددادُ ،ي ةذ ،هدمّٔ) وؾــــةى ( :ةكدَْي) ئيَىــــة ِــة اــــرضزى ث َيــي زة َلـ َي  :ز زدــةضييِ ،ــةآلً
(رجُ د دى ةك دَْي) و ــة :ثيــاويَكى ضةيَــ م ةض غــت ،اــة ؾــايةزيي لـــآ وةضِ يـــطيَ ،زيــاضة
ئيٍػــــاٌيـ اــة ز زدــــةض ِــرو ؾــــايةزيي ليَـرةضزةديــــطيَ ،دــــا لــة ظوــاٌى ِةضةةِيــس
جداي ةكدَي) وؾــةى ( ةكدَْي) ِــؤ ِــةوروياُ ِــةااضزيَ،
جدى ةكدَْي ةٗ ةكداد،ي ةٗ ّٚر ة
زةلَــــآ ( :ةر ُ
(ذةٗة ٜكةددَْي )ّٛو ـــة :خـ ــاوةُ ز زدـ ــةضيي( ،كةد دَْ ُي ةذه،د دمّٔ ًُعةد د دادُ ،ي ةذه،د دمّٔ) ِـــــاض اـــة
ليَــــسةٌطيَ زوو ى ِةيــةِ ،ــةضااويَكياُ ث َيــى زةدر ــــطىَ، ( :ك د دَْي) ،وة ِةٌسيَكــــياُ
زةلَــيََ ( :ةكَْي) و ( ،كَْي) ِة ِةضزوواياُ ِــا رة ،ضرٌكة ِةضزوواـيــاُ وةك يةاـــَ
يةاػــاٌَ ،زيــاضة ِــةضزوو اى ِاض َي زةِـــآ ِيٍَـــسةى يـــةك ِـَ ،ئةودـــاض ِاضةاـة
ضة زةوةغيآ ،ئةدةضٌا ــةهَم غــةٌط زةِــآ.
ّٓدار) ( ،ةٗبدى ٗاب،دى) ِـة ِاض ٌيَـ زةدـر طىَ
ةّٓزُ اهجَّقٚىُ اهقّٔ ،
(ﯝ)( :اه٘ةبْ دىُ ٗاه٘ةاب ،دىُ اهدٌ ّٔ
اــة زلَؤثــــةى دــةوضةو دط ٌــى لــــآ زضوغــــت ِــــآ ،زةلَــــآ( :اه٘بدداي اهفضدداد اهغددَٝ
اهجقّٔد د د ُى ص د دد٘ ١اهعقد د دابٗ( ،) ٞب دداي) و ـــة :خط ثـــــة ،يـــاخرز غـــةضةماوى خـــط خ،
درضغيىم ظةمحةتم ٌاضةةسةت ،ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼِ ،ؤئةوةى اـة غةضةمــاوى

خط ثــي ،وة ئااــاوى ؾــرووى خــؤى اة غــع يةِ ،طــ َيــصىَ.
(ﰄ)( :اهضَّ د د ّٔوفُ اهد دٌتقََّّْٔ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ أُّٔٙ ٜتجددافّٔ ٟكٌددا تة ّٔق دَََّ  ً،دّ ذةُب دٕ،)،
(صةؤّف) ئةوةية يَجةضةيرةو ضةؤيؿــيرةو ةض ِطزوة ،اـة زةفـةضورىَ :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ،
و ــة :ئــةوةى ةض ِــطزوة ِؤخؤيــة ىِ ،ــةو و ايــة اــة ئةدــةض ِ َم ـآ (كوٚددٕ) و ــة :ل َيــى
زةثطغ ــطيَيةوة ،وة ئةدــــةض ِمَــــآّٔ ( :ه ددُٕ) و ــة :ل َيــى ٌاثطغــــطيَيةوةُٙ( ،تجددافّٔ ٟكٌ ددا
ةت ّٔق دَََّ ً ّ،ذةُب د  )ٕ،ضاوثؤؾــيي زةاــطىَ لــةوةى اة يَجــةضةيــرة.

(ﭖ) :لة درضةئاٌس وؾـةى (ًة ةتدا ) ظؤض ِـا رة ،وةك زةفـةضورىَ :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼالرعدد

 ،يـــاُ زةفـــةضورىَ :ﮋ  ...ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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جد  ٕ،ةًدا فّٔ ُٔد ة٘ ةً ةتدا ةًُٗتْ ةعد ّ٘،)ٞ
كدىُّ ةًدا ُِٙتة ،فدعُ بدٕ ،ةك ّٔودٗ ٟة ْ
ﯟ ...ﯥ ﮊ غافدر( ،اهدٌةتةا ُ ّٕ
(ًةتةا ) ِةض ؾــييَكة غروزى لـآ وةضِ يـطيَم ِةِطةى لـآ وةضِ يــطيَِ ،ـة ؾـيَرةيةك
لة ؾــيَرةااُِ ،ةآلً ِة ظؤضى ِؤ ؾـيى اةً ِةااضزىَ ،و ة :ؾي َي اـة اـةً زةو ً ِـآ،
ياخـرز اــةً ِايــةر ِــآ ،ياخــرز ةوةٌى اــةً ِــآ.
(ﭘ)( :صٚار )ٝليَطة ِة واٌـاى اـــاضو ُ ،اؤوـة َل َي ضةيَةـــر ض زىَ( ،اهض دري اه دٌطُّٛ
فد د ٛأّ٪رْض ٗة ةرجُ دى صة دا،٢ز ٗةصة دٚار ٗاهض ددٚار ٝاجلّٔ ةٌاكة د( ،)ٞاهضَّ دري) و ـــةِ :ــة ظةويـــس
صدٚار) ثياويَـ اـة زةضةو ت ِـة
صا،٢ز ٗة ة
ضةؤيؿــنت( ،صةارة ٙةضريُ صةرياّٗ) ،زةدر طىَ ( :ةٗ ةرجُى ة
صدَّٚار) و ة :ظؤض ضةؤيؿــيرو ،قـيغةى
ضةيَــس  ،اة زياضة (صةا٢ز) و ة :ضةؤيؿــيروِ ،ةآلً ( ة
ورِـالةيةيةٗ( ،اهضٚار ٝاجلّٔ ةٌاكة )ٞو ة :اؤوةلَــة خةلَـك َي اة ثيَكــةوة زةضةؤُ ،دـــا
ض ِة ِــاضو غــر ض ،ض ثيــازة َِ.
ج ٌْعُدُٕ
(ﭮ ) :ضــاودة ،و ة :ةض وةغـــياُ ،لـــيَطةز زةلَــآّٔ ( :قداَة ةّٕ ٙقدَُ٘ قٚ،ةاًداّٗ ّٔفُٔد٘ة ّٔقداٗ ٍ،٢ة ة
اهضددِاد )،لــة
ق ٚد داَ ةٗاه ،قٚدداَ ٗاه ،ق د٘ةاَ اصددٍ هد دٌا ٙقددَ٘ ٗٙجب د ُ بددٕ اهغ د ١ٛكاهعٌ،دداد ،ةٗ ّْ
ظواٌى ِةضةةِيس ( ّٔق داَة ةٙقَُّٕ٘ قٚ،ةاًداّٗ) ِةلَػــاِ ،ةلَسةغيـآِ ،ةلَػـــاُ ،يـاخرز ةض وةغـياُ
ج ٌْعُد دُٕ قٚد دداَ) ئـــةو ةض وةغـــــياوة ،وة ِـــة (قٚد دداَ) اؤزةاطيَيـــــةوة ،وة
( ّٔفُٔد دد٘ة قّٔد دداٗ ٍ،٢ة ة
ِـةضوةِــا (ق ٚ،داَ ٗ ق،د٘ةاَ)يـ ٌاوُ ِؤ ِةض ؾــي َي اـة ئـةو ؾـــيةى ثيَرةضة زةوةغـيآ،
صد ةِاد )،ضةةؾــىاهَ اة ِــةلَسةزضيَ ئةو ئةغــيرٌسةدــةى زةزضيَيـــة ِـةضى،
وةك (كٌ،اد، ٗ ،
صد ةِاد ،)،لةِةضئـةوة اــة ضةةؾــىالَةاة ِةِــؤى ئــةوةوة
ثيَـــى زةدر ــطىَ( :كٌ،د داد) يــاُ ( ،
كعبةد د )ٞو ( ةٓد ددَ)ٜو ( ّٔقد دد)َ،٢٩و
ةض وةغـــياوة ،خــــر ى ثـــةضوةضزداضيـ زةفـــةضورىَّٔ ( :
واٌ ــ ى سة ةض وي اـطزووُِ ،ـة وايـةى ةض وةغـياُ ،ةض وةغـياٌى خـة َل  ،و ـة :ااضوِـاضى
زيٍـس ضييم زٌيـاز ضييــاُ وةك زو يــي ِاغـي زةاــةيَ.
صد دَ
صد د ٟاهدٌق ،
٩غُ ا ، ُّْٚت ةٔ داّٚ ُ١خهد د ٟأّٔقّٖ ة
٩غُ) و ــة :دــــةياٌسُ( ،اهبودد٘غُ ةٗاه دبة ّٔ
(ﮔ)( :اهبة د د ّٔ
٩غُ) ئةوةيــة اــة ِ ةيــة اؤ ــايي ،غــٍروض َي
ةٗاهد دٌُِْ ةتٔٗ ٟاهددب٩غ اهتبو ٚد )( ،بودد٘ ُغ ةب د ّٔ
٩غ) ِــة واٌــاى دةياٌــسٌيـ زىَ ،وة ِــة
ئاوام ــ َي زيــاضى اط ِ ـآ ،ث َيــى ِ ــةى ،وة ( ةبد ّٔ
واٌــــاى خــرزى دةيؿــــنت زىَ ،وة ِــة واٌــاى دةياٌــسٌى ثةياويَــــ  ،يــاُ دةيــــاٌسٌى
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ؾــــي َي زىَ ،اــة زةفــةضورىَ :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،و ــة :ثيَغــــةوةةض
 ةٌيا دةيـاٌسٌى لةغــةضة ،ئةوةى زيكــة زةاةويَية غةض خؤ اُ ،زو ي ئةوةي اـة
ثيَيــاُ ةض دةيـةٌــسض .
اخلبْ د ددحُ ٗاخلّٔب ٚد دحُ ةً د دا ّٖ ُٙل د د ةزُٖ ّٚر ةدا١ةٗ ّٗٝةخضةاصة د دد ّٗٗ ٞةّٔأصْ د ددو ُٕ اه د ددزَّ ،د ُ٥اهَُّخ ّْٔو د دّٕٞ
(ﮠ)ّٕ ( :
خب ٚدحُ) ِةض ؾــييَكة اـة ئيٍػـــاُ
خبْ دحُ ة
ح احلّٔ  )،ََٙ،وؾــةىُ ( :
خبة د ،
اجلّٔار ّٜٚةًجْ د ةز ٠ة
اــةيفى ث ـآ ٌةيــــآ لةِــةض خط ثيــــيم اــةً ِايةخي ــي ،يــاُ لةِــةض ثيػــــيياُ ،وة لــة
ئةغمَس لة (اه د ةزد ُ١ٜاهَُّخْد د ّٔو )ّٕٞؾـــييَكى خـط خ ،اـة ضةةدـةهَ ؾـيى ِـاف اـةو رة ،وةك
ظيــر ُم ٍِــــصين اــة ضةةدــــة َه دــــةمنم دــؤ زةاــــةوىَ ،يــاُ ِــةض ؾــــي َي اــة ضةةدــــةهَ
ِطٌرم ارمــى زةاــةويَ ،وةك ِةضزو ؾــيى زيكــة ،ئــةوة ثيَى زةدر ــطىَ (اهَُّخ ّْٔود،)ّٕٞ
خ ةبدح ،احلّٔ َٙ،ددَ) وةك ئــةو شةٌ ــــةى اــة لةغــــةض ئاغــــَ زةاــةوىَ،
اجل دار ّٜٚةًجْد د ةز ٠ة
( ّٔ
زيــــاضة شةٌ ــــةاة ئاغــٍةاة زةضةظيٍَ ـآِ ،ؤيــة زةِ ـآ ل َيــى ِكةيــةوة ،ئةغ ـمَى وــاززةى
ئاغــــٍةاة ديــــايةو ئــةو شةٌ ــــةى اــة لةغــةضى زةاــةوىَ ،ئــةوة ؾــييَكى خط ثــةم
اةو ؤ ــة غــةضى.
ط ٗف د ٛاهغَّد د ْز  ّٚةًدا
ةاظ ٗةًةا تةضْ ةتو،ذُُّٖ اهدَِّف ُ
احل٘ ُّ
(ﮡ)( :أصْ دىُ اهًّّٓٔ ، ّْٚةا تةضْ د ةتو،ذُُّٖ ّٔ
كد دداْة ًُتةِةددأّٗة،ً ّٗ٨ددّْ حةْٚددحُ ًة ددا ةٙجُد دد٘سُ) و ـــة :ئةغـــــمَي (طّّْٔٚد دد ) ِـــةض ؾـــييَكة اـــة
ّٔ
ّٔ ٚد )
ِةغــــيةااُ ض ـيَصي ل َيــرةضدطُ وة ٌةفػــــي ئيٍػــاُ ض ـيَصي ل َيــرةضِ طيَ( ،اهّٓ ّْ
لـــةضةووي ؾـــةضةِةوة ِـــةض ؾـــييَكة اـــة ؾـــةض ضةيَيـــس ِآ ،ئـــةو ؾـــية وةضِ يـ ــطيَم
ِةاــاضِّــيٍَطىَ.
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

ِـــؤى ِا ٍـــة خــــر ضةوةى ئـــةو ئاية ــــةى اـــة زةفـــةضورىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼ{ ،قّٔد داية ًُقّٔات ،ددى ب ددّ حة َّٚدداْ أُشّٚهّٔد د ٓةد د ،ذ ٖ،
حداهّٔ ٍٔ،هدٍْ
احلَة ْٙب ،د َّٞٚفّٔ ّٔل داُة  ،اهُ٘حػ ٗةاهّّٜٓري ٗأّهصَّد د َْٚتغغدآٍ ف د ٛر ّٚة
اآلٙة د، ّٕٞفُ ٛكٌْ دزّٕ ٝ
ط ،ف ٚةٌ دا خةد دّٔ ٩ف ةِ ةٔ دآٍُ اهلل كةد دّ قتد دوٕ ٗة ُٓدٍْ ًُخزًّٚددْ٘ة}(حماصددّ اهتيٗٙددى
جودُٕ ّٔقد ّ٘
ةٙدزٗا ًّٔ ،
ج 4ص ،)44و ــة :وردا مـــيى اــــرضةى ســةيياُ زةلَـــآ :ئــةً ئاية ــة لــة اــا ى ِــروطةةى
سرزةيةييــةز ز ِــةظي ،ئــاشةلَى ايَــــرىم ثــةضةةوةضو ٌيَطـيـــط زةِــا َ ِةغــةض ِاوةآلٌــس
زةدــةضة ُ ،لةو ؾــريٍَاٌةى ِاضدــةوٍِةياُ لــآ خػـــيةرو (زةِا ٍـة زةوضوِـةضياُ) ،اـة لـة
ةض ِطزووز ِةضدــيع ؾــيى و ٌةِـروة ،خـر ف ليَـى دةزةيـة اـطزُ ،اـة ِة ــا لـة ئيشــ ةط ً
ز َِ ئةو ٌيَطـيـط ٌة ِكـرشُ.
زيــاضة ئــةواات وةك ئيَػــــيا ٌــةِروةِ ،ــةورو زةوـآ دؤؾــت ِــةِآم خـــر ضزٌى خــؤف
ِــــةِآ ،ظؤضيـــ سةظيــــاُ لــة دؤؾــت ِــروة ،ئٍذــا ئــةو وةغــةلةية ِةغــةضِاتم ضةووز وى
ظؤضى َي ــس ُِ ،ــؤ وروٌــــة :يةايَــــ لــة ِــــاوةآلُ ئيشــــ ةط وي ٌةِةغــيةرو ِــة ِــروطةة،
ئاشة َل ــيَكى ظؤض دة َلــةو ِةو َيــس ِــاتِ ،ــاوةآلٌيـ ئاواشةيــاُ ِــؤ اــطز ،ئــةويـ ِــة ي ــطو
اةو ٌةاـةى ،ياُ ِـة ِــةض ؾـــييَكى زى اـة ثيَـى ِـرو ،ئـةو اـةضة ايَريـةى ةض و اـطز ،ئٍذـا
غـــةضى ِــطةىم زو يـــي دـــــر ىِ :ـــــاوااضييي ِكـــــةُ ،ئـــةو ٌيـ در يـــاُ :ئـــاخط ئةدـــةض
ِاوااضييـــت ِكـــةيَ ئيَىـــة درٌاِةـــاض زةِـ ـ ِ( ،ـــة سيػـــــاب ئـــةو ُ ةض ويـــاُ ٌـــةاطزوةو
ِاوااضييؿــياُ ٌةاطزوة) ِاوااضييؿــياُ ٌةاطز ،زو ييـ ئةو ٌةى ئيش ةط ويؿــياُ ِــةِرو
ظؤض سةظيـــــاُ لـــة دؤؾـــــت ِـــرو ،ليَيـــــاُ خــــر ضز( ،دـــا ظ ٌايـــاُ زةلَـ ـيََ :ئةدـــةض ِـــة
ئاواشةاطزٌيــِ ،ـآ ِةض دؤضيَكــة لة ِاوااضييم درٌاِةـاضييِ ،ـة ِـةض سـاهَ زيـاضة ئـةوة
اديكطزٌةوةي ــةك ِــروة) ،ئٍذــــا ئيَىــة ئيَػــــيا يَسةدــةيَ لــةو ئاية ــة اــة زةفــةضورىَ:
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ ،ئـــةى ئةو ٌـــةى
ِطةو ــاُ ِ َي ــٍاوة ِ َي ــــرواُ خـــر ِــة ؾــــي َي لــة ٌيَطـيـــط اــة لــة ش َيــط ضةايَفــى زةغــتم
ٌيَعةاـةااٌياٌ ــس ُ ،ادييــاُ زةاا ــةوة ،ــاار خـــر (لــة و دي ــس و ِــة ِةضدةغــيةاط ويى)
ِع ٌــآ اـــآ ِـة ثةٌّـــاٌيي لــيَى زة طغـــآ ،ئٍذـا ِـةض اةغـ َي زو ى ئـةوة زةغـيسضيَصيي
ِكــات ،ئةوة ئـاظ ضيَكـى ِة ئيَؿــي ِةيــة.
خـــر ى ِاآلزةغــــت ئــاو ِةٌسةاــــاٌى خــؤى اد ــي زةاــــا ةوة ،ئــــةو ُ لــة اوةظضؤي ــى
دؤؾـت لة ض ويشـٍة يَكــس ِـروُ ،خــر ى ِـةضظيـ ئـةو ٌيَطـيــط ٌةي ٌاضزووٌـة زةوض ،لـة
اا يَكــس اــة ظؤضيـــ سةظيـــاُ لــة دؤؾــــت ِــروة ،ــا خـــر لــة و دـــي ى خؤياٌــس ِــؤى
زةضِكــةوىَمِ ،ع ٌ ـآ ــا ضــةٌس ثاِةٌــس زةِ ــَ ِــة ؾــــةضي ة ةوة ،ثاضيَعاــــاض زةِــــَ ،يــاُ
ئاضةظووياُ ِؤ دؤؾت و ياُ ليَسةاــات اة فةضوــاٌى خـر ى ثةضوةضزدــاض ِؿــكيٍََ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـر  لةً غــروضةة ة ورِاضةةاةز ِؤ دـاضى زو ظزةيـــةً ِـاٌ ى وػـــرلَىاٌاُ زةاـــات،
اة ئاؾــكط ية يةاةو وػــرلَىاٌاٌيَ اة زويٍَــسض و ِروُ ِةً ئايــة ةو ِاٌ ــكط و ِـروُ،
ِــاوةآلٌى ِةضةيَع ِـروُِ ،ـةآلً لـة زو ى و ٌـيـ ِـــةورو ديمـــةااٌى وػـــرلَىاٌاُ ثؿـــياو
ثؿــت ـا ئيَػـــياو زو ي ئيَػـــياف ئـةو زو ٌسٌـــاٌةى خــر ى ثةضوةضزدـــاض زةياٌ طيَيـةوة،
وةك ثيَؿـــيـــط ِاغــــىاُ اــطزوة ،ئــةً غــــروضةة ة لــة دــــةزةض دــةِاضةى خــؤى ِــة ِــةض وضز
لةدــة َه غــروضةة ةااٌى زيكــة ،غــروضةة يَكة ظؤض ــطيَ ياغــاى ؾــةضِيي يَــس ُ ،وة ؾــاظزة
دــاضيـ ِــة ٌاظٌــاوى :ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼ ،ئيىاٌــس ض ُ زةزويٍَ ـآ ،ليَطةؾــس خـــر ى

ثةضوةضزداض ِؤ داضى غيَعزةيةً زةفـةضورىَ :ﭽﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،ئـةى ئةو ٌــةى ئيىــاٌياُ ِيٍَـــاوة ِــة ةئكــــيس
خــر ِــة ؾــي َي لــة ٌيَطـيـــط و ـة :وــةضز ٌيــة ظؤضيـــ ِــَِ ،ـةآلً ِــة ؾــي َي لــة ٌيَطـيـــط
ادييـــــاُ زةاا ـــةوة ،زةغـــــيياُ زةياٌ ــا ـــــآ ،ئـــةوةى ِـــة زةغـــييـ ٌةديـــطيَ ِـــة ضةًم

ٌيَعةاـاٌيـاُ ةض وياُ زةاةُ ،ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ،اار خــر ِع ٌــآ اــآ ِـة
ثةٌّ ــاٌيى ل ــيَى زة طغــــآ؟ وة ا ــآ ل َيــى ٌا طغــــآ؟ (و ــةِ :ــة ِةضدةغـيةاط ويــــىم لــة
زٌيــــاى و دي ــــس خـــر ى ثةضوةضزدــــاض ِــؤى زةضِكــــةوىَ ،ئةدــةضٌا وةك ظ ٌيــــاضيي ِــآ
غــٍروضى خـــر  ِ ،ــةورو ؾ ــي َي زةظ ٌ ـآ) ،ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ،
ِـــةض اةغـــــ َي زو ى ئـــةوةى اـــة خــــر ئاداز ض ـــاُ زةاا ـــةوة ِؤ ـــاُ ضةووُ زةاا ـــةوة،
زةغيسضيَصيي ِكاتم ِة ئيش ةط وةوة ةض و ِكات ،ئةوة ئةو اةغة ئاظ ضيَكى ِةئيَؿــي ِةية.

ئٍذــا ِؤ دـاضى غــيَعزةيـةو ِاٌ ى وػــرلَىاٌاُ زةاـاتم زةفـةضورىَ :ﭽ﮹ ﮺
﮻ﭼ ،ئــةى ئةو ٌــةى ئيىاٌيــاُ ِيٍَــاوة ِــةض زةضِــاضةى ِــةواُ ِاِــةت ِــى ثيَؿــــآ
فةضو ــروىِ :ؤيــة ئــةو ٌيَطـيـــط ٌة زيٍَــــة زةوضوِةض ــــاُ ــاار ادييــاُ ِكا ــةوةِ ،ــةآلً
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ئةجمـاضة سراىةاةى ضة زةدةيةٌـآ :ﭽ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼٌ ،يَطـيـط ةض ووةاـةُم
وةاــــرشُ لــة اا يَكــــس ئيَــــرة لــة ئيشــــ ةط ً ز ُ ،ضــرٌكة ِاِــاى ئيش ةط وــس ض ض ثياوِ ــآ ،ض
ئافطةت ،اؤوةلَـ َيــ ؾــيى لة خؤى دةزةيــة اـطزووُِ ،ؤئـةوةى خـؤى يةاـــ ِكـــا ةوة،
ِؤ ِةٌس يـة ى ِؤ خــر و ،ظيكـطو يـــازى خــر  ،ضة ظوٌيـاظو ورٌادـات لةدـةهَ خــر  ،زووِـاو
ثا ةض ٌــةوة لة خـر  ،اة ئةو ٌــة لةدةهَ ةض واطزُم زو ى ٌيَطـيــط اـةو َم ارؾـتم ارؾـياض،
وة خؤ ِؤنؤؾكطزُم خؤ ةض ظ ٌسٌةوةو غـةضديَيى اطزٌـى ئـافطةتمِ ...يـسز ٌ ،ادرمــيََ
ئةو ٌــــة ِةورويــــاُ دةزةيــــةُ ِــؤ اةغـ َي اــة زةضـيَية ئيش ةط وــةوة ،ئٍذــا سراىةاــةى
ِـــةياُ زةاـــــات ،اا يَــ اةغــ َي ٌيَطـيــــطيَكى ارؾـــــت ،ئـــةوة ِةؾـــةضةِ ،ةلَـــة زةاـــات،

زةفــةضورىَ :ﭽ﯂   ﭼِ ،ةض ااويَــ لة ئيَرة ِة ئاٌسةغـت ِيكـرشىَ،

ِــة ئاٌسةغــت زوو ؾــيى لــة ِةض ٌةــةضز ِــةُِ ،ة َلــةو لةِــريضروُ (خّٓد ّٗي ُٗضددٚاُ ّٗا) ،ئايــا
ئةدةض ِةِةلَـــة ِيكـــرشيَ ،يـاُ ِـة لةِيــطضروُ ِيكـــرشىَ غـــع يةاةى ٌااـــةويَية غـةض؟
ئــةوة زو يــي ِاغــي زةاــةيَم ةض ديــايي ظ ٌايــاٌى لةغــةضةِ ،ــةآلً دــطٌط ئةوةيــة ل َيــطةز
زةفـةضورىَِ :ةض اــاو َي لة ئيَـرة اـة لـة ئيشـ ةط ً ز ُِ ،ـة ئاٌسةغـت ٌيَطـيــط َي ةض و ِكـاو

ِيكــــــرشىَ ﭽ     ﭼ ،ثاز ؾـي َيكــ ــى لةغــــةضة وةك ئــــةوةى اــــة
ارؾـــيروية ى لـــة ئـــــاشةهَ ،ض ئـــاشة َليَكى ارؾـــيرةِ ،اوويٍَةاـــةى زةِــآ ِكــطةيَم ِيكا ـــة

درضِـــاٌيي ،ﭽ    ﭼ ،زوو اةغـــي خـــاوةُ ز زدـ ــةضيى لـــة ئيَـــرة
ِطةياضى لةغةض زةزةُ ،زوو ٌةفـةضى ِة ئيٍكــافى زيٍــس ضى ضةيَ م ةض غتِ ،ؤ ويٍَة :ئةدةض
دااـيَرى اــرشض وة ،زةِـــآ سرؾـيــط ِكا ـة خيَـط ،ئةدـةض ِعٌـة ايَـرى ِـآ ،زةِـآ ِـةض ٌ َي
ِكــــا ة خيَــــط ،ئةدــــةض ِالٍَسةيــة زةِـآ سرؾيــطوةه (ُعاًدد ،)ٞيــاُ وــةضة َي ِكا ــة خ َيــط،
ﭽ  ﯓﭼ ،ئــةو ئـاشةلَـــــة اـــة غـــــةضزةِطةزضيَ ،وةاـــر دـــةضةِروو ثاز ؾـــت

لةديــا ى ئةو ٌيَطـيــطةى اـة ارؾـيروية ى ،زةِـآ ِكطيَيـة زيـاضيي ،وة ِ ةيةٌسضيَيـة ى

اةِــــةة ،اـــة زةفـــةضورىَ :ﭽ  ﯓﭼِ ،ـــةورو ظ ٌايـــاُ لةغـــــةض ئـــةوة
يةاسةٌ ــــَ ،وةِةغــــت ث َيــى ئةوةٌيــــة اــة ِطيَيــــة ى اةِةــــة ،ضــرٌكة ئــةو ئاشة َلــة
ٌادرمـــآ لـة ٌيَـر اةِةــةز غـةضِةــطةزضىَ ،وة ديَؿـــياُ ٌاِيَيـةوة ،ئـةزى وةِةغـت ث َيــى
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ضييــــة؟ وةِةغــــت ث َيــى زةوضوِــــةضى اةِةــــةية ،و ــةِ :طــــيَية غــــٍروضى سةضةةوــةوة،
ئـةوة اة ثيَغـــةوةةض  زيـاضى اـطزوة اـة فـآلُ ؾـريََ ـا فـآلُ ؾـريََِ ،ـة ِـةض ضـر ض
زةوضى وةاكــــةز ِ ،ـــة ئةٌـــس ظةى ئةوةٌـــسة زووضيــى ،ئةوةٌـــسة ايمؤوـــة طة ،ئـــةوة ثيَـــى
زةدر ــط َى ســــةضةةً ِ ،ــــا ة ٌ َيــر ئــةو غــــٍروضة ،وة ِةٌــس َي زةلَــــيََِ :ــةض ةٌيــــا ِ ا ــة

ٌــــعي غـــٍروضى ســـةضةةً ،ـــةو وة ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ ،ياخــــرز ئةدــــةض
ئاشةلَةا ــةى ضٍ ــط ٌةاــةوت ،ئــاشة َليَكى ِاض ــةداى ئــةوة ِــة ثاضةاــةى خـــر ضزُ زةا ـطةيَم
زةيــس ت ِــة ٌــةز ض ُ ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ،يــاُ ةئةدــةض ثــــاضةى ٌــــةِروة ِــة

ئةٌــــس ظةى ئــةوة ضةؤشوودــــط َ ،و ــــة :خـــر ضزٌةاة ضــةٌس ِــروةِ ،ــؤ ويٍَــة :زةدــر ط َى
ئةوةٌــسة ايمــــؤية ئةوةٌــــسة ضةِــة (ص د دا )ةيــة ،لــة ديــــا ى خـــر ضزٌي ِــةض شةو َي ـ لــة
ضةؤشيَكس ِ ،ؤ ِةض ٌةز ض َي ضةؤشوو َي زةدـطىَ ،ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼِ ،ـؤ ئـةوةى غـع ى

ِةلَةو خط ثةاةى خؤى ِطـيَصيَ ،ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ ،خــر ضاوثؤؾـيي لـة ةض ِـطزوو
اطزوة ،اـة لـة ةض ِـطزووز ٌة ـــاٌع ٌيرة سةضة وـــةِ ،ـة ئيشـــ ةط وةوة ٌيَطـيــط اُ ارؾـــيرة،

خـر ضاوثؤؾيي لـة ِـةوروى اـطزوة ،ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ ،وة ِـةض اةغـ َي

ِ ةضةيَيةوة ،زو ى ئـةوةى اة زةظ ٌـآ خـر دةزةيـةى اطزوة ،ثيَؿـــيـط ئةدـةض ٌةيع ٌيةــآ،
يــاُ ِــة زلٍَيـاييــــةوة ٌةيع ٌيةــــآ ،ضرٌكــــة ضةةٌ ــة ِــايى ِةٌــسيَ ِةِ ــؤى ئــةوةوة اــة
ؾـاضةظ ى زيٍى ئيةـطة ِيي ِروُ ،ئـةوةى اـة ِؤيـاُ ِةديَىــاوةِ ،ةٌـس َي ِـةض ظ ٌيــرياٌة،
ِةِ ــةض س ــاهَ زو ى ئــةوةى خـــر ى ااضِــةدآ لــة زو ٌرغــــدةى وةســــى خؤيــــس ِــــؤى
زيــاضيى اـطزُِ ،ةض اةغــ َي ِ ةضةيَيـةوة غةض ئةوة ،ئـةوة خــر ؤلَـةى لــآ زةغــييٍَـــآ،
ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ ،وة خـر ظ لَــى خــاوةُ ؤلَــةية.
ئــةوة ِةٌػــةةت ةض واـطزُ لة وؾــكاٌيــي ز .

ئٍذــا خـر ى ثةضوةضزدــاض ِاغي ةض ووؾـــكاض زةاـــات لـة زةضيـــاز  ،زةفـةضورىَ :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ ،ةض واطزٌى زةضيــا اُ ِـؤ ســةآلهَ
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اــط وة ،غــــروزو وــةز ض غــاظاطزٌــــة ِؤخؤ ــــاُم ِــؤ ضةيَةــــر ض ،يــاخرز ٌيَطـيـــطي زةضيــا،
ضرٌكـــة وؾــةى( :ص د د )َٚضاودـــــة ،زةدرمــــآ ِــة واٌــاى ةض واـــــطزُ ِــآ لــة زةضيـــاز ،
زةؾ رمآ ِة واٌاى خرزى ٌيَطـيـطةاة ِـآ ،و ـةٌ :يَطـيــطي زةضيا ـاُ ِـؤ ســةآلهَ اـط وة،
ﭽﭕﭼ ،وة خـــر ضزٌى زةضياؾــــياُ ِــؤ ســـةآلهَ اــط وةٌ ،يَطـيـــطي زةضيــا ضــيية؟ وة

خـر ضزٌى زةضيا ضييــ ة؟ ئةوة زو يـي لـة وةغـةلة دطٌ ةااٌـس ِاغـي زةاـةيَ ،و ثيَسةضـآ
وةِةغــت لــة (ص دد )َٚئــةوة ِ ــآ ئيٍػــــاُ ظةمحة يَك ــى ث َيــرة ِكيَؿــــآ ،ــا ةض وى زةاــات،
(طعدداَ)يـــ ئةوةيــة اــة ظةمحــة يَكى و ى ث َيــرة ٌةايَؿــــآم ِــة ئاغــاٌيى ِيَيــة زةغــيى.
ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ ،ئـــةوة ضة ِر ضزٌيَكـ ــى اةوـــةو خؤؾـــــ رظةض ٌييةاى اةوـــــة،

وــةز ض غــــاظِروٌيَكة ِؤخؤ ــــاُ ،وة ِــؤ ةضيَة ــر ض ٌيـ ،و ــة :خـــر ضزٌى زةضيــاو ٌيَطـيـــطي
زةضياِ ،ـةً ئيَـرة اـة لـة ئيشــ ةط وس ُ ِؤ ـــاُ ســةآللَةمِ ،ـــةً خةلَـــكى زيكـــةف اـة لـة
ئيشــ ةط ً ز ٌيــة ،ئــةو ضةيَةـــر ض ٌةى اــة ِــة زةضيــــاز زةضةؤُِ ،ؤيــــاُ ِةيــة ةض و ِكــةُ لــة

ٌيَطـيـــطي زةضيــاو لــة خؤض اـــى زةضيــا ِةِطةوةٌــس ِــَ ،ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭼ ،وة ةض وى وؾـكاٌيي ،يـاخرز ٌيَطـيــطي وؾـــكاٌييياُ لـــآ دةزةيـــة اـط وة
ااــر لة ئيشــطة ً ز َِِ ،ةآلً ئةدــةض ئيشطة ويـاُ ؾـكاٌسِ ،ؤ ـاُ ِةيـة ،وةك لـة غـةضة اى

غـــروضةة ى (اه د دٌا)َٝ٢ز ِاغـ ــىاُ اـــطز ،خــــر زةفـــةضورىَ :ﭽﯝ ﯞ ﯟﭼ،
زةفــةضورىَ :وة ِــةضاا آ ئيشـــ ةط وياُ ؾــــكاٌس ،ةض وىَ ِكــةُ ،يــةايَ ِــةِرو ِــةض ئــاو
ةواؾــاى ضةو لَــة ى درضةئــاٌى زةاــطزِ ،ةويؿــــة زةي ــــرت :ئــةوط ِــؤ ثيَريػــــت ِــروُ
(ودــرب)ة ،وٍيـ درمت :ئاخط وةضز ٌيــة ِةويؿــة و ِــآ ،دــاضى و يــة ِؤ ضةيَ ثيَس ٌــة،
در ــىٌ :ةخيَط سةمتةُ لـة ِـةض ؾـــريٍَيَكى درضةئـــاٌس ئةوـــط ِــةِــآِ ،ـؤ فـةضةظ ِروٌـة،
وٍيـ درمت :ئايا سـةدت اـــطزوة؟ دـر ىٌ :ةخيَـــط ،دـرمت :خْ عدا ١اهلل ِـة خيَـط ئةدـةض
سةدت اطز ،ياُ ِروطةةت اطز ،ثاؾــاُ اة ئيشــ ةط وت ؾــكاٌس ،ئةوة و دةــة ةض وىَ ِكـــةى
ِــة ث َيــى دػــــةى

ؤِ ـآ؟ دــر ىِ :ؤضــي؟ دــرمت :خـــر ى ثــةضوةضزداض زةفــةضورىَ :ﭽﯝ

ﯞ ﯟﭼ ،و ة :وة ِةضاـا ــآ ئيش ةط ويــاُ ؾــكاٌس ،ةض وىَ ِكـةُ ،اةو ـة :زةِـآ

www.alibapir.net

......

()011 – 49

[ ] 499

ِكةوية زو ي واوعو اةضويَؿـــ م ئاشةلَــى اـــيَرى ،لـةو زةؾـيةى ِةضةةِػـــياٌس ـا ؾـي َي
زةدطى خؤتم ئةو ضةٌـس سادــيية اة لة ويَــَ در ــى :ئاو يــة؟ درمتِ :ـة ثيَـى دػـــةى
ؤِــآ ِةلَــآِ ،ــةآلً لة ةض غـيييس ٌةخيَط و ٌيةِ ،ةلَكر خـر

اة زةفةضورىَ :ﭽﯝ ﯞ

ﯟﭼ ،زةلَــيََ :ئةً ئةوطة لــيَطةز ِؤ ضةيَ ثيَس ٌة ،ضرٌكـة ئةوط لة زو ى ةسطيـي
اهتخْ ددزُٙ ٍّٚٙفٚد دَُ ا ّٚبةاحة دد ،)ٞثيَؿـــــآ خــــر
واٌـــاى ضةيَ ثيَـــــس ُ زةدةيـــــةٌآ (أًّْ٪ددزُ ةبعْد دَة َّ
فــةضوروى :ةض وىَ وةاــــةُ ِـــة ئيش ةط وــةوة ،زو يــي زةفـــةضورىَ :اــة ئيش ةط ويــاُ ؾـــكاٌس
ةض وِكةُ ،واٌـاى و يـة ئـةوةى ثيَؿـــآ ليَيـــاُ دةزةيـة ِـرو ،ئيَػـــيا ِؤ ـاُ ســةآللَةٌ ،ـةك
ئيَػــــيا لةغــةض اُ و د ـ ِــــآ ،دــا ئــةو ِاِة ــــاٌة ِةِــؤى ظ ٌػــــيى (أصدد٘ي اهفقددٕ)ةوة
زةظ ٌـطيََ ،ئةدـةضٌا ئيٍػـــاُ ِــةض لةخـــؤوة ةواؾـاى ضةو َلــة ى درضةئـاُم غـرٌٍةت ِكــات،
روؾــي ســراىى ظؤض ية َلــةت زةِ ـآ ،اــة خـــر و ثيَغةوةــةضى خـــر وةِةغــيياُ ٌــةِروُ،

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ ،وة ثــــاضيَع لــةو خـــر ية ِكــةُ اــة ِــؤ ى

ئــةو اؤزةاطيٍَــةوة ،و ــة :ثــاضيَع لــة خـــر ِكــةُ لــةو ؾــــياٌةز لــة ئيشــــ ةط وس ةض ووؾــكاض
وةاةُ ،لة وؾكاٌييـس ؾي َي وةاةُ ثيَطـــةو ٌةى فـةضواٌى خــر ِآِ ،ةضضـةٌسة وؾـةى:
ةدر وةفّروًم واٌااةى دؿــيييةِ ،ـةآلً لـــيَطةز ايةة ـــة ِـةوة اـة ةض ووؾـكاض ٌةاـــطىَ
لــة اا ى ئيشـطة ً ِةِروٌس  ،ضرٌكة دــاضى و ية ِة ثيَى غــيادةاةى ايةـــةت زةِيَيـــةوة
ِةو ؾــيةى اة لة غــيادةاةز ِــا رة ،ئٍذــا خـر ضـر ض ؾـــياُ ِـاؽ زةاـات ،زةفـةضورىَ:
ﭽﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ،

خـر ئةو ضر ض ؾـياٌةى اطزووُ ِة وايةى ةض وةغـياٌى خة َل  ،زيٍـس ضييم زٌيـاز ضيي ِـةو
ؾياٌةوة ِةٌسة ،زةفةضورىَ :خـر اةِةـةى ِةييى ســة ةض وي ديَ ةط وة ِة وايةى ةض وةغـــياٌى
خة َل ِ ،ةضوةِــا واٌ ى ســةضة ًِ ،ةضوةِــا (َٓ )ٜو (ق)َ٢٩يــ ،ثيَؿــيــطيـ درمتـاُ:
اةِةة ئةو ضـــر ض زير ضةيـة اـة ِةيييؿـــي ثـآ زةدـر طىَ ،دـاضى و يـة ِـةو وعدةو ـةف
زةدر طىَ اة لة زةوضى اةِةـةيةِ ،ةآلً اةِةــة ِـة خـرزى ئـةو ضـــر ض زيـر ضة زةدـر طىَ
اــة ثــةضزة ضةةؾــــةاةى ِــؤ زةاــــطيَم زةضدــاى ِةيــةو ،دؤؾــةى ِــةضزة ضةةؾــةاة (احلجددز
ا٪صدد٘د)م دؤؾــةى يةواٌيــــي (اهددزكّ اهٌٚدداُ )ٛيَس يــةِ ...ي ــس ،وةك زةيةيــٍ  ،خـــر
ئةوةى اطزوة ِة وايةى ةض وةغــياٌى خة َل  ،و ـةِ :ةِـــؤى اةِةـةوة خةلَــ زيٍـس ضيياُ
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ضة زةوةغــيــآ ،وة ِةضوةِا زٌياز ضييؿـياُ ،ضرٌكـــة اـا ى خـؤى ِـةض اةغـ َي ضروِيَيـــة
ى اةِةــةو ،ضروِيَيــة زةوضوِــةضى وعدـــةو ى ســـةضة ً ،اـــةؽ ِـؤى ٌـةِروةو زةغـيى
لـآ ِس تِ ،ؤ ويٍَــة ،ئةدــةض اةغيَكى ارؾـــيةا اـة زةضـروة ى اةِةـــة ،خـاوةُ اـرشض و
ِؤى ٌةِرو ِيكــرشيَ ،ئةدةض لة ِـــةورو زٌيـا ؾـــةضةو ئـاش وة ِروِـآ ،لـةوىَ خـة َل ِـيَىَ
ِروة لـة ئاؾـــييىم ئاض ويـــى ز شيـــاوةٗ( ،اهغدٔز احلدزاَ) ئـةو واٌ ـــاٌةى اـة سـة ةض وَ،
و ة :سـة ةض وَ دةٌ ــياُ يَس ِكطىَ ،ئةو ٌيـ ضر ض واٌ َ( ،رجد ) ِـة ةٌيــا ئٍذـا (ذُٗ
خددزََُّ) ِــة زو ى يةاــس  ،ئــةو ضــر ض واٌ ــةز اــا ى خؤؾــي و ِــروة،
،جد  ًُ ٞ،ة
اهّٖق ْعدَة  ٝ،ذُٗ ا ّٖهخ َّ
دةٌ ــياُ َيــس دةزةيــة اـط و ِــروةِ ،ــة ى اةوـةوة يــةك لةغــةض غـيَى غــا َه خــة َل لــة
ِيَىٍيــــي ز شيــــاوة ،ئةدــةض زوشوٍــى يةاــــسي ِروِــــاُ ،لــةو ضــــر ض واٌ ــة دــةٌ ياُ
ٌــةزةاطز ،ئٍذــــا (ٗاهلددَ )ٜو ــة :ئــةو ئــــاشةآلٌةى اــة زةاطيٍَــــة زيــــاضييم خــــةآلت ،وة
ِـــةضةو ى اةِةـــةِ ،ـــةضةيَ زةاـــطيََ ،لـــة اـــا ى خـر ثةضغـ ــيييةااٌى ســـةزم ِـــروطةةز
غــةضزةِطةزضيََ( ،ق٢٩ددَ) اــؤى ( ،ق د٩د)ٝيــة ،و ــة :دةضزٌـــةةٌس ،وة (ق٢٩ددَ) و ــة :ئــةو
ئاشةآلٌــةى اــة دةضزٌ ــةةٌسياُ لــة وــــن اــط وة ،دــا ِــةضةةب ِازة يــاُ و ِــروة ،ئيَػــــياف
ِةضو يــــة ئــةو ئاشةلَــــةى اــة ِطزوويــــاٌة غــةضى ِة ــطةُ ،دــاضى و ِــروة ٌيؿــــاٌةز ضياُ
ٌةاـطزوة ،داضى و ف ِروة ٌيؿـــاٌةز ضياُ اـطزوةو دــةضزٌـةةٌسيَكـــياُ لـة وـــن اـــطزوة،
يـاُ زضةخــتم دةآليــــةك اــة ِؤيــاُ ضٍيــــرة ،يــاُ زوٌ ــــةاةياُ ِطيٍــــس ض اــطزوة ،ئيــسى
خــة َل ظ ٌيــــرياٌة ئــةوة زيــاضيى اــط وة ِؤئــةوةى لــةوىَ غةضِةـــطةزضيَم ،اــةؽ زةغــيى

ليٍَـــــــــةز وة ،ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼِ ،ؤيةف خـر ئةوة ـاُ ِؤ ضةووُ زةاـا ةوة ،اار ِع ٌَ اة خــر

زةظ ٌـآ ضى لة ئاغــىاٌةااُم ظةويـس ِـــةية ،وة خــر ِـة ِـــةورو ؾـــييَ ظ ٌايـة ،و ـة:
خـر زةظ ٌــآ اـة ضـى لـة ئاغــىاٌةااُم ظةوى ز ِةيـة ،ئيَـرة شياٌيـاُ ئـاو ٌـةِآ ِـةضةيَرة
ٌاضــآ ،زةِــآ زيـــَ ِـــةً لـــة ضةووى ؾـــريٍَةوةِ ،ـــةً لـــة ضةووى اا ـــةوةِ ،ـــةً لـــة ضةووى
ِةلَػــــراةو ةوة ،غ ــٍروض اُ ِــؤ ز ٍِ ــآ ،اــة ِــة ِــؤى ئــةو غــــٍروض ٌةوة ِةغــــت ِــة
ئاض ويىم ِيَىٍـييم ئاغــاييـ ِكــةُ ،شيــاٌى زٌيــاو زيٍس ضييؿـياُ ِ ــرظةضيٍََ.
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ئٍذـ ــا زةفـــةضورىَ :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ،
ِع ٌـَ اة خـر ؤلَـــةى رٌـسة ،وة ِؿـــع ٌَ اـة خــر لـــيَةرضزةى ِـة ِـةظةيي يـة ،ؤلَـةى
رٌــسة ِــؤ اةغــــاٌ َي اــة غــــٍروضةااٌى خـــر زةِــةظيٍََ ،ليَةــرضزةو ِــة ِــةظةيي يــة ِــؤ
اةغــــاٌ َي اــة ِــة ِة َلــة ،يــاُ ِــة لةِيـطضروٌ ــةوة ؾــي َي زةاــةُ ،يــاخرز ِــة ئاٌسةغــت
خط ثـــةو

ـاو ُ زةاــةُِ ،ـةآلً زو يــي ثةؾـيَىاُ زةٍِــةوة ،زو يـي زةفــةضورىَ :ﭽﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،ثيَغةوةــــــةضى خـــــــر 
ةٌيا دةياٌسٌى لةغةضة ،زو ى ئةوةي ثيَغةوةةض زةي ةيةٌآم ئاداز ض اُ زةاا ـةوةِ ،يطـى
لةغةض ٌةواوة ،ثيَغةوةةضى خــر  لةغـةضى ثيَريػــت ٌيـة ِـة زةغـت ِياٌ ـــطيَ ضة َي ـا
ٌــةز ت درٌاِ ــآ ِكــــةُ ،زو ى ئــةوةى اــة ةض ي ــــةياٌس ،درٌــــاح زةاةويَيــة غـةضخؤ ــاُ،
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،خـــر زةظ ٌ ـآ ئــةوةى اــة ئاؾــكط ى زةاــةُم

ئـةوةى اة زةيؿــاضٌةوة.
لـــة اــــؤ ايي ز سةديسـة يَكــــى ظؤض دـــطٌط ِـــة ثيَغةوةـــةض  زةفـــةضوريَ ،اـــة

ةض ية ةيـــــــــــــةٌآ :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ،
زةدرمــآ زو ٌــسُ لةدــةهَ ثيَغةوةــةض ِ ـــآِ ،ــةآلًِ ،ــيش ٌيؿــاٌةيةك ٌيــــة ايةة ــــى
ِكــات ِـــةوةوةِ ،ؤيــة ئيَىــــةف زةدطيَيــــةوة ،ــؤ ِمَــــآ :ئــةى ئــةو اةغــــةى درضةئــــاُ
زةخريٍَــــى ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ،ثــيؼم ثــاك وةك يــةك ٌــ  ،يــاخرز

خــط خم ضــاك وةك ي ــةك ٌيــــَ ،ضرٌكــــة (طٚد ) زةدرمــــآ ِــة واٌــــاى ثــــاك ِــــآ ،وة
زةؾ رمآ ِة واٌـاى ضــاك ،ياُ غــروزِةخـ ِـــآ ،وؾـــةى (خبٚدح)يــ زةدرمـــآ ِـة
واٌـاى ثيــؼ ِــآم ،زةدرمـــآ ِـة واٌـاى خـط خ يـاُ ظيـــاٌةةخـ ِـآ ،دــا ظ ٌـــاياُ ظؤض
ؾيياُ در رة ،زةلَـيََ :زةدرمــآ ﭽﮠﮡﭼ ،وةِةغت ثيَى اةغـةااُ ِـآ ،وة

زةدرمـآ وةِةغــت ثيَى اطزةوةو ِةلَػـــراةو ةااُ ِـــآ ،يـاُ وةِةغـــت ثيَـى ؾـــيةااُ
ِــآ ،اةو ة :اةغــةااُم لة اطزةو ُم لة ِةلَػــراةو اُم لة ؾــياُ :ثيــؼم ثاك ،خط خ
ضـــاك ،ظياٌةـــةخـم غـــروزِةخـ ،وةك يـــةك ٌــ  ،ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ،
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ِةضضـــةٌسة ظؤضيــى ثــيؼ ياخــــرز ظياٌةــــةخـ ،يــاخرز خــط خ ،ــؤ غــةضغـــاً ِكــات،
ِةضضـةٌسة ظؤض ظؤضيــ ِـآ ،وةك اـرضزةو ضيي خؤوــاُ زةلَـآ( :ثــاكم ثرخـت ٌــةك ظؤضو

ِــؤض) ﭽﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ،ئ ــةى خ ــاوةُ ِةد ــآلُ

ثـــاضيَع لـــة خــــر ِكـــــةُ ِةلَـــــكر غـــــةضفط ظَِ ،اةو ـــة :اــيََ ؾـايػـــــيةى ئـــةوةُ اـــة
ثاضيَعاــــاضَِ؟ خــاوةُ ِــةدآلُ ،ضــرٌكة دــاضى و يــة وةك لــةٌيَر اــرضزةو ضيي خؤؾــىاٌس
ِاوة ،ئةدةض اةغـ َي ديَــنم ســؤه ِآ ،ؾيَيؤلكـة ِآ ،زة َليََ :ضةةٌ ة ئـةوة وةلــى خــر ِآ
ٌةخيَط زؤغــياٌى خـر ِةوروياُ زةِآ ظؤض ِاد َن َِ ،ؾيَيؤلَـــكةو خـةلَكى فةديــط سـاهَم
ِةغــــيةظواٌُ ،اٍِـــة زؤغــيى خـــر  ،زةدرمـــآ خـــر ليَــى خؤؾـةـــآ ،درٌــاِى اــةً ِــآ
لةِةضئـةوةى خـر ى ز زدةض ِةدــنَم ِؤؾـي اةً ز وة ـآِ ،ـةآلً ٌادرمــآ زؤغـياٌى خــر
ؾـــــيَتم ســـؤه ِـــَ ،ثـــــاكم ثيػـــــيي خؤيـــاُ ٌـــةظ ٌَ ،اـــة ِةز خـ ــةوة ظؤضدـ ــاض لـــة
واوؤغــياياٌيـ ضةةٌ ـة اـة ؾـيَي َي زةِيـٍَ ِمَـيََ :ضةةٌ ـة ئـةوة زؤغـيى خــر ِآٌ ،ـةخيَط
زؤغــياٌى خـــر ِةورويــــاُ زةِ ـآ ظؤض ِاد ـنَ ِــَ ،ئــةوة ا خـــر ى ظ ٌــاو ااضِــةدآ ل َيــطةز
فةضوـاُ ِة خــاوةُ ِةدــآلُ زةاــات اة ئةِمــى ةدــر َِ.
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
وةغــــةلةى يةاــــةً :اــة خـــر

زةف ــةضورىَ :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ ،ئيَىـة زةِــآ ؾـةف ِةلَرةغـية لة ِةض ٌةــةض ئـةو ئاية ــةز
ِكـةيَ:
هةلَوةس تةى يةك

ةم :اـــة زةفـ ــةضورىَ :ﭽﮣ ﮤﭼ ،ئـــةو (ي)ة ،وـــــى

دةغــــةوة ،و ــة :غــــريٍَس ِــة خـــر ٌ )ْ( ،روٌةاــةف ٌــروٌى ةئكيــسة ،يــاٌىِ :ــة
وػـــؤدةضى ،خـــر ادييــاُ زةاا ــةوة ،دــا اديكطزٌــةوةى خـــر ِــؤ ئيٍـػــاٌةااُ لــة
درضةئـاٌس لة ظؤض ؾـ ريٍَس ِاغـكط وةو زووِـاضة اط وة ـةوةِ ،ـةض ِؤخـؤى ئـةو زٌيايـة
وةك دــر ط وة( :اهددَُٚا دار ا ّٚبددتٗ ١٩ا ختبددار ٗاآلخددز ٝدار اهبقدداٗ ١اهقددزار) ئــةً
زٌيـــاية ديَـــى اديكط ٌةوةيـــة ،زو ضةؤش ديَـــى يَــس واٌةوةيــــة ،دــا يةايَـــ لــةو
ؾــياٌةى اــة ئيَىــة ث َيــى ــادي زةاطيَيٍــةوة ،ئةوةيــة اــة لةاا يَكــس اــة غــةضدةضوى
خـر ثةضغ ــييي ،ؾــييَكت ِيَيــة ث ـيَـ ،ثيَطــةو ٌةى خـــر ثةضغييي ِ ـآِ ،ــؤ ويٍَــة :لــة
ئيش ــ ةط وس ىٌ ،يَطـيـــطت زيَيــة ِةضزةغــتِ ،ــة ضةؤشووى ،خـر ضزٌيَك ــى خؤؾــت زيَيــة
ِةضزةغـت ،خةضيكـى اِة يَكـى ،لةو درٌاِيَــ زيَيـــة ِةضضـــاوتم زةِـــآ خؤ ــى
لــآ ِجــاضيَعى ،ئةوة يةاـيَكـة لة اديكـطزٌةوةاـاٌى خـر .
هةلَوةس تةى دووةم :اة زةفـةضورىَ :ﭽﮥﮦﮧﭼِ ،ة ؾـي َي لـة ٌيَطـيــط،
ياخـرز ِة ؾــي َي لـة ةض واــطزُ ،ئـةوة ِـؤ اةوييــة ،يـاٌىِ :ـا ؾــييَكى اـةويـ ِـآ،
زةِـآ خؤ اٌي لــآ ِجــ اضيَعُ ،ئةوةى خؤى لـة اـةً ٌـةثاضيَعىَ ،خـؤى ِـؤ لـة ظؤضيــ
ٌاثـاضيَــعضيَِ ،ةلَــكر اـةً و ـمـيَسةاــات زو يي روؾــي ظؤضيـــ ِةــي.
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هةلَوةس تةى س يَيةم :اة زةفـةضورىَ :ﭽﮧﭼ ،وؾـةى (قــيس) ِـة ئـاشةهَ و ـة:
ضــر ضثــآ ،وة ِـة ثــةضةةوض ،و ـــةِ :الَـــٍسةو ئةو ٌــــةى زةفـطةُ ،زةدر ـــطيَ ،وة زةِـآ
ايَــــرى ِ ـآم دؤؾــــيى ســـةآلهَ ِــــآ ،وةك وــــاوعِ ،ــةآلً ئةدــــةض اــــيَرى ِ ـآِ ،ــةآلً
دؤؾــيى سـةآلهَ ٌـةِآ ِـة (قـيس) ز ٌـاٌطيَ ،وةك :دـرضط ثمَـٍطم ضـةدةهَ ،وة زةِـآ
ا َيــرى ِـآم اــةويى ٌةاط ِــآ ،وة ِــةً دؤؾيةاةؾــياُ زةِـآ ســـةآلهَ ِـآ لــة خــرزى
خؤياٌــس  ،ظؤضِــةى ظ ٌايــاُ و زةلَــيََِ ،ةٌسيَكيؿــــياُ زةلَــيََ :ئةدــةض دؤؾيةاةؾــي
سـةآلهَ ٌةِـآ ،واز ً اـيَرى ِــآِ ،ــةض زةدر ــطىَ (قــيس).
ِةآلً و ثيَـسةضآ ئةو ةض يةى زيكــة ةض غـييـط ِآ ،ضرٌكة خـةلَ دـرضطم ضـةدةلَى
ِؤضييـ ــة؟ ِؤضـــــي ةض ويـــــاُ زةاـــــات؟ خـــةلَ ؾـــي َي ةض و زةاـــات اـــة غـــروز لـــة
دؤؾــيةاةياُ ِةيٍــآ.
هةلَوةس تةى ض وارةم :اة زةفةضوـــرىَ :ﭽﮨ ﮩ ﮪﭼِ ،ةٌـس َي لـة
ظ ٌايــاُ ئاو يـاُ ليَكس وة ــةوة :ﭽﮨ ﮩﭼ ،و ـةٌ :يَطـيــطي ِطــروك اـة ِــة
زةغت زةدرييَ،ﭽﮪﭼ ،ئةوةى اة ِة ضةك زةدرييَِ ،ةآلً وَ و ى يَسةدــةً
ﭽﮨ ﮩ ﮪﭼ ،و ــةِ :ةضثــةلياُ زةاــةوُ ،دــا ض ِةزةغــيى ضةووت
ِـآ ،ض ِة ِؤاـاض َي ِيَت ،ةلَــةو ز وى ِؤ ز ٍِيَـى ،ةثكةى ِؤ ز ٍِيَى ،ياُ ِة ضةك
ةض وى ِكةُ ،ئةوةى اة وةِةض ثةلـياُ زةاــةوُ ،دا ض ِة ئاغـاٌيي ،ض ِـة ظةمحـةت.
هةلَوةس تةى ثيَهج ةم :اـة زةفــةضورىَ :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ،يةاـيَــ
ِــؤي ِةيــــة ثطغــياض ِكــاتَ ِ ،م ـآِ :اؾــة ئــةزى خـــر ِؤخ ــؤى ٌاظ ٌ ــآ ا ــآ لــة خـــر
زة طغــــآ ،وــاز ً و يــة ِــؤ اديىــاُ زةاا ــةوة؟ ِؤيــة ظ ٌايــاُ ئاو يــاُ ليَكس وة ــةوة،
زة َل ـيََ، ( :ه ةٚعْ دد ّٔو ةٍ اهللّٕ ًغددآَ ّٗٝةًددا كة ،و ةٌدُٕ ّٔغ ْٚةبداّٗ ً،دّ اًْتجدداي ّٚةًدّْ اًتجددى ٗةاك ،تدَا ،١ةً د ّّٚ
اكْ ةت د ةَ ،)٠و ــة :ااــر خـر ِة ِيٍــ ِةيٍــآ ،ئـةوةى اـة ِـة ثـةٌّاٌيى ظ ٌيريـة ى
ِــة ظ ٌيــاضي خــؤى ظ ٌيريــة ى لــة زٌيــايي و دي ــس ِةيٍ ــآ ،اــة ز خــؤ ا ـآ فــةضواٌى
ديَةةد ــآ زةاــاو ا ـآ زةغــيسضيَصيي زةاــات ،وةك وــَ لــة (واٌــاى وؾــة ِــة وؾــةى
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ئاية ــةااُ)ز در ــــرووة ،و ــة :خـــر لــة زٌيــــاي و دي ــس م ِــة ِةضدةغــيةاط ويى
ِع ٌــــآ ،ئةدــةضٌا لــة ظ ٌيــاضيي ِيَػــــٍروضى خؤيــــس ِــــةورو ؾــــي َي زةظ ٌــــآ ،دــــا
ئةوة لة ظؤض ؾــريٍَس لة درضةئــاُ زووِــاضة ِؤ ــةوةِ ،ا ليَىــاُ يَكٍــةضــآ
اـــة زةفـــةضورىَ :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ،ئةوةٌيـــــة اـــة خــــر ِة ـ ــا
ئيٍػــــاُ ؾــي َي ٌــةاات ٌــةيع ٌآ خـــر ثيَؿـــئةوةى ئــةو ؾــية ئــةماويـ ِــسضىَ
زةيع ٌـآِ ،ةآلً زةيـةوىَ ِة ِةضدةغـيةاط ويىمِ ،ة اطزةوةى ئيٍػـاٌةاة ِيع ٌـآ.
هةلَوةس تةى ش ةش

ةم :اـــة زةفةضوـ ــرىَ :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ﭼ ،و ة :زو ى ئةوةى ِؤ ـاُ ضةووُ اط وة ةوةِ ،ةض اةؽ زةغــيسضيَصيي ِكــات،
ئاظ ضيَك ــى ِــة ئيَؿ ــى ِةيــــة ،لةوــةوة ِؤوــاُ زةضزةاــــةوىَ اــة ِــةض لــــةوةى ئيَىــة
ســراىى ؾــــةضِيي ؾــــي َي ِــع ٌ اــة دةزةيةيــــة ئةدــةض ِيكــــةيَ ،وــاز ً ِــة
ٌةظ ٌييـــــة ،درٌـــــاِى لةغـــــةض ٌيـــــةو ،غـــــع و ئـــاظ ض ضةوووـــاُ يٍَـــــااات ،وـــاز ً
ٌةواٌع ٌيةــآِ ،ةآلً ئةوة زةِــآ يةك دةيــسى خبةيٍـــة غـــةض ،و ـةٌ :ةواٌع ٌيةــآ،
وة لــة ٌةظ ٌيٍةاةؾــــس اةويةضخــــةً ٌةِروِيــــَ ،ضــرٌكة ظ ٌايــاُ زة َل ـيََِ :ــةورو
اــةؽ ثاغــــاو ِــؤِيٍَط و ( ةًعْ ددذُٗر) ٌيــة ِــة ٌةظ ٌيــــَ (جٔ ددى) ،و ــة :ؾــــي َي ِكــاو
زو يــي ِمَــآٌ :ةوع ٌى ،ئايا ِــةورو اــةؽ ليَى وةضزةديــطيَِ ،ـةورو اـةؽ ثاغـاوى
لــــآ دةــــروهَ زةاــــطيَ؟ ٌةخيَــــط ،زةِ ـآ لــةو دــؤضة ِ ـآ اــة ثاغــاوز ض ( ةً ْعدذُٗر) ِــة
ٌةظ ٌي ــَ (جٔددى)ةاــةى ،يــاٌىِ :ــيش ضةيَ ةيــةاى ٌــةِروِآ ــاار ِيع ٌ ـآ ،وة اةغــي
زةغــيٍةاةو ةــآمِ ،يش زةضفة ى ٌةِروِـآ اة سـراىى ئـةو ؾـية ِع ٌـآ ،ئةودـــاض
ئةدـةض ِيكــات ،درٌاِةــاض ٌيــة.
وةغـــةلةى زووةً :اـــة خــــر

زةفـ ــةضورىَ :ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

﯀ﭼ ،زةضِـاضةى وؾــةى( :صِ )َٚةضضةٌس ثيَؿــيـطيـ ِاغــىاُ اطز ،ظ ٌايـاُ غــآ
ةض يـاُ ِــةُ:
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ِ )1ةٌسيَــــ زةلَــــيََ( :ص د دِ )َٚــةض ؾــــييَكة ةض وِكــــطىَ ،دــا دؤؾــيى خبــرضىَ يــاُ
ٌةخـــــرضىَ ،وة ض والَـــــيى ِـ ــآ ،و ـــة :زةغـــــيةوؤ اط ِـ ـآم ،ضة ً اط ِـ ـآ ،وةك ئـــةو
ئاشةآلٌـــةى لةدـــة َه خةلَـكـــــس زةشيـــــَِ ،ـــةض ضـــر ض دـــؤضة ئاشةلَـــةااُ :سرؾـيــــطو
ضةةؾــةوآلرم وةضةو ِــعُ ،ض اــيَرى ِـآ ،اة ئةو ةض يــة ظؤض ِيَّــيَعة.
اهف٘ةاص ،ددع اخلٌ ددط)
اهوخ ددٍ ص ،د٘ةّٔ ٠
ِ )2ةٌسيَكـــيـ زةلَــيََ( :اهصَّد د َُٚكّٕ ددى ً دديك٘ي ّٙ
ٌيَطـيـــط ِــةورو ؾــييَكة اــة دؤؾــيى خبــرضىَ ،د ــة لــة ث َيــٍر فاغــسةااُِ ،ــةض لــة
صددع
ارضزةو ضيـــي خؤؾــــىاٌس زةلَــيََ :فاغــسى خةوػــــة ،دــا زو يــي ِاغــي (اهفّٔ٘ةا ،
اخلٌط) زةاةيَ ،زةلَـيََِ :ـةض شيـــاٌس ضيَكة اـة دؤؾـيى خبـرضيَ :ئــاشةهَم ضــر ضثآ
ِآ ،ياُ ثةلةوةض ِــآِ ،طـــروك ِـآ ،يـاُ دـةوضةِآ ،وـاز ً دؤؾـيى خبـرضيَ ،د ـة لـة
ثيٍَر شياٌس ضة فاغــسةااُ.
ِ )3ةٌسيَكــى زيكــة زة َليٌََ :يَطـيـط ِـةض ؾـــييَكة اـة دؤؾـــيى خبـــرضىَ ،و ـة :وـةضز
ٌي ــة ــةٌيا ئــةو ث َيــٍر فاغــــسة ،لــة ضــةوكى ٌيَطـيـــط ِــةآلويَطض َِِ ،ــةض ؾــــييَكى
زيكــةف اة دؤؾــيى ٌةخــرضيَِ ،ة ٌيَطـيـط ز ٌاٌطيَ.
ِةلَةـة ة ِةٌسيَكـيـ در رويــاٌة ِةض ؾـــييَكى زيكـــةف وةاـر ئـةو ثيَـٍر فاغـساٌة
ِـآ سراىــى و ٌى ِةيــةِ ،ةٌسيَكــيـ زةلَــيٌََ :ةخــيَط ِةض ئةو ثيٍَذــةُ.
ئٍذــا اــة خـــر زةفـــةضورىَ :ﭽ﮿ ﯀ﭼ ،و ــة :ئيَــرة لــة ئيشــــطة وس ِــروُم

ئيشــــ ةط وياُ ِةغــــيةرو ،اــةى ئيٍػــــاُ ئيشــــطة ً زةِةغــــيآ؟ يــاُ ِــؤ ســةز ،يــاُ ِــؤ
ِــروطةةِ ،ةلَةة ــة دــاضى و ف ِةيــة ســةز ِروطةةؾــي لةدة َلــس زةاــطيَ ،ئــةوة ثيَــى
زةدر ــــط َى سةدــــى (دــط ُ) ،يــاُ سةدــــى ( ةتٌةتددع) ،وة دــاضى و يــــة ِــة ةٌيــــاف
زةاــطيَم ث َيــى زةدر ــــطيَ (إفــط ز) ،وة دــاضى و ؾــــة ِــروطةة ِــة ةٌيــــا زةاــطيَِ ،ــةآلً
دــــطٌط ئةوةيــــة ئيشــــــ ةط ً ــــةٌيا لــــة سالَة يَكــــــس زةِةغــيـــــطيَ ،اــــة ئيٍػــــــاُ
خـر ثةضغـــيييةااٌى ســـــةز ديَةــةدـــــآ زةاـــــات ،يـــاُ ِروـــــطةة ،يـــاُ ِـــةضزوواياُ
ضددا١
حدزَُ ٗةُ ة
جدداي ُ
حدزةاَ) (ر ة
حدزةاَ ٗةا ًْدزةأّٔ ّ٘ٝة
جددى ة
ثيَكــةوة ،لــة ظوــاٌى ِةضةةِيــس زة َلــآ( :رة ُ
ح دزةاَ) ئافطة َي ـ لــة
حدزَُ) ثيــاويَكى ســةضة ً ،و ــة :ثياو َي ـ لــة ئيش ــطة وس ية (خًْ ّٚدزةأّٔ ّ٘ٝة
ُ
سةضة وس يـــــة ،ثياو ٌيَـــــ اـــة ئيشط ويـــــاُ ِةغـــــيروة ،ئافطة اٌيَـ ـ اـــة ئيش ةط ويـــاُ
ضددا١
ح دّٔ٩ي ٗةُ ة
جدداي ة
ح دّٔ٩ي) (ٗةر ة
ح دّٔ٩ي ٗةا ًْ دزةأّٔ ٝة
جددى ة
ِةغــيروةِ ،ةضوةِــــا زةدــر طىَ (رة ُ
ح دّٔ٩ي) ِــةورو ئةو ٌة ِةاــاضزةِيٍَطيََ.
ة
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ئةمما ئةو ثيٍَر ظيٍسةوةضة شياٌس ضةف اة ِةآلويَــطزض ُ ِاِــاى ئيشــ ةط ً ِة ســـةزم
ِــروطةة ،يــاُ ِــة ِــروطةة ،يــاُ ِــة ســةز ِةغــــيروِ ،ــؤى ِةيــــة ِياٌكــــرشىَِ ،ــا لــة
ضد ة ٛاهللّٕ كةِْ ةٔدا أَّّْٔ رة ُ
ئيشــ ةط ويـ ز ِــآ ،ئةو ثيٍَذـــةُ [ :ةكدّ كةا،٢غةد د ّٔ ٞةر ،
صد٘ية اهلل ،
خٌْ ددط ً،د دّة اهد د دََّٗةا ّْ ك ّّٕٝؤُ ددَّّ فّٔاص ،ددع ُٙقّٖد د ةت ّٖوّة ف ،دد ٛا ّٖهخةد د د ةزَ ّٚا ّٖهغُد د دزةا ُ ٗةا ّٖهخ،د دَةإّّٔٔٝ
قّٔ دداية ة
ددار ُّّٜٚبدزقٍ
جدُٕ ّٔأحْ ةٌدَ بدزقٍ (ٗ )34642ةاهبُ ة
ّٖلوّٖ ُ ا ّٖهعةقّٕد٘رُص{ّٔأخْ ةز ة
ٗةا ّٖه ةع ّٖقزة ُ ٗةا ّٖهفّٔ ديّٖرةٗ ّٕٝةاه ّٔ
خٚ
(ٗ )2244ةًُضْد دد ،وٍ بد ددزقٍ (ٗ )3582ةاهتّْزً،د دد ،ذ ُّٜبد ددزقٍ ( )528قّٔد دداية حةضةد ددّ صةد د د ،
ضدا ُّٛ،٢ب دزقٍ ( )3558ةٗاهّٓ ّٜةب ةزا  ُ،د ُّٛفد د ٛاٗ٪صددط ب دزقٍ ( ،})8455و ــةِ :ائيؿــــة
ةٗاهَِّ ة
خـــر ل َيــى ةض ظى ِ ـآ ،زةلَــــآ :ثيَغةوةــةضى خـــر  فةضورويــــة ى :ث َيــٍر شيــــاٌس ض،
{ثيٍَر ؾـــت اـة زةضةؤُ( ،دٗا ) اـؤى (دابد)ٞيـة و ـةِ :ـةض ؾـــي َي اـة لةغـةض ظةوى
ِ ـطةو } ِــةض ثيٍَذــــياُ فاغــــيسَ ،و ــة :خــط ثَ ،وة خريٍَيــاُ ســـةآللَة لــة سةضةةو ــس
زةارشضيََ ،ياخرز لة اا َي ئيٍػــاُ لة ئيشطة وس ية ِؤى ِةيــة ِياٌكـرشىَ ،ئةو ٌيـــ:
خ دَةأّٔ )ّٕٝدةلــة ِةلَةاــة ،زيــاضة ئــةويـ زةٌــسوواى ِــة
( /1ا ّٖه ُغدزةا ُ) دةلةضةةؾــةٗ( /2 ،ةا ّٖه ،
ّٖل ّٖود ُ ا ّٖهعةقّٕد٘رُ) غــــةدى
ّٖفديّٖرة )ّٕٝوؿــــ ٗ( /5 ،ةاه ّٔ
در ِــةٗ( /3 ،ةا ّٖه ةعقّٖدزة ُ) زووثؿــــ ٗ( /4 ،ةاه ّٔ
ِــاض ،ياُ غــةديَ اة خة َل ِ ــطىَ ،لة قةسيشى ورغــميي ز لـة ديـــا ى (ا ّٖه ةعقّٖدزة ُ)
در ـط وة (احل )ٞٚواضِ ،ا لة ئيش ةط ويـ ز ِــى ،واض ِــؤت زىَ ،زووثؿــ ئةو ٌى زيكـــة
ِؤت ِةيــة ِياٌكــرشى ،وة ظةضةضيؿـى ٌية ِؤ ســةزم ِـروطةةم ئيش ةط وةاـــةت ،زيـــاضة
لة اا يَكس اة ثيَريػــية ِياٌكرشى .ئةدةضٌا لة ئيشـــ ةط ً ز ِـىِ ،كةويـة زةؾـتم زةضىَ،
ِة زو ى زووثؿــ م واضم ئةو ٌة ِكــةوى ئةوة ؾــييَكى ةو و ٌيــة.
{ ةٗ ّٔق د داية صُ دفٚاْ ب ددّ كُ ةِٚٚد دٗ ٞة ةس ٙددَ ب ددّ أّٔصْ د د ّٔوٍ اهّٖلّٔ د دوّٖ ُ ا ّٖهعةقّٕ دد٘رُ ةٙغ دٌُى ٓة د ،ذ  ٖ،اهضّْ د ةبا ة
اهعة داد ،ة ٞٙكّٕؤّٙا بَهٚى قّٔ٘ه ،دّٕٔ  ،هٌا دة ةكا كة ّٔو ٟكُ ْت ةبْ ّٔٞبّ ّٚأّٔبّٔ ٟ،هٔة ّٔ ،قداية اهؤُ ّٜدٍَّ صةدوْطّٖ
اهضدبْع ب،اهشةرْ ّٔق دا( }١حماصددّ اهتيٗٙددى ج 4ص )284غــرفياٌى
كو دُٕ َّ
ك ّٖو ةبددم ّٔف ّٔي ّٔ
ةك ّٔو ْٚدّٕٔ ،
اــرضةى ِريةيٍـــةو ظةيــــسى اــرضةى ئةغــــمةً خـــر ليَيــاُ ةض ظى ِــآ ،در روياٌــة :اــة
ةقدد٘رُ) غــــةدى ِــــاض ،يــاخرز غــــةد َي اــة خةلَــــ زةدــــطىَ،
زةفةضوــــرىَ (اهّٖلّٔ د دوّٖ ُ ا ّٖهع ّٕ
ِــةورو دــؤضة زضةٌــسةااُ زةدطيَيــةوة (و ــة :ث َمــٍطم ؾـيَطم ضــةدةهَم اــةويياضم ئــةو
ؾــياٌةى اــة ثــة واضى خة َل ــ زةزةُ) ِــة ِة َل ــ ةى فةضوايؿــــيى ثيَغةوةــةض  اــة
زوِاى لة ِر ةــةى ارضةى ئةِر لــةِةب اطز ،اـة ثيَغةوةـةضى خــر ى ئةظيـةت ز ِـرو،
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ئــةويـ فــةضوروى :خـــر ية لــة غــةدةاةى خــؤ ى ِةغــةضز ظ لَةكــة( ،لــة ضةير ية يَكــس
ج دُٕ اهبٔٚقدد ٛفد دٛ
خزة ة
ك، ّٔ٩ب دمّٔص{أّٔ ْ
ك ّٖو ْبددا  ً،دّْ ،
ص دوْطّٖ ةكؤّ ْ ٚدّٕٔ ،
اهو ُٔددٍَّ ة
فةضورويــــة ىّٜ [ :
(صِّ اهلرب )٠بزقٍ ( ،})4523و ـة :ئـةى خــر ية غـــةد َي لـة غـــةدةااٌى خـؤ ى
ِةغــةضز ظ هَ ِكة) ،ئةوة ِرو ؾيَط خـر ضزى لة ظةضدـا (اهضد دبع :ليَـــطةز يـاٌى :ؾـــيَط)
لة ظةضدا لةدــةهَ اــاضو ُ ِرو ،ظؤض لةخؤى زة طغــا ،لةٌيَر خؤيـــاٌةوة دط ةـرو ،ؾـــيَط
ِــات ِــؤٌى ث َيــرةاطزُ ــا ِا ــة غــةض ئــةوو خـــر ضزى زووِــاى ثيَغــةوةــــةض  ل َيــى
دةــروهَ ِرو ،اةو ة وؾةى (كو ) ِةورو زضةٌسةيةك زةدطيَيــةوة ،ؾــيَط ِـآ ،ثمَـــٍط
ِـآِ ،ةضضــى ِـآ ،وٍيـــ ئةو ةض يــةً ثـآ ةض غــيرتة.
وةغــةلةى غــيَيةً :اة خـر

زةفـةضورىَ :ﭽ﯂       

      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ،ئةوـــةف زةِـ ــآ ضـــةٌس ِةلَرةغـــيةيةاى لـــة ِةض ٌةـ ــةضز
ِكــةيَ:
هةلَوةس تةى يةك ةم :اــة زةفـــةضورىَ( :) ِــةض اةغـــ َي ِــة ئةٌسةغــت
ٌيَطـيـط َي ِكــرشىَ ،ئايا اةغــ َي اـة لةِيــطى ِطـــآ ،يـاخرز ِـة ِةلَـــة ،ؾـي َي ِـة
ٌيَطـيـط َيكــةوة ٍِـآ ،ظ وــَ زةِــآ ،دةضةِروةاــة ِس ــةوة؟
ظ ٌايـاُ ةض ديايياُ ِةيــةِ ،ةآلً ظؤضِـةى ظ ٌايـاُ زةلَـيََِ :ةلَـــآ غـع يةاة لةغـةض
ِةورو ٌــة ،وٍــيـ ئــةو ةض يــةً ث ـآ ةض غــية ،يــةا َي ِــؤى ِةيــة ِ َم ـآِ :ؤضــى خـــر

زةفـــةضورىَ ﭽ﯂   ﭼ ،اةغـ ـ َي ِـــة ئاٌسةغـ ــت؟ وةآلوةاـ ــةى

ئةوةيــــة وةك (كبددَاهز ّ ب ددّ ُاصددز اهض د دعَ )ٜلـــة اييَةةاـــةى خــؤى (تٚض ددري
اهل دز ٙدٍ اهز ّ فد ٛتفضدري اهلد د َ٩اهد دٌِاْ)ز دـــر ٌى زيٍَيَـــت ،زةلَــآِ :ـؤى اـة
خـــر و يـــفةضوروة ئةوةيــــة ( ةّٗٚخَُّ ةٌدا ةُدص اهلل كة ّٔود ٟاهددٌُ ةت ،عٌَ هّٔ ،ق ْتدى اهصَّ دد َٚةًد ةع ّٔأْ
ك ةٌ دا ُٓ د ة٘ اهقّٔا ،ك د ةَ ٝاهغ د دزك "ٞٚأْ اهد دٌتوفة
اجل د ةشا١ة ٙو دشَ اهد دٌُ ةت ةعٌَ ٗةاهدٌُدّٓد ددّٔ " ١ٛ
ّٔ
٩فدُٕ
كداْة ّٚختْ ّٕ
هوِف٘ظ ٗاًّ٘ٔ٪اي اهدٌخرتً ،ٞفّٔ ّٚإَُّ دُٕ ٙط دٌِٔا كو ٟأ ٜحةاي كّٔاْ خ ّٚةذا ّٔ
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اجل د ةشاٗ ١اهعقّٕ٘بددٗ ٞا ُتقدداَ ٗة ةٓ د ةذا هوٌُ ةت ةعٌ دَ ةّٗٔأ ًَّ دا
ح دع  َّّْٔ٪اهلل رة َّت د ة ةك ّٔو ْ ٚد ّٔ ٕ،
ب ةغ دري ة
اجلد د ةشا ،)1()١و ــــةِ :ؤيــــة خـــــر
ط ةك ّٔو ْٚد د  ٕ،كق٘ب د دد ّٕٞخ َُّّٚةٌد د دا كة ّٔو ْٚد دد ّٔ ٕ،
ّّٓٔ ١ٛف ّٔو دد ْٚة
اه د دٌُدْ ،
زةفـةضورىَِ :ةض اةغ َي ِة ئاٌسةغـت ٌيَطـيـط َي ِكـرشىَ ،ئـةوة غـع و ؤلَةاةيـة ى،
ِؤية خــر ِاغـي ِـة ئاٌسةغـيى اـطزوةِ ،ـؤ اةغـ َي اـة ٌيَطـيــط َي ِكـرشىَ ،لةدـةهَ
ئةوةؾــس اة غــع م دةضةِروةاــة زةاةويَيــة غةضِ ،ةض اةغـــ َي ِـة ئاٌسةغـت يـاُ
ِة ِةلَــة ِــآ ،ياُ ِـة لةِيــطضروٌةوة ِـــآ ،وةك ضـؤُ ٍِطـــيٍةى ؾـــةضِيى و يـة
ِـــةض اةغـــــ َي ٌةفػـــــ َي ِفةو يٍَـــــآ ،ياخـــــرز وـــاهَم غـــــاواٌيَكى ورسيـــــةضةةً
ِفةو يٍَآ ،ئةوة ظ ويٍى زةِآم زةاةويَية غةضى ،زةِآ ِيةصيَطيَِ ،ة ِةض ؾــيَرةيةك
لة ؾــيَرةااُ فةو ــاٌسِيَيــى ،واز ً ِة ٌاِــةق ِآِ ،ةآلً ئايـا ِؤضـي خــر  ،وؾـــةى:
(ًُ ةت ةعٌ دَ)ى ِةااضِيٍَــاوة؟ ضرٌكة خـر ى ااضِةدــآ لةغـةض ئـةو ٌيَطـيــط ارؾــيٍة،
ِاغي دةضةِروى اطزوةوِ ،اغــي غع و ؤلَــةى اطزوة ،وة زيــاضة ِاِــاى اـة ِـة ِةلَـة
ِيكـات ،غع ى ٌااةويَية غةض ،خـر ؤلَةى لـآ ٌاغييٍَيَيةوةِ ،ةلَـكر ةٌيـا دةضةِــروى
زةاةويَيــة غــةض ِؤية وؾــةى ًُ( :ةت ةعٌَ)ى ليَطةز ِيٍَــاوة.
هةلَوةس تةى دووةم :اـــة زةفـــةضورىَ( :   ) ِـــةو ضـــر ض دـــؤضة
خريٍَــسض وة ــةوة:
ّٔ ( -1فجة دشةآ،ً ١جْد د د دىُ ًة دا قّٔتةد د د ةى).
ّٔ ( -2فجة دشةآ،ً ١جْد د دىً ّٚة دا قّٔتة د د ةى).
ّٔ ( -3فجةد دشةآ،ً ١جْد د دىة ًة دا قّٔتةد د ةى).
ّٔ ( -4فجة دشةآ،ً ُٖ١جْ د دىُ ًة دا قّٔتةد د ةى).
وةِةغــت ليَـطةز ئةوةيـــة اـة ئايـــا :ئـةو ٌيَطـيــطة زةِـــآ دةضةِروةاةؾـي وةك
خـؤى ِـــآ ،لـة ٌـطر ز  ،يـاُ لــة دـةِاضةو (حجدٍ)ز ؟ ليَـطةف زوو ةض ِـةُ لـة ٌ َيــر ُ
ظ ٌاياُ ِةض ااويَكــياُ ِــآ ،زةي طيَيـــةوةِ ،ـة ثيَـى ئـةً فةضوايؿـــيةى ثيَغةوةـةضى
ك دبْػ
صدابةُٕ اهددٌُخْ ّٚزَُ ّٔ
اهِ ،بد، (  ّْٛفد ٛاهطَّ دد ُبع ّٚخ ّٚةذا أّٔ ة
خـــر  [ ،ةكدّْ جة ددا ،بز ّٛةكدَّّ ّٚ
 )4ص344
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ج د دُٕ اهبةْٚد د ةٔ ،ق ُّٛف دٛ
ج ّٖفزةّٔ{)ّ٘ٝأخْ ةز ة
عد داٗ ّ٘ٝةف ٛ،أّ٪رُْة د  ،كةِة داق ٗةف ٛ،اهّٖ ةٚزْبُ٘  ّٚة
اهظبْ ٛة
ٗةفّٜ ٛ،
خُٕ ا٪هبدداُ ٛفد دٛ
دخ ة
صد َّ
ّٓد د  ِٛ،بددزقٍ ( )44ةٗ ة
(صددِّ اهلددرب )٠ب دزقٍ ( )4665ةٗاه دََّارةقّٕ ّٖ
(خرٗا )١بددزقٍ ( ،})4582و ــة :داِيـــطةى اــرضةى ِةِسولَــــآل خـــر لــ َيــــى ةض ظى ِــآ
زةلَـــــآ :ثيَغـــــةوةةضى خــــر  ،فةضورويـــة ىِ :اِـــاى ئيشـ ـ ةط ً ِةغـــيرو ئةدـــةض
اةوييــــاضى ارؾـــت ،زةِـــآ ِـــةض ٌ َي ِـــس ت لـــة ِةض ٌةةضيـــس  ،وة لـــة ِةض ٌةـــةض
ِعٌــةايَرييةاـس وةضةيَــ ِس ت ،وة لة ِةض ٌةـةض اةضويَؿــك َي ااضيمةيـةك ِـس ت ،وة
لــة ِةض ٌةــــةض ِــعُ وصةيــةك (اــة خؿــــؤايَكة لــة ؾ ـيَرةى دطدــةِ ،ــةآلً دؤؾــيى
زةخــــرضىَ) دةفطةيــةك ِــس ت( ،و ــةِ :يَطـــروى ِــعُ ،ااضيمةيــةاى ظؤض ِطــروك،
(جف دز )ٝئةوةيــة اة لة ؾــةف واٌط اةويـط ِآ ،ياٌى :غــآ ضــر ض واٌ ــة ِـآ).
دــــا اــة زةفــــةضورىَ :ﭽ  ﭼ ،ئايــا لــة ٌطخةاةيــس يــاخرز لــة

خيمســــةتم دةِاضةاــــةيس ؟ ئــةِر سةٌيفــة زة َل ـآ :لــة ٌطخةاةيــس ِ ،ــةآلً ظؤضِــةى
ظ ٌايـــــاُ زةلَـ ـيََ :لـــة دـــةِاضةو ضـــؤٌية ييةاةيس  ،وٍـــيـ ثيَىـ ــر ية ِــــةضزوواى
زةدطيَيــةوةِ ،ة يةاػــاٌيى.
هةلَوةس تةى س يَيةم :اة زةفـةضورىَ( :    ) زوو ٌةفـةضى
ز زدــةض لــة ئ َيــرة ِطةيــاضى لةغــةض زةزةُ ،و ــة :زةِ ـآ زوو وػــرلَىاُ لــة خؤ ــاُ اــة
ز زدـةضَِِ ،ة ئيٍكــاا َِِ ،مَــيََ( :أّٔعْد ةَُٔ بداهلل) ئـةو ٌيَطـيــطة اـة اـرشض وة ،ئـةوة
ِاض ةدايــة ى لــة ئــاشةآلُ ،ئــةو ئاشة َلــة ِكطيَيــة دــةضةِرو و غةضِة ــطةزضيَم ِكطيَيــة
فيـسيــةى.
هةلَوةس تةى ض وارةم :اة زةفـةضورىَ( :  ﯓ) ِـةورو ظ ٌايـاُ لةغـةض
ئـةوة يــةك زةٌ ــَ وةك اــة وةِةغــت لــة (اهلعبد )ٞو ــة :ســةضةةوى وةاكــة (احلددزَ
اهدٌل)ٛيةو ،زةِآ ئةو فيسيةية ِربزضيَية غٍروضى سةضةةوةوةو لةوىَ غـةضِربةزضىَ.
هةلَوةس تةى ثيَ هج ةم :اــة زةف ــةضورىَ( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) اةغ ـيَ لــة
ئيش ــ ةط ً ز يــةٌ ،يَطـيـــط َي ةض و زةاــاو زةيكــرشيَِ ،ــة ئاٌسةغــت ِ ـآ يــاُ ِــة ِة َلــةو
لةِيـطضروُ ِـآ ،لةغةض ضة ى ظؤضِـةى ظ ٌايـاُ ئـةو اةغـة ثيَريػـية دـةضةِرو ِـس ت،
لة ض دـؤضة ئاشةلَـ َي  ،يـاُ لـة ض دــؤضة ثةلةوضيَـــ ةض وى اـطزوة ،ثيَريػـــية ويٍَـةى
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ئــةوة ِــــس ت ،دــــا ئــةِر سةٌيفــــة زةلَــــآٌ :طخةاــةي لةِةضض ــاو زةدي ــطيَِ .ــةآلً
ظؤضِــةى ظ ٌايــاُ زة َلـيََ :دــةِاضةو ؾـيَرةى ئــةو ٌيَطـيـــطة لةِةضضــاو زةديــطيَ ،ئــةوة
ئةدــةض ئــةو اةغــة لــة ر ٌــاى ز ِــةِرو ،ئةدــةضٌا ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ،

ِةلَة ــة ة ل َيــطةز زيػــــاُ زةضِــاضةى وؾــةى :يــاُ (أٗ) وةك لــة اــةفاضةة ى غــريٍَسز
ِاغــىاُ اطز ،ظ ٌـايـاُ زوو ةض يــاُ ِـــةُ:
ِ /1ةٌسيَكـياُ زةلَــيََِ :ؤ ضةيعِـةٌسييــة ،و ة :ا ِـى يةاــةوى لة ر ٌـاز ِـةِـآ،
ٌاِـآ ِي زووةً ِكــات ،وة ا ِــى زووةوى لة ر ٌـاز ِةِآٌ ،اِـآ ِى غـيَيةً
ِكــات.
 /2ظؤضِةؾــــياُ زةلَــــيٌََ :ــةخيَط ،ئــةوة ِــؤ غـةضثؿــكـكطزٌــــة (اهتدددٚري) ،و ــة:
ِةضاــاً لةو ٌةى ِاغــكط ُ ،زة ر ٌــآ ِيـس ت ،زةدرمــآ ئاشة َليَـ  ،يـاُ ثةلـةوض َي
ِكـا ة دةضةِـــرو ،يـاخرز خــر ضزُ ِـة ٌةز ضيَـــ ِـس ت ،ئٍذـا ئايـا ئـةو خــر ضزٌة
ضؤٌــــــة وةظةٌــــــسة زةاــــــطيَ؟ ئــــةو ئاشةلَــــة اــــة ويٍَةاــــــةى زةغــــت ٌااــــةوىَ
دةضةِروةاــةى زةغــت ٌااــةوىَ ،ةواؾــــا زةاــــةى دةضةِروةاــةى ِايــى ضــــةٌسة؟
ِايـــى ئةوةٌــسة ٌطخةاــــةى زةزةىِ ،ــؤ ويٍَــــة ِــايي غــآ غــةز ِــةظ ض زيٍــاضى
ِيـ ةط دييةِ ،ـةو ِـطةة ثـــاضة زةاـــا ة ضـةٌس شةوـة خــر ضزُ زةيـس ِـة ٌـــةز ض ،دـا
ِةٌــس َي لــة ظ ٌايـــاُ زةلَــــيََ :شةويَــ ِ ،ةٌسيَــــ زةلَــــيََ :زوو شةًُٙ ( ،غة ددٍَّْٔٙ
ُٗٙعغّْ )ٍّٚٔٚئيــسى زةاا ة ضــةٌس ضةؤش خــر ضزُ ِـؤ ٌـةز ض ُ ،ئةوةٌـسة خــر ضزٌةى
ثآ زةاـطةزضيَم ةغــميىياُ زةاــطيَ ،لةديــا ى دةضةِـروى ئاشةلَةاــة.
هةلَوةس تةى ش ةش ةم :اــة زةفــةضورىَ( :ﯙ ﯚ ﯛ) ئٍذــا ئةدــةض ئــةو
خــــر ضزٌةؾى ٌـــةِرو ِيـــس ت ِـــة ٌـــةز ض ُ ،ئـــةوة ِـــة ئةٌـــس ظةو ِاض ـــةداى ئـــةوة
ضةؤشوودــط د زةاةويَيــة غــةض ،وؾــةى ( ةكددَي) اــة ِــة ( ،كددَي)يـــ خريٍَسض وة ــةوة
( ةكد دَي ك،دَي) و ـة،ً( :جدى) ويٍَـة ،دـا ظ ٌايــاُ زةلَـيََ :ئةدـةض (ك،دَي)ِـآ ،و ـة :لــة
ديٍػــــي خــؤى ،زةدر ــــطىَ ( :ةٓ دذةا اهقوددٍ ،كددَ ُي ذهددم اهقوددٍ) وــاز ً ئــةو ؾــية لــة
ديٍػــي ئـةو ؾـــية ِـــآِ ،ـةآلً اـة در ـت ( ةكَْهّٕدُٕ) وـةضز ٌيـــة لـة ديٍػـــي ِـــآ،
ِــةآلً دطٌط ئةوةية لة ٌطخيــس  ،ياخرز لة ؾـــيَرةيس ِاو ايـة ىم ِاض ةدايـة ىِ ،ـا
لة ديٍػـي خؤؾــي ٌةِــآ.
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ئيىــاً والي ـ ضةةمحــة ى خـــر ى ل ــآ ِ ـآ دػــةيةاى دــر ٌى ِةيــةِ ،ــؤ ضــؤٌية ى
وةظةٌـــسة اطزٌـــى ضةؤشووةاـــاُ ،وةك (ق ددزطي) لـــة (اجل دداًع ٪حل دداَ اهقّٕ ددزآْ)ز
اهدذ ٜ،ةٙقّٖ ُت دىُ اهصَّ د د َْٚة
صد ٌ،عْ ُ ،فددّٜ ٛ
ضدُّ ةًددا ة
ِيٍَاويــة ىّٔ ( :قدداية ةٙخْ ةٚددّٔ ٟقدداية ًةا ،هددم أّٔحْ ة
اهّٓ ةعدداَّٚ
ك دٍْ ةثٌة ُِ دُٕ  ً،دّة ّٜ
ْظ دزة ّٔ
صددا ة فّّٔٔ ُِٚ
اه دذّٔ ٜ،أ ة
اهص د ّْٜ َُٚ
ُقددََّ٘ة َّ
ّٔف د ُٚخْلٍُّٔ ةكؤّ ْ ٚدٕ، ،ف ٚدٕ ،أّْْٔ ّٔ ٙ
ّٓعٍ،ة كّٕىَّ ً،ضْل،نيًَُِّ ّٛا أّْٔٗ ٙةصُد د٘ ةَ ًةلّٔداْة كّٕدىّْ ًُد
فّّٖٔ ُٚ
ََ ةًْ ْ٘ٙدا)( ،)1و ـة :يةسيـــا زةلَــآ،
واليــــ در رويــــة ىِ :اؾــيـــطيَ ؾــي َي لــةِاضةى ئــةو اةغـــةوة اــة ٌيَطـيـــط َي
زةاــرشيَ ،وة ويٍَــةى ئــةوى زةغــيٍااةوىَ ــاار دــةضةِروى ِــس ت ،ئةوةيــة اــة ِــةو
ؾــيَرةية ِطةيــاضى ِةغــةضز ِــسضيٌَ :يَطـيـــطةاة زةٌطخيٍَــسضيَ ،وة ةواؾــا زةاــطيَ
ٌطخةاـــةى ضـــةٌسة ،وة ثاؾـــاُ ةواؾـــا زةاـــطيَِ ،ـــة ٌطخةاـــةى ضـــةٌس خــــر ضزُ
زةاطةزضيَِ ،ةض ٌـةز ضةى ضةؤشة خـر ضزٌيَكى ياُ وػـــية خـر ضزٌيَكـــى زةزضيَيــآ ،يـاُ
لةديـــا ى ِــةض وػــــية خـر ضزٌيَــــ ضةؤشيَـــ زةدــطيَ( ،و ــة :ئةدــةض خـــر ضزٌةاةى
ٌــةز  ،ةواؾــــا زةاــــةيَ ،ضــةٌس وػــــية ،ئٍذــــا لةديــــا ى ِــةض وػــــية خـــر ضزٌة
ضةؤش َي ِة ضةؤشوو زةِـآ).
ِةآلً ِة ِؤضـروٌى وَ ضةٌس ضةؤشة خـر ضزٌة ،دا زوو شةوـة ،شةويَكـة ،لـة ديـا ى
ِةض ضةؤشيَـــ  ،خــر ضزٌى ضةؤشيَـــ ِـــةضةؤشوو زةِـآ ،ضـرٌكة ئاية ةاـة ِاغـي وػـــت
(ًُ د دَ) ٌااـــاتم ِاغـــي خــــر ضزٌى ٌةز ضيَـــــ ( ،طع دداَ ًض ددلني) زةاـــات ،اـــة زيـــاضة
خـر ضزٌى ضةؤشيَكـة :شةويَــ ياُ زوو ُ.
هةلَوةس تةى حةوت ةم :اة زةفـةضورىَ( :ﯜ ﯝ ﯞ) ،ثيَؿـيــط ِامسـاُ اـطز،
ط ةع داَ
(اه٘ب د دايُ صُ د د٘ ُ١اهعةاق ،ةب دٗ ٞاهد دٌزك ٟاه٘ب ٚد دى اه ّٜد د ،ذٙ ٜة ةت د د ّٔيذ ٠ب دٕ ،ةب ْع د ةَ ّٔأكّٖ ،و د  ٕ،ةٗ ّٔ
ك داْة ةث ،ق د )ّٗ٩ٚلــة ئةغ ـمَس (ٗبدداي) ِــة ِــاض ٌى زلَؤثــة ظهم زلَؤثــة دــرضؽ
ٗبٚددى خ ّٚةذا ّٔ
زةدـــر طىَ ،ئٍذـــا ( ةٗبةد داية) و ـــة :غـــةضةماوى خـــط خٗ( ،اه د دٌزك ٟاه٘ب ٚددى) و ـــة:
لةوةضةدــايةاى ِة زةضز ،اـة وآلخيَـــ لـةو لةوةضةدـــاية خبــر ت ،ئـــاظ ضى ثـآ ِ ـــات،
ط ةعداَ ٗبٚددى أّٔ ٜةث ،قٚدى)،
زو ى ئــةوةى اــة زةخـــر ت روؾــــي ٌاضةةسة يــــي ِةــــآ ( ،ةٗ ّٔ
خـــر ضزٌيَكى دــرضؽ اــة ِةيَيــة ِــؤى ئــاظ ضز ٌى ئيٍػــاُ ،ليَــطةز اــة زةفــةضورىَ:
 )4ج 4ص384
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ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼ ،و ة :ئةو دةضةِـروة ،دا لة ئــاشةهَ ياخـــرز لـة خــر ضزُ،
ياُ لة ضةؤشوودـط َ ،ز ٌط وةِ ،ؤ اةغــ َي اة لـة ئيشـــطة وس يةو ٌيَطـــيــط ةض و زةاـات،
ِا ئةو غع ية ِطـيَصيَ ،اار ةوةــآ ِـآ ،وة خةلَـكى زيكةؾـى ثيَـرة ةوةـــآ ِـآ ،وة
ِةيَيــة اةفــاضةة ىم ثااــةروٌةوةى لةو درٌــاِةى اة اطزوويــة ى.
هةلَوةس تةى هةش تةم :اـة زةفـةضورىَ( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) ،خــر ِـرضزوة لـةوةى
يَجةضةيرة ،ضاوثؤؾيي اطزوة ،و ة :ئةدةض لة غةضزةوى ٌةفاوييس و اٌكطزِـآ ،ئةوة
و ايةاى ،و ايةاى زيكةى ِةية اة ثيَي ِاؾـيــطة ،و ـة :ثـيَـ ئـةوةى اـة دةزةيـة
ِكطيَ ،ئةدةض اةغيَ سةدى اطزوةِ ،روطةةى اـطزوةِ ،ـةآلً ٌيَطـيــطي ارؾـــيرة ِـا
لة ئيش ةط ويؿـس ِروِـآ ،خـر ى ثةضوةضزداض لـيَى ِرضزوة ،ضرٌكــة ِة ا ياغاى خــر ى
ثةضوةضزداض ٌةية ة خـر ض ئةو ؾيةى اة دةزةيةية ،خة َل ورلــعةً ثيَـي ٌيــة.
هةلَوةس تةى نؤي

ةم :اـة زةفـةضوــرىَ( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ) ،وة ِـــةض اةغـ ــ َي دة ةض يـــــةوة ِؤئـــــةوةى اـــة دةزةيـــــة اـــط وة ،و ـــة:
دة ةض يــةوة ِؤ دةزةيــة ؾكاٌسُم ِؤ ئـةو درٌاســكطزٌة ،خــر ؤلَـةى لــآ زةغـييٍَآ،
ِ َي ــرواُ خـر ظ لَــى ؤلَةغــييٍَة.
وةغـةلـةى ضـر ضةً :اـة خــر

زةفـــةضورىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥ

ﭦﭼ ،واٌـــا ضةو لَة ييةاـــةى ئةوةيـــة اـــة ةض واطزٌـــى زةضيـــا يـــاخرز

ٌيَطـيــــطى زةضيـــاو خــــر ضزٌى زةضيا ـــاُ ِـــؤ ســــةآلهَ اـــط وة ،وةك ةض ِـــر ضزُم وـــةز ض
غـاظاطزٌ َي ِؤ خؤ ـاُم ِؤ ضةيَةــر ض ُ ،و ةِ :ؤخؤ ـاُ وةك وػـرلَىاٌاٌ َي اـة ئيشـ ةط ً
زةِةغنتم زةضَ ِؤ سةزم ِروطةة ِة زةضياز يَسةثـةضةُِ ،ؤ اُ ِــةية غـــروز ِةيـٍَ
لة ٌيَطـيـطى زةضيا ،وة لة خــر ضزٌى زةضيــا ،وة ِةدؿــييـ ِـؤ خةلَــكى ضةيَةـر ض اـة ِـة
زةضيـــاز غــةفةضو ِاورؾـــؤ زةاـــةُ ،ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ،
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ِــةآلً ــا لــة ئيشـــ ةط ً ز ِــٌَ ،يَطـيـــطى وؾــكاٌييياُ لــــآ دةزةيـــة اــط وة ،ياخـــرز
ةض واطزٌيــــاُ لــــة وؾــــكاٌييس

لــــآ دةزةيــــة اــــط وة ،ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ ،وة ثاضيَع لةو خـر ية ِكــةُ ،اة ِؤ ى ئةو اـؤزةاطيٍَـةوة.
وؾــةى (صددِ )َٚــة واٌــاى ةض واــطزُ زيَ ،و ــةً( :صددَر ا صددّٓٚاد) ،وة ِــة واٌــاى
(ًص)َٚيـ زيَ ،و ـة :ةض واـط وٌ ،يَطـيــط ،زيـاضة ظؤضِـةى ِـةضة ظؤضى ظ ٌايـاُ زةلَـيََ:
وةِةغــت لــة ٌيَطـيـــطى زةضيــا (ًاصدد)ٟيــة ،زيــاضة ئــةو اا ــة ِــة ظؤضى واغــي خــرض وة،
ظ ٌاياُ ضةةظ و ضةةمحة ى خــر ياُ لــآ ِـآِ ،ـةض ااويَكيـاُ ِـة ثيَـى ثاؾـداٌى اميـروضيي
خــؤىم فةضِــةٌطم ؾــاضةظ يى خــؤى ،ةواؾــــاى ئاية ــةااٌى اــطزوة ،ئةدــةضٌا ل َيــطةز
خـــر زةفــةضورىَ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ ،و ــةٌ :يَطـيـــطيي زةضيــاو

خـر ضزٌةاـةيياُ ِؤ سـةآلهَ اط وة ،اة زيــاضة (ٌيَطـيــط) و (خــر ضزُ) دؿـــيي ِ ،ؤيـة
درضةئـــــاُ زةِـــــآ ِـــة ثيَـ ــى ضةؤشدـ ــاضو غـــةضزةوةااُ ةفػــيــــط ِكـ ــطيَ ،وة ئـــةوةف
دةوضة طيَ ضةووى ئي ذـاظى درضةئــاٌة ،اـة خــر ضـةٌس وؾــةيةك ِةااضزيٍَــآ ،زةغـيى
خة َل ٌاِةغـيـآ ارض ّـةآل ـرو (حصدز)ياُ ِكــات لةغةض و ايـةاى زياضيـكـط و ،ئيَػــيا
حدد٘تُ
خددز أّٔٗ ُ
ص د ٌْمّٕ اه ةب ْ
ّٔلددٍ ة
دى ه ّٕ
حد َّ
ِةٌػ ــةةت ئــةو ئاي ــة ةوة ،ئةدــةض فةضوروِــــاى( :إّٔ ،
ةطعةاًُدُٕ)فٗ( ،ة ةُبةد داتُٕ) يـاُ (ٗة ةبقٚ،د د ّٕٞحة٘ٚةاُاتدِٕ )،رو يـة ،ـاظة
خز ،)ّٚوة لة ديـــا ى (ٗ ّٔ
اه ةب ْ
واٌايةاــةى زيـــــاض زةِـــروِ ،ـــةآلً خــــر ى ظ ٌـــــاو ؾـــاضةظ زوو وؾـــةى ِةااضِيٍَـــــاوُ،
ﭽﭓ ﭔﭼ و ﭽﭕﭼ ،اة وةك ئيَػــيا ئيَىة يَـي زةدـــةيَ ،و ااـةياُ

ظؤض دؿــيييةِ ،ةآلً ئةواا ة لة غــةضزةوى ئةو ٌس ِـةض واغـــي غـروزى لــآ ِيٍـط وة،
ضةةٌ ة شياٌس ضةااٌى زيكــةى زةضيايــاُ ٌةخـر ضزِـآِ ،ة ايةـة ى لةٌيَـر ِـــةضةةبم ئـةو
ٌاوضــاٌةز اــة ِةضةةٍِؿــــيٍَِ ،ؤيــة خـــر ِةؾــــيَرةيةك فةضوايؿــــت زةفــةضورىَ اــة
ِةاة َلــكى خــة َل ِــآ ِةدؿــــيى لــة ِــــةورو وآل ــــاٌى زٌيــــاز  ،ضرٌكــــة لــة وآل ــــاٌى
زيكــةز ضةةٌ ة يةيطى واغــيـ خــرض ِــآِ ،ؤيـة ئيَػـــيا ظ ٌايـاُ زةضِـاضةى ٌيَطـيــطى
زةضيـاو خـــر ضزٌى زةضيــا ضـــةٌس ةض يةايــــاُ ِــــةُ ،اـة ِــــةوروياُ لةدــــةهَ ئاية ةاــة
زةدــرميََ ،لةِــــةضئةوةى خـــر ى ثةضوةضزدــــاض وؾــــةى و ى ِةاــــاضِيٍَاوةِ ،ــةورو
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واٌايةااُ زةدةيةٌآ ،ضرٌكة ئيَػــيا لة ضةؤشِةآل ى ئاغياو لـة ظؤضِـةى وآل ـاٌى زٌيـاز ،
ئةوةٌــسةى شياٌــس ضى زيكــةى زةضيــــايي زةخرضيَــــَ ،وةك :ضةؤِيــــاُم دــــطةش هَم ِــؤقم
شيــاٌس ضي و زةخــؤُ ،اة ضةةٌ ـــة ئيَىـة ِـةض ٌاويـــاُ ٌةظ ٌيـــَم ،ضةةٌ ـة لـة ى ئيَىـة
ِـةض ٌةخرضيَـَ ،ياُ ِــةض ٌةِـَ ،وة ِةٌسيَـ لـةو شيـــاٌس ض ٌة ظؤض ظؤض ِـة ٌطخيــطُ
لــة دؤؾــــيى واغــــي ،دــا ئاية ةاــــة ِــــةوروياُ زةدةيةٌ ــآ ،ل ــةوِاضةوة ئــةً زةدــــة
ص د ْ َُُٖٚةًددا
اهلل ةك ِْ ُٔ ةٌددا ّٔقددا ةي ة
ّٕ ٟ
ضد ة
ظ ةر ،
ةبددا ّٛ
ج ةب ْ ٚد ّٛز ةك د  ّّٚا ْب د  ّّٚك َّ
ِةيــــة [ :ةك دّْ صة د د عْ َ، ٚ،ب د ُ ّّٚ
خزةجةدُٕ اهبٔٚقد ٛف د ٛصد دِِٕ اهلد درب ٠بدزقٍ
ةطعةا ًُُٕ ًةا ّٔهفّٔظّٔ ب،دٕ ،ا ّٖه ةبخْدزُص{أّٔ ْ
اصْ دَّٓٚ،ة ٗ ّٔ
(ٗ )45864اهد ددََّارةقّّٕٓق بد ددزقٍ ( ،})35و ــــة :غــــةِيسى اــــرضةى درِــ ــةيط زةلَــــــآ:
ِةِسولَــآلى ارضةى ِةِةـاؽ خـر ليَيـاُ ةض ظى ِآ ،زةضِــاضةى ةفــػـيـطى ئةو ئاية ـــة
ص د ْ َُُٖٚةًدا اصْد دَّٓٚ،ة) ئـةوةى
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ ،در رويـة ى ( :ة

اة يَيـس ةض واـط وة ،وة خـر ضزٌى زةضيــا ئةوةية اة ِةســط فطةيَــى زةز ـة زةضيَ.
ةبدداظ )ّٛخـــر لــة خــؤىم ِــاِي ةض ظى ِ ـآ ،ديَطةزض وة ــةوة در رويــة ى:
ِــةض لــة (ا ْبدّ ّٚك َّ
صد ْ )َُُٖٚوةِةغـت ثيَـى
{ص دً َٖٚدا اصد دّٓٗ َٚطعاًُدُٕ ةًدا ًُو،د ة ًِْ،دُٕ ٗة ةبق،د د ة ،}ٛو ـة ( :ة
ئةوةيــة اــة يَيــــس ةض و زةاــطيَم زةدي ــطيَ ،واغــــيم يــةيطى واغــي ئــةوةى ِــة ــةضةو
ط ةعدداَ)ةاةؾــي ئةوةيــة اــة غــــريَط
ــاظةيي زةخــــرضيَ ،ئــةوة ٌيَطـيـــطةاةية ،خـــر ضزُ ( ّٔ
زةاــطيَِ ،ةلَسةديـطيَ ،وةك ئيَػــيا اة لـة ٌيَـر در ـروز ِةلَسةديــطيَ ،دؤؾـيى واغـيم
دؤؾــيى يةيطى واغــيـ ،زياضة ئـةواا يـ ِـة ؾـــيَرةيةك لـة ؾـــيَرةااُ ر ٌيريـــاٌة
اهد ،ذٙ ٜةِْ ةع ،قدَُ
دؤؾــيى واغي ِةلَة ـــطُم زو يـي ِيدـــؤُ ( ،ةٗ ّٔقداية ّٔقدَْ٘ طّٔ ةعا ًُدُٕ اه د ٌ،و ُ ّٜ
ص دا،٢زُ ةً دا ف ٚدٕ ً، ،دّْ ةُ ةب دات ،ةٗ ةُخددٖ٘)(ِ )1ةٌــسيَكيـ در روياٌــة وةِةغــت لــة
 ً،دّْ ًا  ٢،د  ٕ،ةٗ ة
خـــر ضزٌى زةضيــا ،خريَكـــةية ى اــة يَيــس زضوغــــت زةِــآ ،ضرٌكـــة ئــاوى زةضيــــاو
ظةضيااــاُ خؤى غــريَطة ،وة ِةض ؾــييَكى زيكة اة لـة زةضيااـــاٌس ِةيـــة لـة ضةووةكم
لــة يةيــــطى ضةووةا ــيـ ،اــة ئيَىــة ئيَػــــيا ِؤخؤوــاُ لــةً غــــةضزةوةز لــة غــةزةى

ِيػــتم يةاةوس زةظ ٌيـَ اة ضــةو م و ـــاى ﭽﭓ ﭔﭼ و ﭽﭕﭼ،
ظؤض ظؤض فط و ٌــة.
 )1اجلاًع ٪حلاَ اهقزآْ ج 6ص388
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ئٍذـــا ِــا ِع ٌيــــَ ظ ٌايــاُ غــةِاضةت ِــة ٌيَطـيـــطى زةضيــاو خـــر ضزٌى زةضيــا ضــيياُ
در ـــرة ،وة ثيَيـــــاُ و يـــة ضـــيم ضـــي زةدطيَيـ ــةوة؟ غـــــةضة ا ئـــةً فةضوايؿـــياٌةى
ثيَغـةوةةضى خـر  لةوِـاضةوة زيٍَيــٍةوة:
خ دزّٚ؟
ص د ٣،ىة ةك دّ ّٚا ّٖه ةب ْ
اهِب ،د دُ  َّٛ
ضد دٛة اهللّٕ كة ِْ دُٕ أَّّْٔ َّ
جددا ،بزْ ّٚب دّ ّٚةك ْب دَ،اهلل ،ةر ،
يةاـــةً [ :ةك دّْ ة
ج دُٕ اهبة ْٚةٔ ،ق د ُّٛفد د( ٛصددِّ اهلددرب)٠
خددىُّ ًةْٚتة ُت دُٕ)ص{ّٔأخْ ةز ة
اهّٓ ُٔدد٘رُ ةًددا ُُٖ٦ا ّٖه ،
ّٔقدداية ( ُٓ د٘ة ّٜ
ف ّٔ
بزقٍ (ٗ )44425ةابُّ خُشمي ٞف د( ٛصدخٚخٕ) بدزقٍ ( )443قداي ا٪كظٌد ٛخّٚصدِادُُٖ
خُٕ
دخ ة
ص خ ٚخذ هدٕ عدآَ ًدّ رٗاٙد ٞأبدٓ ٛزٙدز ٝكِدَ ابدّ ًاجدٕ ف د ٛاهّٓٔدار ٝةٗصة َّ
ة
ا٪هب دداُ ً ٛددّ رٗاٙد د د( ٞأب ددٓ ٛز ٙددز )ٝف د د ٛص ددخ ٚاجل دداًع ب ددزقٍ ( ،})3588و ـــة:
داِيــطةى اــرضةى ِةِـسولَــــآل خـــر لــــيَى ةض ظى ِــــآ ،زةلَــــآ :ثطغــــياض اــط زةضِــاضةى
زةضيـــا لـــة ثيَغةوةـــةضى خــــر ؟ فـــةضوروى :زةضيـــا ئاوةاـــةى ثااكةضةوةيـــة ،وة
وطز ضةوةِروةاــةى ســـةآللَة ،و ــةِ :ةضضــي يَيس يــة ســـةآللَة ،ض ِــة ظيٍسوويــة ى
ِي ــطي ،وة ض لةويَــس ِيكــرشىم مبــطيَِ ،ة وطز ض لة دةلَــةً ٌــازضيَ.
جددزَّاد
خ دُ٘تُ ٗةا ّٖه ة
حؤَّّ د هِّٔةددا ًةٚتةتةدداْ ّٚا ّٖه ُ
زووةً :ثيَغةوةــةضى خـــر  زةفــةضورىَ[ :إّٔ ،
جد دُٕ ّٔأحٌْةد دَ بد دزقٍ ( )8832اهَارقّّٕٓد د دق ب ددزقٍ
ّٓخةد ددايّٚص{ّٔأخْ ةز ة
ٗدةًة دداْ ّٚاهلّٔب،د دَُ ٗةاه ْ
خُٕ ا٪هب دداُ ٛف د دٛ
دخ ة
(ٗ )4658ةابْددُّ ًةاجةد دْٕ ب ددزقٍ ( )2244كةد دّْ ابْد دُّ ّٚكٌةد دزة  ةٗصة د َّ
(اهضوضدو ٞاهصدخٚخ )ٞبدزقٍ ( })4445و ـة :زوو وطز ضوـاُ ِـؤ سـةآللَــَ :واغــىم
ارلمــــة (اــة غــــةضٌاِطةزضيََ ِــا ِؿــــىطُ سـةآللَــــَ ،وةدــــةض ِؤدــــةُ ِــروَِ ،يــاُ
لــةضةووى ةٌسضوغــــيييم ثعيؿــــكييةوة ظياٌيــاُ ِــةِآ) ،وة زوو خــريٍَيـ :د ــةضم
غــــجنَ (ئــةو ٌيـ لة ةض غــــيييس دؤضيَكــــَ لــة خريَــــَِ ،ــةآلً زيــاضة ثيَكّا ةاــةياُ
ديــاية ،لة خريٍَــى زى).

ئٍذـــا (اهق ددزطي)( )1زةلَـ ـآ ( :ةٗقّٔدداية ةًاه،ددم ٗاهغَّدداف،عٗ ٛابْددُّ ّٔأب،دد ٛهّٔٚؤّددٗ ٟاّٗٔ٪سةاك،ددٛ
اهض دٌم ٗاهددَٗا
خ د ّٚز  ً،د ةّ َّ
ك دى ةً دا فد د ٛاهبة ْ
٧ك دى ّٕ
ٗاهجَّ د د٘ر ّٜٚفد د ٛرٗاٙدد ٞأّ٪عددجعّٔ ُٙ ٛ
ص د ة٘ا ١اصددّٓ َٚأّٔٗ ٗجددَ ًةٚت داّٗ) و ــة ( :ةًا ،ه دم
خ دز  ً،د ةّ احلّٔ ٚد٘ةاْ ٗة ة
ص دا،٢ز ةً دا ،ف د ٛاهبة ْ
ةٗ ة
ٗاهجد٘ر )ّٜٚاــة ِــــةوروياُ غــــةض وةظِــــةَِ،
ٚودٗ ٟاّٗٔ٪سةاك ،د دَّ ٛ
ٗاهغَّ دداف،عٗ ٛا ْبدُّ ّٔأ ،ب د ٛهّٔ ّٔ
ِة َل ــكر ظؤض لــة ظ ٌايــاٌى زيكــةف ،در روياٌــةِ :ةضضــي لــة زةضيــا ز يــة لــة واغــيم لــة
 )1اجلاًع ٪حلاَ اهقزآْ ج 6ص385

www.alibapir.net

......

()011 – 49

[ ] 499

شياٌــس ض ٌى زيكــة ،وة لــة ِةضضــي شياٌــس ضةو لــة زةضيــاز ِةيــة ،ض ةض وِكــطيَ ،ض ِــة
وطزوويــي وةزةغــت ِــآ( ،زياضة ِة وةضديَـــ اـة ٌـةدؤ ةض ِيَتم ِؤدـةُ ٌـةِروِآ ،وة
لـــة ضةووى ةٌسضوغـــــييةوة ظيـــــاٌى ٌةِـــــآ) ،ئـــةوة لـــة ضةووى ؾـــةضِييةوة ِـــةوروى
سـةآللَــةِ ،ةلَــ ةف ِـةوة زيٍٍَـةوة ،زةلَـيََٗ[ :اهدَهٚىُ ةًدا قّٔاهّٔدُٕ اهزصد٘ي اهلل  ف دٛ
خ  ٌ،دٕ،
ّٔل دٍْ ّٔفٔة د دىْ ةًعةلّٕ ددٍْ  ً،د ّْ ّٔه ْ
اهلل ه ّٕ
خزةجة ددُٕ ّٕ
احلدد٘ت اه ّٜد دذُٙ ٜ،قددا ُي ّٔهدُٕ اهعةِْ د د ةبزة ( ُٓ د٘ة رّٚسْق أّٔ ْ
ح ةٌددَ
ج دُٕ أّٔ ْ
خزة ة
ّٔك دىةص{أ ْ
صدد٘ي ّٚاهلل  ،فّٔي ّٔ
ّٚهدد ٟرة ُ
ّٓ ،عٌُ٘ ةُددا ً ِْ ،دُٕ) فّٔئّرْصة د دوِّٖةا ً ِْ ،دُٕ خ ّٔ
ع د ١ْٛفّٔتُ ّٖ
ة
بد د د ددزقٍ (ٗ )44288ةًُضْ د د د دد ،وٍ بد د د ددزقٍ (ٗ )4484ةأّٔ ُبد د د دد٘داُٗد بد د د ددزقٍ ( ،})2543ئــــــــةوة
ِةغـةضِا يَكـة اة اؤوـة َل َي لـة ِـاوةآلُ خــر ليَيـاُ ةض ظى ِـآ ،زةضـَ ِـةضةو زةضيـاى
غــــروض ،لــة ضةير ية يَكــــس زةلَــــآ :شواضةيــاُ غــــآ غــــةز اــةؽ ِــروة ،زيــــاضة ظؤضيــــاُ
ِطغي زةِـآ (أّٔبةا ُكبة ْٚدَةْ ّٔٝبّة ا ّٖهجةزَّاح )ّٚئةويـطياُ ِـروة ،ـا و ى ليَّـات يـةاي ضةؤشيَ زوو
خرضوــــا زوو خرضوــاى زةز ٌ ـآ ،زةياوــصيم ئاويــاُ لةغــةض زةخـــر ضزةوة ،ئٍذــا زو يــي
يةاي ضةؤشيَ يـةك خرضوـاى زةز ٌـآ ،دـا يـةا َي زةثطغـآ ،ئايـا يـةك زةٌكـة خرضوـا ض
غــروزى ِــةِرو؟ زة َل ـآ :غــروزى ِاؾــي ثيَسةدةياٌــسيَ ،وة اا َي ـ دــةزضى ئــةو زةٌكــة
خرضوايــةواُ ظ ٌــى اــة ئــةويـ ٌــةوا ،ثاؾــاُ يٍيــاُ ظؤض ِــؤ زيَم زةغييؿــياُ ٌادا ــة
ئاوةز ٌيــــى ،شواضةؾــــياُ ظؤض ِــروة ،زو يــي لــة اــةٌاضى زةضيــاى غــروض زةِــَ ،ةواؾــا
زةاــةُ شيــــاٌس ضيَكى دــةوضة اــة زيــــاضة (كِب د دز)ى ثـآ زة َلـيََ ،ضةةٌ ــة دؤض َيـ ِـآ لــة
واغــــي ،دــؤضة س ـرو يَكى دــةوضة ِــروة ،زة َل ـآ :واٌ َي ـ ئــةو غ ـآ غــةز اةغــة ليَيــاُ
خــــر ضزوة ،ئٍذـــــ ا دؤؾـــيى ظيازةؾـــياُ لةدـــة َه خـــؤ ِطزؤ ـــةوة ِـــؤ وةزيٍـــة اـــة
ِطزوويــاٌة ةوة ،وة ِؤ ثيَغــةوةةضى خـر ياُ  ديَ ةط وة ــةوة ،ثيَغةوةةضى خــر 
ّٓ ،عٌُُ٘ةددا
ع د ١ْٛفّٔتُ ّٖ
خ  ٌ،دٕ ،ة
ج دُٕ اهللّٕ هّٔلّٕ دٍْ ّٔف ةٔ دىْ ةًعةلّٕ دٍْ  ً،د ّْ ّٔه ْ
خزة ة
فةضورويــة ى ُٓ [ :د٘ة رّٚسْق أّٔ ْ
ً ِْ،ددُٕ}و ــة :ئــةوة ضةؤظييةاــة خـــر ِــؤى ٌــاضزووُ ،لــة دؤؾــيةاةي ِيطــياُ ثيٍَــةواوة
ئيَىــةف ــؤظيَكى ل ــآ خبــؤيَ؟ زيــاضة ِــة ةئكيــس وةِةغــيى ئــةوة ِــروة اــة زلٍَيايــاُ
صدد٘ي ّٚاهلل ،
ّٚهدد ٟرة ُ
ص دوِّٖةا ً ِْ ،دُٕ خ ّٔ
ِكا ــةوة ،ؾــييَكى ســة ةض وياُ ٌةخـــر ضزوة ،زة َل ـآ{ :فّٔئّرْ ة
فّٔئّكّٔدىة} ِةٌسيَكىاُ لةو دؤؾــيةى ِؤ ثيَغةوةةضى خـر ٌ ـاضز ،ليَـى خــر ضز ،ئٍذـا
زةلَــآ :زوو ئيَػــكة دـــةوضةاةمياُ ثيَكـــةوةٌاُ ،زةلَـآ :ئةويــطةاةواُ (أّٔ ةبدا ُكبةْٚدَة ّٔٝبْدّة
ا ّٖهجةزَّاح )ّٚفةضوـاٌى اطز ايَىاُ لـة ِـةوروواُ ِـة اةلَةدة يــطةِ ،ـة غـر ضى وآلخةاـةى
ِةِــَ ئةو زوو ئيَػــكةز ضةؤيــي ،اة ثيَكىــاُ وةٌاِروُ ،غــةضى ٌةدةيؿــيآ ،زةِـآ ِـة
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دــةز دطزيَــــ ِروِــــآ ،زيــاضة سةير ٌيَكــــى ظؤض ظؤض دــــةوضة ِــروة ،اةو ــــة :ئــةوة
ِةلَـ ةية لةغـةض ئةوة اة ِةضضــى لة زةضيــاز ِةيــة زةخــرضىَ.
وةدــةض ؾــي َي لــة ضةووى ثعيؿ ــكي (ط د )يــةوة ،زةضِكــةوىَ اــة ظيــاٌى ِةيــة ،يــاُ
ٌةخؤؾـــــي ِآلوزةاـــــا ةوة ،ويكطةؤِيَكـــــى يَس يـــة ،ئـــةوة ديايـــةِ ،ـــةآلً لـــة ضةووى
ؾــــةضِييةوةِ ،ةضضــى ِةؾــةض ث َيــى ضــاك ِ ـآم ِــؤ ِةؾــةض ِــاف ِ ـآم ِةضشةوةٌــسيى
يَــس ِـآ ،ســةآللَة ،وة لةضة غـييس ِـةض ئـةوةف لةدـةهَ ضةووسـى ؾـةضي ة س زةدرمــآ،
ضرٌكـــــة ئيَػـــــيا ِـــــةوروواُ زةِيـــٍ ظؤض لـــة ضيَؿـــــيداٌةااٌى زٌيـــــا خــــر ضزٌى
ضةووةايـىم ِة ايةــة ى زةضياييــاُ ِةيــة ،ئــةوةى ِطــآ ِــؤ ِيٍسغــياُم ضـ م ياِــاُم
اةوةؤزيــاو واليعيــاو ِ ...يـــس ،زةِيٍـــآ ؾـيى غـةيط غـةيط زةخـؤُِ ،ـؤ ويٍَـة :وـاض،
ِـــؤق ،دـ ـطةش هَ ،وةك دـــرمت شياٌـــس ضي و ِةيـــة ئيَىـــة ِـــةض ٌاوةااٌيؿـــــياُ ٌـــاظ ٌ ،
ِةوروؾـــــياُ زةخـــؤُِ ،ةلَةة ـــــة ئـــةو ُ وةٌةِـــــآ ثـــطؽ ِكـــةُ ِـــة ؾـــــةضي ة ى
ئيػــ ويي ،ئايا ةضيَـى ز وُ ،يـاُ ٌـا؟ ِـةآلً ئةدـةض وػـرلَىاٌ َي ةضيَـى اةو ـة ويَ ،وـاز ً
خـــــر ضزٌيَكة شياٌــــس ضى زةضيــــايي ِــ ـآِ ،ــــؤى ِةيــــة ِيدـــــر ت ،وةدــــةض لــــة ضةووى
ةٌسضوغـيييةوة خـط خ ِــآ ،ياُ ِيَــعى لــآ ِكــاتم ثيَـى ٌةخــرضىَ.
ئيَىــــة غــــالَى ( )2011ضــرويَ ِــؤ اةوةؤزيــــام واليعيــــاِ ،ــؤ ِةؾــــس ضيي اــطزُ لــة
اؤٌ طةيةك ز اـة ِـؤ ثةضلةواٌيــاض ٌى ئاغــيا لـة ثاييةخيــى اةوةـؤزيــا ِةغـيــط ِرو،
شواضةيةاى اةً وػـــرلَىاٌى لـآِروُ ،ئٍذا لةِةضئةوةى خةلَكةاـة ِةدؿـيى ِيجةضغـت
(ٗثددق) ِــروُ ،اــة غــةضِ ةط وياُ ٌاخــــرضيَ ،ئيَىــة ِةضضــــي دؤؾــيى ئــاشةهَ ِرو يــة،
ٌةواٌـسةخـــر ضز ،ةواؾــــاواُ زةاــطز ض ــى زةضي ــايياُ ِةيــــة ،ئــــةوةي ةِي ةمتــــاُ
ِطزِــاية ،زةواٌـدـر ضز.
ئٍذــا اـة زةفةضوــرىَ :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ ،وةك ثيَؿــيــطيـ ِامسـاُ اـطز،
و ـة :ئــةوة وــةز ض غــاظاطزٌيَكةو ضة ِر ضزٌيَكــةِ ،ـؤ واوةيــةك غــروزى لــآ زةِيــٍَِ ،ــؤ

خؤؾـــــياُ ،وة ِـــــؤ ضةيَةـــــر ض ٌيـ ِةدؿـــــــيى ،ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭼ ،وة ةض وى يــاخرز ٌيَطـيـــطي وؾــكاٌييياُ لـــآ دةزةيــةاط وة ،ــاار لــة ئيشـ ةط ً
ز َِ ،و ة :اة لة ئيشــطة وس ٌةِــروُ ،ضةةو يــة ةض ويـاُ ِكــةُ.
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وةغــــةلةى ثيٍَذــــةً :اــة خـــر زةفــــةضورىَ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ،ئةغــــــــمَى وؾـــــــــةى

 َُّ٪ةٔدا
صدٌّْ ، ٚاهلّٔعْ ةبد ٞكّٔعْ ةبد ّّٗٔ ٞ
(اهلّٔعْ ةبد د )ٞلــة ضييــــةوة ِــــا رة؟ (اهقزطد دي)()1زةلَــــآُ ( :
ك ْع د
ًزب ةعد ّ٘ ٞةّٗٔأكّٖ ةجدز بٚدد٘ت اه ةعد ةز ً ،ددََّٗ ةر ّ٘ ٝةٗ ،ق ٚدىة هِ،ت٘ ،٢ةٔدا ٗةبزٗس ّٚةٓدا فّٔ ّٕلدىُّ ةُدات ّٛ٤ةبدارّٛ ّٚس ّٔ
كعْ ثةَ ٜاهد ةٌزأّٔ ّٚ ٝ،خ ةذا ظٔز فد ٛصدَرٓا) ،و ـة:
كعْ اهقّٔ ةَ  َّٚةٗكعُ٘ اهقِّٔا ٝةٗ ّٔ
ةٗ ّٔ ًُِْٕ،
اةِةـةِ ،ؤيــة ئــةو ٌــاوةى ليٍَـط وة ،ضــرٌكة ضــر ض دؤؾــةيةِ( ،ـا ــةو و ضــر ض دؤؾــةف
ٌــةِآ) وة ظؤضِــةى والَةا ــاٌى ِــةضةةِاُ اــا ى خــؤى ِاظٌــــةيي ِــروُ ،وة زةؾ ـ ر طيَ:
لةِةضئــةوة ٌـاوى ليٍَــط وة اةِةـة ،ضـرٌكة ِةضظِؤ ــةوةو لةغـةض ظةوى زيـاضة ،وة ِــةض
ك ْعد ) وةك دريَعيٍ ــة ث َيــى ئيٍػــــاُ ،زوو
ؾــي َي اــة ِةضظِيَيــةوة ،ث َيــى زةدــر طئَّ ( :
ك ْعد ةثدَٔٙا)
دريَعيٍ ى ِةُ ،ئةوـــ و ئـةو ى لـة ثـــآ زةضزةضـَ ،وة زةدر ـــطئَّ ( :
و ــة :وةوكى زةضاــةوت ،و ــة :لة ئاغــيى غــيٍ ى ِةضظ ِــروةوة.
وةِةغييـ لةوة اة زةفـةضورىَ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ ،ئايـا
ِؤضي ظةوى وةاكةو زةوضوِةضى سة ةض وةو ثيَـى زةدـر طيَ( :أّ٪رْض احلّٔدزةاَ)؟ ضـرٌكة
دةزةيةية لة وةاكـةو لـة زةوضوِـةضى وةاكـةِ ،ـيش درٌاِيَـ ِكـطيَ ،ئٍذـــا وةٌةِــآ
درٌاِةااُ لة ؾــريٍَى زيكــة سـةآلهَ َِِ ،ةآلً لــةويَ سة ةض ويــطُ ،ثاؾـاُ لـة اا يَكـس
اة لة ئيشــطة ً ز ى ،ئةو ؾياٌةى اة لة اـا ى ئاغـايي ز سـةآللَـــَ ،ليَـت سـةضة ً زةِـَ،
ةه ددٍْ ُٙخةزّْ ًْ ةٔد ددا
ةل دد ّٔٞحةزَّ ةً ةٔد ددا اهللّٕ ٗ ّٔ
ثيَغــةوةــــــةضى خـــــر ف  فةضورويــــــة ى[ :خّٜ ً َّّْٚ
ض د ،وٍ ب دزقٍ
د دار ُّّٜٚب دزقٍ (ٗ )4244ةًُ ْ
ج دُٕ ّٔأحْ ةٌ دَ ب دزقٍ (ٗ )46435ةاهبُ ة
اهِدداظُص {ّٔأخْ ةز ة
َّ
ضا ُّٛ،٢بدزقٍ ( )3586كةدّْ
خ ٚةٗاهَِّ ة
ص ،
ضّ ة
(ٗ )4523ةاهتّْزً، ،ذ ُّٜبزقٍ (ٗ )554ة ّٔقاية حة ة
ع دزة ْ ّٛ ٙا ّٖه ةع دَةٗ ،}ّّْٜٚو ــة :وةاكــة خــــر ســة ةض وى اــطزوة ،وة خــةلَ ســـة ةض وياُ
أّٔب ،دُ ٛ
ٌــةاطزوة ،و ــة :خـــر درٌــاِى َيــس ســة ةض ً اــطزوة ،يــاُ ئــةو ؾــياٌةى َيــس دةزةيــة
اطزووُ ،لةغــةض ئةو ٌةى اة لة ئيشــطة ً ز ُ اـة لـة سالَـة ى ئاغـايي ز ِؤيـاُ ضةةو ُ،
 )1اجلاًع ٪حلاَ اهقزآْ ج 6ص384
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زةفــــةضوريَ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ ،ﭽﭬ

ﭭﭼ ،وةك ِ َم َيــى ةفػــريى ﭽﭫﭼ ،زةاــات ،ئــةو وا َلــة سة ةض وــة لةدــةهَ
كعْبددِ )ٞـــةض يـــةاَ ،زةفـــةضورىَ :خــــر اةِةـــةى ديَـ ـ ةط وة ِـــة :ﭽﭮ ﭯﭼ،
( ّٔ
اهِدداظ، ّٚب ةٔددا)
عددا ً٪ددّ َّ
صدد٩حةاّٗ ٗة ةًعةا ة
اطزوويــة ى ِــة وايــةى ةض وةغــياٌى خةلَــــ ( ،أ ٜة
لةِةضئةوةى خة َل لةويَــس ئــاض ً زةدـطيَم ِيَىـــَ زةِـآ ،اـةؽ زةغـيسضيَصيي ٌااا ـة
غــةض اــةؽ ،ئــةوة زةِيَيــة ِــؤى ئــةوةى اــة ِــةً زيٍــس ضيياُ لــة دــةويَكى ئاض وــس
ِةضةيَرةِــةضُِ ،ة ايةــة ى (وٍاغـــ )ى سـةزم ِـروطةة ،وة ِـةً شيـاُم درظةض ٌيؿـياُ
لةو ٌاوضةيةز ِة ِيَىٍييم ئـاض ويى ِةغـةضزةِةُ ،زيـاضة خريٍَسض ويؿـــيةوة( :قٚاًداّٗ
ه،وَِّ دداظ قّٔ ٌٚدداّٗ ه،وَِّ دداظ ،ق٘ةاً د ّٕدا ه،وَِّ دداظ)ِ ،ـــةض غـ ـآ ديـ ــطة ئة ةاةى ِـــا روُ ،خــــر ى
ثــةضوةضزداض لــة ضــةٌس ؾــــريٍَ َي ل ـة درضةئــــاٌس ئاوــــاشة ِــةوة زةاــــات ،وةك وٍــة َي
لةغــةض ِةضةةِــةااُ ،اـة اةِةـــةى ِـؤ ديَـــ ةط وُ ِـة وايـةى ِيَىٍيـــيم ئاغـاييـِ ،ـؤ

ويٍَة لـة غـــروضةة ى (اهعِلد دب٘ت)ز زةفـةضوريَ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﭼ ،و ة:

ئايــا ٌــاِيٍَ؟ ئيَىــة ســةضةةويَكى زلٍَيااــةضو د َيــى زلٍَياييىــاُ ِــؤ ضةةخػــاٌسووُ ،وة
خةلَـكى لـة زةوضى و ٌــس زةضةفيٍَـسضيَ ،وةك دـرمت اةِةـةو ئـةو ظةوييـةى زةوضوِـةضى
ثيَى در ط وة :غــةضظةويٍى ســةضة ً ،اة خةلَــ لةويَـس لةخـــؤى ئةويـــَ ِـروةِ ،ـةآلً
لــة زةضةوةى ئــةو ِاظٌةيــة ،خــة َل ضةفيٍَــسض وة ،ضة َي طيــى ليَكــط وة لة يــةُ ضــة ةوة ،وة
اــرشض وة ،اةو ــة :اةِةــة ضــااةو وٍــة يَكى دــةوضةى خـــر ية لةغــةض ِــــةضةةب ،ئٍذــا

خــــر ى ِاآلزةغـــت زةفـــةضوريَ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ،زيــاضة ﭽﮪ ﮫﭼِ ،ةيــةِ ،ــةآلً ل َيــطةز
فةضورويـ ــة ى :ﭽ ﭰ ﭱﭼ ،وـــاٌ ى دةزةيـــةاط و ،وةك ِ َميَـــى ئـــةوة ثيَـــى
،ج د ٞ،
زةدــر طيَ ديٍػــــي واٌ ــــةااٌة ،اــة ئــةو ضــــر ض واٌ ــةُ( :ذُٗ اهّٖق ْع دَة  ٝ،ذُٗ ا ّٖهخ َّ
ًُخة دزََُّ رةجة د ) ،غــآ واٌط لة زو ى يةاــَ( ،رةجة )يـ ِة ةٌياية ،لةو ضر ض واٌ ـةز
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ِةضةةب ِازة ياُ و ِروة ئةدـةض ؾـةضةيؿـــياُ ِروِـآ ،ةض ياٌــ ط رةو وةغـياٌسووياٌة ،ـا
واٌ ةااُ ةو و ِروُ ،وةك لـة غـروضةة ى (اهت٘بد)ٞز خــر ى ثةضوةضزدــاض زةفــةضوريَ:

ﭽﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ...ﯭﭼ ،دــــــاضى و ف ِــــــــةِروة
ثــافم ثيَؿــــياُ ِــة واٌ ــةااُ اــطزوة ،ئةدــةض ظؤض ثــةاياُ لةغــةض ؾ ــةضةيَ اةو ة ــآ،
در رويـــاٌة :لـةو واٌ ــــةز ؾـــةضةيَ زةاــــةيَ ،دةيٍااـة وــاٌ يَكى زيكـة لــة دــيَى ئــةو

ز زةٌيَيــَ ،اــة ث َيــى در ــــط وةُ( :ة ،ضدِ ،)١ٛؤيــة خـــر ى ِاآلزةغــت زةفــةضورىَ :ﭽﭑ
ضدد )١ٛو ــة :زو خػــــنت ،زو خػــــيٍى
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭳﭼالتوبدد ُ( ،ة ،

يةايَــ لة واٌ ـةااُ اـة ثيَريػـــيياُ ِـروة ،لـةو واٌ ـــةز ؾـــةضةي يَـس ِكـةُ ،خــر
زةفةضوـــرىَِ :ــةو ضةةفيــــاضة ظيــا ط ارفطيــــاُ اــطزوةو خؤيــاُ اــافط اــطزوة ،ئٍذـــا
ﭽﭲﭼ ،ثيَؿــيـطيـ ِاغـــىاُ اـطز ( ةٓد دَ )ٜئـةو ئاشةآلٌـةُ اـة ِطزوويـاٌَ ِـؤ

سةز ،اار غةضياُ ِةـطةُ لة ى وعدةو ى سةضة ً ،يـاُ لـةو زةوضوِـةضة ،ئٍذـا سرؾـرت
ِروِ ـآ ،ضةةؾــةوآلر ِروِ ـآ ،يــاخرز وــةضةو ِــعُ ِروِ ـآ ،ﭽﭳﭼ ،ئــةويـ ئــةو
ئاشةآلٌة ِروُ اة دةضزُ ِةٌسياُ لة ون اطزووُ ،خـر زةفةضوريَ :ئةو ٌـة ِـةوروياُ
زضوؾــىى زيٍس ضييم وايةى ةض وةغياٌى خةلَكَ ،وة ئةو ٌةى خـر ى ااضِةدـآ ز يٍـاوُ،
ِؤيــة زةِــآ ضةيَعيــاُ لــآ ِ يـطيَم سرضوة ياُ لــآ ِ يـطيَ.
وةغـــــةلةى ؾـةؾــــةً :اـــة خــــر

زةفــــةضورىَ :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ،و ــــة :خـــــر  اــــة
ئائــةوة اُ ِــؤ ضةووُ زةاا ــةوةو ،ئــةو ياغــاياٌة اُ ِــؤ ضةووُ زةاا ــةوة ،ئــةوة ِة َل ــ ةى
ئةوةية اة خـر ى ثةضوةضزداض ٌّـــيٍَييةااٌى ئاغـــىاٌةااُم ظةوى زةظ ٌـــآ ،وة زةظ ٌـآ
ئيَـــرة ثيَريػـــــييياُ ِـــةوة ِةيـــــة اـــة ضـــةٌس ويَػـــــي ة (حمّٓ دد)ٞيَكـــى اا يــــيم
ؾــريٍَيييــــاُ ِةِــــَ ،اــة ِيــــر ٌَ يَيــــاٌس ئــاض ً ِ ــطُ ،وة زيٍــس ضييم زٌيــاز ضيي
خؤ اٌياُ ِة ِيَىٍـيي يَــس ِكــةُ.
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زةفــــةضورىَ :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼِ ،ع ٌَ اـة خــر ؤلَـــةم غـع ى رٌـسة ،وة ِـع ٌَ اـة خــر
ليَةرضزةى ِة ِةظةييــة ،و ة :لةِةضئةوة اة ؤلَـةو غـع ى رٌـسة ،غةضثيَطـيي وةاـةُ،
وة ئةدـــــةض يةلَـــةتم درٌاِيَكيؿـــــياُ اـــطزٌ ،ائرويَـــــس وةِـــــَِ ،ـــع ٌَ اـــة خــــر
لــيَةرضزةيةو ِة ِةظةييؿــة.
وةغــةلةى ِةؾـــيةً :اة خــر

زةفــةضورىَ :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،و ة :ثيَغةوةـةض  ـةٌيا دةياٌـسٌى لةغـةضة ،وة خــر
زةظ ٌــآ ضــى ئاؾــكط زةاــةُم ضــى ثةٌّــــاُ زةاــــةُ ،اةو ــة :اا َيـ ثيَغةوةــةض 
ثــةياوى خـــر و ســـةآلهَم سة ةض ويَــــ اــة خـــر ز يٍــاوُ ،ثيَيــاُ زةدةيــةٌآ ،ئــةضاى
غةضؾــاٌى خــؤى ئةمــاو ــس وةو ئــةجماض خؤ ــاُ ِةضثطغــياضُ ،لةِةضئــةوة لــة خؤ ــاُ
وضيــــاَِ ،ثيَغــــةوةةض  زو ى ئــةوةى ثيَيــاُ ضة زةدةيــةٌآ :ئــةوة ســـةآللَةو ئــةوة
سة ةض وــــة ،ئــةوة ضااــــةو ئــةوة خط ثــــة ،و ِكــةُ ،و وةاــةُ ،ئــةوة ئــةضاى خــؤى
ِةض ٌةةض ِة ئيَــرة ئةمــاً ز وة.
وةغـةلةى ٌؤيـةًم اؤ ــايي :اة خـر

زةفةضورىَ :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ،
ئيَىــة زوو ِةلَرةغــيةى لة ِةض ٌةــةضز زةاــةيَ:
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دوو ـهه لوه سته ى بيويست هل هب ر ا نبه ر ئاهي تي
7

7

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ....ﭼ

هةلَوةس تةى يةك ةم :اة زةفـةضورىَ :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ،و ة:
ئةى ورسـةممةز  ،ياُ ِةض اةغ َي اة درضةئـاُ زةخريٍَـــآ ِمَـــآ :ثـيؼم ثـاك
يةاػــاُ ٌـ  ،يـاخرز خـط خم ِـاف يةاػـــاُ ٌـ  ،يـاُ ظياٌةـةخـم غـروزِةخـ
يةاػــاُ ٌ ـ ِ ،ةضضــةٌسة ظؤضيــى ثــيؼ يــاخرز خــط خ ،يــاخرز ظياٌةــةخـ ،ــؤف
غــةضغــــــاً ِكــــات ،خـــــر ى ااضِــــةدآ ئــــةً زوو وؾــــةى( :خبٚد ددح) و (ط ٚد د )ى
ِةاــاضِيٍَــاوُ ،اة ضــةٌس ُ واٌــا ِةلَسةدــطُ ،زةدرمــآ:
 )1سـةآلهَم ســةضة ً َِ.

 )2يـــاُ وةِةغـــت ثيَـــى اـــافطو وػـــــرلَىاُ ِـ ـآ ،وةك خــــر زةفـــةضورىَ :ﭽﭢ
ﭣ ﭤ ﭼﭼالتوبدد  ،وة لـة فةضوايؿـــيت ثيَغـــةوةةض ز ِـــا رة،
فةضورويـــــــة ى[ :خ َّّْٚا ّٖهٌُد د دًّ، ْ٧ة ٙ ّٔ٨ةد د د ِْجُطُص{ّٔأخْ ةزجةد د دُٕ ّٔأحٌْةد د دَ بد د دزقٍ ()8345
دار ُّّٜٚبزقٍ (ٗ )354ةًُضْ ،وٍ بزقٍ (ٗ )284ةّٔأ ُبد٘ دةاُٗ ةد بدزقٍ (ٗ )324ةاهتّْز ً،د ،ذُّٜ
ةٗاهبُ ة
ج دْٕ ب دزقٍ
ض دا ُّٛ،٢ب دزقٍ (ٗ )364ةا ْب دُّ ةًا ة
خ ٚةٗاهَِّ ة
صد ،
ض دّ ة
ب دزقٍ (ٗ )434ة ّٔق داية حة ة
( ،})824و ةِ :يَ ــرواُ ئيىــاٌس ض ثيؼ ٌاِـآ.
 )3وة زةؾـ رمـآ وةِةغت ثيَي ؾــيى خط خم ؾــيى ِـاف ِآ.
 )4وة زةدـرمـــآ وةِةغـــت ثيَــى ؾــــيى ظياٌةــةخـم ؾــــيى غـــروزِةخـ ِــــآ.
اةو ــة:
 )5ياخـرز وةِةغــت ثيَى اطزةوةاــاُ ِــَ.
 )6يـاُ وةِةغت ثيَى درفيــاضةااُ ِــَ.
 )7يــاُ وةِةغــــت ؾــــيةااُ ِــَ لــة ؾــــيةااٌيـ وةِةغــت ث َيــى خـــر ضزٌةااُ ِــَ،
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ثؤؾــااةااُ َِِ ...يــس ،ةواؾــا زةاــةيَ ضــةو م و ــااةى ظؤض فط و ٌــة.
خـر لة ثؿــت ئةو ئاية ةوةو لـة غـيَةةضيس ثيَىـــاُ زةفـةضورىَ :ئـةى خةلَكيٍـة
ئةو ؾــياٌةى اة ثاكم ضاكم سـةآلهَم غــروزِةخؿـَِ ،ا اةويؿـــياُ لةو ٌـة ضـٍط
ِكةوىَ ،لة ؾــية ثيؼم سة ةض ًم ظياٌةةخؿـةااُ ،ضاايـطُم لةدـةلَياُ يةاػـاُ ٌـ ،
ِؤية ِةويؿــة ضاو ِؤ اةوـة ثـاكم غــروزِةخؿـــةااُ ِ ـــيَطةُ ،ضـرٌكة ِةويؿـــة
سـةآلهَ ِة ظةمحةت زةغــت زةاةويَ ،وة ظؤضيـ ٌيــة ،غــرٌٍة ى خــر و يـة سـة ةض ً
ظؤض ئاغاٌيـط زةغــيسةاةوىَ( ،)1وة ظؤض دـاض ئـةوةى اـة زةضِةغـيى ســةآلهَم سـة ةض ً
ٌةِآ ،زة ر ٌآ لة ســةضة ً ظؤض ِةغةض يةاــةوة ٍِــآِ ،ؤيـة ِـةض اةغـــيَكياُ ِيـــٍى
ِـــة ثةلـــة زةولَـــــةوةٌس ِـــرو ،وةدـــــةض ـــاك ـــاك ،ئةدـــــةضٌا ِـــع ٌَ لـــة ضةيَيـــةاى
سة ةض وةوةية ،زة َليََِ :ةِسولســازضى دةي ٌى ضةةمحـة ى خــر ى لــآ ِـآ لـةً ؾـاضةى
ِةيس يــة( ،)2لــة اييَةـــي( :اهفددت اهزبدداُٗ ٛاهفددٚا اهز دداُ)ٛز لــة يــةا َي لــة
وةدميػــــــةااٌيس زةلَـــآ :ئــــةى خةلَــــــكى ِةيــــــس ز و وــــةظ ٌَ ٌاظ ٌــــــي وــــاهَم
غــاواٌةا ة اُ ضـؤُ ثةيس زةاـةُ اـة ةواؾـا زةاـةً ضـؤٌى غـةضا زةاـةُ ،زةظ من
ئاو ؾــياُ ثةيــس اطزوة ،زو يــي زةلَــآ :و وــةظ ٌَ ِةِسولســــازض ئيسزي ــــاى ِيمىــى
يةيــ زةاات ،يةي ِةض خـر زةيع ٌآِ ،ـةآلً اـة ةواؾـــا زةاـةً ضـؤٌى غـــةضا
زةاةُ ،زةظ من ضؤٌيؿــياُ ثةيس اطزوة ،ئةوةى والَةاــةى خؤى لـة سـةآللَـــس  ،وة لـة
و دةـــــا ى ؾـــــةضِيي ز و لـــة ضةيَـــى ؾـــةضِييةوة غـــــةضا ِكـــات ،ئـــةوة زيـــاضة ِـــة
ؾــــيَرةيةاى ســـةآللَيـ ثةيــس ى اــطزوة ،وة ئــةوةى وــاهَم غــــاوةٌةاةى لــة ضةيَــى
ٌاؾــــةضِيي ز غــةضا ِكــات ،ئــةوة زيــاضة ِــة ؾــــيَرةيةاى ســــةضة ًم ٌاؾــــةضِيي
ثةيــس ى اــطزوة ،ئــةوة ــا ةض ززةيةاــــى ظؤض ٍِطــيٍةيةاى ةض غــيةِ ،ــة ظؤضى و يــة اــة
ئيٍػــــاُ ِــة ئــاضةدى ٌيَرةضــــةو ٌى ضةظدــى ثةيس اــــطزوةو ظةمحــة ى ثيَرةايَؿــــاوة،
زيــَم ويــصز ٌى ضة َيــى ٌــــاز ت لــة ســةضة ًم ٌاؾــــةضِيي ز ِةاــــاضى ِيٍَــــآم غــــةضفى
ِكــــاتِ ،ــةآلً ئةدــــةض ثؿــــيى ث َيــرة ٌةئيَؿــــا ِــرو ،ئــةوة زةضِةغــــت ٌيــة ضــــؤٌى
غــةضا زةاات.
 )1لة ئةمـاوى ئةوةز اة ِةلـروةضزم و دي ـى ئيَػــياى زٌيـاو ِـى ةض ِـطزووف ِـة ظؤضيـي و يـة اـة لـة
ئةمـاوى ِةضٌاوـة وطؤظـكطزو ٌةفـاوييـةااٌـةوة ثةيــس ِروةو ؾـكـمَى دـط رة.
 )2ئةً زةض غـاٌةً لة ِةيـس ز در روٌةوة ،لة اا ى زةو وي لة (ئةمرووةٌـى ٌريٍَـةض ُ)ز .
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ليَطةز خـر ى ااضِةدآ زةيةوىَ غةضمىاُ ةض ِكيَؿــآ اـة ئيَىـة لـة ؾـيةااٌس  ،لـة
دػـــةااٌس  ،لـة ؾــةخكـــةااٌس  ،لـة اطزةوةااٌــس  ،غـةضمى ضـؤٌية ى ِـسةيٌَ ،ــةك
ضةٌسيَي ــى ،ضــرٌكة ضةٌسيَيــــى غــةٌ ى وةســةك ٌيــةِ ،ة َل ــكر ض ـؤٌية ى غــةٌ ى
وةسةاــة ،ضــةٌس ٌر َيــص ُ زةاــةى ،ضــةٌس ضةاا ــاُ زةاــةى ،دــطٌط ٌيــة ،ئــةوة دطٌ ــة
ضؤٌيــاُ زةاةى؟ ياُ ضــةٌس ضةؤشوو ُ زةدـطي ،ضـةٌس دػـــةى خيَـط زةاـةى ،ضـةٌس
خيَـطو قـــةزةدة زةاـةىِ ...يـسِ ،اؾـــةِ ،ـةآلً دـطٌط ئةوةيـة ضؤٌيؿـــياُ ئــةماً
زةزةى؟ دـاضى و ية يةا َي زيٍاض َي زةاا ة خيَط ِة ز َليَكى ئةوةٌسة غاام غـايةوة،
خـــر ثاز ؾــيى ظؤض دــةوضةى زةز ــــةوة ،وة دــاضى و يــة ِــة ثيَطــــةو ٌةوة اةغــــ َي
وا َليَكى ظؤض زةاــا ة خيَطِ ،ة وٍــةتم ئاظ ضز ٌى ِاِـاى خيَـــط ثيَكـط وةوة ،لةديــا ى
ئــةوةى خيَــــطى ِ ا ــــآ ،لةغــةضيؿــــي غــع زةزضيَ ،يــاُ دــاضى و يــة اةغ ـ َي يــةك
دػـةى خيَط زةااتِ ،ةآلً ظؤض ِة ئيدــآلصم ظؤض ِة زلَةوة ،ثاز ؾييَكى ظؤض دةوضةى
ِةيــة ،اةغي و ف ِةيــة ظؤض دػــةى خيَطو ضاك زةاـات ِـةآلً ضرٌكــة وةِةغـيى
ثيَى ضةيـاِاظية ٌةك ِةض ثاز ؾيى ٌية ِ ،طة ضةةٌ ـة لةغةضيؿــي غـع ِـسضيَ ،اةو ـة:
ٌةك ةٌيا لة ِيةازة ـس  ،لـة ِةلَػــراةو ةااٌس  ،لـة ضةةوؾـيةااٌس  ،لـة دػـةااٌس  ،وة
ثاؾـاُ لة وـاهَم غــاواٌيؿـــ س ِ ،ـةؽ غـةضمى ظؤضيـي وـةزةُم ِـةض خـةضيكى ئـةوة
وــةَِِ ،ــؤ ويٍَــة :غــاواٌى ظؤض ثةظوةٌــسة ِكــةُ ِــةلَكر ِــع ٌَ ئــةو وــاهَم غــاواٌة
دؤضةاةى ضؤٌـة؟ سـةآللَـة؟ لة ضةيَى ؾـةضِييةوة ِةغــةض يةاـةوة ٌط وة يــاُ ٌا؟
هةلَوةس

تةى دووةم :اـــة زةفـــةضوريَ :ﭽﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﭼ ،ثاضيَـع لـة خــر ِكـةُ ئـةى خـاوةُ ِـةدآلُ ِؤئـةوةى غـةضفط ظَِ،
ل َيــطةز زةوــةو َى غةضميــاُ ِــؤ ؾــي َي ةض ِكيَؿــي ،ئــةويـ ئةوةيــة ظؤض اــةؽ ِــةُ
ؾــاضةظ ُ لة ظ ٌػــيى ؾـةضِييم درضةئـاُم غـرٌٍةتِ ،ـةآلً ظؤض ِـة ز خـةوة ِـةدنَم
سيكىـــةتم ز ٌــاييم ليَــــع ٌيي لةدــةهَ ِةاــاضٌـــاِيٍََ ،وــَ ِيٍيروــة واوؤغــــياى
ئــاييٍ ــى ئايــة َي  ،يــاُ فةضوايؿــــي َي لــة ؾــريٍَ َي زةخريٍَيَيــةوة ،يــاُ ســراىيَكى
ؾــةضِيي ِـةياُ زةاـات ،اـة ديَـــى خـؤى ٌيـــةو لـة ديـا ى دـاظ ٌر ،ـةٌيا ظةضةضى
زةِــآِ ،ؤيــة خـــر غــةضمىاُ ضة زةايَؿـــآِ ،ــؤ ِــةااضِيٍَاٌى ِــةدنَم زةفــةضورىَ:
ﭽﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ،ثاضيَع لة خـر ِكةُ ئةى
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خــاوةُ ِةد َم ــيٍة ِةلَــــآ ِة ةض غــييى ثــاضيَع لــة خـــر اــطزُ ِــة ِــةدنَ زةاــطيَِ ،ــة
يَ ةيؿــنت زةاطيَِ ،ا ِيمىيؿــت ظؤضِآِ ،ـا ؾـاضةظ ييت لـة سـراىي ؾةضي ة يؿـــس
ِــةِ ــآِ ،ــةآلً ئةدــةض ٌــةظ ٌى لــة ؾــــريٍَى خؤيــس ِةاــــاضى ِ ـيَد ،ظؤضدــاض ظةضةض
زةزةىِ ،ــا ويٍَةيــةك ِيٍَـيٍــةوة:
لـة غـالَى ()1983ز لـة ئؤضزودــاى ِةغيةغـييََ ِـروً ،وة يــةك و ـاضى ِـؤ خــة َل
زةز ِ ،اِة ى و اضةاةؾى ئـةً فةضوايؿــية ِـرو اـة لـة (صدخ ٚاهبددار١ ٜصدخٚ
كدداْة
كدداْة ،فدد ٚةٌّْ ّٔ
ً٘صددوٍ)ز ِــــا رة ،ثيَغــــةوةةضى خـــر  فةضورويــــة ىّٔ [ :
ا٪رض ّٔف دَُيَّ ك ّٔةوددٟ
ّٚ
ض دئّية ةك دّْ أك ّْٔو دٍ ّٚأّٔ ْٓ دىّٚ
ضددعنية ةُ ّٖفضد ّٗدا فّٔ ة
جددى قّٔ ةت د ةى ت،ضْ د د ةعٗ ّٗٞتْ ،
ّٔق د ْبؤّلٍْ رة ُ
ض دع،نية ةُ ّٖفض داّٗ ّٔف ةٔ د ْى ّٔه دُٕ  ً،د ّْ تة٘ ةب د،ٞ؟ فّٔ ّٔق داية ٨
رةا  ٓ،د  ،ف ّّٔٔي ةتدداُٖ ّٔف ّٔق داية َّخُ دُٕ قّٔ ةت د ةى ت،ض د د ةعٗ ّٗٞتْ ،
ج دى ّٛةكدداهٍّٛ،
ّٔرض فّٔ د دَُيَّ ك ّٔةودد ٟرة ُ
ٌّٔ دىة ب دٕ ،ً ،ة ٣د دُ ّٗٞثددٍَّ صة د دئّية ةك دّْ أّٔك ّْٔو دٍ ّٚأّْٔٓ د دى ّٚاّٚ ٪
ّٔفقّٔتة د دوُٕ فّٔل َّ
خد٘يُ بةِْٚةد ُٕ ٗ ةبد ّْٚة
ّٔف ّٔقداية خَُّّٚدُٕ قّٔتةدىة ً٣،ةد ّٔٞةُ ّٖفدطّٔ ّٛفٔةد ْى هّٔد ُٕ ً،د ّْ ةتْ٘بةد،ٞ؟ فّٔ ّٔقداية ةُ ةعد ٍْ ًٗةدّْ ةُ ٙ
ّْٓو،دعْ خّٚهد د ٟأرض ّٚكّٔدذةا ٗكّٔدذةا فدإ، َّّْٚب ةٔدا إُّٔاصداّٗ ةْ ٙعبُدَُْٗة اهلل ةت ةعداهّٔ ٟفا ْكبُدَ،
اهتْ٘بة د،ٞ؟ اُ ّٔ
َّ
ّْٓؤّعة حةتَّ ددّٚ ٟخذةا ُةصةد د دفة
اهلل ةً ةعُٔد د ٍْ ٗ ّٔ٨ةتزْج،د دعْ ّٚخه د د ٟأّٔ ْرض،د دمّٔ فّٔإ َُّّٔٚة ددا أرضُ صُ دد٘  ١،ف دداُ ّٔ
،ل د ّٕٞاه ةع دذةا ّٔ ،فقّٔاه د ْ
ح ةٌ د ًٗ ٞ،ةّٔ ٢٩
،ل د ّٕٞاهزَّ ْ
ص دٌة ْ ،ف ٚدًٕ ،ةّٔ ٢٩
ت فاخْتة ة
اهّّٜٓز ّٙٚدعة ّٔأ ةتدداُٖ ا ّٖه ةٌ دْ٘ ُ
هلل ةت ةعداهّٔٗ ٟقاهد ْ ًة،٢٩لّٔد ّٕٞاهعةدذةا ،
ح ةٌ ،ٞجةا ة ١تةا،٢ب ّٗدا ًُقّٖد ،ب، ّٗ٩بقّٔوب،دٕ ،خّٚه د ٟا ،
ًة،٢٩لّٔد ّٕٞاهزَّ ْ
جع ّٕةوددُٖ٘ بة ْٚد ةٍُِْٔ (أْٜ
َ ّٔف ة
َّخُ دُٕ ْ ةْ ٙعٌة د دىْ خةٚد د دزاّٗ قّٔ ددط ّٝف ّّٔٔيتةددآٍُْ ً ّٔةوددمّ٘ فد د ٛص د د٘رة ،ٝآدةً ،دٛ
صدد٘ا
كدداْة أد ةُددّٔ ٟف ُٔد ة٘ ّٔهدُٕ ّٔفقّٔا ُ
ضدنئّ ّٚفددإهّٔ ٟأٙتٌٔددا ّٔ
ضدد٘ا ةًدا ةبدّْٚة أّ٪ر ة
حةلٌّٔداّٗ) ّٔف ّٔقداية قُ ٚ،
ُتفّٔ ددع كة ّٔوْٚدد ٕ،
ّٔف٘ةجة دَُُٖٗ أدُْ ددّٚ ٟخهد د ٟاْ ٪رض ّٚاه ددر أرةادة فّٔقّٔبةطةد دد ْتُٕ ًة،٢٩لّٔ د ّٕٞاهزَّ د،ٞص{ً َّ
د دار ُّّٜٚبزقٍ (ٗ )2485ةًُضْ ،وٍ بدزقٍ ( ،})6424و ـة :ااِط يـةك ِـةِرو لةو ٌـةى
اهبُ ة
ثيَـــ ئيَــرة ٌةوةزو ٌؤ اةغــي ارؾــيةرو( ،ويػـــيروية ى ؤِـة ِكـــاو ِ ةضةيَيـــةوة
ِــؤ ى خـــر ) ،ثطغــياضى اــطز زةِ ـآ ا ـآ ظ ٌــا طيَ اةغــي زٌياِ ـآ (ضةيٍَىــايي ِكــات
لةوِــاضةوة)؟ ثيَـــى زةلَـــيََ :خــر ثةضغي َي (كابدَ)يَـ لـة ؾـريٍَ َي ِةيـة زةضـيَية
ىم ِةغــــةضِا ةاةى ِــؤ زةديَطةيَيــــةوة ،زةلَــــآ :وــَ ســــاهَم سيػــــامب و يــةِ ،ــيش
ضااـــةً ٌةاـــطزوةو ٌــةوةزو ٌـؤ اةغيؿــــي ارؾـيرة ،زةوــةوىَ ِ ةضةيَىـةوة ،زةضفــةت
ِةيــة ِ ةضةيَىــةوةو ؤِـــة ِكـةً؟ ثيَـى زةلَــآٌ :ـةخيَط ،ئـةويـ ئـةويـ زةاـرشيَم
غـــةز ـــةو و زةاــــات (ِـةآلً زيــاضة ِا ؤ ـة زلَـى ِــةض ؤِـة ِكــات) ،زو يـي ثطغــياض
زةاـــــات زةضِـــاضةى ظ ٌـــا طيَ اةغـــي زٌيــــا ضةيٍَىـــايي زةاــــةُ ِـــؤ ى ظ ٌايــــةك
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ِةغــــةضِا ةاةى خــؤى ِــؤ زةديَطةيَيــةوة ،زة َل ــآ :زةضفــةت ِةيــة ِ ةضةيَىــةوةو ؤِــة
ِكــــةً؟ زة َلــــآِ :ةلَــــآ( ،ضةةمحــــةتم ِةظةيــــي خـــر ظؤض ظؤض فط و ٌــة) زو يــي ث َيــى
اهتْ٘ ةبد )،ٞوة ث َيــي
خدد٘يُ بة ْٚةِد ُٕ ٗ ةبد ّْٚة َّ
زةلَــــآ :اــــآ ضة َيــى دة ةض ٌــةوةى ل َيــسةدطيَ؟ (ٗ ةًدّْ ةُ ٙ
زةلَـــــآ :ليَـــــطة وةويٍَـــــةِ ،ـــــطةؤ ِـــؤ فـــآلُ ؾـــريََ ،ضـــرٌكة لـــةو َي خةلَكةاـــةى
خـر ثةضغــــنتم ئيٍػـ ــاٌى ِاؾــَ ،ــؤف لةدــةهَ ئــةو ُ خـــر ِجةضغــية ،وة ِــةضديع
ٌةدــــةضةيَيةوة ِــؤ ؾــــاضو ؾــريٍَى خــؤت ،ضــرٌكة ؾــريٍَيَكى خط ثــة( ،ئاوؤشداضييــةاى
ِاؾــي زةاــاتم وةِةغــيى خط ثيــي خة َل ــكةاةيةٌ ،ــةك خــرزى غــةضظةويٍةاة) ئــةو
ااِط يـــة ِـــةضةو ئـــةو ؾـــــريٍَة زةضـــــآِ ،ـــةآلً لـــة ٌيـــرةى ضة َي ـــــاز زةوـــــطيَ( ،لـــة
ضةير ية يَكس زةلَــآ :لة اا ى غـةضةوةضديؿــس غيٍ ى خـؤى ِـؤ ئـةو ؾـــريٍَة زةار ـا
اة زةيريػــت ِؤى ِطــآ ،اار طاِة ى خـر ى ليَةكات) فطيؿــيةى ضةةمحةتم غـع ،
(فطيؿــيةى ِةِةؾــتم زؤظةر زيَــَ) زةِيَيــة ورٌادةؾـــةياُ ،ئةو ٌــةى ِةِةؾــــت
زة َليََ :ؤِةى اـطزوةو ِـة ز َليَكـــى غـــايةوة دة ةض وة ـــة ى خــر ى ِـةضظ ،ئةو ٌـةى
زؤظةخيـ زةلَآ :ئةو ِـةضديع اـاضى ضـااى ٌةاـــطزوة ،زو يـي فطيؿـــيةيةك لةغـةض
ؾــيَرةى ئيٍػــاُ زيَ ِؤ ياُ ،زةِيَيــة سةاةً لـة ٌيَر ٌيـــاٌس و ،زةلَـــآٌ :يَـر ُ ئـةو
زوو ظةويية ِجيَــرُ لة ااً يـة ٌـعيكيــط ِـروِ ،ـا ِـؤ ئـةوىَ ِـآ ،اـة زةيجيَـرُ ،لـةو
ؾــريٍَة ٌـعيكيـــطة اــة وةِةغــــيى ِــروة ِــؤى ِطــــآِ ،ؤيــة فطيؿــــيةى ِةِةؾــت
ضةووسةاةى زةايَؿــَم زةيةــةُ.
ئٍذــا ئةو واوؤغياية اة ئةو فةضوايؿـــيةى خريٍَـــسةوة ،ض اا يَـ ِـرو؟ اا يَـ
اــة ضــةاس ضي ضةش َيــي داضايط ــيياُ زةارؾــنت ،ئةو ٌــةى اــة ضــةاس ضي ضةش َيــي ِــروُ
اــةويٍياُ ز زةٌــاو داضايطـــيياُ زةارؾــنت ،دــاضى و ِــرو زةيــاٌ ط َم ةغــميىى
ضةشيَىيـاُ زةاــطزُ ،وَ وة يـــةاي ِيٍـى ٌـاوى (سةوـةزةو ) ِـرو خـةلَكى درٌـسى
(ويـط ؾيَذ سةيسةض)ى ٌـعي غــةضزةؾت ِرو ،در ــىٌ :ؤ غاآلُ لـة ورغـــنَ ديـــط ً،
ئةو اا ى ااضو ٌطيي ِروًٌ ،ريَصٌةاــةض ِروً ،خـر ً ٌةزةٌاغي ،وة ٌةخريٍَـسةو ضيـ
ِــروً ،دــاف دط ييــــامن ِــؤ ثــاضةو خــةآلت ،وةك ثاغــس ض ةغــميىى ضةشيَىييــاُ اــطزً،
در ى :لةويَس (و ة :لة صدجّ) خـر ى ثةضوةضزداض خةلَـكيَكى ِاؾي لـآ ةض غت ِيٍَاً،
دة ةض وــةوةو فيَــــطى ظوــاٌى ِةضةةِـ ــي ِــروًم درضةئــــامن لةِــةضاطز( ،أصدد٘ي اهفقددٕ)ً
خريٍَــس ِ...يسِ ،ة ٌةخريٍَسةو ضيى ضرووة غذَم ِـة وة يـة يى ِامتـة زةضيٌَ ،ـؤ
غا َه لةويــَس واوــةوة.
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ئٍذــــا وــَ اــة دــريَي لــة دػــــةى ئــةو وة يــــة ِــرو اــة و ــــاضى زةز و ،ئــةو
ضةاــــس ض ٌةى ِـــةو اةغــة زةؾـــرِّاٌس ،اــة ٌـــةوةزو ٌــؤ اةغـــي ارؾــيرةو زو يـــي
اطزووي ــة ى ِــة غــــةز ،ئٍذــــا ؾــاياٌى ضــروٌة ِةِةؾــــييـ ِــروة در ــــيِ :ــع ٌَ
ضةٌــــس ِــة ِة َلــة زةخـريٍَـيَيــــةوة ،ضــرٌكة ئ َيــطة ؾــريٍَى ئــةو فةضوروزةيــة ٌيــة
ضرٌكة ضةاــس ضو غــةضؤك داؾــي و ِةية زةلَـآ :دـا ئـةوة غـةز اةغـي ارؾـيرةو
خـر لــيَى خؤف ِروة ،وـَ دـــاضىَ ِـةض زة ثـاظزة اةغـــي ارؾـيروُِ ،يَؿـــيا ظؤضً
وــاوة ،يــاُ ةٌيــــا غــي ضــن اةغــــيَكي ضةووت اطزؤ ــــةوةِ ...ــة ِــــةض ســــاهَ زةِ ـآ
ِع ٌطىَ ،اــة ئـةو فةضوايؿـــيةو ويٍَـةااٌى وةك زةضواٌـــةو خـؤض ك ٌيـة ِـؤ ِـةورو
اــةؽ ِةــــآ ،ئــةوة زةضواٌــة ِــؤ اةغ ـ َي اــة زةيــةويَ ِ ةضةيَيــةوةِ ،ــةآلً روؾــي
ٌائرويَــسيى ِروةو ثيَـى و يـة خــر ليَـى خؤؾـٍاِآ ،ئـةو فةضوايؿـيةى ِـؤ خبريٍَـةوة
ِمَــــآ :ئةدــةض ِة ةض غــــييى ِ ةضةيَيــــةوة ،خـــر لــــيَت خــــؤف زةِ ـآِ ،ــةآلً ئــةوة ِــؤ
اةغــ َي ٌية اة ئيَػــيا لةغـةض درٌاِـاُ ِةضزةو وــة ،ـؤف ئـةو فــةضوروزةيةى ِـؤ
خبــــريٍَيةوة ،ــاار زلٍَيــــاي ِكةيــــةوة ،ئةويــــ ِمَــــآ :اةو ــة :ئةدــةض ظيــا طيـ
ي ظؤضى وــاوة ِؤيــة زةِ ـآ ِــة
خــةلَكى ِكــرشً ــا زةدا ــة ٌــةوةزو ٌــؤ اــةؽ دــاض َ
سيكىةتم ِـةدنَ واوةلَـة لةدـــةهَ زةدـةااٌى درضةئـــاُم غـرٌٍة س ِكـةيَ ،ئةدـةضٌا
وةك درمت ِا فةضوايؿــيةااُ ةض غــت َِِ ،ةآلً ئةدةض لة ؾــريٍَى خؤياٌـس ِـةااضياُ
ٌــةِيَد ظةضةض زةزةُ ،ضــرٌكة ِــة ٌةظ ٌيـــيم ِــة ٌاؾــــيَيى ئــةوةت اــطزوةٌ ،ــةك
لةِــةضئةوةى اة ئاية ــةااُ ياُ فةضوايؿــيةااُم ياغـــا ؾـــةضِييةااُ لـة ؾـــريٍَى
خؤيــاٌس ٌةَِ.
ع ةَُٔ ّٔأْْ  ٨خّٚهّٕٔة ّٚخ ٨أُّْٔ ة أّٔصْ ةت ْغ ،ف ُزنّٔ ّٗٔةأتُ٘ ُ ّٚخهّٔ ْٚمّٔ
خ ٌْ َ،نّٔ أّٔ ْ
اهؤٍَُّ ٗةب ،ة
ص ْبخةا ةُمّٔ ّٜ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئة دةرس هةة مانةضةةوا ةئاية دةرسيَي ةة ةخة (ة 101ةتةةا وة،)104ةوسةلة دةضةةوا ةئاي تة راة
خةةةوا(ة ا بة ج ةةآةب ة ةجةةا (ةضةةوا رسي دةب ة ةئامئةةاو(ةئ ةةانةموةةةةةولَ ائانةرسروين ةةآ،ةوسة
ِيطَي ةةانةل ةةتس ادةل ة ةكَه ة ا َرئيةئاك ويوةةةةةت،ةوسة ِين اي ةةانةرس ةةادة ة ةةل م ائ ة (ة
راب ة مينيةرو ِئةةةةائتا،ةه ولَةةةةيةمائ ةةةةنيةوسآلمةةيةكَهةةةة ا س ائ انةبةةتسن،ةتا ةةةةوةل ة ةَيةةَة
ِؤًةةةةناييةرو ِئةةةةائتاةوسآلمةةيةكَهةةةة ا وةئ ٌةةةةكال ائ انةبةةنائ ،ةئ ية ئاةبة ةموئاهة ب وة
ب بآةموئاهةة ب ةهةةة وةرلَةيةك غةة مب ةةئ يةةةَن،ةوسةروايةيةهةةةة سجناميةًةةةوومية
ئ ة وةدارست ة ةخَاك ة (ةم ىى ة تائيةك ٌةةةةةوويانةك ةآة ِارسي ي ة ئآ،ة ة ةكَه ة ا (ةب ةح ةة انة
ةَروس،ةرواية ٍةب هةة (ةوسآلمةيةكَهةةةة ا س ائ ائ وسةتووًةةةية وفةةةَةبةووةون،ةه ئةتيةكة
ًةةةةة انةراواة ةةةَروس،ةرواي ةةةٍةب يةةةةةانةج بةة جآةئةة َاوسوةئ ائ ةةةانةكةةآةئةة ه ناوس،ة
هة سجنادةب تة ةهة (ةئ وسة ةخةواةلةة انةتوو ِسبةآءةهةةنايانةبةةتاد.ة ة
كاًةةانةخةةةواة ِايتسي يةة ئآة ةة ةئةة وةضةةوا ةجةة سةئاَسلَةة (ة ةة ة افَس ةةانةئ ةةتري ا(ة

ر رسغ بووئ ةانةرس ة ن،ةخةةواةةر رسغة (ةئة َروون،ة ة ةبةَي :ةلة ةﭽﯗ،ةﯙ،ة
ﯛ،ة ﯝﭼ،ة ةة ة ةروايةةةةيةك ناهةةةة يانةرس يةةةةةة ءةض مةةةةةةكءةمائا ةةةةةة يانة ِوونة
رس ينةة وس،ةوسةكاًةةانةخةةةواةرسخياتةة ة ِووة ةة ةئةة وسة افَس ةةائ ةبةة ةئةةاو(ةخةةةواوسةر ؤة
ه لَتسب هةةنت،ةئ يةة ئاةخةواةئ وةًةة ائ (ةرةة رسغ ةئ ةةَروون .ة
ئنحةةةةةاةلة ة ة تةةةةةاييةئة ة دةرس هة ة راةخةةةةواةباهةةةيةه لَويوةةةةة كيةمؤ ةخَاكةةةية ةةةافَسة
ب ث هةةةة انةرس ةةاد،ة ة ةئ ة وةه لَويوةةةةة يانةل ة ةضةة ئتةًةةوين كيةريك ة (ةرو ِئائةةتاة
رووبةا سةب تةة وس،ةئ ويٍةبَي ةة ةلة وسة ةب ةرسدةبائطيةراوا َرئيةف مائب ي ةةكَرئية
خةواوةك غ مب (ةخةواوسةئ ضةوون،ةبة ةب ةةةةائوو(ةًةةةوينك وتنيةبةةةابءةباك ةَائ ةةةائ وس،ة
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ة ةل ِاهةةةة تاةئة وسةئ وةةةة اةب تة ةدةةةةارست كيةمؤ ةخةةةَاثةلة ئ وةموةةةةولَ ائائتا،ةئ ية ة
ئ وةةةة اةئ ة ةت ماًةةةةا(ةخ مةةانةبكةة ي ،ةرسب ةةن:ةمؤ ةًةةةةةتة ةة ةخةةةوا(ةك وس ريةةةةا ة
ِسخنةةة (ةكةةةآةةلة ة ةةةةةافَانءةب ث هة انةرسيةَ،،ةلة ئ وةموةةةةولَ ائائتاةه ية ،ةمؤ جةةا ة
ك ةةانةرسلَةة ي ةخوًةةكآةيانةبةَا(ةموةةةةولَ ان!ةئة وةًةةةة ةذةةة ِام ،ةئاك هةنتسةبة ةك ةية
فةآلنةئايةة ت وةفةةآلنةذةةة ريى،ةلة ةوسآلمةتاةرسلَةةةةآة ةبةةةابءةباك ةةَامنانةتةاةئ وةةةة اةهةةة ة
وايةةةانة ةةةةةَروسوةدةةةةةارسدةهة ة ةواةبةةةووس،ةئنحةةةاةوس ةخةةةةوا(ةكة ة وس ريا ةرسفة ة مو(ة

افَس ةةةةةائ ٍةرسيةةةةةائطود ةﭽ ...ةﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅﭼ الزخـرف،ةب ةه مةةةانةًةةة وسةئ وةةة اَةهةةة ئتيكةلة ةموةةةةولَ ائانةهةةة نة
ه ةواةرسلَةة .ة ة
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ﭽﮮﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
        ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
ئة (ةئ وائةةةةة (ةبَِواتةةةةانةه نةاوس!ةلة با س(ةًةة ائ ك وسةكَهةةة ا ةم ة نة ة ةئ ية ة
ب تةةةةةانةرس بكةةةةة ون،ةئا ِسذة ة ت انةبكة ة ن،ةوسةئ ية ة ةلة ة ة ةةةاتيةرابة ة مينَائيةرو ِئةائةةةتاة
كَهةة ا يانةل با سوسةبكةة ن،ةب تةةانةرس رس ون،ةخةواةضاوك ًة يةل ةانة ةَروس،ةوسةخةةواةة
ل بةةو رس(ةه ةةةةت،ةم ئةةتسةةك ة ٍةئ ةةوسة م ة َل كةئ ة وةج ة سةكَه ة ا ائ يانة ةةَرنة
بة آلد)ةروايةةةةيةك ةانةب بةةَِواةبةوونةةخةةواةةهة ة ئةاَس َل كي)ةبة ةذ ةةَِسوةهةةةائ ب وة
وسُةةةةة َى وةذةةةةةاميةرائ ئةةةةةاوس،ةب لَةةةةةكوةئ وائةةة (ةب بةةةةةَِوانةبةةة ةئةةةةةاو(ةخةةةةواوسةر ؤة

ه لَتسب هةةةةةنت،ةوسةمؤ بةةةة يانةئافةةةةام ةﰋةوسةئ يةةةة ةك ةةةةانةبطةةةةوتَ ،ةوس نةبةةةة ة
ً ةةوينك وتني)ةئ ة وس(ةخةةةواةئا روويةةةة ت ةخةةةوا وةب ة ة (ةك غ مب ة ،ةرس َل ة ةئ ة وسمانة
ب هةة ة ةبابءةباك ةَامنامنانةل هة ةبة ن ةوس،ةئة ر(ةئايةاةئ ية ةبةابءةباك ةةَائ انةهة ة
ًةة كةئة مائ ءةب ِيطةةةةاَةئة مائ ة هة ةك يةةَِسوي انةلةةآةرس ةةة نءة ويَائة ةرس وئة ة
روايةةةان؟!)ةﭪ)) .ة
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان ة
﮶ ﮷) ةوات ةب تةانةرس بكةةة ون،ة َب ـ َدا الػٖــَ٘ ُٞبـ ـدٔا َٔ َبـ َداَ ،ّٞأ ٙظّـس ظ ُّـٕزًَا َبٗٓـ ـٍاً)ة
ل ةد ِسب ةةةتاةرسلَةةةةآة ةئة وةًةةةة ةرس ةةة ودةمؤ ةبة ةئاًةةةةكَاةرس ة ود،ةرسيةوتَ ،ة
َب ـ َدا الػٖــَ٘ ُٞب ـدٔا َٔ َب ـ َدا .)ّٞة
ط ـ ـاَُ ٔو ـ ََ األ ُو ـٕزَ الدٌٗٗـ ـ ـَٕٖٓٔ ٛاألخِ َس َٔ َٖ ـ ـ)ٛةهةة ة
﮸) ة الطٗ ـ ـٕ ;ُٞك ـنٗ َو ـا ٖؽُـ ـ ـيٗ اإلٌَِ َ
ً ة كة ة ةبب ة ةه ة (ةخ ف ة دةخةةةوا رئيةئ نو ةةانءةئا ِسذ ت ةةكَرئيةئ نوةةةةانةل ة ة
ضـٕ،)ٞة تَطُ ــؤكي)ةوات ة ة
ةةةةا وبا (ةرئ ةةةةاييءةر ةةام ت ةةةةيةئ ة وسةك ةةيةرسيةةوتَ ،ة ُ
ب تةةانةخَاكةة وةئا ِسذ ت ةةانةرس ةةادءةك ةةانةئاخةة َةرسبةةآ.ةة ة
﯁﯂) ةوات ة ةخةةةواةضاوك ًةةيةل كةةَروون،ةل ةةانةبةةو روس،ةل ضةةي؟ةل ة وةً ة ائ ة
بَ ،عفَـ ـ ـا الػٖ ــ٘ ;ٞكَ ـ ـ ـسٓ ٔأَطَالَـ ـُْ )،ة َعفـ ـ ـٕ)ة
جـ ـ ـافٔ٘ عَـ ـ ََ الرٌِٖـ ـ ـ ٔ
العَـ ـ ـفُْٕ; ُِـ ـ َٕ التٖ َ
بَي ةة ةل ة ةخ روو يةةةةَت ةل ة ةيوئةةاا،ةوات ة ةخ ة ةل ةةيةئاريةةتسةبطةةَ،ءةضاوك ً ة ية
ػـ ــ٘)َٞةئ يةةة ةمؤ (ة ةةةةَر،ةر يةةةةر(ة ةةةةَر،ةلةةة ة
ل بكةةةةةة (،ةوسةرسيةةةةوتَ ،ة َع َفـ ــا ال ٖ
ف موورسًةةةتاةهةةةاتوس،ةك غ مبة ة ةةف موويةة تي ةشَٔأَعِف ــٕا ال ىمخَ ــٜز َأخِ َسجَــُْ
د ـازَ ٗٙبسقي; ( ،)6665عَ ا ِبََ ُعىَـ َس)،ةوات ة ِيٌةة انةر يةةرةبكة ن.ةة ة
البُ َ
ﯗ) ة الٍٖاق ــَ ٛإذَا َٔلَـ ـدَ خَىِطَـ ـ ٛأَبط ــَ غـ ـُّٕا أذٌُّ ــا َٔأَعفِٕ ــا ع ــَ اإلٌَتفَ ــاػ ٔبَّ ــا)،ة
بَخٗـ ـس)ٚةبة وةذوًةة ةةةَسيانةيوتةةوسة ة ةك ةةنخةميةةيةبووبةةةةآ،ةواتة ةك ةةنخةب ضةةك (ة
بووبةآ،ةرواييةيوي ةةانةًةة قةرس ةَر،ةوس ةبىَةةةة يةخةةائ ئٌةةة ن انةرس ةَر،ةهةووريانة
لةةةةآةئ رسب ةةةةين،ةئةة ةهةةةة يانةرسبةةَِ(ةي ًةة ية ةة ن،ةئةة ةةبا يةةانةكةةآةرسبةةَر،ةئةة ة
رسيائتؤًةةي.ة ة
خــٕٓٔ ،البَعٗــس ا ِل ـرٔٙ
ﯙ) ة الـ ُى ِّ َىمَ ــ ٛا ِلــي كَا ٌَـ تُطَ ــِّٗبُ فـ ـ٘ اجلَأِم ٓٗــ ٛلٍَٔ ــرِزُ َٔ ٌَ ِ
ض ـا ٟٔبَ)ٛةب وةذوًةةة ةَسيانةيوتةوسةلة ةةهةةة رسميةئ فام ةةة ةتاة
ُٖدزَك ٌٔت ـاجَ ٌت ـاجْٔ)،ة َ
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ةب هةة (ةلة ةخ يَتةةة ة ٌَـ ـرِز)سءس،ةوي َىةة انة ةَروس،ةوسةهة وسهاةبة وةذوًة ةةَسَة
رسيوتةةةةَ،ة ةة ةب ضةةك (ةب ضةةك (ةبب ن ةة وس،ةواتةة ةه نةةتسةت مةة ئيةه بةةةةةآةة
ب ضك (ةه بةةآ،ةوسةب ضك ًةةيةب ضكةة (ةببةةآ،ةئ وسةويىَةة انة َروس،ةوس ةبىَةة ية
خائ ئٌةة ن انة َروسوةهةةووريانةلةةآةئ ب نةة وس.ةة ة
ص ـمَ ِ بني عَػِ ـ َس ٚأَبِطَٔ َٔ ،وـ ََ الػٖـ ـا ;ٚا ِلـي َٔلَـدَ
ﯛ) ة ال َٕصٔ ـٗم ;ٛالٍ ـا َق ٌٛالِتـ٘ َٔ َ
صــٗمَ)ٛةئ ة وةذوًةة ةةةَسةبةةووسة ة ةرسةميةةية ةةَرب ،ةوسةئ ي ة ة
ض ـ ـبِعَ ٛأَبِطــَ)،ة َٔ ٔ
َ
م ِيةٍةبووبةآةذ ودةميية َرب ،ةوات ةه ةذوًةة ةةَيكةرسةجةا وةهة ةم ِيةةةةكة
ذةة ودةجةةا ةمابةةآ،ةئ وسةويىَةة انة ةةَروسوةهةةووريانةلةةةآةئ ب ةن ةةوس.ة ة
حـاً)ة
كـبُ)،ة َ
ال ُٖسِ َ
حىَـ ـ ٜظَّـ ـسَٓ َفـ َ
ﯝ) ة الفَخِن َإذَا ضَـ ـسَبَ عَػِـ ـ َس ٚأَبطـَ َقـالٕا; َقـد َ
ئ وةذوًةةة ةَسةئ ةَسةبةووسة ة ةرسجةةةةا انةل ية َةذوًةةة ةةَ(ةم ةةة ةجةوودةبووبةآ،ة
ئةةة ةل يةةةة َةرسةذوًةة ةةةَانةل ةةةكةةةَِا،ةريةةةةا سةذوً ةةةَةبةة ةرسمائطةةانةرسم،،ةجةةاة
ذوًة ةَيكة ة ةرسةهةةةةاآلنةبووب ةةة ةهةةة (ةئة وس(ةب ضكةةةة ،ةببةةةآةةلة روا(ةيةةةة ،ة
حىَـ ـ ٜظَّـسَٓ)ةكٌةةةة يةخة (ةكا اهة وس،ة ا يةانةك نة َروسة،ةوس ة
ئ وسةيوتوويةةائ ة َ
بىَةة يةويىَةة انة َروسوةخاتَيةةانةيَتةةةوس.ةة ة
ﭜ) ة احلَطِ ـبُ; الكٔـ ـفَاَٖ ،ٛحَطِ ـبٍَُا كَافٔٗ ـٍَا)،ةوات ةب هةة ائ ،ةئ ومانةب هةة  .ة

www.alibapir.net

......

()104 – 101

[ ] 982

هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان ة
)1ةرس بةةا س(ةهةة (ةهاتنة ةخةوا سوس(ةئ وةئايةةة ت ة ة ةرسفةة مو ،ةﭽﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂     ﭼ ةهةةآةي َِائةة وسةهةة ن ة
أ-ةشعَـ ـَِ ابِـ ـََ َعبٖ ـ ـاعُ َزضٔـ ـ ـَ٘ اهلل عَ ٍِ ُّىَ ــا ،قَ ــاهَ كَـ ـ ـاَُ قَـ ـًِْٕ َٖطِـ ـ ـأَلَُٕ زَضُ ــٕهَ اهللٔ ،
اضِ ـ ـ ٔت ِّصَا ّٞفََُٗــٕهُ السٖجُ ـ ـنُ; َو ـَِ أَ ٔبــ٘؟ ََُٖٔــٕهُ السٖجُ ـ ـنُ; تَطٔ ـ ـنٗ ٌَاقَ ـ ـ ُتُْ ،أَ ِٖ ـََ ٌَــاقَتٔ٘؟

فَـ ـأَ ٌِصَهَ اهلل فٔ ــَّٗيِ َِـ ـرٔٓٔ ا َٖـ ـ ;َٛﭽﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
دازَ ٗٙبـسقي; (،})5744ةواتة ةد بتو َلةةآل(ة ةو ِ(ة
جُْ البُ َ
﮶ ﮷ ﮸ﭼز{َأخِ َس َ
د ببةةةايةخةةةةواةل ةةةةةانة ِام(ةبةةةةةآ،ةرسلَةةةةةآ ة م َل ة ةةكةهةة بوونةكَهةةةةة ا يانةلة ة ة
ك غ مبة ة ةةرس ةةةَرةوس ةيالَة ةة ك كَرنة ريةةةا سةرسبة ةآةموئةةةاف وةبةةةووب ،ةيةةةانة
موةةولَ ائيةرلَنة خة َءةهةةارسوةئ مانءة دةئة رسبةبةوون)ةك ةةاويكةرسيطةود ة ةةآة
بابةةةةيةمنة ؟ةوسةك ةةاويكيةريكة ةذوًةة ةةَس (ةونةرسبةةوو،ةرسيطةةود ةذوًةة ةةةَس دة
ل ةةوي ةة ؟ةخةواَةئ دةئايةة ت (ةرس بةةا سيانةئةةا رسةخةوا .،ةةةة ة
طبَ ـ ـَ ،ًٛوــا ضَ ـ ـ ٔىعِ ؤ ِ ـ ـ َمَّا َق ـ ّ
ض ـ ـٕهُ اهللٔ  ،خُ ْ
ط ـبَ زَ ُ
ب-ةش َع ـَِ أٌََ ـ ـظُ َ قــاهَ; خَ َ
قَ ــاهَ; لَـ ـ ِٕ َتعِـ ـ ـ َمىَُُٕ وَ ــا أَ ِعمَـ ـ ُي لَطَـ ـ ـخٔكْتُيِ َقمٔٗـ ـ ـالً َٔ َلبَكَـ ـ ـِٗتُيِ كَـ ـ ٔ ّاَ ،قـ ـ ـاهَ; َفؽَطِـ ـ ـٜ
صخَابُ زَضُ ـٕهَ اهللٔ ُٔ ،جُٕ َُِّيَِ ،ل ـُّيِ خَـٍٔنيَْ ،ف َُـاهَ زَجُـنْ; وَـَِ أَبٔـ ـ٘ قَـ ـاهَ; فـ ـالَُْ،
َأ ِ

فَ ٍَ َص َلـ ِ ِـرٔٓٔ ا َٖــ ;ٛﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
دازَ ٗٙبسقي; (،})5764ةواتة ةئ ئ هةية ةو ِ(ةمال ةكةخةةواةة
ج ـُْ البُ َ
﮸ﭼز{َأخِ َس َ
ل ية ِام(ةبةةآ،ةرسلَةةآ ةك غةة مب (ةخةةواةةة ِؤَيةةةكةوتةا يكيةرا،ةه ي ةةةنةيةوي ة
لة ة ةوتةةةةةا (ةواةئة ة بووس،ة{واتة ة ةهة ة ي نةوتةةةا (ةوا(ةلة ة ةك غ مبة ة (ةخةةةةواةة
ئ ب وةةةةة وس،ةريةةةةةا سةئ ئة ة يةمؤ ة ةةةا ت كَاوةبةةةووسةبة ة وةوتةةةا سةوة وت تة ة ةَيةةةَة
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ا يطةةةة يي)ةك غةةةة مب (ةخةةةواةة ل ة ةئ ةةةةوةوتا س ةةةة يتا)ةف ة موو( ةئ يةةةة ة
ئة ة وس(ةمة ة ةرسيةةةنايةئ ةةةوسةب ةةةنائ ،ة ة ة دةك تس ة ة ئ ءةمؤ ةرسيةةةَي ،ةهةةةاوسآلئية
ك غةة مبةةةة (ةخةةةواةةرسموضةةةةاو(ةخ يةةانةراك ًةةيءةًةة ك انةب ه ة ةه ة (ة
خ يانةراراوةهة يانةخةوا ة ةَرسوس،ةيَيةةان،ة خَـٍٔنيْ)ةبة ةرسئطةيةيَيةائيةبة ةئَ ة ة
ئةةَ ةرسيوتةةةةَ،}،ةك اويةةكةل و اتةة راةيةةةةةوتي ةبةةابيةمةة ة ةةة ؟ةك غ مبةة ةة
ف موو( ةفةةآلنة هةة ،ةئ ةةت(ةئ وةئايةة ت ةهاتةة ةخةوا  .ة
روايةةيةباهةةيةرس ي ءةئاو(ةئ وةهةةاوس َل َةرينةة:ةخةةواةةلةةة ية ِام(ةبةةةآة،ةريةا سة
ل ة ةئ ةةوةخ لَةةةةةكتاةت م تبةةةةا ة ةةَاوسةب ة وسة ة ة ةةةةةو ِ(ةبةةابيةخ ة (ةئ ةةةة ،ةئ ة ويٍة
ل و ةة ةةات راةرس فةة ة تيةرسهةةةةةةتة ةة ة وتوس،ةيوتوويةةةةةة تي ةبةةةةاَة ةة ة ؟ةئةة ة ويٍة
ف مووي تةةي ةفةآلنة هة ،ة ة ةهة ةبةابيةخ ًةيةبةووس،ةجةاةروايةيةرسلَة ةرايكةية
يوتةةي ةبةةةآرةة مابي!ةيانةمةةاَةخَاث!ةئ وسدةب ة ةَر؟ةتة ةرلَةةةةن اةبةوو(ةلة وس(ة ة ة
رايكةةةةتةل ة ةهةةةة رسميةئ فةةةةام يةراةيوئةةاه كية َرب ةآ،ةروايةةيةمن ٌةةةةتةد يبةةتا ة
رس ةةَر!ةئ وةهاوسلَة َةرس َلةةآ ةوسآلهةيةئ ية ةك غ مبة ةةئ هة بءة ِسضة لَ ية
منةةةة يةكالَتابايةة ة (ة يى يةة ية ِسَ،ةخةة دةرس ةةَرسة ةةو ِ(ةو(،ة ةةاتيةخةة (ةلةة ةة
هةة رسميةئ فةةام يةراةئة وةًةةةة ائ ةبةوون،ةبة ةوينةةةة ة شٖـا بـَ أبٗـ ـْ)ة ة ةروايةةةةية
ضــفٗاُ)ةريةةا سةئةة وةجةة سة
خ َُُْ أبــٕ ُ
ض ـ َت ْم َ
ئةة بوةهةةةةةوف انة َريةة ة ةةو ِ(ةخةة (ة ةا ِ
ك ةةاوائ َةب ةرسو (ةمودةةاوي وسةه بوونةخةواةل ةانةببةوو ،،ة ة ةك ٌةةة ةةَةك ةانة
يوتةةةةوسة شٖـ ـا بــَ أبٗـ ـْ)ةواتة ةميةةةةار(ة ةةو ِ(ةبابةةةةيةخة (،ةبابةةةةية ة ؟ةريا ئ ة ،ة
روايةةةيةلةة ةهةة رسميةئ وةةةةالدةرا،ةئةة بوةهةةوف انةيةةوتي ة ةةاتيةخةة (ةمةة ةل يةة َة
هةةةةوم ي (ةرايكةةةةية ِامبةةةةوا روس،ةهةةةةوم ي ة يىةةةة (ةبةةووسوةل يةةةة لَية ِابةةوا روس،ة
روا(ةئ ة وسةئ ة وةميةةةةارس(ةبةةووس،ةئ ةةةةت(ةئ ة وجا ةب ة ةميةةةةارةرسيةةوتَاة شٖــا بــَ أبــ٘
ضــفٗاُ)ةلة ةهةةةة رسميةئ فةةةةام يةراةئةةةةاواةبةةووسوةك ٌةةةة انةدة ينةئة بووس،ةب لَكةةوة
ل يةةةةانةئاهةةةةاييةبةةووس،ةوس ةضة نةئ وةةةة اةلة ة ِؤَئةةاواةواية ،ةمؤ ةلة يانةئاهةةاي ،ة
ةةةةو ِس،ة ضة ةبةةابيةخة (ةئائاهةآ،ةيةةانةرايكةةيةئائاهةآ،ةضةةوئك ةَنةلة و،ةم َريٌةةية
ه يةةةة وةرؤه ٌةةيةه ية ،ةل ًة انةئاهةةاي ،ةضةةوئك ةئ ي ة ةرية ةئة بووةغ ةةَسدة
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ئام نةةةةآ،ةغ ةةةَسدءةجةةوام َييءةًةة ِس ءة...ةه ةةتةهةة موو(ةلةة ةئ ةةائية ِاهةةتءة
ر وهةة وسةك يةةتاةرسبةة .ةةةةةة ة

ٍّ َ قــا َه َل ٖىــا ٌَ َصلَ ـ ـ ِ َِ ـرٔٓٔ ا
د-ةش َع ـ ـَِ َعمٔ ـ ـ٘

َٖــ ;ٛﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﯞﭼآل عم ــرانَ ،ق ــالٕا َٖــا زَضُـ ــٕهَ اهللٔ! أَ ٔفــ٘ ك ــنِّ َعــاًُ؟
فَطَ ـكَ ََ ،فَُالٕا; أَفٔ٘ كنِّ عَاًُ؟ فَطَـ ـكَ ََ ،قـاهَ; ُثـيٖ َقـالٕا; أَ ٔفـ٘ كـنِّ َعـاًُ؟ َف َُـاهَ; ال،
جبَــ
َٔلَـ ــِٕ قمْــ ُ ٌَعَـ ــ ِي َلَٕ َ

ِ ،فَــأَ ٌِصَهَ اهلل َتعَ ــالَ ٜﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

ج ـ ـُْ َأحِ َى ـ ـد بـ ــسقي; (َٔ ،):06التِّس ٔو ـ ـ ٔرٗٙ
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼز{َأخِ َس َ
حل ـافظ
حلـاكٔيُ ب ـسقي; (َ ،)4468قـاهَ ا َ
جـِْ ب ـسقي; (َٔ ،)6995ا َ
ب ـسقي; (َٔ ،)945ا ِبـَُ َوا َ
جـ ــس; لَـ ـيِ َٖ َت َكـ ــمٍي احل ــاكي عمٗ ــْ ٔف ــ٘ إض ــٍا ٔ ٔٓ ضـ ــعف ٔاٌُط ــاػٔ ،ضــعٖفْ
ح َ
ابِــَُ َ
األلبــاٌ٘ فـ ـ٘ (ضــعٗف ضــٍَ إبــَ واجــْ) بــسقي; ( ،)769تعمٗــش غــعٗب األزٌــؤٔ ;
إضٍا ٓ ضـعٗف}،ةوات ةد لةةيةخةواةلةة ية ِام(ةبةةآ،ةرس َلةةآ ةلة ة ات كةتاةئة دةئاي تة ة
هاتةةةةةةة ةخةةةةةةةةوا ةﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ،ة

يوت ةةان ةئ (ةك غةة مب (ةخةواةةهةة مووةهةةالَةةةآةةذة اانةل هة ةك ويوةةةة ؟ة
ب ةةتسئبةبةةوو،ةروايةةةةيةيوت ةةةةان ةهةةةة مووةهةةالَةةةةآ؟ةهةةةة ةب ةةةةتسئبةبةةوو،ةروايةةيةبة ة
جةةا (ةه ةة دةيوت ةةةةان ةهةةةة مووةهةةةالَةةةةآ؟ةف ة موو(ةئ ة خ َ،ةوسةئ ي ة ةيوتبةةةةادة
ب لَةةةةآةك ويوةةةةتةرسبةةةةوو،ةئ ًةة ائ ةةتستوائي،ةئ ةةةةت(ةخةةةوا(ةبةةةة مةئ ة وةئايةةةة ت (ة
ئةةا رسةخةوا .ة ة
ة
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خةواةة ِووةل ةئ ةةائتا انةرس ةةادةب ةجةةا (ةضةوا رسي د،ةلة دةهةوو ِست ةموبا ِس ة راة
بةة ةئامئةةةةةاو(ةئ ةةةانةرسيائتوينةةةةةآ،ةئةة دةهةةةةةوو ِست ةهة ةة موو(ةبَي ةةةةة ةلة ة ةروائةةةتئية
ئ ائةةةتا ان،ةوسةخو ةةةةةن ِوو(ةذو ةة ةًةة د انةلةة ةمؤ ة ِووسوس،ةل َسًةةةتاةخةةةةوا(ة
ك

وس ريةةةةةا ةجةةةا يكيةريكة ة ةرسيائتوينةةةةآ ةﭽﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼ ،ئ (ةئ وائ (ةبَِواتانةه نةةاوس!ةل ةضة ئتةًة كةكَه ا ة
م ة ن ،ة ةئ يةةةة ةبوتةةانةرس بك ة ون،ةب تةانةخةةَاثةب ة ،ةئ ة وسةواتاي ة ي،ةرسًةةطوجنةآة
م ب هةةةتةك ةةةيةئةة وسبآ ةًة ة ائ كةراواةم ة ة نة ةة ةئ يةة ةئةة وةًة ة (ةراوا(ةرس ة ة نة
راوا ةا ي

تةةةةانةب ةةةة ةر(،ةب تةةةةانةخةةةةَاثةبةةةةآ،ةبةة آلدةمةةارادة ة﮲)ةبةة ة دةةة )ة

ت دةةةة ررا(ة ةةَروس،ةميةةةةاتَةئ وسيةةةةانةرسي يةة ئ ةةآ،ةب ة آلدةئ ة وس(ةريك ة ة ة ةرسف ة ةمو ،ة
ﭽ        ﭼ،ةئ وةمائاي (ةريكة ة

ب رةةةةوسدةرس ةةاد،ة ة ةرسف ة مو( ةل ة ةك ةةةةةٍةئ ةةوسراة هةةائ كةًةةةة ك انةراوا ةةَر،ة ة ة
ب ًةةة انةهاتةة ةر(،ةك ةةةيةب بةةةَِوابوون،ةوس ةروايةةةيةباهةةةيةرس ةة ي ،ة ةة ةم ب هةةةتةلةة ة
ك غ مب ة ائيةك ٌةةةةووي ة عمــّٗي الةــالٔ ٚالطــالً)ةي ل ة ائ انةراوا(ةه ئةةتيكةً ة انة
ل ةكَروون،ةئة وائ ٍة ة ةراوايةةةةانةلة ةخةةواةة ةَروسوةًةةةة انةهاتووئةةة ةر(،ةةخ لَكةة ة
ك ةيةب بةةَِوابوون،ةخةوا(ةراريةةة يٍةلة ةب ينةةةةيةبةَروون،ةوس ةذوًةةة ةةَس (ةُةالَسءة
خةةةةةوان)(ةم هةة ة سءةمودح نس ةةةةائيةمووهةةةةاةهةة ة ميةخةةةةةوايانةل هةة ة ،ةرس بةةةةا س(ة
مودح نس ةةةائيةموهةةةاةخةةةةواةرسفةةة

مو( ةﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺﮻
﮼ﭼ اإلسراء،ةخةواةئ ةمودحةة نس(ةب ةمووهةةةاةران،ةروويةانةرسهةتءةي ضةائ (ةبةوون،ة
ذ وت ائيةريكةة ةئ وةًةة ائ ةبوونة ةخةوا(ةبة مةل ةهةةةوو ِستية األعـسا )راةباهةة انة
رس ةةاد.ة ة

www.alibapir.net

......

()104 – 101

[ ] 986

كاًانةخةواةئام َيةةا ي انةرس ةةادةضة ات كةئ وةكَه ا ائ ةبك ن،ةﭽ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ،ةوسةئ يةة ة ات كةئة وةكَهة ا ائ ةبكة ن،ة ة ةرو ِئةانة
ري ةخةوا ةل ةم ةةائ (ةهاتن ةخةوا ،ةرو ِئةةائتا،ةئ وسةب تةانةئاًةةةةكَاةرسبة

 ،ة ﭽ﯁ ﯂

   ﭼ،ةل وس(ة ِابَرووسةخةواةضاوك ًةية ةَروسوةبةو روس،ةوسةخةةواةة
ل بةةو رس(ةه ةةةةت،ءةم ئةةتس،ة ة ةهةةنا(ةئة راونءةضاوك ًة يةل كةةَروون،ةبة آلدةل مة ورواة
ً كة ةك

انةل هة (ةئ ة وتوسةم كَهة ءةراوا(ةم

ة ن،ة ﭽ   

    ﭼ،ةب طةةومانةل ةك ةةةٍةئ ةوسراة مة َل كةراواة(ة
ئةةةة وةجةةةة

سةًةةةةة ائ يانةرس ةةةةَر،ةروايةةةة ٍةك ةةةةيةب بةةةةةَِوابوون،ةﭽ

ﭼ،ةوات ةب ائبةة (ةب بةَِواةبوون،ةيانةب هةة (ةًةة

ةةائ وسةب بةةَِواةبةوون،ة

ه رووةواتةا ةة (ةهةة ن .ة
ئنحةةةاةخةةةوا(ةبآهةةةةاوتاةباهةةيةئة وسةرس ةةةادة ة ةهةةةةاوب َةبة ةخةوارائ س ةةةةانةضة ئتة
ج سةئةاَسلَة كةة انةلة ةخ يةةةة انةر رسغة ة َربةوون،ةهة واةل هة ةبناغة (ةر ؤةبة ةئةاو(ة

خةةةواةه لَب هةةةةنت،ة ةةةة ة ﯗ،ة ﯙ،ة ﯛ،ة ﯝ)ةبةةوون،ة ة ةئ ة ةلة ةم هة ل ة
يَئطة ائتاةض مةةكءةواتا ةة يانةمياتَة ِوونةرس ينةةة وس،ةخةةواةةرسفة

مو( ةﭽﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ،ةوات ةخةةواةةهة ةب ذ ةةَِسوةهةائ ب وةوسُة َى وةذةامية
رائ ئةاون،ةب آلدةئ وائ (ةب ةبةَِوان،ةر ؤةب ةئاو(ةخةواوسةرس ن،ةوسةمؤ ب ًةة انةئافةام ءة
ئةةةامائ ،ةئنحةةةاةلةةة ة تاية ةةةةتاةرسفةةة

مو( ةﭽﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
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ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭼ،ةئ يةةةةة ةك ةةةةةانةبطةةةةةةوتَ،ةوس نةبةةة ة (ةًةةةةةةة كة ةةة ةخةةةةةواة
ئا رووي ت ةخةوا ة ةرو ِئائ ،ةوسةب ة (ةك غةةة مب (ةخةةواةةةرسلَة ةئة وسمانةب هة ة
ة ةبةةابءةباك ةةَامنانةل ه ة (ةب ةةوون،ةئ ة ر(ةئ يةةةة ةئ ة وةبةةابءةباك ةةَائ يانةه ض ة انة
ئ مائ بةةآءةب ة ِيٌةة انةئ مائ بةةآ،ةرسبآةه ةًةةوين انةبكةة ون؟!ةئ خ َةرسبآةبة ةروا(ة
ك ٌةةة نائ كةبكة ونة ة ةبة ة ِيةية ِاهةةةة تاةب ائبة ن،ةبة آلدة هةائ كة ة ةب خ يةانةبة ِ،ة
ئ مائ ،ةض نة ِ،ةك ٌةةائيةئ وسةرسرسن؟!! ة
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
م هةةةة ل (ةي ةةةة د

ة ةخةةةواةرسف ةة

مو( ةﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼ ،ئةة (ةئ وائةة (ةبَِواتةةانةه نةةاوس!ةلةة ةضةة ئتةًةة كة

ة

ة

كَهة ا ةم ةة ن ،وات ل با س(ةضةة ئتةًةة ك وسةكَه ا ةم ة ن)ة ة ةئ ية ةبوتةانة
رس بكةةةة ون،ةبب ةةةة ةمايةةةة (ةئا ِسذة ت ةةةةان،ةوات ة ةك ةةةةانةئاخةةةةوَةب ة ،ةل ةةةةَسراة
مائايةةان،ةوسةتويةةرس سوائةةيةرو ِئةةةانةمو ةباهةوخةواهةةة انة ةَروس،ةرس بةا س(ةئة وسة ة ة
ئايةةةةاةخةةةواةةب ضةةيةل ة وةئاي ت ة ةموبا ِةس ة راةف ة مانةب ة ةئ ائةةتا انةرس ةةادة،ة ة ة
رس بةةا س(ةًةة ائ كةكَهةة ا ةئ ةة ن،ةل ب ئ وس(ة ةوسآلمتائة وس(ةئة وةكَهة ا ائ ة،ة
ياخةورةرس وتنةةيةئة وةًةةةة ائ ،ةرسب ةةة ةهةةةو(ةئا ِسذ ت ةةةان؟ةوسةئايةاةئة وةًة ائ ة
ض ةة ؟ةوسةئ وةج سةكَهة ا َرئ ةض ة ؟ ة

باسيك هل باره ي ره و ا يي و انره و ا يي ربسياركردهن وه
7

7

ة

7

هل ـشه ريعه ت دا

ه ة ستاةرس َل ة  :ةل ة ةئ وةةالم ةةتاة ِ(ةل ة ةموةةةةولَ ائانةئ ي ةةَاوسةكَه ة ا ةبك ة ن،ةب ة ة
ك ض وائ وسةب لَةكوةف مائ انةك كَاوس،ةكَهةة ا ةبك ن،ةبة ةآلدةكَهةةة ا (ةبة ة ِيةوجةةآ،ة
وسةلةة ة هةةائيةًةةا سماة،ةوس ةخةةةواةةلةة ةرووةئايةةةة تيةموبا ِس ةةةةتا،ةلةة ةهةةةةوو ِستية

األٌبٗا،)ٞةوسةلة ةهةوو ِستي الٍخـن)را،ةرسفة مو(ة ةﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ،ةوات ةل ةًةا سمايانةبثَهةة ،ةئ ي ةئامائةة ،ةلة ةمةائايةةةانةبثَهةةة ،ة
ًةة كة ةئامائ ةب ةئ مائيةم يىَة ،ةيانةروا(ةم ةة ون،ةتا وةل ةمائةايةةانةئ كَهةةة ،ة
كاًةةانةئ ةة ةرسب نةةة:ةبةة يةلةة ةهةةةةةوو ِستية البُ ــس)ٚراةذةة ودةجةةةا ةموةةةةةولَ ائانة
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كَه ا يانة َروسةل ةك غة مبة ةةرس بةةا س(ةضةة ئتةًةة كةب ةوينةة ة
/1ةرسفةةة ةة مو( ةﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﯮﭼ
البقـرة،ةوات ةكَهة ا دةل تس نةرس با س(ة َأ ِٔمِ)ٛة{ (ة ِـاله)س،ةوات ةمائطيةي ة
ًةة ووةرووةهةةةآةةًة وسة}،ة ة ةمةائبةتةامسةرس رس ة و(ةب َىةةآ ةئة وسةخةةواةةراينةاوسةبة ة
ةانءة ةةاتيةذةة د .ة
ريا يكةَرئية ةةاتيةد بةةارسدءةخةواك هةة
/2ةرسف مةةةةةو( ةﭽﯵ ﯶ ﯷ ﰍﭼ البقــــرة،ةواتةةة ةكَهةةة ا دة
ل تس ةة ن،ةضةةيةبب خٌةةة ؟.ة ة
/3ةرسفةةةة مو( ةﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮮﭼالبقـــ ــرة،ةواتةةة ة ة
كَهة ا دةل ةتس نةرس بةا س(ةمائطةةيةذةة ِاد،ةجةة ئبةت ةةتاة َرئةيةض ئةة ؟ة ة
/4ةرسفة مو( ةﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﰀﭼالبقـرة،ةوات ةكَهة ا دة
ل تس ة نةرس بةا س(ةًةة ِابءةرومةةا .ة ة
/5ةرسف مةةة ةةو( ةﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﰀﭼالبقـــ ــرة،ةواتةةة ة ة
جةةةةا يكيةريك ة )ةكَه ة ا دةلةة ةةةتس نةضةةيةبب خٌةةةة ؟ةبىَةةةةآ ةئ ة وس(ة ة ةميةةارسة
ل خوتةةان.ة ة
/6ةرسف م ةةو( ةﭽﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭱﭼالبقـــرة،ةوات ة ة
كَه ةة ا دةل تس ةةةة نةرس بةةةةا س(ةه ت ةةةةوان،ةب َى ةآ ةض ة نةبةةوةئ ة وانةضةةا وةرسب ة ة
ماية (ةضا وةةامييةمةةاَءةهةةامائ يةةان،ةئةةاواةمام لَةة ةبكةة ن.ة ة
/7ةرسف مةة ةةو( ةﭽﮠ ﮡ ﮢﯠﭼالبقـــــرة،ةواتةة ة ةكَهةةةةةة ا دة
ل تس ةةةة نةرس بةةةةا س(ةذ يةةةةن،ة ئةةةةافَسدة ةة ةرس وي ةةةة ةبآئويري ةةة وس)ةضةةةةونة
مام لَةة وة ِسفة ا ةل يةة َةَئةةتاةبكةةة ن؟ة ة
ئ وسةذةة ودةجةةةا ،ةئة وةوًةةةة ةموبا ِس ةةة ةبة يةلة ةهةوو ِستية(البُـس)ٚراةرووبةا سة
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ب تةة وس،ة وات ة ِ(ةل ةموةةولَ ائانةئ ي ةةَاوسةكَهةة ا ةبكة ن،ةضةلة ةك غةة مب ة ة
ة اتيةخو(ةت ًَيفيةبووس،ةضةل ةمائايائ كة ةج طَوةم ةَاتطَ(ةك غ مب نة ة
كَهةة ا يانةلة بكةةة ن،ةوسةضةلةة ةمائايةةائيةريكةة ة ةة ةلةة ةبوا س ةةائيةريكةة (ةمائوةةةةة ة
جةة اوجةةة س ائتا،ةمائوةةةةة ةرئ ةةةةةاي ائتاةًةةةا سمان،ةب لَةةةكوةفة ة مانة ةةةَاوس،ة وس ة
يومتةةةان)ةهة ة دةلة ة ةهةةةةةوو ِستية(الٍخـ ــن)دا هةةةةة دةلة ة ةهةةةوو ِستية(األٌبٗ ــا)ٞدا خةةةةواة
رسف مو( ةﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ،ةً كة ةئةاينائ ة

ل ةمائايانةبثَه ،ةوسةل ةهةوو ِستية الٍطـا)ٞراةرسفة مو( ةﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮪﭼ،ةواتةةةةة ة ة ئةةةةة ة وة
ه والَةة ة ةة ةك ةةةانةرسيةةةاد)ةئ ية ة ةي َِابايائةة وسةبة ة ة (ةك غ مبةة ة وةبة ة ة (ة
ا ب رسهة ان،ةئ وائة (ة ة ةًةةةةا سمانءةتوائةةا(ةه لَو نحةةائ انةه يةةةة ،ةرسيةةائنائيةئايةةاة
ضةةونةمام َل ةل يةة َةئ وةهة والَ راةبكةَ(،ة واتة ةئة وسةضةجة سةكَهةة ا َرئ كةةة ة
ةر رسغ ة ةةَاوس؟ة ة
خةةةاوسئية حماض ـ ـ ــَ التأٖٔ ــن)،ةواتة ة ة مجال ــدَٖ الُ ــا ٘)ةلة ة ةت فوة ة ةةَس (ة
خ يةةتا()1ةرسةج ة ةكَهةةة ا َرئيةه نةةةةاوس،ة ة ةئةة وةرسةجةةةةة ةكَه ةة ا َرئ نة ةة ة
خةةَاثءةئةةا ِسوانءةئ ه ةةانةل كةةَاوس،ةئ ي ة ئاةب يٌةةةة يةكَه ة ا َرنةب ة ةئ ة وسة ة ة
ئ نوةةانةبطةةات ةذ ر قةة دءةبطةةات ة ِاهة ي،ةوسةمائ ةا (ةميةاتَ(ةرسهةتةبكة و(،ةئة ة
هةة ة ِ(ةل ط ةةَاوةئ ةة ،ةب لَةةةكوةفة مانةك كَاويٌةةةة ،ةبةنائ:ةئة وةرسةذا َل تة ةضة:؟ة
وس ةهةة ضاوس(ةئاوبةةَاوةه نةةاوي تي،ة ة ةمة ةبة ة ِووئكَرئة وسوةوينةة ةه نائة وسوسة
روةةة ائيةرينة ة
يةكـةم :ثرسـياركردنيَك كة لة بـوارى ديهـداريـى دا سـوودى نةبــآ:
ئ نوةةانةًة كةبثَهةآة ة ةلة ةبةوا (ةرينةتا ييةراةهةوور(ةئ بةةآ،ة ئة وةوينة (ة
ئ ه نةاوئةةةة وسةمة ةرسيةةائو ن ةةةة وس)،ةبة ةوينةةةة ةي ضةةائ (ةمووهةةاةةضةجة سة
(ةئوواةض ئتةرةادةبةوو؟ةضة ئتةمة تَةبة مةبةوو؟ةضة ئتة
را يةةكةبووس؟ة ًةة
 )1ج ،5ص4:7 ،4:6
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ةبةووة
ر يةةرةبووس؟ةض ئةةتةكانةبوو؟ةضةة ئتة ة يةل يةةةة َةئةوواةهةةةةوا (ة ًة
ون؟ةذوًةة ةةةَس (ةُةةةةالَسةة ِسئطةةةةيةضةةيةبةةوو؟ةرة روةر افة (ةضة ئتةبةةوو؟ةتةةاة
وتةةايي،ةئ وةًةة ائ ة ةرو ِئانةباهةةيةئ ةةَروون،ةريا سةئ نوةةانةك ويوةةة يةك ةانة
ئ ،ةجاةئ ةل ةهو(ةهاتن ةخةوا سوس يتاةباهةة انة َر،ة ةك غ مب (ةخةةواةة ة
وتةةا ةرسراةوتةةا يكيةمو ة ا يط ة ،ةوسةكاًةةانةرسف ة موة( ةكَه ة ا دةل ةةآةبك ة ن،ةه ة ة
حرَا َفـ)َٛةي ة كةل ة ة
كَهة ا يكةةةة ةلةةةةآةبكةةةة ن،ةوسآلم ةةةةانةرسرسم ة وس،ة َع ِبـدٔ اهللٔ ِبـََ ُ
هةةةةاوسآلنةرسبةةةةآ،ةب ة وسةتوم ة تبا َاوسة ة ة ةةو ِ(ةبةةابيةخ ة (ةئ ة ،ةل ة ةه ة رسمية
ئ ف ةةام تاةخةةةة لَكةراوي ة ةك وةةةة يءةغ لَةةةة دءةك َل ت ةةةةانةبةةووس،ةه ض ةة ئتسةئ ة وة
ةات َةخ لَةةكية ِسه نءةخ ةةةنانءةدائ ىةةة (ة ِسهةةة نءةراوية ةكةا ةهة ةهة بوون،ة
حرَا َف ـ)َٛةل ة ة
ب ة آلدةخ َلةةكيةريكةةةة (ةب ةآةب ئةةتوبا يٍةه ة بووس،ةجةةاة ة َع ِب ـدٔ اهللٔ ِب ـََ ُ
ك غةة مبةةةة ةةرسكَهةةةةآ ةش َو ـَِ أَبٔــ٘؟ َقـ ـ ـاهَ; أَبُــٕكَ حُ ـ ـرَافَٛز،ةبابةةةةةة ة ة ةةةةة ؟ة
ك غ مب ةةرسف مو( ةبابتةذوماف ي ،ةواتة ة ةو ِ(ةبةابيةخةوتي،ةروايةيةرايكةية
د بةتولَةةآلة ةرسب وةةة وسةرسلَةةةآة ة ِولَةةة ةتةوةمو ةوس ةبىَةةةة يةمنتالَةةة كيةئاُةالَسة
بةةوو(ةب ائب ة ةب ة ةم ة ،ةئ ة ر(ةباً ة ةرلَن ةةاةبةةوو(ةرايكةةتةل ة ةه ة رسميةئ فام ةةتاة
غ َل ت كةةية َربةةةةآ،ةبابةةتةئ ف يكةةةةيةريكةةةة ةبةةآ؟ةئة ويٍةيوتوويةةةة تي ةوسلَآلهةةية
ئ يةة ةك غةة مب (ةخةواةةكةةةالَيةرابامة ة (ةهة ة هةةةة ك،ةئ ية ة ويى ية ية
ِسَةك وةةةة ٍةبوواي ة ،ةئ ة ودةب ة ةبةةةةةابيةخةةودةرارسئةةةةا،ةب ة ةه ة ةذةةاَةئ ة وةجةةو سة
كَهةة ا س(ة ةل ة ِوو(ةرينةةتا ي ةة وسةك ويوةةتةئ ،ةئةةابةآةبكةةَ( .ة
دووةم :ثرســيارى زيــادو ناثيَـويســت:
وات ةباهيةم هةة ل ي يةرينةة يةرس َ(،ةئ وسئتسةب هةة ة ةًة ةباهة كَروس،ة
ئ وةرسضةةآةمياتَةه لَيةرس ولَةةةآة،ةبةوةوينة ةكَهة ا َرئ (ةبة ئيةئ وةَِائ ة ة ة

مووهةةاةةك ةةانةرسف ة مو( ةﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯗﭼالبقـــرة،ة
واتة ةب طومةةانةخةةةواةف مائ ةةةةانةك ةةآةرس ةةادةمائطاية ةهة بَِن،ةريةةا سةهةةو(ةئ ة وة
ف مائ ةئ وسةبووسة ةئ فةة يكة ةةوَ اوس،ةئ يائنائ وسةبكوَس (ة ةةة ةةة ؟ةضةووئ ة
(ةمووهةةةةاةةئ ة ويٍةل ة ةخةةةوا(ةك ة وس ريا ةكا ِاوست ة وسةضةةيةبك ة ن؟ةخةةةواَة
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ف مووي ةة تي ةبةةاةمائطةةةةاي ةهةة ببةةةَِن،ةئ ئتام كةةةةيةئ ة وةمائطةةةةاةهةةةة بَِاوسةل ة ة
ًةة (ةئ وةج ئةةامسي ةبتسن،ةمينةتووةرسب ةةةة وسوةل ةيةبثَهة ة ةآة وًة ووي تي؟ة
رسلَةةةةآةفةةةةآلنة ةةةة ي،ةوس ةمودح ةةةةنسي ةبةةوةمووهةةاة،ةرس َل ةآ ةمائطةةاةه ة بَِن،ة
رسلَة ةضةةونةبةةةآة؟ةروايةيةرسلَةةةة ةئة ر(ةة ِسئطةةةيةضةةةونةبةآ؟ةئنحةاةروايةيةئ ٌةةةةية
َربآ،ةيانةئ ٌةةيةئ َربآ؟ةئاو(ة ٌةةابآ؟ةيانةئ ٌةةاةبةآ؟ةهة مووةجةةا يكة ة ة
كَهةة ا ةرس ةة ن،ةمياتَةل هةة يانةرو يةرسبةةآ،ةئ يةةة ةك ٌةةةآةةهة ةمائطاية انة
هةة ةبَِيبةةاةتةة واوةبوو،ةمووهةةاةةك ةةانةرسلَةةآ ةباة ِسئطةة (ةمس ريكةةةيةوسهةاة
بةةةآةة ة ةهة ةك لَةةةة (ةريكةةةة (ةت ةةةةتاةئ بةةآ،ةوسةئابةةآةئ ٌةةةةية َربةآ،ةوسةلة ة ِوو(ة
ت م ئةة وسةرسبةةآةمادةئ وسئتيةيةبةةآ،ةئ نطوونة ئ وان)ةبآ،ةئ ةمو ةب ةهةاَةراةضةووةة
بةةآ،ةئة ة ةة دةت مةةة ئ ٍ،ةهةةة مووةجةا (ةل هةةةة يانةرو هة ةرسبةآ،ةهة سةجنادةلة ة
ه مووةئاوض (ةئةة وانةراةية ةمائطةةةةا(ةلة وةجةو سةهةةةة بووس،ةبة آلدةمائطةا(ةريكة وة
جةةو (ةريكة ةمو ةبةةوون،ةبة آلدةبة وةمواُة فات ةهة ةئة وةمائطاية ةهة بوو،ة ة ةهةةية
ك ةَسَئ كةبووس،ةئ وةك ةَسةَئ َةيوتي ةم ةئة وةمائطةةةةاي تانةئارسمةآةبة ةئَخ كةية
مو ةئ بةآ،ةتاةل ةه ئتيةةةكة ِيواي تةتاةرسلَةةةةآة ةرسبةيةك وةةةة ي ةبةوةكةَِةبكةةةة نةلة ة
مي ةَِ،ةئ يةةةة ئاةئاتةةائةتسم ةةآ،ةئ ة وائ ٍةئاضةةةةا ةبةةوونةه ة ةب ك ةَِن،ةك ٌة ةةةَيٍةل ة ة
هةةةةو(ةهاتنة ةخةةةوا سوس يتاةباهةةةة انة ةةَر،ة ة ة ِوَيةةكةك غ مبة ةةرسفة مو( ة
حـابٔظُ َف َُـاهَ; أَ ٔفـ٘
ش َٖا أَ َّٖٗا الٍٖ ـاعُ إَُٖ اهللَ كَتَبَ َع َمـِٗكيُ ا ْلخَـ ٖ)َ ،ف َُـاًَ األَقْـ َسػُ بِـَُ َ
جـُْ َأحِ َىـد
ج َبـ ِ)ز{َأخِ َس َ
كنِّ عَاًُ َٖا زَضُٕهَ اهللٔ؟ قال ـّا ثـالثا قَاهَ; (الَ ٔ ،لِٕ قمْ ُتَّا َلَٕ َ
حلـاكٔيُ ب ـسقي; (َ َٔ )4466ق ـاهَ;
ب ـسقي; ( ،)6405تعمٗــش غــعٗب األزٌــؤٔ ; صــخٗ َٔ ،ا َ
دنيَ ،عََ ا ِبََ َعبٖاعُ)،ةئ (ةخ لَةك ن !ةب طومانةخةواةذة دة
خٗ ْ َع َم ٜغَسِ ٔ الػٖ ـِٗ َ
ص ٔ
َ
َرئيةل هةة ةك ويوةةتة َروون،ةئة رَِةسدية ةةةو ِ(ةذةاب ىةيةوتي ةهة مووةهةا َل كة
ب ك ي ؟ةهةةآةجةا انةرووبةا س(ة ةَرسوس،ةجةا (ةهة دةك غ مبة ةةرسفة مو( ة
ئة خ َ،ةهةةةةة مووةهةةةةاَةئةةا،ةبة آلدةئ يةةةة ةيوتبةةادةب لَةةةةآ،ةواجةةنةرسبةةووةل هة تانءة
ئ ًة انةرستةةةةةوائي،ةخةةةواةرسفةةةة مو(ةذة جآةبكة ن،ةئ ةةت(ةبوضةةيةلة ةخةةو ِاةرس َلة ة
ه مووةهةةا َل ك؟ةيةةائي ةئ وةجو سةكَهةة ا ائ ة ةك ويوةةتةئ بةة ،ةئابةةآةبكَيةة  .ة
ســيَيةم :ثرسـيار لة بـارةى شـتيَكةوة كة ثــةك لةسـةرى نةكـةوتبــآ:

www.alibapir.net

......

()104 – 101

[ ] 993

ًةةةة كة ة ةئ نوةةةةانةكة يةل هةةةة (ةئ وتبةةةةآةئ كَهةةةةآةباًة ،ةه لَب تة ةلة ة
ِوو(ةرينةتا ي ةةةةةةة وسةميةةةةةاتَةم ب هةةةةةةة ،ةل وبةةة ةةا سوسةك غ مبةةة ة ةةضةةة ة ئتة
ف مايٌةة كيةهةة ن،ةب ةمنووئةةة ة ة
كــاَُ
)1ةك غ مبةةة ةةف موويةةة تي ةشذَزٌُٔــ٘ َوــا َت ـسَكْتُكيِ< فَإ ٌٖ َىــا َِ َم ـََ َو ـَِ َ
ػـ٘ ٕٞفَـأتُٕا ؤٍِـُْ
َق ِبمَكيِ بٔكَ ـ ِسَ ٔٚضُ ـؤا ٔلَّئَِ ،اخِ ٔتالَ ٔفَّيِ َعمَ ٜأ ٌِبٔ َٗـا َّٟٔيِ ،فَـإذَا أوَـ ِستُك ِي بٔ َ
ج ـُْ َأحِ َى ـد ب ـسقي; (،)85:6
غ ـَِ٘ ٕٞف ـدَعُُٕٓز{َأخِ َس َ
طعِتُئََِ ،إذَا ٌََِّٗتُك ـ ـيِ َعــَ َ
ض ـتَ َ
َوــا ا ِ
جـِْ بـسقي; ( )6عَـَِ أَ ٔبـ٘
ط ـا ٟٗ٘ٔبـسقي; (َٔ ،)674:ا ِبـَُ َوا َ
َٔوُطِ ـ ٔم ْي بسقي; (َٔ ،)7079الٍٖ َ
ُِسَِٖـ ـ ـسَ،}َٚةواتة ة ةًةةةةة كة ة ة ةمة ة ةوامدةلةةةةةةآه ناوسوةباهة ة ةئة ة َروس،ةئ ةةةوسَة
ل ةطةةةةة ِي ،ة لةةةة ةم كَهةةةة )،ةضةةةةوئك ةئةةةة وائيةكةةةة ٍةئ ةةةةوسةبةةةة هو(ةمو ة
كَه ا َرئ ةةةةةةانءة ِاةج ةاي ةة ةةائ وسةل يةة ة َةك غةةةة مب ائ انة عمـ ــّٗي الةـ ــالٚ
ٔالطــالً)ةل ب يةةةة ةضةةةةوونة واتة ةبووئة ةبةةةة َةبة َءةكا ضةةةة ةكا ضةةةة )،ةه ة ة
ات ةةةةكةفة مايةبة ةًةةةة كةك كةةَرن،ةبة ك يةتوائةةةةاةل ةةيةئة جنادةبةةتسن،ةوسةهة ة
ات ةةكةًةة ك ةلةةآةر رسغ ةةَرن،ةوام(ةلةةآةب نةة .ة ة
ح ــدُٔ ّا َفـ ــال تَعت ــدَُِٔاَ َٔ ،ف ــ َس َ
ح ــدٖ ُ
)2ةك غةة ةة مب ةةف موويةةةةةة تي ةشإَُٖ اهللَ َ
محـًٛ
ضـكَ َ َعــَ َأغـَٗا َٞزَ َ
َفـسَا َٔ َ ٟفــال تُطَ ــ ِّٗعَُِٕأَ ،حَ ــسًَٖ َوخَ ــازًَ َفــال تٍَ َتَّكٕ َِــاَ َٔ ،
جـُْ الطِرباٌـ٘ ف ـ٘ (الكـب ) بـسقي;
ٔبكيِ ؤَ َؼـ َ ٌٔطـ ـٗاُُ فَـالَ َتطـأَلٕا عٍَِ َّـا]{َأخِ َس َ
( ،)69:الدازقطٍ ـ٘ بسقي; ( ،)56الـىةباح الـىٍ فـ٘ تّرٖب تفط ابَ كـ ،
خُْ إ ِبَُ ك }،ةوات ةب طومةانةخةةواةةضة ئتةهةنوو يكيةريةا (ة
خ َ
ص ٖ
ص; (َ َٔ ،)478
ةةَروونةم يةائب مينةةةة ،ةوسةض ة ئتةًةةةة كيةف ة ِم َروونةم يةةةةانةف ة وت ن ،ةوسة
ضةة ئتةًةةةة كيةر رسغةةةة ة ةةَروون،ةتوخن ةةةةانةم ةة ون،ةوسةلةة ةه ئةةةةةت(ةًةةةةتة
ب تسئبةبةووسةلة ِوو(ةب مسيةةيةك تاهاتنة وستان،ةبة ةةئ وس(ة ة ةل ب ةةَ(ةضووبةةآ،ة
ل ةانةم كَهةة  .ة
)3ةه وسهةةةةةاةئة ة وةرسرةةةةة َةه ية ة ةشضُــ ٔ٠نَ زَضُ ــٕهَ اهللٔ ةعَــََ الطِّ ــىََ َٔاجلـ ـ َ
ح ـنٖ اهلل ف ــ٘ كٔتاب ـْٔٔ ،احلَــسَاًُ وَ ــا حَــسًَٖ اهلل ف ــ٘
ٔالف ـ ـسَأٞ؟ َفَُ ــاهَ; احلَ ـ ـالَهُ وَ ــا أَ َ
جـُْ التِّس ٔوـرٔ ٗٙبــسقي; (،)4867
ضـكَ َ عَ ٍِـُْ َف ُّـَٕ ٔو ٖىــا َع َفــا عَ ٍِـُْز{َأخِ َس َ
كٔتابـَْٔ ٔ ،وــا َ
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ج ـِْ بــسقي; (َٔ ،)4478الطِ َب َساٌ ـ٘ فـ ـ٘ (الكــب ) ب ـسقي; (َٔ ،)7465احلَــاكٔ ُي
َٔا ِب ـَُ وَا َ
ض ْمىَاَُ ا ْلفَازَضِّٔ٘ َٔ حَطٍُْٖ األلباٌ٘ فـ٘ (الـىػـكا )ٚبـسقي;
بسقي; (َ ،)8446عَِ َ
(،})5669ةوات ةكَهةة ا ةل ةك غ مب ةة َاوسةرس بةا س(ة ِونءةك ئ ةةَوةفة ِوسة
ةة ةل بةة رس َ)،ةف مةةةةةوو( ةذةةةة ََةئ وسيةة ة ةة ةخةةةواةلةة ة بةةةةيةخ يةةةتاة
ذة آل َلةةية َربآء،ةر رسغ ةئ وسيةة ة ةخةواةل ة بةيةخ يةتاةر رسغة (ة َربةةآ،ة
وسةئ وس(ةلةة يةب ةةتسئبةبووس،ةئ وسةل وسي ة ةب ة ِسواييةه ٌةة ووي تةة وس.ةة ة
ئ وةًةة (ة ةخةوا(ةمائاةذ ِاميةئ َربآ،ةمائةا(ةواية ةذ ةآللَة ،ةئة وةًة ائ َة
ة ةذ آل َل ةةية ةةَروون،ةئ ة وسةريةةةةةا سةذ آللةةةة ،ةئ ة و(ةريكة ةة ة ة ةذ ة ِامية ةةَروس،ة
ذ ِامة ،ةغ ة يَ(ةذ ِام ة ةمائةةا(ةواي ة ةئ ي ة ةرسر ٌةةيةل ه ة ةئ ة بةآ،ةئ ه ة ةل ة ة
ًةةة ائتاةذ آل َل ةةةةيءة ِ(ةك ةةةةت ائ ،ةمةةارادةرسر ةةةكةل هة ةر رسغةةةة َائيةئ بةةةةآ،ة
وس ةمةة ةمو ةلةة ة بة ةةةةةائيةخومةةةتاةئةة وةبنضةةة ن ةًةة د دةباهةةةكَروس،ة ةة ة
ل ِاه ةة تاةئ ة وةبنض ة ن ةً ة د ،ةمو ةيَئط ة ةبوئة وس(ة ة ةري ة ءةرينةةتا ييةل ة ة
خ لَةةكةت هةةكةئ ينةة وس،ةوسةرئ ةةايانةلةةآةئ ينةة ةضةة ميةضول ةة  .ة
ضـوارةم :ثرســياركردى لة بــارةى مةســةلة قورسء ئــالَؤزةوة:
ه ئتيةةةةكةم هةةةة ل (ةرةةو ِيءةئالَةةةةومةهةة ن،ةوس ةم تةةةة َةوان،ة هةة كةئةة وة
كَهةةةة ا سةل ة ةماموهةةةة اي ،ةل ة ةمائايةةةة ةبكةةاد،ةه ة ةب ئ ةة وس(ةب ب هةة ةة وسو،ة
داهةةةة يةبكةةةةاد،ةئة وسَةئة هيةل كةةةةَاوس،ةل وبةةا سوسَةئة وةف موورسيةةةة ةه يةةةة ة
شعَـ ـَِ ُوعَأََٖـ ـ  َٛأَُٖ ال ٍٖبٔـ ـٖ٘ ة ٌََّ ــ ٜعَـ ـََ ا ْلؽَمٕطَ ــا ٔز{َأخِ َسجَـ ـُْ َأحِىَـ ـد ب ــسقي;
(ََٔ ،)64849أبُـ ـ ـٕ َأُ َ بسقـ ـ ـي; (َٔ )4767ضَـ ـ ـ ٖع َفُْ األلبـ ـ ـاٌ٘ ف ـ ـ٘ (ض ــعٗف الـىػـ ـ ـكا)ٚ
بــسقي; (ٔ )654فــ٘ (ضــعٗف ضــٍَ أبــ٘ أ )}،ةواتة ةمودةةاوي ةخةةةواةل ةةية ِام(ةبةآ،ة
رسلَةةآ ةك غةة مب (ةخةواةة ِيطَ(ة َروسةلة ةكَهة ا َرنةرس بةا س(ةئة وةًة ائ (ة
جىِـ ـغُ ؼَمٕطَ ــ ٛأَٔ
ة ة ةخ لَةةةةةكةت ائةةةتاةب ه لَةةةةة راةرسضةةةةةآ،ة ؼَمٕط ــا )ةرسلَةةةةةآ ة َ
خ ٖى ـدْ)ةضةةونة
أؼمٕطَ ـ ـ،)ٛةوات ة ةبةةوةوين ة ةئ يةةةةة ةل ة ةماموهةةةة اي ةبثَهةةي ة أَُٖ ُو َ
ئ َابةرس ةَ(؟ةئة ويٍةواةرسمائةآة أَُٖ)ةئة راتيةت ئكةة تسوة حـس وػـبْ بالفعـن،
خىٖـد)ة
إلضي ٖٔسفغ اخلـ ـرب)س،ةب آلدةئةا،ة ةأَُٖ)،ةل ةَسرا،ةواتة ةئاآلئةت(،ة ةأَُٖ ُو َ
ٍٖة ـب ا َ
يائي ةموذ ممةة رةئاآلئت(،ة ضيةمام هةة اي ةفكةةَ(ةبةوةًةةةة كيةريكةةة ةرسضةآ،ة
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ئةة وةجةةو سةكَهةةةةة ا ائ (ة ةة ةوس ةم تةةةة َةوان،ةواباًةةةة ةئةة وةجةةو سةكَهةةةةة ا ائ ة
ئ َي ةل ةمائايان،ةبوئ وس(ة ةكَه ا ةج بة مسييةخةو(ءةكاًةانةئة مائ يةئة وة
ماموهةة اوةمائةةاي ةرس ةةاد!!ة ةريا سةهة ة هة ك ٍةوسآلمةيةهة مووةكَهة ا يكة
هة ةئامائةةآ،ةب يةخةوا(ةك وس ريةةا ةهةة مووةًةة كةرسمائةةآ .ة
ثيَـهجـةم :ثرسـياركردى لة بـارةى عيممــةتء حيكمـةتى عيبــادةتةوة:
هةة ةًةةةةة كة ةة ةخةةةةواةراينةةةةةاوسةوس ةد بةةةةةارسد،ةبةةآةذ ك ةةةةة دةئ ةة ،ةخةةةةواة
رسفة ةة مو( ة ِوَووةبطةةةةةَن،ةريةةةا سةذ ك ة ة تيةت تاية ة ،ةرسفة ة مو( ةئويةةةرةبكة ة نة
رسفة ة مو( ةروودةةةةةاةبكةةةةة ن،ةرسفة ة مو( ةميكةةةةةَةبكةةةةة ن،ةرسفة ة مو( ةرو بةةةائ ية
هةةةة بَِن،ةه ة موو(ةذ ك ةةةة تيةه ي ة ،ةب ة آلدةمو جةةا ةخةةةواةةذ ك ت ة (ةبةةوة
ئ ةة ةرس ئاخةةاد،ةبوضةةي؟ةب ئ وس(ةمائا(ةب ئتاي ت يةل ةئ راةباًةة ةةَةب ة ةر(،ة
ات ةةةةكةبة وةئ ةةةةائ ةه لَتسهة ،:ةبة ةك ضةةةة وائ (ةبةةوا (ةه لَوةةو وت ةةةةائ وسوة
ئةةةة وةياهةةاةًةةةة د ائ ة ة ةك يوسئةةتي انةك ةةةةائ وسةه ية ،ة ة ةم يةةةة ةضةةونةرسئةةاة
خةةةةوا(ةك وس ريةةةةةا ةئامةةةاَسةرس ةةةادةبةةة ةذ ك ت ةةةةةة يان،ةل وبا سًةةةةة وسةئةةة دة
خــا َٔ ٟ
ض ـ َألْ ُ عَأٟػَ ـ ـ َٛفَُ ْم ـ ُ َوــا َبــاهُ ا ْل َ
ف موورسي ةة ةه يةةةة ةش َع ـَِ ُو َعــاذَ َٚقَا َل ـ ِ; َ
خسُٔزَٖٖـ،ٕٛ
طـ٘ الةٖـ ـالََٚ؟ َفَُا َلـ ِ; أَحَـ ـسُٔزَ ٖٖ ٌٛأَ ٌِـ ٔ؟ ق ْمـ ُ لَطِـ ـ ُ ٔب َ
َتُْطٔ٘ الةٖـ ـًَِٕ َٔالَ َتُْ ٔ
َٔلَكٍِّٔ ٜأَضِأَهُ ،قَالَ ِ; كَاَُ ُٖةٔ ـٗبٍَُا َذ ٔلََ فَ ٍُؤِ َوسُ ٔبَُطَ ـا ٔٞالةٖ ـًََِٕٔ ،الَ ٌُـؤِ َوسُ ٔبَُطَـ ـأٞ
طـ ٔم ْي بــسقي;
ح َىــد بــسقي; (َٔ ،)66::4البُدــاز ٗٙبــسقي; (َٔ ،)464وُ ِ
جـُْ أَ ِ
الةٖـ ـالَٔٚز{َأخِ َس َ
(َٔ ،)86:أَبُٕ َا ُٔ َ بسقي; (ٔ ،)676التِّس ٔورٔ ٗٙبسقي; (،})440ةواتة ةمودةاةذسة ئافَست كة ة
ريةةا سةرسبةآةلة ةج ىةةيةروا(ةهةةاوسآلنةبةآةخةةةواةل ةةانة ِام(ةبةآ)ةرس َلةآ ةكَهة ا دةلة ة
دائ ٌةةةةة ة ةةةَرةخةةةةواةل ةةةية ِام(ةبةةةآ،ةيةةةوب ةبوضةةةيةئافةةةَستيةذ يةةةةةنرا ة ِوَووة
رسي َِي ةةةة وسةلة ة ةةاتية وتنةةةة ةذ يةةةةنسرا،ةبة آلدةئويةةرس انةئاي َِي ة وس؟ةدائ ٌةةةة ة
يوتي ةتوةذ ِوو ِيةةي؟ة خ وا يخةئ وة ات ةذة ِةوو ِي انةكةآةيوتةوون،ة ة ةه ئةتيكة
ب ةةَوبوضووئيةهةةةة يَو يانةهةةةة بوون)ةمنة ٍةيوتةةةة ةئة خ َ،ةذة ِوو ِييةئة ،ة
ب آلدةكَهةة ا ةرس دة ك ٌةةآةواينائيةل ةخ وا جيةة )ةئنحةةاةدائ ٌةة ةخةواةل ةية ِام(ة
بآ،ةيوتي ةل ةهةة رسميةك غة مب راةةئ ةرس وت نةةة ةذ يةةةنسوس،ةفة مامنانة
ك ةةآةرس ةةَاة ِوَووةبطةةةة َِين وس،ةب ة آلدةف مامنةةةةانةك ةآةئ رس ةةةةَاةئويةةرةبط َِين ة وس.ة
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تةة واو،ةئ وةد بةةارست ،ةذ ك ت (ةض ةة وةبوضيةوايةة ؟ةخةواةب خةةو(ةرسينائةةةآة،ة
ةريةةا سةخوةرايك ةةانةدائ ٌةة ةخةةواةةل ةية ِام(ةبةآةمو ةًةا سماةبةووس،ةوسةرسي ةوائية
بىَةةآةل بة ةئة وسة ة ة ِوَووس ةةةةانة ةةة م ،ةوسة ِوَووةيةةةَت ةلة ةهةةةةا َل كتاةمائط كة ،ة
بة آلدةئويةةر َرنةهة مووة ِوَي ة ،ةك ةةنخةفة ِمسوةم ًة رق دءةمائةةتووبووئيةمؤ (ة
ت ةةتاي ،ةبة آلدةل ِاهة تاةك ويوةةةةتةبة وسَةئا ةةاد،ةد بارستة وةخةةةوا(ةكة وس ريا ة
رسفة مو(ةواةبكةة وةرسف مو( ةواةم ةة ،ةئ وسيانةبطةة َِسوسوةئ وسيانةم ية َِسوس .ة
شـةشةم :ثرســياركردنيَـك كة سـةر بكيَصــآ بـؤ تةكـةلموف:
وات ةمو ةروولَبةةووئ وسوةمو ةًةةتةل خةةة ةةبة ةمسةة دةخوةةةةنت،ةوس ةخةةواةةة
بة ةك غةة مب ةرسفةةةة

مو( ةﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭼ ص،ةوات ةبىَةآ ةم ةه ة َي ةةانةلةةآةراواةئا د،ةهة ةكاراًةةةة ةل ةانةئةاو(،ة
وسةم ةل وائ ةئ ةة ة ةًةةتةوسمسة دة ةة د،ة وُتَ َكمىف)ةوات ةًتةب ةمسة خت ،ة
ضوئكةةةة ة ك ْمفـ)ٛةيةةائي ةرو ِهةةةةاييءةم هةةةةَس ءةًة كة ة ةبةةا (ةًةةةةائيةئ نوةةةةانة
رةةو ِيةبكةةاد،ةرسيةةوتَ( ة اجلٍـدٔ ٗٙال ـىُ َكمِف)ةل ب ئة وسةئة كيةل هة ةرائةةَاوس،ة
وُتَكَـ ـمٍف)ةواتةة ة ه كة ةًتةل هةة ةخو(،ةيةانةل هة ةةخة لَكيةرةو يةرس ةاد،ة
ح َىََ ِب ـََ
جةةاةل وبا سًةةةة وسةئةة دةًةةةةوين وا سةه يةةةة ةش َع ـَِ َٖخِ َٗــِ ٜب ـََ َع ِب ـدٔ ال ـسٖ ِ
كـبٕ ،فٔـَّٗيِ َعىِـسُٔ بِـَُ ا ْل َعـاصَ حَ ٖتـَ َٔ ٜز ُٔا
طـابٔ خَـ َسجَ ٔفـ٘ زَ ْ
حَاطٔبٕ; أَُٖ ُع َىسَ بِـََ ا ْلدَ ِ
حِٕضاًَ ،فَُاهَ َع ِىسُٔ ِبَُ ا ْلعَاصَ لٔةَـ ـاحٔبٔ ا ْلخَـ ِٕ َ; َٖـا صَـ ـاحٔبَ ا ْلخَـ ِٕ َ! َِـ ـ ِن تَـ ـ َس ُ
َ
د ٔبسِ ٌَــا فَإَ ٌٖــا
ال ُت ِ
خـ ِٕ َ! َ
صــاحٔبَ ا ْل َ
طــابٔ; َٖــا َ
الطـبَاػُ؟ َف َُــاهَ ُع َىـسُ ِبـَُ ا ْلدَ ِ
ح ِٕضَ ــََ ِّ
َ
ج ـ ــُْ والـ ــَ بـ ــسقي; (ٔ ،)54البََُّٗ ـ ـ٘ٓ فـ ــ٘
الط ـ ـبَاػَ َٔ َت ــ َس ُ َعمَِٗ ٍَـ ــاز{َأخِ َس َ
ٌَ ــ َس ُ َع َمـ ــِّ ٜ
(الكرب )ٝبـسقي; (،})4445ةوات ةي ذ ةةةايية ةو ِ(ةد بةتو ِ ِسةانة ةو ِ(ةحاطٗـب،ة
رسلَةةآ ةدوم (ة و ِ(ةخ ت ةابةخةواةلة ية ِام(ةبةآ،ة ِوَيةكةل ية َة ا وائ ةكةضةووسة
رس ،ةد مَِ(ة و ِ(ةداُة ٍةل ي َةئة وة ا وائة ةبةوو،ةهة تاةضةووئ ةهة ةذة وميكة
هةةةة ةيةةوم كيةئةةةةاو)،ةد مةةةةَ(ة ةو ِ(ةدةةابةب ة ةخةةاوسئيةيوم ة (ةيةةود،ةئايةةاة
ر ِئةةتس انةرينةة ةهةة ةئةة دةةئاوائةة ،ةريةة ةئةةاو(ةلةةةةةآةرسخوئةة وس؟ةدومةة (ة ةةو ِ(ة
خ ت ةةاب ٍةخةةةواةل ةةية ِام(ةبةآ،ةيةةوتي ةئ ة (ةخةةاوسئيةذ ومس ة !ةك ةةانةم لَةةةةةآ،ة
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ه والَ ةةةةانةكةةآةمةة رس،ة م لَةةةةةةآةريةة ةيةةةةانةئايةة ن)،ةه ئةةةتيكةر ِئةةتسةةلةة ةئاويةةةةةكة
رسخوئةةةةة وس،ةئ ةةة َةب هةةةةة يانةرسض ةةةةة ءةئةةة وانة ِارس ةةةةة ن،ةئ ةةةةة ةئاوس ةةة ة
ب ا رين ةة ،ةوسةروا(ةئ َةر ِئةتسَةرين ةهة ةئاوس ة ة واتة ةئة وسةت ة لىو ءة
ه لَةقولَة ن ةكيةبآةكاهةةةاوس) .ة
حةوتـةم :ثرسـياركردنيَك كة رِةخهــة طرتو لة قورِئـاىء سـونهةت بطةيـةنآ:
ل وب ةةا سوسَةئ ة دةًةةةةوين وا سةه يةةةة ة{ ٔقٗ ـ َن ٔلىَا ٔل ـَٔ ِب ـََ أَ ٌَ ـظُ السٖجُ ـ ـنُ َٖك ـٕ ُُ
ج ـا ٔ َه َعٍِ َّ ـا؟ َق ـاهَ; الَ َٔ ،ل ٔك ـَ خيــرب بالطٗ ـ ـٍٖ َٔ ٛف ـ َإُ قبم ـ ِ ٔو ٍِ ـُْ ََٔإالِ
َعـالٔ َى ــ ًا ٔبالطٗ ـ ـٍٖ َٔ ٛأُٖ َ
ض ـكـ ـ }(،)1ةواتة ةبة ةمال كةةةةية ةةو ِ(ةئ ئة يةيوتةةةةَا ةك اويةةكةًةةا سما(ةهةةوئن ت ؟ة
َ
يةةةائي ةرسر ةةةةةائيةهةةةةةوئن تيةك غ مبةةةةة ة)ةئايةةةاةموئار ًة ة ةبكةةةةةادةل هة ة ة
رسر ةةائيةهةةوئن د،ةيوتةةي ةئا،ةباةبىَةةآ ةئاوا(ة َروس،ةيانةئةةاوا(ةف مةةووس،ةئ ية ة
لةةةة يةوس ي ةةةَاةباًةة ،ةئ يةة ئاةبةةاةب ةةتسئبةبةةآ،ة ك ويوةةةةتةئا ةةادةموئار ًةةةة وة
مٌةةة ومَِةبكةةاد) .ة
يةشـتةم :ثرســياركردى لة بـارةى ئايـةتـة موتةشــابيًةكـانةوة:
واتةةة ةئةة وةئاي تةةةةائ (ة ةة ةضةة ئتةمائايةةة يةويكضةةةةوويانةه يةةةة ءةمائايةة ية
ِوًةةةةن انةئ ة ،ةب َلةةكوةضة ئتةمائاية ةرسي ية ئ ،ةيةةاخورةمائا ة يانةبةةوةئ ة ةمو ة
ِوًةة ةئ ةة ،ةضوئك ةخةةواةةةلة وبا سوسةرسفة

مو( ةﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
ﭼآل عمران،ةوات ةئنحةةاةئ وائةة (ةر َل انة رائيةت تاي ،ةبة ةروا(ةئة وسة
رس ة ونة ة ةمائةا(ةويكضةةوو(ةه يةةةة ،ة ضةةة ئتةمائةةةةاي ةه لَتسيةةةَ()،ةبة ةئةةةةاَاوسة
يةة َِييءةب ئ وس(ة ةب ةذ وةةاب)ةمائا ةة (ةبنائةة ،ة واتةة ةئ وسةًةة كيةبةةةاَة
)1ةحماضَ ت ــأٖٔن; ج ،5ص.4:6
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ئ ةةة ،ةلةة وبا سوسةئةة دةًةةةةةوين وا سةه يةةةة ة ةة ة الرِب ـ ـ٘)ةلةة ة ةةةةبية العم ـ ـٕ)راة

ظَ ،ف َُاهَ; َٖا أَ َبـا َعبِـدٔ اهللٔ! ﭽﮉ
َ بِ ََ َأ ٌَ ُ
جاَ َٞزجُن َإىل وَالٔ ٔ
ه ناوي تيةرسلَةآ ة{ َ

غ٘ٞ
ج َد ٔوَِ َ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ طــه ،كَ ِٗفَ اضِ َتَٕ؟ قَاهَ; َف َىا زََأِٖ ُ َوالٔ َك ًا َٔ َ
ك َىـا ٔجدتــْ ٔوـَ وَ َُالَ ٔتـ ْٔٔ ،عـ ـالٓ السٖحطـ ـآَٖ ( ٞعــا العــس ) ٔأطـس ال َُـًٕ ٔجعمــٕا
َ
ٍٖتظــسُٔ وــا ٖــأت٘ وٍــْ فٗــْ ،قــاه فَطُ ــسَِّ ٙع ـَ وَا ٔلـََ َٔ ،قـاهَ; الكَٗــف ؼَ ِٗـس وَعُِ ـٕه
بَٔ ،الطٗ ـ ـؤَاهُ عٍَِ ـ ـُْ ٔبدِعَ ـ ـ ٌََٔ ،ٛإٌِّ ـ٘
إلميَ ــاُُ ٔب ـْٔ َٔاجٔ ـ ـ ْ
جُّــٕهَْٔ ،ا َ
إلضِ ـ ـ ٔت َٕا ٞؤٍِ ـُْ َؼِٗ ـس َو ِ
ٔا َ
خ ـا ُ َأُ تَك ـُٕ ضَ ـاالً ََٔأ َو َس بْٔ َفأخـ ـسج}،ةوات ةك ةةاويكةهادةبةوة (ةمةال كية ةو ِ(ة
َأ َ
ئ ئةة ية ةريا سةية كةلة ةمائةاةهة ةم مه ب اةئة ،ةوسةئ ةاميةئ هىةةيةم رينة ة

بووس)،ةك ةةاوس ةيوتي ةئ (ةئ باةد بتولَةآلة وئ (ةمال ك )ةﭽﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﭼ،ةخةةةوا(ةخةةةةاوسنةب ة مسييةضةةووسةهةةةةة ةد ة َِ،ةضة نةضةةووسةه ة ة
دةةةة َِ؟ةرسلَةةةةآ ةرة دةمالةة كةةةة ةئ ب نةةةةيةتةةةةوو ِسةببةةةةآةب ة ةئ ئةةةةتامس(ةئةةةة وسةل ة ة
روةةةة (ةئ ة وةك ةةةةاوسةتةةوو ِسةبةةوو،ة مو ةك ةةةةةيةت كضةةةةوووةك ةةيةئا ِسذةةةة دةبةةوو)ةوسة
ئا سرةة (ةرس رس َر،ةخ َلةةك َةهة مووةهة يانةرائ وائةتوةب ةتسئبةبةوون،ةراخة ة
مال ةةةةكةضةةةةيةرسلَةةةةآ!ةروا(ةماوسيةة ةمال ةةةةكة ِامةةا،ة ِسئطةةةة ةي ةة دةجةةا ةبووبةةآة
كَهةةةة ا (ةل ةكةةةةَابآةل وب ةةا سوس)ةروايةةيةمال ةة كةيةةوتي ةضةةوئ تية ل ه ة ةد ة َِة
بووئيةخةواوةب مبووئ وس(ةخةواةبوةه ةدة َِ)ةئاض ةةةة ةد رىَة وس،ة يةائي ةئ ة ة
ئامائ ةة ةضوئةة ؟ةئاض ةة ةد رىَةة وسةب وةمائاي (ةئامائ:ةضوئ ،ةئ ة ةئةامائ:ةماتةية
خةةةواةض ئةةةة ؟ةه ة ف ت ائيةخةةةواَةب ة ةه ة مانةًةةةة وس،ةضةةووئ ةهةةةة ةدةةةة ًِ ٍة
ي كةة ةل ةهة ف ت ائيةخةةواة،ة واتة ةئ ة ةئةامائ:ةضةوئ )ةئنحةاةيةوتي ةل هةةةة ة
د َِةهةة رامط ةَةبوون،ةيانةب مبووئ وسةب ةه ةدةةة َِةئة مائَاوةئ ةةةة ،ة واتة ة
مائا(ةئ وةوًةة ي ةبوةئ ةمائَاوسة ةبة ةخ مةائيةب ةةا ب نةةة،:ةبة آلدة ات ةةةةكةبة ة
ضـتٕ)ٝةيةةةةائي ة إزتف ــغ ،أٔ
(ةئةةامائ،):ة{ َإ ِ
خةةةواةةب ة ا (ةريةةن،:ةضةةوئ ت
عـ ــال ،أٔ صـ ــعد ،أٔ اض ــتُس)،ةئنحةةةةاة ات ةةةكةبةةةوةخةةةةواةبة ة ا (ةرينة ةة،:ةهة ة ةبة ة وة
واتايةةةةائ ي ،ةبة آلدةضوئ ة ت ة ةةةة (ةئامائ ةة ؟}ةوسةئ ةةانةك ةوة نةةةةائيةواجبةةةة ،ةوسة
كَهةة ا ةل بةةا سوسة َرئ ٌةيةب ةتد ت ،ة م ب ه يةئ وسةبووسة ة ةًةةةة ك ةك ٌةة ةةَة
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ئ بةةووسوةتامسةراه نةةَاوس)،ةوسةم ةم تَهةة يةئ وسدةه يةة ة ةتوةبابةةاي يةيومةةةَِاة
بي،ةوسةف مةةائيةك كَر،ة ابَايةانةل ةم جى وةة ة ةةَرسةرس ( .ة
ةريةةا سةمة ةلة وسراةه لَويوةةةة يةئ ةةةادةمال كةةة ةكةةةآةة ِاهةةةتةئة بووس،ةضةوئك ة
ب لَةةآة ةاتيةخةو(ةكَهة ا ةلة وبا سوسةئة َاوس،ةبة آلدةخة لَكيةروايةية ة ةت كة َةبة ة
م ىى ة تائيةريك ة ةبةةوون،ةوس ةفةةا يءةيوئةةانءةه نةةتءة....ةه ةةت،ةئ ة وةكَه ة ا ائ يانة
َروس ةخةواةضونةض تةة ةهة ةدة َِ؟ةيةائيةمة دةئ ة ةئة وسةل ب ئةةةة وسةبةآة ة ة
ابَاةيومَِاي ،ةب لَةةآةئ ادةمال ةكةي ة دةجةا ةبةووسةب ب وةةة ةةآ،ةوسة ِسئطة ةبوية َة
وسآلم كةةيةئامةةارس(ةكةةآةئةة بووسوةب ةةةَ(ةل كَروتةة وس،ةوسةوسآلم كةةيةذ ائ ًةةية
راوستةة وس،ةبةة آلدةبةة ةب ضةةووئيةمةة ةئةة رسبووة ةةابَاةت مةة تبا ةبكةةَ(ةبةة وس(ة ةة ة
يومَِايةة و،ةوسةرس يةةةٍةبكةةةَ(ةلةة ةم جى وةةةةة !ةبةة ةهةة ةذةةةاَةئةة وةوايةةةةكَروس،ة
ك ٌةةةة واي يةي و سيةة ،ةبةة آلدةمائةةا(ةوائ ةة ة ةة ةم دِةةةةةووم ،ةهةة ةك غ مبةة انة
م دِةةةةووم ةلةة ةه لَةةةة وة مو ةةةةو ِيي،ةم ب هةةةة ةئ وسيةة ةئ يةةةة ةيةة كةلةة ة
ئ ةة َ،ةيانةماموهةةة اي ةكَهةةة ا يكيةل كةةةَا،ةكَهةةة ا س (ةكةةآةًة كيةهة يَة
بةةوو،ةب ة ة ةةابةَاةئ لَةةةةآةيومَِاي ة وةرس يٌةةةةيةئ ة اد!ةب َى ةآ ةئ ةةادةمةةال ك ٍةخ ة لَكية
رس ةةَروسوةمن ٍةرس (ةرس ةة د،ةلة وسراةئ ةةةةادةمال ةةةكةت ماًةةةا(ةئةا َ(،ةضةوئك ة
يةةانةهةة لوم ج ةةةة (ةوا(ةخةواهةةةة وس،ةيةةانةبةة ةهةةةةة ةذةةةةاَةوس ةيوتةةةة ةئةة وة
ِسف ةةا س(ةه لَةة ةبووس،ةل يةة َة ِيةةن(ةمو يٌةةة انةبوةئ ةةادةمالةة ك .ة
نؤيــةم :ثرسـياركردى لة بارةى مصـتومرِى نيَواى زانايـانى ثيَصـني (سمف)ةوة:
ل وبا سًةةةة وسةئة دةًةةةةوين وا سةه ية ة{ضُـ ـ َٔ ٠ن عُ َىـس بــَ عَبــد العَصٖـ ـص َعـَ قٔ َت ــا َه
ال َأح ــب أَ َُ أ َلطىـ ـذ بَّـ ـا
َ ٔوَـ ـا ٞكَـ ـفٖ اهلل َعٍَِّـ ـا َٖـ ـ ٔد ،ٙفَـ ـ َ
َأِِـ ـن صـ ـفٍنيَ ،فَُـ ـاهَ; تٔمْـ ـ َ
طـ ـأٌ٘}(،)1ةوات ةكَهةة ا ةلة ةدومة (ة ةو ِ(ةد بتول ةةةة مينةخةةواةةلةةة ية ِام(ةبةآة
ٔل َ
ةةَاة ة ةب ة ةك نح ة دةخ ل ف ة (ة ِاً ة تةئةةاومسرة ةةَاوس)ةرس بةةا س(ةةج ة ئطيةخ ة لَكية
ُةةةة فف:ة ةة ةلةة ةئ ةةوانةد لةةةيةخةةةواةلةةةة ية ِام(ةبةةةةآةخ ل فةةةة (ةموةةةةولَ ائانءة
مودةاويةة ةخةواةلةة يةخوًةبآة ةل ةدةة لةيةه لَةط ِاب وسةل يةة َةئ هىةةةيةًةةةاد،ةوسة
ه َل َةبووةل ةه لَويوةة يةةتا)ةدومةة (ة و ِ(ةد بتول مين،ةيوتي ةئ وةخوين ة
)1ةحماض ـ ــَ تأٖٔن; ج ،5ص4:7
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ة َِاوسةل وةج ئطةة را،ةخةواةرسه يةمنيةلةةآةكا اه وس،ةئ وةة اةذةة مةئا ةة دةممةائةية
خ ميةكةةآةك ةةىةبكةة د،ةوات ةذ مةئا ةة دةبض ةة ةئ وةئ وةبةايءةخةواهةةائ وس.ة ة
ة ةل ةة َسراةريةةا سةئ ة وةه لَويو ة (ةدوم ة (ة ةةو ِ(ةد بتول ة مينةل ة ةذا َل كةةتاة
ِاهةةةة ،ةب ة آلدةبةةوةذالَةةةة كيةريك ة ةم ة دةئ ة ة ِاهةةتةبةآ،ةل ة ةذا َل ةة كتاة ِاه ة ة ة ة
رو ةة َرنةل ة وبا سوسةه بك ٌةةةةآةبةةوةمسم ةةكَرئيةهةةاوسآلنةخةةةواةل ةةانة ِام(ةب ةآءة
ًةةةةكائتئ ان،ةوس ةًةة ةرسيكةة ن،ةبةة آلدةل يةة يةريكةة وسة ِاهةةةةةتةئ ةة ،ةئ يةة ة
روةة َرنةل وةج ئطةةائ وةل وة ِووراوائة را،ةبوةئ وسةبآة ةك ئتيانةلةةآةوس بطةَي ،ة
وسة ةةآةل هةة ةهة قةبووس؟ةوسة آةل هة ةئاهة قةبووس؟ةضوئك ةخةةواة(ةكة وس ريا ة

رسفة ة مو( ةﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ...ﰃﭼيوســــف،ة

وات ةة ةل ة ةب ه ةة هاتيةك ٌةةةةووائتاةك ئةةتةه ي ة ةب ة ةخةةاوسنةدةةارآلن،ةجةةاةك ٌةةةةووانة
هةةاوسآلنةبة ةخةةواةةل ةانة ِام(ةبةآ،ةم ىىة تائيةك ٌةةةةووةبة ،ةئة وائيةريكة ةبة ،ةئ ة ة
ك ويوةة ةلة ةب هةةة هات ائ ةةةانةرس يءةك ئةتةوس بطةةَيةة

ةﭽﭯﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ...ﮁﭼهـــــــــود،ةواتةةةةة ة ةب هةةةةة ة هاتية
ك غةةةة مب ائتةبةةوةرسخوينة ن ةة وسو،ةتا ةةةةوةرلَةةةة يةك ةةآةبضة هةةةةث ني،ةوات ة ةبنائةةةةية
ئ وانةض انة َروس،ةئ وةه َل وة مو و ِي ائ ة ةر وم ائ انة َروويائ ،ةوسةخا َل ة
ئ حةةاب ة ائ ةةانةضةةيةبوونءةب ةةنائي .ة
دةيــةم :ثرســياركردنـى عيهـاديـىء بةزانــدى:
واتة ةكَهة ا ةبكةةَ(ةبة يةبة ةئة وسة ة ة هةةيةب ائب ة ةرسه وه ة انةبك ة (ءة

ب بة مين ةةيءةب ةآةروةةةة (ةبك ة (،ةخةةةوا(ة ا ب ة جآةل وب ةةا سوسةرسف ة مو( ةﭽﭯ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﭼالبقــرة،ةوات ةل ةخ لَةكيةه يةة ة ةوسخ ةةآةباهةيةَيةائيةرئ ةاة
رس ةةاد،ةروةة (ةه هةةامتةرس ةةاد،ةوسةخةةواةَةبة ةًةاي رةرسيةَ(ةل هة ةئة وس(ة
ة ةلة ةر َل تاية ،ةه ضة ئتسةر وَةرس ةةاد،ةوسةئ نوةةةةائ كيةمو ةموئار ًة وةمو ة
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ئ هةة لة ةة ءةهةة خةة س .ة
أللَـ ـدٗ
جةةةاةك غ مبة ة ةةلة ة وبا سوسةرسفة ة مو( ةشَأ ِبؽَـ ـ ُ السِّجَ ــاهَ َإلَ ــ ٜاهللٔ ا َ
دـ ـ ـازَ ٗٙبـ ـسقي; (َٔ ،)4568وُطِـ ـ ـ ٔم ْي
جـ ـ ـُْ َأحِىَـ ـد بـ ـسقي; (َٔ ،)66856البُ َ
ا ْلدَةٔـ ـيُز{َأخِ َس َ
حطَـ ـ ََْٔ ،الٍٖطَـ ـا ٟٓ٘ٔبـ ـسقي;
بـ ـسقي; (َٔ ،)7866التِّسؤـ ـ ٔر ٗٙبـ ـسقي; (َٔ )6:87قَـ ـاهَ; حَـ ـ ٔدٖثْ َ
ح ٖب ـاَُ ب ـسقي; (،})67:8ةوات ة ةبةةوغنينَاوتَينيةةك ةةاوانةل ة (ةخةةةوا،ة
(َٔ ،)6564ا ِب ـَُ ٔ
ئ وائ نة ةمو ةموئار ًةةة ةرس ةةة نء،ةمو ةبة ةروا(ةًةةةةتةرس ةةة ون،ةئاهةة لةة ن ءة
لىةةةةة ة ِسرةةةةة ،ةه ئةةةةةت(ة ةة يةه يةةةةة ة ةة ةًةةةةة كةبةةةايةبكةةةَ(،ةه م ٌةةةةة ة (ة
د وةةة (ةرسيةةةةَ(،ةبىَةةة يةماهةةةةتةهةةةث ،ةرسلَةةةةةآ ة ِسًةةة !ةب َىةة ي ةئة دةمهة ائ ة
بةةةةا انةمو س،ةرسلَةةةةةآ ةئ ة خ َ،ةمو ة ةةةة دةبا يةةةةوس،ةئةةاواةه م ٌةةةة ةك ةةيةخوً ة ة (ة
د ةةىةبطةةَ(،ةئة وةجةو سة هةةائ ةئ يوجنةةاونةلة ئ وة وم َلةةطاراو،ةخ َلةةكة ة يفية
ك ةةةانةئايةة د،ةبويةة ةك غ مبةة يٍةرسفةة مو( ةةئ وائةة (ةخةةةةوا(ةبةة مةمو ة
رسيائبةوغنينةةآ،ةئ وةجو سة هةةائ ن.ة ة
ئنحةةةةاةلة ة وتةةةةاييةئة وةم هةةةة ل ي راةرسلَةةةة ةف موورسي ةةةةانةه ي ة ة ة ةب ة ة
ِاهةة يةب لَةط ي ةل هة ةئة وس(ة ة ةئ نوةةةةانةًةا سما(ةًة كةئة بوو،ةرسبةآةبثَهةآة
ج ـالً ؤ ٍٖــا
صــابَ زَ ُ
ض ـ َفسُ فَ َأ َ
خسَجِ ٍَــا ٔف ـ٘ َ
ف موورس ةةةة َةئةةةة وسي ةش َع ـَِ جَ ـ ـا ٔبسُ َقــاهَ َ
طـأَهَ َأصِـخَا َبُْ َفَُـ ـاهَ; َِـ ِن َتجٔـ ـدُٔ َُ ٔلـ٘ زُخِةَـ ـًٛ
حـ َتمَيَ فَ َ
جُْ فٔ٘ زَأْضٔـُْٔ ،ثـيٖ ا ِ
ػ ٖ
جسْ فَ َ
ح َ
َ
ط ـنَ
ٔف ـ٘ التٖ َٗىٗ ـ ـ َي؟ َف َُــالٕا; َوــا ٌَجٔ ـ ـ ُد َل ـََ زُخِةَـ ـ ـ ًَٔ ،ٛأٌَِ ـ ـ َ َتُْ ـ ـدٔزُ َع َمــ ٜا ْل َىــا ٔٞفَاؼْتَ َ
خ ٔب ـسَ ٔب ـ َر ٔلَََ ،ف َُــاهَ; (قَتَ ـ ـمُٕٓ قَ ـ َت َمُّيُ اهلل أَالِ
َف َىــا ََ ،ف َم ٖىــا َق ـدٔوٍَِا َع َمــ ٜال ٍٖ ٔب ـ٘ٓ ةأ ِ
ضـ ـ ـأَلٕا َإ ِذ لَـ ـيِ َٖ ِع َمىُ ــٕا فَإَ ٌٖىَ ــا غٔـ ـ ـفَا ُٞا ْلعٔـ ـ ـ٘ٓ الطٗـ ـ ـؤَاهُ إَ ٌٖىَ ــا كَ ــاَُ َٖ ْكفٔٗـ ـْٔ أَُِ َٖتَـ ـ َٗىٖيَ
َ
جـُْ
ضـا ٟٔسَ جَطَـدٔٓٔ)ز{َأخِ َس َ
خسِ َقـ ـُ ًٛثـيٖ َٖىِطَـ ـ َ َعمَِٗـ ـَّا َٔ َٖؽِطٔـ ـنَ َ
جسِحٔـ ـْٔ ٔ
َٔ َٖعِةٔ ـ َسَ ،ع َمـُ ٜ
َأبُٕ َأُ بسقي; (َ َٔ ،)447قاهَ الػ ـٗذ األلباٌ٘; حطـَ}،ةوات ةجاب ةةَةخةةواةةل ةية ِام(ة
بةةةةآ،ةرسلَةةةةآ ة وم َل ةة كةبةةووي ةب ة ةهةةةةة ف ةضةةووي ،ةك اويةةكةل ة ةئ ة ةب ة ريكية
ب ه ة (ة ة ودة ئايةةاةل ة ةج ئطةةتاةبةةووس،ةئايةةاةب ة ريكةب بوت ة وس،ةي ة كةب ة ر(ة
هاويٌةة وسةه (ةًةةكاةبةةآ،ةريةةا سةه ةًكائ (ةمو ةبةووس)ةرواية ٍةئ رةة المية
بةةوو،ة ريةةا سةًةة و(ةب هةة راةهةةةةةاتوس،ةهةة ةب هةة ةًةةكاوييةئ رةةة الميةبةةووس)ة
كَهةةة ا (ةلة ةهاوسلَ ةةةةائية ةَر ةئايةاةمولَةةةة دةه يةةة ةت ية ممودةبكة د؟ةئ وائ ةةةةٍة

www.alibapir.net

......

(] 1002 [ )104 – 101

يوت ةةان ةمارادةتوائا(ةب ةةا ه نائيةئاودةه يةة وةئاو(ةل ،ةك انةوائ ةة ةمولَةةة تية
ت ي ممومةةةةتةه ب ةةآ،ةئ ة ويٍةخةةو(ةًةةو رةبةةوة ئ ة وس(ةبةآةئويري ةةةة (ةل ة خو(ة
رس بكةةاد)،ةل ةئ جنامتاةمَر،ة ات كةضةووين وسة (ةك غةةةة مب (ةخةةواةةةهة والَية
ك ةةت اةل وب ةةا سوس،ةف ة موو( ة وً ة ان،ةخةةةواةب ائك ةةوَ(،ةئ يةةةة ةئ يائةةتسمائيةبةةوة
ئ يائةتسكَهةةةي،ة ةة ةئ يائةةتسمائيةرسبةةووةبةة ةئ مائةةة يةف وايةةةةانةبةةوةئ رابةةةةا،ةلةة ة
ئ جنةةةةةاميةف وا ة ة (ةئ وائةةةتاةئة ة ويٍةةةةةَ()ةضا سهةةة (ةئة ة مائ:ةبَي ة ة ةلة ة ة
كَهة ا َرن،ةئنحةةاةروايةةيةباهةةية ةةَرةفة موو( ةئ وسئةةتس(ةبة يةبةةوو،ةت ي ممةةودة
بكةةاد،ةوسةبَين ة (ةبث ضةةةةآةب ة ةك ِؤي ة ،ةرواي ةةيةرسه ة يةت ة ِ(ةك ةةتاةب نةآ،ةوسة
ب رسئيةريك (ة ةمس س (ةئ ةًو ربا(،ةب وسئةتسةًةةةة (ةتة واوةرسبةوو،ة واتة ة
ك ويوةة يةب وسةئ رس َرة ةخ (ةبٌةةةوادءةبَينة ةةة (ةتةةة ِةبةةةآءةلةةة يةئةةةاوسرمة
بةآءةهة سجنةةادةةةةَ( .ة
م هةةة ةة ل (ةرووسد ة ةةة ة ةرسفةةة ةة

مو( ةﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

﯀ﭼ،ةئ وةًةة ائ (ة ة ةرستائة و(ةل با سيائة وسةبثَهة ،ةيةانةئة وةكَهة ا ائ (ة ة ة
ه تائ ،ةئ يةةة ةلة ة ات كةتاة ة ةرو ِئةانةري ة ةخةةواة ،ةكَهة ا س ائ انةبكةةةة ن،ةبوتةةةانة
ِوونةرسب ةة وس،ةئ مة ةضةةةةيةلةةةآةةوس رسي ةةَ(؟ةئ مة ةل ةيةوس رسي ةةَ(ة ة ةه ضةية
ئ ةك ةةانةل هةة (ة ة وتوس،ةلة ةبةوا (ةرينةتا ييءةرئ ةارا ييةرا،ةرو ِئةانةلة ةرووة
توييةخويةةتاة ِووئية َروتةةة وس،ةيةاخورةرو ِئةةةةانةذ والَة (ةك غ مبة (ةة ةَروس،ة
ب آلدة آةرستةةوائآةئة وسةلة ةرو ِئةانةت بطةةةةاد؟ةب طومةانةمائايةةةةانةرستوائةةة ،ةبويةةة َة
خةةةواةرسفةةةة

مو( ةﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼالنح ـ

،ةواتة ة

ل ةًةا سمايانةبثَهةة ةئ ي ةئةةامائ ،ةل ةمائةةةايانةبثَهةةة ،ةبة آلدةيةَئبةئ وسية ةئة وة
ِهةة ةرو ِئةةةةةائ ،ةئة ة وسةرسيةةةةة ي ئآة ة ة ةموةةولَ ائةةةةةانةرسبة ةآةه ولَةةةةةبتسنةل بة ة ة
ِوًةةناية ةةيةرو ِئائةةةتاةوسآلمةةةيةكَهة ة ا س ائ انةرسهة ة ك و(،ةوسةئة ة وس(ة ة ة ةرو ِئةةةانة
ف مووي تي،ةئ كة فةةا(ةكةةآةبكةة ن،ةرو ِئةانةض ئةةةةت(ةفة مووسة،ةئة وائ ٍةب وسئةتسة
وامةب نةةةةة ،ةبة ة ةوينةةةةة ةخةةةةوا(ةك وس ريةةةةةا ةباهةةةيةرسهةة نويرةرس ةةةةةاد،ةوس ةةةوةلة ة ة
رس ه ة ائية ِابةةَرووةباهةةةة انة ةةَر،ةه ة ةل ة دةهةةةةةوو ِستية الـ ـىاٟد)ٚراةرسفةةةة مو( ة
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ئ يةةةة ةه لَوةةةةانةبةةوةئويةةةةر(ةرسموضةةةاوتانةبٌةةةةون،ةل يةة َةئائ ٌةةةةك ان،ةم هةةرية
هةةة تانةبكة نء،ةك ةةةائ ةةةانةبٌةةةة نةتة واو،ةئ ةت(ةئ وائة (ةمؤ ةو ر(ةرس ئة وسوة
مو ةرةةوولَيةرس ئ ة وسوةب ة ةمسة ة تيةرسخ ة ن،ةل ِاه ة تاةك ضةةةةة وائ (ةئ وسي ة ة ة ة
خةواوةك غةة مب (ةخةواةويوةة وويائ ،ةيةةةائي ةخةةواة(ةك وس ريةةةا ةباهةيةرسهة نوير(ة
َروس،ةل ةئاي ت كةةتاةب لَكةةةوةلة ةب ًة كةلة ةئاي ت كةتا،ةبة آلدةئ وةةةة اةمائةا(ةواةه ية ة
موجة لىة ريكةةةةيةيةةةة و س(ةرس بةةةةا س(ةرسهةة نويرةرائةةةةةاوس،ةب لَةةةةآةةئةة وةًةة (ةمو ة
ك ويوةة يةب ةل كةةولَة ن وسةئ بووس،ةمو يانةل كةةولَةة ن وسةرس با سة َروس،ةوسةئ وس(ة ة
ك ويوةة يةب ةل كةةو َل ن وسوةتويرينةة وسةه ي ،ة ةئة وةًةةةة ائ نةًة ي دةبة ةه َىةةية
يةةٌة يءةب ةئامةةاَسةباهةة كَروون،ةرسبووةئ وائةة ةمو يانةلةةآةبكةةولََي ة وس،ةبةوئ وس(ة
ئ وة اةموةةولَ ائانةك ة انةئ ةة و(ةل ةبوا (ةرسولَة تةتا ييءةذو َِائ ةةيةرا .ة
م هةة ل (ةهةة

د ة ة ةرسفةةةة مو( ةﭽ﯁ ﯂ ﭼ،ةخةةواةةضاوك ًة يةلة وةًة ائ ة

ةَروس،ةئاياةئ وةًةة ائ ةم ب هةةتةك ةةانةض ةة ؟ةهةةآةواتةةا(ةهةة ن ة
ضـ ٔ٠مَ)ٛةوات ةئة وةكَهة ا ائ (ةك ٌةةةةآةة َرووتةائ ة،ةخةةواةةضاوكوًة يةل ةانة
/1ة َعََ األَ ِ
َروسوةل هةة ةئ وسةهةةناتانةئاراد،ةضوئكةة ةك ٍةئ وس(ةئ دةئاي ت ةب ةخةوا (،ة
ئ وةكَهةة ا ائ تانة َروون،ةبة آلدةلة ةروا(ةئة وس(ة ة ةخةةواةةف مووية تي ةًةةة كة
م كَهةة ة ةك ويوةةة انةك ةيةئ ة ،ةيةاخورةكَهةةةة ا (ةب ةحةةآةم ةةة ن،ةل مة ورواة
ه ة ة ه ة كةكَه ة ا (ةبة ةةةحآةبكةةاد،ةئ ة وسةريةةا سةل بةةو رئيةخةةةواةئايطَي ةة وسو،ة
ه لَةة ي ةة وةيوئاه كة وةل هةة ةتومةا ةرس ةةَ( .ة
/2ة َعََ األغـٗا)ٞة ﭽ﯁ ﯂ ﭼ،ة ِائاوس ة (ةرسضة ة وسةبةوة ةأغـٗا)ٞةواتة ةئة وة
ًةة ائ (ة ةكَه ا تانةل بةا سوسة َروون،ةخةوا(ةبة مةضةةاوكوً يةل وائة ة ةَروس،ة
بة آلدةل مة ورواةرس بةةا س(ةًةة يةريكة ةم كَهةة  .ة
/3ة أَ ٙتسكّ ــا عف ــٕاً)ةواتةةة ةخةةةةواةئةةة وةًةةة ائ (ةضاوكوًةةة يةل كةةةَروسوة ِووئةةةية
ئ َرووئ وسءةل ةانةيةة ِاوس،ةئ وسَةل ةةانةي ِي ء،ةه َل ةةانةم ولَة ،ةلة وبا سوسة
جسِوَ ًا َوَِ ضَأَهَ َعَِ غَِ٘ َٕ ٞلـيِ ُٖخَـسًِٖ
ط ٔمىٔنيَ ُ
ئ دةف موورسيةة ةه ية ةشإَُٖ أَعِظَيَ ا ْلىُ ِ
َفخُ ــسًَِّ ؤــَِ أَجِــنَ وَطِـ ــ َ٠مَ ٔتْٔز{َأخِ َسجَـ ـُْ البُدَــازَ ٗٙبـ ـسقي; (،})869:ةك غ مبة ة ةة
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رسف مو( ةموولَ ائ كة ةيوئاهيةل ةه مووة ة يةية و ستَسوةم مئ ةةَس،ة هة ك ة
ةكَهةة ا ةرس با س(ةًةة كةرس ادة ةك ٌةة ةَةر رسغ ةئ ةةةَاوس،ةبة آلدةب هةةةةو(ة
كَهةة ا َرئ (ةئ وسوس،ةر رسغة ةرس َ(،ةيائي ةًةة كةه ي ةخةوا(ةكة وس ريا ة
ل يةي ِاوس،ةموةولَ ائ كةرسكَهآ ةئ وةً ةضوئ ؟ةه نتس(ةه لَتس ولةةآ،ةًة ي دة
رس َلةةآةر رسغ ية ،ةبة هو(ةكَهة ا َرنءةل كةةولَ نةةة وس(ةئة وسوسةر رسغةةةة ةرس ةةَ(،ة
ئة وسةيوئةةاه كيةمو ةية و س(ة ةةَروس،ةبوضةةي؟ةضةةوئك ةًة ي دةك ةةيةخةةوَةئ ة ة
َمةةا س(ةر رسغ ة َاوانةمو ةب ةآ،ةك ةةيةخوًةةةة ةَمةةا س(ةذةةةة آللَ انءةَمةةةةا س(ة ِ(ة
ك ت اوس انةمو ةبآ،ةب ئة وس(ةرينتا ييءةرئ ةةارا ييةبوةخة لَكةئاهةةانةبي .ة
م ه ةة ل (ةض ةةوا سد ة ة ةرسف ة

مو( ةﭽ      

 ﭼ،ة وم َل كةل ةك ةٍةئ وسًتاةئ وةكَهة ا ائ يانة ةَرن،ةيةاخورةئة وة
ًةةةةة ائ يانةكَهةةةةة،:ةيةةةانةئة ة وةًةةةةةة ائ يانةراواة ةةةَر،ةضةةةوئك ةﭽ ﭼ،ة
رسيوجنةةآةب ةمائةا(ةراوايةائكَرة ةطَمــَ َبَّا)بةآ،ةوسةرسًةةطوجنآةبة ةمائةا( ةل با سيائة وسة
ض ـ َأ َلُْ عَ ٍِ َّــا)بةةآ،ةواتةة ةًةة ائ انةراواة ةةَر،ةيةةاخورةئةة وةكَهةة ا ائ يانة
كَهةة ان ة َ

ل با سيائةة وسة ةةةَر،ة ﭽ   ﭼ،ةروايةة ٍةبةة ةوسآلمةة انة ةةةافَة
بةوون،ةوات ةبَِوايانةكةآةئ َرن،ةيةاخورةبة ةهةةةة ة(ةئة وةًةةةة ائ وسة ة ةبويةانةئاًةكَاة
ةةةةَا،ةيةةانةئ ة وةً ة ائ (ة ة ةراوايةةانة َربةةوو،ةراوا ا ية ة ائ انة ة ةج ب ة جآة ةةَان،ة
ئ وائ ةٍةبَِوايانةكةآةئ ه نةةةان،ةب هةةةو(ةئة وسوسة ةةةةافَةبةوون،ةوس ةرة وميةُةةةةالَسة
راواةلةة ةك غةةة مبةةةةة ةُةةةالَسةةرس ةة نة ةة ةذوًةة ةةةَيك انةبةة ةلةة ةًةةةاخ كية ِسقة
رس بو ن ةآءةب ضك ي ٌ ةةيةل ي َلةةتابآ!ةئة ويٍةل ة ةخةةةواةرسكا ِي ة وسةذوً ة يكةل ة ة
ب ة ريكةري ة ةرس (،ةوسةب ضك ي ٌةةيةل ي َلةةتاةرسبةآ،ةرواي ة ٍةل ج ةةاتيةئ ة وس(ة
ئ ةةةةةائيةكآب نةةةةة ،ة ةة ةئةة وسةمودحةةةةة نس(ةُةةةالَسةةك غةةةةة مب (ةخةةةةواي ة لةة ة
ب ريةكةةةية ِسقةذوًةة ةةةةَيكةب ةة ةرس (ةبةة ةب ضةةةك وس،ة ةة ةهةة مووةخةة لَكيةئةة وة
د ًةة ةةةَست ةرسيائتوًةةةةيءةبةةاييةه ة موويانةًةةد(ةت ةةتاةبةةوو،ةب ة آلدةي ة ة ِوَيةةٍة
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رسبوواي ةت ئ اةئ وةل ةئةاو(ة ائ ة ة ةةوات وس،ةوس ةلة ةئاي ت ائةتاةبةايةرس ةادة)()1ة
ض ةةيةه لَوةةةةانة ِوَيةةكةك ة َةةب ه ة انة ةةَروةهةةةةة يانةب ةَِ(،ةخةةةوا(ةراريةةةة يٍة
غ ة مسبيةلةةآي ةةَت ،ة ة ةئ ة وةمودح نسي ة ة ة ةخةةةوا(ةباآلرسهةةتةرابةةوو(ةب ة ةُةةالَس،ة
ل ج ةةةةاتيةئةة وس(ة ِيةةن(ةلةةةةةآبطَن،ةوسةئ ةةائيةكةةآةب ةةن ،ةه لَوةةانةئاوايةةانةل كةةَر،ة
ه وسهةةاةئ وةهةةفَسة واٟـد)ٚي (ة ةروايةيةل ةرس هة ائيةراهاتووراةباهةيةرس ة ي ،ة
ئة وةهةةةةفَسوةخةةةوائ ةكَِخةةةوا رئ (ة ة ةذ وا ي ةةانةراوايةةةةانةلة ةد وةةةةاةة ةةَرة
بويةةانةلة ةخةةةواةبثةةةةا ِي وس ةهةةةةفَسي انةلة ةئاهةةةة ائ وسةكةَِةلة ةخةةةوا رنةبةةوةب ة ة
خةةواة ،،ةئة ويٍةراوا(ة ةَروةبويةةانةهاتة ةخةةواة ،ةه ئةةتيكةلة ةمائايةانةرس َلة ةروايةةية
بَِواًةةةة انةكةةآةئةة َر،ةئةة وسةمائةةا(ةوايةة ةبةةووسةهةةةةةو(ة افَبووئ ةةةان،ةيةةاخورةئةة وة

مةةودح نسوةئ ٌةةةةائائ (ة ةة ةبةة ةمووهةةاةةر ابةةوونةﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ﭼ اإلســراء،ةئ ة وةئةةوةمةةودح نسوةئ ٌةةائائ (ةب ة ةمووهةةاةر ابةةوون،ة ة ة

ذ وت انةلة ةهةةوو ِستية األعـسا )راةباهةكَاون،ةوس ةخةةواةةف مووية تي ةﭽ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﭑ

ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
)1ةوس ةخواةةف مووي تي ةﮋ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ
الشــعراء .ة
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ﮂ ﮃ ﮄﭼاألعــراف،ةرووائ ٌةةةة انةيوضةةائ

(ءةرسهةة ية ِاهةة يةبةةوون،ة

ضيةرواييةئ وسةبووسةهو(ةئ وسة ةئالةةيةف ةةَد ونةبَِوايةانةكةآةئ ةةَرن،ةخةةواة(ة
باآلرسهة ٍةب ةهو(ةئ وسوسةغ مسبةةيةلةةآيَت  .ة
واتة ةئ ةةوسَةه ئةةتيكةراوا ةةا ييةم ة ن،ة ة ةروايةةيةًة ائ انةبةةوةب ن ة ةر(ءة
ئ ةةوسَةك وسيةةانةكاب ئةةتةئ ة ب ،ةئ ة وسَةبب ة ةهةةوة(ة افَبووئ ةةان،ةيةةاخورةه ئةةتيكة
كَهةة ا ةم نة ة ةئ ية ةوسآلم ة تانةرسهة ك وي وسةبوتةانةخةَاثةبةآ،ةواتة ةبة ة
روا(ةًةة كةم ةة ونة ةك ةة انةل هةة (ةئ ةة وتوس .ة
م هةةةةةة ل (ةك ةنحةةةةةة د ة ةةة ةرسفةة ةة

مو( ة ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﭼ،ةريةةا سةئ ة ةك ٌ ة ةباه ةة انة ةةَر،ة ة ةئ ة وةوًةةائ ةل ة ةض ة وسة
هاتوون ةﭽﯗ،ةﯙ،ةﯛ،ة ﯝﭼ،ة ةئ وائة ةضةوا ةجةةةةو سةئةاَسَةبةوون،ة
ب ةمو ييةذوًةة ةَةبوون،ةوسةرسيوجنةةآةئاَسلَةةيةريكةة َةبووب ،ةمائطةةةاوةمة ِوةبةنن،ة
افَس ةةانةبة ةضةةةة ئتةوسهةةف ك وسةئة وةضةةوا ةجةةةةو سةئاَسلَةةةة يانةل خويةةةةانةر رسغة ة
َربوون،ةبآئةة وس(ةه ةة ةب لَةطة ي ةة انةل وبةةا سوسةهةة بةآ .ة
ريةةةةةا سةئةة وةر رسغةةةةة َرئ َةبةة بآةب لَةةةط ةخةةةةوا(ةكةة وس ريا ةمو ةمو (ةكةةآة
ئاخوًة ،ةوس ةل ةض ئتةًةةوينانةئ وسةل ةرو ِئةةائتاةهةةاتوسةبوي ةل َسًةتاةرسفة مو( ة
ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ،ةبةةةةةةةةةةةةةةة آلدة
ئ وائ (ةب بةَِوانةر ؤةب ةئةاو(ةخةةواةوسةه لَتسب هةنت،ةوسةمو بة يانةئةامائ ءةئ فةةام ،ة
ئ يةة ئاةرسبووةًةة كة ةخةواةذةة آل َلةةية َروس،ةل خويةائيةر رسغ ةئ ةة ن.ة ة
ل وبا سً ة وسةئ ة دةف موورسي ة ةه ي ة ،ةك غ مب ة (ةخةةةواةةرسف ة مو( ةشزَأَ ِٖـ ُ
ض ـ ـ ـٖٗبَ
كـ ـ ــاَُ أَٖٔهَ َو ـ ــَِ َ
ة ـ ـ ــ َبُْ ٔف ـ ــ٘ ال ٍٖـ ـ ــازَ َٔ َ
ج ـ ــسٗ قَ َ
دصَا ٔع ـ ــٖ٘ َٖ ُ
َع ِى ـ ــسَٔ ِب ـ ــََ َعـ ـ ــاؤسُ ا ْل ُ
طـ ٔم ْي بـسقي;
دـازَ ٗٙبـسقي; (َٔ ،)5764وُ ِ
جـُْ َأحِ َىـد بـسقي; (َٔ ،)9884البُ َ
الطٖـ ـَٕأٟبَز{َأخِ َس َ
(،})8466ةواتةة ةدةة مَ(ة ةةةو ِ(ةدام ةةةَ(ةخةةةوماد ةب نةةةيةلةة ةئةةةايَ(ةرومسخةةةتا،ة
ِخيةةةةولَ ائيةل ة ةروا(ةخةةةةو،ة ِارس ٌةةةةان،ةي ة م:ة ة يةبةةووة ة ة ةضــاٟب()ٛةرائةةا،ة
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وات ةئ وةجةو سةذوً ةةَائ ة ة ةرسبةةةةآةةويةةة ةبكةَي ءةب ا ئ هةة نَيةة ء،ةهةووريانة
لةةآةئ ب ةنةَ(،ةب ةبةةَِوةب ةةائوو(ةئام ئ ة قةة ي) .ة
م هةة ل (ةًةة ًةةة د ة ة ةرسفة

مو( ةﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊﭼ،ةب آلدةئ وائ (ةب ةبةَِوانةر ؤةب ةئاو(ةخةةواةوسةه لَتسب هةةةنت،ة
وسةمو ب ًةةةة انةئافةةةةام ،ةئ مة ةئةةةة وس(ةلةةةةآةوس رسي ةةَ(ة ة ةذ ِامةةكَرنةبة ةئةةاو(ة
ئاي نيةخةواوس،ةب ةئاو(ةخةةواةوس،ةًةةة كة ة ةخةةواةةذةةة آللَية ةَروس،ةر رسغةةةة ةبكةةة (ة
ئ وسةر وةه لَب ه ن ةبة ةئةاو(ةخةةواةوس،ةوسةئ ٌةةائ (ةئة فام يءةئ مائ ٌةةةة ،ة واتة ة
موةةةةولَ ائانةرسب ةآةو يةةاةب ة ،ةه ئةةت(ة ة يةه ة ةل ة خووسةمو ةل ة ممسدةل ة وسةرس ةةادة
ه م ٌةةة ةبىَةةآ ةئ وسةذةة ِام ،ةئ وسَةذةةة ِام ،ةئة وسَةذةةةة ِام ،ةرسو (ةخة لَكية
ب ةذ ِادةرست ئآ،ةوارسمائةآةئة وسةرينةتا ييءةةت رواية ،ةروايةةةةيةخة لَكةبىَة ةواغـ ـاٞ
اهللةمو ةبة ةت رةةةةواوةرينةةةتا س!ةذ آل َلةةةيةئ ه ٌةةةت،ةهة مووة(ةذة ِادة ةَر!ةبة آلدةئةةا،ة
ئ وسةل ِاهةة تاةئ ٌةائ (ةئ فةام يءةئ مائ ة ،ةضةوئك ةخةةواةةةد بتس ةةائيةخةو(ة
داهةةآةئا ةةةاد،ةوسةخةةواةةهة ةًةة كيةلة ةخة لَكةر رسغة ةئة َةروس،ةم يةةة ةل بةةة ة
ئ وسة ةميةةائيةلةةآةرس ةةة ن،ةئ ية ئاةهة ةًةةةة كيةب َلةةكيةلة ةخ لَةةةةكةر رسغةةة ة
ئ ةةَروس،ةه ضةةيةخةواةر رسغةة (ة ةةَروس،ةيانةبة ةج هة يانةمس س (ةهةةةة ي ،ةيةانة
بوةد رة َىةة ان،ةيانةبوة ِووذ ةةان،ةيانةب ةتةةا ،ةيانةبوةخ ةةةنان،ةيةانةبةوةةرئ ةةةا،ةيةانةبة ة
ر ةةةةام د،ةيةةانةل ة ةه مةةةووة ِووس ائ ة وسةميائب خٌةةة ،ةوسةه ضةةةةية ة ةبةةو(ةذةةةة آلَة
َروونةه مووةئ وةًةة ائ ةهةةوورةب خٌةةة ،ة واتة ةئة ةرينةةةةتا ييءةكا ين ةةةا ييءة
ئ ةد رةة ءةم ئ قةة ،ة ةل خةةو ِاةبامئةة (ةر رسغ انةل ةخة لَكةفةَاوانةبكة ي ،ةبة ة
ب ائوو(ةئةة وس(ة ةرسمائةة و(ةخ لَكةخةةواةةلةة ية ِام(ةبةآءةرينةةةتا ييةبةاَةبكةةةة ن،ة
بوي ةخةوا(ةك وس ريةةا ةلة ةمو ةًةةةةوينانةلة ةرو ِئائةتاةباهةيةئة وسةرس ةاد،ةبة ةوينة ة

رسفةةةةةةةةةةة مو( ةﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﭼ
النح ـ ،ةوات ةة ةوسةبةةةة وس(ة ة ةممائ ةةانةوسهةةفيةرس ةةادةه ة ةل خةةةةةووسةم َل ةة ةئ م ة ة
ذ آللَ ءةئ مة ةذةةةة ِام !ةب ئةةة وس(ة ة ةبة ةئةاو(ةخةةواةوسةر وةه لَب هةةةنت،ةب طومةانة
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ئ وائ (ة ةر وةب ةئاو(ةخةواوسةه لَتسب هنت،ةهةة فَامةئابةة .ة ة
يةةةانةلةةة ةهةةةوو ِستية ةٖ ــٌٕظ)راةرسفةةة

مو( ةﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﭼ،ةوات ةبىَآ ةئاياةئ وة ِمر ةرسب ن ة ة ةخةةواةةبةو(ةئا رووئة ةخةةواة ،ة
ئ وسَةل ةخووسةه نتيكيةب ةذ ََءةه نتيكيةب ةذةة ِادةرارسئة ،ةبىَةةةةآة ةئايةاةخةةواةة
ف مائيةك كَروون؟ةيانةب ةئاو(ةخةواوسةر وةه لَتسب هةةنت؟ةيائي ةل ةخةو ِاةًةةةةتةلة ة
خ لَكةر رسغ َرن،ةر ؤةب ةئاو(ةخةواوسةه لَب هةة ن ،ةوس ةم ةل ة ة بةي ة جة َنءة
يارءةبوئ انءةه لَوةة ئطائتئ ك)راةباهةة ة ةَروس،ة ة ةيوتةةةةت ةئة وسةذةةةة ِام ،ةرسبةآة
ب لَةط ي ةتةهة بةآ،ةل ةرو ِئةةانءةل ةهوئن تتا،ةرسبآةب لَط ية ية ِوونءةبةآةضةة ئتوة
ضةووئتةه بةةآ،ةئ ممةةاةل ب ئ وس(ةل ي َةم ناجيةتوةئاي تة وس،ةيةانةتةوةك ةتةضةا ة
ئ ،ةرستوائيةبىَةة يةك ةباَةئ ،ةب آلدةئاتوائيةل ةخو ِاةبىَةة ي ةئ وسةًة كيةذة ِادءة
خَاكةة ،ةضوئكةة ةئ وسةدةةارستيةب بةَِواي ةةائ ،ةوسةئ ٌةةائ (ةئ فةام يءةئ مائ ٌةة  .ة
م هةة ل (ةذة وتةة دءة وتةةايي ة ةرسفة

مو( ةﭽﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ،ةواتةة ةوسةئ يةةةةة ةك ةةةةانةبطةةةةوتَ( ةوس نةبةةةوة (ة
ًةة كة ةخةواةئا رووي ت ةخةوا ،ةوات ةبوة (ةرو ِئانةﭽﭙ ﭚﭼ،ةوسةوس نة
بوة (ةك غة مبةة ،ةﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ،ةرس َل

ةئة وسمانة

ب هة ة ة ةبةةابءةباك ةةَامنانةل هة ةب ن ةةةةوس،ةئ ة ةل هةةةة ة ِيةةيةك ٌةةةة نائيةخومةةانة
رس ِوي ءةئايةة ي ةبوةًوينك وتنيةوسذيةب ج ه ةلة ةرو ِئةائيةخةةواةوةلة ةهةوئن تية
ك غةةةةة مب (ةخةةةةواراةوةهةة ةل هةة ة ِيضةةةك (ةك ٌةةةةة نانةرس ِويةة ،ةئنحةةةاةخةةةةواة
رسفةة مو( ةﭽﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ،ةئةة ر(ةئ يةة ة
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بابءةباك ةَائ انءةك ٌةة نائ انةه ض ٌةة انةئة مائ بةآءةبة ة ِيٌةةةة انةئ مائ بةةآ،ةرسبةآة
ه ة ويةةَائ ةب ةروايةةةانةبكةةة ون؟ةئايةاةئ ية ةبة خوًةةة انةبة ة ِي ةةةةانةئة مةائيةبةةةآة،ة
رسبةةآةتوةه ةب روايةةانةبكةة و(؟ةبوةمائ ا ي انةئ وةذ ر ق ت ةل ةضوا ةًةوينانةلة ة
رو ِئةةائتاةهةةةاتوس ة ة

)1ةلة ةهةةوو ِستية البُــس)ٚراةهةةاتوسة ة ةخةةةواةرسف ة مو( ةﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ.ة ة

ةئ وةة اةخوينتمائة وس ةﭽﭑ ﭒ ﭓ

)2ةوسةل ةهةةوو ِستية ال ـىاٟد)ٚراةئ وس(ة

ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭼ.ة ة
-)3ةوسةل ةهةةةوو ِستية الصخـس )راةرسفة

مو( ةﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ .ة
-)4ةوسةه ةل ةئةاي تيةلة ةروا(ةئة وراةرسفة

مو( ةﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭼ،ةل ة وةضةةوا ةًةةوين راةئ ة دةباب ت ة ةهةةاتوس،ة وات ة ةًةةوينك وتنية
ويَائةةةة (ةك ٌةةةةةة نانةئاهةةةة ئبءةل مثةةةة يكيةيةةةة و س(ة ِيطةةةةا(ةرينةةةةتا ييءة
موةةةةولَ ائ ت ،ةوسةدةةةةارستية افَس ائ ٌةةةة ،ةجةةاةئةةةة وسةبويةة ةوارسلَةةةة ،ةضةةوئك ة
مو جا ةي جنة كيةدارةةىَية ِوواةهةةوو يةكةةا ،ةك ةةاويكيةب ت مةة ن،ةيةانةم ية ،ة
يةةانةًة خةة ك،ةيةةانةذاج ةة ةرسب نةةةةآةًةةةة كةرس ةةاد،ةك ةةيةواية ةهةةوئن ت ،ةئة وة
ي جنة َةريةا سةًةةةةا سماي وةًةةةة كيةخوينتؤتة وسةرسلَةةةةآ ةئة وسةهةوئن دةئ ة ،ةبةةوة
وينةة ةب ةرسه يةضةة ثةت هةةب رادةرس اد،ةلة ةذ ريوةةةةيةك غ مبة راةةهةاتوسة
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ةك غ مب (ةخةواةرسهةة ية ِاه يةبوةًةةة ةكا ة انةب ةةةا ه نةةةاوس،ةًةةة كيةبة ة
هةة كةرابآةيانةل ةةيةوس يَتبةةآ،ةيانةبوةتورةة َرن،ةبوةهةة دة َرن،ةبةوةًةةةة ية
موذ ةةةةةة ِسدةرسهةةة ية ِاهةةة يةب ا ه نةةةةاوس،ةوسةب ك ضةةة وائ وسةرسهةةة يةضةةة كية
ب ا ه ناوسةب ةتا ستطةَت ،ةبوةلةةةوودةهةةةَِي ،ةبةوةئة وةًةةةة ائ ةبة ا ه ناوس،ةب ية ة
ت هب رادءةميكَ(ةخةواةَما رنةب ةرسهةة يةضةة ثةيوجنةةاوةئ ةةة ،ةضةوئك ةمة ةمؤ ة
ئ وسدةب نةة وسوةجةةا (ةوابووسةب وةة وس،ة ةية جن بةئةاواةيوتووية تي ةخالَة ةي ةان!ة
مادةذاجةةيةي ان!ةفآلنةً ةم ة ،ةضوئكةةةة ةئة وسةك ضةةةة وائ (ةهةةةوئن ت ،ة ضةية
ئ وةتةةوو ِسةبووس،ةبوضةةي؟ةضوئك ةوا(ةب ن وسوةل ة ِابةَرووراةهة ةوابةةةةووس،ةمو ةلة ة
خ َل ةةكيةموةةةةولَ انةئ وةةةة اةئ ة وةدارست ة ةغ َل ت ة (ة افَس ائ ةةانة َروت ة ةدةةارستية
خ يةةةةان،ةًةةةة ك انةكةآةبطةةوتَ(،ةت ماًةةاةئا ة نةراخةةوةضةةيةيةةوتَاوس،ةوس ةدة ِسبة
ال تٍَِظــسٔا َو ـَِ قَــاهَ)ةواتةة ةت ماًةةاةبكةة نةضةةية
رسلَةةةة ة أٌظــسٔا َإلـ ـ ٜوَــا ٔقٗــن َٔ َ
رسيوتةةةةَ(،ةت ماًةةةةاةم ةةةة نة ةةةةآةرسيىَةةةةآ،ةي جن كةةةة ةه ضةة ئتسةلةة ةتةةوة ةة دة
ت م ئ ةةَس،ةب ة آلدةئ ي ة ةروةةةة (ةه رةةةة ،ةلةةةة يةوس بطةةةةَس!ةب ة آلدةئ ي ة ةئ ة وسة
بكَي ةةةة ةب لَةةةةط وةب ةةةةائوو(ةوس ئ يَتنةةةةيةًةةةة كيةهة ريةب لَةةةةط را ة ة ةوسخ ةةية
خةةةو(ةوابةةةووسوةك ٌةةةةة نانةوابةةةوون!!ةب طةةةةةومانةدةةةةةارستية افَس ةةةانةبةةةووس،ةبة ة آلدة
موةةةةولَ ائانةه م ٌةةةة ةد رىَةةةة انة َاوسي ة ،ةوسةد رىَةةةة انةئةةامارس،ةوسةئةةامان،ةضةً ة آة
تامسيةة ،ةمةارادةب لَةةطةةة را ةبةآ،ةوسةبة ةهةووروةبة ة ة لَكةبةآ،ةب َسوسئةتييةت ةتابةآ،ة
وس (ةرسيةةةَن،ةبةاةك ٌةةة ةةَيٍةئة وةًةةةة ةئة بووبآءةخ لَةةةكةك ةوس(ة ِائ هةةةاتبةةةةآ،ة
ب لَةةةةآةل ب ئ ة وس(ة ة ةك ٌةةةة نانةوايائ ةةكَروس،ةبةةاةغ َل ة ت ٍةبةآ،ةه ة ةًةةوين انة
بكةة ون،ةموةةولَ ائانةب وةًةة وسي ةئة،:ةئة وسةدةةةةارستيةموًةةةَيك انءة افَس ةةةائ ة
ةخةواة ِسخنة يةةانةلةةآرسيةةَ(،ةل ةضةةوا ةئاي تةةانةل ةرو ِئةةائتا .ة
ال َإ َلَْ إَالِ أٌَِ َ أَضِ َت ِؽ ٔف ُسكَ ََٔأتُٕبُ َإلَ ََِٗ
غ َّ ُد أَُِ َ
خ ِى ٔدكَ أَ ِ
ض ِبخَاٌََ ال ِمُّيٖ َٔبٔ َ
ُ
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ده رسي ت و يه م
7

ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةةةدَرس ةةةةةدًاْرهةةةدرئا ةةةةةدتىرذًةةةةةا ر(105رتةةةار)108رواتةةةد:ررةةةيا رئا ةةةدتىرًي ةةةا نر
س طر َتةةدو ،رهدوررةةةريا رئا دتةةةردسارخةةياررر ةد تار ةيَررةا اردايس ةدَرهةدَر ةي تدسا،ر
س ةةا رداشةاْر ؤررةا ارشةايس دً بر ةاُمىرً رةةةريهٌَاُاْرس كةا،،ر ةدرُايُةاروارئ ٌةاْ،رو ر
د َ ةةاْرس فةةد ًياَ:ركدرهدخيَ ةةاْرو ةةةرار ةّ،رريُلرةةةردرئدطةةةرد رخ َي ةاْر َةىر ا رةةتةرةمرتيور
ةةّ،رطيًرا ةةيواْري اُ رةةةةاْرهةةةةة رُةةاس ْ،رداشةةةاْرخةةةياررسواارئةةدو اركةةدر ةةيَررةةا ار
شةةةةةايس دَتركيَتةةةةةا ىرهةةةةةدَر ةةةةةي تدسارس فةةةةةد ًياَ:رﭽﭫ ﭬ ﭭﭼ،ر ا ةةةةةىر

و ص دتةةلرسُىركد ة َمرس كةةا،ركةةدر َةةةيا ور ةةد ورطةةدسارًد ط ةةدتى،رو رُ ةةةةاُدكاُىر
ًةةةةد طرهةةةة َىرس كةةةةدوتيوْ،ركةةدرس ةةةة رو صةةةة د،ر لةةةةا،ر ةيَرسوورشةةا دسارً ةةةةيهٌَاُىر
ساسطةةةةد ،رسووركةةدبر ةةدرشةةا دسر مةةراَ،رً رةةةةيهٌَاْترساسطةةد ر ةةّ،رسوا ةةىر ا ةةىرساسطةةد ىر
س كةةةةد ّ،ر ةةاُىررةةىآلر ةةدةَرئدطةةد رً رةةةةيهٌَاُىررةةِنرُدكةةدوتّ،رشرةةةةي َِدكداروا ةةيور
ً ةةةةيهٌَاُىرهةةةة رُةةد يوْترٓةةد ركةةافرارهةةةة يوْ،رو ة دتدكدار ةؤرسووركد ةةىرس لةةدار
ُاً ةةةةيهٌَاْرس كةةا،،رو رد َ ةةاْر اس طد ةةدُر ر(واتةةد:رخةةةيااردةةد و سطا ر ةةدرئ ٌاُةة ا اْر
اس طد دُةة ةة )رئدطةةةةد رهد ةةةةةةا ارشةةا دس ةةةةة اُىرئةةةةدورسوورُاً ةةةةةةيهٌَاُدو ركدوتِةةةةدر
سووسهَةةةة دو ،رئةةدو ر ةةار ةةي َِ اْر ة ْرسواارُي َ ة ر(ٓدُ ة َمرس َه ة َّ:رُي َ ة ار د ةةر ،ر
ٓدُ َةةةةمرس هَةةةة َّ:رُي َةة ار د ةةةةاُ د)،ر ةةدرٓةةةةد رطةةةةايَرهةةدرسواارُي َةة ر ا اُةةرة طرْتر
ةةي َِ اْرس س ْ،ركةةدرُاداك ةةاْرُةةدكرسو رهةةدورشةةتدساركةةدرئةةدوركد ةةدارو ص ة دتىر ةرؤر
كةةرسووْترسوا ةةىرًةةرةرسو ،رئةةدورشةةةةتاُدارد َةةىرساوْ،رٓةةد رئدو ُةة ر ةةيوْترخ اُةةد،تر
ُاداكةة اْرُةةدكرسو ،ر ةةدةَركةةدرسوا ةةىرس كةةةةدو،رخ اُدت ةةةةاْركةةةةرسو ،رئةةدو رس ة رسوور
كد ةةىرس لةةةةدرهةةدرخاًةةاُىرًرسوو كةةدرشرةةةةا دس ىر ةة ْ،ر ةةاخيسر رةةةةي َِ رخبةةةةيَْركةةدر
شةةا دس ىتر ي َِ ارئدواْرهدرٓىرد َ ةةيو كاْر ا ةةتةتةر ،رئِجةةارسواارئةدو رئةدورٓدىةدار
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كدرخاًةاُىرًرسوو كرةةةردرساواارس كةةةردْ،رس ةةة ررهةدورسوورُدفةد ارس لةدرو مةرةري َتدو ،ر
ًاساَر در دهَةمةةدرهد ةةد اْرئ ةةةثا،ر ةة .ر ر
و رداشةةةاْرخةةةيااردةةد و سطا ر ا ةةةةىرط لٌةةدتىرئةةدورطيكٌةةدرشةةد درس كةةا،،ركةةدر
ر ت ةةدرهةةدرشةةا دس ةةة اُىر ا ةةةةتتر َةةةةم،رو رتر ةةةةاْرهةةدر تلةةةةراُدو ارشةةا دس ى،رو ر
ةةةةي َِ رخةةةيا سُىرئدواُةةداركةةدر ةةدرُا ا رةةةةت ىرشةةا دس ىرس س ْت،رو صةة دتدكدررةةانر
ر َةةةدرةةةةة رُاكةةةةةدْ،ر دٓةةةةةيَارئةةةدو و ،ركةةةدر دهَرةمةةةةةدورُ ةةةةةاُدرهد ةةةد رُا ا ةةةت اْر
س كدوت ةةي ،رو رئةةدوررةةيا رئا دتةةد،ر دتا ةةةةةدتىرئةةدور ةة رئا دتةةداركةةدر ا ةةىرو ص ة د،ر
س كةةةةدْ،ريوَ رهةةدرياُةةةةا اْترتي َةةةة واُىرىي ئةةاْرس َه ة َّ:رىي ةةي ّرئا ةةدتّرهةةدر ووار
ًاُةةاو ورئاهَةةيَي دكىريوَ رٓد ةةةردرهةدرشرةةةر َي ارًاُاكرسُ ةةةراُ ا،ركةدرئ ٌَةدرخةةياررد ةةةرت ياْر
ةة ،رواار ووْرس كد ِةةدو ،رئدورئاهَةةؤي ةةدر دورشةة َي درُدً َِةة  .ر
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئةةدارئدواُةةدارئ ٌاُتةةةةاْرٓ َِةةةةاو !رو ةةاارخيَتةةاْر ةةّ،ر(خؤتةةاْر َليد َةةةةمتررةةةةانر
لةةدْ)رئدطةةد رئ َةةي ر َةةىر را ت ةةمرتيور ةةّ،رئدواُةةدارطةةيًرار ةةيوْ،ري اُتةةاْره ةرة رُةةاس ْ،ر
ط َراُةدو ارٓدًيواُتةةةراْر ةيَرىارخةةيار د،رئِجةةةرار ةدو اركرسووترةةةراُدرٓدوا َهةرةتاْرد َة سا،ر
ﮀرئةةةدارئدواُةةةةةدار رواتةةةةةاْرٓ َِةةةةةاو !رريَُ ةةةةةدتىرشةةةةةا دس ىرساُةةةىرُ َةةةياْرخيَتةةةاْر
هدكات َلة ار دك َلةتاْرًرسُىرس طةةاتدر ةةةرد اَ،رهةدركرةةةراتىرو صةةةر د،ركرسُةةةر ا،رئدو ةدركةدر
سووركد ةةةةىرخةةةةاو ْرساسطةةد تةةةةاْ،ر ةةاْرسوواُةةىرس لةةدرهةةدواُىرس لةةدر(ُاً رةةةةيهٌَاُاْ)ر
شةةا دس ىر ْ،رهدركات َلةة اركةدر ةدري و ة ارس وَْتر ةدةارًرسُتةاْرتةيو رس ةر ،رئِجةار
ٓد ركةةا،ره َ ةةةراْرسووسيَر ةيوْر(كةدرهةدرشرةةةرا دس ىرساُدكد اُة ار ا ةت اْرُةدكرس ر )ردةا ر
ُي َةةةةةة ر ا اُةمةةةةةةرْر(ت ةةةةةةي َِ اْر ةةةةةة ْ)ر ةةةةار ةةةةي َِ ر ةةةةدرخةةةةةيارخبةةةؤْركةةةةدر ةةةةدور
شةةا دس ةةةة اُدًاْرُرخ َلةةةىركةةةدَرُةةةاكر ّ،رٓد رةةةدُ ر ا ةةةاارشةةةا دس ىرهةةةد ا و س اور
خةةاً بر ة ،رو رشةةا دس اُىرخةةةيار(شةةا دس دنركةةدرخةةةيارفةةد ًاُىرد َلةةرسو ر ة اَر)ر
ُا ةةا ِةةةةدو ،رئدطةةةةد ُار َميًةةةةاْرئ ٌَةةةةدرهةةدرطيُآةةةةةا اُنير﮶رئِجةةارٓةةد ركةةا،رد َةةىر
ياُراورس كدو،ركةدرئةدورسوور(ُاً رةةةريهٌَاْ)اُدرطيُةآيرخ اُةدت اْركةرسو ر(ورو صة د،تر
شةةا دس اُدكد اْر د ا ةةت ىرُةةد يو )،رئةةدو رسوواُةةىرس لةةدرهدواُةةدارسوو كةةاُىرد َ رةةةة ر
ُآدى ةةةةاْرهدطةةةةديَركةةرسووْ،رهةةدرر َةةةةىرئةةدواْرشةةةةا دس ىرس س ْ،رو ر ةةي َِ ر ةةدرخةةةيار
س خةةةةؤْ،رس هَةةةة َّ:رشةةةةا دس ىرساُةةىرئ ٌَةةدر ةةدرخةةةيا،ر( ةةاْر ةةي َِ رد َرخةةةيا سُ ٌاْ)رهةةدر
شةةا دس ةةة اُىرئةةدواُىرس لةةةةدر ا ةةةةتيورشةةا ةةةةتدتر ور ِيو شةل َِ ٌةةةاْرُةةدكرسو ،ر
ريُلةةدرئدطد روا لةةد ّرئدوارئ ٌَةدرهةدر ةتدًلا اْرس رةةةرّرﯲرئةارئةدو رُ ا لرةةةري ر ةيَر
ئةةةدو ارشةةةا دس ىر دكةةةدرو نرخةةةؤار ة ة ْ،ر ةةةاْر ي ةةةّركةةةدردةةةا رىةيوهَرةِدكةراُةةةةةىر
ةةةةي َِ كد اْر ةةي َِ ر م َر َتةةدو ر( ةةيَرىاركد رةةةةيكا ارًةةرسوو رو صةة دتلد كد)رو ر
دا َةةارهدرخةيار لةةدْتر ة ةةنت،رو رخةيار ٌَِةةا ىركيًَدهَةةىرى يَر يواْرُاكةا،رﰋ)) .ر
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان ر
صييي ٔف ِعيين) ،رواتةةد:رهةةدرخيَتةةاْرو ةةار ةةّ،ر(رإ ْلشَوٕ َِييأَؤَِْ
(ﭮﭯ):ر(عَم يِٗمي)ر(إ ِ
ص يمٔحَِٕأ)رهدرخؤتةةاْرو ةةار ّ،ر اْرخؤتةاْررةةانر لةةدْ .ر
ْو ِ
صيََٖٗ:ٛالتٖ ْقيَدًَُِٗإليَ٘
(ﮋ):ر دركةةةري س برس هَة َني:رو صة د،،رواتةد:ر ا ةثرا سْ،ر(الَٕ ٔ
ظ)رئدو ةةدركةةدرشةةت َمر ةةدركد ة َمر وَةةةة َىرهدطةةديَر
الغَ ِٗيَزَبٔ َىيأََٖعِ َىينَبئَْوُقْ َت ِز ٌَي ًأَ ٔب َٕعِي ي ٕ
ئاًيَذطةةا ىركرسُةة ار ؤئةةدو ار لةةا .،ر
ءيأََٞ
(ﮍ ﮎ):رواتةةد:رسووركد ةةىرساسطد ،ر(وَ:ٙال َعدَالْي)َٛر(العَيدهَُ:انٌََِيأ َُِٔيَٕإِع ْ
اليىزَٔٞوأ ْلَُْٔوْخِ يذَوأَ َعمْ ِْٗٔ)،ر( َع يده) بر ر ت درهدرئ ِصةةةراف،رواتةد:رئةدو ركةدرٓةد ر
كد ةةدرٓدىةىرخةؤار َتةة ،رو رئدو شىركدرهد ةةد دتىره َةةىرو م ةةراَ .ر
(ﮖﮗﮘ):رواتةةد:رد َةرةتاْر ةةدري وارساسا،ر ةةةدةَره ةة َر سارًد د ةةةةترد َ ةةىر ةةدر
ةةدفد ررةةةةيوُد،رهد ةةةةد ئدو ركةةدرئ ِ ةةةةاْرو ختةةةة ركةةدر ةةدر اَرسارس وا،،رد َةةىر ةةدر
ي وارساس سا،روا ةةاُةميتةي  .ر
(﮸):رواتةةد:رد َةةىرياُةةراوورئاشةةلرار ةةيو،رس َهةة :ر(عَ َثيزِ َُعَمييَٜاْيذَاَ)رواتةةد:رد ٌَةةااُى،رو ر
ئد ةةوَىروشةةدار( َعيثَز)،رواتد:ر(صَيقْ َْ)،رهد د ئةرةدو اركةدركد ة َمر ةدرشةت َمرس ياُةر ر
د ةةد ارسارس كةةدواَ.ر ر
( ):ر اُةةةةى:ر(األْ ْقزَبَييأَُ)رواتةةد:رئةةدورسووركد ةةداركةةدرُرةا لةتةةةرْرهةةدرًةةرسوو ر
و صةة دتلةد كةةاْ .ر
ب َ ي يتَعقٕبتييْ)،رواتةةد:ر ةاا دك ةةدار
(﯂) :ةةةةاُىر(إص يتَٕبَ َ)ر(إصِ ي ي َتحَقَٓانِ ِث ييَؤََ َ
هد ةةد رد َي ةةتر يو  .ر
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هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان ر
ٓ ةةؤارٓاتِ ةةدرخةةةيا و ارئةةدَرئةةةةا دتدركةةدرس فةةةةد ًياَ:رﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ،ر[ َعََِا ِبََِ َع ٖأظٍَ َرضٔ ََ٘اهللَعَ ٍِ ُّ َىيأَوَ ْقييَأهََ:اْيأََُ َت ٔىيٗيَْ
ال يدٖارََِٔٗٙعَ يدَٔٗٙبِيََُبَيدَاَٖ ََٞتِ َت ٔماْيأَُِِإ ْليَٜوَمَييَْ َْٛفتَي َز ََ َو َع ُّ َىيأَ ْفتيََّٜؤيََِبَ ٍٔيَ٘صَيِّيٍَوَفْتيَٕفَّٜ
ح ٔضَ ييَأَبَأويَ ًأَاْيأََُ
صيَِٜإلْ ِٗ ِّ َىيأَ ْفيدفعأَبٔ َتزِاْتٔئْوَِإ ْليَْٜو ِِمٔئََْٔ َ
بٔأْ ِرضٍَلِْٗطََ ٔبَّأَوُضِيمٔيَفْأْ ِٔ َ
ح ْم ْا ُّىَأََرصُ ييٕهَاهللَبٔ ييأهللَٔو ييأَاتىتى ييأَٔ َ
ت ٖٕصَي ي ًأَبٔألي ي ٖذَِ ٔوَفأصِي ي ي َت ِ
َوعَي يَُْؤي يَََِفٔطٖي ي يُ َٕٛو َ
ع ي َتزٍََِٖأَُٓ ٔو يََِ َع يدِٔ ََٙب يََِ َب يدَاَ َٔ ََٞت ٔىييٗيٍَ ْف َييأَٞ
ب يدََا ْل َ ي يأًُوَمبمي ي يْ َٛف ْقييألٕاَ:ا ِ
اطمعتىييأوَ ُث يئَُٖ ٔ
ح ي يقَٗ ٔو ي يََِ
ح ْم ْاي ييأَوَُْٖ َِ ييذَاَا ْل َي ييأًََلمضٖ ي يي ِّىَََٜٔٔعَ ي ي يَّأ َدتٍَُأَوْ َ
ب يي َُِْ ٔو يئَََِرَ َثي ييَٛالضٖ ي يي ِّىْٔ ََٜف َ
رَ ُ
ع ي يَّأ َد ٔت ِّىَأؤََ َوييأَاعِ َتدٍََِٖ ي يأَإِ ٌٖييأَإاّاَلْ ي ي َىََِالظ ي يأ ٔلىٔنيَوَفأخ ي يذٔاَاجل ي يأًؤَفييّٗيَ ٌَ َش ْل يتَِ َِ يذَٔٓٔ
َ

اآلَٖ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييَ:ٛﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ب ي ي يَُْوْ ُب ي ي يَٕ َدأُ َدَبي ي ييزقي)8063(َ:ؤَالتَز ٔو ي ي يذَٔٓٙبي ي ييزقيَ)8606(َ:
خزَ َ
ﮋ ...﮶ﭼ]{ْو ِ
حَُْاألل يأٌَ٘فيَ٘(صحٗحَصُييٍََََوبيَ٘دأد)َ}،رواتةد:ر د رة وهَةةةرآلاركةي ار ةد ةابر
َٔصَ يحيٖ َ
خةيارهةدرخرةةةرؤاتر ةةةرا ير ايار ةةةر ،رس َهةرة :رئةدَرئا ةرةدتدرهدو ةةةرا و رٓاتةدرخةةيار ،ركةدرسوور
كةةدبرٓد يوْر درُاوارتدً ٌىرسا ىتر دسيركةةي ار ةةدساءر(س ةةا رُدصةةراُ ير يوْ)،ر
ٓةاًيوشةةةةؤارًدكلد ةةةةاْرس كةةرس،ررا َةةمرطد ةرة َمرهةةدر ةةدُىر ةةدٍٓرهدطةةد َه اْرس رةر تر
ُةةةدخؤ رس كةةةةةدواَ،رهةةةدرشةةةي َِ َمركةةةدرٓةة رً ةةةةةيهٌَاُىره َِةةةةةا ّ،رس ًةةةراَ،رطد ةةةةةدكدر
و صةةةة د،رس كةةةةا،ر ةةؤرئةةدورسووركد ةةةةدرُدصةةةةراُ د،رس هَةةةة :رئةةدوركةةدهةيددهةةةةدَرٓد ةةدر
تد ةةو ٌىرخاَتركد ةةةرٌىر لدُةدو ،رسوا ةيركةدرس ًةراَرررةةةراً َم،ر(ىاد َةةةرم)ركةدرهةدري ةير
يو ور دري َرررِةة او ر( ُةدخبترُ مةا ارهد ةد ر ةيو )رئةدو رس شةا ُدو ،رد َىدًةةد ار
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خةةةيارر ةةي َِ اْرس سا:،رئا ةةارٓ ةةتاْرُدشةةةةا سؤتدو آلرئدواُ ةةبر ةةةةي َِ رس خةةةةؤْر
{ئدورىادةةد،ر(رةةاًد)رس ةا رس ةر رىةاد َلىرُا رةةةرابر يو ةةة رترًدشةةةرٔيو ر يو ةرة }سوا ةةةرير
ئةةةةةدوررةةةةةاًدرهةةةدرًدكلةةةدرس سؤي َتةةةدو ،ركد ة ةةيكا ارطد ةةةةةدكدرراًدكةةةةةدارخؤ ةةةةةاْر
س ُا ةةةةِدو ،رو رئدواُةةداركةةدرىاددكةةةةد اْرهةةدىرس ةةةة رس هَةةةة َّ:رئ ٌَةةدرئةةدورىةةةةاددًاْرهةةدر
ةةدسيركي ار ةةدساءورتدً ٍركر ي ،رسوورد او برهدرٓةةةرؤيارئةدورطد رةةةرداركةدرًةرسوو ،ر
س َّر ي َِ رس خؤْرس َه َّ:رئدورىاددرٓىرئةدورخاًرةةةردارئ ٌَةةةرد د،رو رشةةةرا دس يرئ ٌَةدرهةدر
شةةةةا دس يرئةةدواْر اشةةتةةةر ور ا ةةتي ،ر ةةةةي َِ كدارئ ٌَةةدرهةةدرٓةةىرئةةدواْرٓدىرةةةةي ،رو ر
ةةتدً ةةٌاْرُدكرسو ،ر(واتد:ر دهَةمد اْرس رهد د رئدو ركدرئدورىاددرٓىرًرسوو كدار
ئدواُةةةد،رو رئةةةدورسوورُدفةةةد رشرةةا سوو اُدتةةةةةدو ،رئ ةةةةة ارىاددكةةةدرو س طرُةةةدو )،رو ر
هدو ا و رئةةدَرئا ةةدتةةدرٓاتؤتدرخةيا .ر
رةةةةةارهةةةدر يا ةةةةةدتىرس لةةةةةدسارٓةةةةةاتي :ركات َةةةةةمرئةةةدورطد ةةةةةدرس كدو َتةةةةةدرطاهَةةةدتىر
ةةةةد ًد ط،رهةةدرُاًد دكةةةة ارٓةةةةدًيوركدهيددهدك ةةاُىرخةةؤارت َةةةة ارس ُيو ة ،رُاًدكةةدر
س خةةاتدرُ َةةيركدهةةيددهدكاُىترتد ةةةرو ٌىرئةدورسوورُدصةراُ دارس كةا،،رركةدرو صة دتىر
ةةةؤركةةةةةرسووْ،رئةةةدواُ برُاًدكةةةةةدرُةةةا ِّ،ركةةةدهة ةةيددهدكاُ برتد ةةةةةو ٌىرًاهَةة َ ةةةةةاْر
س كدُةةةدو ،ر ةةةدةَرىاددكة ةدررس شةةةا ُدو ،رسوا ةةةيركةةةدرخةةةاَتركد ةةةدكداركدهرةيددهدكةةةةةاْر
س كةةدُدو ورُاًدكةةةردرس خي َِِةةةر دو ،رس هَة َّ:رئةدورُاًد ةدرئةدورىاددشةىرت َ ا ةد،ركةيارئةدور
ىادةةةةةةد،رسوورُدصةةةةرا دكد رئ ِلةةةةةةا يرس كةةةةةةدْ،ر دٓةةةةد رطةةةةايَرسوا ةةةةيرىاددكةةةةد ر
س سؤي َتةةةةدو ،ركر ةةةةا كاُ برس َه ة َّ:رهةةدورسوورُدصةةرراُ دًاْركر ةةي .ركدواتةةد:رس ةةا ر
ئةةدواْرسي ي ةةاُد،رو رهةةدر يا دت َلةةةىرس لةةةدساركةةدر(تزوييذ)8603َ:ٙرٓ َِاو اُةةدرٓةةاتي ركةةدر
(الء ييز:ٙر)1297رسواارئةةدو ارً ةةةيهٌَاْر ةةيو رٓةةدواهَدكةةةةدار ةةدرد َىدًةةةةد ارخةةيارر
ساو .رئدطد ُارٓد رهد د ئةدو ارسوورُدفد رهدرخاًاُىرًرسوور ي َِ رس خةةؤْ،ر دو ُةة ر
ئدورٓدىةةدرُةةاس اَر ةةدواْ،رئدطةةد ر دهَةمد دكة اْرُد ةة .رررررر ر
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خةةةياررهةةدَررةةرةيا رئا دتةةدسا،رواتةةد:رهةةدرئا دترةةةةدكاُىر(105رتاكةةةةير)108ر ةةؤررةةةةا ار
دايس ةةدَترشةةايس دَ،رواتةةد:ر ةؤرسوارةةا رهةةدَر ةةيو تدسا،ر ةةاُمىرً ةةيهٌَاُاْرس كةةا،،ر ةةدر

ُايُةةةراوا:رﭽﮮﮯﮰﭼ،ركةدرهةدَر ةةيو تدسار ةدَرسوورا شةدو رشةةايس ر
()16ررةةا ر ةةتدا:رﭽﮮﮯﮰﭼارسوو ةةا ركرسؤتةةدو و،رئةةدَر ةةيو تىر
(اليىأٟد )ٚدريؤ تر ّررا ر ةتدا:رﭽﮮﮯﮰﭼارت َ ارٓةةةراتي ،رو ركةدر
هدىةةةدس رىةةةد ا ارخؤشةةةيريؤ تةةةر ّرطةةةيكٍتر ا ةةةاارشةةةد

يرت َةة اْ،ررةةةيُلدرو نر

د َ ةةتةةةر بر ا ةةٌاْركةةرس،رٓةةد ركات َةةمر ةةتدا:رﭽﮮﮯﮰﭼ،رساَ،ر ةةدر

ً ةةة ؤطد يرطةةيكٌ َلىرشةةد ير ةةدسواسارسيَ،ر ةةاْروارة َلةةد،ر ةةاْرىدس د دكةةد،ر ةةاْر
يُِدت َلةةة د،ر ةةاْرشةةت َلىرُادد ةةِ ،ررةةاردردد ي ُةة ىر ةةدرئ ٌةةاْتر دى ةة و ر ،ردر
دد ي ُ ىر در ةةةاس تدو ،ردردد ي ُ ىر ةدر وشرةةرةتترئاكةةةرا و ،ردردد ي ُةةةر ىر
درطةةدةيَترطد اًةدو ر ،ردردد ي ُةةةر ار ةدر اي طرةةةراُىترئا يو ةدو ر ،ردردد ي ُة ىر
درطيكةٍتر ا ةد،،ر اْرردُنترر ٔةةاس و ،ر درسهَِ ةةةرا ير ةدو رطةيكٌ َلىرشةد ير
هدرسواار ةةةرتدا:رﭽﮮﮯﮰﭼرٓد ةد،ررةاره َةر سار ةؤررةا اردايس ةدَر

خةةةةيارس فةةةد ًياَ:رﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ،رئةةةدارئدواُةةةدار رواتةةةاْر
صييَ ٔفعِينَ) ،رواتةد:رهةدرخيَترةةةراْرو ةار ةّ،ر
ٓ َِاو !رو اارخؤتةةاْر ّ،روشةةدا:ر( َعمِْٗمييَي)ر(إ ِ

صمٔحَِٕأ )رهةدرخيَتةاْرو ةار ةّ،ر ةاْرخيَتةاْررةانر لةدْ،رﭽﭱ ﭲ ﭳ
(إ ْلشَوَِٕأَؤَِْْو ِ

ﭴ ﭵ ﭶﭼ،رئدطد رئ َةةي ر َىر ا ةةةرتر مةرْ،رئةدو اركةدرطيًرا ةيو ري اُتةاْر
هةة رُةةاسا،،رواتةةد:رً ةةةةيهٌَاُاْر دٓةةةةؤاركةةدًيكةةةةي يرخؤ اُةةدو ،رسوذًِاُ ةةاْري فةةد اْر
د َ دْ،رئدطةةد رخؤ ةةاْرً ةةيهٌَاُىر اشةةنب،رو ردا دُ ّر درشد عدتدو ،رئدواُداركةدر

ُاطدي ةةةةاُّ،رهةةدرطةةيًراور رةةد ه َ ةةةة َياواْ،ري اُ ةةاْرد َِاطد ةةدُّ،رﭽﭸ ﭹ ﭺ
www.alibapir.net

.....

(] 5051 [ )501 – 501

ﭻﭼ،رطد اُةةةةةدو ارٓدًيوتةةةةةاْر ةةةؤرىارخةةةةيا د،ر ةةةؤرىارخةةةةيارس رةةةِدو ،رخةةةةياار

اةس ةةةةةةترٓةةةةدًيوتاْركؤس كةةةةةةاتدو وره َتةةةةةةاْرس در ةةةةةة َتدو ،رﭽﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﭼ،رو رٓدواهَتةةاْرد َ سا،ر ةدو اركةدرس تاُةرةلرس،رواتةد:رئدطةد رس تةدواَرخةةيارار
ددُٔةةاُااْرٓدواهَةةىرُاخؤشةةترد َِةةدسا،،ره َر ركةةرس و ارخراثرًدكةةةرد،رئدطةد ُارئةدو ار
هدرسُ ةةةراساركةةةررس و ارخةراثر لرةةةرا،،رهةدرى رةةاًدتةرة رٓةدواهَىرُةاخؤ رس رةةةت ر،ر ؤرةىآلر
ريُلةةدرٓد ركرس و كةةةراُىرخةؤتّرتؤًةا رس كةر َّ،رو رخةةيارارساسطةةةرد رهةدر ؤذارسوا ر ةةر ار
د َةةترس فد ًةةياَ:رئدو ،ركةةرس!رئدو ،ركرس!ر ؤ درئةدو ارس ةدواَرهةدرى اًدتةرة رٓةدواهَىر
ُاخةةةةةؤ رُد ةةةةةةت ،رهدى ةةةدْرخةةةةياورفر ةةةةةتدكاُدو ،ركةةةدركرس و كةةةةةاُىرس خدُةةةدو ر
د رةةاوا،ر ارهةة َر سارئاطةةاسا اركرس و كةةاُىرخةةؤار ةة .ر ر
ئِجةةارخةةةيااردةةد و سطا ر ةةؤررةةا ارشرةةةةايس دَتركؤتةةةةا يرهةةدَر ةةيو تدسار ةةراُمىر

ً ةةيهٌَاُاْرس كا،،رس فد ًياَ:رﭽﮁ ﮂ ﮃﭼ،رئدارئدواُدار رواتةاْرٓ َِةاو !ر
روا ةةاْر دررةةىرٓ َِةةاو آلر درٓةةدًيورئدورشةةتاُداركدرد َي ةةتدر روا ةاْردةر ر ٔ َِةراَ،ر
ةةةةدرخةةةةةياار و َِةةةةد،ر ةةةةدرُةةةةاوور ةة ة بدتدر ةةةةد ي كاُى،ر ةةةةدردد و سطا َت ةة ةرةي،ر ةةةةدر
دس ٔ ةة َِد ا دت ى،ر ةةدرفر ةةتدكاُى،ر ةةدركت َةةةدكاُى،ر ةةدرد َىدًةةةد اُىر(عمييّٗيَالَي َٚ
ٔالض ي ًَ)ركةةدر واُةةرةىركةةرسووْ،رو ر ؤذارسوا ةةيتر دٓدشةةةتترسؤي ة،رو رٓةةدًيورئةةةدور
شةةتاُدارد َىدًةةةد رٓةةدواهَىرد َة اوْ،رئدورةةةةا رسواارئةةدو ار ةةاُمىركةةرس ّ،رئِجةةارد ٌَةةاْر
اس طد ةةةةةةةةدُ ترس فةةةةةةةةد ًياَ:رﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ،ر ةةةةةةةةؤر

ياُ ا تاْريؤ دارتي َة واُىرىي ئاْرطيتيو اُد:رئدور ةرة رئا دتةدرئةاهَؤيتر ّرئا ةدتّر
هدر ووارًاُةةاورئ عةةرا ةلرسُةةدو ،رو رو س كا يريؤ ريؤ اْرس و َت،ر دةَرًّريؤ َر ةرر
ه َلةةةةرس و ورهد ةةد ر ؤشةةةةِا يرى ةةةدارياُا ةةاْرسارتا اسس ةةدكىر ةةا رًاُاكةةد ا ر رؤشةةّر
كرسؤتةةدو ،رو نرٓةةدَرئ َ ةةةةتارهةةدرًاُةةاارط ةةةةتىرئا دتدكاُ ة ار ا ةةىرس كةةدَ،رت رٓةةدَرهةةدر
ًد دهدرطرُمةدكاُ ةةة ا .ر
خةيارره َةةةرر سار ا ةيرًد رةةةردهد دكىرطةرُنرس كرةةةرا،،ركةدرهةدرذ ةاُىرئ ِ رةةةراُ ارس َتةدر
د َب،رئةدو برئدو ةدركةدركد ة َمر ةدرر ةدفد رس رةر ،رو رتيوشةير ووساو َةمرس ةر ،ر ةارْر
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تيوشةةةةيرُدخؤشةة دنرس ةةر ت،رس ةةترهةةدرخةةؤارس شةةياورس ياُةةر رخةةد لىرًرسُ َ ةةد،ر
هدوك ةةاتدسارد َي ةةةةتدرو صةةةة د،ر لةةةةا،ر ةةؤرسووركةةدب،رواتةةد:رسووركد رةةةةاْر ةةدرشةةةةا دسر
مةةراَتر اُلةةاتدرو صةة دتلا ارخةؤارهةدرً رةةةريهٌَاُاْ،رو رس ةر رساسطةد بر ةّ،رواتةد:ر
سووركد ةةةةيروا ةةّ،ركةةدرخؤ ةةاْرهةةدرطيُةةةةآىرطةةةةدو ر ثةةا َاْ،رئدٓوةةةةىرس ؤرُةةد ّ،رس ة ر
س ةةتثانتريًاْردةةانر ّ،رئدً ةةّر ةّ،رئةدو رئدطرةةةرد رشةي َِدكدروا ةر رً ةةةريهٌَاُىرهة َنب،ر
دةَررا اروا درئ ِ ةةاْر ؤر اي طاُ ىتر ةدفد رس ر َتدرشةي َِ َةم،رً ةةيهٌَاُىرهةرة رُ ةد،ر
هدوكةةةةاتدسارس ةةةة رسووركد ةةيرس ل ةدارُاً ةةةةيهٌَاْر لةةا،ر ةةدرو صةةةة دتلا ارخةةؤاتر ةةدر
شةةةةا دس،رو رئةةدورشةةتداركةةدر ةةدرد َي رةةةةتىرس ياُةة ،ر ةةاخيسركدهةةرةيدده َلىرٓد ةةدرًةةايَتر
ةةةراًاُ َلىرٓد ةد،ر رةةةة ار ةدواْترتد ةو ٌىرواُةةىر لرةةةراور ةدواُىر رةةةةث َراَ،رئةدَرئا دتاُةةدر
ا

ةةةيرئةةةدو رس كةةةةةدْ،رخةةةةيارس فةةةةةد ًياَ:رئةةةدارئدواُةةةدار رواتةةةاْرٓ َِةةةاو !رﭽﮄ

ﮅﭼ،رشةةا دس يرساُةةىرُ َياُترةةةةاْ،رواتةةد:رهةةدرُ َةةيرخؤترةةةةاُ ارس ةةة ر ةةدورشةةةة َي در
شةةةةا دس ير ة ْ،رهةةدردركات َل ة اآلرﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ،رئدطةةد ر ةةدك َمرهةةدر
ئ َةةي رًرسُةةىرهةةدىرئاًةةةةاس يو،رخةةؤرًةةرسْرخةةؤارُا ةةةةد،ترس ةةةةا ُ د،رواتةةد:رٓؤكا كةةاُىر
ًرسْترسُ ار درة َٔ َ ةةتِىرس كدوتّ،ر ةاُى:ريؤ رُةدخؤ ر ةيو،رٓد رةدُ ررةا اروا ر
ٓد در دك َةةمريؤ رُدخؤ رس ةة ترس ترهدرخؤارس شةياو،رس ةترهةدركرا ةرىرس س َِةر ،ر
سوا ةة برُةةاًراَ،ر ةةدةَرئةةدو رطاهَةةةةدتد،رس ِةةةةىرًرؤظ ةةرتيوشةةير د ةةةةد ٓات َلىرىةةي بر
س ةة ،ر ةةاْر ر ِ َلةةىريؤ ر ةةدختىرس ةةر

،رهةةدورطاهَدتاُةةدسارو صةة د،رس كةةا،،رﭽﮊ

ﮋﭼ،رهدركةةاتىرو صةة د،ركرسُةة ا.ر ر
شةةا دس يرساُدكةةدتاْرئدو ةةدركةةد:رﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ،رسووركد ةةيرخةةاو ْر
ساسطةةد يرهةةدرخؤتةةاْ،ركةةدرسوا ةةير ةةابرس كةةد ّرًد د ةةترهةةدرساسطةةد يرر ة د،ركةةدر ةةدر
كةةي ت ةىرواتد:ر د س واً يرهد ةةد ردا دُ ىر درشةةةرد عدتدو ،ركد ةةةر َمر َةةةرمتر ا ةتر
ترس ؤرُدكا،،رو رس تثانر ة ،رو ردا َاكةةا ،رخؤرهدرطيُةةآدرطدو كةةةراْر ثةةةرا َااَ،ر
ئةةدو رد َةةىرس طةةةةيتراَ:ركد ة َلىرساسطةةةةد ،رواتةةد:ر ةةدورش ة َي درهةةدُ َيرئ َةةي سارشرةةةةا دس ير
د َةةي رس رةةةر ،ركةدرسووركد رةةةريرخةةةراو ْرساسطةد يرهةدرخؤترةةةراْرو صة دتتراْر ةؤر لةا،،ر
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ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ،ر اخيسرسووركدبرهدر د رارخؤتاْ،رواتد:رهدرُاً ةةيهٌَاُاْ،ر
ٓدُةةة َمرطيتيو اُةةةةد:رﭽﮓﭼ،رواتةةةةد:رهةةةةدر ةةةةد رارخاًةةةةدكاُىرخؤتةةةةاْ،ر ةةةةدةَر
ا ت دكدارواُ د،ر ا تدرًاُاكةةدارواتد:رهدر د رارً ةةةريهٌَاُاْ،رريُلةةةردره َةر سارى رةةةردر

هدطةةةديَرً ةةةةةيهٌَاُاُد:رﭽﮮ ﮂ ﮃﭼ،رئةةةدارئدواُةةةدار رواتةةةاْرٓ َِةةةاو !رو ر
د ةةرارئ ٌةةاُ ا اُ بركةةافراُّ،ررةاردرريوهدكرةةةرد ّ،رُدصةةةرراُ ير ةّ،رئ َرةةا ةةةرير ةّ،ر
...رٓتة ،ركةةدرسوورً ةةةةيهٌَاْرس ةةةةتِدكدوتّ،رسوايرٓدو َهة اُىريؤ ،رس ة رٓدوهَةة اَرسوور
كد يرُاً ةةةريهٌَاُىر ةاءتر رةةةرافتر ةر رفةةةرر،ترف َةةةرىَر َةةِةرة

،ر دد َةرةىرتياُةرةا،رﭽﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ،رو خت َةةةةةمرئ َةةةةةي ر ةةةةةدري و ةةةةة ار
ؤ ةةنت،ر اُى:ر دفد تاْركرس،رس هَ :ر ؤ در ةدرر ةةةردفد رطيتةةةرراو :ر(ﮖ ﮗﮘ)ر
ريُلدرئ ِ ةةاْركات َمركدر د يَرسارس وا،،رد َىر دري وارسارس كيتةرة ،رهد د ئةدو رخةةيارار
ياُاورشةا يارئةدوروشةد دارر دكا ٓ َِةةةراو ،رواتةد:ركات َةمرئ َةي ر ةدرر ةدفد ررةيوْتر ةدةار
ًرسُتاْرطد ةةت ،رئدو رد َي ةةتدرو صةة د،ر لدْر ؤرسوورُدفد رهدرً ةةيهٌَاُاْ،رئدطةد ر

ً ةةةةيهٌَاْرس ةةترُدكةةةةدوتّ،رسوورُاً ةةةةيهٌَاْ،رﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ،ر

ئدطةةد رهةةدورسوورُاً رةةةةيهٌَاُدركدوتِةةةةدرطيًةةةةاُدو ،رريُلةةةةدرسوا ةةيرس فةةةةد ًياَ:رﭽﮣ
ﮤﭼ،رئدطد ره َ ةةاْركدوتِةةدرطيًاُةةةردو ،ركةدر ا رةةةرتر لةةةردْ،رسوا ةيركةدرُي َةرة ركةرار
ا ةةاُمرْ،رئةةدورُي َ ة ركرةةةةاَرُي َةةةة آلريؤ ةةدارتي َةةةة واْرس هَةةةة َّ:رُي َ ة ار د ةةةةر ،ر
ٓدُ ة َمرس هَةةةة َّ:رٓةةد رُي َةةةة َمر ة ،رُي َ ة ارً ةةةةيهٌَاُاْ،رو رٓدُ ة َمرس َه ة َّ:رُي َ ة ار
خؤ ةاْ،ر دةَري اتررواد َ رة رهةدرُي َة كاُىرً رةةةريهٌَاُاْرًد د ةتر ةر ،رهةدرسوايرُي َة ر
ا اُة طرْ،رﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ،ر ةةي َِ ر درخةيارس خؤْ،رواتد:ر ي َِ اْر

س س ْ،رئدطةةد ره َ ةةةةاْركدوتِةةةةدرطيًاُةةدو ،ر ةةدةَرئدطةةد ر َةةمتر ا ةةترئدًاُدتدكةةد اْر
تد و ٍركرسْ،رو صةة دتدكد اْر در َمتر ا تىركرسوره َ اْرسهَِ ار يوْ،رد َي ةةترُاكةا،ر
ةةةةي َِ اْر ة ْ،ر ةةاُى:رئدطةةد ره َ ةةاْركدوتِةةدرطيًاُةةدو ،ر ةةي َِ اْرس س ْ،ر ةةي َِ كدر
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رةةةةؤْرس خةةةةؤْآلرﭽﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﭼ،ر ةةةةي َِ ر ةةدرخةةةيارس خةةؤْ،ر
رةةار ارئدوركد ةةدرخاً ةبر ةة ،رواتد:رئدوركد ةةدركدرو ص دتدكداركرسو ،ر ةاخيسرئةدور
كد ةةةةدركةةدرشةةةةتدكدارتد ةةو ٍرس كةةراَ،رخةةاَر ةر ،ر ةةاْر َماُةةد،رواتةةد:رتدُاُةةد،رئدطةةد ر
خاً ةبر ةة ،رخ ةةاُدتىردة رُاكةةد ّ،ر اْرخ اُةدتىر ةرؤرُاكةد ّ،ردررةاارئدطةد ر َماُةدر
ةة ،رٓد رةةةةدُ رخةةةةاو ُىرخاًةةةةا دت بر ةةةة ،رئ ٌَةةدر ةةدور ةةي َِ ور ةةدورشةةا دس دار
خؤًةةاْ،رُرخ َلةةةرىركةةةردَرُاكةةةرر ّ،رﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ،رشةا دس يرساُ َةمركةدر
س ةة ر ؤرخةيار

اَ،رُا ةةا ِدو ،رﭽ﮲ ﮳﮴﮵ ﭼ،رئدطةةةرد روا لةةةرد ّرئ ٌَةدر

هةةدرطيُآةةةةةا اُني،رواتةةد:رئدطةةةةد رشةةا دس ير ةةةةا ِدو ،رهةةدرطيُآةةةا اُني،رئةةاوار ةةي َِ ر
س خؤْ،رﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ،رسوا ةيرئدطةد رد َةىرياُةرا،ركةدرئدواُةدر

طيُآ َلةةةة اْركةةرسو ،رواتةةد:رشةةت َل اْرشةةا سؤتدو ،ر ا ة اْرُةةدكرسو ،رئةةدو رطيُآ َل ةةاْر

كرسو ،رﭽ﮽ ﮾ ﮿ﭼ،رسوواُىرس لدرهدرشةي َِىرئةدواْرس َتةدرشةي َِىر
ئةةدواْ،رﭽ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ،رهدواُةةداركةةدرًاهَدكةةد اْرهةة ريا ةةدر
كراو ،رواتةد:رهةدرخاًرةةةراُىرًرسوو كةةةرد،ركةدرًاهَرةةةردكد اْرهةةة ررفةدوتاو ر،رسوواْرهةدواْرس َةّر
ةةي َِ رس خةةؤْ،رﭽﭼ،رواتد:رئدواُةداركةدرُرةا لةرةيْرهةدرًرسوو كةد،رواتةد:ر ةدر

خاًةةا دتيرهةة َىرُةا لةيْ،ره َىرهدرد َ ةةيْ،رئةدواْرس َةّر ةي َِ رس خةؤْ،رﭽ
    ﭼ،ر ةةي َِ ر ةةدرخةةةيارس خةةؤْركةةدرشةةا دس يرساُةةىر
ئ ٌَةةةةدر ا ةةةةتي ورشةةا ةةةةتدتر رهةةدرشةةةةا دس يرساُةةىرئةةدواْ،ر ةةاخيسر ةةي َِ ارئ ٌَةةدرهةةدر
ةةي َِ ارئةةدواْر ا ةةتي ،رﭽ ﭼ،رو ر تدً ةةٌاْرُةةدكرسو ،رس ةةت َ ٌاْر

ُةةدكرسو ،رﭽ   ﯰ ﯱﭼ،رئدطةةد ريو َهةةٍر لةةد ّ،ر ةةدرس ؤر ةةي َِ رخبةةؤ ّ،ر ةةؤر
ئدو ارشةةت َل اْرخبةةد ِدر ةةد ،ركدرٓةةدقرُد ةةةة ر،رئةدو رئ ٌَةدر رةةةرتدمماْركةرسو ،رواتةد:ر
ئدورسوورُدفةةد رُاً ةةيهٌَاُدركدرس كر َِةةدرو ص دتلا رسوا ةيركةدر ةي َِ رس خةؤْ،رسواير
ُي َةةةة رئدطةةد رخدهَةةةةلدكدره َ ةةةةاْركدوتِةةدرطيًاُةةةةدو ،ركد ةةةيكا ارًرسوو كةةةةدره َ ةةةةاْر
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كدوتِدرطيًاُدو ،ر ةةةري َِ اْرس س ْ،رئِجةةةرارئدطةد رسواير رةةةري َِ رخةيا سُةةةرىرواْ،رياُةرار
كدرشةةت َل اْرددُٔةةاْركرسو ورشت َل اْرشةةا سؤتدو ،رو نرهةدرٓةؤارٓاتِةدرخةةيار و كد ار
ا ةةةةٌاْركةةرس،رهةةدورطاهَةةةةدتدساررةةؤْر لةةةةراَآلرو ركد ةة ةةةةيرهةةةة رُةةد يو،رهدوكاتةةدسارسوور
كةةدبرهدرخاًدكةةاُىرًرسوو كدركدرهةة َىرُةرةا لّرس َةّ،رئةدواُ بر ةي َِ رس خةؤْ،ر ةدةَر
كات َةةةةةمرخاًدكةةةةةاُىرًرسوو كةةةةةدر ةةةةةي َِ رس خةةةؤْ،رس ةةر ر دهَة ةةمدورُ ةةةةةاُد دك اْر
دس ةةةةتدو رٓةةد ةةة ،رُةةدنرٓةةةةد رهدخةةةةؤو ر ةةةةي َِ رخبةةةةؤْتر وَةة َّ:رو هَةةآلرًو ؤُ َةةمر
سؤى ةةيرد َةةيو!!رُةدخ َررس ةر رئةدواُ بر د َهةرةمد اْردةر ر ةر ،ر ةدةَرتةدُ ار ةدرر د َهةرةمدور
ُ ةةةةةاُدكدرئةةةدورٓةةةةةدىدرو ُاط ةر َتةةةةةدو ،رس ة ة رسووركةةةدبرهةةةدرخاًةةةدرُةا لة ةةدكاُىر
ًرسوو كةةةةدر ةةةةي َِ رخبةةةةؤْ،رو ر وَةةةة َّ:رئةةدو ر د َه ةةمدًاُد،رئِجةةارهةةدورطاهَدتةةدسا،رئةةدور
ٓدىةةداركدرساواارس كةةدْ،ر ؤ ةةاْرس طةة َرس َتةةدو  .ر
و رهةةدركؤتةةا ةةةة ارخةةةيااركةةةةا در رط لٌةةدتىرئةةدو ر ووْرس كاتةةدو ،رس فةةد ًياَ:ر

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﭼ،رئةةدو رُرةا لتةةةر رهةةدو اركةةةدرشةةةا دس ير
دكةةدرو نرخةةةةؤار ةة ْ،رواتةةد:رس ؤرُدكةةرةدْرهةةدرشةةةةا دس يرساُدكةةدسا،رئةةدورسووركد ةةدر
ُاً ةةةةيهٌَاُدركةةدر ةةااُّرسوا ةةيرخاًةةدكاُىرًرسوو كةةدر ؤ ةةاْرٓد ةةدرئةةدواُ ربر ةةةةي َِ ر
خبةةةةؤْترشةةا دس ير ةةةة ْ،ركةةدرتدُ ةةةةار ةةدر ةةةةد يا ك ىر ةةةةي َِ اْرخةةةيا س،رس ُةةةةارّ،ر
ئةةةةدو رس َتةةدرداهَِ ةةد اْر ةةؤر ا ةةةةتة َ يترئدًةةةةاُد،ردةةةةا

َا ي،رﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﭼ،رو رٓةد و ٓةارئدو رُةةا لتةرةر ر ؤئةةةردو ار ي ةةةر َّرهةدو اركةدرسواير
ئدو ار ةةي َِ ارئدواْر ،رس كر َتدو ،ردا رئةدو ارتد فةرةير د اُةةد ر ةي َِ رس خةؤْ،ر
ئةةدوركاتةةدرٓدىدكةةد اْرهد ةةد رس رد ةثر

،رﭽﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﭼ،رو ردا َةةارهدرخةيار لةةدْتر ة ةةنت،رو رخةيار ٌَِةةةرا يركؤًدهَةةةرىرى َةةيواْر
ُاكةةا،،رئدو ركي تةةدارًاُاارط ةةتىرئا دتةدكاْر ةيو،رو نرطةيارياُا ةاْرطيتيو اُةد:رئةدَر
ئا دتاُةةدرًاُاكةةد اْرتا اسس ةةدنرىيوهَرةةةة يترو س كةةةةا يرس واَ،ر ؤئةةدو اركةةدرئ ِ رةةةةاْر
ًاُاكدار ؤر َتدرس ةت،رو رهدرًد ةدهدرطرُمةدكاُ ةة اري ةاتررت ةلىرس خةد ِةدر د  .ر
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ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
ًد

ةةدهدار دكةةدَ:ركدرس فد ًياَ:رﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ،رئدارئدواُدار رواتاْرٓ َِاو !رو اارخؤتةاْر ةّ،رئدطةد ر
ئ َةةي ر َىر ا ةةتةمرتيو ّ،رئدواُةةداركدرطيًةةراْ،ري اُتةةةراْرهةةة ررُةاس ْ،رئةدَر ةتد در
ةةة رًاُةةاارٓةةدْ :ر

)1رواتةةد:رٓد ركاً َةمرهدرئ َي ر ةارٓدوهَرةةةةةر ا،رئ ٌةةةراُ ا يررةانر ةر تردا َاكةا ار ةا ر
ة ،رئِجةةارئدطد روا يوارهةدرياتةىرخؤترةةةر ا،رهةدرددُاتةدو رُاً رةةةريهٌَاُ َمرٓةد ر ،ررةار
خةةاَر ة ،رسؤ ةةتتر ةةراس ر ةر ،ر َماُةةدر ة ،رٓةةد ركد ة َمر ةر ،رًةةاساَرتةةؤر ؤخةةؤ،ر
س ِةةةةة ا ير ةةةةةا ر ةةةيوا،ر َة ِةةة ىترخراددكةةةةةا يرئةةةدوري ةةةةةاُتره َِةةةةةاسا،،ر ةةةدر
ًد رةرة َمركدًتةةد خدً ةةةةترُد ةة ر د اُةةةد رئةةدو،ركةةي س وا يرخؤشةةٌاْرس َهة َّ:ر
(ًد ر درد َةىرخةةؤا،ر اُة بر درد َةةىرخؤا)!رو رخةياار دخ ةةةرِ رهةدو ا و ريؤ ر

در ووُ ىرفد ًيو دتى:رﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯮﭼاإلسراا ،رواتةد:رٓة ر

طيُآةةةةةا َمرطيُةةةةآىركد ةةةة َلىرس لةةةةدرٓدهَِةةاطةةةةراَ،ر ةةدرًةةد ر َمركدًتد خةةدَر
ُد ةة رهةدر د اُةةرةد ا،ر ةؤرو َِرةةةرد:رئدطةد ر ةابر د اُةةد رًِ اهَةدكاُىركدًتد خةدَر
ةةةةة ت،ركة ة تركي كةةةةةاُىرسوا ةةةيرطيُةةةا،ر لةةةدْ،رئةةةدو رئةةةدور ا ةةةدرسوا ةةةيرتيوشةةةىر
ه َة ةةثر ِدو ور ةةةاارس ة ة ،ر ؤرةةةىآلررةةةيُلدركدًتد خةةةدَر ةةةيو رهةةةدرئاًؤذطةةةا ير
كرسُ اُة ا،ر ةةاخيسرٓةةد ركد ة َمر د اُةةةد رخةةاَتركد ةةي،رٓةةاو يَتر ةةراس ا،رس و ور
س او َىركدًتد خةدَر ةرة ،رهةدرئةد اًىرئةدوركدًتةرةد خدً دسارٓةد ر ةدنرهدواُةدر
تيوشةةةةيرٓدهَةةةةدورطيُةةةةا،ر ةةةة ،رئةةدو بر ةةدرئدُةةةة اي ارخةةؤارتيوشةةيره َثر ة ِدو ر
س ةةة ر،ر ةةدةَرئدطةةد رٓةةةةدىىرخةةؤارر َةةةةةدر ركرس ة ،رو رهةةدرياتةةىرخؤ ةةةةىر ةةا ر
يو ةة ،رئدو ري ةةاُىر ؤرئدورُا ةة .ررر ر
)2رواتةةةد:رئ َةةةةةي رئةةةدارً ةةةةةيهٌَاُ ِد!رٓدًيوتةةةةةاْرو نركؤًدهَة ةةماارً ةةةةةيهٌَاْ،رو نر
خةدهَةةلىرً ةةيهٌَاْردا دُةة ّر درشةد عدتدو ،رئةدوركاتةدردة فْترف َةىَترسذا ةدت ىر
كةةافراْ،ري ةةةةاْرهةةدرئ َةةي رُةةةةاسا،،روات ةد:رً ةةةةيهٌَاُاْرهةةدرئد ةةةةاًىركدًتد خةةدً ير
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خؤ اُ ارسوذًّري فد اْرد رس ا،،رئدطد رخؤ اْرً ةةةريهٌَاُىر ةا ر ةّ،ردا دُة ّر
درشةةد عدتدو ،رسوذًِاْري اُ اْره َِاس ْ،رو رهدرشةي َِىرس لةدسارخةةياررس فةد ًياَ:ر

ﭽ...رﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ﭼآل عمراان،رواتد:رو رئ َي رهد د و ر
س ّرئدطةةد رئ ٌاُة ا ّ،ركدواتةد:رٓةد كات َمركةافرري فةد ر ةدرً رةةةريهٌَاُاْرس ةدْ،ر
س ةة رراور دخؤ ةةاُ ار مةة َرُدو ،رس ةةا ركةةدًيكةةي يرهدرخؤ ةةاُ ارٓد ةةةد.رر ر

)3رًاُةةاار ة َ دً برئدو ةةدركةةدرهةةدركةةاتىرت َل ةةيوُىركؤًد َه ةرةماوريؤ ةةيوُىرطيُةةا،تر
تاواُ ا،رئ ِ ةةةراْرسواارئةدو رارُائيً َة رس ةر رهةدو اركةدر تياُةر ركؤًد َهةرةمار مةؤ اَتر
خد َهةةمررةةةةانر لةةةةا،،رهةةدوركةةةةاتدسارهد ةةد ارد َي ةةةةترُ ةةد،رخةةؤارهدطةةديَرخد َهةةلىر
ًاُ وور لةةةرا،،رًةاساَركةدر ااُةىرٓ رةةةرتر ةؤرهدطةديَرواْرُةاكراَ،ر ؤخةؤ،رس ِة ا ير
خةةةةةؤ،ر لةةةةةدوروايرهةةةدرخةةةةةدهَلىر َِةةةةةد،رو نرهدو ةةةةةا و رئةةةدَر(وْثَي ييز) رٓد ةةةد:ر
{ ْف َعمْ ِٗكَْ ٔبتَأصٖ يٌَ َٔٛاْضٔ يكَْ َٔ َدعَِا ْل َعَٕاًٖ}،رواتةد:رخرةةةرد لىرس ِةةةر ا يرخؤتةةدورواير
هدرخدهَةلىر َِةةد،رس ةةا رئدو رهدرطاهَةة َل اركدرسُ ةةاريؤ رت َلة ر تريؤ رئةةاهَؤي  .ر
ر
ر

ماان ليكدا هن وه هي كي ـهه هل
7

7

رر
ر

ه َةةةر سارٓدُةة َمرهةةةدرياُا ةةةاْرئةةةدورئا دتةةةد اْر ةةةدرًاُا ةةةدكىرُد َِةةة ير(ص ييمي)ر
و طرتةةي ورطيتيو ةةاُد:ره َةر سارخةةياررس فةد ًياَ:رئةدارً رةةةريهٌَاُ ِد!ر ؤخؤتةاْر ةا ر
ةةّ،رئدطةةةةد رهةةدرددُةةةةاارئ َةةةةي سارخةةةةدهَمرخةةةةراثر ةةةة ،ريوهَةةةةٍر لةةةةاو،ر َةةةة ِىر لةةا،ر
ي ار ؤرئ َي رُ ةد،ر ةدةَر َةرةميًاْرئةدو رواُ ةد،ر ؤرةىآلررةيُلدرخةةياررس فةرد ًياَ:ر
ﭽﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ،رئدار
ئدواُةةدار رواتةةاْرٓ َةةِاو !رو ةةاارخؤتةةةةاْر ةةّ،رئدطةةةةد رئ َةةي ر َةةىر ا ةةتةةمرتيور ةةّ،ر
ئدو ارطيًرا ةةدري تةةاْرهةة رُاسا،،رئِجةةةرار دكةرة َمرهةدورشةتاُداركةدرئ ِ رةةةراْر َةىر
ا تر مةةراَ،رس ةة ر لا،،رئدو دركدرفد ًةةاْر دررةةاكدورُدٓةةىرهدرخرادةةةردر لةا،،ر
كدواتةةد:ركد ةة َمركةةدرطةةييَرُاساتةةدرس و و ةةد ارخةةؤا،رًاُةةااروا ةةدر يَر ا ةةتمرتيور
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( ُوِّ َتيدٔ)ٙرُ ةةد،رخةةةيااردةةد و سطا رس فةةد ًييَ:رئدواُةةدارطةةيًراْري اُتةةاْره َِةةاس ْ،ر
ئدطد رئ َةةي ر َىر ا ةةتتاْرطرتةةة ،رس ا ر دش َمرهدرطرتِةةةرىر َةةةرىر ا ةةةرت،رئدو ةةةردر
كدرئ ِ ةةةراْرهةدر د اُةرةةةرد رُاشةةةرد يرسارٓدهَي َ ةةةرتىرٓد ةةة ر،رو رفةد ًاْر ةدرراكةرةدر
لةةا،ت،ر َمةةر برهدرخرادةةدر لةةا،،رو رهدو ةةا و رئدَرس ىةةاُدرٓةةدْ:ر ر
ء ٍَييأَْوب يَٕبَ ْم يزٍَالََ ي يدَٖقَِ ْف ْقييأهََ:وْٖٗ َّييأَال ٍٖييأظَُ!َإٌٖم ييَِ
حييأسًٍَِخَ ْ
-1ر[ َع يََِقِْٗ ي يطَِ ِب يََِوْ ٔبييَ٘ َ

َتقْيزََََُُِٔٞي يذَٔٓٔاآلَٖي ئَ َْٛتَتَي يأْٖٔلٕ ٌََّأَ َع ْمييَٜيْ ِٗيزَِتَأِْٖٔ ٔم َّييأَ:ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼؤََإٌَِي ييَ٘صَي يي ٔىعِتَُرَصُ ي ييٕهََاهللَٔر
ع يكَْوَُِْ َٖ ُع ٖى ُّ ييَِاهللَ
خ يذُٔاَ َع ْمييَٖ َٜدَ ِٖ ئَْؤَِْ َ
َٖقييٕهُ(َ:إَُِٖال ٍٖييأظََإاَاَرَؤِْاَالظييألٔيََ ْف ْم ييََِٖأْ ُ
ب يَُْوْ ُب يَٕ َدأُ َدَبييزقي)8883(َ:ؤََالتَز ٔو ي ٔذَٗٙب يزقيَ:
خزَ َ
ص ي ِحَأ ٌََُْ ٔب َع يذَإَِ ٔو يََِعٔ ٍِ يدَٔٓٔ)]{ْو ِ
ُ
حَُْاألل ي ييأٌَ٘في ي يَ٘
ح َ
حٗحوَ َٔابِ ي يََُ َوأبَ ي يَِْب ييَزقي)8660(َ:وَ َٔصَ ي ي ي ٖ
(ََٔ)8603قْ ييَأهََ:صَ ي ي ٔ
(الضمضمَٛالَحٗحَ)ٛبيزقي،})6008(َ:رواتةد:رىرةةةرد سر( دك َلةدرهةردرٓةةةراو ةْرخةةيارر
ه َةةىر ايار ةةة ر)،رس هَةةة ر:ر ةةةرتٍرئةد ير ةدكرارصة س رخةةيارره َةىر ايار ةر ر(ئةدور
كاتةةدارخده بةةدارً ةةةريهٌَاُاْر ةيو)روتةا ار ةرؤرسا ةّ،رطةيتى:رئةدارخد َهةرةل ِد!رئةدَر
ئا ةةةردتدرس خي َِةةةرِدو ورًاُاكةةدار ةدرٓدهَرةةةردره َلةةةة س ُدو ،ر(و نرطةةةريارٓدُ َةةةةمر
ياُار درٓدهَةةدرًاُةةايرئدورئا دتةةد اْركرسو ،رواتد:رئ َةةةري رواارت َ طةةةردْركةدرئدطةد ر
ؤخةةةةؤ،رً ةةةةيهٌَاْر ةةي،رٓةةدىىركد ةةترُد ةة ،رسُ ةةارئةةاور ةةةا،رطيُآةةةا ُي،رًةةاساَر
ُي َةة ور ؤذووارخةةؤ،ر لةةدا!ر ةةدةَرئةةدورًاُا ةةدرٓدهَد ةةدورخةةةيارًد د ةةتىرئةةدو ر
ُةةةد يو )،ر ؤ ةةةدرس هَةةر :ر{ َٔإٌَِي يَ٘صَي ي ٔىعِتَُرَصُ ييٕهََاهللَٔرَٖق ييٕهُ(َ:إَُِٖالٍٖ ييأظََإاَاَرَؤِْاَ
ص ِحَأ ٌََُْ ٔب َعذَإَِؤيََِعٍِٔيدَٔٓٔ)}،ر
عكَْوَُِْ َٖ ُع ٖىُّيَِاهللَ ُ
خذُٔاَ َعمَْٖ َٜدَ َِْٖٔؤِْ َ
الظألٔيََ ْفمْيََِٖأْ ُ
واتةةد:رًةةّرطةةي ٍَرهةةدرد َىدًةةةد ارخةةةيارر ةةيو رس بةةد ًيو:رٓةةد كات َمرخةةدهَمر
ةةتدًلا ةة اْر ِةى،رس ةت اْرُةدطر،ر م َرُةدو رهةدور ةتدًد،رئةدو ريؤ رُرةا لةةةردر
خةيارهدى ةةدْرخؤ ةةدو ر ةةاا دنر ِ َةةراَر ؤرٓةةدًيو اْ .ر
كدواتةةد:رئدَرئا دتدرًد د ةةترد َىرئدو رُ ةةدركدرئدطةد ر ؤخةؤ،رُي َة ور ؤذووار
خؤ،،رطا دتىرخةؤ،رهةدرًةاهَىرخةؤ،ركةرسر،رًةاساَرً رةةةريهٌَاْر ةيوار،رٓةدىىرخةدهَمتر
س و و ةةةرد وركؤًد َهةةما،رُد ةةةة ،ررةةيُلدرئةةدو تارد َىدًةةةد ارخةةةياررس فةةد ًياَ:ر
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ئدطةةةد رخةةةدهَمر ةةةتدًلا ر ة ةةةِّركةةةدر ةةةتدَرس كةةةا،،رئةةةدواُ برس ةةةتىرُةةةدطرْتر
د دد رةةةةةيرُدس ُةةةدو ،رُةةةا لدرخةةةةيار ةةةدٓؤارئةةةدور ةةةتدًدو ر ةةةاا دنر ِ َةةةراَ،ر
ٓةةةةةدًيواْر مر َتةةةةةدو ،ر ةةةةةتدًلا اْترئدواُةةةةةد ركةةةدرهةةةدر د اُةرةةةةةد ر ةةةتدً ار
ٓدهَي َ ةةت اْرُد يو  .ر
تَ ٔفيََِ٘يَ ٔذ َٔٓاألْ ٖٖيَأًَفْ ْميَيَتيأوزََٔملَ
ب ْمضِييَ َ
بزٖيزََوٌٖيََُْ ٔقٗينََ بيََعَُىيَ َزْ َ:ليََِٕ َ
-2ر[وْخِ ي َز ََابََُِ َ

تٍي ي ييْوَ ْف ي ييَ ِإَُٖاهللَ ْق ي ي يأهََ:ﭽﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ؟َ
ألَُٖ َرصُي يٕهَاهللَرق ييأه(َ:وْ َ
حأبَٔ٘ ْ
ضي ي يتَِلٔي يََ٘ٔ َألْصِي ي ي َ
ْف ْقي ي يأهَابِي يََُعُىَي يزَ:إٌَِّٖي يأَلِْٗ َ
غ يّٕدََْٔو ٌِ يتُيَِالغُٗٓ ي ؤََ ْل ٔم يََ َِ ي ٔذ َٔٓاآلَٖيََٛ
ْفمْ ُٗ َِّم ي َِالغٖ ي يأ ِٔدَُا ْلغَي ي يأ)َ ٟٔوَ ْفم ييٍَٖأٌََحِ ي يََُال ٓ
ألقْيي َٕاًَجيٗ ٠ييَُٕو ييََبَعِييدٌأوَإَُِقْييألٕاَلْيييَُِٖقْ َيينَِؤييٍُِّيِ]{تاض ييلَالءيي َ:ٙرق يييَ:
ْ
(،})8306رواتةةد:رئ ةِةةةةيررد ةةةةررس هَةةةةة :ر ؤذ َةةمر ةةدر د ةةةة وهَآلاركةةي ار يًةةةةد ر
(خةةةيارهةةدرخةةؤاتر ا ةةير ايار ةةةة )رطةةيترا:رئدطةةةةد رهةةدَر ؤذاُةةدسارهةةدرًةةاهَىرخةةؤ،ر
سا ِ ةةةةةى،رفةةةد ًاْر ةةةدرراكةةةةةدور َمةةةةةر ىرهةةةدرخرادةةةدرُدكةةةةةداآلررةةةيُلدرخةةةةيار
س فةةد ًياَ:رو ةةاارخؤتةةاْر ّ،رئدطةةد رئ َي ر َىر ا ةةتةمرتيور ّ،رئدو ارطيًرا در
ي تةةاْرهةة رُةاسا،،ر د وهَةةةرآلاركةةةري ار يًةد بر(رخةةياررهةدرخةؤاتر ةا ير ايار
ةة )رطيتى:رئدَرئا ةةةردتدرًد د ةةةرتىرد َةىرًةّترٓةاو ة رُ ةد،ررةيُلدرد َىدًةةد ار
خةياررفد ًيو ةةدتى:ر{وْ َ ْفمْ ُٗ َِّمي َِالغَٖييَأ ِٔدَُا ْلغَأ ٟٔي َ}،رواتةد:رئاطرةةةراسا ّ!رئةدو ار
كةةةدرئاًةةةةةاس در ةةةار دواُةةةةةدر ا مةةةةةد دُ ركةةةدره َةةةر رئاًةةةاس رُةةةني،رئِجةةةارئ ٌَةةةدر
ئاًةةاس يو كاُني،ركدرهدرخاًد،رد َىةةدًةد ارخةةيارررئاًةاس ر ةيو ّ،رو رئ َةي ر
كةةةدرهةةةدرسواارٓةةةةةاو ةْرٓةةةةةاتيوْر ائ ةةةةةةدكاُّركةةةدرهةةةدواَرُةةةد يوْ،رس ةةة رئ ٌَةةةدر
ٓد رة دنرد َةةىدًةةةد ارخةياررفد ًيو َتةةىرد َتةةاْر ا مد دُني،ر ةدةَرئةدو ر
ةةؤركد ةةاُ َلدركةةدرهةةدرسوايرئ ٌَةةدو رس َةةّ،رو خت َةةمرى رةةةةدارٓةةدى بر لةةدْ،ره َ ةةاْر
و ُاطةة ةةريَر(فد ًةةاْر ةدرررةةةراكدورُةدٓىرهةدرخرادةد ر لةدْ،ره َ ةاْرو ُاط ةرةريَتر
ٓ ر ةةيوسارُ ةةد)،رواتد:ر ؤركات َلةةةردركةدرسُ ةار ةدرتةدواو ىرت َل ةرةيو ،رخةدهَل بر
يؤ رخةةةةراثر يو ةةةة ترو يعرئاهَةةؤي ةة ،رو رئاًؤذطةةا ىتر اُمةةدواير ةةؤرشةةتىررةةانتر
َمةةر ىرهدرشةةتىرخراث،رٓ ر ةةيوس َلىرُد ةة  .ر
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ٓدهَةدتةةةةدرًةةّرد َةةٌ ةةيا درئدوك ةةات برس ة رئ ِ ةةةةاْرتةةدواور ماتةةدرسهَِ ةةا يركةةدر
ى ةةدكدارٓ ر ةةيوسارُ ةةةرد،رئدورةةةرا روايرهةدرى رةةةردارٓةدقترفةد ًاْر ةدرراكةرةدور
ُدٓةةةةىرهةةدرخرادةةدر َِةةر ،رواتةةد:رسهَِ ةةا يركةةدرٓةة ر ةةيوسارُ ةةد،رئدطةةد ُارًةةاساَر
ًدي ُة ارئةدو ر لةداترئدطةةد ارئةدو رٓةد ر ركةدر ةةيوسارٓد ةد،رس ةرة رٓةد رد َةةىر
ٓد َه ةةةةةيرو نرخةةةةيارس فةةةد ًياَ:رﭽﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﭼاألعلر ررى،رواتةةةد:ر

ةر اْرخبةةد و ،رئدطةةد ر ةةيوسارٓةةد يو،رواتد:رئدطةةد ررةير ةررطيًرةةةراُترٓد ةرة ر
كةةدر ةةةةيوسارس ةةةة ،رُا ةةةة روايرهةةدرى ةةةةدارٓةةدقترفةةد ًاْر ةةدررةةاكدور َمر ةةيرهةةدر
خرادةةةةدر َِ ةى،رو رئا دتدكةةد رو نرطينةةاْركةةدرس فةةد ًياَ:رﭽﭵﭶﭼ،ر

دشة َمرهةةدرٓ ا دتةة اُىرئ ِ ةةةةاْتر َةىر ا ةةترطرتِةةىرئ ِ ةةةةاْ،رئدو ةةدركةةدرهةةدر
د اُةةد رخدهَةةةرل ا،رهةدر د اُةةد ركؤًد َهةرةماكد ارٓد ةتر ةدر د در ة ا َت ىر لةا،،ر
و نرد َىدًةةةةد ارخةةةةياررفد ًيو ةةةدتى:ر[امُّمي ييَِرَاعٍؤَامُّمي ييَِوَضَِي ي يُٕ٠هَْعَي يََِ
رَعٖٔٗتٔيئْ]{ْوخِ َزبَييَُْْوحِىَييدَبييزقي)8830(َ:ؤََال ُتَييأرَِٗٙبييزقي)338(َ:ؤََوُضِيي ٔم ْيَبييزقيَ:
حٗحْوَ
صي ٔ
ضي ََْ َ
()8066ؤََْو ُبيََٕدَأُ َدَبيزقي)8383(َ:ؤََالتَز ٔويَ ٔذَٗٙبيزقي)6060(َ:ؤََ ْقيَأهََ:حَ َ
ضي ََ٘اهللَ َعٍُِّ َىيأ}،رواتةةد:رٓةةد ركاً َلتةةاْررةةاوس َر ورٓةةد ركاً َلتةةاْر
َعييََا ِبيََُعُ َىي َزَ َر ٔ
د اُةةةد ر درخدهَةلدكةةدار د در ةةة ا  .ر

ًد ةةةةةةدهدارسوو َ:ركةةةةدرس فةةةةةةد ًياَ:رﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ،رس ةةا رد َ ةةتةةةرر دط ةةةةتى ًاُاًةةاْركةةرس،ر ةةدةَره َةةر سار
دتا ةد،رردُ روشةد دنرًاُةةارس كد ِةةدو  :ر
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غ ي َّأدَ ِٔ َ:ٚي ََ٘ ٔف يَ٘
ع يَّأدَ)ٚررةة دآلر(ال ٖ
)1ركةةدرس فةةد ًياَ:رﭽﮄ ﮅﭼ،روشةةدار( َ
ضي٘وَحبييقَلمغييلَعمييَٜ
غي َّأدَٔ َٚفيَ٘وَ ِ ٔميطَالقْأ ٔ
غي ِزٖعََٛإِخِ َيأرَْ َعي ََِعٗييأَُبٔ ْم ْايظَال ٖ
ال ٖ
عييََّأدَ)ٚرهةدرشرةةةرد عدت ار ر ت ةةةردر
آخ يز)ر(التعزٖاأ َلم زب يأٌ٘وَص،)686رواتةد:ر(ر َ
هدرٓةةدوايَرساُ َةة مر دو ارتؤرئاطةا،رهةدورشةتدر ةيو ور ِ يتةدرهةدركةؤ ورًدرو رةةةرىر
ىاي ةةةةىرسا،ر{و رئ َ ةةةةتاركةةدرس طةةيتراَ:رئاًةةاس ارشةةةةا دس ير ة ا،رهةةةةدو و رٓةةةةاتي ،ر
(رَو)ٝر ةةةةاُى:ر(حَطَ يي َز)،رواتةةةةد:رئاًةةةةاس يو،ر ةةاخيسر ِةةى،رشةةا دسركد ة َلدرشةةت َلىر
س ةةة ،ر اخيسرتةةدواورئاطةةةراسا ير ةةة ر،رو ركةدر ةدر دكةرة َمرس طةيتراَ:رشةا دس ير ة ،ر
واتةةةرد:رس ةةةة ر ةةةة َتدرًدرو ةةةة يرىاي ةةدو و،ر وَةةةة :رًةةّرشةةا دس يرس س َ،ر ةةي َِ ر
س خةةؤَ،رًّرد َتةاْر اس طةةد د رئاطةةاَرهدورشةةتدر يو ،ر اْرئدورشةةتدَر ةةت،ر ةاْر
ئدورشةةتدَر ِىر دورش َي دور ةدورشةر َي د،رئةدو رًاُةاارشةا دس ير}،رشةةةرا دس دنر
ةةدو ركدرفةةةر آلْركةدبرفةآلْرٓدىةدارٓد ةد،رئةدو رد َةىرس طةيتراَرشرةةةرا دس ي،رواتةد:ر
دكةة َمركدرشا دس يرس سا،رس ةر ر َوةرة رًةّرشةا دس يرس س َركةدرٓةدىىرفةآلْركد ةدر
ح يقَ
هد ةةد رف ةةةةا ركةةدب،رئِجةةار(اجلزبييأٌ٘)رس َه ةة :ر( ْفأنِخِ َ يأرَا َثَ ي ث ي يَِ:ٛإ ٖو يأَبٔ َ
لمغٗ ي يزَعَمييَٜآخ يزَؤَِييَٕالغ ي يّأدٚوَْؤَحب ي يقَلمىت ي ي ِزَعمييَٜآخ يزَؤَِييَٕالدع ي يٕٝوَْؤَ
طَ َُِٔ ََٕانِقْ َزار)،رواتد:رٓةةدوايَرد َ اُدكاْر ةة ررةؤ ْ:ر ةاْرٓةدوايَرد َة اُ َلىر
بألعَم ي ِ
درٓدىد،رٓدوايَرد َ اُ َلدر درئدو اركد ة َمرٓةدىىرهد ةد ركد رةةةر َلىرس لةدرٓرد ةد،ر
ئدو رشا دس يرد رس َه َّ،ر{ ؤرو َِد:رئدمحدسرئدو ُة رٓدىةرةدارهد ةد ر د رةة وهَةةةرآلر
ٓد ةةد}ر اخةةيسرٓةةدوايَرد َة اُ َلةةدر ةةدو ارئدوركد ةةةرداركةدرٓةدوايَرس سا،،رس َهةرة :ر
ًةةّرٓةةدىٍرهد ةةد رفةةآلْركةةدبرٓد ةةد،رئةةدو رد َةةىرس طيتةرةراَ:رس ةةةةيا،ر(فةةآلْركةةدبر
س ةةةياارٓد ةةةدرهد ةةةد رفةةةآلْركةةةدب،رواتةةةد:رساواارٓةةةدى َلىره َةةةةة كا،)،ر ةةةاْر ةةةدر
د َ ةةدواُدو رئدطد ركد ةة َمرشةةا دس ير ا،،ر دو اركدرٓدى َلىركد َلىرهد ةد ،ر
ئدو رد َىرس طيتراَ:ر(انِقْ َزار)،رساُث َ آ َِاْر درٓةةدىىر د ررهد ةةد رخةةؤ .،ر
)2ركدرس فةةد ًياَ:رﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ،ر دك َةةمر ةؤارٓد ةدرر َوةر :رٓة رر
ظ َّيزَ َوْوَأرا ُتيُْ)ر
كةةدبرًةةرسْرُا ِةةةة !ر ا ةةةةتد،ر ةةدةَره َةةر سارًاُةةةةاارئاوا ةةةةد:ر(وْْ َٙ
واتةةد:رئدطةةد رُ ةةةاُدكاْترٓؤكةةا كاُىرًرسُةةىرس كدوتةةّ.رررر ر
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)3ركدرس فةد ًةياَ:رﭽﮊ ﮋﭼ،رواتد:رهدركةاتىرو صةة د،ركرسُةة ا .ر
)4ركةةةةةدرس فةةةةةد ًياَ:رﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ،رواتةةةةةد:رسووركد ةةةةةةةيرخةةةةةاو ْر
ساسطةةةةد يرهةةدرئ َةةةةي ،رساسطةةد ير ةةاُىررةرةىآلر(اجلزبييأٌ٘)رس َه ةة :ر(العَ يي َدالَ:ٛفي يَ٘
المغي ييَ:ٛانصي ييتقأؤَٛفي ييَ٘الغي ييزٖعَٛع ي ييأرَٚعي ييََانِصي ييتقأوَٛعمي ييَٜطزٖي ييقَاح ي ييقَ
بأنِبتٍييأَِعىييأَِييَٕ يَيظٕرَدٍٖ يأًؤَالعييدهَ:في يَ٘اصييء اَالاقّييأَ َٞو يَ ََِابتٍ ي َ
الم ييأٟزَٔملََٖي ي يزَعم ييَٜالَي ي يغأٟزؤَيمي ي َصي ي يٕابَْٔابتٍي ي َاألفع ييأهَا ضٗض ييَٛ
اأألاي يينَفي يَيَ٘الءزٖي ييقَٔال ي ي يٕه)ر(التعزٖاي ييأ رلم زب ي ي يأٌ٘وَص،)683رواتةةةةةةد:ر
(العَ َدال)ٛرهدريًاُ ارواتد:ر َمتر ا ةت ى،ر دةَرهةدرشرةةةرد عدت ارساسطةةةرد ير ر ت ةدر
هدر او تاو ىرهد د رشةةد عد،،رهد ةةد ر َةةىرٓةةدق،رئةدو بر ةدو ركةدرخةؤرسوو ر
مةةةرراَرهةةدورشةةتاُةةةرداركةةدرهةةدرس ِة ارىدس ةةدْ،رساسطةةد ر(رالعيدهََؤَالعيأدهَ) ةةبرهةةدر
يا اوارشد ااُاُ اركد َلدرخؤارهدرطيُآدرطدو كاْر ثا َااَ،رو رهد ةد رطيُآةدر
ط ةةلدكاُ بر ةةد س واَرُرةةد ةةة ،ر(طيُةةةآىرطةةةةدو رو ن:رس ؤ،ر د ةةةد،،ر يختةةاْ،ر
ىةةدتىَ،ري ِةةا،رسي ةةةةي...رٓت ة ،رئدواُةةدرطيُةةةةآىرطةةدو ْ،رريُلةةةةدرطيُةةآىرطةةةةدو ر
طيُآ َلةةدركةةدر ةةةةااارسُ ةةةةا يرٓةةد ةة ،ر ةةاْرٓد شةةةةدارى ةةةةاًدت ىرهد ةةةةد ر ة ،ر
ئ َ ةةتار د ةد،ر ةااارسُ ةةا يرُ ةةد،ر دةَرٓد شةةدارى اًدت ىرهد ةد ،رٓةد و ٓار
س ؤر ااارسُ ةةا يرُ ةد،ر دةَرٓد شةةدارى ةةةراًدت ىرهد ةةةرد )،رو رطيُةآىرط ةرةلدر
رةةا ررةةا ره َةرةىر ووس س ْ،ر ةةدةَر ةةد س واَرُرةةةةةا ،ر(طيُةةآىرط ةةلدرو ن:رُةةدي ،ر
تؤىةةدكرسُىرد ةةةةاورهدطةةديَرئةةافر ،،رئةةدورطيُآاُةةداركةةدر ةةااارسُ ةةا يترٓد شةةدار
ى اًةةةدت اْرهد ةةةةةد رُد ةةةةة )رو ر ا ةةةةةت ىرت َةةةةة اري ةةةاترر ة ة ،ر ةةةارٓدهَة ةد ر لةةةا،ر
{ًد د ةةترهةدر( ا رةةةرت ى)ر(صَيٕاِ)ره َةةةرر سارد َ ةرةدواُدارس ؤرُ ةةةرد،رواتةد:ريؤ ر ةدر
كدً ىرشتىرهدر ةرر ةة ترد َلةةاُىري ةاترر ةر رهةدرُةدررد َلةاُىتر دٓدهَرةةةردساريوُى}ر
و رخؤشةةيرهةةدركةةرس و رُةةاَتردد ةةتدكاْر ثةةا َااَ،ر(كةةرس و يرُةةاَتردد ةةترو ن:ر
دد َي رشةةترخةيا سْرهد د رةةاوارخدهَةةم،ر ةاْر ةدرد َرةةةري رتةةةرا ،رطةرتّ،ر ةاُى:ر ةار
طيُةةآ برُد ةة ،ر دةَرساسطةةد يرئدوركد ةةةدرد َىرس ووشةة ) .ر
ٓدهَةدتةةةةدر ةةدر ؤريوُةةةةىرًةةّرئةةدو ر ةةدرد َةةىر ةةي فتر ةةاس ،تركةةا،ترشةةي َِىر
ذ ِمةةةةدكاْرس طةةةةؤ يَ،ر ةةؤرو َِةةةةدرهةةدروةتةةاُىرسُ ةةاسار ةةدرشةةةة َي كىرط ةةةةتىروا ةةدركةةدر
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خةةدهَمر درد َي رُاْرس خةيا،،رًد ر برُ در دساهدت اْر رووشةرة ،ر ةاْر ةدك َمرهةدرر
ةةدفد ،ر ةاْرشرةةةري َِدكداروا ةدرهةدرددُرةةةرا دنرتةا ،رس طةراَ،ر ةارخد َهةرةل بررةاوار
ه َةةةة ر،رًةد رُ ةدرساسطةد يردةر ر رووشةة ،ركدواتةد:رئةدو ردد ي ُة ىر ةدر ةةي فتر
ةةةةاس تدت رٓد ةةد،رئدطةةةةد ر ةةي فتر ةةةةاس تىرئةةدوركةةؤًدهَةمةةةةا درئةةدورشةةتد اْردةر ر
دد ةةةةةتترُةةةاَر ةةةيو،رئةةةدو رس ةةةا ركا مةةةد يرهد ةةةد ارس ةةةر ،رئدطةةةد ُارٓةةة ر
شةةي َِدوا َلىرُةةا ة  .ر
)5ركدرس فةد ًياَ:رﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ،رواتد:ر د رارً ةيهٌَاُاْ،ررةارخةاو ْر
كت َةةةدكاْر ةةّ،ر ةةاخيسر ةةد رارئةةدواْ،رٓدُ ة َل برطيتيو اُ ةدر:رواتةةد:رهةةدر ةةد رار
خاًةةدكاُتاْ،ر ةةدةَرهد ا ةةت ارئةةدورًاُا ةةدر ةةدٓ َاررُ ةةد،ررةةيُلدرئا دتدكةةدر ةةد:ر

ﭽﮁ ﮂ ﮃﭼ،رس ةةةةةةةةترد َ كةةةةةة ةةا،،ر ةةةةةةةةد رارﭽﮂ ﮃﭼ ،ر
ُاً ةةيهٌَاُاُّ .ر
)6ركةةدرس فةد ًةةةياَ:رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ،رواتةةد:رئدطةةةةد رئ َةةي ر ةةدفد تاْر
كرس،ررةةارهةدرىي ئرةةةراُ ارهةدريؤ رشةرةي َِاْروشةةةردار(ضَيزََِ)ر ةدرًاُرةةةرااره َة اْرٓةاتي ،ر
ضييَزَََِفَيَ٘األْ ِرضِ)رواتةد:رد َةىر ةدري وارساسا،ركةدرٓةد ركات َةمرئ ِ رةةةراْر ةدر
ةدةَر( َ
ةةدفد ررةةيو رس اَ،رو خةةت ر دري وارسارس وا،،رس ةة رد َىر دري و ة ار لةيت  .ر

)7ركةةدرس فةد ً ةةياَ:رﭽﮙ ﮚ ﮛﭼ،رواتةةد:ر ةةدةارًرسُتةةاْرتةةيو ر
يو،رواتد:رد َ ةةدكىرُ ةةاُدكاُىرس كةةدوتيوْ،رو نرد َ ةةتةر برطينةةاْ .ر

)8ركدرس فد ًياَ:رﭽﮝﮞﮟﮠﭼ،رواتد:ر ا اُ طرْ،رسواارئدو ار
كدرُي َة ركةرا،ريؤ ةدارياُا ةاْرس هَة َّ:رًد د ةترد َةىرُي َة ار د ةر ،رٓدُة َل بر
س َه َةّ:رُي َ ارُ ي ؤ د،رٓدُ َمرس َه َّ:رُي َ ار د اُ د،ر ا اُ طرْ،رسواارئدو ار
كدرُي َة ركةرا،ر ةي َِ اْرس س ْ،رط لٌةدتىرئةدو ركةدرسواارُي َرةةةر ،رهد د ئةدو ار
خدهَمركؤس َتةةدو ،رو ركات َلىرًي ا كدورفد ا دكىرطدو يرخةيااردد و سطةا ر
ر َةدر ركراو ،ركاتدكدورشي َِدكدرٓد ةدتىر ووط اْري اتر ،ر ؤ درهدوركاتدساركةدر
ي َِ رس س َّ،رُا لتةر رهدو ار درس ؤر ةةي َِ رُدخةةؤْ،رٓدُ َلةة برطيتيو ةةةراُد:ر
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ﭽﮞ ﮟ ﮠﭼ،رس ا ىرُدكةرسو ردرُي َ َةةم،ر ؤ درًد د ةةترد َىرُي َة ار
خؤ اُةد،رواتةد:رئدطةد رريوهدكرةةةةد د،رُدصةةةرراُ د،ركةاتىرُي َ ةرةاْركدُمةةةة َ دآلرسواار
ُي َ كدارخؤ اْركدرئةدور رةةةةراس تدرئد ةةةراَرس س ْ،ر ةي َِ رس س َةّ،ر ةدةَري ةاترر
واد َ رة رًد د ترد َةةىرُي َةة ارً ةةةيهٌَاُاْر ةة  .ر

ح ٔم ْاييأُ)رواتةةد:ر ةةي َِ ر ةةدرخةةةيار
)9ركةةةةدرس ف ةةد ًياَ:رﭽﮡ ﮢﭼ،ر ةةاُى:ر( َٖ ِ
س خةةةةؤْ،ركدواتةةد:ر ا ةةاارُدصةةةةراُ يترريوهدكةةةةدرُا ةةةة ر ةةدر ةةد رارخةةةيار ةةي َِ ر
ةةةة يَ،ر ةةاُى:رطرنةةاْرئدطةةةةد رئةةدورد َ ةةةةةىروا ةة ر ةةؤارٓد ةةةةدر ةةي َِ ر ةةدر ةةيي َرر
خبةيا،،ر درًيو ةةا،ر در ةةةرا،ر ةدرًد رةةةردَرخبةرةيا،،رس و ةةةرترُ ةد،رتةؤر ةدر ةد رار
خةيار ةةي َِ ار ا،رس ةة ر دبر درخةيار ةةي َِ ر اَ .ر

)10ركةةدرس فةد ًةةةةياَ:رﭽﮣ ﮤﭼ،رواتةةد:رئدط ةةد ركدوتِةةدرطيً ةةاُدو ،رهةةدو اركةةدر
ا ةةترس كدْ،رئدسارئدطد رُدكدوتِدرطيًاُةدو آلرس ةا رئةدوركاتةدرد َي رةةةرترُاكةا،ر
ةةي َِ اْر ة ْ،ررةةيُلدرئا دتدكةةدرس فةةد ًياَ:رﭽﮣ ﮤﭼ،رئدطةةد ركدوتِةةدر

طيًةاُدو ،ر ةةاُى:رئدطد رُدكدوتِةةدرطيًاُةدو ،رد َي ةةترُاكا،ر ةةي َِ ر

َةّ.رررر ر

)11ركةةةدرس فةد ًةةةرةياَ:رﭽﮥﮦﮧ ﮨﭼ،رواتةةةد:ر ةةةدور ةةةرةي َِ ًاْرٓ ةةةةةرىر
د َِةةةةاكر ّ،رٓةة رُرخ َلةةةةرىرد َِةةةةاكر ّ،ر ةةاُى:رٓةة رًد د ةةت َلىرخؤًةةاُىردةةر ر
ر َةةدرةة رُاكةةد ّ،ر دهَةةليرطدى قةةدتدكةةدررؤُةةدرئةةاواار اس طةةد دُني.ررر ر

)12ركةةدرس فةد ًةةةياَ:رﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ،رواتةةد:رئةةدوركد ةةرةداركةةدر ةةةةي َِ ار ةةؤر
س خؤ ةةةةةّ،ر ةةةاخيسر ةةةةةي َِ ارهد ةةةد رس خةةةؤ ّترشةةةا دس يرهد ةةةد رس س ةةةّ،ر ةةةار
خاً ةةةةٌاْر ةةة ،رئ ٌَةةدرشةةةةا دس دكدرُةةاطؤ ّ،ررةةؤْرٓدىةةدرواارس هَةة َني،رواتةةد:ر
رةةاوارئدو رُاكةةد ّرخاًةةدر اْر َمةةاُد د،رس ِا ةةني،ر اْرُا ِا ةةني.رر ر

)13ركةةدرس فةد ًةةياَ:رﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ،رواتةةد:رئةةدورشةةا دس داركةةدرخةةةيار
فد ًاُىرد َلرسو رر َةةدر ر لراَرُا ةةا ِدو ،ر ؤ درس فةةةرد ًياَ:ر(ﮰ ﮱ)ر
ريُلةةدرئدور ةةي َِ اركدرس خي اَرخةيارفةد ًاُىرد َلرةةةررسو ،رو ر ةرةي َِ كد ر ةدر
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خةيارس خةةي اَ،رو رشةةةرا دس دكد ر ةدرُةاوارخةةياررس س اَ،رس طةيتراَ:ر(روْعِي َّدَُبيأهللَ)ر
ئدورشةةتدروا ةةد.ر ر

)14ركةةةةدرس فةةد ًةةةةةةياَ:رﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ،رواتةةةةد:رئ ٌَةةةةدرئدطةةةةد رشةةةةا دس ير
ةةا ِدو ور ةةي َِ ار درس ؤرخبةةؤ ّ،رًاُااروا ةدرئ ٌَرةةةردرهةدرطيُآةرةةا اُ ةةةرّترهةدرور
طيُةةآةدسار ةةد قر يو ةةّ.ر ر
ًد ةةدهدار

ةةةة َ دَ:ركةةدرس فةةد ًياَ:رﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

﮾﮿﯀﯁﯂  
       ﯰ ﯱﭼ،رد َ ةتةةةةةةةةةةةةةةةةر بر
ا ةةة ٌاْركةةرس،رئةةدورسووركد ةةداركةةدرس كر َِةةدرو صةة دتلا ،رو رسوا ةةيركةةدرس َِةةدو ر
كدهةيددهةىرًرسوو كدرتد ةو ٌىركد ةريكا ارًرسوو كةدرس كةدْ،رئدطةد ره َ ةاْركدوتِةدر
طيًةةاْر ةةةةي َِ اْرس س ْ،رئدطةةةةد ر ةةةي َِ رس اْ،رسوا ةةيرس كةةةةدو،ركةةدرشةةةةت َل اْر
ددُٔةاْركرسو ورشا سؤتدو ورسي ةري ،رئةدو ر ا ةىرئةدو رس كةا،،رﭽ﮷﮸ﭼ،رتدًاشةار

لدْ!رخةيااركا درة ررةدُ ر ةدرو س ةىتر ةدرطرُمةرة يتر ا ةدةرد َ اُةدو ر ةدرتةدُنر
ًةةةايَتر ةةةةةاًاُىرخدهَة ةةلدو د،رًرؤظ َةةةمركةةةدرس ًةةةراَترخةةةد لىرًرسُ َ ةةةد،رئدطةةةد ر
ً ةةيهٌَاُيررِةةنركدوتّرو صةة دت اْر ؤرس كا،،رسوورً ةةيهٌَاُىرساسطد ،رئدطد رئدو ر
ُد يو،رئدو رسووركافررس كر َِةةدرو صةة دتلا ،رو رئدطد رخاًىرًرسوو كةدرًتٌاُةد اْر
د َلرسْر اشةد،رئدطد رًتٌاُد اْرد َِدكرسْ،ر ي َِ اْرس س ْ،رو رئدطد ر ةي َِ اْر
ساْترسواار ةةي َِ ساُ برس كةةدو،رخ ةرةاُدت اْركةةرسو ،رئةرةدو رخةةةيااركةةةا در ر
را

د ار ؤرساُةةاو ورس فةد ًياَ:رﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ،رئدطةد ر

د َااُرا،رسؤي ا دو ورئاشلرار يوركدرئدواُدرطيُآ َل اْرهد د رخؤ اْرد َي ةتركرسو ،ر

رةةيُلدرﭽ﮻ ﮼ﭼ،رواتةةد:رطيُآ َل ةةاْرهد ةةد رخؤ ةةاْرد َي ةةرةتركةةرسو ور
خ ةاُدت اْركرسو ،رهدورطاهَدتةدسارﭽ﮽ ﮾ ﮿ﭼ،رسووارس لةدرس َةّر
هةةةةدرشةةةةي َِىرئةةةةدواْر ةةةةي َِ رس خةةةةؤْ،رﭽ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ،ر
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هدواُداركدرطيُآدكد اْر د اُةةةد ركراو ،رواتد:رئدورً ةراتدرً ةراتىر ا اارًرسو ر ةؤر
خاًدكاُىرس ر َتدو ،ركدواتةد:رئدواُةدارخ ةرةاُدت اْره َلةراو ،رسوورُدفةد رهةدواْرس َةّر
شا دس يرس س ْ،رئِجارئةدو رخي َ او رةةةردو :ر(ؤيَََاليذَََٖٔاصَِييَ ُتحٔقَٖ َع ْمي ِِّٗيَ)رئدواُةدار
ةةتدً اْره َلراو رهدى دْرسوورو صةةةر دتلا كدارد َ ةةة ر،رﭽﭼ،رواتةد:رسوور

كد ةةىركةةدرُةا لت ةةرْ،رك ة ترك ة رخاًةةىريؤ رُ ةةا لىرًرسوو كةةدْ،رئةةدورسوواُةةدرس َةةّر
ةةةةةةي َِ

رس خةةةةرةؤْ،رس هَةةةة َّ:رئدواُةةةةدرئةةةةدو راْرشةةةةرةا سؤتدو ،رﭽ 

ﭼ،ر ةةةي َِ رس خةةةؤْرشةةةا دس يرساُةةةىرئ ٌَةةةدرﭽ ﭼ،ر
ا ةةتي ورشا ةةةةتدترورٓدى ةةي رهةةدرشةةا دس ر اُىرئةةدورسوواُةةد،ركةةدر ةةي َِ تاْرساوْ،ر

ﭽ ﭼ،رو رئ ٌَةةةةدرس ةةةةةةت َ يرُاكةةةةد ّ،رﭽ  ﯰ ﯱﭼ،ر
ئدطد رس ت َ ير لد ّ،رئ ٌَةدرهدر ةتدًلا اُني،رس هَةة :رﭽ﮷﮸ﭼ،رواتد:رسواار
ئدو اركدر ي َِ س اوْترد َةةىرياُةةرا،ركدرد َةةىرس ياُراَرس ةة رشتدكدرٓةد ر ،رو نرهةدر
ٓؤارٓاتِدرخةيا و كد ار ا ةٌاْركرس،رراً َلىري ير يو ،ر ةدري َةررُدخ ةرة َِراو ،رو ر
س ا رراً َلىرًدشٔيو بر يو ،رسوا يرهدىاركد اُ ىرس لدرسؤي او تةدو ،رئةدواُ بر
طيتيو ةةةةاُد:رهةةدورسووركد ةةدًاْركر ةةي ،رئةةدواُ برسوا ةةيرساُ ةةةةاْرد َ آ َِةةةةاو ،رئةةاوار
س رُ ةاُدور دهَةمد دنرٓد ،رئدطد ُارٓد رهدخةؤو ر ا اارطيًاُةرةو َلراورتؤًدتةةةةرا ر
لةةريَ،رئدو رطيُةةآد،رريُةلةدرسوا ةةير اَرس كر َتةةدو ر ؤرخدهَمرو نرهدرفد ًا ةةتىر
د َىدًةد ارخةياررٓاتي رس فةد ًياَ:ر[ا ْل ٍَََٗيَ َٛع ْميَٜوَيََِادٖ َعيَٜؤََا ْلي َٗىٔنيَُ َع ْميَٜوَيََِ
ض يََ٘اْهللَ
ب يَُْال ََّٗق يَ٘ٓفيَيَ٘(الم ي َ)ٝبييزقي)86888َ(َ:وَ َع يََِا ِب يََِ َع ٖييأظٍَ َر ٔ
خزَ َ
وٌِْ ْم يزَ]{وْ ِ
حَُْاألل ي ييأٌَ٘في ييَ٘(إرٔاَٞالغمٗي يين)َبي ييزقي،} 8030(َ:رواتةةةةد:ركد ةة ة َمر
ح َ
صي يي ٖ
عَ ٍِ ُّ َىي ييأوَ َٔ َ
ئ س عةا دنر لا،رس ر دهَةمد دكير ووْر َِةة ،ر(واتد:رسوورشةةا دس)،رو رئةدو ركةدر
ُلةةيوهَ يره َ كةةا،ر ةي َِ رخةةيار سُىرهد ةد ،رئدطةد ُاركد ة َمرٓةد رهةدرخةؤ ار وَرةةة رر
ةةي َِ رس خةةؤَركةةدرئةةدورئدُ اي ةةدَرهد ةةد رفةةآلْركد ةةد،ر دك ةةد رٓدىدكةةدار ة َتدر
د اَ،رئدو رس َتدريوهٍَ!رُدخ َر،رس ر د َهةرةمدار دس ةةةرتدو رٓد ةرة ،ر ةدبر رةةةري َِ ر
خةيا سُدكةةدارداهَث ةةتدر ؤر دهَةمدكدا،رئدطد ُار د ر دهَةمدور دبر در ةةي َِ ،ركدبر
ٓ ة رس يا ةةدكىر ةةؤرُارد ةثر ،ركدواتةةد:ر ةةد اارٓ ةةد يوُىر د َه ةةمد،رئِجةةةةارس ةة ر
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ةةي َِ برخبةةي اَ،رريُلدرخةةياررس فةد ًياَ:رئةدورسوورشةا دس اركةدرو صة دت اْر ةؤر

كةةراو ،رﭽ﮻ ﮼ﭼ،رواتةةد:رطيُآ َلةةةة اْرهد ةةد رخؤ ةةةةاْرد َي ةةةةتركةةرسو ،ر
عيَٕ٘ٞؤيَََالَيىَأهَِالَيىُٕصََٜبئَْإلَٗييَ ْٔ)رواتةد:ر
( ْفعَمٕاَوَأَُٖٕبَ َُإِمثأًَوََخَٔٗأ ٌََٕٛؤَْيميٕهَِ َ
كرس و ك ةةاْركةةرسو رو نرخ اُةد،ر ةاْرشرةةةرا سُدو رهةدورًاهَرةةةرداركةدرو صرةةةر دت اْر ةؤر

كةةراو ،رراركةدرس فرةةةرد ًياَ:رﭽ﮽ ﮾ ﮿ﭼ،رسوورد ةاوارس لةدرهةدر
ر َىرئدورسوواُدرس َّركدرخ اُدتدكد اْرئاشلرار ةيو ،ر ةي َِ رس خةؤْر ةؤرس خ ةتِىر
ئدورٓدىداركدر دهَةمد دك اْر درس تدو درهد

د ا،ركةدرس فةد ًياَ:رﭽ ﯀ ﯁

﯂  ﭼر(وَْٙؤََرث يَٛاص ُتحٔقََوََبٍّٗيَاألْ ِٔلْٗ يأُ)،رواتةد:رهةدر
خاًاُىرًرسوو كدركدرطيُآ َل اْر د اُةد ركراو ،رخ اُدت َلة اْره َلراو ،رسووركد ةىر
كدرُةا لتةر ّرهدرًرسوو كةد،رواتد:رً ةرةراتمر ّ،ر ةاخيسرشرةا ةةةرتدتر ّ،ر ؤئةدو اركةدر
ةةي َِ رخبةةؤْ،رو رشةا دس ير ة ْ،رو رٓد و ٓةرةارخي َِ او ةدتدو ر(راألْ ٖٔ ْلي ََِِٗ)رواتةد:ر
سووركةةدبركدرئةةدو يَر ّرهدر ا دُة يرخاًدكاُة

ا،رﭽ 

    ﭼ،رواتةةةةد:ر ةةةةي َِ ر ةةةةدرخةةةةةيارس خةةةةؤْركةةةةدر
شةةا دس اُىرئ ٌَةةدر ا ةةتي رهةةدرشةةا دس اُىرئةةدورسوواُةةداركةةدرس ؤ ةةاْركةةرسو ور
خ اُدت اْركرسو ،رو رئ ٌَةةدر ِيو ًاْرُد دياُ و ..رئِجار(إبََبزٖز)رهدر(إبََع يأظَ
َٔإبََبُي لَ)ور د ةرارئدواُ ةةبرس َِةةة رترتدف ةة ةةررارئةدورئا دتةدرس كةا،رس َهةر :ر{إَُ
حطييزتَُْالٕفييأَٚفييَ٘صييازوَفْمْٗغِ يي ِّدَِربميينيَوييََالييىضمىنيوَفييإَُملَجيييدَ
الزبيينَإاَاَ َ
فزبمنيَوََوِ ينَالمت يأَِٖٕصَ٘إلّٗىأؤَٖدفعَُإلّٗىأَولاثُْوَفيإااَقيدوأَبكاتيْوَ
فييإَُص يدٓقّىأَالٕرثييَ َٔٛعزَفييٕاَو يأََلَي يأح ّيوَق ٔيينَقٕليَيّىأَٔتزاييأؤَإَُاتّىِٕىييأَ
رفعِٕى ييأَإلي يَٜالض ييمءأَُفحما ييأَبع ييدَص ي َٚالعَ ييزَ:ب ييأهللَو ييأَاتىٍ ييأَٔ َا ييذبٍأَ
اي ٔذبأًَفييَ٘عييّأدتّىأوَقييأًَ
ٔ خُ ٍٖييأَٔ َيٖٗزٌييأوَفييإَُاط ْميعَاألٔلٗييأَٞعمييَٜوَُالمييأفزََٖ ْ
ربي َُوييََاألٔلٗييأَٞفحماييأَبييأهلل(ََ:إَُعييّأدَٚالمييأفزََٖبأطمييٛؤَإٌييأَملٌَعتيدَ)َفييكدَٗ
ع ييّأدَٚالم ييأفزَٖؤَ ييٕسَُع ييّأدَٚاألٔلٗ ييأ(}ٞتاض ييلَالء ي َٙرق ييي)68303(َ:ورواتةةةد:ر
س هَةة َّ:رئدطد رد ةةاو َمرهدر دفد اَرًرسُةىرطد رةةةرتدر ةد ،ر ةارسوورد ةاوارً رةةةريهٌَاْر
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لةةةةاتدرشةةةةا دس،رو رئدطةةد رسوورد ةةاوارً ةةةةيهٌَاُىرس ةةترُدكةةدوتّ،ر ةةارسوورد ةةاورهةةدر
خةاو ْركت َةدكةاْر(ئدورس هَةة رخةةاو ْركت َبرواتد:رريوهدكدورُدصراُ ي،رريُلدرئةدور
كةةاتدرٓد رئدواْرهدركؤًدهَةمةةاارئ ةةفً يرئدو اساري ةاتررٓةد يوْ،رئدطةد ُار ةد رار
ئدواُ برس طر َتدو ،رئدطد رخاو ْركت َة برُد ّ،ر ار تثد ةت بر ةّ)رو صرةةةر دت اْر
ؤرس كا،رو رً ةةراتدكدارخؤارتد ةةو ٌىرئدورسوواُدرس كةةا،،رئِجةةارٓد ركات َةمرئةدور
سوورُدفةةد رٓاتِةةدو ،ر(رةةاردرسوورً رةةةةيهٌَاُدكدر ةةّ،ردرسوورُاً ةرةيهٌَاُدكدر ةةّ)،رو ر
ً ة راتدكد اْرٓ َِا ةدو ،ر ةؤرىارخاًةدكاُى،رئدطةد رًرياتمر كةاْر ةدر ا ةت اْرساُةاْترر
ياُ اْرًرسوو كدرئدو ُ رًايَتركدهةيددهةدارٓد يو ،رئدو رى ةةدكد اْرو س ط ةريَتر
واي ةةاْرهةةةة رس ٓ َِةةريَ،ر(ًاهَةةرةتاْرئةةاواورخةةيارداساشةةةتتاْر اتةةدو ،ركةةدرً ةةرةراتدكدتاْر
ٓ َِا ةةدو )،ر ةةدةَرئدطةةد رتؤًةةدتةا اْركةةرسْر(واتةةد:ره َ رةةةةاْركدوتِةةدرطيًةةاْ)رئةةدو ر
س اُةدْر ؤرىارطيكٌراْ،ر ؤرىارىايارهدواَرسواارُي َةةةر ار د ةرر رةةةري َِ ر ةدرخةةيارر
س خةةؤْ،رس َه َّ:رُدرشا سووًاُدتدو ،رُدرس ؤًاْركرسو و،رُةدرخ ةرةاُدناْركةرةرسو ورُةدرر
طؤ نةةاُد،رئِجارسواار ةةي َِ كد رئدطد رخاًةدرُةرةا لدكاُىرًرسوو كةدرد َ اُةرةااُى،ر
كةةدرئةةدورسووركةةافر رس ؤ ةةاْركةةرسو رهةةدرشةةا ردس يرساُدكد اُ ة ا،رسوورد ةةاورهةةدرخاًةةاُىر
ًرسوو كدرٓدهَ ةةنتر ي َِ ر درخةيارس خؤْركدرشا دس يرساُةىرئةدورسوواُةدر ةدرتةايَر
(بأطينَ) ،ر دور دهَةماُد،رو رئ ٌَدر ِيو شل َِ ٌاْرُدكرسو ،رهدوركاتةدسارشةا دس ر اْتر
ةةي َِ ارسووركافر كةةدركةةدرخ اُدت رةةةةاْركةةرسو ،ر ةةدردةةةةيودرساس ُةةراَ،ر ةةاخيسر ،ر
س كر َتةةدو ،رو رشةةا دس اُىرسوورخةةاًىرًرسوو كةةدررة َىرخؤارس طةةراَ.ر ر
ًد ةةةةةدهداررةةةةيا

َ:ركةةدرس فةد ًةةياَ:رﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﭼ،رئارئدًةد،رئدورطيكٌدرشةةد

درُةا لتةرةر رهةدو اركةدرشةا دس دكدرو نر

خؤار ْ،رًرؤظةرةرئدطةةةرد ر ااُةةة رره َةىرُادر رةةةرر َتدو ور ةدرسوايرساُرةةةرارّ،رو رس ةّتر
تدىياشةةىرُد ة ،ر دركد بىرخؤارى اْرس كا،ترُ ةي ارًاهَدكةد ر ُمةدر ةدىو ر ِةر ،ر
وَ :رئدو ُ ر يو،ر مةةةرر ر ُمةةةردر وَةةة ر:رًرسوو كةدرىةد يرسا ارًِ ةةةرد!ر ةدةَرئدطةد ر
ااُ رهةة َىرس در ةةر َتدو ،رو نرطيكٌةةدرشةةةرد دكدرس فةةةرد ًياَ:رئةدو رُرةا لتةرةر ر
هةةدو اركةةدرشرةةا دس دكةةةةدرو نرخةةؤار ةةةة ا،،ر ةةاخيسر ةةؤرئرةةةةدو ركةةدر تةةرةر َّركةةدر
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ةةةةةةةةي َِ كاُ اْر ،ر لر َِةةةةةةةةدو ،رﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ،رسواار
ةةةةي َِ ساُىرئةةدواْركةةدرخاًةةاُىرًةةرسوور ةةي َِر رس خةةؤْر ةةدر دهَةةرةمدو ،رئةةدوركاتةةدر
ةةي َِ كديرواْر ةةدردةةيودرساس ُةةراَ،ررةةيُلدرس كةةدوتي ركةةدر ةةي َِ كد اْر ةةدرس ؤر
خةيا سو ،رهدورئاًا

درُةا لتةر ،رريُلةدرسوا ةيرس فةد ًياَ:رﭽﰂ ﰃ ﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ،رو ردة ةةا َارهةةةدرخةةةةيار لةةةةةدْتر ة ةةةةةنت،رو رخةةةةيار
ٌَِةةا يرى َةةياْرُاكةةا .،ر
ر

ح كم
كي
عي
ك
ي
ي
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/1ر وا يرو صةة د،ترد َي ةةتةةيوُىرهد د ركد ة َمركةدرهةدرًةد طرُةرةا مرس َتةدو ،ر
كد ةةةر َمركةةدرياُةىرس ًرةةةةراَر ةةؤارٓد ةةةرد،ر دهَةةةةليريؤ ةةدارياُا ةاْرس َهة َّ:رهد ةةد ار

فد ي رو صةة د،ر لةةةرا،،ررةيُلدره َةر سارس فةد ًياَ:رﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﭼ،ر
و نرٓةةةةدوايَرد َةةةة اْرس فةةد ًياَ،ر ةةدةَرو نرفةةد ًاْروا ةةد،رواتةةد:رئدطةةد رياُ ةةتر
س ًرا،رو صةة د،ر لةةد! ر
/2ر ةا ةةةةاارُا لةةةةدرًةةد ط،رًةةاساَر دىوَةةةةىررد ةةثاو ،رو ص ة دتدكدارئ عت ةةةا ارد ة ر

س كةةةةراَ،ررةةيُلدرس فةةةةد ًياَ:رﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ،ر ةةدةَرٓةةةةدُ يَر

كةةةةدبرٓد ةةةةدرس كدو َتةةةةدرط ةةةةاُدةوركةةةةدبرهةةةة َىرت َِةةةةاطا،،رٓؤشةةيرهةةدىارخةةؤار
ُدًةةاو ،رئدو رو صةة دتدكةةدارئ عةةت ةةةا ارد َِةةاكراَ .ر
/3رشةةا دس ة اُىرو صةة د،رد َي ةتىر درسووركةدبرٓد د،رو نرئا دتدكدرس فةد ًياَ:ر
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ،ر ةةةاْرﭽﮑ ﮒ ﮓﭼ،رواتةةةد:رسووركد ةةةير
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ساسطةةةرد ورر َةىرًتٌةرةاُدر ةّ،رئدطةةةرد ُارُةةةرا رئةةةردو ارو صةرة دتىر ؤس كةةةرريَ،ر ةةدنر
كدبر .ر ر
/4ر وا يرشةةا دس ة اُىركةةافراْرهدوررؤ رو صة دتدسا،رهد ةد رد َي ةرةت ىر(ضيزٔر،)َٚر
و رئدواُد ركدرس َه َّ:رُد خركراو تدو ،رهد ا ت ارٓ ر دهَةمد دك اْر دس تدو ر
ُ د،ر دهَةليرس و ةةتدركافررهةدوررطاهَدتاُةدسار لر َِةدرشةا دس،رًةاساَرً رةةةريهٌَاْررةرةِنر
ُدكةةدوْ،رو نرهدرئا دتدكةةدسارس فد ًياَ:رﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ.ررر ر

/5رهدور ةةتد درو س ط ةريَركدر دط ةةتىرشةةا دس ة اُىركافراْرهدركاتىرد َي ةةت ة ار
و س ط ةريَ،رريُلةةدرئا دتدكدرس فد ًياَ:رﭽﮐﮑﮒ ﮓﭼ،رًاُةةااروا ةدر

هدوررؤ رطاهَدتاُدسارو نررؤْرشةا دس ىرهدرً ةةيهٌَاُاْرو س ط ةريَرهةدركةافراُ بر
و س ط ةريَ،ركدرئةرةدو ر اار(إبيََتٗىٗي)َٛوركؤًةد َه َمرهةدرياُا ةاُىرس لدشةرةد،رو رٓةد ر
ئدور ا د ر ا تد،رريُلدرئدطد رً ةةيهٌَاْرهدواَرُد ةةيوْ،رخةةؤرُةةا ةة رئةةدورًاهَةةةردر
يا ةةدر ةةة !ررررر ر
/6ر وا ةةير ةةدفد كرسُىرً ةةةةيهٌَاْرهدطةةديَركافراُ ة ا،ررةةيُلدرئا دتدكةةدرس فةةد ًياَ:ر
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ،رواتد:رئدورسوورُدفد رهدرُاً ةيهٌَاُاْركدرهدطديَرئةدور

ً ةيهٌَاُدْ،ركدواتد:رس و تدرً يهٌَاْر دفد رهدطديَرُاً ةةيهٌَاُاُ ار لا،،ر دفد ار
اي طةةاُ ى،ر ةة ا ي،رطدشتترطد اْر...رٓت ،رًاساَرًتٌاُدارد َ اْرٓةةد ة  .ر

/7ر وا ير ةدفد ر ؤر اي طاُ ى،رريُلةدرس فةةد ًياَ:رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

ر ئدطةد رئ َةي ر د ةدفد ررةيوْ،رس ةا ر ةةؤر اي طةاُ ى،ركدواتةد:رس و ةتدرئ ِ ةرةاْر ةةؤر
اي طةةاُىر دفد ر لا،،رٓدتةةار ؤروةتةىركافةةراْ،ر ؤرشةةي َِىرسوو  .ر
/8ركدوتِةةةدرطيًةةاْرهةةدرشرةا دس ةةة اْرسا،ردا ةةةةاوار ةةي َِ رساُةةىرشةةا دس كاُد،ركات َةةمر
كد َمرشةةا دس يرس سا،ترهةة َىرس كدو ةةدرطيًةةةراْ،رس و ةتدر َوةرة َى:ر ي َِ ةةةرٍر ةؤر

خبةةةؤ!ررةةةيُلدرس فةةةد ًياَ:رﭽﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﭼ،ررئدطةةةد ره َ ةةةةةاْركدوتِةةةدرطيًةةةاْرهةةةدرسواارُي َة ة ر رةة ةةي َِ اْر ة ة ْ،ر
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ٓدهَةةةةةدتدرو نرطةةيارهةةدرسواارُي َرةةةة رًد د ةةةةترد َةةىرئدو ةةدري ةةاتررطرةةةةاهَدت َلىر
ووط ةىرس و ةتر ةر ،رو رئةدوركد رةةةةدرٓد ةةةرتر ةةدرتةربتر ةةاَترٓد ةةدت َمر لةةا،،ر
ؤئةدو ارشةا دس دكدارراكتةرر ةة ا،،ر ةةي َِ كةدار ا ةةةتةتةرر ةخةيا.،ر ر
/9ر ةةدةَرئدطةةد رطيًةةاْرهةردرطةةؤ اَرسارُةةد يو،رتؤًةةد،رهةةدرئةةا اسارُةةد يو،رد َي ةةةةتر ةةدر

ةةي َِ اْرُاكةا،،رريُلةةدرئا دتدكدرس فةد ًياَ:رﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ،ر

ئدطد ركدوتِةدرطيًةةاْ،رئدسارئدطةةد رُدكدوتِةةدرطيًةةاْآلرئدو رد َي ةةترُاكةا .،ر
/10رشةةا دس ة اْرشةت َلىريؤ رطدو

ةد،ررةيُلدرئا دتدكةدرس فةرد ًياَ:رﭽﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﭼ،رو رشةةةةةا دس يرخةةةةيارُاشةةةةةا ِدو ،ررةةةاردرًد د ةةةترد َةةةىر ةةةي َِ ر
خةةةيا سْر ةةدرخةةةيار ة ،ردرًد د ةةترد َةةىرشرةةا دس ةةة اْر ة ،ركةةدرٓد سووك ةةةة اْر
ت َلةٔةدهَةل َ ةةّ،ررةا اروا ةدركد ة َمرس َتةدرشةا دس،ر رةةي َِ ةةةريرس خر َتةدر ةد ،ر
شةةا دس يتر ةةي َِ رشةةت َلىرطدو ةةد،ر ؤ درخةياار د يرداهَةةىرساو تةدرىارخةؤا.ر ر
/11رس و ةةتدرشةةا دس كاْرتاى ةلر َِةةدو رهدركاتىرطيًةةةراُ ا،رو رهةدر ةدنرر ا لر َِةدو ،ر
درر اره َ اْر ثر ةريَ،رئدو رس و ةةتد،ر ؤئةةدو اري اتررطدى ةقد،رس لةةدواَ.ر ر
/12رٓةةد يوُىرُ ةةاُدورىد ِةةدرر َ ة ا ير د َه ةةمد د،رواتةةد:رُ ةةاُدر(قزٍٖيي)ٛرئدو ةةدر
شةةةةتدكدرتةةدواورُدرد ةةةةث ،ر دهَةمةةةةدرئدو ةةدرشةةةةتدكدرتةةدواور د ةةثةةة ،رئدطةةد ر
ىد ِةةةةةدورُ ةةةةةاُد دك برٓةةد ةةةةة رهةةةدرشةةةةةي َِىر دهَةةةةةمدرساس ُةةةراَرهةةةدرطاهَةةةدتىر
س ؤكةةةةرسُىرو صةةةة د،ر ةةؤركراو كةةةةاُ ا،رو ردةةا ر ةةةةي َِ رخةةةيا سُىرسووركد ة ةةير
ُةا لةةىرًرسوو كةةد،رئدوركةةاتدرشةةا دس دكةد اْرهةة رٓدهَ و شةة َتدو ( .)1ر

 )6تٗضلَازٖيَالزمحََفيَ٘تاضلَا ًَاليىٍأَُ:ص.880
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ي ةةةر اركةةي ارئد ةةودَترُدخةةد يترًاه ةةمترشةةاف ع يترئةةد يرطدُ بةةدر محةةدتىر
خةةيار اْرهةة ر ةرة ،رئةةدَرئا دتةةدر ةدرًدُ رةةةةيوةرساس ُة َّ،رو ر دهَةةةرمد ر ةةدورئا ةةدتةةةةدار
يو تىر(ال قيز)َٚرس َِِةردو ،ركةدرس فةد ًياَ:رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﰂﭼ،ر

س َه َّ:ركدواتد:ركافررهةدورشةا دساُدرُةنيركةدرً رةةةريهٌَاُاْره َ ةاْر ايار ةّ،رئا دتدكةد ر

س فةةد ًياَ:رهدورشةةةرا دساُداركةدره َ رةةةراْر اي ةةةرّ،رٓةد و ٓاركةدرس فةد ًياَ:رﭽﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﭼ،رسووركد يرساسطد رهدرخؤتاْر درشا دسر مرْ،ركدواتةد:رسر ةر رهةدر
ً ةةيهٌَاُاْر ّ،رو رهةدر رةةةريو تىر(الءي

َ)سارس فةد ًياَ:رﭽﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﭼ،رواتد:رو رسووركد ةةيرخةةاو ْرساسطةةد يرهدخؤتةةاْر درشةةةرا دسر مةرْ،ر ةدةَر
(وبييَ٘وٕصييَٜاألعييعزَٙؤَصييعٗدَبييََاليَيىضٗ َؤَحيٗييَٜبييََٖعىييزَدَٔصييعٗدَبييََبي لَ
ٔوبييَ٘زمييشَٔإبييزاِٗئَعييزٖحَٔع ٗييدَٚالضَ ي يمىأٌ٘ؤََابييََص ي يلََٖٔزأِييدَٔقتييأدَٚ
ٔالضدَٔٙابََع يأظَٔيلِئَ.قأهَبَْوََالاقّيأَ:َٞصياٗأَُالثيٕرٙدَٔويأهَإلٗيَْوبيَٕ
ع ٗييدَالقأصيييَبييََصي ً)رٓةةدًيو اْرطيتيو اُةةد:رئةةدَرئا دتةةدرًيطلدًةةدورًدُ ةةةةيوةر
ُ د،رو رشةةا دس ة اُىرئدٓوةةىرينٌةةد،رواتد:رُاً ةةيهٌَاُ َمركدرٓةةاوددناُّرهةدروةتةىر
ً ةةةةيهٌَاُاُ ارس ذ ةةّ،رس و ةةتدرهةةدر ةةدفد سا،رًةةاساَرً ةةيهٌَاُاْرهةةدواَرُةةد ّ،رو ركةةدر

س شةةةبد ًياَ:رﭽﮏﭼ،رواتةةةد:رهةةةدرئ ٌاُةةة ا اْ،ر ةةةدةَركةةةدرس فةةةد ًياَ:ررﭽﮒ

ﮓﭼ،رواتد:رهدرُاً ةةيهٌَاُاْ .ر
و ر(القزط ييي)رس َه ةة :ر(ٔوييأَادعييَٕٓوييََاهِ ةةخَ ََٖ ييحَٗفييإَُالٍٖضييالَ ُبيدَفٗييَْوييََ
إث أ َالٍأصالَعمَٜٔبيَْٖتٍيأفَٜاجلىيعَبٍّٗىيأَويعَتزاخيَ٘الٍأصيالدَفىيأَاايزَٔٓ َ
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َٖ يحَوَُٖمٌَُٕأصتأًدَفإٌَْٓفيَ٘قََٛيلَقَيَٛالٕصيَٗٛليىمأَُاحيأبَٔٛالطيزٔرٚدَ
ٔ َميتٍ ييعَاخ ييت َاحم يييَعٍ ييدَالط ي يزٔرا دَٔألٌٓي ييَْربٓ ي يىأَا ييأَُالم ييأفزَثق ييَٛعٍ ييدَ
اليىض ييميَٖزتط ييَْٗعٍييدَالط ييزٔرٚدَفمييٗطَفٗىييأَقأل ييٌَٕٓأصييال)(،)1رواتةةد:رئةةةةدو اركةةدر
طيتيو اُد:رئدورئا دتدرُد خر ؤتدو ،ر ا ترُ د،رريُلدركةدرس طةيتراَرُد رةةةرخ،رس ةرة ر
ى ةةد ر(ُا ةةخ)اريؤ رئاشرةةلرا ةةرة ،ر ةةدةَره َةةر سارس رةةا ُ ةةةةرد،رو رد َلةةدو رسذُ رةةةةرّ،ر
ئا دتدكةةةةاُىرس لةةةةدركةةدرس فةةةةد ًيوْ:رسوورُدفةةد ر ةةةةارهدخؤت ةةاْرشةةا دس ّ،رئةةةةدو ار
يو تىر(ال قز)ٚور(الء )،رواتةد:رهةدركات َلة اركةدرً رةةةريهٌَاْرٓةد ّ،رئةدسارئدطةد ر
ً ةةيهٌَاْرُد يوْآلرهدر دفد ركةا راره َةىرىةدوًاو ورهةدر د ةا دت ةدور ةدبركرةةةرافرار
هةة َّ،رئدورئا ةةةردتدر ا ةةةريرئةدورطاهَرةةةردتدرٓةةةردةو َرس اور(إصييَتثٍأ )ٞةدرس كةرةا،،ركةدرهةدر
كاتىرُارا يرسا د،رو ر دتا ةةةدتىرئدطد ركافر كاْرر َىرًتٌاُدارئدورً ةةيهٌَاُدر ّ،ر
و ره َ ةةاْر ايار ةة ،رئةرةدو

ركةدرس فرةةةرد ًياَ:رﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﰂﭼ،ر

كا ةةرارهدرشةةا دس ة اُىرئدوركد ةةدر اي ةةد،ر اركةةافر ةةبر ،رًاساَرًتٌةةةراُدارد َةةةرىر
ٓد ةةد،رئدو رس و تدرو ص دتىر ؤر لا،ترس و تدر لاتدرشةةا دس.ر ر
َ
ع َّ ُدَوَُِْ َِْإ ْلََْإِ َوٌِْتََوْصِ َت ِغ ٔا ُزكََْْٔوتَُُِِٕإلْ ِٗكْ.
ح ِى ٔدكَْوْ ِ
ص ِحَأٌَكَالمُّئََٖبٔ َ
ُ

َ)6اجلأوعَألحمأًَالقزآُ0 َ:وَص.860
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ئةو دةرشـــة ذـــةوت ئايـــةت دةطريَتـــة خـى ةـة شــوورِةتى (ال ىاٟد )ٚئايةتـــةكاىى
( 101تاكو  ،)115ديارة ةة ئايــةتى يةكةميــاىدا خـوا  باشى ئةو كاتة دةكـات كـة تيَِـرِا
ثيَغــةمبةراٌ (عمّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) كىدةكاتـةوة ،واتـة ةـة رِذى دوايـد دا ،وة ةيَيـاٌ
دةثرشــــــ ئايــــــا ضيتــــــاٌ وةآلمدراوةتــــةوة ةةاليـــــةٌ ئىممةتةكاىتاىــــةوةو ئــــةواىيغ
دةفــةرمووٌ ئيَنــــة بــة تــــةواو ىازاىيــــً ٍــةر خــىت زاىــا ىَيَيييــةكاىى ،واتــة ٍــةر
بىخـىت بة تةواويى ذالَء باةَـــى ميللـةتاٌء ئىممـةتاىى ئيَنـة دةزاىـى ،كـة ضـىٌ بـووٌء
ضىىيــاٌ وةآلو داوييــةوةو
ثاظاٌ خـوا زاىـاو ظـارةزا ئـةو كاتـة دةخاتـةوة يـاد ،كـة ضاكــةو ىيعنةتـةكاىى خـى
خصتىتة بيـر عيصـا كورِ مةرِيــةو شةالمى خــواياٌ ةــيَبـــ  ،ةـة ثعــتطيـرييــِراىد بـة
(زٔح الق دض) ،بــةوة كــة ةــة بيَعــــِةدا قصــــة ةةطــــة َل خةةَــــِدا كــردوةٍ ،ــةروةٍا ةــة
ذاةَــــةتى كاملَييعــــدا ،وة ئــةوة كــة خـــوا كــــتيَبء ذيِنــــةتء تــــةورِاتء ئييحيلــى ف َيــر
كردوة ،وة ئةوة كـة يارمـــةتى داوة ةـة قـــورِ باةَـــيدة دروشـ بِـات ،وة ثـاػ ئـةوة كـة
فوو ثيَدا كــردوة ،ئـةو باةَيدةيـة ظـــيَوة ىيـاىيَِى بـة بـةردا كـــراوةو فرِيـوة ،وة ثاظـــاٌ
ئـــةوة كـــة كـــويَر زطنـــاطء بةةَـــةكى زطنـــاكى ضـــاط كردذتـــةوة ،وة مـــردوو زييـــدوو
كردووىـةوة ،وة ةة دةشــتى جووةةكــةكـاٌ ضةثاةَـــة داوة.
وة ثاظاٌ خـوا ثةروةردطار باشــد ئةوة دةكــات كة وةذـى ىـاردوة بـى ذةوارييـةكاٌ،
كة ديــارة ةيَرةدا وظــة وةذــى بة ماىـا ئيلـــَاوء خصـــتية ىيَـو دلَ د َ ،كـة ئينـاٌ بـة
خــى ء بة ثيَغــةمبةرةكــة بيَيــً ،كة عيصــــاية .
وة ةــة ضــوار ئايــةتى كىتــايد ئــةو دةرشــةماىدا خـــوا ثةىَــــاىساٌ باشــد شــيَيةم
بةشــةرٍات دةكــات ،كــة ةــةو شــوورِةتةدا ٍــاتوة ،وة شــوورِةتةكةػ ٍــةر بــةىاو ئــةو
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بةشــةرٍاتةوة ىــاوىراوة ،ئــةويغ بةشــةرٍاتى ش ـ رةو خـــواىة ،ش ـ رةيةط كــة خـــواردىى
ةةشــةر ب  ،كة ذةوارييةكــاٌ داواياٌ ةة عيصـــا  كردوة ،بىيــاٌ ةـة خــوا بجارِيَتـةوة،
شــــ رةو خـواىيَِــــياٌ ةــة ئاشــــناٌ بــى بييَريَتــــة خـــوار ،وة ئةويـــغ ديــــارة داواكــة
ئارِاشــــتة خـــــوا ثــــةروةردطار كــــردوة ،بــــة ئــــةدةيء رِيَسيِــــى زذرةوة ،وة خـــــوا
ثــةروةردطاريغ وةآلمةكــة ئــةريَييد بــووةو فةرموويــةتى بةةَــــ  ،مــً ئــةو ش ـ رة ث ـرِ
خـواردى ــة دةىيَرمــة خـــوار ،بــةآلو بــة مةرجيَــــك ٍــةر كةشــــيَك ثــاػ دابــــةزييى ئــةو
ش رةية بيَــبــرِوابــ  ،ئةوة بة ظــيَوةيةط شــسا دةدةو ،كة ٍيــض كةط ةـة جيـَـاىييــامن
بةو ظــيَوةية شــسا ىــةداوة.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((رِذىيَــــك كــة خـــوا ثيَغةمبــةراٌ كىدةكاتــةوة ،دةفــةرمو َ بــة ضــى وةآلمدراىــةوة
ةةاليــــةٌ ئىممةتةكاىتاىـــةوةو طوتيـــاٌ زاىياريينـــاٌ ىيـــة ،بيَطومـــاٌ ٍـــةر تـــى زاىـــا

ىَيَيييــةكاىى ،ﭣ يادبِــــةوة كاتيَــك خـــوا فــةرموو ئــة عيصـــا كــورِ مةرِيـــةو!
ضاكــة مً بةشةر خىتء دايِـــتةوة يادبِـــةوة ،كـة بـة طيـــاىى ثـاط ثعـــته طرتـى ،ةـة
الىِ ــداو ،بــة كام َل ــيى قصــــةت ةةطــة َل خــةةَِى دا دةكــرد ،وة كات َيــك كت َيــبء ذيِنــةتء
تــةورِاتء ئييحـيل ــه فيَــــركرد  ،وة كات َيــك بــة مى َةــةتى مــً ظ ـيَوة باةَيــدةت ةــة قــورِ َ
دروشــ دةكرد ،ئيحــا فووت ثيَــدا دةكردو بة مىةَــةتى مـً دةبـوو بـة باةَيـدة زييـدوو،
وة كويَــر زطنــاطء بةةَةكــ بة مىةَـــةتى مـً ضـــاط دةكـردةوة ،وة كاتيَـك بـة مىةَـةتى
مــً مردوواى ـ بــة زييــدووكراوةيد ةــة طىرِةكاىيــاٌ دةردةٍيَيــا ،وة كات َيــك دةشــتى بــةىى
ئيصـــــرِائيله ةـــة تـــى طيَـــــرِايةوةو ىةمَيَعـــــ زيـــــاى ةيَبـــدةٌ ،كاتيَـــك بـــة بةةَــــطة
ئاظــِرايةكاىةوة ٍاتيــة اليــاٌ ،ئيحــا ئةواىــةياٌ كــة بيَب ــرِوا بــووٌ ،طوتيــاٌ ئةمــة بــةط
جـــــادوويةكى ئاظـــِراية ﮨ وة كاتيَـــك شرووظـــه بـــى ذةوارييـــةكاٌ كـــرد( ،خصـ ــتنة
دةَياىــةوةو خورثــةو بــىكردٌ) كــة ب ـرِوا بــة خــىوء بــة ثيَغ ــةمبةرةكةو بَ َيــيً ،طوتيــاٌ
ئينـامناٌ ٍيَيــا ،ظـــايةدبة كـة ئيَنـة طةردىِـةضيــً ﯗ كاتيَـــك ذةوارييـةكاٌ طوتيـاٌ
ئــة عيصـــا كــورِ مةرِيــةو! ئايــا ثــةروةردطارت دةتواىــ خـــواىيَِى خـــواردمناٌ ةــة
ئاشـناىةوة بى دابةزيَيـ  ،عيصـا طوتى ئةطةر ئينـاىدارٌ ثـاريَس ةـة خــوا بِـةٌ( ،وة داوا

وامةكـــةٌ) ﯮ طوتيـــاٌ دةماىـــةو َ ةـــةو شـ ـ رةو خــــواىة خبـــىيً ،وة دةَنـــاٌ بـــةٍى
زيـادبووىى ئينـاىةوة ئــاراو بطريَ ،وة بساى ء دةَييــاب كـة رِاشــت ةةطـةلَ كـردوويـــً،

وة ةةشــــةر ببييــــة ظــــايةد ،ﯾ عيصــــــا كــــورِ مةرِيــــةو! طــــوتى ئــــة خـــــواية،
ثــةروةردطارماٌ! خـــواىيَِناٌ ةــة ئاشــــناىيَوة بــى دابةزيَيــة ،بىمــاٌ ببيَتــة جــةىٌ بــى ٍــى
ش ــةرةتاء كىت ــاييناٌ ،وة ببيَتــــة بةةَـطــــةو ىيعــــاىةيةط ةــة تــىوة ،وة ب ـ يوماٌ بدةيــة،

بيَطومــاٌ تــى باظــت ــرييى ب ـ يودةراىى ﭨ خـــوا فــةرموو بيَطومــاٌ مــً ئ ـةو خـــواىة
دادةبةزيَينــة شــةرتاٌ ،بــةآلو ٍــةر كةشــيَك دوا ئــةوة ةــة ئيَــوة بيَبـــرِواب  ،ئــةوة بــة

مصـىطةريى ئازاريَِـى دةدةوٍ ،يـض كةط ةة جيَــاىيياٌ وا شــساو ئــازار ىـةدةو ﭻ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَك لة وشـةكان
(ﭯﭰﭱﭲ) (أََ =ٙقِٕٖٖ ُتكَ ،أَسٍَِد ُتكَ) واتة ثعـته طرتى ،ثاةَجعـت
بـوووء بةٍيَــسو كــــرد ( ،زُٔحُ القُ دض)( ،زُٔح) واتــة طيـــاٌ ،ئــةو ذةقي ـــةتة كــة
س يْ لم ٍٖ ِص) رووح ىـاوة بـى ىةفــض،
ئيَنــة ىايساى ضييـةو ياخود دةةَـــ (ال سٗٔحُ س ِ
بــةآلو ةيَــــرةدا بــة ماىــــا طــــياٌ د َ ،ضــوىِة (زُٔحُ القُ دض) واتــة طيــاىى ثــاط ،يــاٌ
ثيـــرذز ،كــة مةبةشـ ثيَـى جبـريلــة ٍ ،ةىديَِــيغ طوتووياىـة مةبةشـ ث َيــى
رِووذــى عيصـــــاية ،كــة رِووذيَِــى ثــاكى ٍــةبووةٍ ،ةىــديَِى د طوتووياىــة ئــةو
ئينـاىةية كـة ةـة دلَء دةرووىـى عيصــادا ضةشـجاوة ،بـةآلو رِا بـةٍيَستر ئةوةيـة كـة
مةبةش ةة (زُٔحُ القُدض) جبـريلة  ،ضـوىِة خــوا دةفـةرمو َ

ﭽﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ الشُـعَراء،
ةة ظــويَيى ديِـة فةرموويـةتى ﭽﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ  ...ﯽﭼ
النحـل( .زُٔحُ القُ دض) واتة جبــريــل.
(ﭶ) واتة بيَعـِة ،الىِة( ،ال َىِّ دُ= َو ا تُ َّ ٖٗأُ ٔلمِصٖ ٔبَِّ٘ٔ ،ال َىِّ دُ َٔال ٔى َّادُ= ال َى َك اُُ
ال ىُىِ ّٖدُ ال ىُٕطَّأ) وظــــــة ( َوِّ دٔ ،و َّ اد) بــــة ظــــــويَييَك دةطوتـــــريَ كــــة
خـىظـِ ــراب ء ئامادةكراب ــ  ،بــةآلو ىاويعــــة بــى ئــةو بيَعــــِةو الىِــة كــة ميــداةَى
طضِــةو ظــيـرةخــىرةو مةةىتِــة تيَدةٍـاويَعـــتـر َ.
(ﭷ) (الكَ ِّن= أَ ٙالك اون) كةٍـل ،واتة كـاملَ ( ،ال َك ِّ ن= وَ َ َٔطَهَ ُْ الظٖ ٗب،
س َٕادُُٓ) كــةٍل بــة كةشــــيَك دةطــوتريَ بلَــــ رِيعــــى
ط ا َهُْ ،اس تٕ ٝهََٗاض ُْ َٔ َ
أَ =ٙ
ماػء برىخ بووة ،مـوو شـجد ةـة شـةرو رِيعـــى ثةيدابووبــ  ،يـاخود مـووة شـجدء
رِةظـــــةكة تيَِـــة َل بووبـــ وةط يـــةط بــ  ،ئةطـــةر ثيََـــــةآلتر ضـــوو ،ئـــةوة ثيَـــى
دةطوتــريَ (ظيذ) واتة بة تةمةٌ ،بةآلو ةةوة خـوارتر بوو ،ثيَى دةطوتــريَ (ط ا )
واتــة طــةىخٍ ،ةةَبةتــة ئــةو قىىا اىــةػ بــة ث َيــى ٍةىــد َ ةــة كةشــــةكاٌ دةطــىرِيًَ،
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كةشــد وا ٍةية ٍـةر ةـة شـد شـاةَييةوة دةيداتـة دةو ثيــرييةوة ،بـةآلو جىريَـــك ةـة
طةجنــيى ٍةر ثيَــوة ديارة ،وةط ثيَغةمبـةر خــوا  بـةو ظـــيَوةية بـووة ،ئـةوة
كــة جةشــــتة شــا ء شةالمةتت ــر ب ـ  ،يــاٌ جةشــتة بــة ظــــيَوةيةط بــــ كــة زوو
تةمــةىى ةــ ديــار ىــةدات ئاوايــة.
ط َم ) بـــة ماىـــــا
(ﮁ) (طَم ) واتـــة ٍيَياىـــة د ةـــة ىةبووىـــةوةٍ ،ـــةروةط ( َ
دروشـيـتـِرد (ؼـــ يع)يغ د َ ،واتـة مـةرد ىيـة ةـة ىةبووىـةوة بيَيَييَتـة د  ،واتـة
ص ٍَ َ)ةػ دةطةيــةى  ،ظــتيَك ةــة ظــتيَك دروش ـ بِــة ( ،اخلَ ِم ُ=
طمَ َ) ماىــــا ( َ
( َ
ص ٍن َٔال
ص مُْ التٖ ِق ٔدٖس ال ىُشِ َت ٔقٗئَُُٖ ،شِ َتعِ َىنُ ف ٘ سِ ِه َداعِ الظٖ ٘ٔ ٔٞو َِ َغ ِٗ ِس َأ ِ
َأ ِ
ط ِم ) بة ماىا ئةىدازةطيـرييةكــى رِيَـكء رِاشـ ء ثةيـداكردىى ظـتيَِة،
احِ ٔت َراَ ( ،)ٕٞ
كــة ئــةو ظــــتة بيضــــييةيةكى ىةبووبــ  ،وة تيَيــــدا ضــــاو ةــة كــةط ىــةكراب  ،واتــة
ظــتيَك ثةيدابِــة ويَيــة ىةبووبـ .
ك َى ْ) كةشــــيَِة كــة بــة
ه ُى ُٕض العَ َِٗ)( ،أَ ِ
كىَ ْ= ا َّل رٔٔ ٙلٔ دَ وَ ِ
(ﮎ) (األَ ِ
كويَريـى ةةدايــك بووة ،كويَــر زكنـــاط.
(ﮏ) واتــة بة َةــةط ،بــةآلو ةــة زمــاىى عةرِةبيــدا دة َة ـ ( َٔ ٔقٗ نَ ٔلمِ َق َى ِس َأ ِه َسص
ٔلمٍُِكِ َت ٛالَّ ٔت٘ َع َمِٗ ْٔ) ،ماىط ثيَى دةطوتـــريَ ئـةبرِة ةةبةرئـةوة خـا َةيَِى ثيَوةيـة،
ٍــةروةط ضىٌ كةشــيَك كة بةةَـةكيى ثيَوةبـ  ،ثيَـى دةطوتــريَ ئةبــرِة .
ش اُ) كــةب بريتيــــة ةــة
ك فٗ اإلٌِِ َ
(ﮘ) ئةواىــةو ةــة تــى طيَرِايــــةوة( ،ال َك فٗ= َ
ص بِتُُْ ٔهال َك ف َٔ َد َفعِت ُْ ٔه َّ ا) ،واتـة بـة
ك َ ِتُ ُْ َأ َ
ةةثــةدةشــ بـة ثةجنـــةكاىةوةَ َٔ ( ،
ةةثـــةدةش ةــيَنــدا ،يــاخود بــة ةةثةدةشــــ المبــرد ،ثاةَــنـجيَوةىــــا كــة ىةبــ  ،يــاٌ
ىةيــةتة ثيَــغ.
(ﮬ) كـ ــى ذـــــةواريية ،كـــة بـــة ماىـــا ٍــاوةةَـــــيَِى تايبـــــةت د َ ،وة ةـــة
فةرمايعـــــتى ثيَغةمبـــةر خــــوادا ٍ ـــاتوة ،فةرموويـــةتى [لٔكُ نِّ ٌَبٔ ٘ حَ َٕازٌِّٙ
خ ازِ ٗٙه سقي= (،)7;7:
ج ُْ َأحِ َىد ه سقي= (َٔ ،)579:8البُ َ
ح َٕازِ ِّٙالزٗهٗ س]{َأطِ َس َ
َٔ َ
ج ا ٔهسَ ِه ََ َع ِب دٔ ا ٔ} ،واتــة
ج ِْ ه سقي= (َ )577ع َِ َ
ش ٔم ْي ه سقي= (َٔ ،)95<6اهِ َُ َوا َ
َٔوُ ِ
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ٍــــةموو ثيَغــــةمبةريَك ٍاوةةَـــيَِى زذر داىصــــتةو تايبــةتيى ٍــةبووةٍ ،ــاوةةَى زذر
داىصــتةو تايبــةتيى مـً زوبيــر كـورِ عةوامـة ،كـة كـورِة ثووريعـــى بـووة ،واتـة
كــــورِ خوظــــــِى بــــــابد بــــووة ،كــــورِ ؼــــــةفيية بــــووة ،ؼــــــةفييةػ كضــــى
عةبدوةـنوتتةةَيــب بووة ،ئيحا ذــةواريد يةكـــاٌ ةيَـرةدا واتـة ثعـــتيواىاىى عيصـــا،
ئايــا بىضــد ثيَيــاٌ دةطوتــرا ذةواريــدو
ح ِٕز)ةوة ٍــاتوة ،واتة طـــةرِاىةوة ،ةةبةرئـةوة بـى ال
ٍ )1ةىديَك طوتوويــاىة ةة ( َ
خـوا طةرِاوىــةوة.
 )2وة ٍةىديَِــيغ طوتووياىــة ةــة ذةورِائــةوة ٍــاتوة( ،ح ٕزا )ٞواتــة ئافرةت َيــك كــة
ضــاو زذر شــجدء زذر رِةػ بـً ،واتــة رِةػء شــجييةكة ضــاو زذر ديـارب .
ك إٌُا قَصٖ ازٖني) بةرط شــجيـِةرةوة بووٌ ،ديــارة
 )3وة ٍةىديَِـياٌ طوتوويــاىة ( َ
وةختـــى خـــى  ،وةط ضـــىٌ ئيَصـــــتا ئوتـــوو ٍةيـــــة ،ظـــــويَيى جـــل ظـــــىريىء
ئوتووكردىة ،كـاتى خـى (قصٓ از) ٍـةبووٌ ،كةشـيَك بـةرطيَِى بووبيَـ داويـةتى
بـةواٌ ،بىيــاٌ شــجدء جــواٌء خاويَــً كردذتــةوة.
ٍ )4ةىديَِـيغ طوتوويــاىة (كَإٌُا صَ ٖٗادَٖٔ) رِاوضـــيد بـووٌ ،ئيحـــا ةةبةرئـةوة
كة رِاوضــيد بووٌٍ ،ةميعــة ةة ئــاودا بووٌ ،ثــاطء خــاويًَ بووٌ.
ٍ )5ةىديَِـــــيغ طوتوويـــــاىة بىيـــة ثيَيـــــاٌ طـــوتراوة (ذوارييـ ــً) ،ضـــوىِة دلَء
دةرووىـــى خةةَــــِياٌ ةـــة ظــيــــرطء بتجةرشـــــتى ثـــاط كردذتـــةوة ،وة ئينـــاٌء
تةوذيـديـاٌ خصــتىتة ىيَو دةَــياٌ بة فةرمــاىى خـوا.
ش تَهٗ ُ= ُٖبٗ بُ ،أَٔ َِ نِ
اله ِٕعُ= اإلٌقٔٗ ادُِ َٖ ،
(ﯟ) (أَِ َٖ =ٙق دٔز) واتــة دةتواىــ َّ ( ،
ك ) دوايـــد زيـــاتر رِووىـــى دةكةييـــةوة ،ضـــوىِة
َتقِتَطٔ ٘ احلٔكِ َى ُٛأَُِ َٖ ع ن ذل َ
بةكــارٍيَيـــــاىى ئـــةو وظـــــةية بـــى خــــوا بـــةرزو ب ويَيـ ــة ىةطوجنـ ــاوة بـــة ثيَـــى
رِواةَةتةكــة  ،بىضــدو ضــوىِة ذةوارييــةكاٌ دةةَــيًَ ئايــا ثــةروةردطارت دةتواىــ
ش تَهٗ ُ) بــة ماىــا
ش ـ رةيةكناٌ ةــة ئاشــــناٌ بــى دابــةزيَي و ٍةىــديَك دة َة ـيًَ (َٖ ِ
( ُٖبٔ ٗبُ) د َ ،واتة ئايــا ثةروةردطــارت وةآلمـــ دةداتـةوة ،ئـةو شـ رةية دابـةزيَي
ش تَهٗ ُ) ٍـةر بـة ماىـا (دةتواىـ ) د َ،
ةة ئاشـــناىةوةو ٍةىـديَِيغ طوتووياىـة (َٖ ِ
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واتة ئايــا ذيِنــةتى خـوا ئةوة دةخـواز َ ئـةوة بِـــاتو ىـةط طوماىيـــاٌ ٍـةبووب
ةة تواىــا خـوا.
ض هسا ) ،شــيييـيــةط،
اله َع أً ،ال ىَ ِٗدُ= اإل ِ
هبَ الَّ رَٔ ٙعمَٗ ْٔ َّ
(ﯤ ) (ال ىَا ٟٔدَ =ٚال َ
يــاٌ شــــ رةيةط كــة رِادةخــــريَ ،ئةطــةر خـــواردىى ةةشــةر ىــةب  ،ث َيــى دةطــوتريَ
طبَ ) ،ئةطــةر ةةشــةر بــ  ،ثيَــى دةطــوتريَ (وَا ٔ ٟدَ ،)ٚئــةويغ ةــة ئةشــلَدا ةــة
( َ
(ميـــد)ةوة ٍـــاتوة ،دةةَـــ (ٔال ىَِٗ دُ= اإلضِ هسا ) ةةبةرئـــةوة شـــ رةو خــــواٌ
دةجـووةَــيَيــريَء الدةبــردريَء ٍةةَـدةطيــريَ.
ط صٖ ف ٘ الظ سٖع ٛه َٗ ًٕ ال ٔه س َٔ َٖ ًٕ
ط َسُ ٔ ،ٝ
(ﭞ) {العٔٗ دُ= َو ا ُٖ َع أد َو سٖ ٚهَ ِع د أُ ِ
ك َى ا ٌ ٓب ْ ال ٍٖيب
ك ال َٗ ًٕ دلع ٕالّ لمش سٔز ف ٘ الظ سٖعَ ،ٛ
ك اَُ َذ ٔل َ
خ سَ َٔ ،ل ٖى ا َ
الٍٖ ِ
ك نٓ َٖ ِٕ ًٍ ٔفٗ ْٔ
ص ازَ ُٖشِ َتعِ َىنُ العٔٗ دُ ٔف ٘ ُ
ك نٍَٔ ،طُ سِ ٕٔ َٔ ،هعَ اهٍ] َ
هقَٕلٔ ْٔ= [أَٖٖ اًُ أَ ِ

ك َقٕل ْ تَ َعال  =ٜﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
وش سَٖ َٔ ،ٚع َم  ٜذَ ٔل َ

ﭝ ﭞﭼ} ،واتــة وظــة (عيــد) جــةىٌ ئــةو بىىةيةيــة كــة جــار ةــة دوا جــار
دةطةرِيَتــةوة ،دووبــارة دةبيَتــةوة ،جــةىٌ ةةبةرئــةوة شــــاآلىة دووبــارة دةبيَتــةوة،
ياخــــود ةــةو رِذىةدا دووبــــارة دةبيَتــــةوة ،بــةآلو ةــة ظــــةريعةتدا تايبةتـِــــراوة ب ــة
رِذى رِذىوو ظـــِاىدٌ كـــة يـــةكى ظـــةوواةة ةـــة دوا رِةمـــةزاٌ ،وة رِذى قوربـــاىيى
شــةربرِيً ،واتة جــةىىى رِةمـةزاٌء قوربـاٌ (زاغب األص ّاٌ٘) وايـطوتــوة.
بــةآلو واىيــــة ،ضــوىِة ٍــةر ةــة ذةديصــــدا ٍــــاتوة رِذى جومعــــةػ بــة جــــةىٌ
(عٗ د) ىاوبــراوةٍ ،ةروةٍــا (أٖٖاً التظ سٖ )يـغ ئـةو شـ رِذىاىـة كـة قورباىييـاٌ
تيَدا شـةردةبرِدريَ ،ئـةواىيغ بـة جـةىٌ (عٗ د) ىاوبـــراوٌ ،وة (زاغ ب األص ّاٌ٘)
دة َة ــ (عٗ د) مــةرد ىيــة ٍــةر بىىةيــةكى ئايييـــيى ب ـ  ،بةةَـــِو ٍــى ىةتــةوةيدء
ك
ك اَُ َذ ٔل َ
ىيعــــتيناىيغ ٍــــةر ث َيــى دةطوتــــريَ (عٗ د) ،كــة ئــةو دةةَــــ ( َٔ َل َى ا َ
الَٗ ًٕ دلع ٕالّ لمش سٔز ف ٘ الظ سٖع )ٛوة ةةبةرئــــــةوة وظــــــة (عٗ د) ةــــة
ك َى ا ٌبٓ ْ الٍٖب ٘ هقَٕ ٔل ْٔ= [أَ ٖٖ اًُ
ظــةريعةتدا بى دةَدىظيدء ظـاديى بـةكارٍيَيراوةَ { ،
ط سِ ٕٔ َٔ ،ه َع اهٍ]}ٍ ،ــةروةط ثيَغةمبــةر خـــوا  ئاطــاداري كردووييــةوة،
ك نٍُ َٔ ،
أَ ِ
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ص ا َز
فةرموويــةتى رِذىاىــى جــةىٌ رِذىاىــى خـــواردٌء خـــواردىةوةو جووتبــووىًَ ( ،
ُٖشِ َتعِ َىنُ العٔٗ دُ فٔ ٘ كُ نٓ َٖ ِٕ ًٍ ٔفٗ ْٔ وش س )ٚوظـــة (عٗ د) بـــى ٍـــةر رِذىيَـــك
بةكارٍـــــاتووة كـــة دةَدىظـــــييةكى تيَــدابـ ــ  ،بـــةو ثيَيـــة جـــةىىى ىـــةورذز ،يـــاد
رِاثــــةرِيًٍ ...تــدٍ ،ــةر بىىةيــــةط ظــادييةكى ت َيــداب ث َيــى دةطــوتريَ (عٗ د) ،ئــةو
ةيَــرةدا وادةةَــ  ،بةآلو ةةرِاشــتييـدا ةة ئةشــلَى زماىى عةرِةبيدا وةط مً ةة كـتيَبـــد
(جــــةىٌء بىىــــةو يادةكــاٌء ٍةةَصــــةىطاىدىيَك)دا باس ــِردوةو شــا ه كردذتــةوة
ي كـة دووبـارة بيَتـةوة ،ئةطـةر بىىةيـةكى
وظــة (عٗ د ) بـة ٍـةر بىىةيـةط دةطـوتر َ
ىاخىظــيغ ب  ،واتــة ةةو رِذىةظــدا ظتيَِى طـةورة رِوويـداب  ،مـاداو يـاد بِريَتـةوة
ثيَــى دةطوتــريَ (عٗ د) ،بـةآلو زذرجـار ةـة بـةكارٍيَياىى عورفــدا (عٗ د) زيـــاتر بـى
كــاتى خىظ ـيد بــةكارٍيَيراوة ،ئةطــةرىا ةــة ئةش ـلَى زمــاىى عةرِةبيــدا واىيــة( ،زاغ ب)
ك َقٕلْ تَ َعال )ٜ
بــةردةواو دةبــ ء دةةَ ( َٔ َع َم ٜذَ ٔل َ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ ،ةةشــةر ئــةو بيا ةيــة فــةرموودة خـــوا بــةرز كــة
عيصـــــا  داوا ةـــة خــــوا دةكـــاتء دةفـــةرمويَ ثـــةروةردطارماٌ شـ ـ رةيةكى ثـ ـرِ
خـواردمنــاٌ بى بييَــرة خـوار َ ةة ئاشــناىيَوة ،كة بىمـاٌ ببيَتــة جــةىٌ.
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مانـاي طـشـتـي ئايةتةكـان
خـوا  ةــةو ذـةوت ئايـةتــةداٍ ،ةروةٍـــا ةـة ئايةتـةكــاىى ديِةظـدا كـة ديَـً ،واتـة
ثيَيــخ ئايــةتى كىتــاييغ ،كة دةبية دةرشى كىتايى تةفصـيـر ئةو شــوورِةتة موبــارِةكة،
جطــــة ةــة ئايــــةتى يةكــــةو كــة باشــى ثيَغةمبــةراٌ (عم ّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) دةكــــات
بةطعــتى ،ئةواىى ديِــة ٍـــةمووياٌ باشـــى عيصــا و دايِـــى (مةرِيـــةو) خــوا ةـــيَى
رِاز ب ء ذـةوارييـةكــاٌء ٍ ...تــد دةكــةٌ.
وة ة َيــرةدا خـــوا ٍ ةىــديَك ذةقي ــةتى زذر طــةورةء طرىطنــاٌ بــى دةخاتــة رِوو ،وة
كىمةةَـ َيــــــــك ئةفصــــــــاىةء بيـــــــروبىضووىى ٍةةَــــــــةو ثةةَــــــــة ىةؼــــــــرِاىييةكاٌ
ٍةةَدةوةظــيَييَتــةوة ،وة ٍــةىديَِــى ديِــةػ دةخاتـةوة بيــر ىةؼـرِاىييةكاٌ ،كـة رِةىطـة
بىخىظــياٌ فةرامىظــياٌ كردب ء ةةبيـرياٌ ضووبيَـتــةوة
شــــةرةتا خـــوا  دةف ــةرمو َ ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ،
رِذى َيــك كــة خـــوا ثيَغةمبــةراٌ كىدةكاتــةوة ،دةفــةرمو َ بــة ضــى وةآلمدراىــةوة ةةاليـــةٌ
ئىممةتةكـاىتــاىةوةو ٍةىديَك ةة تويَـ ةرةواٌ دةةَـيًَ ئـةوة ثةيوةشـتة بـةوة ثيَعـــيةوة

كــة دةفـــةرموو َ ﭽﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ ،واتــــة

ثاريَــس ةة خـوا بِــةٌء ببيصــنت ،خـوا رِيَينــايى كىمةةَى الرِيَبــواٌ ىاكـــات ،واتـة ثاريَـــس
ةــة خـــوا بِــــةٌء فــةرماىى خـــوا ببيصــــنت ،بىئــةوة ةــة رِذىيَِــدا كــة خـــوا ثيَغةمبــةراٌ
(عم ّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) كىدةكاتـــةوة ،ئيَـــوة شـــةربةرز بـــً ،دةظـــطوجن ئـــةو رِشـــتة
شــةربةخــى بـ ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ ،واتة ياد بِةىـةوةو بيَـيَيــية بةرضـاو

خىتاٌ ئةو رِذىة كـة خــوا ٍـةموو ثيَغةمبـةراٌ (عم ّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) كىدةكاتـةوة

ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ ،ثيَيـــاٌ دةفـــةرمو َ بةضـــى وةآلمتـــاٌ دراوةتـــةوةو واتـــة

ئوَممةتـةكاىتــــاٌ ضيــــاٌ وةآلمداىــةوةو ديــارة خـــوا  يــةط بــة يــةط ةيَيــاٌ دةثرش ـ
ئةطــةرىا وةط ةــة ذةديصــــد ثيَغةمبــةر خـــوا ٍ ــاتوة ،وة (أمح د) ةــة (ال ىشٍد)دا
ٍيَيـاويـةتى ،كـة شـــةدو بيصـــ ء ضـوار ٍـةزار ( )124000داىـة ثيَغةمبـةر ٍـةبووٌ ،ئيحـا
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ئةطــــةر خـــوا ثةروةردطــــار ةيَيــــاٌ بجرشــــ ٍــةمووياٌ ثيَِــةوة وةآلو ىادةىــةوة ،بــةةَِو
يــةط يــــةط ،ةــة ٍــةر ثيَغــــةمبةريَك دةثرشــر َ تــى كــة رِةواىــةو كــرد وةذــىء ثــةيامى
خــىمه ثيَــدا ىــارد  ،ئايــا قةومةكــةت ،كىمةةَـــطاكةت ضــىىياٌ وةآلو دايــةوةو ئيحــا بــى
زاىيــارييتــــاٌ ةــة ذةديصــــى ثيَغــةمبــــةر دا ٍــاتوة كــة ثيَغةمبــةر وا د َ كةشــى
ةةطــــةلَ دا ىيــة ،كــةط ئينــاىى ث ـ ىــةٍيَياوةٍ ،ــى وا ٍةيــة ش ــ ضــوار كــةط ئيناىيــاٌ
ثيََـــــيَياوة ،وة ٍـــى وا ٍةيـــة كىمةةَـ ــيَِى زذرٍ ،ـــى وا ٍةيـــة كىمةةَـ ــيَِى كـــةو ،يـــاىى
ثيَغـةمبةراٌ (عمّٗي الصةٔ ٚالشةً) زذر تووظـى ىارِةذـةتيىء طرفتـاريى بـوو وٌ ،كـة
ثيَغةمبـةريَِــــى ثايــة بــــةرز خـــوا يــةط ىةفــــةر ئينــــاىى ث ـ ىةٍيَي ــ  ،ئــةوة ديِــة
يةكــــيَك ،ئــةوة ديِــــة دوواٌ ،ئــةوة ديِــــة شــــ !! بــةآلو طــرىط ئةوةيــة خـــوا ةــة
ٍــةمووياٌ دةثرش ـيَتةوة ،ديــارة خـــوا زاىــاو ظــارةزا كــة ةــة ثيَغةمبــةراٌ دةثرش ـيَتةوة
بيَطوماٌ بـى شــةرزةىعــتــِردٌء شـــةركىىةكردىى قةومةكاىياىـة ،ئةطـةرىا خــوا دةزاىـ
ثيَغةمبةراٌ (عم ّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) كةمتةرخـةميياٌ ىـةكردوة ،ضـوىِة ثيَغةمبـةراٌ
ثاريَـــــسراو بـــووٌ ةـــة ٍةةَـــــةء كــةموكـــــورِيى ،بـــةآلو دةيـــــةو َ ةـــــةواٌ ببيصـــــت  ،كـــة
دةفةرمـو َ ضىٌ وةآلمـدراوىــةوةو كىمةةَـطايةكـاىياىى ث شــةرزةىعـــ
ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،ئــــةواىيغ دةةَــ ــيًَ

دةكـات ﭽ ﭚ

ئيَنــــة ٍــــيض زاىياريينــــاٌ ىيــــة ،ﭽﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ ،بيَط ــوماٌ ٍــــةر تــى زذر زاىــــا ىَــــيَيييةكاىى ( َع ةًَّ) ؼــيغة موباةة ــة
(عَا ٔل ي)ة( ،ع ام) واتــة زاىــاَ ( ،ع ةًَّ) واتــا زذر زاىــا ،ﭽﮫﭼيــغ كــى (غَ ِٗ ب)ة،
(غَِٗ ب)يـغ ،واتــة ىاديــار ،ثةىَـــاٌ.
ة َيــرةدا تو َي ـ ةرةواىى قورِئــاٌ دة َة ـيًَ باظــة يــاىى ضــى ثيَغةمبــةراٌ (عم ّٗي الص ةٚ
ٔالش ةً) دةةَــــيًَ زاىي ــارييناٌ ىيــة طةةــةكامناٌ ميللةتــةكامناٌ ضــىىياٌ وةآلمداييــةوةو
بىضــى واياٌ فــةرمووةو شــ ماىـايــاٌ بى ئةو رِشــتةية ةيَِــداوةتــةوة
رِا يةكـــــةو ٍةىـــديَِياٌ طوتووياىـــة ئـــةو رِذىة رِذىيَِـــى ٍيَيـــدة بـــة ترشـــة ،وةط
كوردةواريــى خىمــاٌ دة َةـيًَ مرذ ــ ىــاو خىظــى ةةبيـــرضىتةوة ،ئةوةىــدة بــة شــاوء
ٍةيبـــــةتء ٍةىمةتـــــة! ثيَغـــــةمبةراٌ (عم ّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) ةـــةو كاتـــةدا ةـــة
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ترشــــاٌء ةةبــةر بــةرزيدء طــةورةيد خـــواو ةــة ذةىمــةتى ئــةو رِذىةٍ ،ةىديَِـــياٌ

زاىيـارييـــاٌ ىــاميَيــــ  ،كــة دةةَــــ َيً ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ،

ديـــارة خىيــــاٌ ٍيضيــــاٌ ةةبيــر ىاميَيــــ ةــةو كـــاتةدا ،بــــةآلو مــً ئـةو ماىايــةو ثـ
بةٍيَــس ىيــة.
رِا دووةو ئةو رِايـة دةضيَتـــة عةقلَـــنةوة ،اليةىطراىــى دةةَــيًَ ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ،
واتــة زاىيـارييةكنــــاٌ ىيــــة كــــة تــى ىةتبــــ ٍ ،ةرضــــى ئيَنــة دةيــساى تــى زيــاتر
دةزاىــى ،واتــة ظــتيَِناٌ ةــةال ىيــة بــة تــى رِابطةيــةى  ،وة خـــوا طــةورةػ كــة

دةفـةرمو َ ﭽﭗ ﭘﭼ ،مةبةشـتى ئـةوة ىيـة كـة ىةزاىــ  ،بـةةَِو مةبةشـتى
ئةوةية كة ئةواىى ديِــة شــةرزةىعـــ بِـات ،ئـةواىيغ دةةَـيًَ خــواية تـى ةـة ئيَنـة
ضاكتــر دةزاىى بىخــىت دةزاىى ضىىيــاٌ وةآلمداييةوة.
رِا شـيَيـةو وة دةظــطوجن ماىاكة ئاوابـ خـواية! ئةوة كة ئيَنــة دةيـساى ةةضـاو
زاىيــار بيَـصــــيوور تــى ،وةط ىةبــــووٌ (ع دً) وايــة ،وة ئيَنــة زاىيارييةكــناٌ ىيــــة
ظــاياىى بــاط ب  ،ةةضــاو زاىيــار تى .ئةو شـ ماىـــايةي بـى ةيَِـــدراوىةوة ،كـة مـً
زياتر ماىـا دووةوء شـيَيةمه بةدةَـً.
ئيحـــــا ديَتــــــة شـــــةر باشــــى عيصــــــاء مةرِيــــةمى دايِـــى ،بــــى بةرثةرضــــداىةوة
ىةؼـــــرِاىييةكاٌ ،وة ةـــــةو شـــــــوورِةتةدا زذر باشـــــى خـــــاوةٌ كتيَبـــــةكاٌ بةتايبـــــةتى
ىةؼـرِاىييةكـاٌ كراوة ،وةط ضىٌ ةة شــوورِةتى (الٍش ا)ٞدا زذر باشـى خـاوةٌ كتيَبـةكاٌ،
بةتايبــــةتى جووةةكــــةكاٌ كــــراوة

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭼ ،ياد بِــةوة ئةو كاتة كة خـوا فـةرموو ئـة عيصــا كـورِ
مةرِيــةو! يــاد ضاكــــة مــً بِــــةوة بةشــةر خــىتء بةشــةر دايِــتةوة ،ضــاكةيةكى زذر
طةورةو ةةطــةةَدا كـــردووٌ ،ضــاكـــة خــوا ةةشـــةر عيصــا ئةوةيـة كـة كردوويـــةتى بـة
ثيَغــــةمبةر خــى  ،بــةب بــاي دروشــتى كــردوة ،ئــةو ٍــةموو موعحيساىــة ثيَــداوٌ،
رِووذيَِـــى زذر ثــاكى ثيَــداوة ،وة ضــاكة خـــوا ةةشــةر دايِــى عيصـــا ئــةوة بــووة كــة
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ئــــافرةتيَِى زذر ثاكــــيسة بــووة ،خـــوا بةشــةر ٍــةموو ئافرةتــاىى دىيــادا ٍةةَيبـ اردوة ،وة
ثاظــاٌ عيصـــا بةبــ بـاي ةـة زطيـــدا بىتـة كىرثـة ،كـة ئـةوة موعحيسةيـةكى زذر طـةورة
ب ــووة ،وة دوايــيغ خـــوا ثةروةردطــــار عيصـــا ٍيَيــــاوةتة طــىو قص ــة ةــة كاتيَِــدا كــة
مةةىتِــة بووةو ةةشــةر قىىــدا ــ بووة ،ئيحــا كاتيَـــك ةةطـــةلَ خىيـــدا بردوويةتـةوة،
بى ال طةةةكــة  ،ئةو بةرطريــى ةة دايِى كردوة ،وةط ةة ظـويَيى ديِـةدا فةرموويـةتى

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ مــــــر  ،واتــــــة
(عيصــ ــا  )طوتــــى مــً بةىــــدة خـــواو كــــتيَبى ث َيــداووء كردوومــى بــة ثيَغةمبــةر
(يــــاىى ضــى كردوومــــى بــة ثيَغ ــةمبةرو ك ــتيَبى ثيَــــداووو واتــة دةمِاتــة ثيَغةمبــةرو
كتيَبــــه ث َيــدةدا ،كةواتــة ئــةو دايِــة مــً خراثــةكار ىيــة)وة خـــوا ميــى بــة موب ــارِةط
دروشــــتِردوة ،وة فةرمـــــاىى ثيَِـــــردووو ىويَـــــ بِــــةو ،وة زةكـــات بـــدةو ،وة ةةطـــــةلَ
دايِنــدا ضــاط مب ،وة مً خى بةزةطــرء بةدبةخ ىيه ،وة شةالمه ةـــ بــ ئـةو رِذىة
كــة ةة دايــك دةبـــ هء ،ئـةو رِذىة كـة دةمـروء ،ئـةو رِذىة كـة زييـدوو دةئـةوة ،ئـــاوا
عيصـــا  بةرطريــى ةة دايِــى كــردوة.
ئيحــــا خـــوا ثةروةردطــــار ديَتــة شــةر باشــى شــةرىميَر ئــةو ضــاكاىة كــة ةةطــةلَ

عيصــــ ــادا كردووىـــــى ،دةفـــــــةرمو َ ﭽﭯ ﭰﭱ ﭲﭼ ،كاتيَـــــك كـــــة
ثعـطـيـريى تىو كــردو تىو بةٍيَــس كرد ،بة (زٔح الق دض) ،واتة

بـة جبـريــل ،ﭽﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،ةةطةلَ خةةَك قصـةت دةكرد كة ةـة بيَعـــِةدا بـوو ،
وة بــة كاملَـيي ــغٍ ،ةةَبةتــــة ٍــــةموو كــةط بــة كام َل ــيى قصــــاٌ دةكــات ،كــة دةكةويَتــة
تةمةىى ثةجنــاء ظــةشــ شـــاةَيىٍ ،ـــةموو كـــةط قصـــاٌ دةكـات! ئـةد بىضـى خــوا
كاربةجـ وةط ضاكــةيــةط ةةشــةر عيصـــا باشى دةكـــاتو واتـــة قصـــةكردى كاتـ كـة
ةةشةر قىىــدا بوو ء ةـة بيَعـــِةدا بـوو  ،وةط قصـــةكردىى كـــاتى كامـلَ بووىـ  ،وةط
يةط بووٌ ،ضوىِـــة ميـــدالَ ئةطـةر ٍـةر بسي يَيـ ء بسيرِيَيـــ ٍ ،ـةموو ميداةَــيَك زي ـة
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زي ــى ٍةيــــة ،وة ٍــةموو ميداةَــــيَك ٍةىــديَ وظــةو دةىطــى ىامــةفَوومى دةب ـ  ،بــةآلو
ميــدا َةيَك مةةـىتِــــةب ء وةط ثيــــاو طــــةورة قصــــاٌ بِــات ،ئــةوة موعحيسةيــة ،بىيــةػ
خــــوا كاربـــةج قىىـــا ى كاملَـيَـ ــتيد (كّٕل  )ٛةةطـــةلَ قىىـــا ى ىيَـــو بيَعـ ــِة دا

باشِردوة ،بى قصــةكردىى عيصـا  ، ئيحــا دةفةرمو َ ﭽﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭼ ،وة يـــاد بِـــــةوة كـــة مـــً كـــــتيَبء ذيِنـــةتء
تــةورِاتء ئييحيل ــه ف َي ــر كــــرد  ،ئيحــــا ئايــــا تــــةورِاتء ئييحـيلــــيغ ٍــةر كــتيَــــبء
ذيِنــةت ىيــًو

زاىايــاٌ ٍيَيـديَِــــياٌ طوتووياىــة كيتــاي ة َيــرةدا بــة ماىــا ىووشـ د َ ،ذيِنــةتيغ
واتـــا ٍـــىػء طـــىػء ورياييـــةكى زذرو دابوويـــة ،ئيحـــا تةورِاتيعـــــه فيَركـــرد كـــة
ظةريعةتيَِــــة بــى مووشــا ٍ ــاتوةٍ ،ــةروةٍا ىةؼــرِاىييةكاىيغ ةةشــةر دةرِذٌ ،وة
ئييحيلــيغ ت ةواوكــةر تةورِاتــةٍ ،ةىــديَك ظــ ةــة تةورِاتــدا ٍــةبووة ال بــردوة ،وة
ٍةىــديَِى ديِــــة تازةظــــى ٍيَيــــاوة ،يــةكيَِد ديِــة ةــة ضــاكةكاىى مــً ةةشــةر تــى ئــة
عيصـ ــا! ئــةوة بــووة كــة ئــةو موعحيسةيةظــه ث َيــدا

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﭼ ،وة يــــاد بِــــةوة كــة ةــة قــــورِ َ ظــــيَوة باةَيــدةت دروش ـ دةكــرد بــة
مىةَــةتى مً ،واتة ةة قــورِ َ ظـــيَوة باةَيـدةت دروشـــ دةكـردو دةبـوو بـة باةَيـدة ،جـا
ئــةوة ج جــىرة با َة ــيدةيةط بــووةو ٍةىديَــــك دة َة ـيًَ ظةمعــةمة كــويَرة بــووةٍ ،ةىــديَك
دة َة ــيًَ كــــىتر بــووة ،بــةآلو خـــوا باشــى ىــةكردوة ،طــرىط ئةوةيــة عيصـــا  ظ ـيَوة
باةَيــدة ةة قــورِ َ دروش كردوة ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ ،فووت ثيَدا
دةكــردو دةبــو بــة با َة ــيدة ،طوتوويــةتى بــة ىــاو خـــوا ،يةكصــــةر بىتــة باةَيــدةو فرِيــوة،

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،وة كــويَر زطنــاط ةةطــةلَ بة َةــةك ضــاط
دةكردىــــةوة ،بــة مىةَــــةتى مــًء بــة فةرمــــاىى مــً ،فــوو ةــــ دةكــردٌء دوعــــا بــى
دةكــردٌء ضــــاط دةبووىــــةوة ،ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ ،وة كات َيــك مردووةكاى ـ

دةردةٍيَيايــةوة بــة فــةرماىى مــً ،ديــارة ٍــةموو كــةط دةتواى ـ مــردوواٌ دةرٍيَييَتــةوة
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ئةطــــةر ٍــةر جــةىازةكــــاىياٌ بــ  ،بــةآلو ةيَــرةدا مةبةشــ ئةوةيــة مردووةكاىــ بــة
زييدوويى دةردةٍيَيــايةوة ،دةةَــ مـردوو وا ٍـةبووة ضـةىد ٍـةزار شـا َل بـووة مـردوة،
عيصـــا  ضىت ــة شــــةر قةبرةكــــة ء فةرموويــةتى فــةٌ كــةط مــً عيصـــا كــورِ
مةرِيــــةمه ثيَغةمبــةر خـــواو تــى ك َيــىو مردووةكــةػ بــة قصــــة كــةوتوة ،طوتوويــةتى
مييــغ فةٌ كةشــه ،طوتوويةتى دة بة فـةرماىى خــوا زييـدوو ببـــةوة ،زييدووبىتـــةوة
دةرياىَــيَياوة ،قصــة كردوةو ثرشـيارياٌ ةـــيَـِـردوة ،دوايى فةرموويــةتى بة فةرمــاىى
خــوا بضــــىوة ظــــويَيى خـىت ،ظــــاياىى باشــة ئـةوة ةــة ئييحــيلةكــــاىدا ىيـة كــة مــردوو
ضــةىد ٍــةزار شــالَ ةــةوةو ثيَغ زييـدوو كرابيَتـــةوةٍ ،ـةروةٍا دروشـتِردىى باةَيـدةػ
ةـــة ظــيَوة قـــورِو ثاظـــاٌ فووثيَـــداكردىىء بـــووىى بـــة باةَيـــدة زييـــدوو ،ئـــةوةػ ةـــة
ئييحـيلةكــاىدا ىيــة ،ئةوة ةةويَــدا ٍةية ،بى ويَيـة طـةجنيَك تـازة مـردوة ،دايِـى ٍـاتوة
داوا ةة عيصـــا كردوة ،دوعــا بى بِــات ،ئـةويغ دوعـــا بـى كـردوةء ةةشـــةر ظـويَيى
خى ٍةةَصــاوةتةوة ،بـةآلو ةيَـرةدا خــوا باآلدةشـ دةفـةرمو َ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﭼ  ،ياىى مردوو كـة ةـة قـةبر َ دابـووٌ ،زييـدووت دةكردىـةوة ،ئيحـا ديَتـة شـةر

باشــى ىيعنــةتيَِى ديِــة ء دةفــةرمو َ ﭽﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﭼ ،وة ياد بِــةوة كاتيَك وةضـة ئيصـــرِائيله ةـة تـى دوور خصـــتةوة،
واتة جووةةكـةكــامن ةـة تـى دوور خصـــتةوةء تـىو ةـةواٌ ضـةثاةَةدا ،كاتيَـك بـة بةةَـطــة

رِووٌء ئاظــــِرايةكاىةوة ٍاتيــــة اليــــاٌ ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﭼ ،ئيحــا ئةواىة بيَبـرِوابووٌ ةـة كافرةكـــاٌ ،ةـة وةضـة ئيصــرِائيل طوتيـاٌ
ئــةوة جادوويــةكى ئاظــ ِراية ،بةآلو مً تـىو ةـةواٌ ثاراشـ  ،ديـارة كـة دةفـةرمو َ تـىو
ةــــةواٌ ثاراشــــ  ،ئاظــــِراية دوايــــى ٍــــةر بــة جاشــووشــــيدء بــة ثيىىــى جووةةكــةكاٌ
عيصـــا  طيــرا ،بة ذيصــابى ىةؼرِاىييةكاٌ طيـــراو ةـة دار درا( ،ةـة خـاج درا) ،بـةآلو
ئيَنــة مصــــوةَناٌ دةزاىيـــــً ةــة خــاج ىـــــةدراوة ،بــةآلو بىضــــى ةيَـــرةدا خـــوا تواىـــا
دةفــــةرمو َ ةــةوامن ثاراشــتىو ديــارة واتــة ثاراشــتنى كــة بتِــوىٌ ،كةواتــة ئــةو ئايةتــة
ئــةوة ىةؼــــرِاىييةكاٌ دةيلَــــيًَ بــة درذ دةخــــاتةوة ،ضوىِــــة ئةطــةر عيصـــا ةــة خــاج
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درابـ  ،ماىا واية خـوا باآلدةش ىةيجاراشتوة! ٍةروةٍا ئـةوةػ بـة درذ دةخاتـةوة كـة
عيصــــا خــــوا ثـــةروةردطار مراىـــدبيَتى ،ئيحـــا بـــةرز كردبيَتـــةوة ،ضـــوىِة مةبةشـــتى
جووةةكةكـــــاٌء رِذمةكـــــاٌ ئـــةوة بـــووة عيصـــ ــا بِـــــوىٌ ،ئيحـــــا ئةطـــــةر خــــوا ٍـــةر
مراىدبيَــــتىء دوايـــى بــــةرز كردبيَتـــــةوة بــــة مردوويـــةتى ،ماىــــا وايـــة ئامــــاجنى
جووةةكــةكاٌء رِذمــةكاٌ ٍاتىتــة د  ،بــةآلو كات َيــك ئامــاجنى ئــةواٌ ىةٍاتىتــةد كــة بــة
زييــدوويى بـةرز كرابيَتـــةوة ،وةط عةقيـــدة ئةٍلـــى ئيصـــىو وايـة ،وة ةـة شـــوورِةتى
(آه عىساُ) ،ةة شــوورِةتى (الٍش ا)ٞيعــدا ةة بةرطى دووةوء شــيَيةمى ئـةو تةفصـيــرةدا،
بة تةفؽــيل ئةو مةشــةةةيةماٌ باشــِردوة.

ئيحــا ديَتــــة شــــةر بابةتيَِــــى د  ،دةفــةرمو َ ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ،وة كاتيَــك شرووظــه بــى

ذةوارييةكـاٌ كــرد( ،ياىى خصــتنة دةَيــاىةوةو خورثــةو بى كـردٌ) كـة بـرِوا بـة خـىوء
بــة ثيَغــــةمبةرةكةو بيَيــــً ،طوتيــــاٌ ئينامنــاٌ ٍيَيــا ،ظــايةدبة كــة ئيَنــة طةردىِةضـ ،
وةذى ةيَــرةدا بة ماىا خصــتية دلَء خورثــة (سل ّاً) د َ ،ىةط بة ماىا ئةو وةذيية
كـــة بـــى ثيَغـــــةمبةراٌ د َ ،ضوىِـــــة ذةوارييـــةكاٌ ثيَغةمبـــةر ىـــةبووٌ ،وة ٍةىديَـ ــك
طوتوويــــاىة دةطوجنــــ ذةوارييــــةكاٌ ثيَغةمبــةر بــووبً ،بــةآلو ئــةوة كــة طو ــاٌ ةــة
ٍةموويـاٌ رِاشــترتة ،ضوىِة وةذى ةة بةكارٍيَياىى قورِئاىدا بة ضةىد ماىـايةط ٍـاتوة

 )1بــة ماىـــا ئامــــاىة ،د َ ،وةط خـــوا دةفــةرمو َ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ مر ـ .
 )2بـــة ماىـــا ئيلَـــــامى ةريسيـــــى د َ ،وةط خــــوا دةفــةرمـــــو َ

ﭽﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ...ﮔ ﭼ النحــل ،واتة وة ثةروةردطــارت شرووظــى كرد بى ٍةىــط.
 )3وة بة ماىــا فيَركــردٌ ديَ ،وةط دةربــارة شــرووػ كــردٌ بى دايِـى مووشـا 
دةفــــةرمو َ ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ...ﭶﭼالقصـ  ،واتــة وةذينــاٌ ىــارد بــى
دايِى مووشــا  ،كة ئةويــغ ةيَــرةدا مةبةش ثيَى خصــتية دةَة ،كة بة عـــةرِةبد
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(سل ّ اً) و بة كــورد (خورثــة)ية ،ةيَرةظدا بة ٍةماٌ ظيَوة كة دةفــةرمو َ كاتيَـك
وةذيه ىارد بى ذةوارييةكاٌ كة ئيناٌ بة مـًء بـة ثيَغــةمبةرةكـــةو بيَـيً ،طوتيـاٌ
ئينامنــــاٌ ٍيَيــــا ،وة تــــىػ ظــــايةد بــــة كــــة ئيَنــــة مصــــــوةَناى  ،ياخــــود ئيَنــــــة
طةردةىِــةضيــً.
ئيحا خـوا  باشــ ى ئةو بةشةرٍاتة طرىطـة دةكـات كـة بريتيـة ةـة دابـةزييى شـ رةو
خـواىيَِى ثرِ ةة خـواردٌ ةة ئاشــناىةوة ،دةفةرمو َ

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ ،يــاد بِــةوة
كاتيَك ذــةوارييةكاٌ طوتيـاٌ ئـة عيصــا كـورِ مةرِيـةو! ئايـا ثـةروةردطارت دةتواىـ
ش ـ رةو خـــواىيَِى ث ـرِ خـواردمن ــاٌ ةــة ئاش ــناىةوة بــى دابةزيَي ــ و ديــارة برشــى بــووٌ،
ثيَويصـــتيياٌ ث َيــى بــووة ،وةكـو دوايــى خىيــــاٌ ثاشــــاوياٌ داوةتـــةوة بــة ضــةىد ظــــتيَك،
شةرةتا عيصـا دةفـةرمو َ ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ،طـوتى ثاريَـــس ةـة

خـــوا بِــــةٌ ئةطــةر ئيناىــدارٌ ،ئةطــةر ئيناىــدارٌ ثــاريَس ةــة خـــوا بِــةٌ كــة ئــةو جــىرة
داواية ةــ بِــةٌ ،خـوا شــ رةو خـواىتاٌ ةة ئاشــناٌ بـى دابةزيَيــ  ،ىابيَـ داوا وا ةـة
خـــوا بِــةٌ ،ئيحــا دوا ئــةوة ذةوارييــةكاٌ ئاماجنــةكاىى خىيــاٌء ثاشــاوو بة َة ــطةكاىى
خىياٌ بى دابةزييى ئـةو شـ رةية دةخةىـةرِوو ،عيصــا قةىاعـةت دةكـات ،كةواتـــة ئةمـة
ئةوة ةــ وةردةطيـر َ كة ئييصــاٌ دةبــ ئاماىخء مةبةشـــتى خـــى بـاػ خبـــاتة رِوو،
زذرجـــــار خصـــتية رِوو ئامـــــاىخء مةبةشـــــ بـــة ظــيَوةيةكى جــواٌ دةبيَتـــــة ٍـــــى
ئي ـياعِردىى اليةىى بةراىبـةر ،ئيحـا ذةوارييةكـاٌ دةةَــيًَ

ﭽﯯﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ،
طوتيــاٌ دةماىــةو َ ةيَــى خبــــىيً ،ديــارة برشــى بــووٌ ،وة دةَيعــــناٌ ئــاراو بطــــر َ ،وة
بعــساى كة تى رِاشــت كـردوة ةةطةةَـــناٌ ،وة ظـايةديغ بـ ةةشـةري ،كةواتـة ضـــوار
ثاشــــاو ديَييــــةوةو دةخيةىــةرِوو ،ئيحــا عيصـــا  داوا ةــة خـــوا ثةروةردط ــار دةكــات
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ ،عيصــــا كـــورِ
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مةرِيــةو طــوتى ئة خـواية ثةروةردطــارماٌ! خـواىيَِنــاٌ ةة ئاشـناىيَوة بـى دابةزيَيـــة،
عيصـــاػ  شـــ ثاشــاو ديَيــيَتــةوة
ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ،بىمــاٌ ببــ بة جــةىٌ بـى
ٍـى يةكةممــاٌ ياىــى ٍــى ئيَصـــتاماٌء ٍـى دوايينـــاٌ ،واتــة ئـةو رِذىة بـى ٍــةمووامناٌ
ببيَتة جــةىٌ ،وة ببيَتــة ىيعــاىةء بةةَـطةيةط ةـة تـىوة كـة عيصــا ثيَغةمبـةر خــوايةء
ةةشةر رِيَباز خـواية ،ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،ب يــوء رِذزييعــناٌ بدةيـة ،تـى

باظرتيين رِذزيــدةراىى ،واتة عيصـــا  مةشــةةة خــواردٌ دةخـــاتة كىتـــايى ،ئـةواٌ

خصــــــتووياىة شــــــةرةتا ،طوتيــــــاٌ ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ ،بــــةآلو عيصـــــا
دةخيــاتة دوايــى ،ديـــارة ٍـةر كةشـــيَك ةةقـةدةر خـى ظـــ داوا دةكـــات ٍـى عيصـــاػ
ئــةوة ةــة مةقــــاوء ثايــــة بــةرز ئــةو دةوةظـيَتةوة ،ئيحــا بــساى خـــوا ضــى فــةرمووة
ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ ،خـــوا فـــةرموو مـــً ئــةو شـــــ رةية دادةبةزيَينـــة

شـــــةرتاٌء بىتـ ــاٌ دةىيَرمـــة خــــوار َ ،ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼٍ ،ةر كةشـيَك دوا ئـةوة ئـةو شـ رةو خــواىة دةىيَرمـة
خـوار كــافر بـ ء بيَــبـرِوا ب  ،بةجىريَــك شـــسا دةدةو ٍـيض كةشـه ةـة جيَـــاىياٌ ئـاوا
شــسا ىةداب  ،جــا وةط دوايى باشــى دةكـــةيً ،زاىايـاٌ باشـى ئـةوةياٌ كـــردوة ،كـة ئايـــا
ئـةو شــ رة دابــةزيوة ،ياٌ داىةبــةزيوة ،وة ئةو شـــ رةية ضـى ةةشـــةر بـووةو ئةواىـــة
كــة ةةطــةلَ عيصــ ــا بــــووٌ ضــــةىد كــــةط بــووٌو ئــــةوة زذر ةــة زاىــــاياٌ ةةوبــــارةوة
معــتـومرِيــاٌ ٍةيــة ،كة ةة مةشــةةة طرىطــةكاىدا ئامــاىة ثــ دةدةيً.
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ضـةند مةسـةلةيـةكى طرنـط

مةشـــــةةة يةكـــــةو يةكـــــةو كـــة دةفـــــةرمو َ ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ،ديـــارة بـة تةئِـــيد ئــةو رِذىة
كة خـوا ٍــةموو ثيَغــةمبةراٌ (عمّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) كىدةكاتـةوة رِذى قيامةتـة،
ضوىِـــة خــوا ةـة دىيـادا ٍـةر ثيَغــةمبةريَِـــد ةـة كـــاتى خىيـدا ىـــاردوة ،بـةآلو ئــةو
رِذىة كــة ٍــةموواٌ ثيَِــةوة كىدةكاتــةوةٍ ،ةةَبةتــة ةةطــةلَ ئوَممةتةكاىيعــياٌ ،رِذى
قيامةتــة ،جـــا ئييصـــاٌ ئةطـــةر بيَييَتــة بةرضـــاو خـــى ( )124000داىـــة ثيَغـــــةمبةر
ٍةريةكة ئوَممةتى خى ةةطــةةَدايـــة ج عـــةرزيَك ٍـــةةَى دةطـر َ ،بـة مليـاراٌ مليـار
بةظـــةرو! بـــة تةئِـــيد ئـــةو شـــــةر زةويـــة ئيَنـــةػ ٍةةَـــى ىـــاطر َ ،بىيـــــة خــــوا

دةفــــــــــةرموو َ ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﭼ إبراهيـــ  ،ئــةوة بىيــة بىتــــاٌ بــــاط دةكــةو ،ضوىِــــة رِةىطــة خة َة ــِى
عةةـناىيىء كىةَــِة خويَيــدةوار ،ئةو ثرشــيارةتاٌ ةــ بِــةٌ ،ب َليًَ جـا باظـة ئيَصــتا
ىـسيِة ذـةوت ملــيار بةظةر ةةشـــةر زةو دا ٍةيـــة ،خـى ئةطـةر ٍـةتا شـةد شـاةَى
ديِة ،دوو شــةد شــاةَى ديِـــة ىـازاىى ضةىـــد ديِـــة بةظـةر ةةشـــةر زةو ٍـــةب ،
ئةو ذـةوت مليــارة رِةىطـــة ببيَتــة ٍةظ مليــارء بيصــ مليــارء ضل مليـاريغ ،ةـة
ئادةمةوة كة ئةمة ىازاىيــً ،تاكو ئيَصــتا دةبــ ضةىد مليار بةظـةر تيَجـة ِر بـً ،ئـةو
ٍــةموو مليــــار مليــار بةظــــةراىة ئةطــةر ةةشــةر زةو داياىبييَــــى ،يــةكى ٍـــةر ث َيــيخ
شـاىتيه جيَطـا بطـرٌ جيَيـاٌ ىابيَتــةوة ،ضوىِة تى وةرة بـة مـةترو شـاىتيه ذيصـــابى
بِــة ،ئــةو ٍــةموو مليــار بةظــةراىة ئةط ـةر دةرياكــاىيغ ببيــة وظــِاىىء ٍةموويــــاىى
ةةشـــةر دابييَـى ،جيَيـــاٌ ىابيَتـــةوة ،ئـة ئـــةد ضـىٌ ئـةو شـةر زةويـة جـــيَى ئــةو
ٍــةمووة خةةَـِــة تيَــدا دةبيَتــةوةو

ئيَنـــة ةـــة وةآلمةكـــة دا دةةَــ َي خــــوا ثـــةروةردطار دةفـــةرمو َ ﭽﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ إبراهيــــ  ،واتـــة
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ئــ ــةو رِذىة كــــــة زةو وةط خــــــى ىاميَييَتــــــةوةو ئاشــــــناىةكاىيغ وةط خىيــــاٌ
ظ سُ ال ٍٖ اضُ َٖ ًَِٕ
ىاميَييـةوةٍ ،ــةموو دةطــىرِ َ ،وةط ثيَغةمبـةر  دةفــةرمو َ [ ُٖخِ َ
ك ُق ِسصَ ٌَ ٔٛقٔ ٘ لَ ِٗصَ فَّٔٗ ا وَ ِعمَ يْ
ا ِلقَٔٗاوَ َ ٔٛعمَ  ٜأَ ِز ٍ هَِٗطَ اَ َٞع ِ سَاَ َٞ
ح ٖب اُ ه سقي=
ش ٔم ْي ه سقي= (َٔ ،)9<;9ا ِه َُ ٔ
خ ازِ ٗٙه سقي= (َٔ ،)9875وُ ِ
جُْ البُ َ
ألَحَ ٕد]{َأطِ َس َ
ض َ٘ ا ُ َعٍِ ُْ} ،واتــة ةـة رِذى دوايـــد خـةةَك ةةشــةر
س ِّنِ هِ َِ سَ ِعدٕ زَ ٔ
( ):677عَ َ َ
زةويةكى شــجد كىدةكريَيـةوة ،وةط ىاىيَِــى شـــجى ةيَـــد َ طوىـاذى ةةشـــةر ىـةكراوة.
ئـيـحا ىاىيَِــى شــجى كة طوىاذى ةةشةر ىةكراب  ،ماىا واية ئـةو زةويـة ئيَنـة ىيـة،
بة ظيَوةيةكى ديِة خــوا ثـةروةردطار ٍةيةةتةكـة دةطـىرِ َ ،ىـازاى ضـىىةو ديـارة
زذر فـــراواٌ دةبـــ  ،وة تةظـــِيلة دىيـــا كـــة ئيَصـــــتا زةويـــةء كىمةةَـــة خـــىرةء
كةٍِةظاىةكاٌء كةوٌء كائييات خـوا كـاربةج بـة جىريَِـــى ديِـة دايدةرِيَ يَتـةوة

كــة ب ـةط خـــوا بىخ ــى دةزاى ـ ضىى ــة ،ئيحــا كــة خـــوا ثيَيــاٌ دةفــةرمو ﭽﭗ
ﭘﭼ ،ضــيتاٌ وةآلو درايــةوةو ئــةواىيغ دةةَــــيًَ زاىياريينــاٌ ةــةال ىيــــةو ٍــى

ىاتـــــةواويغ الي ـــى ئـــةوة ىيـــة بـــى تـــى خبةييـــــة رِوو ،ئـــةوة يـــــةط ،يـــاخود ئـــةو
زاىيــــاريية كــة تــى ةــة التــــةٍ ،ــــى ئيَنــــة ةــة بةراىبةريــــدا ظــــتيَك ىيــــة ،كةواتــة
ثيَويصـــــ ىاكـــات ئيَنـــة بـــى تـــى خبةييـــة رِووٍ ،ةةَبـــــةتة خــــوا ثةروةردطـــــاريغ
مةبةشــتى ئــةوة ىــةبووة ،كــة ئــةواٌ ة َيــرةدا قصــــة بِــةٌء زاىيــارييــــةط خبةىــة رِوو،
بة َةــِو مةبةشــتى ئــةوة بــووة كــة شةرزةىعــــتى كىمةةَـطــــا كــافرةكاىيــــاٌ بِــــات ،كــة
ئيناىياٌ ثيَياٌ ىةٍيَيـاوة ،تـاكو ثيَغةمبـةراٌ (عم ّٗي الص ةٔ ٚالش ةً) بلَـــيًَ ئيَنـة
ثيَنــــاٌ رِاطةيــــاىدٌ ،بــةآلو خـــواية ضــىىياٌ وةآلو دايــــةوةو تــى باظـــتـــر دةزاىــىء
فريعــتةكاٌ ىوشــيووياىةو تىمــاركراوة ،با خبــريَتــة رِوو.
مةشــ ــةةة دووةو خـــــوا ثــــةروةردطار دةفــــةرمو َ

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗﭼ ،كاتيَــك خـوا فــةرموو ئة عيصــا كـورِ
مةرِيــةو! ضاكــة مً بةشةر خىتء دايِــتةوة ياد بِــةوة ...ةةو دوو ئايةتةدا خـوا
زاىاو تواىــا ( )10ةة موعحـيسةكاىى خى كة بة عيصــا  داوٌ ،دةخــاتة رِوو
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م عج
ي
ع
ـس
ـي
ن
باسي ( )90هل و ز ه كا ي
ا
يةك ــةو ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،يــاد بِــــةوة كــة تــىو بــةٍيَس كــــرد بــة
(زٔح الق دض) ،ديــارة ٍةىديَــــك ةــة تو َي ـ ةرةواىى قورِئــــاٌ دة َة ـيًَ (زٔح الق دض)
واتة جبـريل ،وة ٍةىديَك طوتوويــاىة (زٔح الق دض) ئةو ئينـاىةية كة عيصـا 
ٍـةيبووة ،وة ٍةىديَك طوتووياىة (زٔح القدض) ئةو رِووذـة ثاكةية كة عيصـا 
ٍـةيبووة ،بةآلو ىةؼــرِاىييةكاٌ بىخىظـــياٌ ىازاىـــً (زٔح الق دض) ضـيةو دةةَـــيًَ
(زٔح الق دض) ظــــتيَِة ةــة ىيَــواٌ خـــواو عيصـــادا ٍــاتوةء ضــــووة ،ىا َةــيًَ جبــريل،
بةآلو زاىاياىى ئيصـىو دةةَــيًَ ياٌ مةبةش ثيَى جبـريلــة ،كة ئةو رِاية بةٍيَـسترة،
ضوىِة خــوا بـةرز دةفـةرمو َ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯽﭼ

النحل ،بلَ (زٔح القدض) ةة ثةروةردطارتةوة ئةو قورِئاىة دابـةزاىـدوة ،..كةواتــة
(روح الق دض) يـ ــاىى جبـ ــريل ،ضـــىىيةتى بةٍيَسكردىـ ــى عيصـــ ــا  بـــة (زٔح
الق دض) ضــى بــووةو ئــةوة بــووة كــة جب ــريل ٍةميعــــة ةةطــةةَى بــووةو ٍاوكــاريى
كردوةو فيَر كردوة ،ثعــتى طرتوةو دةَى رِذظً كردذتةوةو ثاراشـتووظــيةتى.
دووةو ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،خـــــةةَِى دةدويَيـــــى كـــــة ةـــــة
بيَعــِـ ــةدا  ،وة كـ ــاتيَك كـــة دةكةويـــة تةمةىيعـــــةوةو كامـ ـلَ دةبـــى ،ثيَعـ ــرتيغ
ئايةتــةكاىى شــوورِةتى مةرِيــةمماٌ ٍيَيايــةوة ،كــة خـــوا ثــةروةردطار ةــة شــوورِةتى
مةرِيــــةو دا ب ــاط دةكــــات ،ضــىٌ جبــــريل دةىيَــــر َ بــى ال مةرِيــةو ،ةــة كاتيَِــدا
مةرِيــةو خةريِـى خىظـــىردٌ دةبـــ  ،جبــريل ةـة ظـيَوة ثيـاويَِى تيَـرو تـةواودا
خـــى بـــى دةىويَيـــ  ،وةط دةفـــةرمو َ

ﭽ ...ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ...ﭼ ،واتــة (جبـــريل) بـــى ضـــووة
شةر ظيَوة بةظةريَِى رِيَِـوثيَـك ،ئةويـغ (مةرِيةو) طــوتى مـً ثةىـــا بـة خــوا
بة بةزةيد دةطــرو ةـة تـــى ،ئةطـةر تـى كةشــيَِى ثاريَسكـار ( ،جبــريل) طـوتى مـً
تةىي ــا ى َيــردراو ثةروةردط ــارمتٍ ،ــاتووو ميداةَـيَِــــ ثــ ب ــدةو ،طوتــــى جــــا مــً
ضــىٌ ميداةَــه دةبــ  ،كة ٍيض بةظــةريَك دةشتى ىةطةياىدذتة مً (بة ذـةآلةَــيى)،
وة داويًَ ثيصـيغ ىيه( ،مةرِيــةو طومـاىى خراثى ةــ دةكات) ،طوتى ثـةروةردطارت

وايـ ـةرمووة ،كة ئــةوة بى مً ظــتيَِى ئاشــاىة ،...جا دوايـــد دةفـةرمو َ ﭽﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ مريم ،واتة (دواي
ئــةوة مةرِيــةو عيصـــا دةبــ ) كىرثةكــة بةدةشــتةوة دةبــ دةيباتــةوة بــى ال
قةومةكـة  ،طوتيــاٌ ئـة مةرِيـــةو! ظـــتيَِى خراثـــ كـردوة( ،ئـةو ميداةَـةت ةـة
كــو َ بوو ،كـة ميَـــردت ىةكـــردوةء ٍـةر كضــىو!) مةرِيـةميغ خــوا ثـةروةردطار
ثيَعـتـر ثيَى دةفـةرمو َ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼمري م ،واتــة ئةطــةر بةظةريَِــــ د
بلَــ مً ئةمرِذ رِذىووو بى خـوا خــاوةٌ بةزةيى ةــة خــىو طرتـوة ،قصـــة ةةطـة َل
كــةط ىاكةو ،ديـارة رِذىووطرتيـى ئـةو كاتـة قصـــة ةةطـةلَ ىةكردىيعــى تيَـدا بـووة،
ىةدةبوو قصــةػ بِــةٌ ،ئيــد كة دةةَــ َيً ئـة مةرِيــةو! ئـةوةت ةـة كــو َ بـووةو
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼمري م ،واتـة
ئة خوظـِى ٍــارِووٌ! (ديــارة مةرِيــةو دةبــ برايةكى ٍـــةبووب ىـاو ٍـــارِووٌ
ب ــ  ،يــاخود مةبةشــــتياٌ ئــةوةبووة كــة مةرِيــةو ةــة تاعةتــدا وةط ٍ ــارِووىى بــرا
مووشــا بووةٍ ،ـــارِووٌ زذر ثيـاويَِى ىـةروء ىيـــاٌء مةىـــدبووةو بـة ظـةروء ظِــى
بــووة) واتة مةرِيــةو! تـى كـة ةـة ظـــةروء ظـِى ٍيَـديىء مةىدييــدا وةط ٍـارِووىى
برا مووشــا بوو  ،تـى ىـة بابـــ ثيـــاو خـــراث بـووة ،ىـة دايِـــ داويَـــً ثـيض

بووة ،ئيَصــتا ئةوةت ةة كو َ بـووةو! ﭽﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼمري م ،واتة (ديــارة كة بىخــى ئامــاىة كردوة كــة مـً
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قصــــة ىاكــةو بــةرِذىووو) ئامــاىة بــى كىرثةكــة كــرد ،طوتيــاٌ جــا ضــىٌ ةةطــة َل
ميداةَـيَِـدا قصــة بِـةيً ،كة جـار َ ةة بيَعِة دايةء ةةشةر قىىدا ةء مةةـىتِــةيةو

ديــارة ثيَيـاٌ شــةير بـووة ،ئيحـــا عيصــا يةكصــةر ديَتـة وةآلو ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ مــر  ،واتــة (عيصـــا )
طوتـــى مـً بةىــدة خــواو ،كتيَــــبى ثيَـــداوو ،وة كردوومـى بـة ثيَغةمبـةر (ئيحــــا
جــار َ كة ةةشــةر ذاةَــةتى قىىــدا دايةو مـةةـىتِـــةية ،يـاىى ضـى كردوومــى بـة
ثيَغــةمبةرو كتيَبى ثيَـداووو!! واتـة دةمِاتـة ثيَغةمبـةرو كتيَـبه ثيَـــدةدا ،كةواتـة
ئةو دايِــة مً خراثةكار ىية ،ئيحا دةةَ ) خـوا ميى بـة موبـــارِةط دروشـتِردوة،
وة فةرماىى ثيَِردووو ىويَ بِةو ،وة زةكات بدةو ،وة ةةطـــةلَ دايِـــه ضـــاط مب ،وة
مً خى بة زةطرء بةدبةخ ىيه ،وة شةالمه ةــ ب  ،ئةو رِذىة كة ةـةدايك دةمبء،
ئــةو رِذىة كــة دةمــروء ،ئــةو رِذىة كــة زييــدوو دةئــــةوة( ،ئــــاوا عيصـــــا 
بةرطريــى ةة دايِــى كــردوة).
ئــاوا عيصــــا شـةالمى خــوا ةــ بـ بـةرطريىء مورِافةعةيـةكى بـاػ دةكـات ةـة
دايِــى ،كــة مــةرد ىيــة تــةىيا يــةط جــاريغ بووب ـ  ،رِةىطــة ٍــةر جــار َ ثيَويص ــ
بووبـ ء ،مةجلــيض طيـرابـ  ،ديصــاٌ عيصــا قصـة كردبـ  ،ئايةتةكـةػ ىافـةرمو َ
يــةط جار بووة ،دوورىيــة ضةىداٌ جار طوتبيـاٌ كوا دةبا ئةو ميداةَة قصــاٌ بِات،
ئــة مةرِيــــةو! داخـوَ ئــةو ميــــداةَةت ةــة كــــو َ بــووةو ضــوىِة خـــوا ثةروةردطــار

دةف ــةرمو َ ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،ةــة الىِــــةداو بــة كام َل ــيى

قصــة ةةطةلَ خةةَـِدا دةكـة  ،ىافـةرمو َ يـةط جـــار ،بةةَــِو رِةىطـة ضــةىد جـاراٌ
ثيَويصـتى بووبـ  ،عيصــا  قصـة كردبـ  ،وة ثيَعـتـريغ باشـه كرد ،بىية باشى
كاملَــيد (كّةّ)يغ دةكــات ،واتة قصــة شـةر قىىدا ــ ء ذــاةَةتى كـة ةـة الىِـة
دابووة ،ةةطةلَ قصــة قىىــا د كام َلـيي  ،وةط يــةط بووةو بةرِيَــوجـ بووة.
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شـــــيَيةوء ضـــــوارةو كـــــة دةفـــــةرمو َ ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭼ ،دةطوجنــ ــ بلَــــــ َي

موعحيــــــسة شــــــيَيةمى عيصـــــا

ئـةوةبووة كـة خـــوا كيتـــايء ذيِنـــةتى فيَركــــردوة ،وة مـوعحيسة ضوارةميعــــد
ئــةوةبوو كــة تــــةورِاتء ئييحــــيلى فيَركــــردوة ،ةــةو تةفصــيـــرةدا زذرج ــار باشــى
كيتايء ذيِنـة اٌ كردوة ،دةطوجنـ مةبةشـ ةـة كيتـاي( ،ذـةآللَء ذـةرِاوء ياشـا
ظــةرعييـةكاٌ بـ ) ،ذيِنـةتيغ مةبةشـــ ثيَـى رِةوظـ ء بـةٍا بـةرزو جواىـةكاٌ
بــــ  ،وةط بــة تةفؽــــيلَ ةــة دةرشــــةكاىى ديِــــةدا باشــه كــردوة ،وة دةظــطوجن
مةبةشــــ ةــة (كت ا ) ةيَــــرةدا ىووشــــ بــــ ( ،حكى )ٛيــغ عةقــــلَء ٍــىػء
ظـــارةزايى بــــ  ،ديـــارة خـــوا ثـةروةردطار يةكصــــةر ئييحيــلء تةورِاتيعــى ف َيــر
عيصـــا  كــردوةو خــى خويَيــدةواريد (خويَيــدٌء ىووشــ ) ىــةبووة ،ديــارة
ئةواىــةػ موعحيــسة طــةورة بووٌ.
ثيَيحـــــــةو

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،وة يــاد بِــةوة كات َيــك كــة بــة مى َةــةتى
مً ةة قورِ ظــيَوة باةَــيدةت دروشــ دةكــردو ،فـووت ثيَـدا دةكـــردو بـة مىةَـــةتى
مً دةبووة باةَـــيدة ،ةـــيَرةدا (ختمُ ) يـاىى شـاز دةكـة  ،دروشـتى دةكـة ُ ( ،ت َِّّ٘،ُٞ
ج دُ) ،ضــوىِة خـــوا باآلدةش ـ دةفــةرمو َ
ص ٍَ ُ) د َ ،ىــةط ثةيــــدا دةكــــة (تُٕ ٔ
تَ ِ
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼالنحــل ،واتة ئةو كةشــة

بةدييـد َي ــي وةط ئــةو كةشــــة وايــة كــة بةدييــاٍيَيــــ و ئايــا بيـرىاكــةىــــةوة! يــاٌ
دةفــــةرمو َ ﭽ ...ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼالرعـــــد( ،طم )

ةــةو ئــايةتــــاىةدا بــة ماىــــا بــة ديَيَيــــاٌ د َ ،واتــة ظـــتيَك ةــة ىةبووىــةوة ثةيــدا
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بِــر َ ،كــة بــةط بــة خـــوا دةكــــر َ ،بــةآلو ظــــتيَك بــى ظــــتيَك بطــــىرِر َ ،ئــةوة
ةةرِاشـتييدا تةىيـــا ماىايـةكى (طم ) دةيطريَتـــةوة ،كـة بريتيـة ةـة ئةىدازةطيــريى
كردٌ ،كة ةـيَرةدا بة ماىا ئةىــدازة طىرِييــة ةة ذاةَــةتيَِـــةوة بـى ذاةَـةتيَك ،يـاىى
قورِةكــــة ٍةيـــة وةط كةرةشــــة خــاو ،بــةآلو قورِةكــــة كــــ دروشــــتى كــردوةو
بيَطوماٌ خـوا ،بـةآلو ةـة قورِةكـــة كـــ ظـــيَوة باةَيدةكـة شـاز كـردو عيصــا ،
ئيحــا كة فووظى ثيَــدا كـردوة ،يةكصـــةر خــوا بةديَيَيـــةر ىيـاىى خصـــتىتة بـةر
ئةو قورِة ،وة بىتة باةَــيدةيةكى زييدوو ،بىيةػ ىاةَــيَه رِووح ،ضوىِــة مً ثيَنـواية
رِووح تايبةتـة بــة ئييصــــاىةوة ،بــةآلو زييــــدةوةر جــا ٍــةر ةــة ــايرذطء ميِـرِذيء
ىياىــدار يــةط خاىــــةيى يــةوة ،بطــــرة ٍــةتا كــــروء زييــــدةوةراىى ديِــةء ،تــاكو
ثةةةوةرء ،تاكو ئــاىةلَء ئةواىة ٍةمووياٌ مـً ثيَنــواية ىياىيـــاٌ ٍةيـةء ىياىـدارٌ،
ئةطةرىا طيــاٌ وةط رِووح تايبةتة بة ئييصـــاىةوة ،ئـةو رِووذـةػ ظــتيَِى خــوايية
كة بة بـةر ئييصـــاىى دا دةكـات ،بـةآلو بــاقى زييـدةوةراىى ديِـــة ىياىيـــاٌ ٍةيـــة،
بةآلو ٍةموو جــاريَ دةفةرمـــو َ ﭽﮆﭼ ،كـة (سذُ) بـة ماىـا مىةَـةت د َ ،وة
بة ماىا فةرماٌ د َ ،بة ماىا رِيَطة ثيَداٌ د َ ،وة بـة ماىـا ئيــرادةء ويصـــ د َ،
ضةىد واتــايةكــى ٍــةٌ.
ظــةظ ــةوء ذةوت ــةو ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮆ ﭼ ،موعح ــيسة
ظـةظـةو ئةوة بووة كة كويَــر كـة ٍـةر بـة زكنـاط كـويَر بـووة ،ضاكــى كردذتـةوة،
بىيةػ دةةَـ َي زطـــناط ،ضوىِـــة ئـةو ديِـــة كـة رِةىطـــة ٍـةر ضـــاو ىـةخىػ
بووبــ  ،يـاخود ضـــاو زةرةريَِــى ثـ طةيبــ  ،ضـاو ضـــاط كرابيَتـــةوة ،زذرجـار
ئــةوة بــة ــةير عيصـــاػ كــراوةو دةكــــر َ ،ثسيعــــِةكاٌ رِةىطــــة بتــواىً ئــةو
ذاةَةتــاىة ضارةشةر بِــةٌ ،بةتايبــةت ئيَصــتا ئةوة دةكـريَ ،كـة كةشـيَك ظـةبةكة
ضاو ثضـرِاوة ،ظــتيَِى ديِة ةــيَـَـاتوة دةطوجنـ ثسيعــك ضــاكى بِــاتةوة ،بـةآلو
كةشــيَك ٍةر ةة زطنــاط ضاو ٍةر كويَــر بووبىَ ،ياٌ ٍةر ظــويَيى ضــاو قةثــات
بووبــ  ،عيصـا  تواىيويــةتى دوعا بـى بِـــاتء خــوا ضـــاو ضـــاط بِـــاتةوة،
ياٌ بى ثةيــدا بِــات.
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موعحي ــسة ذةوت ــةو ﭽ ﮏ ﭼ( ،أبــر )يغ يــاىى بة َةــةط واتــة عيصـــا
بةةَـةكيعــــى بــة مىةَــــةتى خـــوا ضــــاط كردذتــةوة ،ديــارة ئيَصــــتاظى ةةطةةَــداب
ىةخىظى بةةَــةط ٍــةر ضــاط ىــابــ .
ٍةظــتةو ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ ،ئةوة كة زذر جيَـى شـةرجنـة ئةوة كـة
دةفــــةرمو َ كاتيَــــك كــة بــة مىةَــــةتى مــً مــردووت دةردةٍيَيــــاٌ ،ئــــةوة ىــــاب
يةكصــةر ماىــا رِواةَةتييـةكــة ةـــ بطــر  ،ضوىِة كـاتى خـى مردوو دةرٍيَياىـةوة
ةـة طىرِشـــتاىاٌ ٍــةبووة ،بـى ك ـًء ظــتى وا ،يـاٌ وايـاىساىيوة ظــتى ةةطـةلَ ى َيـ راوة،
مردوو دةرٍيَيـاىةوة ةة طــىرٍِ ،يض ىيــة ،مردوو بة زييـدوويى دةربيَييـةوة ،طرىطـة،
كة تةىيا عيصـــا  ئةوة كردوة ،دوعــا كردوةو ،ئةو مـردوة بـة زييـدوويى ةـة
قةبرةكــة ٍاتىتــة دةر ،ثرشــيارياٌ ةــيَـــِردوةٍ ،ــةتا طيَرِراوةتــةوة كــة يــةك ةــة
كورِةكاىى ئادةمى زييدوو كردذتـةوةو ٍةىـديَك ثرشـيار ةيَِـردووٌ ،بـة ٍـةر ذـالَ
ئةواىــة ئيَنــــة ةــة رِيَيةكــــى رِووىــةوة ثيَنــاٌ ىةطةيعــــتووٌ ،طــرىط ئةوةيــة خـــوا
بةطعــــتى دةفــةرمو َ كاتيَــــك مــردووت زييــدوو دةكردىــةوة ،ئيحــا مــاداو بــة كــى
(مج ) ٍـــاتوة (ال ىٕت ،)ٜديـارة يةكــ زيـاتر بـووة ،ئيحـا شـــ  ،ضـوار ،ثيَـيخ ...
ضــةىد بووٌو ىازاىيـــً ،بـةآلو كـة مردووةكـاىى زييـــدوو كردذتـةوة ،ماىـــا واىيـة
دوايـى ٍـةر زييــــدوو بـووٌ ،بةةَـــِو ٍــةتا ئـةو كاتـة خــةةَك ثرشـيارو وةآلميَِيــاٌ
ةيَيـــــاٌ بووبـــــ  ،مـــاوٌء دوايـــى فةرموويـــــةتى بـــة فـــةرماىى خــــوا وةط خىتـــاٌ
ةــ بيَتــةوةو ،وةفاتيــاٌ كردذتــةوة.
ىىيـــــةو ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﭼ ،وة
يادبِــةوة كاتيَك كة وةضـة ئيصــرِائيله ةـ دوورخصــتيةوةو تىو ةـة ظـةرِء زيـاىى
واٌ ثاراشــ  ،كاتيَـــك كـة بـة بةةَــطة رِووٌء ئاظـِراكاىةوة ٍـاتى بـى اليـاٌ ،ئـةوةػ
ظــتيَِى زذر شــةير ب ـووة! عيصـــا  ثيــاويَِى ب ـ ثعــــ ء ثــةىاو بــة تــةىيا ،ئيحــا
جووةةكةكــــاٌ ٍيَيــــدة دىايــةتيياٌ كــردوةء ،شــةربارة رِذمةكاىيعــياٌ بــة ثعـ ــتةوة
بـــووة ،بـــةآلو بـــة ٍــــةمووياٌ زةفـــــةر ثـــ ىابـــةٌ ،ئـــةوةػ ديـــارة كـــة خــــوا
ثاراشــتوويةتىء موعحيـسةيةكى ديِــةيةتى.
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ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ﭼ ،واتـــة وة يادبِـــةوة كاتيَـــك كـــة وةذيـــيه ىـــارد بـــى
ذةوارييـــةكاٌء ثــيَه رِاطةياىـــدٌ (خصـ ــتنة دةَياىـــةوة) ،كـــة ئينـــاٌ بـــة مـــًء بـــة
ثيَغةمبةرةكـــةو بيَـــيً ،ئـــةواىيغ طوتيـــاٌ ئينامنـــاٌ ٍيَيـــاو ظـــايةدبة كـــة ئيَنـــة
مصــوةَناى  ،ئــةوة دة مــوعحيسةو دة ىيعنــةتى ى ـاوازة ،كــة خـــوا ثــةروةردطار بــة
عيصـا  داوٌ.
مةشــــةةة شــــيَيةو ئيحــا خـــوا ثــةروةردطار ديَتــــة شــــةر باشــــى ئــةو خـــواىة كــة
ثيَعــتـر باشـناٌ كرد ،دةفـةرمو َ

ﭽﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ ،ةيَـــرةدا ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ ،بـــة دوو ظـــــيَوة خويَيدراوةتـــةوة
ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ ،ئايــا ثةروةردطــارت دةتواىـ خـواىيَِناٌ ةـة ئاساىـةوة
بى دابةزيَيــ ثرِ بــ ةة خـواردٌو! ئةويغ دةفـةرمو َ ثـاريَس ةـة خــوا بِـةٌ ئةطـةر
ش تَهٔٗ ُ
ئيناىدارٌٍ ،ةروةٍـا خويَيدراويعــةتةوة ( َِنِ تش تهٗ ُ زَهٖ ك) يـاىى (َِ نِ تَ ِ
س ؤاهَ زَهِّك) واتة ئايا دةتواىى داواماٌ بى ةة ثةروةردطـارت بِة  ،ئةوةماٌ بى بِـات،
عيصـاػ  كة جـار َ بـاػ ةـة ىيـازء مةبةشـتةكةياٌ ذـاةَى ىـةبووة ،فةرموويـةتى
ثاريَس ةة خـوا بِةٌ ،ئةطةر ئيناىدارٌ ئةو جىرة داواياىة ةة خـوا مةكــةٌ.
ديارة بة ثيَى خويَيدىةوة دووةو ( َِنِ تشتهٗ ُ زَهٖ ك) ٍيض ئيعـِاةيَك ىية ،بةآلو

بة ثيَى خويَيدىةوة يةكةو ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ ،ئيعـِال ٍةية ،كة بريتيــة
ةةوة ذةوارييةكاٌ ىةزاىً ،كة ئايا خوا باآلدةشـ فةٌ كارة ثيَــدةكريَ يــاٌ ىـاو!
مييـغ ثيَنــواية بة دوو ظــيَوة ئةو ئيعــِاةة الدةضــ
 -1مةبةشــ ةــة ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ ،تواىييــــى ئةجنامــداٌ (ق دز ٚالتٍ ٗ ر)
ىيــــة ،بةةَــــِو مةبةش ـ ئةوةيــة كــة ئايــا ذيِنــــةتى خـــوا كاربةج ــ رِيَطــــا بــة
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كاريَِــــى وا دةدات ،يــاٌ ىــاو! كــة ئــةو ظ ـيَوازة دةربرِييــةػ ظــتيَك بــاوة ةــة زمــاٌء
عورفــى طةالىــدا.
 -2واديــــارة ذةوارييةكــــاٌ ئــةو كــــاتة شــــةرةتا ٍيدايـةتء خـواىاشــــيد يــاٌ بــووةو
مةرد ىيــة ٍــةموو شــي ةتةكــاىى خـوايــاٌ ىاشـــيبــ ء زاىيــبــ .
مةشــــةةة ضــــوارةو ذةوارييةك ــاٌ ثاشــــاءو بةةَـطةكــــاىى خىيــــاٌ دةخةىــــة رِوو ،كــة
بىضى داوا دةكــةٌ شــ رةو خـواىيَِــياٌ ةـة ئاشــــناٌ بـى بيَتـة خــوار

ﭽﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽﭼ ،ضــوار ثاشــاء ديَيـيــةوة
 /1دة َة ــيًَ (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) دةماىــةو َ ةــةو ش ـ رةء خـــواىة خبــىيً ،ديــارة
برشــيياٌ بووةو ثيَويصــتيياٌ ثيَــى بووة.
 /2ﭽﯴ ﯵﭼ ،وة دةَيعــناٌ ئاراو بطـر َ ،شـ رةو خـواىيَِى طـةورة بـووة،
ضوىِــــة وةط ةــة ئييحــيلةكــــاىدا باشــِراوة ٍةىــديَِياٌ طوتووياىــة ضــوار ٍــةزار
( )4000كــةط ةيَياٌ خـواردوة ،بةةَــِو زذربـةياٌ دةةَـيًَ ثيَـيخ ٍـةزار ( )5000كـةط
ةــــةو شــــــ رةياٌ خـــــواردوة( ،)1ئيحــــا دوايــــى ضــــةىد شــةبةتةيةكيعــــــياٌ ةــــــ
ٍةةَـطرتىتــــةوة ٍــةر ةــةو شــــ رةيةو ،ضــةىداٌ خةةَــــِى ديِــــة ةيَيــاٌ خـــواردوة،
كةواتـــة ظــتيَِى زذر طــــةورةو شــةرشــــورٍِيَيةر بــووة ،واتــة تــاكو بةٍـــى ئــةو
شــ رةوة ،ئينــامنــاٌ زيــاد بِــاتء دةَــناٌ زيــاتر ئــاراو بطـــر َ.
 )5الت ش ل التهبٗق ٘ لمكت ا ال ىقدض ،العّ د ا دٖ د ،سجنٗ ن= وَ سقُصِ ،األص خاح= ٖ( ،9ش ٕع
ٖهع ي اخلىش  ٛا ) ،ص ٔ ،7777سجنٗ ن= وَت ٖ ،ٜاإلص خاح= ٖ( ،57ش ٕع ٖهع ي اخلىش ٛ
ا ال ) ،ص <.5<5
بةآلو باشى ٍاتية خـوارةوة شـ رة ةة ئاشـناٌ ىةكراوة ،بةةَِو باشـى ئةوة كراوة كـة عيصــا 
تةماظـا ئاشـــناىى كــردوةو دوعــا كــردوةو ث َيــيخ ىــاٌء دوو ماشـــى يةكــة بةرةكــةتياٌ كــةوتىت ء
زيادياٌ كردوة.
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 /3ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ ،شـيَيةميغ ئةوةيــة كــة بــساى تــى رِاشـ دةكــة
ةةطةةَنــاٌ ،وة بةرِاشــتى ثيَغــةمبةر خـوا .
 /4ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ ،وة ثاشــاء بةةَـط ــة ضــوارةمماٌ ئةوةيــة كــة
ئيَنــةػ دةبييــــة ظــايةد كــة تــى ثيَغةمبــةر خـــوا  ،ئــةو ظــتة طةورةيــةت كــردوة،
ةيَــــرةدا (س ٗد قه ب) رِةمحةتـــى خـــوا ةــــ بـــ ةــة تةفصـيـــرةكة خىيــدا(،)1
قصــةيةكى جــواٌ دةكــات ،دة َة ـ تةماظــا ئــةو ٍةةَويَص ــتة ذةوارييــةكاٌ بِــةٌ
(ذةوارييــةكاٌ واتــة بــرادةرة داىصــــتةء تايبةتييــةكاىى عيصـــا كــة زذر ة َيــى ىــسيك
بووٌء زذر ئييصــاىى ضــاطء بة ئينـــاٌ بـووٌ) ذةوارييـةكاٌ داوا شـ رةء خــواٌ
ةة عيصــا دةكـةٌ بىيـاٌ دابةزيَيــ  ،دةةَــ بـةآلو ٍـاوةآلىى بـةرِيَس ثيَغةمبـةر 
ٍــةرطيس رِذىيَــك ةــة رِذىاٌ داوايــةكى وايــاٌ ةــة ثيَغةمبــةر خـــوا  ىــةكردوة،
رِاشــــتيغ دةكــاتٍ ،ــةرطيس ٍــاوةآلىى ثيَغةمبــةر خـــوا ةيَيــاٌ رِاز ب ـ داوايــاٌ ةــــ
ىةكـردوة ظـتيَِى وايـاٌ بـى بِـات ،بةةَـــ جـار وا ٍـةبووة خــواردىياٌ كـةو بـووة،
ثيَغــةمبــةر  دوعـا ةـــ خويَيـدوةو زذر بـووة ،يـاخود ئاويـاٌ ة َيـبــرِاوة ةـةىيَو
ثةجنــــة موبارِةكةكــــاىى دا ئــــاو ٍــة َة وآلوةو ظــتى ديِــةػ ،بــةآلو ٍــةرطيس ئــةواٌ
داوايــــاٌ ةــــ ىــةكردوة ظــــتيَِى وايــاٌ بــى بِــــات ،كةواتــة ٍــــاوةآلىى بــةرِيَس
ثيَغــةمبةر ٍ ــةردةو ئيناىةكــةياٌ تــةواوتر بــووةو ،عةقلَةكــةياٌ كاملَتــر بــووة،
بيَطـوماٌ ئةواىيــغ عاقــلَء بة ئينــاٌ بووٌ ،بةآلو ثلـــة ٍـــاوةآلٌ بةرزتـــر بـووة
ةة ثلــةو ثايــة ذةوارييةكــاٌ.
مةشــةةة ثيَيحــةو ئيحــا با بـساى عيصـــا  ضــى دةفــةرمو َ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،عيصـا كـورِ مةرِيـةو فـةرموو ئـة
خـواية ثةروةردطــارماٌ! خــواىيَِى ثـرِ ةـة خــواردمناٌ ةـة ئاشـــناىةوة بـى دابةزيَيـــة،
ئيحــا ئةويغ شــ بةةَـطـةو ثاشــاو ديَيـيَتـةوة بى دابـةزاىدىى ئةو خـواردىــة
 )5ف ٘ ظ ةه الق سآُ ،ج ،7ص;<<.
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 )1ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ،بىمــاٌ بب ـ بــة جــةىٌ بــى ثيَع ــ ء
ثاظــــييناٌ ،تةماظــا بِــةيً! ثيَغةمبــةراٌ ضــةىد فراواىت ــر دةبيــيً ،ذةوارييــةكاٌ
يةكصــــةر طوتوويــــاىة (ى ـ ك ن وٍّ ا) ة َيــى دةخــىيً ،ئــةو جــار َ باشــى خـــواردى
ٍةرىاكــا دةةَــ تاكو ئةو خـواٌ دابةزييـة ،ببيَتـة بىىةيـةكى طـةورةو جةىىيَــك بـى
ٍــةموو اليةكنــاٌ.
 )2ﭽﭡ ﭢﭼ ،وة ببيَتة ىيعــاىةء موعحيسةيـةط ةـة تـىوة ،تـاكو ئـةو خةةَِـة
زيــاتر ئينــاىياٌ دائــةزر َ.
 )3ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ ،ئةواٌ طوتياٌ ةيَى دةخـىيً ،ئـةو دةفـةرمو َ
ﭽﭤﭼ ،وة بــ يوماٌ بدةيـــــة! ئـــةو خةةَــِـــــة ئاتـــــادء برشـــيية ،ديـــارة ةـــة
ظـــــويَييَِى ضـــــىلَ بـــووٌ ،وةط ةـــة ئييحـيلةكـــــاىدا ٍـــــاتوةو دةشـــتياٌ ةـــة ٍـــيض
خـواردىيَـك طيـرىــةبووة.
مةشــــةةة ظـةظـــةوء كىتـــايد ئةوةيــــة كــة خـــوا وةآلو دةداتــــةوة

ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ ،وةط ثيَعــتـــريغ تةفصــيـــرماٌ كــرد ،خـــوا دةفــةرمو َ دايدةبــةزيَيه
بىتـاٌ ،بةآلو ٍةر كةشــ َيك ةة ئيَوة دوا دابةزييــى ئةو ش رةو خـواىة ،بيَبــرِواب بـة
جىر َيــك شــسا دةدةو ،كةشــــه وا شــــسا ىةدابــــ ةــة جيَــاىييــــاٌ ،بىضــــىو ضــوىِة
شــوىيةتى خـــواية ٍــةر كةشــــيَك خـــوا ىيعــــنةتى زياتــــر بــدات  ،دوايــى توىــدتريغ

ةــيَـجرشــــــييةوة ةةطةةَــــــدا دةكــــات ،وةط دةفــــةرمو َ ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﭼالتك ـ ر ،ئــةوة عةقــــلَى بةقوةتت ــر بــــ  ،ةيَجرش ــييةوة قورشـتـــرة،

ئةوة زاىيــار زيــاترب  ،ةيَجرشـــييةوة طراىتـــرة ،ئـةوة دةشـــتةآلت ،يـاٌ ثـــارةو
مــالَء شـــاماىى زياتربــ ٍ ...تــــد ،ئـــةوة خــــوا ىيعنــةتى زيـــاتر بـــدات  ،زيـــاتر
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ة َيدةثرشـــــ َيتةوة ،خــــوا ضـــةىدت بــداتـــــ  ،ئةوةىدةظـــــ ة َيدةثرشـــــيَتةوة ،ئـــةوة
كةمتـر بداتـ  ،كةمرت ةــيَى دةثرشــيَتةوة ،ئيحـــا عيصــــا ئـةو موعحيـــسة طةورةيـــة
ثيَعــاىى واٌ بداتء دوا ئةوةػ ٍةر بيَبــرِوابً! ماىـا وايـة ظــايصـــتة ئـةوةٌ بـة
جىريَك شسا بدريًَ ،كة ٍيض كةط ةةمـةو ثـيَغ بـةو ظـيَوةية شــسا ىةدرابــ  ،ضـوىِة
دوايد خةةَـك دة َةيًَ ئةواىة ئةوةظــياٌ ديوة ،ئينــاٌ ىاٍيَيـــً ،ئيَصـــتا ئيَنـة بىضـىء
ضىٌ ئينــاٌ بيَي و! وة شــةرةجناو دةبية رِ َ ظــِيًَ بى ئـةوة كـة خةةَـــك بياىوويـاٌ
بةدةشتةوةبــ بى كــافربووٌ.
جا ئايــا ئةو ســفرةية دابــةزيوة ،يان دانـةبةزيوة؟! دوو رِا هــةن6
رِا يةكــــةو ٍةىــديَك ةــة زاىــــاياٌ دةةَــــيًَ ئــةو شــــ رةية دوايــى كــة عيصـــا ثيَــى
فةرمــــووٌ ،خـــوا ئــــاوا دةفــةرمو َ ٍــةر كةشــــيَك كافرب ـ ةةمــةودوا بــةو جــىرة
عـــةزاي دةدةو ،طــوتيـــاٌ ىـة شــــ رةماٌ دةويَء ىـة ئــةو عةزابةظـــناٌ تووظـبـــ ،
ٍةر ةــ َييـطــةرِيَ.
رِا دووةو بــةآلو زذربــةي زاىايــاٌ دةةَــيًَ ئــةو شــ رةية دابــةزيوة ،ضــوىِة خـــوا
دةفــةرمو َ

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ،بيَطومــاٌ مـــً دا دةبـــةزيَيه ،كةواتـــة
شــ رةكة دابةزيَيـدراوة ،مييــغ ئةو رِايــة دووةمــه ث رِاشـــتة.
ئنجــا ئايــا ئةو ســفرةو خـوانة ضــى لةســةر بووة ؟
ٍةىــديَك طوتوويــــاىة ماشــى بــووةٍ ،ةىــديَك طوتووياىــة كــوةيَرةو ماشــى بــووة،
ٍةىــديَك طوتووي ــاىة ميــوة بةٍةظ ــ بــووةٍ ،ةىد َي ــك طوتوويــــاىة ٍ ...تــد ،زذر
ظــتياٌ طوتوة ،بةآلو ٍيضـى بةةَـطــةيةكى وا ةةشـةر ىيـة ،بىيـة (ط ي )ٙةـة (ج او
البٗ اُ)ةكــة خىيــدا قصــــةيةكى زذر جــواٌ دةكــات ،كــة ديــارة ىازىــاو ثيَعــــةوا
تويَــــ ةرةواىى ٍةيــــة ،ثيَنـوايــــة ىازىاوةكــــة ث ـرِ بــة ثيَصــــتى خىيــةتى ،بةرِاشــتى
ٍةى ــد َ بيضييــــة داىــــاوٌ بــى تةفصــيـــر قورِئــــاٌ ،زذر بةجيَــــً ،يــةكيَك ةةواىــة
ئةوةية كة دةةَــ ئةو ظــتاىة كة خـوا دةر ىةخصتووٌ ،ثيَويصـــ ىاكـات بـةدواياٌ
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دابضــــ  ،ئــةو ش ـ رةية ضــى ةةشــةر بــووو ضــةىد كــةط ةيَيــاٌ خـــواردو ضــىٌ بــووو
ثيَويصــ ىاكــات ،ماداو خـوا باشى ىةكردوةو ،ثيَغــةمبةريغ باشد ىـةكردوة ،كةواتـة
ىابــــ بــة دوا بِ ــةوي ،ضــوىِة ىاطةيــة ٍــيض ئةجنــــاميَك ،بــى ويَيــــة طىضاىةكــــة
مووشا ةـة ج داريَـــك بـووو كةظـــتييةكة ىـووح ةـة ضـى دروشـــ كـرا بـووو ضـــةىد
مةتــر بووو ضـةىد كةشـــى تيَـدا بـووٌو مـاداو خــوا باشـى ىـةكردوةو ثيَغةمبـةر 
باشــى ىةكــــردوة ،بيَطومـــاٌ ةــة رِيَطـــا وةذييــةوة ىــةب ثـــةىَاٌ (غٗ ب) ىـــازاىر َ،
ص َٕا ٔو َ ال َق ِٕه
ٍةركــةط بةدوايــــدا بطــــةرِ َ ،ةةَــــةتة( ،ط ي )ٙدةةَــــ ( ََٔأ ٖو ا ال ٖ
ج اٟز أُ ٖك ُٕ ك اُ
ك اَُ َع َمِٗ َّ ا و أكٕهَ َٔ ،
ك اَُ َع َم  ٜال َىاَ ٟٔدَ ،ٚف أُ ٖق اه= َ
ٔفٗ َى ا َ
ك اَُ مث سّا ٔو َ ثَى س ا َ ٍٖ َ َٔ ،ٛغ لُ ٌَ اف العٔم ي ه َْٔٔ ،ال
ج اٟزْ أَُ َٖك ُٕ َ
س ىكّا ٔطُب زّاَ َٔ ،
( )1
ض ازٓ ا َِّ ن ه ْ ،سذَا أق ٖس تَ ال٘ ا ٖ  ٛهه اِس َو ا احِ َتىم ْ التٍزٖ ن)  ،ضــةىد جــواٌ
دةةَــ  ،واتة قصــة رِاشــ ئةوةية دةربــارة ئـةوة كـة ةةشـــةر ئـةو خــواىة بـووة،
كــة بطــــوتر َ خـــواردىيَِى ةةشــــةر بــووة ،ئيحــا دةطوجنــــ ماشــىء ىــاٌ بووب ــ  ،وة
دةطوىـحـــ ميــوة بةٍةظــــ بووبــــ  ،وة دةطوجنـــ ٍةرظــتيَِى ديِــة بووبــ  ،وة
زاىيــار ٍــةبووٌ بــةوة كــة ضــى ةةشــةر شــ رةكة بــووةٍ ،ــيض شــووديَِناٌ ثــ
ىاطــةيةىـــــ  ،وة كـــة ىةظـــساى ضـــى ةةشـــةر بـــووة ،ج ظـــتيَك بـــووة ،ديصـــــاٌ ٍـــيض
زةرةريَِنــاٌ ةــــ ىــادات ،مــاداو ئــةو كةشــة كــة قورِئاى ـ دةخويَييَتــةوة ،ئايةتةكــة
دةخويَيـيَتــــةوة ،ئينــــاىى ٍةبــــ بــةوة كــة خـــوا ثــةروةردطار فةرموويــةتى ،كــة
رِواةَــةتى ئايةتــةكة ٍةةَـيدةطــريَ.
ال ِس َلَْ سِالَّ أٌَِتَ أَسِ َت ِػ ٔ ُسكَ ََٔأتُٕ ُ ِسلَ ِٗكَ.
ط َّ ُد أَُِ َ
خ ِى ٔدكَ أَ ِ
المُّيٖ َٔهٔ َ
س ِبخَاٌَك َّ
ُ

 )5ج ،8ص.577
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

لة ً رسةشة و ٌيَ ج ئةةٍت ؤة ي ووية ؤ شة ةسي اه ٌائد )ٝي فصة ةةةر رسوة ؤَك وة
ؤ ي وةةةةةة ٌ 116ك 117ك 118ك 119ك ُ)120ك لةة ة ج ئةةةةةةٍت ؤ يةة ة و ة ةسوةة ة رَ ةةةة َةسو
ة ش ة ةِ ك س ووي ة ة ش ة ةِ ي ٌ ئ ة ة ً ش ة ةسي ،رَ سي ة ة ك و ة ة ش ة ةِ ي و
ةرؤت ة لة ة رَ ئؤ ة ة دو ر َؤة ك َية  :ة ً ة شة ةِ ي ج ؤ سٌةيؤ ةة رٌ ة س ٌ ة ك
ة لةةة ي ؤئةةةك ئؤ ،ةةةة َؤ  لةة م و يةةةيَ ل ةة هئ ع صةةةة رَك ةة ؤغ لةة ة ةسو
ج ةشةةتةةةرٌَ ع صةةة ء رَؤ ةة ل ةؤةة ُ ٌ ؼةةرٌَ و ٌ سك وةة ،ةةة َ  لةة ع صةةة 
رسجرشةةآ :ؤ يو ة  ،لة ةت ي س، :وًء رَؤ ةةي ةث ةشنتك مب ٌ ٌ ر ج ةشةتةةرَء؟
ع صة ػ  ٌ ةة ل ل س رسوةة ك و ة ِ ض و ش يبةآ ،ووء رَؤ ة ةث ةشةةنتك
ةَشةت ةَرس ؤة ٌآك وة وةَ ية ٌ ةة  ،لةة ي ية س، :ةة َ وة جة ة سةر ةو
س
،وًء ئ سظ ك ة ث ةشنتك س ِ ي لة ٌ ئ ؤعةة ٌيَ ةة ًك ة شة ةؤ ٌ س رؤئةةةر ةة ًء
ةة ً لة  ،لةةة و ةة سك وة ي ظةةة ظة ةةركء ةرَُء غة ؤرو ،ة َج ةشةةةنت ٌ ةةةةَك
ة رَةو
ة آلً ر َو سو و وٍةةت ة ةزورر يةة سك و ،ة َو ج ة سةر ةة ة! ةو،ةو
رَ،ة ئ ة ُ وةةرر س؟! ٍ ة ،ةةة َ  ةَؤيس ؤة ٌآ وة ة ور َية  :ة دو م ةةةة و )
ةَشةةت ُ ل ةَشةةت و ؤ ُ ة ِرسو ٌةةي رسةَك ٌَ و و ةَشةةت ُ ورر س :رل ُ ةَشةت
ة سك زو ٌ ُ ةَشت ة سك وررس سؤ ُ ةَشت ة سك ل هئ ،وؤةة ُك ل ئه  ،لةةةكك ل ة هئ
،ة َرَ ةَشةةت ة ُك ور ة ِرسو ٌةةي رسةةَ لة ةَشةةةت و ،وؤة ُك ة ؤغ سؤة
وةة ةةة ة ِ ظةةةت ،ةةةة َو ة ،عةةةةة ةك س ةةة ةسزَو ٌيؤةةة ؤ وةةةةة و ظةةةةة ر رسةةةةةةَك س
شةة ةفرَز ة ،تة سة رسةةةَ.
ٍ ة ة لة ة ووي ؤ ةةةةيَ ،ةةةة َو ة آلرسشةةةةةت  ،سٌةةةةةيَةؤئت ةسِة ة ة ئةصة ةةٍ ةو ،ةةةوو
ةَرس ؤةةة ٌآك وةةة شةةةةةى ٌ و ُء زس وء ِ ة ةةة ي ئ ٌيَؤةةة ك يةةة ٌ و لةةةة ،ةةةة َو
ج ة سةر ةة ةُك س ،ة َ ة ِةة و ظةةت ئك زٌَةة ء ةة رَةس.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
س ؤ ة ر ة ةةةة س) و ي ئةةةةك ،ةةة َ ف ة ةو و :ة و ع صةةة و و ة ةو و ةؤ ة ً! ؤ ة ة ة
 ،لة ةةت يةة س :وَء رَؤ ةةي ل ج ةةة ي ،ةة َ ة ٌة ر ج ةشةتةةرَ ؟ ع صةة ) ة ي :
جة و ةةةو يةةوك وةةَ ةةةوً ٌ ةةةة ظةةةةت ئك ةمةةةة ئي وة ةةةةةوً ةس َ ٌ ةةةةةآك ة ة يب ئتةةي يةةو
زٌَ يةةةة ك يةةو ٌّ ئةةةةٍ ٌ ئة رسة ٌ ة وةةَ رسزٌَةةةة ك ة ة آلً وةةَ ٌّ ئٍةةةة زَي ة يةةو ٌ زٌَةةةةيك

ة ئط وةةةة ُ ِة ة يةةةةوو زٌَةةةة و ٌّ ئةٍ ةة و ُ ﮬ جطةةةة لةةةة سو يةةو فة ةو ٌت ج ئ ةةرر ً
ة ةمة ةة ئيك وة ة ،ةةةة َو جة ة ة سةر ةو وةةةَء ج ة سةر ة ةة ةي ُ ةث ةشةةةنتك ِ دة ة رؤ ةةة ً
جآٌ ي ةة ُك س ِ يةةةة ل ة ٌ ئ ؤةةةة ٌيَ ة ة ًك ة شة ةة ةؤ ٌ س ة رؤئر ة ة ًك ة ة آلً ج ة ػ
سو وٍةةت ة ي َ ؤةة سة ةةر ء وٍت ل ٌ ئ ؤةة ٌيَ ٌ ِ ئعةةتك ة ةز وررو س ةو
شةةةةى ُ) ِةة ة ،ةةو ة شةة ةؤ ٌ س ةة رؤئر ةةة وك س يةةو ةة رَةو ِةة و ظةةت ئ ء

ة شةة ةؤ س ةة رؤئرو  ٍ ةة

ة ة شةسَؤ ُ ةةيسوك ة س ة ئط وة ُ ة َُ ة ٌةيسو

يةةةةوُك س ةة ة ل ئ ةةةة ُ ةبةةةة ةوك ة ئطةةة و ُ ِةة ة يةةةةوو زَلةةةة و ةةةة جآ ﯚ ،ةةة َ
ف ةوةةة و :وةة ةة ة دسؤةةة وةة ةَشةةةت ةَشةةةت ُ شةةةة رؤ ُ ج ئيس ؤةة ٌآك ةة ٌي
ة غ ئ ة ُ ِةة ُك ة ة ةؤة ُ ة دؤئةةةررَ رسة ُك ةة ِ و عةةة ؤ ي ئ ٌةيَ رسو ئٍٍة سك ،ةة َ
ل ة َُ ةَزؤ ة ة ٌَ غ ل ة ةَزؤ ة ك ة ة س ةررٌ ة سو و زٌ ة ﰗ  ،سٌيَةؤئت ةة
شةةةى ٌ و ُء زس وء ِ ة ة ي ئ ٌيَؤة ِة ،ةةة َؤ ك س ة ل شة ة ِة و ظةةت ئك ةة

ي ٌَةة ؤ ﰤ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَك لة وشـةكان
ﮇ) َي  :ر ج ةشةةتةرَ ك إِه ٕ) َية  :ج ةشةةتةةرَءك إِه ٔاْ) ؤة ُ إِه ٔي ) َية :
ر ج ةشةةتةةةرَ ك ظةةةة و إِه ٕ) ؤة ٌ  :يً ْع ُب ٘ ) ةة وة ةرو رسلة ئَ :ج ةشةةتةةةرَ ك لة
ةة س ِةة ي س؟ زٌَ ؤةة ُء ظةة ةسزَؤ ٌ زوةة ٌ ع ةسةةة شةةآ ةة ةؤ ُ رٌَةة س:
ٌ ِ )1ي ئؤ ة ةةة ُ رسلة ئَ :ظة و إِه ٕ) لة أهَ يٕ ٙيأْ َه ُٕك إِالٓ )ًٞس س ِة ي سك َية  :يع يب يد
يٙعْ ب ُد ِعبي ا ي )ٝو َيةة  :إِه ٕ) ةوؤة َو جآرس يةةروئك ٌ ةة رسج ةشةةتةروئ.
 )2س ِ ٌي ئؤ ةةةة ُ ي ؤةةةة ٌ  :ظ ة و إِه ٕ) ل ة َأ ِه يٕ ٙأ َه ُٕ أَٜح يري ٚس )س س ِ ة ي سك
َي  :شة ةشةة ً ةة ًك ش ةشةةة ً رسةةةآك ل ة ة ة س وة لة ٌ شة ٍ ج ةشةبَ و ةة
ِ مةةيَك و ،ة َي ةآ ؤئٍةةة ؤ ك ش ةشة ً رسةةآء ،ةة َ لة ع مةةنئء ،ة ؤ ل ئىة رَ
ج ئطةة ةة و ٌ ة ئتةةةةةة سك سك ح م قةة ةة ي و وك ةةة ة ط سك شةةةةةة ف ء ٌ سوةةةةةة ٌ
رسؤٍ شةة .
 -)3س ِ ٌةةةيؤئ رؤ ةةة ػ ي ؤ ٌةةة  :ظةةة و إِه ٕ) لةةة ال يٖ ٙيو ٖ٘ هٚيآ اًك أ:ٜ
احْ يتجي )س س ِة ة ي سك َية ة  :جة ة ٌّ ُ ةة ة ك ل ة ة ة ة سو ،ةةةة َ ج ٌّ ٌة ة ء ئىة ة
ة ِ شت سةسوة من ُ ة ة ءء ة ة صةةنتء ة ةوٌ ررُء ةة ي وةة ررُء ة رسشةت
ل ئةةةةيَُك ٌ ة ي ٌَ ج ة و ة ة ،ةةة َ ةب ة ؤَك ة ل ةة رسة ةآ ة ة ع ة م ئن ظ ة ؤئٍ َةسو ٌ
ةبة ٍة ءك شةة ف ي و ٌ و ل ظةة ؤئٍ َةسوة ٌ ةيَ رسرةس ظةة ئٍ سك ةٍ شةة .
ﮍ )َ :ي  :ج وةةة

ُصُٓ مَ) َية  :يةو ةة جة ك رس ةرًك جة
ةةو يةةةوك ؤةةة ٌ  :أ ِّ

ظة ة و ض براْ) لة ة ضي ْب ) س ِةةةةة ي س رسلةةةةةآ :شةةةم ظةةةةة ي يطْ بِ ) ٚلة ة
ض ْب ي)س س ِ ي س :اهط ْب ُح اه ٌيسُّ اهط سِ ٛ ُُٙاه ٌيا ِء أٗ  ٛاه ئ٘ياءِ) ،ضي ْب ) َية :
ي
ي ئثةة ةؤين  ،ئةةرَ ل ةة رَ ؤ ،ةة ر لة ِةةة َرَك سك ةةةوُ و شة لة ة رَ رسة ُك
ة لةةٍيٌَ و و ةة ِةةة َرَ رسفةةةرُك ٙيطْ يب ُ) َية  :و لة رسوة ك
ؤ ُ وةةرَ وء
ؤ ُ ة ة رَ رسة َ ك ؤة ُ ةة ِة َرَ رسة َ ك ،ةة َو جة ة سةر ة ة شة ،ر وة و ُ

رسوةةةةة رسفةةةةة ةو وئ :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﭼاألنبيااا ك ٍ ة ة اهتيط ب ٚح
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اهتيِْص )ٕ ٙة جةة وة ةةطريَك وة ة لة ة س س ِةةةةة ي س وة ة و شةةةةة ئك ة ةَشةةةت ،ةةةة َو
ج ة سةر ةةةة ة ةٍ شةةةةآك ة ة ج وةةةة رس ةةروئك س ز ة  ،ئرَؤ ة رسو ة ل ة ة ٌيَؤ ة ي
ةووررٌ ةةيَك س ،ة َ ةة ر ة رس ةةةريئ لة ِةةة ة و و و ةؤةة ِ ؤة ك لة ِ ة ة
ِ لةة ج لةة ِ ؤةة .
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) َي  :وةَ ٌ ؤةةةسَمن ةة لةة ةو يةو ج ٌّةة ُء ظة ئررةَ سؤ ك
يُ ْف ظُ اهللح ذيايُ ٕ)ك يُ ْف ظ) ةةةة و ٌةةة و زَ ةةةة و ةروئك ةةة س ةوؤةةة ػ زٌَ ؤةةة ُ
َؤ ٌةط يةةة سك ٌ ةةة ،ةةة َ ظةة و ٌ فصةةة ةو،ةةةةوو ةةة و ةِ ئٍ سك ةةة آلً ٌةة فض
ة و ٌة و ة ح روئ ةو ئىةة ك ة آلً ةو ،ةة َو جة ة سةر ة ةة و ٌة و زَية ،ةة َ روئك
ِةةةة ة سك ةةةةوُ رؤتةةةةٍ ،ةةة َك ة صةةةتٍ ،ةةة َك رسشةة آلي ،ةةة َك ةةة زسؤ ،ةةة َك
ح ىةة ي ،ةةة َك ةةةة ٌ شة ة ع ةظة ،ةةة َك لة شة ف ي و ٌ ئىة ج ة ُك رؤة ةس
ٌ فصة ،ة َك زَيةة ،ة َػك ل ٌ فةضء زَيةة ئىةة ج ة ؤ .
 )َ :يةةةة  :ةة رؤئرك ؤ ،ةةةة ر ظةةةة ؤ رك رؤة ةس ظةة ؤ رؤغ ةوؤة رسي ٌَةةآ ظة ؤ رؤ
ةةةيَ ك ٌ ةةةة ةةةة رؤئر ةة سك ةةةة و لة ظةةةةت و ةة سك ؤة  ،ر ظةةةة ؤ ر ةة و ٌ و
وة ةة رس ةة ة ريئك رسلةةةةةآ (ً ّ اهػُّ ُٔ٘ ِ ٗاهػّ ٔا يِٝح اُرُ ٘زُ ًي ُي اه ٌُػي ا يٓدي ِ ٝإً ا
غ ٔيا )ٝس س ِةةةةة ي سك وة ة
ي
باهبيصي سِ أٗ اهبيصِ رييَ )ِٝية ة  :ظةةةةةّ ي) لة ة غ ُٔ٘ ُ)
ة و ٌ ةة ي وةةةة رسة ُ رؤئةةةةت ل ة هئ ة ٍة ٍ ةةيَك ض ة ٍ ة ين ة ة ةةةة ض ة ٍ ٍ ةة ة ة
ع مةةةةةنئك س اهػ ٔيا يٝح َْ ْ٘ ُي ٌي ا ِزْ عي ّْ عوْ ٍ حيصي ىي ِبٌُػ ا يٓدي ِٝبيصِ ريي َٝأٗ بيصي س)،
غ ٔيا  )ٝةرؤتةةة لة مصةةة ؤ ك وة رسةرس ةآ لة و شة ئ س وة ع مةةى ئ ِ ؤة ك
ي
ة ِةةةوي ة س س وة ة ة ظةة ،ة ٍ ة سك ؤة  ،ر ةة عة منئ رسةوة ج ئ ةةرر سك ةةةوو
ج ؤةةيَةةة س.
﯂) َيةةةة  :وٍةةت سفةةةة ج ئ ةةةةرر سك ظةةةة و سف ة ج ؤ ة ل ة ظ ة و ً ٘ )
ةةةة ة ةمةةةة ئ  :أًاي ُٕ) َية ورٌَي ؤ ةة ي ك
أًاي ُٕ) لة ي٘ اُٖ) ج ةةةة ؤ ك ٌ ةة
ةةة آلً ي٘ َّ اُٖ)ك َيةةةة  :ةة ية َ ؤ سةؤطرية سك ة ٌ سك ر َؤة ة شة رسوة ؤَك
،ة َ و ة ش سف ي ع صة رسو ك و ة ئط و ُ ع صةة ٌة ورر س ،ةة َ ٌ ميرٌَةي سك
ة لةةةة ة ة ة حء ج شةةت س سةؤطري ة س ة ة ةزو ورر ية س ةةةو شةةةةى ُك سك ل ة
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ش ةسي آه عىرَُ) ش ةسي اهِط اء)رَ ِة ي سك لة ةة ة ر سًء شة ئ و ة ً
ي فصةة ةةةرسو ،وو ٌةةيَ ة نةة ُ وةةرر سك ٍ ةة رسلةةآٗ :ي٘  ٞ ٚاهػ ٛء يبرْه ُٕ ٗا  ٚاً
ظةةت و ي ف ةة وررك َية  :ة ية َ ؤ
ٗاض تٚفاؤُٖ يِ اٗهُٕ يٗا ًِ ٚا) و ةطةة يروئ:
ة ةمةة ئ  :اض تٚفاؤُٖ) ؤة ٌ  :س و ة يةة َ ؤ سةؤبطةةروئ.
ة ،عةة ك س
حفِظْت ُٕ ٗاه يٌسْ َْ ُح اه ٌلاْ اهعي اهِ ٛاهَّ ِرٜ
) :اهس ُِْ ٚاَُ ا ِظ ٗي يز َْبْت ُُٕح ي
ُٙػْ ِسفُ يع َو ِٕ ْٚاهس ِْ ) ٚظةةةةة و ةم ةةةب) ةةة و ٌةة و ج ةؤئةةةةةسسة روئك ؤةة ُ ةة رؤئرك
اه ٌساْ ) َي ة  :ة رؤئرك يز َْبْت ُٕ) َي ة  :ج ةَشةةتيك ة ً ل ئ ة ة ة ك ورمةةب) ة ة
ظ ة ؤئٍ ةة ةزس رس ة يروئ و ة و شة ئك ل ة ؤئ س ة رؤئرؤ ظةةت ئك ة ة ك ة ة ة ة ء
ظةةةةةت ٌ و رَرسٌةةةرؤئَ ةةةةو ح ةسشةةةةة ء ئعةةةةة طريَك ج ئ ةةةةة ُ رس يةةةةةروئ يًسَْْ ْ)
ووؤ وةة و ًساْ.) ٚ
طابي َق ٞاهقَْ٘ ِي اهر ٌِري ٗاه ٌخب س
ٌ دق) َي  :ةَشةةت ك رسلةآ اهصِّ دْقُ ًُ َ
ﰂ)ِ :
يعِْ ُٕ يً يع ًا) ٌ دق) ةرؤت ةةةة لة س وة مصةةة ؤ ك وة رسؤ ةةةة و ِةةةة ً ل ةة هئ ٌ ئة
رلةةتيَ ةَشةةةت ةةآك ِةةة ً ل ةةة هئ ة سرَ وة ِة َل ج ئةيسرسوء ِة َل ل ةةةة ةس س
رسرسو.
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مانـاي طـشـتـي ئايةتةكـان
،ةةةة َ  لةة وويةةةةة ؤ ةة ً شةةةةة ةسي و ة ةسوة ة رَك وةة شةةةةة ةسي اه ٌائد)ٝؤة ة
ي ؤئكؤئ ةة ،ةةوو ل ة هئ ع صةةة رَ  ةةةو ئىةةةة ة ة ط رسو ة ك و ة ة ي ئؤةةكس ل ة
م و يةةيَ ةةة سك َيةة  :ةة ً ة ش ة ةِ ي ةة َةسو وةة لةة ً ش ة ةسي اه ٌائد )ٝرَؤةة
ج ؤ سٌةةيؤ ة ة رٌ ة س ٌ ة ك ة ل ةة ل ة م و ييَؤ ة ك ة ةٌ ة ٌَ رو ِ ة و رؤ ة ةس
ج ؤ سٌيؤ ةةةة ُ ةةة رٌ ةةةة س ِةةةة ة ك ج ئعةةتةةةر ة شةةةى ُ وةةرر :لةة ؤ يةة و ٌ ج ئعةةةةآرَ

فةةة ةو و :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ...
ﮨﭼك ل ة ً ووو ل ةة ؤ ي ةة رَ و ة ؤ ي ةة و ٌ  )110ي ة ُ)120ك َي ة  :ؤ ةة زرس ؤ ة يَ
ِ ة و ؤ ُ ة ش ة ة ةج ة ةةيٌَ سو ة ةةر و و ٌ ؼ ةةرٌَ ي ك و ة ع صةةة  رَؤ ةةةة
َي  :و ةؤةة ً) ،ة َ لة ئ ةَزو ةآك رسج ةشنتك ل هئ ،ة َو ج كء ي كك ،ة َو ةآِ ية
ة ةج ة ةة ة ة ةةر و ؤ رسرَيةةةة سك س ةةةة ٌي ةَشةةةةت ك رس ،ي ة ة ك رسةة ة ةسو
س وة ع صةة  ة ٌيسؤ وةة ،ةة َ ةة سك س ،ةة َ ووو لة ئةةةك وة ع سسء ٌ مىة ي
،ةةوو ج ئةةةيَ ُك ٍ ةةة ل ئةةةرسرَ ة شةةة ة ي ؤئةةةكس رسوةةة وة لة ٌ ئةةة ٌَ ،ةة َ 
ع صةةةةة رَ ل ة ة دو م و يةةةةيَ ة رسرَ ك رسةة ة ةسو ة س و ة ؤ ة ع صة ةة  ة ة
ي ة سك و ة ،ةةووء رَؤ ة ةث ةشةةنت؟ ؤ ة ُ ٌ ؼةةرٌَ و ُ ِ ة ة ل  ،ةةو س ة
 ،ل ةة
شةةةةة ة ةرٌَ ء ش ةل ئعةةةةة ئ َ ؤ ؤ ُ ةو،وؤة ة ُ ج ؤةةةيَورر سك ةة ة ةآ ة ة سو وة ة ة ة
ة ةةر و ؤ ِة ض ةس ء ةؤعةةةة ؤ و ةَشةةةةت ِةة ةةةآءك ِة ض ج ؤ سٌيؤ ة و ةة سحة ء
رؤٍةة ،ة َ س ِ ةةةآ.

رسفةةةةةةةةة ة ةو وئ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼك س ؤةةةة ر ة ةةةة س! و ي ئةةةةك ،ةةة َ  فةةة ةو و :ةة و
ع صة ي وةة ةو و ةؤةةة ً! ؤةةة يةو ةة  ،لة ةةةت يةةة س وة ة ٌيَؤ ي ةةة ةو،ةةو ء ةةو
رَؤ ةت ة ُك َي  :سوة ج ةشةةتةةرَء و و ل يةةة ُ ل

ةةة ليَ ة ةروئ؟ ﭽﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼك ع صةة  ية  :ج وةة
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ة ج ك رس رًك ةوً ٌ و ظةةت ك ةمةة ئيك ةوً ِةةة قء ظةة ؤصةةةت ٌ ةةةآك ؤة ٌ  :ة س وة
وَ ةث ةشنتك ؤ ُ رَؤ ةةي ةث ةشةةةنتء مب ٌ ةةة ٌ ر ج ةشةةتةةرَءك ظةةةت ئ ٌ ِ مةةة ك س

ظةةت ٌ ِة ق يةةٍ غ لة وةةَ ٌ سظةةةة ئت سك ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﭼك

ةة

رميةة ُ يبة ئت عةةةةيك ة س يةةو زٌَ يةةةة ك َية  :وة يةةو ةو،ةةو رسزٌَة ء زٌَ ةةةة ةو يةةو
ةة سو ي ئيٌَ ةة و َيةة  ٌ :وط يةةة سك ِ لب يةة ل ئةةرسرَ و ة شةةت سٌ ةة وةة ،ةةة َو
ج ٌّةةةة ٌسَُ جرشة ةو ةَشةةت م ٍ لة ع صةةة ة ة ك وة ؤة َيةطةة ي س؟ ة ٌ و شة ئك
جرش ةو ةَشةةت م ٍ رسةةةة ةسو ظةةت ئك رسو ك و ٌ ؤةةسٌَةةةآك ةة آلً ؤة ةة ة ع صةة
 رمية ُ يبة ئتةة  :وةَء رَؤ ةةةي ة ٌة ج ةشةةتةةرَ ك ،ةة َ ٌة ؤسٌَ س؟ ةة ك و َية :
جرشة ةسو و ة شةت ج ئ ة ؟ و ة شةت ج ئة شةة ةزسٌعةةةتةة ررٌ ٌ ؼةةةرٌَ و ٌ ك
س ،ةةة َ رسؤةة وئ ع صةةة  لةة ة دو م و يةةيَ ةَؤةبط ؤ ٌةةةآ وةة ظةةت َؤةةةٍ ي سك
و َي ة  :ة و ٌ ؼةةرٌَ و ُ! و ة ل م ل ةةب ش ة ةة  ،سٌ ي ك ئ ة س ة مص ة ؤ ة
ة ةةةر و ؤ و ج ؤةةيَي ُ وةةررك وةة ةرؤت ةة لةة ج ةشةةتٍ شةة ئ و ُ ث اه٘ )ك سك ،ةةة َ
ل ة ةسؤ ٌ س رسف ةو وئ :ﭽ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ...ﮦ ﭼ

الام ئااادةك َي ة ٌَ :ةةةة ة ئب ةةر َُ و ة ي ة ُ، :ةةة َ ش ة ئ و ش ة ئ و ٌ ك ؤ ة ٌ ، :ةةة َ
ةو،ةةووء ع صةةة ء و ةؤة ًك ؤة  ،ر، :ةةة َ ع صةةة ء جبةةرؤنك و ٌة و َؤة ة
سؤ ة ك ةة ةٌ
ة ةةر و ؤ ؼةةةةنئء ةٍ غ ؤ ة و ٌ ةة ك ي ة ٌ ل ئةةرسرَ و ة شةةت ج ئةة
ة ئط ةة و ُ ،ةةة َ  جرشةةةة ة ل ة ع صةةة  ٌ وةةةة ك ؤ ة َؤةط يةةةة سك ؤ ة ُ ٌ ة ؟ ٌ ةةةة
و شةة ئك ة و شةة ئك رسلةةآَ :يةط يةة سك ؤة ُ ٌةةة ؟! وةة ةو،ةةةوو ٌ زٌَةةةآك ةةة س رؤةةة ةس
،ةةة َ ِ ةةةة و ظةةةةت ئك رسزٌَةةةةآك ةوؤة ع صةةة ػ شة ةو ،ةةة َو ل شةةةة ة ةةةةةآ رسلةةآ:
ة يبة ئتةي زٌَ يةة ك ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼك يةو رسزٌَة

ةةة لةة ٌ ئةة رسة ٌةةةة وٍةةةةيَ ِ ؤةةةة ك ةة لةة جةة ٌّ ٌ وٍةةيَ ِ ؤةة ك ض لةة ةو وةةَ
ظ ةة ئررةَ سؤ ك ة ةة ط وةةَ ٌةةةة زَمن ةةةة ل ة ةو يةةو ظةةةة ئررةَ سؤ ك َي ة  :يةةو ٌّةةةة ئٍ وةةَ
رسزٌَة ك ة ط وَ ٌّ ئٍةة يو ٌ زٌَةةيك ِ د وَ ل يو ظةة ئررةَ س ٌ

ك ﭽﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼك ة ئطةة و ُ ِ ة يوو ِ ةس زٌَ و ٌ رؤ ةسوةة ُء ج ٌّ ٌ وةة ُءك
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و ط ٌ ؤ ٌسٌَةآك يو ز ة ز ة ج ئ ُ زٌَة و ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼك ِ دةةةي
جةةآ ٌ
ل

يةة ُ :جطة لة سو وة يةةو فة ةو ٌت جآوةةرر ً وة ة مةة ئيك ة ؤغ ةرؤت ة

؟ ﭽ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼك ج ئةي ي ُ و ،ة َ ةث ةشنت جة ة سةر ةو

وٍ ة غء ج ة ة سةر ةو ،وظةةت ٌ ك ج ؤيَو ة ةو وٍ ة غء ج ؤيَو ة ةو ،وظةةت ٌ ك  ،ة سٌ

وٍةةةة ة غء ،ةةةة ة سٌ ،وظةةةةةةت ٌ ك ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ﭼك س وةةةةةةَ
ة شة ةؤ ٌ س ة رؤئر ة ً و ٌ ِ ئمةةي ة ةةؤئيَ ةةر ُء ة ِ لة رَ ةدةةَء غة ؤرو ،ةة َ
ةث ةشةةةةةةةنتك ﭽ﯁ ﯂   ﭼك و ي ئةةةةةك وٍةةةةةت سة ةةةةةر
ة ي َ ؤةةة ِةة ة ،ةةةو ة شةةةة ةؤ ٌ س

رؤئةةةةرة وك ل ئةةرسرَ ظةة و :ﭽ﯂ﭼك

ةة و ٌ و وٍةةت ورٌَةةي) ٌ ة ك ة ٌ ع صةةة ٌ ة ورر سك ةوؤة ػ ،ةةة َو جة ة سةر ة
ظةة و أًَيايُٕ)و ةو ة وةة ةٌ ِ ئٍةةة سك ة ٌ ظة و سفة ) و ٌة و وةررُ رس ؤة ٌآك
ة آلً ة سػ رس ة ؤ ٌةةةآ وة ظةةةت ئك ةة ية َ ؤ سةةطةروك ل ة ة ةة سو ع صةةة 
،ةةة َ ةة ة حء ةة ج شةةةةت سك ة ِةةةةوو فرؤعةةةةت و ٌ س سةؤطةةر ءك ةة وةةآلءة دٌ رَ
ةةة ةزو وةةررس س ةةةررو ةةةو شةةةةى ُك و َيةةةة  :ﭽ﯂ﭼك ؤةة ٌ

ك اًاً) َيةة  :ةةة يةة َ ؤ
أَخي ر يَِِ ٛ

سةيطةةرتك س وٍةةت لةة ٌ ئ

خ ر يِِٗ ٛيا ً ٚا
أَ ي
ٌَةة رَ ٌ ِ ئعةةةتك

ﭽ  ﭼك ِ ة يةو ة شة ةؤ ٌ س ة رؤئر ةة وك ِة ة يةو

ل ئ ةة ُ ةة ك وةَ ل ٌ ئ ؤةةة ٌيَ ٌ وةةة ة ًك ِ يةةة
ﭼك س يةةو ة شةة ة ِةة و ظةةت ئ

ة

ة ً ل ئ ة ُ ةةةآك ﭽ   

س ةة رؤئروك س وةة رسو ِةة و ظةةت ئ ك س

ة رَةو ِةة و ظةةت ئ .
ٍ ةة ع صة  ة رسوةة ي ،ة َو جة ة سةر

ةء رسفة ةو وئ :ﭽ  

 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼك

ةةةة ة شةةةةةسَؤ ُ ةةةةةيسوك ةةةة س

ة ٌيسو ،ويةةَءك ةو ِة ؤ شةسَؤ ُ ةيسوك ل ش ة ِة ل ء و و وة ةؤ و ٌ ةةة ُك ة ٌ
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،ةةة َ  و ةة ج ئ ةةةة ء رَر ةةةة ةسك ةةة ٌ ِةة ق وةةةة ط شةةةةسَ ٌةة رَ ك سك رسفةةةة ةو وئ:
ﭽﰗﰘ ﰙ ﰚﰛﭼ فصا ا ك َية ة  :جة ة ة سةر ة شةةةت و ة ٌ ة ة لة ة

ة ٌيسو ٌ ك س ل ظة ؤئٍ رو رسفة ةو وئ :ﭽﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮆﭼالنساا ك
َي ة ، :ةةة َ ة ة م ة رسة م ةش ة ؤ ةرؤم ؤ ة ك ز لةةي ل ة و ة ط ٌ و ة ك و ةة
و ؤةة ُ ِ ةآ ج رَظةت و ؤ ُ ةو ةة ٌي مةة رسوةة ي سك ة آلً ز لةةي ٌ وةة .
و َية :

ةة ة

ةةةة ة شةةسَؤ ُ ةةةيسوك ة س ة ٌةةيسو ،ةةويَءك رؤة ةس ِ لة ؤ ُ وةةرر س ةوؤة

شةةةةسَؤ ُ رسرسوك ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼك س

ةةة ة ل ئعةةةةةة ُ

ةب ةة ةوك ة س ل ةة ئب ةرٌ و ل ةةةةة ة ةآرسش ةةت آلي ٌ ة ك ة ئط و ة ُ ِ ة ة يةةوو زَلةة
و ةةة جةآك يةو ة آلرسشةةةت ء زَلة ك س و ةة ج ئعةة ك و شة ئك شةسَو ةةيسو رسزٌَة ةو ة
شةسَو رسرسوك س و ش ئك لةةة ئ ةبة ةوك ر َو ة سو لة ظةة ةةركء وة فر يوةةةة رسوة ك
رؤةة ةس يو يوةة سة ةروك جة ل ئةرسرَ و ة شةت ة س ٌ ة وة ،ةة َو جة ة سةر ة ل ٌَة
رسة ةوئ و ي ؤ ٌ ع صة و ةو َ ،ؤ ك س ع صة رسج ةشنتك ة ل و ة شت سؤة ك
ع صة  ؤصةةت ؤ ي ةَؤةبط ؤ ٌآك و ؤصةةت ،ةة َ شةةة ةج ً شةةة ف ي و ٌ ،ةة َ
ةسِ ء ةآشٍ ةُك ِ ة و ش ئ ة ة وئ شةسَو رسرَ ك س ِة ة و شة ئ عةةة ة ة وئ ل ئة
رسةة ةوئك ةة آلً ض شةةسَرٌَ و وك ض ل ئب ةرٌ وة وك ل شة ة ةٍةة غ ؤ ك سك ،ةةة َو رَر ة ة
ل شة ة زوة ٌ ظة ع ؤب رسفة ةو وئ :ﭽ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ هااااودك َية :

ة ئط وةة ُ ج ة سةر ةو وَ ل ش ة ةؤئ و ةَشت ك َي ، :ة َو ج ة سةر ةةة ة ةة ةؤئ ة و
ةَشةةتيَ و و ل ل هئ ة ٌيسو ٌ يَ رسو ك ٌ ِ ٌةةيوئ و ة ز ة ل  ،ل ،ة ل
وصةة لى ُء ع ًَ ج ئ ٌة َؤ ك و ،ة َ ِ ة ل ة ِةة ٌ ؤ !! ٌ  ،ئر ،ة َ ل ة ِةة ٌ ٌ ةةة ك
ؤ ة ُ ة ة ظةةةة ئ سؤ ك ،ةةة َو و ةة ج ةةآ ؤئٍ ة رسوةةةة ُك و ة ،ةةة َ ة ة ةةآ ةٍدةةةة ٍ ء ة ة ةةآ
ح صةة بء و تةة ب  ،لك شسَ رسرَ ك و رسة ي ة ِ ظتآءك ة و رو رسة ية ر زس!!!
ٌَ ،ة َ زٌَ و ةة ج ئ ك سك ج ةرسو ئررو ظةة ع ةر رسلةةةآ:
كاكــة خـوا كــارى نــابةجــآ ناكــا

تا كيَــو نةبيــنـآ بةفــرى تيَناكــا
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،ةةةة َو ج ة سةر ةةةةة ة و و لةةةةة و ح و ىةةةةة ٌ ل ة ة هئ ة ٌيسوةةةةة ٌ يَ رسوة ة ك ة لةةةةةآ
ةسمح ة ء ة ة زسؤ ة ة ج ة ئغ ي ة ةسؤ و يوي ة سك ة ة آلً ة و ل ئ ة ةب ة ةوئك ل ش ة ة
ةٍة غ ؤةة ك ل ئةة رسة ةوئك سػ و شةسَو ةيَ ك ل شة ة ةٍةة غ ؤ ك شةةسَو رسرَ .
ٍ ةة ،ةةة َ  ل ة وويةةةة

مصةةةة ؤيَ رسف ةة ةو وئ :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ

ﰂﭼك ،ةةة َ ف ةة ةو وَ :يةةةة  :ل ة ة دو م و يةةيَ ،ةةة َ ةَؤط ؤ ٌةةي) و ة ة
ة دسؤ ةَشةةت ُ ل ةَشةةت و و ،وؤة ُ ة ِرسو ٌةي رسةةةةَك ةَشةةةت ةَشةت ُ شة رؤ ُ
جآ رس ؤة ٌآك جة ظة و ٌ ا ْ ) َية  :ةَشةت ُ) ٌة ك ةَشةتطوؤ ُ) ٌ ةةة ة يَ
ة ظةة ئ ل ةَشةةت ك ة آلً ٌدق) ي ٌ ةةة لة ةَشةت يٍةيَ  ،آلؼة ٌ ةوية سك رسةةآ
رلةةةت ةَشةةت ةةآك زو ٌةةت ةَشةةت ةةآك وررس سو ٌةت ةَشةةت ةةةَك رؤة و جة ٌّ ٌت ةَشةةت ةةآك
ل ة هئ ،ةةة َ ةَشةةت ة ة ك ل ة هئ ر شةةتء ل ة هئ ر دوةةَِ ...تةةيك ة س و ٌ ة و ةَشةةت
ٌ دق)سك ة ة و رؤ ةةةةة ةَشةةةت ة ة يَ ٌ دق اهق ٘ي)سك ،ةةةة َ رسةةة ة ةسو صةةةى ع ن

رسفة ةة ةو وئ :ﭽ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼمريااااامك ؤة ة ٌ  :مصةةةةة و

ةَشةةت ة ةة ك ة ل ةة ئٍ ةَشةةت ة ة ك ة ة آلً ل ئةةةةرسرَ و ة رسف ة ةو وئ :ة ور َي ة  :ة دو
م وة ) ةَشةةت ُ لة ةَشةةةت ،وؤة ُ ة ِرسو ٌةي رسةةةَك و ة شةةةت ج ئة ةَشةةةت ةة
و ٌةة و فةةرَ َُء يةة َ و ظةة و ٌ :دق)ك ؤغ سؤ و ٌا ْ ) ةَشت ُ ل ئرسرَ
ٌَة ُ وة ة ٌيَؤة ي ةَشةت ُ ةةةو ،ةةة َ وةةرر سك ةة رهئ سك لة ،ةةة َ
و ة شةت ج ئة
يرشةة ُك َ ل ِة ض ظةةت ئك ٌ يرشةةة ُك س سك ،ةة َؤ ُ ،وظة ؤصةةت سك ِة ض وة طء
ِةة ض ظةةت ئ ُ ةة َ ،وظةٍ ؤصةةةةت سك س ِةة ة جعةةةةت ُ ةةة ،ةةة َ ة شةةت س ةةةو ،ةةة َ
وم ةة ب ُك ،ة َؤ ُ ة ةة ةس رية س ي وويةة ؤ .
ِة ة سِةةةة ةةة ر َو ج ئ ةة وبةةةة ةو ،ةةة َ  وةة ي ُك س ةةة ظةة ةؤم ي ،ةةة َ س
ج ة ٌةةةةي ةة ُك ةة ةؤئةةةةكء ةَشةةةةت ةة شةةةة غ ة َلةةةة ء ج ٌّةةةة ٌ ُ ةَشةةت ةة سك ة
ٌَةةة لةة ةَشةةةةت و ،وؤةةةة ُ ة ِرسو ٌةةيُءك ةةوٌ ي ة ِرسو ٌية ٌ و ظةة ُ
سؤةة وةة رسفةة ةو وئ :ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼك ةة ٌي ة غ ئ ةة ُ

ِةة ُ وةة ة ةةةة ةؤ ُ ة دؤئةةةةررَ رسة ُ ﭽﰊ ﰋ ﰌﭼك ةةةو ِ و عةةةة ؤ ي ئ ٌةةيَ
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رسو ئٍٍةة س .ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼك ،ة َػ ل َُ ةَزؤ ةة
ةَزؤ ةةَك ِ و عةةةة ،ةةة َ  ةسزَو ٌ ةةيؤ ،ةةوو ج ة ئغ رس ،ة ك ة ٌ
َة ئةةت و ،ة َ لةةة ئ ةَزو ة ئةةةتك ٍ ة ،ةة َ  ة ؤغ َو لةةآ رسوة
،ةةةةوو ةَزو ةةةةةآك يةةو رسةةةةةآ و ة ئؤ ةة َة ةةةة و ،ةةة َ لةةةة ئت ةَزو ة ةةآك
و و لةة ل ةة ليَ رسو ك و يو ل ،وو ةَزو ة ةة ك ر َؤ زؤة ير ة س ة
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ٌَ غ ل ،ةة َ
رسة ةآ ٍصةةةة ُ
وة لة ،ةة َو
ٍ ة ر َؤ ة َ
ُ رسو ؤٍةة سك

لةةة و شةةةة ل رٌطة وةةةةة ٌيَك ﭽﰔ ﰕ ﰖﭼك ،ةةةة َ  رسفةةة ةو وئ :ةةة ةةة س
شةة ةو يَء ةررٌة سو و زٌة ك ة ة ِرسو ٌةةية ٌ لة ةَشةت ك س ظة رة ٌ ةة
ةسؤة ك ة س
،ة َ رؤيَةو ،ة َ ك ة ِ ظةةت و ٌ ،ة َك س ةررٌة س شةةة ةو يٍ
ة ورَر ؤعةةتٍ ِ ةس و زٌةةة ك لة ووية ؤ رَ ،ةة َو ةة ةز
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼك و ة ل

وةة زُ رسفة ةو وئ :ﭽﰘ

ش ةةى ٌ و ُء زس وء ِ ة ة ي ئ ٌيَؤ ة

ِة و و ،ةةة َ  ،سٌ ة ي ك ﭽﰟ ﰠ ﰡﰢ ﰣﭼك س ،ةةة َ ل شة ة ِة و ظةةت ئك
ة ي ٌَةةةة ؤ ك جطةة لةةةة سو وةة ن ٌةة و ُء زس وء ِ ة ةة ي ئ ٌيَؤةة ك ِةة و و ِةة
،ة َؤة ءك ل دؤئر ةو ئةءء حة وىرٌَ رسشةت آلي ،ةة َرَؤ ك رؤصة ُ ،ةة َ ل شة ة ِة و
ظةةت ئك ة ي ٌَ ؤ ك لة غة ؤرو ن ٌة و ُء زس ؤعةةةيَك ة ةة ُ جة ر)س وة رة شةت
ورر سك ل ش ة ِ و ظةت ئ ة ي ٌَةة ؤ ك و ِ ة جوةس ي ؼةة ةة ف ئ ي ئةيَ ة ةة .
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ضـةند مةسـةلةيـةكى طرنـط
و شةة ل و ؤ وةةة ً :وة

،ةة َ رسفةة ةو وئ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ...ﭼك ِ ٌةةيؤئك لةة ي ؤئةةكسةس ٌَ
م ة ة ُ رسلةةةة ئَ :ة س ل ة رٌ ةةةة رَ ة ة سك ة ة آلً ةَو ةَشةةةةت سؤ ة ك ٌةةةة ك ِ ة ة ةَو
ةَشةةةتةةةةبك ة لةةةةة ةَو ةَشة ةةت سؤة ة ك وة ة ة ة ً ي ؤئةةةكسو ِة ة م و ية ة ك ،ةةةة َو
ج ة ة سةر ة ل ئةةرسرَ ةوو ة ُ رؤئٍ ئت ة سك ج ة ةسٌط ة ؤ ة و ئك ةم ةةآ، :ةةو ،ةةة َ  ج ة ةوئ
م ة ةة و ي ٌ ِ ئٍةةةةة سك ةةةةةوُ َ رسفة ة ةو وئء ةة ة وةةةررَةو ةَةةةةرر ػ رسؤّ ئٍة ةآ؟
سآلو و و سؤةة  :ل ةَشةت يَ وة شً ّ) ةةو ئىة رَةة ػ رسةةآ ةةو شةةآ ح لة :
ةَةرر ًاض )ٛك ئصةةت حاي)ك رَِةة ي اضتقباي)ك س ةةو ئىة َؤةةة ك ةةةة آلً
ةةةو ،ةةة َو جة ة سةر ة وة َ ٌ ة ك جة ةوئ ة ة ةة م لةة شة ةةيسؤَ ك ا )
مت ب ة ةؤ ء سِى ة ٍةت ةةسَع ( )1ة ةٌ زسو ة ُ
ة ة ٌ ِ ة ة ٌ ةةةة ظةةةةت ئ
ة و ٌةة و ِةة ة ً٘ج ٘ ) ة ٌ ئ شةةة ةة ،و ةَشةةةت م ٍ و ِ ةٌ ة ك ة سو وة
ِ ؤةةةةة رةؤئكة ٌةةةةة سو و ررسؤةة وةة ظةةةةة ؤئَ ًل اْ) ج ئ ةةيسِ ئٍةةةةةآك س ج لةة و
ئىةة رَك ج ئ رسلة ئ  :وة ك و ررسؤة وة رسج لةةةآك ئصةةةت
و ررسؤةة و ل و ئعةة
ةةةة ة زس و ٌ  ،ةة ؤة س ةة رس ةو ،وؤةةيَءك ةة رس ةو ة درَك ٌة ظة ٌة ة د
ج ؤةةيَ رسة ُك ٌ شةة هئء سةزسوة ُ ج ؤةيَ رسةةة ُ.
ٍ ةةة ة ٌصةةةةب ،ةةة َو ج ة سةر ةةةة ةس س وةة لةة رسةس سو وةة ء ظةة ؤئَ شً اْء
ًل اْ)سك ة ة ٌ ،ةةةة َ ل شة ة ة ع ةظة ة ،وؤة ة ي ك لة ة رسةس سو رة شةةةت رَ سو ٌ
،وؤةةةة ي ك ةة ظةةةة ئ سؤ وة ةةةو ،ةةة َ ظة ؤصةةةةت ؤ ك ةةةو ،ةةة َو ج ة ة سةر ة ئصةةةةت ء
ةَةةرر رَِةة ي ك سك ؤة وةةَ.

َ )1ي ةة  :ور ظ ةة ة ة ،ة ؤ هئء سِةةي و ة شً ّ) سك ِةةةة ة ٗج ٘ ) ئؤ ة شةةةة ةة ،و ؤئٍ ةة رسو ة ك
ةة ةٌ ل ةَشت يَ ل ج لةة و وةة ررس ة رَ سوةة ُ رَؤيسٌةةآء ة ةِة و رؤئٍةةآ!
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ج ظ ة ُ ،ةةة َ  ل ة ظ ة ؤئٍ رؤ ظةةيَ ل ة م ة ٌةةيَ وة ة ش ة ة ِ ظةةت رسو ة ك ة ة

ةَةةةةةرر ة شةةة رسوةةةة ء رسفةةة ةو وئ :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼالتكااااويرك َيةةة :
ة ِ ظةةةة ت ٌسؤةةك ،رَؤةة سك ؤةة ُ ةَزؤئٍرَؤةة س ةةةو ج ةؤئسوةة ةَُك ؤةة  ،ر رسفةة ةو وئ:
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼالشاااااااعرا ك َيةةةةةة  :س ر زس! ِ ئٍيةَؤةةةةةة رسةوئء

ة ةج شت ورَ ةو شةة ة ةرٌَةة ُك رؤصةة ُ ةة ةَةةةةرر رسؤفة ةو وئك ل ة ة ةة س وة
زَلة ك سك ةوُ جة ةو َ ِ ؤة
ظت ٌ رَ رسشتةر ؤعةةةت
،ة َ سٌةيس ة ش ة
يو ة لة ئٍ ظةةت ئك ة و شةة ئك رسرسو رسلةةآ، :ةةر ؤةةة رسةةآ؟! يةوػ رسلةة ئ  :ةة
ةة ك ع ةسة ةةغ رسلةةة ئَ ٌ :از ٌ از) ؤة ٌ  َ :ةسٌَة ظةةت و ةة سك ؤة  ،ر ؤ وةةةة ئك
ة لة ئٍ ئ ةةك ة ة و ش ة ئك رسرَ ك رسل ةآ :ؤ ة ٌ ة ظةةت ً رسرسؤ ة ؟ رسل ةآ َ :ةسٌَ ة ل ة
ةةرف ٌت رَؤ ة ك ،ةةة َو ةآ ؤئٍ ة ػ رؤ ة ةس ة ش ة ة ِ ة و ظةةت ئ يَ ة آلرسشةةت ك ةوؤ ة
ة ظةة ئ سو ةَةرر رسؤّة ئٍة ك سك ةة سو و ةةة ةةآ َؤةة .
ٍ ةة ة س وة ،ةة َ رسفة ةو وئ :س ؤ رة ة س و ي ئةك ،ةة َ فة ةو و :ة و ع صةة
وة ةو و ةؤة ً! ؤة يةةو ةة  ،لةة ت ية س وةةَء رَؤ ةةي لة ج ة ي ،ةةة َ ة ٌة ر
ج ةشةةتةةةةةرَ ك ةةة ً جرشةةةة ةس سك لةةة و ٌةةة عةةت و ظةةةةيَ ة شةةةةى ُ وةةةةررك ةةةةةو
شة ةزسٌعةةة ةةت ررٌ ٌ ؼةةةةةةةرٌَ و ُء ةةةةةةو شةةةةةةة ةووٌ وررٌ ُ س ةةةةةةو ةةةة ة رة
،صةة ةةتٍ سؤ ٌ ك ٌةة ة ك جرشةة ة ةوررٌ ةَشةةةةت م ٍ ةةة ةآ لةة ة ع صةةةةة ك ةة ة ٌ
جرشةة ةوررٌ ةَشةةةةت م ٍ و َية ، :ةةة َو زٌَةةةة جة ٌّ ٌسَُ ة رَةو ل ئة ٌ ة ة سك
رَ،ة ئ ع صة َ ؤةط ية سك ؤ ُ َؤةٍ ة ي س؟ ظةةت ٌَ ة ،ة َ  رسزٌَةآ ع صةة
َ ؤةٍ ي سك ة لة ٌ ؼرٌَ و ُ ل ،ةةو س ة سؤ ُ ِ لب شةةةت سك ل ةَشةت يَ
ؼةنئء ةؤعةة ؤ و ٌ ك ٍ ةة جرش ةسو رؤ ة ل ئةرسرَ رسوةروئ ؤة ٌ ؼةرٌَ و ُ
وة ع صةةة  سك ج ةشةت ةةرَء ي و ظة رسوة ُء رسؤث ةشةةنتء رسلة ئَ :ع صةةة و ة ةو
،ة َؤ ك سك ل رسةشة و ٌ ةَةرر رَ ل اهتفط ري اهتطبٚق  ٛهولت ال اه ٌقدع())1
ٌي ظةة ؤئٍ ئ يَ ِ ئٍةةة و ُك رسلةةة ئَ :ع صةة ،ةة َؤ ك ٌة ك ِة ة ةمة ئَ :ج ةشةتةةرَءك
ل
 )1ةر ٌَة  :ص 2074ك و ة ي ؤ ية :
( إْ اهلل ٗاحد  ٛث اث  ٞأْاُ ٍ ٚهلِّٔ ٍ ج٘ٓ س ٗاح دْ ًتط اْٗٗ ًِ ر األشي ٗاه  ٟاألب د.)...
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ة لةة رسلةةةة ئَ :ة ظةةةة ئ لة ،ةةة َك ةة آلً ؤةةةة ةةةو و ةؤة و غ ِةةةة ة َ رسلة ئَ؟ ة ً
ؤ ي ة َرس ؤ ة ٌآك ة ة آلً ٌ ؼةةرٌَ و ُ ةسٌط ة ٌ ة ل ل ة س ة ة ُك ئى ة ػ ل ة
سآلويَ رسلةة ئ  ٌ :ؼةةةرٌَ و ُ رسلةةة ئَ :و ةؤةةة ً رَؤ ة ،ةة َ أَّ إهَ ِٕ)ؤة ! و ٌةةة و
ؤةغ ِةة ة ،ة َؤ ِإهَ ٕ)س()1ك جة وةة ء ةةة ةزؤ ةةةو ،ة َ.
َؤ
ج ظةة ُ ئى ٌ ؼةةرٌَ و ُ رسة ٍ سك وُ ج ؤ ةو ع صة ء ؤئٍ و ع صةة لة
ج ةشةةتط و ٌ ُء ل ة و ٌ صةةةة و ٌ ٌيَ ِ ليس َشةةَء ورٌ ظ ة ةةةو رسة ة ُء ة ةسو
رسوة ُء ةة ة ةسو رس ةرُك ةة ِة و ُ ظة ئ س ؤئٍة ء ج ؤ ة ةو و ةؤة و غ ِة و ُ
و و لةةةة و ل لةةيَ رسو ة ُك و َي ة  :ة سو ،ةةة َ ف ةو ؤة ي َؤ ة ك ة ة ح م ق ة
ةة َُ سك ر ج ةشةةتةةةرَء و و لةة ل ةةةة هئ ع صةةة ء ل ةةةة هئ و ةؤ وةةيَ شةة ةو
،ة َؤةة ُ لةةآ ةةةآك رسوةة ُ.
و شةةةةة ل و ر سً ٍ :ةةةةة ع صةةةة  سآلً رسرَيةةة

سك رسلةةةآ :ﭽﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼك ع صةةةة لةةة سآلوةةة جرشةةة ةسو و ،ةةةةة َو
ج ة سةر ة ةرَ و رسزٌَةةآ جرشة ةوررٌ و و ةةو شة ةزسٌعةتةة ررُء شةة ةووٌ وررُء
ة رة ،صةتٍ سو ٌ ؼةةرٌَ و ٌ ك وة ةة ِ لة ع صةة ء و ةؤة و ُ وةرر س ةة ر
ج ةشةت ةةرَءك رسزٌَ ةةآ ،ةةة َو ج ة ة سةر ة رسؤ ة وئ ة َُ شة ةزسٌعةةةةت ة ةة ك ٌ ة ك
ة ة وئ جرشةة ةؤئك لة ة ةة ك وة ؤةة ة ظةةةةت ةة سك ؤة ُ ٌةة ة س؟ ة ظةةت و
ية سك ؤ ُ ٌ ؤطةة ي س؟ ةوؤةة ع صةة  جة ئغ ِة و ظةت ئك رسلةةآ :جة و ةةو يةوك
ؤ ،ةة ر يو ة جةة ك رس ةةرً(.)2

س ِ ل ؤة ك سك ج ئعةةتةر ة شةةى ُ ورر س.
 َُ )1ظةة و إه ٕ) ةو ،ةة َ اهلل) ة وةة ةرؤئٍَك و
( )2اهتطْ ب ُ ٚيِص ُٕ ٙاهلل يعي اىل ٗيَأٌْ و ُٕ اه يٌ ُّس اهط س ٛ ِ ُُٙعِبي ا ي ِ ٝاهلل يعي اهَ ٟيٗضُ بْرياُيٕ ًيصْ يد ْز ُير ٘
غفْ سياْ) ظ ة و اهتطْ بَ )ُ ٚي ة  :ة ة جةة وةطريٍ ةة ،ةةةة َو ة ة ةزك ،ةةةة َ ة ة جةة و ةةيس رً ة ة ر ةو
رس ةةرًك س ؼةةم ظة و ي شةب ل لة ض ب )س س ِة ي سك ض ب ) ةرؤت ة لة ة ؤعةةةتٍ  ،ئةرَ وة
لة ئرسرَ و ة شت ج ئ  ،ئرَؤ ة ررٌ ل ة ٌيَؤة ي ،ةة َرَك س ظة و ض براْ) لة ةؤعةةة رَ ة
سك غفْ ساْ) .و َيةة  :ضبراْ اهلل) َي  :وَ ،ة َ ةة جةة ك رس ةةرً.
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ٍ ةة رسفةة ةو وئ :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼك ٌ لةةآ ٌة وط ي سك
ة آلً

ة ظةة ئ سؤ و رؤ ةة ٌ ف ة و رس،ةةة ي ة

ك رسلةةةآ :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼك ةةةوً ٌ ة ظةةت ئك ةم ة ئي و ة ِ ة ق ٌ ة ةةآك ةو ة ؟ ة ٌ
ج ئ ة وب ةٌَ ،ة َ عو ٍٔٚاهص اٗ ٝاهطاَ)ك ٌ ةةآ ظة ِ ٌ ،ق ةم ئَك ة ية ؤب ي
ٌ ِة م ِ ئٍيس ةسك ٌ ة و ٌت ل ٌ ةرٌ ج ئ وب ةٌَيَ ة جمة و ؤ وة ً ةة س
ة س و ،ةة لةك فة ئرو ة ٌيَؤة ي ة ررُ ةو ،ة َ ي ٌ ،ة َج ةشةنتء ،ة َ ة ؤةةة ك
ةةريَ ي ح ي) ة ُك ٍ ة ة ئٍةةةَ ظةت ئ َ ةمة ئَ! ة س ظةت ئ ز ة ز ة ٌ ِةة م ك
ةوؤة ع صة  رسلةةآ ٌ :ةآ وَ ظةةت َ ةم ئيء ظ ؤصةةت ٌ ك َي  :ل ئرسرَ ع صة
مصةة ؤ ة ظةة ئ سؤ ك ة ةج ةض رسرَي س و ِة ة ةؤئة ي ئٍةة ةةةآك س ِة ة
ك
ٌ ةةآ ظةةت َ يةةرَةةآء ةطةة يروئك ٌ ك ِةة ة ٌة يرَ سك ِةة ة ةؤئةة ي ئٍةة ةةةآ
ةطةة يروئ.
و شةةةةة ل و شةة ئ ةةةة ً :وةةة

رسفةةةةة ةو وئ :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼك ع صةةةة  رؤةةة ةس ةةةة
،ة َو ج ة سةر ة ة رسف ةو وئ :ة ة وةَ ة مصةةة
َي ة  :و ة رًَ يةةو رسجرش ة  :ؤ ة َة ة س ؤ ة ُ ٌَ ة ةة
جرشة ةوررٌة ةَشةةت م ٍ ٌ ة ك و َيةةة  :رؤة ةس ة
ظةة ت لة زٌَ ة ةؤ
و ،ة َؤ ! و رًَ
ٌ ةة ك ٍ

ؤ ً يبةةآك ة س يةو زٌَ يةة ك
س؟ و ة رؤ ة ةس جرشة ةوررٌ ةة و
و شةةة ل ؤ لة زٌَ ةةة ةؤ يةورَ
يةورَ ٌ ة و َية  ٌ :ة ك ة ٌ

ِ ة ظةةت ئك ِةة ةةآ ل زٌَ ةو ،ةة َرَ ِ ؤةةة ك ٍ ةةة وة
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼك يو رسزٌَ

رسفة ةو وئك ﭽﮞ ﮟ ﮠ

ل رلةةة وٍةيَ ِ ؤة ك لة رسة ٌة

وٍيَ ِ ؤةة ك ل ج ٌّةة ٌ وٍةيَ ِ ؤةةة ك ةة آلً وةَ ٌ زٌَةةةي ة لة زَية يةورَ ِ ؤةةة ك
ظةة و ٌ فض و ةو ،ة َو ج ة سةر ةة ة ة و ةرسِ ئٍةةروئك َي ؤ وة و غة ؤرو سؤة
وة ةةةو ٍصةةةة ُ ة وةةةة ةرسِ ئٍروئك ٌ فصةةةة ٍصةةةة ُ رؤ ة ةس رة شةةتةة رَ ئؤ ،ةةة َؤ ك
َية  :ة ح ةة ٍصةةةة ُك ةة آلً ٌ فصةةةة ،ةةة َ َيةةةة  :زَية ،ةةة َك ر َؤ ة رسف ة ةو وئ:
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ﭽﮨ ﮩﮪ ﮫﭼك ة ئطة وةةةةة ُ ِةةةةة ة يةةةوو زٌَةةة و ج ٌّ ٌةة وةةةةة ُك َيةةة :
ج ٌّة ُء ٌّة ئٍة وةةة ُ يةو ز ة ز ة ج ئ ةةة ُ زٌَةةة وك ِة ض ظةت ئ
ظ ئررةَ س ٌ ةة .
زٌَ ؤ ة ُ ش ةة ة ةس ة ة ظةةةة و ٌ ف ةةض و ة ف ة ةو
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼك ة

ٌّ ئٍ ة و ُ لة يةو

و :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ة ٌي ظةة ئ سؤ ك ي عب ةرؤ ُ لةة ئ رر س:

خ ِف )ٛك َية  :يةو رسزٌَة وةةَ ةةةة ج ٌّةةةة ُ
خ ِف ٛي ٗيال أَ ْعوَ ٍ يً ا ُي ْ
ؤ وةة ً :ي ْع َو ٍُ يً ا أ ْ
رسوة ًك ة آلً وَ ٌ زٌَةةي يو ةت ج ٌّة ُ وةرر سك ؤ ُ ة ج ٌّةة ُ رسوةة و!
ر سً :ي ْع َو ٍُ يً ا عِِْ دِٗ ٜيال أَ ْع َو ٍ يً ا عِ ِْ دين)ك َيةة  :يةةو رسزٌَة
ةة آلً وَ ٌةة زَمن ة لةة ةو يوؤةةة !

ةة لة ةو وٍةةةة ك

شة ئ ً :ي ْع َو ٍُ يً ا ِ َ ٛغ ِْ ٚب ٗ ٛيال َأ ْع َو ٍُ ً ا  ٛغَْٚب م) يةو رسزٌَة ة لة ٌّةة ئٍ ء
ج ٌّةة ٌ وٍةةيَ ِ ؤةة ك ةةة آلً وَ ٌ زٌَةةي ة ل ٌّة ئٍ ةة ء ج ٌّةة ٌ يورَ ِ ؤة .
خ سي )ٝيةو
م ِ ٛا ِ
ك ا يْ ًِ ِْ َ
ِِ  ٛ ِ ٛاه دُُّٚا ٗيال َأ ْع َو ٍُ يً ا َ
ك ا يْ ً ِّ
ة َةسً :ي ْع َو ٍُ يً ا َ
رسزٌَة لة رٌ ةةة رَ ةة لةة ةو وةَ ِةةة ة سك ةةة آلً وةَ ٌ زٌَةةةي لة ر َة درَ ة
لةة ةو يو ِ ؤةة .
ج ئةٍ ةة ً :ي ْع َو ٍُ يً ا أَْ ٘يُ ٗيأَ ْ يع ى ٗيال أَ ْع َو ٍُ ً ا ييق ٘يُ يٗي ْف يع ى) يةةو رسزٌَ ة وةةَ ةة
رسلة ئيء ة رسوة ًك ة آلً وَ ٌ زٌَةي يو ة رسفة ةو وء ة رسوةة و.
ٍ ةة ظةة و ٌ فةةض لةة ئرسرَ و ٌ و زَيةة ك و َيةةة  :ي ْعوَ ٍُ يً ا ِ  ٛذيا ِي ٗ ٛيال أَ ْع َو ٍُ
ًا  ٛذيايِ م ) يةو رسزٌَة ض لة زَي وٍةيَ ِ ؤة ك ةة آلً وةَ ٌة زَمن ة لة زَية ةةآ
ؤئٍةة و يةةورَ ِ ؤةة ك و ج ة سةر ةة ة.
ظةةةة و ﭽﮪﭼك ج ئعةةتةةةرؤغ ة شةةى ُ وةةررك ؼة

و ة ل غة و عيا ِه يٍ)سك َية :

ِةةةة ةس زٌَةةةة ك ز ة زٌَةةةة ك ﭽﮫﭼك وةةوو غَ ْ) ٚسك غَ ْ) ٚؤةةغ َيةة  :ج ٌّةةةة ُك
ٌ رؤةة ةك و َيةة غ ُ٘ٚل)ك َيةة  :ج ٌّةة ٌ وةة ُك ٌ رؤةة ةسوةة ُ.
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رسفةة ةو وئ :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

و شة ل و ةةة َةسً :وة

﮶ ﮷ ﮸ﭼك ع صة  رسف ةو وئ :ج ئي ٌ

ي ُ جط ل سو يو ف ةو ٌت

ج ئ رر ًك َية  :جطة لة سو وة يةو فة ةو ٌت ج ئ ةرر ًك ة مة ئيك ِ دة رؤ ة ً جةآ
ٌ ية ُك لة ةة َةو ة سرَ وة وةآ ةث ةشةنتك ٍ ة ؤة ة سو وة ،ةة َ فة ةو ٌ
ج ئ ةةرر س ة مةةآ:

ةة ؟! ﭽ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼك

ؤةغ ةة سة وةةة

يةةةو ةةة وٍةةةةةت فةةةة ةو سك ج ئ ةةةةة ُ ةمةةةةة ئي، :ةةةة َ ةث ةشةةةنتك جةة ة سةر ةو وٍةة غء
ج ة سةر ةة ةو ،وظةةت ٌ ك ٍ ةة و ر ظةةت ل ئة سةرس ةةرؤئَ:
 )1و َي ج ئ وب ةَُ عو ٍٔٚاهصاٗ ٝاهطاَ) ة و ك س ة يوزم ل ئك ل فة ةو ٌ
،ةةة َ  ةٌة رسُك ِ ة ةةةة ة فة ةو ُ سك رؤةةةةَك ة س رؤةةةة ةس سحة ،ةةة َؤ ء
ف ةو ؤعةةت ،ة َؤ ك ٌ ِ ض ظةةت ئك ل سو و ،ةة َ ج ئة فة ةو ُك وة ً رسوةةة ُك
ٌ لةة ئ رسظة ةٌ سك س ٌ ِ ض ظةةت ئك ل سو و ،ة َ ج ئ ف ةو ُك زؤة ر رسو ُ.
سةرس ةةةريئك سؤةة ٌ ؼةةةرٌَ و ُ وةة
 )2ةةة سو وةة لةة ً ةشةةةةةت م ة ةةةةة ٌ
ةة
ة ةٌ و ء ة ةر و و ؤ ُ ةرؤت ل شةةآ ج ةشتةةرَ ؤئت يثو) ٚك ة شة ئ
ث اه٘ )سك ظةةةةت ئ جة ضء ةوظةةةة ِة ض ةٍةةةة غ ؤ و ٌ ةةةة ك ة ح م قةةةة ي ػ
،ةةة َو يةةةة كء جةةةة ك جطةةةة لةةةة ئرسك لة شةةةةآ ظةةةة ؤئٍ رؤ ة و م ة ٌةةيَك سٌةةيسو
ئصةةت ل ؤةة رً ةةةآك ف ةو ؤةة ي و عة صةةة ةة َو فةة ةو س:
ؤ وة ً :ل ش ةسي

آي عٌساْ) ؤ ي

)51رَك ع صةة

 رسفة ةو وئ :ﭽﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼك َيةةة  :ة ئط وةةة ُ ،ةةةةة َ
ج ة سةر ةة ةو وٍ ةغء ئ سظةة ِةة ة
ر سً :لة شةةة ةسي

ً س )ٍٙؤةةةة ي

ةث ةشةنتك
)36رَك ع صةةة

وةة ة ئؤ ةَشةةت .

 رسفة ةو وئ :ﭽﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼك َيةةةةةةة  :س ة ئط وةةةةةةة ُ ،ةةةةةةةةة َ
ج ة سةر ة ةو وٍ ةغء ج ة سةر ةة ةو ئ سظةة ك و ةؤئة ةَشةةت .
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 رسفةة ةو وئ :ﭽﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼك َية  :ة ئط وة ُ ،ةةة َ ِة ة
،ةوو ج ة سةر ةةة ةو وٍةة غء ج ة سةر ةة ةو ئ سظةةة ك ِة ة ة ةث ةشةةةنتك ة
ة و ة ئؤةة ةَشةةت .
و َيةةة  :ع صةةةةة  ةةة ةَشةةةةت و زٌةةة ك ؤ وت ج ةشةةةةت ي ح ةةةةي)وك ةةةة
ٌ ؼةةرٌَ و ُ ي ة س ج ئ ة ةَ ؤ ٌةةي ُك ة ة آلً ة َُ ةؤ ٌةةيَ سء ع صةةة ؤ ُ سك
ج ةشةةتةةةرَء و و لةة ل لةةيَ وةةرر سك س رَؤ ةة ُ سك ج ةشةتةةةرَء و و لةة ل لةةيَ
وةةةةرر سك س ة ِ ل ؤئصةةةةت ؤ ُ ِ ةةض ة لةطةةةة ؤ ك جعةةتةرَشةةةةت ٌ و ي ة سك ة لة ةة
ظةةت ئ ل ةةرف ٌ ،وؤةةة ُ رسةؤ ٌّ ئٍة سء سوة ج ئعةة ٍ ٌ غ رسلة ئَ :وة ل م لةةب
شة ة ة ةة ة  ،سٌ ة ة ي ) ة ة ٌ ع صةة ةة  لة ة ِ ةشة ةآ ظة ة ؤئٍ و ُ { َية ة  :لة ة
شةةةةة ةسي و ٌ  :آي عٌ ساْ ٗ ً س ٗ ٍٙاهصخ سف)رَ} رَوةةةوو رسوةةةةة ء ج ،ةةةةةت
رسو ي س ل شةة ة ج ة سةر ةة ةؤئت ةة ،ةة َك ةو،ةةةووءك ةةو ةة

َُ :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼك ةو ة ة ؟ ة ة ٌ ٌ ؼةةةرٌَ و ُ
ج ئ ةة ٌةةةة َؤ ع صةةةةة ج ة سةر ةةةة ةس ل ةةة هئ ،ةةةة َرَ ك رَؤ عةةةةة ة ظةةة ِ ؤةةة لةةة
ج ة سةر ة ةؤئت ء ل ج ةشةةتةرَ ؤئتة رَك ةوؤة ع صةة  لة ظةة ؤئٍ ٌ رَ وة ،ةة َ
ة شةة ةِ ي و ةةة ط رسوة ك لة شة ةسي و ٌ آي عٌ ساْ ٗ ً س ٗ ٍٙاهصخ سف)رَك
ز ة جة ة ،ت رسو ية ة س ل شة ة ة ة ة سك وة ة ِة ة ة ،ةةةة َ ج ةشةتة ةةرَ ج ة سةر ة ةة ةسك
ج ة سةر ة ةؤغ ش ؤ يء ،ة سُء ةسؤة ك س ة رؤّ ئٍة ةء وعةة ة ئرء ج ةشةتةةرَء
ظةت ٌ و ،وؤعةةة ء ِة  ،لةة و ػك ِة ،ةة َُك ةوؤة
ِ ة ،ة َؤةة ك س ِ و
ة ٌةيَؤ ي ةة ةو ة ةةروئ.
رسةةةآ ِةة ة
و شةةةةة ل و ج ئةٍ ةةةةة ً :وة ة

رسفة ةوة ةة وئ :ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁

﯂         ﭼك ع صةةة ةة  ةة ة
،ةةة َو ج ة سةر ةةة ة رسفةةة ةو وئ :س وةةَ ة شةةةة ةؤ ٌ س ةةةة رؤئر ةةة ًك ِةةةة ي لةة
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ٌ ئ ؤةة ٌيَ ة ًك ؤةة ٌ  :و ل ٌ ئةة ٌ ؼةةةرٌَ و ٌيَ ةة ًك ة ً ل ئ ة ُ ةة ك ؤ وةةت ؤ
يةةو ،ةةة َ ة ة ؤ و ةةطريٍي جةةةةآ ةَ ةة ؤ ٌيُك س ةةةة ً ل ئ ةةةة ُ ة ة و ة ةٌةةةة رسُء ل ة

غة ؤرو يةةو ٌ ج ةشةةنتك ﭽ﯁ ﯂    ﭼك ٍ ة و ي ئةةك
وٍةةت سة ةةر ء ة ةزي ررو ة س ةةةو ن ة ُك ِ ة ة يةةو ة ش ة ةؤ ٌ س ة رؤئر ة ة وك

ﭽ     ﭼك س يةةو ل ش ة ة ِ ة و ظةةت ئك ة رؤئروء

ة رَةوء

و رسوك َية  :ية لة رٌ ةةة ةة ًء لة دؤةةة ٌيَ ةة ً ةةة ً ل ئ ةة ُ ةة ك ةة آلً جةةة ػ
ةة ُ وةةرر س! يةةو رؤئرؤةةةة ُ ةة وك ٍ ةةة ةشةةةت و:
سفة تك يةةو ةو،ةةو رسزٌَة

ﭽ﯁ ﯂ﭼك ِ ٌيؤئك ل زٌَ ؤ ٌ

صةةالً ي ؤ ٌ  :وة ة س رس ؤةة ٌةةةآ

و ع صةةة ، ة َ ورٌَي ؤةة ي ء ر َؤ ج شةةت و و ة ةز وةةةرر ي سك وة رؤة ةس
ئىةة لةة شةة ةسي آي عٌ ساْ) ؤةة ي دوةة ةس )55رَك س لةة شةة ةسي اهِط اء)
ؤ ي ة و ٌ دو ة ةس)157 156 :رَك ل ة ة ة ة ر سًء ش ة ئ و ة ً ي فصة ةةةرسرَ ة ة
ي فؽةةة نئ ة شةة ةة سو ُ وةةررك ةةةو ؤئٍةةة  :لةة شةة ةسي آي عٌ ساْ)رَ وةة ،ةةة َ

رسفةةةةةةةةةةةةةة ةو وئ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼك َية :
وة ي ئةك ،ةة َ  فةة ةو و :ة و ع صةةةة ! وةَ يةو سفة ج ئيسوة ًك س ةةو ةو ،ةوً
ةة ةز رسو وةة سك س ل ٌَةةةة و ة ئبةةةةر َُ ج وةةت رسو وة سك لة ئؤةةيَ ةة ي فؽةةةة نئ
ن ك اَ ًِاً) ةة يةةةة َ ؤ سة
خ ُر َ
ة شةةةةى ُ وةةرر سك وة لةةةة ئرسرَ ًُ يت٘ي ِّ ٚمَ) َأٜح آ ِ
رس ةةرًك ٌ ك رسمترؤئٍةةيك ،ة َ ٌ ؤفةةة ةو سًٌُِٚ :تُ مَ) رسمترؤئٍةةةيك س لة ِةةة و
ظةةةةة ؤئٍ و ٌيَ ،ةةةة َو جة ة ة سةر ة ةةةةو ة ة ح لة ة و ع صةة ةة ةة ة ط ظة ة و سفة ة ي
ة و ةِ ئٍةةةة سك ة ة آلً ل ة ظ ة ؤئٍ رؤ ة رَ ظ ة و أَ يً ا ) مي) ٚو ة وةة ةِ ئٍةةةة سك
ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﰆ ﭼالبقااارةك ﭽﭾ ﭿ ﮚ ﭼالبقااارةك
ﭽﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼالشااعرا ك ة ٌ
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سفةة ج ئ ةةررُك ِ ً ة و ٌ و ورٌَةيُ روئك ِ ً ةة و ٌةةة و ة سػ ر ئو وة ظةةةت ئك
؟ ة لةط و ُ
ة ي َ ؤ سةةطةروء و ة ٌ ةة ة ىرؤئٍةة ك ة لةط وة ُ ل ش ة س
ةة

ؤ يةة و شةة ةسي اهصً س)سك ،ةةة َ رسفةة ةو وئ :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﭼك
َي ة ، :ةةة َ ٌ فصةةةة و ُ سفةةةة ج ئةةيسو ل ة وةةةة ي وررٌ ةةةة ٌيَك س ٌَةةةة ػ و ة
ٌ وررةةةةةَ ل ة وة ةة ي  ،يٍة ٌةةةةيَ ...و َيةةةة  :رؤ ة ةس سف ي ةة ررٌ وةةةة ي  ،ة يَء
سف ي ررٌ وةة ي وررٌ غ ِ ؤةة ك سف ية ررٌ وة ي وةررُك ؤة ٌ ، :ةة َ ة و شة
رسورؤئٍ ةآك ة ح وةةةة و ة ي ة َ ؤ سةرس ةةروئك و َي ة ٍ :صةةةة ٌ  ،ة ي ػ ،ةةة َ
ة ح و ة و سةرس ةةةةروئ و ة ٌ ظةةةةىرر سك َي ة  :رس ة ةةآ ة ة ةآ وةةررٌ غ ،ةةة َو
سة ريَ ٗ ا)ٝس ة ي َ ؤةة
ج ة سةر ة ة ح ٍصةة ُ سةةطةةروئك ة آلً رؤ ةس
ج ُٕ
خ ٘ اه يٌ ْ٘ ِ]{َأخْ يس ي
ٌ ةةة ك ةوؤةةةةة ػ ج ئ وبةة ةو ،ةةةة َ ف ةو ؤةة ي [ :اهِ َُْ٘ أَ ُ
رُٕ
اهبي ْٚئقِ  ٛ ُّٛغ ع انمي اْ ب سٍْح ( )7474يٗاهدَ ٙو ٌِ ٛب سٍْح ( )7094يٌٗي ر ي
األهب اُ( ٛ ٛاهطوط و ٞاهص رٚر )ٞب سٍْح (})7904ك َية  ٌ :شةةنت ةةةرَو وررٌةةةة !
ٍ ةةةةة ل ؤئةةةةةيَ وة ة

رسفة ةوة ةة وئ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭼك و ع صة ! وةَ سة رس ةرً ةة ية َ ؤ ء ةةو ةو ،ةوً ةة ةز رسو وة سك
ظةة ؤئٍ و و ،ة َ رسؤةةة وئك
رؤ ةس ة ح و ُ ِ و ؤةة ُ رس ٍةة س ةو ةو ،ة َك
و َيةةةة  :ل ئةةرسرَ وةة ة ي ؤبةةةة ةةة ع صةةة  رسفةة ةو وئ :ةةةو ةو ،ةةوً ةةة ةز
ةٌ ِ ض ج َزؤ ة ك لة
رسو و سك َي ة ة حء ج شت س ة ةز رسو و سك
ٌ ئ َُ و فرء وصةة لى ٌيَ ٌ ة ء ة حةةة و ؤ ُ ِة ة ةةو ةو ،ةة َ ةة ةز رسة ئتةةة سك ةةو
ة ة و ة شةةةةت سةةةةةآ :ة و ع صةة ةة
ةو ة ظ ة ؤئٍ و و ة ،ةةة َ رسؤ ةة وئك و ة
رسمترؤئٍيء ة حة و ةو ةو ،ةوً ِ ليسو ئعةةةيك ة س ِة ض ج ةةة َزؤ ك ٌ ة لة

ٌ ئةة َُ ع صةةة ء غ ؤرو ع صة رَك و َية  :لةةة ئرسرَ ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼك
ؤ ة ٌ  :ة ة ج شةةت ء ة ح ة سك سة رس ةةةةرًء ةةةو ةو ،ةةوً ة ة ةز رسو وةةةة سك س
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ئصةةت ع صة  ل شةةى ٌ ك سك ل فةة ةو رسو ؼ ح ح ج ئ وبة ةؤغ  رَ
ِةة ي سك س لةة شةةةة ةسي اهِط اء)رَ وةة ةةة ة شةةةة ئ و ةة ً ي فصةة ةةةرسؤ ك ةةة
ي فؽةة نئ ة شةةةى ُ وةةةرر سك لة ؤ يةةة ٌ رَ وة ،ةة َ ة شةةة ج ل وةةة و ُ رسوة ء

رسفةةةةةةةة ة ةو وئ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼك َيةةةةة ة  :ةةةةةة ة ِةةةةةةةوو
و فرؤ ٌة س ة ة ِةةوو ة مصةةةة ة ،تة ٌ ؤةةةة ٌ س و ة ةةةو و ةؤ و ةةةة ُ وةةررك و ة
ي ةة ُ :و ةؤةةة ً ع صةة و ةة ظةةة ئ سؤ و ٌ ظةةة ةع ةة سك َية  :ز لةةة )ك س ة
مصةة ؤ ُ و ي ةةة ُ :ئىة ع صةة و وة ةو و ةؤة و ج ئ وبة ةو ،ةة َو ُ و ظةت سك
ر َؤة ،ةةة َ ةة رة ؤ ة ُ رس ،ية س رسف ة ةو وئ ):س ٌة و ظةةت ؤ ٌ ٌ ة ِ ل ع ة ُ
َش سك ة ل ؤئٍ و ع صة ؤ ُ ةو ةرَ شة ة ؤ وة ئ رؤ ةة ك ؤ ُ ل ج ة ي ع صةة
ِ ل َش ة ء و ظ ةةت ُ...ك ر َؤ ة رسةة ة ةسو ع صة ةة

رسف ةو ةة وئ :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼالنسااااا َ ،يةة  :ةةة ل ،ةةةة َ ةةةةو ةو ،ةةةةةوو ةةة ةزو
وررس سك َي  :ة ة حء ج شةةت سك ةو ةو ،ةةوو ةةة ةزو ورر يةة س.
رؤةة ةس ل ة ة شةة ئ ً رَ ة ي فؽة ئن ة شةة ةوٌ ي ة ةزورٌَة سو ع صةة و ُ
وةةرر سك س لة ٍ ةة م ةة ةٌ ة رَ ِ ئٍ و ٌة ك ِة ة سِ زٌَ ؤ ة ٌ صةةةةالً ةةوُ ة
ؤ ية ؤة ُ ي فصةة ةر وةةرر س؟ ِ ئٍةة و ٌةة ك ةوؤة ل ئةرس ٌ ؤةّ ئٍة ةَ.

و شةة ل و ظةة ظةة ً :و رسف ةو وئ :ﭽ    ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﭼك

ة ة شةةسَؤ ُ ةةةيسوك زَةؤ ة ُ ةةةيسوك ة و ،ةةة َؤ !

ٌَ ة

ة ٌةيسو يةةوُك ل شة ة ة س شةةسَؤ ُ رسرسو وة وٍ ة ُ ج ةشةت س رَؤ ى ة ُ ج ةشةةت سك

ة س ة ٌةةيسو ،ةةويَك وة شةةسَؤ ُ رسرسوك ِة م ،وية ك ﭽﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
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ة ل ئ ةة ُ ةب ةوك ة ئطة و ُ يوو زَلة و ةةة جآك ِ ٌةيؤئك

ل زٌَ ؤ ُ ي ؤ ٌ  :ةوُ ع صةة  ل ئةرسرَ رسفة ةو وئ :ﭽﯓ ﯔﯕﭼك ؤة
رس ةةةةةآ ،ةةة َ ل ة و ش ة ئك ةبةةةة ةوئك و ة ع صةةة ة ة وةةةة ةو ،ةةة َ ة ة ج ةشةةتةةةرَ
رَرسٌةةآء و ةؤ ً رسج ةشةةتآ؟ ل سآلويَ رسلةة ئ ٌ :ة  ،ئرك ع صةة و ة شة ،ظةت ئ
رؤ ةةةة ؤ ك جةةةة ةوئ ة ً ؤ ية ة س رس ؤة ٌآ وة  :ة ة ةة ِةةوو و فرسو ؤ ٌ ة س
شةةسَؤ ُ ةيسوك س ة ٌةةيسو ،ويَك س ةة ة ج ػ يوة وررٌ ة ُ لة وة فرس ِة ة
لة رٌ ة ) ل ئ ة ُ ةبة ةوك ة س يةةو زَهئء و ةةة ج ئ ك ة س و ٌ و ؤة ي ك ة رو ةو ة

ع صةةةةةةة  رسفةةةة ة ةو وئ :ﭽﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼك ل ئةةةةةةرسرَ
و ة شةت رسة،صةةتٍ ةسِ ؤ ؤصةةت ،ةة َؤ ك ٌة ك ة س وة ،ةة َ ل ئ ة ُ رسةة ةوئك
و ة شت سؤ و ،ة َؤة ! يو ِ ة ةت وئ رسؤ وك ؤصةةت يو ةسِ ًطوق)س ك
ِ ة ض شةةةةٍ ة ئؤ ٌ ة ك رسي ة ٌَ ش ةةسَؤ ُ ةةةيسو ل ش ة ة و فرسو ة ؤ ُك س رسظةةةةت ٌَ
لةة ئ ُ ة ةيك رؤة ةس لةة ئب ةرٌ يةوػ ةة ح صةةة بء و تةةة ة ك ةوؤة ل ئ ةةة ُ رسةة ةو
ل ة ة سو َزؤ ُ ِ ئٍةة س ل وة فرء ظة ةةركك ة ةٌ ِة ة و شة ئك َز لة وة فرء
ظةة ةةةرك ٌ ِ ئٍةةةةآك ،ةةة َ ل ئ ة ٌ ة ة ةوئك و َي ة  :ل ئةةرسرَ ية ٌ و ة شةةت سؤ ة و ة
ةسِ ؤ ؤصةةةت ،ةة َو ُ ةةو رسةاة ك ة ةٌ لة ظة ؤئٍ رؤ ة رَ ،ةة َو و ةةة جآ
ف ةو ؤ ةة ي  :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ...

ﯘ ﭼ النساا ك َي ، :ة َ لةةة س ٌة ة ةوئ ِ ة ظةةة ةةو ج ؤةةةيَ ة ةةةروئك ةة آلً جطة
ل س ،ة َ لة ِة ة و شة ئك ؤة ُ لة ِة ة ظةت ئك ة ة وئ رسةة ةوئك ٍ ة لة ة ةسو ة ً
ض ٘يُ
ؤ يةة سك ً ف ةو رسؤة ِ ؤةةة [ :عي ّْ أَ ِب  ٛذيز يزضِ ٛي اهلل عيِْ ُٕ َْ اييح ٌي وَّ ٟزي ُ

جدُ ِب ئ اح ﭽ 
اهللِ  ذا هَ ْٚوَ َ ًٞقَ سيأَ بِ آٙي  َٞحيت َ ٟأٌْ يب ي يٙسْكَ ُُ ِب ئ ا ٗيٙيطْ ُ

ض ٘يي
ٌ يب ي ْوْ ُح ي ٙا زي ُ
  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼك َوٌَا َأ ْ
ض َأهْ ُ
جدُ ِب ئ ا َْ اييح إ ُِِّ  ٛي
كُُ ِبٔيا يٗ يطْ ُ
ٌ يبرْ ي يسْ َ
اهللِ! َهٍ يص ْي ي ْقسيأ يٓرِِٖ ا ي َٞٙحيتَ ٟأ ْ
غ اءي اهلل ِه يٌ ّْ ال ُٙػْ سِن
زيبِّ  ٛيع ص ٗيجي ى اهػ فَا يع َِ ٞه أًتَِ ٛأَعْطَاُِ ٚئ ا يٗ ِٓ ٛي ُيائِ َو ٞإ إِْْ ي
جُٕ أَحْ يٌد بسٍْح (ْ )67377اي اهػٚخ غع ٚاألزُاؤٗطح
خسي ي
بِاهللِ عيص ٗيجي ى غي ْٚئًا]{أَ ْ
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إضِا ٖ حطّ} ة زسة ،ة َ لة ئ ةَزو ةةآك رسلةةةآ ج ئ وبة ةو ،ةة َ ِ ة ي ة د
ة س س ظ ٌ ؤئكو وررك ؤ ك ؤة ي رس ،ؤئٍةيك ؤ ي وة و رس ،ؤئٍةي ة ٌيَُ جةةة ة
ر ةةة ةسو رسوةةررس س ك ر ةةة ةسو رسوةةررس سك ر َؤةة رس ةة س ةوةة ك س رس ةةة س
شةةةة جيسك ر ةةة ةس ِ ليسشةةةةت ؤ سك لةة ةو ي وةةةة ٌ رؤ ظةةةةيَ ِةة ة ةة ؤ يةة و

رس ،ؤئٍةةةيك ةةة ؤغ و ؤةةة  :ﭽ    ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﭼك

ة شةسَؤ ُ ةيسوك ة ٌيسو ،ويَء

ة ة ل ئعةة ُ ةبة ةو يةو

زَهئء وة ةة ج ئةة ك ؤ ٌ  :ج ئ ة وب ة  ل ظةةة ٌ ؤئكسو ٌ ةةةيَ جة شة ع ي ئك ةة سك
ؤ ية و  ،ؤئٍةي سك لة ِة و ةوة ي وةة ٌيَ)ك
ر ش ع ة سك ٌي ة سك ِ ة
و ي ئةةةك ةة ة ؤ ٌ وةةةررس سك ة ة ت :ة ة و ج ئ وبة ة ةو ،ةةةة َ!  يةةةو ة ة ً ؤ ية ة
رس ،ؤئٍةةيس سك ِة ي ةة ؤ ٌ ت وةررس سك ِة ة ر َو  ،ؤئٍةيٌ ؤ ية وةة يةو ةو عةت
رسةةةرر ش ة جيس رسةةةررك َي ة  :ي ة ٌ ة ؤ ي ة رس ،ؤئٍةةي ل ة ر َو شةةةة ةسي
ف ي حةة ك ج ئ ةة وب ة  ف ةو و :وَ رَ ًَ ل ج ة سةر ةة ةو زَهئء و زٌةةي وررك و
ةؤئطةة ً ةيَ ي ةةة ةةو وة ي وةةة ً ة ة ًء رَ َو ل ئب ةرٌ ةةة ُ ةةو ة ة ً لة م وة ك
،ةةة َو ج ة ة سةر ةؤغ ة ِ م ة و ج ئةةيًَ و ة وةةَ ةةةوً ِ ؤ ة ل ة م وةةةة رَ َ ةةةو
ظةةة ف ع ي و وةَ ةةة ة ،ةة َ ة ةةة وئ ةة ٌصةة ب ِة ة
وة ي وةة ً ة ًك س
و شةة ئك رسةةةآك وة ِة ض ظةت ئك ٌ و ية ِ ة ظة ،ةة َك َية  :ةة ٌصةةة ب ِةةة و
ىةة ٌيَةَُ رسةةةآك و رًَ ي ظةة ظةة ةرو ةة ةس ٌ ةةة ةَ).

ِ ة سِةةةة رسظةةط ةآ و ة شةةت لة ةشةةت و :ﭽ    ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼك

سة ةةآ و ة ة ة ةسمح ة ء ل ةة ئب ةرٌ فةةرَ َُء

ة ئصةةةةٍ ةو ،ةةة َ و ئيس َةؤةةةة ُ ة ةةةة ءك ي ة و ع ل ئب ةرٌ ة ُ سة ة ةةٍآك
رسشةةت ل وة فر ظةة ةرو و ؤة ُ ِ لةطةةرُء ةطةة ةؤئٍةة س ةو ةو ،ة َ!
و شةة ل و ح يةة ً :و

ةة

رسفة ةو وئ :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
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ي ؤئةةةكس ل ة هئ ع صةة رَك ةَؤط ؤ ٌةي:

ة ً ة دس ة ة دسؤةةةة و ة ةَشةةت ُ ل ة ةَشةةت ،وؤ ة ُ ة ِرسو ٌةةي رسةةةَك ة ٌي
ة ِ ظةةةةت ئ ُ ِةةة ُك ةةة ٌي ة غ ئ ةةةة ُ ِةةة ُ ة ةةةةةةة ةؤ ُ ةةةة دؤئررَ رسة ُك ةةةة
ِ و عةةةةة ؤ ي ئ ٌةةيَ رسو ئٍٍة سك ،ةةة َ لة َُ ةَزؤ ة ك ة ٌَ غ لة ،ةةة َ ةَزؤة ك س
ة سػ ةررٌةة سو و زٌةة .
ةة سو ل ئةةةةرسرَ ج ئ ؤصةةةةت ة ش ةةب روئك

سؤ ة و ة

،ةةة َ رسف ةة ةو وئ :ﭽﯞ ﰀ

ﰁ ﰂﭼك ة ة ور ة ة ة دسؤة ةة وة ة ةَشةةةةةت ُ لة ة ةَشةةةةةت

،وؤة ة ُ

ة ِةرسو ٌةي رسةةَك ظة و ٌ ا ق) ة س ٌ ة وة ية ٌ مصةةة و ةَشةت ةةآء زوة ٌ
ةَشةةةت ةآك ة ل ةة رسةةةةآ رلة ةَشةةت ةةآك مصةةة و ةَشةةت ةةآك وةررس سو ةَشةةت ةةآك
ل ة ئه ،ةةوو ةَشة ةةت ةةةآك ل ة ئه  ،ل ةة ةَشةةةت ةةةآك ل ةةةة هئ ،ةةة َػ ةَشةة ةةت ةةةآك
ج ٌّةةة ٌ ةَشةةةت ةةآك ظة رَو ةَشةةت ةةةآك ل ة هئ ر شةت ةَشةةةت ةةآك ل ة هئ ر دوةةَ
ةَشةةةت ةةةآك ةَشةةةةت ٌ دق)ؤةةغ سؤةةةة وة ة مصةةةة ؤ و ٍصةةةة ُ رسؤ ة ك لة
رل عةةةة رَةةةةةآك س وررس سظةةة جةةةآ ة ةةةة ك س ة َلةة ء ج ٌّةةة ٌ سك ؤةة ك ةةةآك
ظ رَظةة وة وةة يةةةآ ٍصةةة ُ ل ة هئ ،ةة َرَ ةَشةت رسةةآك َية ة ٌيسؤة و ةؤئةكء
ةَشةةت ،ةةة َ رسةةةآك س ظةة ؤئٍ ي ؤ و ةؤئةةكء ةَشةةت ج ئ وبةة ة  رسةةةآك س
ج ة ٌي ئؤ ةةةة ةؤئةةةةكء ةَشةةةةت ظةةةة ةؤم ء م ة ة ُء شة ٌٍ رسةةآك ٍصةةةة ُ ة ة
ل ةة هئ ،ةةةة َرَ ةَشةةةةةت ةةة ك ل ةة هئ ج ئ وبةة ةرَ ك ل ةة هئ صةةةةةالً رَك ل ةة هئ
ظةة ةؤم ييَ ةَشةةةت ةة ك وةةة ي ل ة هئ  ،لة عةةةيَ ةَشةةةت رسةةآك ج ئةةةضء جة ٌ و
ٌ ةةةآ مةةوة ء ةةةريئء رة ء رسل شة و ٌ ةةةآك ة َلة ء ظة رَو ج ئدةة ٌَ و ؤ وةيو
ٌ ةةآك مصةة ء وةةررس سك ؤ ،ةة ر مصةة و زَة رلةة ل ؤةة ك ج ةة ٌ ةةةَ.
و رسفة ةوة وئ :ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼك ل م ة ٌيَ ِ و عة ةسزَو ٌيؤ

،ة َ ج ئةغ ،رَ سك ،ة َ لةة َُ ةَزؤ ةةة
رسةةةآ ٍصة ُ ةو،ةوو ج ئعةةآ َةةآ و
لة ئ ةَزو ةةةآك ٍ ةة ر َؤ ،ة َو ج ة
ةةة لة ئىةةة ةَزي رسةةةةةآ؟ ة عةةت

ك ة ٌَ غ لة ،ةة َ ةَزؤةَك ةو ة ؟ ٌ ةة
،ة َ لة ئ ةَزو ةآك ظةة ؤصةةت و سةةآ ،ةة َ
سةر ةة ة ؤغ ل ،وو ةَزو رسو ك ،ة َ ة
ةة ؤة ك ظةةةةتك ة ؤغ سؤة رسفةة ةو وئ:
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ﭽﮂﮃﮄ ﮅ ﮓﭼالام ئاااادةك َيةةة  :صةةةةةالوي ةةةة رؤةةةَك ةةةة
ة ةٌةةةة و ةةةو ج شةةةة ٌيوررُك ِ ة ة و شةةةة ئك ة ة ر َو ة ة ةٌ ةة و ج شة ٌيو ةةرَ س
صةةالو ػ
ة ةة وئك و ،ة َ لة ئ ةَزؤ ةة ك و صةةالو ك ،ة َػ ل ئ ةَزو رسةآك
رؤة ةس ىةةةة ُء ع م ةةةةيس ك ع بة رس ء ية م َ ك ح ة ويء ش شة ء ِة و ةسِ ٌةةيء
ةؤ ٌ وةةةة ٌ دؤةةةة ُ رس رؤئتةةةة سك ِ ة ة و ش ة ئك ة ة ر َو ة ةٌ و ة ج شة ٌيورَ سو ةة و
،ةةة َك ة ة ةٌ و ؤ ة و و ة ،ةةة َ ل ةة ئ ةَزؤ ة ك ة ة وئك ،ةةة َ ل ئ ة ةَزو رسة ةآك ِ ة ة
و شةة ئ ةةةةة غ لة ة رٌ ةةةةة رَ َؤة ةةةةةررك ،ةةةة َ لةةةةة ئ ةَزو ةة ةةآك لة ة م ةةةةة و ييَ ،ةةةة َو
ج ة سةر ةةةة ة ةة لةة ،ةةةةوو ةَزو رسوةةةة ك ة ل ةةة وةةَ رسلةة ئي ِةة ة لةة رٌ ظةةةيَ
ةَزؤةبة ٌ ،ة َ ل دؤ ٌ ٍصةة ٌيَ رسةرسوة وئك س ةَزؤةب ٌ ٍصةة ٌ غ لة ،ةة َك
رسةرسو وئك ؤةةغ سؤة وة ِمةةة ي ؼةةة فء ع ةةةرف ُك رسلة ئَ :ةة ةزيرؤَ
و م و و و لةة و ٍصةة ُ ل ة هئ ،ةة َرَك سؤة وة لة ،ةة َ ةَزو ةةآك ة لةةةآ جمة
ةَزؤب ُ ًق اَ اهسضا) ة ةزيرؤَ جمة ؤ ك ؤغ سؤ ة جوةؤئةك ةةة وة ، :ةة َ
ِ ة ظت ئ ةت ة ش ةة ئٍةةآءك ِة ة وٌ ئ ةةةت و و لةةة ل لةةةيَ ة ةةة ك ةَزو ةة ء لة
ةٌ ِ ٌةة ة ٌ ة ةة
،ة َ ي ةس ٌةة ة ك مةة ؤ ت ٌ ةآك ل رلةةيَ ةمةة ؤ ت ٌ ةةةآك
زو ُ رسةؤةٍ ةةروك ة آلً رلةةةت جرةةةآ لة مةةة ؤ ء ةسٍ،ةةة لة ،ةة َو ج ة سةر ةةة ة
وةة ةة جةةآ!! ة لة رسةةآ ة رلةةة غ ِة ض ةسٍ،ةةة ء ةمةةة ؤ ء ةردؤ وةةةت ل ةةة هئ
،ة َو ج ة سةر ةة ةرَ ٌ ةةةآ.
و شةة ل و ِ ظةةت ًء وويةة ؤ  :و

،ة َ رسفة ةوةة وئ :ﭽﰘ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤﭼك و لةةة ةة

شةةةةةةى ٌ و ُء زس وء ِ ة ةةةةة

ي ئ ة ٌيَؤة ِةة ،ة َؤ ك س ،ة َ  ة شةةة ة ِة و ظةةةت ئ يَ ةة ي ٌَةةة ؤ ك و َيةةة :
ع صة ء و ةؤةة ً ر ة ٌيسو ،ةة َُء لة شةٍ ةو وة ل ،ةة َرَُك س ،ة سٌ ِة ض
ظةةةةت ئك ٌ ة ك ي ة ٌ ة ٌةةيسو ،ةةة َُك و َي ة  :ة و ٌ ؼةةةةرٌَ و ُ! ئ ة س ة ِ ل ة رَ
ةةةةة ُك س ةةة و ةتث ةشةةةةةت و ُ! ِةةة و ةةة ظةةةت ٌ و وةةة لةةة ج ةةةةة ي ،ةةةة َ
رسؤ ٌث ةشةةنتك ِ ة و ؤ ُ و لةةة ،ةةة َُءك رة شت ةة رَ و ،ةةة َُءك ة ٌةةيسو ،ةةة َُك
ة فرؤعةةت جٍةي ٍصةةة ُ ةةَك ؤة  ،ر و لةة ،ةة َُك ة ة ظةت و ُ ةةَك س
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ِة و ؤةةةة ُ ،ةةة َ ِ ئٍةة ٌ ةةةة روك و َي ة  :ظة ؤص ةةت و ج ةشت ةةرَُ ٌ ة ك ة و ش ة
ةث ةشةةةنت ،ة ة سٌ ِة ة و ظةةةت ئ ء ة رؤّ ئٍة ة ةو ِة ة و ظةةةت ئ ك جة ة ة سةر ةء
وعةة ة ئرو ِةة و ظةةت ئ ك س ل شةة ة ِةة و ظةةت ئ ة غ ة ي ٌَةة ؤ .
ل ئرسظةةيَ ر ئؤ ةٍة وويةة ؤ ي فصةة ةرو شةة ةسي و ةةة ةسو

اه ٌائد.)ٝ

ال ِإ َهٕي إِالَّ أَُْ ي أَضْ يت ْغ ِف ُسنَ ٗيَأيُ٘لُ ِإهَ ْٚمَ.
غ ئدُ َأْْ َ
ر ٌْ ِدنَ أَ ْ
اهؤٍُ ٗيبِ ي
ض ْبرياُيم َّ
ُ

ر َ ج ئيَ

ٌ سوك ظة و  - 26 :زًراْ  1435 -ك

ة ةٌَب ة ظة و  -25/24ي و زو –  2012ز
ٗاٌُد هلل اهّ ر ٜبِعٌت ٕ يتٍُِّ اهص اُا
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ـسه رحاوه كان

 )1تفضــا طَّبَ ِرـزلْ طَّ ضـ ى جــع ا طَّرنــعى تــل تلقُــن طَّبيــزعى رحمــل جِجفــز ذل ـ حمــو جزُــز
خنْـزلْ صـجن  ،طَّ ـ ة رل طَّ قتنبنـل،
طَّبَ ِرزلْ ،حتبنق :يعنل طحلعد ،ع عد سكل طَّرعرقدِْ ،
 2004طَّبعيزة.
ا ـعم طجللنـن عِ ـعد طَّـ ُو يحمـل طَّفِـ ط ِ
 )2طَّـ ِصرِعح طَّ هِنـز تـل ِتًْذُِب تفضـنــز طحمـو كـنــز َّ ل
إصْــ ععنن حمــو ع ِــز حمــو كـنــز طَّبزعــل طَّ غــبى ،لإعـ طد َع ِعــل ِـ ِو طَّجل ِــع  ،حملعــزط
صـفل طَّزمحو طَّـ رعركـفقرْ ،دطر طَّضـالم ،طَّبرجل طَّـعننل (1421يـ  2000 -م).
طَّغنذ ِ
ا ــعم تدْزِطَّ ـ ُو ذل ـ حمــو ع ِ ـ ِز حمــو طحلضـ ـ حمــو
 )3طَّ فضــا طَّةرن ــز يق ِفــعتنَ طَّ ِلنْــب َّ ل
طحلضـو طحمو عـلـل طَّ ن ل طَّرةـزْ طَّـزطسْ طَّغــعتجل ،ذِبَبـٌ قِعِلَـقِ عِل ْنـٌِ قِخِـزَدِ يذِعدُــٌ
ِع عد سكل طَّرعرقدْ طَّـ ة رل طَّ قتنـبنل.
م رحم ــل عرـ ـ ط ذل ـ ـ حم ــو يمحـ ـ طرنص ــعرْ
 )4طجل ــع ا رذة ــعم طَّ يب ــزعى ،تفض ــا طَّ يب ــز ي
خنْزْ صجن  ،طَّـ ة رل طَّ قتنبنل.
خزَدِ يذعدُـٌ عِ عد سكل طَّرعرقدِْ ،
م  ،ذِبَبٌ ِق ِ
طَّبيز ي
 )5يذْةــعم طَّبي ـزْعى رحمـل حمِةــز ذل ـ حمـو عرـ ط طَّ ـ جزق حمـعحمو طَّجزحمـل ،رطجـا يصـقٌَّ قِخِـزَدِ
يذعدُــٌ ِق ِعلّـِقِ عِلنٌِْ ذل عر طَّبعدر عبـع ،طَّبرجل طرقَّـى (1408يـ 1988 -م).
 )6ت َ طَّب ُز ،طجلع ا حم تهـل طَّزقطُـل ق طَّ رطُـل ـو عِلـت طَّ فضـنــز (تفضـنــز طَّغــقكعنل)
تلَّنـ ـ  :طا ــعم طَّجال ــل ذل ـ حمــو علــل حمــو ذل ـ طَّغ ــقكعنل ،حتبنــق :عر ـ طَّزسط
طَّ ًِ ْ ،دطر طَّة عب طَّجـزحمل ،طَّبرجل طرقَّـى (1420يـ 1999 -م).
 )7تفضنـز طَّبعمسل ط َّ ضـ ى ذلـعصــو طَّ ــلقُن ،تـلَّن  :عال ـل طَّغـعم ذل ـ َـع طَّـ ُو
طَّبعمسنى ،دطر طَّفةـز طَّبرجـل طرقَّـى (1398يـ 1978 -م).
 )8تفضـنـز طَّـ زطغـل تلَّن يمح

صـبفى طَّـ زطغل ،دطر طَّفةـز ،حمنـزقت.

 )9تنضـنـز طَّةزُت طَّزمحو تـل تفضـنـز كـالم طَّ ِهعى ،تلَّن  :طَّجال ل طَّغنذ عر طَّزمحو حمو
نعصــز طَّض ــج ْ ،حتبن ــق :عر ـ طَّزمحو حمــو ج ــال طَّلقلــق ،صـض ــل طَّزصــعَّل ،طَّبرجــل
طرقَّـى (1420يـ 1999 -م).
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رللق طَّبرجل طَّـعَّـــل.

 )11صـفقة طَّ فعصـنــز ،تــلَّن  :طَّجال ـل ذل ـ حمـو علــل طَّصــعحمقنل ،ة رـل طَّ ـً طُل ،يرحمنـن/
طَّجزط  ،طَّبرجل طَّبرجل طرقَّـى (1425يـ 2004 -م).
 )12تفضـنـــز طَّبي ــزعى طحلة ــنت طَّغـًنـــز حم ــ (تفضنـــز طَّـ ه ــعر) ت ــلَّن  :ذل ــ رع ــن ر ــع ،دطر
طَّـ جزتل ،طَّبرجـل طَّــعَّــل.
 )13طرصعظ يف طَّ فضا ،تلَّن  :صجن ذـقى ،دطر طَّضالم ،طَّبرجل طَّـعننل ( 1409يـ 1989 -م).
لـ ــال طَّ يبـ ــزْعى ،تلَّنـ ــ  :ص ـــن لب ـــب دطر طَّغ ـــزق  ،طَّبرجـ ــل طَّغ ـــزعنل طخلع ض ـــل
 )14تـ ــل ِ
قطَّجغـزقى ( 1417يـ 1996 -م).
 )15طَّ فضـنـــز طَّ هنـــز تـــل طَّجِ ِبنــ ة قطَّغَ ــزلُجِل قطَّ ِــ ْهًِخ ،ت ــلَّن  :طرصــ ع طَّــ ك قر قير ــل
طَّشذنلـل ،دطر طَّفةز طَّبرجـل طَّــعَّـل ( 1426يـ 2005 -م).
 )16فزِدطت يَّفــعل طَّبيـزعى ،تلَّن ـ  :طَّجال ـل طَّزطغــب طرصـفًــعنل ،حتبنـق :صــفقطى ع نــعى
دطققدْ ،دطر طَّبـلت ،طَّبرجـل طَّـــعَّــل ( 1423يـ 2002 -م).
 )17طَّـ جحـت طَّقصـنط ،دطر طَّ عــقة ،طَّبرجــل طَّـعننــل.
َّ )18يرـعب طَّهبـق تـل يصر عب طَّهشق َّ ،ال ـعم طحلـعتج جـال طَّـ ُو عرـ طَّزمحو حمـو يحمـل حمةـز
طَّضـنقمل خِـزَ ِد يذعدُـٌ ِق ِعلّـِقِ عِلنْـ ٌِ عرـ طَّزسط طَّ ًِْـ ِْ ،دطر طَّة ـعب طَّجزحمـل ( 1426ي ـ -
2006م)( ،يصـرعب طَّهـشق ) َّلهنضـعحمقرْ.
ا ــعم عَّ ــن حمــو ين ــط حمزقطُــل ل ــنى حمــو ل ــنى طَّلنـ ــل ،حتبن ــق :طَّ ـ ك قر
 )19طَّ قم ــل َّ ل
طَّغــنذ خلنــن ــل قى عــنرع ،دطر طَّــ جزتل ،طَّبرجــل طَّـعننــل (1429ي ـ  2008 -م)( ،يصــرعب
طَّهـشق ) َّلـقطذ ْ.
 )20طَّ ضـهِ َّال عم يمح حمو ذل حمـو ذهرـن ،طَّهععـز ،صضـل لزمرـل ،طَّبـعيزة ،طرذعدُـ
ذُلل حملذةعم عجنب طرن،قط علنًع.
 )21صِـرِنَ طَّردِعرلْ َّال عم يحمل عرـ ط ذل ـ حمـو إص ـ ععنن طَّردِـعرلْ ،حتبنـق :طَّـ ك قر
طَّغنذ خلنـن ل قى عـنرع ،دطر طَّ جزتل ،طَّبرجل طرقَّـى (1425يـ  2004 -م).
 )22صِـرِنَ ضــلت َّال ـعم طحلـعتج ضــلت حمـو طحلحـعد طَّهَنضــعحمقرْ ،ذبـق يصــقَّيٌ ق خِ ـزَدِ
يذـعدُـٌ على طَّة ب طَّضـ ل :طَّ ك قر طَّغنذ خلنـن ل قى عـنرع ،دطر طَّـ جزتل ،طَّبرجـل
طَّـعننل (1428يـ  2007 -م).
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 )23صـهِو يحمل دطقد َّال عم يحمل دطقد صـلن عى حمو طرعـجـ طَّضـحضـ عنل ،حتبنق :ذل ـ نعصـز
طَّ ُو طرَّرـعنل ،ة رـل طَّ جـعر  ،طَّبرجل طَّـعننل (1428يـ  2007 -م).
 )24صـهِو طَّ ز ِذِْ َّال عم طحلعتـج ذل ـ حمو عنضـى حمو صقرة طَّ ز ِذِْ ،حتبـنق :ذل ـ ـ ـ ـ
نعصز طَّ ُو طرَّرـعنل ،ة رل طَّ جـعر  ،طَّبرجل طَّـعننل (1428يـ  2007 -م).
ض ـعئل)،
 )25صـهِو طَّهَضِـعئل َّال عم يحمل عر طَّزمحو يمحـ حمـو عــجنب حمـو علـل طَّغـًنــز حم ـ(طَّهَ ِ
حتبنــق :ذل ـ نعصــز طَّ ـ ُو طرَّرــعنل ،ة رــل طَّ جــعر  ،طَّبرجــل طَّــ ـ ـعننل (1429يـ ـ -
2008م).
 )26صـهِو طحمْو ِعجٌَِّْ ،ال عم يحمـل عرـ ط ذل ـ حمـو ُشُـ طَّبشقُهــل طَّغـًنــز حم ـ (طحمْـو ِعجِـٌْ)،
حتبن ــق :ذل ـ نعصــز طَّـ ُو طرَّرــعنل ،ة رـ ــل طَّ جــعر  ،طَّبرج ــل طَّـ ــعننل (1429يــ -
 2008م).
 )27صـهِو طَّ طر ليبـينَّ ،ال عم طحلعتج علل حمو ع ز طَّ طر ليبين ،حتبنق :دل ْ حمو ِهصقر
حمو صـل طَّغـقرى ،دطر طَّة ـب طَّجل نل ،طَّبرجل طَّـعننل (1424يـ  2003 -م).
 )28طَّ ض ـ ـ ِ رِل عل ــى طَّصـ ــرنر َّال ــعم طحل ــعتج يحم ــل عرـ ـ ط طحل ــعكت طَّهَنض ـ ـعحمقرْ،
رـعم ،دطر طحمو ذـشم ،طَّبرجل طرقَّـى (1428يـ  2007 -م).
حتبنق :صعحل طَّل َ
 )29صِـرِنَ طحمْو ذِرَعى َّال عم يحمل ذِعتِت ذل حمو ذِرَعى طخليزطصـعنل ،حتبنق :ذبق يصــقَّيٌ
خ ـزَدِ يذعدُـــٌ :طَّ ك ــقر طَّغــنذ خلنــن ـل قى عـنرــع ،دطر طَّ جزتــل ،طَّبرجـــل طرقَّــى
ق ِ
(1425يـ  2004 -م).
خـ ــزَ ِد
 )30طَّ جح ــت طَّةرنـــز َّلر ــعتج يحم ــل طَّبعص ــت ص ــلن عى حم ــو يمحــ طَّبَ ِرزِطن ــل ،ذِبّ ــِبٌ ِق ِ
يذعدُـٌ مح ْ عر طَّـ حن طَّضلفل ،ة رل طرصـعَّل قطَّ ُّـزطث ،طَّبرجل طرقَّـى ( 1431يـ
  2010م).ا ـعم يحمق ذل حمو عر طَّزمحو حمو طَّفضــن حمـو حمًــزطم طَّـ َطر ل ،ذِ َبـبــٌ
 )31صـهِو طَّ َطر ل َّ ل
قِعِـزِحِ يَّفـعليـٌ قِج ِلــٌ قِعِلّـِقِ عِلن ـٌِ قِقِ ِ ـاِ تًعرصِــٌ :طرص ـ ع طَّـ ك قر صـبــفل دُــب
طَّرلـع ،دطر طَّـ صـبـفـى ،طَّبرجـل طرقَّـى (1428يـ  2007 -م).
 )32غ ــةعة طَّـ ـ صعحمنَ ،تــلَّن  :ذل ـ حمــو عر ـ ط طخلبن ــب طَّ ر ــزُشْ ،حتبنــق :ذل ـ
نعصز طَّ ُو طرَّرـعنل ،طَّـ ة ـب طاصـال ل ،طَّبرجل طَّـعننل (1405يـ  1985 -م).
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 )33إرقط طَّل ــلنن تــل ــزُخ يذعدُـ هــعر طَّض ــرنن ،تــلَّن  :ذل ـ نعصــز طَّـ ُو طرَّرــعنل،
طَّـ ة ب طاصـال ل ،طَّبرجـل طَّـعننل (1405يـ  1985 -م).
 )34ط َّضــزطد طَّ هن ــز ت ــل تزتنــب يذعدُ ـ صــرنَ طجلــع ا طَّصلن ــزَّ ،لرــعتج جــال طَّ ـ ُو
طَّضنقمل ،طَّجال ل ذل نعصز طَّ ُو طرَّرعنل ،رترٌ ِق ِع َلـقِ عِلنْـٌِ :عصــعم قصـى يـعدْ،
دطر طَّص ُق ،طَّبرجـل طَّــعننل (1430يـ 2009 -م).
 )35طَّضــهو طَّةرــزى تصــهن  :طال ــعم يحمــل عرـ طَّــزمحو يمحـ حمــو عــجنب طَّهضــعئل ،حتبنــق:
دك قر عر طَّلفعر صلن عى طَّره طرْ ،قصن كض ـزقْ ذض ـو ،دطر طَّة ـب طَّجل نـل حمن ـزقت
– َّرهعى ،طَّبرجـل طالقَّـى ( 1411يـ  1991 -م).
 )36صـلضـلل طرذعدُ طَّصـرنرل ،تلَّن  :رِ َـ نعصـز طَّـ ُو طرَّر ـعنل ،رمح ـٌ ط  ،ة رـل
طَّـ جـعر َّلهغـز قطَّ قسُا ،طَّزُعض ،طَّبرجـل طرقَّـى.
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الثةرِة
3
7
8
13
25

بابــةت

ثيَغـةكى ئةَ تةفضـيـزة بةطغـتى.
ثيَغـةكى ئةَ بةرطـة.
ثيَِاصـةى صـوورِةتى (الـمائدة) و ُيَوةرِؤكةكةى .
ثيَِاصـةى دةرصـةكاُى صـوورِةتى (الـمائدة).
دةرصـــى كةكــةَ :ئاكةت ـةكاُى ( )5-1باصــى ثابةُــبكى بــة طزكَاةصــتةكاُةوةو ثار صـــتِى
دروومشةكاُى خو ثةرصــتيى و هة كةن جياكزدُةوةى حـةآلألء حـةرِ َ هة خو ردْء ئافزةت....

65

وةآلًب ُةوةى دوو ثزصـيارو ئيغـلاي هةصـةر رِصــتةى ...( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

88

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵...)...
باصـيَم هةبارةى صـةربزِكّ (ذبـح)ى ذكاُب ر ُةوة.

102
105
117
125
144
192
193
203
210
224
233

وردبوُةوةكةن هة رِصـتةى( :ﭻﭼ ﭽﭾ.)...
وةآلًى ثزصـياركَلى طزُـط.
ضو ر رِ ى س ُاكاْ هةبارةى (بضٍ هلل) كزدُةوة هةصـةر ُيَضـيـز .
باصـيَم هةبارةى عـياْء ُةعـياُى ئافزةتى د وكَِجـاكةوة بة ثيـاوى د وكَـِـجيـط .
دةرصـى دووةَ :ئاكةتةكاُى ( )7-6باصـى دةصـتِوكَذو خؤعـؤردْء تةكةمموَء حوكٌةكاُياْ.
كؤتـا قضـةَ هـةبارةى دةصـتِوكَذطـزتِـةوة.
ًةصـح هةصـةر خوفـف و طـؤرةوكـى.
كورتة باصـيَم هةبـارةى (تةكةًـٌوَ)ةوة.
َطةكةن هةصةر رِةو كى تةكةًـٌوَ بؤ البزدُى هةعـجيـضـيى (جنابة)..
ضةُب بةه
حيلٌـةتى دةصـتِوكَذ و خؤعـؤردْء تةكةًـٌوَ.
دةرصـى صـيَيةَ :ئاكةتةكـاُى ( ،)12 -8باصـى فةرًاُلزدُى خـو  بـة ئيٌــاُب ر ْ كـة
عـاكةدى بة د دطةر ُــة بـبةْء ثاركَشكــار بّ. ...
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بابــةت
دةرصـى ضـو رةَ :ئاكةتـةكاُى ( ،)14 -12باصـى ئـةسًووُى عـلضــتاو ردووى جووهةكـةو
ُةؽـز ُييةكاْ هة بـو رى ثابـةُبكى بة ثةكـٌاْ د .
دةرصـى ثيَِجـةَ :ئاكةتةكاُى ( )19 -15باُطلزدُـى خـو  بؤ خاوةْ كتيَاـةكاْ كة بـزِو
بة ثيَغةًاـةرى كؤتاكـى بيَِـّ .
ضةُب ُـٌووُةكةن هة عـاردُةوةى خاوةْ كتيَاـةكاْ بؤ رِ صــتييةكاْ.
ثيَِـج وةصـفى طـةورة و طزُطـى قورئاْ بؤ ثيَِاصـةكزدُى.

ئيغـلاهيَم هةصـةر رِصـتةى ...( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ  )...و وةآلًب ُةوةى.
دةرصـى عـةعـةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)26 -20باصـى بةصـةرٓاتى فةرًاُلزدُى ًووصـا  بة
طةهةكةى كة بضِـة عـاركَلةوة و صـةرثيَضـى كزدُياْ و صـش در ُيـاْ.
ضو ر ضـاكةو ُيعـٌةتى طـةورةى خـو بؤ طةهـى ًووصـا .
دةرصـى حـةوتةَ :ئاكةتةكاُى ( )31 -27بةصـةرٓاتى قابيـى و ٓابيـى.
دةرصـى ٓةعـتةَ :ئاكةتةكاُى ( )34 -32باصى صـش ى كوعـتِى بةُآةقء صـش ى رِكَطـزكى و
َم . ...
تيَلـب ُى ئاصـاكغى خةه

حةوت كورتة باظ هةبارةى ئاكةتـى (...ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ. )...
رِ ى س ُاكــاْ هــةبارةى وةرطيـــز ْء وةرُةطيـــز ُى ثةعـــيٌَاْ بووُــةوةى جــةردةو رِكَطــز ْ د و
َةتـةوة.
َة هةطةأل كزدُيـاْ هةالكةْ دةوه
ضؤُيـةتى ًاًةه
دةرصـى ُـؤكـةَ :ئاكةتـةكاُى ()40 -35باصـى ثيَِاصــةى (تقـىى)و (وســلةة) و (جهــا ) و
صـش ى دةصـتاـزِكّ .
باصـيَم هةبارةى (وسـلةة) و (تىسُّـل)ةوة.
رِ ى خـؤَ هةبارةى (وسـلةة) و (تىسُّـل)ةوة.
باصـيَم هةبارةى دسكى كزدْ و حوكـٌى بزِكِـى دةصـتى دسةوة.
دةرصـى دةكـةَ :ئاكةتةكاُى ( )43 -41باصـى ئارِ صـتةكزدُى خـو  بؤ ثيَغـةًاةرى خاتةَ
َة هةطةأل جووهةكةو دةغةهةكاْ د بلات؟.
 كة ضؤْ ًاًةه
ًاُاى رِكغـةكى وعـةى (فتنـة)و ًةبةصـتةكاُى.
دةرصـى كاسدةكةَ :ئاكةتةكاُى ( )47 -44باصــى ئـةسًووُى جووهةكـةو ُةؽــز ُييةكاْ هـة
بو رى ثابةُبكى كاْ بة عـةركعةتى خو د و حوكـٌى حوكٌز ُيَم كة حوكٍ بة عـةركعةتى خـو
ُاكـات.
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بابــةت
رِ ى س ُاكاْ هةبارةى حوكـٌزِ ُيَلةوة كة حوكٍ بة عـةركعةت ُاكات.
َوكَضـتٍ هةبارةى حوكٌـى كةصـيَلةوة كة حوكـٍ بة بةرُاًةى خـو ُاكـات.
بيـزورِ و ٓةه
قضـةى ٓةُبكَم هة س ُاكـاْ و ضةُـب فةرًوودةكـةن. ...
دةرصـى دو سدةكةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)50 -48باصى فةرًاُلزدُى خـو بة ثيَغةًاـةرى خاتـةَ
كة ثابةُب بآ قورِئاُةوةو هيَـى الُةد ت هة بو رى د دوةركى د .
دةرصـى صـيَشدةكةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)53 -51باصـى ركَطزتِـى خـو هة بزِو د ر ْ كة جووهةكةو
َِةخؤعـاُى ئةٓوـى
ُةؽـز ُييةكاْ بة دؤصـت بطزْ و خضـتِة رِووى صـةرةجناًى عـووًى ده
كوفـز بة دؤصـت طز.
َيَلى طزُط دةربارةى دؤصـتاكةتيى طزتِى بزِو د ر ْ هةطةأل كافز ْ د .
ضةُب خاه
َطةرِ ُــةوة هــة ئيضـــََء ٓيَِــاُى
دةرصـــى ضــو ردةكةَ :ئاكةتــةكاُى ( ،)56 -54باصــى ٓةه
كةصـاُيَلى عـاكيضـتة بؤ ثابةُبكى هة ئيضـًَةوة . ...
َوةصـتةى كةكةًَ :ةدحيَلى طةورةى ُارِ صـتةوخؤى (أبوبلز هؾـبكق).
ٓةه
َوةصـتةى دووةَ :ئةو ُةى كة عـاكضـتةكى بووذ ُبُةوةى ئيضـًَياْ ٓةكة دةبـآ خـاوةُى
ٓةه
عةؼ صـيفةت بّ..
رِووُلزدُةوةى ضةًم و و تاى خؤعـةوكضتى بةُبة (عاب) بؤ خـو .
َةكاْ د .
بةرثةرضب ُةوةى عـيعة هة تيَطةكغـتِيَلى ٓةه
دةرصـى ثاسدةكةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)66 -57باصـى قةدةغةكزدُى خـو هة بزِو د ر ْ كة كافز ُى
َتةكةر بة ئاكيِةكةكاْ بة دؤصـت بطـزْ ،وة باصـى ٓةُـبكَم صــيفةتى خز ثـى جووهةكـةو
طاه
َةكاْ.
دةغةه
باصـيَم هةبارةى باُطـب ْء قاًةت كزدُةوة.
ئاًاذةكةن بؤ رِ صـت تيَطةعـتِى ئةو وعـاُةى وةصـفى خو كاْ ثيَبةكزآ.
دةرصـى عـاسدةكةَ :ئاكةتةكاُى ( )71 -67باصـى ئةوة كة دةبآ ضؤْ ثيَغةًاـةرى خاتـةَ و
َة هةطةأل جووهةكةو خاوةْ كتيَاةكاْ د بلةْ؟
عـوكَِلةوتوو ُى ًاًةه

َةى عــيعة هـةبارةى ئاكـةتى ( ...ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
َوةعـاُبُةوةى بؤضووُيَلى ٓةه
ٓةه

ﭿ ﮀ ﮁﮂ )...ةوة.
دةرصـــى حةيبةكـــةَ :ئاكةتـــةكاُى ( )76 -72باصـــى ُةؽـــز ُييةكاْء بةرثةرضـــب ُةوةى
ئةفضاُةكاُياْ بةتاكاةت صـيَلوضلةى( :خـو  ،رِؤهـَة ،طياُى ثيـزؤس).
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بابــةت
صـآ ئافزةت كة خـو  وةحى بؤ ُاردووْ ثيَغةًاـةرْ كاْ ُا؟!
َوكَضـتى جووهةكةو ُةؽـز ُييةكاْ هة
دةرصـى ٓةذدةكـةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)86 -77باصـى ٓةه
بةر ُاـــةر ثيَغةًاــةرى كؤتــاكىء ئيضـــََ د  ،كــة جووهةكــة بةطغـــتى توُــبو كةهوــةرِةقء
ُةؽـز ُيى ُةرًّ. ...
دةرصـى ُؤسدةكـةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)89 -87باصـى رِكَطزكـى هة بزِو د ر ْ كـة عــتى خـؤؼء
صـوودبةخػ هة خؤكـاْ قةدةغـة بلةْء باصـى صـوكَِب خو ردْ و كةفـارِةتةكةى .
باصـيَم هةبارةى صـوكَِب خو ردْ و كةفـارِةتةكةكةوة.
دةرصـى بيـضـتةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)93 -90باصى قةدةغـةبووُى كةكجارةكيى ًةكـاـؤركىء
قوًاركـزدْ. ...
باصـيَم هةبارةى عـةرِ بء قوًارةوة ،هة حةوت كورتة خــاأل د ..
عـيَو سةكاُى دةالهةتى ئةوة كة عـةر ب و قوًـار قةدةغـةْ.
دةرصـى بيضــتء كةكـةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)100 -94باصـى قةدةغــةبووُى رِ ووعــلار هـة
كاتى ئيحـز َ د و باصـى درووعـٌةكاُى خـو و. ...
َوةصـتةى ثيَوكضـت هة بةر ُاةر ئاكةتى (...ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ .)...
دوو ٓةه
َوكَضــتى
دةرصـى بيضــت و دووةَ :ئاكةتةكاُى ( ،)104 -100باصى بةرثةرضــب ُةوةى ٓةه
َطةد .
ئةفضـاُةكى ٓاوبةؼ بؤ خود د ُةر ْ هة بو رى قةدةغةكزدُى بآ بةه
باصـيَم هةبارةى رِةو كـىء ُارِةو كـى ثزصـياركزدُةوة هة عـةركعـةت د .
دةرصـى بيضـتء صـيَيةَ :ئاكةتـةكاُى ( ،)108 -105باصـى هـةخؤ وركـابووُى بـزِو د رْ ء
باصـى وةصـيةتلزدُى باباى رِكَاـو ر هةكاتى صـةرةًةرط د .
َة.
ًاُا هيَلـب ُةوةكةكـى ٓـةه
ضةُب حوكٌيَـلى عـةرعيى كة هةَ ئاكةتاُة وةردةطيـزكَّ.
ئاكـا ئةَ ئاكـةتة ُةصـخ كز وةتـةوة؟!
دةرصـــى بيضـــت و ضــو رةَ :ئاكةتــةكاُى ( ،)115 -109باصـــى هيَجزصـــيِةوةى خـــو بــؤ
ثيَغـةًاةر ْء باصـى طفتـوطؤى خـو  هةطةأل عيضـاى كورِى ًةركةَ د و خضـتِةرِووى
ُيعٌةتةكاُىء ،باصـى د و كاركـى حـةو ركيةكاْ بؤ د بةس ُبُى صـفزةو خو ُيَمء. ...
باصـى دة ( )10هة ًوعجيشةكاُى عيضـا .
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بابــةت

 1075دةرصـى بيضـت و ثيَِجةَ :ئاكةتةكاُى ( )120 -116باصــى دو ُـبُى خــو عـشل وجـىل بـؤ
عيضـا  هة قياًةت د هةبارةى ثةرصـرت ُى خؤى و د كلـى هةالكـةْ ُةؽــز ُييةكاُةوةو
بةرِ ئةتى عيضـا  هةو عـيـزنء كوفـزةى ُةؽـز ُييةكاْ. ...
 1102صـةرضاوةكاْ.
ُ 1106يَـوةرِؤن.
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