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هئ م هت فسير ه هب كش ىت
س ْْ َِاًِِّْ َٗ ،
سْْ َتغِ ِفرُُُٖ َُ َٗ ،عْ٘ذُ باهِوْ ِٕ ًِِّْ شْرُٗرٔ َأُِفُ ِ
هلل َُحِ ٌَْدُُٖ َٗ َُسِ ْْ َت ِعِ َُ َٗ ،ُُِٕٚ
إَّْ احلَ ٌِْ ِد ِ
شْ َٔدُ َأْ الَ إهََْٕ
َ ٜهََُْٕٗ ،أ ِ
ال َْٓادِ َ
ض ْىَّ َهُُٕٙ ًَِّ َٗ ،ضوِىِ َفْ َ
ال ًُ ِ
سٚئَاتِ َأعِ ٌَاهِ َِأَِٙ ًَِّ ،دٖ اهللُ َف َ
َ
حٌَّداّ عَبِدُُٖ َٗ َرس٘هُُٕ.
ش ٔرٙمَ َهََُٕٗ ،أشِ َٔدُ َأَّْ ًُ َ
ال َ
إالٓ اهللُ َٗحِ َدُٖ َ

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼآل عمررر ،

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



خَ ِٚر اهِ َٔ ِدْٓ ٜدًُِ ُٜحٌََّْد َٗ شْرَّ األُ ًُْ٘رٔ
كالَُ اهلل َٗ َ
صدَقَ احلَدٙث َ
أًَّا َب ِعدُ :فإَّْ َأ ِ
( )1
ال َه ٍِ ٞف ٛاهَِّْار
ضْ َ
ال َه َْٗ ،ٞكُىَّ َ
ضْ َ
حدَثاتُٔاَٗ ،كُىَّ ًُحِ َد َث ٍِ ٞبدِ َعَٗ ،ٞكُْىَّ ِبدِ َع ٍَ ٞ
ًُ ِ
خويَنـةزة بةزِيَــصو خؤغـةويطـتةكـان!
هيض طومانى تيَدانيــة  -بـؤ مسظىـى بـسِوا از  -كـة ةـةو تةمةنـةة خـة خصمـةي وايـ
ي ،جـــا بـــة هـــةز غـ ـيَوةيةن خـــة غـ ـيَوةكانى خـــة
كتـ ـيَو خـــوا انوزِةـــان ا بةضـــةز ةبس َ
 1ةـةوة ييَـى ةطــوتسةَ :اخطبْ ٞاحلاةْْ ٞكـة ييَ ـةمبــةز  هــاوةآلنى بــةزِيَصة يَـس ةكــس ي َيــؼ
خطِبْْ ٞو ...هتــد ،وة ةــة
هــــةز نط ــةيةكى طــسنب بي ــيَن ،وةن وت ــازة جومع ــةو اخ ــواشييكس ن ا ِ
وتـازة هةزكـا خة :التـرمذي ،)0014( :والنسـائي ،)0013( :وابن ماجه )0981( :وأَمحد ،)2211( :وطبـراني:
( )1303هيَنـاويانةو اًسوٍ يؼ بةغـيَكى هيَنـاوة.
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خصمةتدابوونــدا بــوي خويَندنــةوة ،ت َي كــسين ،زِامــان ،يَسكــس ن ،كــازييَكس ن  ...هتــد،
بةباغرتين جيَطستن جيَطا ةطسةَ ، ،خاوةنةكةة خة نياو وازِظذ ا خيَى بةهسةمةندة.
منيؼ كة  -وةن باضكس نى ضاكةة خـوا ااهتحْدث بِعٌْ ٞاهلل ةخيةمـةزِوو -خـةوةتى
ـام كس ظتــةوة ،خــواة بةبــةشةيى ،بةخػــةز ضـاكةة خةطــةدَ كــس وو  ،،بــة ةزمايػــتى
بــةزشو بــو ويَنــةة خؤيــةوة ضــةزطةزمى كــس وو و ،بــةز خــة تةمــةنى بيطــت ضــاخيى يــةوة
هيدايـــةتى او  ،كـــة نوزِةـــانى بـــةزِيَصو ييَـــص خةبـــةز بكـــة  ،،ضـةزنـ ــاخى خويَندنـــةوةة
تة طريةكانى نوزِةان ،تيَوةزِامانى ةايةتة يسِ بةزةكةتةكانى ،،خيَوز بوونةوةيان مب.
هــةز بؤيــةؽ تيَكـسِاي كت َيـ  ،نامي كــةو وتــازو ةزضــةكا  ،كــة  ،شظز خةبــةز زِظغــنايى
نوزِةان ابوون ،كة يازة هةز ةةمةؽ غتيَكى ضسوغـتييةي ةـاخس ةايـا ةيطـي بيَحطـة خـة
نوزِةــان ياغــان ضــوننةتى ييَ ةمبــةز  ،كــة ةــةويؼ هــةز زِوونكس نــةوةة نوزِةــان،
ضؤنيةتى جيَبةجيَكس ن ،كازييَكس نيةتى ،غتيَكى يكةية؟! بيَطومان نةخيَس.
ةنحــا خةميَــر ضــاخيؼ بــوو كــة بــساو خوغــكانيَكى خطـــؤشة نصيــ  ،ةاغــنا  ،اوايــان
خيَدةكس كة ةضت بكة بة انانى تة طـيـسو خيَكدانةوةيةكى نوزِةان ،هةتا خة زِةمـةشانى
ضاخى ا 1428ا هاتة خمـةوة ،كـة نـاوة خـواة خيَبويَـن  ،ةضـت بـةو كـازة طـةوزةو طسنطـة
بكة  ،بةخكو وز ة وز ة بةييَى بوازو ةز ةي ،هةزضاخة هةنديَكى خـو ةةجنا بدة  ،خةطةدَ
ضةزناخيى شظزو جؤزاو جؤزيػـدا ،هةتا ةز ةتيَكى وا بؤ ةزِةخطـو كـة بتـوا خيَسايـى
ت َيــدا بكــة  ،خــؤمى بــؤ يــةكييى اًتفْ غر بكةمــةوةو ،خــوا يػــتيوان بـو تــةواوة بكــة ،
ةةطةز تةمةن بةبةزيــةوة مــابو.
ضةزضــاوةة انــانى ةــة تة طــريو خيَكدانةوةيةغـــــ و َي ـسِاة ضــةزجندانى شظزبــةة ةــةو
تة طـيــسانةة كـة بـاون ،ةضـت ييَيــان طةيػــتوة ،بسيتيـة خـة وز بوونـةوةو تيَوةزِامــانى
خـؤ خة خــو ة نوزِةـان ،ضـونكة بيَطومـان نوزِةـان هةنـديَكى هةنـديَكى زِوون ةكاتـةوة:
ااهق ْْريْ ُٙفَسغ ْ ْر بَعضُْ ُْٕ َبعِضَ ْ ْ ّا  ،ياغـــان ضـــــوننةتى ييَ ـــــةمبةزة خـــوا  ،ضـــونكة
ييَ ـةمبــــةزة خــواؽ زِوونكــــةزةوة ا ًُ َب ْٚغّ ة نوزِةــــانة ،وةن خــــوا  ةزموويــةتى:
ﭽ ...ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭼ

لنحرل  ،واتة :وة شيكسمان بـؤ ىة تـؤ ناز ظتـة خـواز تاكــــو ةـةوةة بـؤ خـةخكى نيَسزاوةتـة
خواز ،بؤيان زِوون بكةيةوة ،وة بةخـكو خؤغيان بيـسبكةنةوة.
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ةوميَديػــ وايــة  -بـــة يازمــةتى خـــواة بةخػـــةز  - غـايطـــــتةيى ةــةوة هـــةبو
تة طــيـسو خيَكــدانةوةيةكى وا بؤ نوزِةــان ييَػـــكةؽ بـة مطــوخمانانى كوز ضـــتان بكـة ،
كـة خـة نوزِةـــان بوةغـــيَتةوةو مايـةة بـةهسةو ضـوو ة خويَنـةزان بـو ،بةتايبــةتيؼ كــة
شيــاتس خــة ض ـ ا 30ضــاخة خةطــة َد نوزِةــانى بــةزشو مــةشن ،تة طـي ــسةكانى ،كتيَبــةكانى
ضـــوننةتدا خـــةزيك  ،ةيـــان كتيَــ  ،بةزهـــةمى جؤزاوجـــؤز خـــة شظزبـــةة بوازةكـــانى
شانطــتةكانى غـةزيعةتدا ييَػــكةؽ كس وون.
غايانى باضيػـة كة ةةو بيطت ،وو مانب شينـدانيى كسانـة خةىيـةن ةـةمسيكاوة  -خـة
ا 2003/7/10تـــاكو - 2005/4/28 :ةز ـــةتيَكى طـــةوزةو طـــسنب بـــوو ،بـــؤ شيـــاتس ييَـــدا
نووخـــــبوونةوةة كتيَبـــــ خـــــوا اتبـــــازن و تعاخـــى  ،وة بـــؤ يةيـــدابوونى تيَطةيػـــــتنى
تايبــةي خةبازةة شظزيَـ خـة ةايةتـــةكان يـةوة ،ةـة زِاضـــتييةؽ خـة كتيَبـــ  :ااإلسْ ْالَ
كٌْْا ٙتَّوْْ ٟف ْْ ٛكتْْال اهلل تعاه ْْ ٟا شظز ضـــان زةوغــاوةتةوة( ،)1بــةآل هةخبةتــة
ناخـيَ  ،هيضكةضيؼ بؤي نيـة ب ــو :كـة ةـة تة طـريةة مـن تيَسوتـةواوة ،ضـونكة ويَـسِاة
ضــــنووز ازبوونى توانــــاو بسِضــــت خــة بةزانبــــةز كتيَبـــ خــة هــةموو زِوويَكــةوة زِةهــا
اًطو ْ و بيَط ــنووز اال حمْْدٗد ة خــوا ا ،نةغـمـويط ــتوة كــة شظز بةم ــيوى ا بضــــ ،
بضمــــة ن َيــو هةنــد َي وز ةكــــازييةوة ،كــة يــان مــن تيَيــــدا يطــرؤزِو غــــازةشا نــي  ،يــان
خويَنــــةز ييَويطــــتى ي َيــى نيــــة ،خــة كاتيَكــدا ةيــــةوةَ خــة نوزِةــان تيَبطــاي ،،بصانــو خــوا
اتبازن وتعــاخـى زِاضتةوخؤ ض يـو ــةزمووة ؟!
ةنحــا هــةز خيَسةغــةوة بــة ييَويطــتى ةشا يـسِ بــة دَ ضوياضــى ةــةو بــسا طةجنــة زِوو
ضــوون ،طــوزد ،طــؤدَ ،خطـــؤشة بكــة اذــةشة نــةكس نــاوة بويَــن  ،كــة هةخطـــا بــة
نووضـــــينةوةو هيَنـــــانة ضـــــةز كاغـــــةشو ،ياغـــان تـــايركس ن ،وايـــى ييَداضـــوونةوةو
هةخةطـيـ ــسيى ،ضــةزجـ ــة ةـــة شجنـيـ ــسة ةزضـــة ،كـــة خـــة ةةضــــ دا خـــة غـ ـيَوةة وتـــاز
احماضْْر ٝا ييَػــكةؽ كــساون ،هــةزوةها هةخطـــا بــة اختْْر ٙة ضــةزجة ةنــةكانى
ضــوننةي ،خــة ضةزضــاوة متمانــة ييَكساوةكانــةوةو ،شةدــةي ،ماندووبوونيَـكــــى شظزة بــة
 )1ةةو كتيَبة كة ةيَطــتا ضاث كساوةو كةوتؤتــة بةز ةضــتى خويَنـةزان ،،ضـــةزجة هةغــــت بـةزط،
ةوزة ضـو هــةشازو ييَـنخ ضــة ا 3500ىيةزِةيـةو ،هـةوخـمــداوة بةطػـــتى تيَيـدا باضــى ضـةزجة
ىيةنـةكانى ةيطــــي بكــة  ،،تاكــة ضةزضاوةغـ نوزِةــان بــووة ،ويَــسِاة ةنـةكانى ضــــوننةي ،كــة خــة
هـؤؽ اذاكر ٝا بووون.
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ضــــةزجة بةزطــةكانى ةــة تة طــيــــسة كيَػـــــاوة ،خــــوا بــة باغـتـــسين غــــيَوة يا اغــتى
بداتـةوةو ،هــةز ؾــاخح ،ضــاغ ،ضـةىمةي ،ضـةزبةزشبو( ،)1خـة خـواة بـةزشو بوهاوتــاؽ
اواكاز ةةو جؤزة طةنخ ،ىوانة خة كوزِان ،كضان خةنيَو طةخةكةماندا شظز بكاي.
غــايانى باضيػــة كــة ةيَمــة خــة تة طـيـــسةماندا باضــى بــةؽ اة ْ ةكــانى نوزِةــان،
ابةغــكس نةكانى يكــةة وةن - :اذــص  -ناكــةين ،ضــونكة هــةز ضــووزِةتيَ بؤخــــؤة
غــــتيَكى ضــةزبةخؤيــــــةو ضــــةزجة ةايةتــــةكانى وةن ةاخنــــةكانى شجنرييَـــ ييَكــــةوة
يةيوةضـء ،،ةاغكساغــة كــة ابةغــكسانى ضــةزجة نوزِةــان بــؤ ضـ ا 30بــةؽ اةْ و
غةضــــت ا 60اح ْ ل  ،غــتيَكة خةىيــةن شانايانــةوة كــساوة ،بــؤ ةاضــانكازيى خويَنــدنى
نوزِةــان ،يازة ةيَمة خة ابةغكس نى بةزطةكانى ةة تة طــيـسةغــدا ،يطـان ذيطـــا بـؤ
بةغةكان اأجزاء ة ناكــةين ،بة طويَسةة ضــووزِةتةكان بةزطـةكانى يــازيى ةكــةين.
وا نطــةغــ ةةوةيــة كة:
ةــة تة طــرية  -وةن ييَػــتــس طومتــان  -خــة ةةضـ دا بةغـيَوةة ةزع ،وتــاز ييَػــكةؽ
كـــساوة ،بـــةآل واتـــس خـــؤ ووجـــاز بـــة وز يـــى ييَيـــدا ضوومـــةوةو ،بـــةييَى ييَويطـــت
ةضــتكازيي كــس وة ،يــازة هــةموو ةزضـيَكيؼ بــةناوة خــواو ضتايػــى خــوا  ةضــتى
ييَكــس وة ،بــةآل ةيَمــة خــة ضــةزةتاة ةزضــةكانةوة ةةوانــةمان ىبــس وة ،بــؤ شظز ووبــازة
نةبوونةوةو ،ةةو اخطب ٞاحلاةْ ٞيةة خة ضـةزةتاة ةـة ييَػـةكةييةوة هـاتوة ،خـةجياتى
ضـةزةتاة ضـةزجة ةزضـةكانة.
سُبِحَا َْ رَ غبمَ رَلغ اهِعِ َّ ِٝعٌََّا َٙصِفََُْ٘ٗ ،سَالٌَ َعوَ ٟاهٌُِرِسَوِنيََٗ ،اهِحٌَِدُ هِوِٕ رَلغ اهِعَاهٌَِنيَ.
ووغةممة  25زج 1432
 2011/6/27هــةوخـيَس

 1ةـــةو بـــــسا خطـ ــؤشة ةيَطـــــتاؽ يـــاؽ ضـــــووزِةتى ااألُفْْْاي  ،ضـ ــةزطةزمى ضـ ــووزِةتى ااهت٘بْْْ ٞةو
عةشميػ ــى ج ــةش كــس وة ،كــة ةةطــةز تةمة ــــان بــةز ةوا ب ـو ،هةتــــا كؤتــــايى ةــة تة طـيـــسة
ضـةزطةزمى كـازةكةة بـو.
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خويَنـةزة بةزِيَـصو خؤغـةويطـتةكان !
ضـوياع ،ضـتـايػى غـايطـتة بؤ خواة خـاوةنى هةموو ضــي ةتة بـةزشةكان ،ضــةزجة
ناوة ضاكةكان  ،ياؽ بةزطـى ييَنحـة كة وةخؤطسة تة طـيـسة ضــووزِةتى ااألُع ْْاَ بـوو
خة {تة طـيـسة نوزِةانـى بةزشو بةييَـص} طةيػـتينة ةة بةزطـى غـةغـةمة ،كة تة طـيـسو
زِوونكس نةوةة ماناو مةبةضـتةكانى ةايةتـة بةهيَـصو ييَـصةكانى ضـووزِةتى ااألع ْْرا خـة
نوزِةانـى بةزِيَص ةطسيَتـة خـؤة.
غـايانى باضـيػـة كة ةيَمـة خة ضـةزةتاة تة طـيــسكس نى ضــووزِةتى ااألُع ْْاَ ا ضـةند
غـــتيَكمان خــةبازةة ضـسوغـــت ،نيَوةزِظكـــى نوزِةانـــى مةككةيـــى ،نوزِةانـــى مة ينــةيى
باضـكس ن ،كة خيَـسة ا ووبازةكس نةوةيـان بة ييَويطـت نـاشان  ،خـة ضــؤنطةة ةـةوةوة كـة
ص ْحف ا ،خــة زِيـصبةنديـــى
ضـــووزِةتى ناوبـــساو بــة ذوكـــمى يةكةميـــن بوونـــى خــة اًُ ِ
ضـووزةتة مةككةيـى يةكان ااهسْ٘ر اهٌْل ْٞٚا ،هـةزضى خة ضـةزةتاة تة طـيـسكدنى ةـةو
ضـــووزِةتةوة باضـــمان كــس وة ،ب ـة طػـــتى بةضـــةز كــؤة نوزِةانـــى مةككةيـــى ،ضـــةزجة
ضـووزِةتة مةككةيى يةكان ا ،كة ةوزة وو خةضـةز ضـو ا 3/2ة تيَــكسِاة نوزِةــان ييَـ
يَنـو ،ةطػـتيَنـسآ ،هةموويـان ةطسيَتـةوة.
هةخبـةتة ةيَمـة خة غـيَواشة زِوونكس نةوة ات طـيـس ة ماناو مةبةضـتةكانى ةايةتةكانــى
ضــــووزِةتى ااألعْ ْْرا يـــؼ ا ،هـــةز خةضــــةز هةمــــان نةخػــــةو زِيَبــــاشة ييَػــــوومان
بةز ةواميـن كة بة ذـةوي هةنطـاوو خة ذـةوي نؤنـاغ ا كازةكةمـان ةةجنـا ة ةيـن ،كـة
بسيـتيـ خـة :
 - 1ييَنـاضـة.
 – 2خويَندنةوةة ةايةتةكـان ا يان نووضـ  ،تؤمـازكس نيـان .
 – 3ماناة ةناو ةنـى ةايةتـةكان.
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 – 4غـيكس نةوةة ماناو ضةمكـى هةند َي خة وغـةكان.
 - 5هـؤة هاتنـةخواز.
 - 6مانـاة طػـتى .
 - 7ضةند مةضـةخةيةكى طسنـب.
ضونكة ضوياع ،ضـتايؼ بؤ خواة خاوةن بةشةيـى ،بةخػـػـى بو ضـنووز ،ةةوةنـدةة
هةضـت زِاطستوة خة خويَنـةزانى بةزِيَـصو خطـؤشة ةة تة طـيـسة  ،بة طػـتى خـةو غــيَواشة
ذـةوي نؤناغييـةة بةنـدة زِاشة بوون ، ،طوتوويـانة كة ةةو غـيَواشة مايــةة بـاؽ ذاخــى
بـــوون ،ضـــان بةزضـــاو زِوونبــــوونةوةيانة خـــةبازةة ضـــةم  ،واتــــاة ةـــةو ةايةتانـــةة
تة طـيـــسيان ةكةيـــن ،ييَويطـــتة ةــةوةؽ ب ـيَـــ  :كــة هةزضةنـــدة هــةموو ىيةكـــمان
نــةزش ازة شانــاو ييَػـــةوايانى زِابس وومــان  ،خيَـــيان بةهسةمةنــدين ،بــةآل بةنــدة بــؤ
سْْر ّٙنةكس ظتــةوةو
زِةضاوكس نى ةةو غيَـواشة ىضـايى هيض كا خة زِوونكــةزةوان اًُ َف غ
خة اهيَنـان اإبْداع ة خؤمة ، ،هيـوا ازيػـ ةاماجنـ تيَـدا ييَكـابو.
خة كؤتايى ييَػـةكى ةة بةزطـى غـةغـةمةة ةة تة طـيـسةؽ ا  ،ةخـيَــ :
بيَطومـــان هـــةتا خويَنـــةزانى بـــةزِيَصو غــــةيدايانى نوزِةـــان باغـتــــس ةـــة تة طـيــــسة
خبويَننـــةةوةو كازخ َيـــ ات اعــــ ة شيـــاتسة خةطةخـــدا بكــةن ، ،بــة تيَبيـنيـــى ،ضـــةزنخ،
ييَػـنيازو زِةخنةكانيـان بةهـسةمةندتس بكـةن ،بةندةؽ بـة عـةش  ،ةيــسا ةة يتــةوتسو
وشةو خـطـةزميـى شظزتسةوة خةضـةز كازةكـة بـةز ةوا ةمب ،هـةتاكو بـة يػــتيوانى خــوا
ضـةزجة ضـووزِةتةكانى نوزِةانى بةزشو بةييَـص تة طـيـس ةكـةين.
سبحاُم اهوٍٓٔ ٗحبٌدن  ،أشْٔد أْ ال اهٕ االٓ أُت  ،أسْتغفرن ٗأت٘ل إهْٚم
 12ة شْ٘اي  1436ن
 28ة تةمووشة  2015ش
هــةوخـيَـس
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ر ى خو شكر د ن :
7

7

بينا هسى سووره تى (األرع ا ف ) و با هب هت كا نى
7

7

بة ييَويطيت ةشا بةز خةوةة بيَينة ضةز ماناو خيَكــدانةوةي زِاضـتةوخؤي ةايةتـةكانى
ضــــووزِةتى ااألع ْْرا  ،ضـــةزةتا وةن عـــا ةت خؤمـــان ييَناضـــةيةك كـــوزت ضـــووزِةت
ااألعرا بكـةين ، ،ةاماذةيـةن بـة نيَــوةزِظن ،بابةتــةكانى بكةيــن ،ةـةويؼ خـة ضــواز
خاخـى ضـةزةكـيى ا:
يةكــــة  :ةــة ضــووزِةتة كــة بــة ضــووزِةت ااألعْْرا ناضــساوة ،خــة زِووي نــةبازةوة
طــةوزةتسين ض ـووزِةت مةككـــةيية ،كــة نصيكــةي جوشة َي ـ  ،ضـــيَيةنا 3/1ة جوشة َي ـ
ييَـ يَنـــو ،يـازة ةـة ضـووزِةتة خـة زِيصبةنـدي اًصْحف ا بـة زِيصبةنـدي ا39
هاتوة ،واتة :ا 39يـةم ضـووزِةتة خـة زِيصبةنـدي ابةشينــ ا ،خةضـةز زِاي شظزبـةي
شانايان ،بـةآل خـة زِيصبةنـدي اًصْحف ا ،بـة ذمـازة ا 7هــاتوة ،واتـة :ذةوتــةم
ضــووزِةتة خة زِيصبةندي اًصحف ا.
وة ةة ضووزِةتة خة ا 206ةايةي ييَكديَ ،بةآل هةنديَكيان ذمازةة ةايةتةكانيان بة
ا ، 205وة هةنديَكيػــيان بة ا 207ضـةزذميَسيان كـس وون ،وة شظزبـةي شانايـــان زِايـان
وايــة كة هةغــت ةايـةي ــ كة ةايةتةكـان ا 163تاكـــو ا 170ن ـــ مة ينـةي  ،واتـة:
خـة واة كـؤك كـس ن بـؤ مة ينـــة هاتوونـة خـواز ،بـةآل مـن يـ َي وايـة كـة ةـة زِايـة
بةخـطةيةك ةـةوتؤي خةضـةز نيـة ،وة ةةطـــةز ضـةزجن ضسوغـيت ضــووزِةتةكة بـدةين،
هةضت يو ناكةين ،هةنـديَكى خـة مةكــكة ا ابةشيَنسابــو ،،هةنديَكــيؼ خـة مة ينـــة،
بةخـكو خة يةن نؤناغدا ،كة نؤناغ مةككـةية ،ابــةشيَنساوة.

.......

األع ْْرا

[ ] 12

دووة  :ةــة ضــووزِةتة وةن ضــةزجة ضــووزِةتة مةككةييــةكان ،خــة ضــوزِطةي هــةز ضــو
بابةت طةوزةو طسنط  :اخوا بةيةكطـستن ،ييَ ةمبةزايةت  ،زِظذي واي ااهت٘حْٚد
ٗاهِبَُّْ٘ٗ ٝا ِه ٌَعَْاد ا ةضـووزِيَتةوة ،واتة :ةةو بابةي ،مةبةضـتانةي كة ةـة ضــووزِةتة
ُّ
ـ ـ وةن هــةموو ضــووزِةتة مةككةييةك ــان ـ نطــةيان خـــو ةكــةن ،ةــةو ضـــو بابةتــة
ضــةزةكييةن:
 1باضــــ خـــواي يـــةزوةز طاز ،خـــوا بـــة يـــةكطستن خـــة بة يويَنةزايـــةتي ا ،خـــة
يةزوةز طــــازيَيت ا ،خـــة خـــاوةن ازيَتيــــ ا ،خـــة يةزضرتاويَتــــي ا ،خـــة نـــاوو
ضي ةتةكان ا .
َاهس ْالََ  ،وة
اهص ْالََّ ٗ ُٝ
 2وة باضــ ييَ ةمبةزايــةتي  ،،وةذــ ييَ ةمبــةزان ا َع َو ْ َِّ ٍُٔٔٚ
بةضةزهاتيـان خةطــةدَ طةخـةكانيــاندا.
 3وة باض زِظذي واي  ،بةهةغت ،ظشةخ ،،وة ضةزةجنا  ،ضصاو يا اغت كة زِوو خـة
مسظىةكــان ةكاي ،بة ي َي جـؤزي ةةو ذيـانةي كة خةضةز شةوي ةيطـوشةزيَنـن .
سـيَـيـة  :خة ضـووزِةتة ا يانتاييـةك شظز بـؤ بةضـةزهات ييَ ةمبـةزان ا َع َوْ ِ ٍُٔٔٚاهصَّْالَُٝ
َاهسالََ خةطةدَ طةخةكانيـاندا تةزخان كساوة ،بة غــيَوةية :
ٗ َّ
اهسْالَ خةطـةدَ
 - 1خة ةايــةت ا 10تـا  25بـؤ بةضــةزهات ةـا ة  ،ذــةووا ا َعؤٌَِْٚا َّ
ةيب يظ ا ،واتــة :ا 16ةايـةي .
 - 2خة ةايـةت ا 44تـا  51بـؤ وتوويَـري نيَـوان بةهةغـتييان ،ظشةخييـان ،وة ةـةه
ةةعسِاف ،واتة :ا 8ةايــةي .
 - 3خة ةايةت ا 59تا  93بؤ بةضةزهات هةز كـا خة نوو  ،هــوو  ،ؾــاخح ،خـووط،
َاهسالََ خةطـةدَ طـةخةكانيانـدا ،واتة :ا 35ةـايــةي .
اهصالََّ ٗ ُٝ
غـوعةيـ ا َعوَ َِّ ٍُٔٔٚ
 - 4خة ةايةت ا 103تا  171بؤ بةضـةزهات مووضاو هازِوون بساي خةطةدَ يـسعةون ،
وة خةطـةدَ طةخةكـةيان ،ابةنـ ةيطــسِاةيـ ا ،واتـة :ا 68ةــايةي .
 - 5خة ةايـةت ا 175تا  177بؤ بةضـةزهات شانايـةكـ ى ةز ،واتـة  :ا 3ةايــةي .
كةواتة :ضةزجة ا 130 = 3 + 68 + 35 + 8 + 16ةايـةي خـة كـؤي ا 206ةايةتـة بـؤ
بةضةزهاتةكان تةزخان كساون .
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بؤية طومتـان :شظزبةي يانتـاي ةة ضـووزِةتة موبازِةكة بؤ بةضـةزهاتةكان انساوة.
ضـوارة  :بؤ ةـةوةي نةخػـةي نيَـوةزِظن ،بابةتةكان ةـة ضـــووزِةتةمان خةبةزضــاو بـو
ةخـيَيـــن  :ضــةزجة ةــةو ا 206ةايةتةمـــان بــؤ ا 24ةزع ابــةؽ كــس وون ،بــة
غــيَوةيـة:
ةزضـ يةكـة  :ةايـةت ا 1تا  9ةطسيَتــة خـؤة ،كـة وةن ييَػـةك وان بـؤ ضـةزجة
باع ،بابةتةكـان ضووزِةت ااألعرا  ،وة خوا باض ذيكمةت نيَس زان نوزِةـان
بؤ ييَ ةمبةزي خاتة موذةممة  ةكاي ،هةزوةها باض ضـةزةجنام غـووم
اهصْالَُٝ
طــةىن ييَػــووي ى ةز خــة بةزنامــةي خــواو زِيَبــاشي ييَ ةمبــةزان ا َع َوْ َِّ ٍُٔٔٚ
َاهسالََ  ،وة ضـةزةجنام باغـ ضـاكةكازان ،غـويَنكةوتووان ،يةيـسِةوان زِيَبـاشي
ٗ َّ
َاهسالََ ةكـاي.
اهصالََّ ٗ ُٝ
ييَ ـةمبةزان ا َعوَ َِّ ٍُٔٔٚ
ةزضــ ووة  :ةايةتـةكان ا 10تـا  25ةطسيَتـة خـؤة ،واتـة :ا 16ةايـةي ،خــة ا16
ةايةتة ا خـوا  باض اي  ،بــاب مسظىــايةت خةطـةدَ ةيب يطــدا ةكـاي ،ياغـان
سيو ان ةيب يظ بؤيان {بؤ ةــا ة  ،ذــةووا} اعؤٌْٚا اهسْالَ  ،وة ةزكسانيـان
خة بةهةغت ،يـازة بةهـؤي ةةوةي نة ةغةيان غكاندوة ،وة ياغان تؤبة كس نيـان،
بةخػـــسانيان ،ابــةشيَنسانيان بــؤ ضـــةز شةوي ،ةــة غـــاش ة ةايةتـــةؽ باضــى ةــة
بابـةتة طسنطـانة ةكـةن.
ةزضـ ضـيَية  :ةايةتةكان ا 26تا  36ةطسيَتـة خـؤة ،واتـة :ا 11ةايـةي ،كـة خـواي
بةزشو مةشن خة ا11

ةايةتـة ا ضـواز جـاز بـة اﮬ ﮭ

واتـة :ةـةي وةضـةي

ةـا ة ! مسظىةكان واندوون ،وة طةخ َي ه َي ــ طـػــيت طسنطــ ذيــانيَك زِاضــت،
ضـاغ ،غـايطــتةي مسظىةكـان بؤ خطــتوونة زِوو.
ةزضـــ ضـــوازة  :ةايةتـــةكان ا 37تــا  43ةطسيَتـــة خــؤة ،واتـــة :ا 7ةايــةي ،خــواي
بةزشو مـةشن باضـ ضةزةجنــام غــوو  ،خسايـ ى ِزيَيـان ،وة ياغـان ضـةزةجنــام
باؽ ضـةزبةزشانةة ضـاكةكـازان ةكـاي.
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ةزض ييَنحـة  :ةايةتةكـان ا 44تـا  53ةطسيَتــة خــؤة ،واتـة :ا 10ةايــةي ،خــواي
يةزوةز طـاز باض وتوويَـريَـك تيَـسو تةضةخـى ةةه ــ بةهةغـت ،ةةه ــ ظشةخ،
ةةه ـ ةةعــ سِاف ةكـاي ،كـة ةيَــسة تاكـة غـويَنيَــكة خـة هــةموو نوزِةــان ا خـواي
يةزوةز طـاز باض ةةهـ ـ ةةعـسِا ـى تيَـدا بكــاي.
ةزض غـةغـة  :كة ةايةتـةكانى ا 54تـا  58ة ،واتـة ا 5ةايـةي ةطسيَتـةوة ،كـة باضـ
يةزوةز طـــازيَتي خــوا  ،وة ياغــان خــــو يازِانــةوةي ،واتــة :بةنــدةكان كــة خــة
يةزوةز طـازيان ةيازِيَنـةوة ،وة ياغـان بـازان بازانـدن ،وة ياغـان شيندووكسانـةوةي
مس ووان ،،واي باضـ شةوي بة ييـت ،،شةوة بـو ييـت ،ييَـص كساوةو وونةيــان
ييَوـيَنـساوةتةوة.
ةزضـ ذةوتـة  :خة ةايـةتةكـانى ا 59تــا  64ي َي ةَ ،واتة  :ا 6ةايةي ةطسيَتةوةو،
تيَيـان ا بة كـوزتي باضـ بةضةزهـات نوو  ،طـةخـةكـةي كـساوة.
ةزضـ هةغـتة  :خة ةايةتـةكان ا 65تـا  72ييَـ يَـت ،واتـة :ا 8ةايـةي ،كـة خـواي
يةزوةز طــــاز خـــةو ا 8ةايةتــــة ا باضـ ـ بةضـةزهــــات ييَ ــــةمبةز هــــوو و
طةخةكةي كة بة اعْْاد ناضـساوة ةكاي.
ةزضـ نؤيـة  :كة خة ا 7ةايـةي ييَـ يَ ،ةايةتةكـان ا 73تـا  ، 79خوا  تيَيان ا
باض بةضـةزهـات ييَ ـةمبةز ؾــاخح  وة طةخـةكـةي (ثـهموو ةكـاي.
ةزضــ ةيــة  :كة خة ا 5ةايـةي ييَــ يَ ،ةايةتةكان ا 80تا  ، 84شظز بـة كـوزتي
خواي يةزوةز طـاز باضـ ييَ ـةمبةز ه٘ٗط  ،طةخـةكةي ةكــاي.
ةزضـ يـاش ةية  :كة خة ا 9ةايــةي ييَــ يَ ،ةايةتةكــان ا 85تـا  93ةطسيَتــةوةو،
تيَيـــان ا باضـ ـ ييَ ـةمبــــةز غـوعةيــــ  ،وة طةخةكـــةي امة يـــةن كـــساوةو،
بةضةزهاتةكةيان خساوةتــة زِوو.
ةزض واش ةيـة  :كـة خـة ا 9ةايـةي ييَـ يَ ،ةايةتـةكان ا 94تـا  102ةطسيَتـةوة،
خــواي يــةزوةز طاز خــةو ا 9ةايةتــة ا ،ضــةند ياضــايةك طــةوزةو طسنطـ خــؤي خــة
ذيان كؤمةخـطـةكان مسظىـدا ،خطــتوونة زِوو.
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ةزضـ ضـيَص ةية  :كة خـة ا 27ةايــةي ييَــ يَ ،ةايةتـةكان ا 103تـا  129خـوا 
باضــــ زِووبةزِووبوونــــةوةي مووضــــا  يـــــسعةون ،وة بةزةنطـــــازبوونةوةي
يـسعةون بؤ موعحيصةكـان مووضـا ةكـاي ،وة جـا ووة جا ووطـةزان يــسعةون
ةاغــكسا ةكــاي ،هــةزوةها باض ـ هةزِةغــةي يـــسعةون ، ،ةامؤذطــازي مووضــا بــؤ
طةخةكةي  :بةن ةيطـسِاةيـ كة خؤزِاطــس بــن ،ةكــاي.
ةزضــ ضـواز ةيــة  :كـة خـة ا 8ةايــةي ييَــ يَ ،ةايةتـةكان ا 130تـا  ، 137خـواي
يــةزوةز طاز باض ـ بــةآلو طس تازييــةكان كــة بةضــةز يـــسعةون ،ازو ةضــتةكةي
هـــاتوون ،ةكـــاي ،وة ضةزةجنــــا ةوتــــاندن يــــسعةون ،طةخةكـــةي ،وة باضـ ـ
ةزباشبوون مووضاو هازِوون و طةخةكـةيان كـساوة.
ةزضـ ياش ةيــة  :كــة خــة ا 4ةايــةي ي َيـ يَ ،ةايةتــةكان ا 138تــا  ، 141كــة خــواي
يةزوةز طاز باض يةزِينـةوةي بةن ةيطـسِاةيـ خـة ةزيــاي ضــووز ،وة اواكــازييان
خــة مووضــــا كــة بتيــان بــؤ ابنــــو  ،وةن خةخـــك يكــة ضــؤن بـــت ةيةزضــء ،وة
ضةزشةنػت كسانيان خةىيـةن مووضــاوة  ، كـساوة.
ةزضـــ غـــاش ةية  :كــة خــة ا 6ةايــةي ي َيـ يَ ،ةايةتــةكان ا 142تــا  ، 147خـــوا 
باضـ انسانـ بةخـيَنطـــةو مينات َيـ ةكــاي ،واي ا 40غــةوو زِظذ بــؤ مووضــا ،كــة
بضيَت خةطة َد خـواي يـةزوةز طاز ا ط توطـؤ بكـاي ،وة باضـ اواكس نـ مووضـا كـة
خواي بـةزشو مـةشن ببينــو ،وة وةآلمدزانـةوة بـةوة كـة ناتوانــو خـوا ببينـــو ،وة
خواي بـو ويَنـة نيػانةو بةخـطةيةك نيػــانداو بـؤي ضـةخـماند ،كة ناتوانـو خـواي
بـوهـاوتـــا ببينــــو ،خــة ذيــان نيـايـــة ا ،وة باضــــ نووضــــسانةوةي خةوذةكـــان
تـةوزِاي كــساوة.
ةزض ذـةىدةيـة  :كة خة ا 7ةايـةي ييَــ يَ ،ةايةتـةكان ا 148تـا  ، 154خـــوا 
باض طؤخـ يةزضـتي بةن ةيطــسِاةيـ ةكــاي ،وة ياغــان طــةزِانةوةي مووضـا خـة
مينــات خـــواي تـــان ،يـــان ،وة تووزِةبــوون خــة طةخةكــةي ،،خــة هــازِوون بــساي،،
خيَرسضينةوة كس نـ خةطــة َد هــةموو ىيةكـيانـدا.
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ةزضـ هةذ ةيــة  :كــة خــة ا 4ةايــةي ي َيـ يَ ،ةايةتــةكان ا 155تــا  ، 158خـــوا 
تيَيـانـــدا باض ـ ضةنـــد مةضـــةخةيةن كــساوة :هةخبــراز ن ا 70كــةع خــة ىيــةن
موضـاوة  ،خة زِيؼ ضـرييان ،نطة بة ةضـتان طةخةكـةي بـؤ مينـــات خـوا{ ،واتـة:
كـاي ،غــويَن َي كـة خـةويَ مووضا ط تـوطـؤ خةطـةدَ خـــوا ا بكـــاي} بـة ةامـا ةيى،
نويَنةزايـــةتي ةـــةو ا 70كةضــــة ،وة ياغــــان باضــــى تةوبـةكس نيــــان خـــة طـؤخــــ
يـةزضـــتي  ،اواكس نيـــان خــة مووضـــا  خــواي يةزوةز طـــازيان ييَػــــان بــداو،
واي ـ بوومةخــةزشة خـيَدزانيـــان ،وة ووبــازة يةغـــيَمان بوونةوةيـــان ،وة هــةز خــة
ةايةتانة ا خواي يةزوةز طاز ييَناضةيةك ضـاكةكـانيـان ةكاي{ ،واتـة :ضاكةكــان
بةن ةيطـسِاةيـ} كة ةةوانـةن ةيمان بة ييَ ـةمبـةزي خاتـة  يَنــن.
ةزضــــ نـــؤش ةية  :كــة خــة ا 4ةايـــةي ي َي ـ يَ ،ةايةتــةكان ا 159تــا  ، 162خــواي
كـازبةجـو باضـ ضاكـةكـازان طةخــ مووضــا ،وة نيعمةتةكان خـوا خةضـةزيان ،وة
ضـةزييَضـي  ،ى انـ ةـةوان خة ةزمـان خـواة كـس وة.
ةزضـ بيطـتة  :كة خة ا 9ةايةي ييَـ يَ ،ةايةتةكان ا 163تـا  ، 171باضـ غـةممة
غيَكنان كـساوة ،ةةوانةي كة خة طـةخ مووضـــا {بـةن ةيطـــسِاةيـ} كـة غـةممةيان
غأكاند ،يازة طةخــ جووخةكة زِظذيَكـيان هةية خـة هة تـــة ا ،نابـــو هـيض كـازيَك
تيَدا بكـةن ،كة زِظذة غـةممةية ،بةآل ةةوانة كؤمةخة خةخـكــ َي بـوون خـة نيصيـ
ةزيايةن ، ،زِظذي غةممةيان غــكاندوةو كــازو كةضـــابةتيان تيَـدا كــس وة ،خـواي
بـــةزشو طــةوزةؽ ضــصاي اون ،،ضـصايةكةغـــيان ةـــةوة بــووة كــة كس وونـــى بــة
مةميـــــوون  ،وةن ضــــصا ان ،تةمبـــــوكس ن بةنــــ ةيطـــــسِاةيـ ،وة باضـ ـ ضـيــــا
بةضـةز ا بةزشكسانـةوةي بةنـ ةيطـسِاةيـ ،بؤ ةةوةي كـة يةميـانيــان خيَـوةزبطــسيَ،
كـساوة.
ةزضـ بيطــت ،يــةن :كــة خــة ةايــةي ا 7ي َيـ يَ ،ةايةتــةكان ا 171تــا  ، 178خــواي
يةزوةز طاز باض يةميـان خــو وةزطيـسان وةضةي ةـا ة بـؤ بيـانوو بسِكسانيـان ،وة
باض شانايةك ى ةزة كـس وة ،كة خوا ةايةتـةكان خـؤي ييَـداون ،بـةآل ةـةو وةن
ضؤن مـاز خة كيف يَتــة ةزآ ،،وةن ضؤن كةض َي بةزط ،يؤغـاكةكان خـة خـؤي
ا ةزِنو ،ةــاوا ةايةتـةكـان خـواة خةخـؤي ازِنيــون ،كــازي يــو نةكـس وون.
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ةزض بيطت ،ووة  :كة خـة ا 8ةايـةي ييَـ يَ ،ةايةتـةكان ا 178تـا  ، 186خــواي
بـوهـاوةً باضـ طومسِايــان ،هؤكــازي طومسِابوونيــان ،وة ضـــةزةجنام غـــووميان
ةكــاي.
ةزضـ بيطـت ،ضـيَية  :كة خة ا 12ةايةي ي َي يَ ،ةايةتةكان ا 187تا  ، 198خـواي
شانـــاو توانـــا باضـ يةنوـــاني  ،غـيَساوةي هاتنـــ نيامــةي ةكــاي ،وة باضـ ةــةوة
ةكاي كة ييَ ـةمبةزي خاتــة {موذـةممة }  خة بةزانبــةز خوا ا هـيض كـازة
نيـــــة ،،هيضــــ خة ةضــــت نايـــةي ،بةبــــو مؤخـةتــــ خــــوا ،وة باضــ هؤكــــازيَك
ضـةزةكي بؤ طيـسظ ة بوون بة غـيـسكةوة كساوة ،كة بةغةز ضـؤن تووغـ غـرين،
هاوبــةؽ بــؤ خــوا انــان ةبــن ،وة زِةخنـــةة طـــوزض ب ـسِ ةازِاضـــتةي بيـــسظكةي
ةة طـانةي بترةزضـتي  ،غــيـسن كساوة.
ةزضـ بيطــت ،ضـوازة  ،كؤتــاي  :كـة خـة ا 8ةايـةي ييَـ يَ ،ةايةتـةكان ا 199تـا
 ، 206خـــواي يــةزوةز طاز خــةو ا 8ةايةتــة ا ضــةند زِيَنماييــةك طــةوزةو طــسنب
ةازِاضتةي ييَ ـةمبةزي خاتة موذةممة  ،وة جيَنػينان  ،يةيسِةوان ةكاي،
خة بازةي ضؤنيـةتى مامةخةكس نيانةوة خةطـةدَ خةخـكيَـكـدا كة بؤ ىي خوا بانطــيان
ةكــةن ،،هـةوخـــ ت َيـــطةياندن ،ييَـطةيانـــدن ،،يَسكس نيـــان ،يةزوةز ةكس نيـــان
ة ةن.
ال ٔإ َهَٕ إٔال أَُِتَ  ،أَسِ َت ِغ ِف ُرنَ ََٗأتُ٘لُ ٔإهَ ِٚمَ.
ش َٔ ُد أَِْ َ
حٌِ ِدنَ  ،أَ ِ
سُْ ِبحَاَُم اهؤٍَُّ َٗ ِب َ
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ده رسي هي هك م
ثيَهاطـةى ئةم دةسطـة
 َٞ٢زٝضغـًٞاْ ه٢ )9( ٞـاٞٙت ٛغـٞضٝتا َٞ٢ ٜغـ٘ٗضِٝت ٞثَٚم ز ،َٜك٢ ٞـاٞٙتٞكـاُ 1( ٟتا
 ،ْ)9خـــ٘  ٜةـــٞضظٗ ًــٞظْ ِض ٙسُٞٙٞ ٝـــآ  :كــ٢ ٞــ َٞئ٘ضِ٢ـــاُ٢ ٞــ ٞ ً٘ ٜٞــٞز ! 
ز ةـــٞظَِٙط ٗٝت ٞغـــٞض تـ ٓ ،ــ ٚغـ ٞوــٞتٞٚٚن هــ ٞةـٞض ُةـــٞض ٜهـ ٞزهــتس ُٞةـــآ٢ ٝٗ ،ــَٞ
ئ٘ضِ٢ـاُٗ ٞضٙاكـٞض ٞٙٝٗٝة خٞهـم ٝٗ ،ةٚـطخٞض ٞٙٝٗٝة ةطِٗ ز ض ْ.
ثاؾــاْ خـــ٘  فــٞضًاْ ةـــ ٞةــطِٗ ز ض ْ زٝكـــا  ،كــ ٞؾـــ٘ َّٙكتَٚةـــ ٛز ةـــٞظَِٙط ٜٗ
ثٞضٗٝضز ـــاضٙاْ ةلــ ١ْٗٞثــٙٞطِ ٛٙٗٝهـــآ ةلــُٞ ٝٗ ،ْٞكُٗٞــ ٞزٗ  ٜغـٞضثٞضؾــــتٚاض ْ١
كٞغـــاُ ٛزٙلــ ،ٞثاؾــاْ خـــ٘  ةاغــٙ ٛاغـاٞٙكـــاُ ٛخــ  ٜزٝكـــا هــ ٞك ًٞهـطاكـــاُٛ
ةـٞؾـٞضز  ،ك ٞض ْ فٗٞتاُـسُٗٗ ٛةٓٞــ  ٜالز ْ ١غـٞضثَٚطـٚٚــاْ ٝٗ ،ضِ ؾٚسُٞٙٞ ٝــآ كــٞ
هَٚثطغـِٙٝٗٞٚاْ هٞ ٞهس زٝكـا ه ٞضِؤش ٜزٗ ٙـ ٟز .
ٗ ٝثاؾاْ ةـ ٞـَ٘ٙط ٜٝط ُٚـ ١ٛغـ٘ٗكٚــ ٛتٞض ظٗٗٝكــاُٚاْٙ ،اخــ٘ز كطزٝٗٝكــاُٚاْ هـٞ
ةـٞٓٞؾـتٙ ،اْ ه ٞزؤظٝخس  ،غـٞضٝجنـاًٚاْ زٙاضٙـ ٛزٝكـا .
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ماناى وشـة بـة وشـةى ئـايةتةكـاى
((ةـُ ٞاٗ ٜخـ٘  ٜةـ ٞةـٞظ ٛٙخؿـِسٞ٢ ،ٝهٚف ،الَ  ،ًٍٚ ،قـاز ﮣ (ًٞ٢ـ )ٞكـتَٚةَٚلــٞ
(ه ٞالٙـ ْٞخـ٘ ٗ )ٝة ال َُٚطض ٗٝتـ ٞخـ٘ ضِ٢ ،جـا ةـا ةـٙ ٓٞــٓ ٝٗٞـ ٚغــ ٞوٞتٞٚٚن هـٞ
غـِٞٚتس ُٞةـآ َٞ٢( ،كـتَٚةـٓ ٞات ت ٞخـ٘ ض) تاكـ٘ خٞهـل ٛثآ ٗضٙاةل ٗٝٗٞٙٞةٚــطخٞضٝٗٝ

ةـــآ ةـــ ةــــطِٗ ز ض ْ ﯿ ؾـــــ٘٢ َّٙــــ( ٗٞةـــــٞضُاَ) ٝةلــــ ْٗٞكــــ ٞهــــ ٞالٙــــ ْٞخـــــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـــــاضتاُ ٝٗٞة تــــاْ ز ةـــــٞظَِٙط ٗ ٝٗ ،ٝطــــ ٞهــــ( ٗٞخـــــ٘ ) ًٞكُٗٞــــ ٞؾـــــَّ٘ٙ
غـٞضثٞضؾـــتٚاض ُ ٛزٙلــ ،ٞةـــ ٞكــ ًٛٚٞثُٞــس ٗ ٝضز ٝــطْ ﮓ ٌَٗٚ٢ ٝــ( ٞهــِ ٞض ةــطزٗٗز ٗ
ةٓٞـ ُ٘ ٜـاح ١الز ُٚــاُ )ٝٗٞـٞهَٚم ٢ــاٗٝز ٌُٚٚاْ فٗٞتاُـسْٗٗ كـ ٞةــ ٞؾــٙ ،َٜٗٞـاْ هـٞ
كـاتٚ٢ ٛػ ِط ٞت ٛضِؤشَٙـس  ،غع ٗ ٞظضٝةـٌَٚ٢ ٜٞـٙٞاْ ةـ ٓـا ﭻ ِ٢جـا كــاتَٚم غـع ٠
ٌَٚ٢ـٙٞاْ ة ٓـا  ،ز ٗ ٗ ثا ِض ُٙٝٗٞاْ ٓـٞض ٢ـ ٝٗٞةـ٘ٗ كـ٘ ٞتٚــاْ :ةَٚطً٘ـــاْ ٌَٚ٢ـ ٞكــاتٛ
خـ ـ  ٜغـتًٞلــــاض ةـــ٘ٗ ّٙﮈ ز ٝـــا ةــــ ٞزهـ ــِٚا ٝٗٞٚٙهـــٓ ٞـــٞض كــــاَ هُ ٗٞـــ ٜٞكــــٞ
ثَٚغـًٞةـــٞض ُٚاْ ة ـ ال ُ َٚــطض ْٗ ،١هــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض ُٚـ زٝثطغــ ِٝٗٞٚﮏ ٌَٗٚ٢ ٝــ ٞةـــٞ
ظ ُٚــاض ٛٙخ ًــاْ ٓـ ٗٞهٞكـــاُٚاْ ةـٞغـــٞضز زٝخـَِِ٘ٚٙـــٓ ٝٗ ،ٝٗٞــ ٚكـــاتَٚلٚـ زٗٗضٗ

ةآ٢ـا ـا ُٞة٘ٗ ّٙﮗ ٗ ٝكَٚؿــاْٞٓ ١هػـُٞطــاُسُ ٛكطزٝٗٝكــاْ هـ ٗٞضِؤشٝز ـ ةــٞٓ ٞئـ،ٞ
ِ٢جـا ٓٞض كـٞؽ (كطز ٝٗٝضـاك )ٞكَٚؿط ٗٝكـاُ ٛئ٘ضؽ ةّ٢ ،ـُ ٗٞ٢ ٝٗٞـ ٞغــٞضفط ظْ ﮢ
ٗٓ ٝــٞض ك ــٞؽ (كــطز ٝٗٝةاؾـــ )ٞكَٚؿـط ٗٝكـــاُ ٛغـــ٘ٗن ةــّ٢ ،ــُ ٗٞ٢ ٝٗٞــ ْٞكــ ٞخ ٙــاْ
هٞزٝغـت ز ٗ ، ٝةٓٞـ  ٜةـ ٞزضؤز ُاُ ٛغـٞتًٞلـاض ُ٢ ٜٞـاٞٙتٞكـامناُ ٝٗٞﮮ)) .
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شــيكـشدنـةوةى يـةنـذآ لـة وشــةكـاى
ؿ ْٚٛز َٔ ِٓ ُْ٘ قْْٝلُ ََ ْا بَْ َُ َُٗٓ ِٝا،
ػ َْٚ ،ِٔٝ٦َ ٝتُ َ
ل ْ َساجَُ ٢حِ َت َُ ْعُ اي ٖ
ل ْ َس ٢ج َٚا ٔ
ؾ ٌُْ ا ٜ
(ﭚ )ٜ( :أ ِ
ٜؾ ٔكٔ ٌَْ ْٝيًكَْ ْ٢ ٚٝل حَْ ْ َس ْج) ٗ تـــ :ٞهـــ ٞةِٞضِٝتـــس ٗؾــــ( ٠ٞحَْ ْسَج ٚحْٔ ْسَاج) ةــــ ٞؾــــ٘ َٙ
ك ةُ٘ٗ ٜٝٗٞزٗٗ ؾـتاْ ز٘ ٝتطِ٢ ،َٜجــا هٞةــٞض ٢ـ ٜٝٗٞكـ ٞزٗٗ ؾــت ك زٝةِـٗ ،ٝٗٞ
ًٞظُٝس ٝزٝكط َٜكـ ٞةــِٞٙٞكٙٞاْ تـ ُٞةــآ ،ة ٙـ ٞةــٓ ٞـ ًٗ٘ٞتُٞطٚٚـٞن ـ٘تط ٗٝ
ح ْسَج).
( َ
نثِ َس ٝ٠ايرٚن٢ ٞس َٜ َٛ ُْٖ ٚأبِ ًْٜؼُ َْٔ َٔ ايْرٚن٢ ٞس) ٗ تـٗ :ٞؾــ( ٜٞذٔنْٞسَ)٣
(ﭞ )( :ايرٚنَ ٞسٜ :٣
نْْس) ظ َٙــسٝضِؤٛٙ
ٙاُـــ :ٟظؤض ٙـازكــطزْٙ ،ــاْ ظؤض َِٓٚاُــ ٞةٚـطخــ  ،كــ ٞهــٗ ٞؾـــ( ٜٞذٔ ٞ
نسَ )٣ةـَٚٓٞـعتط ٝه ٞضًِٗٗ ٜاُاٗ ٝه( ٞذٔنٞس).
ظٙاتط ٜتَٚس ٙـ ٗ ،ٞت( :ٞذٔ ٞ
ن ْ َسإُ :ذٔنْ ْ ٞس
(ﭯ) ٗ :تــ :ٞةٚـــط زٝكـــٙ ،ُٝٗٞٞــاْ ثُٞــس ٗٝضز ٝــطْ( ،اي ْرٚنٞسُ ٔذ ٞ
نْ ْس ال
نْ ْس َعِْٔ ْٔطِْ ْ َٝإٔ َٚ ، ٢ذ ٞ
قْسِ َبإ ،٢ذٔ ٞ
حْ ٕد َُِٔٓٗ َُْا َ
نٌْٗ َٚا ٔ
ب َٔ ٚذنْ ٞس ٔبايًِّطْإٝ َٚ ،٢
بايكٔ ًٜٞ
غ) ٗ تٗ :ٞؾـ( ٜٞذٔنٞس) زٗٗ ضٙ :ٝـازكـطزْ ةـ ٞزيَ
َعِٔ ْٔطِ َٝإَ ٢بٌِ َعِٔ ٢إ َداََ ٔ ١الٔؿٔ ٞ
ٓٙٞـٙ ،ٞاز كطزْ ةــ ٞظًــاْ ٓٙٞـٓ ٝٗ ،ٞـٞض كــاَ هـٙ ٞـازكطزْ ةــ ٞزيَٙ ١ـازكطزْ ةــٞ
ظًـاُٚـ ،زٗٗ ضْٙ :ـازكطزَُٚم ك ٞه ٞزٗ  ٜهٞةٚـطضُ٘ٗٙٝٗٞـ ٗ ،ٞتـ :ٞتـ ؾــتَٚلت
هٞةٚـطض٘ٗ ،ٝزٗ ٙـٙ ٛاز ٜزٝكــٙ ٝٗ ،ٜٞـازكطزَُٚـم ك ٞهـ ٞزٗ  ٜهٞةٚــطضُُ٘ٗٚ ٝٗٞـ،ٞ
ةـٞهـل٘ ةـٞضز ًٛ ٗٝهٞغـٞض ةاؽ كطزْٙ ١ـازكطزُ ٗٞ٢ ٛؾـتِ٢ ،ٞجــا ٙـاْ ةــ ٞزيَٙ ،ـاْ
ةـ ٞظًــاْ ةاغ ٛزٝكــ.ٜٞ
ج َُٔ ٝعْ ٟاَُٜٚ ،طْْتعِ ٌَُُ
(ﭳ)( :ايكٜسِ َ :ٝ١ٜاضِ ِْ ٔيًَُٛ ٞقٔ ٢ع ائ ٤رَٜ ٟحِ َت ُٔعُ ٔؾ ٔ٘ٝايٖٓاعُ ٔ ٚ٢يًْٖٓ ٞاعَ ٢
ٔؾ ٞنَٚ ٌٚٝاحٔ ٕد َُِٔٓٗ َُا) ٗ تـٗ :ٞؾـٜ ( ٜٞقسُ َٞٓ )١ٜ٢اٗ ٝة ؾـََِ٘ٚٙم كـ ٞخـٞهم تَٚٚـس
كـ زٝةَٚت ــٓ ٝٗ ،ٝٗٞــ َٞة ـ خٞهـل ــ َٚم كــ ٞك ةُ٘ٗٞتــ ،ٝٗٞزٙػـــاْ ثَٚٚــاْ ز ٝــ٘تط:َٜ
( ٜقس ،)١ْْ ٜ٢زٙـــاض ٝثَٚؿــتــــطٙـ ةاغـــــٌاْ كـــطزٗٗ ،ٝؾــــٜ ( ٜٞقس )١ْْ ٜ٢هـــ ٞةـٞكــــاضَِٓٚاُٛ
ئ٘ضِ٢ـــاُس  ٗ ،تــ٢ :ٞـــاٗٝز ُ ٛٚــــٗٞض ،ٝؾـــاض ٜــٗٞض ،ٝةـــ ٞثَٚطــً ُٜٞ ٗٞاُــا ةــاٗ١
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عـ٘ضفٞٚٚكـ ٜٞك( ٞقس ٗ )١ٜتُ٘ :ٞس ١الز ،١َٜه ٞةـٞض ُةـٞضٙس (َد ٗ ،ٞٙٞٓ )١ٜٓتـ:ٞ
ؾــاض ،ةـــٞةَ هــ ٞةـٞكـــاضَِٓٚاُ ٛئ٘ضِ٢ـــاُس ٗؾـــ( ٜٞقس ٗ )١ْْٜتــ :ٞؾــاضَٙل ٛظؤض ــٗٞضٗٝ
٢ـــاٗٝز ْ  ،ة ٙـــٞف ةــــًٞ ٞكـــل ٞـــ٘تط ٗ( ٝأ ّٓٝاي ٝك ْسِ )٣ضُ٘لــــ٢ ٞـــ ٗٞكــــات ٞز ٙلـــٛ
ؾـاضٝكـاْ ١ز ٙل٢ ٛـاٗٝز ُٞٚٚكـاْ ة٘ٗ.ٝ
(ﮁ )( :ايبُؤِعُ َٚايبَأٞعُ ٚايبَأٞضْا : ُ٤ايػٚدَٖٚ ٝ٠ايْ َُهٞسُٞٓ )ٙٚض غــآ ٗؾــُ ( ٜٞبْؤِعُ ََ ٚبْأٞعُ
ٚبَأٞضْا )ُ٤ةـً ٞاُا ٠تُ٘س ١ٛٙغـ ٞوٞت ١ٛٚؾـتَٚم ِٚ٢ػـاْ ثُ َٛٚاخ ف ةـآ  ،زَٙـّ.
(ﭷ)( :بَ ْْافَ ؾٞ َٜ َْْٕٜ ْٝؿعَْ ٌُْ نْ ْٜرَا ٔ ،عبَْ ْ ْاز ََٛ ٠قُ ْْٛعَٔ ١يَُ ْْا َٞ ٜؿعَْ ٌُْ بايً ٗ )ٌ٢ ْ ْ ِٝ٤تــــ :ٞكـــٞ
نْرَا) ٗ تــ :ٞفــةْ كــٞؽ ةـــ ٞؾـــ َٜٗٞةـــٞضز٢ َ ٗٝــٗٞ
ز ٝــ٘تطَ ( :َٜبْْافَ ٝؾَْٞ َٜ ْٕٜؿ َعٌُْ ٜ
كــاض ٠ٝزٝكـطزٙ ،ـاُــٗ :ٟؾــَ ( ٜٞب ْافَ) عٚةــاضِٝتَٚل ٞز ُـط ٗ ٝةـ ٓـٞض كــاضَٙم كـ ٞةــٞ
ظٌٓ) ة ٓـٞض كــاضَٙل ٞكـ ٞةــ ٞضِؤش َٜزٝكـط ، َٜكـٞ
ؾـ َٜٗٞزٝكطٝٗ ،َٜن ض ْ ٗؾـٜ ( ٜٞ
نرَا) ٗ ت : ٞةــ ٞضِؤش َٜكــاضٝك ٜٞكــطز  ،ةــٞةَ  ٞ٢ــٞض ةوــ: َٟٚ
ظ ٌْٓ َٞ ٜؿعَ ٌُْ ٜ
ةوـٜ ( : َٛٚ
نرَا) ٗ تـ : ٞةـ ٞؾـ َٜٗٞكـاضٝكٞ٢ ٜٞجنـاَ ز .
(بَافَ ٝؾَٞ َٜ ْٕٜؿ َعٌُ ٜ
ؿْ َد ْز ٜأِٚ
ـ ايٖٓ َْٗازََ ، ٢كِٔ ََ ٌْٝ
ؿْ َ
(ﭺ ) :كـــ ٜ ( ٜقا )ٌْٔ٥زٝهـآٔ ( :ق ًْٞتُ ٜقٜ ًِٛٝٝيْ ُِْ ُْ : ١ٟتُ ْٔ ِ
قْعُ ايكٜ ًِٜٛٝٝيْ )١ز ٝــ٘تطٔ ( :َٜق ًْٞتُ ٜقٜ ًِٛٝٝيْ  ٗ )١ٟتــ : ٞهــِ َُٝ٘ٚ ٞض غـــؤ ضِؤش َٙــس خــٗٞم،
ََٔ ِٛ
ٗؾـــٔ ََ ( ٜٞكٙ)ٌْْٝـــ ٙاخـــ٘ز ،ضـــاٗ ٙ ،ٞــاْ ُـــاٗ٢ ٠ــ ٗٞؾـــ٘ َِٞٙٞٙكــِٚ٢ ٞػـــاْ ت َٚــس
زٝخـ ،َٜٗٞه ٞكـ٘ضز ٗٝضٙــ ٛخ ؾــٌاْ ز ز ٝـ٘تط : َٜغــٞضخ ٗٞؾلــاُسْ  ٗ ،تـ٢ :ٞـٗٞ
خـ ٜٝٗٞك ٞةـ ٞضِؤش َٜزٝكـط َٜهً ٞاٗٞٙٝك ٛكًٚٞـس .
(ﭾ )( :ايدٖعِْ ْ :َ٣ٛاإلدٚعَْ ْاٜ ،ُ٤قْاٍَ  :ﭽ...ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ...
ﮈ ﭼ األع

رافَٚ ،ايدٖ ِع ْ َ :٣ٛايْدٗ َعاٜ ،َ٤قْاٍَ :ﭽ  ...ﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﭼ يون ص ٗ ،تٗ :ٞؾـ( ٜٞدَ ِع )٣َٛةـ ٞزٗٗ ٗ تاٙـاْ ٓـات٘ :ٝةــٞ
ًاُــا( ٠إدَ ٚعْْآ )٤ـــات٘ ،ٝكــ ٞكٞغـــَٚم ز ٗ  ٜؾـــتَٚم ةلـــا ٝٗ ،ن خـــ٘ زٝفــٞضً٘:َٜ
ﭽ...ﭼ ﭽ ﭾ ...ﭼ ٗ ،تــٜ ( :ٞؾ َُْْا ن ْْإَ إدٓ َعْْا ُٓ ٝٗ ،)ُِٗ٥ــٞضٗٓٝا (دَ ِع ْ)٣َٛ
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ةـــًٞاُا ٜثا ِض ُــٝٗٞف ٓــات٘ٝٗ ،ٝن خـــ٘ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ  ...ﮁﮂ ...ﭼ،
ٗ ت :ٞكـ تـا ثا ِض ُٙٝٗٞـاْ  ٝٗٞ٢ة٘ٗ كـٙٝٗٞ٢ ٞـاْ ــ٘ .
(ﮐ ﮑ) :ةَٚطً٘اْ ٗؾـ( ٜٞي) الَٗ ١ؾـ )ْ( ٜٞة ت٢ٞلٚـسْ ،كـ ٞزٝفـٞضً٘:َ٠
ﭽﮐ ﮑ ﮒﭼ ٗ ،تــــ :ٞةَٚطً٘ــــاْ ةـٞغـــــٞضٙاُس زٝخـــــ٘ َِِٝٗٞٚٙةـــــٞ
ظ ُٚاض ٗ ،ٛٙت ٗٞٓ ٗٞ٢ :ٞةُ ٜٞشٙاُ ٛزُٚاٙاْ ةـٞغـٞضز زٝخــ٘ ،َِِٝٗٞٚٙةــ ٞظ ُٚـاضٛٙ
ؿ ُْ٘
ؿ ْـُ  :اثَ ٜرْسَٚ ،٢اثَ َٜبْْاز ايُُْْتَ َت ٖب َعٚ ٝ١قٖ ٜ
خ ًــاْ ،زٝهـــآ( :اي ٜكْـٗ تَ َت ٗب ْعُ اثَ ٜرْس ،٢ايكَ ٜ
حَه ْا ،ُٙزََٚا ٗ ،)ُٙتٗ :ٞؾـ( ٜٞقْٜـٓ) ةـ ٞؾــَِ٘ٙلٗٞت ؾــ٘ َِٗٞٙض ٜكٞغـَٚم ز ٝـ٘تط،َٜ
ٗٗ ٝؾــــ( ٜٞقٜؿَ ْْـ) ةــــ ٞؾــــ٘ َِٗٞٙضٝك ٞز ٝـ ــ٘تط ٝٗ ،َٜةــــ ٞضـــُٞس ٓـ ٗٞهـ ــَٚلٚـ
ز ٝـــ٘تط َٜكـــ ٞةــــٞزٗ ٞٙ ٜكـ ــس زَٙـ ــّ ٝٗ ،ز ٝـــ٘تط( :َ٠قٜؿْٖ ُْ٘) ٗ تـــ( :ٞحَهْْْا ،ُٙزََٚا)ُٙ
ِ َٚط ٙـ ،ٝٗٞةاغـ ٛكـطز.
(ﮖ ) :ك ــ ٜ ( ٜغ ْ ْأ٥ب) ٗ ، ٝتــُ :ٞازٙــــاضٙ ،ــــاْ ة ــآ ٢ـا ــ ــاٜ ( ،غْ ْابَ غِٝ ٜبَ ْ ْاَٚ ٟغِٔٝب ْْ١
كْسََ ،ب ُعْدَ َٚضْْا ٜؾسَ) ٗ تــٗ :ٞؾـــٜ ( ٜٞغْْابَ) ٙاُـــ:ٟ
غْ ٗ٢دَ َٚحَ َ
َٚغُ ْ ِٜٝب ِٛبَْْٚ ١غْْٔ َٝابَاََْْ ،ٟفُ َ
غْ ٗ٢دَ
هــ٢ َٜٗٞـــاًازُ ٝــٞةٜ٘ٗ ( ،غْْابَ غِْْٝ ٜبَاَٚ ٟغِْٔٝبَْْٚ ١غُ ِْٜٝب ِٛبَْْٚ ١غْْٔ َٝابَا ٝٗ )ٟثَٚطــَ ( ُٜٞ ٗٞ
كْسَ) ٗ تــ٢ :ٞـــاًازٝة٘ٗ( ٝٗ ،غْْاب) ةـــً ٞاُــا٠
غْ ٗ٢دَ) ٗ تــ :ٞة ِٚــ( ،ٛحَ َ
كْسَ)ٙــَ ( ،ٞ
َٚحَ َ
زٗٗضكـٗٞتِـٝٗٞف ز ٝٗ ،َٜةـً ٞاُــا ٜغـٞفٞضكطزُٚـ ز ٗ ،َٜت :ٞهـ ٗٞؾــُ٘ َِٞٙـٞة٘ٗ،
غـٞفٞض ٜكـطز.
(ﮘ )( :ايَْٛشُِِٕ ََ :عسٜ ٢ؾ ٝ١قْ ٜدِز ٢ايػ ٗ )٤ٞتـَٚ( :ٞشِٕ) ه ٞظًاُ ٛعٞضِٝةٚـس  ٗ ،تـ :ٞظ ُـٚ
ُٞ٢ـس ظ ٜٝؾــتَٚم.
(ﮞ) :كـ َٝ( ٜصإ) ٗ ،ٝت :ٞتـٞض ظٗٗٙ ،اْ ك َْٛ( ٜش ٗ ،ٝ)ٕٚتـ :ٞؾــتَٚم كَٚؿـط
ةــآ ١ئ٘ضغـاٞٚٙك ٜٞظ ُط ٗ ةـآ.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى
زٙاض َٞ٢ ٝغـ٘ٗضِٝتً٘ ٞةاضِٝك ٞكـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف) ،ٝهـٞ ٞضًـ ٜٞكــاضٗ ضــاالكٛ
ةاُطـــ ٗٞظ ٜثَٚغـًٞةـــٞض ٜخـــ٘ ٓ ٝٗ ،ــاٗٝةُ ٛةـٞضَِٙـــع ٜز ٓات تـــ ٞخـــ٘ ض ،ضــُ٘لٞ
ةـٞث َ ٚــ ٛضِٙعةـــُٞس ٛٙز ةـــٞظَِٙط ُ ،ٛشًــاضٙ)39( ٝــ ،ٞةـــٞثَُٝ٘ٚ َٛٚضِؤكٞكٞؾــ ٛكــ ٞتًٞاؾــا
زٝكـــ ّٙٞهـــٞ ٞضًـــ ٜٞكــــاضٗ ٓـ ــٗٞيَ ١تَٚل ؾـ ــاُ ٛثَٚغـًٞةــــٞضز  ةـ ـ تَٚطٙٞاُـــسْ١
ثَٚطٙٞاُسْ ١فَٚـطكطزْ ١ثٞضٗٝضزٝكطزُـ ٛخٞهـم ز ٓ ،ـ ٟخٞهــلًٞ ٛكلــ ٞةـٞتاٙةــٝٗ ، ٞ
خٞهـل ٛزٙلـٞف ةـ ٞؿـؤ ،ه ٗٞكـاتٞز ٓات تـ ٞخـ٘ ض.
ٗ٢ )9( َٞ٢ ٝـاٞٙت ٜٞغـٞضٝتا ٗٝن ثَٚؿـٞك ْ ٗ ٛة ٓ٢ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞـاٞٙتاُ ٜٞزٙل ٞكـ ٞهـٞ
زٗ ٙـ ٞز.َّٙ
ِ٢جـا ً ٞـٞض ضـ ْ  ٞ٢ـٞضُا ٓـ ًٗ٘ٞغـ٘ٗضِٝتٞكــاُ ٛئ٘ضِ٢ــاْ ةــ ٞثَٚؿــٞكٞٚٚن زٝغــت
ثَٚسٝكــ ٞ٢ ، ْٞــٞض تًٞاؾــا ٜغـ٘ٗضِٝتٞكـــاُ( ٛايبكْْس ٚ ٠آٍ عُْسإ  ٚايٓطْْا ٚ ٤ايُْْا٥دٚ ٠
اثْعاّ) ةل ، ّٙٞكـ ٞتا َٚ٢ػـتا ِض ةطزْٗٗ  ٝٗ ،غـ٘ٗضِٝتٞكـاُ ٛزٗ ٚٙـ ٞ ًٞ ،ض ض ْ زُٝـا،
ٓ ٚغـ٘ٗضِٝتَٚم ُ ، ٞٚكـ ٞخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ه ٞغـٞضٝتاٝٗ ، ٝٗٞٙن ثَٚؿـٞكٞٚٚن ٢ــاًاشٝ
ُٞكـا ةـ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞٓ ٞةاةـ ١ ٞةاؽ ١خـ٘ غـاُ ٜٞك ٞهـ ٗٞغـ٘ٗضِٝتٞز زَٙـّ .
ِ٢جـا هَٚطٝز ك ٞةُ ٞــاٗ ٠خــ٘   ٠ةــ ٞةـٞظٙٝــ ١ٛةـٞخؿــِس ٝزٝغــت ثَٚسٝكــا ٝٗ ،

ﭼ
ٞهَٚم اض ٜزٙلٞف ةاغـٌاْ كـطزٗ ، ٝكِٚ٢ ٞػــاْ زٝهــآ  :ﭽ
ٗ تــ : ٞةـــُ ٞــاٗ ٜخـــ٘  ٜةـــ ٞةـــٞظ ٛٙٝةـــٞخؿِس ،ٝزٝغـــت ثَٚسٝكــ ،َٞزٝغـــت زٝكــ َٞةـــٞ
خـَِ٘ٙسُ٢ َٞ٢ ٜٝٗٞـاٞٙتاُٙ ،ٞاخـ٘ز  ٗٞ٢كـاض َٝةــُ ٞـاٗ ٜخــ٘  ٜةــ ٞةــٞظ ٛٙٝةــٞخؿِسٝ
زٝغـت ثَٚسٝك ،َٞك ٞكـات٘ ٟتـًِٞٞ٢ ٟف ،زٝةـآ غــآ ٗ تا ه ٞزه ٛخ تس ةطط: ٜ
ٞٙكــ َٞ٢ : َٞكـاض َٝة خـ٘ ٙـ.ٞ
زٗٗ َٞ٢ : َٝكـاض َٝةـٞث َٛٚؾـٞضع ٛخـ٘ ٙـ.ٞ
غـ َٚـ َٞ٢ : َٞٚكـاض َٝةـٙ ٞاضًٞتـ ١ٛٚةـ ٞتٗٞفٚقـ ٛخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض.ٝ
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ِ٢جا زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﭑ ﭼ زٙـاضٓ ٝــٞضزٗٗن غــ٘ٗضِٝت( ٛايبكْس ٗ ٠آٍ عُْسإ)ٙــ
ة ٗٞض ٝثٚتاُ ٞزٝغـت ثَٚسٝكٞٓ ،ْٞهةٞت ٞضُٞس غـ٘ٗضِٝتَٚل ٟزٙلٞف ٓ ،ْٞةـ ٗٞـ ضٝ
زٝغـت ثَٚسٝكـِ٢ ،ْٞجـا ٗٝن زٗ  ٛٙةاؽ زٝك ١ّٙٞثَٚؿــيٙـ ةاغــٌاْ كـطزٗ ،ٝةاؾـتــطّٙ
ٛعَ ٞٙٝٗٞ٢ )١ك ٞةوَٚٚـّ :خ٘  ٜثٞضٗٝضز اض
ًاُا ة  ٗٞ٢ثٚت ٞثططِثط ِط ُ( :ٞالْسُٚف ا ٞي ُُك٤ ٜ
زٙٝـ َٜٗٞةةــٞضً٘٢ :َٜــ ٜٞخٞهـلـِٚــ٢ ! ٞــ ٗٞئ٘ضِ٢ـــاُ ٠ٞكــَٚ٢ ٞـ٘ ٝةـطِٗ  ٜثــآ ُآَِٚــّٝٗ ،
ً٘ ٞ ٞز  ت ًٞتةاض زٝك ْٞة ٜٝٗٞك ٞة خ  ٜفٞضً٘ٗٞٙتٞٓ ١ٛهٚةٞغت٘ٞٓ ،ٝض هٗٞ
ثٚت ١زُٝطاُ ٞثَٚلـٔات٘ ،ٝك َٝ٘ٚ٢ ٞئػـٙٞاْ ثَٚسٝكـ ١ْٞثَٚٚـاْ زُٗ٘ٝغـّ ،زٝفـٞضًْ٘ٗ ٢ـٗٞ
ثٚتـاُ ٞهٞةـٞضزٝغـؤ َٝ٘ٚ٢ف ز ٓٞ ٞ٢ ،ْٞض ِض غـت زٝك : ْٞئ٘ضِ٢ــاْ هٞالٙـ ْٞخــ٘ ٗ ٝةـ
ً٘ ٞ ٞز ُٓٞات٘ ، ٝة ٗٞثٚتاُ ٜٞهٞةٞضزٝغؤ َٝ٘ٚ٢ز َٓٝ٘ٚ٢ ،ْٞف ئ٘ضِ٢اَُٚل ١ ٛةَٚـِّ !
زٗ  ٟٙخـ٘ زٝفٞضً٘ :َٜﭽﭓ ﭔ ﭕﭼ ٗ ،ت ًٞٞ٢ :ٞكتَٚةَٚلـ ٞز ةــٞظَِٙط ٗ ٝةـ

ال  ،ه ٞال ْٞٙكـ َٝ٘ٚز ةـٞظَِٙط ٗ ٝ؟ (

) هٞال ْٞٙثٞضٗٝضز ــاضت ،ٝٗٞﭽﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭼ ،ةا ه ٞةـٞض ُةـٞض  َٞ٢كـتَٚةـٞز  ،ه ٞةـٞض ُةـٞض  َٞ٢ئ٘ضِ٢ـاُٞز تـ
ٓــ ٚغـ ٞو ــٞتٞٚٚن هــ ٞغــ ِٞٚز ُٞةـــآٙ ،اُـــٞٓ :ٟغـــت ةـــ ٞغـــ ٞوٞتًٞ ٟٚكــِ٢ ،ٞجـــا
ةٓٞـ  ٜضٞٓ ٝٗٞٚٚغـت ةـ ٞغــ ٞوٞت ٛٚزٝكــا ؟ ضـُ٘ل٢ ٞـ َٞئ٘ضِ٢ــاُٞ ٞهــَٚم ِض غــتٛٚ
ت َٚــس ْ ،ثَٚطــ٢ ُٜٞ ٗٞــ ْٝٗٞكــ ٞهــ ٞعــٞئىَ ١زهــ ٛخٞه ــلس َٚط ٚــط ةــْ٘ٗ ،هــٞ٢ ٞفػـــاُٗٞ
ةٚـطٗة ضـُُ٘ٗ ٛا ِض غـتِ ٝٗ ،ض غـتٞٚٚكـاُ ٛئ٘ضِ٢ـاْ ه ٞـَ ٞي ضٗٞتٞٚٚكــاُ ٛكـ ٞهـ ٞعـٞئىَ١
زه ٛخٞهـلـس ٓـ ٝٗ ،ْٞه ٞشٙاُ ٛخٞهـلس غـٞئاًطٚـط ةْ٘ٗ ،تَٚلـسٚ ٝـطًٞ٢ ،َّٙـٞف زٙـاضٝ
زٝةَٚت ــ ٓ ٞــ ٢ ٜــ ٜٝٗٞكــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض ٜخـــ٘ ٞٓ ، ضٗ ٓٝــا ٓــٞض كٞغ ـَٚم كــ ٞؾـــَّ٘ٙ
ئ٘ضِ٢ـــاْ ةلـــ ،َٜٗٞه ٞـــَ ٞي خٞهـــل ٟز تَٚلـةطـٚـــطِ٢ ،َّٙجــا خـــ٘ فٞضً٘ٗٞٙتـــ ٟةٓٞـــ ٜ
 ،ٝٗٝٗٞ٢زيَ ١غ ِٞٚغـ ٞوُٞ ٞةـآٞٓ ٝٗ ،غـت ةـ ٞغـ ٞوـٞتُٞ ٛٚكـا .
ِ٢جـا ٢اٙـا  َٞ٢ئ٘ضِ٢ـاُ ٞة ض ٛز ةـٞظَِٙط ٗ ٝ؟ ﭽﭜﭝﭼ ،ةـ ٢ـ ٜٝٗٞةــ ٞؿــؤ

خٞهـــل ٛث ــآ ٗضٙــا ةلٙٞــ ، ٝٗٞخٞهـــل ٛث ــآ ةتـطغ ــ َ ، ٚخٞهـــل ٛث ـآ ٓ ؾــٚاض ةلٙٞــ،ٝٗٞ
ﭽﭞ ﭟﭼ ٝٗ ،ة ٌٚ٢اُـس ض ُٚـ ةةَٚتـً ٞاٙـ ٜٞةٚـطخػــتِ ،ٗٝٗٞةةَٚتـٞ

ًا ٜٞٙثُٞس ٗٝض طتِٚـاْ ١ةٚـطكطزُٙٝٗٞـاْ ،ضـُ٘ل ٞهـ ٞضِ غــتٚٚس ٓـِ ًٗ٘ٞض غـتٞٚٚكــاُٛ

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

()9 – 1

[ ] 02

ك ٞئ٘ضِ٢ـاْ فٞضًُ٘ٗ ٛ ٝٗ ،١ٛخـ٘ زٙٝاُةٞضً٘ ،َٜهـ ٞفيطر ِٝتـ ٛةـٞؾــٞضز ٓـ ،ْٞةــٞةَ
ثَٙ٘ٚػـتٚٚاْ ةـ ،ٞٙٝٗٞكِٚ٢ ٞػـاْ ِ ٗٞ٢ض غـتٚٚاُ ٠ٞةٚـط خبطَِٙـ ،ٝٗٞة  ٞٙةـ ٞؿـؤ خـٞهم
زٝة ـآ ٗضٙــا ةلطَٙتــ ،ٝٗٞةـــٞةَ ةـٞتاٙةـــٌٚ٢ ٞاُــس ض ْ ةٚـــطٙاْ خبطَٙت ــ ٝٗ ،ٝٗٞكـــاضَٙلٗ ٛ
ةلط َٜك ٞثُٞس ٗٝضةطـطْ٢ ٝٗ ،ـ ٗٞضِ غــتٚٚاُ ٜٞكـ ٞتَٚلٔـٞهـلـٚؿــّ ه ٞـٞيَ فري ضِٝتٚاُـس ،
ةٓٞـ  ٗٞ٢ ٜئ٘ضِ٢ـاُ ٝٗٞةٚـط خ ٙاُٚـاْ خبـُٞــ.ٝٗٞ

ثاؾـــاْ زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ...ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ...ﭼ ،ةـــ ٞزٗ ٢ ٜــ ٝٗٞةلـــ ْٗٞكــ ٞهــ ٞالٙــ ْٞخـــ٘ ٗ ٝة تـــاْ ز ةـــٞظَِٙط ٗ( ٝكــٞ
ئ٘ضِ٢ــــاُ ٝٗ ،)ٞةــــ ٞزٗ  ٜغـٞضثٞضؾــــتٚاض ُ ٛزٙلـــ ٜٞطـــ ٞهـــ ٞئ٘ضِ٢ــــاْٙ ،ـــاْ طـــ ٞهـــٞ
ثٞضٗٝضز ـاضتـاْ  ك ٞئ٘ضِ٢ـاْ ٛ ٝٗ ،١خ  ٜة ُاضزْٗٗ ،كـ ٞةةَٚتـ ٞضَِٙةـاظٗ ةــٞضُاًٜٞ
شٙاُتــاًْٞ ،كـ ،ْٗٞﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ ،كـٙ ٗ َٞـ ٞةٚــطةلٙ ،ُٝٗٞٞاخــ٘ز كـ َٞثُٞـس
ٗٝضز ٝطْٞٓ ،هةـٞت ٞزٗ  ٛٙةاغ ٛزٝك ّٙٞكـ ٜٝٗٞ٢ ًٞٞ٢ ٞهـآ ٗٝضزٚ ٝـطٓ :َٜـٞض كٞغـَٚم
ةـ ٞزٗ  ٜةـٞضُاًٞٓ ٜٞض كٞغـَٚل ٛزٙلـ ٞةلـ ٝٗ ،َٜٗٞضَِٙةـاظٓ ٜـٞض كٞغـَٚل ٛزٙلـ ٞةطـط،َٜ
 ٗٞ٢ ٝٗٞ٢كٞغـ ٜٞكطزؤت ٞغـٞضثٞضؾـتٚاض ١ثٞضغـتـط ًٗ ١ؿـ٘ٗضخـ ض ٜخـ .ٜ
ثاؾاْ خـ٘ غـٞضجنً ٛطؤظٞكاْ ضِ زٝكَٚؿـآ ة

ًَٚصٗٗ ١زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭼٗ ،ؾــــــ( ٜٞن )ِِْ ْ ْٜهـــــ ٞظًـــــاُٛ
خل َبس ٗ )١ٜ٢ت :ٞةـ ظؤضٚٙـ ٗ ،ٞتـ :ٞثَٚـؿـتــط ظؤض
عٞضِٝة ٛٚز  ،هَٚطٝز ث َٛٚز٘ ٝتط( :َٜن ِٜا ٜ
٢اٗٝز ٌُٚٚاْ فٗٞتاُسْٗٗ ،ﭽﭵ ﭶ ﭷﭼ ،غع ٌَٙٞٚ٢ ٜاْ ة ٓـا ه ٞكـاتَٚلس

ك ٞه ٞؾـٗٞآ ز ه ٞخٗٞز ةْ٘ٗ ،ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭼٙ ،اْ ه ٞكـاتَٚلس كــ ٞهـ ٞخــٗٗٞ
ٚ٢ػـــطِ ٞتَٚ ُ ٛــ٘ٝضِؤز ٙ ،ــاْ ضِؤش َٜز ة ــْ٘ٗ ٗ ،تــ :ٞهــ ٞكاتـــ ٟخـــ ٗٗٞخــافةْ ز  ،خ ـ٘ ٜ
ز ز ـٞض غع  ٠ز ْٗ ِ٢ ،جـا غـع ٗ ةٞةٙـٞك ، ٞض ةــ ٞؾــ َٜٗٞة ٙـاْ ٓاتةــآ  ،ض ةــ ٞضِؤش، َٜ

زٙــاض ٝة ٙــٞف خ ـ٘  ٜظ ُ ـاٗ ؾـــاضٝظ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭼ ضُ٘ل ــٞ
ٓـٞة٘ٗ ٝةـ ٞؾـ َٜٗٞفٗٞتـاُسُٗٗٞٓ ٝٗ ،ٛؾـة٘ٗ ٝةـ ٞضِؤش َٜفٗٞتـاُسُٗٗـ. ٛ
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ك ٗٞتَٝ٘ٚ٢ :ٞف ثُٞــس هـٝٗ ْ ٗٞضةطـطْٝٗ ،ن ضـ ْ خــ٘  ٜةاةزٝغــت غـع  ٜخـ  ٜةـ
٢ـاٗٝز ُٞٚٚكـــاُ ٛثـَٚـ َٚ ٢ــ٘ٗ ١ٝةتــاْ ١ؾـاضٝكـــاْ ُــاضز ،كــ ٞالٙاُــس ة٘ٗ هــ ٞضَِٙةــاظ ٜخـــ٘ ٗ
ط ََْٚ ٢ ،)ّٜــ٘ٝف ثُٞــس ه ــٝٗ ْ ٗٞضةطــطْ ،ة ـ
ؿْ ََْٚ ٝ٠ٜاي ٖ
ضَِٙة ــاظ ٜثَٚغـًٞةـــٞض ْ ( َع  ِ٢ًْْٜٗٝاي ٖ
 ٜٝٗٞ٢ك ٜٝٗٞ٢ ٞةـٞغـٞض ٗ ْ ٓات٘ ،ٝةـٞغـٞض َٝ٘ٚ٢ف ُ. ٞٙٞ
ﭽﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼِ٢ ،جــــا
٢ـاٙا كـاتَٚم  ْ ٗٞ٢غع  ٜخـ٘ ٙاْ ة ٓا  ،ضٚٚـاْ ٘ ؟ زٝفـٞضً٘آ :ثا ِض ُٙٝٗٞاْٙ ،اخـ٘ز
ز ٗ كـاضٚٙاْ ،كـاتَٚم غع  ٜغـٞخؤ ٌَٙٞٚ٢اْ ة ٓـا ٞٓ ،ض  ٝٗٞ٢ة٘ٗ ك٘ ٞتٚـاْ :ةَٚطً٘ـاْ
 ٌَٞٚ٢ه ٞغـتًٞلـاض ْ ة٘ٗٙـّ ٗ ،ت ٌَٞٚ٢ :ٞغــت ٞاْ ه ٞخ ًــاْ كطز ،خٞتــا ٜخ ًاْ ةـ٘ٗ
خـ٘ غـع  ٜز ٙـّ ،ز ُٚاْ ةٞٓ ٞهـ ٗٞتــاٗ ْ ١كـ ١َٞكـ٘ضِ ٛٙخ ٙاْ ز ٓـَِٚـا .
ِ٢جـا خــ٘  ز ٘ ٝظَٙتــ ٝٗٞةـ ضِؤش ٜزٗ ٙــ ،ٛةـ ئٚاًـ ٞكـ ٞخـٞهم ٗٝن ةــٞضظٝكٛ
ةاُاْ ٗٝن شٙاُـ ٟزُٚـــا ،ةـ  ٜزٝضُاضــّ ،زُٚــا ؾــاض ٜةــآ خـاُٗٚ ْٝـ ،ٞشٙـاْ تـُٚٞا ٢ـَٞ
شٙاُـ ــ ٞزُٚـ ــاُٚ ٞٚٙـــ ،ٞةـٞهـ ــل٘ ًٞ٢ـــ ٞئ ُا َٚلـــ ٞهـــ ٞئ ُا ٞكــــاْ ،ة ٙـــ ٞزٝفـــٞضً٘: َٜ
ﭽﮉ ﮊﮋ ﮌﭼ  ،ةَٚطً٘اْ  ُٜٞ ٗٞ٢ك ٞثَٚغـًٞةـٞض ُٚاْ ةـ ال

ضُِٞ ٗٝكط ْٗ  ،هَٚٚـاْ زٝثطغـ ٗ ، ِٝٗٞٚت : ٞهـ ٞخٞهـلٞك ،ٞﭽﮍ ﮎﭼ ،
ٗ ٝهـــ ٞضُِ ٗٝـــٞكط ٗ ُٚـ زٝثطغـــ ٗ ،ِٝٗٞٚتـــٓ : ٞـــ َٞهـــ ٞخٞهـ ــلٞك ٞزٝثطغـــ ،ِٝٗٞٚكـــٞ
ثَٚغـًٞةـــٞض ُٚاْ ة ـ ٓــاتْ٘ٓ ٝٗ ،ــ َٞهــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض ُٚـ زٝثطغــ ،ِٝٗٞٚهــ ٞخٞهـــلٞكٞ
زٝثطغ٢ : ِٝٗٞٚـاٙا ثَٚغـًٞةـٞض ُتاْ ة ُٓٞــا ؟ ٢ـُٚ ٗٞـ زٝهــ :َّٚةـا٢ ،ـٞز ٜة ضـ ٟةــٞ
ئػــٞتاْ ُٞكـطزْ ؟ ض ٛخط ثٚـاْ ثَٚطـ٘تّ ؟ ٢ـاٙا ٢ـ ٗٞؾــتاُ ٜٞثَٚٚـاْ ـ٘تّٓ ،ـًٙٗ٘ٞاْ
ؾـؤ ةاف ُٞةـْ٘ٗ ؟ ةَٚطـً٘اْ زٝهـَٚـّ  :ةا.
ِ٢جـا خـ٘  ٜز ز ـٞض ه ٞثَٚغـًٞةـٞض ُٚـ زٝثطغـَٚت ،ٝٗٞةـ ٢ـ ٜٝٗٞخـٞهم ةٚـاُ٘ٗ ةـ ِط ٗ
ةلـا  ٞ٢ ،ـٞض ُـا ثَٚغـًٞةــٞض ْ غـٞضثَٚطــ ٛٚفـٞضًاُ ٛخــ٘ ٙاْ ُـٞكطزٗ ،ٝةـٞةَ خــ٘ هـٞ
ثَٚغـًٞةـٞض ُٚـ زٝثطغَٚت : ٝٗٞك٢ ٞـاٙا ثٙٞاَ ١ةـٞضُاًًِ ٜٞتـاْ ةــ ٗٞخٞهــلٙٞ ٞاُـس ؟
ُٚ ٗٞ٢ـ زٝه : َّٚةـٞهـــآ ٝٗ ،فطٙؿـتٞكــاُٚـ ؾـاٞٙز ٛٙزٝزًَٚ ٝٗ ، ْٝـصٗٗف ؾاٞٙزٚٙــاْ
ة ـ زٝز  ٝٗ ،ةـــ ٞزٙل ً َ ٚــِت هــ ٞضِؤش ٜئٚاًٞتــس زٝضٞغــثآ  ،ضــُ٘ل ٞ٢ ٞــٞض ةـٞؾـــٞض
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ةت٘ ُّ زٙل ًَِٚـت هٞغـٞض خٞهم ك ةل ١ُٝٗٞٞكـاًٚـ ِط  ٜؾَٚطزض ٗ ٝز ةِـ ، َّٚزٝةـآ خــ٘ ٜ
ظ ُـــاٗ ت٘ ُـــا ثٞضٗٝضز ـــاض هــ ٞضَِٙــ ٛفطٙؿـتٞكـــاُ ،ٝٗٞضــ ْ شٙــآُ ٛــ ًٗ٘ٞخٞهـــم ةـــٞ
زٙل ًَِٚــت هــ ٞضِؤش ٜئٚاًــ ٞز خباتــ ٞضِٗٗ ؟ كــٓ ٞــ ٚكــٞؽ ُــٞت٘ ُآ ُلــ٘ٗه ٛٚهــٗٞ
ِض غـتٚٚاُ ٞةلـا ك ٞثَٚغـًٞةـٞض ْ ِض ٙـاْ ز ٝـُٞٙٞـّ ؟!
ِ٢جـا زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،ةَٚطً٘ـاْ ٌَٚ٢ـٞ
ةـٞغـٞضٓاتٞكـــاُٚاْ ةـٞغـــٞضز زٝخـــ٘ َِِٝٗٞٚٙةـــ ٞظ ُٚــاضٙ ،ٛٙاُـــ : ٟظ ُٚـــاض ٟٙخـــ٘ ،
خـ  ٠كٝٗ ٞن ٘تــٍ :ظ ُٚــاض ٛٙخــ٘  ةـ ةٚـاُ٘ٗةطِ كطزُـ ٛخـٞهمٙ ،اُــ :ٟغــٞض َٞ
كطزٝٗٝكـاْ ة ٞؾـ ٠َٝ٘ٚزٙلًَِٚ ٚـت ،فطٙؿـتٞكــاْ زِٗ٘ٙٝغـّ ،١ت ًـاض ٜزٝكـ ،ْٞضُ٘لــٞ
ٗٝن ــاض ٜزٙلــٞف ٘تً٘ٗاُــ : ٞكــ ٞخـــ٘

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﭼال جاثي ة ٜٝٗٞ٢ ٌَٞٚ٢ ،ك َٝ٘ٚ٢ ٞزٝتاُـلطز ُ٘غد ٞةـٞضز ضٌٚٙـاْ هـآ زٝكطز،
ٗ ت ٞف ت كـ ثٌٚٚاْ زٝكطزٙ ،اُ :ٛض ُتاْ كطزٗ٢ ،ٝـاٗ ةـ ٞز ١ ُٝةــَِٙٗ ٞـ( ٝٗٞبايؿْٛف
ٚايؿْٛز )٠ثَٚؿاُتاْ زٝزٝٗ ،ِٝٗٞٙٝن ه ٞؾـََِ٘ٚٙل ٛزٙلـٞف ز خــ٘  ٜكــاضة ٞآ ٢ــاًاشٜٝ
ثآ زٝكـا  ١زٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮛﭼالكه ٙ ،اُــ٢ ٝٗ :ٟـٜٝٗٞ

ك ٞكطزة٘ٗٙاْ ،ةـ٢ ٞــاًازٝكط ٗ ٛٙةٚــِٚاْ هٞةــٞضز ًٛٝخ ٙاُـس  ٗ ،تــٝٗ :ٞن خــ  ١٠ةــٞ
ز ١ ُٝةـَِٙٗ ٞـــ.ٝٗٞ
ِ٢جـــا زٝف ــٞضً٘ :َٜﭽ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ٌَٚ٢ ٝٗ ،ــ ٞة ــآ ٢ـا ـــا ُــٞة٘ٗ ،ّٙةٞهـلـــ٘

٢ ٌَٞٚ٢ـاًاز ٝة٘ٗ ،ّٙخـ٘  ٜظ ُاٗ ثُٔٞـاُع ْ ة خ  ٜث٢ َٟٚـا ــاز ض ٝزٝةِٚــآ ١زٝةٚػـتــآ١
زٙٝع ُآُٚ ١ـاظٗ ًٞةٞغـتٞكاَُُٚ ٟـ٘ زهٚؿـٚاْ زٝخـََِ٘ٚٙتـ ٝٗ ، ٝٗٞفطٙؿـتٞكـاُٚـ ٓـًٗ٘ٞ
ؾـتَٚلٚاْ ت ًاض زٝكطزْ  ،ةـٞهـل٘ كـَٚ٢ ٞػـتا ظ ُٚاض ٛٙةـٞض ٗٝثَٚـ ض٘ٗ ، ٝزٝضكٗٞت٘ ٝكـٞ
ٓـٞٓ ًٗ٘ٞهؼ١كٗٞتَٚلٞٓ ٟض ه ٞخـ٘ز ٠خـ  ٠ز ت ًـاض زٝكطآٞٓ ١ضضً ٛطؤظ زٙٝلــا ،
ٓـ ًٜٗ٘ٞهًَٚ ٞؿـلــٚس  ،ةطـط ٝهٞغـٞض ضِٗٗ ٚؿـ ٟت ًاض زٝكـط.َٜ
ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ ٝٗ ،هــ ٗٞضِؤشٝز كَٚؿــاْ ةـــٞٓ ٞئــ ،ٞكــٞؽ ظٙــاز ٜٝةــ
ُاخطَٙتــ ٞغـــٞض خط ثٞكـــاُ ٝٗ ،ٛهــ ٞكــطز ٝٗٝضـاكٞكـــاُٚؿ ٛكــُ َٞاكطَٙتــ ،ٝٗٞكَٚؿــاْ ةـــٞ
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ٓٞئ ،ٞةـ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚك ٛضَِٙمِ ١ض غــت ١ز ز ٞض ُـ ،ٞﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ ِ٢ ،جا ٓٞض كٞغـَٚم تٞض ظٗٗٝكــاُ ٛـط ْ ةـّ٢ ،ــا ُ ٗٞ٢ـ ٞغــٞضفط ظْ،
ٗؾـَٛ( ٜٞاش )ْٜٔز٘ ٝجنــآ كـ َٝ( ٜصإ) ةـآ ٗ ،ت٢ :ٞـ ٗٞتـٞض ظٗٗ ٜٝكـ ٞئػـٞكــاُ ٛثـآ
زٝكَٚؿــطٙ ،َّٙــاْ ٢ــ ٗٞتــٞض ظٗٗ ٜٝكطزٝٗٝكـــاُ ٛثـ َٛزٝكَٚؿــطٙ ،َّٙــاْ ٢ــ ٗٞتــٞض ظٗٗ ٜٝكــٞ
ُٞٚتٞكـاُ ٛثـ ٟزٝكـَٚؿـطٙ ،َّٙاْ خٙٞاهٞكـاُ ٛثآ زٝكـَٚؿـطٙ ،َّٙاخـ٘ز ض ٜكطزٝٗٝكــاْ،
ك ٞضُِٝطـٓ ٞـٞض ض ٝتٞض ظٗٗٞٙٝك ٛتاٙةـٞتٞٓ ٛةـآ ،تٞض ظٗٗٞٙكـٞٓ ٟق ١ز ز ـٞض ُ.ٞٙٞ
ٗ ٝزٝؾـط٘جنـ ــآ (َ ْْٛاش )ٜٔكـ ـ ْْٛ َ( ٜش )ٕٚةــــآ ٗ ،تـــ :ٞكَٚؿـط ٗٝكــــاْ ٢ـــ ٗٞؾــــتاُٜٞ
زٝكـَٚؿــط َّٙهـُٚ ٞـٞت ٛزيَ ،١ئػــ ٜٞظًـاْ ،١كـطزُٞ٢ ٜٝٗٝس ًٞكــاِْ٢ ،جــا ٓـٞض كٞغـَٚم

كَٚؿط ٗٝكــــاُ ٛئـــ٘ضؽ ةـــّ ﭽﮟﮠ ﮡ ﭼ٢ ،ــــا ُ ٗٞ٢ـــ ٞغــــٞضفط ظْ،
ﭽﮣ ﮤﮥﭼٞٓ ٝٗ ،ض كٞغَٚم تٞض ظٗٗٝكاُـٙ ٟـاْ كـَٚؿـط ٗٝكــاُ ٛغــ٘ٗن
ةّ ،ﭽﮦﮧﮨ ﮩ ﭼ٢ ،ـا  ُٞ ٗٞ٢كٞغـاَُٚلـّ ك ٞخ ٙـاْ زؤضِ ُـسٗٗٝ
خ ٙـــاْ هـــ ٞزٝغــــت ز ٗ ،ٝﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،ةٓٞــــ ٢ ٜـــ ٝٗٝٗٞكـــٞ
غـتًٚٞاْ ه٢ ٞـاٞٙتـٞكـاٌَُٚ٢ ٛــ ٞزٝكـطز.
ِ٢جـا ظ ُاٙاْ زٝضةاض٢ َٞ٢ ٠ٝــاٞٙت ٞﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،زٝهـ :َّٚخــ٘ ٜ
ظ ُـا زٙٝت٘ ُ ٛةةٞضً٘ :َٜﭽﮪ ﮫ ﮭآياتِناﭼ ٗ ،ت :ٞهـ ٞغـ ُطــ٢ ٠ٞـ ٝٗٝٗٞكـٞ
غـٞتًٚٞاْ ه٢ ٞـاٞٙتٞكـامناْ زٝكطز  ،ةـٞةَ ة ضـ ٛزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮬ ﮭﭼ ؟

ة ضـٗ ٛؾــ :٠ٞﭽﮭﭼ ةــ( ٞب) ( َت َع ْدٓ ٠)ٟكـطزٗ ٝ؟! زٝهـ : َّٚةـ ٢ـً ٜٝٗٞاُــاٜ
ك ُِْ ََ ٘ٓٝعْ ْ َٓ: ٢
(ُٜهٜرُ ٚبْ ْ )ٕٛةـــ ٞزضؤز ُــــاْ ، ١ةَٚة ــطِٗ ةــْ٘ٗ ،ةططَٙتــــَُٚ ٞـ ــ٘خ ( ، ٜيتَ ِ
ٜ ْ ُٜه ْ ْرٚبُٜ ٚ ٕٛهؿ ْْس )ٕٚكــ٢ ٞــٝٗٞف ٞٙكـَٚـــل ٞهــ ٞضِٗٗٝكـــاُ ٛضُِ ٗٝـةَٚصٙـــ ٛئ٘ضِ٢ـــاْٝٗ ،ن
زٗ ٚٙـ ةاغـ ٟزٝكـ. ّٙٞ
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًٞغـــٞهٞٙ ٜٞكــ :َٞكــ ٞخـــ٘  ٜةــٞضظٗ ًــٞظْ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭑﭼ كــٝٗ ٞن ــ٘م
شًاضٞٙٝن ه ٞغـ٘ٗضِٝتٞكـاْ ،ك ) ( ٞغـ٘ٗضِٝتّ ه ٞئ٘ضِ٢ـاُس  ،ةـ ٗٞثٚت ٞثططِ ثطـ ِط ُ،ٞ
زٝغــــت ثآزٝكـــِ٢ ،ْٞجــــا كـ ــ ٞثَٚٚـــاْ ز ٝـــ٘تط :َٜثٚتــــ ٞثطـ ـطِ ثطـ ـطِٝكاْ (الْْسُٚف

َ ٛعْْ ٗ )١تــُ :ٞاة ــآ ةٞغـــٞضٞٙك ٝٗٞةٚايَِِ٘ٚٙـــ :ٝٗٞة ـ َِٗٙــ :ٞﭽﭑﭼُ ،ـاةـــآ
ا ٞي ُُك٤ ٜ
ةوـَٚنيٞ٢( :ه ،)َٞةـٞهـلــ٘ زٝةـآ ةــ ٞثطـطِ ثطـطِ ٟٙخبـَِ٘ٙطَٙتــ ،ٝٗٞةٞجمــ ض( ٝأيْٝـ ...
الّ ... َِْْٝ ...ؾْْاد) ةــا ةـٞغـــٞض ٞٙكٚؿـــُٗ٘ ٝٗٞغــط ةّ ،ةـــٞةَ ٗؾـــٞٙٞن ُــني تــاك٘
ةـٞغـٞض ٞٙكـ ٝٗٞةٚدـَِِ٘ٚٙـ ،ٝٗٞةـٞهل٘ ضُٞس ثٚتَٚل ٛهَٚـم ٚـاٗ ه َٚـم ثططِ ْٗ.

ِ٢جـا ضُٞس غـ٘ٗضِٝتَٚم ه ٞئ٘ضِ٢ـاُس ةـ َٞثٚتاُـ ٞثطـطِ ثطـ ِط ُ ٞزٝغــتٚاْ ثَٚلـطزٗ،ٝ
ٗٝن ثَٚؿـتــــطٙـ ٢ــــاًاشًٝاْ ثـ ـآ كـــطزٗ ،ٝؾــــاٙاُ ٟةاغـٚؿــــ ٞظ ُاٙـــاْ ظؤض ئػــــٙٞاْ
هٗٞةاض ٝٗٝكطزٗ ٝك٢ ٞاٙـا ٢ــ ٗٞثٚتاُـٙ ٞـاُ ٛضـٛ؟ ٗ ٝة ضـ ٛخــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ٢ـٗٞ
ثٚتاُـــ ٜٞةـٞكـاضَِٓٚـ ــاْٗ هـــ ٞشًاضٙٝـــٞن هـــ ٞغـ٘ٗضِٝتٞكــــاُ ٛئ٘ضِ٢ــــاْ ز  ،كـــ)28( ٞ
غـ٘ٗضِٝتّ؟
ةــٞةَ ةاؾـتـــطً ّٙاُــا هَٚلـــس ُٙٝٗٞ٢ ،ٝٗٞــ ٞكــ :ٞخـــ٘  زٙٝــ َٜٗٞةـــ ٗٞخٞهلــٞ
ةةــٞضً٘٢ :َٜــ ٜٞةـٞؾـــٞض ! ٢ــ ٗٞئ٘ضِ٢ـــاُ ٞض ُ ٗٞ٢ــٞتاْ كــٌٚ٢ ٞــاُ ٛثـــآ زَِٙـــّ ،ض
ُٞ ٗٞ٢تــاْ كــٌٚ٢ ٞــاُ ٛثـآ ُآــ ،َِّٚةــع ُّ كــٓ ٞــٞض هــ ٗٞثٚتاُــ ٞثَٚلــٔات٘ ٝكــَٚ ٢ ٞــ٘ٝ
ئػــٙٞاْ ثَٚسٝكــٞ٢( :ْٞيٝـ ،الّ ،َِٝ ،ؾاد ،ْْٕٛ ،قْاف.)...
ك ٗٞتـ ٗٞ٢ :ٞثٚـتاُٝٗ ٞن كٞضٝغــٞٙٞن هٞةـٞضزٝغــؤ َٝ٘ٚ٢ؾـس ٓـِ٢ ،ْٞجــا  ٞ٢ـٞض
ِض غـــت زٝكــ ْٞئ٘ضِ٢ـــاْ خـــ٘ ُِٙٞــاضزٗ٢ ،ٝــ٢ ٝٗٞــ ٗٞكٞضٝغـــ ٞهٞةـٞضزٝغـــؤ َٝ٘ٚ٢ؾــس
ٓٙٞــ ،ٞفــٞضًَْ٘ٗٚ ٢ ،ــ٘ٝف َِٗٙٞٙــٞكٝٗ ٛن ئ٘ضِ٢ـــاْ ة َٚــُِّ ،ــٞخَٚطَِٙٗ ،ــ ٜٞز) ( ٝ
غـ٘ٗضِٝت ٛئ٘ضِ٢ــاْ ةَِٚــُّٞ ،خَٚــطَِٙٗ ،ـ ٜٞغــ٘ٗضِٝتَٚل ٛئ٘ضِ٢ــاْ ةَٚـِِّ٢ ،جــا  ٞ٢ـٞض
ُٞتاُ ــت٘ ُ ،ٛك ٗٞت ــ : ٞةــع ُّ كــ٢ ٞــ ٗٞكٞغـــ ٜٞهــ ٗٞكٞضٝغـــ ٞخــاٗ ٝكــ ٞثٚتٞكـــاُّ١
زُٝطٞكـاُّ ٗٞ٢ ،ئ٘ضِ٢ـاَُِٚٓ ٜٞــاٗٝت ٞزٙ ،ٜـاْ ٢ـ ٗٞئ٘ضِ٢ــاُ ٜٞفـٞضً٘ٗ ،ٝةع ُـــّ كــٞ
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 ٗٞ٢كٞغـ ٞخــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ٞ٢ ،ٝـٞضُا ٢ـ ٗٞثٚتــاُ ٞهٞةـٞضزٝغــؤ َٝ٘ٚ٢ؾــس ٓـ،ْٞ
 ٜٞ٢ةـٞؾـٞض ! ٞ٢ز ٜة ضـَٝ٘ٚ٢ ٛف ُات٘ ُّ فٞضًاٙؿـتٝٗ ٟن ٓـ ٟخـ٘ ةةٞضًْ٘ٗ ؟.
ُٓٞسَٙلٚـ ٘ت٘ٗٙاُ ٗٞ٢ :ٞثٚتاُ ٞة ٢ـا ـاز ضكطزُ ٜٝٗٞخـَِ٘ٞٙضْٓ ،ـٞض كـٞؽ كـٞ
ئ٘ضِ٢ــــاْ زٝخـََِ٘ٚٙتـــ ،ٝٗٞكـــ ٞزٝةٚػــــتآ  ،خــــ٘

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭑﭭﭼ ،ﭽﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭭﭼٙ ،اخـ٘ز زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭭ ﭼ،

ٙاخـ٘ز زٝفٞضً٘ :َٜﭽﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭭﭼٙ ،اخــ٘ز زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼٗ ،ضٙــا زٝةَٚت ــ٘ ٝٗ ،ٝٗٞت٘ٗ ٙــاُٝٗ :ٞن ض ـ ْ خٞه ــم
ك ٞثُٝ٘ٙٞس ٛٙتٞهٞف ْ زٝكـا  ،زٝهـآٞ٢ :ه٘ٗٙ ،ـاْ ٓٞهـ٢ ،ٗٞـ ٗٞثٚتاُـٞف ةـٓ ٞـًٞاْ
ؾـ َٝ٘ٚة ٢ـا ـاز ضكطزُ. ْٝٗٞ
ةٞةَ ًّ ضِ ٞٙ ٠كـًٚٞـامن ثـآ ةـَٚٓٞعتـط.ٝ
ؾـاٙاُ ٛةاغٚؿـ ٞك ) ( ٗٞ٢ ٞغـ٘ٗضِٝتاُ ٜٞك ٗٞ٢ ٞثٚت ٞثططِ ثط ِط ُ ٜٞه ٞثَٚؿٝٗٞ
ٓـاتْ٘ٗٞ ًٞ ،ض ض ْ ٞ ٞ٢ضُا غـٞضٝتاًٙٗ٘ٞٓ ٠اْ ةاغ ٛئ٘ضِ٢ـاُٝٗ ،ٞن ه ٞغـ٘ٗضِٝتٛ

(ايبكس)٠ز زٝفٞضً٘ :َ٠ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭼ.

ٗ ٝهـــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛآٍ عُ ْْسإ) زٝفـــٞضً٘ :َ٠ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ...ﭼ .

ٗٓ ٝـٞضٗٓٝـ ــا هـــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛاثع ْْساف) زٝفٞضًـ ــ٘ : َ٠ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ...ﭼ ًٗ٘ٞٓ ٝٗ ،ؾـَِ٘ٞٙكـاُ ٛزٙلٞف ٓـٞض ٗ ْ  ،طـ ٞه ٞضُٞس ؾـََِ٘ٚٙل ٛك،َٞ
كــ٢ ٞــُٚ ٗٞـ ز٘ ٝجنـــآ ةـــ ٞهَٚـــ٘ضزةُ٘ٗ ٜٝٗٞظٙــاتط زٝضٙةدــ ّٙٞكــٓ ٞــ٢ ًٗ٘ٞــٗٞ
غــــ٘ٗضِٝتاُ٢ ٜٞـــ ٗٞثٚتـــ ٞثطـــطِ ثطـ ــ ِط ُٙٞاْ هـــ ٞثَٚؿــــٓ ٝٗٞـــاتْ٘ٗ ،ةـــ ٞؾـ ـَٞٙٝ٘ٚكٟ
ِض غـتٗٞخ ٙاْ ُا ِض غـتٗٞخ  ،ةاغ ٛئ٘ضِ٢ـاُٚاْ تَٚـس كـط ٗ ،ٝك ٗٞتـ٢ :ٞـً ٗٞاُــا ٞٙظؤض
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زٝضَٚتـــ ٞعٞئــــىَ ١زهــــ ٝٗٞكــ ٞخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ،ة ٙــ ٞهــ ٞثــَٚـ ُٓٞــسَٙم هــٞ
غـ٘ٗضِٝتٞكـاُس  ٗٞ٢ثٚتاُ ٜٞفٞضًْ٘ٗ ،تاكـ٘ ٢ــاًاش ٝةـآ ةـ ٢ـ ٝٗٞكـ٢ ٞـ ٗٞئ٘ضِ٢ــاُٜٞ
ُ َٝ٘ٚ٢ل٘ٗهـ ٛٚهَٚسٝكـ٢ ،ْٞـ ٜٞةَٚةـطِٗ ٞٙكــاْ ! ة تـاْ ُٚـُ ٞلـ٘ٗه ٛٚهَٚةلــ ،ْٞضُ٘لــٞ
ٓٞض ه ٗٞثٚت ١زُٝطـاُ ٞثَٚلٔات٘ ،ٝك َٝ٘ٚ٢ ٞئػــٙٞاْ ثَٚسٝكـ ١ْٞثَٚٚاْ زُٗ٘ٝغّ.
ِ٢جا كـُ ٞـٞتاُت٘ َُِٙٗ ٛـٝٗ ٜٞن ئ٘ضِ٢ــاْ ةَٚـِّٙ ،ـاْ َِٗٙـ ٜٞغــ٘ٗضِٝتَٚل ٛئ٘ضِ٢ــاْ
ة ،َِّٚك ٗٞتـ :ٞزٝةـآ زهـِٚـا ة ّ كـ٢ ٞـ ٗٞئ٘ضِ٢ــاُ ٞهـ ٞزٝض ٜٝٗٝت٘ ُـا ٜةـٞؾــٞض ٓـات٘،ٝ
ٙٗٞ٢ـ خـ٘  ٜتـان ١ثاكـ.ٞ

ًٞغـــٞه ٜٞزٗٗ :َٝكــ ٞزٝفـــٞضً٘ : َٜﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،كــ ٞزٝفــٞضً٘( : َٜﭓ) ظ ُاٙــاُ ٛظًــاُٛ
عـٞضِٝة ٛزٝه : َّٚؾــتَٚم هـ ٞثَٚؿــ ٝٗٞثـِ ٞضَِٙط ٗ٢ ،ٝـٙٗٞـ غـٚائٞك ٞزٝالهـٞت ٛهٞغــٞض
زٝكـــا ٝٗ ،ن ( َْٖرَا)ٙ ،اُـــَْٖ ( : ٟرَا نتْْابْ) ًٞ٢ــ ٞكـتَٚةَٚلــ ،ٞﭽﭔ ﭕﭼ ،ةـ تـ

ز ةـــٞظَِٙط ٗ ،ٝة ضــُٙٞ ٛةــٞضً٘ٗ :ٝﭽﭥ ﭦﭼ ،هــ ٞضُٞـــس ؾـــََِ٘ٚٙم خـــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـاض ٗ ٙـةـٞضًِ٘ٗ٢ ،ٝجـا هٞةـٞض ٢ـ ٜٝٗٞهـ ٞؾـَِ٘ٞٙكــاُ ٛزٙلـٞز ٢ـ ٗٞضِ غــتٞٚٚ
ِض ٙٞـــُٞط ٗ٢ ، ٗٝــ َٞغــــ٘ٗضِتٙ)39( ٞــًٞني غـــ٘ٗضِٝت ٞهــ ٞضِٙعةـــُٞس ٛٙز ةـــٞظَِٙط ْ
(تطتٚب هِعٗي)ز  ،ك ٗٞت :ٞه ٞظؤض غـ٘ٗضِٝت ٛزٙلٞز خـ٘  ٜظ ُـا ضُِٗٗ ٛكطزؤت ،ٝٗٞكـٞ
ئ٘ضِ٢ـاْ خـ٘ ة ثَٚغـًٞةــٞض  ٜز ةــٞظ ُسٗ ،ٝة ٙـ ٞهَٚـطٝز ةــ ٞثَٙ٘ٚػــت ُـٞظ ُط ٗٝ
ةةـٞضً٘ ًّ :َٜز َ ةـٞظ ُسٗ ،ٝةـٞهـل٘ هَٚـطٝز ٓٙٞةــٞتٚؿ ٛظٙـاتط تَٚـس زٝضزٝكـ َٜٗٞكـٞ
زٝفــٞضً٘آ  :ة ـ ز ةـــٞظَِٙط ٗٙ ٝاُـــ : ٟهــ ٞالٙــ ْٞخـــ٘ ٞٙك ٛثٞضٗٝضز ـــاض ،ٝٗٝكــ ٞهــٞ
غـٞضٗٗ ٞٙٝٗٝٗٞ٢ ٜةـٞؾـٞض ةت٘ ُـآ ٗٝغـة ٛةلـا ٝٗ ،١ن خـ  ٜةِٚاغــآ.
ِ٢جـــا كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ،ةــا هــ ٞغــِٞٚتس
هٞةاضٙٝـــ ٚٓ ٝٗٞــ

ـ ض ٝغـ ٞو ــٞتٞٚٚن ُٞةـــآٗ ٝٗ ،ؾـــ( ٜٞﭚ ﭛ ) ًــاز َ ةـــٞ

ل ْسَج) ةــا ٓــ ٚــ ض ٝغـ ٞوـــٞتٞٚٚن هــٞ
(ْهْ ْسٓ )٠ـــات٘ٙ ٝـــاُ( : ٟأٞ َٔ ٟٜك ْدَاز َْٔ َٔ ٣ا ٜ
غـِٞٚتس ُٞةـآ ةٓٞـ  ٜئ٘ضِ٢ــاُٙ ،ٝٗٞـاْ هٞةــاض ٠ٝئ٘ضِ٢اُــ ٗ ٝٗٞتـ :ٞةــ ٞزيَ فط ٗ ُٚـٛ
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ٗٝضٙـةطـط ،ٝةا ه ٞـٞيَ عــازُٞ ١ ٝضَٙــت ١ةٚــطٗ ة ضـُ٘ٗٞ ٛهٞكٞؾــتس زش ة٘ٝغـتــآ،
ٓـــٞضٗٓٝا غـ ٞوـــًٞ ٞةـــ ٞةٓٞـــ  ٜكــ٘فطٗ ُل٘ٗهـــ ٛٚهَٚلطزُــ ٛكـافطٝكـــاُ ،ٝٗٞكــٞ
ئة٘ٗهـُ ٛاكـ ١ْٞةـ ٞزضؤ ٜز زَُٚٝـّ .
ِ٢جــــا ٢ـــــاٙا هَٚــــطٝز تــــُٚٞا ًٞةـٞغـــــت ثَٚغـًٞةـــــٞضٙ ، ٝاخـــــ٘ز َٗٙـــــطِ ٠ٗ ٠
ًػــ٘هـٌاُـاُٚـٓ ١ـٞض كٞغـَٚم ك ٞئ٘ضِ٢ـاْ زٝخـَِ٘ٙـَٚتـ ٝٗٞ؟
زٝهــًٞ : ٍَٚةـٞغـــت ثَٚعًٞةـــٞض ٜخـــ٘   ٞٙثــَٚـ ٓــ ًٗ٘ٞكــٞؽ ،زٗ ٙٗ ٜـــ
ًٞةـٞغــت ٓــٌٚ٢ ًٗ٘ٞــاُس ض َُٚل ٞكـ ٞةــٞزٗ  ٜثَٚغـًٞةـــٞضز  زٝضـٌّٚ٢ ١ـاْ ةـــٞ
ئ٘ضِ٢ـاْ زَِٙـّ ،ك ٗٞتًٞ :ٞةـٞغـت ثٓ َٛٚـٞضزٗٗكـٚاُ.ٞ
ِ٢جـا خـ٘  ة ًاْ ضِْٗٗ زٝكــات ٝٗٞكـ ٞئ٘ضِ٢ــاْ ة ضـ ٛز ةــٞظَِٙط ٗ ٝ؟ ٢ــاًاجنٛ

ض ٞٚٚ؟ ٚلٌٞت ٛخـ٘ ه ٞز ةـٞظَِٙط ُ ٛز ضٚٚـ ٞ؟ زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﭜﭝ ﭼ ،تاك٘
ث٢ َٛٚـا ـاز ض ةل ،ٝٗٞٙٞك َٛٚثـآ ٢ـا ــاز ض ةلطَٙتـ ٝٗٞ؟ خٞهــمً ،طؤظــاٞٙتٗ ٝٗ ،ٛؾــٜٞ
(إْ ِْ٢رَاز) زٝهـآ( :إ ِعَََ ّْٜعَ ختْْٜٛـٕ) ٢ـا ــاز ضكطزُٞٙٝٗٞك ٞه ٞـٞيَ تطغــاُسْ ز  ٗ ،تـ:ٞ
خٞهـل ٛثـآ ةتـطغـَِٚـ ٓ ،١ٛؾٚاض ةل ١ٝٗٞٙٞث٢ َٛٚـا ـاز ض ةل ،ٝٗٞٙٞك ٞزُٚا ؾـاض ٜةـآ
خـاُٗٚ ْٝـً ،ٞطؤظـ ةـٞضٓٞهـس ُٞكط ٗ ،ٝشٙــاْ ٓٞض  َٞ٢شٙــاُُٚ ٞـ ،ٞةٞهــل٘ ًطؤظــ ةـ
ٚلـٌ٢ ١ ٞـاًاجنـَٚم خـ٘هـقـَِٚط ٗ ،ٝك ٞةطٙتٚـ ٞه ٞةـُٞس ٞٙت ٛٚكطزُ ٟةـ خــ٘  ،كــٞ
هـــَِٚٚ ٞؿـــــِاٞٙت ٛٚكطزُـــ ٛخــــ٘ ٗ ٢ ،ـاٗٝز ُـ ــلطزُ ٜٝٗٞغــــٞض ظٞٓ ١ٜٗٝهـططتِـ ــٛ
ًٞ٢اُـــٞت ٛخــــ٘ ز ةٞض ٞغــــت ٞزٝةـــآ ،ة ٙـــ ٞزٝةـ ـآ ةـٞؾــــٞض ةتـطغـ ــَِٚطٗ ،١َٜضٙـــا
ةلطَٙتـ٢ ٗٝٗٞـا ـاز ض ةلـطَٙت ،ٝٗٞهـٚ ٗٞلٌـ٢ ١ ٞــاًاجن ٜٞكـ ٞةـ  ٜخـ٘هــقَِٚط ٗٝٗ ،ٝ
ه ٗٞغـٞضٝجنـاَ ١ضـاضُٗ٘ٝغـ ٜٞك ٞضـاٗٝضَِٚٙاْ زٝكـا  ٝٗ ،ةع ُّ ك ٞزٝةآ ض ْ ةص١ّٙ
 ،ضــــ ٛةلــــ ، ١ْٞضــ ـ ْ ةلــــ ْٞ؟ ﭽ ﭞ ﭟﭼٓ ،ـــــٞضٗٓٝا ئ٘ضِ٢ـــــاْ
ز ةـــٞظَِٙط ٗ ٝتـــاك٘ ةٚـطخـــٞض ٝٗٝةـــآ ،ةــ ٌٚ٢ـــاُس ض ْ ،ة ضـــ ٛثَٚؿــــآ زٝفــٞضً٘:َٜ

ﭽﭜﭝﭼ زٗ ٙــ ٟزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﭞ ﭟﭼ ؟ٙ ،اُـــ( : ٛئتُ ِْٓرٔزَ ب ْ٘ٔ
َعْاَٖ ١ايٖٓ ْاعٜ ٚ ، ٢ه ٕٛترنْٝسا ٟيًُْؤَٓني َاؾْ )١تاكـ٘ ةـ ٞـؿـؤ خٞهـل ٛثآ ٗضٙـا
ةل ،ٝٗٞٙٞةٞةَ ةـٞتاٙةـ ٞثَٚـ ٟةٚـطٌٚ٢ ٠اُس ض ْ خب ٗٝٗٞٙٞثُٞسٙاْ ز ةـس ٜٝة ضـ ٛ؟
ضُ٘لــــٌٚ٢ ٞــــاُس ض ْ ثَٚؿـتــط ٗضٙــاٗ ٢ـا ـــاز ضةُ٘ٗ ٓ ٗٝٗٞؾــٚاض ةُ٘ٗــِ٢ ،ٝٗٞجـــا زٗ ٜ
ٗضٙا ةُ٘ٗـ ،ٝٗٞزٝةـآ ِض غـتٞٚٚكـاْ ةٚـط خ ٙاْ خب ُٗٝٗٞٞثُٞس ٗٝضةطــطْ.
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ًٞغـــٞه ٜٞغــــ :ََٞٚٚكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ٗ ،تـــ :ٞةلُٗٞـــ ٞؾــــ٘٢ َّٙـــ ٜٝٗٞكـــ ٞهـــٞ
ثٞضٗٝضز ـــاضتاُ ٝٗٞة تــاْ ز ةـــٞظَِٙط ٗ ،ٝك ٗٞتــ :ٞةلُٗٞــ ٞؾـــ٘ َّٙئ٘ضِ٢ـــاِْ٢ ،جــا َٚــٛ
غـٞضُج ٙٝٗٞ٢ـ :ٞخـ٘  ةـ ٞظؤض ٛٙكـ ٞةاغ ٛز ةـٞظَِٙط ُــ ٛئ٘ضِ٢ــاْ زٝكــا ٗ ،ؾــٜٞ
(زَبٓ) ةٞكاضزَِٙـآ ،ة ٗ َِٞٙهَٚـط ٝزٝفٞضً٘ :َٜﭽﭣﭤ ﭥ ﭦﭼُ ،افــٞضً٘: َٜ
(٢إيْٗ ْ ْٜهٙ )ِٝــــاْ ٔ ًََٔ ( :ه ْ ْهٙ )ِٝـــاْ (ََائْ ٔه ْ ْهٗ )ِٝؾــــ :ٜٞﭽﭥ ﭦﭼ ،ةــــً ٞاُــــاٜ
ثٞضٗٝضزٝكـاض ١ةـٞخَ٘ٚكـاضٗ ًؿـ٘ٗضخـ ضٗ غـٞضثٞضؾـتٚاضٗ ٗٞض ٗٝغـٞضٗٝض ز ٗ ،َٜتـ:ٞ
٢ــ َٞئ٘ضِ٢ـــاُ ٞهــ ٞالٙــ ْٞظ تَٚل ــ ،ٝٗٞكــ ٞثٞضٗٝضزٝك ــاضَٙٝ٘ٚ٢ ٜــ ،ٞضِؤظٙـــسٝضَٙٝ٘ٚ٢ ٜــ،ٞ
شَِٚٙـــٞضٗ ًطَِٙـــٞضَٙٝ٘ٚ٢ ٜـــً ،ٞؿــــ٘ٗضخ ضَٙٝ٘ٚ٢ ٜـــ ٝٗ ،ٞغـٞضثٞضؾــــتٚاضٗ ـــٗٞضٗٝ
غـٞضٗٝضَٚ٢ ٜـ٘ ،ٞٙٝز ةـٞظَٙـِط ٗ.ٝ
ك ٗٞتــ :ٞة ٙــ ٞة ـ  ٠ز ةـــٞظ ُسْٗٗ ،تاك ــ٘ ةٓٞـــ  ٜئ٘ضِ٢ـــاُ ٝٗٞثــٞضٗٝضزٝتاْ ةلـــا ،
تَٚتاْ ةطُٞٙٞآ ،ثَٚتاْ ةطُٞٙٞآ ،ةـٞض ٗٝثَٚؿـتاْ ةـٞضٞ ١َٜؾـٞتاْ ثآ ةس .
ِ٢جــا زٝفــٞضً٘ :َٜؾـــ٘٢ َّٙــ ٗٞئ٘ضِ٢ـــاُ ٞةلــ ،ْٗٞؾـــ٘٢ َّٙــ ٝٗٞةلــ ْٗٞكــ ٞهٞالٙــْٞ

ثٞضٗٝضز ــــاضتاُ ٝٗٞة تـــاْ ز ةــــٞظَِٙط ٗ ،ٝﭽﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ٝٗ ،ةــــٞ
زٗ  ٜغـٞضثٞضؾـتٚاض ُ ٛزٙلـ ٠ٞطـ ٞهـًٞ ٗٞكــ ٗ ،ْٗٞتـ :ٞطـ ٞهـ ٞئ٘ضِ٢ــاْٙ ،اخــ٘ز
ط ٞهـ ٗ ،ٗٞت :ٞطـ ٞه ٞخـ٘  ٗ ،ت:ٞ
ِ /1ض ُــاٗ )ٝ( ٜهٗ ٞؾـ( : ٠ٞﭩ ﭪ)ٙس ة ثٞضٗٝضز اض زٝضَٚتـٙ ،ٝٗٞـاُ :ٟطـ ٞهـٞ

ثٞضٗٝضز اض ةٞزٗ  ٜغـٞضثٞضؾـتٚاض ُ ٛزٙلًٞ ٞك ٝٗ ،ْٗٞةٞزٗ  ٜكـتَٚـب ١ةٞضُاًٗٞ
ضَِٙةاظ ٜخٞهــل ٛزٙلـًٞ ٞكـ ،ْٗٞةـ ِضَٙلدػــت شٙـاُ ٛزُٚاتـاِْ ،ضَٙلدػــت شٙـاُٛ
تاك ١ٛٚخَٚع ُ ١ٛٚك ًٞةٞٙت ١ٛٚغٚاغ٢ ١ٛٚـاة٘ٗضٚٙتاْ هَٚٓ ٞوـ ٞؿـتٞٚٚكـاُٚس .
ٙ /2اخـ٘ز ةـ ٞزٗ  ٜط ٞهـ ٞئ٘ضِ٢ــاْ ًٞكـ ،ْٗٞضـُ٘ل ٞتاكــ ٞكــتَٚةَٚم كـٚٓ ٞس ٙـٞتٛ
خـ٘  ٜتَٚس ٙـ ،ٗٞز٘ ٝجنــآ ةةَٚتـ ٞغـٞضثٞضؾــتٚاضً ٜطؤظــ  ،١ةةَٚتـً ٞؿــ٘ٗضخ ضٜ
ًطؤظـ  ،تُٚٞـا ئ٘ضِ٢ـاُ ٝٗ ، ٞز٘ ٝجنـآ ٓـٞضزٗٗكـٚؿـٚاْ ثَٚلـًٞ ٝٗٞةـٞغـت ةـّ.
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ةٞهـآ ٗؾ :ٜٞﭽﭩ ﭪﭼ ،ز٘ ٝجنآ ًٞةٞغـت ث َٛٚثٞضٗٝضز اض ةآ ،زٝؾـط٘جنآ
ِض ُاٗٝك ٞةطَٚت ٝٗٞة ئ٘ضِ٢ـاْ ،زٙاض ٝخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاضٙـ ه ٞضِ َٛٙئ٘ضِ٢ــاُ ٝٗٞخـٞهم
ثٞضٗٝضز ٝزٝكـا  ١غـٞضثٞضؾـتٚٚاْ زٝكـا ِ٢ ،جـا  ٜٝٗٞ٢ ًٞٞ٢هــآ ٗٝضزٚ ٝــطٓ :َٜـٞض
كٞغـَٚم ةـــٞزٗ  ٜطــ ٞهــ ٞكتَٚةــ ٛخـــ٘ ةلــٙ ،َٜٗٞاُـــ :ٟطـــ ٞهــ ٞخـــ٘  ٜكــطزٗ ٝةـــٞ
غـٞضثٞضؾـتٚاضٗ زؤغـت ١ثؿـت ُٛ ٘ٚخ  ،ٜة  ٞٙزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ،

ةـــ ٞكــ ًٛٚٞةٚـــط زٝكُٞــ ،ٗٝٗٞثُٞــس ٗٝضز ٝــطِْ٢ ،جـــا ٢اٙـــا كــُ ٗٞ٢ َّٚــ ٜٞثُٞـــس
ٗٝضز ٝطْ ؟ ةَٚطـً٘اْ  ُْٞ ٗٞ٢ك ٞزٗ ٙـٌٚ٢ ٛـاْ زَِٙـّ.
وةآلمذانةوةى ثشطــيا سيَكـى طشنـط
ه َٚـــطٝز ظ ُاٙــاْ زٝه ــ٢ :َّٚـــاٙا كــ ٞخـــ٘

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦﭼ ،غـُِ٘ٞتٚـ ز ٝطَٙتـ ٝٗٞ؟
ُٓٞسَٙـم زٝهـُٞ :َّٚخَٚط ،تُٚٞا ئ٘ضِ٢ـاْ ز ٝطَٙتـ ،ٝٗٞضُ٘ل ٞتُٚٞا ئ٘ضِ٢ـاْ هٞالٙـْٞ
خـ٘  ٜظ ُـاٗ ت٘ ُاٗ ٝةـ ٞؾَٞٙٝ٘ٚكِ ٛض غـتٗٞخـ ٓات ت ٞخ٘ ض ة غـٞض ثَٚغـًٞةٞض .
ُٗٞٓ ٝسَٙلـٚؿـٚاْ زٝهـ :َّٚةـٞهـل٘ غـُِ٘ٞتٚـ ز ٝطَٙتــ.ٝٗٞ
ًِٚـ ِ َٞ٢ض  ٜٞٙزٗٗ ًٍٝثآ ِض غـت ،ٞةـ ٞةـٞهــط٢ ٜٞـ ٗٞفٞضًاٙؿــت ٜٞثَٚغـًٞةــٞض
 ك ٞةـ ٞضُٞس ضِٞٙ ٘ٙتَٚم ٓات٘ ،ٗٝهٙ ٞـٞكَٚلٚاْ ز زٝفـٞضً٘[ :َٜإَُْ ْٖ٢ا أَْْ ٜا بَػَْسْ٢ ،إذَا
ػْسْ]
 ٟؾٜإَُْْ ْٖ ٢ا أَْْْ ٜا بَ َ
ػْ َِْٔٔ ٕ٤ِٞزَأ٣ ٞ
خْرُٚا ٔبْ٘ٔ٢َٚ ،إذَا أِ ََْ ٜستُه ِِٝبٔ َ
ػْٔ ِٔ َْٔ ٕ٤ِ٢دْٜٔٓهٜ ،ِِٝؾ ُ
أِ ََْ ٜستُه ِِٝبٔ َ
ح ٖبْإ بْسقَِٚ ،)23( :ايَ ٤ٛب َسا ْْٔ ٞبْسقِ})4424( :
جُ٘ َُطِ ًٔ ِْ بسقَِٚ ،)2362( :ا ِبُْٔ ٔ
{ٜأَِ َس َ
ٓـ ٘ ٠تـط ُ َٞ٢ ٟفٞضً٘ٗزٙٝـ( ٞضْبب ايْٛزٚد)ٙؿـ٢ ٟـٝٗٞة٘ٗ كـ ٞثَٚغـًٞةــٞض ٠خــ٘
 ضِؤشَٙم ةـ ٞال ٜك ًٞهَٚلس ضِؤٙؿـت ،كـ ٞز ضخــ٘ضًاٙاْ ً٘ت٘ضةــ( ٞتًكْ ) ٝزٝكـطز،
ت َُٗٚ ٜطٝكٙٞاْ زٝةطز ٝغـٞض ًَٚـٚــٞك ،ٜٞةـ ٢ـ ٜٝٗٞكـً٘ ٞت٘ضةــ ٞةـآ ١ةــٞض ةطـط،َٜ
فـــٞضً٘ٗ :ٜثَٚـ ــٍ ٗ ٙـــ ٞ٢ ٞـــــٞض ٗ ف ُٞكـــــ ْٞظٝضٝضُٚ ٜـــ ،ٞؾــــتَٚل ٜ ٗ ٛفـــٞضً٘ٗ،
ُٚ ٗٞ٢ـ ٗ ظٙاْ هـــآ َِٓٚـا ،ةــٞةَ زٗ ٙـ ٛز ضخــ٘ضًاٞٙك ٞةــٞضُ ٜـ ٞط  ،ثَٚغـًٞةــٞض
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 زٗ  ٛٙكٓ ٞـ ٗٞهـٚاْ ثَٚــس  ،فـٞضً٘ٗ[ :ٜإْ َُْْٖ ٢ا أَْْ ٜا بَػَْ ْ ْس] ٗ تـ :ٞةَٚطً٘ـاْ ًِـٚـ
تُٚٞا ًطؤظـَٚلٍ ٗٝن َٚ٢ـِ٘٢ ،ٝجـا ٞ ٞ٢ض فٞضًامن ةــ ٞؾــتَٚم ثَٚلـطزْ هـ ٞزِٞٙكـٞتاْ،
٢ــٝٗ ٝٗٞضٙـــةططْ ٗ{ ،تــ :ٞكــ ٞــ٘م خـــ٘ ٗ  ٠فــٞضً٘ٗٝٗ ،ٝضٙـــةططْ} ،ةــٞةَ  ٞ٢ــٞض
فٞضًامن ثَٚلطزْ ةـ ٞؾـتَٚم ه ٞة ضُ٘ٗ ٛخـ َ٢ ،ـًِ ٝٗٞـٚـ تُٚٞــا ةـٞؾــٞضَٙ .اُــ:ٟ
 ٞ٢ــٞض ةـــِ ٞض غـــتتاْ ظ ُــٝٗ ،ٛضٙةطــطْ ٞ٢ ،١ــٞض ةـــِ ٞض غـــتتاْ ُــٞظ ُ ١ٛثَٚتــاْ ٗ ةــ٘ٗ
ةـٞٓٞهـٞز ضـَ٘ٗٝٗ ،ض ًٞ ٜــطْ.
هــ ٞضِٙ ٘ٙــٞت ٟزٙلٙٞــس كــً٘ ٞغــوَِٚٓ ٍٚـاٗ ٙــٞت ٛزٝفــٞضً٘[ :َٜإ ِٕ ٢ن ْْإَ َٜ ِٓ ْٜؿ ُعُِِٗ
حْدٖرِ ُتهِِٝ
عَٔٚ ٚئ ٜهِْٔ ٢إذَا َ
َْرُٔ ٢ْٔٚبْْاي ٤
َ ُتؤَا ٔ
َذ ٔيْوٜ ٜؾًَٝٞؿِ ْْ َٓعُ ُٙٛؾٜإ ٢ْْْٚ ٢إَُْْ ْٖ ٢ا ظِْٓ َٜٓتُ ظْْٓ٘ ٜا ٜؾْ ٜ
جُ٘ ٜأحِ َُد بْسقِ:
جٌٖ] {ٜأَِ َس َ
نرٔبَ َعً ٢ٜاهللٔ عَْصٖ َ َٚ
خرُٚا ٔب٘ٔ ؾٜإٜ ٢ْٚ٢ئِ أٞ ٜ
َعٔ ٢اهللٔ غَ ْْ٦ِٝا ٜؾ ُ
حَُْ ْ ِٝد بْ ْْسقََُِٚ )102( :طِ ْ ْ ًٔ ِْ بْ ْْسقِ ،})6201( :زٗ ٢ ٜــــ٠ٝٗٞ
(َ َٚ ،)1395ع ْ ِبْ ْ ْدُ ِب ْ ُْٔ ُ
ٓ ٗٞه ــٚاْ ث َٚــس  ،ك ــ ٞز ضخـــ٘ضًاٞٙك ٞةـــٞض ُٞ ٜطت ــ٘ ،ٝف ــٞضً٘ٗ ٞ٢ :ٜــــٞض زٝظ ُــّ
غـ٘ٗز ٜة ٙاْ ٓٙٞـ ، ٞةـا ةٚلــ  ،ْٞضـُ٘لً ٞـّ ةــ ٞة ضـُ٘ٗ ٛخـ َ ثـ ٗ ٍَٚةـِ٘ٗ٢ ،جـا
ٞ ٞ٢ض ؾـتَٚلٍ ةـ ٞة ضـُ٘ٗ ٛخ َ ـ٘ ٞ ٞ٢( ٝٗٞ٢ ،ض ٓٞهٞةَ٘ٗ) هـً ٍَٚـ ٞطْ ،ةــٞةَ
ٞ ٞ٢ض ؾـتَٚلٍ ةـُٞاٗ ٜخـ٘ ٗ ٝثَٚـط٘تِّ َٚ ١ط ً ٝٗٞك ٞخــ٘ ٗ  ٜفـٞضً٘ٗٝٗ ،ٝضٙةطـطْ،
ضُ٘ل ٞةَٚطً٘اْ ًّ زضؤ ةـُ ٞــاٗ ٜخـ٘  ٜثاٙـ ٞةـٞضظٗ ؾـلـ ًُٞسُ ٝٗٝاكـ.َٞ
ٗ ٝه ٞضِٞٙ ٘ٙتَٚل ٛزٙلـٓ ٜٞـٞض  َٞ٢فٞضً٘ٗزٙٝـٞز ٓات٘ ،ٝزٝفـٞضً٘[ :َٜأِْٜتُِِ أِ ٜع ًُِْٜ
جُ٘ َُطِ ًٔ ِْ بْسقِ ٗ ،})2363( :ت َٝ٘ٚ٢ :ٞظ ُـاتطْ ةــ ٞكــاضٗةاضٜ
بٔأَِ ٜس ٢دَُِْٝانٜ({ ]ِِٝأَِ َس َ
زُٚـــا ٜخ تـــاْ ،ك ٗٞتـــ :ٞهـــ َٞفٞضً٘ٗزٙٝـــ ٝٗٞزٝضزٝكـــٞٓ ،َٜٗٞضٗٓٝـ ــا هـــ ٞـــٞهَٚم
فــٞضً٘ٗز ٜٝزٙلــٞف ز  ،ثَٚغـًٞةـــٞض ٢ ـــاًاش ٝة ـ  ٢ــ ٝٗٞزٝكـــا  ،كــٝٗ ٞن ضــ ْ
ئ٘ضِ٢ـاُ ٛة ٓـات٘ ،ٝغـُِ٘ٞتٚؿ ٛة ٓـات٘ ٗ ،ٝتـ٢ :ٞـ ٜٝٗٞكـٝٗ ٞن ٗ ٝـ ٛةـ ٓ ٜـات٘،ٝ
ُٞن ٝٗ ٜٝٗٞ٢ن ة خ ٚ٢ ٜجـتٔٚـاز ٜكـطزٗ ،ٝكـ ٞز٘ ٝجنــآ ثَٚلــا ةـ ،١ٛزٝؾـط٘جنــآ
ُـٙٞثَٚلـاةـآ ،ك ٞزٙـاضٓ ٝـٞضكـا ُٙٞثَٚلـاةآ  ،خـ٘  ٜظ ُـا ة ِ ٠ض غـت كطزؤتـ ،ٝٗٞة ٙـٞ
 ٗٞ٢غـُِ٘ٞتَٚ٢ ٜٞػـتا هٞةـٞضزٝغـؤ  ٌَٞٚ٢ز ٙـ ، ٞض ٢ـ ٝٗ ٠ٝٗٞـِ ٛض غــتٗٞخ  ٜخــ٘
ةـآ ،ض  ٜٝٗٞ٢ثَٚغـًٞةـٞض  ةـٚ٢ ٞجـتٔٚــاز ٜخ  ٜفٞضً٘ٗةَٚتـً ،ٛاز َ زٗ ٙـ ٛخــ٘
ٚ٢قــط ض ٜهٞغـــٞض كــطزٗٓ ،ٝــ ًٜٗ٘ٞزٝضـَٚتَٚ ُ ٞـــ٘ ضَِٙةـــاظ ٠ثَٚغـــًٞةٞض٢ ٗاِٚٙــ،ٝٗٞ
ًاز َ خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ةـِ ٞض غـؤ ز ُــاٗ.ٝ
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ك ٗٞتــ :ٞخـــ٘  ٠ةــٞضظٗ ًــٞظْ كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭣﭤ ﭥ ﭦﭼ َٙ ٗ ،ـطِ ٜ
ئ٘ضِ٢ـاْ ،غـُِ٘ٞت ٛثَٚغـًٞةـٞضٙـ  ز ٝطَٙتــ.ٝٗٞ

ٗ ٝك ٞزٝؾةٞضً٘ :َٜﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ ٗ ،ت :ٞظؤض ةـ ٞك ًٛٚٞزَٙتٙ ٝٗٞازتــاْ،

ٙاخـ٘ز كًَٚٞلـتاْ زَٙتٙ ٝٗٞازتـآْ ،ـٞضزٗٗ ٗ تاكـ ٜٞضِ غــ  ،ضُ٘لــ ٞظؤض ةــ ٞكـًٛٚٞ
زَٙتـٙ ٝٗٞازتــاْ ٗ ،تـ :ٞةـٞؾــٞض ةـ ٞـؿــت ٟؾــؤ هٞةٚــط زٝضــآ ٝٗ ،كـ ٞزٝؾـةٞضً٘:َٜ
كًَٚٞلـتاْ زَٙتٙ ٝٗٞازتاْ ٗ ،ت :ٞتُٚٞـا ُٞ ٗٞ٢تاْ زَٙتٙ ٝٗٞازتاْ ١ثُٞس ٗٝضز ٝـطْ ،كـٞ
٢ــٓٞوٌٚ٢ ٛــاُّ ١خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ٓٚس ٙــٞت ٛز ْٗ ،ة ـ ٌٚ٢ــاْ ،ضُ٘لـــ ٞؾاٙػـــتٜٞ
 ١ْٝٗٞ٢ضِ ٝةـٞتتاْ ٓ ٞٙٞة ئة٘ٗهـلطزٌُٚ٢ ٛاْٞ ٞ٢ ،ضُا خــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض غــتَٞ
ه ٞكٞؽ ُاكـا  ،كٞغَٚم ة َٜٗٞٚةـٞضٌٚ٢ ٗٝاْٚٓ ١س  ٞٙةطِٗ  ،خـ٘ زٝضةاضُٞ ٗٞ٢ ٠ٝ

فٞضً٘ٗٞٙت :ٟﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﭼ العهكب وت ٗ ،ت ُٜٞ ٗٞ٢ ٝٗ :ٞه ٞثَِٚاٌَٗٞٚ٢ ٜز تَٚسٝك ؾـّ ،خــ ًاُسٗٗ زٝكـ،ْٞ
ةـٞض ٗٝخـ٘ زٝضّ ،ةـ ٞت٢ٞلـٚس ضَِٙةاظٝكاُ ٛخ ًاُٚاْ ثَٚؿاْ زٝزٙ ،ّٙٝاُـ : ٟزٝغـتٚاْ
ز ٝــطٚٓ ١ّٙس ٙــٞتٚاْ زٝزٙٝــّ ،ةـــٞض ٗٝخ ًــاْ ثٞهلـَٚؿــٚاْ زٝكــ ٝٗ ،ّٙٞةٞزهِٚـاٙـــٟ
خـ٘ ه ٞـٞأل ضاكٞكـاض ْ ز ٙـ.ٞ

ًٞغـٞه ٜٞض٘ ض : َٝكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﭼ َٞ٢ ،زٗٗ ٢ـاٞٙتً٘ ٞةاضِٝكـ ،ٞك ٞثَٚؿــتـط ًاُاًاْ كطزْٗٗ ،تَٚٚاُس خـ٘
 غـٞضجنـً ٌَٜٞٚ٢ ٛطؤظـ ضِ زٝكَٚؿـآ ة ًَٚصٗٗ ٜةـٞؾـٞض ٝٗ ،ؾـً َٜٝ٘ٚاًٞهٞكــطزُٛ
خـــ٘  ٜز ز ــٞضٗ كـاضةـــ ٞآ ه ٞــَ ٞي ًطؤظـــاٞٙتٚٚس  ،هــ ٞةــ٘ ضٞٓ ٜهَ٘ٙػـــؤ ٢ــٞض١َِٛٚٙ
ُٞضَِٚٚٙاْ ،ه ٞةـٞض ُةـٞض ثَٚغـًٞةـٞض ْ ٗٞ٢ ١ةــٞضُاً ٗٞثٙٞاًـٞز كــ ٞثَٚغًٞةـٞض ْ هـٞ
خــ٘ َِٗٚٓ ٝاٗٙاُــ ،ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭱ ﭲﭳﭴﭼ ،ظ ُاٙــاْ ٘ت٘ٗ ٙــاُ:ٞ
َ َبْس ،ٞٙ)١ٜضُ٘لـ( ٞنٙ)ِِٜـ ٓٙٞـ ٞةـ ثطغــٚاضكطزْ
( ٗٞ٢ن ،ٝ)ِِٜهـَٚطٝز (نَ ( ٜ)ِِٜ
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نِِْ)ًـاْ ٓٙٞـ ٞةـ
ةـٞكـاضزٝٗ ،َٜن( :نٜ ِِٜقًَُْٜا ٟعٔ ِٓدَى) ضـُٞس ئٞهـًٞت هٞالْ ؟ ٜٗ ( ٝ
ظؤض ٛٙةـٞكاضز ،َٜهـ ٞكـ٘ضز ٗٝض ٛٙخ ناُـس زٝهـَٚني ( :ضـُٞس ـاض ْ ٓـام ةـ ال !)
ٗ ت :ٞظؤض اض ٓام ،ةٞةَ ز٘ ٝجنآ ة ثطغٚاضٙـ ةٞكاضةآ ٝٗ ،ن زٝهٞ٢( :َٟٚض َ٠ضُٞس
نِِْ) ه ٞك٘ضزٚٙس ة ٞضُٞس هَٚـم زٝزضَٙتـ ،ٝٗٞةـ
اض ْ ٓام ة ال ؟) ٙاُٗ :ٟؾٜ ( ٜٞ
ثطغــٚاضكطزْ ٝٗ ،زٝؾط٘جن ــآ ة ـ ظؤض ٙـ ٛةــآ  ،كــ ٞه َٚــطٝز ة ـ

ظؤضٚٙــ ، ٞﭽﭱ ﭲ

ﭳﭴﭼ ٗ ،ت : ٞظؤض ٢اٗٝز ٌُٚٚاْ فٗٞتاُسْٗٗ ،ثَٚؿـتـطٙـ ةامساْ كطزْ ،
ٗؾـ :ٜٞﭽﭳﭼ ٗ ،تـ٢ :ٞـاٗٝز ُٛٚ

ـٗٞض ،ٝؾـاض ٜئٞضِٝةاهــغ  ،ﭽﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭼٙ ،ــــ ــاُ : ٟظؤض ٢ـــــــاٗٝز ٌُٚٚاْ
فٗٞتـاُسْٗٗ ،غـع  ٜتُ٘سٌَٙٞٚ٢ ٜـاْ ة ٓــ ا  ،ةــ ٞؾــٙ ،َٜٗٞـاْ هـ ٞكاتَٚلـس ٢ـ ْ ٗٞهـٞ
ئٙٞوـ٘ٗهٞز ةْ٘ٗ  ٗ ،ت : ٞهٞكـاتَُٝ٘ٚ ٛضِؤز غٞضخٙٗٞاْ ؾـلاُس ة٘ٗ .
ثَٚـِج ٓـٞه٘ٝغــتـ ٞهٞةٞضز٢ َٝاٞٙت ٟشًاض) 5 ١ 4( ٝز
يةلَوةستةى يةكـةم :هَٚطٝز

ظ ُاٙاْ زٝهـ : َّٚك ٞخـ٘  ٠ظ ُـا زٝفــٞضً٘ : َٜﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،ةــــ ٞضِٗ هـ ــٞ

ضَٙـــم هـــٚ٢ ٞؿـلــــاي

ٓ :ٞٙٞضُ٘لـ ٞةَٚـطـً٘اْ ك ٞزٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜغع  ٜخـ٘ ٓـاتِ٘٢ ،ٝجـا خٞهـل ٛخـط ء١
الزٝض٢ ٜــ٢ ٗٞـــاٗٝز ُٚٚاُ ٠ٞفٗٞتاُــسْٗٗ ،ةـــٞةَ ه َٚــطٝز خـــ٘ زٝفــٞضً٘ :َٜظؤضًــاْ
فٗٞتاُــسِْٗٗ٢ ،جـــا غــع ٌَٚ٢ ٜــٙٞاْ ة ـ ٓ ــا !! ةـــٞةَ ٢ـــٚ٢ ٗٞؿـــلاه٢ ٞـــاٗ ٗٝةَ
زٝزضَٙتــ :ٝٗٞكــ٢ ٞــٞٙ ٝٗٞكَٚلــ ٞهــ ٞؾ َ٘ٚظٝكـــاُ ٛئػـــٞكطزُْ ،ــٞن ٓــٞض هــ ٞظًــاُٛ
عــٞضِٝة ٛز  ،ةـٞهـل ــ٘ هــ ٓ ٞــ ًٗ٘ٞظًاُٞكـــاُ ٛزٙل ــٞز  ،ة ـ َِٗٙــــ :ٞت ـ ةـــ ٞكٞغ ـَٚم
نسََِتَٓٔ ،)ٞكــ ٞهـٞ
زٝهـ : َٛٚت غـٞضز ًُِ ٛت كـطز ،ضَِٙـعًِ ٜــت ـط ( ،شُ ِزتَ ْٜٔٓ ٞؾْأٞ ٜ
ِض غـتٚٚس ضَِٙع هـَٚططتِٞك ٗٞ٢ ٜٞة ت ٞثاهِٞضٗ ٓاُس ُ ٟك ٞغــٞضز ُت ةلــا  ،ةــٞةَ
ت غــٞضز ُٞك ٞثـَٚـ زٝخـِ٢ ،ٜٞجــا ٢ـٝٗٞف هَٚـطٝز ةــٓ ٞـًٞاْ ؾـ ،َٞٙٝ٘ٚكــ ٞهـٞ
ِض غـــتٚٚس زٗ ٢ ٜــ ٜٝٗٞكــ ٞغــع  ٜخـــ٘ ٓـاتــِ٘٢ ،ٝجـــا خٞهـــل٢ ٛــ٢ ٗٞـــاٗٝز ُٚٚاُٞ
فٗٞتاْٗ ،ةـٞةَ فٗٞتاُسُـٞك ٞثَٚـ خط ٗ ، ٝه ٞؾ َ٘ٚظ ٜئػـ ٞكطزْ ١ظًاُس .
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ضَْٓا) ٗ تـــ: ٞ
ن َْْٗا ٜ ،ؾحَا ََْْٖ ٤ا بأَ ٞ
ٗ ٝزٝؾــط٘جنآ ًٞةـٞغـــت ٢ـاٗ ة ـآ ( :أَ ٜزدِ َْْْا ٢إَِٖ ٜ
ٗٙػــتٌاْ ةٚاُةٗٞتَِٚني ،١ةطِٙاض ٜفٗٞتاُسُٚامنـاُس ِ٢ ،جـا غع ٌَٙٞٚ٢ ٜاْ ة ٓـا .
ٗ ٓ ٝــُٞسَٙل ٛزٙلـــ ٞهــ ٞظ ُاٙــاْ ٢ـــاٗ هَٚلٚــاْ ز ٗٝتــٜ( :ٝٗٞأ ًِٖٜهَٓٞا َْْٖا بعٔؿ َْٝأْٗا
ٜؾحَاْْ َٖ٤ا اي ٔعكْْ ٜاب) ٗ ،تـــ :ٞةٓٞــــ  ٜغـٞضثَٚطــــ ٛٚكطزُٚاُـــ{ ٝٗٞهـــٌَٚ٢ ٞـــ ٗٞهـــٞ
ثَٚغـًٞةـٞض ٌَُٚ٢ ٛـ ،}ٞةطِٙاض ٜفٗٞتـاُسُٚـامنــاُس ِ٢ ،جــا غـع ٌَٚ٢ ٜـٙٞاْ ةـ ٓـا ،
ٗ تـــ :ٞهـــٞ٢ ٞجنــــاً ٛغــــٞضثَٚطٚٚاُس خــــ٘  ٜز ز ــــٞض فٗٞتاُـــسُُٗٗ٘ ١ٛــــاح
كطزُٞكـٙٞاْ فٗٞتاُٞكٙٞاْ ة٘ٗ ،ٝضُ٘لٞٙ ٞكػــٞض غـع  ٜخــ٘  ٜز ز ــٞض ةـ ٞزٗ ٜ
ُ٘ــاح ١غـٞضثَٚطـُ ٗٞ٢ ٛٚـس ز.َٜ
يةلَوةســتةى وةةةم :كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭷﭸﭹ ﭺﭼ( ،ﭷ) ٗ تــ :ٞهــٞ
ؾـ َٜٗٞز  ،ه ٞكـاتَٚلــس هـٚ٢ ٞػـطِ ٞت ٛؾــٗٞز ةـْ٘ٗ ،ﭽﭸ ﭹﭺﭼٙ ،ـاْ
كـاتَٚم كـ ٞهٚ٢ ٞػـطِ ٞت ٛضِؤشز ةْ٘ٗ ٗ ،ت : ٞافـأل ٚـط كط ْ ،ه ٞكـاتَٚلس ك ٞةـٞ
 ٜخـٗٞتـةـْ٘ٗ.
ؾـ َٜ ٗٞخٗٞتـةْ٘ٗ ٙـاْ ،ةـ ٞضِؤش َ
ضُِٝطٞٙ ٞكــَٚم ةوــآ٢ :ـاٙا خـ٘  ٜثٞضٗٝضز اض ه َٛٚضِْٗٗ ُ ،ٞٚضِؤش ة٘ٗٙ ،ٝاْ ؾـٗٞ

ةــ٘ٗ ٝ؟ ة ضــٗ ٛؾـــٙ ٜٞــاْ (ﭸ) ٠ةٞكـاضٓ َِٚــاٗ ، ٝهــ ٞضِغـــت : ٠ٞﭽ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ ز ؟!

هٝٗ ٞةًس زٝهـَٚني :ة ٙـ ٞخـ٘  ٠ثُٔٞـاُـع ْ ٗ زٝفٞضً٘ ،َٜضُ٘لُٞٓ ٞـسَٙم هـٗٞ
ــٞيُٞ ١تُ ٗٞــ ٠ٞةـــ ٞؾـــٗٞآ فٗٞتاُــسُٞٓ ٝٗ ،ْٗ١سَٙلٚؿــٚاُ ٟةـــ ٞضِؤشآ ٗ ،تــ:ٞ
غع ٌَٙٞٚ٢ ٜاْ ةـ ٓـــا  ،ةــ ٞؾــٙ ،َٜٗٞـاْ ةــ ٞضِؤشآ ،زٙـاضٓ ٝـٞضزٗٗ اهٞتٞكــاُٛ
ؾـ ٗٗٞضِؤش غـع  ٜخـ٘  ٜةـٞضظٗ ًٞظُٚـاْ تَٚـس ٓـات٘.ٝ

يةلَوةســتةى ســيــــةم :كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﭼٗ ،ؾـ( ٜٞدَ ِع )٣َٛثَٚؿـيٙـ ةاغـٌاْ كطز كـ ٞهـ ٞظًـاُ ٛعٞضِٝةٚٚـس
ةـ ٞزٗٗ ٗ تـاٙاْ ز:َٜ
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أ) ةـً ٞاُا ٜثا ِض ُ ٝٗٞز. َٜ
.ٜ
ب) ةـً ٞاُا ٜز ٗ كطزْ ز َ
ط ُ ًٜبُِٗ) ثا ِض ُٙٝٗٞاْٙ ،اخـ٘ز ز ٗ ٙاْ كطزُٚـاْٙ ،ـاُ:ٛ
(ﭾ  :أ ٟٜدُعَاؤُُِٖ أٜ ِٜٚ
ﭽﭼ ﭽ ﭾﭼ ،ثا ِض ُـــ ١ٝٗٞز ٗ كـــطزُ٢ ٛــٓ ْ ٗٞــٞض ٢ــ ٝٗٞةــ٘ٗ  ١ةـــٗٞ
ؾ َٞٙٝ٘ٚثا ِض ُـ ٗٝٗٞز ٗ ٙـاْ هـ ٞخــ٘ كـطز ،كـ٘ ٞتٚــاْ  :خــ٘ ٌَٚ٢ ! ٞٙـ ٞغـتًٞلــاض
ة٘ٗٙـّٝٗ ،ن ةوـ َٚـّ  :ةـ ٞخط ث ٜٞخ ًاْ ه ٞـٞهٌـاْ ًٞكـ.ٞ
يةلَوةستةى ضـوارةم :ك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ،زٙاضٗ ٝؾـ( ٜٞإ )ٕٓ٢كٞ
ض٘ٗٝت ٞغٞض (ْا) ٞ٢غو ٛخ ( ٜإ ٕٓ ْ +ا) ،ٞٙﭽﮅ ﮆ ﮇ ﭼٗ ﭽﮇ ﭼ،
كـ ٞةـــ ٞغــٚغ( ٜٞإضِْْ ؾاعٌْْ) َِٓٚاٗٞٙتـــ ٗ ،ٟتــ :ٞةَٚطً٘ــاْ ،ةـــ ٞزهِٚاٚٙــٌَٚ٢ ٝٗٞــٞ
غـتًٞلـاض ة٘ٗ ١ّٙظؤضٙـ غـتًٞلـاض ة٘ٗ ٗ ،ّٙت :ٞز ْ ةـٞٓ ٞه ٗٞتـاٗ ُ ٛخ ٙــاُس
ز َٙــِّ ٝٗ ،خـــ٘  ٜكـــاضة ٞآ ِض ٙطٙٞاُــسٗ ٝكــ ٞك ًــٞهطاكاْ ٓٞتـــا غـــتًٞلاض ُــٞةّ،
غـــع ٙاْ ُــاز ٝٗ ،ن هــ ٞؾـــ٘ َ ٙزٙلــٞز

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﭼالقصص ٗ ،ت٢ ٌَٞٚ٢ ٝٗ :ٞـاٗٝز ُٞٚٚكاْ
ُافـــٗٞتَِٚني  ٞ٢ ،ـــٞض خٞهــــلٞكٙٞاْ غــــتًٞلاض ُـــٞةٌَّٚ٢( ،ـــ٢ ٞـاٗٝز ُٞٚٚكــــاْ١
ؾـاضٝكـاْ ُافٗٞتَِٚني  ،ز ُٚؿـت٘ٗ ْ ١خٞهــلٞكُ ٜٞافـٗٞتَِٚني ٞ٢ ،ـٞض غـتًٞلــاضٗ
خط ثٞكـــاضٗ الزٝضُــٞةّ) ،ةـــ ٞت٢ٞلٚــس ز ز ــٞض ٛٙخـــ٘ ٗ ،ضِ ٝــ ٛةـــ ٞةـــٞظ ٛٙٝةــآ
غِ٘ٗض ٜخـ٘  ،كـاضةـَٚ ٞـ ٟخـ٘ ٞٓ ،ض ٗ  ٜهـآ ضــاٗٝضِٗ ْ زٝكـط ،َٜكـ ٞهٞخــ ٗ ٝهـٞ
خٞهـــلٞٓ ٛهـِـاثَٚطـــآ ،ةـــ ٞثَٚطــ٢ ُٜٞ ٗٞــ ٝٗٝٗٞكــُٞٓ ٞــسَٙم هــً ٞػـــ٘هٌاُاْ ٗ
تٞقـٗٗٞضِ زٝكـ ،ْٞكـ ٞهٞةـٞض  ٜٝٗٞ٢خـ٘  ٜةاةزٝغــت ٓـ ًٗ٘ٞؾــتَٚل ٛهـ ٞت٘ ُـاز
ٓٞٓ ٝٗ ، ٞٙٞضض ٛة َٜٗٞٚزٙٝلـا ! ٗ زٝظ ُـّ ٓـٞض ةـ ٞــ تط ٝزٙٝلــا ؟ ُـٞخَٚط،
ٗٝن ه ٞغـ٘ٗضِٝت٘ٓ( ٛز)ز زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ...ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﭼ ،

ٗ تــ : ٞةَٚطً٘ــاْ ثٞضٗٝضز ـــاضَ هٞغـــٞض ضَِٚٙــٞكِ ٛض غـــت ٗ ،ٞتــٙ :ٞاغـاكـــاُِ ٛض غـــت١
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ز ز ـٞض ُ ١ْٞةـ ٞكـاضةـ َٛٚ ٞخ  ٜز ِٙـاْٗ ،١ةٙ ٗٞاغـاٙاُ ٗٞة ٗٞضِِ َٞٚٙض غـتٞؾــس
ًاًٞه ٞهٞ ٞيَ ةـُٞسٝكـاُ ٛخ  ٜز زٝكـا ُٞ ،ن ٓــٞض ةـ ٞــ تط ٗٝهـٞخ ِض خٞهــم
ةةـٗٞتَِٚـآ؟! ٙاْ ٓٞض هٞخــ ِض خـٞهم زٝضةـاظ ةلــا ٓ ،ـ َٞزٝضةـاظكطزُُٞٓ ٛـسَٙم
هُ ٗٞــــ ٞكــــ ٞزٝضةاظٙــــاْ زٝكـــــا  ،ةٓٞـــــ ٌٚ٢ ٜــــاِْ ٞ ١ض ُٙٝٗٞاُٙٝٗٞــــٓ ،ٗٞــــَٞ
فٗٞتاُسُٚؿــ ٛة ٙــاْ ،ةٓٞـــ  ٜخط ثٞكـــاض ١ٛٙةـــٞضز َ ٗٝةُ٘ٗٚاُٙٝٗٞــ ،ٞهٞغـــٞض
غـت ١َٞخط ثٞكـاضٚٙاْ.
ِ٢جـا ٢اٙـا ًٞ٢ـ ٞضـ ٛهــآ ٗٝضزٚ ٝـط َٜ؟  ٜٝٗٞ٢ ًٞٞ٢هـآ ٗٝضزٚ ٝـط ،َٜكـ٢ ٞـٜٞ
ةـٞؾـٞض ! ً ٜٞ٢طؤظٞكــاْ ! َٚ٢ـ٘ٝف ثُٞـس ٗٝضةطـطْ هــ ٞـٞالُِ ٛض ةـطزٗٗ ،ـٞالُٛ
ثَٚؿـ٘ٗ ك ٞةٓٞـ  ٜغـت ١َٞخط ث ٗٞالز ُٚاُ ،ٝٗٞغع  ٜخــ٘ ٙاْ ةـ ٓـا ةــ ٞؾــ،ٗٞ
ٙــاْ ةـــ ٞضِؤش ٝٗ ،فــٗٞتاْ ١هٞةـ ٙٞــّ ضــْ٘ٗ ،زٗ ٙــٚـ ز ُ ٚــاْ ةـــٞٓ ٞهــــ ٗٞتــاٗ ُٛ
خ ٙاْ ز َِٓٚــا ،ك ٗٞتـَٝ٘ٚ٢ :ٞف ٢ـا ـاتاْ ه ٞغـت ١َٞخط ث ٞةـآ.
ظ  )ًِْْٞهــ ٞظًــاُٛ
يةلَوةســتةى َـيهةـــةم :ثَٙ٘ٚػـــت٢ ٞــٝٗٞف ةــع ُني كـــٗ ٞؾـــٝ ( ٜٞ
حْاٚش الْٝدُٚد ،أَٚ ٜٚقِْعُ ايػْٔ ٤ٞؾْٜ ٞغْم ََٛقْ ٔع٘ٔ)،
عٞضِٝةٚس ٢ـاٗ هَٚلسض ٗٝتَ ( :ٝٗٞت َ
ٗ ت :ٞغـِ٘ٗض ةـٞظ ُسْٙ ،اخـ٘ز ز ُاُ ٛؾـتَٚم ه ٞؾـََِ٘ٚٙم ك ٞؾاٙػـتُٞ ٜٞةـآ.
ظ ٓ )ًِْْٞــ َٞةـ غــِ٘ٗض ؾلـــاُسْ ه ٞــَ ٞي خــٞهم ١ثَٚؿـَٚى كطزُــٛ
ك ٗٞتــٗ :ٞؾـــٝ ( ٜٞ
ًافٞكــاُٚاْ ةـٞكـــاضزٓ ٝٗ ،َٜــ َٞةـ ٓــٞض ـ ضُ٘ ٝــاح ١الز ُ َٚــم ةـٞكـــاضز ،َٜتـ ٓــٞض
ُ٘آَٚم زٝكٞٓ ، ٜٞض ٓٞهٞٙٞن كـ ٞزٙٝلـ ، ٜٞةطٙتٚـ ٞهـ ٞز ُـاُ ٛؾــتَٚم هـ ٞؾــ٘ َٙ
ُ٘ ٞجنـاٗ ٜخـ  ٜز .

ًٞغـــــــٞه ٜٞثَِٚجــــــ :َٞكــــــ ٞزٝفــــــٞضً٘ :َٜﭽﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﭼ( ٗٞ٢ ،ف)ٙ ٠ـاْ ةـ

ٞظ ٙـٙ ،ٞـاْ ةـ تٞعقٚةــ( ،ٞايؿْا٤

يًح ْْصا ٤أ ٚايتعكْْ ٝب) ٗ تـــ :ٞهـــٞ٢ ٞجنــــاً٢ ٛـــٝٗٞز ٙ ،اخــــ٘ز ةــــ ٞزٗ ٢ ٜـــٝٗٞز ٝٗ ،
(ٍ)ًٞكــٞف الًــ ٛئٞغـــ ًٗٞٞة ـ ت٢ٞلٚــسٙ ،ٝــاُ :ٛغـــَِ٘ٙس ةـــ ٞخـــ٘  ،ةَٚطً٘ــاْ  ،ةـــٞ
زهِٚـــاٌَٚ٢ ، ٝٗٞٚٙـــُ ٗٞ٢ ٞــ ٜٞكــ( ٞثَٚغـــًٞةٞض ْ) ةــ الٙــاْ ضُِ ٗٝــ ٞكــط ْٗ  ،هَٚٚــاْ
زٝثطغــُ ٗٞ٢ ٝٗ ، ِٝٗٞٚــٞف كــ ٞضُِ ٗٝــ ٞكــط ْٗ هَٚٚــاْ زٝثطغــًٞ ،ِٝٗٞٚةـٞغـــت هــ:ٞ
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ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ٗ ،تـــ٢ :ٞــــ ٗٞخٞهـ ــم ١ك ًٞهــــطاٗ ًٚووٞتاُـــ ٜٞكـــٞ
ثَٚغـًٞةــــٞض ُٚاْ ةــ ال ضُِ ٗٝـــ ٞكـــط ْٗ ،خــــ٘

هـــَٚٚاْ زٝثطغــَٚت ،ٝٗٞﭽﮍ

ﮎﭼ ٝٗ ،ه ٞضُِٞ ٗٝكط ٗٝكـاُٚـ ك ٞثَٚغـًٞةـٞض ُّ  ،زٝثطغَٚتًٞ٢ ،ٝٗٞـٝٗ ٞن

٢ـــاٞٙت ٝ)65( ٛهــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايكؿْْـ) كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َ٠ﭽﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﭼ ٗ ،تـــ :ٞضِؤشَٙـــم ةاُطٚـــاْ زٝكــــا (خــــ٘ ةـــاُط ٛخـــٞهم
زٝكـا ) ةاُط ٛك ًٞهـطاٞٙكـاْ زٝكـا  ،ض ْ ٗٝةً ٛضُِٞ ٗٝكط ٗٝكـاُتاْ ز  ٝٗٞٙ؟
غـــٞةاض ٝةـــ ٞهَٚثطغــ ِٜٝٗٞٚثَٚغـًٞةـــٞض ُٚـ :خـــ٘ هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايُْْا٥د )٠هــٞ
٢ـــاٞٙت)109( ٛز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ ،ك ٞثَٚؿـتـط تٞفػٚـطًاْ كطزٗ ٗ ،ٝتـ٢ :ٞـٗٞ
ضِؤش ٝكـــ ٞخـــ٘ ثَٚغـًٞةـــٞض ْ (عًْْ ِٗٝايؿَْْٚ ٠ايطَّْْ) ،ك ـ زٝكـــات ،ٝٗٞزٝفــٞضً٘:َٜ
ض ـ ْ ٗٝةًتــاْ زض ٙــٝٗٞ؟ ٘تٚـــاْ :ظ ُٚاضٌٚٙــاْ ُٚــ ،ٞةَٚطً٘ــاْ ٓــٞض ت ـ  ٜظؤض ظ ُــاٜ
ثُٔٞاُٞكـاْ ٗ ،ت :ٞظ ُٚاض ٛٙثَٙ٘ٚػـت تُٚٞا هٞال ٜت ٙـ ،ٞك ٞض ْ ٗٝةَ زض ِٙــ.ٝٗٞ
ٗ ٝخـــ٘  ٜةــٞضظٗ ًــٞظْ هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايٓط ْْا)٤يشرر  ،هــ٢ ٞـــاٞٙت)41( ٛز كــٞ

زٝفــــــــــــــٞضً٘ : َٜﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﭼ ٗ ،تــ :ٞض ـ ْ زٝة ـآ ،كـــاتآ كــ ٞهــٓ ٞــٞض ك ًــٞهَٚم ؾــاٞٙزَٙم١
ضـــاٗزَٙطَٙلٚاْ ةـٞغـــٞض ٝٗٝز َٙــِني ٝٗ ،ت ؾ ــٌاْ ةـــ ٞضـــاٗزَٙطٗ ؾــاٞٙز َِٓٚــا ،ةـٞغـــٞض
ُ ٗٞ٢ــٙ ،ٝٗٞـــاُ :ٟةـٞغـــٞض ٞ ٢تٞكـــ ٜٞخ تــ ،ٝٗٞك ٗٞتــ :ٞثَٚغـًٞةـــٞض ْ (عًِْْٗٝ
ايؿَْْٚ ٠ايطَّْْ) ،زَِٚٓٝــط ٝٗ ،َّٙخـــ٘ هــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض ُٚـ زٝثطغ ـَٚتٓ ،ٝٗٞــٞضٗٓٝا
خـ٘ ه ٞــٞيًٚ ١ووٞتاُٚـ زٝثطغـَٚتـ.ٝٗٞ
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ئيـشـكالـيَـك و وةآلمـةكـةى
هَٚــطٝز ُٓٞــسَٙم هــ ٞتَ٘ٙــصٝض ْ ٗٝةاغــ ٛثطغــٚاضَٙمٚ٢ ١ؿلـــاهَٚلٚاْ ٗضٗٗش ُــسٗ،ٝ
زٝثطغـــّ  :خــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض هـــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛايكؿ ْْـ) هـــ٢ ٞــــاٞٙت)78( ٛز كـــٞ

زٝفــــــٞضً٘ :َٜﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ٗ ،تــــــ ٝٗ :ٞتاٗ ُةــــــاض ْ
زٝضةــاضُ٘ ٜٝآٞكـــاُٚاْ هَٚٚــاْ ُاثطغ ـطَٙتٓ ،ٝٗٞــٞضٗٓٝا هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت ( ٛهــط ّ) هــٞ
٢ـاٞٙت)39( ٛز زٝفٞضً٘ :َٜﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄﭼ ٗ ،تـ:ٞ

ِ٢جـا ه ٗٞضِؤشٝز ًُ ٞـطؤظـ ُ ،ـِ ٞـس ،زٝضةــاضُ٘ ٠ٝآٞكــاُٚاْ هَٚٚـاْ ُاثطغـطَٙت،ٝٗٞ
خـــ٘ هــ ٗٞزٗٗ ٢ـــاٞٙت ٗ ٞزٝفــٞضً٘ ،َٜكٞضــ ٛهــ ٞؾـــ٘ َ ٙزٙلــٞز خـــ٘  ٜتـــان ١ثـــان
زٝفـــــــــٞضً٘ :َٜﭽﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﭼ،

ةَٚطـً٘اْ  ُٜٞ ٗٞ٢ك ٞثَٚغـًٞةـٞض ُٚاْ ةـ ال ضُِ ٗٝـ ٞكـط ْٗ ،هَٚٚـاْ زٝثطغـ ٝٗ ،ِٝٗٞٚهـٞ
ضُِ ٗٝـــ ٞكـــط ٗ ُٚـ زٝثطغـــِ٢ ،ِٝٗٞٚجــــا ٢ـــ ٗٞزٗٗ ُــــ ٞضــ ْ ثَٚلـــ ٝٗٞز٘ ٝجنـــ َّٚ؟
ٗٝةًٞك ٜٞةـ ٞزٗٗ ؾـ َٝ٘ٚزٝزضَٙتــ:ٝٗٞ
ٞٙكـ ــ :َٞضِؤش ٜزٗ ٙـــ ،ٛئ ُـــاؤ ئ ُا ـــ ،ٞهـــ ٞئ ُا َٚلـــس خــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض هَٚٚـــاْ
زٝثطغـ ـَٚت ،١ٝٗٞهـــ ٞئ ُا َٚلـــس هـ ــَٚٚاْ ُاثطغـ ـَٚت ،ٝٗٞهـــ ٞئ ُا َٚلـــس كـــ ٞكــــاتٛ
كـ كطزُـ ٞٙٝٗٞهــ َٜٗٞهــَٚٚاْ ُاثطغــَٚت ، ٝٗٞةـٞةَ زٗ  ٛٙه ٞئ ُا َٚل ٛزٙلـٞز كــٞ
ضِ ُ٘ ُـــسْ (عَْْ ِس ) ١هَٚثطغـــ( ِٝٗٞٚحطْْْاب) زَٙتـــ ٞـ ـ ضِ ، َٜهـــ ٗٞكــــاتٞز هَٚٚـــاْ
زٝثطغَٚتٙ ،ٝٗٞاُـ : ٟه ٗٞؾــ٘ َِٜٞٙكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜهَٚٚـاْ ُاثطغـَٚت ٗ ،ٝٗٞتـ :ٞهــٗٞ
ئ ُا ـٞز  ،ك ٞغٚائ٢ ٗٞ٢ ٛـاٞٙت ٞزٙٝطُٞٙٞـآ ،ك ٞتَٚٚس ٓات٘ ٝٗ ،ٝه ٗٞؾـَِ٘ٞٙز كـٞ
زٝفــٞضً٘ :َٜه ــَٚٚاْ زٝثطغ ـَٚت٢ ،ٝٗٞــ٢ ٗٞـــاٞٙتٞف هــ ٗٞغــٚائٞز ٓ ــات٘ ٝكــ ٞهَٚٚــاْ
زٝثطغَٚت٢ ٝٗ ،ٝٗٞـاٞٙتٞكـاُٚـ زٝةآ ه ٞغٚائ ٛخ ٙاْ ز هـَٚٚاْ تَٚةطـٙٞـّ.
زٗٗ :َٝخـــ٘  ٜظ ُـــا ه ــَٚٚاْ ُاثطغ ـَٚت ٝٗٞةـــ ٞه َٚثطغــ٢ ِٜٝٗٞٚــ ٝٗٞكــ ٞةع ُ ــآ ضــٚٚاْ
كطزٗ ٗٝضٚٚـاْ ُٞكـطزٗ ٝ؟ ٗ ت( :ٞال ُٜطِ َ ًَٕٛٝ٦ضُْؤَاٍَ اضْْت ٞؿَٗاّ )٢كـ ٞخــ٘  ٜؾــاضٝظ
ةـ ٞت٢ٞلٚس ٓ ًٗ٘ٞؾـتَٚم زٝظ ُآ ،ضُ٘لـ ًٗ٘ٞٓ ٞؾـتَٚم هٞال ٠ت ًاض كـط ٗ ،١ٝةــٞ
زٙل ًَِٚت كط ٗ ،ٝة ٙـ ٞهَٚٚاْ ُاثطغَٚت ٝٗٞكـ٢ ٞاٙـا كطزٗٗتاُ ٞ؟ ٙاْ ُٞتـاُلطزٗ ٝ؟
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ةـــٞةَ هَٚٚــاْ زٝثطغ ـَٚت ٝٗٞةـــ ٞه ــَٚثطغِٞٙٝٗٞٚن كــ ٞزٗ ٙــ ٛز ُــ ٛث َٚــس ة َٚــِّٝٗ ،
هَٚثطغ ــ ِٜٝٗٞٚغـٞضظُٝؿـــت ١غـٞضك ُٞك ــطزْ٢ ،ــٞز٢ ٠ــٝٗٞتاْ ُــٞكطز ! ٢ــٝٗٞتاْ
ُٞكطز ! ٢اٙـا ٝٗٞ٢تاْ ة ضــ ٟكـطز؟ ٢ــاٗ هَٚٚـاْ زٝثطغـطَٙت ،ٝٗٞةــٞةَ ةـ ٞضَٙـم
ه َٚٚــاْ ُاثطغ ــآ كـــ ٞضـــاٗٝضِٝٗ َٛٙةَ ةـــآ ،ةةـــٞضً٘آ :كطزتــاْٙ ،ــاْ ُــٞتاُلطز ؟
ضُ٘لـ ًٗ٘ٞٓ ٞؾـتَٚم ة خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ٢ــاؾلط ُٗ٘ ٗٞٙغـط ٗٗ ت ًـاض كـط ٗ،ٝ
هٗٞةاضٝؾـ َٞ٢ ٝٗٞفٞضًاٙؿـت ٜٞثَٚغـًٞةـٞض  ،ٞٙٞٓ ثَٚغـًٞةٞض  زٝفٞضً٘:َٜ
[ال تَ ْصُ ٍُٚقْٜدَََا َع ِبدٕ َ َِّٜٛا ٞيكَٔٝا ََ ٔ١حَتٖ ُْٜ ٢طْاٍَ َعِٔ ُعُُ ْس ٔٙ٢ؾَُٔٝا أٜؾَْٓ ٞاَ َٚ ،ُٙعِٔ ٔع ًُْٔ٘ٔٞ
ط ْ ُٔ٘ٔ ٔؾْْ َِٝأِ ٜب َْ]ُٜٙ
ط ْ َبُ٘ٔ َٚ ،ؾْْ َِٝأٜ ِْ ٜؿ ٜك َُْ٘ َٚ ،عِْٔ جٔ ِ
ٔؾْْٜ َِٝؾ َعٌََْ َٚ ،ع ِْٔ ََا ٔيْ٘ٔ َٔ ِْٔ أ َِْٜٔ ٜانٞتَ َ
خُ٘
خ َ
(ٜأَِ َسجَُْْ٘ ايتٚسَْْٔ ٔر ٟٗب ْْسقَِٚ )2417( :قْْ ٜاٍَ َْْٖرَا حَْْدٔ ْ ٜحَطَْْ ْٔ ؾَْْخَٔٚ ،ْ ٝؾَْْ ٖ
ايػٝخ اثيباْ ٗ ،)ٞت :ٞزٗٗ ثٓ َٛٚـ ٚةــُٞسٞٙٝن هـ ٞضِؤش ٜئٚاًٞتـس {هٞةــٞضزَٝ
ز ز ــا ٜخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاضز } ُا ٘ٗهـ َٚـــّ تــاك٘ ثطغــٚاض ٜهـآُٞكــط :َٜزٝضةــاض٠ٝ
تًٞــ ُٛٞكــ ٞهــ ٞضٚـــس ةـٞضَِٙـــ ٟكــطزٗ ٝ؟ ٗ ٝهــ ٞظ ُٚاضٞٚٙكــ ،٠ٞضـــُٞس ٠ٝكـــاض
ثَٚلـطزٗ ٝ؟ ٗ ٝهً ٗٞايَ ١غـاًاُ ٜٞكٞٙٞٓ ٞت ، ٛض ُٝٗ ٛزٝغـت َِٓٚاٗ ٗٝض ُٚؿـٛ
خٞضج كطزٗ ٝ؟ ٗٞ ٝغـت ٜٞه ٞضٚس ثٚـط كطزٗ ،ٗٝه ٞضٚس ةـٞكـاضٓ ٜـَِٚــاٗ ٝ؟
زٙاض َٞ٢ ٝفٞضً٘ٗز ٞٙٝةـ ٞضُٞس ضِٙ ٘ٙـٞتَٚم ٓـات٘ ، ٝهـ ٞضِ ٘ٙتـٞك ٛزٙلــٞز ٓـات٘،ٝ
زٝفــٞضً٘[ :َٜال تَ ْْصُ ٍُٚقْْ ٜدَََا عَبِ ْْ ٕد َ َِّْٜٛايكٔ َْْ ٝاََ ٔ ،١حَ ٖتُْٜ ٢طْْاٍَ َعِْٔ ٜأزِ َبْ ٣عَ :عِْٔ ُع ُِْ ٢س ٔٙ
ط َبُ٘ٔ َٚ ،ؾٜ َِٝأِْ ٜؿ ٜكُ٘؟ َ َٚعِْٔ
ٔؾَُٝا أٜؾَٓ ٞاُٙ؟ َ َٚعٔ ٔع ََ ْٔ٘ ًُٔٞا عَ ُْٔ ٌَ ب٘ٔ؟ َ َٚعِٔ ََائ ْ ٔ٘ َِٔٔ ٜأ َٔ ِٜانَ ٞت َ
جُ٘ اي َبصٖاز بسقَِٜٚ ،)2640( :أبَُٜ ٛعِ  ٢ًٜبسقِ.})7434( :
َُٙ؟] {ٜأَِ َس َ
جطِْ ُٔ ٔ٘ ٔؾَُٝا أٜبِ ٜ
هـ ٠ٝٗٞثَٚؿـ٘ٗز ٗؾـ( ٜٞأزبع)َُِٚٓٞ ٠ـاٗ ،ٝةـٞةَ ٓٞض ضــ٘ ض ٜةاغلطزْٗٗ.
ك ٗٞتٗ :ٞؾ ٜٞةُٞس( ٝعبد)ٙـ هَٚطٝز ٞٓ ،ضٗٝن ٢اٞٙتٞكًٞ ،ٞةٞغـت ثَٚـ ٟخٞهــلٞ

ة ٞؿـــــت ٟكـــــ ٞزٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎﭼٓ ،ــ َٞهُ ٗٞــ ٞزٝثطغــ ِٝٗٞٚكــ ٞة ـ الٙــاْ ضُِ ٗٝــ ٞكــط ْٗ ٓ ٝٗ ،ــ َٞهــٞ
ثَٚغـًٞةـــٞض ُٚـ كــ ٞضُِ ٗٝــٞكط ْٗ ،هَٚطٝؾــس كــ ٞزٝفــٞضً٘[ :َٜال تَ ْْصُٜ ٍُٚقْدَََا عَ ِبْ ٕد}
ٙاُـ : ٟزٗٗ ث ٚٓ َٛٚةـُٞسٞٙٝن ُا ٘ٗهــ َ ،ّٚض ثَٚغـًٞةـٞض ةـآ ،ض خٞهـل ٛزٙلــ ٞةـآ،
تاكـ٘ هـٓ ٞـًٙٗ٘ٞـاْ زٝثطغــ.ِٝٗٞٚ
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ًٞغـٞه ٜٞؾـٞؾـ :َٞكـ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ،
ز٘ ٝتطٜ ( :َٜقـٖ َعً ٗ )ِٔ٘ٝ ٜت :ٞةـٞغـٞضٓات ٛة ِ َٚط  ،ٝٗٞٙﭽ ﮐﮑﮒﮓ ﭼ،
ةَٚطً٘اْ غـَِ٘ٙس ةـ ٞخـ٘ ةــ ٞظ ُٚاضٚٙـ ٗٞٓ ٝٗٞهـٞكاُٚاْ ةٞغــٞضٙاُس زٝخــ٘، َِِٝٗٞٚٙ
ﭽﮔ ﮕﮖﭼ ٌَٞٚ٢ ٝٗ ،ةآ٢ـا ـا ُٞة٘ٗ ّٙه ٜٝٗٞك ٞزٙٝاُلـطز.

خْْ ) ٝةـــٞ
خ ٔب ْسَ ُِِْٖٗ ٔب ٔع ٔ َُ ٣ِْ ًٞ
كـــ ٗٞت : ٞﭽ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼٙ ،ـــاُ( : ٛئ ُٓ ِ
ظ ُٚاضٞٚٙكـ ٛزٗٝضٝزٝض كـٚٓ ٞط ٛهـآ ثُٔٞـاْ ُاةـآ ٗٞٓ ،هٚاْ ثَٚسٝز.ّٙٝ
ٗ ٝكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ٌَٞٚ٢ ٝٗ ،ةآ٢ـا ـا ُٞة٘ٗٙ ،ّٙـاُ :ٟهـٞ
كات ٟكطزٝٗٝكاُٚـاْ ز  ،هـ٢ َٜٗٞـاًازٝة٘ٗ٢ ١ّٙـا ـاز ض ة٘ٗٝٗ ًٞٞ٢ ،ّٙن ٢ـ٢ ٗٞــاٞٙتٜٞ

غـــ٘ٗضِٝتٙ ٛــُ٘ؼ) ٗ ٙــ ،ٞكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮎ ﭼ ٗ ،تــ :ٞت ـ هــٓ ٞــٚ

اهٞتَٚلــس ُــاةٝٗ ،ٛ

ُٓٞ٢ ٚس ظٞٙٝن ه ٞئ٘ضِ٢ـاْ ُاخـَِ٘ٙــَٚ٢( ٝٗ ،ٛــ٘ٓ )ٝـ ٚكطزٙٝٗٝـٞن ُاكـ ًٞ ،ْٞـٞض
 ٌَٞٚ٢ةـٞغـٞضتاُ ٝٗٞضـاٗزَٙط٢ ١ّٙـا ـاز ضتاُٚــّ ،كــاتَٚم كـ ٞزٝضِـــَُٚ ٞـ٘ ١٠زٙٝلـ،ْٞ
(ض ئ٘ضِ٢ـاْ خـَِ٘ٙسْ ةـآ ،ض ٓٞض كـاضَٙل ٛزٙل ٞةـآ ،ض ٓٞض ضـاالكٚٚـٞن ةـآ)ٓ ٝٗ ،ـٚ
ؾـتَٚم ه ٞثٞضٗٝضز ـاض ْٗ ُاةـآ ،ةـ ٞط ُاٞ ٛٙضزَٙـم ُ ٞه٢ ٞـاغـٌاُس ُ ٞه ٞظٙٗٝس ،
ٓٞضٗٓٝــــا هـــ ٝٗٞةطـ٘ٗكتـــط ٙـــاْ ــٗٞضٝتطٙـ ْٗ ُاةـــآٓ ،ــ ًٜٗ٘ٞهــُٗ٘ ٞغـَِٚلـــٟ
٢ـاؾـلط ز ٙـٙ ،ٞاخـ٘ز ه ٞهٚػـتَٚل ٛضُِٗٗلــٞض ٝٗٝز ٙــ.ٞ
ٗؾـ( ٜٞﰒ ) ٓ َٞز٘ ٝجنـآ ةـً ٞاُا ٜضُِٗٗـلٞض ٝٗٝةآٙ ،اُـ : ٟة خٞهــل ٟضِْٗٗ
زٝكـات ٝٗٞك ٞضٚٚـاْ كطزٗ ٝ؟ ٗ ٝزٝؾـط٘جنـآ ةـً ٞاُـا ٜضِؤؾـّ ةــآٙ ،اُــ ٟهـ ٞخــ٘زٜ
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خ ٙس ضِؤؾِ ًٗ٘ٞٓ ١ٞكٞؽ زٝت٘ ُــآ ةٚدــََِ٘ٚٙتٝٗ ،ٝٗٞن هـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاإلضْسا)٤ز

زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴ﭼ
ٗ تــٓ ٝٗ :ٞــِٚ٢ ًٗ٘ٞػـــاَُٚم ضـاضُٗ٘ٝغــ ٛخ ميــاْ خػـــت ت ٞــــٞضزُ ٛخـ  ٝٗ ،ٜهــٞ
ضِؤش ٜئٚاً ٞز  ،هٚػـتَٚلُٗ٘ ، ٛغط َٗٙل ٛة زٝضزَِٙني ةــ ٞكط ٗٙٝـ ٛزٙٝةٚـِــآ ،ثَٚـٛ
ز ٝــ٘تطُٗ٘ :َٜغط ٗٝكــ ٜٞخ ـ خبـــ٘ ،َِٝٗٞٙخـ ةـٞغـــ ٞكــ ٞهَٚثطغــ ِٝٗٞٚه ٞــــٞيَ
خــ ز ةلــ.ٜٞ
ًٞغـٞهٜٞ

ـٗٞتـ ١َٞكـ تـا :ٛٙكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (ٚشٕ) ه ٞظًـاُ ٛعٞضِٝةٚـس ،
ٗ ت :ٞكَٚؿــاْ (ن ٗ ،)ٌٝت :ٞثَٚـ٘ ْ ،ةــٞةَ ( َٚشِٕ) هَٚـطٝز ز٘ ٝجنــآ ةــً ٞاُـا ٜكَٚؿـاْ
ةـآ ٝٗ ،زٝؾـط٘جنآ ةـً ٞاُا ٜظ ُِٚـُٞ٢ ٛـس ظ ٜٝؾـتٞكــاْ ةــآ ،ضُ٘لــ ٞغــُٞطَٚم كـٞ
زٝكَٚؿط ،َٜةـ ٙٝٗٞ٢ـ ٞكـ ٞةع ُـُٞ٢ ٛـس ظ ٜٝئ٘ضغــاٞٚٙك ٜٞضـُٞس ٝ؟ ك ٗٞتـٗ :ٞؾــٜٞ
(ٚشٕ) ة ـ ظ ُــُٞ٢ ٚــس ظ ٜٝؾـــت ةـٞكـــاضز( َٜاي َْٛشُِِٕ ََ :عسٜ ٢ؾ ْٞ َٔ ٝ١كْدَازُ ايػْْ )٤ٞظ ُــٚ
ُٞ٢ــس ظ ٜٝؾـــتَٚم ،كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮘ ﮙﮚﮛ ﭼ هــ ٗٞضِؤشٝز ظ ُــٚ

ُٞ٢ــس ظ ٜٝؾـتٞكـــاْ ٓٞئــ ٗ ،ٞتــُ :ٞــاضَِٙلُ ١ٛٚــا ز ز ــٞض ٛٙت َٚــس ُٚــٙ ،ٞاخـــ٘ز كَٚؿــاُٛ
كطزٝٗٝكـــاُٚاْٙ ،ــاْ كَٚؿــــاُ ٛهٚػـتٞكـــاْ كَٚؿــــاًُ ٛطؤظٞكـــاْ ٝٗ ،ن زٗ ٙــ ٛةاغــٛ
زٝكٞٓ ،ّٙٞئـ ٗٞظٗهٍ ١غـت ١َٞالز ُ ٛتَٚس ُ.ٞٚ
ٝٗ ًٞٞ٢ن ٢ـاٞٙت ٛشًاض )40( ٝغـ٘ٗضِٝت( ٛايٓطْْا ،ٞٙ ٗ )٤كـٝٗ ٌَٞٚ٢ ٞن ةِطِٞٙٞٚن
ًٓٚٞؿـًٝٗٞ٢ ٞاْ ضِٝضـاٗ كطزٗ ٝٗ ،ٝضِٝضــاٗ زٝكـ ّٙٞكـ ٞئ٘ضِ٢ــاْ ُٓٞـسَٙم ُٓٞـسَٙلٛ
ك ُْ٘ َبعِكْْا) كـ ٞخــ٘
ضِْٗٗ زٝكـات( ٝٗٞاي ٝكسِإُٓ ُٜؿٜطْٚسُ َبعِ ُ

 زٝفـٞضً٘ : َٜﭽﭶ ﭷ
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﭼ ٗ ،ت :ٞةَٚطـً٘اْ خـ٘ َِٓٚـس ٠ٝط ُـاٞ ٛٙضزَٙم غـتُ َٞاكــا  ٞ٢ ٝٗ ،ـٞض
ضـاك ٞةـآ ،ثاز ؾـتٞك ٜٞضُٞس ئا زٝكـات ٝٗ ،ٝٗٞه ٞال ْٞٙخ  ٝٗٞٙثاز ؾــتَٚلً ٛـٞظْ
زٝز ت( ٝٗٞةـ ُٜٞ ٗٞك ٞكطز ٜٝٗٝةاؾٚاْ كطزٗ. )ٝ
ٓٞضٗٓٝـا ٢ َٞ٢ــاٞٙتٝٗ ٗٞن ٢ــاٞٙت ٛشًـاض )47( ٝهـ ٞغــ٘ٗضِٝت ( ٛألنبيرء)) ٗ ٙـ ،ٞكـٞ

زٝفـــــــٞضً٘ :َٜﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
ٙاُـــ :ٟهــ ٞضِؤش ٜزٗ ٚٙــس تٞض ظٗٗٝكـــاُ ٛز ز ــٞض ٛٙز زَٚ ُٝــِنيٓ ٝٗ ،ــ ٚكٞغـَٚمٓ ،ــٚ
ــ ض ٝغــتًَٚٞل ٛهــآ ُاكـــط ٞ٢ ،َٜـــٞض ةــُٞ٢ ٞـس ظ ٜٝزُٝلـ ٞخٞضتٞهـٞٙٞكــــ ةـــآ،
ٌَٚ٢ــ ٞز َِٚٚٔٙٝــّ{ ،ض ضـاك ــ ٞة ــآ  ،ض خط ث ــ ٞة ــآ} ٌَٗٚ٢ ٝــ ٞةٞغـــني ة ـ شًــاضزْ١
هـَٚثـطغـِٚـ. ٝٗٞ
ِ٢جـا كـ ٞهَٚـطٝز كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ٓٚطـلٞؽ ٓـٚـ
ـــ ض ٝغـتًَٚٞلـــ ٟهـــآ ُاكـــطآ ،ك ٗٞتــًٞ :ٞةـٞغـــت هــ :ٞﭽﭷ ﭸ ﭹﭼ،
ضـاك ،ٞٙٞضُ٘ل ٞضـاك ْٗ ٞكـطزْ ظٗهٌ ،ٞةـٞةَ خط ث ْٗ ٞكطزْ ،١هَِٚـٞثطغـ ِٝٗٞٚهـٞ
خط ثـــ ٞظٗهـــٍ ُٚـــ ،ٞةـٞهـ ــل٘ فـــٞظأل ١ةـٞخؿـؿـ ــ ٛخــــ٘  ،ٞٙك ٗٞتـــ :ٞهَٚـــطٝز

ﭽﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼٙ ،اُـَٚ( : ٛإ ِٕ٢نْْإَ اي َعٌَُْ
ايؿْاحل) ةا  ٗٞ٢كطز ٝٗٝةاؾـ ،ٞةـُٞ٢ ٞس ظ ٜٝزُٝل ٞخٞضتٞهٞٙٞكٚـ ةـآ ،كـ ٞؾــتَٚلٟ
ظؤض ٗضز ٗٝةطـ٘ٗكـٌَٚ٢ ،ٞـ ٞزٔٙٝـَِٚٚـّ.
ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ ،ةـٞغـ ٌَٞٚ٢ ٞهَٚثطغـٞض ٝٗٝةنيٙ ،اخــ٘ز ةـٞغــٌَٚ٢ ٞـٞ
شًَٚـطٝض ةٚـّ ٚٓ ،١ؾــتَٚلـٌـاْ هـــآ ْٗ ُـاةـــآ.
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طــآ وسدة طــةسنـج

 /1ثَٚؿـتـــطٙـ ةاغـــٌاْ كـــطز كــــ ٞخــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮜ ﮝ
ﮞﭼ ٝٗ ،زٝفـــٞضً٘آ  :ﭽﮣ ﮤﮥﭼ ،هـــٓ ٞـــٞضزٗٗكٚاْ ز
ٗؾـَََٛ ( ٜٞاش )ْٜٔ٢ز٘ ٝجنـآ ك َٝ( ٜصَإ) ةـآ ٗ ،تـ :ٞتـٞض ظٗٗ ٝٗ ،زٝؾط٘جنــآ كـ ٜ
(ََْٛشُ )ٕٚةـآ ٗ ،ت :ٞكـَٚؿـط ٗٞٓ ٝٗ ،ض كٞغَٚم تٞض ظٗٗ ٜضـاكٞكاُ ٛئ٘ضؽ ةّٝٗٞ٢ ،
غـٞضفط ظٞٓ ٝٗ ،ٝض كٞغَٚم تـٞض ظٗٗ ٜضـاكٞكــاُ ٛغــ٘ٗن ةـّ ٝٗ ،ةــ ٞثَٚطـُٝٗٞ ٗٞ
تـــٞض ظٗٗ ٜخط ثـــٞكاُ ٛئـــ٘ضؽ ةــّ٢ ،ـــ ٝٗٞثٞؾــٌَٚاُ ٗٞظٙاُةـــاض ،ٝزٝؾـــط٘جنآ ةــ
ًاُاٞٙك ٠ٞةوـ ٓ :َٛٚـٞض كٞغـَٚم كَٚؿط ٗٝكــاُ ٗ ،ٛتـ :ٞكـطز ٝٗٝضــاك ٞكَٚؿط ٗٝكــاُٛ
ئ٘ضؽ ةّ ،غـٞضفط ظٞٓ ٝٗ ،ٗٝض كٞغـَٚم كـطز ٝٗٝكَٚؿـط ٗ ٝضـاكٞكــاُ ٛغــ٘ٗن ةـّ،
 ٝٗٞ٢ظٙاُةــاض.ٝ
 /2ك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﮨ ﮩ ﭼٙ ،ـاُ( : ٛأٜقْاعُٛا أِْ ٜؿٝطَُِْٗ) ٗ تـ :ٞخ ٙـاْ
ه ٞزٝغـت ز ٗ ٗٝخ ٙاْ زؤضِ ُسٗ ،ٝكـًٞ ٞةـٞغــت ٙٝٗٞ٢ـِٚ٢ ٞػــاْ هـ ٞشٙـاُ ٛزُٚـاز
ُٞت٘ ُـــآ ضِٝظ ًُٞــس ٛٙخـــ٘ ةـٞزٝغـــت ةَِٚـــآُٞ ٝ١ ،ت٘ ُـــآ ٚ٢ػــثات ٛةلـــا كــٞ
ةـــُٞس ٜٝخـــ٘ ُٞ ،ٗٞٙت٘ ُـــآ هــ ٞتائٚلطزُــ ٜٝٗٞخـــ٘ زٝضةطـــآ ،كــ٢ ٞــ ٗٞكـــاتٞ
هِ ٞض غـتٚٚس هٞغـٞض ةُ٘ٗٞك ٜٞئٞضظ ض ة ت ،ٗٝٗٞهٞغـٞض شٙـاْ ١تًُٞٞٞك ٜٞئٞضظز ض
ة تـ ،ٝٗٞك ٗٞت :ٞخـ  ٜهٞزٝغـت ز ٗ.ٝ
 /3ك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﮪ ﮫﮬ ﮭﭼ ،ثَٚؿــتـطٙـ ةامساْ كطزٗ ،ؾٜٞ
ﭽﮭﭼ ،ة خ  ٜتٞعٞزز زٝكــا  ،ز٘ ٝتــطآٜ( :عًُْ ٕٛآٜاتْٓا) ظٗهـٍ هـٞ
٢ـاٞٙتٞكـامناْ زٝكـ ،ْٞةـٞةَ هَٚطٝز ةـ( ٞب) تٞعـٞزز  ٜثَٚلـط ٗ ٝةـ الَ( ٠ؿعْ،)ٍٛ

تاكـ٘ (ﮭ) ًاُاٜ ْ ُٜ ( ٜهرٚبُ)ٕٛف ةططَٙتـ ٞخـ  ،٠ظ ُاٙــاْ ٘ت٘ٗٙــاُ : ٞقُُْٔٚ
ن ْٜ َُ ِ٢ْٗٔ ِٛه ْرٚبنيَ
ط ْبَبٔ ٜ
(ﮭ) ََعِ َْْٜٓ ُٜ ٢ه ْرٚبُٔ َٚ ،ٕٛي َٗ ْرَا ُع ْد ٟٚبْ ْ "ايبْْا "٤أ ٟٜب َ
طُِْْٗ) ةــ٢ ٜ ٓٞــ ٝٗٝٗٞكــ٢ ٞاٞٙتٞكـــاٌَُٚ٢ ٛـ ٙٞــاْ هــٞ
طْسُٚا أِْ ٜؿَ ٝ
ظ ًَُْْٞأ ََ ، ٟ
بآْْ َٜاتَٔٓا ٝ
ضِٗٗ ٜغـت ًٝٗٞٞةـ ٞزضؤ ز ُــاٗ ةطِٗ ٙاْ ثَِٞٚكـطزْ ،ت٘ٗؾ ٛظٙاُةاضٙـ ٛةْ٘ٗ.
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كو ر هت باسيك هل با ره ى كيشر ا ني كر د ه و ا هن و ه
7

7

زٝضةاض ٜٝكَٚؿــاُ ٛكطزً ٜٝٗٝطؤظٞكـاْ ،كـ٢ ٞــاٙا ًٞةـٞغــت هـ ٗٞكَٚؿـاُ ٞضٚٚــ ٞ؟
ٗ ٝضُٞس ـ ض ٝكَٚؿــاْ ٓـ ْٞ؟ هـٗٞةاض ٝٗٝظ ُاٙـاْ ِض ٚاٚٙـاْ ٓٙٞـٌَٚ٢ ،ٞـٞف هَٚـطٝز
تٚؿـلـَٚل ٛزٝخ ِٞٙٞغـٞض :
ِ - 1ض ٙــٞن ٓٙٞـ ٞكٓ ٞــَُ ( :ٛحَأْٖد ٚأِ ٜع َُْؼ ٚقَْخٖاى)ٝٗ ،ٝن (ؾخْس ايْد ٜٔايْساش)ٟ
ه ٞتٞفػـٚــطٝك ٜٞخ ٙــس َِٓٚـــاٗٞٙت ٝٗ ،ٛضِ ً٘ ٜعتٞظٙوٞؾــ ،ٞزٝهـ( :َّٚاي ُْٝصَإُ :

ايعَْ ْدٍُِ) ًٞةـٞغـت ه ٞتٞض ظٗٗ ٙـاُـ :ٟز ز ٞض ،ٛٙك ٗٞت :ٞك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﭪ

ﭫ ﭬﭼ ،تٞض ظٗٗٝكـاُ ٛز ز ٞض ٛٙز زَُٚٝـّ ٗ ،ت ٌَٞٚ٢ :ٞز ز ٞض ُ ٞغع ٗ
ثاز ؾـؤ ةـُٞسٝكـاْ زٝز ١ّٙٝهـَٚثطغـِٙٝٗٞٚاْ هٞ ٞهس زٝكـٝٗ ،ّٙٞن هـ ٞغــ٘ٗضِٝتٛ
(ايػْْٛز )٣هــ٢ ٞـــاٞٙت)17( ٛز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﭼ ٗ ،تــ :ٞخـــ٘ ٢ــ ٗٞكٞغـــ ٞٙٞكــ ٞك ــتَٚب (ٗ تــ :ٞئ٘ضِ٢ـــاْ) ٠ةـــٓ ٞــٞق
ُاضزؤتـ ٞخـ٘ ض ٝٗ ،تٞض ظٗٗؾـُ ٟاضزؤتـ ٞخـ٘ ض ٗ ،ت :ٞز ز ٞضُ ٛٙاضزؤت ٞخـ٘ ض.
ن ٜؿتْْإ ٌُُْٝٔ َٜ َٚ ٢باثِ ٜع َُْْاٍ)
 - 2ةـــٞةَ ظؤضةـــ ٜٞظ ُاٙــاْ زٝه ـ( :َّٚايْْ ُٔٝصَإُ ٜيُْ٘ ٔيطْْإ ٜ َٚ
ٗ تـ :ٞتٞض ظٗٗ ظًاُٙٞٓ ٛــ ٝٗ ،ٞزٗٗ تـــا تـٞض ظٗٗٓ ٜـــ ٝٗ ،ْٞـاضٙ ٗ ٜـ ٞةٓٞــ ٠
ط ُٚـ ٟكطزٝٗٝكاُ ٝٗٞةـٗٞالز زٝضـآ ،١ـاضٙ ٗ ٜـ ٞةـًٞالز زٝضــآ.
(إبٔ ححس ايعطْكَْ )ٞضِٞ ٝت ٛخـ٘  ٜهـآ ةـآٝٗ ،ن ٢ــاًاش ٝة ٞضِ ٞٙ ٠كـ َٞكــٞ
ةَٚطــــً٘اْ ٢ــٙٗٞـ هــُٞٓ ٞس َٙــم هــ ٞظ ُاٙــاُ ٛثَٚؿــــَِٚٓ ِٝٗٞٚــاٗٞٙت ،ٟزٝهـــــآٜ َٚ ( :قْ ْْدِ
ـ ٢إيْْ ٢أ ٖٕٜايْْ ُٔٝصَا َٕ ٔب َُعِ َْٓ ٢اي َعْدِ َٚ ٍ٢ايكٜكْْا ٗ )٤ت ـُٞٓ : ٞــسَٙم هــٞ
طْ ٔ ًٜ
ب َب ِعْضُ اي ٖ
َذ َٖ ْْ َ
ظ ُاٙــاُ ٛثَٚؿــني ِض ٙـــاْ ٗ ٙـــ ٞكــًٞ ٞةـٞغـــت هــًٚ ٞــع ْ ز ز ٞضٙــ ٝٗ ،ٞٚهَٚثطغــِٜٝٗٞٚ
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()1

ز ز ٞض ُٙٞــ. ٞ
ك ٗٞتٞ ٞ٢ :ٞض كٞغَٚم ةوــآًٞ :ةـٞغـت ه ٞتـٞض ظٗٗ (َْْٝصإ)٢ ،ـ ٗٞتـٞض ظُٗٗٚ ٝــ،ٞ
كَٚ٢ ٞػـتا  ٌَٞٚ٢ؾـؤ ثـآ زٝكـَٚؿــنيٞ٢ ٝٗ ،غـو٢ ْٞــاًَٚطَٙم٢ ،١ــاًطِ ظَٙم هـ ٞئٚاًٞتـس
ُٚـــ ،ٞكـــ ٞكطزٝٗٝكــــاُ ٛثـــآ ٓٞهػــــُٞطَِٚطٙ ،َّٙاخــــ٘ز ُاًـــ ٜٞكطزٝٗٝكــــاُ ٛثـــآ
ٓٞهػـُٞطــَِٚطًٞ ٝٗ ،َّٙةـٞغـــت هــ ٞكَٚؿــط ْ (ٚشٕ) ز ز ــٞض ١ٛٙضٞغــثاُ ٛز ز ٞضٚٙــ،ٞ
ِ ٝٗٞ٢ض ٙـٞك ٠ٞثَٚؿــٙٞٓ ِٜٞٚـ ٞهَُٚ ٞـ٘ ِض ٞٙكـاُ ٟظ ُاٙـاُ ٛثَٚؿــِٚس .
ةـٞةَ زٙــاض ٝضِ  ٜظؤضةـ ٜٞظ ُاٙــاُ ٞٙ ٗ ٞكـُٞ ٞخَٚـــط ،تـٞض ظٗٗ ٓٙٞـ ،ٞةــٞةَ ٢ــاٙا
 ٗٞ٢تــٞض ظٗٗ ٝض ُــ ٞ؟
ًـّ زٝهـً :ٍَٚـٞضج ُٚـ٢ ٞـ ٗٞتــٞض ظٗٗٝٗ ،ٝن تـٞض ظٗٗ ٜزُٚـا ةــآ ،زٗٗتـا تــٞض ظٜٗٗ
ٗٝن ُٓٞــسَٙم هــ ٞظ ُاٙــاْ ٘ت٘ٗ ٙــاُ : ٞزٗٗ تـــا (نؿْْٞٓ ٠)١ةـــّ ١ظًاُ َٚـــلٞٓ ٟةـــآ،
ٗ ت :ٞؾـتَٚلٞٓ ٛةــآ زٝغــؤ ثــآ ةطٚــطِ٢ ،َٜجــا غــُٞطَٚم هـ ٞتـا ٜتٞض ظٗٗٙـٞكٚاْ ز
ةـآ ١ه ٜٝٗٞزٙلٞز ؾـؤ تـآ ةٔـاَٗٙصضًٞ ،َٜضج ُ ٗ ٞٚةـآ ،ةـٞهــل٘ َٚ٢ػــتا ٓـٞض ًطؤظــ
ضُٞس ْ ض ٝتٞض ظٗٗ ٜز ُـاْٗ ،ةـ َِٗٙـ :ٞتـٞض ظٗٗ ٜـٞضً ٛٚثَٚـ٘ ٓٙٞـ ،ٞـٞضً١ٛٚ
غـــاضز ٛٙزٝث َٚــ٘ ٝٗ ،َٜتــٞض ظٗٗ ٜةــا ٓٙٞــ ،ٞةــا ضــُٞسٞٓ ٝهسٝكـــاٗ ٓ َٚــع ٜضــُٞس ٝ؟ ٗٝ
تٞض ظٗٗ ٜةاض ْ ٓٙٞـ ،ٞضـُٞس زٝةـاض َٜ؟ تـٞض ظٗٗ ٜكـٞفٓ ١ـٙٞٓ ٗٞـ ٝٗ ،ٞتـٞض ظٜٗٗ
ةً٘ٗٞهٞضظ ،ٞٙٞٓ ٝك ٞث َٛٚزٝهـ : َّٚثَٚـ٘ٝض( ٠ضَِٙدتٞض) ،ضُٞس ْ ـ ض ٝتـٞض ظٗٗ ٓـ،ْٞ
ك ٗٞتًٞ :ٞضج ُ ٞٚتٞض ظٗٗ تُٚٞا ٞٙن ــ ضٞٓ ٠ةــآ ،ةـٞهــل٘ خــ٘ ةـ خـ  ٜزٝظ ُـَٛ
٢ــ ٗٞتــٞض ظٗٗ ٝض ـ ُ ٞ؟ ًِٗ ٝــٚـ ضِ َ ه ٞــٞيَ ِض  ٜظؤضةـــ ٜٞظ ُاٙــاْ ز ٙــ ،ٞكــ ٞخـــ٘ ٜ
ز ز ــــٞض تــٞض ظٗٗ ز زُٝــآٝٗ ،ن هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛاثْبْْٝا )٤ز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ...ﮀﭼِ٢ ،جـا  ٞ٢ـٞض ةَٚتـ٘ ةوـَٚنيًٞ :ةـٞغــت هـٞ
(َْْ ْٝصإ) ز ز ٞضٚٙــــً ،ٞاُاٞٙكــــْْٛ َ( ٠ٞاش٢ )ٜٔـــاٗ  ٠هــــآ زآ  ٝٗ :ز ز ٞضٚٙـــٞكاُٟ
ز ز ـٞض ٛٙز زَُٚٚٝـّ !! ،ةـٞةَ  ٞ٢ــٞض ةوَٚٚــًّٞ :ةٞغــت هـَْٛ( ٞاش )ٜٔتٞض ظٗٗٝكـــاْ،
٢ـــ ٗٞكــــاتً ٞاُاٞٙكـــ ٠ٞضَِٙــــم زٝضزٝضـــــآٙ ،ـــاُ :ٟتٞض ظٗٗٝكــــاُ ٛز ز ـــٞض٢ ٛٙـــٗٞ
 )1تؿطْم ايكْسإٓ اله ، ِْٝحمُد زغْٝد زقْا ج  ،8ف .)192 ،191( :
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تٞض ظٗٗ ُ ٜٞك ٞز ز ـٞضٚٙـاْ ثـآ زٝضٞغثآ ،ز ٙاْ زَُٚٝني ،ةـٞةَ ٢اٙـا  ٗٞ٢تٞض ظٗٗ ُـٞ
ض ُـّ ؟ خـ٘ ة خ  ٜزٝظ ُـآ ٝٗ ،ايَ ١ةاه ٛئٚاًـ ٞهـِ ٞض غـتٚٚــس طـ ٞهـ ٜٝٗٞكـٞ
خ٘  ٜثٞضٗٝضز اض ٢اًاشٞٙٝك ٛثَٚس ٗٙ ،ٝاْ ثَٚغـًٞةـٞض ٢ ـاًاشٞٙٝك ٛثآ ز ٌَٗٞٚ٢ ،ٝ
ٓٚط ٛزٙل ٜٞهـآ ُاظ ُنيُ ٝٗ ،اؾط٘جنآ ئػٞٙ ٜٞكالٚٙلٞض ٗٝٗٝضِْٗٗ ةل ّٙٞزٝضةاضٜٝ
ؾتَٚم ك ٞة ُ ٌَٞٚ٢ازٙاضٗ ثُٔٞاُٞٓ ،ٞض ة ٞٙف ةطِٗ َِٓٚاْ ةُ ٞازٙاض (غٝب) ةِٞضِ١ ٝ
ةِا ــ ٜٞعٞئٚــسٌٚ٢ ٗٝاُــ ٞهــٚ٢ ٞػــــالًس  :خـــ٘ ُ ـازٙـــاض (غْْٝب) ،ٗٝفطٙؿـتٞكـــاْ
ــِ ،١ ٙٞــس ٙٞةـــ ، ٗٞئٚاًــٙٞ ٞةـــ ،ٗٞض ـ ُٞٚت ٛكَٚؿــاُ ٛكطزٝٗٝكـــاْ ُ ٗٞ٢ــٞ
ٓـًٙٗ٘ٞاْ ُازٙاضْ ة ٌَٚ٢ـ ،ٞة ٙــُ ٞاةــآ طـ ٞهـ٢ ٗٞــاًاش ُ ٜٞكـ ٞخـ٘  ٜثُٔٞــاُع ْ
هٗٞةاض ٝٗٝكطزُٗٗٙ ، ٛاْ ثَٚغـًٞةـٞض  كطزُٗٗـ ، ٟه ٝٗٞظٙاتط ئػـ ٜٞهـآ ةلـ.ّٙٞ
ِ٢جـــا ةــا ٢ــ َٞغــــآ فٞضً٘ٗزٙٝــٞف ةَِِٚٚــ ٝٗٞزٝضةــاض ٜٝكَٚؿــط ُ ٛكطزٝٗٝكـــاْ١
تٞض ظٗٗ ،ك ٝٗٞ٢ ٞز ٝــ ُّٞٙٞتــٞض ظٗٗ ٓ ٞٙٞه ٞئٚـاًٞتــس :
طٔ٢
قعُ ؾٔ ٞا ٞئُٝصَإ ٢أِ ٜرك َِٔٔ ٌُْ ٜحُ ِ
ٙـٞن :ثَٚغـًٞةـٞض  زٝفٞضًََ٘[ :َٜا َِٔٔ غََ ُٜٛ ٕ٤ِٞ
حَُْد بْسقَِٚ ،)27557( :ايتٚس َْٔ ٔر ٟٗبْسقَِٚ )2003( :اي ٞ ً٤ؿْغ ٝي،ُْٜ٘
جُْ٘ أِ ٜ
خًٝلٜ{ ]٢أَِ َس َ
ا ٞي ُ
ٜقاٍَ ايػٝخ اثيباْ :ٞؾخ ٗ } ٝت :ٞهـ ٞضِؤش ٜزٗ ٚٙـس ٓ ،ـ ٚؾــتَٚم هـ ٞتـٞض ظٗٗ
ُآاَٗٙؿـتـط َٜئ٘ضغـتـطةآ ه ٞضِٗٝؾـؤ ـ٘ ْ.
ايًط ْْإَ ،٢ركَٔ ًٜٝتْْإٔ ٢ؾْْٞ
َؿٔٝؿَ ٜتْْإَ ٢ع ِّ ٢ًْْٜ
ن ًَُٔ َتْْإَ ٢
زٗٗ :ثَٚغـًٞةـــٞض  زٝفــٞضًٜ٘ [ :َٜ
خ ُِ ْ ٔد ٔ]ٙ
هلل َٔ ٚب َ
عْْ ،٢ِٝض ْ ِبخَا َٕ ا ٔ
هلل ا ٞي َع ٔ
ض ْ ِبخَا َٕ ا ٔ
حبَٔ ٝب َتْْا ٢ ٕ٢إ ٜيْْ ٢اي ْ ٖسحُُِٔ :٢
ا ٞي ُْٔ ٝصَإَ ،٢
خْاز ٟٗ٢بْسقِ:
غِٝبْْ ١بْسقَِٚ ،)35026( :ايبُ َ
حَُد بسقَِٚ ،)7167( :ابُِٔ ٜأبَْ ٞ
جُ٘ أِ ٜ
{ٜأَِ َس َ
(َٚ )6043بَْٗ ْ ْ َرا الٔ ْ ْ ْٜدْ ْ ََْ ٜتِ ايبُخَْ ْ ْاز ٟٓ٢ؾ ْ ْْخٝخََُ٘ٚ ،طِْ ْ ْ ًٔ ِْ بْ ْ ْسقِ،)2694( :
ح ٖبْإَ بْسقِ})831( :
جِْ٘ بْسقَِٚ ،)3806( :ا ِبُْٔ ٔ
َٚايتٚس َْٔ ٔر ٟٗبْسقَِٚ ،)3467( :ا ِبُْٔ ََا َ
ٗ ت :ٞزٗٗ ٗؾ ٞك ٞهٞغٞض ظًاْ غـ٘ٗكّ ٝٗ ،ه ٞتٞض ظٗٗف ز ئ٘ضغـّ ،هـٞال ٜخـ٘ ٜ
عْ ،٢ِٝضْ ِبخَإَ اهللٔ
خاٗ ْٝةـ ٞةـٞظ ٛٙٝخ ؾـٙٗٞػـ ٢ ،ـُٚ ٗٞـ( :ضُْ ِبخَإَ اهللٔ ا ٞيعَ ٔ
خ ُِدٔ ٗٞ٢ )ٔٙزٗٗ ضِغـت :ٞٙٞثاكـ ٛٚة خـ٘ ًٞ ٠ظْ ٝٗ ،ثاكٚـ ١ٟغـتاٙـ ة خـ٘ .
ٔ َٚب َ
ج َْ ِْٔ َٔ ٟأٔ َٖٝتَْْ ٞع  ٢ًْْٜزُُٚ٤ع٢
ض ْ ُٝخ ًَِّـُ زَ ُ
غــ :َٛثَٚغـًٞةـــٞض  زٝفــٞضً٘[ :َٜإ ٖٕ٢اهللَ ٜ
ٍّ ََْ ْدٖ
َ ،ن ٌْْٗٝضَْْحٌٔ
ا ٞيخََْ ْٔ٥ل ََِّْْٜٛ ٢ا ٞيكَٔٝاََْ ْ ،ٔ١ؾُِٜٓٝػَ ْْسُ عًَ ٘ٔ ْ ِْٜٝتٔطِْ ْ َعَٚ ٠١تٔطِْ ْعُ َٕٛضٔ ْْحٓ ٟ
ظ ْ ًَُْٜو ٜنَ ٜتبَتٔ ْْ ٞا ٞيخَ ْْاؾٔعَٕٛٝ؟
ا ٞيبَؿَْْس ،٢رُْ ِْٖ َٜك ٍُْْٛ ٝاهللٜ :ٝأتُِٓهْْٔسُ َِْْٔٔ َْْٖرَا غَْْْ٦ِٝا؟ أٜ ٜ
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جٌُْٜ ،قْْاٍَ :الَْْٜ ،ا زَب،ٚ
طْ َٓ٠١؟ ٜؾ ُب ْٗ٢تَ ايسٖ ُ
ؾٝ َٝ ٜكْْ :ٍُٛالَْْٜ ،ا زَب ،ٚؾٝ َٝ ٜكْْ :ٍُٛأٜ ٜؾ ًْٜوُ ٜعْرِزْ أ ِٜٚحَ َ
ظًَ َِْ ٞعًْ ِٜٝو ٜاي ،َِّْٛ ْ َٝٞؾُٝ ٜخِ ْ ْ ٢س ُج يُْ٘ ٜ
ؾَٝ ٜكَ :ٍُْْٛ ٝبً ،٢ْْ ٜإ ٕٖ ٢يْ ٜو ٜعِٔٓ ْدََْا حَطَْ ْ ََٓٚ ،ٟ١إ ُْ٘ ْٖ٢ال ٝ
خُْٖدّا َعبِْدَُٚ ُٙزَضْْٝ ٛيُ٘ ،ؾٝ َٝ ٜكْ:ٍُٛ
غ َٗدُ أ ِٕٜال ٢إي َْٜ٘إ٢ال ٤ايًَٚ ،ُْ٘٤أٜغِْ َٗدُ أَ َُ ٖٕٜ
ٔبْٛا ٜق ٟ١ؾَٔٗٝا  :أِ ٜ
حَ١فٔ؟ ٜؾكٜاٍَ :إْٖ ٢و ٜال
ط ٔ
كسِ َٚشِ َْو ،ٜؾَٝ ٜكَٜ :ٍُٛٝا زَبََ ٚا َٖرٔ ٔٙا ٞي ٔبْٛا ٜقََ ٝ١عَ َٖرٔ ٔٙاي ٚ
احِ ُ
ن ٤ؿ ْْ ،ٕ١ؾْٜٛاغ ْْْت
ن ٤ؿ َْْٚ ،ٕ١ا ٞي ٔبْْْ ٛا ٜقٔ ٝ١ؾْ ْْٔ ٞ
ف ٔؾْ ْْٔ ٞ
ط ْْحَٔ ُ
ق ْْعُ اي ٚ
ع ٜ ،ُِْْ ًٜقْ ْْاٍَ :ؾٜتَُ ٛ
تُ ٞ
جُْ٘ ا ِبُْٔ
غْ ِٜ{ ]٤ْ ٞأَِ َس َ
ضْ  ِ٢اي َ ٘ٔ ًْ٤
ت ا ٞي ٔبْْٛا ٜقٜ ،ٝ١قْاٍَٜ :ؾَْ َِ ٜث ٝكْ ٌُ ََْ َع ا ِ
طحَٔفَُ َٚ ،ر ٝك ٔ ًْٜ
اي ٚ
ضْ َٓادَٚ ،ايتٚس َْٔ ٔرٟٗ
خ ٝاإلِ ٢
ََاجَِ٘ بسقَِٚ ،)4300( :الٜانُِٔ بسقِٜ َٚ )1937( :قاٍَ :ؾَ ٔ
خُ٘ اثيباْ ٗ ،}ٞت :ٞخـ٘ ه ٞضِؤش ٜئٚاً ٞز ثٚاَٗٙم هَُ٘ٚٞ
ؾخٖ َ
بسقَِ َٚ ،)2639( :
خٞهــل ٛزََِٚٙتــ ٞزٝضُ ، َٜـٝٗٞزٗ ُـ ت ًــاض ٜةـ ةةٗزٝكــطَٙتٓ ،ٝٗٞـٞض كـــاًَٚلٚاْ
ٓٞتا ضـاٗ ةطِ زٝكـا ُٝٗٞ٢س ٝزضَٙصٙ( ٝاُُٝٗٞ٢ :ٟس ٝخط ث ٜٞكطزٗ ،)ٝزٗ ٙـ ٛخــ٘
زٝفٞضً٘٢ :َٜــاٙا ٓـُ ٚل٘ٗهــ ٛٚهُ ٗٞـ ٞزٝكـ( ٜٞهـ ٗٞخط ثاُـ ٞكـ ٞكطزُٗٗـت)ٝٗ ،
زٝفٞضً٘٢ :َٜاٙا فطٙؿـت ٞثاضَٙعٝضٝكامن كُٗ٘ ٞغٙ٘ٚاُ ٚٓ ٞظٗهٌٚاْ هــآ كطزٗٗ ٜ؟
زٝهـآُٞ :خَٚط٢ ،ـ ٜٞثٞضٗٝضز ــاض ،خــ٘ زٝفـٞضً٘ٓ :َٜـ ٚثاغــاٗ ٓٙٞـ ،ٞزٝهــآ :
ُٞخَٚط  ٜٞ٢ثٞضٗٝضز اضُ٘ ( ،آٍ كطزٗ ت ،)ٗ ٗٞخـ٘ زٝفٞضً٘ : َٜةا  ،ضـاكٞٙٞكـت
هٞالًٞ٢ ٝٗ ،ٞٙٞٓ ٌَٞٚ٢ ٜطِؤ ت غـتًٞت هـآ ُاكط ،َٜخـ٘  بيطرءئٙٞـٞن ،زََِٚٙتٞ
غ َٗدُ أ ِٕٜال ٢إ ٜيَ٘ إ٢ال
زٝض( َٜك ٞهٚػـؤ كطز ٝٗٝضـاكٞكـاُّ) ك ٞهٞغـٞضُٗ٘ ٜغط ٗ( : ٝأِ ٜ
خ ُٖ ْدّا َعبِ ْدَُٚ ُٙزَض ْْٝ ٛيُ٘) ؾـــاٞٙز ٛٙزٝز َٝكـــ ٞطـــ ٞخــــ٘ ٓـــٚ
اي َٚ ،ُْ٘ ً٤أٜغِ ْ َٗدُ أَ َُ ٖٕٜ
ثٞضغـي ٗ ُني ٝٗ ،ؾــاٞٙز ٛٙزٝز َٝكـ ٞ ً٘ ٞـٞز ةــُٞس ٗٝضُِ ٗٝـٞكط ٗ ٜخــ٘ ،ٞٙ
خـ٘ ةـ ٗٞةــُٞس ٞٙٝزٝفـٞضً٘ٝٗ :َٜض٢ ٝــاًاز ٜٝكَٚؿــاُ ٛكطزٝٗٝكاُـت ةـ٢ ،ٞـٙٗٞـ
زٝهآ ٜٞ٢ :ثٞضٗٝضز اضَ! ِ٢جـا ٢ـٝٗ ٗٞضٝئٙٞـ ٞكـ٢ ٞـ( ٗٞأٜغِْ َٗدُ أ ِٕٜال ٢إي َْٜ٘إ٢ال ايً،ُْ٘٤
خ ُٖدّا َع ِبدَُٚ ُٙزَضْٝ ٛيُ٘) ٜتَٚس ُ٘ٗغط ٗ ، ٝهٞ ٞيَ  ًٗ٘ٞٓ ٗٞ٢ت ًاض ُـٞز
غ َٗدُ أَ َُ ٖٕٜ
َٚأِ ٜ
ض ٛثآزٝكـط َٜ؟ خ٘  ٠ز ز ٞض زٝفٞضً٘٢ : َٜـًٞطِؤ تـ غـتًٞت هــآ ُـاكطِ٢ ، َٜجـا
ت ًاض ٜكطز ٝٗٝخط ثٞكاْ ه ٞتا ٜتٞض ظٗٗٙـٞن ز ز زُٝـط٢ ٝٗ ، َّٙـٝٗ ٗٞضٝئٙٞـٞف
ك ٞؾـاٞٙااُٞك ٜٞتَٚـس ُ٘ٗغـط ٗ ،ٝهـ ٞتـا ٜتٞض ظٗٗٝكـ ٜٞزٙلـٞز ز زُٝـطآ  ٝٗ ،تـا
تـــٞض ظٗٗ ٜت ًـــاض ٜكـــطز ٝٗٝخط ثٞكــــاْ ةـــٞضظ زٝةَٚتـــٞٓ ٗٞهسٝضـ ـآ٢ ٝٗ ،ـــٜٝٗٞ
ؾاٞٙااُ ٛتَٚس  ٞٙئ٘ضؽ زٝةـآ  ،ضُ٘لـ ٞهٞ ٞيَ ُـاٗ ٜخــ٘ ز ٓـ ٚؾــتَٚم ٓاٗتــاٗ
ٓاٗكـَٚـ ُٚـً( ، ٞاز َ ٓٞ٢وـٌٚ٢ ٛاْ ١تٚ ٗٞس ، ٝزٝضةـاظ ٠زٝةـآ).
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ٓٞهةـٞت ٞهَٚطٝز ُٓٞسَٙـم ه ٞظ ُاٙاْ ٘ت٘ٗٙاُـ٢ :ٞـ َٞفٞضً٘ٗزٙٝــٞٓ ٞضضـُٞس ٝهـٞ
ضِٗٗ ٜغـُٞٞزٙؿــــ ٝٗٞضِ غــــت ،ٞةــــٞةَ هـــ ٞضًِٗٗٞ ٜتِـــٞكٚ٢ ٝٗٞٙٞؿـلــــاهَٚل ٛتَٚس ٙـــ،ٞ
ٙٗٞ٢ـ ٙٝٗٞ٢ــ:ٞ
ًاُاٞ ٞ٢ ٞٙ ٗ ٜض ٓٞض كٞغـَٚم ؾــاٞٙتــٌاَُِٚٓ ٛٚـاُ ٝٗ ،ـاٗ ٜخــ٘  ٜةـٞغــٞض ظ ضز
ٓـــا ٞٓ ،ضضـــُٞسُ٘ ٝـــاح ةلــــا ٓ ،ـــ ٚظٙـــاُُٚ ٛـــ ،ٞكـــًٞ٢ ٞـــٞف ٓـــًٞاْ ئػــــٜٞ
ً٘ض ٣ٚـٙٞــ ،ٞكــً٘ ٞض ٣ٚــــ ٞكــطز ٝٗٝهــٌٚ٢ ٞــاْ زٗ زٝخــ ٗ ،ْٞتــ ٞزٝهــــ َِٚ٢ :ّٚػـــاْ
ًاز َ ةـٌٚ٢ ٞاُس ض ه ٞئٞهــ َٞةسضٞٓ ،َٜضضُٞس كطز ٜٝٗٝخط ء ةلـا ٓ ،ـ ٚظٙـاُ ٛثـآ
ُا ُٞٙٞـآِ٢ ،جـا ٢اٙـا ٚ٢ َٞ٢ؿـاكاهـٝٗ ٞةًٞكـ ٜٞضٚٚـ ٞ؟
ظ ُاٙاْ زٗٗ ٗٝةًٚاْ ز ٗٞٓ ،ُٝٗٞٝضزٗٗكٚؿـــٚاْ ةـَٚ ٞــّ :
ٗٝةًٞٙ ٟكــ / َٞزٝهـ٢ :َّٚـ ٗٞكــاةط  ٞٙكـَِٚٓ ٞــس ٝخط ثـٓ ٜٞـ ،ْٞكــافط ةـ٘ٗ ،ٝةـٞةَ
ثَٚـ  ٜٝٗٞ٢مبطآ ٌٚ٢اَُِٚٓ ٛاٗٙ ،ٝاُـ : ٟفطٙا ٜكطز ٜٝٗٝةاف ُٞكٗٞتً٘ ٗٝطزٗ،ٝ
ٗ تُٞ :ٞن هٚ ٞـاُٞةٗ ه ٞغٞضًٞٝضط ز ٌٚ٢اَُِٚٓ ٛاةآ ،ةٞهل٘ كٌٚ٢ ٞاَُِٚٓ ٛـاٗ،ٝ
ةـ ٞتًٞا ٜشٙــاْ ة٘ٗ ،ٝةـٞةَ ةـٞةٞٙك ٛة ٓاتً٘ ٗٝطزٗٝٗ ،ٝن ه ٞفٞضً٘ٗزٞٙٝكـس
ٓـات٘ ، ٝك ٞة٘خـاضً٘ ١ٛٙغوَِٚٓ ٍٚاٗٙاُ :ٞكٞغَٚم غـٞز ئٞتأل زٝكاٗ زٗ ٙـ ٛتٗٞةـٞ
زٝكـا  ٝٗ ،هُٚ ٞـ٘ ٠ٝضَِٚٙـ ٞزًٝطآ  ،ةـٞةَ ة  ٗٞ٢ؾـ٘ َِٜٞٙك ٞة زٝضآ طرءعٞ
ةلـا  ،هـُٚ َٛٚعٙلتـط زٝةآ ، ١فطٙؿـتٞكـاْ زٙٝةـ ُٞٞةـٞٓٞؾـت.
ٙاُـ :ٟكـاةط  ٞٙكــافط ةـ٘ٗ ٗٝثـَٚـ ًطزُـٌٚ٢ ٛــاَُِٚٓ ٛــاٗ ،ٗٝفطٙـا ٜكـــطزٜٝٗٝ
ةاف ُٞكٗٞتــ٘ ،ٝة ٌٚ٢ ٗٞ٢ ٞٙــاْ ١تٚ ٗٞس ٝة تٓ ٞــ  ٜزٝضةــاظةُ٘ٗـ.ٛ
ٗٝةًــ ٟزًٗٗٞ : َٝةـٞغـــت هــ ٞزٝضةــاظةْ٘ٗ ه َٚــطٝز  ٙ ،ـاُ : ٛزٝضةــاظ ٜزٝكـــا كــ ٞةـــٞ
ًٓٚٞؿـــ ٛٙٞهــ ٞزؤظٝخــس مبََِٚٚتــٓ ،ٝٗٞــٞض كٞغـَٚم ٞ٢غــوٌٚ٢ ٛــاُٞٓ ٛةـــآ ٗ ،تــ:ٞ
ً٘توٞئٌٚ٢ ٛاُٞٓ ٛةآ ٝٗٞ٢ ،ه ٞزؤظٝخس ةًٚٞٓٞؿُ ٛٙٞاًََِٚٚت ٗٝٗٞزٝضةاظ ٜزٝةآ.
غْْٝد زَق ْْا)و ٝةَٔٚــٍِ ،هــٞ
خ ُْْٖد زَ ٔ
هَٚــطٝز ةـــ ٞثَٙ٘ٚػـــؤ زٝظ من ئػـــٞٙٞن هــَ َُ ( ٞ
تٞفػــٚـطٝك ٜٞخــ  ٜز

( )1

ئػـٞٙٞك ْ ٘ ٛزٝكـا  ،زٝضةاض ٜٝكَٚؿـط ُ ٛكطزٝٗٝكــاْ،

 )1تؿطم ايكسإٓ اله ْ ،ِٝج  ، 8ف .299
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نْ ٌٖ ََْا َر َبْ ْتَ
إل َُِْ ٜا  ٕ٢ب َعْا ٜي  ِ٢اي َػ ِْٝبٜٔ ،أ ٖٕ ٝ
ث َٖ ٔٔ ١ؾْ ٞا ٢
ـا ٝ
ض ُ ًٜ
ثؾِ ٌُْ ا ٤يرَٔ ٟع َ ٘ٔ ِٝ ًٜ
زٝهـآَٚ( :ا ٜ
َهُِْ زَأَْٓ َٜٞا ٔؾْٞ
َبَاز ٔٙ٢ؾٔ ٞايهْٔ ْتَابٔ َٚايطْٗ ٖٜٓ ٔ١ؾُْٗ َٛحَْلْ ال زَ ِْٜبَ ؾُْٔ ،ْٔ٘ٝؤَِْٔ ُْٔ بَْ٘ٔٚ ،ال ُْخ ِّ
َِٔٔ أِ ٜ
َ ٛع ْاْ ُْ َٚ ، ٟسَج ُ ٚأُْ٘ ْٖ ٜ
َ ْسََٚ ٔ٠شِْ ْ ْا ٟيألِ ٜع َُْْاٍ ٢قٞ ٜ
ؾ ْؿٔ ٜت٘ٔ َٚنِٝ ٜؿٔٔ ْ ْ َٝت٘ٔ ؾْ ْ ُٜٓؤِ َُٔٔ ٢إذَِٕ ب ْأٔ ٖٕٜؾْْ ٞاآل ٔ
ٔ
ٔبُْْٔٝصَإْْٔ ًٜٝ ٣لُ بْْٔ َر ٔيو ٜايعَ ْْايُِْْٜٛ ٢ِٜشَُٕ بْْ٘ٔ اإلْْ َُِٜ ٢إُ َٚاثََِْْٜٜمُ َٚاثِ ٜعَُ ْْاٍ) ٗ ،تـــ٢ :ٞـــٗٞ
ةِا ــ ٜٞٙٞكــ ٞثَٚؿــ َ٘ ٢ ٚــٞت( ٛثَٚغـًٞةـــٞض  )هــ ٞضٌِٗٗٚ٢ ٜــاْ ةـــُ ٞازٙــاضٝٗٝ
ز ٙــاُـِـاٗ :ٞٙٝٗٞ٢ ،ٝكٌَٚ٢ ٞــٞٓ ٞض ؾـتَٚم ه ٞئ٘ضِ٢ـاْ ١غـُِ٘ٞتس ٓـ ٗٞهــ ٛثَٚسض ةـــآ،
ةـٞٓ ٞئـ ٛزٝظ ُٚــًّ٘ ٝٗ ،امنــاْ هٞةاضٙٝـُٚ ٝٗٞــ ٝٗ ،ٞةطِٗ  ٜثـآ زَِٙني ٝٗ ،هٞةـاضٜٝ
غٚة ١ ٞهـٞةاض ٜٝض ُٞٚتٞٚٚكٙٞــ ٝٗٞثـُٞا ُاةــ ِٞٙٞةــٞض عٞئوــ ٛخ ًـاْ" ،ةع ُٚـــّ
ز خـ هـ ٞعٞئوـٌاُ ٝٗٞزٝضــآٙ ،اْ تُ ٠َٝ٘ٚاضآ ؟ " ك ٗٞتٌٚ٢ :ٞاْ زَِٙني ةــ ٜٝٗٞكـٞ
ه ٞزٗ ضِؤشز كـَٚؿـاُ ٛكطزٝٗٝكاْ ٓ ٝٗ ،ٞٙٞثٌَٚـاْ ٗ  ٞٙك ٗٞ٢ ٞكَٚؿاُ ٞة ٞتٞض ظٗٗٞٙكٞ
ك ٞهٞ ٞيَ ٔٚ ٗٞ٢اُٞز  ،ز٘ ٝجنـآٚ٢ ،ـسٓ ٜـٌٚ٢ َٞـاُ ٛثـآ ٓٞهسٝغـُٞطـَِٚــطٓ ،َٜــَٞ
خـ٘ٗضِٗٝؾـؤ ث َٞٓ ٛهسٝغـُٞطـَِٚط َٞٓ ٝٗ ،َٜكطزٝٗٝكـاْ ثآ ٓٞهسٝغـُٞطَِٚطَٙـّ.
 ٜ؟ زٙػــاْ ظ ُاٙـاْ
ِ٢جـا هـٗٞةـاض ٝٗٝك٢ ٞـاٙا ض ؾـتَٚم ٓٞهسٝغـُٞطَِٚط ١َٜزٝكَٚؿــط َ
ِض ٚاٚٙـاْ ٓٙٞـ ،ٞةـٞةَ  ٜٝٗٞ٢ك ٞه ٞزٝئٞكــاُس زٝضكـٙٝٗٞ٢ ،َٜٗٞـٓ ٞـً َٞطؤظٞكــاْ
زٝكَٚؿــطٓ ،َّٙــُ َٞاًــ ٗٞهٚػــتـــ ٛكطزٝٗٝكـــاُٚـ زٝكَٚؿــطٓ ،َّٙــ َٞكطزٝٗٝكـــاُٚـ
زٝكَٚؿــطِ٢ ،َّٙجـا ٢ـاٙـا ةـٞهـطـًٞاْ ض ٞٚٚهٞغـٞض ٢ـ ٝٗٞ؟
 )1ةٞهطًٞاْ  ٞٙٝٗٞ٢ك ٞخـ٘  ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايهٗـ) ه٢ ٞـاٞٙت)105( ٛز زٝفٞضً٘:َٜ
ﭽﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ ٗ ،تـــ :ٞضِؤش ٜئٚاًـــ ٞز ٓـــ ٚكَٚؿـــٚاْ ةـ ـ

ز ُاَُٚٚـّ ٚٓ ،كَٚـ ١ئ٘ضغـاٚٙاْ ُاةـآ ،ك ٞئػـ ٞزٝضةـاض ٠ٝةَٚةـ ِطٗ ٙاْ زٝكـا .
ٞٓ )2ضٗٓٝـا هٗٞةــاض َٞ٢ ٝٗٝفٞضًاٙؿـت ٜٞثَٚغـًٞةــٞضٙـ ٙٞٓ ـ ،ٞكـ ٞزٝفـٞضً٘:َٜ
[إ ُ٘ ْ ْْٖ٢يٞ ْ ْ َْٜٝأتٔ ٞايسٖجُْ ٌُْ ا ٞيعَعْٔ ْ ْ ُِٝايطْٖ ُْٔنيُ  َِّْٛ َْٜا ٞيكْٔ ْ َْٝا ََ ٔ١الْ ْ َْٜ ٜص ُٕ٢عِْٔٓ ْدَ اهللٔ جََْٓ ْ ْاحَ
خْازٟٗ٢
جُْ٘ ايبُ َ
َبعُٛقَ ْ َٕٚ ، ١قٜاٍَ :ا ٞقسَُٚ٤ا :ﭽﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ] {ٜأَِ َس َ
بسقََُِٚ ،)4452( :طِ ًٔ ِْ بْسقِ ٗ ،})2785( :تــ :ٞهـ ٞضِؤش ٜئٚاًٞتـــس ثٚـاٗ ٜئٞهـٗٗٞ
ظي زَِٚٓٝط ،َٜةـٞةَ هـ ٞتـٞض ظٗٗ ٜخــ٘ ز ةــ ٞئـٞز ةاهـًَٚ ٞؿــ٘ٗهٞٙٞن كَٚؿـُٚ ٛـ،ٞ
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زٗ  ٛٙثَٚغـًٞةـٞض  فـٞضً٘ٗ٢ :٠ـ٢ َٞــاٞٙت ٞخبـَِِ٘ٙــ ٝٗٞكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ ،هـ ٞضِؤش ٜئٚـاً ٞز ٓ ٚكَٚؿــٚاْ ة ز ُـاَُٚٚـّ.
ٓ )3ــٞضٗٓٝا هــٗٞةاض٢ ٝٗٝــ َٞفٞضً٘ٗزٙٝــٞف ٓــات٘ : ٝكــ ٞضِؤش َٙــم عٞةسٗه ــة ٜكــ٘ضِٜ
ًٞغــع٘ٗز خـ٘ هِ َٟٚض ظ ٠ةـآ ،ةـٞغـٞض ز ضَٙـم زٝكــ ،َ٠ٗٞة ٢ـ ٠ٝٗٞغـ ٘ٚك٢ ٟـٞض ن
ة ـ ثَٚغـًٞةـــٞض ٠خـــ٘ ةَِٚــــآ ،زٙــاض ٝعٞةــسٗهة ٜكــ٘ضًِٞ ٜغــع٘ٗز ثٚــاَٗٙل ٛة ـآ
ز ضٗةــاضٗ الٗ ظ ةــ٘ٗ ،ٝالئــ ٛظؤض ةاضٙــم ةــْ٘ٗٓ ،ــاٗٝةُٚـ خـــ٘ هَٚٚــاْ ِض ظ ٠ةـــآ ،
تًٞاؾا ٜالئٚاْ كطزٗ ٗٝثَٚل ،ُْ٘ٚٞثَٚغـًٞةـٞض  فـٞضًََْ٘ٗ [ : ٜا تَكِْخَه َٕٛٝ؟!
ٚاي١رْ ٟؿطْ ٞبْٝدٜ ، ٙيس٢جِ ٌُْ َع ِبدٔ اهللٔ أِ ٜرك ٌُْ ْٜؾْٔ ْ ٞا ٞئُْٝصَإ ََِّْٜٛ ٢ا ٞيكْٔ َْٝا ََ َِْٔٔ ٔ١أٝحُْدٕ]
غِٝبْْ ١بْسقَِٜٚ ،)32232( :أحِ َُْد بْسقَِٜٚ ، )920( :أ ُبَْٜ ٛعِ  ٢ًْٜبْسقِ:
ج ُْ٘ ابُِٔ ٜأبَ ٞ
{ٜأَِ َس َ
(َٚ ،)539ايَ ٤ٛب َسأْْ ْ ٗٞبْ ْسقِٚ ،)8516( :ق ْْاٍ اي ْ ْٗٝثُٚ :ٞزج ْْاهِ زج ْْاٍ ايؿ ْْخ،} ٝ
ٗ ت :ٞة ضـ ٟثَٚسٝكـ ُّٞ؟! غـَِ٘ٙس ةـ ٗٞكٞغـ ٜٞكٚ ٞاًُِ ٛـ ٛةـ ٞزٝغــت ،ٞالئــٟ
عٞةسٗهة ه ٞتٞض ظٗٗز ه ٞئٚاً ٞز  ،ه ٞكَٚـ٘٘ ٘٢ ٠ز ئـ٘ضغـتـطْ.
ك ٗٞتِٚ٢ :ٞػـاُٞكـاْ زٝكـَٚؿــط.َّٙ
ِ٢جـا ُــاً ٗٞهٚػـؤ كطزٝٗٝكـاُٚـ زٝكَٚؿــط ،َّٙةـ ٞةـٞهـط ٗٞ٢ ٜٞفٞضًاٙؿـت ٜٞكٞ
َِٓٚــاًاْ ه( : ٞايرتَرٚ ٟالانِ ٚابٔ َاج ،ٝٗ )١ك٘ ٞااْ  ٗٞ٢كــاضت{ :ٜٞأٜغِْ َٗدُ
خ ُٖدّا َعبِْدَُٚ ُٙزَضْْٝ ٛيُ٘} ٠تَٚـس ُ٘ٗغـط ٗ ،ٝزٝخطَٙتـ ٞتـاٜ
غ َٗدُ أَ َُ ٖٕٜ
أ ِٕٜال ٢إ ٜيَ٘ إ٢ال اهللَٚ ،ٝأِ ٜ
تٞض ظٗٗٞٙك ،ٗٝٗٞكـطز ٝٗٝخط ثٞكـاُٚـ زٝخطَِٙـ ٞتا ٜتٞض ظٗٗٞٙك ، ٗٝٗٞتا تٞض ظٜٗٗ
ك ٞؾـاٞٙااُ ٟتَٚس  ، ٞٙئ٘ضغـتـط ،ٝك ٗٞتُ :ٞاً ٗٞهٚػـؤ كطزٝٗٝكـاُٚـ زٝكَٚؿط. َّٙ
ٓٞضٗٓٝا خ٘ز ٜكطزٝٗٝكـاُٚـ زٝكَٚؿط ،َّٙضُ٘ل ٞخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض زٝفٞضً٘: َٜ

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﭼ كٞٙ ٞكَٚم هً ٞاُاٞٙكـاَُٛ( ٛاشٙٝٗٞ٢ )ٜٔـ ٞكـ ٞكــ ٜ
( ََِٛشُ ٗ ،ٝ)ٕٚت :ٞكَٚؿط ٗ ،ك ٗٞت :ٞكطزٗٝكـاُٚـ ٓٞهسٝغـُٞطَٚط ١َّٙزٝكَٚؿــط. َّٙ
ال ٢إ ٜيَ٘ إ٢ال ٤أِْٜتَ  ،أٜضِ َت ِػ ٔؿ ُسىَٜٚ ٜأتُٛبُ ٢إيِٝ ٜو.ٜ
غ َٗدُ أٜ ِٕٜ
خ ُِ ٔدى ، ٜأِ ٜ
ض ِبخَاَْو اي َٚ ًُِٖٗ٤بٔ َ
ُ
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ده رسي د ووه م
ثيَهاطـةى ئةم دةسطـة
 َٞ٢زٝضغـًٞاْ ؾاظز٢ )16( ٝــا ٞٙز ٝطَٙتـ ٞخـ ٢ ،٠ـاٞٙتٞكــاُ 10( ٛتـاك٘ ٢ ٝٗ ،)25ـَٞ
ؾــــاظز٢ ٝـــاٞٙت ٞةاغــ ٛةـٞغـــٞضٓات٢ ٛــــاز ١َٝــ( ٗٗٞعًُْْٗٝا ايطَّْْ) ٗٚ٢ ٝةوـــٚؼ ،
ُٞفطِٙـ ٛخـ٘  ٜهـآ ةآ  ٝٗ ،كطُِ٘ٗف ةطزُ ٛفطٙؿـتٞكـاْ ٝٗ ،ن ضَِٙع هَٚططتّ ةـ ٢ــاز، َٝ
ٗ ٝكطُِــــ٘ٗف ُـــٞةطزُٚ٢ ٛةوــــٚؼٚ٢ ، ١عــــالُٚ٢ ٛةوـــٚؼ ةـــ زش ٞٙتٚلــــطزُ٢ ٛــــاز١َٝ
ٗٝضــٞك ٝٗ ، ٜٞثاؾاْ ُٚؿـت ٞآ كط ُ٢ ٛـاز ١َٝــ ٗٗٞه ٞةـٞٓٞؾـتس  ٝٗ ،فط٘ٙزض ُٚـاْ
هـ ٞالٙــ ْٞؾـــٞيتررءُــ ، ١ٝٗٞغـٞضٝجنـــاَ زٝضكط ُٚــاْ هــ ٞةـٞٓٞؾـــت ١ز ةـــٞظَِٙط ُٚاْ ه ٞــٞيَ
ٚ٢ةوٚؼ ز ة غـٞض ظ ،ٜٗٝزٝكــ. ْٞ
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ﭽﮯﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((ٗ ٝةَٚطً٘ــاْ "٢ــً ٠ٞطؤظِٚــٌَٚ٢ "! ٞــًَٝ٘ٚ٢ ٞــاْ زٝغـيِؤٙؿـــت٘ٗ كــطزٗ ٝهــ ٞظٙٗٝــس ٗ
ٓ كـاضٝكـاُ ٟشٙــاْ٘ ١ظٝض منـاْ ة ز ةني كطزْٗٗ ،ةـ ٞك ًٟٚٞغ٘ثاغط٘ظ ض" ٟٙة خــ٘ "

زٝكــ ْٞﯜ ٗ ٝةـــ ٞزهِٚاٚٙــٌَٚ٢ ٝٗٞــ ٞزضٗغـــتٌاْ كــطزْ ٗ" ،تــ :ٞةاةتــاْ ٢ـــاز "َٝثاؾــاْ
َِٗٞٙز ضًاْ كطزِْ٢ ،جــا ةــ ٞفطٙؿــتامناْ فـٞضً٘ٗ :كطُِـ٘ٗف " ٠ضَِٙـع ـطتّ" ةـ ٢ــازَٝ
ةةـٚ٢ ،ْٞسٞٙ ٠كػـٞض كطُِ٘ٗؾـٚاْ ةـطز ،طـ ٞهـٚ٢ ٞةوـٚؼ هـ ٞكطُِـ٘ٗف ةـطزٗٗ ْ ُـٞة٘ٗ،

ﯭ "خـــ٘ " فــٞضً٘ٗ :٠ض ؾـــتَٚم ضِ َٙــ ٟهَٚططتــ ٠ ٗ ١ٟهَٚلــطز ،٠هــ ٞكـــاتَٚلس فــٞضًامناْ
ثَٚلطز ٠كطُِ٘ٗف ُٞةـ ٠ٞ؟ ﯭ ٘ت ًّ :ٟه ٗٞةاؾـتـطًَِ ،ت ه٢ ٞـا ط زضٗغـت كـطزٗ،ٗٝ

 ٗٞ٢ه ٞئـ٘ضِ َٜزضٗغـت كطزٗ ٝﭣ "خـ٘ " فٞضً٘ٗ :٠ه َٟٚز ةـٞظ ٝخــ٘ ض" ،هَٚـ ٟز ثـٞضِٝ
خـ٘ ض ،ه ٞةـٞٓٞؾـتٙ ،اْ ه٢ ٞـامساْ" ضـُ٘ل ٞةـ ُٚـ ٞهَٙٗٞـس خـ ةــ ٞظهــةطط ،٠ةـطِؤ
زٝض ،َٜةَٚطً٘ــاْ تــ هــ ٞظٝةُ٘ٗــاُ ٟﭱ "ٚ٢ةوــٚؼ" ــ٘تٓ :ٟــٞتا ٢ــ ٗٞضِؤش ٠ٝظِٙــسٗٗ

زٝكطَِٙـ ٝٗٞمبَٔٚوــ ٝٗٞﭷ "خـــ٘ " فــٞضً٘ٗ :٠تـ هــَٚٓ ٞوط ٗ ُــ ٟﭼ "ٚ٢ةوــٚؼ" ــ٘ت:ٟ
ةـٓٞـ  ٝٗٝٗٞ٢ ٠كِ ً٘ ٞط ٗ ةـآ ًط ز كطزَ ،هٞغـٞض ِض غـت ٞضَِٙـ ٟتـ ة ٙـاْ "ةـ ٢ــاز١َٝ
ٗٝضٞك "٠ٞز زُٚٝؿـٍ" ،هَٚٚـاْ زٝضـٌ ٞة غــ "ٝٗٞﮄ ِ٢جــا هـ ٞثـَٚـ زٝغــتٚاُ ٗٝٗٞهـٞ
زٗ ٙاُــ ٗٝٗٞهــ ٞالِ ٠ض غـــتٚاُ ٗٝٗٞهــ ٞال ٠ضــٞثٚاُ ٝٗٞة ٙــاْ زٝضــٍ ،تــاك٘ الٙــاْ ةــسٝٗ ،َٝ

كـاضَٙلٚاْ ثَٚسٝك َٞظؤضةـٙٞاُت ةــ ٞغ٘ثاغـط٘ظ ض ضـِ ُٞكـ َ٠ٗٞﮕ "خــ٘ " فـٞضً٘ٗ:٠
ةـــ ٞضِٙػــــ٘  ١ٛٙزٝضكط ٗ ٙـ ٟه َ ٚــ ٟةطــــ زٝض ٝٗ ،َٜةـــً ٞػ ـ ٞضٓ : ٛٙــٞض كٞغ ـَٚم هــْ ٗٞ
ؾـــَِ٘ٙت ةلــ ، َ٠ٗٞزؤظٝختــــاْ هــآ ثـطِ زٝكــ َٞﮣ "خـــ٘ فــٞضً٘ٗ٢ ٝٗ ":٠ــ٢ ٠ٞـــاز!َٝ
خ ٓ ١اٗغـٞض ه ٞةـٞٓٞؾـتس ُٚؿـت ٞآ ة  ،هـٓ ٞـٞض كَ٘ٚٙـٞكتاْ ز َ٠ٗٝخبـ ْ ،ةــٞةَ
ت٘خِ َٞ٢ ٟزضٝختًٞ ٞكٞ ٞ٢ ،ْٗٞضُا ه ٞغـتًٞلـاض ْ زٝةّ ﮴ ؾـٙٞتاُٚـ تاك٘ ٠ٝٗٞ٢
هــ ٞعــٗٞضِٝتٚاْ ة ٙــاْ ثــُٔٞاْ كــط ٗ ،ٝة ٙــاْ زٝضخبــا  ،خـ٘ةـــ٘ت ٠ٞة ـ كــطزْ ١ــ٘ت:ٟ
ثٞضٗٝضز ـاضتاْ تُٚٞا ة  ٞٙخـ٘ ضزُ٢ ٟـ َٞزضٝختـ ٠ٞهـــآ ئٞز ٝـ ٞكـطزْٗٗ ،تـاك٘ ُٞةِـٞ
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زٗٗ فطٙؿـتٙ ،ٞاْ هٞٓ ٞض ًاٗ ًْٚٞٓ ١ؿــ ٞشٙـاٗ ْ ُٞةــّ ،ﯯ ٗ ٝغـَِ٘ٙس ٠ةـ خــ٘ ضزْ

ك ٞةَٚطً٘اْ ًّ ة  َٝ٘ٚ٢ه ٞزهػـ ظ من ﯵ ٚ٢س ٠غـٞضٝجنـاَ ةـ ٞفط٘ٙز ْ ؾ ضِ ٠كطزُـٝٗٞ
(َُٚـ٘ ضـاهُ٘ ٟـاح)ِ٢ ،جـا ٞٙكػــٞض كـ ٞهٞةــٞض ٠زضٝختٞكـٙٞاْ ضَٚؿــت  :عـٗٞضِٝتٚاُٚاْ
ة  ٙــاْ ٢ـاؾــــلط ةــ٘ٗ ٝٗ ،زٝغـــتٚاْ كــطز ةـــ ٞةٞخـــ ٗ ٝهلـــاُسُ ٟــٞة( ٠زضٝختٞكاُـــ)ٟ
ةـٞٓٞؾـــت "ةــ ز ث ؾـــ ِٟٚعٗٞضِٝتٚـــاْ" ٗ ٝثٞضٗٝضز ـاضٙؿـــٚاْ ةــاُط ٟكــطزْ٢ :ــٞز٠
ضَِٙطط ٍٚٙهـآ ُٞكطزْ ه ٗٞزضٝخت ،ٗٞثَٚتامن ُٞفٞضً٘ٗ  :ك ٞةَٚطً٘ـاْ ؾــٙٞتاْ زٗشًَِٚلـٟ
٢ـاؾلط تاُ ٞ؟ ﰔ ٘تٚـاْ :ثٞضٗٝضز ـاضًاْ ! غـت ٞاْ ه ٞخ ًـاْ كطزٞ ٞ٢ ٝٗ ،ض هٌَٚـاْ

ُٞة٘ٗض ١٠ةــٞظٚٙٝت ث ٌَٚاُـس ُٙٞـ ، ٞةــً ٞػـ ٞض ٛٙهـ ٞظٙاُةـاض ْ زٝةـني ﭝ "خــ٘ "
فـــٞضً٘ٗ :٠ؾـ ــ ضِةِ ٝٗٞةـ ـ غــــٞض ظُٞٓ ، ٠ٗٝسَٙلـ ــتاْ زٗشًِـــُٞٓ ٟسَٙلـ ــتاُّ "َٚ٢ـــ٘ٗٝ
ٚ٢ةوٚؼ" ٗ ٝهٞغــٞض ظُ ٠ٗٝؿـــِٚط٘ ٗٞظٝض َُٚلــ ٟكـاتٚٚتــاْ زٝةـآ تـاك٘ ًاٗٙٝـٞن ﭫ
خــــ٘ فـــٞضً٘ٗ :٠هَٙٗٞـــس (هٞغــــٞض ظ )٠ٗٝزٝشٙـــّ ١هَٙٗٞـــس زًٝـــطْٓ ، ١ـــٞض هَٙٗٞؿـــس
زٝضزَِٚٓٝطَِٙـ" ٝٗٞثاف ًطزْ ١ظِٙسٗٗكط ُــ "ٝٗٞﭳ)).
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شـيكشدنـةوةي يـةنذيَـك لة وشــةكاى
(ﮰ )ََ ( :هُ ِٓ٤تُْ٘ َََ ٚهِْٓ ٤تُ ٜيُْ٘ ٜؾْ َت َُهٔ ََ ،َٔ ٤هْْني ٔ :ذٜ ٟقْدِ ٣ز َ٢ ََِٓ ٚص ٜيْ ٕٗ )١ؾـــََ ( :ٜٞهُ ِٓ٤تُْ٘
َََ ٚهِٓ٤تُ ٜيُ٘ ٜؾ َت َُه ٗ )َٔ ٤تـُٚ :ٞؿــت ٍَٚ ٞكـطزٙ ،اخــ٘ز ةـاة زٝغــتٍ كـطزٔ ََ( ،هْني) ٗ تـ:ٞ
خ ــاٗ ْٝضِ َٙــعٗ خــاٗ ْٝثَٚطــــ ٜٞة ــاف٤ َََٚ( ،هْ ْ َُٓ٘ اهللَٚ ٝأَِٜه ٓ )ُْ٘ َٓ ٜــٞضزٗٗك ٛةـــً ٞاُــاٜ
ػَْْ َٚ ٤ٞتَُ ٤هَْٔ
ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ت٘ ُــا ٠ثَٚــــس (َٚاضْْتُِ ٜهَٔ زَجُْ ٌُْ ََْٔٔ اي َ
َُِْٔٓ٘) ٓٞضزٗٗك ٛةـً ٞاُا٢ ٜـ ٝٗٞز َٜكـ ٞت٘ ُا ٠ةٞغـٞضز ؾـلا.
ثٕٖ الَٝ ٜا ،٠تُ ٜكاٍُ ٔؾ ٞالَٛ ِٜٝإٔ َٚ ، ٢ؾْٞ
(ﯗ)( :ايعَِٝؼُ :الَٝ ٜا ٝ٠ايُُْخِ َتؿٖ ٝ١بالَٛ ِْٜٝإٜ ،٢
وَُٜٚ ،ػ ْْتلٗ َٔ ِٓ ُْ٘ املٔ ٜعٝػ ْْ ١ئ َُ ْا َ ُٜت َع ْٖٝؼُ َٔ ِٓ ُْ٘)َ ََ ( ،عْْاٜؼ):
اي َب ْاز ٟ٢تَ َعا ٜيْ ْٔ َٚ ، ٢ؾ ْ ٞايْ ْ َُ ٔ ًٜ
ك ــ ََ ( ٜعٔٝػ ْْٙ)١ــ( ،ٞعْْٝؼ) ةـــ ٞش ٙــاَُٚم ز ٝــ٘تط َٜكــ ٞتاٙةـــٞت ٞةـــ ٞشٙاُس ض ُــ،ٝٗٞ
ضــُ٘ل( ٞحَ َْْٝا )٠شٙــآْ ،ــ َٞة ـ شٙاُــس ض ْ ةـٞكـــاضزٓ ،َٜــ َٞة ـ خـــ٘  ٜةـٞز َِٚٔٙــٞضٜ
ةـٞكـــاضزٓ ،َٜــ َٞةـ فطٙؿـــت ٞةـٞكـــاضزٗ ٝٗ ،َٜؾـــََ ( ٜٞعٔٝػْْ )١هــَ ( ٞعِْٝؼ)ٓ ٝٗٝــات٘،ٝ
( ََعٔٝػْٞٓ )١ض ؾـتَٚم كِٚ٢ ٞػـاْ ثَٚـ ٛةصٙــآ.
(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ) :ةـ ٞضِٗ هٚ٢ ٞؿلـاه ٛتَٚس  ،ٞٙةـٞةَ ًاُاكََ( :ٞٙ ٗٞ٢ ٜٞا ََ َٓ َعوٜ
ح َد) :ض ؾـتَٚم ضَِٙطط ة٘ٗ ك ٞكطُِـ٘ٗف ةةــٝٗ ،ٜٞ
ال تَطِْ ْ ُ
ح َُ ًٜوَ ٜعً ٢ٜأ٤ ٜ
حدَ َ َٚ ،
ط ُ
أ ِٕٜتَ ِ
ض ؾـتَٚم ٗ  ٜهَٚلطز ٜك ٞكطُِ٘ٗف ُٞةـ ،ٜٞا ٗؾـَ َٓ ََ( ٜٞعوً )ٜاُـا ٠ ٗ :ٜهَٚلــطز٠
نُْ ٞتخِتَؿَْسَ
ح ًَُْٜوٜ ، ٜ
ح ًَُْٜو ٜٝ)ٜتَٚس ؾـَٚطزض ٗٝتَٚ ( ،ٝٗٞقُْ َٓ ََ َُٔٚعَْوِ ََ ٜعَْٓ : ٢
( َ
ج ًُِ )١ٜة  ٜٝٗٞ٢زٗٗ ضِغـتٞز ه ٞضِغـتٞٙٞن ك٘ض ةةِـ.ٝٗٞ
ج ًُِٜتَإ ٢ؾُٔ ٞ
ُ
نُٗبُْ ْْٛطٔ الٜحَْ ْْ ٢س َٚ ،اهٜبُْ ْ ْٛطٝ
(ﭥ)( :اي ْ ْْ ُٗبُٛط :ٝاإل ِْخْٔ ْْدَازُ َعً ٢ْْ ْٜضَْ ْْب ٢ٌٝايك٢ ْْ ِْٜٗس ٜ
ْ ٛتُ ََ َٖ ٚبْ ٛتُ غْ ِٝ ٜس ٗ ،)ٟ٢تـــُٖ ( ٞبُْْٛط)
خدَزُٝ َٜ ،هْْ ُْ٘ ِٓ َٔ ُٕٛايَْْشٚ ُّ٢ايْ ُُْ َت َعدَ َٖ ،ٟٚب ٞ
ايْ ُُْ ِٓ َ
ةطٙتٚــ ٞهــ ٞؾـ ضِةُ٘ٗٞٙٝٗٞك ٛةـــُ ٞاضـــاضٝٗ ،ٛٙن ةـٞضز َٙــم كــ ٞخـوــ ض زٝةَٚتــ ٝٗٞهــٞ
خ ْدز) ،ٝؾـــََِ٘ٚٙل ٞكــ ٞكــ ٞؾـــؤ ث ـآ ز خو ـ ض
ةـــٞضظُ َٖ ( ،ٝٗٞٚٙب ْٛطٙ)ٞـــ ه َٚـــصَ َُِٓ( ٠
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ةَٚتــُٖ ( ٝٗ ،ٝٗٞبُٛط ََٖ ٚبَ ( َٞٓ )ٜالظَ)ٙؿٙٞٓ ٛـٓ ،ٞـَ َُ( َٞتعَْد)ٟٚؾـٙٞٓ ٛـ( ،ٞالشّ)
ْ ٛتُ) ٗ تــ :ٞؾ ـ ضِةً٘ٗ،ٝٗٞ
ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞثَٙ٘ٚػـــت ٛٚةـــٞ ََ ( ٞؿ ُعُْْٞ )ٍٛكـــا ٝٗ ،نَٖ ( :بَ ٞ
خ ُْٖدَا)ٟ
ْٛتُ َُ َ
(َُ َت َعْدٓٙ)ٟــ ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞثَٙ٘ٚػـــت ٛٚةـــٞ ََ ( ٞؿ ُعْْ )ٍٛةلـــا ٝٗ ،نَٖ ( :بَ ٞ
ٗ تٞ ٞ ً٘ :ٞزَ ؾــ ضِكـطز.ٝٗٝ
ؾْػُس) ٗ ،تــ :ٞةطـ٘ٗن ةــ٘ٗٚ( ،ؾَْػٔس) ٙاُـــُ :ٟـعَ ةــ٘ٗ ،زٙــاضٝ
(ﭰ) :ز٘ ٝتـــطَ ( :َٜ
ٗؾــ( ٜٞنْْبم) ةـــً ٞاُــا ٜــــٗٞضٗ ٝٗ ،ٞٙٝؾـــ( ٜٞؾْْػم)ٙـــ ةـــً ٞاُــا ٜطلــ،ٞٙٞ
ِ٢جـــا ٗؾـــ( ٜٞؾْْػاز) ةــً ٞاُـــا ٠ظٝهـٚو ــ ١ٛٚظٝةــُ٘ٗ ٛٚةـٞكـــاضز( ٝٗ ،َٜؾْْاغس) ةـــٞ
كٞغَٚم ز٘ ٝتط َٜك ٞثوـٞٙٞكُ ٛعًـٓ ٟـٞةــآ ١ثَٚـِ ٟض ظ ٜةــآ ،ةــ ٞاهـٞتَٚلُ ٟعًٚـٟ
ئُٞاعـ ٞةلـا .
(ﭳ ) ٗ :تـــ :ٞضـاٗٝضَِٙــــٍ ةلــــ( ،ٞايٖٓع ْْس :اإلْتعْ ْْازْ ،عست ْْ٘ ٚاْتعْ ْ ْست٘ ٚأْٜعستُْ ُْ٘
ٚأَٖٜستُ ُْ٘)ٗ ،ؾـْ( ٜٞعس) ةـً ٞاُا ٜضـاٗٝضِٗ ُ ٛٚز ٝٗ ،َٜز ٝـ٘تطْ( :َٜعستْ٘ ٚاْتعستْ٘
ٚأْٜع ْس ُتُ٘) ٓٞضغـَٚلٚـاْ ةـً ٞاُــا( : ٜأَٖٜس ُتُ٘) زٗ َ خػـت ١ضـاٗٝضِ َٙـٍ كــطز ،زآ.
(ﭿ ) :خاُٗٝـ( ٟخمتاز ايؿخاح)ز زٝهـآ( :ايػَ :ٗٞجَ ْ ٌِْٗ َٔ اعتكاد ؾاضد) ٗ تــ:ٞ
(غْْ )ٞةطٙتٚــ ٞهــُ ٞــٞظ َُِٚٚم كــ ٞهــٞ٢ ٞجنـــاً ٛتَٚطٙٞؿـــتَِٚم ١ة ـطِٗ ث ــآ ةَُ٘ٗٚل ــٛ
قَ )ٍٜةطٙتٚـ ٞهـٞ
كََٚ ٍُٜاخلِٝ ٜبْٖ ( )١
ٓٞهــ ٝٗٞثٙٞس ة٘ٗةآٞٓ ،ضٗٓٝا زٝهـآ( :ايػ :ٗٞاي ٖ
ً٘ ِط  ٙــ ١ٛثٞؾــــٌَٚاُٞٓ ،ٛٚضٗ ٓٝــا ( ٜغ َْْٜ ٣َٛػِ ْْ ٟ٢ٛغٟ ْ ٝا ٚغٜٛا َ ١ْْٜؾْْٗ ٛغْْا ٜ ٚ ٚ٣غْٚ ٣ٛأغْْٛاٙ
غْْم ٙؾْْٗ ٛغ ْْٜ ()ٟٗٛغ َْْٜ ٣َٛػِ ْْ ٟ٢ٛغٟ ْْ ٝا ٚغٜٛا ٗ )١ْْ َٜتــ :ٞــً٘ ِط ةــِ٘ٗ ً٘ ،ط ةُ٘ٗ َ ٚــم هــٞ
ضُِٗٗٞ ٜظ ُِٚــ ٝٗٞغـٞضٝجنـــاًٞكٞؾ ٛثٞؾـٌَٚاُ ٝٗ ،ٞٚٚز ٝــ٘تط( :َٜأٞ ٜغَْٛا ُٙغِْْٝ ٜس ٗ )ُٙتــ:ٞ
ٙٞـط ٜخــ ً٘ ٜطِ كــطز ،غـٞض ٞضز ُ ٛكــطز.
(ﮙ)( :أََ ٟٜرَََُِٛا ٗ )ٟت :ٞظ َٝكط ٗ ،غـٞضظُٝؿــت كـط ٜٗ ُٜ ( ،كْاٍُ :ذٔ َِ ْ ُتُ٘ ٜأ ٔذميُْ ُ٘ ذَ َُِْ ٜاٟ
ٚذَََُتُْ٘ أذ َْٗ ُ٘ َذَْاٚ ،ٟذأُ َٜتْ ُ٘ ذَٜأَْآ )..ٟــ ًٜٗ٘ٞةـــً ٞاُاٞٙكــ ،ٞك ٗٞتــََْْ ( ٞر )ّٚ٤ه ٞــَ ٞي
( ََرَُِ ْ ْ ٗ )ّٛتــــ :ٞظ َٝكــــط ٗ غـٞضظُٝؿـ ــت كــط ٗ ،هــــ ً ٞكــط ٗ ،غـــٞضك ُ ٞكــط ٗٝٗ ،
ظٝةْ٘ٗ كــط ٗ.
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حسُ :ايِ ْ ْ٤ٛسدُ َٚاإلِ ٢بعَ ْْادُْ ََْ ،دِحُٛزَاْ ََْٞٛ : ٟسُٚدَاِ ََ ،ٟبعَ ْْداْ ََْ( )ٟدِحُٛز) ٗ تـــ:ٞ
(ﮚﮛ )( :ايْ ْدٖ ِ
زٝضكط ٗ ،ضُ٘لٗ ٞؾــ( ٜٞدَحِْس) ٗ تـ :ٞزٝضكـطزْ ١زٗٗضخػــتِ ،ٝٗٞك ٗٞتـََْ( :ٞدِحُٛز)
ٛسُٚد) ٗ ت :ٞزٗٗضخط ٗ ٗٝزٝضكط ٗ.ٝ
ةـً ٞاُاٞ ََ( ٜ
رت َتُ٘)  ٞ٢ــٞض ؾـــتَٚلت ثــُٔٞاْ كــطز ،زٝه َٚــٟ
نْرَا٢ ،إذَا ضْْ ِ
(ﯛﯜ) :ز ٝــ٘تطَٚ( :َٜازَ ِْٜتُ ٜ
(َٚازَُ ِٜتُْ٘)َ ( .ت َْٛازََٜ ٣عِ ْ َْٓ :ٞاضْتتْْ َس) ٗ تــ :ٞخ ـ  ٜثُٔٞــــاْ كــطزَٚ( ،زٖ ٣بػَ ِْ ٝس٢ :ٔٙ٢إذَا ضْ ْرتَ
ظ َٗ ْسَ غْ ِٝ ٜسََٚ( ،)ُٙزٖ ٣بػَ ِْ ٝس ٗ )ٔٙ٢تــ :ٞتٗٞضٚٙــ ٜٞكــطزٙ ،ــاُٙٗ :ٛػـــؤ ٓــ ٗٞهَٚم
َ َب ْسَٟا ٚأ ٞ
َ
ةؿــــاضَٙت ٝٗٞةـٞض ُةـــٞضٝك ٗ ٜٞتَٚطـٙٞاُــــس كــًٞ ٞةـٞغـــؤ ؾـــتَٚل ٛزٙلٙٞــ ،ٞكٞعة ــٛ
كــ٘ضًِ ٜاهٚــم خـــ٘ هَٚــِ ٟض ظ ٠ةــآ ،زٝهـــآ[ :أ ٖٕٜاٜي ٖٓ ٔب ْ  ٖٞن ْْإَ ٢إذَا أٜزَادَ ٜغ ْصَِٚ ٟ٠َٚزٖ٣
خْ ْ ْاز ٟٗ٢ب ْْسقََُِٚ ،)2947( :طِْ ْ ًٔ ِْ ب ْْسقِ،}) 2769( :
ٔبػَ ِ٢ ٝسَٖ ْْا] {َُ ٖتؿْ ْٜلْ َعً :ْ٘ ْ ِْٜٝزٚا ٙايبُ َ
ٗ ت :ٞكـاتَٚم ثَٚغـًٞةـٞض ٜخـ٘  زٙ٘ٙٝػـت ةطـآ ةـ ـُٞطَٚم ٞ٢ ،ـٞض ةــٞض ٗٝال٠
ِض غـــت ض٘ٗةــــا ٞٙخٞه ــلٞك ٗ ٠ٞــاه ٛزٝكــطز ةـــٞض ٗٝال ٠ضــٞء زٝض ـآ٢ ،ــ ٝٗٞث َٚــٛ
ز ٝــ٘تطَ ( َٜتَ َٛز ،)١ْٜكــ ٞزٝفــٞضً٘( :َٜﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) ٗ تــ٢ :ٞــٜٝٗٞ

ك ٞهـَٚٚاْ ثُٔٞــ اْ كط ة٘ٗ ه ٞعـٗٞضِٝتٚاْ ،هـ ٞعـٙٞب ١عاضٙـاْ كـ ٞثَٚٚـاْ ُـاخ ف ةـ٘ٗ
زٝضةلــ.َٜٗٞ
نٌٗ أَِ ٜس ٣غَاَٚ ،ٔٔ٥ايطْٖ :٠َ٤ٛايعَِْٛزَٝ٠
حػْٝ َٚ ،١
خَٚ ،ٝ١ايؿٜا ٔ
خلً ٝ١٤اي ٜكبَٔ ٝ
ط :ٝ٠َ٤ِٛا ٜ
(ﯟ )( :اي ٖ
طْْ ُ٤ٛاإلِْ ٢طْْإَ) ٗ تـــ( :ٞضْْ )ٝ٠َ٤ٛةـــ ٞكــطز ٜٝٗٝخــط ء ز ٝــ٘تط ،١َٜةـــٞ
ػْْا ٜؾَٗا ُ َٜ
ث ٕٜاِْهٔ َ
ضِٗٝؾـــؤ خــط ء ز٘ ٝتـــط ٝٗ ،َٜةـــ ٞكــطزُ ٜٝٗٝائـــ٘ة ز٘ ٝتـــط ،َٜةـــٓ ٞــٞض ؾـــتَٚم
ز٘ ٝتـط َٜكُ ٞاؾــٚـط ّٙةــآٗ ،ؾــ( ٜٞضْ )٠َ٤ِٛةــً ٞاُـا( ٜعَِْٛزَٓ )٠ـات٘٢ ،ٝـٙٗٞـ ٢ـٗٞ
ؾـ٘ َِٞٙٞٙهِٚ٢ ٞػـاْ  ٞ٢ ،ــٞض زٝضةلــ ،َٜٗٞثُ َٛٚاخـ ف ةــآ.
حًْٜـََٜٚ ،أؾْ  ََْٔٔ ًُ٘ٝايكٜطْْا َََْٖٞٔ َٚ ٔ١
طََِْ :
(ﯰ) ٗ :ت :ٞغـَِ٘ٙس ٜةـ خــ٘ ضزْ( ،أٜقَ ٞ
أَُِٜ ٜإْ ُتكٜطِٓ َعً ٢ٜأِٚ ٜئَٝا ٤ايْ َُكٞتُٞ٢ )٢ٍٛغوٗ ٛؾـ( ٜٞقٜطَِ) ه( ٞقٜطْْآََ ٝٗٝ)١ـات٘ ،ٝكـٞ
ةطٙت ٞٚه ٠ٝٗٞك ٞكٞغـَٚم كـ٘شض ُٗ ،ٝـاظ ُط َٜكـ َٛك٘ؾــت٘ٗٞٙت ،ٛةــٞةَ هـ ٞؾــََِ٘ٚٙلٛ
ُٚع ٙــم هــٞ ٞضِٝكـــَٚمٙ ،ــاْ ؾــــاضَٙلٙ ،ٞــاْ زَٞٚٙكــــُ ٞــاظ ُط َٜكَٚٚــــُ ٗٞ٢ ،ٞــ ٜٞكــٞ
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زٝع٘ كــاضْ ثٞجنـــا ( )50غـَِ٘ٙـس ٙــاْ زٝزضَٙتــــآ ،زٝةــــآ ُٝٗٞ٢ــس ٝغــَِ٘ٙس ٝخب ـ ْ ،ة ـ
 ٜٝٗٞ٢ك ٞخـ٘ َ ٗٞ٢ ٙكٞغـ ٞهٞغـٞض  ٗٞ٢ال ُٞٞٙـٞةيَ ةلـ٢ ،ْٞـ ٝٗٞثَٚـ ٛز ٝـ٘تط:َٜ
( ٜقطْاََٗ )١ؾــ( ٜٞقٜطَِ) هــٓ ٝٗٝٗٞــات٘.ٝ
(ﯶ ﯷ) ٗ :تــ ٞؾ ـ ضِ ٜكطزُــ ٝٗٞةـــ ٞفطٙــ٘ز ْ ،ز ٝــ٘تط( :َٜدَال ايدٖيْ ْ َ ٗ )ٛتــ:ٞ
زؤهطـ ٠ٞزٝضَِٓٚـا ،زؤهطــ ٜٝٗٞ٢ ٞك٢ ٞـاٗ ٜثــآ ٓٞهسَِٚٓٝجــّ هـ ٞةٚــطٙ ،ـاْ زؤهـلــ،ٞ
ضْ ًَٜٗا ٔؾْْ ٞايبٔ ِْ٦س)٢
ٙاخـــ٘ز غـــٞتىَ( ،دالٙ )ٜــــاَُْ ( :ٛصَعَ َْْٗا) زٝضٔٙــَِٚا ،ةـــٞةَ (أٜدال َْْٖا :أٜزِ َ
ٙاُ :ٛؾــ ضِ ٜكطز ٝٗٝةـ ٞةٚــطٝكٞز َٚ ( ،دَال ُٙ٤ب َػسُٚز  ،أٜ ِٜٚق َعُ٘ ؾَُْٔ ٝا أٜزَادَ َْٔ ِٔ َت ِػ ٢سْٜسََُْٖٛٚ ، ٔٙ
َِٔٔ ٢إدال ٔ٤ايدي ْ ٗ )ٛت :ٞةـٓٞــ ٢ ٜـ ٗٞفط٘ٙز ُـ ٝٗٞكـ ٞزٙ٘ٙٝػــت ،فطٙـ٘ ٜز ْ ١ؾـ ضِٜ
كطزُٝٗ ،ٝٗٞن ةوـ َٟٚك ٞؾـٞيتءْ ِٚ٢ػــاْ ٓٞهسٝفطَِٙ٘ٙـــآٝٗ ،ن ًٞ٢ـٙ ٗ ٞـِٚ٢ ٞػــاُٛ
خػــتةَٚت ٞةٚـطَٙلــٙ ،ٝٗٞاخـ٘ز ضـاهـَٚلــ.ٝٗٞ
نْرَاُٜ ٚ ،ط ْْت ِع ٌَُُ ٔؾْْ ٞاإلْْٜ ٢ابٔ
نْرَا نكٛيْْو :أْ َٜرَ َٞ ٜؿ َعٌُْ ٜ
ط ٔؿ ْلَ َٞ ٜؿ َعٌُْ ٜ
(ﯿ ) ٜ ( :
طؿْٔلَ َٞ ٜؿعٌَُْ نْٜرَا) ٗ تـ( :ٞأَْٜرَ َٞ ٜؿعٌَُْ نْٜرَا) ٙـاُ :ٟزٝغــؤ
دُ َٕٚاي ٖٓؿٔ ،)ٞز٘ ٝتطٜ ( :َٜ
ثَٚلطز ،ك ٞظٙاتط ه ٞاهــٞتٞ٢ ٛضَِٙـ ٟٚز ةـٞكـاضزُٞ ،َٜن ه ٞاهـٞتُٞ ٛضَِٙـ ٟٚز .
َس َش َْٖا "ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ" أٟ
ؿـَ ايٖٓ ْ ِعٌَ َ :
(ﰀ)ٔ ََ( :
ك ُْ٘ ٔب ْ َبعِض ئ َٝطْ ْرتَ ب ْ٘ٔ َعَ ِٛز َت ُٗ َُْْا) ٗ تــ :ٞزٝغـــتٚاْ كــطز ةـــ ٝٗٞكــ ٞــٞةٜ
ًُٜصٜ ٢قْْإَ ٢بعِ َ
زضٝختٚــاْ ةـــ ٞخ ٙاُــ ٝٗٞزٝضٞغــثاُس ٗ ،تــٞ :ٞةكـــاُٚاْ ثَٚلــ ٝٗٞزٝضٞغــثاُس ،تــاك٘
ةـٞز ُٛٝخ ٙــاُٚـاْ ثـآ ةؿــاضُٙ ،ٝٗٞـاْ عــٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚـاْ ثـآ ةؿــاضُـ.ٝٗٞ
َ ٜؿْلَ َٜ ٚيِِْ
حْدََٚ :٠زَ ٜقْْٚ ،١أِٜٚزَمَ ٝؾَْ ، ْٕٜإ٢ذا أِ ٜ
ج ُِ ُعُْ٘ أِٜٚزَام ،ايَٛا ٔ
ػْحَسَ :
(ﰃ ﰄ)َٚ( :زَم ٢اي ٖ
ن ٜأ ُْٖ٘ ؾْازَ ذَا َٚزَم بََ ٜرَُْس) ٗ ،تـَٚ( :ٞزَم) ك ٞٙك( ٜٞأٚزام) ،ٝتاكٞكـٜٞ
جٜ ،ٔ١
َ ٢ٌَْٓ ٜالٜا َ
(ٚزق ْْٙ)١ـــَٚ( ،ٞزَمَ) ُـــاِٗٚ ٠ػــــ ٝٗ ،ٞز ٝـــ٘تط( :َٜأِٜٚزَمَ ؾ ٞ٢ )ْٕ َْْٜٝـــٞض هـــٚ٢ ٞؿـ ـَٚلس
غــــٞضكٗٞت٘ٗ ُٞةــــ٘ٗٝٗ ،ن ٢ـــٙ ٗ ٝٗٞــــ ٞكـــ ٞتـــُٚٞا ـــٞة ٜةـــ ًاةَٚتـــٓ ،ٗٝٗٞـــٚ
ةـٞضٗةًَ٘ٗٚـل ٛزٝغـت ُٞكٗٞتةــآ.
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(ﭧ )ٜ ( :ق ْْسٖ ٔؾْْ ٞايَُْهْْإَٜ ٢كٔ ْْسٗ قْْ ٜسَازَا٢ :ٟإذَا َر َبْتَ ُربُ ْْٛتَا ٟجَأَ ْْدَاَُ ( ،)ٟطْْتكٜسٓ) ٗ ،تــــ: ٞ
٢ــ ٗٞؾـــ٘ َِٜٞٙكــ ٞخٞه ــل ٛهــــآ ُٚؿـت ٞــآ زٝةـــآ ،ز ٝــ٘تطٜ ( :َٜقْ ٖس ٔؾْْ ٞايَُْهْْإٔ َٜ ٢كْسٗ
ٜقسَازَا ٗ )ٟت :ٞه ٗٞؾـُ٘ٚ َِٞٙؿـت ٞآ ة٘ٗ ،ةـ ٞؾــَٞٙٝ٘ٚن كٗ٘ ُٞ ٞهــآ.
(ﭨ)( :ا ٞيَُتَ ْْاعُ :اِْ ٔت ٜؿْْاعُ َُُِ َتْدٗ ايَٛقْْ ٞتٔ ،ايَُْْتَاعُ :ايَُْْ ِٓ ٜؿ َعََْْ َٚ ٝ١ا َتَُ ٖت َعْتِ بْ٘ٔ)ََ ( ،تْْاع)
ةطٙتٚـ ٞه ٞضِ ة٘ ضزَُٚــمٙ ،اخـ٘ز غـ٘ٗز ٗٝض طتَِٚـم كـ ٞكــاتَٚل ٛثــآ ةطـآَ( ٝٗ ،تْاع)
ٓٞض ؾـتَٚل ٞك ٞغــ٘ٗز ٜهــآ ةةِٚــ.ٛ
لْ ِٞ َٚ :ُٔٝقْتُ ُب ًْٛٝؽُ ايػْٔ٤ٞ
(ﭩ ﭪ )( :ح ِ )َٔٝةـً ٞاُـا ٠كــا ز( ،َٜايٞ َٛقْتُ َٚا ٞيُُْدٖٚ( )ٝ٠ا ٔ
َٚحؿُ ْ ْٛيِ ْ َُ َْٛ ْ َُٖٚ ،ُ٘ٝبَُِٗ ايْ ْ َُعََِٓ ََٜٚ ٢تخَؿٖ ْـُ بايُُْك ْْافُ ٢إي( ،)ْٔ٘ ِٝ ٜحٔ ْ )ِٔٝةــــ ٞكــــاتٛ
ٙٞؿـــ  ١ثٙٞــس ةُ٘ٗ ٛؾـــتَٚم ز ٝــ٘تط َٜكــ ٞهــٞ٢ ٞغـوــس ًاُاكــ ٜٞضِْٗٗ ُٚــ ،ٞةـــٞةَ
ةـٓٞــــ ٢ ٜــ ٝٗٝٗٞكــ ٞؾـ ــتَٚل ٛثــايَ زٝزضَٙتــــ ٞال ً ،اُاكــــ ٜٞضِؤؾــّ زٝةَٚتــٝٗ ،ٝٗٞن
(حٕٔ ْ ٦ٔ ْ َِٓٝر) ٗ تـ :ٞه ٗٞكـاتــٞز .
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مانـاي طـشــيت ئايةتةكـــاى
ه َٞؾاظز٢ )16( ٝـاٞٙتٞز خـ٘  ٜةــٞضظٗ ًـٞظْ ةاغـ ٛةـٞغــٞضٓاتٞٙ ٛكـًٞني ًطؤظــ :
٢ـاز ٝٗ ، َٝثاؾاْ ٓاٗغـٞض : ٠ـ( ٗٗٞعًْْٗٝا ايطَّْ)٢ ٝٗ ،ـ ٜٝٗٞكـ ٞهـُٚ َُ٘ٚ ٞاُـس
٘ظٝض هٞ ٞيَ ٚ٢ةوٚؼ زٝكا  ،ك ٞض ْ خـ٘ةـ٘ت ٜٞة كطزْ ٝٗ ،زٗ  ٛٙض ْ فطٙ٘ٙـس ْ،
ٗ ٝث َٛٚه ٗٞزضٝخت ٞئٞز ٞ ٝكط ٗ ٝخـ٘ ضزْ ،ك ٞهَٚٚـاْ ئٞز ٞ ٝكط ة٘ٗ ،خــ٘  ٜظ ُـــا هـٞ
ةـٞٓٞؾــــتس تاكـــ ٞزضٝختَٚلـــ ٛهـــآ ئٞز ٝـــٞكطزْ٢ ١ـــ ُٛ ٗٞزٙلـــٓ ٜٞـــ ًٜٗ٘ٞةــ ضِٗٝ
كطزةْ٘ٗ ٝٗ ،هٞ٢ ٞجنـاً ٛهـَٚدـ٘ ضزُ ٗٞ٢ ٛزضٝخت ٞئٞزٙٞ ٝـٞز  ،عـٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚـاْ ةـ
زٝضك ٝٗ ، ٗٞةٞ ٞة ٜزضٝختٞكـاُ ٛةـٞٓٞؾـت خ ٙاْ ز ث ؾ ٝٗ ،ٛثاؾاْ خـ٘  ه ًٗٞ
غـٞضظُٝؿـــؤ كــطزْ٢ ،١ــُٚ ٗٞـ ز ُٚــاْ ةـــٞٓ ٞهــ ٜٞخ ٙــاْ ز َِٓٚــاٗ ،ــِ ٞض ُ ٝٗٞة ـ الٜ
خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ٝٗ ،خـــ٘  هَٚٚــاْ خ ـ ف ةــْ٘ٗ ةـــٞةَ ٓــ٢ َٞـــاز ١َٝــ ٓ ، ٗٗٞـَٞ
ٚ٢ةوـٚػـٚؿـ ٗ ،ٛت :ٞةاب ٗ ز ٙلـً ٟطؤظ ،ك٢ ٞـازٚ٢ ٝٗ ،ْ ٗٗٞ ١َٝةوٚؼ ٗٝن ةـاةِ ٛـس،
ز ٙةـٞظ ُسْ ة غـٞض ظ ،ٜٗٝك ٞغـٞضٝجنـاَ هٞغـٞض ظ ٜٗٝشٙاْ ةط٘ظٝض.َِّٙ
ِ٢جا ؾـاٙاُ ٛةاغـ٢ ٗٞ٢ ٞـاٞٙتـً٘ ٞةاضِٝكـاُ ،ٞكٝٗ ٞن ـ٘م ٢ـاٞٙتٞكاُــ ٛشًـاض 10( ٝتـا
 ٗ ،ْ)25ت :ٞؾاظز٢ )16( ٝـا ، ٞٙة  ٗٞ٢ةـٞغـٞضٓات ،ٞكـ ٞةـٞغــٞضٓات٢ ٛــازٙ ٗٗٞ ١َٝـٞ
ه ٞــٞيَ ٚ٢ةوٚػـــس تــٞضخاْ كــط ْٗ ٝٗ ،ةٞغـــٞضٓات ٟـ ض ّٙغـــٞض  َٞهــ ٞــ ٗٞؾـــ٘ َٙ
ئ٘ضِ٢ـــاُس ٓــات٘ ٝٗ ،ٝغـــٞض ٢ )79( َٞـــاٞٙت ٛهــ ٞئ٘ضِ٢ـــاُس ة ـ تــٞضخاُلط ْٗ  ،ةـــٞثَٛٚ
غـٞضٝجنس ُ:ًّ ٛ
ؾـ٘ َٞٙ ٙكـ :َٞه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايبكْس)٠ز ٢ ،ـاٞٙتٞكـاُ 30( : ٟتا  ٗ )39تـ :ٞز٢ )10( ٝــاٞٙ
ة  ٗٞ٢ةـٞغـٞضٓات ٞتٞضخاْ كط ْٗ.
ؾـــ٘ َ ٙزٗٗ :َٝهــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْْساف)ز  ،كـــ٢ ٞــ َٞغــ٘ٗضِٝت ،ٞٙٞكــَٚ٢ ٞػـــتا خــٞضٙلٟ
تٞفػٚـطكطزُ٢ ،ِٟٚاٞٙتٞكاُـ 10( : ٟتا  ٗ ،)25تـ :ٞؾـاظز٢ )16( ٝــاٞٙت ٟةـ تـٞضخاْ
كـط ْٗ.
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ؾـــ٘ َ ٙغــ َٚٚــ :َٞهــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس)٢ ،ٝـــاٞٙتٞكاُ 26( ٟتــا  ٗ ،)44تــ ُ :ٞـ ظز)19( ٝ
٢ـاٞٙت ٟة تٞضخاْ كط ْٗ .
ؾـ٘ َ ٙضـ٘ ض :َٝه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاإلضسا )٤ز ٢ ،ٗٞٙـاٞٙتٞكاُ 61( : ٟتا  ٗ ،)65ت :ٞثَِٚج ()5
٢ـاٞٙتـ ٟة تٞضخـاْ كـط ْٗ .
ؾـــ٘ َ ٙثَِٚـجــ :َٞهــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايهْْٗـ) ز ٙـــ٢ ،ٞـــاٞٙت ٟشًـــاض ٗ )50( : ٝتــٙ :ٞــٞن ()1
٢ـاٞٙت ٟة تٞضخاْ كــط ٗ. ٝ
ؾـ٘ َ ٙؾـٞؾـ :َٞهـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛطْ٘) ز ٙــ٢ ،ٞـاٞٙتٞكاُــ 115( : ٟتـا  ٗ ،)127تـ :ٞغـَٚعزٝ
(٢ )13ـاٞٙت ٟة تٞضخـاْ كط ْٗ.
ٗٞت :َٞه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛف) ز ٙــ٢ ،ٞـاٞٙتٞكاُــ 71( : ٟتـا  ٗ ،)85تـ :ٞثـاظز)15( ٝ
ؾـ٘ َٙ
٢ـاٞٙت ٟة تٞضخــاْ كط ْٗ.
ك ٗٞت :ٞغـٞض ٞ َٞفتاٗ ُ (٢ )79ـا ٞٙه٢ ٞــاٞٙت ٞةــ ٞثَٚعٝكــاُ ٛئ٘ضِ٢ــاُ ٛةــٞضَِٙع،
ة ـ ةـٞغـــٞضٓات٢ ٛـــازٓ ١َٝاٗغـــٞضٝك ( ٜٞــ( ) ٗٗٞعًُْْٗٝا ايطَّْْ) ه ٞــٞيَ ٚ٢ةوٚػـــس
تــٞضخاْ كــط ِْٗ٢ ،جـــا ةَٚطً٘ــاْ تٞضخ ــاُلطزُ ٛــٞفتاٗ (٢ )79ـــا ٞٙهــ ٞئ٘ضِ٢ـــاُس  ،هــٞ
ــ )7( ٗٞغــ٘ٗضِٝتس ٗ ،زٗٗةاضٝكطزُــ ٜٝٗٞةـٞغـــٞضٓاتَٚم هــ ٞــ )7( ٗٞغــ٘ٗضِٝتس ٝٗ ،
تٞضخاُـ ــلطزُ ٛثاُتاٚٙـــٞك٢ )79( ٛــــاٞٙت ٛٚةـ ـ ةـٞغــــٞضٓاتَٚل ، ٗ ٛزٙـــاضًٞ٢ ٝـــ٢ ٞـــٝٗٞ
زُٞٙٞ ٝــآ كـ٢ ٞـ ٗٞةـٞغــٞضٓات ٞؾــتَٚل ٛـٗٞض ٗٝطُطـ ٝٗ ،ٞةـِ ٞض غــتٚـ ٗ ٙـ ،ٞضـُ٘لٞ
ةـٞغــــٞضٓاتٞٙ ٛكًٚٞـ ــّ زٗٗ ًطؤظـــــ  :ز ٙـ ــم ١ةاةــــً ٛطؤظـــ ،ٞه ٞـــٞيَ زٗشًـ ـ ةاةــــٞ
ك٘ؾـتٙٞاْ ٚ٢ةوٚػـس ِ٢ ،جـا  ٌَٞٚ٢هٞةـٞض ٜٝٗٞ٢كـ ٞةــ ٞزضَٙـص ١ٛٙةــٗ ٞضزٙـ ٛهـًٞ ٞغــٞهٞ
طُطٞكـاُس ه ٞشَٙط ُاُٗٗٚؿـــاُ{ ٛث٘ختٙٞـٞن هـ ٞةـاض ٜٝةـٞغـٞضٓاتــ٢ ٟــاز ١َٝـٗ ٗٗٞ
ٚ٢ةوٚػـــ }ٝٗٞزٝخِٙٞــ ٞضَِٗٗٚ٢ ،ػـــتا هــً ٞاُــا ٜؿـــؤ ٢ــ٢ َٞـــاٞٙتاُٞز  ،ظؤض ةـــ ٞخَٚط ٙــٛ
تٞفػـٚـطٙاْ زٝكــ ،ّٙٞظؤض ةـ ٞث٘ختً ٛٚاُـا ٜؿـؤ ٢ـاٞٙتٞكـاْ زٝخِٞٙٞضِٗٗ.
زٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜخـ٘  هُ ٞـ (٢ )9ــاٞٙتٞٙ ٛكًٞـس ٝٗ ،ن ثَٚؿــتــط ةامسـاْ كـطزٗٝٗ ،ٝن
ثَٚؿـٞك ٟغـ٘ٗضِٝت( ٛاثٜعِْسَاف) ،ةاغـ٢ ٛـ ٠ٝٗٞكـطز كـ ٞئ٘ضِ٢ــاْ ةـ ثَٚغـًٞةــٞض ٜخاتـَٞ
ً٘  ٞــٞز  ز ةـــٞظَِٙط ٗ ،ٝتــاك٘ ًطؤظـــاٞٙت ٛٚث ـآ ٗضٙــا ةلـــات٢ ٝٗ ،ٝٗٞـاً ش ـــاضٛٙ
ٌٚ٢اُس ض ُ ٛثآ ةلـا  ٝٗ ،ثاؾــاْ فٞضًاُ ٛثَٚلطزْ ك ٞتُٚٞا ةٞزٗ  ٜكتَٚيب خـ٘ ةل،١ْٗٞ
ةـــٞزٗ  ٜغـٞضثٞضؾـــتٚاض ُ ٛزٙلــُٞ ٞكــ ٝٗ ،ْٗٞثاؾــاْ غـــٞضجنِ ٛض كَٚؿــاْ ةــ ًَٚــصٜٗٗ
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ًطؤظـاٞٙت ،ٛٚك ٞخـ٘ ضُٞس ْ ك ًٞهـطاٗ ،ضُٞس ْ ؾاضٗ ٢ـاٗٝز ُ ١ٛٚهٞةـ ّٙٞةطزْٗٗ ،هـٞ
ٞ٢جنـاً ٛالز ُٚاْٙ ١اخ ٛةُ٘ٗٚاْ ز  ،ه ٞفٞضًاُ ٛخـ٘ ٗ هـ ٞضَِٙةـاظ ٜثَٚغـًٞةــٞض ُ ٛخــ٘
ط َْ ٝٗ ،)ّٜزٗ ٙــ ٛةاغــ٢ ٛــ ٜٝٗٞكــطز كــ ٞهــ ٞضِؤش ٜزٗ ٙــ ٛز ه ــَٚٚاْ
ؿ ََْٚ ٝ٠ٜاي ٖ
( َع  ِ٢ًْْٜٗٝاي ٖ
زٝثَٚطَٚتــــ ٝٗ ،ٝٗٞزٗ ٙـــ ٛهـــٓ ٞـــ ًٗ٘ٞالٙـــٞن زٝثطغـــَٚت ،ٝٗٞزٗ ٢ ٠ــــ ٝٗٞزٝفـــٞضً٘:َٜ
ﭽﮯﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ،

ك ٞةَٚطً٘ــاْ هَٚــطٝز زٙــاض ٝضِٗٗ ٜزٗ ُـسْ هـٓ ٞـً ًٜٗ٘ٞطؤظــاٞٙت ،ٞٚٚخــ٘ زٝفـٞضً٘:َٜ
)ُ٘ٛ
ضًٜ ٤
ةَٚطً٘اْ ًَٝ٘ٚ٢اْ ه ٞظٙٗٝس زٝغـتـ ِطؤٙؿـت٘ٗ كطزٗ ،ٝﭽﮰ ﭼ (ََه َُ٘ٓ ْ٤أَ ٟٜ
ًَٝ٘ٚ٢ــاْ زٝغـــت ضِؤٙؿـــت٘ٗ كــطزًَٗٝ٘ٚ٢ ،ٝــاْ ت٘ ُــاز ض كــطزٗ ٝهــ ٞظٙٗٝــس ٓ ،ــ٢ ًٗ٘ٞــٗٞ
ٓ كــــاض ًُٞاْ ةـ ـ ضِٝخػــــاُسْٗٗ كـــ ٞةتـــ٘ ُّ هـــ ٞظ ٜٗٝز ةاةزٝغــــت ةـــّ ٝٗ ،ةتـــ٘ ُّ

تٞقـٞضِضِٗفـــ ٛتَٚــس ةلــ ،ْٞﭽ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﭼ ٓ ٝٗ ،كـاضٝكـــاُ ٛشٙـــاْ١
٘ظٝض منــاْ ةـ َٚ٢ـــ٘ ٝهـ ٞظ ٜٗٝز ز ُـــاْٗ ٢ :ـ٢ ٝٗٞــاٗ٢ ،ـٓ ٝٗٞـ٢ ، ٗٞـ ٝٗٞتٚؿـل ٛخـ ض،
ثاؾــاْ ةاِ٢ ،جـا ضٝكـاُ ٛز َُٙٗٞو ،ٞثاؾــاْ زضٝخـت ١غــٗٞظٚ ٗٝـاِ٢ ،جــا ٢ـٓ ٗٞـًٗ٘ٞ
كــاُع ٙاُ ٞكــ ٞهـ ٞظٙٗٝــس ٓــٝٗ ،ْٞنُ :ـ ١ ٗٞـــاظٗ خٞهــ٘ٗظ ٜةــٞضزٓ ،ــ٢ ًٗ٘ٞــٗ ٗٞظٗٝ
ت٘ ُـاٙاُـ ٠ٞك ٞخـ٘  ٜظ ُــاٗ ؾــاضٝظ هـ ٞظٙٗٝـس ٓٞهٚطــطتًْ٘ٗٙٗ٘ٞٓ ،١ــاْ زٝةِـٓ ٞــ ٜ
٢ــ ٝٗٞكــِٚ٢ ٞػـــاْ ةت٘ ُ ــآ شٙــاْ هٞغـــٞض ظ ٜٗٝةط٘ظٝضَِٙـــآ ،ﭽﯙ ﯚ ﯛﭼ،

ةـٞةَ كًَٚٞـم ُٞةــآ غـ٘ثاغـط٘ظ ضٗ ؾـ٘كط ُ ٞةصَٙــطُ ٛٙاكــ.ْٞ

ِ٢جـا زَٙت ٞغــٞض ةاغــ ٟزضٗغــتلطزُ٢ ٛــاز ،َٝزٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﭼ ٗ ،تــ : ٞةَٚطً٘ ــاْ ٌَٚ٢ــًَٝ٘ٚ٢ ٞــاْ زضٗغـــت كــطز  ،كــًٞ ٞةٞغـــت ث َٚــٛ
٢ــــاز ،ًٞٝﭽﯟ ﯠﭼ ،زٗ ٙـــَِٙٗ ٛـــًٞاْ كَٚؿـــاْٞٓ ،هةــــٞت ٞخــــ٘ َِٙٗ ٜــــٞكَٚـ
ٓـٞضخـ ٓ ٠ـًًٗ٘ٞـاُ ٛزضٗغـت كطزًٗٗ٘ٞٓ َِٜٞٙٗ ،ٗٝؾـٌاْ ٓٞض خـ٘ كَٚؿاٗٞٙتٝٗ ،ٛن
زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼآل عم را  ٗ ،تـــ:ٞ
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خـ٘ ٢ـ ٗٞكٞغــ ٞٙٞكـ ٞهـَُٚ ٞـ٘ ًِـس هس ُٞكــاُس َِٗٞٙتــاْ زٝكَٚؿـــآ ،ضـ ُ ٛةـ٘ ،َٜةــٞةَ
ه َٚــطٝز ًٞةـٞغـــت ث َٚــ٢ ٛـــاز ،ًٞٝة ٙـــ ٞخـــ٘  ٜةٞزٔٙـَِٚـــٞض ةـــ ٞكــ َِٓٚــاٗٞٙت ،ٛضــُ٘لٞ
٢ـاز َٝةاةً ًٗ٘ٞٓ ٛطؤظـاٞٙت ،ٞٚٚةـٞهـطًٞاْ هٞغـٞض ٢ـًٞ ٗٞغــٞهٙٝٗٞ٢ ٞٙٞــ ٞكـ ٞزٗ ٙــٟ

خـ٘ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﭼ ،ك ٗٞتـ :ٞهَٚــطٝز ًٞةـٞغــت
هــ ٞزضٗغتـــلطزَِْٞٙٗ ١كَٚؿـــاْ (ًََْْل ٚتؿْْٜٛس)زضٗغـــت كــطزَِْٙٗ ١ــ ٞكَٚؿــاُ٢ ٛـــاز،ًٞٝ
ضُ٘ل ٞخـ٘  ٜكـاضة ٞـآ فٞضًاُ ٛةـ ٞفطٙؿـتٞكـاْ كطز ،ك ٞكطُِـ٘ٗف ةـ ٢ــاز َٝةــٞضْ،١
فــٞضًاْ ُــٞكط ٗ ٝةـــ ٞفطٙؿـتٞكـــاْ ك ـ ٞكطُِ٘ٗؾــ ٛضَِٙعهـ َ ٚــططتّ ١غــةٗكطزْ ة ـ  ٙٞــطٜ
٢ـاز َٝةةـ ٝٗ ،ْٞخـ٘  ٠ثُٔٞـ اُع ْ هـ ٞئ٘ضِ٢ــاُس ةاغـ ٛكٞغـَٚل ٛزٙلـ ٠ٞةـ ُٞكطزٗٗٙــّ،
ط ٞه٢ ٞـاز ،َٝك ٞفٞضًاُ ٛةـ ٞفطٙؿـتٞكـاْ كطزةآ  ،كطُِ٘ٗؾـ ٛضَِٙعهـَٚططتِــ ٛةـ ةــٞضْ،
زٝفٞضً٘ : َٜﭽﯦﯧﯨﭼٞٙ ،كػـٞض ًٓٙٗ٘ٞـاْ كطُِ٘ٗؾـٚاْ ةطز ٗ ،ت:ٞ
كطُِ٘ٗؾ ٛضَِٙعهـَٚططتّ ١غـةٗكطزْ ،طـ ٞهـٚ٢ ٞةوـٚؼ ،ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ،
٢ـ ٗٞه ٞكـطُِ٘ٗف ةطزٗٗ ْ ُٞةـ٘ٗ ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ( ،خــ٘ ) فـٞضً٘ٗ : ٠ض
ؾـتَٚم ضِ َٛٙهَٚططت ،ٛك ٞكطُِ٘ٗف ُٞةـ ،ٜٞكـاتَٚم ك ٞفٞضًامن ثآ كطز ٜ؟ ةع ُني ٚ٢ةوٚؼ

ضٝٗ ٟةَ زٝز تـ ٝٗٞ؟ ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ،ـ٘ت: ٟ
ًّ ه ٗٞةاؾـتـطَ ًِ ،ت ه٢ ٞـا ط زضٗغـت كـطزٗٙٗٞ٢ ١ٝؿــت هـ ٞئـ٘ضِ ٗٝزٔٙــَِٚاٗ ٗ ، ٝتـ: ٞ
ٚ٢ةوــٚؼ خ ـ  ٜةـــ ٞضِٝضٞه ــٞنُٞ ١غـــٞب ١تــ٘خٍ ١ضِ ٝــٞظٞٓ ٝٗٞٙهـلَٚؿــــا ُ ،ــٞن ةـــٞ
كــطز ، ٝٗٝكـ ٞةَٚطً٘ـاْ ضِٝضٞهــٞن ١ضِ ٝـٞظٓ ٜـ ٚكـٞؽ ٢ــاظ ٞٙت ٛٚخـ ُٚ ٜـ ٞ٢ ، ٞـٞض
ضـان ةـآ ٞ ٞ٢ ،ض خط ء ةــآ  ،ةـٞهــل٘ ٢ـ ٜٝٗٞكـ ٞزٝةـآ ِٚ٢ػــاْ ؾـاُاظ ٛٙثَٚـ٘ ٝةلــا ،
 ٞٙٝٗٞ٢كـ٢ ٞــاظ ٞٙتِٚ٢ ٛٚػــاُ ٛتَٚس ٙـ ، ٞكـ ٞكطزٝٗٝكـاُِٚــ ٞ٢ ٛـٞض ضــان ةـّ  ٝٗ ،ةــٞ
ثَٚطُٞ ٗٞؾـٞ ٞ٢ ، ٝٗٞض خـط ء ةـّ .
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭼ،
(خـ٘ ) فٞضً٘ٗ : ٜه َٛٚةط خـ٘ ض ، َٜؾـ ضِ ةـ ، ٝٗٞه َٛٚز ةـٞظ ٝخـ٘ ضُٞٓ ، َٜسَٙم زٝه: َّٚ
ًٞةـٞغـــت ث َٚــ٢ ٛـاغــٌاُُٞٓ ، ٞــسَٙلٚـ زٝهـًٞ : َّٚةـٞغـــت ث َٚــ ٛةـٞٓٞؾـــتٞٓ ، ٞهةـــٞتٞ
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ةـٞٓٞؾـتٚـ ه ٞغـٞضَٙـ ،ٞٚهـ َٛٚز ةـٞظ ،ٝة ُ ٞٚهـ َٜٗٞز خ ةـ ٞظهـةطط ،ٜةَٚطً٘اْ ت
ه ٞظٝةُ٘ٗاُ( ،ٛؾْا ٔغس )ٜٔ٢ك ( ٜؾْاغٔس) ٗ ،ٝت :ٞظٝةْ٘ٗ ١غـٞضؾــ ضِٝٗ ،ن ض ْ (ؾْػم)
ةـ ٞةط٘ٗن ز٘ ٝتط( ،َٜؾْاغس)ٙـ ة ٞكٞغَٚم ز٘ ٝتط ،َٜكٞ ٞ٢ ٞض ة ٞئـٞةاضٝف ةطــ٘ٗن

ُٞة ــآ ،ةـــٞةَ هــ ٞضِٗٗ ٜثَٚط ــًٞ ٗٞئــــاً ٝٗٞةطــ٘ٗن ١ظٝةــْ٘ٗ ة ــآ ،ﭽﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭼٚ٢( ،ةوـٚؼ) ٘ت : ٛضـاٗٝضِ ٍَٙةلـ ،ٞتـاك٘ ٢ـ ٗٞضِؤش ٜٝظِٙـسٗٗ زٝكطَِٙـ،ٝٗٞ
ٗ تـــ :ٞتـــاك٘ ضِؤش ٜئٚاًـــ ، ٞخــــ٘ فـــٞضً٘ٗ :ٜﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ( ،خــــ٘ )
فٞضً٘ٗ :٠ةَٚطً٘ـاْ ت هَٚٓ ٞـوـط ٗ ْ ١ضاٗٝضِٗ ُـلط ٗ ُـ ،ٟخـ٘ ُٙٞةـٞضً٘ٗ ز خــ تا ضِؤشٜ

ئٚـاً ٞضـاٗٝضِ َٜزٝكطٙ ،َٜاْ ُا ؟ ،ضُ٘لٚ٢ ٞةوٚؼ ٗ  ٜز ٗ كـطز ،ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼ،
تــــاك٘ ٢ــــ ٗٞضِؤش ٜٝظِٙـــسٗٗ زٝكطَِٙـ ــ ،ٝٗٞةــــٞةَ خــــ٘ فـــٞضً٘ٗ :ٜةَٚطً٘ـــاْ تـــ هـــٞ
ضـاٗٝضِٗ ُـلط ٗ ُـ ،ٛت هَٚٓ ٞوــط ٗ ُ ١ٛزٝتٔـَٚوـ ،ِٝٗٞٚةـٞةَ تاك٘ ك ٜٞ؟ تـاك٘ ٢ـ ٗٞكــاتٜٞ
ك ٞخـ٘ زٝظ ُآ ،زٙاض ًٗ٘ٞٓ ٝظ ُاٙاْ هٞغــٞض ٢ـٙ ٝٗٞـٞن زُٝطـّ كـٚ٢ ٞةوــٚؼ تاكــ٘ ٢ـٗٞ
ضِؤش ٜٝك ٞزُٚا تَٚٚس ك تا ٛٙز ،َٜزًَِٚٝـآ ١خـ٘ زٙٝـَٔٚـوـَٚتـ ٗ ،ٝٗٞت ٞتـاك٘ (ضْْاعُ )١ـٞن
تاك٘ (قْٝاَ ،)١ك ٞزٗ  ٛٙظٙاتط تٚؿـل ٛزٝخ ِٞٙٞغٞض :ك( ٞضْاع ٗٞ٢ )١ضِؤش ٞٙٝزُٚا تَٚٚس
ك تــــا ٛٙز( ،َٜقٝاَْْ٢ )١ــ ٗٞضِؤشٙٝــ ٞكــ ٞخٞهــل ٛت َٚــس

ظِٙــسٗٗ زٝكطَٙتــ ،ٝٗٞﭽﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼٚ٢( ،ةوٚؼ) ٘ت :ٛةـٓٞـ  ٝٗٝٗٞ٢ ٜكًِ ٞـت
ةـ ـآًط ز كـــطزًِ ،ـــت ةٞزةـــٞخت كـــطز ،ضـــُ٘ل ٞﭽﭿﭼ (غْٛا ،)١ْْ ْٜةطٙتٚـــ ٞهـــٞ
غٞض ٞضز ْ ةَُ٘ٗٚـم ك ٞةـٞزةـٞخت ٛٚتَٚس ةآ( ٝٗ ،قٍَْ) ةطٙتٚـ ٞهـِ ً٘ ٞط ٙــ ،ٛةــٞةَ
(غٛا )١ٜةطٙت ٞٚه ٗٞغٞضٝجناً ٜٞك ٞهِ ً٘ ٞط  ٛٙثٙٞس زٝةآٓ ،ـٞضٗٝن (ٖدا )١ْ ٜةطٙتٞٚ
ه ٞضٌَِِٙا( ،ٛٙزُغد)ٙـ ةطٙت ٞٚه ٞغٞضضِ غت ١ٛٚة ٗٞةًٞط ز ٙٞؿتِ ٠ٞك ٞهٚٓ ٞس ٞٙتٝٗٞ
ِٚ٢ػـاْ ة  ٜزٝغـتٞةـٞض زٝةـآ ،ة ٙــ ٞخـ٘  هـ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛايْٓحِ)ز ٓ ،ـ( َٞقٍَْ)ٗ
ٓــ( َٞغٛا ٜ)١ْْٜهــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض ٜخـــ٘  الةــطزْٗٗ

ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭼٓ ،اٗٝهٞكٞتاْ (ثَٚغًٞةٞض ٜخاتِ ً٘ ُٞ ) َٞط ةـ٘ٗ ُٞ ٝٗ ،ٝةـآًط زٙــ ة٘ٗ.ٝ
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ِ٢جـا ٚ٢ةوٚؼ ٘ت :ٛةـٓٞـ ٢ ٜـ ٝٗٝٗٞك ٞت ًِت ةـ ٗٞزٝضز ٝةـطز ٢ ،ـاٗ غــٞض ٞضز ْ١

ـــً٘ ِط ٗ ةـٞزةـٞخـتـ ــت كـــطزَ  ،ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ  ،هٞغــــٞض ضِ غــــتٞ
ؾـٞئاً ٛتـ ة ٙـاْ ز زُٚٝؿــٍ  ٗ ،ت : ٞة ً ٗٞ٢طؤظـاُ ٜٞكـ ٞهـ٢ ٞــاز َٝثٙٞـس زٝةـّ ،ةـ
٢ـاز ١َٝـٝٗ ٗ ٗٗٞضـٞكٙٞاْ  ،هٞغــٞض ضَِٙطاكـٙٞاْ ة ٙـاْ ز زُٚٝؿـٍ ٗ ،تـ :ٞة ٙـاْ زٝضـٌٞ

ة غـــــــ ، ٝٗٞﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،ثاؾاْ ه ٞثَٚـ زٝغــتٚاُ ،١ٝٗٞهـ ٞزٗ ٙاُـ ، ٗٝٗٞهـ ٞالٜ

ِض غـــتٚاُ ٗٝٗٞهــٞال ٜضــٞثٚاُ ٝٗٞة ٙــاْ زٝضــٍ ٗ ،تــ :ٞهــٓ ٞــٞض ضــ٘ ض الٗ ،ٝﭽﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﭼ ٝٗ ،ظؤضةـٙٞاُـــت ؾــــ٘كط ُ ٞةـــصَٙطٗ غ٘ثاغـــط٘ظ ض زٝغــــتِاك،َٜٗٞ

ٗ ت :ٞظؤضةـٙٞاْ ٗ هـآزٝكـ َٞكُ ٞاغـ٘ثاؽ ١غثو ٞةـّ ةـٞض ُةــٞض تـ  ،ﭽﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚﭼ( ،خـــ٘ ) فــٞضً٘ٗ :ٜهـــ َٟٚةــطِؤ زٝض ٗ ،َٜتــ :ٞهــ٢ ٞـاغـــٌاْٙ ،ــاْ هــٞ
ةـٞٓٞؾـــت ،ةطــ

زٝض ، َٜةــ ٞغـٞضظُٝؿـــتلط ٗ ١ٛٙةـــ ٞزٝضكط ٗٙــ ،ٛﭽﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡ ﮢﭼ ،ةَٚطً٘ـــاْ ٓـــٞض كٞغـ ـَٚم هـــ ْ ٗٞؾــــ٘ َ ٙتـ ـ ةلـــ،َٜٗٞ
زؤظٝختــاْ ه ــآ ثطِزٝكــ ٗ ،َٞتــ :ٞخ ـ ُ ٗٞ٢ ١ــ ٜٞؾـــَِ٘ٙت زٝكــ ْٗٞهــٝٗ ٞضــ٢ ٜٞـــاز،َٝ
ٓٞضٗٓٝا هٝٗ ٞض ٜٞخ ٙؿـٙ ،ٛاُ :ٟهٝٗ ٞضٚ٢ ٜٞةوــٚؼٙ ،اُــٓ ٟـُ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞـ ٠ٞؾــ٘ َٙ
ٚ٢ةوـٚؼ زٝكـ ،ْٗٞؾـَِ٘ٚٙاْ زؤظٝخ ٗٞخـ٘  ٜز ز ـٞض زؤظٝخٚـاْ هــآ ثـطِ زٝكـا .
ِ٢جـا خـ٘  ضِٗٗ ه٢ ٞــاز َٝزٝكــا

 ،١زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳ﭼ ٜٗٞ٢ ، ٝ
٢ـاز ! َٝخ ٓ ١اٗغـٞضٝك ٞه ٞةـٞٓٞؾــتس ُٚؿــت ٞآ ةـّٗ ،ؾــ( ٜٞاجلْٓ )١ةــً ٞاُـاٜ
ةـار ١ةَٚػـتاُ ،ٞزٙاض ٝةـٞٓٞؾـت ًـٞضج ُٚـٓ ٞـٞض ز ضٗ زضٝخـؤ تَٚس ةــآ٢ ،ـ ٗٞةـٞٓٞؾــتٞ
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ٗٝن خــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض ةاغـــ ٛكـــطزٗ ،ٝك ؾـــم ١تـــٞالضٗ ٓـــ٢ ًٗ٘ٞـــ ٗٞكٞهـ٘ثـ ــٞي١
ثَٚس ٗٙػـتٚٚاُ ٠ٞك ٞشٙـاْ ثَٙ٘ٚػـؤ ثَٚٚــاُ ،ٞتَٚٚـس ْ ،خــ٘ زٝفـٞضً٘ :َٜهـ ٞةـٞٓٞؾــت ز
ُٚؿـــت ٞآ ةــّ ،خـ ٓ ١اٗغـــٞضٝك ٝٗ ، ٞهــٓ ٞــٞض ؾـــََِ٘ٚٙلٚـ ــٞظتاْ هـَٚٚــ ،ٞخبـ ْ١
هٞظٝتـــ ٛهــــآ ٗٝضةطـــطْ ،ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ،ةـــٞةَ ت٘خِـــ٢ ٛــ َٞزضٝختــٞ
ًٞكـ ،ْٗٞزٙـاض ٝزضٝختَٚلـ ٛزٙـاضٙلط ٗ ةـ٘ٗ ،ٝخــ٘ زٝفـٞضً٘ : َٜت٘ٗؾـً ٛـٞةُّ ،١ــعٙلٛ

ًٞكــ ،ْٗٞﭽﮱ ﮲ ﮳ﭼ ٞ٢ ،ــٞض ُــا هــ ٞغـتًٞلـــاض زٝةــّ ،كــ ٞزٝفــٞضً٘آ :
ُعٙلـًٞ ٛكـ ٗ ،ْٗٞت : ٞهـًٞ َٛٚخ ْٞ٢ ،ز ٠ة ض ٛزٝفٞضً٘ : َٜت٘خ ًٞك ْٗٞ؟ ٗ تـ: ٞ
ُ ــٞن ٓــٞض هـ َٚـــًٞ ٛخ ــ ْٓ ،ــٞض ُعٙلٚؿــًٞ ٛكُٗٞــ ،ٝٗٞضــُ٘ل ٞهــٞ٢ ٞجنـــاًُٚ ٛعٙــم
كٗٞتِِٚ٢ ٠ٝٗٞػـاْ ز ه ٞئٞزٞ ٗٞ ٝضِ َ  ،ؾـٞيتءْ ظٝفٞض ٜثَٚسٝةاٗ زٝخوٚػلَٚت.
ﭽﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﭼ ،ؾٞيتءْ
خـ٘ةـ٘ت ٜٞة كطزْ ،زُ ٜٞز ْ ،تاك٘  ٜٝٗٞ٢ك ٞهــَٚٚاْ ثُٔٞاُـ ٞهـ ٞعٗٞضِٝتٚــاْ  ،ة ٙـاْ
زٝضخبـا  ٗ ،تــ٢ :ٞـــاًاجن ٛؾـــٞيتررءْ هــ ٗٞزُــ ٞز ُــ ٜٞز  ،كــ ٞزُــ٢ ٜٞـــاز ١َٝــ ٜ ٗٗٞز ١
خـ٘ةـ٘ت ٜٞة كـطزْ٢ ،ـ ٝٗٞة٘ٗ كـ ٞه ٗٞزضٝخت ٞخبـ ْ ،ة  ٜٝٗٞ٢عـٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚــاْ
ةـ ـ

زٝضةلـــ ،َٜٗٞﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ ٗ ٝثَٚــ٘ ٛتــّ :ثٞضٗٝضز ـــاضتاْ تـُٚٞا ة ٙــ٢ ٞـ ٗٞزضٝختــــٜٞ
هــــآ ئٞز ٝــٞكطزْٗٗ ،تــاك٘ ُٞةِــ ٞزٗٗ فطٙؿـــتٙ ،ٞاخـــ٘ز هــًٚٞٓ ٞؿـــ ٞشٙــاٗ ْ ُــٞةّ،
ﭽﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﭼ ٝٗ ،غَِ٘ٙس ٜةـ خــ٘ ضزْ كــ ٞةـ َٚ٢ـ٘ٝ

ه ٞزهػــ ظ من ،ةـ ٞتُٞـ َٚ٢ــ٘ ٝٗ ،َٝٗٝثٞضؤؾــَٚ٢ ٛـً٘ٝـ ،ٞضُ٘لُ( ٞكح) ةطٙتٚـ ٞهـ٠ٝٗٞ
كــ ٞضــ ٟةـ ةـٞض ُةـــٞضٝك ٞضـــاك٢ ،ٞــ ٝٗٞةـ  ٠ةــ٘ ، َٜﭽﯶ ﯷﭼ ،ؾـ ضِٜ
()1

 )1ايْ ٗٓؿْ ْ  :رْس ٟٚؾع ْ  ٌ٣أ ٚقْْ ٍ٣ ٛؾ ْْ٘ٝؾَْْح ؾْْاحب٘ َ :ؿْْسداف أيؿْاظ ايكْْسإٓ  ،زاغْب اثؾْْؿٗاْ،ٞ
ف . 808
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كطزُ ٝٗٞة ٞفط٘ٙز ُ ٗ ،ٝٗٞت :ٞة ٜ ٓٞفط٘ٙز ُ ٝٗٞٚؾ ضِ ٜكطزُٝٗ ،ٝٗٞن ض ْ زؤهلٞٙٞن
ؾــ ضِ زٝكطَٙت ٝٗٞةـ ٞةٚـطز  ،تاكــ٘ ٢ــاٗ ٜثـآ ٓٞهــَِٚجط٢ ،َٜـٙٗٞـ ٢ـ ُٛ ٗٞؾـ ضِ كـطز،ٝٗٝ
ٗ ت :ٞةـ ٞةٚــطُ٘ ٜآــس  ،ةــ ٞضـاهــُ٘ ٛآــس

ؾــ ضِ ٜكطزُـ ،ٝٗٞﭽﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾﭼ ،كـــاتَٚم هــ ٞزضٝختٞكــٙٞاْ خـــ٘ ضز ٗ( ،تــ :ٞزضٝختــ ٞئٞز ٝـــٞ
كط ٗٝكـــ ،)ٞعــٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚـــاْ ةــ زٝضكــٗٞ

 ،ﭽﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ

ﰄﭼ ٝٗ ،زٝغتٚاْ ثَٚلطز ٞة( ٜزضٝختٞكاُ )ٛةٞٓٞؾـتٚاْ ةٞخ ٙاُ ٝٗٞزُٗ٘ٝغــاُس،

تـــاك٘ عـــٗٞضِٝت ٛخ ٙـــاُ ٛثــآ ةث ؾـــــّ ،ﭽﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﭼ ٝٗ ،ثٞضٗٝضز اضٙاْ ةاُط ٛكـطزْ ٢ :ـاٙا ًّ ئٞزُٞ َٞ ٝكطزةْ٘ٗ ه ٗٞزضٝختٞ

ًُٞ ،ةــٞضً٘ٗ ةــ٘ٗ :ت٘خِــ٢ ٛــ ٗٞزضٝختــُٞ ٞكــ ْٗٞ؟ ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓﭼ٢ ٝٗ ،اٙـــا ث ـ ُٞ ٍَٚـ٘تة ــْ٘ٗ  :كــ ٞةَٚطً٘ـــاْ ؾـــٞيتررءْ ة ـ َٚ ٢ــ٘ ٝزٗشًَِٚلــٛ
٢ـاؾـلط  ٞٙ؟ زٙاض ٝخــ٘  هَٚـطٝز ٢ـ ٜٝٗٞةـاؽ ُـٞكطزٗ ، ٝةــٞةَ هـ ٞؾــََِ٘ٚٙل ٛزٙلـٞز
فٞضً٘ٗٙـٞت ،ٛك٢ ٜٞ٢ ٞـاز ! َٝة ٞزهِٚـا ٟٙؾـٙٞـتاْ ة  َٝ٘ٚ٢زٗشًَِٚل٢ ٛـاؾــلط  ، ٞٙهــَٛٚ
ٗضٙــاةّ.
ِ٢جا ٢اٙا ٢از( ٗٗٞ ١َٝعًُٗٝا ايطَّ) ضٚٚاْ ٘ ؟ ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭼ
٘تٚـاْ :ثٞضٗٝضز ـاًاْ ! غـت ٞاْ ه ٞخ ًاْ كطز( ،ز ُٚاْ ةـٞٓ ٞهــ ٜٞخ ٙـاْ ز َِٓٚــا)

ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭼ ٞ٢ ٝٗ ،ــــــــــٞض هٌَٚــــــــــاْ

ُــٞة٘ٗض ١ٜةـــٞظٚٙٝت ثٌَٚــاْ ز ُٞٙٞتــ ،ٝٗٞةَٚطً٘ــاْ هــ ٞظٙــاْ ةــاض ْ زٝةٚـــّ ،ﭽﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭼ ،زٙاض ٝهَٚطٝز ةاغـُ ٛـٞكطزٗ ،ٝةــٞةَ هـ ٞغــ٘ٗضِٝتٛ
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(ايبكْس)٠ز ةاغــ ٛكــطزٗ ٝكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈ ﰉ ﰊﭼ٢ ،ـاز َٝضُٞس ٗؾـٞٙٞك ٛه ٞثٞضٗٝضز ـاضٝٗ ٜض طتـّ ٗ ،ت:ٞ
خـ٘ ضُٞس ٗؾـٞٙٞك ٛفَٚـطكطزْ ،ك ٞزٗٗعاٙاْ ثـآ ةلــا  ١ثَٚٚــاْ ةثاضَِٙتــ ٝٗ ،ٝٗٞخــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـــاضٙـ ه َٚٚــاْ خ ـ ف ةــ٘ٗ ،ه َٚــطٝز خـــ٘ ةاغــ٢ ٛــُ ٝٗٞاكـــا  ،ةـٞه ــل٘ ٞٙكػـــٞض

زٝفــــــــــٞضً٘ :َٜﭽﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،فــٞضً٘ٗ :٠ز ةـــٞظْ ةطــِ ٞخـــ٘ ض ٗ{ ،تــ :ٞهــ ٞةـٞٓٞؾـــتٙ ،ــاْ هــٞ
٢ـاغـٌاْ ،ضُ٘ل٢ :ٞـاز ١َٝـ( ٗٗٞعًُٗٝا ايطَّ) ه ٞةـٞٓٞؾــت ز ةـْ٘ٗ}ُٞٓ ،سَٙلــتاْ
ة ُٓٞسَٙلـتاْ زٗشًِّ ٗ ،ت :ٞهٞ ٞيَ ٚ٢ةوٚػـس ٞ ٞ٢ ،ضُا ٞ٢ ،ـٞض ًٞةٞغـت ٢ـازٗٗٞ ١َٝ
ةُ٘ٗاٙــ ،ٞزٙٝةــٞضً٘ٗ( :اٖبْْ ٛا) ٗٝن هــُٞٓ ٞــسَٙم ؾـــ٘ َّٙز زٝفــٞضً٘( :َٜاٖبْْ ٛا) كــٞ
ًٞةـٞغـت ثَٚـ٢ ٟـازٚ٢ ١َٝةوٚػــ ،ٞةــٞةَ هَٚـطٝز كـ ٞزٝفـٞضً٘( :َٜاٖبْٛٛا) ٗ ،تـ٢ :ٞــازَٝ
تـ ٗ ـ ٜ ٗٗٞخَٚع ُـت هٞ ٞيَ ٚ٢ةوٚؼ ز { ،ك ٞزٝةّ ةـ ٞغآ ،زٝةـّ ةـ ٞكــ } ٓــًٗ٘ٞتاْ
ز ةـٞظْ ،ة كـ٘ َٜ؟ زٙـاض ٝة غـٞض ظٝٗ ،ٜٗٝن هـ ٞؾــ٘ َ ٙزٙلـٞز ٓــات٘ٓ ٗٝـٞض هَٚطٝؾـس
زٝفٞضً٘ :َٜﭽﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭼ ٝٗ ،ةـ َٚ٢ــ٘ ٝهـ ٞظٙٗٝـس

ُٚؿــــِطٞٙٞن ١ضِ ة٘ ضزُ َ ٚــم ٓٙٞـــ ، ٞتــاك٘ كـــاتَٚل ٛزٙاضٚٙل ــط ٗ ٗ ،تــ :ٞهــُٚ َٜٗٞؿـــت ٞآ
زٝةــّ  ،ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭼ( ،خـــ٘ ) ف ــٞضً٘ٗ: ٜ
ه ٞظٙٗٝس زٝشٙـّٞٓ ، ١ض هَٙٗٞؿـس زًٝـطْ ٓ ٝٗ ،ـٞض هـَٙٗٞـ زٝضزَٚٓٝـِطَٙــّ ٙ ،ــاُ : ٟهـٞ
ضِؤش ٜزٗ ٙـــ ٛز كـــٞ ٞغـتٞكــــاُتاْ ظِٙـــسٗٗ زٝكطَِٙـــ ،١ٝٗٞضِٗٗ ٞكــــاُٚاْ ةـٞةــــٞضز
زٝكطَِٙــ. ٝٗٞ
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًٞغـٞهـٞٙ ٠ٞكـ: َٞ

بو خته هي ك هل با ره ى

ئي
ل
ب
ي
س
هب هس ر هـا تي ئا دهم و هح ووا (عليهما السالم) و ه و ه
 ٌَٞٚ٢ه ٞشَٙـط ٢ـ َٞغــٞض ةاغــٞز  ،خــ٘ ثؿــت ْ ٘ٚةـآ هـ ٞةٚػــت ١ضـ٘ ض ( )24خاهـس
ٓٗٞهـسٝز ّٙٝهٞةـٞض ضِؤؾِا٢ )79( ٗٞ٢ ٛٙـاٞٙت ٜٞكـ ٞهــ ٗٞـ ٗٞغــ٘ٗضِٝتٞز ٓـاتْ٘ٗ
ه ٞئ٘ضِ٢ـاُس  ،ك ٞثَٚؿـتـط ةاغـٌاْ كـطزْ ،ةاغـ ٛةـٞغــٞضٓات٢ ٛــاز ١َٝـ( ٗٗٞعًُْٗٝا
ايطَّْْ) هٞالٞٙكــٚ٢ ٝٗ ،ٝٗٞةوــٚؼ هــٞال ٠زٙل ــ ٝٗٞةل ــ ،ّٙٞتاك ــ٘ هــٓ ٞــــٞض ؾـــََِ٘ٚٙلٛ
زٙلــ ٜٞئ٘ضِ٢ـاُس  ٗٞ٢ ،ةـٞغـٞضٓاتًٞاْ ٓاتـ ٞثـَٚـ ،ةـ تٞفػـٚــطٗ ضُِٗٗــلطزُٝٗٞكٜٞ
ةطـٞضَِِٚٙـَٚ٢ ٝٗٞــط.ٝ
غـٞضٝتا زٝهـَٚٚـِّ :ض ٙــٞن ٓٙٞــ ٞزٝهـآٓ :ـ َٞةـٞغــٞضٓات٢ ٟــاز ١َٝـٓ ٝٗ ، ٗٗٞـَٞ
ُٓٞــسَٙم هــ ٞةـٞغـٞضٓاتٞكـــاُ ٛزٙلــٞف ،ؾـــتَٚل ٛضًِٝع ٙـٌَٚٓ ١ٛـا ٚٙــُّٞٓ ،ــسَٙم هــٞ
ظ ُاٙاْ ئػـٞٙٞكٙ ٗ ٛاْ كطزٗ ،ٝك ٞهــ ٞظ ُاٙـآُ ٛــاٗضٞضخّ ،١ضُِٝطـٓ ٞـ ٛثَٚؿــيٙـ
ة٘ٗةّ ك٘ ٞت٘ٗٙاُ ٠ٝٗٞ٢ :ٞكـ ٞخـ٘ هـ ٞئ٘ضِ٢ــاْ ز ةاغــٚلطزٗ ٝزٝضةـاضٞٙ ٠ٝكًٚٞــّ
ًطؤظـ ك٢ ٞـازًٝـ ،ٞهٞ ٞيَ ٚ٢ةوـٚؼ  ،كـ٢ ٞـاٙــا ضٚٚــاْ هٞةــِٙٞس ــ٘ظٝض ٗ ٝ؟ ؾــتَٚلٛ
ٌَٓٚاٚٙـًٞ ٗٞضج ُٚـ ٞؾـتَٚل ٗ ٛهـ ٞزُٚــ ٗ ٟئٚــا ز ة٘ٗةــآ ! ٌَٚ٢ـٞف زٝهـَٚنيًٞ٢ :ـٞ
ئػـٞٙٞك ٛةآ ةًِٞا ،١ٞٙةَٚطً٘ـاْ ٓـ ٚةـٞهـطٞٙٞكــ ٛهٞغــٞض ُٚـُ ،١ٞا ٘جنــآ خــ٘ ٠
ثٞضٗٝضز ــاض ةـــٓ ٗٞــٗ ًٗ٘ٞضزٝكـــاض ٝٗٞٚٙهــ ٞــ ٗٞغــ٘ٗضِٝتاُس  ١هــ ٞزٗٗ تــ٘)79( َٛٙ
٢ـــاٞٙتس ةاغــ٢ ٛــ ٗٞةـٞغـــٞضٓات ٞةلـــا  ،كٞضـــ ٟةو ـَٚني ؾـــتَٚل ٛضًِٝع ٙـٌَٚٓ ١ٛاٚٙــ،ٞ
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ةـٞهـل٘ ٢ـ ٝٗٞةـٞغـٞضٓاتَٚلــ ٞضِٗٗٙـس ٗ ،ٝةــٞةَ طـ ٞهـٗ ٗٞضزٝكـاضٚٙــاُ ٠ٞكـ ٞخــ٘ ٠
ثُٔٞـاُــع ْ ةـ ٌَٚ٢ــ ٜٞةـاؽ كــطزٌَْٗٗٚ٢ ،ــ ٞؾـــتَٚل ٛزٙلـ ٜٞهــآ ُــاظ ُنيُٞٓ ٝٗ ،ــسَٜ
ؾـتٚؿ ٛتَٚس  ٞٙهٝٗ ٌَٞٚ٢ ُٞٙٞ ٗٞن ثَٙ٘ٚػـت تَٚـٝٗ ،ّٙٞ ُٞ ٛن زٗ  ٛٙةاغ ٛزٝكـ،ّٙٞ
ةـٞةَ طُ  ٞٙٝٗٞ٢كـ ٞخــ٘  ٜظ ُــاٗ تـ٘ ُــا ُٝٗٞ٢ـسٌَٚ٢ ٜٝـ ٞثَٙ٘ٚػــتٌٚٚاْ ثَٚٚـٞتٛ
ثُٞسٗ عٚةـطِٝت ٛهــآ ٗٝضةطـطٓ ،ّٙــًٞ َٞغـٞه٢ ٜٞــاز ١َٝـٚ٢ ٗ ٗٗٞةوــٚؼٓ ٝٗ ،ـَٞ
ٓٞض ؾـتَٚل ٛزٙلـ ٞك ٞة ًاْ ةاؽ زٝكـا  ،خـ٘  كُٝٗٞ٢ ٞسًٝاْ ة ةاؽ زٝكـا كٞ
 ٌَٞٚ٢ثَٙ٘ٚػـتٌٚٚاْ ثَٚٚـٞت ٝٗ ،ٛةـ ٌَٚ٢ـَٚ ٞطـا ٜثُٞـسٗ عٚةــ ِطٝت ٞ٢ ،ٞـٞضُا ُٓٞـسَٜ
ِض غـت ْٞٓ ٛٚزٝضةاض ٜٝزٗ ضِؤشٗٔٚ ،ـاُ ٛـٙٞب ، ١ةـٞٓٞؾــت ١زؤظٝر ١ئٚاًـ ، ٞكـٞ
ًٞضج ُٚـ ٞعٞئوــٌَٚ٢ ٛــ ٞةت٘ َُٚــت ٓـــٚ٢ ًٜٗ٘ٞػـــتٚعاب ةلــا  ،ة ٙـ ٞخــ٘  ٜةــٞضظ
ُٓٞس َ ٙــم ؾـــت ةـــ ٞك٘ضتٚـــٙ ،ٛـــاْ ةـــ ٞؾ ـ٢ َٜٝ٘ٚـــاًاش ٝةـــٌَٚ٢ ٞــ ٞزٝفــٞضً٘ ،َٜةــاٛٙ
ُٝٗٞ٢س ٜٝثُٞـسٗ عٚةـ ِط ١ ٝزٝضغـ ٛهــآ ٗٝضةطـطٙـّ.
َٚ٢ػـتاف ٌَٚ٢ــ ٞه ٞةٚػــت ١ضــ٘ ض ( )24خـايَ ز ثوـ ٞثوـ ٞةاغـ٢ ٛـ ٗٞةـٞغــٞضٓاتٜٞ
٢ـاز ١َٝـٚ٢ ٗ ٗٗٞةوــٚؼ زٝكــ ،ّٙٞهٞةــٞض ضِؤؾـِا٢ ٛٙـ٢ )79( ٗٞــاٞٙت٢ ٜٞـ ٗٞـٗٞ
غـ٘ٗضِٝت ٞك ٞثَٚؿـتـطٙـــ ٢ــاًاشًٝاْ ثَٚـس ْ ، ١هَٚــطٝف ٢اًاشٙٝــاْ ثَٚـسٝزِٙٝــ ٝٗٞكـٞ
ًٞ٢ـاُـ: ْٞ
 / 1غـ٘ٗضِٝت( ٟايبكْس٢ )٠ــاٙـٞتٞكـاُ٢ )3( .)03 - 03( ٟاٙــ. ٞ
 / 2غـ٘ٗضِٝت( ٟاثعساف) ٢اٙـٞتٞكاُ٢ )11( .)52 - 13( ٟاٙــ. ٞ
 / 3غـ٘ٗضِٝت( ٟالحْس) ٢اٙـٞتٞكـاُ٢ )13( .)44 - 51( ٟاٙــ. ٞ
 / 4غـ٘ٗضِٝت( ٟاإلضْسا٢ )٤اٙـٞتٞكـاُ٢ )2( .)12 - 11( ٟاٙــ. ٞ
 / 5غـ٘ٗضِٝت( ٟاي ْهْ ْْٗـ) ٢اٙـــــٞتــ.)23( ٟ

(٢ )1اٙــ. ٞ

 / 6غـ٘ٗضِٝت( ٟط ْ ْْ٘) ٢اٞٙتٞكـاُ٢ )10( .)151 - 112( ٟاٙــ. ٞ
 /7غـ٘ٗضِٝت( ٟف) ٢ــاٙـٞتٞكــــــــاُ٢ )12( .)52 - 11( ٟاٙــ. ٞ
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يةكـةم  :دسوطـتكــشاني جــهذ لـة ئـاطــش كــة ئيبمــيع لـةوانــة ،ثيَــش دسوطـتكــشاني
ئـادةمء حـةووا (عميًمـا الظــالم) بووة:
ةـٞهـــطٞف هٞغــٞض ٢ــ ٝٗٞفــٞضً٘ٗز ٠ٝضِِْٗٗ ١ض ؾـــلاٗ ٠خ٘ ٙـــ ٞكــ ٞهــ ٞغــ٘ٗضِٝتٛ

(الحْْس)ز زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵
﮶﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﮽ﭼ ٗ ،تــ ٝٗ :ٞةَٚطً٘ــاْ ٌَٚ٢ــً ٞطؤظٌــاْ
ه ٞئ٘ضَِٙل ٛـ ِض ٗٗ ٠ؾم ة٘ٗ ،ٝٗٝزضٗغـت كطزٗ" ٝئ٘ضَِٙم كـٗ ٞؾـم ة تـ ٞ٢ ،١ٝٗٞـٞض
زٝغـؤ هــَٚةسض ، َٜظضِٙطــ ٗٞزُٝطـ ٛهــآ ةــآٝٗ ،ن غـ٘ هٙ ، ٞـاْ ـ ظ ٝٗ ،ٝثَٚؿــيٙـ
ِسًاْ ه ٞةوَٚػــ٢ ٜٞـا طَٙلـ ٛـٞضَ زضٗغـت كطز.
ٓ٢ ًٗ٘ٞـا طَٙم ٞضًــ ،ٞةــٞةَ ٢ـ٢ ٗٞــا ط٢ ،ٝــا طَٙل ٛظؤض ظؤض ـٞضَ ةـ٘ٗ ٗٝزٙـاضٝ
٢ـا طٙـ ه ٞؾـٞ َٜٝ٘ٚضًةُ٘ٗ ٛز ثو ٞثوٙٞٓ ٛٙٞـٝٗ ،ٞن ضـ ْ هـ ٞغــاضز ٛٙز غــاضز
ٓٙٞـ ،ٞغـاضزتطٙـ ٓٙٞـٞ ،ٞضَٞ ١ضًتـطٙـ ٓٙٞـ.ٞ
ِ٢جـا ك ٞزٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽ ﮷﮸ ﮹ﭼ ،ك ٗٞتـِ :ٞس كـٚ٢ ٞةوـٚؼ هـِ ٞـس،ٝ

ه ٞثَٚـ ٢ـاز َٝز زضٗغـت كط ٗ.ٝ
ٓٞضٗٓٝـا ةـٞهـطٞٙٞك ٛزٙل ٞهٗٞةـاض٢ ٗٞ٢ ٝٗٝـاٞٙت ٜٞغـ٘ٗضِٝت( ٟايهٗـ) ،ٝك ٞخــ٘

زٝفـــــــــــٞضً٘ :َٜﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ ٗ ،تــــ ٝٗ :ٞكـــــاتَٚم ةـــــ ٞفطٙؿـتٞكـــــامناْ فــــٞضً٘ٗ:
كطُِ٘ٗف ة ٢ـاز َٝةـٞضْ ًٗ٘ٞٓ ،كطُِ٘ٗؾٚاْ ةطز ،ط ٞهٚ٢ ٞةوٚؼ ك ٞهِ ٞـس ة٘ٗ...
ك ٗٞتٚ٢ :ٞةوٚؼ هـِ ٞـسِ ٗٝـسٙـ خـ٘

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﮶﮷﮸ ﮹
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﮺ ﮻﮼﮽ﭼ ٗ تــ :ٞهــ ٞث ـَٚـ ٢ـــازًٝس ِــسًاْ هــ٢ ٞا ـــطَٙل ٟظؤض ــٞضَ
خـ٘هـقاُسة٘ٗ ِ٢ ،جا خـ٘ زٝفـٞضً٘٢ :َٜــاٙا ٚ٢ةوـٚؼٝٗ ١ضـٚ٢ ٜٞةوـٚؼ هـٚ ٞـاتً ٛـّ
زٝكُٞـــ ٞثؿــــتً ١ْ ٘ٚؿــــ٘ضخ ض ٜخ تـــاْ ؟ خط ثتــــطَٚ ّٙطـــطٚ٢ ٝٗٝةوٚػــــ ٞةـــ
غـتًٞلـاض ْ كـ ٞهٚ ٞات ٛخـ٘ ةٚل ْٞةـ ٞزؤغـت ١ثؿـت ١ْ ٘ٚثٞضغــتـط ٗ ٜخ ٙـاْ .
َ ًٔ ٜكْتٔ ايْ ََُٔ٥ٜهَِْٔٔ ٝ١ْ ْٜ
ٓٞضٗٓٝـا ثَٚغـًٞةـٞض  ه ٞفٞضً٘ٗزٞٙٝكـس زٝفــٞضًُ٘ [ :َٜ
جُْ٘ ٜأحِ َُْد
ـ يْ ْٜهٜ{ ]ِِٝأَِ َس َ
ؾْ َ
َ ًْٔلَ آدَُّ َٔ ُْْٖا ُٔ ٚ
جلْْإٗ َِْٔٔ ََْْا ٢زجَْْْ َِْٔٔ ٣ازُ َٚ ،٣
َ ًْٔلَ ا ٜ
ُْْ ْٛزُ َٚ ،٣
ح ٖبْإَ
طْ ًٔ ِْ بْسقَِ َٚ ،)2996( :ع ِبْدُ ِبُْٔ حُ َُ ِْٝد بْسقَِٚ ،)1479( :ا ِبُْٔ ٔ
بْسقِِ ََُٚ ،)25235( :
بسقَِٚ ،)6155( :ايدٖ ُٗٞٔ ًٜ ِٜبْسقِ ٗ ،})2953( :ت :ٞفطٙؿت ٞه ٞضُِٗٗاك ٛٚزضٗغـت كط ْٗ،
ٗٚ٢ ٝةوٚؼ ه٢ ٞا ط زضٗغت ة٘ٗ٢ ٝٗ ،ٝازًٚٝـ ه ٝٗٞزضٗغت ة٘ٗ ٝك ٞة تاْ ةاغلط ٗ. ٝ
ٙٗٞ٢ـ ةطٙتٚـ ٞه ٞئــ٘ضِ ٝٗ ،ئ٘ضِٙـ ةطٙتٚـ ٞهـ٢( ٞـاٗ  +ــ َى).
دووةم :جةطـتةي ئـادةم لة قـوسِ دسوطــت بووة ،واتة (طـأل  +ئـاو = قـوسِ) ،وة قوسِةكـة
بـة ضـةنذ قؤناغيَـكـذا تيَـثةسِيـوة :
ةـٞهـطٞؾـٌاْ هٗٞةاضٙٝٗٞ٢ ٝٗٝـ ٞكـ ٞخــ٘ هـ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛف) ٢ــاٞٙت ٛشًـاض)71( ٝز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ ٗ ،تــٙ :ٞــاز ةلــ،ٝٗٞ
كاتَٚم ثٞضٗٝضز اض ة ٞفطٙؿتٞكاُ ٛفٞضً٘ٗ ًّ :ةٞؾٞضَٙم ه ٞئ٘ضِآ زضٗغـت زٝكـ،َٞ
ئ٘ضِٙــ ه ٞض ٟزضٗغـت زٝةـآ؟ ٢ـاٗ هَ ٞ ٞي ــأل ،ك ٞتَٚلٞهٚاْ ةل ٜٞزٝةـآ ةـ ٞئــ٘ضِ.
ٞ٢ز ٜةـٞهـطـ ًٞاْ ض ٞٚٚهٞغـٞض ٢ـ ٝٗٞكـٞ ٞغــت٢ ٜٞــاز َٝةــ ٞضـُٞس ئ ُا َٚـم ز
تَٚثــٞضِ ٝ٘ٙ؟ ةٞهـــطًٞاْ ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞخـــ٘ هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس) هــ٢ ٞـــاٞٙت)26( ٛز

زٝفـــــــٞضً٘ :َٜﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ﭼ ٗ ،تــــــــ: ٞ
ؾًٞؿْْاٍ)ٙــ ةطٙتٚـ ٞهـٞ
ةَٚطً٘اْ ِٚ٢ ٌَٞٚ٢ػـامناْ ه( ٞﮱ) زضٗغـت كـطزَٗ ( ،ٝ
حْس) ئــ٘ضَِٙلٗ ٛؾ ــم ةــ٘ٗ ،ٝٗٝكــٝٗ ٞن ةـــٞضز ٜهَٔٚـاتة ــآ ١ضِٝق ةــ٘ٗ ة ـآ،
(طْْني َُ َتخ ٚ
 ٞ٢ـٞض ثٞجنـٙ ،ٞاْ ثوـ ٛهــَٚةـس ٜٝزُٝطـ ٛةـآٝٗ ،ن زَٙــع ٗٝــ ظ.ٝ
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ؾًٞؿْاٍ) ٝك ٞئ٘ضَِٙلٗ ٛؾم ة ٗ ٜٝظضِٙطــ ٞظضٙـِ هَٔٚـات٘٢ ،ٝـٙٗٞـ :
ِ٢جـا َ ( ٗٞ٢

ﭽ﮲ ﮳﮴ﭼ( ،﮳) ٗ تـ :ٞئ٘ضَِٙل ٛضِٝف ٓٞهـطـِ ٞض ٗ( ،﮴)ٙـ ٗ ،تـ:ٞ
ةــ ْ كـــطزٗٗ( ،﮴) ٗ تـــ :ٞئ٘ضَِٙـــم كـــ ٞةــ ُ ٛكطزةــآ ،ك ٗٞتـــ :ٞئـــ٘ضَِٙل ٛضِٝف
ٓٞهـــطِ ٞض ٗ ٜةـ ْ كــطزٗٗ ،ٜزٗ ٙــٗ ٛؾــم ةـ ٗ ،ٝك ٗٞتــٞ :ٞغـــت٢ ٜٞـــاز َٝةـــ ٞضــُٞس
ئ ُا ـَٚلـس تَٚثـٞضِٙـ٘. ٝ
ٓٞضٗٓٝـــــا خــــ٘  ٠ةــــٞضظٗ ةـــآ ٓاٗتــ ــا هـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛاي ْْس

ٔ) ٢ــــاٞٙت)14( ٛز

زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ ٗ ،تــــٞ :ٞغـــــتٜٞ
ِٚ٢ػـاُ ٛزضٗغـت كطز ه( ٞﮱ) ٙاُـ : ٟه ٞئ٘ضَِٙلٗ ٛؾم ةــ ٗ( ،ٜٝ﮳)،
ٗٝن ( ٜؾخْٓاز) ٗ ٙـٙ ،ٞـاُ ٗٞ٢ :ٟئ٘ضِٗ ٝؾـم ة ٗ ٜٝك ٞزٝفط ٜهـآ زضٗغـت زٝكـطٝٗ ،َٜن
زٙـع ٗٝـ ظ ١ٝك٘ثـٓ... ٗٞتس ،ك ٞةـًٙٗ٘ٞٓ ٞاْ ز٘ ٝتطٜ ( :َٜؾخْٖاز).
طــيَـيـةم  :بـةآلم سِووحـي ئـادةم فوويَـكي خـوايـيـة بـة بـةسيـذا كــشاوة :
ٞ ٝٗٞ٢غـت٢ ٜٞـاز َٝةــ ٗٞؾـ َٞٙٝ٘ٚزضٗغــت ةـ٘ٗ٢ ،ٝــٞزِ ٜضٗٗ ٞكـ ٜٞهـ ٞكَ٘ٙـ٘ٝ
ٓاتـــ٘ ٝ؟ ٢ــــاٙا ٢ــــاز َٝكـــ ٞةاةـــً ٛطؤظـاٞٙتٚٚـــً ،ٞطؤظٞكــــاُٚـ ٓـــًٙٗ٘ٞاْ تُٚٞـــا
ٞغـت ْٞ؟ ُٞخَٚط ،ةٞهـلـ٘  ،ةـٞؾـٞض زٗٗ ثَٚلـٔـاتٓ ٜٞـ:ْٞ
أ) ٞغـت( ٞجطْد) كٙٗٞ٢ ٞـ ه ٞئ٘ضِ زضٗغـت ة٘ٗ ٗٝةـ ٞضُٞس ئ ُا َٚلس تَٚثٞضِ.ٝ٘ٙ
ب) ٚاْ (زٚح) ك ٞه ٞخ٘ ٗٓ ٝات٘ ٗ ،ٝت :ٞزضٗغـتلط َٗٙل ٛتاٙةٞت ٛخ٘  ،ٞٙة ٞةٞهــطٜٞ
 ٝٗٞ٢ك ٞخ٘ ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛف)٢ ،اٞٙت)72( ٛز

زٝفٞضً٘ : َٜﭽﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩﮪﮫﮬ ﮭﭼ ،خـــ٘ ةـــ ٞفطٙؿـتٞكـــاْ زٝف ــٞضًِ٘٢ :َٜجـــا
كـــاتَٚم ٞغـــتٞك ٍٙٞضَِٙلـدػـــت ٝٗ ،هــ ٞضِٗٗ ــ ٛخ ـ َ فــَ٘ٗ ةـٞةـــٞضز ك ــطز ،ة ـ ٜ
هـــٞث ٗٞضِٗٗ ةلــــ ٗ ،ْٗٞتــ :ٞكطُِ٘ٗؾــ ٛةــ ةـــٞضْ ١غــةٗ ٜهـــآ ةلـــٞٓ ،ْٞهـةـــٞتٞ
كطُِ٘ٗؾــ ٛضَِٙـع ـطتـّ.
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ك ٗٞت :ٞضِٗٗ ـ٢ ٛــاز َٝزضٗغــتلط َٗٙل ٛتاٙةــٞت ٛخــ٘ ٞٓ ،ٞٙهةــٞت ٞهَٚــطٝز هٌَٚـاْ
تَٚـــلِٞضآ  :ضِٗٗح ؾــــتَٚم ُٚـــ ٞهـــ ٞخــــ٘ ٚـــا ة٘ٗةَٚتـــ ،ٝٗٞضـــُ٘ل ٞتُٚٞــــا خــــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـــاض ،ةـٞزَِٚٔٙـــٞضٙٞ ،ٗٝـــط ٜخـــ٘ ٓ ،ـــ ٠ًٗ٘ٞزضٗغـــتلط ٗ ٝٗ ،ٝضِٗٗ ــٚـ
ٞٙكَٚل ٞه ٞزضٗغـتـلط ٗٝكـاُ ٛخـ٘  ،ةـٞةَ زٙاض ٝزضٗغـتلط َٗٙل ٛتاٙةــٞتٚ ،١ٞاٙـ ٞهـٞ
ًـاززٚ ،ٝــا ٞٙهً ٗٞـازز ٜٞٙٞٙٝكٞ ٞغـتِٚ٢ ٜٞػـاُ ٛهــآ زضٗغـت ة٘ٗٞ ،ٝغــت٠ٞ
٢ـازًٚٝـٝٗ ١ض٢ ٜٞـازًٚٝـ زٙاض ٝهً ٞازز ٝزضٗغـت ة٘ٗ ،ٝكـ ٞؾــتَٚل ٛةـٞضٓٞغــت،ٞ
ةـٞةَ ضِٗٗح زضٗغــتلط َٗٙلُ ٛاةـٞضٓٞغــت (غْم حمطْْٛع) ،ٝةــ ٞثَٚـِج ٓٞغـتٞكــاْ
ٓٞغـؤ ثَِٚـاكـ ُٞ : ّٙٞتـاَ زٝكطُ ،َٜـ ٞةـ ْ زٝكـطُ ،َٜـ ٞزٝغــؤ هــآ زٝزضُ ،َٜـ ٞةــٞ
ـــ٘ َٜزٝت٘ ُٚـــّ زُٝطـــ ٛةةٚػــــتنيُ ،ـــ ٞةــــ ٞضــــاٗ زٝةٚـــِطآ ،ك ٗٞتـــ :ٞةــــ ٞثَٚـــِج
ٓٞغـتٞكـــاْ ثــ ٜٞةـــ ٞضِٗٗح ُاةـٙٞـــّ ،ةـــٞةَ ةـــ ٞعــٞئىَ ثــ ٜٞةـــ ٞضِٗٗح زٝةـــ،ّٙٞ
ٓٞهةـــٞتٓ ٞــٞض ضِٗٗ ــٚـ ُ ٚــ ،ٞكــ٢ ٞـاٗ  ٙــ ،ٞةـٞه ــل٘ ٓ َٚــع ٜكَٚؿــلطزِْ ً٘ ١ــاتٚؼ١
ٞهَٚم ؾـؤ زٙلٞف ه ٞزضٗغـتـلط ٗٝكـاُ ٛخـ٘ ً ،طؤظــ هـ ٞضَِٙـ ٛثَٚـِج ٓٞغـتٞكــاُٝٗٞ
ُات٘ ُــــآ ًاًٞهــٙٞاْ هٞ ٞهــس ةلـــا ٞٓ ١غـــتٚاْ ثَٚةلـــا  ،ةـــٞةَ ؾـ٘ َِٗٞٙضٝكـــاُٚاْ
زٝةِٚـآ ١ةـ ٞعٞئىَ زٝضكٚاْ ثَٚسٝكـا .
ِ٢جـا خـ٘ ف  ك ٞةـٞزٔٙـَِٞٚضٓ ٜــ ًٗ٘ٞةْ٘ٗ ١كــاِٚ٢ات ٞةــٓ ٞـًٞاْ ؾــ َٝ٘ٚةــٞ
ث َٚــِج ٓٞغـتٞكـــاْ ُــات٘ ُٞٓ ٟغـــؤ ث ـآ ةلــ ،ٜٞةـــٞةَ ةـــ ٞعٞئ ــىَ ثــ ٜٞةـــ ٞخـــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـاض زٝةـ ،ٜٞضِٗٗ ٚـ ه ٗٞضِٗٗ ،ٝٗٝك ٞه ٞضَِٙـ ٟعٞئوــ ٝٗٞثـ ٜٞثـآ زٝةـطزض،َٜ
ُـٞن ه ٞضَِٙـ ٛثَٚــِج ٓٞغـتٞكــاُ ،ٝٗٞة ٙـ ٞضِٗٗ ٚؿـٝٗ ٟن زضٗغـتــلط َٗٙل ٛتاٙةــٞتٛ
خـ ُ ٜاٗظٝز كــطزٗ.ٝ
ضـواسةم :دسوطـتـكـشاني ئـادةم لة اليــةى خــواوة ،بـة دسوطــتكشدنيَكي تايـبــة بـوو ء
وةك دسوطـتكـشاوةكـانى ديكـة نةبوو:
ةـ ٞةـٞهـطـ٢ ٜٞـ ٝٗٞكـ ٞخـ٘ ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛف) ٢ـاٞٙت)75( ٛز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ﮻

﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ﭼ،
ٗ ت( :ٞخـ٘ ) فٞضً٘ٗ٢ : ٠ـٚ٢ ٜٞةوــٚؼ ! ض ؾــتَٚم ضَِٙـ ٛهـــآ طتـ ٛكــ ٞكطُِـ٘ٗف ةـ
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 ٝٗٞ٢ةةـ ٜٞك ٞةـ ٞزٝغـؤ خ َ زضٗغــتٍ كـطزٗ٢ ،ٝــاٙا خـ ةــ ٞظهــطط ٙ ،اخــ٘ز هـٞ
غـٞضكٞؾـاْٙ ١اخٚةـ٘ٗ ْ ةٜ٘ٗ؟ ٗ تٞٓ :ٞض ه ٞثَٚؿــس ٢ـ ٗٞغـٚةٞتٓ ٞـٞة٘ٗٙ ،اخــ٘ز
َٚ٢ػـــتا ٢ــ ٗٞغ ــٚةٞت ٞة ـ ث ٙٞــس ة٘ٗٓ ،ــٞض ثَٚؿـت ــط ٢ـــاٗ غـــٞضكٞفٙ ١اخ ــ ٛةــ٘ٗ،ٜ
ٙاخـــ٘ز َٚ٢ػـــتا خ ـ ةـــ ٞظهـــطط ؟ ك ٗٞتــ :ٞخـــ٘  ٜةٞزٔٙـَِٚـــٞض تــُٚٞا ة ـ ٢ـــازًٛٝ
فٞضًـ٘ٗ( :ٝ﯂ ) ةـ ٞزٗٗ زٝغـؤ خ َ زضٗغـتٍ كطزٗ ،ٝزٙاض ٝزٗٗ زٝغــؤ

خـ٘  ٜةـآ َِٗٙـ ٞهٞغـٞض ضِ  ٜظؤضةــ ٠ٞظ ُـاٙــاُ ٛثَٚؿـني ،زٗٗ غـٚةٞت ٛخــ٘ ْ ،كـ ٞةـ
خـ٘ ؾـاٙػـتُٞٓ ٝٗ ،ْٞسَٙم ه ٞظ ُاٙـاُٚـ ٢ــ ٝٗٞتٙ٘٢ٞــى زٝكـ ،١ْٞزٝهـ ٗ :َّٚتـ :ٞةــٞ
ؾـَٞٙٝ٘ٚك ٛطُطـ ٛٚثَٚس ْ ١ةاٞٙر ثَٚس ُ ٛتاٙةـٞت ،ٝٗٞت َ زضٗغـت كـطزٓ ٝٗ ،ـٞض زٗٗ
ِض ٞٙكـاُٚـ ضَِٚٙـاْ تَٚسٝضـآً ،از َ ظًاُ ٛعـٞضِٝة ٛضَِٙطـا ةـس ٞٓ ،هةــٞتٓ ٞـ٢ ًٗ٘ٞـٗٞ
غٚةٞتاُ ٜٞك ٞخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض خـ  ٜثــآ ٗٝغـةلطزْٗٗ ١ثَٚغـًٞةــٞض  خــ٘ ٠
ثٞضٗٝضز ـاض ٜثآ ٗٝغـةلـطزْٗٗ ٗٞ٢ ٌَٞٚ٢ ،غٚةٞتاُ ٞة خـ٘  ٜةــآ َِٗٙــ ٞز زَُٚٚٝــّ،
ةـٞةـآ ٢ـ ٜٝٗٞك ٞض ُٞٚتٞٚٚكــٙٞاْ زٙــاض ٛٙةلـــ ،ّٙٞضـُ٘ل ٞض ُٞٚتٚــ ٛخــ٘ ، 
٢اٙــا ظ تــ ٛخـــ٘ ضـ ُٞ؟ ٗ ٝض ُٞٚت ــ ٛغـٚةٞتٞكـــاٌَُٚ٢ ،ٛــُ ٞــات٘ ُني ض ـ ُٞٚت ٛظ ١
غـٚةٞتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ةــع ُني ،ةـــٞةَ ٢ــ ٗٞغٚةـــٞت ٜٞكــ ٞهــ ٞظًــاُ ٛعٞضِٝةٚـــس ةـــٞ
ًاُاٞٙكـ ًٞ ٛـاظٗ ٗٞ٢ ٛٙؾـ ٞٙٞةـٞكـاضٓاتةـآٌَٞٚ٢ ،ف زٝت٘ ُني ة ٗ ٗٞتاٙــ ٞةـٞكــاضٜ
ةٔـَٚـِني ةـٞةـآ  ٜٝٗٞ٢ك ٞغـٚةٞتٞكـاْ ه ٞخـ٘  ٜتـان ١ثان ُٞفـ ٛةلـ.ّٙٞ
ثيَـهجـةم :ئــادةم ثـا سِيَكـدـشانـي جةطـتةكةيء سِووح بـة بـةسداكـشاني  ،شـايظــتةي
كـشِنوو بشدنـي فشيشـتةكـاى بووة :
٢اٙـا ٢ـاز َٝك ٜٞخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ةـ ٞفطٙؿـتٞكـاُ ٛفـٞضً٘ٗ  :كطُِ٘ٗؾ ٛة ةـٞضْ
كطُِ٘ٗؾ ــ ٛضَِٙع ــطتّ ١غــةٗكطزْ ؟ زٗ ٢ ٜــٞ ٜٝٗٞغـــتٞك ٜٞضَِٙلد ــط ٗ ضِٗٗ ٚؿ ــٛ
ةـٞةـــٞضز ك ــط ِ٢ ،جـــا ؾـاٙػـــت٢ ٜٞــ ٝٗٞةــ٘ٗ فطٙؿـتٞكـــاْ كطُِ٘ٗؾــ ٛة ـ ةـــٞضْ ،ةـــٞ
ةـٞهـط ٜٝٗٞ٢ ٜٞك ٞخـ٘  ٠ظ ُا ١ؾاضٝظ ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛص) ٢ـاٞٙت)72( ٛز زٝفـٞضً٘: َٜ
ﭽﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﭼِ٢ ،جــــــــــا كــــــــــاتَٚم

ٞغــــتٞك ٍٚٙٞضَِٙلدػــــت ١هـــ ٞضِٗٗ ـــ ٟخ ٙؿــــٍ فــــَ٘ٗ ثَٚــــس كطز" ،هـــ ٗٞضِٗٗ ـــٞ
تاٙةـٞت ٜٞٚٚكٞٓ ٞض خ َ زٝظ ُـٍ ض ُـ ٠ٞ٢( "ٞفطٙؿـتٞكـامن !) كطُِ٘ٗؾ ٛةـ ةــٞضْ،
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ك ٗٞت :ٞكـاتَٚم ٢ـاز َٝك ٞتُٚٞـا ٞغـت ٜٞة٘ٗ ،ٝفطٙؿـتٞكـاْ كطُِ٘ٗؾٚاْ ة ُـٞةطزٗ،ٝ
ٗ ٝكـاتَٚلٚـ كـ ٞتـُٚٞا ضِٗٗح ةــ٘ٗ ،ٝزٙػــاْ كطُِ٘ٗؾـٚاْ ةـ ُـٞةطزٗ ،ٝةٞهــل٘ كــاتَٚم
ضِٗٗح ةـ ٞةـٞض ٞغـتٞك ٜٞز كـط ٗ ٗٝة ت ٞةـٞؾـٞضَٙل ٛتـ ،ٗ ٗٞك ٞضـاك ٗٞخط ث ٜٞهـٞ
زٝغـت ةـآَِٚ ،١ـٚؿـِاٞٙتٚـ ٛخـ٘  ٠ةـ ةلـط ،١َٜةت٘ ُــآ ًٞ٢اُـٞت ٛخــ٘ ٓٞهةطــط،َٜ
 ٗٞ٢كـات ٞؾـاٙػــت٢ ٜٞــ ٜٝٗٞة٘ٗ ،ٝك ٞفطٙؿـتٞكـاْ كطُِ٘ٗؾـ ٛضَِٙع ـطتِـ ٟة ةـٞضْ.
شـةشـةم :حيكمـةتـي دسوطــتـكـشاني ئـادةم ئـةوة بـوو ،كـة ببـيَتـــة جـيَهـيشــين خــوا
لةطـةس صةوي :
٢اٙـا ةـٞهـطًٞاْ ضٚٚـٞ؟ ةـٞهــطًٞاْ ٢ــاٞٙت ٟشًـاضٙ)30( ٝـ ،ٞهـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايبكْس)٠
خـــ٘

زٝفٞضًـــ٘آ  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭼ ٗ ،تٙ :ٞـاز ةلـ ٝٗٞكـاتَٚم ثٞضٗٝضز ـاض ةـ ٞفطٙؿـتٞكـاُ ٛفٞضًًّ٘ٗ :
ز ُ ــٞضَِٚ ٜؿــَِٚلٍ هٞغـــٞض ظَِٚ ( ،ٜٗٝؿــَِٚٚم هٞغـــٞض ظ ٜٗٝز َٚ ٝـطَِ ١ز ٙــس،)ٍَُٚٝ
زٙـــاض ٝزٗ ٙـــ ٛةـ ــاؽ زٝكــــا كـــ٢ ٞــــ ٗٞخٞهٚـةٙٞــــ٢ ٞــــاز ،ًٞٝك ٗٞتـــٚ :ٞلٌـــٞتٛ
زضٗغـتلط ُ٢ ٛـازٝٗ ٗ ٗٗٞ ١َٝضـٞكٙٞاْ ٢ـ ٝٗٞةـ٘ٗ كـَِٚ ٞؿـِٚاٞٙتٚــ ٛخــ٘ ةلـْٞ
هٞغـٞض ظ ،ٜٗٝك ٞزٙـاض ٌَٞٚ٢ ٝثَٚؿـــتـط ةاغـٌاْ كـطزٗ ٝكــَِٚ ٞؿــِٚاٞٙتً ٛٚطؤظــ ةـ
خـ٘ هٞغـٞض ظ ،ٜٗٝض ُـ ٞ؟ ه ٞغ٘ٗضِٝت ٛةـٞئــٞضِٝز ةـ ٞتٞفكـــٚأل ةامسـاْ كـطزٗٝٗ ،ٝ
ٚ٢ ٗٞ٢ؿـلـاهُٞٓ ٜٞسَٙم ه ٞظ ُاٙـاْ ةاغــٚاْ كــطزٗ ٝكــ ٞـ٘ ٙــُ :ٞا ٘جنــآ ًطؤظــ ةــٞ
َِٚؿـِٚـ  ٛخـ٘ ه ٞئٞهـ َٞةـسض ،َٜضِٗٗمنـاْ كطزؤتـ ٝٗٞكـُ ٞـٞخَٚط ٗ ُٚـ ،ٞضـُ٘ل ٞةــٞ
كطزً ٝٗٝطؤظـ َِٚؿـ ٚخـ٘  ٞٙهٞغــٞض ظ ،ٜٗٝةــ ٗ ٗٞتاٙـ ٜٞكـ ٞخــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض
زٝغـؤ ًطؤظٞكـاُ٢ ٛـاٗٝة كـطزٗ ،ٝض ٛزٝكـ ،ْٞهٞغـٞض ظ ٜٗٝةٚلـ : ْٞضــاك ٞزٝكـ،ْٞ
ٙاْ خط ث ٞزٝكٞٓ ،ْٞهةـٞت ٞخـ٘ ث َٛٚخ ؾـ ٞضـاك ٞةلٓ ،ْٞـٞض ة ٙـٞف ٓـ٢ ًٗ٘ٞـٗٞ
ثَٚغـًٞةـٞض ُ ٜٞة ُاضزْٗٗ ٝٗ ،كتَٚةـٞكـاُ ٛة ز ةـٞظ ُسْٗٗ ٝٗ ،ضِ َٛٙضـاكـٞكطزُٚؿـٛ
ثَٚؿـاْ ز ْٗ ،ة  ٜٝٗٞ٢ضاك ٞةلـ ،ْٞةـٞةَ طُ  ٞٙٝٗٞ٢كِٚ٢ ٞػـاْ ٗٝن ِٚ٢ػــاْ ض
ًػــ٘هٌاْ ةآ ،ض كافط ةآ ،خ٘ زٝغؤ كطزؤت ٗٝٗٞهٞغٞض ظ ٜٗٝز ِٙاْٗ ،ةًٞ ٞةٞغــؤ
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تائٚلطزُ ٝٗ ،ٝٗٞزٝغؤ ٢اٗٝة كطزْٗٗ ك ٞض ٛزٝك ١ْٞض ْ زٝكـ ، ْٞةٚلـِ٢ . ْٞجــا
ًٞٞ٢ف ةطٙت ٞٚهَِٚ ٞؿـِاٞٙت ٛٚكطزًُ ٟطؤظــ هٞغٞض ظ ٜٗٝة خ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض .
ز ٙــاض ٝغـٚةٞتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ف ُ ،اة ــآ غــٚةٞت ٛزضٗغـتلط ٗٝكـــاُٚاْ ئٚــاؽ ةلط َِٙـٞ
غـــٞض ،ضُ٘ل ــُٞٓ ٞسَٙــــم هــ ٞظ ُا ٙــاْ ٘ت٘ٗ ٙــاَُِٚ :ٞؿــ ٚكٞغ ـَٚم كـــاتَٚم زٝة ـآ
َ ًٜـَ ٝؾَٝ ْٕٜؾََْٜا ٗ )ٟتـ:ٞ
كـاتَٚـم ك ٗٞ٢ ٞكٞغـ ٞهـُٞ َٜٗٞةـآٙ ،اخـ٘ز ًُٞاةـآ ،زٝهـَ ( :َّٚ
ُٚ ٜـ ،ٞةــٞةَ
ض تـ ٞؾـ٘ َ٢ ٙـ ،ٗٞهٞةـ ٞض٢ ٜٝٗٞ٢ـٝٗ ٗٞفـات ٛكـطزٗٙ ،ٝاخــ٘ز ٢ـ ٗٞهـَ ٗٞ
خـــ٘ ُــ ٞــاٚ٢ب زٝةـــآُ ،ــ ٞزٝؾ ــٌط ،َٜة ٙــُ ٞا ٘جن ــآ َِٚؿـ ِٚــٞٓ ٛة ــآ ! ٌَٚ٢ــٞف
غْ ٗ )ْ٤ٞتــٓ :ٞـٚ
زٝهـَٚني :غـٚةٞتٞكـاُ ٛخـ٘ ٗٝن خـ٘ ْ ،ضُ٘لــٜ ( : ٞيِْٝظَ نِ ُٜثًْٔ٘ٔ َ
ؾـــتَٚم ٗٝن َِٗٙـــ( ٠ٗ ٠ٞخـــ٘ ) ُٚـــ ،ٞة ٙـــَِٚ ٞؿـــني ثٙٞــس كطزُ ٛخـــ٘  ٜةـــٞضظ
ة خـ ٚ ،ٜا ٞٙهَِٚ ٞؿني ثٙٞس كطزًُ ٛطؤظٞكـاْ ة خ ٙاْ ،خـ٘ ًٓٚٞؿـٓ ٞــ،١ٞٙٞ
٢ـاًازٙٝـ ،١ٞظِٙسٗٗؾـ ٗٞغـٞضثٞضؾـتٚلـاضٙؿـَِٚٚ ،ٞؿـِٚؿـ ٛهٞغـٞض ظ ٜٗٝز ُاٗ ،ٝكـٞ
ٗٝن ــ٘م ٢ــ ٝٗٞؾـــتَٚل ٛةـٞضٓٞغـــت ٗٞؾـــتَٚل ٛضُِٗٗــ ،ٞضــُ٘ل ٞخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض
زٝغـؤ ًطؤظ٢ ٛـاٗٝة كطزٗ ٝكـ ٞضـ ٛزٝكــا  ١ضـ ْ زٝكــا  ،هٞغــٞض ظ ٜٗٝ؟ ةــٞةَ
٢ـا ـاز ضٙؿـ ٛكطزؤتـ ٝٗٞك ٞضـان ةلـا  ١خط ثُٞ ٞكـا ِ ،ض غـت ةـطِٗ ٗ ضـُ ٗٞـٞضِٗ .
حـةوتةم :مـشؤظـ لة باشـتـشيو شــيَوة دا دسوطـتـكـشاوةء ،يةلَـطشتهـي ئةمـانةتي خــواي
ثـآ طــثـيَـشدساوة :
خـــ٘  ةاغــ ٛكــطزٗ ٝكــً ٞطؤظــ ٛهــ ٞةاؾـــي ّٙؾ ـَٝ٘ٚز زضٗغـــتلطزٗ ،ٝةاؾـــيّٙ
ؾ ـٞ َٜٝ٘ٚغـــت ١ٛٙٞضِٗٗ  ٚـ ١ٛعٞئو ــٓ ،ٛٚــٞضٗٓٝا ٓٞه ــططت غــثاضز ٜٝخ ـ  ٜةـــٞ
ًطؤظـ غثاضزٗ ،ٝه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايتني) هـ٢ ٞــاٞٙت)4( ٛز خــ٘

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠ ﭼ ٗ ،ت :ٞةَٚطـً٘اْ ٌَٚ٢ــً ٞطؤظٌـاْ هـ ٞةاؾــي ّٙثَٚلــٔاتٞز ،
ه ٞةاؾـي ّٙؾـَٝ٘ٚز زضٗغـتلطزٗ ٝٗ ،ٝزٝضةاض ٜٝثآ غـثَٚطزض ُِٚ٢ ٛػـاْ كًٞ٢ ٞاُـٞتٛ
خـ٘

ٓٞهةطـط ،َٜه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاثحصاب) ه٢ ٞاٞٙت)72( ٛز زٝفٞضً٘ :َٜﭽﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ
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ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ ٗ ،ت :ٞةَٚطً٘اْ  ٌَٞٚ٢غثاضزًٝاْ ضِ ُ٘ ُس هٞغــٞض
٢ـاغـٌاُٞكـاْ ١ظ ١ٜٗٝضٚاكـاْ ،ةـٞةَ ٢ـاًازُ ٝـٞةْ٘ٗ ٓـٞهٚةططْ ٝٗ ،هــ َٛٚتطغــاْٝٗ ،
ِٚ٢ػـاْ  ٗٞ٢غــثاضزٞٓ ٜٞٙٝهـطــط  ،ةَٚطً٘ـاْ ٢ــٙٗٞـ ظؤض غـتًٞلــاض ٗٝظؤض ُٞفاًـ،ٞ
ٗ تِٚ٢ :ٞػـاْ ٞ ٞ٢ض ٓٚس ٞٙت ٛخـ٘  ُٞ ٜـاتـآ ١زٝغـت ةـٚٓ ٞس ٞٙت ٟخـ٘ ٗ ُٞ ٝط، َٜ
ظؤض غتًٞلاض ٝه ٞضِٗٗ ٜكطز ٝٗ ،ٝٗٞٚٙٝظؤضٙـ ُٞفاً ٞه ٞضِٗٗ ٜفٚلط ١ٟٙت ٚض.ٝٗٞٚٙ
ك ٗٞت :ٞهِ ٞض غـتٚٚس ِٚ٢ػـاْ ٓٞهـططًٞ٢ ٜاُٞت ٛخـ٘  ٝٗ ،ٞٙهـ ٞةاؾــي ّٙؾَٝ٘ٚؾـس
خـ٘هقَِٚط ٗٞٓ ،ٝهةـٞتٌَٚ٢ ٞـ ٞثَٚؿــيٙـ ةاغــٌاْ كـطزٗ ،ٝكـًٞ ٞةـٞغــت هـًٞ٢ ٞاُـٞ
هـَٚطٝز  ٞٙٝٗٞ٢كِٚ٢ ٞػـاْ ةـٚ٢ ٞــط ز٢ ٜٝــاظ ز ُ ٜٞخـ  ٜشٙـاُ ٛزُٚـا ةط٘ظٝضَِٙــآٝٗ ،
خـــ٘  ٠ةـــآ ٓـــاٗٝأل ضِ َٙــ ٛث َٚــس ٗ ٝكــ ٞةـُٞس ٞٙتٚـــ ٛةـ خـــ٘ ةلـــا ٙ ،ــاْ ُٙٞلـــا  ،كـــٞ
٢ــٝٗٞف ةطٙتٚــ ٞهــًٞ٢ ٗٞاُٞتــ ٜٞث َٚــ ٟغـــثاضزٗ ،ٝكــً ٞـطؤظـــ هــ ٞشٙــاَُٚل٢ ٛـــاظ ز ُٗٞ
٢ـاضٝظًُٗٗٞس ُٞز ةت٘ ُـآ ةصٙــآ  ١ضــاك ٞةلــا ٙ ،ـاْ خط ثـ ٞةلــا  ،كـ ٞهـٞ٢ ٞجنــاًٛ
٢ــٝٗٞف ز ُٓٞــسَٙلٚاْ ضـــان زٝضزٝض ــُّٞٓ ،١سَٙلٚؿــٚاْ خــط ء زٝضزٝضــّٙ ،اُـــ: ٟ
ُٓٞسَٙلـٚاْ ه ٞتائٚلطزُ ٜٝٗٞخــ٘ زٝضزٝضــُّٞٓ ، ١سَٙلٚؿـــٚاْ هـ ٞتائٚلــطزُــٜٝٗٞ
خـ٘ زٝضُـاضــّ.
يةشـتةم :نة لة قوسِئـانذا ،نة لة طـونهةتذا وةك باطـي دسوطـتـكــشدني ئــادةم كـشاوة،
ئـاوا بـة وسديـي باطـي دسوطــتـكـشدني حــةووا نةكــشاوة :
 ٜٝٗٞ٢ك ٞهٗٞةاض ٝٗٝه ٞئ٘ضِ٢ـاُس ةاغـلط ٗ ٞٙٝٗٞ٢ ،ٝك ٞخـ٘ ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايٓطْْا)٤

٢ــــــــاٞٙت)1( ٛز زٝفـــــــٞضً٘ :َٜﭽﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ...ﭼ ٗ ،تـــــــــ٢ :ٞـــــــــٜٞ
خٞهـلِٚـ ! ٞثاضَٙـع ه ٗٞثٞضٗٝضز ـاضٝتاْ ةل ،ْٞك َٜٝ٘ٚ٢ ٞهٞٙ ٞن ُٞفؼ ةـ ٞزَِٚٔٙـاٗ،ٝ
ثاؾــاْ ٓــٞض هــ ٞخ ـ ٓ ٜاٗغـــٞضٝكٙٞؿٝٗ ٛزَِٚٔٙــاٗ ٝٗ ،ٝهــ ٗٞزٗٗ (ُٞفػـــ )ٞثٚــاٗ ْ١
٢ـافطٝتاَُٚلـ ٛظؤض ٠ةةٗكطزُٗٗـ ٝٗٞة ٞظٙٗٝـس  ٗ ،تٝٗ :ٞض ٜٞهــآ ٗ ٝثـاف خػــتْ٘ٗ،
٢ـ٢ َٞــاٞٙت ٞتُٚٞــا ٢ـ ٝٗٞز ٝـُٞٙٞــآ كـ٢ ٞــاز ١َٝــ( ٗٗٞعًُْٗٝا ايطَّْ) هـٙ ٞـٞن
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ـ ضٞ ٝغـــت ٗٞضِٗٗح زضٗغـــت ةــْ٘ٗ ،ةـــٞةَ ٓ ُٞــس َٜهــ ٞظ ُاٙــاْ ٘ت٘ٗ ٙــاُ٢ :ٞــَٞ
٢ــاٞٙت٢ ٞــاًاش ٞٙٝةـــ ٝٗٞكــ ٞــ ٗٗٞهـ٢ ٞـــازٚ َٝاة تـِ٢ ،ٝٗٞجـــا ُٓٞـسَٙلٚاْ زٙــاضٛٙ
زٝكــ ْٞكــ ٞثٞض غـ٘ٗٞٙك ــ٢ ٛـــاز َٝة ت ــ ٞــٙ ، ٗٗٞــاُ :ٟخـــ٘ هــ ٞثٞض غــ٘ٗ٢ ٜـــازَٝ
ـــ ٜ ٗٗٞزضٗغـــت كــطزٗ ! ٝةـــٞةَ ٌَٚ٢ـــ ٞزٝهــَٚنيُٚ ٗ :ــٝٗ ،ٞن ًــّ هــ ٞتٞفػـٚـــط٠
غـ٘ٗضِٝت( ٛايٓطْْا)٤د ةـ ٞتٞفكـٚأل ةاغـ َٝٗٞ٢ ٟكـطزٗ ،ٝةـ ٞةـٞهـط ٜٝٗٞ٢ ٜٞك ٞخــ٘
ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛايْس )ّٚهـ٢ ٞــاٞٙت)21( ٛز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ٗ ،تــ ٝٗ :ٞهــُٚ ٞؿـاُٞكـــاُ ٛثٞضٗٝضز ـاضَٙتٚـــ ٛخـــ٘
ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞهــ ٞخ تــاْ ٓاٗغـٞض ُت ــاُ ٛة ـ زضٗغـــت كــطزْٗٗ  ،تــاك٘ ةـــ ٓ ٞــ ٙاُٝٗٞ
خ ؾ٢ ١ٛٚـاض ًٚٚتاْ ة ةآ ١ةـٞظ ١ٛٙٝخ ؾـٙٗٞػــت ٟهـُ َُ٘ٚ ٞتاُـس ز ُـاٗ ،ٝةَٚطً٘ـاْ
هٝٗٞز ُٚؿــآُ ٞـ ْٞة كٞغـاَُٚم ك ٞةٚـط ةلـ.ُٝٗٞٞ
ِ٢جـا  ٞ٢ـٞض  ٗٗٞه٢ ٞـاز َٝزضٗغــت ة٘ٗةـآ ،زٝةــآ ٓــ ًٗ٘ٞثٚـاٗ ُٚـُ ٗٞ٢ ،ـٜٞ
ك ٞشُٚاْ ٓٓ ،ٞٙٞاٗغـٞضٝكـاُٚاْ هَٚٚـاْ زضٗغـت ةـ٘ٗةّ ! ةــٞةَ ُـٞخَٚطٓ ،ـ٢ َٞـٜٝٗٞ
ــ٢ ٗ ٗٗٞـــاز ٓ ،َٝــ٢ َٞــٓ ٜٝٗٞــــ ًٗ٘ٞثٚــاٗ ْٓ ١اٗغـٞضٝكـــاُٚاْ ًٞ :ةـٞغـــت ث َٚــٛ
ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞهــٞ

ـ ض٢ ٜــ ْ ٗٞزضٗغـــت ةــْ٘ٗ ،ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﭼ ٗ ،ت :ٞهٞ

ضُٞ ٜفػ ٛخ تـاْ ٓاٗغـٞضٝكــاُٚؿ ٛةـ زضٗغــت

كــــطزْٗٗٝٗ ،ن ضــــ ْ هــــ َٜٗٞزٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭼ ،هَٚطٝؾــــس زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﮌﮍﮎﮏ ﮐﭼٓ ،ــــٞض
ًٓٞاْ تٞعةٚـط ٝزٗٗةـاض ٝة تـ ،ٝٗٞهـ َٜٗٞةـ ٞؾ َٜٝ٘ٚتان ،هَٚـط ٝةــ ٞؾـ َٜٝ٘ٚكـ ِ٢ ،جـا
ٞ ٞ٢ض  ٗٗٞه٢ ٞـازٚ َٝا ة٘ٗةَٚت ،ٝٗٞةٞث٢ ٗٞ٢ َٛٚاٞٙت ٜٞغ٘ٗضِٝت( ٛايٓطْا ،)٤زٝةآ
ٓ ًٗ٘ٞشُٞكاُٚـ ه ٞثٚاٗٝكاُٚاْ ٚا ة٘ٗةِ ،ٝٗٞةـ ٞث٢ َٛٚـاٞٙت ٛشًاض )21( ٝغ٘ٗضِٝتٛ
(ايْس ! )ّٚكــ ٞةَٚطً٘ــاْ ُــٞٙ ٞكــٙ ٗ َٞــُ ،ٗٞــ ٞزًٗٗٚٝــاْ ٗ ٙــ ،ٞضــُ٘ل ٞةـــ٢ ٞـاؾــلط
زٙـاض ،ٝشْ ه ٞثٚاٗ زضٗغـت ُٞة٘ٗ ،ٝةـٞهل٘ ةـٚ ٞـا زضٗغــت ةـ٘ٗ ،ٝةــٞةَ ٙـٞن ـ ضٝ
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ُٞفػّ ،ةـًٞٓ ٞاْ ؾَٝ٘ٚف  ٗٗٞه٢ ٞـازٚ َٝا ُٞة ت ،ٝٗٞةـٞةَ ٞٙن ضُ ٝـٞفؼ١
ثَٚلـٔاتٙٞـاْ ٓ ،ٞٙٞة ٞؾـ َٜٝ٘ٚؿــؤ ٗ ،تٞٙ :ٞن ضٞ ٝغـت ٗٞضِٗٗ ٚـاْ ٓٙٞـ.ٞ
ِ٢جـا ه ٞغـُِ٘ٞتٚؿـس  ٜٝٗٞ٢كٓ ٞـات٘ٓ ٝـٞض ٙٝٗٞ٢ـ ٞكـ٢ ٞــافط ٝتٞؾـــة ٕٚكـط ٗٝ
ةـــ ٞثٞض غــ٘ٗ ،ٝٗٝةـــٞةَ تُٚٞـــا ٗٝن َٗٙطــ٘ ُسُ٢ ٛـــافط ٝةـــ ٞثٞض غــ٘ٗ ٓاتــُ٘ ،ٝــٞن
 ٝٗٞ٢ك٢ ٞـافطٙ ، ٝاخـ٘ز ةاغ ٛـ ٗٗٞةلط ،َٜكـٙ ٘ ٞـ : ٞهـ ٞثٞض غـــ٘ٗ ٜال ٠ضـٞث،ٛ
٢ـاز َٝزضٗغـت ة٘ٗ ،ٝةا تًٞاؾـا ٗٞ٢ ٜغــآ فٞضً٘ٗزٙٝـ ٞةلــ: ّٙٞ
فةرمايشـــتي يةكـــةم :ثَٚغـًٞةـــٞض  فٞضً٘ٗٙــٞت[ :ٟاض ْْت ِٛؾُٛا بٔاي ٓٚطْْاِْٝ ََ ٔ٤سّا،
ك ْ ًٜع ٢أِ ٜعَْْٜ ،ُٙؾ ْإَ ِٕ٢ذ َٖ ِب ْتَ تُكُ٘ ْ ُُ ٝ
غ ْٔ ٕ٤ِٞؾْْ ٞاي ٚ
ق ْ ًٜعَٚ ،٣إ ٖٕ٢أِ ٜع ْ ََ ٛج َ
َ ًٔ ٞك َْٔ َٔ ِْٔ ٔ
ٜؾ ْإُ ُٖٔٗ ْٖ ٢
جْ ُْ٘
َسَ َ
نٜطَْ ْ ِس َتَُ٘ٚ ،إَ ِٕ٢تسَنٞتَْ ُْ٘ ٜيْ ِِْ َْ ْٜصٍ أِ ٜعْ ْ َٛجَ ؾٜاضْ ْْت ِٛؾُٛا بٔاي ٓٚطْ ْْاْ َََْٝ ٔ٤سّا] {أِ ٜ
اي ُبخَ ْْاز ٟٗ٢ب ْْسقََُِٚ ،)5185( :طِْ ًِْْٔ ب ْْسقِ )3632( :عَْ ِْٔ أٔ ٜب ُْْٖ ٞسَْ ِْٜسََٚ  ٜ٠اي ٞ ً٤ؿْ ْغٝ
خْْاز ٗ ،}ٟٚ٢تــ٢ :ٞـاًَ٘ش ـــاضٚٙتاْ زٝكــ ،َٞه ٞــٞيَ ٢ـــافطٝتاْ ةــاف ةــّ ،ضــُ٘لٞ
ٔي ُ ًٞب َ
٢ـــافط ٝهــ ٞثٞض غـــ٘ٗ زضٗغـــت ةـــ٘ٗ ٝٗ ،ٝخـــ٘ ضتط ّٙةــــٞؾ ٟثٞض غــ٘ٗ ،ةــــٞؾٟ
غـــٞضٞٙٝٗٝتِ٢ ،ٟجــا  ٞ٢ــٞض ةتــِ َ٠ٗٞض غـــت ٟةلٙٞتــ ٝٗٞزٝؾــلآ (ثٞض غــ٘ٗ  ٞ٢ــٞض
ِٚ٢ػـــاْ ةٚــِ َ٠ٗٞض غـــت ٟةلـــات ٝٗٞزٝؾــلآ) ٞ٢ ٝٗ ،ــٞض ٗ ظ ٠هــــآ ةَِٚــٓ ،ٟــٞض ةـــٞ
الضٙــ ٛزًََِٚٚٝتــ ،ٝٗٞة ٙــ ٞه ٞــٞهٚاْ ةاؾــ  ٗ( ،تــً٘ :ٞز ض ٙــاْ هٞ ٞهــس ةلــ١ْٞ
ضـاٗث ؾـ ٛٚه ٞكـً٘ٞكـ٘ضِٚٙاْ ةلـ. )ْٞ
زٗ  ٛٙةاغ ٛزٝكـًٞ َٞةـٞغـت ه ٞكً٘ٞكـ٘ضِ٢ ٛٙـافط ٝضٚٚـ.)ٞ
ضْ ْْ ٍَٛاي ٜ  ْٔ٘ ْ ً٤قْ ْ ْاٍَ :ا ٞيَُ ْ ْ ْسِأٝ٠ٜ
فةرمايشـــــتي وةةةمَ [ :ع ْ ِْٔ أٔ ٜبْ ُْْٖ ٞسَ ِْ ْ ٜسَ  ٜ٠أ ٖٕٜزَ ُ
ط ِس َتَٗاَٚ ،إ ِٕ٢اضْْتُِ َتعِتَ ٔب َْٗا ،اضْْتُِ َتعِتَ ٔب َْٗا َٚؾَْٔٗ ٝا عْٔ َٛجْ]
ك ًٜع ،٢إ ِٕ٢أٜ ٜقُِ َتَٗا نَ ٜ
نْاي ٚ
طًِْْٔ بْسقِ ٗ ،})3629( :تــ٢ :ٞــٞة٘ ٓــ٘ضِٙٝطِٝ
خْْاز ٟٗ٢بْسقِِ ََُٚ ،)5184( :
َسَجَُْ٘ اي ُب َ
{أِ ٜ
خـــ٘ ه َٚــِ ٟض ظ ٠ة ـآ ،زٝه ـآ :ثَٚغـًٞةـــٞض ٠خ ــ٘  فٞضً٘ٗٙــٞت٢ :ٟـــافطٝٗ ٝن
ثٞض غــ٘ٗٙـٞ ٞ٢ ،ٞض ةتِ َ٠ٗٞض غـت ٟةلٙٞتـ ،ٝٗٞزٙٝؿـل ٞ٢ ٝٗ ،َِٟٚـٞض هَٚـٞ ٛضَِٙــ،ٟ
ٓٞض ةـ ٞالضٙـً٘ ٛز ض  ٜه ٞـٞهـس زٝكــ ،١ٜٞهٞٙ ٞكــس ٜةـٓٞطًُٞٝـس زٝةــّ.
ضْ ٍُٛايً : ْٔ٘٤إ ٖٕ٢ا ٞيَُْسِأٜ٠ٜ
فةرمايشـيت ســـيـــةم[ :عَِْٔ أٔ ٜبُْٖ ٞسَِْٜسَٜ  ٜ٠قْاٍَٜ :قْاٍَ زَ ُ
طسٜ٢كٜ ،ٕ١ْٜؾْإ ٢ٕ٢اضْْتُِ َتعِتَ ٔب َْٗا اضْْتُِ َتعِتَ
َ ًٔكٜتِ َِْٔٔ قْٔ ًٜع ،٣يَ ِْٜٔتطْْتكٔ َِٝيْٜوَ ٜع ٜ ٢ًْٜ
ُ
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ط ًِْْٔ
ج ُْ٘ َُ ِ
َسَ َ
طَٝ ٜق َْْٗا] {أِ ٜ
ط ْ ُسَٖا ٜ
ط ْ ِس َتَٗاَٚ ،نِ ٜ
ٔ َٚب َْْٗا ٔع ْ َٛجَْٚ ،إَ ِٕ٢ذ َٖ ِب ْتَ ُتكَْْٔٗ ُُ ٝا نَ ٜ
بسقِ ٗ ،})1468( :تـ٢ :ٞـٞة٘ ٓــ٘ضِٙٝطِ ٝخــ٘ هــِ َٟٚض ظ ٠ةـــآ ،زٝهــآ :ثَٚغـًٞةــٞض٠
خـــ٘  فٞضً٘ٗٙــٞت٢ :ٟـــافط ٝهــ ٞثٞض غــ٘ٗ زضٗغـــت ةــ٘ٗ ٗ( ٝتــ :ٞهــ ٞؾ ـ٠َٝ٘ٚ
ثٞض غـ٘ٗز زضٗغـت ةُ٘ٗٞ ،ٝن ه ٞثٞض غـ٘ٗ زضٗغــت ة٘ٗةـآٝٗ ،ن ثَٚؿــي ةاغــٌاْ
كــطز) هٞغـــٞض ضَِٚٙــٞكِ ٛض غـــت ةـ ةـــٞضزُ َ ٗٝاةــآ ،ة ٙــ ٞ٢ ٞــــٞض ه َٚــٞ ٛضِ َٙــ،ٛ
ه ٞــٞه ٛز ٝــ٘ظٝض َ ، ٙهــ ٞاه َٚــم ز كــ ٞالضٞٚٙكــٙٞٓ ٜٞــ ٞ٢ ٝٗ ،ٞــٞض ٗٙػـتٚؿـــت
ِض غـؤ ةلٙٞـ ٝٗٞ٢ ،ٝٗٞزٙٝؿـلـَِٚـ ،ٛؾـلـاُسُٚؿ ٛةطٙتٚـ ٞه ٞتــٞةق ز ُــ.ٟ
َٚ٢ػـــتا ةــع ُني ًٞةـٞغـــت هــَٙٗ ٗٞطــ٘ ُسُ ٜٞثَٚغـًٞةـــٞض ٜخـــ٘  ٗ ،تــَٙٗ :ٞطــ٘ ُسُٛ
٢ـافط ٝةـ ٞثٞض غـ٘ٗ ضٚٚـٞ؟ ةَٚطً٘اْ ثٞض غـ٘ٗٝكـاْ ك ٞئٞفٞغـ ٜٞغـ ِٚثَٚلـس،َِّٙ
الضْ٢ ،ـــاؾلط  ٞٙةـ ٓٞــ ٢ ٜــ ٗٞالضٞٚٙؾــٚاُ ،ٝٗٞزٝتــ٘ ُّ ئٞفٞغـــ ٜٞغــ ِٚثَٚل ــة،َِّٚ
ةـٞةَ ئٞفٞغـ ٜٞغ ِٚالُ ٜٞضٚـ ٞٚ؟ قِسٗئَٚلـٝٗ ،ٞن ك٘ضز ٗٝض ٛٙخ ًـاْ زٝهـ:َّٚ
( ــٞضطٓ ١ــُٞاِٗٚ٢ ٜػـــاُ ٛتَٚس ٙــ ،)ٞغـٞٚٚكـــاْ ،زيَ ،ــٞضطٓ ،ــًٙٗ٘ٞاْ هــَُٚ ٞــ٘
ئٞفٞغـــ ٜٞغـــ ِٚز ِْ٢ ،جــا ثٞض غــ٘ٗٝكـــاْ ةـٓٞـــ  ٜالضٚٙاُــ ٝٗٞت٘ ُٙ٘ٚاُــ٢ ،ٞــٗٞ
ئٞفٞغـــ ٞثَٚل ــة٢ ،َِّٚـــافطٝتٚـ خـــ٘  ٠كـاضةـــ ٞآ ٗ  ٠خـــ٘هقاُسٗ ،ٝكـــ ٞتــُٚٞا ٢ــٗٞ
زٝت٘ ُــآ ز ٙــم ةـآ ،١تــُٚٞا ٢ــ ٗٞزٝت٘ ُـآ ًِــس ه ٛةةــآ ٗ ،تــٝٗ :ٞن ضـ ْ ئٞفٞغـــٜٞ
غــ ِٚزٝت٘ ُــآ ــٞضط ١غـٞٚٚكـــاْ ،١زهــِٚ٢ ٛػـــاْ هــ َُ٘ٚٞخ ٙــس تََِٚٙٗٞتــ،ٝٗٞ
٢ـافطٝتٚـ زٝت٘ ُآ كـ ضثً ٜٞطؤظـ ه ٞةاٗٝؾ ٛخ ٙـس تََِٚٙٗٞتـ ٝٗ ،ٝٗٞهـِ ٞض غــتٚٚس
ك ضثــً ٜٞطؤظ ــ  ،ــٞضطٓ ١ــُٞاٗ ٜز ٙــــم ١ةاةـــٓ ،ٞــٞض ة ٙــٞف ةـــًِ ٞــس يَ زٝهــــَّٚ
" طـٞض ؾـِ٢ ،"ٞجا ٢ـافط ٝضـ ْ ت٘ ُٞٙ٘ٚت ٗٞ٢ ٛاهـٞتٓ ٜٞـٞةـــآ هـ ٞضِ غــتٚٚس
ةـٓٞــ  ٗٞ٢ ٜظَٙـس ٝعــٞطرف ١غــ ظٗ ةـٞظٚٙٝــ ٝٗٞكـٙٞٓ ٞـٞتــ.ٛ
ٞ٢زًٞ ٜةـٞغـت هـِ ٞض غـتــلطزُ ٜٝٗٞضٚٚــ ٞ؟ ٗ تـ ٞ٢ :ٞـٞض ثٚـــاٗ ةٚـ٢ َٜٗٞــافطٝ
ٗٝن ثٚــاٗ عٞئـةُ ٛٚةٚـط ةلـات ،ٝٗٞكٞٓ ٞهةـٞتُ ٞاهـَٚني ٢ــافط ٝعـٞئوُٚ ٛـ ،ٞةــٞةَ
٢ـــافط ٝعــٞئوٙٞٓ ٛــ ٗٞعــاطيف ر ٙٞٓ ٜــ ،ٞةـــٞةَ عــاطيف ر ةـٞغـــٞض عٞئو ــٚس ظ هــ،ٞ
ٓٞضٗٝن ثٚاٗٙـ عٞئـىَ ١عاطيف  ،ٞٙٞٓ ٜةـٞةَ عـٞئو ٛةـٞغــٞض عـاطيفر  ٜز ظ هـ،ٞ
٢ــ ٝٗٞؾـــتَٚل٢ ٛـــاؾلط  ٗ ،ٞٙتــ٢ :ٞـــافطٝتاْ هــ ٞث ـَٚـ ثٚاٗ ُــ ْٝٗٞهــ ٞضِٗٗ ٜعــٞطررف١
غـ ظٝٗ ،ٝٗٝن ضـ ْ ثٚــاٗ ْ هــ ٞثَٚؿـــ٢ ٜٝٗٞـــافطٝتاُّ هــ ٞضِٗٗ ٜعــٞئىَ ٓ ١ؾـــٝٗ ،ٝٗٞ
ٓٞضزٗٗكٚؿــٚاْ ٞٙكــس ٜتــ ٗ ٗٞزٝكــٞ٢ ،ْٞضكٞكـــاُ٢ ٛـــافط ٝظٙاتـــط ثَٙ٘ٚػـــتٚٚاْ ةـــٞ
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اهٞتَٚلـ ٞك ٞعـاطيف ٞٙكـ ٛةـَٚٓٞـعٗ عٞئوـٚؿـ ٛهٞ ٞهـس ةـآ ،ةـٞةَ ٞ٢ضكٞكـاُ ٛثٚاٗ
ثَٙ٘ٚػــت ٛٚةـ ٞعٞئوـَٚل ٛةـَٚٓ ٞعتـط ٝكـ ٞعاطيفر ٞٙؾـ ٛهٞ ٞهـس ةــآ.
ِ٢جـا  ٞ٢ـٞض ثٚــاٗ ةٚـ٢ َٜٗٞـافطٝٗ ٝن خـ  ٜهـآ ةلـا  ،ة ٝٗ ٠ٝٗٞ٢ن خ  ٜةٚـط
ةلــــات٢ ،ٝٗٞــــُ ٝٗٞات٘ ُـــــآ ٗٝن خـــ  ٜهـ ــآ ةلــــا  ،ك ٗٞتـــ :ٞزٝةـ ـآ تـــٞةئ ٛةـــس ٗ
زٝغـتةـــٞضز ض ٜةةــــآ ،ة ٙــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض  فٞضً٘ٗٙــٞتٝٗ :ٛن ض ـ ْ ثٞض غــ٘ٗٞٙن
 ٞ٢ـــٞض ةتـــِ َٜٗٞض غـــؤ ةلٙٞــ ،ٝٗٞزٙٝؿــل َ ٝٗ ، ٚثٞض غــ٘ٗ ةـٓٞـــ  ٜالضٞٚٙكٙٞــٝٗٞ
زٝت٘ ُــــآ ٞ٢ضك ــ ٛخ ـ  ٜةةِٚــــآ٢ ،ـــافطٝتٚـ ةـــ ٜ ٓٞظ َٙــس ٝعــٞطررف ١غ ـ ظٝك،ٝٗٞٙٞ
زٝت٘ ُــآ ٢ــٞضك ٛخـ  ٜةةِٚــــآ٢ ٝٗ ،ــ ٗٞعــٞطررررف ١غــــ ظٝؾ ٜ ٗ ٛهَٚسٝكـــا كـــ ٞةـــٞ
ة ضـــُ٘ٗ ٛثٚـــــاُٗٞٓ ،ـــسَٙم الضٙــٙٞٓ ٛـــُٞٓ ،ٗٞـــسَٙم كـــً٘ٞك٘ضِٙٞٓ ٛٙـــٞٓ ،١ٞهـــ١ٞ
ٓٞهطُ٘ٗـــٓ ٟــ ،ٞٙٞكـــ ٞزٝةــآ ٢ــ ٗٞثٚــاٗ٢ ٝـــاض ً ٛهٞغـــٞض ةطــط ،١َٜضـاٗث ؾــ ٛٚهــــآ
ةلــا ُ ٝٗ ،اةــــآ ٓٗٞهةــس ةََِٚٚٔٚتــ ٞغـــٞض غطٗؾـــؤ خـ  ،ٜةَٚطً٘ــاْ ٢ـــافطُ ٝاٞٙتــٞ
غـٞض غطٗؾـؤ ثٚــاٗٓ ،ــٞضٗٝن ثٚـاٗٙـ ُات٘ ُـــآ ةطــَٚت ٞغــٞض غــطٗؾــؤ ٢ــافط، ٝ
ٓــٞض كـــاًَٚلٚاْ خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ةـــ ٞؾ ـَٞٙٝ٘ٚك ٛتاٙةـــ ٞزضٗغـــؤ كــطزْٗٗٝٗ ،
ٞ٢ضكَٚل ٛتاٙةـٞتٚؿـ ٛة ز ُاْٗ ،زٙـاض ٝك ًٞهـ٢ ٞـٞضكَٚلٓ ٛاٗةـٞؾـٚؿــاْ ٓـ ،ْٞةــٞةَ
ةَٚطً٘ــاْ كــٞ٢ ٞضك ــ ٛز ٙلـــاٞٙت ،ٛٚتــُٚٞا ةـــ٢ ٞـــافطَٚ ٝةـــ ٞآ زٝكــطٓ ،َٜــٞضٗٝن
ُٓٞسَٙم هٞ٢ ٞضكـٞكـاُٚـ ،تُٚٞـا ةـ ٞثٚــاٗ َٚةـ ٞـآ زٝكـطَٙـّ.
٢ــٞزًٞ ٠غـــٞه ٠ٞزضٗغـت ــةُ٘ٗ ( ٟــ ) ٗٗٞهــ ٞثٞض غــ٘ٗ ٠ضــٞث٢ ٟـــاز َٝهــ ٞك٘ َٙــ٘ٝ
ٓاتــ٘ ٝ؟  ٝٗٞ٢هِ ٞض غـتٚٚس ه ٞتٗٞضِ ٗٝض ٚـط ٗٝٗ ،ٝن هـ( ٞإؾْخاح) )2( ٠هـ( ٞضْؿس
إلي ُْ٘ ْ ٜآدََّ ٔؾَْْ ٣ِّْٛ َْ ٞعُٔ ْ ْٝلُ ٣ر ِْٖ
ايتهْْ)ٜٔٛز ٢ــ َٞزٝئــٓ ٞــات٘ ،ٝزٝهــــآٜ ( :ؾ ْ ْأِٜٚقَ ٜع اٜي ْ ْسٖبٗ ا٢ ٜ
َت ْْٓ ْْا ٍَ ٚقْْٔ ًٞعَاٜ َِْْٔٔ ٟأقَِْْٔ ٜع٘ٔ َٚضَْْدٖ ََهْْْا ََْٗا باي ً٤خِ َِْْ َٚ ،٢عٌَُْْٔ َِْْٔٔ َْْٖرٔ ٔٙايكًٞ ْْٚع ٢اَِْْسَأٟ٠
()1
أٜحِكَ ْ َسَْٖ ْا ٢إي ٢ْ ْ ْٜآدََّ ٗ ، )...تـــ :ٞثٞضٗٝضز ــــاض ٠ثٞضغـتــــط ٗ ٢ــــاز ًٟٝخُ ٗٞـــس ةــــٞ
ُ٘ٗغـــتَِٚل ٟئــــ٘ٗيَ ،زٗ ٙــٞٙ ٟكــــَٚم هــ ٞثٞض غـ٘ٗٝكـــاُ ٟزٝضَِٓٚــاٗ ،ؾـــَِ٘ٞٙك ٠ٞةـــٞ
َ٘ؾـت ثـطِ كـطز ٝٗ ،ٝٗٝهـ ٗٞثٞض غـ٘ٗ٢ ٝــافطٝتَٚل ٟهــآ زضٗغــت كـطز ٝٗ ،ةـَ٘ ٢ــازًٟٝ
٢ـاًـاز ٝكـطز.
 )1ايتؿطْْم ايتٛبٝكْْ ٞيًهتْْاب ايْ ُْكدع ،ايعْْٗد ايكْْد ،ِٜضْْؿس ايتهْْ ،ٜٔٛاإلؾْْخاح  ،2اآلْْ ٜاف 21 :
 ،23 ٚ 22ٚف.11
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ك ٗٞتـــ :ٞهـــ ٞضِ غــــتٚٚس ٓٞضضـــ ٛهـــ ٞتٞفػـٚـطٝكــــاُ ٛخ ًاُـــس  ٝٗ ،هـــ ٞؾــــٞض ٛ
غـُِ٘ٞتس  ،ظ ُاٙاْ هٞةاض ٠ٝزضٗغــتةُ٘ٗ ٟـ ٗٗٞغـٞالً ٟخ٘  ٠هـآ ةآ ه ٞثٞض غـ٘ٗ٠
ضٞثـ٢ ٟاز َٝغـٞالً ٟخ٘  ٠هـآ ةآ  ،زٙٝوـ ًٞٞ٢ ، َّٚغـٞضضـاٗٝكـٙٞــٞت ٞ٢ ،ٛـٞضُا ُـٞ
ئ٘ضِ٢ـاْ ةـِ ٞض ؾـلـاٗ ٜ ٗ ٛٙفـٞضً٘ٗٝٗ ،ٝن ةاغــٌاْ كطز ُٞ ،غـُِ٘ٞت ٛثَٚغـًٞةــٞضٙـ
 ٠ ٗ فــــٞضً٘ٗ ،ٝةـٞه ــآ ه ـ ٞغُِ٘ٞت ــ ٛثَٚغـًٞةـــٞضز  ٓ ــات٘ ،ٝةـــٞةَ ظؤض ةـــٞ
ضُِٗٗ ٛٚزٙـاض ٝكـ ٞه ٞغـُِ٘ٞت ٛثَٚغـًٞةـٞضز  زٝفـٞضً٘٢ :َٜــافطٝٗ ٝن ثٞض غـ٘ٗ
ٗ ٙــ ،ٞثاؾــاْ فٞضً٘ٗزٝكــ ٞةـــ ٞؿـــؤ ةاغــ٢ ٛـــافط ٝزٝكـــا  ،١تُٚٞـــا ةاغ ــ ٛــٗٗٞ
ُاكـا  ،تاكـ٘  ٞ٢ـٞض ٓـٞض ضـ ْ ة٘ٗ ًٓ ٗٗٞ ٛاْ ة ثِٞٚكط ٗ٘ ،ااْ ه ٞثٞض غـٜ٘ٗ
٢ـاز َٝزضٗغـت ة٘ٗ ٟٓ ،ٝغـٞض ٢ َٞافطٝتامناْ ة ثِٚـ ٞةلطآ ! ضُ٘لــ ٞفٞضً٘ٗزٝكـٞ
زٝفٞضً٘٢ :َٜـافط ٝةـ ٞؿـؤ٢ ًٗ٘ٞٓ ١ـافطٝتَٚم ه ٞثٞض غ٘ٗ زضٗغـت ة٘ٗ ٗ ،ٝت :ٞهـٞ
ؾـ َٜٝ٘ٚثٞض غـ٘ٗز زضٗغـت ة٘ٗٞ ٞ٢ ،ٝضُا  ٞ٢ـٞض  ٗٗٞه ٞثٞض غ٘ٗ٢ ٜـاز َٝزضٗغـت
ة٘ٗة ــآ ،زٝة ـآ ٓــ٢ ًٗ٘ٞـــافطٝتاْ هــ ٞثٞض غــ٘ٗ ٜثٚاٗٝكـــاُٚاْ زضٗغـــت ة٘ٗة ــّ !! كــٞ
ًٞٞ٢ف ثَٚطـ ٗ ُٜٞ ٗٞئٚعـ ٗٞثَٚطـُ ٗٞـ ٜٞعٞئــىًَُٞ ١تـٚقٚؿـــ.ٞ
نـؤيـةم :فشيشـتةكـاى ثشطـياسياى كشد  :كة ضـؤى خــوا ئـةواى ناكــاتة خةليخـةي خـؤي
لةطـةس صةوي ،وة مـشؤظــ دةكــاتة جـيَهـشـيــو ،لـة كـاتيَكـــذا كـة خــشاثة كــاسييء
خـويَهـشِيَـزيي ئةجنـام دة دا ؟!
زٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ةـ ٞفطٙؿـتٞكــاْ ضِ زٙٞ ٝـُٞآ ،كـً ٞـّ َِٚؿـَِٚٚم
هٞغـٞض ظ ٜٗٝز ز ،ٍَُِٚٝفطٙؿـتٞكــاْ زٝثطغـّٚ :لٌـٞت ٛضـ ٞٚٚ؟ ُـٞن ٗٝن ضِٝخِـٞ
طتّ ه ٞخـ٘  ،ثاكٚــ ٛةـ خــ٘  ،كـ ٞفطٙؿـتٞكــاُ ٛةـآ ٓٞهــ ٗٞثٞهــ ،ْٞضِٝخِـ ٜٞهـــآ
ةطــطْ ،ةـــٞةَ زٙٝــاُٚ َٜٗٞلــٌٞتٞك ٜٞةــع ُّ ،ة ضــ٢ ٛــُ ْ ٗٞاكـــاتَِٚ ٞؿــني؟ ٗٝن
خـــ٘  ٜكـــاضة ٞآ هــ ٞغ ــ٘ٗضِٝت( ٛايبكْْس٢ )٠ـــاٞٙت)30( ٛز

زٝف ــٞضً٘ :َٜﭽﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮﭼ ٗ ،تٙ ٝٗ :ٞازةل ٝٗٞكـاتَٚم ثٞضٗٝضز ــاض ةــ ٞفطٙؿـتٞكــاُ ٛفـٞضً٘ٗ :
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َِٚؿـَِٚٚم هٞغـٞض ظ ٜٗٝز زَُٚٝـٍ٘ ،تٚاْ٢ :ـاٙا كٞغَٚم زٝكـ ٜٞةــَِٚٚ ٞؿـ خـ
هٞغـٞض ظ ، ٜٗٝكـ ٞخط ثٞكــاض ٛٙتَٚـس زٝكــا  ٝٗ ،خــ٘ َ ٙتَٚـس زِ ٝضَٙـصآ ،هـ ٞاهَٚلـس
ًٚٞٓ ٌَٞٚ٢ؿــ ٞت ةـ ٞثـان ز ٝــط ١ّٙغـتاٙؿـــت زٝكـ ١ّٙٞتـ زٗٗض زٝخِٙٞـــ ٝٗٞهـٞ
ٓٞض كــً٘ٞكـ٘ضِ ١ٛٙعٙٞةَٚـم ؟ (خـ٘ ) فـٞضً٘ٗ٢ :٠ـً ٜٝٗٞـّ زٙٝـع من َٚ٢ـُ٘ ٝـاٙع ُّ.
ٙاُـــ : ٟةـٞهــــآ ٢ــاز ١َٝضِؤهٞكاُـــ٢ ٟــ ٗٞكـ١َٞكــ٘ضِٚٙاُٙٞاْ ٓـــ ،ْٞةــٞةَ ٗ َٙـــطِ ٢ ٠ــٝٗٞ
ؾـاٙػـتَِٚ ٟٙٞؿـِٚاٞٙتٚـ ٟخـ٘ ؾـٚاْ ٓٙٞــ ٞهٞغــٞض ظٞٓ ،٠ٗٝهةٞتـ ٞخــ٘ ةـ خـ ٜ
ث َٛٚفٞضًِ٘ٗٚ٢ ٗٞ٢ :ْ١ػـاُ ٞكـ ٞزٙٝلــاتَِٚٚ ٞؿـّ ،ضـ ٛهـ ٞةاض ُـس ٓٙٞـ ،١ٞهٞةــٞض
ضِؤؾــِا٢ ٛٙــٝٗٞز فطٙؿـتٞكـــاْ ظ ُٙ٘ٚاُــ٢ ٞـــاز َٝضــ ٛزٝكـــا ! ضــُ٘لُٞٓ ٞــسَٙم هــٞ
تَ٘ٙصٝض٘ ْ ٗٝت٘ٗٙاُِ :ٞس ه ٞثَٚـ ًطؤظس هٞغــٞض ظ ٜٗٝةـُْ٘ٗٞٓ ٝٗ ،ـسَٙل ٛزٙلـٞ
زٝهـ :َّٚث ـَٚـ ٢ـــاز٢ َٝـــاز ًٛٝزٙلــٓ ٞــٞةْ٘ٗ ،فطٙؿـتٞكـــاْ ةـــ ٝٗٞظ ُٙ٘ٚاُــ ٞكــ٢ ٞــٗٞ
َِٚؿ ِٞٚخط ثٞكـاض ! ٝةـٞةَ ٓ ٚثَٙ٘ٚػـت ةــُ ٝٗٞاكــا ٢ ،١ـٓ ٝٗٞـ ًٜٗ٘ٞثُٔٞــاْ١
ُازٙاض ١ٝه ٟ ٝٗ ٞخ٘ ف ز ؾـتُٓٞ ٗ ٟـات٘ ،ٝةـٞهل٘ خــ٘  كـ ٞفٞضً٘ٗٙـٞتً :ٛـّ
َِٚؿَِٚٚم هٞغـٞض ظ ٜٗٝز ز ،ٍَُٚٝهـٓ ٞـًٞاْ كــاتس َِٚؿـِٞٚك ٠ٞثـآ ُاغــاُسْٗٗ،١
هٞةـٞض ضِؤؾِا ٛٙثَِٚاغــ ٜٞخــ٘ ز ةـ ٢ـَِٚ ٗٞؿـ ،ِٞٚظ ُٙ٘ٚاُـ ٞكـ٢ ٞـً ٗٞطؤظـٝٗ ٞن
ض ْ زٝت٘ ُـآ ضـاك ٞةلـا ٢ ،ـاٗ ف زٝت٘ ُـآ خط ث ٞةلــا  ،ةــٞةَ ٢ـ ْ ٗٞهَٚـطٝز ة ٙـٞ
ةاغ ٛضـاك ٞكطزُـ٢ ٛــازُ َٝاكـ ،١ْٞتُٚٞــا ةاغـ ٛخط ثـ ٗٞخــ٘ َّٙضَِٙصٞٚٙكـ٢ ٜٞــازَٝ
زٝك ،ْٞتاك٘ ةـٞهـط ٗٞثاغـاٗ ةَِِٚـ ،ٝٗٞةـ ٢ـ ٝٗٞكـُ ٗٞ٢ ٞـ ٞؾاٙػــتٞتط ةـْ٘ٗ ،ضـُ٘لٞ
خط ثٙٞاْ ه ٞزٝغـت ضُِٗٗاز ٞ ٞ٢ ،ضُا  ٞ٢ـٞض ةاغ ٛضــاكٞكٙٞاْ كطزةاٙـ٢ ،ٞـ ٗٞكــاتٞ
خـ٘ زٙٝةٞضً٘ٗ ِ٢ :جــا  ٞ٢ــٞض ضــاك ٞزٝكـ٢ ،ْٞـٙٗٞـ ضــاك ٞزٝكــا  ،ةــٞةَ ٢ـْ ٗٞ
تُٚٞـا ةاغ ٛال ُٟٞٙخط ث٢ ٛـازًٚٝاْ كـطزٗ.ٝ
ِ٢جـا فطٙؿـتٞكـاْ ض ُٚـاْ ظ ُ ٛكـً ٞطؤظٞكـاْ خط ثٞكـاضٗ خـَِ٘ٙـطَِٙص زٝةـّ ؟!
ٗٝن ٘تـ ــٍ  :هـــ ٞثَِٚاغــــ ٜٞخــــ٘ ةـ ـ ًطؤظـــ٢ ،ٝٗٞـــٙٝٗٞاْ ظ ُـــ ،ٛزٙـــاض ٝخــــ٘ ٜ

ثٞضٗٝضز ــــاض كـ ــ ٞفٞضً٘ٗٙـــٞت :ٛﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭼ ،ةـٞهـ ــآ هـــٞ
ئ٘ضِ٢اْ ز ةـ ٞتٞفكٚىَ ةاغُٞ ٛكطزٗ ،ٝةـٞةَ ةَٚطً٘اْ ة فطٙؿــتٞكاُ ٟةـاؽ كـطزٗ،ٗٝ
فٞضً٘ٗٞٙتَِٚ :ٛؿَِٚٚم ز ز ٍَُٚٝهٞغـٞض ظ ٜٗٝك ٞض١ٛض ٟه ٞةـاض ْ ز ٓٙٞـ ،ٗٞضـٛ
زٝكـا  ،١ض ُـ ،ٗٞثَٚلٔـاتٞكـ ٜٞضٚٚـ ،ٗٞض ٛهٞزٝغـت زٓ... ١َٜتس ؟!
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دةي ــةم :خـــوا ئـادةم ــي ك ــشدة مامؤطـــتاي فشيشـتةكـــاىء ناوةكـــاني فيَـشكـــشدى  :وة
ئـادةمـيش فيَـشي فشيشـتةكـاني كـشدى :

ٗٝن خـ٘ زٝفٞضً٘ :َٜﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﭼالبق ر  ٗ ،تــــ ٝٗ :ٞخــــ٘ ٢ـــاز ًٛٝفٚــــطُ ٜـــاٜٗ
غـٞض  َٞؾـتٞكـاْ كطزٗ ،زٗ  ٛٙؾـتٞكـاُ ٛهٞغـٞض فطٙؿـتٞكـاْ ضِ ُ٘ ُـسْ ١فـٞضً٘ٗ:ٜ
ٞ ٞ٢ض ِض غـت زٝك َٝ٘ٚ٢ ْٞؾاٙػـتٞتطْ ةـَِٚ ٞؿِٚاٞٙت ٛٚخـ٘ هـٞغــٞض ظُ ٜٗٝــاٜٗ
 ٗٞ٢ؾـتاُ َٞث َٛةوـَٚـّ.
٢ــُٚ ٗٞـ ـــ٘تٚاْ :ةـــ ٞثاكــت ز ٝــط ّٙطــ ٞهــ ٜٝٗٞتـــ ف َ ٚــط كـــطزٗٗٓ ،ّٙــٚ
ظ ُٚاضٞٚٙك ٛزٙلًٞـاْ ُ ،ٞٚةَٚطً٘اْ ت ظ ُا ٜكـاضةـَٚ ٞـ.ٛ
خـ٘ فٞضً٘ٗ٢ ٜٞ٢ :ٜـازُ ! َٝاٗ ٜؾـتٞكـاُٚاْ ثآ ةوــآِ٢ ،جـا كـاتَٚم ُاٗٝكـاُٚاُٛ
ثـآ ـ٘تّ.
خـ٘ فـٞضً٘ٗٞ٢ :ٜز ًّ ٜثٌَٚـِ٘ ٞتّ ًّ َُِٔٚـ٢ ٛٚـاغـٌاُٞكــاْ ١ظ ٜٗٝزٝظ من،١
زٝظ من ضـ٢ ٛـاؾـلط زٝكــ ١ْٞض ٛثُٔٞـاْ زٝكــ( ْٞزٙٝـع من) !
ظ ُٚـاض ٛٙفطٙؿـتٞكــاْ ٗٝن ظ ُٚـاض ٛٙك ًث٘ٚتــٞض ٗ ٙـ ،ٞك ًث٘ٚتـٞض ض ظ ُٚاضٚٙـٞكٛ
ةسِٙٝـآ ٓٞض  ٝٗٞ٢زٝظ ُآ ،فطٙؿـتٞكـاْ ض ٛخـ٘ فَٚـط ٠كطزْٗٗ ٓ ،ـٞض ٢ـ ٝٗٞزٝظ ُـّ،
ةـٞةَ ِٚ٢ػـاْ ٗ ُٚـِٚ٢ ،ٞػـاْ خـ٘  ٜظ ُـاٗ تـ٘ ُـا ،ت٘ ُا ٜز ٗٝتـآ ك ٞة خ  ٜظ ُٚـاضٛٙ
ٗٝزٝغـت ةَِٚـآ ٝٗ ،ت٘ ُـا ٜز ٗٝتــآ ةت٘ ُــآ ُـاٗ هـ ٞؾــت ةِــآ ،كـًٞ ٞةـٞغــت هَٚـطٝز
ُاُٗاْ ه ٞؾــت ٗ ،تٞٓ :ٞهـٔـَِٚجـاْ ١ئٚاغــلطزُ ٛؾــت ةـ غــٞض ٞٙكـس ١ٜزؤظِٙـٜٝٗٞ
ظ ُٚاضٙـ ٛثُٔٞــآْ... ١تس.ٝ
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ياصدةيـةم :خـوا فةسمـاني بـة فشيشـتاى كشد ،كة كشِنـوو بـؤ ئــادةم ببــةى ،ئـةوانيش
تيَكـشِا كشِنووشــياى بشد جطـة لـة ئيـبمــيع ،كـة ئـةويش لـة نيَـو فشيشــتاى دابـوو،
ئةطـةسنـا فشيشـتة نـةبوو :
ٞ َٞ٢ئٚقٞت ٞخ٘  ٜكاضظ ْ ه ٗٞ ٞؾ٘ َٙئ٘ضِ٢اُس ةاغ ٟكطزٗ ،ٝكًٞ٢ ٞاُ:ْٞ
 )1ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف)ز

زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﭼ
ثَٚؿــتـط تٞفػــٚـطًاْ كطز.
 )2هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايبكْْس)٠ز

كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮦﮧﮨﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲ﭼ ٗ ،تــٙ ٝٗ :ٞــاز ةلــٝٗٞ
كـاتَٚم ةـ ٞفطٙؿـتٞكـامناْ ـ٘  :كطُِ٘ٗف ة ٢ـاز َٝةةــ ،ْٞكطُِ٘ٗؾـٚاْ ةـطز ،طـٞ
هٚ٢ ٞةوـٚؼ ٢ــاًازُ ٝـٞة٘ٗ ٝٗ ،خـ  ٜةــ ٞظهــطط  ،١ضـ٘ٗ ٝضِٙــع ٜكــافط ُٙ( ،ٝٗٞـاْ
خـ  ٜه ٞضِٙـع ٜكـافط ْ ز ة٘ٗ).

 )3ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛالحس) ٢اٞٙتٞكاُ 28( ٛتا )31ز كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂ 
    ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﭼ ٗ ،تــٙ ٝٗ :ٞــاز
ةل ٝٗٞكــاتَٚم ثٞضٗٝضز ــاض ةــ ٞفطٙؿــتاُ ٟفـٞضًً٘ٗ :ـّ ةـٞؾــٞضَٙم هـ ٞئـ٘ضَِٙلٛ
ةـ ُلطزٗٗ ٜضِٝف ٓٞهـــطِ ٞض ٗ ٜضِٝق ةــ٘ٗٝٗ ،ٜن ةـــٞضز ،زضٗغـــت زٝكــِ٢ ،َٞجــا ٓــٞض
كـــا ٞغـــتٞك ٍٙٞضَِٙلـدػـــت ٝٗ ،هــ ٞضِٗٗ ــ ٛخ ـ َ فــَ٘ٗ ةـــ ٞةـــٞضز كــطز ،ة ـ ٜ
ةلـــ ُٞٗٞكطُِــ٘ٗف ،فطٙؿـتٞكـــاْ تَٚلــ ِط ٓــًٙٗ٘ٞاْ كطُِ٘ٗؾــٚاْ ةــطز ،ةَٚجطــ ٞهــٞ
ٚ٢ةوـٚؼ ك٢ ٞـاًازُ ٝـٞة٘ٗ ه ٞـٞيَ كطُِـ٘ٗف ةطزٗٗ ْ ز ةـآ.

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

 )4ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاإلضْسا٢ )٤ـاٞٙت)61( ٛز
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كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ٗ ،تــــ:ٞ
ٗ ٙ ٝــاز ةل ــ ٝٗٞكـــاتَٚم ةـــ ٞفطٙؿـتٞكـــامناْ فــٞضً٘ٗ :كطُِــ٘ٗف ة ـ ٢ـــاز َٝةةـــ،ْٞ
ٓـًٙٗ٘ٞاْ كطُِ٘ٗؾـٚاْ ةطز ،ط ٞهٚ٢ ٞةوٚؼ ،ك٘ ٞت٢ :ٛـاٙا كطُِـ٘ٗف ةـ كٞغـَٚم
ةةـ َٞك ٞه ٞئـ٘ضِ زضٗغـتت كطزٗ ٝ؟!
 )5هـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايهٗ ْْـ) ٢ــــاٞٙت)50( ٛز

كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﭼ  ٗ ،ت:ٞ
ٗٙ ٝــاز ةلــ ٝٗٞكـــاتَٚم ةـــ ٞفطٙؿـتٞكـــامناْ فــٞضً٘ٗ :كطُِــ٘ٗف ة ـ ٢ـــاز َٝةةـــ،ْٞ
ُٚ ٗٞ٢ـ كطُِ٘ؾـٚاْ ةطز ،طـ ٞهٚ٢ ٞةوـٚؼٙٗٞ٢ ،ـ هـِ ٞـس ةـ٘ٗ ٝٗ ،هـ ٞفـٞضًاُٛ
ثٞضٗٝضز ـاض ٜزٝضضـ٘ٗ.

 )6غـــ٘ٗضِٝت( ٛط ْْ٘) ٢ــــاٞٙت)116( ٛز كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭼ  ٗ ،تــٙ ٝٗ :ٞــاز ةلــ ٝٗٞكـــاتَٚم ةـــٞ
فطٙؿـتٞكـامناْ فٞضً٘ٗ :كـطُِ٘ٗف ةـ ٢ــاز َٝةةــ ،ْٞكطُِ٘ٗؾـٚاْ (ةـ ٢ــاز )َٝةـطز،
طـ ٞهٚ٢ ٞةوـٚؼ ٢ـاًازُٞ ٝة٘ٗ ١غـٞضثَٚطـ ٛٚكــطز.

 )7هـــ ٞغـ ــ٘ٗضِٝت( ٛف) ٢ــــاٞٙتٞكاُ 71( ٛتـــا )74ز كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶﮷ ﮸﮹ ﮺ ﭼ ٗ ،تٙ ٝٗ :ٞاز ةلـ ٝٗٞكـاتَٚم ثٞضٗٝضز ــاض
ةـ ٞفطٙؿـتٞكـاُ ٛفٞضً٘ٗ ًّ :ةـٞؾــٞضَٙم هـ ٞئـ٘ضِآ زضٗغــت زٝكـِ٢ ،َٞجـا كــاتَٚم
ضَِٙلٌدػـــت ١هــ ٞضِٗٗ ــ ٛخــ َ فــَ٘ٗ ةـــ ٞةـــٞضز كــطز ،ةــ  ٜةلُٗٞــ ٞكطُِــ٘ٗف،
فطٙؿـتٞكـاْ تَٚلـ ِط ٓــًٙٗ٘ٞاْ كطُِ٘ٗؾــٚاْ ةـطز ،طــ ٞهـٚ٢ ٞةوـٚؼ كـ ٞخـ  ٜةــٞ
ظهـطط  ٝٗ ،هـ ٞضِٙع ٜكـافط ْ ز ة٘ٗٙ( ،اخـ٘ز ض٘ٗ ٝضِٙـع ٜكـافط ُ.)ٝٗٞ
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ك ٗٞتٞ ٞ٢ :ٞض غــٞضجن٢ ٛـ ٗٞـ ٗٞؾــ٘ َِٞٙةـس ،ّٙٝزٝةٚـِني ٓٞض ــاض ٝخــ٘ 
ؾـٞٙٞكًٞ ٗٞ٢ ٛغـٞه ٞٙٞزٝضزٝخـــا ٞٓ ،هةــٞتٙ ٞـٞكَٚم هـٚ ٞلٌٞتٞكــاُ ٛضـُٞس
ةـاض ٝةًُ٘ٗٞ ٜٝٗٞغـٞهٞٙٞن ه ٞئ٘ضِ٢ـاُس  ٞٙٝٗٞ٢ ،كـ ٞخــ٘  ةـٞثَٚــ٢ ٟـ ٗٞةاةــٞتٞ
ك٢ ٗٞ٢ ٞـاٞٙتـ ٜٞتَٚس ٓات٘ ،١ٝةـٞث ٗٞ٢ َٛٚغٚائ ،١ٞةـٞث ٗٞ٢ َٛٚكٞف ١ةاضٗزؤخـ ٞكـٞ
 ٗٞ٢غ٘ٗضِٝت ٜٞتَٚس ٓـات ت ٞخـ٘ ضٞٓ ،ض اض ٜٝه ٞضِٗٗٞٙك ،ٝٗٞةاغـ٢ ٛـًٞ ٗٞغــٞهٞٙٞ
زٝكـا  ،ة َِٗٙــ: ٞ
ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛايبكْس)٠ز  ،خـ٘ ٢ـاٗ ةاغـٞٓ ٛهَ٘ٙػــتٞكٚ٢ ٜٞةوـٚؼ زٝكــا

 :ﭽﮮ

ﮯ ﮰﮱ﮲ﭼ٢ ،ـاًازُٞ ٝة٘ٗٙ( ،اخـ٘ز غـٞضثَٚطـ ٛٚكطز)ٗ خ ٜ
ةـ ٞظهـطـط  ،١ض٘ٗ ٝضَِٙــع ٜكـافط ُ. ٝٗٞ
ةـــــٞةَ هــــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْ ْْساف)ز

هٗٞةـــــاض ٝٗٝزٝفــــٞضً٘ : َٜﭽﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﭼ ،هـ ٞكطُِــ٘ٗف ةـطزٗٗ ْ ُــٞة٘ٗ ،ةــٞةَ ة ضــ ٛهـ ٞكطُِــ٘ٗف ةــطزٗٗ ْ
ُــٞة٘ٗ؟! هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايبكْْس)٠ز ةــاؽ زٝكـــا  ،ةـ ٓٞــ ٔ( ٜإبْْاٚ ٤اضْْتهباز) ٗ ،ٝٗٝتــ:ٞ
٢ـاًازُٞ ٝةـْ٘ٗٙ ١اخٚـ ٛةْ٘ٗ ١خـ ةـ ٞظهـططتِ.ٝٗٞ
ٗ ٝهـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛالح ْْس) زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁﭼ،

٢ـاًازُٞ ٝة٘ٗٙ( ،اخ ٛٚة٘ٗ) ه ٝٗٞك ٞهَ ٞ ٞي كطُِـ٘ٗف ةطزٗٗ ْ ةـآ .

ٗ ٝهــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْْساف)ز زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯫ ﯬﭼ ٗ ،تــ :ٞه ٞــٞيَ

كطُِــــ٘ٗف ةطزٗٗ ُــــس ةـــآ ،ةـــــٞةَ هــــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛالحْ ْْس)ز

ﰁﭼ ٗ ،ت :ٞه َُ٘ٚ ٞكطُِ٘ٗف ةطزٗٗ ُس ةآ.
ِ٢جــا هـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاإلضْسا)٤د

زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﰀ

٢ـــاٗ ةاغـ ٛكــطزٗ : ٝﭽﮍﮎﮏﮐ

ﮑﭼ٢ ،ـاٙا كطُِ٘ٗف ة كٞغَٚم ةـٞضَ ك ٞه ٞئ٘ضِآ زضٗغـتت كطزٗ ٝ؟ ٗ تـٝٗ :ٞن
ثطغٚاضكطزُُ ٛل٘ٗهـ ٛٚهَٚلـٞض ُٙ ،ٞاُـ :ٟؾـتَٚل ٛظؤض غــٙٞط ،١ظؤض ُاًُٞتٚقــ ،ٞٚٚكــٞ
٢ـ ٝٗٞضِٝخِـ ٞـطتَِٚلـ ٛظؤض ةـآ ٞ٢زٝةـاُٚ٢ ٜٞةوــٚػـ ٞه ٞخـ٘ .
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ٗ ٝه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايهٗـ)ز زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ،
ٚ٢ةوٚؼ هِ ٞس ة٘ٗ ،ه ٞفٞضًاُ ٛثٞضٗٝضز ـاض ٜزٝضض٘ٗ.
ِ٢جا ٢اٙـا ة ض ٛه ٞفٞضًاُ ٛثٞضٗٝضز ـاض ٜزٝضض٘ٗ ؟ ةـٓٞــ ٙ ٜـاخ ٛٚةُ٘ٗٚـ،١ٝٗٞ
ةـٓٞـ  ٜخـ ةـ ٞظهـطـط ،ٝٗٞٚٙكـ ٞه ٞغــ٘ٗضِٝتٞكـاُ ٛزٙلــٞز ٓات٘ٝٗ ،ٝن هـ ٞغـ٘ٗضِٝتٛ
(طْ٘)د زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭷﭸ ﭹﭼ ٗ ،تــٓ ٞـ ًٗ٘ٞكطُِ٘ٗؾـٚاْ ةــطز ،طـ ٞهــٞ

ٚ٢ةوٚؼ ٢ـاًازُٞ ٝة٘ٗٙ ،اخ ٛٚةـ٘ٗ( ،إ َبْا )٤ةطٙتٚـ ٞهـُ ٞـٞكطزُ ٛؾــتَٚم ١ضِٝفعكطزُـٛ
ن ٌْٗ أٔ َٖٝتَْْٜ ٞدَُ ْ ًْ َٕٛٝاجل ٜ١ْ ْ ٖٜٓإ٢الِْٔ ََ ٤
ؾـــتَٚمٝٗ ،ن ثَٚغـًٞةـــٞض  فٞضً٘ٗٙــٞتٝ [ :ٛ
أبَ ْٔ ،٢قْ َٜ ََِٔ َٚ : ٌَْ ٝأبََٜ ٢ا زَضُْ ٍٛاهلل؟ ٜقْاٍَ ََِْٔ :أٜطْا َع ْٓٔ ٞدٌََََْ اجل َََِْٔٚ ،ٜ١ْٖٜٓعَؿْْأْٞ
خْ ْاز ٟٗ٢بْ ْسقَِٚ ،)6851( :الْْ ٜانُِٔ ب ْْسقِ ،)7626( :تعًْْ ٝل
ٜؾكْ ْٜدِ أ َب ْْٜ{ ]٢أَِ َسجَْ ُْ٘ ايبُ َ
ايرٖب ْْ ٞؾ ْ ْ ٞايتًخ ْْٝـ :ؾ ْْخ ٝعً ْْ ٢غ ْْسط ايبخ ْْازَٚ ٟط ًِْْ} ٗ ،تـــٓ :ٞـــًٗ٘ٞ
 َ٘ ٢ـٞتً ٛـّ زٝضِــ ٞةـٞٓٞؾــت ًٞ ،ـٞض كٞغـَٚم ٢ــاًازُ ٝـٞةآ٘ ،تٚـاْ :كــآ ٓٙٞــٞ
٢ـاًازُٞ ٝةـآ؟ فٞضً٘ٗٞٓ :ٜض كٞغـَٚم فٞضًاُةــٞضً ٛٙـّ ةلــا زٝضـَٚت ٞةـٞٓٞؾــت،
ٗٞٓ ٝض كٞغـ َٚم غـٞضثَٚطٚـ ٛفٞضًاُ ًّ ٛةلـا ٢ ،ـ٢ ٝٗٞـاًازُٚ ٝـ ٞةطَٚتـ ٞةـٞٓٞؾـت،
ٗ ت :ٞضِٝفــع ٜزٝكـا .
كــ ٗٞت:ٞ
 /1خـ ةـ ٞظهـطـطٚ٢ ٛٙةوٚؼ  ٓ ،كـاض ٜكطُِ٘ٗف ُٞةطزُ ٛة٘ٗ.
ٚ٢ /2ةوٚؼ هـ ٞضِ ٝــٞظِ ٜـس ةـ٘ٗ ،ٝكـ ٞكـ٘ضز ٗٝضٙــ ٛظؤض ــاض زٝهـِ :َّٚـس ٝٗ ،هـٞ
ُٓٞسَٙم ؾـ٘ َّٙزٝهـ ٝٗ ،ّ :َّٚز٘ ٝتـطِ :َٜس ض ة٘ٗٙ ،ٝاُــ( ٟجْٔٓ) ٠ضـ تَُٚ ٞـ٘،
ٙــاْ ٚــِّ زٝغـــؤ هَٝ٘ٚؾ ــاُسٗ ،ٝزٙـــاضٚ٢ ٝةوــٚؼ هــ ٞضِ ٝــٞظِ ٜــس ةــ٘ٗ ،ٝة ٙــٞ

ت٘ ُٙ٘ٚــٞت ٛهــ ٞفــٞضًاُ ٛخـــ٘  ٜكــاضظ ْ زٝضةطـآ ،ﭽ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﭼ ،ضُ٘ل ٞخــ٘

زٝضةـاض ٠ٝفطٙؿـتٞكــاْ زٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ ،غـٞضثَٚطٚـ ٛه ٞفٞضًاُ ٛخـ٘ ُاكـٓ ،١ْٞـٞض
ؾـتَٚم ثَٚٚاْ ةط٘تـطآ ٓٞضضـ ٛفـٞضًاُٚاْ ثـآ ةلـطَٚ ،َٜةــ َٛٚ ٞزٝكـ ،ْٞك ٗٞتـ:ٞ
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ٚ٢ةوٚؼ ة  ٞٙت٘ ُ ٛه ٞفٞضًاُ ٛخـ٘ زٝضةطـآ ،ضُ٘لـ ٞه ٞفطٙؿــتُ ٞـٞة٘ٗ ،ضـُ٘لٞ
 ٞ٢ـٞض ه ٞفطٙؿـت ٞة٘ٗ  ،ٞٙغـٞضثَٚطٚـ ٛفٞضًاُ ٛخـ٘ ُٞ ٜزٝكـطز.

 )3ةـــٞٓ ٗٞهَ٘ٙػـــتٚ٢ ٜٞةوــٚؼ ة ًــاْ زٝضزٝكــ ، َٜٗٞكـــ ٞكـــافط ةــ٘ٗ ،ٝﭽﮰﮱ
﮲ﭼٙ ،اُـــ :ٟكــ ٞثَٚؿــتـــط كـــافط ةــ٘ٗ ،ٝة ٙــ٢ ٞــٞٓ ٗٞهَ٘ٙػـــؤ خـ ةـــٞ
ظهـطـطٚٙـٞٓ ٜٞة٘ٗٙ ،ٝاخـ٘ز  :ةـٓٞــ ٞٓ ٜهَ٘ٙػــؤ خـ ةــ ٞظهـططٚٙــٞك ،ٝٗٞٙٞكــافط
ةـــ٘ٗ٢ ،ٝـــ ٜٝٗٞزًٗٗٚٝـــاْ ظٙــــاتط زَٙتـــ ٞعٞئوـ ـ ،ٝٗٞضـــُ٘ل ٞهـــٞ٢ ٞجنــــاً٢ ٛـــٗٞ
ٓٞهَ٘ٙػـــتٙٞس خـــ٘  ٜز ز ـــٞض ً ـ ض ٜكــ٘فط ٜةـــَُ٘ٚ ٞضــ ُٝٗٞٚ ٗٞز ُٝـآ ٞ٢ ،ـــٞضُا
ز ز ــٞض ٛٙخـــ٘ ٚ ،١لٌــٞت ٛخـــ٘  ٜ ٗ ،ه ــآ ضـــاٗٝضِٗ ْ زٝكــط ،َٜكــ ٞث ـَٚـ ٢ــٜٝٗٞ
غــٚةٞتَٚم كطزٙٝٗٝــٞن هــ ٞكٞغــَٚم زٝضةلـــ٘ ، َٜٗٞكٌَٚــم كــ٢ ٞــ ٗٞغـــٚةٞتٜٞ
زٝخيـ٘ ظ ،َٜةـٞغـٞضٙس ُـٞز .

دواصدةيـةم :يؤكـاسي خـؤ بـة صلـطـشتهـي ئيـبمـيع ،خـؤ ثـآ باشــتـش بووني لـة ئــادةمء
خـؤ ثـآ يةلَـكـيَـشـاني بووة بـة مـاددةي لــآ دسوطــت بووني :
ٚ٢ةوـٚؼ ة ض ٛخـ  ٜةــ ٞظهـطــط ؟ هـ ٞغــ ُط٢ ٠ٞـ ٝٗٝٗٞكـ ٞخـ  ٜثـآ هـ٢ ٞــازَٝ
ةاؾــتـــط ةــ٘ٗ ،ةـ ٓٞــ ٢ ٜــ ٝٗٝٗٞكــ ٞزٙٝط ــ٘ ً :ــّ هــً ٞاززٙٝــٞن زضٗغـــت ةــَ٘ٗ كــٞ
٢ـا ط٢ ،١ٝـاز َٝهً ٞاززٞٙٝك ٛزٙلـ ٞزضٗغـت ة٘ٗ ٝك ٞئ٘ضِ ،ٝةا هٗٞةاض ٝٗٝتًٞاؾا٢ ٜـَٞ
ض٘ ض ٢ـاٞٙتـ ٞةلـٙٞـّ :
 - 1ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاثعساف)ز خ٘  ٜةاةزٝغـت زٝفٞضً٘ٚ٢ : َٜةوٚؼ

ـ٘ت :ٟﭽﭚ ﭛ

ﭜﭼ ًّ ،ه ٗٞةاؾــتــطَ ،ﭽﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ٗ ،تـٚ٢ :ٞةوـٚؼ
ة ٝٗٞةـٞهــط ٞزََِٚٙتــ ٝٗٞكـ ٞهـ٢ ٞــاز َٝةاؾـتــط ،ٝكـ ٞخــ٘ ٢ـ ٜٗٞهـ٢ ٞــا ط زضٗغــت
كـطزٗ ،ٝةـٞةَ ٢ـاز ًٛٝه ٞئـ٘ضِ زضٗغـت كطزٗ! ٝ
 - 2هــــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛالحْ ْْس)ز خـــــ٘

زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼٚ٢ ،ةوــٚؼ ــ٘تُ :ٛا ٘جن ـآ كطُِــ٘ٗف
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ةةـــ َٞةــ ةـٞؾـــٞضَٙم هــ ٞئــ٘ضَِٙل ٛضِٝؾـٔـٞهـــطِ ٞض ٗ ٜة ُـــلطزٗٗ ٜضِٝق ٓٞهٔـــات٘ٗ،
زضٗغـتت كـطزٗ.ٝ
 ٝٗ - 3هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاإلضْْسا٢ )٤ـــاٞٙتٞكاُ)62 ٗ 61( ٛز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﭼٚ٢ ،ةوــٚؼ
ـ٘ت٢ :ٛــاٙا ةـ كٞغـَٚم كطُِــ٘ٗف ةةــ َٞكـ ٞهـ ٞئــ٘ضِ زضٗغــتت كـطزٗ٢ ،ٝــاٙا ٢ــٝٗٞ
زٝة ٚك ٞةٞغـٞض ًِس ة ٞضَِٙع كطزٗ ،ٝضَِٙع هَِٚـاٗ ،ٝه ٞاهـَٚلـس كً ٞاززٝك، ٜٞ
كـ ٞهـ َٛٚزضٗغـت ةــ٘ٗ ،ٝةطٙتٚــ ٞهـ ٞئــ٘ضِ ؟ ٗ تـ٢ :ٞـَٚ ٝٗٞـ ٛغـٞضغــ٘ضًِاُ ! ٞكــٞ
ٗٝن ٘م  ٝٗٞ٢ :ضِٝخِـٞٙٞك ٛظؤض ةـآٞ٢زٝةـاُـٚ٢ ٜٞةوـٚػـ ٞه ٞخـ٘ .
 - 4هــ٢ ٞـــاٞٙت ٠)76( ٛغ ــ٘ٗضِٝت( ٛف)ز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼٓ ،ـٞضٗٝن ٢ـاٞٙتٞك ٜٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف) ،زٝهــآً :ـّ
هــ ٗٞةاؾـــيًَِ ،ــت هــ٢ ٞـــا ط زضٗغـــت كــطزٗ٢ ،١ٝــ ٗٞهــ ٞئــ٘ضِآ زضٗغـــت كــطزٗ،ٝ
ٓٞهةـــٞت ٞه َٚــطٝز  ٞ٢ــٞض ؾــٚلطزُٞٙٝٗٞكًُٞ ٛتٚقٚٚاُــ ٞةلــ ّٙٞةـ ٓٞهَ٘ٙػـــتٞكٜٞ
ٚ٢ةوـٚؼ ،زٝهـَٚٚـّ:
أ) ةـــِ ٞض غـــتٞٓ ٛٚهَ٘ٙػـــؤ ٚ٢ةوــٚؼ ٓٞهَ٘ٙػـــتَٚل ٛظؤض ُٞفاًاُــ ٞةــ٘ٗ ،ٝضــُ٘لٞ
زضٗغـتلط ٗٝكـاُ ٛخـ٘ ُاةـآ خـ ٙاْ ةـٞٓ ٝٗٝٗٞهـلـَٚؿـّ ك ٞزٝغـتٚاْ تَٚٚس ُٚـ،ٞ
ٚ٢ةوٚؼ ك ٞه٢ ٞــا ط زضٗغــت ةـ٘ٗ ،ٝكــآ زضٗغــؤ كـطزٗٝ؟ ةَٚطً٘ـاْ خــ٘  ،خــ٘
ًاززٝكـــ ٜٞةــ ٓٞهـــةص ضزٗ ،ٝخـــ ة خـــ ٞٓ ٜهـِٞٚةـــص ضزٗ ،ٝتاكـــ٘ خــ  ٜثــآ
ٓٞهـلـَٚؿـآ ٢ ٝٗ ،ــاز َٝهـ ٞضـ ٛزضٗغــت ةـ٘ٗٝ؟ هـ ٞئـ٘ضِ٢ ،ــازًٚٝـ خــ٘ ًـاززٜٝ
زضٗغـــتلطزْ ١كٞضٝغـــتٞكٞ ٜٞغـــتٞك ٜٞة ـ ٓٞه ــةص ضزُٗ ،ٝــٞن خ ـ  ،ٜتــاك٘
ٞ ٞ٢ض ةوـ : َٛٚئ٘ضِ هـ٢ ٞا ــط خط ثتــطً ،ٝاُـاٙ ٗ ٠ــٚ٢ :ٞةوـٚؼ هـ٢ ٞـاز َٝعائوـتــط
ة٘ٗ ،ٝضُ٘لـً ٞاززٙٝـٞك ٛه ٞئـ٘ضِ ضاكتـطٓ ٠ـٞهـةـص ضزٗ!! ٝ
ب) كــآ زٝهــآ٢ :ـــا ط هــ ٞئــ٘ضِآ ةاؾـتــط ٝ؟ ٢ـــا ط ؾـــت زٝفٗٞتَِٚــآ ،زٝغــ٘ٗتَِٚآ،١
زٙٝلـات ٞخ هًَٚٞـ ،ةـٞةَ ئـ٘ضِ ؾــت ثَٚسٙٞ ٝـُٞآ ،١ؾــت ةــٞضٓ َٞزَِٙـآٝٗ ،ن:
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ز َُٙٗٞوــ ،ٞت ـ ٗ ،ز ضٗ زضٝخــتًٚ ،ــ٘ ٗٝغـــٗٞظٓ ...ٗٝتــس ٗ ،تــ :ٞئــ٘ ِض ًاززٙٝــٞكٛ
ةـٞضًٓٞـس ض ،ٝةـٞةَ ٢ـا ط ًاززٞٙٝكـ ٛهٞةـِٙٞـةـٞضٗ فٗٞتَِٚــٞض.ٝ
طـيَضدةيةم :نةفشيهـكــشدني خــوا لـة ئيـبمــيعء بشِيـاسداني دةسكـشدنــي لـة ئـاطــماىء
بـةيةشـت  ،بـةيـؤي طـةسثيَـضيي كـشدى لة فـةسمـاني خـواوة:
زٗ ٢ ٜـــ ٜٝٗٞكـــٚ٢ ٞةوـــٚؼ فـــٞضًاُ ٛخــــ٘ زٝؾلَِٚـــآ ،ةــــُٝٗٞس ٗ ٝظُآَِٚـــآ كـــٞ
غـٞضثَٚطـ ٛٚه ٞفٞضًاُ ٛخـ٘ زٝكـا  ،ةٞهـل٘ ز َٜٗٞٙٝةآ فٞضًاُٞٚٚكـ ٜٞثِٚـ ٗٞثـٞضِؤ
ةلــا  ،ةـــ ٞؾــتَٚم هــُ٘ ٞــآ ٛثَٚؿ ــآ ــٗٞضٝتط ٝٗ ،ن ـ٘تـــط ٗ( : ٝاي ُع ْرِزُ أٞ ٜق ْ َب ُ َٔ َْٔ
ب) و ت ر  :ثاغـــاٗ هــ ٞئٞةا ــ ٞخط ثـت ــط ، ٝكــ٢ ٞــٙٗٞـ ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞكٞغ ـَٚم
ايرٖ ِْْ ْ ٔ
ُ٘آَٚم زٝكـا  ،زٗ  ٛٙثاغاَٗٙم ة ُ٘آٞكـ ٜٞزََِٚٙتــ ،ٝٗٞخـط ثي ٝهـُ٘ ٞآٞكـ،ٜٞ
ٗٝن زٝهــ : َّٚاضَٙـــم كــــاةط ٞٙن زٝغــــؤ ةــــ ٞةــــٞز ُٛٝكــــاةط ٞٙن كـــٗٞت٘ ،ٝكاةــــط
٘ت٘ٗٞٙت :ٛكـاك ٞة ضـ ٗ ٟزٝكـ ٜٞ؟ ٢ـٙٗٞـ ٘ت٘ٗٙـٞت :ٛز ٗ  ٜهَٚة٘ضزُـت هَٚسٝكـ،َٞ
ٗ ًع ُٓ ٛاٗغٞضٝكٙ ،ًٛٞاُ : ٛزٝغؤ ة ٞةٞز ُٛٝكٗٞت٘ ، ٝةٞةَ زٗ  ٟٙك ٞثاغاٗ ٠ةـ
َِٓٚاٗٝتــ ، ٝٗٞخط ث ــي ةــ٘ٗ ٝهــ ٞخــ٘ز ٠ضِٝفتـــاضٝك ، ٠ٞكــ ٞكـــاةط  ٜؾـــ٘ةٔاُسٗ ٝةـــٞ
ٓاٗغـٞض ٜخـ ! ٜ
ٚ٢ةوـٚػٚـ زٗ  ٠ٝٗٞ٢ ٜكـ ٞغـٞضثَٚط ٛٚكـطز ،ك ٞفٞضًاُ ٛخـ٘ َٚةــ ٞآ ةلــا ،
٘ت٘ٗٞٙتـ ًّ :ٟهـ ٗٞةاؾـيَٙ ،اُ :ٟفٞضًاُٞك ٜٞت ه َٛٚ ٞخ ٙـس ُٚـً ،ٞاُـاٙ ٗ ٜــٞ
 :غـــٞضثَٚط ٛٚكــطزٗ ،ٗٝغــٞضةاضٝف ٗٙػــت٘ٗٞٙت ٟخــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ز ْ ةـــٞٓ ٞهــ٠ٞ
خ ـ  ٠ز ة َ ِٚـآ ،كــُ ٞــٞزٝة٘ٗ ٢ــ ٗٞفٞضًاُــ ٠ٞةلطزةاٙــٞ

!! ﭽﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘﭼُٞ ٝٗٞ٢ ،ة ِٝ٘ٚٚك ٞةـٞغـٞض ًِس ٓٞهــتةص ضزٗ ٗ ! ٝتـ :ٞؾــتَٚلٛ
ظؤض ةَٚجـَٚت كـطزٗ ،ٝضِٝخِ ٞه ٞخـ٘ز ٜفٞضًاُٞك ٜٞخـ٘ ف ز ٝـط ،َٜكـ ٝٗٞ٢ ٞة خـ ٜ
ـٗٞضٝتط ٝهٞ٢ ٞغـو ٛغـٞضثَٚطٞٚٚكـ! ٞ
ِ٢جا ةا ةع ُٚـّ ض ْ خـ٘  ٜظ ُـاٗ ؾـاضٝظ ةاغُٞ ٛفط ّٙهَٚـلطزُٚ٢ ٛةوـٚؼ ،١ثاؾـاْ
ةطِٙاض ٜزٝضكـط ُ ٛه ٞةـٞٓٞؾـت ،زٝضزٝكـا ةـٓٞـ  ٜغـٞضثَٚطـ ٛٚكطزُٚـ ٝٗٞ؟!

.............
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زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭼ ٗ ،ت :ٞهَٚـ ٛز ةــٞظ ،ٝهَٚـٛ
ؾـ ضِ ةــ ،ٝٗٞك ٗٞتــُ٘ :ٞآــلطزْ ًاٙـ ٜٞؾ ضِةُ٘ٗــً ، ١ٞٙٝٗٞاٙـ ٠ٞز ةــٞظ ،ِٞٙهـٞ
ك٘ َٜةطَٚت ٞخــ٘ ض ؟ ز٘ ٝجنــآ ِض ُاٗٝكـ ٞةـ ٢اغــٌاْ ٙـاْ ةـ ةـٞٓٞؾــت ةطَٚتــ،ٝٗٞ
ضُ٘لـــــ ٞةـٞٓٞؾـــــت ًَِٚٚـــــَ( ٞؤْ ْْ )٢ ،١ٝـاغــ ــٌاُٚـ (َؤْ ْْ )ٓ ،ٝــــٞضزٗٗكٚاْ
(َؤْ ْ )( ٠جمْْاشٙ)ٟــّ ،ك ٗٞتــ : ٞز٘ ٝجنــآ ًٞةـٞغـــت ثَٚــ ٟةـٞٓٞؾـــت ةــآٝٗ ،
زٝؾط٘جنآ ًٞةـٞغــت ثَٚـ٢ ٟـاغــٌاْ ةـآ ،كــ ٞةَٚطً٘ـاْ ةـٞٓٞؾــتٚـ هـ٢ ٞـاغــٌاُ،ٞ
ٙاُـــ : ٟهــ ٞغـــٞض ،ٞٙٝٗٝخـــ٘ فــٞضً٘ٗ :ٜه َٚــ ٛز ةـــٞظ ،ٝةـ ُٚــ ٞهَٙ ٗٞــس خـ ةـــٞ
ظهـةطـط ،ٜه َٛٚةطـ زٝض ،َٜت ه ٞظٝةُ٘ٗـاُ ،ٛه ٞغـٞضؾــ ِض ُـ.ٛ
 / 2هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس)ز زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭼ ٗ ،تـــ( :ٞخــــ٘ ) فـــٞضً٘ٗ : ٜهَٚــــٟ
ةط زٝض( َٜه ٞةـٞٓٞؾـتٙ ،اْ ه٢ ٞـاغـٌاْ) ةَٚطً٘اْ ت زٝضكط ٗ ٝٗ ،ٜتـ ُٞفطِٙــت
هــآ ةآ ،تاكـ٘ ضِؤش ٜزٗ ٙـ. ٛ
ِ ٛسدُ ٚاإل ِبعَْادُ
ُٞفط( ّٙيعْٓٙ )١ـاُ ٛضـ ٛ؟ (زاغب اثؾؿٗاْ )ٞزٝهـآ( :اي ِ ً٤عُٔ :اي ٤
هلل َتعَاي ْ ْ ٢ؾٔ ْْ ٞاآلَْٔ ْسَُ ٔ٠عكٛٝبْ َْْٚ ١ؾٔ ْْ ٞايدْْٗ ْ ْٝا
َعً ٢ْْ ٜضَ ْْب ٢ٌٝايطْٖ ْخَ َٔ َٚ ،ذئْ ْو َْٔ َْٔ ٜا ٔ
()1
حَُت٘ٔ ٚتَٛؾٔٔ ٝك٘ٔ)  ٗ ،تـٜ ( :ٞيعِْٔ) زٝضكـطزْ ١زٗٗضخػــتِ،ٞٙٝٗٞ
ا ِْكْٔٛاعْ َِٔٔ ٜقبُ ٢ٍٛزَ ِ
ةـــٞؾ ٠َٝ٘ٚهـــآ ت٘ٗضِٝةــْ٘ٗ ،كــ٢ ٞــٝٗٞف هــ ٞزٗ ضِؤشز غــع ز ُ ٞهــ ٞالٙــ ْٞخـــ٘ ٠
ةـٞضظ ٝٗ ،ٝٗٝه ٞزُٚاز  ،ز ة ِط ُ ٞهٝٗ ٞض طتِ ٟةـٞظٙٝـٓ ١ٟاٗكـاضٙـ ٟخـ٘ .
ك ٞزٙاضٝٗٞ٢ ٝف ةص ضزٚ٢ ٜٝةوٚؼ خ  ٜة٘ٗ ،ٝكـ ٞزٝهــآ :هـٌَٚطــٞضِ ،َٜمبٔــَٚوــ،ٝٗٞ
تاكـ٘ ضِؤش ٜزٗ ٙــ ،ٛة ٓ ٜٝٗٞ٢ـٞض خٞضٙلـــ ٛخط ثـ ٗٞغــٞض هــآ تَٚلـس ُٝٗ ٛضـٜٞ
٢ـاز َٝةـٍ.

َ )1ؿسداف أيؿْاظ ايكْسإٓ  ،ف . 74

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

 / 3هــــ ٞغــ ــ٘ٗضِٝت( ٛص)ز

( ) 02 – 12

[ ] 99

زٝفــــٞضً٘ : َٜﭽﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ ٗ ،تـــــ :ٞهَٚـــــ ٛةطـــ ــ زٝض ،َٜةَٚطً٘ـــــاْ تـــ ـ
زٝضكـط ُٗٞ ٝٗ ،ٜفطِٙـًِ ٛت هٞغـٞض ةـآ تاكـ٘ ضِؤش ٜزٗ ٙـ.ٛ
ٗٝن تًٞاؾــــا زٝكــــ٢ ّٙٞــ٢ َٞـــاٞٙتآُ ٞــًٙٗ٘ٞاْ ثُٝ٘ٙٞسٚٙــٞك ٛتٗ ٗٞكـــاضٚٙاْ
ثَٚل: ٞٙٞٓ ٝٗٞ
أ ) كــ ٞخـــ٘ ُٞفط ِٙــ ٛهــٚ٢ ٞةوــٚؼ كــطزٗ ٗٝهــ٢ ٞـــاٞٙتٞك ٜٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْْساف)ز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭤ ﭥﭦﭼ ،هـ َٛٚز ةـٞظ ،ٝؾـ ضِ ةــ ،ٝٗٞك ٗٞتـُ٘ :ٞآــلطزْ
ًا ٜٞٙؾــ ضةً٘ٗ ُٗٝٗٞٝاٙـ ٜٞز ةــٞظٓ ١ّٙاتِــ ٞخــ٘ ضِٚ٢ ٜٝٗٝػــاُ ،ٞكـ٢ ٞـٝٗٞف
ًاُآ ٜـ َٞز ةـٞظِٙـًٞ ٛعِ ٛٙٗٞز ٝطَٙت َٞٓ ،ٝٗٞز ةـٞظ ٙةٞضٓٞغـتً ١ازز.ٛٙ

ب ) ِ٢جـا كـ ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ ،ةـ

ُٚــ ٞهــ َٜٗٞز

خـ ة ٞظهـةطـط ،٠ك ٗٞت :ٞةـٞٓٞؾـت ؾـ٘ َ ٙخـ ةـ ٞظهـطــط ْ ُٚــٙ ،ٞـاْ ٢ـاغــٌاْ
 ٜةـ٘ٗ ،ٝزٙـاض ٝــاضآ
ؾـ٘ َ ٙخـ ةـ ٞظهـ طط ْ ُٚـ ،ٞةــٞةَ ثَٚؿــي كـٚ٢ ٞةوـٚؼ هـَ ٗٞ
غـٚةٞت ٛخـ ةـ ٞظهـططتِـ ٛتَٚس زٝضُٞكـٗٞت٘ ،ٝة  ٞٙهَٙٗٞس ُٚؿـت ٞآ ة٘ٗ.ٝ
ج ) ٗ ٝكـ ٞزٝفـٞضً٘:َٜﭽﭭ ﭮﭯﭰﭼ ،ةطـ زٝض َٜت ه ٞظٝةُ٘ٗاُ،ٛ
ك ٗٞتُ٘ :ٞآـ٘ تاٗ ْ زٝةَٚت ٜ ٓ ٞظٝةُ٘ٗ ١ٛٚغـٞضؾـ ضِِٚ٢ ٛٙػـاْ.

ز ) ٗ ٝهــــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛالحْ ْْس)ز زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﭦ ﭧﭨﭩﯼﭼ،
جْ )ّٛت ضِ ٍ ٝزٝكط ،َٟٙةـٞضزةاض ْ زٝكط ،َٟٙزٗٗض زٝخط، َٝٗٞٚٙ
(زجٙ )ِٝاََُ ( : ٛسِ ُ

ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭼ ،هـــ٢ ٞـاٞٙتٞكــــ ٜٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛص)ز
زٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽﭧﭨ ﭩﯼ ﭼ.

ٓـ ) ٗ ٝهـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٟالحْس) ز خــ٘ فٞضً٘ٗٙـٞت :ٟﭽﭬ ﭭﭮﭼ،
ةـٞةَ ه٢ ٞـاٞٙتٞك ٠ٞغ٘ٗضِٝت( ٟف)ز زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯾ ﯿﰀ ﭼ ٗ ،تــ:ٞ
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هَٚـطٝز زٝضٙسٝخا ك ٗٞ٢ ٞهٞعـِٞت ٛٓ ٞخــ٘ ( ، ٞٙﰀ)ٞٓ ،هةــٞت ٞطـ ٞهـٞ
خـ٘  ٜةاةزٝغـت ةـٞت٢ٞلٚس فطٙؿـتٞكـاُٚـ هٞعِٞتٚـاْ هَٚلـطزٗ ،ٝة ٙـ٢ ٞاٞٙتٞكـٜٞ

غـــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس) ةـ ٞؿـــؤ َِٓٚاٗٙـــٞت( ٛﭭ ﭮ) هٞعِٞتٞكــٓ ٞــٛ
ك َٞٚٚ؟ ٓـ ٛخــ٘ ٗ ٓـ ٛفطٙؿــتٞكــاُٞٚت ،ٛةــٞةَ هـ٢ ٞــاٞٙتٞك ٜٞغـ٘ٗضِٝت( ٛف)ز
زٝضٙسٝخا ك ٞهٞعِـٞت ٛخــ٘  ٜز ز ــٞضٞٓ ،ٝهةــٞت ٞفطٙؿـتٞكــاُٚـ هـ ٞخعًـٞتٛ
خـــ٘  ٜةــٞضظٗ ًـــٞظْ ز ْٓ ، ١ــٞض كٞغــَٚم خـــ٘ هٞعِــٞت ٛهـــآ ةلـــا  ،ةَٚطً٘ــاْ
فطٙؿـتٞكــاُٚـ هٞعِــٞت ٛهــآ زٝكــٝٗ ،ْٞن هـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايبك ْس)٠ز زٝفــٞضً٘: َٜ
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ.

ضـواسدةي ــةم :داواك ــشدني ئيـبم ــيع لــة خـــوا كـــة يــةتا قيــــامة بيـًـيَـمَـيَـت ــةوةء،
وةآلمـذسانـةوةي داواكــةي :
ٚ٢ةوــٚؼ ز ٗ زٝكـــا تــاك٘ ئٚاًـــ ٞةَٔٚوطَٙتــ ٝٗ ،ٝٗٞخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ٗٝةًــٛ
ز ٗ كـ ٜٞزٝز ت ،ٝٗٞةـٞةَ ُٞن تاك٘ ئٚاً ، ٞةـٞهـل٘ تـاك٘ ٢ـ ٗٞكــات ٜٞكـ ٞزُٚـا تَٚٚـس
ك تا ٛٙزٝٗ ،َٜن ه٢ ٞـاٞٙتٞكـاُس زٝضزٝك: َٜٗٞ
 - 1خـ٘ ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاثعساف)ز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ٗ ،تـــٚ٢" :ٞةوــٚؼ" ــ٘ت :ٛتــاك٘ ٢ــ ٗٞضِؤشً( ٜٝــطزٗٗ ْ)
ظِٙسٗٗ زٝكط ،َِٝٗٞٙمبٔـَٚو( ،ٝٗٞخ٘ ) فـٞضً٘ٗ :ٜت هَٚٓ ٞوـسض ٗ ُ ،ٛهـَٚٓ ٞوــسض ٗ ُٛ
تا ك٘ َٜ؟ تاك٘  ٗٞ٢كات ٜٞخ٘ زٙاض ٛٙزٝكــا ُ ،ـٞن تـاك٘ ٢ـ ٗٞكــات ٜٞكـٚ٢ ٞةوـٚؼ
ز ٗ  ٜكـطزٗ.ٝ
 - 2هــــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛالحْ ْْس)ز

زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﭼ ٗ ،تــــــــــــــ: ٞ
"ٚ٢ةوـٚؼ" ــ٘ت :ٛثٞضٗٝضز ــاضَ ! مبٔـَٚوــ ٝٗٞتـاك٘ ٢ـ ٗٞضِؤش ٜٝظِٙسٗٗزٝكطَِٙـ،ٝٗٞ
(خـ٘ ) فـٞضً٘ٗ :ٜت هَٚٓ ٞوـط ٗ ُ ٛتاك٘ ضِؤش ٜكـات ٛزٙاضٚٙلـط ٗ.
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٢اٙـا ِضؤش ٜكـات ٛزٙاضٚٙلـط ٗ ك ٞٙٞ؟ ٢ـ ٗٞكــات ٞٙٞكـ ٞزُٚـا ٜتَٚـس ك تـا ز٢ ،َٜـٗٞ
ك ١ْٗٞكـاِٚ٢ات ٜٞتَٚس تَٚلسٝضُٞ ،َٛن ٢ـ ٗٞكــات ٜٞكـٚ٢ ٞةوـٚؼ ز ٗ  ٠كـطزٗ ،ٝكـٞ
كـات ٛظِٙسٗٗكط ُ٢ ٜٝٗٞـازًٚٝع زٗ ِس ،ٝة هَٚثطغـ ِٗٝٗٞٚغــع ٗ ثاز ؾــت.
ٗٝن زٝةٚــِني ٓــٞض كـــاَ هــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاْ ؾـــٞٙٞن ،الٙــٞن هــًٞ ٞغـــٞهٞك ٞضِْٗٗ

زٝكاتـ ،ٝٗٞه٢ ٞـاٞٙتٞكـ ٜٞثَٚؿـَٚس تـُٚٞا زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ،ةــٞةَ
زٗ  ٛٙزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭿﮀﮁﮂﭼ ،تاكـ٘ ضِؤش ٜكـات ٛزٙاضٙلط ٗ.
 - 3هـــــ ٞغـــــ٘ٗضِٝت( ٛاإلض ْ ْْسا)٤ز

زٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ٗ ،تــــ ٞ٢ :ٞــ ــٞض تــــاك٘ ضِؤش ٜئٚاًــــٞ
مبـَٔٚوـٚــــ ٝٗٞظؤضةــــٝٗ ٜٞضـــ٢ ٜٞــــاز َٝهـــ ٞضِٙؿـــــ ٝٗٞزَِٙـــــٍ ٗ" ،تـــٓ :ٞـــٞهٚاْ
زٝخٞهـٞتَِٚـــٍ ،١فطٙـــ٘ٙاْ زٝز( ،"َٝخـــ٘ ) فــٞضً٘ٗ : ٠ةــطِؤ ٓــٞض كـــاًَٚم هــْ ٗٞ
ؾـَِ٘ٙـت ةلــ ٝٗٞ٢ ،َٜٗٞزؤظٝر ؾـَِ٘ٙتـاُ( ٞغـع تاُ ،)ٞك ٞغـع ٞٙكـ ٛثطِ ةـ ٞثَٚػـت.ٞ
 - 4ه ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛف)ز زٙػـاْ ةاغ ٗٞ٢ ٛةاةـٞت ٞزٝكــا

 ،١زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﰒ ﰓ
ﰔﰕﭼٚ٢" ،ةوــٚؼ" ــ٘ت٢ :ٛــ ٜٞثٞضٗٝضز ـــاضَ ! تــاك٘ ضِؤش ٜٝظِٙــسٗٗ
زٝكطَِٙـ ،ٝٗٞمبـٔـَٚوـ( ،ٝٗٞخـ٘ ) فـٞضً٘ٗ : ٜةـطِؤ تـ هـَٚٓ ٞوـسض ٗ ُ ٛتـا كــات ٛضِؤشٜ
زٙـاضٚٙـلـط ٗ.
ِ٢جـــا ٢اٙـــا كـــات ٛضِؤش ٜزٙـاضٚٙـــلط ٗ كــٞٙٞ؟ ٗٝن ٘تــٍ٢ :ــ ٗٞكـاتٙٞـــ ٞكــ ٞزُٚــا
تَٚٚـــس ك تـــا ٛٙز٢ ٝٗ ،َٜـــ ٗٞكــــاتٚ٢ ٞةوـٚـ ــػٚـ ك تـ ــا ٛٙثـ ـآ ز ،َٜةــــٞةَ زٗ ٙـــٛ
ٚ٢ةوـٚــػٚـ٢ ١ـــازٝٗ ١َٝضٞكــٓ ١ٜٞــــ ًٗ٘ٞالٙــٞن ،ظِٙــسٗٗ زٝكطَِٙــ ٝٗٞةـ غــع ٗ
ثاز ؾـت.
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ثـاصدةي ــةم :يةسِةشـةكشدن ــي ئيـبم ــيع ك ــة جطــة لــة كـةمـيَك ــياى لــة وةضــةي ئـــادةم
يـةموويـاى طومــشِا بكـا :
زٗ ٢ ٜـ ٜٝٗٞكــ ٞخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ةـــ ٗٞؾـ َٞٙٝ٘ٚغـع ٚ٢ ٜةوــٚؼ زٝز ٢ ،ــٙٗٞـ
ٗٝن ت هٞغـــُٞسُ ٝٗٞهــ٢ ٗٞـــاز ًٜٞٝكــ ٞةـٓٞــ  ٜضِ َٙــع هــآ ُ ٞطتِــٙٗ ٛــ ،ٝٗٞغــع زض ٗ
ُٞفطِٙـ ٛهَٚلـط ٞٓ ،ضِٝؾـ ٞزٝكـا كٝٗ ٞض٢ ٜٞـازًٙٗ٘ٞٓ َٝاْ ً٘ ِط ةلــا  ،١هـ ٞضَِٙـٛ
خـ٘ الٙاْ ةــس .
ئـيسـتاش با سـةرجني َةيوةنـديي تةةاةكاريــانةى ئايةتةكاى بدةيـو:
 )1ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف)ز

زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﭼ ،ك ٞثَٚؿـتـط تٞفػـٚـطًاْ كطز ،ةٞةَ
َٚ ٜٝٗٞ٢ـ ٛغـٞضجنٙٝٗٞ٢ ٞـ ٞكـ ٞهَٚطٝز فٞضً٘ٗٞٙت : ٟﭽ ﭽ ﭾ ﭿﭼ،
(ٚ٢ةوـٚؼ) ٘تــ : ٟةـٓٞــ ٢ ٜـ ٠ٝٗٞكـًِ ٞــت ةــآ ًـط ز ١غــٞض ٞضز ْ كـطز ! ٗٝن
٢ـ ٝٗٞكـ ٞخـ٘ فٞضً٘ٗةَٚـتـ : ٛكطُِ٘ٗف ة ٢ـازًٞ َٝةـ ،١ٞةآ فٞضًاًُ ٛٚـّ ةلــ! ٞ
زٙـــاضٓ ٝـــُ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞــ ٜٞكـــ ٞئـــٞزٝض ٜخـــ٘ زٝكُٞـــ ٞةٚــاُ٘ٗ ةــ ُ٘آٞكــــاُٚاْ،
ًٓٙٗ٘ٞاْ هٞغـٞض ضَِٙطِٚ٢ ٜٗٝةوـٚـػـّ ،كُ٘ ٞآَٚلــت كــطزًٞ ،هـــآ  :ئـٞزٝض ٜخــ٘
ٗ ةــ٘ٗ ،ةوـــآ  :خــٞتا ٜخـــ َ ةــ٘ٗٝٗ ،ن ٢ـــاز ١َٝــ، ٗٗٞ

٘تٚـــاْ  :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭼ  ٗ ،تــــــ:ٞ
٘تٚاْ :ثٞضٗٝضز ـاضًاْ !  ٌَٞٚ٢غـت ٞاْ ه ٞخ ًـاْ كــطزُ ،ـٞن ٗٝن ٚ٢ةوـٚؼ كـٞ
ـ٘تـ :ٟخـ٘  ! ٞٙتـ ثَٚـت كــطزَٗٗ ! كـ ٗٞتــٓ : ٞـٞض كٞغـَٚم ئـٞزٝض ٜخــ٘ ةلــاتٞ
ةٚاُُ٘ٗ٘ ٠آـٞٓ ١هٞكـاُ ٝٗٞ٢ ،ٛهٞغــٞض ًٞظٓـٞةٚ٢ ٛةوٚػــ ،١ٞهٞغــٞض ًٞظٓـٞةٛ

.............
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هٞةاضٙٝاُــ ٝٗٞفٞضً٘ٗٙــٞت : ٟﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭳﭼ الهح ل ٗ ،تـٓ ُٜٞ ٗٞ٢ ٝٗ :ٞاٗةـٞؾٚاْ ة خـ٘ ز ُا ة٘ٗ،
٘تٚـاْ  ٞ٢ :ــٞض خــ٘ ٗٙػـــتةاُ ٜـٌَٚ٢ ٞــُ ،١ٞـ ٞةــاب ١ةاثٚــط مناْ ٓــ ٚؾـــتَٚلٌاْ
ُٞزٝكطزٓ ٝاٗةـٞؾ( ٛخـ٘ ) ٚٓ ٝٗ ،ؾـتَٚلٌاْ ئٞزُٞ ٞ ٝزٝكطز (هـ ٗٞؾــتاُ ٜٞكـٞ
ةــــٞةآ ةـٞهــــط ٞئٞز ٝـــًٞاْ كـــطزْٗٗ)ٙ ،اُــــ٢ : ٟـــ ٝٗٞةــــٙٗ ٞػــــؤ خــــ٘ ةـــ٘ٗ،ٝ
ًٞةـٞغـتٚاْ  ٝٗٞ٢ة٘ٗ ٝك ٞخــ٘ ضِ ظٙـٚــ ٞهـ ٗٞؾــتاٌَُٚ٢ ٜٞــ ! ٞةـٞةَ ٢ـ ٝٗٞضِ غــت
ُٚـــ ،ٞةـٞهــــآٓ ،ــ ًٗ٘ٞؾـــتَٚم ةـــٙٗ ٞػـــؤ خـــ٘  ،ٞٙةـــٞةَ ةَٚط ــً٘اْ خـــ٘ ةـــ ٞظؤض
ٓـٞهـُ٘ ٗٞـآـ ةـ ٞكٞؽ ُاكـا  ،ةـٞهـل٘ خ ٙاْ ُ٘ـآـ٘ ٓٞهـٞٓ ٞهسٝةـصَٙطْ ،ةــٞةَ
كـاتَٚم ك ٞخ ٙاْ زٙٝـاُُ٘ َٜٗٞــاٖ ةل ،ْٞخـ٘  ٜكــاضظ ْ ضَِٚٙــاْ هــآ ُـا طٝٗ ، َٜن
خـــ٘ فٞضً٘ٗ ٙــٞت : ٟﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﮄ ﭼاإلنش ا  ٗ ،تــ:ٞ

ُاتاُـ َٜٗٞتاكـ٘ خــ٘ ُٙٞـ ،َٜٗٞضـُ٘ل ٞخــ٘ ٗٙػــت٘ٗٞٙت ٛتـ ةتـ٘ ُ ٛؾـــتت ةـ٘،َٜ
ةتـ٘ ُ ٛضـاكـ ٞةل ١ٜٞخط ث ٞةلـ٢ ،ٜٞـٙٗ ٗٞػــت٘ ٞظٚٚ٢ــ ٠ٞخــ٘ ةــ ٞتـ  ٜز ٗ،ٝ
ةـٙٗ ٞػــؤ ضِٓٝـا ٜخــ٘ ٢ـٙٗ ٗٞػــت (إزاد ٝ)٠ةـ ٞتـ ز ض ٗ ،ٝة ٙـ ٞتـ ٓٞضضـٞٚٚكٛ
ةٚل ،ٜٞةـٙٗ ٞػــؤ خـ٘  ٠ةــٞضظٗ ًٞظُــ ٞ٢ ،ٞـٞضُا خــ٘ ةــ ٞت ةــع ٛٙخط ثـ ٞةــٞ
كـٞؽ ُاكـا  ٝٗ ،ةٞظؤض ضاكـٞف ةـ ٞكٞؽ ُاكــا .
 ٝٗ )2هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس)ز هــٞةاضٞٓ ٜٝضِٝؾـــٚ٢ ٜٞةوٚػـــ ،ٝٗٞخـــ٘ زٝفــٞضً٘:َٜ
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﭼ ٗ ،تـــــــــٚ٢" :ٞةوـــــــــٚؼ" ـــــــــ٘ت:ٛ
ثٞضٗٝضز ــاضَ ! ةـٓٞــ ٢ ٜــ ٝٗٝٗٞكـًِ ٞــت ــً٘ ِط كــطز ،خط ثـٙٞاْ هــ ٞظٙٗٝــس ةـ
ــ٘ ْ زٝك ــٓ ٝٗ ،َٞــًٙٗ٘ٞاْ تَٚل ـ ِط غـــٞض ٞضز ًْ ١ــايَ َٗٙــــط ْ زٝكــــ ،َٞطــ ٞهــٞ
ةـُٞسٞٓ ٝهةـص ضزٝكـاُت ( ٗٞ٢ةـُٞس ُ ٜٞكـٞٓ ٞهـتةـص ضزْٗٗ).
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ك ٗٞتــ :ٞكٞغـَٚم ةــُٞسٞٓ ٜٝهةــص ضز ٜٝخــ٘ ةـآ ،ؾــٙٞتاْ ظٝفــٞض ٠ثـآ ُاةـا ،

ٓٞهةٞت ٞخَِ٘ٙط ٗٙؿٞت : ٝٗٞﭽﮏ ﮐﮑ ال مُخْ ِلصِني ﭼ ٗ ،ت :ٞط ٞهـٗٞ
ةُٞس ُ ٞكـ ٞخ ٙاْ غـاؤ كطزؤتـ ٝٗٞةـ تــ  ،زٙــاض ٝخــ٘  ٜكـاضةـَٚ ٞـــ كٞغــَٚم
غـاؤ ُاكـات ٗٝٗٞزٝضةاظُ ٜاكــا  ،تـاك٘ ة خــ  ٜغــاؤ ُٞةــآ ،خــ٘ خ غـا لــٞضْ ٗٝ
خًْٜـ) ،هَٚـطٝز ٚ٢ةوـٚؼ ظؤض
ؿْني) زٝكاتٞٓ ٞهـةص ضز ٗٝزٝضةاظة٘ٗ ٠خ ِ َُ ( ٠
خًٔ ٔ
( َُ ِ
ة ٞضِْٗٗ ١ضِ ؾلـاِٗ ٟٙض ٙسُٞٙٞ ٝآ ك ٞزٝغٞةت ٛةٞغٞض ةُٞسٞٓ ٝهـةص ضزٝكاُس ُ.ٞٚ
 ٝٗ )3ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاإلضْسا٢ )٤ـاٞٙت)62( ٛز

زٝفـٞضً٘ : َٜﭽ ﮙ ﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ٗ ،تٞ ٞ٢ :ٞض تاك٘ ضِؤش ٜئٚاًٞ
مبٔـَٚوـٚـٝٗ ،ٝٗٞضٞكـ٢( ٜٞـازٓ )َٝـًٙٗ٘ٞاْ هٞةـ ّٙٞزٝةـ ،َٞط ٞه ٞكًَٚٞلـٚاْ.
 ٗٞ٢كـ ًٜٞٞك ٞةـُٞسٓ ٜٝـٞهةص ضز ٗٝغـاؤِ ١ض غـت ٟخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاضْٗ ،ؾــٜٞ
و اجلَ ْ ٜسادُ اثٜزِ َ ٜ :أنْ ََ ٌَ ْ ٜا عَ ْ ًَِٜٗٝا َٜٚأتَ ْ ٢عًََْ ٢ْ ٜبِ ٔتَٗ ْا
(أحِ َت ْٓٔ ٜهٖٔ) زٝهــــآ( :احِ َتَٓ ْ ٜ

ﭽﮞ ﮟﭼ ،قْ ْ ْٜاٍَ ايؿْ ْ ْٜسٖا :ُ٤ثضْ ْ ْْتٔ ِٛينيٖ َعً)ِٗ٢ ِْٝ ْ ْٜ

()1

هـــــ ٞظًـــــاُٛ

جل ْ َسادُ اثٜزِ َ) ك٘هوــ ٞظٞٙ ٜٗٝكـــ( ٜٞاحتْْٓاى)
وا ٜ
عٞضِٝةٚـــس ز ٝــ٘تط( :َٜاحِ َت َٓ ْ ٜ
كـطز ٗ ،تٞٓ :ٞضض ٛهٞغـٞض ٜة٘ٗ ًٜٗ٘ٞٓ ،خـ٘ ضزٞٓ ٝٗ ،ضض ٛغــٗٞظ  ٛٙهٞغــٞض٠

ةــ٘ٗ ٓ ،ــ ٠ًٗ٘ٞهــ ٞضِٙؿـــ ٝٗٞخـــ٘ ضز ،كــ ٞزٝهـــآ( :ﮞ ﮟ) فــٞضِض ٤
٘ت٘ٗٙـٞت :ٛزٙٝـاي ًٞٞشَٙط ضِكـَٚة ٛخ ًــ ٗٝٗٞـً٘طِ ٗ غـٞض ٞضز ُٚاْ زٝكــ.َٞ
 ٝٗ )4ه٢ ٞـاٞٙتٞكاُ )83 - 82( : ٛغ٘ٗضِٝت( ٛف)ز خـ٘  ٜثـٞضٗٝضز اض ةــ ٗٞؾـــَٞٙٝ٘ٚ
ًٞ ٗٞ٢غـٞه ٞٙٞةاؽ زٝكـا

 :ﭽﰖﰗ ﰘﰙﰚ ﰛ ﰜ

ﰝ ﰞﰟ ﭼ ٗ ،تـٚ٢" :ٞةوـٚؼ" ـ٘ت :ٛغـَِ٘ٙس ةـ ٞعٚــعظٝت ٛتـ :
ًٓٙٗ٘ٞـاْ ً٘ ِط زٝكـ ،َٞطـ ٞه ُٜٞ ٗٞك ٞةُٞسٞٓ ٜٝهةـص ضز ٜٝتــ ْ .
 )1خمتاز ايؿخاح  ،ف .152
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ك ٗٞتـٚ٢ : ٞةوـٚؼ ٓٞضِٝؾــ ٜٞخـ  ٜكـطزٗ ،ٝةــٞةَ ه ٞـَ ٞي ٓٞضِٝؾـٞكٞؾــٚس  ،خـ ٜ
ثاض غـت٘ ٝه ٝٗٞك ٞزضؤ ةلـا ٝٗٞ٢ ،ف ظؤض  َٛٚغـٞضجنُ ،ٞـٙٞط٘ت٘ٓ ٝـًٙٗ٘ٞاْ ـً٘ ِط
زٝكــ ،َٞضُ٘ل ٞظ ُٚـ٘ٞٙتٓ ٛـًٙٗ٘ٞاُ ٛة ً٘ ِط ُاكــط! َٜ
ٗ ٝهـــــ ٞؾــــــََِ٘ٚٙل ٛزٙلـــــٞز زٝهــــــآ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ٗ ،تـــــ:ٞ
ظؤضةـٙٞاُت غ٘ثاغـط٘ظ ض زٝغــت ُاكـًٞ٢ ،َٜٗٞـٞف ٢ـ ٜٝٗٞهــآ ٗٝضزٚ ٝــط َٜكـ ٞزٝةـآ
ِٚ٢ػـاْ خ  ٜه ٞؾـتَٚم ةثـاضَٙع ،َٜكٚ٢ ٞةوـٚػـٚـ خ  ٜهـآ ثاض غــت٘ ،ٝكـ ٞةطٙتٚـ ٞهـٞ
زضؤ ،زضؤ غـٚةٞتَٚل ٛظؤض خط ث ،ٞك ٞتُٞاُٚ٢ ٞةوٚػـ خ  ٜثاض غــت٘ ٝكـ ٞزضؤٙـٞكٛ
ٗ ظٝق ةلـا ٓ ،ـ ًٗ٘ٞكٞؽ ةع ُــآ زضؤ.ٞٙ
ٗ ٝخـــ٘  هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛضْْبأ) هــ٢ ٞـــاٞٙت ٟشًــاض)20( ٝز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ٗ ،تـــــــــــــــــٝٗ : ٞ
ةَٚطً٘ـــاْ "ٚ٢ةوـــٚؼ" ً٘ـــاُ ٛخـــ  ٜزٝضةـــاضً ٜٝطؤظٞكــــاْ ضِ غــــت ةـــطز ٝغــــٞض،
( ً٘اُٞكــِ ٜٞض غـــت زٝضضــ٘ٗ)ٓ ،ــًٙٗ٘ٞاْ ؾـَِ٘ٚٙل ــٗٞتّ ،طــ ٞهــ ٞزٝغـــتٞٙٞن هــٞ
ٌٚ٢اُس ض ْ ،زٙـاضٙٗٞ٢ ٝـ ٓـٞض ٗ ٘ ٜتة٘ٗ٘ ،تةً٘ٗٙٗ٘ٞٓ :٠ـاْ ً٘ ِط زٝك ،َٞطـٞ
ه ٞكًَٚٞلــ ٚاْ هُ ٗٞـ ٜٞكـ ٞةــُٞسٞٓ ٜٝهةـص ضز ٜٝتـ ْ ،زٙـاض ٝةــُٞسٞٓ ٝهةص ضزٝكــاُٛ
خـــ٘ ٚ٢ ،ةوــٚػٚـ ٞٙخــ ٜٞهٞةـــٞض ز زضِٙــْ٘ٚ٢ ،ةوــٚػٚـ هــ ٞةـٞض ُةـٞضٙــاُس زٝغـــتٗٞ
ٞ٢شُ ٙـ ٗٞزٝغـت ٞثاضــ.ٞٙٞ
ك ٗٞت :ٞةا ٓٗٞهـةسٚ٢ ، ّٙٝدــةص ١غـا ٚـِ ١ٛض غـت ٛٚهٞ ٞيَ خـ٘ ز  ١ةـُٞس ٞٙتٚـٛ
ِض غـــت ةـ خـــ٘ ظٙــاتط هــ ٞخ ًاُــس ةَِِٚٚــ ٞز ،ٜتــاك٘ ٚ٢ةوٚػــٚـ هــ ٞةـٞض ُةـــٞضًاُس
زٝغـتٞ٢ ٗٞشُـ ةـآ ،١ه ٞةـٞض ُةـٞضًاُس ةـ ٞضـ ن ز ةـآ.
ِ٢جـا ثَٙ٘ٚػـت ٞغـٞضجنَٚل ٛزٙل ٞه٢ َٞـاٞٙتً٘ ٞةاضِٝك ٞةـس ،ّٙٝكــٚ٢ ٞةوـٚؼ زٝهــآ:

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﭼ ٗ ،تـ : ٞة ٙاْ ز ٍَٙه ٞثَٚؿٚاُ ٗٝٗٞه ٞزٗ ٙاُـ ،١ٝٗٞهـ ٞال٠
ِض غـتٚاُ ٗٝٗٞه ٞال ٠ضٞثٚٚـاُ ،ٝٗٞك ٗٞت ٌَٞٚ٢ :ٞكٌَ٘ٙاْ ةـٞزٝغـتً ٝٗٞـاٗ ٝ؟ ؾــٞيترءْ
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زٝت٘ ُـآ ه ٞضـ٘ ض الٗ ٝظٝفـٞضًاْ ثآ ةةا  ،ه ٞثَٚؿـ ٝٗٞة ًـاْ ةـآ ٝٗ ،هـٞال ٜزٗ ٗٝف،
ٗ ٝهـــٞال ٠ضِ غــــتٚـ ٝٗ ،هـــٞال ٜضـــٞثٚـ ،ةــــٞةَ ال ٜغــــٞض ٗٝٗٝال ٜخــــ٘ ضًٝٗٝاْ
ةـٞزٝغـتً ٝٗٞاْٗ  :ثا ِض ُـ( ٝٗٞدعْا ٗ)٤كطُِ٘ٗف ةـطزْ ١ةــُٞس ٞٙتً ١ٛٚوـلــٞض ٛٚةـ
خـــ٘  ،ة ٙــٞف ثَٚغـًٞةـــٞض  زٝفــٞضً٘[ :َٜأٞ ٜق ْسَبُ ََ ْا َٜه ُْٕٛ ْ ٝا ٞي َع ِب ْدُ َٔ ِْٔ زَبَْٛ ُٖ َٚ ْٔ٘ ْ ٚ
جُ٘ ٜأحِ َُد بسقََُِٚ ،)9442( :طِ ًٔ ِْ بسقَِٜٚ ،)482( :أبُ ٛدَاَ ُٚد بْسقِ،)875( :
جدْ]{ٜأَِ َس َ
ضْا ٔ
لْانُِٔ بْسقِ ٗ ،})969( :تـ:ٞ
حبٖإَ بسقَِٚ ،)1928( :ا ٜ
َٚايٖٓطْا ٗٞٔ٥بسقَِٚ ،)1137( :ابُِٔ ٔ
ه ٞكـاتَٚلس ةـُٞس ٝكطُِ٘ٗؾ ٛةطزٗ ،ٝه ًٗ٘ٞٓ ٞكـاتَٚــم ه ٞخـ٘ ُٚعٙلـتـط.ٝ
ٓٞهةـٞت ٞكـاتَٚم ه ٞخـ٘ ُعٙم ة ،ٛؾـٞيتءْ ظٝفٞض ثآ ُاةا .
ٓــٞضٗٓٝا ثَٚغـًٞةـــٞض  زٝضةــاض ٜٝزٗٗعــا كــطزْ ظؤض فٞضًاٙؿـــت ٟفــٞضًْ٘ٗ،
جُْ٘ ٜأحِ َُْد بْسقَِٚ ،)18415( :ا ِبُْٔ ٜأبْٞ
ٞٙكَٚم هٜ[ :ُٞ ٗٞايْدٗعَاٜ َُْٖٛ َ٤ا ٞيعْٔ ْبَادَٜ{]ٝ٠أَِ َس َ
غِٝبْ ْْ ١بْ ْسقَِٚ ،)29167( :ايبُخَْ ْاز ٟٗ٢ؾ ْ ْ" ٞاثدب اي ْ ُْؿسد" بْ ْسقَِٜٚ ،)714( :أ ُبْ ْ ٛدَاَ ُٚد
َ
خَٚ ،ْ ٝايٖٓطْ ْْا ٞٔ٥ؾ ْ ْٞ
بْ ْسقَِٚ ،)1479( :ايتٚسَْٔ ْ ٔر ٟٗبْ ْسقَِٚ )2969( :قْ ْٜاٍَ :حَطَْ ْ ْٔ ؾَْ ْ ٔ
ح ٖب ْإَ ب ْسقِ، )890( :
ج ِْ٘ ب ْسقَِٚ ،)3828( :ا ِب ُْٔ ٔ
"ايهبْ ْس "٣ب ْسقَِٚ ،)11464( :ا ِب ُْٔ ََا َ
ض ْ َٓادَٚ ،ايبَٔ َٗ ِٝك ْ ٗٞؾْ ْ" ٞغْْعب اإلميْْإ"
خ ٝاإلِ ٢
ؾْ ٔ
ل ْانُِٔ ب ْسقِٜ َٚ )1802( :ق ْاٍََ :
َٚا ٜ
بسقِ ٗ ،})1105( :تـ :ٞثــا ِض ُ ٝٗٞةطٙتٚــ ٞهـ ٞةــُٞس ٞٙت ٛٚتـ ١ٗ ٗٞضِ غــتٞئ( ِٞٚةـ
خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض) .
ك ٗٞت ٌَٞٚ٢ :ٞال ٜغـٞضًٝٗٝاْ ةـ ٞزٝغـت ،ٞٙٝٗٞة  ٠ٝٗٞ٢زٙةاع ٟثـآ هـ ٞخ ًـاْ
ةل ّٙٞه ٞةـٞض ُةـٞض ٚ٢ةوـٚػـس  ٝٗ ،ال ٜخـ٘ ضٝٗٝناْ ةـ ٞزٝغـت.ٞٙٝٗٞ
ٓٞضٗٓٝا خـ٘ هٞغــٞض ظًـاُ ٟةُٞـسٝكاُ ٟهـ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛايؿارْ)١ز زٝفـٞضً٘:َٜ

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ :ﭽﭢﭣ ﭼ ،تُٚٞا ةـ تـ ًولـٞض
زٝةني ،غٞضًاْ ة ت زٝخ ِٞٙٞغٞض ظ ،١ٜٗٝكطُِ٘ٗؾت ة زٝة ٝٗ ،ّٙٞضِك٘ٗعـت ةـ

زٝة ٝٗ ،ّٙٞة ت ًولٞض زٝةني ة ٞؿؤ هـ ٞشٙامناُـس  ،ﭽ ﭤﭥﭼ،
ٗٙ ٝاضًٞت ٛتُٚٞـا ه ٞت زٝخـ٘ ظ ،ّٙك ٗٞتـ ٞ٢ :ٞـٞض ؾــٞيترءْ هـ ٞضـ٘ ض الٗ ٝة ًـاْ
زٌَٚ٢ ،َٜــٞف زٗٗ ال ٜطُطــٌاْ ةـٞزٝغـــتً ٝٗٞــاْٗ ،كــ ٞؾـــٞيتررءْ ُات٘ ُـآ هــ ٗٞزٗٗ
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ال ٝٗٞٙة ًاْ ةآُ ٗٞ٢ ،ـ ثُٞاةطزْ ة خــ٘ ٗ ،ثا ِض ُـ ٝٗٞهـ ٞخــ٘  ٝٗ ،كطُِــ٘ٗف ةـ
خـ٘ ةـطزْ ١ةـُٞس ٞٙتٚـً ١ٛى كٞضٚـ ٛة خـ٘ .
شـاصدةيـــةم :مؤلَ ــة دان ــي خـــوا بــؤ ئـيبم ــيع كــة ضــــي لةدةطـــت دآ  ،دري ئـــادةمء
وةضـةكـةي بيكــا  ،وة يـةواََ ثـيَذانيشــي كـة صة فـةس بــة بـةنذةكــاني نابـاو ،وة
يةسِةشـة ليَـكـشدنيـشـي بـة دؤصةخ :
زٙاض ٝزٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜكٚ٢ ٞةوٚؼ ٢اٗ ٓٞضِٝؾـ ٞزٝكـا  ،زٗ  ٠ٝٗٞ٢ ٜكـ ٞز ٗ  ً ٜهـ، ٞ
زٝكـا  ،خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ٗٝةً ٛزٝز ت ،ٝٗٞةا غـٞضُج ةسٙٝـّ :
 / 1هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْْساف) هــ٢ ٞـــاٞٙت )18( ٛز

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ ﮖ ﮗﮘ

ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﭼ ٗ ،تـــــــــــــ:ٞ
(خــــ٘ ) فـــٞضً٘ٗ : ٠هَٚـــ ٛةطـ ـ زٝضآ (هـــ ٞةـٞٓٞؾــــتٙ ،ـــاْ هـــ٢ ٞـاغـــٌاْ) ةــــٞ
ظًٝـلط ٗٙـ ١ٛةـ ٞزٝضكط ٗٙــٓ ،ٛـٞض كٞغـَٚم هـ ٗ" ،ْ ٗٞتـ : ٞهـٝٗ ٞضـ٢ ٜٞــاز"َٝ
ؾـَِ٘ٙت ةلـ ،َٜٗٞزَٗظٝر هـ ٞتــ ٗ هــ ْ ٗٞثطِ زٝكــ.َٞ
 ٝٗ / 2هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس)ز

خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ ٗ ،تــ( :ٞخـــ٘ ) فــٞضًً٘ٗٞ٢ : ٜــ ٞضَِٚٙــٞكٛ
ِض غـت ٞهٞغـٞض ًـّ ،كـ ٞةـُٞسٝكــاًُ ٛـّ تـ زٝغــٞةتت ةـٞغــٞضٙاُس ُٚـ ،ٞطـٞ
هُ ٗٞــ ٜٞكــ ٞهــ ٞةـآ ةـــٞختاْ ١هــ ٞغـــٞض ٞضز ُاْ ؾـــَِ٘ٙت زٝكــ ٝٗ ،ْٗٞةَٚطً٘ــاْ
زؤظٝر ةـٞهـَِٚطـًٗ٘ٞٓ ٜٞتــاُ ٗ" ٞتـ٢ :ٞـ َٜٗٞؾــ٘ ١َّٙكــات ٛزٙـاض ٛٙكط ٗتاُـ،"ٞ
زؤظٝخــــٚـ ــ ــ ٗٞزٝض ـــــآ ٜــ ــ ،ْٞةــ ـ ٓــــٞض زٝض ـاٞٙكٚــ ــاْ (ةــ ـ ٓــــٞض
زٝضٗ ظٞٙٝكٚـاْ) ةـٞؾَٚل ٛزٙاضٙلـط ٗ ه ٞخٞهـم ٓٙٞــ.ٞ
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ك ٗٞتــ :ٞهــ ٞةـٞض ُةـــٞض ٓٞضِٝؾـــٚ٢ ٜٞةوــٚؼ ز  ،كــٝٗ ٞضــ٢ ٜٞـــازٓ َٝــًٙٗ٘ٞاْ
ً٘ ِط زٝكـا  ،خـ٘  ٜز ز ـٞضٙـ ٓٞضِٝؾـ ٜٞهــآ زٝكـا .

 ٝٗ / 3ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاإلضسا)٤ز خـ٘  زٝفٞضً٘ : َٜﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  
    ﭼ زٗ ٜٝٗٞ٢ ٜ
ؾـــٞيتررءْ ز ٗ  ً ٜهــ ٞزٝكـــا ( ،خـــ٘ ) فــٞضً٘ٗ : ٠ة ـطِؤٓ ،ــٞض كٞغ ـَٚم هــْ ٗٞ
ؾـَِ٘ٙت ةل ،َٜٗٞزؤظٝر غع تاُ ،ٞغـع ٞٙك ٛثطِ ةـ ٞثَٚػــت( ،غـع ٞٙك ٛتـ ،ٗ ٗٞكــٞ
ةـٞؾٓ ٛـًٗ٘ٞتاْ زٝكــا ) ٗ ٝتـ ف ٓـٞض كـاًَٚــم هـ ْ ٗٞهـ ٞت٘ ُاتـس ٓٙٞـ ،ٞةــٞ
خ٘ة٘تـ ٗٞزُٝطـ ٛخـ ٓٞهٚـاُـدٞهـٞتَِٚــ ٝٗ ،ٞغـ٘ ض ٗٝثٚـاز ٜٝخ تٚـاْ هـ ٞزش
ةـٞكـاض ةَِٚـ ٝٗ ،ٞهً ٞايًَِ ١س هٚاُس ٓاٗةـٞؾـٚاْ ةـ ٝٗ ،ٞةـٞهـَِٚٚــاْ ثــآ ةـسٝٗ ،ٝ
ؾـٞيتءْ ط ٞه ٞفط٘ٙز ْ ٓٚـ ةـٞهـََِٚٚلـٚاْ ثَِٚـاز  ،ةَٚطً٘ـاْ ةـُٞسٝكــاًُ ٛـّ
ت زٝغـٞةتـت ةـٞغـٞضٙاُس ُٚـ ٝٗ ،ٞثٞضٗٝضز ـاض ةـٞغـ ٞغـٞضثٞضؾـتٚاض ةآ .
ك ٗٞتــٓ :ٞــٞض كٞغـــَٚم خـــ٘ ةلـــاتٝٗ ٞكـــٚو ٛخــ ٙ ،ٜــاْ ثؿـــت ةـــ ٞخـــ٘
ةةـٞغـتَٚت  ،ؾـٞيتءْ ظٝفٞض ٜثآ ُاةــا .
 ٝٗ / 4هـ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛف)ز خـ٘  هٝٗ ٞةًٞٓ ٛضِٝؾـ ٜٞؾـٞيترءْ ز زٝفـٞضً٘:َٜ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭼ ٗ ،تــ( :ٞخـــ٘ ) فــٞضً٘ٗ : ٠غ ــَِ٘ٙس ةـــٓ ٞــٞق ١ت ُٚٞــا ٓــٞئٚـ
زٝهـ َٚـٍ  :زؤظٝر ه ٞتـ ٗ هـ ُٜٞ ٗٞك ٞهـ ْ ٗٞؾــَِ٘ٙت زٝكــ ،ْٗٞتَٚلــطِ هـَٚٚــاْ ثـ ِط
زٝكــ ،َٞك ٗٞتــٝٗ :ٞن ضــ ْ ؾـــٞيتررءْ ٓٞضِٝؾـــ ٜٞكــطز ،خـــ٘  ٜةاةزٝغـــتٚـ
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ٓٞضِٝؾـــ ٜٞكــطزٗٚ٢ ٝٗ ،ٝةـوـــٚؼ ةـــ ٞكــطزٞٓ ٝٗٝضِٝؾـــٞك ٜٞخـــ َٚ ٜةـ ٞـــآ

كــــطزٗ ،ٝضــــُ٘ل ٞخـــــ٘ زٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﮬﮭﮮﮯﮰﭼ،
ةَٚطً٘ـاْ ؾـــٞيتررءْ ً٘اُٞكــ ٜٞخـ  ٜةـٞض ُةـــٞض ًطؤظٞكـــاْ ِض غـــت ةــطز ٝغـــٞض،
ﭽﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ﭼٓ ،ــًٙٗ٘ٞاْ ؾـــ٘ َ ٙكــٗٞتّ طــ ٞهــٞ

زٝغـتٞٙٞن هٌٚ٢ ٞاُس ض ْ  ٗٞ٢ ،زٝغـتٌٚ٢ ٞاُـس ض ٜٝكـ ٞةــُٞس ٜٝغــاؤِ ١ض غــت١
ضـاكـّ ة خـ٘  ،ؾـٞيتءْ ظٝفـٞضٙاْ ثــآ ُاةــا .
ِ٢جـــا ٚ٢ةوـ ــٚؼ كـــٞٓ ٞضِٝؾــــ ٜٞكـــطزٗ خــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاضٙـ ٓٞضِٝؾــــٜٞ
هـآكـطز ،ٝٗٝكٞٓ ٞضِٝؾـ ٜٞخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ةَٚطً٘اْ ٓ َٞهـ ٞزُٚـاز زَٙتـ ٞز،َٜ
ك ٞةـُٞس ٝضـاكٞكـاُ ٛخـ٘  ،ؾــٙٞتاْ زٝغــٞةت ٛةـٞغــٞضٙاْ ز ُٚــٓ ٝٗ ،ٞـ َٞهـٞ
ئٚاًٞتٚـ ز زَٙت ٞز ،َٜك ٞغـع ٞٙك ٜٞزٝةِٚني َٞٓ ،ة ٚ٢ةوٚؼ َٞٓ ٝٗ ،ة ٢ـٗٞ
كٞغـاُ ٜٞك ٞؾـ٘ َٚ٢ ٙةوـٚؼ زٝك ،ْٗٞض هٝٗ ٞض ٜٞخ  ،ٜض هٝٗ ٞض٢ ٜٞـاز. َٝ
حـــةظذة يـــةم :ئـاطـاداسكشدنـــةوةي خـــوا بــؤ ئـــادة مء حــةووا (عميًمــا الظــالم) لــة
دورمـهـايـةتيـي ئيـبمـيـع :
زٙــاض ٝخـــ٘ ٢ ـــاز ١َٝــ ٗ ٗٗٞهــ ٞثــُٞاُ ٗٞ٢ ٜــٙٞـ ز ٗٝضٞكٞؾــٚاُ٢ ٛـا ـــاز ض
كطزؤت ،ٝٗٞكٚ٢ ٞةوٚؼ زٗشًِٚاُ ،ٞةا غـٞضُج ةس: ّٙٝ

 - 1هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْْساف)ز خـــ٘ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ ٗ ،تــــــــٝٗ :ٞ
ثٞضٗٝضز ـاضٙاْ ةـاُط ٛكـطزْ ٢ :ــاٙا ئٞز ٝـُ َٞـٞكطزْ هـ ٗٞزضٝختـ ٝٗ ،ٞثَٚؿـٍ
ُ ٞـ٘تّ ك ٞؾـٞيتءْ ة َٚ٢ـ٘ ٝزٗشًَِٚلـ٢ ٛـاؾـلط  ٞٙ؟!
 ٝٗ - 2هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛطْْ٘) ٢ـــاٞٙت)117( ٛز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭻ ﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ ٗ ،تــــــِ٢ :ٞجــــــا
٘اــاْ٢ :ـ٢ ٜٞــازًٞ٢ ! َٝـ٢" ٞـٚ٢ َٞةوٚػـــ ٞكـ ٞزٙـاض ٝخــ٘ ٚ٢ةوٚػـ ٛثَٚؿــــاُٛ
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٢ـاز َٝز ٗ ٝه ٗٞكاتٞز ٙ ،اخـ٘ز ٚ٢ ٗٞ٢ةوٚػـ ٜٞك ٞة َ ثَِٚاغـ ٞكطزٗٗ ،"٠زٗشًِٞ
ة ت ف ١ة ٓاٗغـٞضٝكٞؾـت ( ١ة ٗٝضٞكٞؾـت) ٗضٙاةّ هـ ٞةـٞٓٞؾــت زٝضتـاْ
ُٞكـا  ،كـ ٞت٘ٗؾــ ٛشٙاُ ٛتايَ٘ ١ظٝض ُ ٛظ ١ ٞ ٝئ٘ضؽ ة ه ٞظ ٜٗٝز .
ه ٞةـٞٓٞؾـتس ٓـ ًٗ٘ٞؾــتَٚلتاْ ةـ زٝغـتٞةــٞض كـط ٗ ،ٝةـٞةــآ ًاُـسٗٗةْ٘ٗ١
غـ ٞوـٞت ،ٛٚةـٞةَ ٞ ٞ٢ض ةَٚت ١ه ٞةـٞٓٞؾـتآ زٝضتـاْ ةلـا  ،ت٘ٗؾ ٛشٙاُ ٛثــطِ
ًٞؾـٞئق ٞزٝةّ ، ١زٝةـآ ةـ٢ ٞــاضٝئَُ٘ٚ ٜٞضــ ُٟ ٗٞخ تــاْ شٙـاْ ةطـ٘ظٝض،َِّٙ
ك ٞزٙـاضٞٓ ٝض ٢ـاٗ ؾـٚاْ ةـٞغـٞض ٓــا .
يــةردةيـــةم :نيشـتةجيَـكشدنـــي خــــوا بــؤ ئـــادةمء حـــةووا (عميًمــا الظـــالم) لـــة
بـةيةشــتــ ــذاو دةطـــــت ئـاوةآلكشدنيــ ــاى بــــؤ لــ ــآ بـةيـشةمــ ــةنذ بــــوونيء ،
ئـاطـاداسكـشدنـةوةياى لـة خـواسدى لـة دسةخـتـة قـةدةغة كـشاوة كــة:
ثَٚؿ ــآ خـــ٘ ٢ ـــاز٢ ًٛٝـا ـاز ضك ــطز ٝٗٝكــ٢ ٞــ ٝٗٞؾـــٞيتررءْ ة ـ َٚ ٢ــ٘ ٝزٗشًِــ١ٞ
٢ـا ـاتاْ هَٚـ ٟةـآِ٢ ،جـا زٗ  ٝٗٞ٢ ٜخــ٘  ٜةٞخؿــٞض ٢ــاز ١َٝـ ٜ ٗٗٞهـ ٞةـٞٓٞؾــتس
ُٚؿـت ٞــآ كــطزْ ٝٗ ،زٝغـتٚؿ ــٚاُ٢ ٟـــاٗٝةكطز  ،كــ ٞةـــ ٞكــٙٞة ٛخ ٙــاْ ِض ةــَ٘ٙطْ١
ةط٘ظٝض ١َِّٙهًٚ ًٗ٘ٞٓ ٞـ٘ ٗٝةـٞضًٓٞٞكــاُ ٛةـٞٓٞؾــت خبـ ْ ،طـ ٞهـ ٞزضٝختَٚلـٟ
زٙاضٚٙلط ٗ ،ةا غـٞضُج ةسٙٝـّ :
ٝٗ )1ن خــ٘  ٜثـــٞضٗٝضز اض هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايبك ْْس )٠هــ٢ ٞاٙـــٞت)35( ٛز زٝفـــٞضً٘:َٜ

ﭽ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼﮽﮾

﮿ ﯀﯁﯂ﭼ ٗ ،تـــ ٝٗ ":ٞفـــٞضًً٘ٗاْ ٢ـــٜٞ
٢ـاز ! َٝت ٗ ٓاٗغـٞضٝك ٞه ٞةـٞٓٞؾـتس ُٚؿـت ٞـآ ةّ ٝٗ ،ةـ ٞكٙٞة ٛخ تـاْ ةـٞ
فط ٗ ُ ٛٚه َٛٚخب ْ هٞٓ ٞض ؾََِ٘ٚٙم زٝتاُ( َٜٗٞهٞٓ ٞض زضٝختَٚم ١ةٞضٗٗةًَ٘ٗٚلٛ
خبـ ْ) ،ةـٞةَ ت٘خ  َٞ٢زضٝختًٞ ٞكٞ ٞ٢ ، ْٗٞضُا ه ٞغـتًٞلـاض ْ زٝةـّ .

 ٝٗ )2ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف) ه٢ ٞـاٞٙت)19( ٛز زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
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﮳ﭼ ،كٞٓ ،ٞض ًٓٞاْ تٞعةٚـط ، ٝتـُٚٞا ٗؾــ ٜٞﭽ ﮼ ﭼ ٜتَٚـس ُٚــ،ٞ
ٗ ٝهَٚـــطٝز زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮩﭼُٙٞ ١ةـــٞضً٘ٗ :ٝﭽ﮺ﭼ ٗ ،تــــ٢ ٝٗ : ٞـــٜٞ
٢ـاز !َٝت ٗ ٓاٗغـٞضٝك ٞه ٞةـٞٓٞؾـتس ُٚؿـت ٞآ ةّٞٙ ،كػـٞض ٓٞضضٞ ٛظتــاْ
هـَٚٚـٓ( ،ٞـٞض ًٙٝ٘ٚـٞن) ه َٟٚخب ْ ،ةـٞةَ ت٘خ  َٞ٢زضٝختـًٞ ٞكـ ٞ٢ ،ْٗٞــٞضُا
ه ٞغـتًٞلـاض ْ زٝةـّ.
ِ٢جا ظ ُاٙاْ زٝهـ :َّٚهـَٚطٝز زٝفٞضً٘ :َٜﭽﮩﭼ ،ةـٞةَ ه َٜٗٞفٞضً٘ٗٙـٞت:ٛ

ْ ٛـَ) ٗ ، ٝتــ :ٞخبــ ْ ،ةـــٞةَ هَٚــطٝز كــ ٞزٝفــٞضً٘:َٜ
ﭽ﮺ﭼ ٗ ٗ )ٗ( ،ةــ (عَ ٞ
ﭽﮩﭼ ٗ ،تــٓ :ٞـــٞض كــُٚ ٞؿـــت ٞآ ةــْ٘ٗ ِ ،ض غـتٗٞخـــ  ١زٝغـــت ٞآ ة تــاْ
ٓٙٞـ ٞهـ َٛٚخبـ ْ ٜٝٗٞ٢ ،ثَٚؿـآ تُٚٞا ٢ـ ٜٝٗٞهــآ زٝفاًطَٙتــ ،ٝٗٞكـ ٞة ٙـاْ ٓٙٞـٞ
هــ َٛٚخبـ ِْ٢ ،جــا ٢ـــاٙا زٝغـتةـــ ٞآ ةـآٙ ،ــاْ زٗ ً ٠اٗٙٝــٞك ٛزٙلـــٞ؟ ٢ــ ٜٝٗٞهــآ
ٗٝضُا ٚـ ــط ،َٜةــــٞةَ هـــ٢ ٞــــاٞٙتٞك ٜٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛاثع ْْساف) ٢ـــ ٗٞزٝغـتةــــ ٞآ
خـ٘ ضزُ ٠ٞهـآ زٝفاًطَٙتــ ،ٝٗٞضـُ٘ل( ٞف) ةـ ( َت ِع ٔكْ ٝب)ٙ ،ٝاُــٞٙ : ٟكػــٞض زٗ ٜ
 ٜٝٗٞ٢كُٚ ٞؿـت ٞـآ ةْ٘ٗ ٝٗٞ٢ ،ة  َٝ٘ٚ٢ضِ ٞٙ ٗٝهـ َٛٚخبـ ْ .
ٗ ٝهـــ٢ ٞــــاٞٙتٞك ٜٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايبك ْْس)٠ز

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ﮺﮻﮼

﮽﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ ،ﭽ﮼ﭼ،
ٗ ت :ٞة ٞفط ٗ ُ ٚٓ ،١ٛٚؾـتَٚلتاْ هـآ ئٞزٞٓ ،ُٞٚ ٞ ٝضضـُٞس ٠ٝثَٚتاْ زٝخـ٘ض،َٜ

ةٚدـ ْ ،ةٞةَ ٢اٞٙتٞكـ ٜٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاثعساف) ٗؾـ ٜٞﭽ﮼ﭼ ٜتَٚس ُٚـ.ٞ
ِ٢ )3جـا ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛطْ٘)ز ٞٓ ،ض هٗٞةـاض ٝٗٝخـ٘

زٝفٞضً٘ :َٜﭽﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ٗ ،تــــــــ:ٞ
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ِ٢جـا ٘اـاْ ٢ ٜٞ٢ـاز ًٞٞ٢ ! َٝزٗشًِـ ٞة خـ  ١ةـ ٓاٗغــٞضٝكٗ( ، ٞضٙاةــّ !)
ه ٞةـٞٓٞؾـتـآ زٝضتاْ ُٞكـا  ،ت٘ٗؾـ ٛشٙـاُُ ٛاضِ ٝـ ١ ٞتـ ١ ُٞتـايَ ١طفتــاضٛٙ
زٝةـّ ٗ( ،ت :ٞشٙاُ ٛغـٞض ظ )ٜٗٝﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ،تـ ةـ

ٓٙٞــ ٞهــ ٞةـٞٓٞؾـــت ز ُــ ٞةطغــ ٛةــُ ، ٛــ ٞضِٗٗ ةــ ٗ( ، ٛزٙــاض ٝهــ ٞةـٞٓٞؾـــتس
ث ؾــــت ٞةـــْ٘ٗ) ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ ٝٗ ،تــ ُـــ ٞتِٚــ٘ٗ

زٝةــآُ ،ـٞ ٞضًاؾــت زٝةـــآ ٗ( ،تـ :ٞهـٓ ٞـ ٚؾـــتَٚلت كـُٚ َٞـ ٞهـ ٞةـٞٓٞؾـــتس ،١
ٓٗٞهةس ٗٞ٢ ٝشٙاُ ٞخ ؾـ ٗٞ٢ ،ٞةـٞختٝٗٞضٚٙـ ٞهٞزٝغـت خـ  ١خَٚع ُـت ُـٞز،ٜٝ
ةـٓٞـ ُ٘ ٜـآـ٘ تاٗ َُٚلــ ،ٝٗٞكـ ٞةـٓٞــ  ٜفطٙـ٘ز ُ ٛؾــٞيترءُـ ٝٗٞت٘ٗؾـ ٛزٝةـ)ٛ
ةـــٞةَ ٢ـــاٙا ٢ـــازٓ ١َٝاٗغـــٞضٝك ٜٞت٘ ُٚــاْ ٢ــ ٗٞفٞضًاُــ ٜٞخـــ٘ ُٞؾــل ،١َِّٚهــٗٞ
زضٝخت ٞئٞز ٝـٞكـط ُٗٞ ٝخـ ْ ؟ ُٞخَٚـط .
نـؤصدةيـةم :دنـةداىء خـوختـوتة كـشدني ئيـبمـيع بؤ ئــادةمء حـةووا  ،كـة لـة دسةختـة
قةدةغــــة كشاوةكــــة خبــــؤى ،وة تةمــــاع وةبـةسنانيــــاى كــــة لــــة ئةجنـــــامي
لــآخـواسدنيـانذا دةبهـة فشيشـتةو يـةسمــاو ،وة مولَكـيَكــي لـة نـةبو نةياتوويــاى
ضـهـط دةكــةوآ ،وة طـةسطـشتهـي ثيــالنـةكــةي :
 / 1ه ٞغ٘ٗضِٝت ( ٛلبق ة) هـ٢ ٞــاٞٙت)36( ٛز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﯭﯮﭼ ٗ ،ت :ٞؾٞيتءْ خوٚػلاُسُ ١ٛه ٗٞةٞٓٞؾتٝٗ ،ٞزٝضِٙاْ
ٗٝن ةو : َٛٚثٝٗ َٟٚةٞضثُ َٛٚاْ ٙ ،اخ٘ز غاةُ٘ٗ ٛه ٞةّ ثَٚٚـاْ ز ْ ١خوٚػلــاُسُ١ٛ

ﭽ ﯫﯬ ﯭ ﯮﭼ ٝٗ ،زٝضُ ٜـاْ هُ ٗٞاظٗ ُٚعٌٞت ٜٞكـ ٞتَٚٚس ةـْ٘ٗ.

ِ٢ / 2جـا ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛايبكس)٠ز تُٚٞا زٝفـٞضً٘ :َٜخوٚػلـاُسُٞٓ ١ٛهـ ٛخٞهٞتاُسْ،
ةــٞةَ هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْْساف) ٢ــاٞٙتٞكاُ 20( : ٛتــا )22ز  ،ةــ ٞتٞفكــٚىَ ةاغـــٟ
ض ُٚـــٞت٢ ٛــ ٗٞخوٚػلـــاُسْٞٓ ١هدٞهٞتاُــًٞاْ ةــ زٝكـــا  ١ضُِٗٗــ ٟزٝكـــات،ٝٗٞ

زٝفـــــــــــٞضً٘ :َٜﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑﰒ

ﰓ ﰔﭼ ٗ ،تــ :ٞؾـــٞيتررءْ خـ٘ةـــ٘ت ٜٞة ـ ك ــطزْ ،تاكـــ٘

 ٜٝٗٞ٢ك ٞهَٚٚـاْ ثُٔٞـاُ ٞهـ ٞعٗٞضِٝتٚــاْ {هـُٞ٢ ٗٞس ًاُـٞ ٜٞغــتٙٞاْ كـ ٞـٞظ
ُاكـــ ْٞةةِٚطَٙـــّ} ة ٙـــاْ زٝضخبــا { ،هـــٞ٢ ٞجنــــاً ٛخــــ٘ ضزُٚاْ هـــ ٗٞزضٝختـــٞ
ئٞزٞ ٝكــط ٗٝز  ،عــٗٞضِٝتٚاْ زٝضةـلــ ٝٗ ،}َٜٗٞث َٚــ ٛــ٘تّ :ثٞضٗٝضز ـــاضتاْ تــُٚٞا
ة ٙــ٢ ٞــ ٗٞزضٝختــ ٜٞه ــآ ئٞز ٝــ ٞكــطزْٗٗ ــــ كــ ٞه َٚــ ٛخب ـ ْ ــــ تــاك٘ ُٞةِــ ٞزٗٗ
فطٙؿـتٙ ،ٞاخـ٘ز هـٓ ٞـٞضز َٝشٙـاٗ ْٓ ١ـٞض ًـاٗ ْ ُـٞةّ{ ،شٙـاَُٚلًٚٞٓ ٛؿــٚٙٞتاْ
زٝغـــت ُٞك ــ ٝٗ ،}َٜٗٞغــَِ٘ٙس ٜة ـ خـــ٘ ضزْ كــً ٞــّ ة ـ َٚ ٢ــ٘ ٝهــ ٞزهػ ـ ظ ْ ١ةـــٞ
تُٞط ٝٗٞة٘ٗ ْ ١ثٞضؤؾـامن ،غـٞضٝجنــاَ ةــ ٞفطٙـ٘ز ْ ؾـ ضِ ٜكطزُـ{ ٝٗٞةــ ٞضــاهٛ
الز ُْ٘ ١آــس }ٓ ٝٗ ،ـــٞض كـــ ٞهــ ٞزضٝختٞكــٙٞاْ تاً ــلطز {هــ ٞؾ ــََِ٘ٚٙل ٛزٙل ــٞ
زٝفٞضً٘ :َٜك ٞهَٚٚاْ خــ٘ ضزِ٢ ،جــا  ٞ٢ـٞض ًٞ٢ـَٚ٢ ٜٞـطُٞ ٝةــآ ،هـ٢ َٜٗٞـ ٜٝٗٞهــآ
ٗٝضزٚ ٝـط َٜكـ ٞت ٗ ٗٞهَٚٚاْ خـ٘ ضزِٗ٢ ،ٝجـا عٗٞضِٝتٚاْ ةـ ٙاْ ٗٝزٝضكٗٞت٘ ،ٝةـٞةَ
ه َٚــطٝز ًٞ٢ــ ٞزٝضزٝخــا كـــٓ ٞـــٞض كــ ٞه َٚٚــاْ تاًاُــسٗ ،١ٝتاًٚــاْ كــطزٗ ٗٝهــَُ٘ٚٞ
ظ ضٙـــاْ ز ز ٙاُِـــاٗٞٙ ،ٝكػــــٞض عـــٗٞضِٝتٚاْ ة ٙـــاْ ٗٝزٝضكـــٗٞت٘ٞٙ ٝٗ ،}ٝكػــــٞض
زٝغـــتٚاْ كــطز ةـــ ٞةـٞخـــ ٗ ٝهـــلاُسُ ٟـــٞة ٠زضٝختٞكـــاُ ٛةـٞٓٞؾـــت {تاكـــ٘
عٗٞضِٝت ٛخ ٙاُـ ٛثآ ةؿـاضُ.}ٝٗٞ
 ٝٗ / 3هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛطْْ٘) هــ٢ ٞـــاٞٙتٞكاُ)121 - 120( : ٛز ــاضَٙل ٟزٙلــ ٞتٚؿــم

زٝخات ٞغــٞض ٢ـ َٞةاةٞتـ ٗٞزٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﭼ ٗ ،ت :ٞؾـٞيتءْ ٗٝغ٘ٝغـ ٜٞة ال كطز،
{ه َٚــطٝز تــُٚٞا ةاغــ٢ ٛـــاز َٝزٝكـــا  :ؾـــٙٞتاْ خـ٘ةـــ٘ت ٜٞة ـ ٢ـــاز َٝكــطز :

ﭽﮗ ﮘ ﭼ ِ٢جــــــا هـــــ ٞغـــــ٘ٗضِٝت( ٛاثع ْ ْْساف) ز زٝفـــــٞضً٘:َٜ
ﭽﯖ ﯗﭼٝٗ ،غ٘ٝغــــــ ٜٞةــــ كـــــطزْ ،ةــــــٞةَ هَٚـــــطٝز زٝفـــــٞضً٘:َٜ
ﭽﮗ ﮘﭼٝٗ ،غ٘ٝغـ ٜٞة فطَِٙس ًٞٞ٢ ،ف  ٜٝٗٞ٢هـآ ٗٝضزٚ ٝــطَٜ
ك ٞه ٞزٗٗض ٝٗٝزُ ٠ٞز ةآ ١خـ٘ةــ٘ت ٠ٞخػــتةَٚت ٞزهـ٢ ٛــاز ،}ًٝٗٞٝـ٘ت٢ :ٛـٜٞ
٢ـاز٢ ! َٝـاٙا زضٝخؤ ًٓٚٞؿـٚٙٞت ثَٚؿـاُسٓ{ َٝـٞض كٞغـَٚم هـ ٞةــٞضٝك ٜٞخبــ٘
ةـًٚٞٓ ٞؿـ ٛٙٞمبََِٚٚت ٗٝٗٞه ٞةـُٞ ّٙٞضآ}ً٘ ٝٗ ،هلٚم ١زٝغـٞةتَٚلت ثَٚؿـاُسَٝ
كـٞٓ ٞض ٚع ه ٞةـُٞ ّٙٞضآ ؟ ٗ{ ،ت :ٞه ٗٞزضٝخت ٞخبــ ٢ـ ٝٗٞزٝغــت زٝكـ}َٜٗٞ
ِ٢جـا ٓٞضزٗٗكٚاْ هَٚٚاْ خـ٘ ضز ٝٗ ،عٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚاْ ة زٝضكـ ٝٗ ، ٗٞزٝغــتٚاْ
كطز ةـ ٝٗٞك ٞـٞة ٜزضٝختٞكــاُٚاْ ةــ ٞةــٞز ُٛٝخ ٙاُـ ٝٗٞهـلــاُسٙ{ ،اخــ٘ز ةــٞ
ثــاف ١ثَٚؿــ ٛخ ٙاُــ ٝٗٞهـلـــاُسٝٗ ،ن ظؤض هــ ٞتَ٘ٙــصٝض ٗ ْ ٗٝزٝهــ٢ ٝٗ ،}َّٚـــازَٝ
غــــٞضثَٚط ٛٚفٞضًاُــــ ٟثٞضٗٝضز ــــاض ٜكـــطزٗ ت٘ٗؾـــ ٛشٙـــاُُ ٛاضِ ٝـــٞت ٛٚةـــ٘ٗ.
ﭽ﮴ﭼ ٗ ،ت :ٞةآ ًط ز ة٘ٗ ةآ ٢ـاكـاَ ة٘ٗ غــٞض ٞضز ْ ة٘ٗ.

زٙاض ٌَٞٚ٢ ٝة٘ ضًاْ ُ ٞٚظؤض ٓٞه٘ٝغـت ٞةلـ ّٙٞهـ ٞةــٞضز٢ َٝـ٢ َٞــاٞٙتاُٞز  ،كــٞ
ٓٞض كـاًَٚلٚاْ ٗٝن ٘م  :ؾــٞٙٞن ١ضِٗٗٙـٞك ٛةاةــٞتٞك ٞةـاؽ زٝكــا  ،ةــٞثَٛٚ
 ٗٞ٢غٚائ ٜٞك٢ ٗٞ٢ ٞـاٞٙتاُ ٜٞتَٚـس ٓــاتْ٘ٗ ،ةـٞةَ  ٜٝٗٞ٢ة ًـاْ زٝضٝكـ َٜٗٞهـَٞ
٢ـــاٞٙتاُٙٝٗٞ٢ ،ٞــ ٞكــ٢ ٞـــاًاجنٚ٢ ٛةوــٚؼ ٢ــ ٝٗٞةــ٘ٗ٢ : ٝـــاز ١َٝــ ٗٗٞعــٗٞضِٝتٛ
خ ٙاُٚاْ ة زٝضةلـَٜٗٞ؟ ِ٢جـا ٢ـاٙا زٝةـآ  ًٞٞ٢ضـ ْ ة٘ٗ ةـآ ؟
أ ) ُٓٞــسَٙم زٝهـــ :َّٚث ؾـــاكَٚلُٗ٘ ٛضِٚٙـــاْ هٞةـــٞضز ةـــ٘ٗ ١ٝهـــٞ٢ ٞجنــــاً٢ ٛـــٗٞ
ُ٘آــٞز  ،ث ؾــاكُٗ٘ ٞض ِٙــٞكٙٞاْ هــــآ كٗٞت تــ ٞخـــ٘ ضٙ ،اُـــ : ٟث ؾـاكـَٚلـ ٚــاْ
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هٞةـٞضز ة٘ٗ ،ٝةـ ٞثٙ َٛٚاغـا ٜخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ٗٞ٢ ،ث ؾاك ٞةـٓٞـ ُ٘ ٜآـٝٗٞ
هِٚ٢ ٞػـاْ ز كـُٞط ٗٙ ،ٝاخـ٘ز هٞةـٞضضـاٗٙاْ ًُٞاٗ. ٝ
ب) ُٓٞسَٙلـــٚـ زٝهـــ :َّٚعــٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚــاْ ُٞةِٚٚـــ٘ ،ٝتــاك٘ هــ ٞزضٝختٞكــٙٞاْ
خـ٘ ضزٗ.ٝ
ج) ُٗٞٓ ٝسَٙـم زٝهـ :َّٚزٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜك ٞه ٞزضٝختٞكٙٞاْ خـ٘ ضزٗ ٗٞ٢ ،ٝزضٝختـٗ ٞ
ة٘ٗ ٝك ٞثاؾـٞضؤن هِٚ٢ ٞػـاُس ثٙٞس ةلـا  ،ة  ٞٙعـٗٞضِٝت ٛخ ٙـاُٚاْ ةِٚٚـ٘.ٝ
ةـٞٓ ٞض ايَ ،طُ  ٞٙٝٗٞ٢زٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜه ٗٞزضٝختـٙٞاْ خــ٘ ضزٗ ،ٝعـٗٞضِٝتٚاْ
زٝضكـــٗٞت٘ٚ٢ ٝٗ ،ٝةوـٚػـــٚـ ٢ـــاًاجن٢ ٛــ ٝٗٞةــ٘ٗ ،ٝكــ ٞعٗٞضِٝتـــ ٛخ ٙاُٚــاْ ةــ
زٝضةلــ ،َٜٗٞةـــ ٓ ٞـ ٢ ٜــُ٘ ٗٞآةاضٚٙــ ،ٝٗٞعٙٞةٚؿــٚاْ زٝضةلــًٚٞٓ ٝٗ ،َٜٗٞؿـــٜٞ
ُ٘آةــاض ٛٙعٙٞةس ضٚٙؿــ ٛةـــ ٞزٗ ٗٙٝــًٞ٢ ،ٞــٞف ٢ــ ٜٝٗٞهـــآ ٗٝضزٚ ٝـــط ،َٜكــٞ
ًٓٚٞؿـُ٘ ٞآةـاض ٛٙئٚـاً ، ٞعٙٞةـس ضٙـ ٛزُٚــاؾ ٛةـٞزٗ ٗٙٝــ.ٞ
ِ٢جـا ٢اٙـا ؾـٙٞتـاْ ةٚاُ٘ٗٝكٞؾ ٛضـ ٛةـ٘ٗ ٗ ، ٝتـ :ٞضـ ْ ٓـٞه ٛخٞهٞتاُـسْٗٗ؟

٘ت٘ٗٙـــــــــٞت :ٛﭽﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﭼ ،ثٞضٗٝضز اضتاْ ة ٢ ٞٙـ َٞزضٝختـ ٠ٞهــآ ئٞز ٞ ٝكطزْٗٗ ،
كــُٞ ٞةِــ ٞفطٙؿـــتُٞ ،ٗٞةِــٓ ٞــٞض شٙــاٗٗ ٓــٞض ًــاٗٗٝٗ ،ن هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛطْْ٘)د

زٝفــــــــٞضً٘ :َٜﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ،

٘تـ٢ ٠ٞ٢ : ٟــاز٢ ! َٝــاٙا زضٝختَٚلــت ثَٚؿــاُةس ٞ٢ ،َٝــٞض هَٚـ ٛخبـ ًٚٞٓ ، ٜؿــٞ
ٓٞض مبَِٚـٚـً٘ ٝٗ ،ٝٗٞهـلـَٚلـت زٝغـتلـٞٓ َٜٗٞض ٚـع هٞةـُٞ ّٙٞضــآ ؟
ِ٢جـا ٢اٙـا ؾـ َ٘ٚظ ٜفط٘ٙز ُٞكـ ٜٞض ْ ةـ٘ٗ ٝ؟
هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛطْْ٘)ز

ضُِٗٗــ ٛزٝكـــات ،ٝٗٞزٝفــٞضً٘ :َ٠ﭽﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﭼ ،غـَِ٘ٙس ٜةـ خــ٘ ضزْ كـً ٞـّ هـ ٞزهػـــ ظ من ةـ َٚ٢ـ٘ ،ٝظؤض
ةـٞتُٞطــَٚ ٢ ٛــ٘ ،١َٝٗٝظؤض ةـــ ٞخــ ًٍٞةـ َٚ ٢ــ٘ ، ٝهــٗٞالٗ ٝخـ  ٜثاض غـــت٘ ٝهــ ٞزضؤ،
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ةـٞةَ هَٚطٝز زضؤٞٙك ٛظؤض ـٗٞض ٜٝكــطزٗ ،ٝضُ٘ل ٞةــ ٗٞزضؤٙـُٞ ٞة٘ٗ ٙـ ، ٞزٙـاضٝ
ُٙٞـسٝت٘ ُ٢ ٟــاز ١َٝــ ٗٗٞفطٙــ٘ز ًٚٞٓ ٝٗ ،ؿـــٝٗ ٞغ٘ٝغــ ٜٞؾـــٞيترءْ زضؤٙــ، ٞ
ٗٝغ٘ٝغــــ ٠ٞؾــــٞيترررءْ ةـ ـ ًطؤظٞكــــاْ زضؤٙـــٞٓ ١ٞهدٞةتاُسُـــ ٝٗ ،ٞثَٚطـــُٜٞ ٗٞ
ًٞةـٞغـــؤ ِٚ٢ػـاُٚؿـــ ! ٞضُ٘لـــ ٞ٢ :ٞــٞض ٢ـــاز ١َٝــ( ٗٗٞعًُْْٗٝا ايطَّْْ) هــٞ
زضٝختٞكـــٙٞاْ ُٞخــــ٘ ضزةا٢ ،ٞٙـــ ٗٞكــــاتٝٗ ٞن زٗٗ فطٙؿــــت ٞهـــ ٞةـٞٓٞؾــــت ز
زًٝاُ ،ٝٗٞة ٞثَٚط ٝٗٝٗٞ٢ ُٜٞ ٗٞك ٞث٘ َٛٚتـّ !
ٚ٢ةو ــٚؼ ــ٘ت ٞ٢ :ٛــٞض ه ــ َٛٚخبــــ ْ زٝةِــــ ٞزٗٗ فطٙؿـــت ٗٞهــ ٞةـٞٓٞؾـــت ز
ز ،ًَِِٝٗٞٚٝةـٞةَ ةــ ٞثَٚطـ ٞ٢ : ُٝٗٞ ٗٞــٞض هَٚٚــاْ ُٞخـ٘ ضزةــاًٚٞٓ ، ٞٙؿــٝٗ ٞن
زٗٗ فطٙؿــت ٞزًٝاُـ ،ٝٗٞكــ ٞهَٚٚـاْ خــ٘ ضز  ،زٝضكــط ْ ِ٢ ،جـا ًٓٚٞؿــٞف ٓٞضٗ ٙــٞ
ٚ٢ةوٚؼ ظِٙا هٞةـٞضضـاٗ ٜخٞهم ٘ ْ زٝكـا  ،ئٞتوـٚاْ هٞةـٞضضــاٗ ـ٘ ْ زٝكــا ،
زظ ،ٛٙخٚاُـُٞ ، ٞسٝهٚــ ،ٛظٗهـٍ ،ؾـءن ١كـ٘فطُٚ ،ةـاق  ،كـٓ ٞـ٢ ًٗ٘ٞـ ٗٞؾــتاُٞ
زٝضزٗ ُٞخ ؾــًٚ ١ٛٚل ــ ِطؤةّ ة ـ ًطؤظ ــ  ،ة ـ زُٚــــاٗ ئٚــــاًٞت ،ٛة ـ زُٚــــا ًاٙــٜٞ
عٙٞةـس ضٙني ،ة ئٚاًٞتٚـ ًاٙــُ٘ ٜٞآةــاضٙني ٗ ،ت٢ : ٞـ ٜٝٗٞكـٚ٢ ٞةوـٚؼ ثَٚـت
زٝهـآ :ضـاكُ ٘ ٗٞــ ، ٞةـ ٞثَٚطــ : ُٝٗٞ ٗٞخـط ء ١زظَٙــ٘٢ ٝٗ ،ٝـ ٜٝٗٞكـٚ٢ ٞةوـٚؼ
ه ٞغـٞض زهـت ئ٘ضؽ زٝكـا  ،ك ٞطرءعٞت ٛخـ٘ ٗ ةـُٞس ٞٙتٚــ ٛخـ٘ ٙــ : ٞضِ غــت،ٞٚٚ
غـــا  ،ٞٚٚضـاك ــ ،ٞٚٚةـٞه ــآ ئ٘ضغـــٚ٢ ٝٗ ،ٞةوــٚؼ هٞغـــٞض ئــ٘ضؽ زٝكـــا  ،ةـــٞةَ
٢ـــ ٜٝٗٞكـــٚ٢ ٞةوـــٚؼ هٞةـٞضضــــاٗ ئـــ٘ضؽ زٝكــــا  ،ةــ تــ خَٚـــط٢ ٝٗ ، ٝـــٜٝٗٞ
هٞةـٞضضـــاٗ ــ٘ ْ زٝكـــا  ،خط ث ٙٞــ َٚ ٢ ،ٞــٌٞف ٓــٞض هــ ٞز  ٙــم ١ةامباُــ ،ٝٗٞهــٞ
٢ـاز ١َٝـ ٝٗ ٗٗٞزٝةـآ  ٗٞ٢ثُٞسٝٗ ٝضةططٙـّ ٗٞ٢ ٝٗ ،زٝضغـ ٞفَٚـط ةةٚــّ.
ِ٢ / 4جـا كـ ٞزٝفــٞضً٘( :َٜﯶﯷ) ؾـ ضِ ٜكطزُـ ٝٗٞةــ ٞفطٙـ٘ز ْ ،ك ٗٞتـ:ٞ
فط ٜ٘ٙز ْٞٓ ١هـ ٛخٞهٞتاُسْٞٓ ،هةـٞتٝٗٞ٢ ًٞٞ٢ ٞؾ ٛهـآ ٗٝضزٚ ٝــط َٜكـ ٞزٝةـآ
ٚ٢ةوــ ــٚؼ ضِٗٗةـــــٞضِٗٗ ه ٞــــٞيَ ٢ـــــاز ١َٝــ ــ ٗٗٞز ئػـــــ ٜٞكــــطز ةــ ـآ ،ضــــُ٘لٞ

ﭽﯰﭼ ،غَِ٘ٙس ٜة خ٘ ضزْ ٝٗٞ٢ ،ة ٞؾ َ٘ٚظٝٗ ٠غ٘ٝغـُ ٞاةآٞٓ ،هةٞتٞ
خـ٘ة٘تٝٗ ٗٞغ٘ٝغٞؾ ٛخػـت ت ٞزهٚاْ ،ةٞةَ ٗ ف ثَٚسٝضآ ه ٞؾً َٜٝ٘ٚطؤظَٚلس ،
ٙاْ ه ٞؾ َٜٝ٘ٚفطٙؿـتٞٙٞكس  ،ض٘ٗةَٚت ٞةـٞضضـاٗٙاْ ٝٗ ،ضِٗٗةـٞضِٗٗ ئػــ ٜٞهٞ ٞهــس
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كطزةـّ ،ضُ٘لـٓ : ٞـ َٞضِغـت : ٠ٞﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ،
ٗٓ ٝــــــ َٞضِغــــــت : ٠ٞﭽﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼٓ ،ـــــٞض
كاًَٚلٚـاْ هَٚـٝٗ ٟضزٚ ٝـط ،َٜك ٞزٝةآ ٚ٢ـةوــٚؼ ضِٗٗةــٞضِٗٗ ئػــ ٜٞه ٞــٞيَ ٢ــاز١َٝ
ــ ٗٗٞز ك ــطزةآَٙٗ ،ــــطِ ٢ ٜــــ ٜٝٗٞكــ ٞة ـ ٞؾ ـَٞٙٝ٘ٚك ٛث ُٔٞــاُٚـ زُ ــ ٜٞز ْٗ١
خـ٘ةـ٘ت ٜٞةـ كـطزْٗٗ ،ضِٗٗةــٞضِٗٗف زٝةـآ ضـ٘ٗةَٚت ٞةـٞضضــاٗٙاْ٢ ١ـاخاٗتــّ١
ئػـ ٜٞه ٞــٞهس كطزةّ ،ك ٞزٙاض ٝخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ٜةـ تائٚلطزُــ٢ ٠ٝٗٞــاز١َٝ
ــ ٗٞ٢ ٗٗٞت٘ ُــا ٜٞٙز ٗٝتـٚ٢ ٞـةوــٚؼ.
بيظـــتةم :خـــواسدنى ئـــادةمء ح ــةووا لــة دسةخـت ــة قةدةغــة كشاوةكــةو  ،دةسكـةوته ــي
عةوسِةتيـاى ء  ،خـؤ داثؤشـيهياى بــة طــةآلي دسةخــتء  ،بشِيــاسي دةسكـشانيــاى لـة
بـةيةشـــت :
 ) 1خـ٘  هـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛطْ٘) هـ٢ ٞــاٞٙت)121( ٛز

زٝفـٞضً٘ : َٜﭽﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ﭼ ٗ ،تـــِ٢ :ٞجــــا كـــ ٞهَٚٚـــاْ خــــ٘ ضز  ،عـــٙٞب ١عـــاض ٜخ ٙاُٚـــاْ ةــ
زٝضكـــــ ٝٗ ، ٗٞزٝغــــتٚاْ كـــطز ةـــ ٞةٞخـ ــ ٗ ٝهلــــاُسُ ٛـــٞة( ٜزضٝختٞكــــاُ)ٛ
ةـٞٓٞؾـت ٢ ٝٗ ،ـاز َٝغٞضثَٚط ٛٚهـ ٞفـٞضًاُ ٛثـٞضٗٝضز اض ٜخـ  ٠كـطزٗ  ،ت٘ٗؾـٟ
طفتاض ١ٛٙةٌَٚط ز ٛٙةْ٘ٗ.
 ٝٗ ) 2ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاثعساف) ه٢ ٞــاٞٙت)22( ٛز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ٗ ،تــــِ٢ :ٞجــــا
ٓـٞض ك ٞهـ ٞزضٝختٞكــٙٞاْ ضَٚؿـــت ٗ{ ،تــ : ٞهـًٚ ٞـ٘ ٜٝزضٝختٞكـٙٞاْ ضَٚؿــت،١
ٙاْ هٞةـٞض ٜزضٝختٞكٙٞاْ ضَٚؿـت  ،تـُٚٞا خػــتٚاُ ٞزًٚٝــاْ} عٙٞةــ ٛخ ٙاُٚـاْ
ةــ زٝضكــ ٝٗ ، ٗٞزٝغـــتٚاْ كــطز ةـــ ٞةٞخـــ ٗ ٝهـلـــاُسُ ٛـــٞة ٜزضٝختــٞكـــاُٛ
ةـٞٓٞؾـــت .

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

( ) 02 – 12

[ ] 111

ِ٢جـا  َٛٚ ٜٝٗٞ٢غـٞضجن ٞهَٚطٝز  :خـ٘  ةاغ٢ ٛـاز ١َٝـ ٗٗٞثَٚلـ ٝٗٞزٝكــا ،
ك ٞه ٞزضٝختـ ٞئــٞزٞ ٝكط ٗٝكٙٞاْ خــ٘ ضزُٗ ،ٝـٞن ـ ٗٗٞهَٚـ ٛخــ٘ ضزةآ٢ ١ــازًٛٝ
فط ٘ٙز ةآٝٗ ،ن ه ٞتٗٞضِ تس ٓـات٘ ،ٝكـُٞٓ ٞـسَٙم هـ ٞكَ٘هلـ ٞعٞهـٌاُٞٚٚكــاُ ٛخ ًـاْ،
ُ ٗٞ٢ــ ٜٞكــ ٞؾــاضٝظ  ٜكتَٚةـٞكـــاُٗ٘ ٛهٞكــُٞ ٗٞق ِط ُٞٚٚكـــاْ ُــني ٝٗ ،هــ ٞئ٘ضِ٢ـــاْ١
ٚ٢ػـالًٚـ ه ٞةـٓٞـاُ ٝٗ ،ْٞه ٞثؿـت ثٞضز ٜٝضِٝؾــ ٝٗٞتًٞاؾـاٚ٢ ٜػــالَ زٝكــٝٗ ،ْٞ
ُٞؾـاضٝظ ٗ ك ه ٗٞضْ ،زٝه :َّٚتًٞاؾا ةلـٚ٢ ! ْٞػـالَ ،ض ْ ةـ ٞك َٞتًٞاؾـا٢ ٜــافطٝ
زٝكـا ! زٝهــآ ٢ :ـافط ٝغـٞضضـاُٗ٘ ٜٝآ٢ ،١ٞـافط ٝة٘ٗ ك٢ ٞـازًٝـ ٛفط٘ٙز !
ُــاظ ُّ كــ٢ ٞــ ٝٗٞئػـــ٢ ٜٞــ ٗٞتِ ٗٞض تٙٞــ٢ ،ٞــ ٗٞثــٞمياُ ٛك ُ ــ ،ٞٙٞكــٗ٘ ٞهٞكــ١ٞ
ُٞقـ ِط ُٞٚٚكـاُ ٛضِؤش٢ـاٗ  ،ك ٞك هل ٞعٞهـٌاُٞٚكــاُ ٛخ ًـاْ كطزٗٗٙاُـ ٞةــ ٞئٚـةوــٜٞ
خ ٙـاْٞٓ ٝٗ ،ض ؾـتَٚم هَٙٗٞـ٘ ٝةآ ،ةـٞةآ ئٙٞسًٞ ١ضج ٗٝضٙس ٝــطْ ،ةـآ ٢ـ ٜٝٗٞهــَٛٚ
ةلـ هـِ ٗٞ٢ ،ٝٗٞئػـ ٞٙٞه ٗٞثٞمياُ ٟك ُـٞز ٓـاتُ٘ ،ٝـٞن هـ ٞئ٘ضِ٢ــاٌَُٚ٢ ٛـٞز  ،زٙــاضٝ
 ٗٞ٢ثٞميـاُ ٛك ُـٞف ٗٞ٢ ١تِ ٗٞض تـٞف ،ةـ ٞت٢ٞلٚـس زٗ  ٜـ ضِ ْ ١زٝغـتلـاضٚٙلــط ُ،ٛ
 ٜٝٗٞ٢تَٚــس  ٞ٢ ،ٞٙـٞضُا كتَٚةـٞكــاُ ٛخــ٘ ٓ ،ـًٙٗ٘ٞاْ ظ ُٚـاض ٛٙضِ غــتٚاْ تَٚس ٙـٝٗ ،ٞ
خــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض كـــ ٞهـــ ٞئ٘ضِ٢ــــاُس زٝفـــٞضً٘٢ : َٜــــاز ١َٝـــ ٗٗٞثَٚلـــ ٝٗٞهـــٞ
زضٝختٞكـٙٞـاْ خـ٘ ضز ،زٙاضٓ ٝـٞض ِ ٝٗٞ٢ض غــتُ ،ٞـٞن ٢ـ ٜٝٗٞهـ ٞتِ ٗٞض تـس ٓـات٘ ،ٝكـٞ
كـــات ٛخ ـ  ٜضِؤَ ١ضِؤش٢ـاٗ ٞٚٙكـــاْ هــ ٞش َٙــط كـاضٙط ــٞض ٛٙتــِ ٗٞض ت ٛـ ضِزض ٗٗ ِٚ٢جٚوــٞ
ِض ٗٝكـــاُس ِ ،ض ٗة ضــُ٘ٗ ٛةــ ٞكــ َٞتًٞاؾــاكطزُ٢ ٛـــافطٝتٚاْ ةــ زضٗغـــتة٘ٗ ،ٝهــٞ
غــــ ُط٢ ٠ٞـــ ٝٗٝٗٞكــــ ٞكٗٞتُ٘ٗٞتـــ ٞشَٙـــط كــــاضٙطٞض ٛٙكتَٚةــــ ٞزٝغـتلــــاضٚٙلط ١
ِض ٗٝكـاُٚاْ ،ةـٞةَ هٚ٢ ٞػـالًس ؾـتَٚلً ٗ ٛـاْ ُٚـ ،ٞةا تًٞاؾـا ةلــ: ّٙٞ
ه ٞئ٘ضِ٢ـاُس ٗٝن ثَٚؿــتــطٙـ ٢ــاًاشًٝاْ ثَٚـس  ،خــ٘

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮥ

ﮦﭼ ،ﭽﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﭼ ،ﭽﮥﮦﭼ،
ٗ تـٓ :ٞـٞضزٗٗكـٚاْ هـَٚٚــاْ خـ٘ ضزٞٓ ،ضزٗٗكـٚـاْ هـَٚٚـاْ ضَٚؿــت ثَٚلــ.ٝٗٞ
ةـٞةَ ه ٞتِ ٗٞض تـس ٢ـاٗ ٓـاتَ٘ٚ ( :ٝنْاَْتٔ ا ٞيخَ ٖ ٝ١ٝأٜ َِٜهسَ ُٚحُْٛؽ ٢ا ٞي َب ْس ٔ١ٜٖ ٚائ ٤تْ ٞؾَْ َٓ َعَٗا
حس ٢ا ٞيحَ ْٖٓٔ١؟
غْ َ
ج ُْٔٝعَ ٢
نََ َِْٔٔ ٜ
ال َتْأٝ ٞ
ح ١كْا ٟأَْْسن ُِٝاهللٜ ٝ
ت ا ٞي َُْسِأ : ٜ٠ٜأَ ٜ
إل ٜيُْ٘ ؾطْأ ٜيْْ ٔ
ايْسٖبٗ ا ٢
حسَٔ٠
حس ٢ا ٞيحَ ْٖٓ ٔ١ن ًَِّْٗٝا َْا عْدا َرَُْس ٢ايػْٖ َ
نٌُ َِْٔٔ َرَُْس ٢غَْ َ
ؾٜأٜجَابَتٔ ا ٞي َُسِأ ٝ٠ٜميهْٓٓا أَْ ٕٜأٝ ٞ
ال تًََُط ْْا ُ ٙئه ْْٞ ٜال َتُُٛتَ ْْا.
نَٜ َٚ َُِْْ٘ٓٔ ٜ
ال تَْْأٝ ٞ
ايْ ْ٤تٔ ٞؾٔ َْْٚ ٞضَْْ ٔ ا ٞيحَْْٖٜٓ ،ٔ١ؾكْ ٜد قْ ٜاٍَ اهللٜ :ٝ
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نََ َِْْٔٔ ٢ٕٜرَُْْسْْ ٖ ٢رٙ
ٜؾكٜايْْٜتٔ ا ٞيخَٔ ١ٝ ْْٖٝي ًَُْْٞسِأ :ٔ٠ٜيَ ِٔ ْْٜتُُٛتَ ْْا! بَ ٌْْ ٢إٕٖ اهللَٜ ٝعِ ْْسفُ ح ْْني تَْْأٝ ٞ
ػ ْس،ٚ
حسَ ٔ ٠تَ ِٓ ٜؿ ْ ٔت ُ أٜعِٝ ُُٓٝه َُْْا ؾتؿْْمإ َث ٜ ُْ٘ ًٜقْْادٔزَ َِ ٢ٜٔع  ٢ًْْٜايتُْٖٔ ٝٝصَ ٢ب ْ ِ َٔٝا ٞيخَ ِْ ٝسَٚ ٢اي ٖ
ػْ َ
اي ٖ
حسَ ٜ ٠ٜيرْٔ ْٜرَٔ ٠ي ًَُٞأٞنٚ ٢ٌْ ْٜغٗ ٠١ْ ْ ٖٝيًعَُٚ ْْٕٛ ٝثْ ْ ْٝس ٠
َٚعِْٔٓ ْدَََا غَ ْ ْا َٖدَفٔ ايْ َُْ ْ ْسِأ ٝ٠ٜأ ٖٕٜايػْٖ ْ ْ َ
خْتِ
نًٜتِ رُِٖ أٜعِٜٛتِ شَِٚجََْٗا أٜكْا ؾأنٌَْ ََ َع َْٗا ،ؾٜا ِْؿَ ٜت َ
ٜ ٛؿْت َِٔٔ َر َُ ٢سَٖ ْا َٚأٜ ٜ
يًٖٓعٜسٜ ،ق ٜ
()1
ط َُُٗا َْآش٢زَ َِْٔٔ أِٜٚزَام ٢ايْتني) ،
ٔي ًٞخَاٍ ٢أٜعَُُُٗٓٝا َٜٚ ،أدِ َزنْا أَُُٗ ْٖ ٜا عُسَْٜاَْإٜ ٢ؾخَاطْا أْٜؿَ ٝ
ٗ تً :ٞـاض فَٚوـةـاظتط ّٙزضُِـس ٠ٝزٝؾـتــآ ةـ٘ٗ ،كـ ٞثٞضٗٝضز ــاض ٜثٞضغــي ٗ زضٗغــؤ
كـطز ةً٘ٗ ،اض ثطغـٚاض ٜه٢ ٞـافطٝتٞكـ ٞكطز ٗ{ ،ت ٞثطغـٚاض ٜه ٗٗٞ ٞكطز ،ك ٞزٙاضٝ
زٝةـآ ً َٞ٢اض ٝؾـٞيتءْ ة٘ٗ ةـآ ،خ  ٜةطزةَٚتـ ٞغـٞض ؾـً َٜٝ٘ٚـاض} ٢ـاٙا ِض غـت ٞخــ٘
فٞضًاُ ٛثـآ كطزْٗٗ هٓ ٞـ ًٗ٘ٞزضٝختٞكـاُ ٛةـٞٓٞؾـت خبـــ ْ؟ ٢ــافطٝتٞكٝٗ ٞةًـٛ
ز  ٙــ ٗ{ :ٝٗٞت ــ :ٞــٝٗ ٗٗٞةًــ ٛز ٙــ }ٝٗٞزٝتــ٘ ُني هــٓ ٞــ ًٜٗ٘ٞخب ـ  ،ّٙطــ ٞهــٗٞ
زضٝخت ٜٞك ٞهِ َُٝ٘ٚ ٞض غـؤ ةـٞٓٞؾـت ز ٙـ ،ٞضـُ٘ل ٞخــ٘ فـٞضً٘ٗ :ٜهـً ٝٗ ٞـٞخ ْ،
ٗ ٝزٝغـؤ هـآ ًٞز ،ْٝة ًُٞ ٜٝٗٞ٢طًْ ،اضٝك ٞةـ٢ ٞــافطٝتٞك ٜٞـ٘  ٞ٢ :ــٞض هــَٛٚ
خبـ ُْ ،اًـطْ ،ةـٞهــل٘ خــ٘ زٝظ ُــآ ٞ٢ ،ـٞض هـ ٞةــٞض٢ ٜـ ٗٞزضٝختـ ٞخبـ ْ ،ضــاٗتاْ
زٝكطَٙتـٝٗ ٗٝٗٞن خـ٘ ظ ُـا زٝةّ ،١ت٘ ُاز ض زٝةّ ةـ ٜٝٗٞك ٞضـاك ٗٞخط ث ٞهَٚم ٚــا
ةلـُٞـ ــ ٝٗ ،ٝٗٞهـــ ٞكـاتَٚلـ ــس ٢ــــافطٝتٞك ٞزضٝختٞكـ ــ ٜٞةِٚـ ــ ٛتًٞاؾـــــا ٜكـــطز ،ظؤض
ةـٞتاً ٗٞظؤض غـٞضُج ِض كَٚؿـ ٞةـ ضــاٗ ْ ٝٗ ،ظؤض خ ؾــ ٞةـ خــ٘ ضزْ ،هـًٝ٘ٚ ٞكــٜٞ
هَٚل ــطز ٗٝٗٝهــــ َٛٚضِ ــ ٝٗ ،ٛخـــ٘ ضز ٝٗ ،٠ثاؾــــاْ ز  ٠ةـــًَٚ ٞطزٝكٞؾــ٢ ٛــٙٗٞـ ه َٚــٛ
خـــ٘ ضز هٞ ٞهٚــس  ٝٗ ،زٝغـتةـــ ٞآ ضـــاٗٙاْ كط ُــ ٝٗ ،ٝٗٞظ ُ ٚٚـاْ كــ ٞضِٗٗتــّ ،ة ٙــٞ
ٞٙكػــــٞض غــــٞضٗ ؾـٞضِٗ هــــٚاْٙ{ ،اخــــ٘ز غــــٞضٗ ز ًَِٚٚـــاْ} هـــ ٞـــٞة ٜزضٝخـــؤ
ٓٞجنـٚـطٝك ٞة خ ٙاْ زضٗغــت كطز ،ة ٢ـ ٜٝٗٞعٙٞةـ ٛخ ٙـاْ ثـآ ز ث ؾــّ .
ك ٗٞت :ٞةـ ٞث َٛٚئػــ ٜٞتـٗٞضِ ةــآ ،خــ٘  ة ٙـ ٞفٞضً٘ٗٞٙتــ : ٛهـ ٗٞزضٝختـٞ
ًٞخـ ْ ،تـاك٘ ؾـاضٝظ ُـٞةّ ،ةــٞةَ هـ ٞئ٘ضِ٢ــاُس خــ٘

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭼ ،خــ٘ ٓـُ ًٗ٘ٞاٗٝكـــاُ ٛفَٚــط٢ ٜــاز َٝكــطز ٝٗ ،ةــ ٞفطٙؿـتٞكـــاُٛ
 )1ايتؿط ْْم ايتٛبٝك ْْ ٞيًهت ْْاب اي ُْْكدع :ايعٗ ْْدّ ايك ْْد ، ِٜض ْْؿس ته ْْ ، ٜٔٛاإلؾ ْْخاح  ، 3ض ْْكٛط
اإلْطْإ  ،ف .13 ،12

.............
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٢ــاز َٝةةــ ، ْٞﭽﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ...﮳ ﮊ البق ر  ،ضُ٘ل ٞة٘ٗٝتـً ٞاً غــتاتاْ ،كٞضـ ٛهـ ٞتٗٞضِ تـس زٝهــآ :خــ٘
ة ٙـ ٞفـٞضً٘ٗٙـٞت : ٟهـ ٗٞزضٝختـًٞ ٞخــ ْ ،ةـ ٢ـ ٜٝٗٞظ ُــا ُـٞةّ ،١ؾـاضٝظ ُـٞةّ !
ةـٞةَ ه ٞئ٘ضِ٢ــاُس خــ٘ زٝفـٞضً٘ :َٜة ٙـ ٞةــ ٞفطٙؿـتٞكــاُ ٛفـٞضً٘ٗ ،ٝكطُِـ٘ٗف ةـ
٢ـاز َٝةةـ ،ْٞضُ٘لـ ٞهَٚ٢ ٞـ٘ ٝظ ُاتط ٝٗ ،ٝخـ٘ ؾـتَٚل ٛفَٚـطكطزٗ ،ٝكـَٚ٢ ٞـُ٘ ٝـاٙع ُّ !
ئ٘ضِ٢ـاْ ه ٞكــ٘ ١َٜتـٗٞضِ كــ٘! َٜ
ٗ ٝثاؾــاْ خـــ٘  ٠ز ز ـــٞض ظؤض ةـــ ٞضِِْٗٗ ١ض ؾلـــاٗ ٟٙهـــ ٞئ٘ضِ٢ـــاُس زٝفـــٞضً٘: َٜ
ٓٞضزٗٗكٚـاْ هَٚٚـاْ خــ٘ ضزٞٓ ،ضزٗٗكــٚاْ هَٚٚـاْ ضَٚؿــت ،ةــٞةَ هـ ٞتِ ٗٞض تـس  ٢ةـاهٛ
تاٗ ُٞك ٞزٝخات ٞغٞض  ، ٗٗٞك٢ ٗٞ٢ ٞٙ ٘ ٞازًٚٝؿـ ٛفطٙـ٘ز ٗٞٓ ٗٝهدـٞهٞتاُسٗ! ٝ
بيظـت و يـةك :طـةسصة نشـتـكـشدنـي ئـادةمء حــةووا لة اليــةى خـواى دادطــةسةوة:
زٗ ٢ ٠ٝٗٞ٢ ٠ـاز ١َٝـ ٗٗٞغـٞالً ٟخ٘ ٙاْ هـآ ةـآ ٗٞ٢ ،ئٞزٙٞ ٝاْ ؾلـاُسٗ٢ ،ـٗٞ
تاٗ ُٙٞـاْ كـطز ،خـ٘  ٜكـاضظ ْ غـٞضظُٝؿـتٚاْ زٝكـا ٝٗ ،ن  :هـ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف)
ه٢ ٞـاٙـٞت)22( ٛز

زٝفٞضً٘ :َٜﭽﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ ٗ ،تـ :ٞثٞضٗٝضز ـاضٙاْ ةاُط ٛكطزْ٢ ،ـاٙا
ئٞز ٝــُ َٞــٞكطز ةــْ٘ٗ هــ ٗٞزضٝخت ــًُٞ{ ،ٞط ــ٘ ةــ٘ٗ ت٘خِ ــًٞ ٛكــ ٝٗ }ْٗٞث ـٍَٚ
ُ٘ ٞتةــْ٘ٗ كــ ٞؾــٞيتررءْ ةـ َٚ ٢ــ٘ ٝزٗشًَِٚلـ٢ ٛـاؾــلط { ،ٞٙةـٓٞــ ٢ ٜــ ٗٞزضٝختــٝٗٞ
فط٘ٙتـاْ زٝز }؟! زٙـاضُٚ ٗٞ٢ ٝــ زٗ  ٛٙز ْ ةـ ٞتـاٗ ُـ ٛخ ٙاُس زَِٙـّ.
بيـظـــت و دوو  :داى بـــة يةلَ ــةي خـؤداييَـهان ــي ئـــادةمء حــــةووا ،وة داواي لـيَـب ــوسدى
كـشدنـيــاى لة خـوا ،بؤ ضـاوثؤشــيي لـيَكـشدنيـاى :
ٗٝن ثَٚؿــتــــط ةاغـ ــٌاْ كـ ــطز  :زٗ ٢ ٜـــ ٜٝٗٞخــــ٘ غـٞضظُٝؿــــؤ كـــطزْ ،١ثَٚـــٟ
فٞضًْ٘ٗ٢ :اٙـا ٢ـ ٗٞزضٝخـت َٞهـآ ئٞز ٝـُ ٞـٞكطزةْ٘ٗ ؟ ٗ ٝثَٚؿـٍ ُ٘ ٞتةــْ٘ٗ  :كـٞ
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ؾـٞيتءْ زٗشًَِٚل٢ ٛـاؾـلط  ٞٙة تاْ؟ ُٚ ٗٞ٢ـ زٗ ٢ ٜـ ٜٝٗٞز ْ ةــٞٓ ٞهـ ٜٞخ ٙاُـس
زٝٗ ،َِّٙن ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايبكس٢ )٠ـاٞٙت)37( ٛز

زٝفٞضً٘ :َٜﭽﯾﯿ ﰀﰁ

ﰂﰃ ﰄﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉﭼ ٗ ،تِ٢ :ٞجــا ٢ــاز َٝضـُٞس ٗؾــٞٙٞك ٛهـٞ
ثٞضٗٝضز ـاضٝٗ ٜض طتّ ،ثٞضٗٝضز ــاضٙـ ِ ٞض ٗٙٝـ ٞغــٞض ٗ" :ٜتـ :ٞهــ َٛٚخـ ف ةـ٘ٗٝ
ةَٚطً٘اْ خـ٘ ظؤض ت ةـٝٗ ٞض ـطًٔٚ ٜطٝةاْ ١ةـ ٞةـٞظ.ٞٙ ٟٙٝ
ِ٢جــا كــ ٞخــ٘ هـــ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف) ٢ـــاٞٙت)23( ٛز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭼ ٗ ،ت٘ :ٞتٚاْ:
 ٜٞ٢ثٞضٗٝضز ـاضًاْ !  ٌَٞٚ٢غـت ٞاْ ه ٞخ ًـاْ كـطز ٞ٢ ،١ـٞض تـ هٌَٚـاْ ُـٞة٘ٗض١ٜ
ةـٞظٚٙٝت ثٌَٚاْ ز ُٞٙٞتـ ،ٝ ٗٞةَٚطً٘ـاْ هـ ٞظٙاُةـاض ْ زٝةـني٢ ،ـ٢ َٞاٞٙتـ ٜٞغـ٘ٗضِٝتٛ
(اثعساف) ضًٞم ٗ ١تاٗ ٗٞ٢ ٜؾـاْ (نًُْاف) ٝضِْٗٗ زٝكـات ،ٝٗٞك ٞه٢ ٞـاٞٙت)37( ٛ
غـــ٘ٗضِٝت( ٛايبكْْس)٠ز ٓـــاتْ٘ٗ ،كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َ٠ﭽﯾﯿﰀﰁ ﰂﭼ،
٢ـــاز َٝضــُٞس ٗؾـــٞٙٞك ٛهــ ٞثٞضٗٝضز ـــاضٝٗ ٜض ـــطتُّ ،ـــاظ ُني ضــني ؟ ةـــٞةَ هــٞ
غـ٘ٗضِٝت( ٛاثعساف)ز ة ًاْ ضِْٗٗ زٝكـات ،ٝٗٞكـ٢ ٞـٗ ٗٞؾـاُ ٞضـني ،كــ ٞزٝفـٞضً٘:َٜ
ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭼ،

ٗ تـ٘ :ٞتٚــاْ٢ :ـ ٜٞثٞضٗٝضز ــاضًاْ ! ٌَٚ٢ـ ٞغــت ٞاْ هـ ٞخ ًـاْ كــطز ٞ٢ ،ـــٞض تـ
هٌَٚـاْ ُٞة٘ٗض ١ٜةـٞظٚٙٝت ثٌَٚاْ ُٞٙٞت ،ٝٗٞةَٚطً٘اْ ه ٞظٙاُـةـاض ْ زٝةني .
٢ـا ٗ ٗٞ٢ؾـاُ ٞةْ٘ٗ ،ك ٞزٗ ٢ ٠ٝٗٞ٢ ٠ـازٞٓ ٗٗٞ ١َٝهٙٞاْ كطزٗ ُ٘آٚاْ كـطز ،
خـ٘ ٢ ـٗ ٗٞؾـاُ ٜٞفَٚــطكطزْٚ٢ ،١ؤــاً ٛزهٚـاُ ٟكـطز ،ةـ ٢ـ ٠ٝٗٞةــٗ َٞؾـاُ ٞهـٞ
ثٞضٗٝضز ـاضٙاْ ةثـاضِ ٝٗ ،َِٝٗٞٙثٞضٗٝضز ـاضٙؿــٚاْ هَٚٚـاْ خ ؾـة٘ٗٝٗ ،ن هـ ٞغـ٘ٗضِٝتٛ
(طْْ٘) ز

زٝفــٞضً٘ : َٜﭽ ...ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹

﮺ ﮻﮼ﭼ  ٗ ،تـــ٢ :ٞـــاز َٝغـــٞضثَٚط ٛٚهــ ٞفــٞضًاُ ٛثٞضٗٝضز ـــاض ٜكــطزٗ
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ةٌَٚـط ز ة٘ٗ{ ،غـٞض ٞضز ْ ١ش ّٙتـايَ ة٘ٗ} ثاؾاْ خـ٘ ٓٞهٚةـص ضزٗ ،هَٚـ ٛخـ ف ةـ٘ٗ،
ٗ ٝضٌَِِٙاٚٙلـطز ك ٞهًٞـٗٞزٗ شٙـاُ ٛغـٞض ظ ٜٗٝضـ ْ ةطـ٘ظٝضَِٙــآ ؟
بيـظــت و طـــآ  :دابـةصيَـهشانـي يةس كـام لة ئــادةمء حـةووا لـةاليــةك ،وة ئيـبـمـيــع
لةاليـةكـــي ديكــــةوة  ،لــة بـةيةشـــتء ئـاطـــماى بــؤ طـــةس صةوي ،وةك دورمـهـــي
طـةسطـةخـتـي يـةكـذي :
خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ًٓٙٗ٘ٞاُ ٛغع ز ٢ :ـاز( ٗٗٞ ١َٝعًُٗٝا ايطَّ) ٓٞض ضُٞس
هَٚٚـاْ خــ ف ةـ٘ٗ ،ةـــٞةَ زٝةـ٘ٗ ةـا ٞٓ ٛهٞكــ ٜٞخ ٙــاْ ةـسِ٢ ،ْٝجــا ٚ٢ـةوـٚػــٚـ
ؾـاٙػـتًُٞ ٝٗٞ٢ ٜٞـاة٘ٗ  ،ك ٞه ٞةـٞٓٞؾـت٢ ١ـاغـٌاْ ز

مبَِٚــآ ،ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭼ:
با سـةرنج بدةيـو :
 / 1ه ٞغـ٘ٗضِٝت( ٛايبكْس٢ )٠ـاٞٙت)36( ٛز خـ٘

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ ٗ ،ت٘ ٝٗ :ٞااْ ز ةــٞظْ،
ُٓٞــسَٙلتاْ ةــ ُٓٞــسَٙلتاْ زٗشًــِّ ٝٗ ،هٞغـــٞض ظٙٗٝــس ُؿـــِٚط ٗٞضِ ة٘ ضزَُٚلـــٛ
كـاتٚٚتـاْ ٓٙٞـ.ٞ
 ٝٗ / 2ه ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛاثعْساف)ٙــ ٢ــاٞٙتٞكاُ)25 ٗ 24( : ٛز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ٗ ،تـــــــ( :ٞخــــــــ٘ )
فـٞضً٘ٗ : ٜز ةـٞظُْٞٓ ،سَٙلتاْ زٗشًـ ُٓٞسَٙلـتــاُّ ٗ{ ،تـ٢ :ٞةٚوـٚؼ زش ٙـٞتٛٚ
 َٝ٘ٚ٢زٝكـا }ُ ٝٗ ،ؿـِٚط ٗٞضِ ة٘ ضزَُٚلـ ٟكاتٚـ ٟة  َٝ٘ٚ٢هـ ٞظٙٗٝـس ٓٙٞـ ٗ{ ،ٞتـ: ٞ
ٓــ َٞةـ ٢ـــاز ١َٝــٝٗ ٗ ٗٗٞضٞكــٙٞآْ ٝٗ ،ــ َٞةـ ٚ٢ـةوــٚؼٝٗ ١ضــٞك }ٜٞتــاك٘
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كـــات ٛزٙاضٚٙل ــط ٗ{ ،تــاك٘ ٢ــ ٗٞكـــات ٜٞزُٚــا ك تــا ٛٙث ـآ ز ،١َٜشٙــاُ ٛغـــٞض ظٜٗٝ
زٝثَٚططَٙتـ ــً ،ٝٗٞطؤظـ ــِ ١ـــس تائٚلطزُـــ ٜٝٗٞخ ٙـــاْ تـــ ٗ ٗٞزٝكـــ( ،}ْٞخــــ٘ )
فــ ــٞضً٘ٗ : ٜهـــــَٙٗٞس زٝشٙــــّ ٝٗ ،١هَٙٗٞؿــــس زًٝــــطْ ٝٗ ،١هَٙٗٞؿــــس زٗٗةــــاضٝ
{ ٞغـتٞكاُتـاْ ه ٞظ }ٜٗٝزٝضزَِٚٓٝـطَِٙــ ٗٝٗٞظِٙسٗٗ زٝكطَٙتـ.ٝٗٞ
 ٝٗ / 3هـــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٛط ْْ٘) ٢ــــاٞٙت)123( ٛز

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ﮽﮾﮿

﯀﯁ ﯂ﭼ ٗ ،تــ( :ٞخـــ٘ ) فــٞضً٘ٗٓ :ٜــٞضزٗٗن التــاْ ه َٚــٛ
ز ةـٞظْ تَٚلـ ِط ٓ ،ـُٞسَٙلـتاْ زٗشًِـُٞٓ ٛسَٙلـتـاُـّ.
ِ٢جا ٞ ٞ٢ض ِٚ٢ػـاْ ةـٗ ٞضز ٟٙغــٞضجن٢ ٛـاٞٙتٞكــاُ ٛئ٘ضِ٢ــاْ ُـٞز  ،ةــ ٞضِٗ هـٞ
ُٓٞــسَٙم ــاض ٗ  ٜزَٙتــ ٞةـٞضضـــاٗ ،كـــ ٞض َٙــم هــُ ٞاك كٚـــ ١ٛزش ٙــٞت ٛٚهــَٚ ُ ٞــ٘ ْ
٢ـاٞٙتٞكـاُٚس ٓٞةــآ:
ه ٞغــ٘ٗضِٝت ٛةـٞئــٞضِ ٗ ٝغـ٘ٗضِٝتٞ٢ ٛعــ ِط ف ز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭼ  ،ﭽﭞﭟﭼ  ،ﭽﯰﯱﭼ ،كٞضــــــ ٟهَٚـــــــطٝز هــــــٞ
{غــــ٘ٗضِٝت( ٛط ْْ٘) ز } زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ﮽﮾ﭼ !! ،ةـــٞةَ ٗٝن ثَٚؿــتــــطٙـ
٢ـاًاشًٝاْ ثَٚلـطز ،كـاتَٚم زٝفٞضً٘ :َٜﭽﯱﭼ٢ ٝٗٞ٢ ،ــاز ١َٝــٚ٢ ٗ ٗٗٞةوــٚؼ،
ٓٞضغــَٚلٚاْ ًٞةـٞغـــ  ٝٗ ،كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ﮾ﭼ ٗ ،تــٓ :ٞــٞضزٗٗن الٙــ،ْٞ
الٙــٞن ٢ـــاز ١َٝــ ،١ٞٙ ٗٗٞكـــ ٞالٙــٞن ٚ٢ـةوـٚػـــ ،ٞكــ٢ ٞــ ٗٞكـــات ٞزٝةــّ ةـــ ٞزٗٗ ْ
(َُثَْٖٓ ،)٢ة ِ ٞٙض ُــاٗ ٜزٗٗ ُٚـاْ ةـ ةـٞكـــاضز ،َٜةــٞةَ هـ ٞاهــٞت ٛثَٚؿـــتــطز زٝةــّ
ةـ ٞكــ  ،ة ٙــِ ٞض ُاٗ ٜك ٙـاْ ة ةـٞكـاضزَِٙـآ .
ِ٢جـا كـ ٞزٝؾـةٞضً٘ :َٜﭽﭠﭡﭢﭼ ،ةــ ٞت٢ٞلٚـس ٢ــاز ١َٝـٗٗٞ
زٗشًِـٚ٢ ٛـةوـٚؼ ُني ،ةـ ٗ ٗٞتا ٜٞٙك ٞزش ٞٙتٚ٢ ٛٚـةوـٚػٚاْ كطزةـآ ،ةـٞةَ ٚ٢ةوــٚؼ

زش ٞٙت ْ ٗٞ٢ ٛٚزٝكا ِ٢ ،جا خ٘  ٜز ز ـٞض زٝفٞضً٘ :َٜﭽﭳ ﭴﭼ  ،ضُ٘لــٞ
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كٞغـَٚم زش ٞٙتـٚٚـت ةلا  ،زٝةـآ ت ف ة ٞضاٗ ٜزٗشًّ تًٞاؾـا ٜةلـ ، ١ٜٞزش ٞٙتٚـٛ
ةلـ ١ٜٞةـٞضُٝطـاض ٜةةُٞ ،ٝٗٞٚن تٞغوـ ٌٟٚةـ ٞ٢ ، ٛـٞضُا ًطؤظــ ٓـ ٚثـٞك ٛهٞغــٞض
 ،ٜةــٞةَ ةــٞ
ُٞ ٝٗٞ٢كـٗٞتـ٘ ٝك ٞزش ٞٙتٚـ ٛؾـٞيتءْ ةلـا ٞ ٞ٢ ،ض ؾــٞيتءْ هـ َٛٚـٞضِ َ
ت٢ٞلـٚس ٢ـ ٗ ٗٞظ هـــَٚ٢ ٞــٌُ ٞآَِٚـــآٌَٚ٢ ، ١ـٞف زٝةـآ ةــ ٞضــاٗ ٜزٗشًـّ تًٞاؾـــاٜ
ةلٝٗ ،١ّٙٞن زٗشًَِٚم ًاًٞه ٜٞه ٞـٞهـس ةلُٞ ، ّٙٞن ٗٝن زؤغــتَٚم .
بيـظـت و ضــواسةم و كؤتـايــي  :بـةلَـيَـهــذاني خــوا بــة نــاسدني ثةيــامء بـةسنـامــةي
خـؤي  ،بؤ سِيَـهمـايـيـكـشدنـي مشؤظـء جـهذ ،كة شـويَهـكـةوتووانـي طــةسفـشاصو ثشـت
تيَـكـشدووانـي صيــانـبـاس دة بــو :
ٝٗ ) 1ن ه ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايبك ْس )٠هـ٢ ٞــاٞٙت)38( ٛز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭼ( ،خـ٘ ) فٞضًً٘ٗٗ٘ٞٓ :ٜتاْ هـ َٛٚز ةـٞظْ{ ،هـ َٛٚةطِ ٞخــ٘ ض ،هـٞ
ةـٞٓٞؾـتٙ ،اْ ه٢ ٞـاغــٌاْ} ِ٢جــا ٓـٞض كــاتَٚم هـًِ ٞـ ٝٗٞضٌَِِٙـاٚٙتــاْ ةـ ٓـــا ،
ٓــٞض كٞغـــَٚم ؾـــ٘ َّٙضٌَِِٙــاً ٛٙــّ ةلـــُ ،َٜٗٞــ ٞتطغــٚاْ هٞغـــٞضُ ٗٝــ ٞثــٞش ضٝ
ز ز ٝـٞضْٙ{ ،اُ ُٞ :ٟتطغـ ٛز ٓات٘ٗٙـاْ هٞغــٞضُ ،ٝـ ٞخـ ١َٞثـٞش ضِ ٠ٝض ةطزٗٗٙـاْ
ٓٙٞــ }ٞةـٞةَ  ُٜٞ ٗٞ٢ةَٚةـطِٗ ْ ٢ ١ـاٞٙتٞكــاٌَُٚ٢ ٛـ ٞةــ ٞزضؤ زٝظ ُـّ٢ ،ــا ُ ٗٞ٢ـٞ
ٓاٗٝه٢ ٛـا ـطْٙ{ ،اْ خـاٗ٢ ُٛٝـا طْ} ،١ةـًٚٞٓ ٞؿـ ٛٙٞتَٚس ز.ًَِِٝٗٞٚٝ
كـ ٞزٙاضًٞ ٝةـٞغـؤ ٢ـا ط ٠زؤظٝخـ. ٞ
 ) 2هـــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛطْْ٘)د خـــ٘  ٜظ ُـــاٗ تـ٘ ُ ــا ةـــ ٞتٞفكــٚىَ ةاغــ٢ ٛــ ٝٗٞزٝكـــا ،١
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ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ ٗ ،ت( :ٞخـ٘ ) فٞضً٘ٗٞٓ :ٜضزٗٗن التـاْ هَٚـٛ
ز ةـــٞظْ تَٚل ـ ِط ُٞٓ ،سَٙل ــتاْ زٗشً ـ ُٓٞسَٙل ــتاُِّ٢ ،جــا ٓــٞض كـــاتَٚم هــًِ ٞــٝٗٞ
ضٌَِِٙاٚٙتـاْ ة ٓـــا {ةــ ٞكـــآز ضٌَِِٙاٚٙـاْ ةـ ز َٜ؟ ةــ ٞثَٚغـًٞةــٞض ْ ز }ٓ ،ـٞض
كٞغـَٚم ؾـ٘ َّٙضٌَِِٙـاً ٛٙـّ ةلـُ ،َٜٗٞـ ٞـً٘ ِط زٝةـآُ ١ـ ٞةـٞزةــٞخت ١شٙـّ تـايَ
زٝةـآٞٓ ٝٗ ،ض كٞغَٚم ثؿـت هٙ ٞاز ًّ ٜةلـا { ،ثؿـت ه ٞةـٞضُاًٞك ًّ ٜٞةلــا ،
ك ٞةـ ٜ ٓ ٞةـٞضُاًٞك ً ًٝٗٞٞزَٙتٙ ٝٗٞـاز} ٢ـ ٝٗٞشٙـاْ ١ـ٘ظٝض َُٚل ٛغــٞخت١
تــاه ٛزٝةـــآ{ ،شٙــاُ ٛغـــٞخت ١تــ ١ ُٞتــايَ هــ ٞزُٚــاز  ،كـــ ٞهــِ ٞض غـــتٚس ش ٙــاُٛ
ةَٚـةـطِٗ ٙـــ ١ٟزٗٗض هـــ ٞخـ٘ ٙـــٓ ،ٟـــٞض ض َُٚـــم ةـــآٓ ،ـــٞض شٙـــاُ ٛتـــ ١ ُٞتاهـــ،ٞ
ِٚ٢ػـــاَُٚم كــ ٞتُٚٞــا ث َٚــِج ١زٗٗ ضِؤشَٙلــ ٛزُٚــا ةةِٚــآ ،١تــُٚٞا ةاظُــ ٜٞتٞغــلٛ
زُٚــــا ةةِٚـــآ ٝٗ ،تُٚٞــــا ٞغـــتٞ ٗٞضٙعٝكـــاُ ٛةةِٚــــآ ،ةـــ ٞت٢ٞلٚــس شٙــاَُٚلٛ
تـ ١ ُٞتـايَ ١ثطِ زهـِ ٞض ٗكـ ٗٞثطِ هـ ٞكـَٚؿــ ٗٞطفتاضٗ ً٘عاُـات ٛزٝةــآٓ ،ـٞض ة ٙـٞ
ضِ َٙــص ٜٝخـ ك٘ؾـــ هــٗ ٗٞةت ــاُٞز ك ــ ٞهــ ٞضِٗٗ ٜخ ؾـطـ٘ظٝض ُ ٚٚــ ٝٗٞهــٓ ٞــًٗ٘ٞ
ٗةتاُ ٟزُٚـا هٞثَٚؿـــتــطْ ،هـٓ ٞـ ٠ًٗ٘ٞظٙـاتطًٞ ،ٝةـٞغــتٍ زٗٝهـٞتاُ ٛضِؤش٢ــاٗ ،ٞٙ
ة ض ــ ٛ؟ ضُ٘ل ــٝٗ ٞن ٘ت ــط ٗ( :ٝيْْٝظ ب ْاخلٝبِ ٢ص ٚحْْد ٙح ٢ْ ٝاإلْط ْْإ) ِٚ٢ػـــاْ
ت ُٚٞــا ةـــُ ٞــاْ ُــــاشِٚ٢ ،ٜػـــاْ تــُٚٞا ٞغـــتُٚ ٞــ ،ٞتــاك٘ ةــٞؽ ةـــ ٞتَٚطكطزُ ــٛ
ٞضٙعٝكـاُٞٓ ٛغـت ةـ ٢ ٞخـصْ٢ ١ـاض ًٚـ ٛةلـا  ،ةٞهـل٘ ِٚ٢ػـاْ َٗٙطِ ٞ ٜغــت١ٞ
ةـطـــط ٝهــٞثَٚـ ٞغـــتٞؾس  ،ضِٗٗ ــ ، ٞضِٗٗ ــِٚ٢ ٛػـــاْ ةِا ــِٚ٢ ٠ٞػـــاُ٢ ،ٞــٗٞ
ضِٗٗ

ـٞف ةــ ٞثُٝ٘ٙٞـس ٛٙه ٞــَ ٞي خــ٘ ز ٗ ،ةــٙ ٞــاز ٜخــ٘ ٢ ،ــاض َ ز ٝــط : َٜﭽﰏ

ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼالرع دٞ ،غـت ٞه ٞخان زضٗغــت كـط ٗ،ٗٝ
ةـــ ٗٞخـــ٘ ضزْ ١خ ض كـــاُٞف كــ ٞهــ ٞخــان ثٙٞــس زٝةــّ ،تَٚــطٗ تٞغـــٞي زٝةـــآ،
ضِٗٗ ـــٚـ هـــ ٞخــــ٘ ٗٓ ٝـ ــات٘ ،ٗٝتُٚٞــــا ةــــ ٞثُٝ٘ٙٞـــس ٛٙه ٞـ ــَ ٞي خــــ٘ ز ٗ ،ةــــٞ
ةـُٞس ٞٙت ٛٚة خـ٘  ،كٞ٢ ٞجنـاً ٟزٝز ٢ ،ـاض َ زٝةـآ ،ة ٞٙف ٓـٞض كٞغـَٚم ثؿــت
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ه ٞخـ٘ ةلـا  ،ثؿـت هٙ ٞاز ٜخـ٘ ةلـا  ،شٙاَُٚل ٛت ١ ُٞتاهـ ٛزٝةــآ ،ةـا هـ ٞضِٜٗٗ
زٝغـــت ضِؤٙؿـــتً٘ٗ ٛٙاززٚٙــ ،ٝٗٞشٙاُـــ ٟفــط ٗ ْ ةــآ ،ةـــٞةَ ةَٚطً٘ــاْ هـــ ٞضِٜٗٗ
ضِٗٗ ٚــ ١ٛهــ ٞضُِٗٗ ٜـــار  ١زأل ١زٝضُٗٗـــٞٓ ،ٝٗٞغـــت ةـــ٢ ٞـــاض ًُ ٛٚاكـــا  ،ةٞهـــل٘
ٓٞغـت ةـ ٞغـ ٞوـٞت ١ٛٚزهـِ ٞض ٗكـ ٞزٝكـا }.
ﭽﯚ ﯛﯜ ﯝﭼ ٝٗ ،هــ ٞضِؤشٞٓ ٜهػـــاُٝٗٞؾس ةـــ ٞكــَ٘ٙطٛٙ

ك  ٜزٝك ،١ِٝٗٞٙٞزٔٙٝـَِٚني ة ًٙٞس ُ ٛهَٚثطغ ِٗٝٗٞٚغع ٗ ثاز ؾــت ،ﭽﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄﰅ
كـ

ﰆ ﰇﭼ ،ـ٘ت : ٟثٞضٗٝضز ـاضَ ! ة ض ٛةـ ٞكَ٘ٙطٛٙ

كطزً ،ٝٗٞك ٞةَٚـطً٘اْ ثَٚؿــتـط ةٚـِــا ةـَ٘ٗ ضــاَٗ زٙٝةِٚــٛ؟ ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ( ،خـــ٘ ) فــٞضً٘ٗ :ٜةٓٞـــ ٢ ٠ــٝٗٝٗٞ
كـ ٞثَٚؿــتـط ٢ـاٞٙتٞكـاًُِ ٛت ةـ ٓــاتّ ،فٞض ً ؾــت كـطزًْٞ٢ ،ــطِؤف ةـٓ ٞـًٞاْ
ؾـ ، َٝ٘ٚت فـٞض ً ف زٝكـطَٙـ.ٛ
ُٓٞــسَٙم هــ ٞت٘ َٙــصٝض٘ ْ ٗٝت٘ٗٙاُــ٢ : ٞــ َٞضِغـــت ٞئ٘ضِ٢ـــاُ ٞٚٚةـٞهـــط ٞٙٞهٞغـــٞض
 ٝٗٞ٢كٞٓ ٞض كٞغَٚم ئ٘ضِ٢ــاْ هٞةــٞض ةلــا  ١زٗ ٙـ ٛهٞةٚــط ٜةطـَٚت٢ ، ٝٗٞـ ٝٗٞةــٞ
كَ٘ٙطٞ ٛٙؾط زٝكط ! َٜةــٞةَ ًٞ٢ـُٚ ٗ ٞـ ،ٞضـُ٘ل ٞةـٞهـــآ ُ٘آــ ٞكـِٚ٢ ٞػــاْ
ئ٘ضِ٢ـــاْ هٞةـٞضةلـــا  ،١زٗ ٙــٔٚ٢ ٛـٌاهــ ٟةلـــا  ١هــ ٞةٚــط ٠ةطـَٚت ،ٝٗٞةـــٞةَ ًٞ٢ــٞ
غع ٞٙك ٝٗٞ٢ ،ُٞٚ ٜٞغع  ٜكٞغَٚل ٞك٢ ٞاٞٙتٞكاُـ ٟخـ٘ ثؿـتط٘آ زٝخا َٚٙ٘ ١ـاْ
ثــآ ُــاز ًٞ ٝٗ ،ةـٞغـــت ٢ــُٚ ٝٗٞــ ٞكــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاٌَُٚ٢ ٛــ ٞهٞةـــٞض كــطزٗ زٗ ٙــٛ
هٞةٚـط ضُ٘ٗٝٗ ،ٝٗٞن ض ْ كٞغَٚم ؾـتَٚم هٞةـٞض زٝكـا  ، ١زٗ ٙـ ٛهٞةٚــط خـ ٜ
زٝةات ١ٝٗٞه ٞةٚـط ٜزٝضَٚت ،ٝٗٞهَٚطٝؾـس زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭕﭼ ،هٞةٚــط خ تـت

ةطزُـ ٗ ،ٝٗٞتـ٢ :ٞـاٞٙتٞكــاٌَُٚ٢ ٛـ ٞفـٞض ً ف كـطز ،١ثؿــتت هـٚٓ ٞس ٙـٞتٌَٚ٢ ٛـٞ
كطزٚٓ ٝٗ ،س ٞٙت ٌَٞٚ٢ ٛئة٘ٗيَ ُٞكطز ،ة ٢ ٞٙـًٞطِؤف تـ فـٞض ً ف زٝكطَٙـٝٗ ،ٛ
٢ــاٗ ةـــ ٞكــَ٘ٙطٞ ٛٙؾـط زٝكط َٙــ ،ٟتـَ٘ هـ ٞزُٚــاز ضـــاٗ ٜعـٞئىَ ١زهــ ٟخـ كــَ٘ٙط
كـطزًٗٞ٢ ،ٝطِؤف هـ ٞئٚــاً ٞز ضــاٗ ٜغــٞض كــَ٘ٙط كـط ٗ٢ ،ٗٝـــاٗ ةــ ٞكَ٘ٙطٙــٛ
ٞؾـط زٝكطَٙــ. ٛ
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ًـٞغـٞهـ ٜٞزٗٗ :َٝكـ ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ،خـ٘ ضِٗٗ هً ٞطؤظــاٞٙت ٛٚزٝكــا  ١زٝفـٞضً٘ٝٗ :َٜ
ًَٝ٘ٚ٢اْ ه ٞظٙٗٝـس زٝغـتـطِؤٙؿـت٘ٗ كـطزٗ ٝٗ ،ٝشٙاْ٘ ١ظٝض ْ ٓ ١كـاضٝكــاُ ٛشٙـاْ١
٘ظٝض مناْ ة تاْ ضِٝخػـاُسٗ ،ٝةـٞةَ ةـ ٞك ًٛٚٞغ٘ثاغـط٘ظ ض ٟٙزٝكـ. ْٞ
ه َٚــطٝز ضِٗٗ ٠زٗ ُــسْ هــٓ ٞــ ًٗ٘ٞةـٞؾـــٞض ٝةـــ ٞؿـــؤِ٢ ،جـــا ك ــ ٞزٝفــٞضً٘: َٜ

ج َعًْْ ْ ْ َٓٞانَُ ِِٝطَْ ْ ًْْٔٛ٤نيَ عًَْْ ْ ْ َِٗٝ ٜا) يرررررررء
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ( ،أَ ٟٜ

ضًَٓٞٛ٤انَ ِِٝعًَِٗٝ ٜا) ًَٝ٘ٚ٢اْ زٝغـتـطِؤٙؿـت٘ٗ كـطزًَٗٝ٘ٚ٢ ،ٝـاْ زٝغــتٞةتس ض كـطزٗٝ
(َ
هــ ٞظٙٗٝــس  ،ةـــ ٞكــٙٞة ٛخ تــاْ تَٚٚــس زَٙــّ ١زٝضــّ ،خَٚــطٗ ةَٚطٝكـــاُ ٛةــ َٚ٢ــ٘ٝ
زٝغـتٞةـٞض كط ْٗ ،١زٝغـت ًٞكط ْٗٝٗ ،ن هـ ٞؾـَ٘ٚ َِٙلــ ٛزٙلــٞز خــ٘ زٝفـٞضً٘:َٜ

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮣﭼآل عم را  ،ةـ ٞظٙٗٝس ةطِؤْٙ ،اْ ه ٞؾـ٘ َ ٙزٙلـٞز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼال ملك،
ٗ ت :ٞةـ ٞئـٞز ثـايَ ١زؤيَ ١ضٚاكـاُٚـس ةطِؤْ ،١ه ٞضِظئ ٛخـ٘ خبـ ْ ٝٗ ،ةـ ال ٜخــ٘
زَٚ ٝطِزضَِٙــ.ٝٗٞ
ﭽ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﭼََ ( ،عَاٜؼ) كـ ََ ( ٜعٔ ِٝػْْٙ)١ـ( ،ٞايْ َُعٔ ِٝػََْْْ :١ا
َ َٜتعَٓٝؼُ ب٘ٔ اإلِْ٢طْإ) ٓٞض ؾـتَٚم ِٚ٢ػـاْ شٙاُ ٛث َٛٚةط٘ظٝضَِٙـآ ،ث َٛٚةصٙـ ، ٞثَٚــٟ
ز ٝــ٘تطآ ( ََعٔ ِٝػْْ ٗ ،)١تــ :ٞخـــ٘  ٜةٞخؿـــٞض ٓ كـاضٝكـــاُ ٛشٙــاْ ١ــ٘ظٝض ُ ٛةـ هــٞ

ظ ٜٗٝز ز ُــاْٗ ،ﭽﯙ ﯚ ﯛﭼ ،كــ َٞغ٘ثاغــط٘ظ ض ٛٙزٝكــ ًٞ٢ ،ْٞــ ٞزٗٗ
ٗ تـآ ٠ـ: ْٞ
 / 1ة ٞكًٚٞـ ٟغـ٘ثاغـط٘ظ ضٙـ ٟزٝكـ.ْٞ
 / 2كًَٚٞلتـاْ غـ٘ثاغـط٘ظ ض ٛٙزٝكـ ْٞة خـ٘  ، ١ةـ ٞظؤض ٛٙغـثوُ ٗٞاغـ٘ثاغـّ .
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ٗٝن ه ٞؾـ٘ َ ٙزٙلـٞز زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼ س ب أ،
كًَٚٞـم ه ٞةـُٞسٝكـامن غـ٘ثاغـط٘ظ ضْ ،غ٘ثاغـط٘ظ ض ٙاُ ٛضـٛ؟ هـ ٞظًـاُ ٟك٘ضزٚٙـس
ة (غْهْس) ٗ ( ْ ْد) ٓٞض زٝهــَٚٚــّ :غ٘ثاؽ ،ةــٞةَ ًـّ ٗؾــْ ( ٜٞد) غـتاٙؿـــٛ
ة ةـٞكـاضزٗ ،١ٍَِٙؾـ( ٜٞغْه ْس) غ٘ثاغـ ٛة ةـٞكـاضز ،ٍَِٙك ٞت ةــ ٞكٞغـَٚم زٝهَٚـٛ
غْ ْ ٞهسَا ٗ )ٟتــ :ٞغـ٘ثاغـــت زٝكــ ،َٞغــ٘ثاؽ كــطزْ ٚاٙــ ،ٗٞغـــتاٙـ كــطزْ ٚاٙــ،ٞ
(ُ
ح ُِْد)ٙٝٗٞ٢ ،ــ ٞكــ ٞتـ غـتاٙؿــ ٛكٞغـَٚم ةلــ ،ٜٞهٞةـــٞض غــٚةٞتٞ
غـتــاٙـ كــطزْ ( َ
ةاؾـٞكـاُ ،ٛةا هٙٗٞؿـ ٝٗٞضــاكٞٙٞن ةـ تـ ُٓٞاتةــآٌَٚ٢ ،ـ ٞغــتاٙؿ ٛثَٚغـًٞةــٞض ْ
(عً ِٗٝايؿْ َْٚ ٠ايطَّْ) زٝكـ ،ّٙٞكـ ٞخــاٗٓ ُٛٝـ ًٗ٘ٞغـٚةٞتَٚل ٛةــٞضظٗ ـ٘ ْ
ةْ٘ٗ ،غـتاٙؿ( ٛحامت ايْٛا )ٞ٥زٝك ّٙٞكـ ٞكــاةط ٞٙك ٛكــافط ةـ٘ٗ ،ٝهٞةــٞض ٢ـٜٝٗٞ
غـٞخ ٛٚة٘ٗ ٝٗ ،ٝغـتاٙؿ( ٛضِؤغـت )َٞزٝكٙٞـّ ،هٞةـٞض  ٜٝٗٞ٢كـاةط ٞٙك٢ ٛـاظ ةـ٘ٗ،ٝ
ٗ ٝغـتاٙؿـ ٛفةْ كٞؽ زٝك ، ّٙٞهٞةـٞض  ٜٝٗٞ٢كـاةط ٞٙكِ ٛض غـتط ة٘ٗ ٝٗٞ٢ ،ٝثَٚـٛ
حُِد) غـتاٙـ.
ز٘ ٝتـطَ ( :َٜ
ةـٞةَ غ٘ثاؽ (غْهْس)  ٞٙٝٗٞ٢كٞغـَٚم ضـاكٞٙٞكـت ه ٝٗٝٗٞضاكٙٞـٞن ة تـ ةــآ،
غ٘ثاغ ٛزٝكـ. ٜٞ
ِ٢جـا غـ٘ثاؽ كطزْ ةـ ٞغــآ ؾـتاْ زٝكط :َٜةـ ٞزيَ زٝكط ،َٜةـ ٞظًاْ زٝكـط ،َٜةــٞ
ُٞ٢س ًٞكـاُٚـ زٝكط ،َٜةــٞةَ غــتاٙـ تُٚٞــا ةــ ٞظًـاُ ٛزٝكــط ،َٜةٞهــآ ةــ ٞظًـاْ
ز٘ ٝجن ــآ غـتاٙؿ ــ ٛكٞغ ــَٚم ةل ــ ٝٗ ،٠ٞةـــ ٞزهــٚـ ،ةـــٞةَ  ٞ٢ــٞض ةـــ ٞزهـٚؿ ــٚت
ز ُٙٞـً ، ٞاز َ ةـ ٞظًاْ ًٞز ـت كـطزٗ غــُٞا كــطزٓ ،ــٞض ز٘ ٝتــط : َٜغـتاٙؿــٟ
غْهٞس) ثَٙ٘ٚػـت ــ ٛةـــٓ ٞــٞض غـَٚلٚاْ ٓٙٞــ : ٞةـــ ٞزيَ ١ةـــ ٞظًــاْ ١ةـــٞ
كــطز ،ةـــٞةَ ( ُ
ُٞ٢س ًٞكـاْ ؛ غـ٘ثاغـلطزُ ٛخــ٘ ةــ ٞزيَ ٙٝٗٞ٢ ،ـ ٞكـ ٞتـ ضــاكُٚ ٗٞعًٞٞتٞكــاُٛ
خـ٘  ،ه ٞخـ٘ ةع ُـ : ٛﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰇ ﭼالهح ل  ٗ ،تـٝٗ :ٞ

ٓـٞض ضـاكٞٙٞن هَٝ٘ٚ٢ ٞز ٓ ، ٞٙٞهـ ٞخــ٘ ٗ ،ٞٙٝكـ ٞتـ ضـاكٞكــاُت هـ ٞخــ٘ ظ ُـ١ٛ
٘تـت :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ٝٗٞ٢ ،ةـٞخؿـؿـ ٛثٞضٗٝضز ـاضً ،ٞهــ ٗٞاهٞتـٞز

ؾـ٘كط ٜزهــت ةـَٚ ٞـٔـَِٚـاٗ.ٝ
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ٗ ٝؾـ٘كط ٜظًـاْ ٙٝٗٞ٢ـ ٞكـ ٞةاغـُٚ ٛعٌٞتٞكــاْ ١ضـاكٞكــاُ ٛخــ٘ ةلـٝٗ ،ٜٞن

خـــــ٘ زٝفـــــٞضً٘ :َ٠ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼالض ح  ٗ ،تـــــ :ٞةاغــــٛ
ضـاكٞكـاُ ٛثٞضٗٝضز ـاض ةلـ ٝٗ ، ٞة خـ٘ ٙـاْ ةطـَٚطِ.ٝٗٝ

ٗ ٝغ٘ثاغُٞ٢ ٛس ًٞكــاْٙٝٗٞ٢ ،ـ ٞةــ ٞكـطزُٞ٢ ٠ٝٗٝس ًٞكــاُت ُٚ ،عٌٞتٞكــاْ هـٞ
ضِٝظ ًُٞـــس ٛٙخــــ٘ ز ةـٞكـاضةَِٚـــٝٗ ، ٛن خــــ٘

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯷﭼ س بأ ٗ ،ت ٜٞ٢ :ٞةًِٞاه ٜٞز ٗٗز ! ؾـ٘كط ٞ٢جنـاَ ةس. ْٝ
ك ٗٞت :ٞؾـ٘كط ٞ٢جنـاَ زٝزضُٞ ،َٜن ٓٞض ةطـ٘تط ،َٜةا ةع ُٚـّ ضـ ْ ؟
خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ظ ُٚـاض ٛٙةــ ٞز ٗٗز ز ةـ٘ٗ ،ظ ُٚـاض ٛٙظض َٜزضٗغــت كـطزْٝٗ ،
ً٘هم ١زٝغـٞةت ٛظؤض ٠ةــ ٞز ٗٗزٗ غـ٘هـٞميــاْ ز ةـ٘ٗ ،قـٞة  ١غــٞالً ٟخــ٘ ٙاْ

هٞغـــٞض ةـآِ٢ ،جـــا كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯷﭼ س بأ ٗ ،تــ:ٞ
٢ـــُٚ ٗٞعٌٞتاُـــ ٜٞخــــ٘ ثَٚـــ ٛز ْٗ ،هـــ ٞضِٝظ ًُٞـــس ٛٙخــــ٘ ز ةٞكــــاضٙاْ ةَٚـــِّٝٗ ،
ةِ ٞض غـؤ ز ٗٗزٗ غـ٘هـٞميــاْ ٢ـ ٗٞةـاب ١كـ٘ضِ ٝةــٞضَِٙع ، ٝكـ ٞزٗٗ ثَٚغـًٞةــٞض ٜثاٙـٞ
ةـــٞضظ ٜخـــ٘ ةــْ٘ٗ ،١ثازؾــاف ةــْ٘ٗٙ ٗ ،ــاْ زٝكــطز ؛ ُٚعٌٞتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ٙاْ هــٞ
ضِٝظ ًُٞــس ٛٙخـــ٘ ز ةـٞكـاضز َِٚٓٝــا ،هــٚٓ ٞس ٞٙتــس ُ ٛخٞهلــس  ، ١هــ ٞةـٞختٝٗٞض ٙــٛ
خٞهـلـس .

ِ٢جـا ٢ا  ٝٗٞ٢ؾـ٘كط ،ٝؾـ٘كط  َٞٓ : ٞٙٝٗٞ٢ةـ ٞزٝغـت  َٞٓ ،ةـ ٞظًاْ ٓ ،ــ َٞةــٞ
زيَ  ،ضـاكٞكـاُ ٛخـ٘ ُٚ ١عٌـٞتٞكــاُ ٛخــ٘  ،هـ ٞخــ٘ ةع ُـ ١ٟةـ ضِ ظٙــلطزُ ٟخــ٘
ةٞكاضٙـاْ ةَٚـِـ.ٟ

ًـٞغــٞهـ ــ ٜٞغـ َٚـٚـ ــ :َٞكـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ
كـ ٞثَٚؿــتـط ًاُـاًاْ كـطز  ٌَٞٚ٢ ،هَٚـطٝز غـآ ٓٞهـَ٘ٙػـت ٜٞه ٞةٞض ُةـٞضز زٝكـ: ّٙٞ
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يةلَوييسـتةى يةكـةم  :كـ ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﭼ ،هَٚطٝز ٢ـاؾلط ًٞ ٞٙةـٞغـت ثَٚـ٢ ٛــاز ،ًٞٝةــٞةَ ضـُ٘لٞ
٢ـاز َٝةاةً ًٗ٘ٞٓ ٛطؤظٞكـاُ ،ٞة  ٞٙضِٗٗ ٜزٗ ُسْ هـً ٞطؤظٞكــاْ كـط ٗ ،ٝك ٗٞتـ:ٞ

ﭽﯝ ﯞﭼ ٗ ،ت :ٞةاةتامناْ خـ٘هـقاُس ،ةـٞةَ ضُ٘ل٢ ٞـ ٗٞةاةــ ، ٞكـٞ
٢ــــازٌَٚ٢  ًٞٝـ ــٓ ٞـــًًٗ٘ٞاْ ٗٝضـ ــ٢ ٜٞـــ ،ّٙٗٞة ٙـــ ٞزٝفـــٞضًًَ٘ٝ٘ٚ٢ :َٜـــاْ
خـ٘هـقاُس ،زٗ ًَِٞٙٗ ٛٙاْ كَٚؿـاْ ،زٗ ٙـ ٛةــ ٞفطٙؿـتٞكــامناْ فـٞضً٘ٗ  :كطُِــ٘ٗف

ة ٢ـاز َٝةةـ ،ْٞك ٗٞت :ٞك ٞهَٚطٝز ضِ ُـاٗ ٜكـ (مجْع) َِٓٚــط ٗ ،ٝﭽﯞ،

ﯠﭼًٞ ،ةٞغـت ٓٞض ٢ـاز ًٞٝغـٞالً ٛخـ٘  ٜهـآ ةـآ ،ةـٞةَ هٞةـٞض ٜٝٗٞ٢
٢ـاز َٝةاةٓ ٛـً ًٗ٘ٞطؤظـاٞٙتٚٚــ( ٝٗ ،ٞباي ٝك ْٓ )٠ٖٛـٝٗ ًٗ٘ٞضـٞك ٜٞهـَُ٘ٚٞز ةـ٘ٗ،ٝ
ة ٙـ ٞخــ٘  ةـ ٗٞزضٗغــتلط َِْٞٙٗ ١كَٚؿـاُٞٙ ٛكًٞـ ،ٗٞةـ ٗٞكطُِـ٘ٗف ةطزُـٜٞ
فطٙؿـتٞكـاْ ة ٢ـازٌَٚ٢ ،َٝـٞؾـ ٟثـآ ز ٝـطَٙتــ.ٝٗٞ
يةلَوةسـتةى وةةةم :ك ٗٞت :ٞهَٚـطٝز زٝضزٝكـ َٜٗٞك٢ ٞاز َٝة ٞتاٙة ٞخـ٘هـقَِٚـط ٗٗٝ
َِٗٞٙز ض كط ٗٝٗ ،ٝن ثَٚؿــتـطٙـ ةاغـٌاْ كطز ،ك ٞخ٘

فٞضً٘ٗٞٙت : ٟﭽ ﮽ ﮾

﮿﯀﯁﯂ﭼص ٗ ،تـ :ٞض ؾـتَٚم ضَِٙطـط ةـ٘ٗ كـ ٞكطُِــ٘ٗف
ةٞض ٜة كٞغَٚم  ،ك ٞة ٞزٗٗ زٝغـؤ خـ َ زضٗغــتٍ كــطزٗ ٝ؟ ًٞ٢ـٞف ةٞهـطٙٞــٞ
هٞغٞض  ٝٗٞ٢كـ٢ ٞاز َٝةـ ٞؾَٞٙٝ٘ٚك ٛتاٙةـ ٞخـ٘هـقَِٚـط ًٗٞ ،ٝةـٞغـتٍ  ٞٙٝٗٞ٢كـٞ
ت ٚضٞ ٜؾـٞكـطزْ ١ثٞضٝغـُٞسْ (ْعس ١ٜايٓػْٚ ٤ٛايتْٛٛز) ك ٞز ضٗ ٝٗ ،ّٙزٗ ٛٙ
ُٓٞسَٙم خٞهـل ٛزٙلـ ٞزٗ  ٠ٗ ٠ئػــ ٗٞةاغــ ٛظؤضٙـاْ هٞغــٞض كـطزٗ ،ٝكـَٚ٢ ٞػــتا
ث٘ٗضـــَ ٞي كط ٗٝتـــ٢ ،ٝٗٞـــ ٝٗٞهـــ ٞضِ غــــتٚٚس ٞ٢فػــــاُٞٙٞن ةـــ٘ٗ ١ه ٞـ ــٞيَ زٝئـــٛ
ئ٘ضِ٢ـاُٚؿـس تَٚلسٚ ٝـط ٝٗ ،َٜظ ُٚاضٚٙـ ُٙٞتــ٘ ُ ٛثؿــت ضِ غــت ٟةلــات ،ٝٗٞةٞهــآ
ظ ُٚــاض ٛٙثؿـــت ِض غـــؤ ٢ــ ٗٞة ٚــطزؤظُٞ ٜٞٙٝكطزؤت ــ ،ٝٗٞكــ ٞزٝهـــآ ٢ :ـــازٝٗ َٝن
زضٗغـتـلط ٗٝكـــاُ ٛزٙلــ ٞثٙٞــس ة٘ٗ ، ٝهــٞ٢ ٞجنـــاًٞ ٛؾـــٞكطزْ ١ثٞضٝغـــُٞسُٟ
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زضٗغـتلط ٗٝكـاُ ، ٝٗٞه ٞشٙاُس ضَٙلٞٙ ٛن خاًُٚٞ٢( ٛٙٞـةا)ٗ زٗ  ٛٙة شٙاُـس ضَٙلٛ
غـاز ،ٗٝزٗ  ٛٙة شٙاُس ض ُ٢ ٛـاه ظتط ٓ ،ـٞتا ٙٞؿــت تًٞ ٞميــًْ٘ٗ ، ١ـٞميُ٘ٗٚـ
ةـ ٞضـُٞس ئ ُا َٚـم ٙٞؿــت تً ٞطؤظــ !! ةٞهــآ ٢ـٞ٢ ٝٗٞفػــاُٞٙٞن ةـًَ٘ٗٚ ،ؿـلٛ
خٞه ــل ٛظؤض ث َٚــ٘ ٝخــٞضٙم كــط ٢ ٝٗ ،ــ ٗٞكـــات ٞؾ ــٞث هً ٛازز ٙــ ٛــٞض  ١ٛٙةــــآ
زِٙـاٞٙتٚـــ ٛهــ ٞضِؤش٢ـــاٗ  ،هــ ٞه٘ٗتلـــ ٜٞز ةـــ٘ٗ ،ة ٙـــ٢ ٞــ ٗٞــ ض ٝةٚـــطزؤظ ُٞ
ضِٚ ٗٝـ ــاْ ٓـــٞة٘ٗٓ ،ـــٞضٗٝن ةٚـ ــطزؤظً ٜٝاضكٚػـــعَ ،١ةٚـ ــطزؤظ ٜٝزؤضكــــا، ١ٍٙ
ةـــءزؤظ ٜٝفطؤٙـــسُ ٗٞ٢ ،ـــ ٞضِٚ ٗٝـــاْ ثــآ زٝزض  ،كـــ ٞةــ ةــــٞ٢ ٞهـتٞضُاتٚـ ــظ١
َٚطـط ٝٗٝة زٙــّ ،١ةـ ٢ـٞ ٗٞئٚقـٞتاُ ٜٞكـ ٞزٙـ خــ٘ ةـ ٞـؿــؤ هـ ٞكتَٚةــٞ
٢ـاغـٌاُٞٚٚكـاُس ِض ٙطٙٞاُسْٗٗ ،زٝضةاض ٜٝزضٗغــتلطزُ٢ ٛــاز ، ١َٝشٙـاُــ ٟزُٚــاٗ ،
ضـاضُٗ٘ٝغً ٛطؤظـ  ، ١ضِؤش ٟٙزٗ ٙـٓ...١ٟتـس.
يةلَوةسـتـــةى ســيـــــةم:

كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ

ﯬﭼٞٙ ،كَٚم ة  ٞٙٞٓ ٜةوآ :خ٘ ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛايهْٗـ) ٢ـاٞٙت)51( ٛز
زٝفــ ــٞضً٘ :َٜﭽﯦﯧ ﯨ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ،
ٗ تًٙٗ٘ٞٓ :ٞـاْ كطُِ٘ٗؾـٚاْ ةطز ،طــ ٞهـٚ٢ ٞـةوــٚؼٚ٢ ،ـةوــٚؼ هـِ ٞـس ةـ٘ٗ هـٞ
فٞضًاُ ٛثٞضٗٝضز ـاض ٜزٝضضــ٘ٗ .
ةاؾـً ٞاز َ ٚ٢ـةوـٚؼ هِ ٞـس ة٘ٗ ،ٝكاتَٚـم خـ٘ فٞضًاْ زٝكــا ةــ ٞفطٙؿــتاْ،
ة ضـٚ٢ ٟـةوـٚؼ ز ٝطَٙتـ ٝٗٞ؟
ٗٝةًٞكــٙٝٗٞ٢ ٜٞــٓ : ٞــٞض ضــُٞسٚ٢ ٝةوــٚؼ فطٙؿـــتُ ٞــٞة٘ٗ ،ٝةـــٞةَ ضــُ٘لٞ
ه ٞــٞيَ فطٙؿـتٞكـــاُس ةــ٘ٗ ، ٝفٞضًاُٞكــٙٗٞ٢ ٞؿــ ٛطت تــ ،ٝٗٞةـٞهـــطًٞاْ ضــٞٚٚ؟
ةـٞهـطًٞاْ  ٞٙٝٗٞ٢كٚ٢ ٞةوـٚؼ ٓـٞض هـ ٞةٚاُ٘ٗٙـٞن ـِ ٞض ٗ ، ٝفـٞضًاُ ٛخــ٘  ٜثـآ
ضِٝتةلـاتٚ٢ ٝٗ ،ٝٗٞـةوـٚؼ ةـ ٞت٢ٞلٚس هـٚ٢ ٗٞـةوـٚػــٚٚاُ ٞظ ُـاتطٗ ؾــاضٝظ تط ةـ٘ٗ، ٝ
ك ٞضِٝخِـ ٞه ٞئ٘ضِ٢ـاْ ١هٚ٢ ٞػــالَ ز ٝـطْ ،ضُ٘لــٚ٢ ٞـةوــٚؼ ًاً غــتاُ ٗٞ٢ ٜـ،ٞ
ةـــٞةَ ٚ٢ـةو ــٚؼ ٢ــ ٜٝٗٞةـــ ٞةـٞهـط ــَُِٚٓٞ ٞاٗٝت ــ ، ٝٗٞكـــ٢ : ٞــ ٗٞفٞضً ــاًُ ٞــّ
ُا طَٙتـ ،ٝٗٞضُ٘لـِ ًّ ٞـسَُ ٗٞ٢ ١ـ ٞفطٙؿــتِ٢ ،ْٞجــا ًـاز َ ٚ٢ـةوــٚؼ ٢ـٜٝٗٞ
ةـــ ٞةـٞهـطـــَُِٚٓٞ ٞـاٗٝتـــ ،ٝٗٞكــ ٞةـــ ٞت٢ٞلـــٚس هــٓ ٞـــ ًٗ٘ٞؾـــَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكاُٟ
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ؾـاضٝظ تط ،ٝك ٗٞتـ :ٞةـ ٞةـٞهـطــُ ٞاؾـــآ  ،ضـُ٘لً ٞـاز َ ٚ٢ـةوــٚؼ تًَُٚٞٞلــ ٟظؤض
ه َُ٘ٚٞفطٙؿـتٞكــاُس ةـ٘ٗ ،ٝكـ ٞةـٞؽ خــ٘ زٝظ ُـآ ضـُٞس ةـ٘ٗ ! ٝةٓٞــ ٢ ٠ـٝٗٝٗٞ
ٗٝن ٙــٞكَٚم هــ ُٛ ٗٞه ــَٔٚات٘٘ ،ٗٝكٌ ــ ُ ٗٞ٢ ٛــٝٗ ٛض طتــ٘ ٝٗ ،ٝةَٚطً٘ــاْ كـــاتَٚم
ُٞفــٞضَٙل ٛعٞؾـٚـــطٝتَٚل ٛزٙلــ ،ٞةَٚتـــــَٚ ُ ٞـــ٘ عٞؾــٚـــطٝتَٚل ، ١ٝٗٞضــُٞس ْ غـــايَ
هَُٙ٘ٚٞـاْ ز شٙاةــآ ،١ضـُٞس ثؿــتاْ هـُ َُ٘ٚٞاْ ز ةـ٘ٗ ةــآ ،زٗ ٙـٓ ٛــٞض فـٞضًاُآ
ةـ ٗٞعٞؾٚـطٝت ٞةل ،ْٞةـ ُٚ ٜـ ٞةوــآً :ـّ هـ ٗٞعٞؾــٚــطٝتُ ٞـ ،ٍٚضُ٘لــً ٞـاز َ
تًَُٚٞٞلـ ٞهَُٚٞـ٘ ُ ٗٞ٢س ٘ظٝض ُسٗٗٙـٞت ، ٟة تـٞٙ ٞكـَٚم هــ.ْ ٗٞ

ًـٞغــٞهـــ ٜٞضـــ٘ ض :َٝكـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ٗ ،ت( :ٞخــ٘ ) فـٞضً٘ٗ :٠ض ؾــتَٚم
ضَِٙـ ٛهـَٚطـطت ٛك ٞكطُِـ٘ٗف ُٞةــ ، ٜٞكــاتَٚم فـٞضًامن ثَٚلــطزٚ٢( ،ٜـةوــٚؼ) ـ٘ت:ٛ
ًّ ه ٗٞضـاكتـطًَِ ،ـت ه٢ ٞـا ط زضٗغـت كـطزٗ٢ ،١ٝـ ٗٞه ٞئ٘ضِ زضٗغـت كـطزٗ.ٝ
هـَٚطٝز ةـٞضِٗ هـ َٞ٢ ٞضِغـت ٞئ٘ضِ٢ـاُٚٚـٚ٢ ٞؿلـاهَٚل ٛتَٚس  ،ٞٙضُ٘ل ٞزٝفـٞضً٘: َٜ

ﭽﭒﭓﭔ ﭕﭼ ،ض ؾـتَٚم ضَِٙـ ٛهــآ ـطت ٛك ٞكطُِ٘ٗف ُٞةـ ٜٞ؟ ضُ٘لـٞ
ه ٞؾـ٘ َ ٙزٙلٞز ٓـات٘ : ٝﭽ ﮽ ﮾﮿﯀﯁﯂ ﭼص ٗ ،تـ: ٞ
ض ؾـتَٚم ضَِٙطط ةـ٘ٗ  ،كـ ٞكطُِـ٘ٗف ةـةــ ٜٞةـ كٞغـَٚم كـ ٞةــ ٞزٗٗ زٝغــؤ خـ َ
زضٗغـتٍ كطزٗ ٝ؟ ةـٞةَ هَٚـطٝز زٝفٞضً٘ :َٜض ؾـتَٚم ضِ َٛٙهــآ طتـ ، ٛكـ ٞكطُِـ٘ٗف
ُـٞةـ ٜٞ؟!
ح َُ ًْْٜو)،ٝ
كُْٔني)ى ًاُــاَ ( ٜ
ظ ُاٙــاْ زٝه ـ : َّٚه َٚــطٝز ٢ــٗ َٞؾـــ( ٠ٞﭓ ) ( ،تَ ِ

كط ٗ ، ٝةِطِٞٙٞٚن ٓ ٞٙٞه ٞظًاُ ٛعٞضِٝةٚٚس  ،ك ٞئ٘ضِ٢اْ ةٞكاض ٜزَِٙـآ ٗ :ؾـٞٙٞن
ًاُــاٗ ٜؾـــٞٙٞك ٛزٙل ــ ٜٞزٝخطَٙت ــ ٞث ــايَ ،كــ٢ ٞــ ٝٗٞث َٚــ ٛزٝه ـ : َّٚخػــتِ ٞـــٞأل ،
كُٔني) ة ٢ـ ٜٝٗٞهـٚ ٞـات ٛزٗٗ ضِغــتٙ ،ٞـٞن ضِغــت ٞةـٞكـاضةَِٚــآ،
خػــتَُِٚٞـ٘ (تَ ِ
ح ًَُْٜوٜ
حدَ َ َٚ
كـ ٞهَٚـطٝز ٢ــ ٗٞتٞعةٚــط٢ ٝــاٗ  ٜهــآ ٓـات تــََْ ( :ٝٗٞا ََ َٓعَْو ٜأ ِٕ ٜتَطِْ ُ
حدَ) ٙاُـ : ٟض ؾـتَٚم ضِ َٛٙهَٚطـطت ٛك ٞكطُِ٘ٗف ةــٞضٙ ٗ ٝٗ ،ٜوـَٚلــطزٜ
عًْٜ ٢أال ٤تَطِ ْ ُ
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ك ٞكطُِ٘ٗف ُٞةـِ٢ ، ٜٞجـا هـٚ ٞـات٢ ٛـ ٗٞزٗٗ ضِغــت ،ٞٙٞخــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ٢ـَٞ

تٞعةٚــــط ٜٝةـٞكـاضَِٓٚــــاٗ : ٝﭽﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ٙاُــــْْ ََْ ( : ٛا ََ َٓ َع ْْو ٜإِٜٔ
ج ًَُِ ٜتْ ِٔ ٢ٔٝؾْٞ
حدَ) ،كـ ٝٗٞ٢ ٞث َٛٚز٘ ٝتط( :َٜإَِ٢تؿْْازُ ُ
ط ُ
ح َُ ًٜو ٜعًْ ٢اال ٤تَ ِ
حدَ َ َٚ
ط ُ
تَ ِ
ج ًُِ )١ٜك٘ضتـلطزُ ٜٝٗٞزٗٗ ضِغـت ٞه ٞضِغـتٞٙٞكـس ِ٢ ،جـا ٞٙ ًٞٞ٢كَٚل ٞه ٞضِٗٗٝكـاُٛ
ُ
ٚ٢عجــاظ ٜئ٘ضِ٢ـــاْ ،ضُ٘لـــ ٞث٘ختـــ ١ٟٚكــ٘ضتٞٙ ،ٛٚكَٚلــ ٞهــ ٞضِٗٗ ٝطُطــٚ٢ ٞعجــاظٜ
كُٔني)ٙـ ٞٙكَٚلـ ٞه ٞؾـ َ٘ٚظٝكـاُ ٛك٘ضتـلطزُـ( ٝٗٞإ اش) ،كـ ٞثَٚـٛ
ئ٘ضِ٢ـاْ ،ك( ٞتَ ِ
كُٔنئ ٣ؾ ِعٌََ ٣عَِٓ ٢ؾعٌ ٣آَْس  ،ئ ُٝعََِ َٞٔٛعَِْٓ ٢ايؿعًني) يءنرى :
ز ٝـ٘تطَٙت( :قٜاعٔ ْدَ ٝ٠تَ ِ
مءنررء ٜكطز ض َٙــم خبــطَٙتَٚ ُ ٞــ٘ كــطز ضَٙل ٛزٙلــ ،ٝٗٞةـ ٢ــ٢ ٜٝٗٞــ ٗٞكــطز ضً ، ٝاُــاٜ
ٓـٞضزٗٗ كـطز ضٝكـاْ ةطـُٞٙٞـآ.
طْحُٔ ٛد
و َْٔ َٔ اي ٗ
ئهجررء (ايٛب ْس٢ )ٟـ َٞضِغـــت٢ ٜٞٙٞــاٗ هــَٚم ز ٗٝتــََْ ( ٝٗٞا ََ َٓ َعْ ٜ
()1
طْحُد)  ٗ ،ت :ٞض ؾــتَٚم ضَِٙـ ٛهـآ طتــ ٛهـ ٞكطُِـ٘ٗف ةـطزْٝٗ ،
و ٜإِٔ ال تَ ِ
ج ٜ
ٜؾ ٜأحِ ََ ٛ
ٗ ٙوـَٚلـطز ٠ك ٞكطُِ٘ٗف ُٞةـ. ٜٞ
ِ٢جـــا ٚ٢ةوــٚؼ كــ ٞزٝهـــآ :ﭽﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭼ،

ًّ هـ ٗٞةاؾــتـطَ ًِت ه٢ ٞـا ط زضٗغـت كـطزٗ٢ ،١ٝــ ٗٞه ٞئـ٘ضِ زضٗغـت كطزٗ. ٝ
هــَٚطٝز غـآ ٓٞه٘ٝغــت ٞزٝكـ: ّٙٞ
يةلَوةسـتةي يةكـةم :زٙـاضٚ٢ ٝـةوـٚؼ خ  ٜثآ ه٢ ٞـاز َٝضـاكتـط ة٘ٗ ٗٝخ  ٜةٞغـٞضز
ٓٞهـلَٚؿـاٗ ،ٝكٝٗٞ٢ ٞف غٚةٞتَٚل ٛخط ث ،ٞخ ثآ ه ٞخٞهم ضاكي ةآ ٝٗ ،خـ
ةٞغٞض خٞهـلس ٓـٞهـلَٚؿـ ٛة ٞةآ ةٞهــط ،ٞةٞهـل٘ ة ٞةٞهـطٝٗٞف ٓٞض خط ثـ.ٞ
ِ٢جـــا خـ ٓـٞهـلَٚؿ ــاُٞكٚ٢ ٜٞـةو ــٚؼ ة ــ ٞؾـــتَٚل ٝٗٞةــ٘ٗ ،ٝكــ ٞزٝغـــؤ ت َٚٚـس
ُٞةـ٘ٗ ،ٝاض َٜت ٞ ٞ٢ض زٝغـتٚؿـت ه ٞؾـتَٚلس ٓٞةـآٓ ،ـٞض ُاةــآ خــ ةـٞغــٞض
خٞهـلس ٓٞهلَٚؿـ ،ٟضُ٘لـ ٞفٞخـطٗ ؾــاُاظ ٛٙكـطزْ ةـٞغــٞض خٞهــلٚس  ،خط ثـ، ٞ
ةـٞةَ ت خـ ةـ ٞؾــتَٚم ٓٞهـلـَٚؿــ ، ٛكـ ٞزٝغــتت تَٚٚس ُٚـٓ ،١ٞـ٢ ٚــاظ ٞٙتٛٚ
ت  ٜتَٚـس ُٚـ٢ ،ٞـٞٓ ٝٗٞض ؾـتَٚل ٛظؤض ةآ ًـاُا. ٞٙ
 )1جاَع ايبٝإ  :ج  ، 8ف .136
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ٚ٢ـةوــٚؼ خـ  ٜةـــ ٞضــٞٓ ٝٗٞٚٚهـلَٚؿــــاٗ ٝ؟ خـ  ٜةـــ ٞضِٝضــٞهٞن ١ةـــ ٗٞكــٞضٝ
غـــ ٜٞٙٞكــ ٞهــ َٛٚزضٗغـــت كــط ٗ ،ٝةـــ ٗٞت٘خـٌـــ ٠ٞكــ ٞهــ َٛٚزضٗغـــت كــط ٗ ،ٝكــٞ
(٢ـا ـط)٢ ، ٝاٙـا ت خـ خ تـت ه٢ ٞـا ط زضٗغـت كطزٗ ٝ؟ ُٞخَٚـط  ،خـ٘ زضٗغـؤ
كـطزٗٗٞ٢ ، ٜز ٜة ضـ ٛخـ ةـ ٞؾـتَٚلٞٓ ٝٗٞهـسٝكـَٚؿـ ، ٛك ٞزٝغــؤ تــ  ٜتَٚـس
ُٚــ ٞ؟ ٗ ٝة ض ٛخ ثـآ ه ٞكٞغَٚم ضـاكتـط ، ٝك ٞهً ٞــاززٞٙٝن زضٗغــت ةـ٘ٗ،ٝ
ك ٞخ  ٜزٝغـؤ تَٚس ُٞة٘ٗ ٝ؟
ٗ ٝثاؾاْ ٗٝن ثَٚؿــتـطٙـ ةاغـٌاْ  :كطز ٢ـاٙا ِض غـت٢ ٞـا ـط هـ ٞئـ٘ضِ ةاؾــتــط ٝ؟
ه ٞاهَٚـم ز كـ٢ ٞـا ـط زٝغـ٘ٗتَِٚـآ ١زٝفـٗٞتَِٚـــآ ،ةـٞةَ ئــ٘ضِ ةـٞضٓــ َٞزَِٙـــآ١
زٝضَِِٗٙــآ .
ِ٢جـا هِ ٞض غـتٚؿـس ثَٙ٘ٚػـت ُاكـا ةــٞض ٗضز ةلـ ّٙٞهـَُٚ ٞـ٘ ْ ٢ــا طٗ ئـــ٘ضِز ،
كـ ٞكـاًٚاْ ةاؾــتـط ٝ؟ ضُ٘لـ٢ ٞـا ط ة ٞ٢ضكٞكاُـ ٟخـ  ٜةاؾــتــط : ٝةـٞهـــآ ؾــت
زٝغـ٘ٗتَِٚـآ ١زٝفٗٞتَِٚــآ ،ةــٞةَ ضَٚؿــتٚـ زٝك٘هَِٚــآ ١ؾــتٚـ زٝةطشَِٙــآ،١
خ ؾــ ٛثــآ ــٞضَ زٝكطَٙتــ ،ٝٗٞك ٗٞتــٓ :ٞــٞض كـــاًَٚم هــ٢ ٞـا ــطٗ ئــ٘ضِ هــ ٞةــ٘ ضٜ
خ ٙــاْ ز ةاؾــتـــطْ  ٝٗ ،زضٗغـــت ُٚــٞٙ ٞكَٚلـــٚاْ هــ ٜٗٞزٙلــٙٞاْ ةـــ ٞةاؾــتـــط
ز ةِطَٙــّ .
يةلَوةسـتةي وةةةم :زٗٗٓ َٝــُٞسَٙم هـ ٞظ ُاٙـاْ ٘ت٘ٗٙاُـٜ( :ٞأٜ ََِْٔ ٍُٖٚقْاعَ ٢إبِ ًْٔٝظ)
ؾـٚعٞكـاْ ظؤض  ٗٞ٢عٚةـاضِٝت ٞةـٞكـاضزَِٙـّٞٓ ،ضٗٓٝا ظرءٓٚـطٞٚٙكـاُٚـ ك ٞةطِٗ ٙاْ
ةـــ ٞئ ٚــاؽ ُ ٚــ ،ٞزٝهــــٞٙ :َّٚكــًٞني كــٞؽ كــ ٞئٚاغــ ٛكــطزٗٚ٢ ، ٝـةو ــٚؼ ةــ٘ٗ، ٝ
٘ت٘ٗٙـٞتً : ٟـّ هـ٢ ٞــا ط زضٗغــت ةـَ٘ٗ٢ ١ــاز َٝهـ ٞئــ٘ضِآ٢ ،١ــا طٙـ هـ ٞئـ٘ضِ
ةاؾــتـط ،ٝك ٗٞتـ ًّ :ٞه٢ ٞـاز َٝةاؾـتـطَ ٝٗٞ٢ ،ثَٚـ ٛز ٝـ٘تط :َٜئٚــاؽ.
ةـٞةَ ِض غـتٞٚٚكٙٝٗٞ٢ ٜٞـ : ٞك ٞئٚاغـَٚم ٓٞهٙٞـ ،ٞكـ ٞهـَٚ ٞـ ٛخ ٙـس ُٞةــآ،
٢اٙـا ض ئٚاغـ َٚم ه ٞؾـ٘ َ ٙخ ٙس ُٚـ ٞ؟
 - 1ك ٞثَٚؿـٞكٞٚٚكـاْ (َكدَاف) ٜتُٞ ٗ ٗٞةـّ ٢{ :ـا ط هـ ٞئــ٘ضِ ةاؾــتــط٢ ،ٝــازَٝ
ه ٞئـ٘ضِٗ ًِٚ ،ـ هـ٢ ٞــا ط زضٗغــت ةـَ٘ٗ  ،ك ٗٞتـً : ٞـّ هـ٢ ٞــاز َٝةاؾــتــطَ}
ثَٚؿــٞكٞٚٚكـٞٓ ٛهـ٢ ، ٞٙٞـا ط ه ٞئـ٘ضِ ةاؾــتـط ُ. ٞٚ
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 – 2ثاؾــاْ ئٚاغـَٚم ٓٞهٙٞــ ٞكــ ٞهــ ٞةـٞض ُةـــٞض ٠زٝق ز ةـآ ،ئٚــاؽ زٝةـآ كـــاتَٚم
ةلـط ، َٜكـ ٞزٝئَٚلـٌـاْ ةـٞزٝغـتُٞ ٝٗٞةـآ ،ضُ٘لـ ٞئٚـاؽ ةطٙتٚـ ٞهـ ٞض ٛ؟
ئٚــاؽ :ةطٙتٚــ ٞهــ ٝٗٞكــ ٞتـ ؾـــتَٚم كــ ٞزٝئَٚلــ ٛهٞغـــٞض ٓــات٘ ٝٗ ،ٝعٚووــ١ ٞ
ٓ كـاضٝكٞؾــ ٛزٙـاض ،ٝؾـــتَٚم ثُ َ٘ٚـ ٞةلــ ٜٞه ٞـٞيَ ٢ــٗٞز  ،كـ ٞزٝئــ ٛهٞغــٞض ُٚــ،ٞ
ةـٞةَ هـ ٓ ٞكـاضٗ عٚووـٞتٞكــٞز ٓاٗةـٞؾـــّٝٗ ،ن ضـ ٛ؟ ٌَٚ٢ـ ٞزٝهـَٚني ٙٗ :ػلــٛٚ
ِ ٞض ًــٙ ،ٞاخـــ٘ز ًــازز ٝغـٞضخ ؾـلٞضٝكـــاْ ٓــًٙٗ٘ٞاْ ــِ ٞض ًّ ،ة ضــٟ؟ ضــُ٘لٞ
َ ُِْ ْْس) ٠ئٞز ٝــــٞكطزٗ٢ ،ٗٝــــٙٗٞـ ة ٙــــِ ٞ ٞض ًــــ ،ٞضــــُ٘لٞ
خـــــ٘ ًـــــَ ( ٜٞ
غـٞضخ ؾـلــٞض ،ٝك ٗٞتــٓ :ٞــٞض ًاززٙٝــٞك ٛزٙلـــٞف غـٞضخ ؾ ــلٞض ةـآِ ٞ ،ض ًــ،ٞ
ك ٗٞتٙٗ :ٞػـل ٟـِ ٞض ً ٝٗٞ٢ ،ٞثَٚـ ٛز٘ ٝتـط :َٜئٚــاؽ.
ةٞهـآ ئٚاغـَٚم ك ٞهَٚ ٞـ ٛخـ  ٜز ةــآ ،ضِٙ ٗٝــ ،ٞةــٞةَ ئٚاغـَٚم هـ ٞةـٞض ُةــٞض
زٝق ز ةـــآ٢ ،ــ ٝٗٞظ ُاٙــاْ ضِٝخِــٙٞاْ هَٚططتــ٘ ،ٝكـــ٘ ٞت٘ٗٙـــاُ( :ٞال إ٢جِ ٔت َْْٗادَ ٔؾْْٞ
ََ ِع ْس ٢عٔ ِْْٓد اي ْ ٖٓـٜ ، ٢أ ِٚؾ ْْٜ َ ٞك ْ ْابٌٔ اي ْ ٖٓـ )٢كــ ٞزٙـــاض ٝئٚاغـــٚـ ضَٙلــ ٞهــٞ
ٚ٢ـجتـٔٚـاز ٝٗ ،ؾـتَٚم ك ٞزٝئ ٛهٞغــٞض ةـآُ ،اةــآ ةـ ٘كـٌٞكــ ٠ٞثـُٞا ةةـطَٙتــٞ
ةـٞض ٚ٢ـجتـٔٚـازٓ ،ـٞهةـٞت ٞئٚاغٚـ غـٞضٝكٚٚـتـط ّٙؾ َ٘ٚظٚ٢ ٜـجتـٔٚـاز كطزُ.ٞ
يةلَوةسـتةي ســيـــةم :زٝضةـاض ٜٝخـ ٓٞهـِٞكَٚؿــاْ ةــ ٞةـاٗٗ ةاثٚــط ُ ،ٗٝٗٞؾــاُاظٛٙ
ُــــٞكطزْ ةـــــ ٞضِٝضــــٞهٞنُٞ ١غـٞةـــــ ،ٝٗٞثَٚغـًٞةـــــٞض ٠خـــــ٘  هــــٗٞةاضٝٗٝ
فٞضً٘زٞٙٝك ٞٙٞٓ ٛك ٞزٝفـٞضً٘ [ :َٜإ ٖٕ٢ايً َْ٘٤قْٜدِ ٜأ ِذ َْٖبَ عَِْٓه ِِٝعُْب ٜ١ْ ٖٝ ٚا ٞيحَا ًٖٔٔ،١ٔ ْ ْٖٝ
جسْ غَْكٔ ،ٙٞأِْْ ٜتُِِ بَُْٓ ٛآدَََّٚ ،آدَُّ َْٔ ِٔ تُْسَابٕ ،يَٝ ٜدَعَْ ْٖٔ
خ َسَٖا بٔاآلبَاَُ ،ٔ٤ؤِ َْٔٔ َت ٔكْ  َٚ ٞٙؾْٜا ٔ
ٜ َٚؾ ِ
جََِْٖٗٓ ،أ ِٚ ٜيَٜٝهٜ ُْٖٔ ْٛٝأَِْٖ ََٕٛع  ٢ًْٜائًْ٘٤
خَِْ ٢
خ َسُِِٖ بٔأٜقَْٛ ٞاّ ،٣إَُْٖ ٢ا ُِِٖ ٜؾخِِْ َِٔٔ ٜؾ ِ
ز٢جَاٍْ ٜؾ ِ
ج ُْ٘ ٜأحِ َُ ْد ب ْسقَِٜٚ ،)10791( :أ ُب ْٛ
ح ِع َْ ٢ٕٜائ ٤ت َْ ٞت ْدِ ٜؾعُ بٔأٔ ْ ْ ِْٜؿَٗا اي ٖٓ ْ ِتَٔ]{ٜأَِ َس َ
َٔ َْٔ ا ٞي ٔ
َداَ ُٚد ب ْسقَِٚ ،)5116( :ايبَٔ َٗ ِٝك ْ ٞب ْسقَِٚ ،)20851( :ايتٚس َٔ ْ ٔر ٟٗب ْسقِ )3956( :تعًْْٝل
غ ْْعٝب اثزْ ْْؤٚط :ح ْْد ٜحط ْْٔ} ٗ ،تـــ :ٞةَٚطً٘ـــاْ خــــ٘ خــــ ةــــ ٞظهــــططت
ُٞفاًَٚتــ ١ٛٚؾــــاُاظ ٛٙةـــ ٞةــاب ١ةاثٚــط ُ ،ٝٗٞٚهــَٚ ٢ ٞــ٘ٝز الةــــطزَٗٚ٢{ ،ٝــــ٘ ٝكــٞ
ًػــ٘هٌاُـّ ُاةــآ خـ ةـ ٞظهـطـط ٛٙغـٞضزُٞ ًٛٝفاً ١ٛٚؾاُاظ ٛٙكـطزْ ةــ ٞةـاب١
ةاثٚـــط ُتاْ هـــَُٚ ٞـــ٘ز ٓٞةـــــآ} ،خـــٞهم ٙــــاْ ةـــطِٗ ز ضَٙل ٛثاضَٙعكــــاضٙ ،ٝاخــــ٘ز
خط ثٞكـاضَٙل ٛةـٞزةـٞختــَٚ٢ ،ٞـ٘ ٝضِؤهـــ٢ ٜٞــاز٢ ،ًّٝــازًٚٝـ هـ ٞــو ،ٞثٚاٗ َُٚـم

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

( ) 02 – 12

[ ] 122

زٝة ــآ ٗ ظ هــ ٞؾ ــاُاظ ٛٙكــطزْ ةـــ ٞكٞغـــاَُٚل ٝٗٞة َ ٚــِّ كــ ٞهــ ٞضِٝشٗٗ ٜزؤظٝخ ــّ،
{ٗ ت : ٞه ٞزؤظٝخس زٝغ٘ٗتَٚـِطَٙـّ} ٙاخــ٘ز  ٞ٢ـٞض ٗ ظَُِٚٓٞــّ  ،هـٞال ٜخــ٘ هـٞ
ئاهـ ُطــ ٞكــ ٞؾـٚاك ٗٞضِٙــذ ١ةــ ٞهــ٘ٗت ٛخـطِ زٝكـــات( ٝٗٞةــ ٞثـَٚـ خـ  ٜزٝز ،١
زٙٝلـاتــ ٞت ثــٞيَ)  ،غـ٘ٗكتـطٗ ُعًتـط زٝةـّ .

ًـٞغــٞهـ ٜٞثَٚـِجـــ :َٞكـ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ،ه ٞةـٞض ُةـٞض  َٞ٢زٗٗ ٢ـاٞٙتـٞف ز غـآ ٓٞهـ٘ٝغـت ٞزٝكـٙٞـّ :
يةلَوةســـتةي يةكـــةم  :كــ ٞزٝفـٞضً ــ٘ :َٜﭽﭥﭦﭼ ٗ ،تــ : ٞه َٚـــ ٟز ةـــٞظ، ٝ
ؾ ضِةـ ، ٝٗٞز ثٞضِ ٝخـ٘ ضٙ ، َٜاُـ : ٟه ٞةـٞٓٞؾـت ٙ ،اْ ه٢ ٞـاغــٌاْ ًٞ٢ ،ـ٢ ٞـٜٝٗٞ
هـ ــآ ٗٝضزٚ ٝـ ــط ،َٜكـــُ٘ ٞـآـ ــ٘ تـــاٗ ْ زٝةَٚتـــً ٞاٙـــ ٜٞغـٞضؾـ ــ ضِِٚ٢ ٛٙػــــاْ١
ؾـ ضِةُ٘ٗ ١ٜٝٗٞز ةـٞظِٙـ ٛثَٚط ٜٞهـ ٗٞثاٙـ ٞةــٞضظ ،ٝكـ ٞخــ٘  ٠ةٞخؿـــِس ٝتَٚٚـس
ز ِٙاٗ.ٝ

يةلَوةسـتةى وةةةم  :ك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭼ ،ة

ُٚـ ٞه ٞةـٞٓٞؾـتس ٙ ،اْ ه٢ ٞـاغـٌاُس خ

ةــ ٞظهـةطــط،ٜ

ة ـطِؤ زٝض َٜت ـ هــ ٞظٝةُ٘ٗــاُٙ ،ٛــاْ هــ ٞغـٞضؾ ــ ِض ُ ،ٛك ٗٞتــ :ٞخـــ ةـــ ٞظه ــطط ْ،
ؾـاٙػــــت ٜٞةـٞٓٞؾــــت ُـــنيُ٘ ٝٗ ،آـ ــ٘ تـــاٗ ُٚـ زٝةَٚتـــً ٞاٙــــ ٠ٞظٝةـــُ٘ٗ١ٛٚ
غـٞضؾـ ضُِ ١ٛٙعًٚـ ١ٛثٞغـتٚـِٚ٢ ٛػـاْ.

يةلَوةسـتةى ســيـــةم ٚ٢ :ـةوــٚؼ زٝهــآ  :ﭽﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼٝٗ ،ن ثَٚؿــتـــطٙـ ةاغ ــٌاْ ك ــطز ٚ٢ :ـةو ــٚؼ ز ٗ زٝكـــا تاك ــ٘
ضِؤش ٜظِٙسٗٗةُ٘ٗ ،ٝٗٞةٔـَٚوــسضَٙت ،ٝٗٞةــٞةَ خــ٘ زٝفـٞضً٘ :َٜتـ هـَٚٓ ٞوـسض ٗ ُ،ٛ
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زٗ ٙــ ٛهــ ٞزٗٗ ؾـــَِ٘ٙاُس  ،هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْْس) ١هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛف)ز ضُِٗٗــٛ
زٝكـات ، ٝٗٞكَٚٓ ٝٗٞ٢ ٞوط ُ ، ٞٙٝٗٞتـاك٘ ضِؤش ٜكــات ٛزٙـاضٚٙلط ٗ (ايْْ ّْٜٛ ٢ايٛقْت
ايُْْعً ، ٝ)ّٛه ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛالحْس)ز

زٝفــٞضً٘ : َٜﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﭼٓ ،ـ ــٞضٗٓٝا هـ ــ ٞغـ ــ٘ٗضِٝت( ٛف)ٙــــ ز :
ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﭿ ﮀﮁﮂ ﰕﭼٓ ،ـــــــٞض ةـــــــٞ
ٓ ــًٞاْ تٞعة ٚــط ٓـات ــ٘ ٗ ،ٝتــ :ٞةَٚط ــً٘اْ ت ـ هــَٚٓ ٞو ــسض ٗ ُ ،ٛتــاك٘ ضِؤش ٜكـــاتٛ
زٙاضٚٙلـــط ِٗ٢ ،جـــا ٢اٙـــا ضِؤش ٜكـــات ٛزٙــاضٚٙلط ٗ كٚٙٞــٞ؟ ٓٞهةـــٞت ٞزٝؾــط٘جنآ
ًٞةـٞغـــت ث َٚــ ٛضِؤش ٜظِٙسٗٗةُ٘ٗــ ٝٗٞةـآ ،ةـــٞةَ ٌَٚ٢ــ ٞثٌَٚاُــ٘  ،ٞٙكــ ٞكــ ٞضِؤشٜ
كـــات ٛزٙاضٚٙـــلط ٗ ٗ ،تــ٢ :ٞــ ٗٞكـــات ٜٞكــ ٞزٙــاضٚٙلط ٗ ٗٝزُٚــا ٜت َ ٚـس ك تــا ٛٙز،َٜ
ضُ٘لـ ٞخـ٘  ٜكـاضظ ْ ك ٞةاغـ( ٛضْْاعَ )١زٝكــا  ،ةاغـ ٛكــات ٛزٙـاضٚٙلط ٗ زٝكـا ،
ُــٞن هــ ٞةاغـــ( ٟقٔ َْْٝاََ)١ز ( ،ضْْاعَ)١ف ٢ــ ٗٞكـــات ٞٙٞكــ ٞزُٚــا تَٚٚــس تَٚلسٝض ـآ،١
ةُ٘ٗٝٗٞض ٠تَٚــس

كــ تا ٛٙز : َٜﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼإب را ي  ،ةــــٞةَ ئٚاًـــ٢ ٞـــ ٗٞكــــات ٞٙٞكـــٞ
خٞهـل ٛتَٚـس ٓٞهسٝغـتَِٚطَٙت ٗٝٗٞظِٙسٗٗزٝكطَِٙـ ،ٝٗٞة غع ٗ ثاز ؾـت.
ك ٗٞتـً :ٞاُٚ٢ ٜٝٗٞـةوـٚؼ تاك٘ (قْٔ َْٝاََُٚ )١ــ ،ٞةــٞهل٘ تـاك٘ (ضْْاعَٙ)١ـ ٗ ،ٞتـ:ٞ
تاك٘  ٗٞ٢كـات ٜٞك ٞزُٚـا ٜتَٚس ك تــا ٛٙثــآ ز.َٜ

ًٞغـــــٞه ٜٞؾـٞؾـــــ :َٞكــــ ٞزٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،ك ٞثَٚؿــتـطٙـ ًاُاًاْ كـطز ،ةـٞةَ هَٚـطٝز ثَٚـِج
ٓٞهـ٘ٝغـت ٠ٞه ٞةٞض ُةـٞضز زٝكٙٞـّ :
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يةلَوةسـتةي يةكـةم ٢ :ـٚةوـٚؼ ٘ت٘ٗٙـٞت : ٟﭽﭾ ﭿﭼ ،ةـٓٞــ ٢ ٜـٝٗٝٗٞ
كًِ ٞــت ةَٚـٌط ز كطزًِ ،ـت غــٞض ٞضز ْ كــطزٝٗ ،ن ةوــ َٛٚخــ٘ ٗ  ٜهــآ كطزةـآ،
كــٝٗ ٞن ٘تــٍ٢ :ـــ ٝٗٞةَٚـٞ٣زٝةٞٚٚكــ ٛــٗٞضٚ٢ ٜٝـةوـٚػـــ ٞةـٞض ُةـــٞض ةـــ ٞخـــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـاض ،ضُ٘ل ٞخـ٘ ة خ  ٜفٞضً٘ٗٙـٞت ١ٛفـٞضًاُ ٟثـآ كـطزٗ ،ٝكــ ٞضَِٙــع٠
٢از َٝةطــطآِ٢ ،جــا  ٞ٢ــٞض فٞضًاُٞكـ ٜٞخــ٘ َٚ ٜةــ ٞآ كطزةاٙــ ،ٞةــٞختٝٗٞض
زٝة٘ٗ ،ةـٞةَ ة خـ  ٜفٞضًاُٞكَٚ ٜٞةـ ٞآ ُٞكــطزٗ ،ٝكٞضـ ٗ ٟثَٚؿـــاْ زٝز ،
ك ٞخـ٘ ةـٞت ةـع ٛٙت٘ٗؾـُ٘ ٛـآ ٛكطزةـآُ٘ ،١آٞكـ ٞزَٚ ٝطِضَٙتـ ٝٗٞةـ خــ٘ ٠
ثـان ! ِ٢جـا ٗٝن ٘تـٍ ٞٓ :ض كٞغَٚم ئٞزٝض ٜخـ٘ ٙٗ ١ػـؤ خـ٘  ،ةلـات ٞةٚاُٜ٘ٗ
ُ٘آةـاض ٛٙخـ  ٝٗٞ٢ ،ٜهٞغـٞض ًٞظٓـٞبًٞ ١ؾــ ِطٝةٚ٢ ٛـةوــٚػـ.ٞ
يةلَوةســـتةى وةةةم :كــٚ٢ ٞـةو ــٚؼ زٝهـــآ  :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ،
ٙاُ ــ : ٛﭽﮀ ﮁ عََل ى ﮂ ﮃﭼ ٗ ،تــ :ٞهٞغـــٞض ِض غـــت ٞضِ َٙــ ٛت ـ
ة ٙاْ ز زُٚٝؿـٍٙ ،اُ :ٟة ٙاْ زٝضٌ ٝٗٞة غـ.ٝٗٞ

يةلَوةســـتةى ســيــــةم :كــ ٞزٝؾوــآ  :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ،ك ٗٞتــ :ٞؾـــٞيتررءْ هــ ٞثَٚؿـــ ،ٗٝٗٞهــ ٞزٗ ٗ ،ٗٝهــٞ
ضِ غــت ،ٗٝٗٞهـ ٞضـٞث ٝٗٞزٝت٘ ُــآ ة ًــاْ ةــآ ،ةــٞةَ ٌَٚ٢ـ ٞزٗٗالًـاْ ةـٞزٝغـــتٝٗٞ
ًاْٗ  :غـٞض ١َٜخـ٘ ض ٗ ،َٜت :ٞه ٞخـ٘ ثا ِض ُ ،ٗٝٗٞكطُِ٘ٗف ةطزْ ة خـ٘  ،ثا ِض ُٝٗٞ
ه ٞخـ٘ ً ٝٗ ،ولــٞض كــطزْ ةـ خــ٘  ،هـ ٗٞزٗٗ ضَِٙطـــا ٝٗٞٙزٝتـ٘ ُني ةـٞضٓٞهـػــتٛٚ
ةل ّٙٞه ٞةـٞض ُةـٞض فَٚـىَ ١ثٚـالُٚ٢ ٛـةوـٚػـس ٞٓ ،ض ة ٞٙف ٓ ُٜٞ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞك ٞةـ
خـ٘ قـ٘هحـاْٗ ،ؾـٞيتءْ ظٝفٞضٙاْ ثَِٚـاةا  ٝٗ ،ؾـٞيتءْ ة خ ٚ٢ ٜعتٚـ ِط فـ ٛةـٝٗٞ
كــطزٗ٘ ،ٗٝت٘ٗٙــٞت :ٟﭽ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﭼاحلج ر ٗ ،تــ:ٞ
طـ ٞه ٞةُٞـس ٝغـا ٞكاُــت (ًٓٙٗ٘ٞــاْ ـً٘ ِط زٝكــ ٝٗ .)َٞخــ٘ ف زٝفـٞضً٘: َٜ

ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﭼ
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احلج ر ٗ ،تـــُ ٗٞ٢ : ٞــ ٜٞةـِ ٞض غـــؤ ةـــُٞسً ٜٝــّ ةــّٙ{ ،اُـــ : ٟثؿـــت ةـــً ٞــّ
ةةـٞغـ  ٝٗ ،تُٚٞا ًّ ةثٞضغـ  ٝٗ ،تُٚٞا هـً ٞـّ ةثاضَِِٙـ }ٝٗٞتـ ظٝفٞضٙــاْ ثــآ
ُاةـ ،ٜٞت ةٞؽ ة ٗٞغـٞض ٞضز ُـاُـ ٞزَٙٗٝـط ٠ك ٞؾـَِ٘ٙـت كٗٞتـْ٘ٗ.
يةلَوةسـتةى ضـوارةم ِ٢ :جـا ٚ٢ةوٚؼ ك ٞزٝهــآ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ،
ظؤضةــــٙٞاُت ؾــــ٘كط ُ ٞةصَٙـ ــطٗ غـ٘ثاغـ ــط٘ظ ض زٝغــــت ُاكـ ــٝٗ ،َٜٗٞن زٝةٚـِٚــــّ
حدُ أٜنَ ٞث َسُِِٖ عَْا ٔبدٔ )َٜٔة ض ٟ؟ ضُ٘ل ٞؾـ٘كط ةـٞضٓٓ ًٛٞـٞضٝ
ُٙٞطـ٘تَ٘ٗٚ( :ٝالَ ٜت ٔ
ــٗٞضٌٚ٢ ٜٝاُــٓ ،ٞــٞضٗٝن غـثو ــ( ٛٙٞنؿْْسإ) ةـــٞضٓٓ ًٛٞــٞض ٝخط ثــ ٛكــ٘فطٗ
ةَٚةـطٗ ٚٙــ.ٞ
يةلَوةسـتةى َـيـهـةـةم :هـٗٞةاضٝؾـ ، ٝٗٞك ٞضـ ْ ؾـٞيتءْ زِٚ٢ َٜٗٞٙٝػـاْ هـ ٞضَِٙـٛ
ِض غـــؤ خـــ٘ الةــــس  ،ثَٚغـًٞةـــٞض  زٝفــٞضً٘ [ :َٜإ ٖٕ٢ايػٖ ِْْٛٝإَ ٜق َعْدَ البِ ْْٔ ٢آدََّ
ضَّْٜ ،٢ؾ ٜكْا ٍَ يٜ :ُْٜ٘أتُطًُِِْٔ َٚتَْرَ ُز دَْٜٔٓوَٚ ،ٜدٔ َْٜٔآبَأْ٥و،ٜ
ٛسْٜ٢ل ٢اإلِ ٢
طسُ ٔقٜ٘ٔ ،ؾ ٜك َعدَ ي ُْٜ٘بٔ ٜ
بٔأٞ ٜ
ق ْوٜ
جسُ ََ ٚتْرَزُ أِ ٜز َ
ح ْسَٜ ،ٔ٠ؾ ٜكْْاٍَٜ :أ ُت َْْٗا ٔ
٢ ٛسْ ٜل ٢ا ٞي ِ ٗ٢
ضًُْ ،َِٜر ِْٖ ٜق َعْ َد ٜي ُْ٘ بٔ ٜ
ٜقْْاٍَٜ :ؾعَؿ ْْا ُٙؾٜأِ ٜ
جسَ،
نَُ َثٌ ٢ا ٞيؿْٜسَعٔ ٢ؾْ ٞايٜ ،٢ٍَِّْٛٛقْ ْاٍَٜ :ؾعَؿْْاٜ ُٙؾَْٗا َ
جسٜ ٢
ضَُا َ٤ىَٚ ،ٜإَُْٖ ٢ا ََ َثٌُ ا ٞي َُُٗا ٔ
َ َٚ
ج ْ ِٗدُ ايْ ٖٓؿٞظَٚ ،٢ا ٞيَُْ ْاٍ ٢ؾُ ٜتكْ ْٜا ٔتٌُ
حَٗ ْادٜٔ ،ؾكْ ْٜاٍَ يَ َْٛ ُٖ :ُْٜ٘
ٛسٜ٢ل ٢ا ٞي ٔ
ٜق ْاٍَ :رُِٖ ٜقعَ ْدَ ٜيُ٘ بٔ ٜ
ؾُ ٜتكَ ٞت ٌُْ ؾُ ٜت ِْٓ ٜه ُ ا ٞيَُ ْسِأُٜ َٚ ،ٝ٠ٜكٜطٖ ُِْ ا ٞيَُ ْْاٍُ ،قْْٜاٍَٜ :ؾعَؿ ْْاٜ ُٙؾحَاَٖ ْدَ]{ٜأَِ َسجَ ُْ٘ ٜأحَُِ ْد
ح ٖبْإَ بْسقَِٚ ،)4593( :ايَ ٤ٛب َسا ْْٔٗٞ
بسقَِٚ ،)16000( :ايٖٓطْْا ٗٞٔ٥بْسقَِٚ ،)3134( :ا ِبُْٔ ٔ
خُ٘ اثيبْاْ،}ٞ
خ َ
ؾ ٖ
بسقِٚ ،)6558( :ايبٗٝك ٢ؾْ" ٞغعب اإلميإ" بسقَِ َٚ ،)4246( :
ٗ ت ــ :ٞؾـــٞيتررءْ ة ـ ٢ـــازًٚٝع ز هٞغـــٞض ضَِٙطـاكـــاُ ٛة ـ  ٜز ُٚؿـــت٘ ٗ{ ،ٝت ــ٢ :ٞــٗٞ
ضَِٚٙـــاُ ٜٞكـــــ ٞةــــٞض ٗٝخـــ٘ زٝضـــّ} ثَٚؿـــــآ هٞغـــٞض ضَِٙـــٚ٢ ٛػـــالًٞت ٛٚةــ ٠
ز ُٚؿـت٘ ،ٝكٞٓ ٞض ُٞٙٞتٚ٢ َُ٘ٚ ٞػالً ،ٝٗٞث َٛٚزٝهــآ ٗ( :تـ :ٞزٝخيــاتَُٚ ٞـ٘ زهـ١ٛ
خـ٘ةـــ٘ت ٜٞةــ زٝكـــا  ،كٞغــَٚم ُاًػـــ٘هٌاُ ١ٞزَٙتـــَُٚ ٞـــ٘ ٚ٢ػـــالَ ،ؾـــٞيتررءْ
خـ٘ةـــ٘ت ٜٞة ـ زٝكـــا )  ٢ــاٙا ًػـــ٘هٌاْ زٝة ــ٢ ،ٛـــا ِٟٚٙخ ـ ٢ ١ـــا ِٟٚٙةــاب١
ةاثٚـط ُت ٗ ظ هــآ زَِٙــآِ٢ ،جـا ِٚ٢ ٗٞ٢ػـاُٞ ٞ٢ ٞض خـ٘ ٓٚس ٞٙت ٛةـس ٗ ،خـاُٗٛٝ
ٚ٢ـط ز ٝةآ ،ة ٞخ٘ةــ٘ت ٠ٞؾــٙٞتاْ ٓٞهـِاخٞهـٞتــآ ، ١غـٞضثَٚطٚــ ٛهـ ٞؾــٞيترءْ
زٝكـاٗ ًػـ٘هٌاْ زٝةـآ .
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زٗ  ٛٙهٞغـٞض ضِ َٛٙكـ ض كطزُس ة  ٜز زُٚٝؿآ ٗ{ ،تـ ٞ٢ : ٞـٞض ثَٙ٘ٚػــت ةلــا
ِٚ٢ ٗٞ٢ػـاُ ٞه ٗٞؾـ٘ َِٞٙكـ ض ةلـا  ١ةطـآ ة ؾـََِ٘ٚٙم ًػـ٘هٌاُـَٚت ١ٛٚزِٙس ضٛٙ
خ  ٜةلـا  ،اضٙ ٗ ٜـ ٗ ٞثَٙ٘ٚػـت زٝكـا ِٚ٢ػـاْ ُٚؿـتٌٚاًْ ١ايَ ١اهــ ٛخـ ٜ
ةـَٚ ٞـةـَٚو ــآ ٞ٢ ،ــٞض ك ـ ض كــطزْ ٓات ــ ٞث ـَٚـ} ث َٚــ ٛزٝهـــآ٢ :ـــاٙا ك ـ ض زٝكــ١ٜٞ
ُٚؿـتٌٚاُ ٛخ ٢ ١ـاغـٌاُ ٛخ ةـَٚ ٞـسَٙوـ ٛ؟ ٗ ٝك ضلـٞض ٗٝن ٞ٢غـثَٚم ٗ ،ٞٙ
ك ٞةـ ٞثٞتَٚـم ةـٞغـتـط ةَٚتـ ٝٗٞة هـٝٗٞضِ ةَٚـت ١ةطـآِ٢ ،جـا زٙػـاْ ٢ـِٚ٢ ٗٞػــاُٞ
ٞ ٞ٢ض خـ٘ ٓٚس ٙـٞت ٛةس  ،غـٞضثَٚط ٛٚه ٞئػـ ٜٞؾـٞيتءْ زٝكـاٗ ،ك ض زٝكـا .
زٗ ٙـــ ٛهٞغـــٞض ضَِٙطــــا ٜـــٔٚ ١ ُٞـــــازز ةــ  ٜز زُٚٝؿـــآ { ،هٞغــــٞض ضَِٙـــٛ
فٚس كـاض ٛٙه ٞثَِٚاٗ ٜخــ٘ ز  ،كـ ٞةطٙتٚـ ٞهـِٚ٢ ٜٝٗٞػــاْ ًـايَُٞ ١فػـ ٛخـ  ٜهـٞ
ثَِٚاٗ ٜخـ٘ ز ةةـٞخؿــآ ،هـ ٗٞكـاتٞز ك ٞزِٙت ثَٙ٘ٚػـؤ ث َٛٚةـآ}ٚ٢ ،ـةوـٚؼ ةــٞ
خـ٘ةـــ٘ت ٞثَٚــ ٛزٝهـــآ٢ :ـــاٙا ــ ُٞزٝكــ ٜٞزٗ ٙــ ٛةلــ٘شض ،١َٛٙشُٞكــً ٞــاضٝ
ةلطَٙتـــً ،ٗٝٗٞاهٞكٞؾــــت ز ةــــٞف ةلـــط َٜةـٞغــــٞض ًٚـط تـ ــطط ُس ؟ زٙػــــاْ ٢ـــٗٞ
٢ـازًٝـع ز ٞ٢ ٝـٞض ٓٚـس ٞٙتسض ٗ ةـآ  ،غـٞضثَٚطـ ٛٚه ٞئػـ ٜٞؾـٞيتءْ زٝكــا  ،١هـٞ
ضَِٙطـا ٜخـ٘ ز ـٔٚ ١ ُٞـاز زٝكــا .
()1

ط ْ َ : )ٍٛخـاٗ ُٟٝكتَٚةــ( ٛخمتْاز ايؿْخاح) زٝهــآ ( :ائ ٍَُِّْٛٛب ْ َٛشِ ٕ٢
ٗؾـٔ ( ٜٞ
 ٗ ،)ٝ١ًْٜ ٜ٢ٛٛتــٗ : ٞؾــ٠ٞ
 ٍٖٛٛئًدٖاب ْ ١ؾَ ٜتسِ َعْ ٢ؾٔ َٛ َُٖٚ ٘ٔ ْ ٝاي ٤
ايعٔ َٓ ْ ٔب : ٞالٜبِ ٌُْ ائ ٤رٜ ُٜ ٟ
ط ْ )ٍَُٛك ٞه ٞفٞضً٘ٗزٝكـٞز ٓـات٘ ،ٝهٞغٞض كَٚؿـ( ٛعَٔٓب) ٗٞ٢ ،ٝثٞت ٞٙٞك ٞزضَٙـص
( ٔ
ط.)١ًِْٜٜ٢ٛ
زٝكط َٜة ٗةخَٚم تاكـ٘ ةوٝٗٞضِ ١َٜةٞضٓٞهس ُٞةآ ،ك ٞثَٚؿ ٛز٘ ٝتطٜ ( :َٜ
ًٞغــٞهـٜٞ

ـٗٞتـ :َٞك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﭼ ،ثَٚؿــتـــط ٢ـاٞٙتٞك ــًٞاْ ًاُ ــا كــطز ،ةــٞةَ
ٓٞضزٗٗن ٗؾـ( : ٠ٞﮙ ﮚ)( ١ﮝ) ت ظَٙـم ؾـٚسٝكِٙٞـ.ٝٗٞ

 )1ف  .354
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()1

ح ٤كْْ َسٜ ُٙؾ ُْٗ َََْ ٛرِٗ ، )ُّْٚ٤ؾـــ( ٠ٞذَأ ٗ )َّٜتــَ ( ٞعْابَ)( ،ذَأ)ََُْ٘ ٜ
 /1أ) (اي ْْرَأُّ٢ :إ َذا عَ ْْابَُ٘ ََ ٚ
حكَ ٤س )ُٙو تر  :عٙٞةــ ٛهـآ ــط  ١ةــ ٞغـ٘ٗن تًٞاؾـا ٜكـطزٗ ،ةــٞ
و ت َ ( :ع ْابَُْ٘ ََ ٚ
خك٤سََ َٚ ،عْْٔٝب) ٙـاُ :ٟعٙٞةــس ض.
ك ًٛٞـط َْ( ،رؤ ٗ )ّٚتـَ َُ ( : ٞ
()2

ب) (َدحْٛزا :ٟدَحْ َس : ُٙطْسدَٚ ُٙأبعْدٙ ، )ٙـاُ : ٟزٝضٙـلـطزٗ زٗٗض ٠خػـت. ٝٗٞ
ك ٗٞت : ٞةآ فٞضًاُـ ٟٚخـ٘ كطزًْ ،اٙــ ٠ٞعٙٞــةس ضُُٞ ١ٟٙطــٙ ٟٚـ ٓ ،ٗٞكــاض٠
زٗٗضخط ُٝٗٞؾـ ٞه ٞضِ ٝـٞت ٟخـ٘ .
 /2ﭽ ﮜﮝﮞﭼ ،ةـ ٓــٞض كـــاًَٚم هــ ْ ٗٞؾـــَِ٘ٙت ةلــ٢ ،َٜٗٞـــا ٠ضــُٞس
عٙٞـ ــبُ ١اؾــٚــــطِٚ٢ ِٞٙػــــاْ زٗ  ٜزٗشًِـ ــ ٛخـ ـ  ٜةلـ ــ ،َٜٗٞكـــٚ٢ ٞـةوـٚػــــ،ٞ
ٚ٢ـةو ــٚػَٚم كــ ٞزٗشً ـ ٢ـــاز ١َٝــ ٗٗٞةــ٘ٗ٢ ،ٝــ ُٛ ٗٞةـ ٓٞــ  ٜفٚوــ ٛخ ـ  ٜهــٞ
ةـٞٓٞؾـتس زٝضكطزٗ ،ٝت زٗٗةـاض ٝؾــ٘ َ ٙةلـ ،١ٜٗٞـاضَٙل ٛزٙلـ ٞضَِٙـ ٛضـُ٘ٗٞ
ةـٞٓٞؾـتت هــآ ةطـط َٜ؟! ةـِ ٞض غــؤ ٢ـ ٝٗٞـٞزضٗ خٚاُـٞتَٚلٗٞ ٛضٙٝـِٚ٢ ٞػــاْ
ةـٞخـ  ٜزٝكـا  ،ؾـٙٞتاْ ك ٞاضَٙم ٢ـازٞٓ ًٛٝهدٞهٞتاُــسٗ ،هـ ٞةـٞٓٞؾـتــآ ةــٞ
زٝضكطزُٚــس  ،ة ضــ ٟــاضَٙل ٛزٙلـــ ٞةـــ ٞئػـــ ٜٞزٝكٙٞــ ،ٝٗٞكــ٢ ٞــ ٗٞاضٙـ ضِ َٙــٛ
ضُ٘ٗ ٞةـٞٓٞؾـتت هــآ ةططَٙتـ ٝٗٞ؟ زٙـاض ٞ٢ ٝـٞض ةـ ٞزٗ ٙـ ٛةـاة ٟخـ ةلـ،٠ٗٞ
ةـــ ٞزٗ ٢ ٠ـــاز َٝةلــ ٝٗ ،ٜٗٞةـــ ٞزٗ  ٜثَٚغـًٞةـــٞض ْ (عًْْ ِٗٝايؿَْْٚ ٠ايطَّْْ)،
ةلـ ،ٜٗٞزٝض ٝٗٞٚةـٞٓٞؾـت ،ةـٞةَ ٞ ٞ٢ض ةـ ٞزٗ ٚ٢ ٜـةوـٚؼ ةلـٝٗ ،ٜٗٞن ضـ ْ
كـات ٛخ ٢ ٜـاز ًٛٝه ٞةـٞٓٞؾـت ً ٞطَِٗٗ ١ةَٚـةـٞف كطزٗ٢ ،ٝــاٗ زٗٗةـاض ٝضَِٙـٟ
ضُ٘ٗـ ٝٗٞةـٞٓٞؾـت ه ٞتـ ف ز ٝــط.َٜ

ًٞغـٞهٞٓ ٜٞؾـت :َٞك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﭼ ،هٞةـــــــٞضز٢ َٝــــــَٞ
٢ـاٞٙتـٞز غــآ ٓٞهَ٘ٙػــت ٞزٝكـٙٞـّ :
 )1خمتاز ايؿخاح  :ف . 354
 )5خمتاز ايؿخاح  :ف . 199
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يةلَوةسـتةى يةكــةم  :كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﭼ،
 ٜٝٗٞ٢ ًٞٞ٢هـآ ٗٝضزٚ ٝـط ، َٜكـ ٞز ةِٚــلطزَُٚ ٛطـاٗ ضَِٙطـاُ ٗٞ ٜـ ،ٝٗٞهٞغــٞض
ثٚـاٗ ،ٝكَٚ ٞطـاٗ ضَِٙطـا ة خـ  ١ٜة شًِْ ١ـس هـ ٛز ةٚـّ ةلـا .
يةلَوةســـتةى وةةةم  :كـــ ٞخـــ٘  زٝف ــٞضً٘ :َٜﭽﮩﮪ ﮫ ﮬﭼ ،هــٞ
ٓــٞض ؾـــََِ٘ٚٙم كــ ٞــٞظ زٝكــ ْٞزٝتــ٘ ُّ هَٚـ ٛخبـ ْ ٗ ،تــ ٞضَِٙتـاْ هــآ ُٚ ٞــط ٗ،ٝ

نََٖ َِٔٔ ٜرٔ ٔٙاي ٖػ َحسَ ،)٠ةـٞةَ زٗ ٙـ ٛك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﮭ
ُٙٞةـٞضًٜ٘ٗ ( :ٝؾَْ ٜتَْأٝ ٞ
نَْ َٖ ِْٔ َٔ ٜرٔٔٙ
َ تَ ْأٝ ٞ
ﮮ ﮯ ﮰﭼٓ ،ــٞض ٢ـــ ٜٝٗٞهــــآ ٗٝضزٚ ٝـــطٜ ( : َٜؾ ْ ٜ
حسَ ،)٠ةــٞةَ ة ضــ ٛزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮭ ﮮﮯﮰ ﭼ ُٗ ٝافــٞضً٘: َٜ
ايػْٖ َ
حسَ )٠؟ ضُ٘ل ٞهٞ٢ ٞجناًُ ٛـعٙم ةُ٘ٗٙٝٗٞــاْ ز هَٚــ، ٟ
نََٖ َِٔٔ ٜرٔ ٔٙايػْٖ َ
( ٜؾَ ٜتَأٝ ٞ
زٝخوٚػــل ١َّٚزٝكــٝٗ ، ْٗٞن هـ ٞثـٞمياُ ٛك ُٚؿـــس ٓاتــ٘ ٝزٝهــآ { :كــاتَٚم كـٞ
تًٞاؾ ــاٙاْ ك ــطز  ،ةـــٞضٝك ٜٞظؤض ــ٘ ْ ةــ٘ٗ ،ظؤض غـــٞضُج ِض ك ــَٚـ ةــ٘ٗ ،ظؤض زيَ
()1
ةعَٗٙـّ ة٘ٗ} ٞٓ ،هةـٞتً ٞـطؤظـ هٞ٢ ٞجنـاً ٛهـآ ُـعٙم كٗٞتِــ ٜٝٗٞهـُٞٓ ٞـسَٙم
ُ٘آ ــ  ،زٝخوـٚػـلــــآ ،ة ٙــٞف خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض هــ ٞةاغــ ٛظِٙــاز زٝفــٞضً٘:َٜ
ﭽﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﭼ اإلس را  ٗ ،تــ:ٞ

ت٘خُّ ١ـعٙل ٛظِٙـا ًٞكـ. ْٗٞ
ٙــاْ هــ ٞةاغــً ٛـــ( ٠ٞمخْْس)ز ةـــٓ ٞــًٞاْ ؾــ َٝ٘ٚزٝفــٞضً٘ : َ٠زٝفــٞضً٘: َٜ

ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭠﭼ ال مائ د  ،خ تــاُ ٛهـــآ زٗٗض ةطـــطْ ٗ ،تــ :ٞت٘خِـــٛ
ًٞكـ ،ْٗٞضُ٘ل ٞكـ ٞت٘خِــ ٛكٗٞتــ ،١ٛهــُ َٛٚــعٙم ة٘ٗٙــ ،ٝٗٞضُِٝطــٗ ٞضزٗ ٝضزٝ
 )1ثَٚؿـتـط زٝئٞك ٠ٞتٗٞضِ تـٌاْ َِٓٚــا .
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ه ــ َٛٚةط ــ ٞٚث ـَٚـ ،ك ٗٞتــ :ٞه َٚــطٝز كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ
حسَ ،)٠ضــُ٘لُٞٓ ٞــسَٙم
ػْْ َ
نََْٖ َِْٔٔ ٜرٔ ٔٙاي ٖ
َ َت ْأٝ ٞ
ٓــًٞاْ ًاُــا ز ُٞٙٞ ٝــآ ،كــٜ ( :ٞؾْ ٜ
٘ت٘ٗٙاُـــ٢ :ٞــــاز ١َٝـــ ٗٗٞة ٙـــٞٓ ٞهدٞهـــٞتاْٗ ،ضـــُ٘ل ٞخــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض
فٞضً٘ٗٞٙتُ : ٛـعٙلًٞ ٛكـُٙٞ ،ْٗٞةٞضً٘ٗ : ٝهًٞ َٛٚخـ ْ ،ةـٞةَ هـ ٞضِ غــتٚٚس :
{هـُ َٛٚـعٙم ًٞكً ،}ْٗٞاُاٞٙكـ ٜٞةـَٚٓٞـعتط ٝه{ ٞهَٚـًٞ ٛخــ ْ}ٓ ،ـٞض ة ٙـٞف
خـ٘  ٜظ ُـا زٗ  ٛٙزٝفٞضً٘ : َٜﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ٢ ،ـاز َٝغـٞضثَٚطٛٚ

ه ٞفٞضًاُ ٛثٞضٗٝضز ـاض ٜكـطز ،١غـٞض ٞضز ْ ةِ٘ٗ٢ ،جـا  ٞ٢ـٞض ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ
حسَ ُٞ )٠ـٙٞاُسةـــــا ،ٞٙةـــــٞ
ػْْ َ
نْ ْ َْْ ْ َٖ ِْٔ ْ َٔ ٜرٔ ٔٙاي ٖ
َ تَأٝ ٞ
ﮰﭼ ًاُــــاٜ ( : ٜؾ ْ ْ ٜ
غـٞضثَٚطٚـ ٛز ُٞزُٝــط .
يةلَوةسـتةى ســيــةم٢ :ــاٙا ٢ـ ٗٞةـٞٓٞؾــت ٞهـ ٞكـ٘ َٜةـ٘ٗ ٝ؟ ضـُ٘لٗ ٞؾــ( ٜٞج ْٓٓ)١
ٙاُـ : ٛةاؤ ٌَٞٚ٢ ،ةـ ٞكـ٘ضز ٛٙزٝهـَٚٚــّ :ةـٞٓٞؾــت ٞ٢ ،ـٞضُا هـ ٞضِ غــتٚٚس ٗؾــٜٞ
(جْْٓ )١ه ـ ٞظًــاُ ٛعٞضِٝة ٚــس ً ،اُ ــا ٜةا ــــٝٗ ،ٞن خـــ٘ هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايهْْٗـ)
٢ــــــــاٞٙت)32( :ٟز

زٝفـــــــٞضً٘ :َٜﭽ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼٓ ٝٗ ،ــــٞضٗٓٝا هــــٞ
غ٘ٗضِٝت( ٛايكًِ)ٙؿس زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭙ ﭚ ﭟﭼ ،ك ٗٞتـ( :ٞاجلْٓ )١ةــٞ
ًاُا ٠ةـاؤ زِ٢ ،َٜجـا ٢اٙــا ٢ـ ٗٞةا ـ ٞهـ ٞكـ٘ َٜةـ٘ٗٝ؟ ُٓٞـسَٙم هـ ٞظ ُاٙـاْ زٝهـ: َّٚ
ةا َٚـم ة٘ٗ ٝهٞغـٞض ظ ٜٗٝه ٞؾــََِ٘ٚٙل ٛةــٞضظٞٓ ،هةــٞت ٞهـٗٞةاض ٝٗٝكـ٢ ٞاٙــا ٢ـٗٞ
ةا ـٓ ،ٞـٞض ٓـًٞاْ ةاؤ ١ةٞٓٞؾــت ٞك ٞخـ٘ ةـ ةطِٗ ز ض ُــ ٟز ُــاٗ ٝ؟ ٙـاْ ةا ٚــَم
ةــ٘ٗ ٝهٞغـــٞض ظ ٠ٗٝ؟ ًؿـتـً٘طَِٙلـــ ٛظؤض ةــ٘ٗ ٝهــَُٚ ٞــ٘ ْ ظ ُاٙاُــس ( ١إبْْٔ قِْْٝ
اجلٛش )١ْْٜهــ ٞكتَٚة ــَ( ٛؿتْْاح داز ايطْْعاد)٠د ةـــ ٞتٞفكــٚأل ةاغــ ٛكــطزٗ ،ٝةـــٞةَ
٢ــ ٜٝٗٞزٝضَٚت ــ ٞعٞئوــٙٝٗٞ٢ ، ٝٗٞــ ٞكــ٢ ٞــ ٗٞةا ــ٢ ،ٞــ ٗٞةـٞٓٞؾـــتٓ ،ٞــٞض ٢ــٗٞ
ةـٞٓٞؾـت ٞٙٞك ٞخـ٘ ة ٌٚ٢اُـس ض ُ ٛز ُـاٗ ،ٝضـُ٘ل٢ ٞـٝٗ ٗٞغـةاُ ٜٞكـ ٞخــ٘ ةـ
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٢ــ ٗٞةا ــ ٞزٙٝاُلـــا  ،تــُٚٞا ةـٞغـــٞض ةـٞٓٞؾـــتس زٝضٞغ ــث ،َّٚكــ ٞزٝفــٞضً٘: َ٠

ﭽﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﭼ

ٗ تــ :ٞةـ ٓٙٞــ ٞهَٙ ٗٞــس ُــ ٞةطغــ ٛةــُ ،ٛــ ٞضِٗٗ ةــُ ،ٛــٞ ٞضًــا ةــآُ ،١ــٞ
تٚـــِ٘ٗ ةــــآ ،كــ ٞةَٚـطً٘ـــاْ هــ ٞةا ــ ٛزُ ٚــاز ؾـــؤ ٗ ُٚــــ ٝٗ ،ٞثاؾــــاْ خـــ٘ ٜ
كـاضظ ْ ة  ٜةاغ ٚٓ ٛةا َٚلــ ٛزٙلـُٞ ٞكطزٗٗٙــّ طــ ٞهــ ٞةـٞٓٞؾــت ،ك ٗٞتـ:ٞ
ٗؾـــ( ٜٞاجلٓ ْ ْ( )١أٍ)ٝكـــٞ٢ ٜٞهـــٚف ١الًــ( ٛتعسْْٜـ)ٙ ،ٝاخـــ٘ز ٢ــٞهٚف ١الًــٛ
(عْْٗد)ٞٙ ،ٗٝكػـــٞض زٝض ـَٚت ٝٗٞة ـ ٢ــ ٗٞةـٞٓٞؾـــت ٜٞكــ ٞخـــ٘ ة ـ  ٌٚ٢ــاُس ض ُٛ
ز ُــــاِٗ٢ ،ٝجـــا ٗٝن ٘ت ــٍ ٢ــ ٗٞثَٚس ٗٙػـــتٚٚاُٞف كــ ٞخـــ٘ ةاغــ ٛكــطزْٗٗ ١ة ـ
٢ـــاز ١َٝــ ٗٗٞز ةــني كــط ْٗ ،ةـــ ٞت٢ٞلٚــس طــ ٞهــ ٞةـٞٓٞؾـــتَٚم كــ ٞخـــ٘ ة ـ
ٌٚ٢ـاُس ض ُـ ٛز ُاٗ ٚٓ ، ٝةا ـَٚل ٛغـٞض ظ٢ ، ٜٗٝـاٗ ةٝٗ ٗٞغـةاُ ٞزٝغــتِاك. َٜٗٞ

ًٞغـٞهـٙ ُ ٜٞـ :َٞك ٞزٝفٞضً٘ : َٜﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﭼ ،هَٚـطٝز ثَِٚج ٓـٞهـ٘ٝغـت ٞزٝكــ: ّٙٞ
يةلَـوةســـتةى يـةكـــةم :ك ــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯖ ﯗﯘﭼًٞ٢ ،ــٞ
 ٜٝٗٞ٢هـآ ٗٝضُا ٚـط َٜك ٞؾـٞيتءْ ٢ـاز ١َٝـُٞ ٜ ٗٗٞزٙتةــّ ٝٗ ،ئػــ ٜٞهٞ ٞهـس
ُٞكطزةـّ ،ة ضٟ؟ ةــ ٞةـٞهـطــ٢ ٜٞـ ٜٝٗٞكـ ٞخــ٘  ٜثُٔٞـاُــع ْ ةاغـ ٝٗ ٛغـ٘ ٝغــٞ

زٝكـــا هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايْْٓاع)ز  ،زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮎﮏﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮊ اله اضِ٢ ،جـــا
 ٞ٢ـ ــٞض ـِـ ــس ةــــ ٞؾـ ـ َٜٝ٘ٚثـــُٔٞاُْ ١ـٞةِٚــــط ٗ ٝٗ ،غـــ٘ ٝغــــ ٞزٝخـ ــات ٞزهـ ــٛ
ِٚ٢ػـاُ ،ٝٗٞةٞزهـِٚـاٙـً ٟطؤظـ زٝةِٚــط َٜك ٝٗ ٞغـ٘ ٝغــ ٞزٝخــات ٞزهــً ٛطؤظــ،ٝٗٞ
ضُ٘ل ٞخـ٘ زٝفــٞضً٘٢ :َٜـ ٗٞخــ ثُٔٞــاُلٞض ٜٝكـ ٞخـ٘ةــ٘ت ٞزٝخاتـ ٞغـِٜٞٚ
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خٞه ــل٢ ،ٝٗٞــ ٗٞثُٔٞاُلــٞض ٝكــ ٞهــِ ٞــسٗ ًـطؤظـــ ،ٞك ٗٞتــ :ٞز٘ ٝجن ــآ ؾـــٞيتررءْ
ةِٚسض ةـآَٙٗ ،طِ  ٝٗ ٜٝٗٞ٢ ٜغ٘ ٝغـ ٜٞخػـت ت ٞزهـ٢ ٟاز ١َٝــ ، ٗٗٞةِٚــط ةَٚــت١
ضِٗٗةـٞضِٗٗف ئػـ ٜٞه ٞـٞهـس كـطزةّٝٗ ،ن ثَٚؿـتـطٙـ ةاغــٌاْ كـطز .
يةلَوةســــــتةى وةةةم :

كـــــ ٞزٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﭼًٞ٢ ،ــــ٢ ٞــــ ٜٝٗٞهــــآ ٗٝضزٚ ٝــــط َٜكــــ ٞةـٓٞــــ  ٜخـــــ٘ ضزُٞكٝٗٞ
عٗٞضِٝتٚـــاْ ة ٙــاْ زٝضكــٗٞت٘ٚ٢ ٝٗ ،ٝـةوـٚػــــٚـ ظ ُٚـ٘ٞٙتـــ ٟكـــ ٞهــٞ٢ ٞجنــــاًٛ
خـ٘ ضزُٚـاْ ه ٞةـٞض ٗٞ٢ ٜزضٝختـ ،ٞعـٗٞضِٝتٚـاْ ة ٙاْ زٝضزٝكٗٞآ٢ ١ـاؾلط زٝةآ.
يةلَوةســــتةى ســيــــــةم:

كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﭼٚ٢ ،ةوـــٚؼ ةــــ ٞزٗٗ ؾــــتاْ
٢ـاز ٜ ٗٗٞ ١َٝفطٙـ٘ ز ْٗ ،كــٞٓ ٞضزٗٗكٚؿـٚاْ ةـ ٞثَٚطـ ُٝٗٞ ٗٞةـْ٘ٗ ! ضُ٘لــٞ
٘ت٘ٗٙـٞتـ: ٛ
أ ) ة ُٞ ٜٝٗٞ٢ةـِ ٞزٗٗ فطٙؿــت.ٞ
ب ) ة ُٞ ٜٝٗٞ٢ةِـٞٓ ٞضًـاٗٗٓ ،ـٞض شٙاٗ ،ة  ٞٙخـ٘ فٞضً٘ٗٙـٞت : ٛه ٗٞزضٝختـٞ
ًٞخـ ْ ،ةـٞةَ ةـ ٞثَٚطـُ ٗٞـٞ ٞ٢ : ٝٗٞض هَٚـٚـاْ ُٞخـ٘ ضزةــا: ٞٙ
ٝٗ /1ن زٗٗ فطٙؿـت ٞزٝشٙـاْ ١ت٘ٗؾـُ٘ ٛـاح ُٞزٝةــْ٘ٗ.
 ٝٗ /2شٙـــاَُٚلًٚٞٓ ٛؿـٙٞؿــــٚٚاْ زٝغــــتسٝك ، ٗٞك ٗٞتـــًٚٞٓ : ٞؿـــــ ٞفَٚـــــىَ١
تٞهٞكـاُ ٛؾـٞيترءْ  ،ثَٚطـ ٠ُٞ ٗٞخَٚـطٗ ةٞضشُٝٗٝـسً ٟٙطؤظٚـاْ تَٚـس ٙـ.ٞ
يةلَوةســــــتةى ضــــــوارةم :

كــــــ ٞزٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﭼ ٜٝٗٞ٢ ًٞٞ٢ ،هـٝٗ ٟضزٚ ٝــط َٜكـ ٞضِٗٗ ةــٞضِٗٗ ئػــ ٜٞه ٞــٞهس
كطزْٗٗ ،ضُ٘لـ ٞ٢ ٞـٞض ضِٗٗ ةـٞضِٗٗ ُٞةــآ ،غـَِ٘ٙس ُاخـ٘ض.َٜ
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يةلَوةســـتةى َـيـهةـــةم  :كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯶ ﯷﭼ ٗ ،تــ :ٞةٓٞـــ ٠
فط٘ٙز ُـ ٝٗٞؾـ ضِ ٠كطزُٞٓ ، ٝٗٞهةـٞت ٞخـ٘ تٞفكٚىَ ١زضَٙصٝك ٜٞةـاؽ ُـٞكطزٗ،ٝ
ةـــٞةَ زٙــاض ٝةـــ ٞؾ ـَٞٙٝ٘ٚن فطٙــ٘ ٜز ْٗ  ،كــ٢ ٞــٞٓ ْ ٗٞغـــؤ ث ـآ ُٞكــُ ،ْٞــٞن
ٞٙكـػـٞض ظ ُٚـةَٚتــٚاْ ٢ـ ٝٗٞغـٞضثَٚـطـٚٚــُ٘ ٗٞآـــ ،ٞةٞهـلــ٘ زٝةــآ ةــ ٞــ ضَٙم
فَٚـوـ ٛهـآ كـطزةّ  ،كٞٓ ْ ٗٞ٢ ٞغـؤ ثآ ُٞك ،ْٞكـ٢ ٞـُ٘ ٝٗٞآــ٘ تاٗ ُـ ،ٞةــٞةَ
طُ  ٞٙٝٗٞ٢كِٚ٢ ٞػـاْ ت٘ٗؾُ٘ ٟـآ٘ تاٗ ْ ة٘ٗ ،ةـٞٓ ٞهدـٞهٞتــاُسْ ةــآٙ ،ـاْ
ةـٓ ٞـٞض ضَٙم ةـآٞٓ ،ض ُ٘آـ٘ تاٗ ُـ ٝٗ ،ٞزٝةــآ ةا ٞكـٞؾـٓ ٛــٞض ةــس .

ًٞغـــــٞه ٜٞزٙٝــــ : َٞكــــ ٞزٝفــــٞضً٘ :َٜﭽ ﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﭼ ،هَٚطٝؾس زٗٗ ٓٞه٘ٝغـت ٞزٝكـ: ّٙٞ
يةلَوةســـــتةى يةكـــــةم:

كــــ ٞزٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﭼ ،زٙاض٢ ٝـ ٝٗٞاهـٞتَٚلُ ٛا٢ـاغـاٚٙــ ،ٞضـُ٘ل ٞهـ ٞزُٚـاز ؾــؤ ٗ ُٚـ،ٞ
ِٚ٢ػــــاْ ؾــــتَٚم خبــــ٘ ٗ عـــٗٞضِٝت ٛةـٞزٙـــاض ةلـــــ ،َٜٗٞة ٙـــًٞ٢ ٞـــ ٞاهـــٞتَٚلٛ
ُا٢ـاغـا ٛٙة٘ٗ ،ٝك ٞخـ٘  ٜكـاضظ ْ ةـ خـ ٗ ٜضزٝكــاض ١ٟٙتٞفكـٚوـٞكــ ٜٞزٝظ ُــآ،
ُٗٞٓ ٝسَٙم ه ٞظ ُاٙاْ زٝهـ : َّٚةـٞض ـَٚلُٗ٘ ٛضِٚٚٙاْ ه ٞةــٞضز ة٘ٗ ،ٝهـٞ٢ ٞجنــاًٛ
ُ٘آ ــلطزُٚاُس ٢ ،ــ ٗٞةـٞض ـــُٗ٘ ٞضِٚٙــ ،ٞهٞةـٞضضـــاٗٙاْ ز كــُٞط ٗ ،ٝضــُ٘ل ٞهــٞ
غ٘ٗضِٝت( ٛاثعساف)ز  ،ه ٞؾََِ٘ٚٙل ٛزٙل ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮔﮕ ﮖ ﭼ

ث ؾـــاكٞكٙٞاُ ٟهــآ ز زٝكـــُٞسْ ،ضــُ٘لُٞٓ ٞــسَٙم هــ ٞت٘ َٙــصٝض٘ ْ ٗٝت٘ٗٙاُــ :ٞهــٞ
ٞ٢جنـــاً ٛخـــ٘ ضزُٚاْ هــ ٗٞزضٝختــٞز  ،ثاؾـــٞضؤكٚاْ ثٙٞــس ة٘ٗٞٓ ،١ٝغـــتٚاْ ةـــٞ
ثاف ١ثَٚؿ ٛخ ٙـاْ ١عٗٞضِٝت ٛخ ٙاْ كطزٗ ! ٝةـٞةَ ٗ ثَِٚـاضـآ  ٝٗٞ٢ضِ غــت ةـآ،
ةـــ ٞةـٞهـطــ٢ ٜٞــ ٝٗٞكــ ٞخـــ٘

فٞضً٘ٗٙــٞت : ٟﭽﮔﮕﮖ ﮗ

ﮘﭼ ،ث ؾـاكٙٞـــاُ ٛهـــآ ز زٝضُِــني ،ةــ ٢ــ ٜٝٗٞعٙٞةـٞكـــاُ ٛخ ٙاُٚــاْ
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ثَٚؿــــاْ ةــس  ،ك ٗٞتـــ : ٞضَٙــم هــ ٞث ؾــاكٚاْ هٞةـــٞضز ةــ٘ٗ ، ٝهــٞ٢ ٞجنـــاًٛ
خـ٘ ضزُٚاْ ه ٗٞزضٝختٞز  ،ث ؾاكٞكـاُٚاْ هٞةـٞض ز كُٞط ٗٞٓ ٝٗ ، ٝض ُ ٝٗٞ٢ـٞة٘ٗٝ
ك ٞث ؾــاكٞك ٞؾــتَٚلُ ٛـ٘ٗض ١ٛٙضِٗٗ ٚــ ٛة٘ٗةــآ ،ةـٞهــل٘ ث ؾـاكَٚلٚاْ هٞةــٞضز
ة٘ٗ ٝهٞ٢ ٞجنـاً ٛخـ٘ ضزُٚـاْ هـ ٗٞزضٝختــٞز  ،ث ؾـاكٞكــاُٚاْ هٞةــٞض ز كـُٞط ٗ،ٝ
ٗ ٝعـٗٞضِٝتـ ٛخ ٙاُٚـاْ ة زٝضكـٗٞتـ٘.ٝ
يةلَوةسـتةى وةةةم ٝٗٞ٢ ٝٗ :ف ه٢ َٞـاٞٙتٝٗ ٞضزٚ ٝـط ،َٜك ٞؾـٞضَٙٞ ١ــا ؾــتَٚلٛ
خـ٘ ضِغــل ٞهــِٚ٢ ٞػـــاُس  ٗ ،تــِٚ٢ :ٞػـــاْ ث َٚــُ ٛاخ ؾـــ ٞعــٗٞضِٝت ٛزٙــاض ةــآ ،ث َٚــٛ
ُاخ ؾـــ ٞثــاف ١ثَٚؿــــ ٛزٙــــاض ةــآ٢ ،ــ ٝٗٞؾـــتَٚل ٛغطٗؾـتٚٚـــٓ ٞـــٞض هــ٢ ٞـــاز١َٝ
ـٞٓ ،ٝٗ ٗٗٞض كٞغـَٚم كً ٞطؤظـ ةَٚـت ،١غطٗؾـؤ تَٚم ُٞض٘ٗةــآ ١هـ ٞغطٗؾــؤ
خـ ٞٓ ٜهـِـ ٞـِ ٞض ةَٚتـ ،ٝٗٞؾــٞضَ ١ؾـل ٙٞٓ ٜـ ،١ٞثَٚـُ ٛاخ ؾــ ٞعٙٞــب ١عـــاضٗ
عـٗٞضِٝت ٛزٝضةلــ.َٜٗٞ
هـٗٞةاض َٞ٢ ٝٗٝفٞضًاٙؿـت ٜٞثَٚغـًٞةـٞض  ، ٞٙٞٓ ك ٞاكٍ َِٓٚـاٗٙـٞت ١ٛةـٞ
ط ْ َٛاالٟ
َ ٔ
جْ ٟ
(ؾْْخٙ) ٝؿــ ٛز ُــاٗ ،ٝثَٚغـًٞةـــٞض  زٝفــٞضً٘٢[ :َٜإٕٖ آدَّ ن ْْإَ َز ُ
َ ،١ٔ ْ٦َ ٝٛبْ َدفِ ٜيُْ٘ َعَْ ِٛزتُْ ُْ٘،
ع ٜ ،ؾ ُْٖ ًٜا َٚقْٜعَ باخلٔ ٜ
غْعِ ٢س ايْسٖأ٢ ٞ
نْ ٔثمُ َ
نْأُْٖ٘ َْخِ  ١ًٜضَخُٛمْ ٜ
خ َبطْْتُ٘ بػْعس، ٙ
ح َس ٠ؾَ ٜ
غْ َ
قْتِ ٜيُْ٘ َ
ًٜ ٛل ؾْٜازٓا ،ٟؾتعسٖ َ
وٜ ،ؾاِْ ٜ
َٚنْإَ ال َ َٜساَٖا قْٜبٌِ ذَ ٔي ٜ
ض ْ ًٔتوٜ ،ٜؾ َْٓ ْادَاَ ُٙزبْٗ ُْ٘ َْٜ :ا آدَُّ ٜأ َٔ ْٓ ٞٚتَ ٔؿْ ْسٗ ؟
ضْ ْ ًٔٝينٜ ،ؾ ٜكْ ْايٜتِٜ :يْطْْت بُٔسِ َ
ٜؾ ٜكْ ْاٍَ ٜ :أزِ ٔ
ٛبَْ ْ ْس ٟ٢ؾٔ ْ ْْ" ٞتؿط ْ ْ ْم "ٙب ْ ْْسقِ:
َسَجَْ ْ ُْ٘ اي ٤
و]{أِ ٜ
ال َٚ ،يٜهْٔ ْ ْ ِْٔ اضْتخِ َِْٝٝتُ ْ ْ ْ ٜ
قْ ْ ْٜاٍَ ٜ :
( ٗ ،})140314ت :ٞةَٚطـً٘اْ ٢ـاز َٝثٚاَٗٙل ٟزضَٙص ةـ٘ٗٝٗ ،ن ز ضخــ٘ضًاٞٙك ٛةــٞضظ
ٗ ةــ٘ٗ ،ظؤض كٞه ٞــــ ٞةــ٘ٗ ٝٗ ،ئــــص ٜغـــٞض ٜظؤض ةــ٘ٗ ،كـــاتَٚم كــ ٞت٘ٗؾــ٢ ٛــٗٞ
ٓٞهـ ٞٙٞة٘ٗ ،عـٗٞضِٝت ٛخ  ٜة زٝضكــ ، ٗٞك ٞثَٚـ ُٙٞ ًٞٞ٢سٝةِٚـِ٢ ،ٛجــا كــٞ
ضِ  ٜكــطز ،زضٝختَٚـم ٓات ٞثَٚؿــ ٝٗ ،ٛئــص ٜغــٞض ٜهـ ٞزضٝختٞكــ٢ ٞـاهـقــا٢ ،ــازَٝ
ةـــ ٞزضٝختٞكــ ٜٞــ٘  :ةـــٞضًس ،ٝزضٝختٞكــ ٞــ٘ت :ٛةـــٞض ُــاز ،َٝثٞضٗٝضز ـــاض٠
ةاُط ٛكـطز :فٞضً٘ٗ٢ :ٜـاٙــا هً ٞـّ ِض زٝكــ ٜٞ؟ ٘تــُٞ : ٛخَٚط  ،ةـٞةَ ؾــٞضًٍ
ه ٞت كــطز.
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ًـٞغــٞهـٙ ٜٞـاظزٙٝــ :َٞكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ ،تًٞاؾــــا زٝكــــ٢ :ّٙٞـــــاز١َٝ
ـ ٗٗٞغـٞالً ٟخ٘ ٙاْ هـآ ةـآ ،زٗ ُ٘ ٜٝٗٞ٢ ٜآٚؿـٚاْ كـطزٗ ٗٝغـٞضثَٚطٚـؿــٚاْ
كــطزٗ ،ٝخـــ٘

ضــُٞس ةـــ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚكًٔٚ ٛطٝةاُاُــ ٞزٙٝاُسٗ َِٙــآ ﭽﰈﰉ ﰊ

ﰋﰌﭼ٢ ،ـاٙا ئٞزُ َٞ ٝـٞكطزْ هـ َٞزضٝختـ ٝٗ ،ٞثَٚؿـٍ ُـ٘ ٞتةْ٘ٗ كـٞ
ؾـٞيتءْ زٗشًَِٚل٢ ٛـاؾـلط  ٞٙة تــاْ ؟
ك ٗٞتــ :ٞكـــاتَٚم كــ ٞت٘ٗؾــُ٘ ٛآــ٘ ٓٞهــ ٞزٝةــني ،ةــا هــ ٞةـــٞظًٔٚ ١ٛٙٝطٝةــاُٛٚ
ةَٚػــِ٘ٗض ٜخـــ٘ ُاَٚ ً٘٢ــس ُــٞةني ،ضــُ٘لٓ ٞــٞض ضــُٞسُ٘ ٝــآٌَٚ٢ ٛــ ٞظؤضٙـــ ةــّ،
ـٗٞضٝف ةّ ،ةـٞةَ ةـٞض ُةــٞض ضِ ٝــ ١ ٞةـٞظٙٝــ ٛةَٚػـِ٘ٗضًٔٚ ١ـطٝةــاُ ٛٚخــ٘ ،
ٓٞض ةط٘ٗكـّ ٗ ،ت :ٞك ٞت٘ٗؾُ٘ ٛآــ زٝةـني ،ةـا ت٘ٗؾـُ ٛاًَٚ٘٢ـسُ ٛٙـٞةني ،ةــٞةَ
ُ٘آ ٛخ ؾـٌاْ ثآ ةط٘ٗن ُٞةــآ ،ضـُ٘ل ٞهـ ٞةـٞض ُةــٞض ـٗٞض ٟٙٝخــ٘ ز  ،زٝةــآ
ةـــ ٞــٗٞضٙٝاْ ةةٚــِني ،ةـــٞةَ كــٙٗ ٞػـــتٌاْ ةطٞضَِِٚٙــ ٝٗٞةـ ال ٜخـــ٘ ٞٓ ،ضضــُٞسٝ
ُ٘آٌاْ ظؤضٗ ٗٞض ٝةـّ ،ةـا ُاًَٚ٘٢ـس ُٞةٚــّ ،ضـُ٘ل ٞضِ ٝـٞت ٛخــ٘ هـُ٘ ٞـآٛ
ٌَٚ٢ـ ٞــٗٞضٝتط ٗٝفط ٗ ُتــط.ٝ

ًـٞغــٞهـ ٜٞزٗ ظزٙٝـ :َٞك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭼ٢ ،ـــاز ١َٝــ ٗٗٞهَٚـــطٝز ضــ٘ ض ٗؾـــٙٞاْ
ةـٞكـاضَِٓٚـاْٗ :
 )1ﭽﭒﭼ ٗ ،ت ٜٞ٢ :ٞثٞضٗٝضز ـاضًاْ !  ٗٞ٢ ٜٞ٢كٞغــ ٜٞكـ ٞتـ ثٞضٗٝضز ــاضٜ
ٌَٚ٢ــ ،ٜٞشَِٚٙــٞضٌَٚ٢ ٜــً ،ٜٞطَِٙــٞضٌَٚ٢ ٜــ ،ٜٞضِؤظٙـــسٝضٌَٚ٢ ٜـــ ،ٜٞتــ ٌَٚ٢ــٞ
زضٗغـت كـطزٗ ،ٝت غـٞضثٞضؾـتٚاضًاُ ،ٛتـ ًؿــ٘ٗضخ ضًاُ٢ ،ٛـ٢ ٜٞـ ٗٞكٞغــٜٞ
كـ٢ ٞـاٗ ! ٜ
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 )2ﭽﭓ ﭔﭼٌَٚ٢ ،ـــ ٞغــــت ٞاْ هـــ ٞخ ًـــاْ كـــطز ،خـــٞتا ٜخ ًـــاُة٘ٗ،
خٞتـاٞٙكُ ٞا ـَٚطُِـ ٝٗٞة ال ٠خـ٘ ٞٓ ،ضضُٞس ٝةـٙٗ ٞػـؤ خـ٘  ،ٞٙةـٞةَ ٗٙػــؤ
خـــ٘ ً طؤظٞكـــاْ ُاضـــاض ُاكـــا كــُ٘ ٞــاح ةلــٙٗ ،ْٞػـــؤ خـــ٘ ًطؤظٞكـــاُٛ
٢ـاظ ز كطزٗ ،ٝةـٙٗ ٞػـؤ خ ٙـاْ ُ٘اٖ زٝكـ ،ْٞة ٙـ ٞخــ٘ غـع ٙاْ زٝز  ٝٗ ،ةــٞ
ٗٙػـؤ خ ؾـٚاْ ضـاك ٞزٝكــ ،ْٞة  ٞٙخـ٘ ثاز ؾـتٚاْ زٝز ت.ٝٗٞ
 )3ﭽﭕﭖ ﭗﭘﭙﭼ ٞ٢ ٝٗ ،ـٞض هَٚـٌاْ ُـٞة٘ٗض ١٠ضٌِ ٝــاْ ثـآ
ُٞك ،٠ٞثَٙ٘ٚػـتٚٚاْ ةـٓ ٞـٞض كـاَ هـ :ٞهـَٚة٘ضزُــ ٛخــ٘  ٝٗ ،ةــٞظ ٛٙٝخــ٘ ٓٙٞـ،ٞ
هَٚةــ٘ضزُ ٛخـــ٘ ة ـ ٢ــُ٘ ٜٝٗٞآٞكــٙٞاْ ةث ؾ ـآ ٝٗ ،ةـــٞظ ٛٙٝخـــ٘ ة ـ ٢ــٜٝٗٞ
ضِٚ ٝـ ــاْ ثـ ـآ ةلــــا  ٝٗ ،زٗ ٢ ٜـــُ٘ ٗٞآةـاضٚٙـ ــ ،ٞضــــاكٚاْ ةلــــا  ،١زٝضٜٗٗ
خَٚطٙـاْ هــآ ةلـات.ٝٗٞ
 )4ﭽﭚﭛ ﭜﭼ ،ةَٚطً٘ــاْ ٌَٚ٢ــ ٞهــ ٞظٙاُةــاض ْ زٝةــني ،ك ٗٞتــ:ٞ
ِٚ٢ػـــاْ ةـ ٓٞــ ُ٘ ٜـآ ــ ،ٝٗٞظٙــاْ زٝكـــا  ،ةـــٞةَ  ٞ٢ــٞض هـَٚة ــ٘ضزْ ١ةـــٞظٛٙٝ
خـ٘  ٠ةٞخؿـٞض زٝفطٙـا ةـآ ُ٘ ،ـآٚـ ظٙاْ هِٚ٢ ٞػـاْ ُــاز .

ًـٞغــٞهـ ٜٞغـَٚعزٙٝـ ١َٞكـ تــا :ٛٙكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭼ  ،ضـ٘ ض ٓٞهـ٘ٝغـت ٜٞكـ٘ضتٚـ هٞةـٞضز٢ َٝـ َٞزٗٗ
٢اٞٙتـٞز زٝكــ: ّٙٞ
يةلَوةسـتةى يةكـةم :ك ٞزٝفٞضً٘ : َٜﭽ ﭟ ﭼ ٗ ،تـ :ٞؾــ ضِةةِٞٓ ، ٝٗٞهةـٞتــٞ
ٓـٚ٢ َٞـةوـٚؼ ٓٞهـ ٜٞكـطزٗٓ ،ٝـ٢ َٞــاز ١َٝــٞٓ ٗٗٞهـٙٞاْ كـطزٗ ،ٝة ٙـ ٞزٝةـآ
ةا ــٓ ٛـٞهٞك ــ ٜٞخ ٙـــاْ ةــسُ٘ ،ْٝـآ ــلطزْ ١تــاٗ ُلطزْ ١الز ْ هــ ٞفــٞضًاُٛ
خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ،زٝةَٚتــً ٞاٙــ ٜٞؾـــ ضِةُ٘ٗ ٗٝٗٞز ةـٞظِٙـــِٚ٢ ٛػـــاْ ،ةـــٞةَ
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ٚ٢ـةوــٚؼ ضــُ٘ل ٞز ُــ ٛةـــٞٓ ٞهــ ٜٞخـ  ٜز َُِٚٓٞــا ،ةـٞهــل٘ ٓٞهٞكــ ٜٞخـ  ٜةـــٞ
ٓٞهـٞٙٞك ــ ٛــٗٞضٝتط ث ٚــِ ٞكــــطز ،ة ٙــ ٞخـــ٘ ـٞظٝة ــ ٛهــــآ ــط ُٞ ١فطٙـِـــٛ
هَٚـلـطز ،ةـٞةَ ٢ـاز ٗٗٞ ١َٝز ُٚاْ ةـٞٓ ٞهـ ٜٞخ ٙـاْ ز ُا ،ة  ٞٙخــ٘ ف هـَٚٚــاْ
خـ ف ةـ٘ٗ.
يةلَوةســـتةى وةةةم  :ﭽﭠ ﭡ ﭢﭼُٞٓ ،سَٙلـــتاْ ةــ ُٓٞسَٙلـــتاْ
زٗشًِ ــّ ،ةـــ ٞت٢ٞل ــٚس ٚ٢ـةوـٚػـــ ٞكــ ٞزش  ٙــٞت٢ ٛٚـــاز َٝزٝكـــا  ،ضُ٘لـــ٢ ٞـــازَٝ
ُٙٞة ــٞضً٘ٗ٢ :ٝــ ٜٞخـ٘  ٙــ٢ ! ٞــٚ٢ ٝٗٞع ــالُ ٛزش ٙــٞت ٍٚٚه ٞــٞيَ ٚ٢ـةو ــٚؼ كــطز !
ةٞهـــل٘ ٚ٢ـةوـــٚؼ ةـــ٘ٗ ٚ٢عـــالُ ٛزش ٙــٞت ٛٚكــطز ةــ ٢ـــاز ،َٝةـــٞةَ ة ٙــ ٞخـــ٘
زٝفـٞضًَ٘ٝ٘ٚ٢ :َٜف ةـ ٞزٗشًِـ ٛةطـطْ ،ﭽ ﭳ ﭴﭼ ،ضُ٘ل ٞت كٞغـَٚم

زش ٙـــٞتٚٚت ةلــــا ُ ،اةــــآ تٞغـــو ٌٛٚةـــ ،١ٛزؤغــــتاٞٙت ٛٚةلـــ ،ٜٞزٝةـــآ تـــ ف
ةـٞضٓٞهػــت ٛٚةلـ ١ٜٞه ٞةـٞض ُةـٞضٙـس ة٘ ٝغــؤ.
يةلَوةسـتةى ســيـــةم :

كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭼًٞ٢ ،ـ٢ ٞـ ٜٝٗٞهــآ ٗٝضزٚ ٝـط َٜك ٞةـٞؾـٞض تُٚٞـا زٝت٘ ُــآ هٞغــٞض ظٜٗٝ
ةص٢ ٝٗ ،ٜـ ٝٗٞك ٞةـاؽ زٝكـط َٜكـ ٞـ٘ ٙــ : ٞهـ ٞخطِؤكٞكــاُ ٛزٙلـٞز شٙـاْ ٓٙٞـ،ٞ
 ٞ٢ــٞض طميـاْ شٙـاُٚـ ٓٞةـــآٙ ،ـاْ ٓٞيً١ـٞض َٚم ٓٞةــآ كـِٚ٢ ٞػــاْ ةت٘ ُــآ
تَٚٚس ةص ،ٜك ٞتاك٘ َٚ٢ػـتا ؾــؤ ٗ زٝضُٞكـٗٞت٘ ،ٝةـٞةَ ـطُ ٙٝٗٞ٢ـ ٞكـ ٞشٙـاُٛ
ِٚ٢ػـاْ ةٞؽ هٞغـٞض ظ ٜٗٝزٝةـآ ٝٗ ،هٞغــٞض ظٙٗٝـٚـ ك تـا ٛٙثــآ ز ٝٗ ،َٜزٗ ٙـٛ
هٞغــــٞض ظٙٗٝــٚـ ًطؤظٞكــــاْ ظِٙـــسٗٗ زٝكطَِٙـــ ،ٝٗٞك ٗٞتـــٞٓ :ٞضضـــ ٛز ٝـــ٘تطَٜ
زٝضةــاض٢ ٠ٝــ ٝٗٞكــ ٞشٙــاْ هــ ٞخطِؤكٙٞــٞك ٛزٙل ـٞز ٓٞة ــآِٚ٢ ،١ػـــاْ ةت٘ ُ ــآ هــٞ
ؾـََِ٘ٚٙـل ٟزٙلـ ٠ٞطـ ٞه ٞظ ٠ٗٝز  ،شٙــاْ ةط٘ظٝضَِٙـــآ ،ةـٞؽ خٙٞــا َي ثـةٗ ،ٝةــٞ
ث٢ َٞ٢ َٛٚـاٞٙت ٞك ٞزٝفٞضً٘ َٝ٘ٚ٢ :َٜشٙاُتـاْ ٓٙٞـ ٞهـ ٞظٙٗٝـس  ١ت َٚٚـس ُٚؿــت ٞآ
زٝةـّ ،تاك٘ كـاتَٚلـ ٛزٙـاضٚٙـلـط ٗ .
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كــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭼ ،ك ٗٞت :ٞشٙاُٞكٞٓ ٞض هـَٚطٝز ًٞ ٝٗ ،ٞٙضط ١ك تا ٛٙثآٓاتِـٛ
ًطؤظٞكـاُٚـ ٓـٞض هٞغـٞض ظ ٝٗ ،ٞٚٙٗٝاضَٙل ٛزٙلـٞف زٝضَٓٚـِط ُٝٗٞؾــٚاْ ٓــٞض
ه ٞظ ،ٞٚٙٗٝةٞةَ ٢اٙـا خـ٘  ٜظ ُـاٗ ت٘ ُـا ه ٞض ٞغــتٞٙٞكس  ٝٗ ،ه ٞض ًاززٞٙٝن ،
ٗ ٝض ْ ظِٙسًٗٗاْ زٝكـات ٝٗٞ؟ ٝٗ ٝٗٞ٢ن خــ٘ ة خـ  ٜهـ٢ ٞــاٞٙت ٟشًـاض٠)61( ٝ
غ٘ٗضِٝت( ٟايٛاقعْ)١ز زٝفٞضً٘ : َٜﭽﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ةـ ٞؾَٞٙٝ٘ٚ

ن زضٗغـتتاْ زٝك ،ِٝٗٞٙٞكُ ٞاٙع ُـًّٞ ،ضج ُ ٞٚةـ ٗٞؾَٚ٢ َٜٞٙٝ٘ٚػــتا ةـآ ،ةــٞةَ
طُ  َٞٓ ٞٙٝٗٞ٢هٞ ٞغــت ٞثَٚـم زَٙـنيٓ ١ـ َٞهـ ٞضِٗٗح ،ةــٞةَ ةــ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚكٛ
زٙلــ ٞكــ ٞخـــ٘  ٜظ ُـــا ٠كـــاضظ ْ زٝظ ُــــآ ٝٗ ،ه ٞــٞيَ ئ ُـا ـــ ٟئٚـاً ــ ١ ٞضِؤشٜ
زٗ ٙــ ٛز ز٘ ٝجنــآ.
ال ٢إ ٜيَ٘ إ٢ال ٤أِْٜتَ  ،أٜضِ َت ِػ ٔؿ ُسىَٜٚ ٜأتُ ْٛبُ ٢إيِٝ ٜو.ٜ
غ َٗدُ ٜإِٔ ٜ
خُِ ٔدى ، ٜأِ ٜ
ض ِبخَاَْو ائً َٚ ُِْٖٗ٤ب َ
ُ
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ثيَهاطــةى ئةم دةسطــة
 َٞ٢زٝضغـًٞاْ ٙاظز٢ )11( ٝــا ٞٙز ٝطَٙتــ ٞخـ ٢ ،ٜـاٞٙتٞكــاُ 26( ٛتـاك٘  ،)36زٙـــاضٝ
هــٙ ٗٞــاظز٢ ٝـــاٞٙتٞز خـــ٘  ٜةـــٞضظٗ ًــٞظْ ضــ٘ ض ــاض ةــاُطً ٛطؤظـــاٞٙت ٛٚزٝكـــا  ،ةـــ:ٞ

ﭽﮬ ﮭﭼ٢ ،ــٝٗ ٜٞضــ٢ ٜٞـــاز٢ ! َٝــ ٜٞضِؤهــ٢ ٜٞـــازٓ ٝٗ ! َٝــٞض اض ٝةاةـــٞتَٚلٛ
ـٗٞض ٗٝطُطـٚاْ ثـآ ضِ زُٞٙٞ ٝــآ.
ـاضٞٙ ٜكًٚٞاْ زٗ  ٜٝٗٞ٢ ٜك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﮬ ﮭﭼ٢ ،ـا ـاز ضٙاْ زٝكـات،ٝٗٞ
كـــ ٞث ؾـ ــاك ٛز ث ؾــــٞض ٜعـــٗٞضِٝتٚاُ ٛثـ ــآ ةـٞخؿـــــَٙٗ ،ْ٘ٚـ ـطِ  ٜث ؾـ ــاك ٛخــــ ثـ ــآ
ضِ ظ ُسُٙٝٗٞـاْ ٝٗ ،غـٞضجنٚاْ ضِ زٝكَٚؿــآ ة طُطـ ٛٚث ؾــاك ٛثاضَٙعكـاض.ٛٙ
ثاؾــاْ ٢ـا ـــاز ضٙاْ زٝكـــات ٝٗٞكــ ٞهــ ٞثٚالُــ ٛؾـــٞيتررءْ ٗضٙــا ةــّ ٝٗ ،ةـــ ٞزٝضز ٜةــاب١
ز ٙلـٚاُٚـاْ {٢ـاز ٗٗٞ ١َٝغـٞالً ٛخــ٘ ٙاْ هٞغــٞض ةــآ} ُٞةــا  ،كـ ٞهـ ٞةـٞٓٞؾــتَٛٚ
ٗٝزٝضُـــاْ ،زٗ ٢ ٜــ ٜٝٗٞكـــ ٞعٗٞضِٝتٚـــاُ ٛزٝضخػـــت ! ضــُ٘ل ٞؾـــٞيتررءْ زٙٝاُةِٚـــآ
ةآ٢ـ ْ ٗٞ٢ ٜٝٗٞةٚةٚـِّ .
ثاؾــاْ ةاغــٓ ٛـ ُٞــسٞٓ َٜهَ٘ٙػـ ــت ١ة ٚــطٗضِ  ٜث٘ٗضــ ٛكـافطٝكـــاْ زٝكـــا  ،كــ ٞكـــاضٜ
ُائــ ة ٜخ ٙــاْ ةـــ ٞضَِٙةــاظ ٜةــاب ١ةاثٚــط ُٚاْ ،١فــٞضًاْ ثَٚلــط ٗ ٜخـــ٘ ز زُٝـ ! َّٚكـــٞ
ةـٞهـآ ضَِٙةـاظ ٜةاب ١ةاثٚـط ُٚـاُ ،ٞةـٞةَ ةـ ٞت٢ٞلٚس فٞضًـاْ ثَٚلـط ٗ ٜخـ٘ ُٚــ.ٞ
ِ٢جـا فٞضًاْ ةـ ٞثَٚغـًٞةـٞض  زٝكـا ك ٞثَٚٚاْ ِض ةطُٞٙٞـآ ٗ( ،ت ٞةـٓ ٞاٗةـٞف ةـ
خـ٘ ز ُٞضٝكـاْ) ٗ ٝثَٚٚــاْ ةوـآ :خـ٘  ،فٞضًاْ ةـ ٞؾـؤ ُائـ ة ُاكـا  ٝٗ ،تُٚٞا فـٞضًاْ
ةـ ٞؾـؤ ضَِٙلـ٘ثَٚـم ١ز ز ـٞض ُ ٞزٝكـا  ٝٗ ،فٞضًاُٚؿـٚاْ ثَٚةلــا  ،كـ ٞضِٗٗ ةلُٞـ ٞخــ٘
ةـــ ٞغـــا  ١ٛٚه َٚــ ٟةثـاضَِِٙــــ ،ٝٗٞثاؾــاْ خـــ٘ ِض ٙس ٝـُٞٙٞــــآ ،كــ ٞةـٞؾـــٞض زٗٗ ةـٞؾ ــٛ
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غــــٞضٝك ٛٚثَٚلـسَِٙـ ــآ ٚٓ :س ٞٙتـ ــسض ٗٗ غـٞضهَٚؿـ ــ ،ٗ َ٘ٚزٙـــاض ٝغـٞضهَٚؿـ ــ ٗ َ٘ٚةـٓٞــــ ٜ
زؤغـتاٞٙتٚـٚلـ ــطزْ ه ٞـــٞيَ ؾــــٞيترررءُٞكــــاُٚٓ ٝٗ ،ٝٗٞس ٞٙتـــسض ٗٙـ ،ةـٓٞــــ  ٜؾــــَّ٘ٙ
ثـآٓٞهـطـطتِـ ٛثَٚغـًٞةـٞض ُ. ٝٗٞ
ِ٢جـــا ةــ ــاض ٜغــ ََٞٚٚخـــ٘ ةــاُطٝٗ ٛضــ٢ ٜٞـــاز َٝزٝكـــا  ،هــٞةاض ٜٝخـــ٘ ضزْ١
خـــ٘ ضزُ ٗٝٗٞــ٘ ُُٚ ٛٚعـٌٞتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ٗ ، ٝضــُٞس ضٌَِِٙاٚٙــٞكٚاْ زٝكـــا  ٝٗ ،ةـــٞ
ثَٚغـًٞةـٞض  زٝفٞضً٘ :َٜك ٞثَٚٚـاْ ةوــآ :خــ٘ ضـ ١ٛضـ ٛئٞز ٝـ ٞكـطزٗ ،ٝكـ ٞضـ٘ ض
ؾـؤ غـٞضٝكـٚنيٞٓ ٝٗ ،ضضـ ٛؾـؤ ـِ ٞض َ ١خط ثــ ٗٞ٢ ، ٞضـ٘ ض ٝزٙٝطـطُـ. ٝٗٞ
ثاؾاْ ٢ـا ــاز ضٙاْ زٝكــات ٝٗٞكــٓ : ٞـٞض ك ًٞهــطاٞٙن كــاتَٚل ٛزٙـاضٙلط ٗٙٞٓ ٜـ ٞةـ
هَُٚٞـ٘ضـْ٘ٗ ١غـٞض ةـ ٞفٞتــاض ٝضـْ٘ٗ .
ٗ ٝغـٞضٝجنـاَ ة ــاض ٜضــ٘ ض ١َٝك تـــا ٛٙةـاُطٝٗ ٛضـ٢ ٜٞــاز َٝزٝكــا  ،كـ ٞزٗ ٜ
ٓــات ثَٚغـًٞةـــٞض ْ (عًْْ ِٗٝايؿَْْٚ ٠ايطَّْْ)  ٝٗ ،خـــَِ٘ٙسُ٢ ٜٝٗٞـاٞٙتٞكـــاُ ٛخـــ٘
هٞالٙــــ ْٞثَٚغـًٞةـــٞض ُُ ٗٞ٢ ،ٝٗٞــ ٜٞضـاكٞكـــاضٗ ثاضَٙعكـــاضةّ  ،غـــٞضفط ظْ  ٝٗ ،ةَٚةــطِٗ ٗ
خـ ةـٞظهـطط ُٚـ خــاٗٓ ١ْٝــاٗٝهـ ٛزؤظٝخــّ .
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ﭽﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((٢ ُٜٝٗٞ ٜٞ٢ــاز ! َٝةٞزهِٚــا ٟٙث ؾـاكٌاْ ز ةــٞظ ُسؤت ٞغــٞضتاْ  ،عٗٞضِٝتٞكــاُتاْ
ز زٝث ؾــآ ٝٗ ،ةــ ِض ظ ُسٝٗٝؾـــتاْ ٝٗ ،ث ؾــاك ٛثاضَٙعكـــاض٢ ، ٛٙـــا ٢ــ ٝٗٞضـاكتـــط٢ ،ٝــٗٞ
"ضِٝخػــاُسُ ٛث ؾــان"ٝف هُٚ ٞؿــاُٞكـاُ ٛخــ٘  ، ٞٙةـٞهــل٘ ةَٚتـٙ ٝٗٞازٙـاْ "كـ ٞضـ ْ

ةص ١ّٙةـٞضَِٝ٘ٙةطــّ !" ﮉ ٢ـُ ٜٞــ٢ ٜٝٗٞــازٗ" ! َٝضٙـــاةّ" ؾــٙٞتاْ فط٘ٙتـاْ ُـٞز ،
ٗٝن ض ْ ةـاب ١ز ٙلتـاُ( ٛهـ ٞةٞٓٞؾــتآ) ٗٝزٝضُـاْ ،ث ؾاكٙٞــاُ ٛهــآ ز زٝضُِـني  ،تـاك٘
عٗٞضِٝتٞكـاُ ٛخ ٙاُٚاْ ثآ ُٚؿاْ ةس  ،ةـ ٞزهِٚاٚٙـٚ٢( ٝٗٞـةوــٚؼ) خـ  ١ٜك ًٞهٞكـٜٞ
 َٚ ٢ــ٘ ٝزٝةٚــِّ" ،ةـــٞةَ"  َٚ ٢ــُ٘ ٝاٙاُة ٚــًِّ ،ػ ــ ٞض ٌَٚ٢ــ ٞؾـــٞيتررءُٞكـــامناْ كطزُٗٗــٞ

زؤغـتُ ١ـعٙلــُ ٗٞ٢ ٛـ ٜٞةـطِٗ ُآـَِٚــّ ﮪ ٗ ٝكــاتَٚم ةَٚةــطِٗ ٙاْ كـاضَٙلــ ٛزظَٙ٘ٙـــاْ
كــــطز٘ ،تٚـــــاْ :ةـــــاب ١ةاثٚــــط مناْ هٞغــــٞض ٜةِٚٚـــــ٘ ٝٗ ،ٝخــــ٘ ةــــ ٝٗٞفــــٞضًاُٛ
ثــآكـطزٗٗٙـّ ،ةوـآ :ةَٚطـً٘اْ خـ٘ فٞضًاْ ةـ ٞؾــؤ ُائـ ة ١خط ء ُاكــا ٢ ،ــاٙا ؾــتَٚم
ةـُ ٞـاٗ ٜخـ٘ ٗ ٝزٝهـ ، َّٚكـُ ٞاٙع ُّ ﯤ ةوــآ :ثٞضٗٝضز ــاضَ فـٞضًاُ ٛةــ ٞز ز ـٞض١ٛٙ
ضَِٙلٚـ ٟكـطزٗ ٝٗ ،ٝضِٗٗٝكـاُتاْ "ةـٞض ٗٝخـ٘ " ِض غـت ةل ، ْٞهــٞالٓ ٜـٞض ًع ٗٞتَٚــمٝٗ ،
ةــــً ٞوـلـٞضٞٚٚكـ ــ ٛغــــا  ٝٗٞهَٚـــ ٛةثاضَِِٙـــٝٗ ،ٝٗٞن ضـ ـ ْ هـــ ٞغــــٞضٝتاَِٗٚٓ ٝـ ــاُٗ، ٛ
زٝؾـطٞضِ َِٝٗٞٙة ال ٜٗ ٜﯷ ك ًٞهـَٚل ٛهــآ خػـتُ٘ٗ ٞغـٞض ضَِٙـِ ٛض غــت "كـ ٞؾاٙػــتٞ
ةــْ٘ٗ" ١ك ًٞهـَٚلـٚؿ ــٚاْ ً٘ ِط ٚٙــاْ هٞغـــٞض ثَٙ٘ٚػـــت ةــ٘ٗ ،ٝضــُ٘ل ٞهــٚ ٞــات ٛخـــ٘ ،

ؾـــٞيتررءُٞكـــاُٚاْ ةـــ ٞزؤغـــت طتــ٘ ،ٗٝثَٚؿــٚاْ ٗ ٙــ ٞضِ َٙــِ ٛض غـــت طتــ٘ٗ ُّ ﰉ ٢ــٜٞ
ضِؤهٞكـــاُ٢ ٛـــاز ! َٝهــ ٞالٓ ٜــٞض ًع ٗٞت َ ٚــم خ تــاْ ةطِ ظَِِٙــ ٝٗ ،ٝٗٞخب ــ ْ ١خب ــ ُٗٝٗٞ
ظَٙـس ٝضِؤًٞ ٛٙكـ ،ْٞةـ ٞزهِٚـا" ٗٞ٢ ٛٙخـ٘ " ظَٙسٝضِؤٙـ ٛكـاض ُ ٛخـ ف ُـاٗ ،َّٙةوــآ :كــآ
٢ــ ُٚٚ ٘ ٗٞــ ٜٞخـــ٘ "زضٗغـــؤ ك ــطزٗ ٗ"ٝضِؤظ ٚٙــ ٞخ ــ ف ١ةـٞغـ٘ٗزٝكـــاُ ٛئٞز ٝــٞ
كـطزْٗٗ ،كـ ٞةـ ةـُٞسٝكــاَُِٚٓ ٛاُٗٚــ ٞز٠؟! ةوــآ٢ :ـ ٗٞؾــتاُ ٞةـ ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞهـ ٞشٙــاُٛ
زُٚـاز ةطِٗ ٙاْ َِٓٚـاٗ ،ٝه ٞضِؤش ٜئٚاًٞتس تاٙةــٞتّ ةــ ،ُٝٗٞ ٗٞةــ ٗٞؾـ٢ َٞٙٝ٘ٚـاٞٙتٞكــاْ
ضِْٗٗ زٝك ،ِٝٗٞٙٞة ك ًٞهَٚم ك ٞةـع ُّ ﭿ ةوــآ :ثٞضٗٝضز ــاضَ ! تـُٚٞا ٢ـ ٗٞؾــتاُٜٞ
ئٞز ٝــ ٞكـطزْٗٗ ُ٘ :آــُ ٞاؾـٚـطِٞٙكــاْ ةـــ٢ ٞـاؾــلط ٗ ثُٔٞاُــُ٘ ٝٗ ،ٝٗٞـآ٘ زٝغـــت
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زضَٙص ٛٙةــُ ٞآـٞق٢ ٝٗ ،ـ ٝٗٞكـ ٞؾــتَٚم ةلُٞـٓ ٞاٗةــٞؾ ٟخــ٘  ،كـٓ ٞـ ٚةـٞهـطــٞٙٞكٛ

هٞغـٞض ُُٞاضزؤتـ ٞخـ٘ ض ٝٗ ،ك ٞؾــتَٚم ةــُ ٞـاٗ ٜخــ٘ ٗ ٝةوــ ،َّٚكـُ ٞـاٙع ُّ ﮝ ٗ ٝةـ
ٓـٞض ك ًــٞهَٚم كـــاتَٚل ٛزٙـاضٚٙلــط ٗ ٓٙٞــ" ،ٞكــ ٞتَٚٚــس زٝفـٗٞتَٚــّ"ِ٢ ،جـــا ٓــٞض كـــا

كـــات ٛزٙاضٚٙلـــط ٗٙاْ ٓــا ُ ،ــ ٞغـــٞعاتَٚم زٗ زٝكــُ ،ْٗٞــ ٞثــَٚـ زٝكــ ْٗٞﮫ ٢ــٜٞ
٢ـازًٝع زٝكـاْ ! ٓٞض كـاتَٚم ثَٚغـًٞةـٞض َُٚم ه ٞخ تـاْ ةَِٚـ ٞالتـاْ ٢ ،ـاٞٙتٞكــاًُِ ٛتـاْ
ةـٞغـٞضز خبـَِِ٘ٙـٞٓ ٝٗٞ٢ ، ٝٗٞض كـٞؽ ثـاضَٙع ةلــا  ، ١ضــاك ٗٞضـاكػــاظ ٛٙةلــا ُ ،ـٞ

تطغــٚاْ هٞغـــٞضُ ٗٝــ ٞخــًٞةاضٙـ زٝةــّ ﯠ ةـــٞةَ ُ ٗٞ٢ــ ٜٞة ـطِٗ ةـــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــامناْ
َُِٚٓٞـــّ ١هــ٢ ٞـاغـــتٚاُس خـــ ٙاْ ةـــ ٞظي ةطــطْ ٢ ،ـــا ُ ٗٞ٢ــٓ ٞاٗٝهـــ ٛزؤظٝخــّ  ،ةـــٞ
ًٓٚٞؿـ ٛٙٞتَٚٚس زًَِِٚٝــ ٝٗٞﯭ)) .
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شـيكشدنـةوةي يـةنذيَـك لة وشــةكاى
م
إلِْط ْْإ ٢اض ْْتعٔ َ
(ﭼ)٢ ( :زْٜؼُ ايْْٓٛأ٥س َ ِعْسُٚف َٔ ٚي ٜهْ ٢ٕٛايْسٜٓؼٔ ٢يًْْٛٞا٢ ٔ٥س ن ْْايثَٝ ٚابٔ ٔي ٢
()1

ٔيًٞثَٝابٔ َٚاي ًِّبَاع ٢ايؿٜأَس) ٗ ،ؾـ( ٜٞزٜؼ) ٗ تـ :ٞثـٞضِ  ،ثـٞضِ ٠ةاهِـسِ٢ ، ٝجـا هٞةــٞض
٢ـ ٜٝٗٞثـٞضِ ٜةاهـِـسٝٗ ، ٝن ةـٞضط ١ث ؾـان ٗ ٙـ ٞةـ ًطؤظــ  ،ة ٙـــٗ ٞؾــ( ٜٞزْٜؼ)
ة ـ ةـــٞضط ١ث ؾــاكَٚم كــ ٞضِ َٙــمُ ٘ ١ة ــآ َٚ ،ــ ٛؾــاُاظ ٛٙة ـآ  ،خـ٘ غـت ــط ٗٝتٗٝٗٞ
ةـٞكـاضٓـات٘. ٝ
خدٔعَْ ْٖٓ ْ ْْه ٗ ،)ِِٝتــــــٞٓ :ٞهــــ ــتاْ
(ﮌ ﮍ ﮎ)( :طب ْ ْْْس )ٟزٝهــــ ـآ( :ال َِ ٜ
ُٞخـٞهـٞتَِٚــآ( ،ال ُٜٛقْٔعَ ٖٓ ْه ِِٝؾ ْ ٞغْٔدَٓٚ ٠بََْ )٤ٜةـا ُٞتاياتـَُٚ ٞـ٘ غــٞخت ١ٛٚةــٞةٗٝ
ج َِ ٛدتُُْ٘ َِْٔٔ َزدَا َ٤تْٔ٘ٔ) ٗ تـٞ٢ :ٞغـوٗ ٛؾــٜٞ
(أؾٌُِْ ايؿِ ٜتٔ :٢إدََِاٍُ اي ٖر َٖ ْبٔ اي ْٖٓاز ئتَعَْٗس َ
(ؾٔتَٓ )١هـٜ ( ٞؾْتِٔ)ٓ ٝٗٝـاتٜ٘ ( ،ٝؾْتِٔ)ٙــ ٙٝٗٞ٢ـ ٞظَٙــطِ خبــَُٚ ٞٙٞـ٘ ٢ـا ـــط ،ةـ ٢ـٜٝٗٞ
ضـــان ١خط ثــ ٛهٙٞــٞن ٚاةَٚتــٝٗ ،ٝٗٞن خـــ٘  ٜكـاضةـــ ٞآ ةـــًٗ٘ ٞغـــا ٠فــٞضً٘ٗ:ٝ
ﭽ ...ﮈ ﮉ ...ﮕ ﭼ طرررر ر  ٗ ،تــــــ :ٞت ًــــــاْ تــــــائٚلطز ٝٗٝةـــــــ ٞضــــــُٞس

تائٚلـطزُٙٝٗٞـٞن ،تاكــ٘ خوــت ٜٞثَٚـَُ٘ٚٓٞ ٝوـــآ.
كَْٗا َع ٢ًْْٜ
ج ُِْعُ ٜقبٔ َْٖٞٔ َٚ ،١ًْْٜ ٝاجلَُٜا َعْْ ١ايْْ ُُحِ َت ُٔ َع ٝ١ائ ٤تْْٞ ُٜ ٞك ٔبٌُْ َبعِ ُ
(ﮝ )( :اي ٜك ٔبَ :ٌُْٝ
َبعِض)ٗ ،ؾـ( ٜٞقٜب )ٌٝكـ ( ٜقٜب( ٝٗ ،ٞٙ)١ًْٜٝقٜب)١ًْٜٝف ةطٙتٚـ ٞهـ ٞك ًٞهـ ٞخٞهــلَٚم
ك ٞكـ ةُ٘ٗٞتــُٞٓ ٝٗ ،ٝٗٞسَٙلــٚاْ ضِٗٗ هُٞٓ ٞسَٙلـٚاْ زٝكــ.ْٞ
خُ٘ ََٔٔ اث ٞؾ َعْا ٚ ٍ٢اثقَْٛٞاٍ)... ٢
(ﮭ)( :اي ٝؿخِؼُ َٚاي ٜؿخِػَاَٚ ُ٤ايؿٜاحٔػََْ :١ا عَعٝ َِْ ٝق ِب ُ
حػْْٞٓ )١ضغـــَٚلٞٓ ،ٟضؾــتَٚل ٞكـ ٞظؤض ُاؾٚــط ّٙةـآ هـٞ
ٗؾـٞى ( ٝؾخِؼُٜ ،ؾخِػَا ،ُ٤ؾٜا ٔ
ئػـ ٗٞكطزٞٓ ،ٝٗٝض كطزٞٙٝٗٝن ٙ ،اْ ئػــٞٙٞك ٟظؤض ُاؾٚــطُ ١ّٙـائ ةٗ زظَٙـ٘  ،ثَٚـٟ
ػ ْاٙ )ُ٤اْ (ؾٜاحٔػْ. )١
ز ٝـ٘تـطٝ ( :َ٠ؾخِْؼُ) ٙاْ ( ٜؾخِ ْ َ
 )1خمتاز ايؿخاح  :ف .242
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ال ٔؾ ْٞ
غ ْٜ ِْٔ َٔ ٤ٞأحِ َٛائ ْ ْ ٔ٘ ٜ
ػ ْ ْنيُ اإلِْ٢ط ْْإ ٔؾ َْ ٞ
(ﭕ) ( :ايص :ٝ١ْ ْ َٓ ِٜٚالٔ ٜكٝكٔ َْ ََ ٝ١ْ ْ ٝا ال ٔ َٜ
طْ َٓ،١
طْ ، ١ٝنْْايعًَٔٚ ِ٢ ٞاإل٢عتٔ ٜكْادَافٔ الَ ٜ
ال ٔؾ ٞاآلَٔ َسَٚ ،٠ايص ١َٜٓٚرَث :شَْ ١َْٓ ٜ٢ؿ ٔ
ايدٗ ْْٔ ٝا ٜ َٚ
ج َ ، ٝ١ْ ٝنْايْ َُ ٞاٍَٚ ٢اجلٜاٗ ،)ٙؾــ٠ٞ
َازٔ ٢
َ٢ ٚش ١ْ َٜٓبَ َد ْٔ َ ، ٝ١ٝنْايكَٚ ٠ٔ ْٖٛ ٝط ٢ٍْٛ ٝايكٜاََ ْ ٔ٢ َٚ ،١شَ ٝ١ْ َٜٓ
(ش )١ْ ٜٓةـً ٞاُـاُ ٘ ٠ـِ ٛٚض غـتٞئِٚـٙٝٗٞ٢ ،ٞٙٞـ ٞكِٚ٢ ٞػـاْ ُاؾــٚــطُٞ ّٙكــا  ،هـٞ
ٓــ ٚاه ــَٚل ٟز  ،ض هــ ٞزُٚــاٗ ض هــ ٞزٗ ضِؤشز  ٝٗ ،ــ٘ ُِ ٛٚض غـــتٞئ ِٞٚغ ــآ ـ ض:ٝ
٘ ُٚٚـــٞك ٟخـ٘زٙــــٝٗ ،ٟن ظ ُٚــــاض ١ٛٙعٞئٚــــس ٜٝضِ غــــت ١تـــُٚ ٘ ٝٗ ،ٗ ٗٞــــٟ
ٞغـــتٝٗ :ٛٙٞن ٓ َٚــعٗ ةاةةـــٞضظُٚ ٘ ٝٗ ،ٜـــ ٛزٝضٝكــٝٗ :ٛن ًــايَ ١آ ــ٘ زٝغـــت
()1
ضِؤؾـت٘ٗٞٙتٚـــ( ، ١ٛايصََْْ :ٝ١ْ َِْٜٓٚا ُٜتَ ْْصَ ٖٜٔبْْ ٔ٘) ( ٝٗ ،شٓ )١ْ ٜٓــٞض ؾـــتَٚل ٞكــِٚ٢ ٞػـــاْ
خـ  ٜثآ ـ٘ ْ ةلـا .
ضسِف) ةطٙتٞٚ
نٌٓ ٔؾعٌِ ٞ َٜ ،ؿ َع  ًُ٘ٝاإلِْ٢طْإ)َ ( ،
لد ٚؾٔٝ ٞ
(ﭛ ﭜ) ( :ايطٖ ْسِفَُ :تحَاُٚشُ ا ٜ
ه ٞغــِ٘ٗضةـٞظ ُـسْ هٞٓ ٞض ؾــتَٚلـس كِٚ٢ ٞػـاْ ثٞٓ َٛٚهسٝغــتـآ.
ع ْْ ََ ٚا تَطْ ْْت ًٔرٗ ُٙايْ ْ ٖٓؿٞظُ) هـــٞ
(ﭫ) ٚ( :أؾِْ ْ ٌُْ ايْ ْ ْٚٝ٤ٛبْْٔ ََ :ا َتط ْ ْ ْت ًٔرٗ ُٙالَْٛ ْٜا ُ
ةِطــِٞٚز (طْْٝٚ ٜب) ٓــٞض ؾـــتَٚل ٞكــٞٓ ٞغـتٞكـــاْ تــاً ٟهَٝ٘ٚضةط ــطْ ،ة َُٚل ــ ٟخ ـ ف،
تاًَٚل ٟخ ف ،ضُِٝطَٚل ،ْ ٘ ٟزُٝطَٚل ٟخ فٓ ،ـًٙٗ٘ٞاْ ثَٚٚـاْ ز ٝـ٘تط( :َ٠طْٝٚ ٜب)،
ٓـ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞؾـتاُ ٠ٞك ٞخ ؾــّٞٓ ٝٗ ،ضؾـتَٚم كُٞ ٞفؼ هٞظظٝت ٟهَٚةلــا ٗ ،ؾــ: ٠ٞ
(طْ ٜٚٝب)ٙاْ ة ةـٞكـاضز.َ٠
ؿٌْْ) ةطٙتٚــ ٞه ــ ٝٗٞكــ ٞزٗٗ
َْْس)( ،ؾِ ٜ
ػَْ٦ِٝني َْٔ َٔ ٢اآل َ
ح ْدٔ اي ٖ
ؿٌُْ :إ٢بَا َْْ ٝ١أَ ٜ
(ﭻ) ( :ايؿِ ٜ
ؾـتاْ هَٚم ٚــا ةلـٙٞـُْ َٚ( ،ٝٗٞؿٜؿُْ : ٌْٚبَ )ُٔٝٚ

()2

(َ ُْؿٜؿٙ )ٌٚاُ : ٟضُِٗٗ ٛزٝكـِٙٞـ. ٝٗٞ

 ٗ )ْْٔٛت ــ :ٞث ُٔٞــآْ ،ــٞض
غْْ( ،)ٔ٤ٞبَ ٞ
ن ٌْٓ َ
ع ِٗ ْسٝ ِْٔ َٔ ٢
َ َْٜفُ اي ٤
ٔ :ُٔٛ
(ﮈ ﮉ ) ( :اي ْبَ ٞ
ؾـــتَٚم زٗٗ زٙـــ٘ٞٓ ٜةـــّٙ ،اخـــ٘ز ٢ـاؾـــلط ٗ ثُٔٞـــاُٞٓ ٛةـــآ ،زٙــ٘ ٜةـٞض ُةـــٞضٜ
 )1خمتاز ايؿخاح :ف.254
 )2خمتاز ايؿخاح :ف.440
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ثؿـتٞكٙ ،ٜٞاخــ٘ز زٙـ٘ ٜةـٞض ُةــٞض٢ ٜـاؾـلط ٞٙكــ ٜٞثَٚـ ٛز ٝـ٘تط( :َٜبَ ٗ ،)ْٔٞٛتـ:ٞ
ٓ ٝٗ )ْْٔٛــٞض ؾـــتَٚل ٛثُٔٞـــاْ ،ثَٚــٛ
ثــُٔٞاْٙ ،اخـــ٘ز ظطٜ ُٜ َٚ( ،كْْا ٍُ ئ ٝه ٌْٓ ٜغْْا َٔض :٣بَ ٞ
ظ ِْْٗس) ٗٓ ٝــٞض ؾـــتَٚلٚـ ةـــٞ
ٜ ُٜ َٚ( ٗ )ْْٔٛكْْا ٍُ ٔي َُْْا ُت ِد ٢زن ُْ٘ الٜاض ْْٜ : ١
ز ٝــ٘تط( : َٜبَ ٞ
ٓٞغـتٝٗٞضٝكـــاْ ةع ُ ــط ،َٜث َٚــ ٛز٘ ٝت ــط :َٜثؿـ ــت (ظْْٗس)ٙ ،اخـــ٘ز ٢ـاؾــــلط ٔ َٚ ( ،ي َُْْا
خ ٜؿْْ ٢عَ ِْٓ َْٗا بَاطٔ ْ َْٓآ ٝٗ ،)ٟــٞض ؾـــتَٚلٚـ هــٞٓ ٞغـتٝٗٞضٝكـــاْ ثُٔٞـــاْ ةـــآ ،ثَٚــٟ
َِ ٜ
ز٘ ٝتـط( : َٜبَاطٔ ْٔ) ،ةـ ٜٝٗٞزٙلـٞف ز٘ ٝتـط( :َٜظْاٖس) ٢اؾـلـط .
ج ُِ ْ ُعُ٘ :آ َرْاّ)ٗ ،ؾــٜٞ
(ﮊ )( :اإل٢رِ ُِْ َٚاثرَاُّ :اضِ ُِ ٔيألٞ ٜؾعَاٍ ٢اي ُُْب ٔ١٦َ ٔٛعَْٔ ٢ايثَْٖٛابَٔ َٚ ،
(إرِ ٚأٜراّ) ُــاٗ ٝة  ٗٞ٢كــطز ُٜٞ ٗٝكِٚ٢ ٞػـاْ ه ٞثاز ؾـت زٗ زٝخـ ،ْٞك ٞٙكـٙٞاْ
ةطٙت ٞٚه( :ٞآثررءم) ٗ ،تُ٘ ٞآــٞكـاْ .
طًْ ْٜبُ َتحَْ ْاٚش ٢اإل٢قٔ ٞتؿْ ْْادٔ ٔؾْ ْ َُْٝا َ ُٜتخَْ ْسٓ ،٣تَحَْ ْاَ َٚشٜ ُٙأّ يَ َٜ ِِْ ْٜتحَْ ْاَ َٚش،ُٙ
(ﮋ )( :ايبَ ٔػْ ْْٜ :ٗٞ
نُٖاَٚ ،ٟنِٝ ٜؿٜاٗ ، )ٟؾـَ ( ٜٞب ٔػْ )ٞةطٙتٚـ ٞه ٝٗٞكِٚ٢ ٞػـاْ ه ٞؾـتَٚلس ة َٜٗٞٚه ٞغِ٘ٗض
ٜ
تَٚثٞضَِِٙـآ ِ٢ ،جـا تَٚثٞضَِِٙــآ ٙ ،ا تَِٞٚثٞضَِِٙــآ  ٗ ،ت : ٞغِ٘ٗضِ َُٝ٘ٚ ٜض غــت ،هـ ٞضِٜٗٗ
ض ُٚـٞتـٙ ٛـاْ ضـُٞسَٙتـ. ٝٗٞٙ ٛ
خلبَْ ْسُ قٜؿَؿْ ْْا :تَْ ََْٚ ،ُٜٙحَهْْْآ ،)..ُٙـــَ ٗٞي خــــَِ٘ٙسُ ٝٗٞثَٚـــٟ
(﮲ )( :قْْٜـٖ َعً ْٔ٘ ِْٜٝا ٜ
ز ٝـ٘تطٜ ( :َٜقْـَٚ ٚقٜؿَْـِ)ٜ ( ،قْـٖ َع  ٗ )٘ٔ ْ ًِٜٝت ٗٞٓ :ٞهـٞكـ ٠ٞةـٞغـٞضز خـَِ٘ٙس. ٝٗٝ
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يـؤى ياتهـة خـواسةوةى ئايةتةكـــاى

ٓـ ٓ ٜاتِـ ٝٗٞخـ٘ ض٢ ٜٝٗٝــ٢ ٗٞــاٞٙت ٞكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ :
[ َعٔ ٢ا ِبٔ ٢عَْبٖاعَ ٣زقٔ َٞاهلل ٝعَ َُُِٓٗا ،قٜاٍَ :نْاَْ ْتٔ ا ٞي َُسِأ ٠ٝ ٜتَٛٝٛفُ بٔا ٞيبَِٝتٔ َُ َٞ ْٖٔ ٚعسِْ َٜاَْْ ْ ،١٠
نً،ُْ٘٥
ح َعًَ ُْ٘ٝع ٜ ٢ًْٜؾسِجْٔ َْٗاَ َٚ ،ت ٝكْ ٍُٛايَٜ ََِّْٛٝٞبِْدَُ ٚبعِكُُْ٘ أٝ ِٜٚ
َٛٛا ٜؾْ ٟا؟ َت ِ
ؾٜتَ ْكُٜ ََِٔ :ٍُٛٝعٔ ْمُْٔ ٞتٔ ٞ
طًِْْٔ بْْسقِ
ٜؾَُْ ْا َبْدَا َِٔٓ ُْْ٘ ؾ َْْٜ ٜأٝحٔ ْْ  ، ًُ٘٥ؾَ َٓ ٜص ٜيْتِ َْٖرٔ ٔٙاآل َ :ٜ١ْٜﭽﭔ ﭕ ﭼ] زََٚاِ َُ ُٙ
( ٗ ،)3028تــ :ٞعٞةـسٗهــــة ٜك ــ٘ضِ ٜعــٞةةاؽ خـــ٘ هــ ٞخ ـ  ١ٜةــــاةِ ٛض ظ ٜةــــآ ،زٝه ـآ:
٢ـافط ٝه ٞغـٞضزُٞ ًٛٝفاًٚٚس ةــ ٞضِٗٗتٚـ ٛطر ٗ فــ ٛزٝكـطز ،ةــ ٞزٗٝض ٜكٞعةــٞز ٝٗ ،
زٙٝطـ٘  :كـــآ ةـٞض ــَٚلٙٞٓ ٛــ ٞكـ ٞطرر ٗ فــ ٛثـــآ ةلـــ َٞ؟ "٢ـ ْ ٗٞثَٚٚـاْ ٗ ةـ٘ٗ ٢ـٗٞ
ةـٞضط ١ث ؾاك ٜٞكُ٘ ٞآٚاْ ثَٚلطزٗ ،ٝزضٗغــت ُٚـ ٞطر ٗ فــ ٛثـآ ةلـ ، ْٞهٞةــٞضٝٗٞ٢
ةـٞض ٞكـــ ٜٞخ ٙـــاْ ز زُٝــــا ِ٢ ،ـجـــا  ٞ٢ــٞض ةـٞض ـــَٚل ٛزٙلـــٙٞاْ زٝغـــت كـٗٞتةـــاٗٞٙ
هٞةـٞضٙاْ كطزةـا ،ٞٙةـــاف ةـ٘ٗ  ٞ٢ ،ـٞضُا ةــ ٞضِٗٗتٚـٙ ٛـاْ ةــُٚ ٞـ٘ ٝضِٗٗتٚـ ٛطر ٗ فٚـاْ
زٝكطز"ِ٢ ،جـا  ٞ٢ـٞض ةــٞض  ٟزٝغــت ُٞكــٗٞتةاْ ٢ ،ـ٢ ٗٞــافطٝت ٞزٝغــؤ ةــ ٞعـٗٞضِٝتٛ
خ  ٜز ٝـط  ١زٙٝطـ٘ ًٞ٢ :طِؤ ٓـُٞسَٙلٙ ٛاْ ٓ ًٗ٘ٞزٝضزٝكـ٢ ، َٜٗٞـ ٜٝٗٞكـ ٞزٝضٙــ
ك ، ٗٞةـ ٞضِ ٜ ٗٝز ُاَُٚـٍ كٞؽ تًٞاؾاَ ةلـا .
٢ــ ٝٗٞهــ ٞغـــٞضزُٞ ًٛٝفاًٚٚـــس ٞٙكــ َٚم ةــ٘ٗ ٝهــ ٞعـازٝتــ ٞخــط ءٞ٢ ١فػـاُٞٚٙٞكـــاْ،

ٚ٢س ٠ة ٗٞة ُـ٢ َٞ٢ ،ٝٗٞاٙـٞتٓ ٞاتـ ٞخـ٘ ضآ :ﭽﭔ ﭕ ...ﭼ.
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مانـاي طـشــيت ئايةتةكـــاى
زٙـاض ٝثاف ٞ٢ظًُ٘ٗـ ٛتــاه٢ ٛــاز ١َٝـ ٗٗٞغــٞالً ٛخــ٘ ٙاْ هــآ ةــآ ،كـٞٓ ٞهـٙٞاْ
كطزٗ ،ةـٓٞـ  ٜؾـٞيتءُ ٝٗٞةـٞٓٞهـ ٞز ضْ٘ٗ ٝٗ ،فط ٜ٘ٙز ْ ،ثاؾـاْ ز ٗ  ٜهـَٚة٘ضزُٚـاْ هٞ
خـ٘  كــطزٗ ٙٗٞ٢ـ هَٚٚـاْ خ ؾـة٘ٗ ،ثاف  ٝٗٞ٢خـ٘  ةاُطً ٛطؤظــاٞٙت ٛٚزٝكــا ،
ٗ٢ ٝـا ـــاز ضٙاْ زٝكـــات ،ٝٗٞكــ ٞثُٞــس هــ ٞز ٙــم ١ةاٗكٚــاْ ٗٝضةطــطْ٢ ٝٗ ،ــ٢ َٞـــاٞٙتاُ ٞةـــٞ
ؿـؤ ضِؤهـ ٛطُ  ١ـٗٞض ٜٝث ؾـت ٝٗ ،ٛٙٞخـ ز ث ؾـني ه ٞشٙـاًُ ٛطؤظـس زٝضزٝخ.ْٞ
ِ٢جـا ٗٝن ه ٞثَِٚاغـ َٞ٢ ٜٞزٝضغـًٞاُس ٘اــاْ  :هـ٢ )11( َٞــاٞٙتٞز خــ٘  ضـ٘ ض

ــاض ةاُط ــً ٛطؤظـــاٞٙت ٛٚزٝكـــا  ،ةـــ :ٞﭽﮬ ﮭﭼ٢ ،ــٝٗ ٜٞضــ٢ ٜٞـــاز٢ ! َٝــٜٞ

ضِؤهٞكـــاُ٢ ٛـــاز ! َٝزٙٝاُـسَِٗٙـــآ ،غـــٞضٝتا زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼﭼ٢ ،ـــــٝٗ ٜٞضـــ ــ٢ ٜٞــــــازٌَٚ٢ ! َٝـــ ــ ٞث ؾـاكَٚلــــــٌاْ
ز ةـٞظ ُسؤت ٞغـٞضتاْ ك ٞعٗٞضِٝتتـاْ ز زٝث ؾــآ ٝٗ ،ضِٙؿـٚؿــٌاْ ةـ ز ةــٞظ ُسْ( ،ضِٙــ)
ٗٝن ثَٚؿــتــــط ٘اــــاْ  :هـــٞ٢ ٞغـــوس ةــــ ٞثـــٞضِ ٜةاهِـــس ٝز ٝـــ٘تط ،َٜةــــٞةَ هـــٝٗٝٗٞ
خـ٘ ظض ٗٝتُٞ ،ٝٗٞن تُٚٞـا ة خـ ز ث ؾني ١خـ ثاض غـ هـ ٞغــٞضًاٗ ـٞضًا ،ةـٞهــل٘ ةـ
٘ ُٚـــ ١ٛضِ ظ ُــٝٗٞف ةـٞكـــاضزَِٚٓٝط ،َٜضُ٘لـــ ٞزٙــاض ٝخٞهـــم ٓـــ َٞةـــًٞ ٞةـٞغـــؤ
عــٗٞضِ ٝز ث ؾــني ١خـ ثاض غـــ هــ ٞغـــٞضًاٗ ــٞضًا ث ؾــان هٞةـــٞض زٝكــٓ ،ْٞــ َٞةـــٞ

ًٞةـٞغـــؤ ــ٘ ُ ١ٛٚخـ ـــ٘ ْ ثَٚؿــــاْ ز ْ ،ﭽﭾﭿﮀﮁﭼِ٢ ،جــا
خـ٘  هـ ٞةاغـ ٛةــٞضط ١ث ؾـاكٞكــاْ ز غــٞضجنً ٛطؤظٞكــاْ ضِ زٝكَٚؿــآ ةـ طُطٚـٛ
ث ؾــاك ٛثاضَٙعكـــاض ١ٛٙزٝفــٞضً٘٢ :َٜـــا ٢ــ ٝٗٞضـاكت ــط ،ٝكــ ٞ٢ ٞــٞض ث ؾــاكٞ ٛغـــتٛٙٞ
ٞغـتًٞاْ ز زٝث ؾـآ  ٝٗ ،هـ ٞغــٞضًاٗ ـٞضًا زًٝاُثـاضَٙع ٘ ٝٗ ،َٜمنـاْ زٝكــا هٞةــٞض
ضـاٗ ٜخٞهم ٝٗ ،ضِٗ هـٞاـاْ ـ٘ ْ زٝكــا ٢ ،ـ ٝٗٞث ؾـاك ٛتـٞئ٘ ُ ،امخـاْ ز زٝث ؾـآٝٗ ،
ُامخــاْ زٝثاض َ ٙــع َٜهــ ُ٘ ٞــآ٘ تــاٗ ْ ١الز ْ ٝٗ ،ضِٗٗ ــاْ ــ٘ ْ زٝكـــا  ،كــَٚ ٞط ــاٜ
تًٞاؾــاٗ غـــٞضجن ٛخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاضٝٗ ،ٝن هــ ٞفٞضًاٙؿـــؤ ثَٚغـًٞةـــٞضز ٓ ــات٘ٝ
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زٝفـــٞضً٘[ :َٜإٕٖ اهلل ٜالَِٜٓ ٜعْ ْٝسُ ٢إي ٢ْْ ٜأجِطْ ْْادٔنَٚ ،ِِٝال٢ ٜإي ٢ْْ ٜؾُْ َْٛز٢نَٚ ،ِِٝيهْٔ ِْٔ َِٜٓعْ ْٝسُ ٢إي٢ْْ ٜ
جِْ٘
جُ٘ ٜأحِ َُد بسقََُِٚ ،)7814( :طِ ًٔ ِْ بسقَِٚ ،)2564( :ا ِبُْٔ ََا َ
ٝقًٛٝبٔهٚ ِِْٝأ ِعَُ ْائ ْهٜ{،]ِِٝأَِ َس َ
حبٖإَ بسقَِٚ ،)394( :ايبَٔ َٗ ِٝك ٞؾ ْ" ٞغْعب اإلميْإ" بْسقِ،)10477( :
بسقَِٚ ،)4143( :ابُِٔ ٔ
َٚاي ْدٖ ُٗٞٔ ًٜ ِٜب ْسقِ ٗ ،})614( :ت ــ :ٞةَٚطً٘ــاْ خـــ٘ تًٞاؾــاٞ ٜغـــت ٗٞزميــُٞتاْ ُاكـــا ،
ةـٞهـل٘ تًٞاؾــا ٜزيَ ١كـطزٝٗٝكـاُتـاْ زٝكـا .
ك ٗٞتــ :ٞعائــــىَ ٢ــ ٗٞكٞغـــ ٞٙٞكــ ٞظٙــاتط ــ َٞخبـــ٘ هــ ٞــ٘ ُلطزِْ ١ض ظ ُسُــٜٝٗٞ
 ٢ــ ٜٝٗٞكــ ٞـَٚط ــا ٜغـــٞضجن ٛخـــ٘  ،ٞٙكــُ ٞــار ١زيَ ١زٝضُٗٗــ ،ٞكـــ٢ ٞــٙٗٞـ ةـٓٞـــ ٜ
تٞئــــ٘ ٗ ٝــ٘ ْ زٝة ـآٞٓ ،هةـــٞت ٞ٢ ٞــٞض ِٚ٢ػـــاْ ضِٗ هــٞت ٛخ ؾــ ٛةطِ ظََِٚٙتــ ٗٝٗٞــ٘ ْ
ةلـا  ،ةـٞةَ هٞغـٞض ٚػــاةُ ٛاخــُٞ ٟةــآ٢ ،ـٝٗٞف ٓـٞض ؾــتَٚل ٞؾــٞضو ز ٗ  ٜكـطزٗ،ٝ
ٗٝن زٗ  ٛٙةاغ ٛزٝك ،ّٙٞﭽﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﭼ ٢ـا ٢ـ ٝٗٞهـٞ

ُٚؿـاُٞكـاُ ٛخـ٘  ،ٞٙة  ٜٝٗٞ٢ثُٞس ٗٝضةططْ ٙ ،اْ ة ِ ٠ٝٗٞ٢ض غـتٞٚٚكـاْ ة َِِٝٗٞٚةٚـط
خ ٙــاْ  ٗ ،تــ : ٞضُِٗٗـلطزُـــ٢ ٜٝٗٞــٞ ٗٞئٚقٞتــ ، ٞهــُٚ ٞؿـاُٞكـــاُ ٛخـــ٘ ٙ ، ٞٙاخـــ٘ز
زضٗغـتـل ــطزُ ٛةـــٞضط ١ث ؾــان٢ ، ١ــ ٗٞكٞضٝغـــت ٓ ٗٞكـــاض ُ ٜٞةـــٞضط ١ث ؾــاكٚاْ ه ــآ
زضٗغـــت زٝك ــطٝٗ ، َٜن :خـــ٘ضً ،ٛٙــ٘ٗ ،ت ـ٘ٗك ٛشٙاُــس ض ْ  ،ثــٞضِٗ ت٘ٗك ــ ٛثٞه ـٝٗٞض ْ ،
ُاٙوــ ْ  ،هـ كـ٢ ، ٞـاٗضٙؿــٍٞ ، ١هَٚم ؾـــتـ ٟزٙلـ ٞكـ ٞةـٞضط ١ث ؾـاكٚـاْ هـــآ زضٗغــت
زٝكط٢ ، َٜـُٚ ٝٗٞؿــاُ ٜٞكـاضةـَٚ ٞـً ١ٛؿـ٘ٗضخــ٘ ضزُ ٛخــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاضٗ  ،ةــٞظٛٙٝ
ُ٘ ُسَُٚـتـ ٛة ةـُٞـسٝكـاُ.ٛ
ِ٢جـــا ة ـ

ــاض ٜزٗٗ َٝزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓ ﭼ٢ ،ـٝٗ ٜٞض٢ ٜٞـاز ! َٝةا ؾـٞيترءْ ٓـٞهتاْ ُٞخٞهٞتَِٚــآ،
ه ٞخؿـتٞتاْ ُٞةا ٝٗ ،ن ض ْ ةـاب ١ز ٙلتـاُ ٛهـ ٞةـٞٓٞؾــت ٗٝزٝضُـاْ٢ ،اٙــا ضـ ُ ٛهـٞ

ةـٞٓٞؾـتـآ ٗٝزٝضُــاْ ؟ ﭽﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﭼ ،كــاتَٚم كــٞ
ةـٞضط ١ث ؾـاكٞكـاُٚاُ ٛهـآ ز زٝضُِِني  ،خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض ة ٙـ ٞزميُٞٞكـ ٞةــ ٞكـطز ض٠
َٚ٢ػـتا (ؾعٌ ايُْكْْازع) زَِٙــآ ة  ٜٝٗٞ٢ة ٞعٞئـأل ١ضـاٗ ٠زأل تَٚٚـ ِط ًَِٚـني كـ٢ : ٞـٝٗٞ
ؾـــٞيتررءْ خٞضٙلــ ٞةـــٞضط ١ث ؾــاكٚاْ هــــآ ز زٝضُِـآ  ،تــاك٘ عــٗٞضِ ١ ٝعٙٞــب ١عاضٙــاْ
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زٝضخا  ٝٗ ،غـٞضٝجنـاَ ؾاٙػــت٢ ٜٞـُ ٝٗٞـٞةّ ،كـ ٞضـ ٛزٙلـ ٞهـ ٞةـٞٓٞؾــتس مبَِِٚـ،ٝٗٞ

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﭼ ،ةَٚطً٘اْ ٢ـ ٗٞخـ  ١ٜك ًٞهٞكـ،ٜٞ
ك ٞؾـٞيتءُٞكـاُّٝٗ ١ضـ ٜٞخ ِٙـ ،ٛزٝتـاُـة ِّٚةــ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚن كـَٚ٢ ٞـ٘٢ ٝـُ ْ ٗٞاةِٚــّ،
ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ ،ةَٚطً٘ــاْ ٌَٚ٢ــ ٞؾـــٞيتررءُٞكـــامناْ

كــطزْٗٗ ةـــ ٞزؤغـــؤ ُ ٗٞ٢ــ ٜٞكــٌٚ٢ ٞــاْ ُآ َِٚــّ ،ك ٗٞت ــ :ٞؾـــٞيتررءُ َٚــم ةتة ِٚــآٗ ت ـ
ُٙٞةٚـِ ــ ٞ٢ ،ٛــٞض ثــُٞا ُٞةـــٙٞت ٞةـــٞض خـــ٘ ٗ ٞ٢ ،ــٞض ث ؾــاك ٛتــٞئ٘ ٗ ئٞه ــغاُ ٛتــٞئ٘
ةـٞغـٞض خ تـ ٝٗٞةـٞضظ ُٞكٙٞت ،ٝٗٞظٝفٞض ثآ زٝةا .
ِ٢جــا خـــ٘ ةاغــ ٛةَٚةـطِٗ ٞٙكــاْ زٝكـــا

 ،١زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮫﮬ ﮭﮮ

حػْْ)١
ﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴ﭼ ٝٗ ،كــاتَٚم ؾــتَٚلُ ٛائــ ة زٝكـ( ،ْٞؾٜا ٔ
ٓــٞض ئػـ ــ ٗٞكطزٞٙٝٗٝكــ ٞكــ ٞزظ َٙــ٘ٗ ُاؾـٚـــطُ ١ّٙائــ ة ة ــآ ٓ ،ــُٞسَٙلٚـ ٘ت٘ٗٙاُــ: ٞ
حػْْ)١
ٗؾـ( ٜٞؾٜاحٔػْ )١تاٙةـٞت ٞةـ ٞالِٚ ُٛٞٙػـ ،ٝٗٞٚٚةـٞةَ ٢ـِ ٝٗٞض غـتـتــط ٝكـ( ٞؾٜا ٔ
ٓـــٞض ُ٘آَٚلـــ ٞكـــ ٞظؤض ُائـــ ةٗ ُاؾــٚــــط ١ّٙزظَٙـــ٘ ةــآ ،ض ثُٝ٘ٙٞـــس ٛٙةــــ ٞالٙـــُٛٞ
ِٚػـٓ ٝٗٞـٞةـآ  ،ض ثُٝ٘ٙٞس ٛٙةــ ٞالٙـ ُٛٞئػــ ٗٞتٞعةٚــطٞٓ ٝٗٝةــآ  ،ض ثُٝ٘ٙٞـسٛٙ
ةـُٞ٢ ٞس ًٞكـاُٞٓ ٝٗٞةـآ  ،ض ثُٝ٘ٙٞس ٛٙةـ ٞالٙـً ُٛٞـايَ ١غــاًاُٞٓ ٝٗٞةــآ ٓ ،ـًٜٗ٘ٞ
ػْاِ٢ ، )٤جا ٓـٞضكـا ُ٘آَٚم  ،خط ثٞٙٞن
ث َٛٚز٘ ٝتط( : َٜؾٜاحٔػْ ( ، )١ؾٜخؼ) ( ،ؾٜخ َ

زٝكـــــ ، ْٞﭽﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﭼ ،زٝهـــ ــٌَٚ٢ : َّٚـــــ ٞةـــ ــاب١

ةاثـٚـط من ــاْ هٞغـــٞض ٢ــُ٘ ٗٞآ ــ٘ كطزُ ٗٝــ ٞة ِٚٚــ٘ ٝٗ ،ٝخـــ٘ فــٞضًاُ ٛثَٚلطزٗٗ ٙــّ ،
ﭽﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ  ،ةوـــــآ  :خـــــ٘ فــــٞضًاْ ةـــــ ٞؾـــــؤ ُائــ ــ ةٗ

ُاؾـٚـــط ١ّٙزظ َٙــ٘ ُاكـــا ُٙٞ ،ةــٞضً٘ٗ :ٝةــاب ١ةاث ٚــط ُتاْ ٗ ُٞةـــْ٘ٗ ،ةـٞه ــل٘ خـــ٘ ٜ
كـاضة ٞـآ ةـٞؽ ُٞ ٝٗٞ٢فـ ٛزٝكـا ك ٞتَٚٚـس ضِ غــتٚاْ ُٞكــطزٗ ، ٝةــٞةَ ٢ـ ٜٝٗٞزٙلـٞ
كــِ ٞض غـــتٚاْ كــطزٗ ، ٝخـــ٘  ٜز ز ــٞض ه ــ َٛٚةَٚسُٝطــ ٗ ، ٞتــِ : ٞض غـــت ٞةــاب ١ةاث ٚــط ُتاْ
ٗ ٙاُـلــــطزٗ ، ٝةـــــٞةَ خـــــ٘

فــــٞضًاُ ٛةـــــُٞ ٝٗٞكــــــطزٗ ، ٝﭽﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
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ﯣﭼ٢ ،ــاٙا ؾــتَٚم ةــُ ٞـاٗ ٜخــ٘ ٗ ٝزٝهـ ، َّٚكـُ ٞـاٙع ُّ ،ضـ ْ زٝظ ُـّ خـــ٘
فــٞضًاُ ٛةـــ ٝٗٞكــطزٗ ٝ؟ خـــ كـتَٚـةَٚـل ــتاْ هٞةـٞضزٝغـــتس ُٚــ ٝٗ ،ٞةـــ ٞث َٚــ ٛعٞئ ــىَ١
ًُٞتٚــق خـ٘ فٞضًاْ ةـ ٞؾـؤ خط ء ُاكــا  ،خــ٘ ٞٙن كـ ٞخـاٗٓ ُٛٝـ ًٗ٘ٞغـٚةٞتَٚلٟ
ثٞغـُٞسٗ ضـاك ،ٞض ْ فٞضًاْ ةــ ٞخط ثـ ٗٞكــطز ٜٝٗٝزظَٙـ٘ٗ ُاؾٚــطٞٓ ١ّٙهــ ٗٞثٞهـــٞ
زٝكـــا ؟! ثــاك ٛٚةــ خـــ٘  ،ﭽﯥ ﯦﯧ ﯨﭼ  ،ثَٚٚـــاْ ةوـــآ :ثٞضٗٝضز ـــاضَ

فٞضًاُ ٛكطزٗ ٝةـ ٞز ز ٞض ،ٛٙةـ ٞضَِٙم ١ثَٚل ٛٚةـ ًٗ٘ٞٓ ٞؾـتَٚل ٛضـان ١ضَِٙـمِ ١ض غــت،

ﭽﯪﯫﯬﯭ ﯮﭼ ٝٗ ،فٞضًاُٚؿـــ ــ ٛكـــ ــطزٗ ،ٗٝثَٚـــــٛ
فـٞضًـْ٘ٗ  :ضِٗٗ ٜخ تاْ ِض غـت ةلـ ْٞهـ ٞالٓ ٜــً ًٗ٘ٞع ــٗٞتَٚمٙ ،ــاْ هــٞالٓ ٜــًٗ٘ٞ
ثٞضغـتطـاٞٙن ،ةـُٞس ٞٙتٚــِ ٛض غـت ١غـاؤ ةـ خــ٘

ةلـ ، ْٞﭽﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﭼ ٝٗ ،ةـ ٞغـا  ٛٚه ٞخـ٘ ةثاضِ ٗ ،َِٝٗٞٙت :ٞخـوـت ٜٞؾــٚـطن ١ضِٙا ٜتآًٞك ،ْٞةـٞ
غـا ٚـ ١ٛضِ غــت ٟه ٞخــ٘ ةثــاضِ ،َِٝٗٞٙضـُ٘لَُ( ٞخِ ًْٔـ) كــ ٞهٞغــٞض ٗٝظُـٞ َُ ( ٛؿعٌْٔ)،ٝ
كٞغَٚل ٞكـ ٞكطزٝٗٝكـ ٜٞخـ ٙ ، ٜاخــ٘ز ثا ِض ُٝٗٞكــ ٜٞخــ  ،ٜزٝضةـاظ كطزةـآ ١خاَِٗٙــٛ
كطزةَٚتــ ٝٗٞهــ ٞخوتــ ٗٞثوتــٗ ،ٞؾـــ( ٜٞدٙ)ْٔ ْٜـــ ةـــً ٞاُــاً ٜوـلـــٞض ٛٚز ٗ ، َٜتــ: ٞ
ًوـلـٞضٚـ ٛخ تاْ ة خـ٘ غـاؤ ةلٙ ،ُٝٗٞٞاُ :ٟكـاتَٚم ه ٞخـ٘ زٝثاضِ ،َِٝٗٞٙه ٞطــ ٞهــٞ
خـــ٘ ًٞث ــاضِ ، َِٝٗٞٙﭽﯴﯵ ﯶﭼ ٝٗ ،ن ض ـ ْ َٚ ٢ــ٘ ٜٝزٝغـــت ثَٚلــطزٗ، ٗٝ

َِٓٚاٗٝت ٞز ،ٜةـ ٗٞؾـَٞٙٝ٘ٚف ز ٝــٞضِ ٗ ،َِٝٗٞٙتـ :ٞهَٚتـاْ زٝثطغـطَٙت ،ٝٗٞة ٙــٗ ٞضٙــاةّ١
ةع ُ ــّ هــ ٗٞشٙــاُ ٛزُٚا ٙــٞز كــَٚ ٞط ــا ٜتائٚلطزُٙٝٗٞــ ، ٞض ـ ْ ًاًٞهــ ٞه ٞــَ ٞي خـــ٘ ز

زٝكـــ ! ْٞﭽﯸ ﯹﯺ ﯻﯼﯽﭼ ،خــــ٘ ك ًٞهـَٚلـ ــ ٛهــــآ
ضٌَِِٙــا ٛٙكــطزْٗٗ  ،كــ ٞؾاٙػـــت٢ ٜٞــ ٝٗٞةــْ٘ٗ  ٝٗ ،ك ًٞهـَٚلـــٚـ ً٘ ِط ٚٙــاْ هٞغـــٞض

ثَٙ٘ٚػـت ة٘ٗ ، ٝؾـاٙػـت ٠ٞةـْ٘ٗ ،ة ضـٛ؟ ﭽﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ ٢ـا  ُٞ ٗٞ٢ؾـٞيتءُٞكــاُٚاْ هـٚ ٞـات ٛخــ٘
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كطز ةـ ٞثؿــت ١ْ ٘ٚةــ ٞزؤغــؤ خ ٙـاْ ٝٗ ،ثَٚؿــــٚاْ ٗ ٙــ ٞكـ ٞضَِٙـ ٛضِ غــت طت٘ٗ ُــّ ،
ك ٗٞتـًٞ : ٞضج ُٚــِٚ٢ ٞػـاْ ك ٞةـ ٞضِِ َٛٙض غـؤ ُٞظ ًُٚٞٓ ، ٛؿـ ٞخاٗ ْٝثاغــاٗ (عُْرِز)
ةآ  ،ضُ٘لٝٗٞ٢ ٞتا خـ٘ زٝفٞضً٘ ُٞ ٗٞ٢ : َٜؾــٞيتءُٞكـاُٚاْ هٚ ٞــات ٛخـ٘ كـطزٗ ٝةــٞ
زؤغـؤ خ ٙــاْ  ٝٗ ،ثَٚؿٚاْ ٗ  ٞٙضِِ َٛٙض غـتٚاْ طت٘ ، ٝةاةاٞٙكُٞ ٛق ِط ُٗ٘ ، ٛٚهٞك، ٞ
ًٗ٘ ٞغَٚ٢ ، ٛعٙسٙـٞٓ ... ٛض كٞغـَٚم ك ٞالٙس ٗ ، ٝزٙاض ٝثَٚؿ ٞٙ ٗ ٛضِِ َٛٙض غـؤ طت٘، ٝ
ًٞضج ُٚــٓٞ٢ ٞوـ ُٞ ٛـا ةـآً ،از َ ٗ ُٞةــآ ك ٞثاغـاٗٓ ٠ـٞةــآ ة ةـآ ٢ـا ـاٞٚٙكـ١ٜٞ
ُٞظ ُٞٚٚكً ،ٜٞاز َ ٓٚس ٞٙت ٛهٞةٞضزٝغـت ز ةآ ٝٗ ،ةت٘ ُـآ هٚٓ ٞس ٞٙتٞك ٞةل هـَٚــتٗٝٗٞ
ث٢ َٛٚـاؾــِا ةآ  ،ةٞةَ كًٞتـٞضخ ًٛٚٞةلا  ١ثؿــتطَ٘ٙـ ٛخبــا  ٝٗٞ٢ ،هِ ٞض غـتٚٚس ًاُـاٜ
ٗ ٙـ ،ٞةٚــاُ٘ٗ ُٞٚ ٜة ؾـَِ٘ٙلـٗٞتِـِ ً٘ ٛط ٙــ ١ٛغـٞض ـٞضز ُٚـ ١ٛغـٞضهـَٚـؿــٙٗ َ٘ٚـ.ٛ
ِ٢جـــا ة ـ

ــاض ٜغ ـ ََٞٚٚخـــ٘  ةــاُطً ٛطؤظـــاٞٙت ٛٚزٝكـــا

 ،زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭼ٢ ،ــٝٗ ٜٞضــ٢ ٜٞـــاز ! َٝهــٞالٓ ٜــٞض ًع ــٗٞتَٚم
خ تــاْ ةطِ ظَِٙــُِٚ ٘ ،ٝٗٞـــ ٛخ تــاْ ةـــ ٞخـ ٗ ٝخب ــ ٗ ،ْٞتــ :ٞةـــٞضط ١ث ؾــاك ٛــ٘ ْ
هٞةـــٞض ةلــ ٝٗ ،ْٞخ تــاْ ةطِ ظَِٙــِ ٝٗٞةـ زٙــس ض ٜخـــ٘  ،كـــاتَٚم كــ ٞزٝتاُــ َٜٗٞضِ ظٗ ُٚــاظ

ه ٞـــَ ٞي خـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاضز ةلــــ ،ْٞﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼِ٢ ،جـــا ٗٝن
ضـ ْ هٞ ٞيَ خـ٘ ز زٝةآ ةــٞ٢ ٞزٝةــ ٝٗٞضِٝفتـاض ةلـ ،١ْٞةــٞضط ١ث ؾـاك ٛـ٘ ْ هٞةــٞض
 ٜثٞضغــتـ ٞ٢جنــاَ ةـس ،ْٝةــٓ ٞـًٞاْ ؾـَٝ٘ٚف ثَٙ٘ٚػــتٓ ٞـٞئٛ
ةلـ ،ْٞكـاتَٚم زٝتاَُ ٗٞ
ٞغـتٞؾـتاْ ةسٓ ،ْٝـٞئ ٛثٞضٗٝضز ــاضتاْ ةـسٓ ،١ْٝـٞئٞ ٛغـتٞؾــتاْ ةـس ،ْٝخبـ ْ١
خب ُ ،ٝٗٞةــٞةَ ظَٙسٝضِؤٙــًٞ ٛكــ ،ْٞة ضـٟ؟ زٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽﭞﭟ ﭠ ﭡﭼ،

ةَٚطً٘ــاْ خـــ٘ ظَٙسٝضِؤ ٙــ ٛك ــاض ُ ٟخ ؾــِاٗٞٓ ،َٜهةـــٞت ٞزٗ  ٙـٌَٚ٢ ٛــٞٓ ٞه٘ٝغـــت ٜٞظؤض
زٝكـ ،ّٙٞهٞةـٞضز٢ َٞ٢ َٝـاٙـٞتً٘ ٞةــاضِٝكـٞز .

ثاؾاْ ة ٞثَٚغـًٞةٞض ٜخات  َٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭼ ،ثَٚٚاْ ةوـآ :ةـ ٞثطغٚاضهـَٚلطزُُ ٛل٘ٗه ٛٚهَٚلٞض ُـٝٗٞ
(اإلضْتؿٗاّ اإلْهْاز )ٟةوـآ ُٜٞٚٚ ٘ ٗٞ٢ :ك ٞخـ٘ ة ةـُٞسٝكـاُٝٗ ٛزٝضِٙــاٗ٢ ٝٗ ،ٝـٗٞ
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ضِظق ضِؤظٚٙـ ٞخ ف ١ةـٞغـ٘ٗز ُ ٜٞكٝٗ ٞزٙـَِٔٚـاْٗ ،كـآ ئٞز ٜٞ ٝكطزْٗٗ ؟ ٗ ت :ٞخــ٘
 ٗٞ٢ؾـتاُ ٜٞة ةُٞسٝكاُ ٛزضٗغت كطزِْٗٗ٢ ،جا ٢اٙا ك ٞخ٘ ةـٞزَِٚٔٙـٞضٗ ثٞضٗٝضز اض٠
 ٗٞ٢ؾـتاُ ٞ٢ ،ٞٙٞـٞض ة خ  ٜئٞزُٞ ٜٞ ٝكطزةـّ ،كـآ هـ ٞةـُٞسٝكــاُ ٛخــ٘  ٠ئٞز ٝـٜٞ

كــطزْٗٗ ؟! ﭽﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ ،ةوـــآ:
ُٚٚ ٘ ٗٞ٢ـ٢ ٗٞـ ٗٞضِظق ١ضِؤظٚٙـ٢ ٝٗ ،ٞـ ٗٞخــ٘ ضزْ ١خــ٘ ضزُ ٝٗٞةـٞهــٞظظ ١ ٝخـ ف١
ةـٞغـ٘ٗز ُ ،ٞة ةطِٗ ز ض ُ ٞه ٞشٙاُ ٛزُٚاز  ٝٗ ،ه ٞزٗ ضِؤشز ة ٢ـ ْ ٗٞغــاؤ زٝةَٚتــ ،ٝٗٞهـٞ
زُٚاز زٙاض ٝكـافطٗ ًػـ٘هٌاْ هـُٚ ٞعٌـٞتٞكـــاُ ٛخــ٘ ةـٓٞطًُٞٝــسْ ،ةــٞةَ هـ ٞزٗ ضِؤشز
غـــاؤ زٝةِـــ ٝٗٞةـ ةـطِٗ ز ض ْ ٗ ،تــ :ٞةـٞؾــ ٛكـافط ُٚـــاْ ث َٚــُ٘ ٝاةــــآ٢ ،ــ ْ ٗٞهــٚ ٞــاتٛ
ُٚعٌـُٚ ٞقـٌٞتٚـاْ زٝةــآ ،هٚ ٞات ٛخ ؾ ١ٛٚهــٞظظ ، ٝغــع ٗ ٞ٢ؾـلٞجنـٙٞــاْ زٝةــآ،
ﭽﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭼ٢ ،ــ ــاٗ ةــــ ٗٞؾـ ـ٢ َٞٙٝ٘ٚـاٞٙتٞكــــامناْ ضِْٗٗ

زٝك ،ِٝٗٞٙٞة ك ًٞهَٚم ك ٞةع ُّ ،كـــآ ئـٞزض ٜئ٘ضِ٢ــاْ زٝظ ُــآ ؟ كــآ هـ٢ ٞـاٞٙتٞكــاُٛ
خـ٘ تَٚس ٝـا ؟ كٞغـاَُٚم كـٓٞ٢ ٞـوــ ٛظ ُػــت ةـّ  ،كٞغــاَُٚم كـٓٞ٢ ٞوــ ٛعٞئــ َى ةـّ ،
ٗٝن ه ٞؾــََِ٘ٚٙم زٝفـٞضً٘ : َٜﭽﭺ ﭻ ﭼﭼالبق ر

 ٝٗ ،زٝفـٞضً٘آ :ﭽﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ األنع ام  ،ةٞهــــآ هـــ ٞضِ غــــتٚٚس ٗٝن
٘تـط ٗ : ٝئـٞزض ٜظَٙـ ِط هـ ٞال ٜظَٙطِِٙطــٞض ، ٝكٞغـَٚم ئٞزضٚ٢ ٠ػــالَ ١ئ٘ضِ٢ــاْ زٝظ ُــآ،
ٗ ٝكٞغَٚم هٙ ٞاغـاكـاُ ٛؾـٞضٙع ٞـاه ٛزٝةــآ ٝٗ ،زٝظ ُآ ضُٞس ةـَٚ ٞــّ ،كـ ٞخـاُٗٛٝ
عٞئوـ َٚـل ٛةاف ةـآ ،خـاٗ ُٛٝظ ُػــت ١ؾـاضٝظ ٙـ ٛةــآ.
ِ٢جـا خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض ةاغ ٝٗٞ٢ ٛزٝكـا كـ ٞضـ ٛئٞز ٝـ ٞكـطزٗ ٝهـ ٞةـُٞسٝكــاُ،ٛ

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﭼ ،ةوـآ :ةَٚطً٘اْ ثٞضٗٝضز ـاضَ تُٚٞا  َٞ٢ؾـتاُ ٜٞئٞز ٝـ ٞكـطزْٗٗ :
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ٞٙكـ :َٞﭽﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉﭼُ٘ ،آُ ٞائ٘ةٗ زظَٙـ٘ٗ ُاؾـٚـطِٞٙكــاْ،
ئػـ ٗٞضِٝفتاضُ ٝائـ ةٗ ُاةـٞضضـاٗٝكـاْ ،ض ٢ـاؾـلط كـاُٚـاْ ،ض ثُٔٞــاُٞكـاُٚـاْ.
زٗٗ : َٝﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ُ٘ ٝٗ ،آـ٘ زٝغــتسضَٙص ٛٙةــُ ٞآـٞقِ٢ ،جـا
زٙـاضُ٘ ٝآـ٘ زٝغـتسضَٙصٞٓ ٛٙض ةـُ ٞآٞئــّ ،ةــٞةَ هَٚـطٝز ةـ ظَٙـس ٝخػــتِ ٞضِٜٗٗ
خط ثُ٘ ٛٚآ٘ زٝغـتسضَٙصٙـٙ ،ٛاخـ٘ز ُ٘آ٘ غِ٘ٗضؾـلَِٚٚــ ، ٛخــ٘  ٜةـٞضظٗ ًـٞظْ
ٗؾ: ٜٞﭽ ﮌ ﮍ ﭼ ،كطزؤتٝٗ ٞغف ١ئٙٞسٙاُْٞٓ ،سَٙلٚـ زٝه: َّٚﭽﮋ ﭼ
ٗ ت :ٞغِ٘ٗضؾـلِ٢ ،َِٛٚٚجا كٞغَٚم غِ٘ٗض ٜخ  ٜةٞض ٗٝت ةؿـل َ ، ٚت ف ة

ٓٞٙٞ

غِ٘ٗض ةــٞض٢ ٗٝـ ٗٞةؿلَِٚــ ،ٛكـ٢ ٞـ ٗٞكــاتٞف :ﭽ ﮌ ﮍ ﭼ ُٚـ ،ٞضـُ٘ل ،ٞخــ٘

زٝفــٞضً٘ : َ٠ﭽ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮟ ﭼ
البق ر ٞٓ ،ضٗ ٓٝــا زٝفٞضً ــ٘ : َ٠ﭽ ﮬﮭﮮﮯﯝﭼ الش و  ،ة ـ
منُ٘ٗــ : ٞكٞغـَٚم كٞغـَٚم هــ ٞتـ زٝكــ٘ش ،َٜتـ ف ةـ

ٓٙٞــ٢ ٞــ ٗٞكٞغـــ ٞةل٘شٙــ،ٝٗٞ

ضُ٘ل ٞزٝضةاض ٠ٝت هٞكطزُ ،ٝٗٞخ٘  ٠ز ز ٞض فٞضً٘ٗٙـٞت :ٟﭽﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯜﭼالبق ر  ،ك ٞزٙاض ٝك٘ؾـ ٓٞض خط ثـ ،ٞةـٞةَ ًاز َ ةـٓ ٞـــٞق ةـآ  ،خـط ء
ُٝٗ ، ٞٚن زٝفٞضً٘ : َٜﭽ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﰃ ﭼ
األنع ام ُٞ ٗٞ٢ ،فػـ ٜٞك ٞخ٘ ئٞز ٜٞ ٝكطزٗ ، ٝةـٞٓ ٞق ُٞةـآ ًٙٞلـ٘شْ  ،ك ٗٞتــ: ٞ
 ٞ٢ـٞض ةـٞٓ ٞق ك٘ؾـتت  ،ةـٞهــآ ةـ ٞضِٗ ه ٞغِ٘ٗض ةــٞظ ُسٗ ٝةــٞض٢ ٗٝـ ، ٗٞةــٞةَ
 ٗٞ٢غِ٘ٗض ةـٞظ ُسُـٞٓ ٞئُٞٓ ٝٗ ، ٞسَٙلـٚـ زٝهـٗ : َّٚؾــ : ٠ٞﭽ ﮌ ﮍ ﭼ ،ةـ

ظٙـاتط زٝضخػـت ُاؾٚـطِٚٙـ( : ٛاإلرِْْ ٚاي َبػٔٙ )ٞـ. ٞ
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غـَٚٚـ ــ :َٞﭽﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ٝٗ ،خــــ٘ ئٞز ٝـــ ٜٞكـــطزٗ، ٝ
ؾـتَٚم ة خـ٘ ةلٓ ُٞٞاٗةـٞف  ،كـ ٞةـٞهـطـ ٜٞهٞغــٞض ُُٞاضزؤتـ ٞخــ٘ ض ،زٙـاض ٝخــ٘
ٓاٗةـــٞؾُٚ ٛــّ ،ك ٗٞتــٓ :ٞــٞض ؾـــتَٚلٚـ ةلطَٙتــٓ ٞاٗةـــٞؾ ٛخـــ٘ ٓ ،ــ ٚةـٞهـــطٞٙٞن
ثؿـت ِض غـؤ ُاكـات ،ٗٝٗٞثؿـت ٞ٢غـت٘ٗض ُٚـ ٞةــٓ ٞـ ٚةـٞهـطــٞٙٞن ،ك ٗٞتـ :ٞؾــتَٚم
ةـٞهـط ٜٞهٞغـٞض ُٞةـآ ،كٓ ٞاٗةـٞؾ ٛخـ٘  ، ٞٙهٞ ٞيَ خــ٘ ز ًٙٞلُٞـٓ ٞاٗةــٞف  ،هـٞ
ةـُٞس ٞٙتٚـ ٛة كطزُـس ٙ ،اْ هـٓ ٞـٞض ؾــتَٚم هـ ٗٞؾــتاُٞز كـ ٞتاٙةــٞتّ ةــ ٞخــ٘ ٗ،ٝ
ٗٝن ةـٞزَِٚٔٙـٞض ٞٙتٚـ ١ٛثٞضٗٝضز ـاضَٙتـُ ١ٛٚـاٗ ١غٚة ١ ٞكطزٝٗٝكـاُ ٛخــ٘  :خــ٘
ِضظق زٝز  ،خـ٘ ؾـٚةا زٝز  ،خـ٘ ه ٞةـُٞسٝكـاُ ٛزٝة٘ٗض ُٞ ٗٞ٢ ،َٜثـايَ ًٞزُٝـ ٞالٜ
طـ ٞهـ ٞخـ٘ .
ٗ ٗٞ٢ ٝؾــتاُ ٜٞك ٞزٝةآ ة خـ٘ ٞ٢جنـاَ ةسضَٙـّٝٗ ،ن ثـا ِض ُـ ،ٝٗٞئ٘ضةاُ ٛٚكطزْ،
ُٞظض كـطزْ ،غـَِ٘ٙس ةـ ٞخـ٘ خـ٘ ضزًْ ،ى ة خـ٘ كٞضلطزْ ،تُٚٞا خـ٘ هـٓ ٞــًٗ٘ٞ
ؾـتَٚم ظٙاتط خ ؾـ٘ٙػـ  ،ه ٞخـ٘ ظٙاتط تطغـاْ هـٓ ٞـ ًٗ٘ٞؾــتَٚم ،تـُٚٞا ثؿــت ةــٞ
خـ٘ ةـٞغـ  ،هُٞ ٗٞز ٓ ٚكٞغَٚم ٚٓ ١ؾـتَٚم ةـٞؾـس ض ًٞك ،ْٞضُ٘لٚٓ ٞــ كــاَ
ه ٗٞؾـتاُ ٞةـٞهـطـ ٜٞهٞغـٞض ُٚـ ،ٞك ٞطـ ٞه ٞخـ٘ تَٚٚـاْ ز ٓاٗةـٞؾـ ٛخـ٘ ةــآ.
ض ــ٘ ض :َٝﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﭼ ٝٗ ،خـــ٘ ئٞز ٝــ ٜٞكــطزٗ ٝةـــُ ٞــاٜٗ
خـ٘ ٗ ٝؾـتَٚم ةو ،َّٚك ٞظ ُٚاض ٚٙتـاْ زٝضةـاضُٚ ٠ٝـ ٗ ،ٞتـ :ٞؾــتَٚم ةوـ َّٚكـ ٞةـٞهـطــٜٞ
هٞغـــٞض ُٚــ ٞةـــُ ٞــاٗ ٜخـــ٘ ٗ ،ٝةـــُ ٞــاٗ ٜزِٙــ ٛخـــ٘ ٗٓ ،ٝـــٞض كــا ةــُٞاٗ٢ ٠اٙـــّ١
ةٞضُاً ٠ٞخـ٘ ٗ٘ ٝتـت ٢ :ـ ٗٞؾــت ٞـٞةهــٙ ، ٞــاْ ٢ـ ٗٞؾــت ٞــِ ٞض ً٢ ، ٞـ ٗٞؾــتٞ
ضـاكـ ٗٞ٢ ، ٞؾـت ٞخط ث ، ٞزٝةــآ ةـٞهـطــ ٜٞهٞغــٞض ةــآ  ،ةـٞهـطــ ٜٞؾـٞضعـٚــٓ ،ٛـٞض
كٞغـَٚم ه ٞة٘ ض ٠ـــٞةيَ ١ـٞضِ َ ز  ٝٗ ،هـ ٞةـ٘ ض ٜضــاك ٗٞخط ثـــٞز ٓ ،ـٞض ؾــتَٚم
ةوـآ ك ٞةـٞهـطـ ٜٞؾـٞضع ٛٚةـٞزٝغـتُٞ ٝٗٞةــآ ٢ ،ـ٢ َٞـاٞٙتــ ٞزٙٝطـطَٙتــ ،ٝٗٞضُ٘لــٞ
ؾـتَٚل ٛةـُ ٞــاٗ ٜخـ٘ ٗ ٝـ٘ت٘ ،ٝك ٞظ ُٚاض ٛٙثَٚـُٚ ٟــ.ٞ

ثاؾـــاْ زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪﭼ ٝٗ ،ةـ ٓـٞض ك ًٞهــَٚم ،ةـ ٓـٞض ك ًٞهـطــاٞٙن كـاتَٚلــ ٛزٙاضٚٙلــط ٗ
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ٓٙٞـ ،ٞك ٞتَٚٚـس هٞةـ ّٙٞزٝضـِّ٢ ،جـا كـاتَٚم كــات ٛزٙاضٚٙلــط ٗ ٠هٞةــ ّٙٞضـْ٘ٗ ٓـا ،
ُـــ ٞغـٞعاتَٚـــم زٗ زٝخطَٙـــُّ ،ـــ ٞغــــٞعاتَٚم ثــَٚـ زٝخـــط ،َّٙةــــٗ ٞضزٙــ ٛهـــ ٞكــــاتٛ
زٙاضٚٙلــط ٗ ٜخ ٙــاُس هٞةـٙٞــّ زٝضــِّ٢ ،جــا ٓــ َٞتــان تاكٚــاْ كــات ٛزٙاضٚٙلــط ٗٙاْ
ٓٙٞــ ،ٞكـــاتٞ ٞ٢ ٛهٚــاْ ٓٙٞــٓ ٝٗ ،ٞـــ َٞةـــ ٞك ًــَ ٞي كـ ًــٞهٚـ كـــاتَٚل ٛزٙاضٚٙلــط ٗٗ،
 ٞ٢ـٞهٚـاْ ٓٙٞــ ٞك ٞتَٚٚـس هٞةـ ّٙٞزٝضــّ.
ة

 : ٜﭽﮬ ﮭﭼ٢ ،ـٝٗ ٜٞض٢ ٜٞـاز٢ ! َٝـٜٞ
ـاض ٜض٘ ض ١َٝك تـا ٛٙزٝفٞضً٘ َ

ضِؤهـٞكـــاُ٢ ٛـــاز٢ ! َٝــ٢ ٜٞـازًٝـع زٝكـــاْ ! ﭽﮮﮯﮰﮱ﮲﮳
﮴ﭼٓ ،ـٞض كـاتَٚم ثَٚغـًٞةـٞض َُٚم ه ٞخ تاْ ٗ ،تٝٗ :ٞن خ تاْ ةٞؾـٞضْ ،هٞ ٞهتاُس
زٝشٝٗ ، ّٙن ٞٓ َٝ٘ٚ٢غـت ةـ ٞـٞضًا ١غــٞضًا زٝكـٞٓ ،ْٞغــت ةــ ٞخ ؾـُ ١ٛٚاخ ؾــٛٚ
زٝكٝٗ ، ْٞن  َٝ٘ٚ٢ه ٞؾت ١خـ٘ َّٙثَٚلٔـاتْ٘ٗ  ،ةــ ٞظًـاُ ٛخ تـاْ زٝتاُـسٗٓ ، َِّٙـٞض

كـــاتَٚم ضُِٞ ٗٝكط ٗ َُٚلـتـــاْ هــ ٞخ تــاْ ةــ التــاْ ٓــاتّ  ،ﭽ﮲ ﮳﮴ﭼ،
٢ـاٞٙتٞكـــاًُِٚ ٛــاْ ةـٞغـــٞضز

زٝخـــَِ٘ٙسُ ، ٝٗٞﭽﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﭼ ،زٗ ٢ ٜــ ٜٝٗٞثَٚغًٞةــٞض َُٚم (عًْْ ِٗٝايؿَْْٚ ٠ايطَّْْ) ،زَٙـــّ هــٞ
خ تــاْ ٢ـاٞٙتٞكـــاًُِ ٛتــاْ ةـٞغـــٞضز زٝخـــ٘ٓ : َِِٝٗٞٙــٞض كـــاًَٚم هــَٚ ٢ ٞــ٘ ٝثاضَٙـعكـــاض
ةــآ ،١ضـاكـٞكـاض ةـآ ُٞ ،تطغـٚاْ ٓـ ٞٙٞة ز ٓـــاتُ٘ٗ ،ـ ٞخـ ١َٞثـٞش ضٝف ز ز ٝـــطْ ةـ
ِض ةـطزٗٗٙ ،اخـ٘ز ُٞٓ ٞغت ةًٞ ٞتطغ ٛٚزٝكـٞٓ ُٞ ،ْٞغـت ةـ ٞزهـتُٞطـ ٛٚزٝك ٗ ،ْٞت:ٞ
ةٞض ُةٞض خـ٘  ٝٗ ،ةٞض ُةٞض زٙس ض ٜخـ٘

 ،ﭽﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ ،ةــــٞةَ ُ ٗٞ٢ـ ــ ٜٞكـــ ٞهـــٚ ٞـ ــاتٛ
 ٢ــ ٜٝٗٞثاض َ ٙــع ةلــ٢ ،ْٞـاٞٙتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ةـــ ٞزضؤ ز ز َٚ ُٝــّ ٝٗ ،هــٚ ٞــات٢ ٛــ ٜٝٗٞكــٞ
ضـاكـػـاظ ٛٙةل ،ْٞخـ ٙاْ ه ٞةـٞض ُةـٞض ٢ـاٞٙتٞكـاُ ٛخـ٘ ز ةـ ٞظي ز ٝطْ ١خط ثٞكـاضٛٙ
زٝكــــ ١ْٞغـــــت َٞزٝكــــ ،ْٞﭽﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼُ ٗٞ٢ ،ـــــٞ

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

( ) 22 – 02

[ ] 122

ٓـاٗٝهـ٢ ٛـا ـطْٙ ،اخـ٘ز خـاٗ٢ ُٛٝـا ـطْ ٝٗ ،ةـًٚٞٓ ٞؿـ ٛٙٞتَٚٚـس زًَِِٚٝــ ،ٝٗٞك ٗٞتـ:ٞ
ٗضٙا ٜخ تاْ ةّٓٞ٢ ،وـ ٛتٞئـ٘ ٗ ٚ٢كةح ةُّٞ ،ن ٓٞ٢وـ ٛك٘فـطٗ خــ ةــ ٞظهــطط ،ٛٙةـ
ٝٗ ٝٗٞ٢ةـٞض ً٘شز ٜٝخــ٘ ةلـ ،ْٗٞكـ ٞتـطؽ ١خـ ١َٞثٞش ضٝتــاْ هٞغــٞض ُٞةــآ ،١ةطـِٞ
ةـٞٓٞؾــــتَٚل ٝٗٞكـــٚٓ ٞــــ تـــطؽٓ ١ـــ ٚزهـتُٞطـٞٚٚكــــ ٛتَٚـــس ُـــٞةآُ ،ـــٞن ةطِــــٞ
زؤظٝخَٚلــ ،ٝٗٞكــ ٞغــع ُٙٞ ٗٞ٢ ٜــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ٙاْ ةـــ ٞزضؤ ز ُــاٗ ٝٗ ،ٝخ ٙــاْ ه ـٞ
ةـٞض ُةـــٞض ٢ـاٞٙتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ز ةـــ ٞظي طتــ٘ ٝٗ ،ٝغـٞضٝجنـــاَ خط ثٞكـــاضٚٙاْ كــطزٗ ٝهــٞ
ظٙٗٝس  ٝٗ ،ؾـاٙػـت ٝٗٞ٢ ٜٞةْ٘ٗ ك ٞخـ٘  ٜز ز ـٞض ةـ ٞزؤظٝر غــع ٙاْ ةــس .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

ًٞغــــــٞهٞٙ ٜٞكـــــ :َٞكـــــ ٞزٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ.
ثَٚـِج ٓٞه٘ٝغـت ٞه ٞةٞض ُةـٞض ٢ َٞ٢اٙـٞتٞز
يةلَوةسـتةى يةكةم  :هـ ٞﭽﭴﭵﭼ ٙ( ،ا) ٢ـاًطِ ظ ٜةاُ كطزُٜ( ٞأدَا ٝ٠اي ٓٚدَا)٤
ةـٞةَ ٞٙكـَٚم ة ٓ ٜـٙٞـ ٞةوــآ :ة ضـ ٛخــ٘ زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭴﭵ ﭼ٢ ،ـٜٞ
ضِؤهٞكـاُ٢ ٛـازٝٗ ٜٞ٢ ! َٝضٞكـاُ٢ ٛـاز َٝ؟ هٝٗ ٞةًـس زٝهـَٚني :ة ٙــٌَٚ٢ ٞـ( ٞبْٓ ْٞ
آدّ)ًاْ ،ة ٞضِؤهٞكاُ٢ ٛاز ،َٝةٝٗ ٞض٢ ٜٞاز ،َٝة٢ ُٜٝٗٞ ٞـاز ،١َٝةـ٢ ٞازًٝع زٝكاْ
هَٚلـس ٗٝت ــ ،ٝٗٞضُ٘ل ــٓ ٞــٞضزٗٗ ضِٞ ٝظٝكــ ٞز ٝطَٙتــٗ ،ٝٗٞؾـــ( ٜٞبَ ْْٜٔٓ ٞآدَّ) ٗ تــ:ٞ
 ُٜٞ ٗٞ٢ك ٞه٢ ٞـاز َٝثٙٞـس ةِْ٘ٗ٢ ،جــا َُٚط ةـّٙ ،ـــاْ ًــآ ،هـ ٞظًـاُ ٛعٞضِٝةٚـس
ةِطـِٙٞٚـٞن ٓٙٞـ ٞك ٞثَٚـ ٛز ٝـ٘تطَٙتَ ( :ت ِػًْٔٝب ايرٓنٛٝزَ ٢عً ٢ٜاإلَْْ ٢اث) كـاتَٚم كٞ
َُٚطً ١آ ثَٚل ٝٗٞةاؽ زٝكطٗ ،َّٙؾٞٙٞن ةٞكاضزَِٚٓٝط َٜكَُٚ ٞطِٞٙكاْ ز ٝطَٙت، ٝٗٞ
ةٞةَ ًَِٞٚٚكـاُٚـ ٓٞض ز ٝطَٙتٞ ٞ٢ ، ٝٗٞضُا كـ ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽﭴ ﭵﭼ،

ًاُـــاْْ َٜ( : ٜا أبْْْٓا ٤آدََّ ْْ َٜ ٚا بََٓ ْْاف آدََّ) ٓٞضزٗٗكـ ــٚاْ ز ٝطَٙتـ ــٝٗ ،ٝٗٞن ضــــ ْ :
ﭽﮪ ﮫ ﮬﭼٞٓ ،ضضُٞس ٝﭽﮫ ﮬﭼ ة َُٚط، ِٞٙٞٙ
ةٞةَ ٓ ًٗ٘ٞظ ُاٙاْ هٞغٞض ٞٙ ٝٗٞ٢ن زُٝطّ كـ : ٞﭽﮪ ﮫ ﮬﭼ،
٢ــــافطٝتاُٚـ ز ٝطَٙتـــ ،ٝٗٞةــــٞةَ خــــ٘ ةــــ ٞثَٙ٘ٚػــــتُٞ ٟٚظ ُٚـــ٘ ، ٝةةـــٞضً٘: َ٠

ﭽﮪ ﮏ آَْٔٓﭼ.
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يةلَوةسـتةى وةةةم  :كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﭶﭷﭸﭹﭼ٢ ،ـاٙا ث ؾــان هـٞ

٢ـاغ ــٌاْ ز ةـــٞظ ٝ٘ٙ؟ خـــ٘ ة ضــ ٟزٝفــٞضً٘ : َٜﭽ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ  ،ث ؾــــاكٌاْ ةـ ـ غــــٞضتاْ ُاضزؤتــــ ٞخــــ٘ ض ،عـ ــٗٞضِ ١ ٝعـــٙٞةتاْ
ز زٝث ؾـ ـآ؟ هـــٝٗ ٞةَ زٝهــَٚنيًٞ٢ :ـــٝٗ ٞن ٢ـــ٢ ٗٞــــاٞٙتٙ ٗ ٞـــ ،ٞكـــ ٞزٝفـــٞضً٘:َٜ

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼاحلدي د ٗ ،تـــ٢ :ٞــــاغٌِاْ ُاضزؤتـــٞ
خـ٘ ض َٜكـَٚٓ ٞعَٙلـ ٛظؤض ٜتَٚس ٙـ ٝٗ ،ٞضـُٞس غـ٘ٗزٗ كٞهــلَٚل ٛتَٚـس ْ ةـ خـٞهم،
٢ ًٞٞ٢ـاًاش ٞٙٝة تٞكـِ هـ شٙـا ٜغـٞضةاظ ١ٟٙتٞكِـ هـ شٙاًٞ ٜز. ُٛٚٝ
ٙـــاْ ٗٝن ٢ـاٙـــــٞت ٛشًـــــاض )6( ٝهـــ ٞغـــــ٘ٗضِٝت( ٛايصَ ْْس)ز  ،كـــ ٞزٝفـــٞضً٘: َٜ

ﭽﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭼ ٗ ،تــ :ٞخــــ٘ ٓٞؾـــت ـــ٘ٗت ٛهـــٞ
٢ـاشٝةْ ة ُاضزُٗٗـ ٞخــ٘ ض ،كــًٞ ٞةـٞغــؤ ٘ؾــيَُٚ ٜـطٗ ًــآ ،ضِٝؾــٗ ٞةخـٛ
َُٚطٗ ًــآ ٝٗ ،ـ ُٛ ٘ٙٞغـثَُٚ ٛـطٗ ًــآ ٝٗ ،ـ ُٛ ٘ٙٞضِٝؾـَُٚ ٟـطٗ ًــآٝٗ ،ن هـٞ
غــ٘ٗضِٝت( ٛاثْعاّ)ز ة ٞتٞفكـٚىَ ةاغـٌاْ كطزِٗ٢ ،ٝجـا ة ضٗ ٛؾـ ٜٞز ةـٞظ ُسْ
(إْْصاٍ) ةـٞكـاضٓـات٘ ،ٝة ٢ـاغِٚــ ،١ة ٢ـاشٝهـٚـ ،١ة ةـٞضط ١ث ؾــاكٚـ ؟

ضُ٘لــًٞٓ ٞـــ٘ٗ ٢ــ ٗٞؾــتاُ ٞةـــ ٞفــٞضًاُ ٛخــ٘ زضٗغـــت ةــْ٘ٗٝٗ ،ن ةوـَٚٚــ:ٛ
فٞضًاُ ٛخـ٘ ز ةـٞظ ٝ٘ٙة غـٞض ظ ،ٜٗٝة ٓـَِٚـاُٞز٢ ٠ـ ٗٞكٞضٝغــتاُ ٜٞكـ٢ ٞـٗٞ
ؾـتاُٙٞـاْ هـآ زضٗغـت زٝةـّ ٗٞ٢ ،فٞضًاُ ٞهٞال ْٞٙخـ٘ ٗ ٝز ةــٞظٙ ،ٝ٘ٙـاْ هٞةــٞض
٢ـ ــ ٜٝٗٞكـ ــ٢ ٞــــاٗ ٠هٞغــــٞضِ ٝٗٝض زٝةٞظَٙــــِط ٗ ،زٝةَٚتـــٓ ٞـ ـ  ٜضِٗٗٝن ، ١ثاؾـــاْ
ثٙٞس ةـُ٘ٗ ٛت٘ٗن ١خـ٘ض٢ ًٜٗ٘ ١ٛٙـاشٝيَ  ،...ةـٞةَ ضِ ِ ٠ض غــتـتــط ٓـٞض ٙٝٗٞ٢ـٞ
ك ـ٢ ٞــ ٗٞؾـــتاُ ٞةـــ ٞفــٞضًاُ ٛخـــ٘ زضٗغـــت ةــْ٘ٗ ،١فٞضًاُٞكــٞف هــ ٞخـــ٘ ٗٝ
ز ةـٞظ ،ٝ٘ٙك ٗٞ٢ ٞؾـتاُ ٞه ٞظٙٗٝس خبـ٘هـقـ.َّٚ
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يةلَوةس ــتةى ســيـــــةم  :كــ ٞزٝفــٞضً٘ : َٜﭽﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼً ،اُــاٜ
خؿٔ ََْْٜٚ ٞط ْْرتُ عَْٛزَاتْٔه )ِِْْ ٝعـٗٞضِٝتتــــاْ ز زٝث ؾــآ ١ثُٔٞـ ــاْ زٝكــــا ٓ ٝٗ ،ـــَٞ
( ُت ِ
٘ ُٚٚؿــــتاْ ثـــآ زٝةـٞخؿــــآ ،ﭽﭾﭿﮀﮁﭼ ٝٗ ،ث ؾــــاكٛ

تٞئ٘  ٝٗٞ٢ ،ةاؾـي ، ٝكًٞ ٞةـٞغـت ث ٞٙٝٗٞ٢ َٛٚتٞئ٘ ف ث ؾـاكَٚلًٞ ٛعِٚٙٗٞـ١ٞ
ُاخِٚ٢ ٛػـاْ ز زٝث ؾآ ُ ٝٗ ،اخِٚ٢ ٛػـاْ زٝثاضَٙعٝٗ ،َٜن ض ْ ث ؾـان ِٚ٢ػــاْ
هــ ٞــٞضًاٗ غـــٞضًا زٝثاضَٙـــعآ ،١هــ ٞضـــاٗ ٜخــٞهم زٙٝثـــاضَٙع ،َٜكـــ ٞعٙٞـــب١
كـً٘ٞكـ٘ضِ ٟٙةةِٚـّ ،تٞئ٘ ف كـٙٝٗٞ٢ ٞـِٚ٢ ٞػـاْ كـ ٞعٙٞــب ١كـً٘ٞكــ٘ضِ ٛٙتَٚـس
ثٙٞس ُٞةــآ ٗ ،هِٚ٢ ٞػـاْ زٝكـا كِ ٞض غـت ١غـاؤ ةـآ ه ٞـٞيَ خـ٘ ٗ خٞهــلس ٝٗ ،
خــ  ٜهـــ ٞزضؤٗ خٚـــاُ ١ ٞفَٚـــــىَ ١ـــــٞف ١غــــتُ٘ ١َٞآةـــاض ١ٛٙعٙٞةـــس ضٛٙ
ةثاضَٙع ،َٜث ؾـاك ٛتٞئ٘ ٗ هِٚ٢ ٞػـاْ زٝكـا ضِٗٗ  ٛغـٞالً ١ ٞثاضَٙعض ٗ ةـآٝٗ ،
ٓٞض كٞغَٚم ضِٗٗ ُٞ ٛخ ف ١عٙٞةس ض ةآ ،ةـ ٞت٢ٞلٚس غــٞالًٞت ١ٛٚثـاضَٙعض ٗٛٙ
ٞغـــت ٞغـ٘ٗز َ ٙــل ٛث ــآ ُا ـ ُٞٙٞــآ  ،ضُ٘ل ــ ٞهــِ ٞض غـــتٚس ٞغـــتِٚ٢ ٜٞػـــاْ
تَ٘ٙلـوـِٚ٢ ٛػـاُ ، ٞةـٞةَ ضِٗٗ ـِٚ٢ ٛػـاْ َُٚـ٘ٝضِؤن ١كـاكـوـِٚ٢ ٛػـاُ.ٞ

يةلَوةســـتةى ضــوارةم ِ٢ :جـــا ٢ــ٢ َٞـــاٞٙت ٜٞكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﭼٝٗ ،ن ٢ــــ٢ ٗٞــــاٞٙت ٜٞشًـــاض ٠)197( ٝغـ ــ٘ٗضِٝت( ٛايبك ْْسٙ)٠ـــ ،ٞكـــٞ
زٝفـــــــ ــٞضً٘ : َٜﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ  ٝٗ ،تَ٘ٙؿــــــــــ٘ٗ

ٓٞهةطــــطْ ،ةاؾــتــــط ّٙتَ٘ٙؿــــ٘ٗ تٞئ٘ ٙـــ ، ٞهـــ َٜٗٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ ،ةاؾـــي ّٙتَ٘ٙؿـــ٘ٗ تٞئ٘ ٙــ ،ٞه َٚــطٝف زٝفــٞضً٘:َٜ
ﭽﭾﭿﮀﮁﭼ ،ك ٗٞتــــ :ٞتــــٞئ٘ هــــ َٜٗٞتٞؾــــة ٕٚكــــط ٗ ٝةـــــٞ
تَ٘ٙؿـ٘ٗ ١ظ زٗ ظٝخٚـطٞٙٝن كِٚ٢ ٞػـاْ ٓٞهـٚس ٝـط ،َٜهَٚـطٝف تٞؾـة ٕٚكـط ٗ ٝةــٞ
ةـٞضط ١ث ؾاكَٚم ،كِٚ٢ ٞػـاْ ٘ ْ زٝكـا  ١زٙٝثـاضَٙعُٞٓ ،َٜسَٙلــٚـ ٘ت٘ٗٙاُـ:ٞ
ﭽﭾ ﭿﭼًٞ ،ةـٞغـت ث َٛٚث ؾـاكَٚل ٞك ٞك ٞهـ ٞكــاتُٞ ٛطـس ً ،طؤظــ
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زٝثاضَٙعٝٗ ،َٜن  :ث ؾاك ٛخـ٘ز ١ٝظض ١َٜئٞهـغاْ٢ ١ـ ٗٞث ؾــاك ٜٞكـ ٞكــات ٛخـ ٜ
تٚـطٗ ؾـٚـطٗ ضًِ ٛهِٚ٢ ٞػـاْ ـِ َٚط ٗٝتـٝٗ ،ٝٗٞن خــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض هـ ٞغـ٘ٗضِٝتٛ
( يٓخ ْ ْ ٌْْ)ز

زٝفـــــــٞضً٘ :َٜﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ ،
ٗ ت :ٞةـٞضط ١ث ؾاكَٚم كـ ٞهـ ٞكــات ٛغــٞضًاٗ ٞضًــاز زٝتــاُثاضَٙع ٝٗ ،ٜةــٞضط١
ث ؾـاكـَٚم ك ٞه ٞكـاتُٞ ٛطـس زٝتـاُثـاضَٙــع.َٜ

يةلَوةســـتةى َـيـهةـــةم  :ثاؾــاْ زٝفــٞضً٘ : َ٠ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ٢ ،ـا  ًٞٞ٢هُٚ ٞؿـاُٞكـاُ ٛخـ٘  ،ٞٙة  ٜٝٗٞ٢ثُٞـس ٗٝضةطـطْٙ ،اخــ٘ز
ةٚـــط ةلُٞــ ،ٝٗٞضٚٚـــاْ ةـٚـــط ةلـــَٙٗٞت ٝٗٞ؟ تــاك٘ ُٚعـٌٞتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ٙاْ ةٚـــط
ةلـَٙٗٞت٢ ٝٗ ،ٝٗٞـٞضك ٛغـٞضؾــاُ ٛخ ٙـاْ ةـٞض ُةــٞض ةــ ٞخــ٘  ٜتـان ١ثــان ةٚــط
ةلَٙٗٞت.ٝٗٞ
ةٞهــــآ هـــُٚ ٞؿـاُٞكــــاُ ٛخــــ٘  ٜثٞضٗٝضز ــــاض ،ةــــٞضط ١ث ؾـــاك ،ٞكـــ ٞخــــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـــاض ضُٞـــس ْ ـ ض ٝكٞضٝغـــت ٠ٞخــاٗ ٜهــ ٞظٙٗٝــس ز ُــاْٗ ،كــ ٞضٓٝــا
ةـٞضط ١ث ؾـاكٚـاْ هـآ زضٗغـت زٝكطٝٗ ، َٜن  :ضِٗٗٝن  ،ة َِٗٙـ : ٞثُ ، ًٞاٙوـ ْ،
٢اٗضٙؿـــًٍ ،ـــ٘ٗ ١خـ٘ضٙـــ ١ٟت٘ٗكـــ٢ ٟــاشٝأل  ،...خـــ٘  ظؤض ـ ض ٝكٞضٝغـــتٜٞ
خـاٗ ٜزضٗغـتلـطزٗٗ ٠كـ ٞضُٞس ْ ةـٞضط ١ث ؾـاك ٛض ٗ ضٙاْ هــآ زضٗغــت
زٝكـط َٞٓ ،َّٙة خـ ثاض غـ ه ٞغــٞضًاٗ ـٞضًا ٝٗ ،ز ث ؾـِٚــ ٟعـٙٞــب ١عــاض،
ٗ ٝة خـ ِض ظ ُسُ ٗٝٗٞخـ ــ٘ ْ كـطزْ .

ًٞغـٞه ٜٞزٗٗ : َٝكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﭼ٢ ،ــــٝٗ ٜٞضــــٜٞ
٢ـــاز ! َٝؾـــٞيتررءْ فط٘ٙت ــاْ ُــٞز ٝٗ ،ن ة ــاب ١ز ٙلتــاُ ٛهــ ٞةـٞٓٞؾـــت زٝضكــطز،
ةـٞضط ١ث ؾـاكٚـاُ ٟهــآ ز ضُِٚــّ  ،تاك٘ عٙٞـب ١عٗٞضِٝت ٛخ ٙاُٚاْ ثَٚؿــاْ ةـس .
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ئةمة ضـوار شـيت لــآ ةةروةطــرييـو:
 ٗ /1تـ ٞثُٞس ه ٞةاب ١ز ٙلـتاْ ٗٝضةطـطَْٝ٘ٚ٢ ،ف ةـً ٞـٞضٝز ٜةـاب ١ز ٙلتـاْ ُٞضـّ،
ٗ ٝؾـٞيتءْ ٗٝن  ُٛ ٗٞ٢فطٙـ٘ز  َٝ٘ٚ٢ ،ه ٞخ تـاْ ٗضٙـاةَّٚ٢ ،ـ٘ٝف فطٙـ٘ ُـٞز .
ِ٢ /2جـا ك ٞزٝفـٞضً٘ : َٜث ؾـاكٚاْ هـآ ز زٝضُِـــآُ ،ـٞن هــ َٛٚز ضُِـني  ٗ ،تـ : ٞخــ٘ ٜ
ظ ُـــا  ،كــ ٞكاضٝكـــ ٠ٞؾــٙٞتـــاْ ةـــ ٞكـــطز ضَٚ٢ ٠ػـــتا (ؾعٌْْ ايُْكْْازع) زَِٙــآٝٗ ،ن
ثَٚؿــتـــطٙـ ٢ـــاًاشًٝاْ ث َٚــس  ،ة ـ ٙٝٗٞ٢ـــ ٞكـــَِٞٙٗ ٞك ــًٞ ٗٞؾـٔٞزٝك ــ ٞةَٚـَِٚت ــٞ
ةـٞضضـاٗ  ،ك ٞت ةـ ٞكطز ض زٙٝةِٚـ ١ٛتَٚــ٘ ٠ٝضِ زًَِٚٝــآ ةـ ٞضـاٗ ٠خٙٞــايَ .
 /3كــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮗ ﮘﭼ ،تاكـــ٘ عــٗٞضِٝتٚاُٚاْ ثَٚؿــاْ ةــس ،
ك ٗٞت :ٞزٝضخػـت عـٗٞضِ ١ ٝعــاضً ٜطؤظــ ٢ــاًاجنَٚل ٛـــٗٞض ٜٝؾــٞيترءُـ ،ٞكـٞ
ةـ ٞز خً ٝٗٞطؤظـ ٓٞتا ه ٞضِٗٗ ٜتٞكِـ ه شٙاٗ ه ٞضًِٗٗ ٜاززٚٙـ ٝٗٞثـَٚـ زٝكـ،َٜٗٞ
ظٙـاتـط عـٗٞضِٝت ٛخ  ٜزٝضزٝخا ! ضُ٘لـ ٞكـات ٛخـ  ٜكـً ٞطؤظـ ظؤض زٗ كـٗٞت٘ٗ
ةـــ٘ٗ ،ٝةـٞعـاغــــت َٞخـ ـ  ٜز ث ؾـــِ٢ ،ٝ٘ٚجـــا ٗضزٗ ٝضز ٝكـــ ٞةـــٞضٗٝثَٚـ ضـــ٘ٗ،ٝ
خـ ز ث ؾـ ٚظٙاز ٜكطزٗٞٓ ،١ٝتا ظٙاتط ةٞضٗٝثَٚـ ض٘ٗ ،ٝظٙاتط خ  ٜز ث ؾـ،ٝ٘ٚ
ةـٞةَ َٚ٢ػــتا زٗٗةاض ٝز ٝـٞضَِٙتـ ٝٗٞة غـٞضزُٞ ًٛٝفاً ١ٛٚغـٞضز ًٛٝغــٞضٝتا،ٛٙ
كٞٓ ٞضضـُٞس ٝهـ ٞضِٗٗ ٜتٞكـِ هــ شٙاٗ هـ ٞضِٗٗ ٜضِٗ هٞتٚٚـ ٝٗٞةــٞضٗٝثَٚـ ضــ٘ٗ،ٝ
ةـٞةَ هـ ٞضِِٗٗٚ٢ ٜػــاًُٞ ١ٟٚعِــ ٝٗٞٚٙٗٞةــٞض ٗٝزٗ ِ ٞض ٗٝتـ ،ٝٗٞةــ ٞةـٞهــطٜٞ
 ٜٝٗٞ٢كٗ ٞضزٗ ٝضز ٝخـ  ٜةـٞض ٗٝضِٗٗتـلطزُـ ٠ٝٗٞظٙاتط ةطزؤت.ٝٗٞ
 /4ةَٚطـً٘اْ ًٞ٢ـٝٗٞ٢ ٞؾـ ٛهَٝ٘ٚضزٚ ٝــط ،َٜكـ٢ ٞــاز ١َٝـ ٗٗٞث ؾـاكَٚلٚاْ هٞةــٞضز
ةـ٘ٗ ٝٗ ،ٝؾـٞيتءْ هـ َٛٚز ضُُِٞ ٝٗٞ٢ ،ْ٘ٚة٘ٗ ٝك ٞةـٓٞــ ُ٘ ٜآٞكٙٞاُـ ٝٗٞـــ ٗٝن
ُٓٞسَٙم هـ ٞت٘ٙـَـصٝض٘ ْ ٗٝت٘ٗٙــاُ ٞـــ عٙٞــب ١عـاض ٜخ ٙـاْ ،عـٗٞضِٝت ٛخ ٙـاْ،
ٙاخ٘ز ثاف ١ثَٚؿ ٛخ ٙاُْٞ٢ ،س ًٞكاُ ٛظ ٗظَٙـ ٛخ ٙاْ ةة ،ِّٚةٞهـل٘ ث ؾــاكَٚلٛ
زٙاضٚٙلط ٗٙـــاْ هٞةـــٞضز ة٘ٗ ،ٝهـــ٢ ٞـــٞجناًُ٘ ٛآٞكٙٞاُـــس  ،ث ؾـــاكٞكٙٞاْ هــــآ
ز كـــُٞط ٗ٢ ،ٝـــٞز ٜة ضـــ ٛخــــ٘ زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮔ ﮕ ﮖﭼ ؟ خــــ

ؾـٞيتءْ ُٞض٘ٗ ٝةـٞزٝغـت هـَٚٚاْ ز ةطُِآ  ،زٝهـَٚـني  :ضُ٘لـ ٞهـٞ٢ ٞجنــاً٢ ٛـٝٗٞز
كــ٢ ٞـــاز ١َٝــ ٗٗٞةـٓٞـــ  ٜخـ٘ ضزُٚــاْ هــ ٗٞزضٝختــ ٞئٞز ٝــٞكط ٗ ،ٝٗٝكــ ٞةـــٞ
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زُـٞز ْ ١خـ٘ةـ٘تـ ٜٞؾـٞيتءْ هــَٚٚاْ خــ٘ ضزٙٝٗٞ٢ ،ــاْ ةٞغــٞض ٓــات٘ ،ٝكــ ٗٞت:ٞ
ٗٝن خ  ٜةـٞض ـٞكـ ٜٞهــآ ز ضُِــ ٛةّٙ ٗ ،ــ.ٞ

كو ر هت باسيك د ه ر باره ى
سنو و رى هع و ر ه ت و حو كمي د ا بتوشيني
ـ
7

7

7

 )1طــهووسي عـــةوسِة

()1

:

يةكـةم  /غـِ٘ٗض ٜعٗٞضِٝت ٛثٚــاٗ :

هٞغـٞض ضِ  ٜظؤضةــ ٜٞظ ُاٙـاْ َُٚـ٘ ْ َُٚـ٘نٞ٢ ١شُ ٙـ ،ٞةـ منــُ٘ٗ( :ٞأبْ ٛحٓٝؿْ)١
ضِٞ ٝت ٟخـ٘  ٠هـآ ةــآ٘ ،ت٘ٗٙـٞت( : ٟايْسنبْْ ١عْْٛز ٗ )٠تــٞ٢ :ٞشُــ عـٗٞضِٝتــ، ٞ
ةــٞةَ ضِ  ٜزٙلــٞف ٓ ٙٞــ ٞكــ ٞزٝه ــآ :عــٗٞضِٝت ٛثٚــاٗ ت ُٚٞــا ثــاف ١ثَٚؿــٞٚت٢ ،ٛــَٞ
ِض ٙـٞف ٓـ ٟك ًٞهـَٚم ه ٞظ ُاٙـُٚ ٗٞ٢ ،ٞـ (إبْٔ أبْ ٞايرْ ٥ب  ٚداٚد ايعْاٖ ْسٚ ،ٟإبْٔ
أبْ ٞعبً ْٚ ١ايٛبْسٙ)ٟـّٓ ُٞ ٗٞ٢ ،ـ ًٗ٘ٞضِ ٙاْ ٗ  ٞٙكـ ٞتُٚٞــا ثــاف ١ثَٚؿـــ ٛثٚــاٗ
عـٗٞضِٝت ،ٞةــٞةَ ضِ ُْٞ٢ ١س ًاُــ ٛزٙلـٚٓ ٞطٚــاْ عــٗٞضُِٚ ٝــّ ٝٗ ،ضُٞــس ؾــتَٚم
هٗٞةاض ٝٗٝةـ ٞةـٞهـط ٞز:َِِٝٗٞٙ
 - 1خــــــــــــ٘ زٝفـــــــــــٞضً٘ :َٜﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ،
ث ؾـاكَٚلٌ ــاْ ة ـ ز ةـــٞظ ُسْٗٗ ك ــ ٞعـٗٞضِٝتت ــاْ ز زٝث ؾ ــآ ِ٢ ،جـــا عــٗٞضِٝتٚـ
ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــِٚ٢ ٞػـــاْ ث َٚــُ ٛاخ ؾةــآ زٝضةلــ ، َٜٗٞكـــ ٞةُٞػـــة ٞثٚـــاٗ ٝٗٝثــاف١
ثَٚؿـٞٚتـ. ٟ
 )1اجلاَع ثحهْاّ ايكسإٓ ،ج ،7ف.147
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ج ْسَْ َْ ٣بٔ ٗٞائً  ْٔ٘٤ؾ ْ ٞشُقْ ْٜامَ ْ ََِٝ ٢بْ ْسَ "ٚؾْ"ْ٘ ْٝ
[ – 2عْٔ أَْْٜظ ٣بََِْٔ ٢ائْوٕ  ،ؾٜأِ ٜ
رُ ِْٖ حَطَ ْسَ اإل٢شَازَ ع ْْٔ ٜؾخٔ ْرٔ ٔٙحَْ ْتٖ ٢إ ْْٞ ْٚ٢أِْٜعْ ٝسُ ٢إي ٢ْْ ٜبَْْ َٝا ٜ ٢ؾخٔ ْرٔ َْبٔ ْ ٚٞايً] ْٔ٘ ٤
خ ْاز ٟٓ٢بْسقِ (ََُٚ ،)371طًِِْٔ بْسقِ ٗ ،})1365( :تـُٞٞ٢ :ٞغــ ٟكــ٘ضِٜ
َسَجَُْ٘ اي ُب َ
{(أِ ٜ
ًاهٚم خـ٘ هِ َٟٚض ظ ٠ةـآ ،زٝهــآ :ثَٚغـًٞةــٞض  ثَٚؿـةـطِكــ َٛٚكـطز {ٙاخــ٘ز ةــٞ
خَٚط ٙـــ ٛضِؤٙؿــــتٙ ،اخــــ٘ز ةــــِ ٞض كـــطزْ} ،هـــ ٞك ةُٞكــــاُ ٛخٙٞةــــٞضز  ٝٗ ،هـــٗٞ
فٞضً٘ٗزٞٙٝز ٓاتـ٘ : ٝك ٞثَٚغـًٞةــٞض  كط غــٞك ٜٞخـ ٞٓ ٜهـلــطزٓ ،ـٞتا ًـّ
تًٞاؾـــــا ٜغـثَٚتٚــــِ ٛض ُــــ ٛثَٚغـًٞةــــٞض ٠خــــ٘ َ  زٝكــــطز ٗ{ ،تـــِ :ٞض ُـــٛ
ثَٚغـًٞةـٞض ٜخـ٘  زٝضكٗٞت٘ ٝكـات َٟكط غــٞك ٜٞخـ ٞٓ ٜهــلطزٗ ،ٝةـ ٢ـٜٝٗٞ
ضـان ةت٘ ُـآ ِض ةـلـا }.
ًٞٞ٢ف ٢ـ ٝٗٞز ٝـُٞٙٞـآ كـ ٞضِ ْ عـٗٞضُِ ٝـٞةـآ ٞ٢ ،ـٞضُـا ثَٚغـًٞةــٞض ٠خــ٘
ِض ُ ٟخـ  ٠زٝضُٞزٝخػـت.
طسٖ  ٠ٝيِٝ ٜطْت ٔب َعِٛزَ ٗ ،)٠تَُٚ :ٞــ٘ن
ً - 3اهـٚم ضِٞ ٝت ٟخـ٘  ٠هـآ ةـآ ـ٘ت٘ٗٞٙت( :ٛاي ٗ
عــٗٞضُِٚ ٝــ.ٞ
نبَتَْإ٢
طْسَٖٚ ٝ٠ال ٜايسٗ ٞ
 - 4ؾــافٚع ٛضِٞ ٝت ٟخــ٘  ٠هـــآ ةــآ٘ ،ت٘ٗٙـٞت( :ٛيِٜٝطْْت اي ٗ
ؿ ْخٔ ٗ ،) ٝتــَُٚ :ٞــ٘نٓ ١ــٞضزٗٗ ٞ٢شُ ٞٙكـــاْ هــ ٞغــِ٘ٗضٜ
َٔ َْٔ اي َع ِْٛزََ ٔ٠عً ٢ْْٜاي ٖ
عـٗٞضِٝتـس ُٚــّ ،هٞغـٞض ئػـِ ٜٞض غـت تط.
ٓٞهـــةٞتٝٗ ٞن ثَٚؿـتـــط ٘اـــاْ  :ظؤض َ ٙــم هــ ٞظ ُاٙــاْ زٝه ـ :َّٚة ـ ثٚــاٗ ُ َٚــ٘ ُٟ
ُ َ ٚــ٘نٞ٢ ١شُ ــ عـٗٞضِٝت ــ ،١ٞة  ٙــٞف ضِ ٢ ٜــ ٗٞظ ُاٙاُــ ٜٞزٙلٞؾــــٍ َِٓٚــا ،تاكـــ٘
كـاتَٚم ًـطؤظـ ُاضـاض ة٘ٗ ةع ُـآ ة٘ ضٗ زٝضفـٙٞٓ ٞــٓ ،ٞــٞضٗٓٝا هــ ٞكــاتٙ ٛـاضٛٙ
كطزُــس ٙ ،ـــاْ هــ ٞكـــاتٝٗ ٛضظؾــس  ٞ٢ ،ـــٞض كٞغـــٚلٌاْ زِ : ٠ض ُــ ٛزٙــاض ةــ٘ٗٙ ،ــاْ
 ُٜٞ ٗٞ٢كٝٗ ٞضظؾـ ٟهـٞف ٘ ُ ٛٚزٝكــً ، ْٞـاز َ ثـاف ١ثَٚؿـــٚاْ ز ث ؾــط ةــآ،
ةـ ٞثِ َٛٚض  ٗٞ٢ ٜظ ُـاٙاُـُ٘ : ٞآةـاض ُـاةـّ ٞٓ ،هةـٞتـ ٞتُٚٞـا ة ثٚاٗ ْ.
دووةم /غـِ٘ٗض ٠عٗٞضِٝت٢ ٟافـط: ٝ
ةـــٞةَ ةـــُ ٞػةـــ٢ ٞـــافطٝتاُ ،ٝٗٞظ ُاٙــاْ ٓــ ًٗ٘ٞهٞغـــٞض ٢ــٙ ٝٗٞــٞن زُٝطــّ كــٞ
عـٗٞضِٝتــ٢ ٛـــافطٓ ٝــٞ ًٗ٘ٞغـتٞٙٞتــ ،ٛطــ ٞهــٓ ٞــٞضزٗٗ هٞثــ ٞزٝغـــؤ ١ضِٜٗٗ
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(ايَٛجِْ ْْ٘ َٚايهْْ ْٜؿ٤إ) ٓٞهةــــٞتً ٞـــّ هـــ ٞكتَٚةـ ــ٢( :ٛــــافط ١ ٝخَٚـــع ْ هـــ ٞغــــاٜٞٙ
ؾـٞضٙعـ ٞز )ز  ٝٗ ،ه ٞكتَٚةـ( : ٛضُٞس ةاةـٞتَٚلُٞ٘ٓ ٛضٙــ)ٛز ةــ ٞتٞفكـٚىَ ةاغـٍ
كطزِٗ ٝٗ ،ٝض  ٜظ ُـاٙـاْ ١ةـٞهـطٞكـاُٚؿٍ هٗٞةــاضَِٚٓ ٝٗٝــاْٗ.
 )2حوكـمـى داثؤشـيهـى عـــةوسِة :
َ َْٜفَ بَ ْ َِٔٝ
زٝضةـــاض ٠ٝــ٘كٌ ٛز ث ؾـِٚـــ ٛعـــٗٞضِ( ٝاي ٝكْْسط ) ٝزٝهـــآ( :الٔ ٜ
ب ضْْرت ايعَ ِْْٛزَ ٗ )ٔ٠تــِ :ٞض ٚــــاُٚ ٛٙــ ٞهــَٚ ُ ٞــ٘ ْ ظ ُاٙــاْ ز كــٞ
اي ُع َُْْ ًٜأ ٔ٤ؾُْْٚ ٞجُ ْْٔ ٛ
ثَٙ٘ٚػـــت ٞعــٗٞضِ ٝز ةث ؾــط ،َٜثَٚؿـتـــطٙـ ةاغـــٌاْ كـطز كـــ ٞغـــِ٘ٗض ٠عــــٗٞضِٝتٟ
ثٚـاٗ ة ٞضِ  ٠شًاضٞٙٝن ه ٞظ ُاٙــاْ  :تُٚٞــا ثـاف ١ثـَٚـ (دبْس  ٚقبٌْْ)ٙـٞت ١ٟتُٚٞــا
ُٝٗٞ٢ـس ٝثَٙ٘ٚػـت ٞز ةثـ ؾـطآ  ،ةٞةَ ضِ  ٠ظؤضِٙـ ٠ٞظ ُاٙــاْ ٙٝٗٞ٢ــ ٞكـ ٞعـٗٞضِٝتٟ
ثٚـاٗ َُٚـ٘ ْ َُٚـ٘نٞ٢ ١شُ ٙـ ٗٞزٝةـآ ٢ـَُٚ ٗٞـ٘ ُــ ٞز ث ؾـط ،َٜكـ ٞةَٚـطً٘ــاْ  ٞ٢ــٞض
ِٚ٢ػـــاْ ٢ــ ٝٗٞةلـــا  ،زٗٗضة ِٚــ( ٛٚإحتْْٝاط) ٠ظٙــاتط ٠تَٚس ٙــ ، ٞةـــٞةَ هــ ٞكـــاتٛ
ُاضـاض ١ٛٙتَٚلطـٚـط ْ ز ز٘ ٝجنـآ ِض ٙـٞكـ ٠ٞزٙلـٞف كـاض ٠ثـآ ةلــط.َٜ
ٓٞهةــــٞتً ٞـــّ ثٌَٚـــ٘  ٞٙكـــ ٞعـــ٘ضِف ١ةـــاٗ ٜك ًٞهـطـــاف تـــا ِض ززٞٙٝكــــ ٟظؤض
كـاضٙطـــٞضٙٞٓ ٛٙــ ٞهٞغـــٞض زٙاضٙلـــطزُ ٛغـــِ٘ٗض ٜعـــٗٞضًِ ، ٝــاز َ زٝق ُٞةـــآ ،
ٓٞهةـٞت ٝٗٞ٢ ٞتُٚٞـا ةـُ ٞػـةـ ٞثٚـاٗ ،ٝٗٝةـٞةَ ةـُ ٞػـةـ٢ ٞـافطٝتــ ٝٗٞك ٞزٝئـٟ
ضِْٗٗ ٓـ ، ْٞهٗٞةـاض ٝٗٝاهٞتٞكـٚ ٞـاٗ ظ ،ٝة َِٗٙـ: ٞ

 - 1خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاض زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﯕ ﭼاألح زاب ٗ ،تــ :ٞةــا ث ؾـــاكٞكاُ ٟخ  ٙــاْ هــ ٞخ  ٙــاُ ٝٗٞةثـَٚط ــّ،
 ٝٗٞ٢ةاؾــتـط ٝة  ٠ٝٗٞ٢ةِاغَٚطْ {ك ٞةـٙٞ ٞاٗ ٞؾــٌٞتّ}.
 ٝٗ - 2خـــ٘

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﰃ ﭼ اله و  ٗ ،تــ ٝٗ :ٞةــا ٘ ُٚـــ ٛخ ٙــاْ زٝضُٞخــ،ْٞ
ً ٞـٞض  ٜٝٗٞ٢كـ ٞزٝضزٝكـ ٝٗ ،َٜٗٞةـا ةـ ٞغـٞضث ؾـٞكاُٚــاْ غــ ١ ِٚةٞضؤكٚــاْ
ز ث ؾـّ .
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ؾـاٙاُـ ٟةاغـٚؿـ ٞظؤضةـ ٜٞتَ٘ٙصٝض ،ْ ٗٝظؤضةــ ٜٞفٞضً٘ٗزُٝاغــاْ ، ١ظؤضةــٜٞ
ؾـٞضعـع ُـاْ زٝهـ٢ : َّٚـ ٠ٝٗٞكـ ٞزٝضزٝكـ ٠َ ٗٞز ١َٝضــاٗ ٝه ٞـَ ٞي ٓـٞضزٗٗ هٞثـٞ
زٝغـت (ايَٛجِ ْ٘ َٚايهْ ٜؿ٤إ) .
ك ٗٞتـــ : ٞةــــٞث٢ َٛٚـــ٢ ٗٞــــاٞٙتاُ ،ٞزٝةـ ــآ غــــٞض ُٞ٢ َٞس ًٞكــــاُ ٟزٙلــــ٠ٞ
ٞغـــت٢ ٠ٞــافط ٝز ةث ؾـــطً َّٙــاز َ خـــ٘  ةةــٞضً٘ :َٜةــا غـــٞضث ؾٚاْ هــٞ
غــ ١ ِٚةـٞضؤك ٚــاُ ٝٗٞةثَٚط ــّ ً ،اُــاٙ ٗ ٜــ ٞ٢ ٞـــٞض غ ــ ١ ِٚةـٞضؤك ــٚاْ زٙــاض
ُٞةـآ  ،ك ٗٞتـ : ٞه ٞثَٚؿـتـط ٝك ٞزٝةـآ ُٞ٢س ًٞكـاُ ٛزٙلٙٞاْ زٙاض ُٞةــّ ٓ ،ــٞض
هـ ٠ًٗ٘ ٞغـٞض (ئــص)ٙـاُ ٝٗٞةطـطٓ ٝــٞتـا ثَٚٚـٞكاُٚـاْ ٓ ،ــٞضضُٞس ٝةٞؾــَٚم هـٞ
ظ ُاٙـــاُٚـ كـــٞٙ ٞكٚــــاْ (أب ْْ ٛحٓٝؿْ ْْٙ)١ـــِ ، ٞض ٙ ٗ ٠ـــٓ ٞــــٞضزٗٗن ثَٚٚــــٞكاُٟ
٢افطٝتٚـ عـٗٞضُِٚ ٝـّ .

ًـٞغــٞهـــــ ٜٞغــ َٚـٚـــــ :َٞكــــ ٞزٝفــــٞضً٘ :َٜﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﭼٚ٢ ،ةوـٚؼ خـ  ١ٜك ًٞهـٞك ٜٞزٝتاُةـِٚآ ،ةآ  ْ ٗٞ٢ َٝ٘ٚ٢ ٜٝٗٞ٢ةةـ. ِّٚ
ج َُا َع ْ ٜ ِْٔ َٔ ١٠أ ِٖ ْ  ٌ٢ايعٔ ٔ ِ٢ ْ ًٞب َٗ ْ ٔر ٔ ٙاآل َ١ٔ ْ ٜ
(ايػْٛنْْاْ٘ )ٞت٘ٗٙـٞت ــٜ َٚ ( :ٛق ْ ٔد اضْْتدٍَٓ َ
وٜ َٚ ،غْ ْاََْ ٝ١َٜا
ظ ٔؾ ٞاآلََ ١ٔ َٜا َٜدٍٓ َع  ٢ًٜذَ ٔي ٜ
ني ٜغم َُُِ ٔهْ َٜٓ َٚ ،١يَ ِٝ
َع  ٢ًٜأ ٖٕٜزُؤِ َ ١ٜ ٜايػٖ َٝاطٔ ٢
ظ ٔؾَٗ ْ ٝا أْ ْٖٜا الَ َْْ ٜساٜ ُٙأ َبْ َدٟاٜ ،ؾْ ٢إٕٖ اِْ ٔت ٜؿْا َ٤ايسؤِ َ١ٔ ْ ْ ٜ
ال َْ َساٜ َٚ ، ُٙيَ ِٝ
حٜ ُ ِٝ
ٔؾْ َٗٝا أَ َٜ ُْٖٜ٘ساَْ ْا َِٔٔ َ
()1
ال َٜطْتً٢ ْ ٞصُّ اِْ ٔتْ ٜؿاْ َٖ َ٤ا َُٜ ْ ًْٜ ٞٛك ٟا)  ٗ ،تــ : ٞك ًٞهــَٚم
ت زُؤِ َٔ ٜت ْ ٔ٘ ٜي َْٓ ْا ٜ ،
َْٖٔٓا ئ ُْ٘ ٜؾَٚ ٞقٔ ْ ٞ
ه ٞظ ُاٙاْ ٢ َٞ٢ـاٞٙتٙٞاْ ةــ ٞةـٞهـطــَِٚٓ ٞاٗٝتـ ،ٝٗٞهٞغــٞض ٢ـ ٝٗٞكـ ٞؾــٞيترءُٞكــاْ
ُاةِٚطَٙـّ ،ةـٞةَ ٢ َٞ٢ـاٞٙت ٜٝٗٞ٢ ٞتَٚس ُ ٞٚك ٞةـٞهـطـٞةـآ هٞغـٞض ٢ـٗٞ٢ ،ٝٗٞثــٞضِٜ
٢ َٞ٢ـاٞٙت ٝٗٞ٢ ٞزُٞٙٞ ٝـآ ،ك ٞكـاتَٚم ؾــٞيترءُٞكــاْ ٌَٚ٢ـ ٞزٝةٚـٌَِّٚ٢ ،ــ٢ ٞــْ ٗٞ
ُاةِٚٚـــّ ،ةــٞةَ ٢ــ ٜٝٗٞتَٚس ُٚــ ٞكــٌَٚ٢ ٞــٓ ٞــٞض ٚع ٢ــُ ْ ٗٞاةِٚٚـــّ  ،ك ٗٞتــ: ٞ
ُٞفٚلطزُ ٝٗٞ٢ ٟك ٞة ٞؾــَٞٙٝ٘ٚن ك ٌَٞٚ٢ ٗٞ٢ ٞزٝةِٚـآ ُ ٗٞ٢ ٌَٞٚ٢ ،اةِٚٚـّ ٝٗٞ٢ ،
ُا طَٙت ٝٗٞك ٞة ٞضِٓٝاُٞ ٗٞ٢ ٌَٞٚ٢ ٛٙةِٚني ٗ ،ت :ٞز٘ ٝجنـآ ةـ ٗٞؾـ َٜٞٙٝ٘ٚكـ٢ ٞـٗٞ
ٌَٚ٢ـ ٞزٝةِٚـآَٚ٢ ،ـٌُٞ ٗٞ٢ ٞةٚـِٚـّ ،ةٞةَ  ٌَٞٚ٢ة ٞؾـَٞٙٝ٘ٚكـ ٛزٙلـ ٗٞ٢ ٞةةـِٚٚـّ .
 )1ؾت ايكدٜس يًػْٛنْاْ :ٞج ،2ف.243
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زٙــاض ٝظ ُاٙــاْ هٞغـــٞض ٢ــٙ ٝٗٞــٞن زُٝطــّ كـــاتَٚم كـــ ٞؾـٙٞتاُٞكـــاْ ٞغـــتاُسْ
ط ْْد) زٝك ــ ْٞهــ ٞؾ ـً َٜٝ٘ٚــاضٙ ،ـــاْ ؾ ـ َٜٝ٘ٚثؿـــٚوٙ ،ٞـــاْ ؾــ٢ َٜٝ٘ٚـــاشٝيَ ز
حٗ
( َت َ
ز٘ ٝجنــآ ةةٚـِطَٙــِّ٢ ،جـا ةـٞهـطٞف هٞغـٞض  ٝٗٞ٢ك ٞؾـٞيتءْ كــاتَٚم خـ  ٜزٝةاتـٞ
غـــٞض ؾــــ ٠َٝ٘ٚؾـــت ٟزٙلــ ٞزٝةِٚــط ،َّٙظؤض فــٞضً٘ٗزٓ ٝــٙ ،ْٞــٞكَٚم هُ ٗٞــ ٞكــ ٞهــٞ
قـــٚ ٞح ٛة٘خــــاضٚٙس ٓــات٘٢ ،ٝــ ٗٞفٞضً٘ٗزٙٝــ ٞكــ ٞثَٚغـًٞةـــٞض  ةـــ٢ ٞــٞة٘
()1
حٜ١؟]  ٗ ،ت ــ :ٞزٙوٞكــ ٜٞزٗ َِٙــآ
مى ٜايبَ ْْازَ ٢
ضْ ُ
ٓ٘ضِ ٙٝــ ِط ٜٝفــــٞضًََْْ٘ٗ [ :ا ٜؾعَ ٌَْْ أٔ ٜ
ؾــ ٗٞضــ ٛه َٚـــلطز ؟ كــ ٢ ٞــ ًٞٞف ــٞضً٘ٗزٞٙٝك ٛزض َٙــص ،ٝهــ ٞتٞفػـٚـــط ٜغــ٘ٗضِٝتٛ
(ايبكْْس)٠ز ٓ َِٚــاًٗاُ : ٞثَٚغـًٞةـــٞض ٢ ــٞة٘ ٓـ٘ضِ ٙٝــط ٝز ز ُٝـآ هٞغـــٞض ظٝكـــا ،
ِ٢جـا غــآ ؾــ ْ ٗٞهٞغــٞض ٙـٞن كٞغـَٚم ز ، َٜهـ ٞخــ٘ضًا ٜظٝكــا زٝزظٓ ،َٜـًٗ٘ٞ
ــاض٢ َٜــٞة٘ ٓــ٘ضِٙٝطِ ٝزٙٝطــط٢ ،َٜــٙٗٞـ زٝهــــآ ةـــٞضًسًِ ،ٝــس هٍ ٓٙٞــٓ ١ٞــٞش ض،ّٙ
٢ــٙٗٞـ ةـــٞضٙسٝز  ،ثَٚغـًٞةـــٞضٙـ ٓ ــ ًٗ٘ٞــاض َٜزٝفــٞضً٘ :ٜزضؤ ٜكــطزٗٗٝ
ز ٝـٞضَِٙت ــٞٓ ،ٝٗٞت ــا ك ت ــا ــــاض ث َٚــ ٛزٝهــــآ٢ :ـاٞٙتَٚل ــت ف َ ٚــط زٝكــ َٞةٚدـــ٘،َِٞٙ
ؾـٞيترءْ ت٘خِــت ُاكــ٢ ،َٜٗٞــاٞٙت ٛك٘ضغـ ٛخبــ٘ ،َِٞٙزٗ ٙـ ٛثَٚغـًٞةــٞض  ثَٚــٟ
نْرُٚبْ] ٗ ،تــِ :ٞض غـــؤ ه ٞــٞيَ ٘تــ٘ٗٞٓ ، ٠ضضــُٞسٝ
َككو َ ُْٖٜ َٛ
ؾْدَق
زٝفــٞضًَ٘ [ :َٜ
زضؤظُٚؿــ ،ٞثَٚؿــ ٛزٝهـــآ ًٞٞ٢ :ؾــٞيتءْ ةـ٘ٗ. ٝ
ٓٞضٗٓٝـا ٓـٞض هـ ٞقـٚ ٞح ٟة٘خــاضٙس ٓاتــ٘ ،ٝكـ ٞثَٚغـًٞةــٞض  زٝفـٞضً٘:َٜ
()2
ح ٗ ] ٜ١تــــ :ٞزَِٗٙــــــآ ؾـــــٗٞ
[إٔ ٖٕ٢ع ٞؿسّ ْٜ٢ت ْ ْ ْا َٔ ْ ْ َْٔ ا ٞيحٔ ْ ْ ْ َ ٔٚت ٜؿًْ ْ ْ ٤تَ عَ ْ ْ ًْ ٖٜٞا ٞيبَ ْ ْ ْازَ ٢
عٚةـطٙتَٚــم هِ ٞــس (ؾـٞيتءَُٚلٙ ٛـاخـِ ٛــس) هــ َٚـٍ ةٞضٓـٞهــس ٗ ةٞهٞغـ ٞة٘ٗ.
ك ٗٞتـــ :ٞز٘ ٝجنــــآ ؾـــٞيتررءْ ؾــــ َٜٝ٘ٚخــ  ٜةةاتــ ٞغـــٞض ِٚ٢ػـــاَُٚمٙ ،اخـــ٘ز
٢ـاشٝهــَٚمٙ ،اخـــ٘ز زضُِسٙٝــٞن ٝٗ ،ز٘ ٝجنــــآ ةةِٚــط ،َٜةـــٞةَ هٞغـــٞض ؾـ َٜٝ٘ٚخـ ٜ
ُاةٚـِــط.َٜ

 ٟبسقِ.)2311( :
خازٗ ٢
ج ُ٘ ايبُ َ
ٜ )1أَِ َس َ
 ٟبْ ْسقَُِ َٚ ،)3241( :طِْ ْ ًٔ ِْ بْ ْسقَِٚ ،)541( :ايٖٓطْ ْْا ٞٗ ٔ٥ؾ ْ ْٞ
ٜ )2أَِ َسجَْ ْ ُ٘ ٜأحَُِْ ْد بْ ْسقَِٚ ،)7956( :ايبُخَْ ْازٗ ٢
(ايه ْب ْس )٣بسقِ.)11440( :

.............
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زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﭼ ٌَٞٚ٢ ،ؾـٞيتءُٞكـامناْ كطزْٗٗ ةـ ٞزؤغـت ١ثؿـتُ ١ْ ٘ٚــعٙلُ ٗٞ٢ ٛـٜٞ
ك ٞةـطِٗ ُآـَِٚــًّٞ٢ ،ــ ٞضــ ٛهـــآ ٗٝضز ٝــٚـط َٜ؟
هـَٚطٝز خـ٘ ٙ اغـاٞٙك ٛخ  ٜة  ٌَٞٚ٢زٝخاتـ ٞضِٗٗ ٞ٢ ،ــٞضُا ٢ـُٚ ٝٗٞــ ٞخــ٘
ثَٚـ ٛخـ ف ةـآ ُٜٞ ٗٞ٢ ،ك ٞةطِٗ ُـآ ،َِّٚؾـٞيترءُٞكــاْ ةةِــ ٞزؤغـــتٚاْ ،ةــٞةَ :
ﭽﮣﮤﭼٙ ،اُـــٓ : ٟـــ ًٗ٘ٞؾـــتَٚم ةـــٚ٢ ٞـــط ز ٜٝخـــ٘  ٝٗ ،ٞٙخـــ٘ هَٚـــطٝز

ٙاغـــاٞٙك ٛخ ـ  ٜة ـ  ٌَٚ٢ــ ٞزٝخاتــــ ٞضِٗٗ ،كـــٓ ٞــٞض كـــاتَٚم ِٚ٢ػـــاْ ةَٚة ــطِٗ ةــ٘ٗ،
ؾـٞيتءْ زٝةَٚتـ ٞزؤغـؤٞٓ ،ض كـاتَٚـم ِٚ٢ػـاْ خط ثٞكـاض ةـ٘ٗ ،ؾــٞيترءْ هَٚـُ ٛــعٙم
زٝةــآ ٝٗ ،ةـ ٞثَٚطُٞ ٗٞؾــٓ : ٝٗٞــٞض كــاتَٚم ِٚ٢ػــاْ ٌٚ٢ـــاُس ض ةـ٘ٗ ،فطٙؿـتٞكــاْ
هـُ َٛٚـعٙم زٝةّٙ ،اُـً : ٟـطؤظـ ةـُٞ٢ ٞس ظ٢ ٜٝـ ٝٗٞكـ ٞضـاك ٞزٝكـا  ،هـ ٞخــ٘ ٗ هـٞ
فطٙؿـتٞكـاْ ُـعٙم زٝةـآ ٝٗ ،هـَٚٚاْ ةـٓٞطًُٞٝس زٝةـآ ٝٗ ،ةــُٞ٢ ٞـس ظ٢ ٜٝـ ،ٝٗٞكـٞ
خط ثٞكـاض زٝةـآ  ،ه ٞؾـٞيتءْ ُـعٙم زٝةـآ ١هـَٚؿ ٛظٝضٝضًُٞس زٝةــآٝٗ ،ن خــ٘ 
زٝضةــاضٌٚ٢ ٜٝاُــس ض ْ هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٟؾؿًْْت) ٢ـــاٞٙت)30( ٟز

فٞضً٘ٗٙــٞت :ٛﭽﭑ

ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭼ ٗ ت:ٞ
ةَٚطً٘ـ ــاْ ُ ٗٞ٢ـ ــ٘ ٜٞت٘ٗٙـــــاُ :ٞثٞضٗٝضز ــــاضًاْ خــــ٘  ، ٗٞٙثاؾـــاْ ِض ٗٝغــــتاٗ١
ُٞهٞخؿــاٗ ةــْ٘ٗ هٞغـــٞض ٢ــ ، ٝٗٞفطٙؿـتٞكـــاْ ز زٝةـــٞظُ ٞغـــٞضٙاْ  .عــٞضِٝةٚـ
٘ت٘ٗٙــاُ( : ٞايْٛٝ١ٛزُ َع  ٢ًْٜأٜغِ ْهْْا ٔيَٗا َتكْٜعُ)! ٗ تـــ :ٞةاهِسٝكــاْ ٓـ ط ٜؾــَٝ٘ٚكــاُٛ
خ ٙاْ زٝةّ  ،ئــٞي ه ٞــٞيَ ئـٞي ،ك تط ه ٞــٞيَ ك تـــط ،كـ ٗٞه ٞـَ ٞي كـــ ،ٗٞك ٗٞتـ:ٞ
كـآ ز َٜٗٞٙٝه ٞخـ٘ ُـعٙلـــتـط ةـآ ،ه ٞفطٙؿـتٞكـاْ ُـعٙم ةـآ ،ةا ٌٚ٢ــاْ هـ ٞخ ٙـس
ئ٘ٗهـتـط ةلــات ،ٗٝٗٞطرءعـ ٞهـ ٞخ ٙــس ظٙـاز ةلــا  ،١ظٙـاتط خـ  ٜةـ خــ٘ غــاؤ١
ضـــان ١ثــان ةلـــا  ٞ٢ ٝٗ ،ــٞض ةـــ ٞثَٚطُٞ ٗٞؾـــ ٝٗٞةـــآ ،زٝةــــآ زهـــِٚا ةـــآ كــٞ
ؾـٞيتءُٞكـاْ هـُ َٛٚـعٙم زٝةـّ ١ظٝفــٞض ٜثـآ زٝةـ.ْٞ
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ًـٞغــٞهـ ــ ٜٞثَٚـِجـــــ :َٞكـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱ﮲﮳﮴ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﭼ ،ةَٚةـطِٗ ٞٙكــــاْ كــــاتَٚم كطزٙٝٗٝـــٞكُ ٛائـ ــ ة زٝكـــِ٢{ ،ْٞجـــا
كطزُ ٜٝٗٝائـ ة ١ضِٝفتـاضُ ٜائـ ة ،ض كـطزٞٙٝٗٝن ةـآ ةـُٞ٢ ٞس ًٞكـاْ ،ض ئػــ ٞةــآ
ةـ ٞظًاْ} زٝهـٌَٚ٢ : َّٚـ ٞةـاب ١ةاثٚــط مناْ هٞغــٞض ٢ـ ٗٞضِٗٝؾــت ١ضِٝفتـاضٗ ٢ـاكــاضٝ
ُائـ ة ٞٙةِٚٚـ٘ ٝٗ ،ٝخــ٘ ف فـٞضًاُ ٛثــآ كـطزٗٗ{ ،ّٙةَٚطً٘ـاْ خــ٘  ٠ثُٔٞــاُع ْ
ةـ ٞزضؤٙاْ زٝخات ٗٝٗٞزٝفٞضً٘ }َٜةوـآ :خـ٘ فٞضًاْ ةــ ٞؾــؤ ُائــ ةٗ ُاؾـٚــطّٙ
ُاكـا ٢ ،ـاٙا ؾـتَٚم ةـُٞاٗ ٜخـ٘ ٗ ٝزٝه ،َّٚكُ ٞاٙع ُّ ! .
عَِْ ٝق ِبخُُْ٘
ثَٚؿــتـط ةاغـٌاْ كطز ٗ :ؾـٞى ( ٝؾخِؼَٜ ،ؾخِػَا ،َ٤ؾٜاحٔػْٙ )١اُـََْ ( :ٟا عَ ٝ
ََٔٔ اث ٞؾعَاٍٚ ٢اثقَْٛٞاٍٞٓ )٢ضؾــتَٚل ٞكـ ٞظؤض ُاؾـٚــط ّٙةــآ هـ ٞئػــ ٗٞكـطزٓ ،ٝٗٝـٞض
خْؼُ)
كـطزٞٙٝٗٝنٙ ،اْ ئػـٞٙٞك ٟظؤض ُاؾـٚـطُ ١ّٙائـ ةٗ زظَٙـ٘ ،ث َٟٚز٘ ٝتـطٝ ( :َ٠ؾ ِ
ٙاْ ( ٜؾخِػَاٙ )ُ٤اْ (ؾٜاحٔػْ. )١
ِ٢جـــا ةَٚةـطِٗ ٞٙكـــاْ زٗٗ ؾـــت ةـــ ٞةـٞهـــط ٞز َِِٙــ ،ٝٗٞة ـ ك ــطز ٝٗٝخط ثٞكـــاُٛ

خ ٙـاْ ،زٝه :َّٚﭽ ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﭼ ٗ ،تـ :ٞالغـاٚٙلطزُــٝٗٞ
 +زضؤ كطزْ ةـُ ٞاٗ ٜخـ٘ ٗ( ،ٝاي ٖت ٞكًْٔٝد  +اإل٢ؾٞتْ َساُٞ ٝٗ ًٞٞ٢ )٤ةـآ ٓـٞض ً٘ؾـطٙم١
ةتثٞضغـتٞكـــاْ ٗ ة٘ٗة ــّ ،ةـٞه ــل٘ ٢ــ ٝٗٞع ــازٝت ٛظؤض َٙــم ه ــ ٞالزٝض ُ ــ ٞهــ ٞضَِٙةــاظٜ
ِض غـؤ خـ٘ ٗ ثَٚغـًٞةـٞض ْ (عً ِٗٝايؿَٚ ٠ايطَّ) ،تُٞاُـٓٞ٢ ٞوــٚ٢ ٛػـالًٚـ،
ًػـ٘هـٌـــاُاُٚـ كــــاتَٚم هـــ ٞضَِٙةـــاظ ٜخــــ٘ الزٝز ،ْٝةـٓٞــــ  ٜالغــــا ٛٙكطزُـــٜٝٗٞ
كَ٘ٙط ُـ ٜٞثَٚؿـِٚاُ ،ٞٙٝٗٞةـ ٞكٞغـَٚم زٝهــ٢ :َٟٚـ ٗٞؾــت ٞةٚسعٞتـٙ ،ٞـاْ ٢ـ ٗٞؾــتٞ
ِ ٞض ًـ ،ٞزٝهــآ :تاك٘ َٚ٢ػـتا ةاب ١ةاثٚـط منـاْ ٓٞض ٗ ٙـاُـلـطزٗ ،ٝةـ ٞكٞغـَٚم زٝهـَٛٚ
ضِٝؾـةـٞهـٞن ًٞكـِ ٞ ،ْٞض ًـ ! ٞزٝهـــآ :ضـ ْ ٢ـ ٝٗٞعـازٝتَٚل ٛكـ ُ ٛك٘ضز ُـٙ ،ٞــاْ
زٝهـــ :َٟٚفــةْ ؾـــت ًٞكــ ْٞخط ثــ ! ٞزٝهــآ :تــاك٘ َٚ٢ػـــتا خٞه ــلٌاْ ةِٚٚــ٘ٓ ٝــٞض
ٗ ٙلطزٗ ،ٝةٞهآ ؾــَِ٘ٙلـٗٞتِـ ٛكَ٘ٙط ُ ٜٞثَٚؿِٚاْ ٓ ،كاضَٙلٗٞ ٛض ٗٝطُط ٛالز ْ١
خوٚػلـاُ ٛخٞهـل ،ٞهِ ٞض غـت ٞؾـٞئاً ٛخـ٘ .
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ثاؾــاْ زضؤكــطزْ ة ــُ ٞــاٗ ٜخـــ٘ ٗ ،ٝةـــ ُ ٞــاٗ ٜز ِٙــ ٛخـــ٘ ٗ٢ ،ٝــٙٗٞـ زٙػـــاْ
ٓ كاضَٙلـ ٟزٙلـٗٞ ٠ٞض ٗٝطُطـ ٟالز ُــ ٟخٞهــل ٞهـِ ٞض غــت ٞؾــٞئاً ٟخــ٘ ٢ ،ـٗٞ
ٓ ًٝٗ٘ٞةــُٞاٗ فـٞضً٘ٗزٞٓ ٜٝهةـٞغــتــط ٗ ٙ ،اخــ٘ز هَٚلـس ُــ٢ ٜٝٗٞـاٞٙتٞكــاُ ٛةــٞ
ًاُـاٞٓ ٜهـ !! ٞةٞهـآ  ٗٞ٢زٗٗ: ٝ
 /1الغـاٚٙلـطزُـ ٜٝٗٞكَ٘ٙـط ُـ. ٞ
 /2زضؤ ٓٞهةـٞغـ  ١ضِ ٙزٝئٞكـاُ ٛؾـٞضٙع. ٞ
زٗٗ ٓ كـاض ٜـٗٞض ٗٝطُطـ ٛالز ْ ١الضِ َٜةْ٘ٗ ١غـٞض ـٞضز ْ ةُ٘ٗ ٛخٞهـلـّ ،هٞ
ِض غــت ٞؾـٞئـاً ٛخـ٘ .
ِ٢جــا كـ ٞخــ٘ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﭼ ،ةوــآ :خــ٘

فــٞضًاْ ُاكـــا ةـــ ٞؾـــؤ ُائ ــ ةٗ ُاؾـٚـــط ،ّٙك ٗٞت ــٞٓ :ٞضضــ ٛؾـــؤ ُاؾـٚـــط١ّٙ
خط ثـ ،ٞفٞضًاُ ٛخـ٘  ٜهٞغـٞض ُ ،ٞٚهٞٓ ٞض كٞغَٚلتاْ ةِٚـٓ ،ٛـٞض كٞؽ ١الٙـَُٚٞم
ةـآ :فـةْ كطز ٗٝٗٝضِٝفـتاض ٝزٝكـا  ،كـ ٞةـ ٞث َٟٚعٞئـىَ ١ةـٞث َٛٚؾــٞضو ١س وشررتى
()1
غـاؤُ ،اؾــٚـطِٙـٞ؟ ٢ـ ٝٗٞزهِٚـاةّ كـ ٞفطِ ٜةـٞغـٞض ٢اِٚٙــُٚ ٝٗٞــ ،ٞفـةْ ًٞالٙـ،ٞ
فـةْ ؾـَٚد ،ٞفـةْ غـ فٚٚـ ،ٞفـةْ ًػـ٘هٌاُ ،ٞفــةْ زٝضَٗٙؿـــ ،ٞفــةْ ٚ٢ػــالً،ٞٚٚ
فـةْ ا ٚٚـ ٗٞ٢ ،ٞضِٗٝؾـت ١ضِٝفتــاضٙٞٓ ٜٝــ٢ ،ٞـ٢ ٗٞـاكــاض ٗٝخــ٘ٗخسٙٞٓ ٜٝــ، ٞ
ًاز َ ثَٚطـ ُٜٞ ٗٞؾٞضٙعـٞت ،ٞثَٚطـ ُٜٞ ٗٞعٞئـوـ ٛغــٞه ،ٌٞٚثَٚطـ ُٜٞ ٗٞفيط ِٝتـ،ٞ
ً ٝٗٞ٢اُاٚ٢ ٞٙ ٗ ٜػـالَ هـَٚـ ٟةـٞضٚٙـ ١ٞخـ٘  ٠ثٞضٗٝضز اض هَٚــ ٛةـٞضٚٙــ ،ٞكـ ٗٞتــ:ٞ
ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﭼ ،ةٚل ْٞةـ ٞثَٚـ٘ٝضٗ تــٞض ظٗٗٓ ،ـٞض ؾــتَٚم كـٞ

زظَٙـ٘ٗ ُائـ ةٗ ُاؾـٚـط ١ّٙةــ ٞكـٞهم ُٓٞـــات٘ٗ ةـ٘ٗ ،ةـع ُّ فــطِ ٜةـٞغــٞض زِٙــٝٗٞ
ُٚـ ،ٞةا ةـُ ٞــاٗ ٜز ١ّٙةـُ ٞــاٗ ٜخـ٘ ٗ ةـُ ٞاٗٚ٢ ٜػـالًٝٗٞف ةلــط.َٜ
كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ٢ ،ـاٙا ةـُ ٞـاٗ ٜخــ٘ ٗٝ
ؾـتَٚم زٝه ،َّٚكـُ ٞـاٙع ُّ ،ك ٗٞتـ :ٞةــٞةآ ظ ُٚـاض ١ٛٙةــُ ٞـاٗ ٜخــ٘ ٗ ٝئػــٞكطزْ،
 ٗ )1تـ٢ :ٞاِٚٙـ ٟضِ غـتٓ ١ـٞق ١زٝغـتلـاضُٞ ٟٙكط ٗ ٠خـ٘  ،كٚ٢ ٞػـالًـ.ٞ
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تاٗ َُٚلـــ ٛظؤض ٗٞضٙٝــ ٞ٢ ،ٞــٞض غـــٞضجنٝٗ ٛظعــً ٛػــ٘هٌاُاْ ةــس : ٜٝزِٙــس ضٛٙ
ٞ٢فػـاُ ،ٛٙٞزِٙـس ضٚٙـٞن كُ ٞاضَٚت ٝٗٞغـٞض ئ٘ضِ٢ــاْ ١غـُِ٘ ، ٞهـ ٞظؤض ؾــَِ٘ٙاُس
ٓٙٞــــ٢ ٝٗ ،ٞــــ ٗٞــ ض ٝزِٙس ضٚٙــــ ٞغـاختٞٙٞؾـــ ،ٞكــ ٞئػـــٓٞ٢ ٜٞوــ ٛكــ٘فط غــ٘ ض
زٝكـا ةـٞغــٞض ًػـــ٘هٌاُاُس  ،كـ ٞزٝهــ َ : ّٚفــٞضً٘ٗٓٞ٢ :ـــا ٢ـً ٝٗٞػ٘هٌاُٞكــ! ٞٙٞ
ِ٢جـــا ٗٝن ظؤض ــاض ٠زٙلــٞف ٘تً٘ٗــ : ٞةـٞتاٙةـــٞت ٟهــ ٞالٙـــ ْٞغـ فٚطـٞض ٙــ١ٛ
ؾـٚع ٞـٞضٚٙــــٞ٢ ، ٝٗٞفػـــــاُ ٗٞهـٚتــــ ٗٞاليَ ١خوــــت ١ٞخاهــــ ٛظؤض ٓـات تــــَُٚ ٞــــ٘
ٚ٢ػــالً ، ٝٗٞكـ ٞئػـــٓٞ٢ ٜٞوــ ٛك٘فــط هٞغـــٞض ٓٞ٢وـــٚ٢ ٛػـــالَ غــ٘ ض زٝكــا ةـــٞ
ُآـــٞق ،ةٞهــــآ هـــ ٗٞزٗٗ ضَِٚٙــــ ٝٗٞزضؤٗ زٝهـٞغــــٞ٢ ٗٞفػـــــاُ ٗٞؾــــؤ ُاضِ غــــت١
ُاعٚوـٌٚـُ ١ٛا ًُٞتٚق ٟٚظؤض ٓـات تـٚ٢ َُ٘ٚ ٞػــالً ،ٝٗٞكٚ٢ ٞػــالَ غـٞضضـاٗٝكــٜٞ
ضِْٗٗ ١ةــآ ضــُٞسٗ ضــُ٘ٗ ،ٞةــٞةَ الز ُــً ٛػــ٘هٌاُاْ ،ة تـٓ ٞـ ُ ٜاؾـٚـطِٙــلطزُٛ
ضِِٗٗ ٜض غـتٞئٚ٢ ِٜٞٚػــالَ ،هٞةـٞضضـاٗ ٜكٞغـاَُٚم ك ٞؾاضٝظ ٚ٢ ٜػالَ ُني ٝٗ ،ةـٞ
تاٙةـــ ٞه ـ ٞضِؤش ـــاضَٚ٢ ٜػـــتاًاُس  ،ظؤض ــطٗٗء ١تائـــٍ ٓــ ،ْٞةــ ٞض َٙــم ضِٝفتــاضٗ
ٓٞهػـ٘ك ــ ٗٞزٝك ــ ، ْٞكـــ ٞزٝةَٚتــً ٞاٙــُ ٜٞاؾـٚـطِٙـلطزُ ــٚ٢ ٛػــــالَ ١ئ ــَٚعْٗٝ
كطزُــٚ٢ ٛػــــالَ ٞٓ ،هةـٞت ــ ٞة ـ كٞغـــاُُ ٟا ـاهٚـــ ١ٛكــطض ١كـــاأل ،ةـــٞةَ كٞغ ــَٚم
ٓٞ٢ـوـِٚ٢ ٛكـاف ةــآ ، ١هٚ٢ ٞػـالَ ؾــاضٝظ ةـآٙ ،ــاْ خــاٗ ُٛٝفيطرر ِٝتَٚلــ ٛغـــاؤ
ةـآ ،زٝظ ُـآ ك ٞةٞضُـاً ٠ٞخـ٘  ٝٗ ،خـ٘  ك ٞخاٗ ًٗ٘ٞٓ ُٛٝغـٚةٞتَٚل ٛةــٞضظٗ
ثٞغــــِس ١ضـــــاك ،١ٞخــــاٗٓ ُٛٝــــُ ًٗ٘ٞــــاَٗٙل ٛةـــــٞضظُ ٘ ١ــــ ،ٞؾـــــؤ خط ثــــٛ
هـَِٚـاٗٝؾـَٚت ،ٝٗٞك ٗٞت :ٞةا ُ ٗٞ٢ـ ٞخ ؾــٚاْ ثـايَ ةسُٝـــ ٞال ٜخــ٘ ٗ ،ةـا زضٗٗؾـــٌٛ
ٚ٢ػـــالًٚـ ةـٞكـــاضة ،َِّٚةــا ٢ـــا ١ ٞٙفــٞضً٘زٝف خبـَِِ٘ٙـــً ،ٝٗٞــاز َ ضِٗٝؾـــت١
ضِٝفتــاض ١ئػـــ٢ ٗٞـاكـــاضٝكٙٞاْ ثَٚطــ ُٜٞ ٗٞضِٗٗ ــ ٛؾـــٞضٙع ٞةــآ ،١ثَٚطــُٜٞ ٗٞ
ةـــٞضظ ١ٛٙــٗٞض ٛٙٝخـــ٘  ٜثٞضٗٝضز ـــاض ةــآ ، ١ثَٚطــ ُٜٞ ٗٞةـٞضظٙـــ ١ٛــٗٞضٛٙٝ
زِٞٙكــ ١ٜٞثَٚغـًٞةـٞضٝكــ ٜٞةــآ  ،ك ٗٞتــــ٢ : ٞــً ٝٗٞاهــــ ٛئٞهــةـــ ٗٞغـــٞض ةـــٞ
خاُٗٝـٞكـٞٙٞتــ. ٛ

ًٞغـٞه ٜٞؾـٞؾـ :َٞك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﭼ،
هَٚـطٝز خـ٘  ضـ٘ ض ؾـتـ ٛفــٞضًْ٘ٗ :
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 )1ﭽﯥﯦﯧﯨ ﭼ ،ةوـآ :ثٞضٗٝضز ـاضَ فٞضًاُ ٛكطزٗ ٝةـ ٞز ز ٞض. ٛٙ
ػْا)٤
ػ ْا ٝٗٝ)٤؟ هـ َ٠ٗٞةاغـٜ ( ٛؾخِ َ
ِ٢جـا ز ز ـٞض ٛٙثُٝ٘ٙٞس ٛٙضٚٚـ ٞةــٜ ( ٞؾخِ َ
زٝكـا  ،هَٚطٝف ةاغ ٛز ز ٞض ٛٙزٝكـا ٜ ( ،ؾخِػَاً )٤اُـا ٜكـطز ٗٝٗٝئػــ ٗٞضِٝفتـاضٗ
٢ـاكـاضَٙل ٛزظَٙـ٘ٗ ُائـ ةٗ ُاؾــٚـط ،ّٙز ز ـٞضٙـ( ٟقٔطِ )يش ٗ تـٓ : ٞاٗغــُٞط١ٛٚ
اهـــٞت ٛضَِٙلـ٘ثَٚـــم٢ ،ـــٙٗٞـ ثَٚطـــ ُٜٞ ٗٞضَِٙل٘ثَٚلـٚٚـــ ،ٞك ٗٞتـــ :ٞخــــ٘ تـــُٚٞا
فٞضًاُ ٛكطزٗ ٝةـ ٞؾـؤ ضَِٙلـ٘ثَٚــم :
 - 1ز ز ٞض ٛٙهًٞ ٞغـٞه٘ ٜٞكـٍ ١ئٞظ ٗٝتس  ،ضَِٙلـ٘ثَٚلـ.ٞٚٚ
 - 2ةـ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚن ًاًـٞهـٞكطزْ  ،ك ٞخٞهـم هـ َٚـت ظٝضٝضًُٞس ُٞةـّ ،ضَِٙلـ٘ثَٚل.ٞٚٚ
 - 3ةـ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚن ًاًٞهـٞكطزْ  ،ك ٞخٞهم ةـٓٞـطًُٞٝس ةلـ ،ٜٞضَِٙل٘ثَٚلـٚٚـ.ٞ
 - 4ةـ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚن ًاًٞهٞكطزْ  ،كـ ٞظٙاْ ةـ ٞشِٙطـ ُٞ ٞـُٞٙٞـآ ،ضَِٙل٘ثَٚـلٚٚـ.ٞ
 - 5ةـــ ٞؾ ــَٞٙٝ٘ٚن ًاًٞهٞك ــطزْ ه ٞــٞيَ ًــايَ ١خ َٚــع ْ ١ه ٞــَ ٞي زٗٝضٗةـــٞضز  ،كــٞ
غـ٘ٗزٙاْ ثَٚةطـُٞٙٞـ ،١ٟه ٞزٝغـت ١ظ ض غـٞالً ٞةّ ،ضَِٙم ١ثَٚـلٚٚـ.ٞ
 - 6ةـ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚن ًاًٞهـٞكطزْ ه ٞــَ ٞي خــ٘ ز  كـ ٞهـ ٞخـ تِ ٛض ظ ٜةلــ ١ٜٞهـٞ
خ ت ٛت٘ٗضُِٞ ٝك ،ٜٞضَِٙم ١ثَٚـلٚٚـ.ٞ
 - 7ةــ ٞؾــَٞٙٝ٘ٚن زِٙـس ض ٛٙكــطزْ كـٝٗ ٞن ؾــٞضٙع ٞزٙٝوــآ ٗ ،ضِٝفتـاض ةلــ،ٜٞ
ُــٞن  ٢ــ ًٚ ٠ٝٗٞــع ج ١غـطٗؾـــت ٟخ ــ زٙٝوــــآٙ ،ــاْ هــ ٞكـــات ٛكـــاضز ُٜٝٗٞ
ٓٞهـ ٜٞخٞهـلس  ،ت٘ٗؾـٞٓ ٛهـ ٞةةـ ،ٛضَِٙـم ١ثَٚـلٚٚـ.ٞ

كـ ٗٞت :ٞهـ َٚـطٝز ك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯦﯧﯨﭼ ٗ ،ت :ٞخـ٘ فـٞضًاُٛ

جْ َد ايعَْدٍُِ
كطزٗ ٝةـ ٞز ز ـٞض ١ٛٙضَِٙـم ١ثَٚلـٚــ ٝٗ ،ٛظ ُاٙـاْ ٘ت٘ٗٙاُـ( :ٞأَُْ َٓ ِٜٜا ٔ َٚ
غ ِسعُ اهلل) ٗ ،ت :ٞز ز ـٞض ٛٙه ٞكـ٘ َٜةـآ ،ؾـٞضٙعٞت ٛخـ٘ هـَٚٙٗٞـ.ٞ
ؾٜثَ ِْٓ َ

ٗ ٝهـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت ( ٛيٓخ ٌْْ) ٢اٙـــٞت)90( ٛز خــــ٘ زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ

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

( ) 22 – 02

[ ] 112

ﮇﮈ ﮉﮊﮋﭼ ٗ ،ت :ٞةَٚطـً٘اْ خـ٘ فٞضًاْ زٝكـا

ة ٞز ز ـٞض ١ٛٙة ٞضـاكٞكـاض ١ٛٙة ٞةٞخؿني ةـُ ٞعٙلاْ ،ﭽﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﭼٞٓ ،ضضـــ ٛؾـــؤ ُائـــ ة ١ٞٙخط ثــ ١ٞزٝغــتسضَٙـصٚٙـــ،ٞ
خـ٘ ئٞز ٜٞ ٝزٝكـا ٢ ،ـاً ش ـاضٚٙتاْ زٝكـا ةٞهلـ٘ ثُٞس ٗٝضةطـطْ .
 )2ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﭼ ٗ ،تـــ :ٞضِٗٗ ٜخ تـــاْ ضِ غــــت
ةلــ ْٞه ٞــَ ٞي خـــ٘ ز  ،هــ ٞالٓ ٜــٞض ثٞضغـتطـــاٞٙن ضِٗٗ ةلُٞــ ٞخـــ٘  ،ﭽﯮﭼ،
ٓٞض ؾـََِ٘ٚٙلـ ٞك ٞكطُِ٘ٗؾـ ٟت َٚس ةةـطزض ١َٜةـُٞس ٞٙتٚـ ٛة خـ٘ تَٚس ةلـط ،َٜكــٞ
ز٘ ٝجنـآ ًٞةـٞغــت ثَٚـً ٛع ــ ٗٞةــآ ٝٗ ،ز٘ ٝجنــآ ًٞةـٞغــت ثَٚـ ٛثٞضغـتطــا
ة ــآ ٝٗ ،زٝؾـط٘جن ــآ ًٞةـٞغـــت ٝٗٞ٢ة ــآ كــ ٞهــٓ ٞــٞض كـات َ ٚــلس ة تــاْ كــط  ،ضِٜٗٗ
خ تـاْ هـٞال ٠خـ٘ ةلـ ١ْٞةـُٞس ٙـٞتٚـ ٛة ةلــ.ْٞ
 )3ﭽﯯﯰﯱﯲﭼ ،كـــــــــاتَٚم هــــــــ ٞخـــــــــ٘ زٝثاضَِِٙــــــ ــ،ٝٗٞ
ثا ِض ُٝٗٞكـاُتـاْ ة خـ٘ غــاؤ ةلُٞـ ،ٝٗٞةــا خوـتـــ ٠ٞؾـٚــطك ٛتَٚـس ُٞةــآ ٝٗ ،ةــا
ه ٞـٞيَ خـ٘ ز ضـاٗٝضِٗ ُٚٚتـاْ ه ٞكٞغـ ٛزٙلـُٞ ٞةــآ ٗٞ٢ ،ؾــتاُ ٜٞكـ ٞتـُٚٞا ةــٞ
خـ٘ زٝكـطَٙـّٓ ،ـٞض زٝةـآ ز ٗ ه ٞخـ٘  ٠ةاةزٝغــت ةلــط.َٜ
 )4ﭽ ﯴﯵ ﯶﭼ ٗ ،تــٝٗ :ٞن ضـ ْ زٝغـــؤ ثَٚلــطزَِْٗٗٚٓ ١ـاُٗٚــ ٞز،ٜ
زٝؾــطٞضًِٞ٢ ،َِٝٗٞٙــٝٗ ٞن ٢ـــاٞٙت ٛشًــاض ٠)104( ٝغــ٘ٗضِٝت( ٛاثْبْْٝاٙ ٗ )٤ــ ،ٞكــٞ

زٝفٞضً٘ :َٜﭽﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭼ،

ٗ تــٝٗ :ٞن ض ـ ْ ٞٙكــ َٞــاض زضٗغـتلط ٗٝكـــامناْ زٝغـــت ثَٚلــطز ،ةـــ ٗٞؾ ـَٞٙٝ٘ٚ
زٙٝطـَٚطِِٙـٝٗٞ٢ ،ٝٗٞف ةـٞهـَِٚـ ٞهٞغـٞض  ،ٌَٞٚ٢كٌَٚ٢ ٞـ ٞةــ ٗٞؾـ َٞٙٝ٘ٚزٝكـ ،ّٙٞكـٞ
ٓـُٞسَٙم ه ٞظ ُـاٙاْ ٘ت٘ٗٙــاُٚ٢ ًٞٞ٢ :ٞعجـاظَٙل ٛظ ُػــت ٛٚتَٚس ٙـ ،ٞزٝهَٚــّٝٗ :ن
كـ ٞض ْ خـ٘ ٞٙكٞجمـاض ةُ٘ٗٝٗٞض ٜزضٗغـت كطزٗ ،ٝكٞضٝغـً ٗٞاززٝكـ ٠ٞةطٙتــٟ
ةــ٘ٗ هــ ٞزٗٗكــٞأل ( ــاظ)ٝٗ ،ن خـــ٘

فٞضً٘ٗٙــٞت:ٟﭽﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
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ﯦ ﯱﭼ فص ل  ،كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ،
ٗ ت :ٞزٗٗةاض ٝزٙٝطَٚطِ ِٝٗٞٙاهٞت ٛثَٚؿآ ،ك ٞاهٞتـ ٟـاظٙـ( ٟدَاْ. ٞٙ)ٞ
ِ٢جـا كـ ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﯴﯵ ﯶﭼ ،ضـ ُ ٛزضٗغــت كـطزْٗٗ٢ ،ــاٗ
ز ٝـٞضَِِٙـ ٗ ، ٝٗٞت :ٞضـ ْ زضٗغــؤ كـطزْٗٗ هـ ٞضِٗٗٞ ٜغــت ،ٝٗٞٚٙٞةــ ٗٞؾـَٞٙٝ٘ٚ
زضٗغـتتاْ زٝكـاتــ ،ٝٗٞكــاتَٚم ظِٙـسٗٗ زٝةِــ ،ٝٗٞهـٗٞةاض٢ ٝٗٝـ َٞفـٞضً٘ٗزٙٞٓ ٝـ: ٞ
ح ٜؿْْاُ ٟ٠عْْسَاٝ ٟ٠غْسِالٜ ،ٟؾ ْأُٜ ََِْٔ ٍُٖٜٚهْٞط ْْ٢
ػْسُ اي ْْٖٓاعُ ُ
ثَٚغـًٞةـــٞض  زٝفــٞضًُٜ٘ [ :َٜخِ َ
ط ْ ْ َْ ،ّٜرُ ْ ْ ْ ِْٖ ٜق ْ ْ ْسَأ :ٜﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ]،
إِ ٢بسَأَٖ ُِْ ْ ْ ْ ٝعً ْٔ٘ ْ ْ ِٝ ٜاي ٖ
خ ٝعَ ٢ًْٜ
ؾْ ٔ
ضْ َٓادَُ ُٙ
غْعٝب اثزْْؤٚط :إِ ٢
جُ٘ ٜأحِ َُْد (َٚ ،)2027اي ً٤ؿٞغٜ ٝيُٜ٘ َٚ ،قْاٍَ ُ
{ٜأَِ َس َ
خَٚ ، ٔ٢ ِٝايبُخَ ْاز ٟٗ٢ب ْْسقَِٚ ،)3263( :الْْ ٜانُِٔ ب ْْسقِ  ٗ ،})3385( :تـــ: ٞ
ط ايػَْْٖ ِٝ
غَ ْسِ ٔ
خٞهم كـ زٝكطَِٙــ ٝٗٞةـ ٞثَٚد٘ غــ ١ٟٚةــ ٞضِٗٗتٚــ ١ٛةــ ٞغـُُِ٘ ٞـٞكط ٗٝٗ ، ٛٙ
ٞٙكًٞني كٞؽ ك ٞث ؾاك ٛهٞةـٞض زٝكطٚ٢ ، َٜةـ ِط ٓ ، ٌٞٚزٗ  ٛٙثَٚغـًٞةـٞض ٢ ـَٞ
٢ـــاٞٙت ٜٞخـــَِ٘ٙس : ٝٗٝﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ٗ ،ت ــٝٗ :ٞن ض ـ ْ
ٞٙك َٞاض زضٗغـتٌاْ كطزْٗٗ٢ ،ـاٗ زٙٝطـَٚطِِٙــ.ٝٗٞ

ك ٗٞتــــــــــ :ٞﭽﯴﯵ ﯶﭼ ،ه ٞــــــــــٞيَ ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭼٞٓ ،ضزٗٗكٚاْ هَُٝ٘ٚ ٞضِؤكس ٞٙن ز ٝطُ ،ٝٗٞةـٞةَ ٢اٞٙتٞكـ ٜٞغـ٘ٗضِٝتٛ
(اثع ْْساف) تاٙةــــٞت ٞةــــً ٞطؤظٞكــــاُ ،ٗٝٗٞضِٗٗ ٜزٗ ُـــسْ هُ ٗٞـــ ،ٞةــــٞةَ ٢ـــٜٝٗٞ
(اثْبْٝا :)٤ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼٝٗ ،ن ض ْ زضٗغـتلط ٗٝكـامناْ

ٞٙكٞجم ــاض زضٗغـــت كــطزْٝٗ ،ن اهــٞت ٛثَٚؿ ــَٚٚاْ ه ــآ زٝكِٙٞــ٢ ،ٝٗٞــ ٝٗٞه َٚــطٝز
ةـ ٞؿــؤ خـ٘  ٜظ ُـاٗ تـ٘ ُـا فٞضً٘ٗٙـٞتـ. ٛ
ًـٞغــٞهـــ ــٜٞ

ـٗٞتـــ ــ :َٞكـــــ ٞزٝفـــ ــٞضً٘ :َٜﭽﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ
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ﰇ ﰈﭼ ،ثَٙ٘ٚػـت ٞه ٞةٞض ُةـٞض ٢ـ٢ َٞاٞٙتــٞز غــآ ٓٞه٘ٝغــتٞٙٞن
ةلـٙٞـّ :
يةلَوةسـتةى يةكـةم  :كـ ٞزٝفـٞضً٘آ ( :ﯸ ﯹ) ٙ :ـٞكَٚم ةـ ٙٞٓ ٠ــ ٞةوــآ:
زٙاض ٝخـ٘ ةٞؽ ك ًٞهـَٚلـ ٛهـآ ضٌَِِٙا ٛٙكطزْٗٗ ١خػـتِ٘ٗٞٙت ٞغٞض ضِِ َٛٙض غــت،

ﭽﯺﯻﯼﯽﭼ ،ةـٞةَ زٝغـتٞٙٞكٚاْ ـً٘ ِط ٙ ٟٙـاْ هٞغــٞض
ثَٙ٘ٚػت ة٘ٗٞ٢ ،ٝز ٜةاؾـ ٞة ض ٛخ٘ ًٔٚ ٜـطٝةاْ ًٓٙٗ٘ٞاُ ٛضٌَِِٙاُٞ ٛٙكطزٗ ٝ؟
هــٝٗ ٞةًــس زٝه ـَٚني :خـــ٘ ًٓٙٗ٘ٞاُ ــٚٓ ٛس ٙــ ٞز ٗ ٝةـ ٞؿـــؤ ،ةـــٞةَ تــُٚٞا
ك ًــٞهَٚم ٓٚس ٙــٞت ٛخـــ٘ ٙاْ ئةــ٘ٗيَ كــطزٗ ،ٝةـٞهـطٞؾ ــٌاْ ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــ ٞخـــ٘ هــٞ
غــ٘ٗضِٝت( ٛؾؿًْْت) ٢ـــاٞٙت ٛشًــاض)17( ٝز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﯝﯞﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ٗ ،تــ :ٞةــٞةَ ٞهــ ٛثر ً٘ٗزًــاْ ٓٚس ٙــ ٞز ٗ،
ضٌَِِٙاٌٚٙـــاْ كـــطزْ ،كـٞضــــ٢ ٟـــ ْ ٗٞكَ٘ٙطٚٙــــاْ ٓٞهــــةص ضز ةـٞغــــٞض ةـٞضثَٚــــٛ
خـ ةِٚني ١ضٌَِِٙا ٛٙز  ،ك ٗٞتٚٓ ٗٞ٢ :ٞس ٞٙت ٞكـ ٞخـ٘

 زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯸ

ﯹﭼً ،اُاٞٙكـــ ٜٞتاٙةـٞتـــ٢ ٝٗ ،ٞــٝٗ ٝٗٞن ٢ـاٙـــٞت ٟشًــاض ٠)17( ٝغــ٘ٗضِٝتٛ
(حمُد) ٗ  ،ٞٙكـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯱ ﯲﯳﯴﭼ ٗ ،تُٜٞ ٗٞ٢ :ٞ
كٚٓ ٞس ٙـٞتـ  ٛخــ٘ ٙاْ ئةـ٘ٗ َي كـطزٗ ،ٝخــ٘ ٓٚس ٙـٞت ٛةـ ظٙـازكطزْ ،كـ ٞهَٚــطٝز

زٝفٞضً٘ :َٜﭽﯸ ﯹﭼًٞ ،ةٞغـت ثَٚـٚٓ ٗٞ٢ ٟـس ٞٙتـ ٞتاٙةـٞتٚٚــ ٞٙٞكـٞ
خـ٘ زٙٝس ةـ ٞكٞغـاَُٚم ،كـٞٓ ٞض ه ٞغـٞضٝتاٗ ٝئة٘ٗه٢ ٛـٚٓ ٗٞس ٞٙتــ ٞزٝكــ،ْٞ
زٗ ٚٙـ خـ٘ ٓٚس ٞٙتٚـاْ ة ظٙاز زٝكــا  ،ةــٞةَ كٞغـَٚم ٓـٞض هٞضَِٙــ٘ٚٓ ٝس ٙـٞتٛ

خـ٘ ضِٝفع ةلـا  :ﭽﯻﯼﯽﭼُ ٗٞ٢ ،ـ ٞخـ٘ ف ً٘ ِط ٚٙـاْ هٞغـٞض
ثَٙ٘ٚػـت زٝكـا .

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

( ) 22 – 02

[ ] 119

 ٞ٢ـٞضُا خـ٘  ك ٞةاغ ٛئ٘ضِ٢ـاْ زٝكـا زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﮞ ﮟﭼ،
ٗ ٝزٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﭼ ،ثاؾاْ كـ ٞةاغـ ٛثَٚغـًٞةــٞض
 زٝكـا زٝفٞضً٘ :َٜﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼً ،اُاٙ ٗ ٜــٞ
ة ٓـٔٚ ًٗ٘ٞـاُٚٚـاُ ،ٞةـٞةَ ك ٞتُٚٞا ةـٞؾـَٚم ه ٞخٞهم ةـٓٞـطًُٞٝــس زٝةـّ هـٞ
ئ٘ضِ٢ـاْ ١ه ٞثَٚغـًٞةـٞض ً ،اُا ٞٙ ٗ ٜتُٚٞـا ُ ٗٞ٢ـٚ٢ ٞـٌاُٚــاْ ثَٚٚــاْ َِٓٚــاٗٗٝ
ئة٘ٗهــٚاْ كــطزْٗٗ ِ٢ ،جــا ةـٞض ُةـــٞض ةــ ٞئةـ٘ٗهــلطزُٞكٞف خـــ٘  ضٚٚــاْ ةـ
زٝكــــــــا ؟ ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼُ ٗٞ٢ ،ــــــــٜٞ

ٓٚس ٞٙت ٛخ٘ ئةـ٘ٗيَ زٝك ،ْٞخـ٘ ضٌَِِٙـاٚٙاْ ة ظٙاز زٝكا  ٝٗ ،ثاضَٙعكاضٚٙؿـٚاْ
ثـآ زٝةـٞخؿــآ.
يةلَوةسـتةى وةةةم  :ك ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽﯺﯻﯼﯽﭼٙ ،ـٞكَٚم
ة ـ  ٙٞٓ ٜــ ٞةوـــآ :ة ضــُ ٗٞ٢ ٛــِ ً٘ ٞط  ٚٙــاْ هٞغـــٞض ثَٙ٘ٚػـــت ةــ٘ٗ ٝ؟ خـــ٘ 
ضُِٗٗـ ٛزٝكـاتٝٗ ٗٝٗٞةً َٞ٢ ٟثطغٚاض ٝزٝز تـ ،ٝٗٞكـ ٞهـ ٞظِٔٙـُٞٓ ٟـس َ٠كـٞؽ ز
زضٗغـــت زٝة ـآ ،ضــُ٘ل ٞئ٘ضِ٢ـــاْ ُٓٞــسَٙلُٞٓ ٛــسَٙل ٛضِْٗٗ زٝكـــاتًٚٞٓ ،ٝٗٞؿـــٞ
هَٚت ــاْ ٗٝق ــ ٞٚة ـآ ،ة ـ ضُِٗٗـلطزُ ــ ٜٝٗٞضِغـــتٞٙٞن٢ ،ـاٞٙت َ ٚــم ،ةاةـٞت َ ٚــم هــٞ
ئ٘ضِ٢ـاْ ز تًٞاؾـا٢ ٜـاٞٙتٞكـاُ ٛزٙلـ ٠ٞئ٘ضِ٢ـاْ ٝٗ ،ؾـَِ٘ٞٙكــاُ ٛزٙلـ ٜٞئ٘ضِ٢ــاْ
ةلـ ،ْٞك ٞهٗٞةـاض ٝٗٝزٝزَٗٙـّ ،ؾـتٞكـاُتاْ ظؤض ةاف ة ضِْٗٗ زٝةَٚتــ.ٝٗٞ
هَٚطٝز ك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﯺﯻﯼﯽﭼٞٙ ،كَٚم زٝثطغـآ :
ة ض ٛ؟ خـ٘ زٝفٞضً٘ :َٜﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﭼ،
هٞةـٞض ُ ٗٞ٢ ٜٝٗٞ٢ـ ٞؾـٞيتءُٞكـاُٚاْ كـطزٗ ٝةــ ٞزؤغــؤ خ ٙــاْٙ ،اُــ : ٟخ ٙـاْ
تٞغـو ٌٛٚؾـٞيتءُٞكـاْ كطزٗ ،ٗٝةـ ٞزٗ  ٜؾـٞيتءُٞكـاْ كـٗٞتْ٘ٗ ،ة ٙـِ ً٘ ٞط ٚٙـاْ
هٞغــٞض ثَٙ٘ٚػـــت ةــ٘ٗ٢ ،ٝـــاٙا ؾــٞيتررءْ ةَٚجطــ ٞهــ ٞـً٘ ِط ٚٓ ٛٙطــ ٛزٙلــ ٜٞثَٚٚــٞ؟
ةَٚطً٘اْ ُٞخَٚطٚٓ ،س  ٞٙهٞال ٜخـ٘  ،ٞٙة ٙـ ٞ٢ ٞـٞض ةـ ٞزٗ ٚٓ ٜس  ٞٙزٝك،ٜٗٞ
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ه ٞخــ٘  ٜز ٗ ةلــ ٞ٢ ٝٗ ،ٞــٞض خَٚــطٗ خ ؾـــ ٛز ٗ زٝكــ ،ٜٞهـ ٞخــ٘  ٜز ٗ ةلـ،ٞ
 ٞ٢ـٞضُا ةـٞزٗ  ٜؾـٞيتءْ ةل ،ٜٗٞت٘ٗؾ ٛضـاهــت زٝكــا  ،ت٘ٗؾـ ٛغــٞض ٞضز ُٚٚت
زٝكــــا  ،ضـــُ٘ل ٞؾــــٙٞتاْ ٓـــٞض ً٘ ِط ٙـــ ٛثَٚٚـــِ٢ ،ٞجــــا ٢اٙــــا خــــ٘  ٠ز ز ـــٞضٗ
كـاضةـ ٞـآ كـآ ً٘ـ ِط زٝكـا ؟ ةَٚطً٘ـاْ  ُٜٞ ٗٞ٢غـتًٞلـاضةّٝٗ ،ن هـ ٞغـ٘ٗضِٝتٛ
(إبْساٖ٢ )ِٝـاٙــٞت)27( ٟز زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ٗ ،تــ:ٞ
ٗ ٝخـــ٘ غـتًٞلـــاض ْ ــً٘ ِط زٝكـــا ٢ ،ــٞز٢ ٜاٙـــا خـــ٘ ك ـآ ٓٚس ٙــ ٞزٝز ؟ هــٞ

غـــ٘ٗضِٝت( ٛايسع ْْد) ٢ــــاٞٙت)27( ٟز زٝفـــٞضً٘ :َ٠ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ،
ٗ تُ ٗٞ٢ :ٞـ ٜٞك ٞةـٞض ٗٝخـ٘ ز ٝـٞضَِِٙـ ،ٝٗٞخـ٘ ٓٚس ٞٙتٚـاْ زٝز .
ك ٗٞتــٚٓ :ٞس ٞٙتــس ْ ١ــً٘ ِط كطزْ هٞالٙــ ْٞخـــ٘ ٗ ، ٝةـــ ٞت ــطُٚ ٝــ ،ٞةـٞه ــل٘
ُٓٞطـــاٗٞٙ ٜك ــ َٞهــ ٞةـــُٞسُٞٓ ،ٞٙٝٗٝطـــاٗٞٙ ٜكــ َٞهــِٚ٢ ٞػـ ــاُٞٓ ،ٞٙٝٗٞضكـــا
ِٚ٢ػـاْ ةـٞض ٗٝخـ٘ ضِؤٙؿـــت ،خـ٘ ٓٚس ٞٙت ٛزٝز ٗ زٝغـؤ ز ٝط ، َٜةٞةَ  ٞ٢ــٞض
ةـٞض ٗٝؾـٞيتءْ ضِؤٙؿـت ،خـ٘ هـ َٛٚز ٝــٞضِ ١َٜؾـــٞيتءْ ظٝفٞض ٜثَٚسٝةـا .
ًٗ ٝؿــ ــتً٘طِ ٜئٞزٝضٚٙـ ـٞ ٗٞةطٚٙـــ ٞهٗٞةـ ــاض ،ٝٗٝزٝضٝجناًــــ ٟظَٙـسٝضِؤٙــــ١ٟ
ك٘ضتَِٔٚـاْ (إؾساط ٚتؿْسٞ ،ٝ) ٜةطٚٙـ ٞزٝهـِٚ٢ :َّٚػـاْ ٓٞضضـ ٛزٙٝلــا  ،خــ٘
ث َٛٚزٝكـا  ،ئــٞزٝضٞٚٙف زٝهــِٚ٢ :َّٚػــاْ ة خــ  ٜكطزٝٗٝكــاُ ٛزٝخـ٘هـقَِٚــآ،١
خـــ٘ ٓــٞئ ٛةـٞغـــٞضُٚ ٝٗٞٙـــٓ ،ٞــٞض ٞٙكـــٙٞاْ ةـــ ٞالٞٙكـــس تَٚسٝثــٞضِٙ ،َِّٙــاْ
زٝت٘ ُني ةوَٚٚـّ :ــٞةط ٞٚٙكـ٘ضت ٛزَِٙـــّ ،١ئٞزٝضٚٙـٞف تَٚسٝثـٞضٞ ،َِّٙةطٚٙـٞ
ك٘ضت ٛزَِٙـّ هـٝٗٞز كـ ٞثَٚٚـاْ ٗ ٙـِٚ٢ :ٞػــاْ زٝغــت ٞثاضـٓ ٗٞـ ٚثــآ ُـٞكط ٗ،ٝ
ئٞزٝضٙـــٞٚف تَٚسٝثــٞضِ ،َِّٙكــِٚ٢ ٞػـــاْ ةـــ ٞةـٞزَِٚٔٙـــٞض ٜكطزٝٗٝكـــاُ ٛخــ ٜ
ز ز ُٝـ ٝٗ ،َّٚزٝه ـ :َّٚخـــ٘ كطزٝٗٝكـــاُِٚ٢ ٛػـــاْ ُاخـ٘هـق َِٚــآٓ ،١ــٞئ ٛةـٞغـــٞض
كطزٝٗٝكـاُِٚ٢ ٛػـاُ ،ُٞٚ ٝٗٞةـٞهـل٘ ـ٘ت٘ٗٙاُ : ٞخــ٘ ظ ُٚـاض ٛٙةــ ٞكطزٝٗٝكــاُٛ
ِٚ٢ػـــاْ ٓ ،ـــٞض ُ ٚــِ٢ ، ٞجـــا ٢ــ ٗٞتَٚث ــِ ٞض ُسْ ١ةـــ ٞظ ٞٙز ُــ٢ ١ٞــً ٗٞؿــتً٘ ــطِٝ
ةَٚجـَٚٚـ ، ٞةـٓٞـ  ٜغـٞضُج ُٞز ُ ٛكـ ٢ ٜـاٞٙتٞكــاُ ٝٗٞزضٗغــت ةـ٘ٗٞ ،ٝةطٚٙــٞ
ت ُٚٞــا تًٞاؾــاُٞٓ ٜس َ ٙــم هــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاْ زٝك ــ ،ْٞئٞزٝضٚٙــٞف تــُٚٞا تًٞاؾــاٜ
ةـٞؾـَٚلـٚاْ زٝكـ ، ْٞةٞةَ ٞ ٞ٢ض تًٞاؾاٞٓ ٜضزٗٗكـٚاْ ةلـ٢ ،ّٙٞـ ٗٞتَٚطٙٞؿــتِٞ
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ضَِٙمِ ١ض غـتٓ ١اٗغـُٞط ٞزَٙت ٞزٝغـت ،ك ٞظؤضةـً ٜٞػ٘هٌاُاْ ك ٞثَٚٚاُـس٘ ٝتـط:َٜ
جلَُ ْاعَ )١تٞةـُِٚٚٞـاْ كــطزٗ.ٝ
(ٜأِٖ ٌْ ايطٗ َْٖٓٚ ١ا ٜ
يةلَوةسـتةى ســيـــةم  :ك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﰆﰇﰈﭼٝٗ ،
ثَٚؿـٚاْ ٗ  ،ٞٙك ُٞ ٗٞ٢ ٞضِِ َٛٙض غـت طتـْ٘ٗ ،ك ٗٞتً٘ :ٞاْ ١ثَٚـ٘ ةُ٘ٗ ٛكــافط ْ،
ةـ ٞثاغـاٗ ُاؾـآٝٗ ،ن ثَٚؿـتـطٙـ ةاغـٌاْ كـطز ٗ ،تـ٢ :ٞـ ٝٗٞةــ ٞثاغــاٗ ُاؾــآ كـٞ
ُٙٞـاُع ُٚـــ٘ٙ ٗ ،١ٝـاُع ُ ٚــ٘ ٝكــ ٞضِ َٙــِ ٛض غـــتٚاْ طتــ٘ ،ٝةٞهـــآ ،كٞغـــَٚم  :كـــافط،ٝ
٘ٗهٞكٙٞــُٞ ،ٞق ـ ِط ُٙ ٟٚــَٚ٢ ،ٞعٙسٚٙــ ،ٞظٝضزٝؾـــت ،ٞٚٚقـاة٣ٚـٚـــٗ٘ ًٞ ،ٞغــ،ٞٚٚ
ةـ ـ٘ٗذٚٙـ ــ ،ٞةتثٞضغــــتً٘ ،ٞهـحٚـ ــسٓ ..ٝتـــسً ،ـــاز َ ةت٘ ُـ ــآ زٝغــــت ةطَُٚٞٙٞتـ ــٞ
ٓٚس ٞٙت ــ ٛخـــ٘ ٗ كًٞتٞضخــ ًٛٚٞةلـــا  ٝٗ ،ثؿـــت هــٚٓ ٞس ٙــٞت ٛخـــ٘ ةلـــا ،١
ٓٗٞهِٞز زٝغـت ةطَُٚٞٙٞت ٞةــٞضُاًٚٓ ٗٞس ٙـٞت ٛخــ٘  ،ةـا ةـٓٞــ ُٞ ٜظ ُٚٚؿــٝٗٞ
ً٘ــ ِط ةــآ ٝٗ ،ثَٚؿــ ٗ ٛةــآ ؾـــتَٚل ٛضـــان زٝكـــا  ،١هٞغـــٞض ضِ َٙــِ ٛض غـــت٢ ،ٞــٝٗٞ
ُاةَٚتـ ٞةٚاُ٘ٗ ثاغـاٗ ٠زٝضةاظةُ٘ٗ ،ٛةـٞهـطٞؾــٌاْ هٞغــٞض ٢ـ ٝٗٞظؤضْ ،ةـ َِٗٙـ: ٞ
خــــ٘ هـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛؾ ْْاطس) ٢ــــاٞٙت)8( ٛز

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮍﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ ٗ ،تــ٢ :ٞـــاٙا كٞغ ـَٚم كــٞ

كطز ٝٗٝخط ثٞك ٜٞخ  ٜة ضِ ظَِٙط ٗٝت ٝٗ ،ٝٗٞةٓ ُٛ ٘ ٞات ت ٞةٞضضاٗ( ،ةـٜ ٓٞ
 ٝٗٝٗٞ٢ك ٞؾــٞيتءْ ة  ٠ضِ ظُسؤتـ٢ ،)ٝٗٞـاٙا كٞغـَٚم ك ٞٙ ٗٞت ٓٚطــت هـ ٞزٝغــت
ز َٜة ٜ؟ ةَٚطً٘اْ ٓٞض خـ٘ زٝت٘ ُآ ٓـٞض كٞغـَٚل ٛةٚـ َٜٗٞـً٘طِ  ٜةلــا ٓ ،١ـٞض
كٞغـَٚل ٛةٚــٚٓ َٜٗٞس ٞٙت ٛةس { ،ةـٞةَ خـ٘ ةــ ٞظؤض ُـ ٞكـٞؽ ـً٘ ِط زٝكــا ١
ُ ٞكٞؽ ضٌَِِٙا ٛٙزٝكـا  ،ةـٞهل٘ ٢ــاظ ز ٜكـطزْٗٗ ،١غــٞض ثؿـل ٛكـطزْٗٗ ،خ ٙـاْ
زٝةــآ ــً٘ ِط ٞٓ ٛٙهةــصَٙطْٙ ،اخـــ٘ز ضٌَِِٙـــاٞٓ ٛٙهةــصَٙطْ} ،زٗ ٙـــ ٟزٝفـــٞضً٘:َٜ
ﭽﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﭼَِٚٓ ،ــسٙٝاْ خــ َٞه ــآ ًٞخـــ ُٞ ،فػ ــٛ
خ

ةةٗٞت َ ، ٚة ٜ ٓٞخٞف ٞهَٚد٘ ضزُٚاُـ ، ٝٗٞﭽﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﭼ
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خـ٘ ظ ُا ٞٙةــ ٜٝٗٞكـ ٞةـٝٗ ٞغــتا ٟٙزٙٝلـ ،ْٞك ٗٞتـ :ٞةــٙٗ ٞػــؤ خ ٙــاْ ،١ةــٞ
ٓـٞهةص ضزُ ٛخ ٙـاْ ،كطزٝٗٝكـاُ ٛخ ٙـاْ ٞ٢جنــاَ زٝز ،ْٝة ٙـ ٞتــ خًٚٞــاْ هـــآ
ًٞخ  ،ةـٓٞـ  ٝٗٝٗٞ٢ ٜك ٞةـٙٗ ٞػــؤ خ ٙـاْ كـطز ٜٝٗٝخـط ء ٓـٞهــسٝةصَٙطْٝٗ ،
ثاؾاْ ت٘ٗؾ ٛغع ٞٙك ٜٞزٝةّ ٢ ،ةاه ٛخ ٙاْ ةـٞ٢ ٞغـت  ٜخ ٙاْ .
ٓٞضٗٓٝـا خـ٘  ٜثٞضٗٝضز ــاض هـ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٛايه ْٗـ) هـ٢ ٞــاٞٙتٞكاُٗ 103( : ٛ
)104ز

زٝفـــٞضً٘ : َٜﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ٗ ،تـــــ :ٞةوــــــآ٢ :ــــــاٙا
ٓــ ٗٞهتاْ ثـآ ةــس ،َٝكــآ هــٓ ٞــ ًٗ٘ٞكــٞؽ ظٙاُةــاضتط ،ٝهــ ٞضِٗٗ ٜكطزٝٗٝكـــاُ،ٝٗٞٚ
 ُ ٗٞ٢ــ ٜٞكــ ٓ ٞــٗٞيَ ١ك ؾـؿ ــٚاْ هــ ٞش ٙــاُ ٛزُٚــاز ظ ٙــ ٞةــ٘ٗ ٗ{ ،ٝت ــ ٓ :ٞــٗٞيَ١
ك ؾ ـــ زٝكــ ْٞهــ ٞشٙــاُ ٛزُٚــاز  ،ةـــٞةَ ة ــآ ةـــٞضٓ }ًٞٞةـــٞةَ ثَٚؿ ــٚاْ ٗ ٙــٞ
كـطز ٜٝٗٝةــاف زٝكــ{ ، ْٞهـ ٞاهـَٚلــس كـ ٞكطزٝٗٝكــاُٚاْ ظ ٙـ ٞزٝةـّ هـ ٞشٙــاُٛ
زُٚـاز ٗ  ٚٓ ،ةـٞضًَٓٚٞلٚـاْ ُٚـ ٞةـ ئٚـاًٞتٚــاْ ٢ ،ــا ُ ٗٞ٢ـ ٞهـٓ ٞــ ًٗ٘ٞكــٞؽ
ظٙاُةـاضتـطْ}.
ك ٗٞتًٞ :ٞضج ُٚــ ٓ ٞـٞض كــاتَٚم ِٚ٢ػــاْ خـ  ٜثَٚـِ ٛض غــت ةـً٘ٗ ،اُـاٙ ٗ ٠ــ:ٞ
خــاٗ ْٝثاغـــاُٗ ،ٝـٞخَٚط ،ةٞهلـــ٘ ًــاز َ كًٞتٞضخـ َٞةــآ ،هــٝٗٞز كـ ٞضِ َٙــِ ٛض غـــؤ
ُٞزؤظٝ٘ٙتـــ ،ٝٗٞةٞهــــآ ٓـــٞض كٞغـ ـَٚم كـــ ٞثـــٙٞاً ٛثَٚغـًٞةــــٞض ٜخاتـــ ًٛٞ
ثَٚس ٝـا ٙ ،اْ هِ ٞض ةطزٗٗز ثٙٞاً ٛثَٚغـًٞةـٞض ُٚاْ ثَٚطٙٞؿـت٘ ،ٝةـٞةَ ضِٗٗٙـاْ هـٞ
ثَٚغـًٞةـــــٞض ْ (عً ْ ْْ ِٗٝايؿْ َْْٚ ٠ايطْ َّْْ)ُ ،ـــــٞكطزٗٚٓ ٝٗ ،ٝس ٙـــــٞت ٛخــــــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـــاضٙاْ ئةـــ٘ٗيَ ُٞكـــطزٗ ،ٝهـــُٞ ٞفـــاًُٞ ١ٛٚظ ُٚٚــس ًاُٗـــُ ٗٞ٢ ،ٝٗٞـــٞ
ُٞظ ُٚـُٞ ١ٛفـاًٞٚٚكـٙٞاْ ة ٙـاْ ُاةَٚتــ ٞثاغـاٗٗ ةٚــاُ٘ٗ.
ًـٞغــٞه ــٓ ٜٞـٞؾـ ــت :َٞــاضَٙل ٛزٙلــ ٞخـــ٘ ةــاُطً ٛطؤظـــاٞٙت ٛزٝكـــا  ،١زٝفــٞضً٘:َٜ

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼٝٗ ٜٞ٢ ،ض٢ ٜٞـاز ُٛٚ ٘ ! َٝخ تاْٙ( ،اْ ث ؾاك ٛخ تاْ)
ه ــٞال ٓ ٜــً ًٗ٘ٞع ــٗٞتَٚم ٗٝضةط ــطْ ١خـ ةطِ ظ َِِٙــ( ٝٗٞةـــٞضط ١ث ؾــاك ٟضـــان
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هٞةـٞض ةلـ ٝٗ ، )ْٞخبــ ْ ١خبــ ُ ٗٝٗٞظَٙـسٝضِؤٙــًٞ ٟكــ ، ْٞةَٚـطً٘ــاْ ٢ـ( ٗٞخــ٘ )
ظَٙسٝضِؤٙـ ٟكـاض ُ ٟخ ؾـِاَٗٙـّ .
ٗٝن ثَٚؿـتـط ةاغـٌاْ كـطز هٓ ٞـ ٓ ٜاتِ ٞخـ٘ ضٝٗٝكٙٞس ٓات٘ٚ٢ ، ٝةِـ٘ عٞةةــاؽ
زٝهـآ{ :نْاَْتٔ ا ٞي َُسِأ ٝ٠ٜتَٛٝٛفُ بٔا ٞيبَِْٝتٔ َُ َٞ ٖٔٚعسَِٜا َْ( }٠١زََٚاَُ ُٙطًِِْْٔ بْسقِ ( ،)3028هـٞ
غـٞضزُٞ ًٛٝفاًٚٚس ٢ـافطٝتاْ ةـ ٞضِٗٗت ٛٚط ٗ فٚـاْ زٝكــطز.
زٙــاض ٝثٚــاٗ ُٚـ ٓــٞض ةـــ ٞضِٗٗت ٚـ ٛطر ٗ فٚــاْ كــطزٗ ٞ٢ ،ٝــٞض ةـٞض ــٚاْ زٝغـــت
ُٞكٗٞتةـآ خـ٘ غـتةٚاُٞتـ ١ٝٗٞث ؾـٚةاٙـاْ ،ةـ ٞضِٗٗتٚــ ٟطر ٗ فٚــاْ زٝكــطز ،تُٚٞــا
ئ٘ضِ ٙٝـــ ُٞة ــآ ،ئ٘ضِٙٝؿـٞٚٚكـــاْ زٙٝاُط ــ٘ ٌَٚ٢ :ــٓ ٞــٞةَٗٙطزض ٗ ّٙهــ٘ ٗٞكٌــ،ٞ
ة ًــاْ ٓــ٢ ٞٙٞــ ٗٞةـــٞض  ٜٞكــُ٘ ٞآٌــاْ ثَٚلــطزٗ ٝطر ٗ فــ ٛثَٝ٘ٚةلــ ،ّٙٞةـــٞةَ
ٙٞـط ٜئ٘ضِٙٝـ ة ٙاْ ُٞة٘ٗ ٝةـ ٗٞةـٞض ـُ٘ ٜٞآٚـاْ ثَٚلـطزٗ ، ٝطر ٗ ف ةلـ، ْٞ
ة ٙـــ ٞزٝةـ٘ٗ ٙـــ ٞةــ ٞضِٗٗت ٚـ ٛط رر ٗ فٚــاْ كطزةاٙــ ، ٞة ٙــٞف خـــ٘ فٞضً٘ٗٙــٞت: ٛ
ﭽﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭼ ،ه ٞالٓ ٜـٞض ًع ـٗٞتَٚمً ،ع ـٗٞت ٛـٞضِ َ١

ــٙٞطً ٜع ــٗٞت ٛــٞضِ َ ،خـــ تاْ ضِٗٗ ًٞكُٞــ ،١ٝٗٞخـــ تاْ ث ؾـــت ٞةلــٝٗ ،ْٞ
زٝؾط٘جنـآ ًٞةـٞغـؤ  ٝٗٞ٢ةـآ ٓ :ـٞض كـاتَٚم ٗٙػـتت ثٞضغــتـ ةـ خــ٘ ةلــ،١ٜٞ
ةـُٞس ٞٙت ٛٚة خـ٘ ةل ،ٜٞث ؾـت ٞة ٗٞخــ ةطِ ظَِٙــ ٗٝٗٞةـٞةــآ غـٞضٗةــٞض ٛٙهـٞ
خعًــ ٞخـــ٘ ز ًٝٗٞغـــت ،ٞة ٙــُٞٓ ٞس َٙــم هــ ٞظ ُاٙــاُ ٛثَٚؿــــ ٚضـــان (ايطًْْٓـ
ايؿ ْْاحل) كـــاتَٚم ٓٞهسٝغـــتاْ ةــ َُ٘ٙــص ،خ ٙــاْ ة يــ ف زٝكــطزٗ ٘ ُتـــط١ّٙ
ضَِٙل٘ثَٚلـتـط ّٙةـٞضط ١ث ؾـاكٚاْ هٞةــٞض زٝكــطز ٝٗ ،ةطــّ ةـ ًُ ٘ٚـس ضٙ ،ٛٙـاْ ةـ
غـــٞض ز ٗٝتَٚــم ،زٙٝاُطـــ٘  :هــ ٞخعًــ ٞخـــ٘ ز  ،زٝةـــآ ةـــُ ٘ ٞتـــط ّٙؾــــَٝ٘ٚ
ِض ة٘ٝغـتني.
ِ٢جــ ــا كـــ ٞزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ٗ ،تـــ :ٞةــــُ ٞـــاٜٗ

زِٙس ضٚٙـ ،ٝٗٞخـ٘ ضزْ ١خــ٘ ضزُ ٝٗٞهـ ٞخ تـاْ ئٞز ٝـًٞ ٞكـ ،ْٞة ٙـٞف هـ ٞةاغـٛ

خ ِض ظ ُسُ ٝٗٞهٞكات ٟثٞضغتـ ز  :ﭽ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭼٞٙ ،كػـٞض

ةاغـــ ٛخـــ٘ ضزْ ١خ٘ ضزُـــ ٠ٝٗٞكـــطزٗ : ٝﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼٝٗ ،
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خبـ ْ ١خبـ ُ ٝٗ ،ٝٗٞظَٙسٝضِؤًٞ ٛٙكــ ٗ ،ْٞتـٝٗ : ٞن ٞهــَٚم هـًٚ ٞووـٞتاُ ٛثَٚؿــ٘ٗ،
ةـــ ٞة ٚــاُ٘ٗ ٜز ِٙــس ض ١ٛٙهــ ٞخـــ٘ ُ ــعٙم كٗٞتِ ــ ،ٝٗٝٗٞخـــ٘ ضزُ ٞثــان ١ضـــان١
ٞةهـٞكـاْ ،ه ٞخ تـاْ ئٞز ٝـًٞ ٞكــ.ْٞ
ٗ ٝهـــٞةاض٢ ٜٝـــ َٞزٗٗ ًٞةـٞغــــت ٗ ،ٝٗٞتـــ :ٞةــــٞضط ١ث ؾـــان هٞةــــٞضكطزْٝٗ ،
خــــ٘ ضزْ ١خــــ٘ ضزُ ٗٝٗٞظَٙـــسٝضَِٗ ٛٙتَٚـــس ُـــٞكطزُٚاْ  ،ةـــا ٢ــــاًاش ٝةــــ ٞضـــُٞس
فٞضً٘ٗزٞٙٝكـ ٛثَٚغـًٞةـٞض  ةلـٙٞـّ :
ظ َر َِ ٛب ِٜ ، ٘ٔ ْٝؾْ ٢إ ٖٕ اي َ َ٘ ًْ٤عْ ٖص
ن ِِ ٜؾ َ ًْٞ َٝ ًٞب ِ
حْ ُد ٝ
ؾًْٜ ٢٤أ َ
 /1ثَٚغـًٞةـٞض  زٝفـٞضً٘٢ [ :َٜإذَا َ
ج ُْ٘ ايَ ٤ٛب َسا ْٔ ْٔ ٗٞؾْْ" ٞاثٚض ْ " بْْسقِ،)9368( :
ح ْلٗ ََ ْ ِٔ ُت ْصٜ َٔ ٜٚ٢ي ُْ٘] {ٜأَِ َس َ
َٚجَ ْ ٌْٖ أَ ٜ
ط َْٔٚ ،ايبَ ِٔ َٗ ٝك ْٔ ٗٞؾْْ" ٞاي ٝه ِب ْسَ "٣بْْسقَِٚ ،)3088( :اي َب ْصٖاز
حَ
ض ْ َٓادَُ ُٙ
َٜ ٚق ْاٍَ اهَ ِٜٝث ُٔ ْ  :ٞٙإِ ٢
بسقِٜ )5903( :قاٍَ ايُْْٓاٚ :ٟ٢ٚزجايَٛ َُ ُ٘ٝرٖ ٝكْ ٗ ،}ٕٛتـ ٞ٢ :ٞـٞض ٞٙكَٚلــتاْ َُ٘ٙـصٜ
كطز ،ةا زٗٗ ث ؾـاكٞكـ ٜٞهٞةـٞض ةلـا " ،ث ؾـاك ٛغـٞضٗ خـ٘ ض ،"٠ضُ٘ل ٞخــ٘ ٜ
ظ يَ ١ثـا ٞٙةـٞضظ ،ؾـاٙػـتٞتط ّٙكٞغـ ٞك ٞخـ  ٜة ةـطِ ظَِٙـطَٙتــ.ٝٗٞ
حدُنٔ ِِٝؾْ ٞايثِْٖٛبٔ ا ٞيَٛاحْٔدٜٔ ،يِْٝظَ
 ٝٗ /2ثَٚغـًٞةـٞض  زٝفـٞضً٘[ :َٜالُٜ ٜؿَ ًِّْ َ ٖٔٝأَ ٜ
ج ُْ٘ ٜأحِ َُ ْد ب ْسقَِ َٚ ،)9981( :ع ِب ْدُ اي ْسٖ َشام ب ْسقِ:
غ ْٜ{ ]٤ْ ِٞأَِ َس َ
َع  ٢ًْْٜعَا ٔتْ ْ ٔك٘ٔ َٔ ِٓ ُْ٘ َ
طْ ًٔ ِْ بْسقِ:
خْاز ٟٗ٢بْسقِِ ََُٚ ،)5483( :
غِْٝبْ ١بسقَِٚ ،)3509( :ايبُ َ
(َٚ ،)1375ابُِٔ ٜأبَ ٞ
(َٜٚ ،)516أبُ ْ ْ ٛدَاَ ُٚد ب ْ ْسقَِٚ ،)626( :ايٖٓط ْ ْْا ٗٞٔ٥ب ْ ْسقَِٚ ،)769( :الٔ ْ ْ ْ َُِٝ ٝد ٟٗب ْ ْسقِ:
َصَ ِ ١ْْ َُٜب ْْسقَِٚ ،)765( :ايْْدٖاز َٗٞٔ٢ب ْْسقِ:
(َٜٚ ،)964أبُ َْٜ ٛعًِ ٢ْْٜبْْسقَِٚ )6262( :إ٢بُِْْٔ ُ
( ٗ ،})1371ت :ٞةا ٞٙكــ َٚم هـَٚ٢ ٞـ٘ ٝةــٙ ٞـٞن ث ؾـان "هـٙ ٞـٞن ث ؾـاكس " َُ٘ٙـص
ُٞكـا  ،كٚٓ ٞـ هٞغـٞض ًوــُٞ ٛةــآٙ{ ،ـٞن ث ؾـان ٗ تـ :ٞؾــٞضِٗ يَ ،هـ ٞثؿــتَّٚ
ةـــٞض ٗٝغـــٞض ٝٗٝضِٗٗ ةــآ} ،ةــا ٢ـــاٗ ُ٘ َٙــص ُٞكـــا  ،زٗٗ ث ؾــان ٗ ،تــٓ :ٞــ َٞهــٞ
ثؿـت َّٚةـٞض ٗٝغـٞضٓ ،ٝٗٝـ َٞهـ ٞثؿــت َّٚةــٞض ٗٝخــ٘ ضٓ ٠ــٞض زٝةــآ ز ث ؾـط،َٜ
٢ـاٗ َُ٘ٙـص ةلــا ضَِٙلـتــط ٞ٢ ،ٝـٞضُا ِٚ٢ػــاْ ًـاز َ عــٗٞضِٝت ٛخـ  ٠ز ث ؾــ ٛهـٞ
كـــاتُ ٛاضـــاضٚٙس َُٙ٘ ،صٝكــٓ ٜٞــٞض زضٗغـــت ،ٞةـــٞةَ ٗ ةاؾــتـــطُ ٘ ،ٝت ــط خ ـ ٜ
ث ؾـت ٗٞثٞضز ر ١ضَِٙـل٘ثَٚـم ةلـا  ،ه ٞخعً ٞخـ٘  ٜثٞضٗٝضز ـاضز .
ؿْدٖقٛٝأَِْٔ ،
طْٛا َ َٚت َ
غْ َسبُٛا َٚايَ ٞب ُ
ٓ /3ـٞضٗٓٝـا ثَٚغـًٞةـٞض  زٝفـٞضً٘[ :َٜنًْٛٝ ٝا َٚا ِ
جُْ٘
خبٓ ٜإِٔ ََ ٜس ٣أَ ٜرس ْٔعِ َُ ٔتْ ٔ٘ َع  ٢ًْٜعَ ِبْ ٔد ٜٔ{ ]ٙأَِ َس َ
ضسِفٕ ٜ ،ؾ ٢إٕٖ اهللٔ ُٜ ٜ
خٚ ،١ٕ ًٜ ِٝال َ
غِٝ ٜسٔ ََ ٢
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خُ٘
خ َ
ؾ ْْ ٖ
لْ ْْانُِٔ بْ ْْسقَِ َٚ )7188( :
ايَٝ ِّٛائطْ ْْ ٞؾْ ْ َْ ٞطْ ْْٓد ٙبْ ْْسقَِٚ ،)2261( :ا ٜ
اي ٖر َٖ ْبٔ ٗ ،}ٞت :ٞخب ْ ١خب ُ ٗٝٗٞةٞضط ١ث ؾان هٞةٞض ةل ٝٗ ،ْٞخَٚطٗ ضـاكٞف
ةلـ ١ْٞةةـٞخؿـّ ،ةـٞةـآ كٞؾد ٗٞفٚع ٝٗ ،ةـٞةـآ ظَٙسٝضِؤٙــ ،ٛضـُ٘ل ٞخــ٘ ثَٚـٛ
خ ؾـ ٞؾـ٘ َِٗٞٙض ٜضـاك ٜٞخ  ٜةـٞغــٞض ةـ ٞةــُٞس ٠ٝخ ٙـ ٝٗٞةةِٚٚــآٙ .اُــ:ٟ
ًاز َ خـ٘ ث َٛٚز ٗ ، ٜةا ؾـ٘ َِٗٞٙض ٗٞ٢ ٜخـ٘ ثَٚس ُ ،ٞةـٞغـٞضت ٝٗٞةةـِٚـط.َٜ
ٔ ،٣ٔٛبخَطِبٔ ابِٔ٢
غسٓا َِٔٔ ٟبَ ٞ
 ٝٗ /4ثَٚغـًٞةـٞض  زٝفـٞضًََ٘[ :َٜا ََ ْأل ٜآدََٔ ْ٢ٚ ٙٞعَاَ ٤
ػ ْسَا ٔب٘ٔ،
ٛعَا َٔ ُْ٘ٔ َٚ ،ر  ْ ًْٝئ َ
ؾ ْ َ ًٞبُٜ٘ ،ؾْ ٢إ ِٕ ن ْْإَ ال ََخَا ٜيْ  ،١ٜؾ ُث  ْ ًْٝئ ٜ
نَْٜفْ ُٔ ٜك ُِْ َٔ ُ
آدََّ أٝ ٝ
حَُْد بسقَِٚ ،)17225( :اي ٚتسَِْٔرٔ ٟٗبْسقَِٚ ،)2380( :ابُِْٔ
جُ٘ أِ ٜ
ُ َٚرً ْ ٝئ َٓؿٜطٔ ٔ٘] {ٜأَِ َس َ
ح ٖب ْإَ ب ْسقَِٚ ،)674( :ايبَ ِٔ َٗ ْ ْٝكٔ ٞؾ ْ" ٞغْْعب اإلميْْإ"
ج ِْ٘ بْْسقَِٚ ،)3349( :ا ِب ُْٔ ٔ
ََا َ
خُ٘ اثيبْ ْاْ ٗ ،}ٞتــ٢ :ٞـــازًٝع ز ٓــ ٚت٘ٗضٝكٙٞــٞك ٛثــطِ
خ َ
ب ْسقَِٚ )5649( :ؾَْ ْ ٖ
ُــٞكطزٗ ٝهــٗ ٞض ــ ٛخط ثتــط "ٙــاُ ٞ٢ :ٛــٞض ٗض ــ ٛثـطِ ةلـــا هــ ٞخـــ٘ ضزْ٢ ،ــٝٗٞ
خط ثتـط ّٙت٘ٗضٝكـ ٜٞثطِ كـطزٗ٢ "ٝـازًٝـع ز ُٝٗٞ٢س ٜٝةـٞغـ ٞضُٞس ثاضٗٗٞٙكـٛ
كــ َٞخبـــ٘  ،كــ ٞثؿـــؤ ِض ةطــطِْ٢ ،جــا  ٞ٢ــٞض ٓــٞض ةـــٞخ َٙ ُٗٞ ٜــط "ٗ تــ :ٞهــٞ
ةـٞض ُةـٞض خـ٘ ضزْ ز ةَٔٚـَٚــع ةـ٘ٗٚ٢ ،ؿـــتٚآ ٜـٞة٘ٗ" ةـا ًٞعٚـس ٜٝةلــات ٞغــآ
ةـــٞف  :غـَٚٚـــٞن ( ٜ)1/3ةــ خـــ٘ ضزْ ،١غـَٚٚـــٞن ( ٜ)1/3ةــ خـــ٘ ضزُٝٗ ،ٝٗٞ
غـَٞٚٚن ( ٜ)1/3ة ُٓٞاغـ.ٞ
ٗ ت :ٞةا غـَٞٚٚن ( ٜ)1/3ةــ ٞة ؾــ ٛٚةَٔٚوـَٚتــًٞ٢ ،ٝٗٞــٞف كـاتَٚــم زٝةـــآ كـٞ
ِٚ٢ػـــاْ ضــُٞس ٜخـــ٘ ضزُٗٝٗٞ٢ ،ٝــس ٜٝزٙلــ ٜٞثــآ خبـــ٘ضآ٢ ،ــ ٗٞاض زٝغـــت
ٓٞهـةطـط ،َٜضُ٘ل ٞضُٞس ٝخـ٘ ضزٗ ٞ٢ ، ٝـٞض ُٝٗٞ٢ـس ٜٝزٙلٞؾــت ثـآ خبــ٘ضآ
ًاُاٙ ٗ ٜـ ٞغــآ ٞٙكـت خـ٘ ضزِٗ٢ ، ٝجـا  ٞ٢ـٞض غـآ ٞٙكـ ٛزٙلٞؾـت ثآ خبـ٘ض،َٜ
٢ـ ٝٗٞؾــ٘ َُٞ ٙفٞغــٞكُٝٗٞ٢ ٝٗ ،ٞٙٞسٝؾــت ٢ــاٗ ثـآ زٝخــ٘ضَٙت٢ ،ٝٗٞـٓ ٝٗٞــٞض
غـآ ةـٞؾـٞك ،ٞةـٞةَ ت ةَِٚـٓ ٛــٞض غــآ ةـٞؾــٞكاْ خــ٘ ضزُٚاْ تَٚةلـ ،ٜٞزٗ ٙـٛ
ةـ ٞظ ٝـُٞٓ ٞاغـ ٞة ةسض َٛٚ ،َٜخـ٘ ضزُٝٗٞؾـت ُٞةآ٢ ،ـ ٝٗٞةــِ ٞض غــتٛٚ
خـ ًاهـَ٘ٙـط ْ كطزُـ ،ٞة  ًّ ٞٙثُٞسَٙلٍ ز ُاٗ ٝهٗٞةـاض ،ٝٗٝك ٞزٝهــ: ٍَٚ
ئةةةنـدة خبـؤ يةلَـت بطـرآ ،ئةةةندة مةخـؤ يةلَــطـري
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ٗ تـُٝٗٞ٢ :ٞـس ٝخبـــ كـ ٞخـ٘ ضزُٞكــ ٞتـ ٓٞهـةطــطُٝٗٞ٢ ، َٜــسًٞ ٝخــ زٗ ٙــٛ
ةةٚـــًٞ ٞةـاهـــ ٛخــــ٘ ضزًْٞ ١ةاهـــ ٛؾــــت ١ةــــٞظٗ ثٚـــ٘ ،ةـٞتاٙةــــ ٞهـــَٞ
ضِؤش ـاضًٞ٢ ٜٝطِؤًاُس  ،كـ ٞئٞهـٙٗٞـ ٛة تٞٙ ٞكــَٚم هـُٞ ٞخ ؾـ ٞٚٚك٘ؾـِسٝكــاُٛ
زُ ٚــا  ٝٗ ،ظ ُاٙــاْ زٝه ــ : َّٚضــ٘ ض َِٓٚـــس٢ ٠ٝــ ٝٗٞكــ ٞخٞه ــم ةـٞة ــآ خ ـ ض كٛٚ
 ٗ ، ٜتــــ ٞ٢ : ٞــٞض ث َٚــِج ٙــٞن( ٜ)1/5خــٞهم ةـــٞ
زًٝــط ،َٜةـــ ٞظؤضخـ ض ٛٙزًٝــط َ
ةـٞزخ ض كـٚــ ٛمبط ٝٗٞ٢ ،َٜضـ٘ ض هٞغـٞض ثَٚـِج ( ٜ)4/5خــٞهم ةــ ٞظؤضخ ضٙــ١ٛ
ةـُٞ ٗٞخ ؾـٚٚاُ ٜٞك ٞهـ ٞظؤضخـ ض ١ٛٙهـ ٞئٞهــ ٛٙٗٞثٙٞـس زٝةـّ  ،زًٝـطْ ٝٗ ،
ظ ُاٙـــــاْ ٓـــــ ًٗ٘ٞزٝهـــ ــ : َّٚئٞهـــــٞٙ ٛٙٗٞكَٚلـــ ــ ٞهـــــ ٞتطغـِاكتــــــط ّٙزٝضزٗ
ُٞخ ؾـٞٚٚكـاُ َٞ٢ ٛغـٞضزًٝـٌَٚ٢ ٜٞـ. ٞ

ًٞغــــٞهٙ ُ ٜٞــــ : َٞكـــ ٞزٝفــــٞضً٘ :َٜﭽ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ

ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭼ ،هــــ ٞةٞض ًةــــٞض ًاُــ ـا٢ ٠ــــَٞ
٢اٞٙتـٞز غــآ ٓٞهَ٘ٙػــت ٞزٝكـ: ّٙٞ
يةلَوةســـتةى يةكـــةم ٓ :ــ ٚكٞغــَٚم ةـ ُٚ ٜــ ٞــ٘ ُ ١ٛٚخ ؾـٞٚٚكـــاْ هــ ٞخــٞهم
ئٞز ٝــ ٞةلـــا  ،ةـــٞةآ ةـٞهـطـــ ٜٞضِْٗٗ ١ة ــآ ضـــُٞسٗ ضــُ٘ٗ ٛؾـــٞضعٓ ،ٛٚــٞض
هٞخـ ٗ ٝةوـآ  :فـةُـ ٞؾـت ئـٞز ٝـًٚ ،١ٞٙٞع  ٛخ  ٠ه ٞخٞهم ةلـا ةــ ٞؾــٞضو،
٢ـٞٓ ٝٗٞهـ ٗٞٙٞةطـط ٝتاٗ َُٚلـٗٞ ٟضٝؾـ. ٞ
ٗٝن خـــ٘  ٠كـاضة ٞـــآ هــ ٞغ ــ٘ٗضِٝتْْْٜٛ( ٛظ) هــ٢ ٞـــاٞٙت)59( ٟز زٝفــٞضً٘:َٜ

ﭽﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ٗ ،تــ :ٞةوـــآ٢ :ـــاٙا ٢ــٝٗٞتاْ
ةِٚٚــ٘ ٝهــ ٞضِظق ١ضِؤظٙـ ٛكــ ٞخـــ٘ ةـ ُ ٜاضزُٗٗــ ٞخـــ٘ ض ،زٗ ٙــٓ( ٛـــٞض هٞخـــ ٗ)ٝ

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

( ) 22 – 02

[ ] 192

ُٓٞسَٙلـتـاْ ةـ ٞــٞةيَ ١ــِ ٞض َ ز ُــاٗ ،ٝةوــآ٢ :ــاٙا خــ٘ ً هـــٞت ٛز ْٗٙ ،اخــ٘ز
زضؤ ةـُٞـاٗ ٜخـ٘ ٗ ٝزٝكــ ْٞ؟!
ك ٗٞتـــ :ٞؾــــت ئٞز ٝـــٞكطزْ ،ةــــٞةآ ةـٞهـطـ ــ ٜٞؾــــٞضع ،ٛٚزضؤكـــطزْ ،١زضؤ
ٓٞهةـٞغــتـِ ٞةـُٞـاٗ ٜخــ٘ ٗ.ٝ
ٓــٞضٗٓٝا هــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٛايْ ُْا٥د٢ )٠ـــاٞٙت)87( ٟز  ،خـــ٘ ضِٗٗ هــٌٚ٢ ٞاُــس ض ْ
زٝكـــا

 ٓ ،١ؾــٚاضٚٙاْ زٝز تــآ ،زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﭼ،
ٗ تٌٚ٢ ُٜٞ ٗٞ٢ ٜٞ٢ :ٞاُتـاْ َِٓٚـاٗ٢ ! ٝـ ٗٞضِظق ١ضِؤظٚٙـ ٞخـ ف ١ةــ ٞغـ٘ٗز ُٜٞ
خـــ٘ ةــ  ٜضِ ٗٝكــطزْٗٗ ،ئٞز ٝــٙٞاْ ًٞكــ ٝٗ ،ْٞزٝغـــتسضَٙصًٞ ٟٙكــ ،ْٞخـــ٘
زٝغـتسضَٙـصٚٙلـاض ُ ٛخ ؾـِـاَٗٙـّ .
زٙـاض ٌَٞٚ٢ ٝه ٞكاتـ ٟضُِٗٗلطزُـً ٠ٝٗٞاُـا٢ ٠اٞٙتٞكاُــ ٟغــ٘ٗضِٝت( ٛاي ُْا٥د)٠ز
هـ ٞةــٞض  ٛضـ٘ ض٢ ًٛٝـ َٞتٞفػـٚــطٝز  ،ةـٞتٞفكــَ ٚى هٗٞةــاض ٝٗٝئػــًٞاْ كــطزٗ،ٝ
ة ٙــ ٞهــَٚط ٝظؤض ٜهٞغـــٞض ُاضــني  ،هــ ٞتٞفػـٚـــط٢ ٜــ٢ ٗٞـــاٞٙتٞز كــ ٞزٝفــٞضً٘: َٜ
ﭽﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﭼ

ٓـٞضٗٓٝا ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٛاثْعْاّ)ٙــ  ،هـ ٞتٞفػـٚــط٢ ٜــاٞٙت ٟشًـاض)145( ٝز  ،كـٞ
زٝفــــٞضً٘ : َٜﭽ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﭼ،
ظؤض ةـــ ٞزضَٙص ٙــ ٛةاغ ــَٚل ٛت َٚــطٗ تٞغـٞه ــٌاْ هــٗٞةاض ٝٗٝكــطزٗ ،ٝة ٙــ ٞه َٚــط ٝةـــٗٞ
ُٞ٢س ظ ٞٙٝه َٛٚز ٝـٞضَِٚٙــّ .

يةلَـوةســـــــتةى وةةةم  :ﭽﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸﭼ ٗ ،ت ــ٢ :ٞــ ٗٞــ٘ ُُ ١ٛٚــاظٗ ُٚعٌــ ١ ٞخ َٚــطٗ خ ؾ ـٚٚاُ ٜٞزُٚــا ،هــٞ
ئٚـاًٞتس ة ٌٚ٢ـاُس ض ْ ٞٙكـال زٝةِـ ٗٝٗٞغــاؤ زٝةِـ ،١ٝٗٞةــٞؾ ٛكٞغـ ٛزٙلـٙٞاْ
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ثَٚـ ــُ٘ٚ ٝـ ــ ،ٞطـ ــ ٞهـــٌٚ٢ ٞـاُـ ــس ض ْ ،ضُ٘لـ ــ ٞكــــافط ْ ةـ ــآ ةـٞؾـــــّ ،هـــُ ٞـــاظٗ
ُٚعـٌـٞتـٞكـاُ ٛخـ٘ .
يةلَوةسـتةى ســيـــةم  :ك ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭼ،
٢ـاٗ ٢ـاٞٙتٞكـاُ ٛخ ًاْ ضِْٗٗ زٝك ِٝٗٞٙٞة ك ًـٞهَٚم كـ ٞةـع ُّٝٗ ،ن ٘تــط ٗ:ٝ
ئ ــٞزض ٜظ َ ٙــطِ هــٞال ٜظَٙـطُِط ــٞض ،ٝك ــآ هــ٢ ٞــ٢ َٞـاٞٙتٞكـــاُ ٛخـــ٘ تَٚس ٝـــا ؟ ك ــآ
ئــٞزض ٜز ِٙــ ٛخـــ٘ زٝظ ُ ــآ ؟ ك ــآ ئــٞزض٢ ٜــٞ ٗٞئٚقــ ١ ٞةـــٓٞا ةـٞضظ ُ ــٜٞ
ئ٘ضِ٢ـاْ ١غُِ٘ ٞزٝظ ُـآ ؟ كٞغَٚم كٓٞ٢ ٞوـ ٛعـٚوٍ ةـآ ،ة ٙـ ٞضـُٞس ٝهـٗ ٞةتـٛ
ًـػــ٘هـٌاُاْ ز خٞهـم هٞةـٞض ُٞظ ُٚـّ ه ٞزٙـّ زٗٗض زٝكَٙٗٞتــ ،ٝٗٞهٗ ٞةتــاَُٚم ز
ك ٞخٞهـم ه ٞثَٚؿــ ٞٙٝٗٞه ٞظ ُػـتٞكـاُس  ،ه ٞضِؤشٓٞة  ١ضِؤش ٢ــاٗ ز ُ ٗٞ٢ ،ـ ٜٞكـٞ
زٝضفٞتٚـاْ زٝةـآ زٝغـتٚاْ ةطـات ٞئ٘ضِ٢ـاْٚ٢ ١ػــالَ ،خٞهــم ةٞضٚ٢ ٗٝػــالَ زَٙــّ،
هــَٚط ٝةـٓٞـــ ُٞ ٜظ ُٚٚـــ ،ٝٗٞضــُٞس ٝخــٞهم هــٚ٢ ٞػـــالَ زٗٗض زٝكَٙٗٞتــ ،ٝٗٞهــَٜٗٞ
ةـٓٞـ  ٜظ ُٚاض ١ٛٙؾاضٝظ ٚٙـُٝٗٞ٢ ،ٝٗٞـس ٝخـٞهم هـٚ٢ ٞػـالَ ُــعٙم زٝكَٙٗٞتـٗٝٗٞ
ٌٚ٢ـاُـ ٛثــآ زَِٙــآ .

ًـٞغــٞهــ ٜٞزٙٝــ :َٞكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﭼ ،ه َ ٚــطٝز خـــ٘  ض ــ٘ ض ـ ض ٝخط ثـــ ٞزٙـــاضٙآ
زٝكـــا  ،كــٗ ٞضزتـــط زٝةِـــ ٝٗٞة ـ ؾـــٞف ز ُـــَ( ٞؿْْسد ، ١)٠زٝضٙـسٝخ ــا كــٓ ٞــٞض

ُ ٗٞ٢ــ ٜٞئٞز ٝــ ٞكــطزْٗٗ ،ضــُ٘لٗ ٞؾـــ :ٜٞﭽﮁﭼ٢ ،اًـــطِ ظ ٠ك٘تٔـٞهـَِٚـــاْ١
ؿ ْسَٚ ٢اإلِ ٢ر َبْاف) ٗ ،تـ :ٞخــ٘ تُٚٞــا ُ ٗٞ٢ـ ٜٞئٞز ٝـ ٞكــطزٗ، ٝ
ضٞغــثاُسْ (ٜأدَا ٝ٠الِ ٜ
ﭽﮀ ﮁ ﮂﮃﭼ  ،ةوــآ  :ةَٚطً٘ــاْ ثٞضٗٝضز ـــاضَ تُٚٞــا ٢ـــ ٠ُٞ ٗٞئٞز ٝــٞ

كطزْٗٗ :
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شةش قةوةغـة كراةة سـةرةكـــةكاى :
 2 ٗ 1خط ثــــٞٙ ٠ٞكـــ ١َٞزٗٗ : َٝﭽ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﭼُ٘ ،آـــٞ
ُائـ ة ٢ـاؾـلط ٗ ثُٔٞـاُٞكـاْ (ايُْعاؾْ ٞايعًٓٚ ١ْٝايطْسٙ )١ٜاخــ٘ز (ايُْعاؾْْٞ
ايبدْٚ ١ْ ْ ْٝايٓؿطْ ْ ُْ٘ )١ٝآـــــ٢ ٞـاؾـــــلط ٗ ثُٞـٔـاُٞكـــــاْٙ ،اخـــــ٘ز ُ ٗٞ٢ــــٜٞ
ثُٝ٘ٙٞسٚٙاْ ةــٞ ٞغــتٙٞٓ ٝٗٞـُ ٗٞ٢ ،١ٞـ ٜٞثُٝ٘ٙٞـسٚٙاْ ةــُ ٞـار ١زٝضُٗٗـٛ
ِٚ٢ػـاُٙٞٓ ٝٗٞـٓ ،ٞـ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞكطز ضٗ ضِٝفتـاض ُُ ٜٞاؾــٚـطُ ١ِّٙائـ ةْ ةـ ٞثَٛٚ
عٞئـوـ ٛغـاؤ ،ك ٞؾـٞضٙعٞت ٛخـ٘ ف ًٓٚٞؿــ ٞعٞئـوــ ٛغــاؤ ثؿـتطـٚــطٞٙت ، ٛض
٢ـاؾــــلط ةــّ  ،ض ثُٔٞـــاْ ةــّ ٝٗ ،ض ثُٝ٘ٙٞــسٚٙاْ ةــــٞ ٞغـــتٞٓ ٝٗٞةـــآ  ،ض
ثٙٞـُ٘ٝسٚٙـاْ ةـ ٞضِٗٗحُٞ ١فػــٞٓ ٝٗٞةــآ ،ئٞز ٝــ. ْٞ
 )4 ٗ 3خط ثـــــــ ٠ٞغــــ ــآ ١ضــــ ــ٘ ض :ﭽﮊﮋﮌﮍﭼُ٘ ،آــــ ــ٘،
زٝغـــــتسضَٙص ٛٙةــــُ ٞآـــٞق( ،اإلرِْ ُِْْْ ََ :ا بَ َْٔ ْ ِٝاهللٔ َٚاي َعبِ ْْد)( ،إرِ ِْْ) ُ٘آَٚلـــٞ
هَُٚٞـ ــ٘ ُ ٟةــــُٞس ٗٝخــــ٘ ز زٝكـــط( ،َٜاي َبػٔ ْْْْ ََ :ٞا بَْ ْ ِ َٔٝاي َعبِْْ ٔد ٚايػ ْْم) ( َبػٔ ْْ،)ٞ
ُ٘آَٚلــ ٞهــ ُٟ َُ٘ٚٞةـــُٞس٢ ٗٝــ ٜٗٞزٙلــٞز زٝكــط ،َٜك ٗٞتــٓ :ٞــٞض ؾـــتَٚم كــٞ
ؾـــٞضع ٛخـــ٘ ئٞز ٝــ ٜٞكــطزٗ ،ٝكــ ٞهــ ٞظ تــ ٛخ تــس ةٚلــ ٜٞهــ ْ َُ٘ٚٞخ ـ ١
خـــ٘ ز ٢ ،ــــ( ٝٗٞإرِ ِْْ)ٓ ٝٗ ،ٝــٞض ؾـــتَٚم كــ ٞخـــ٘ ئٞز ٝــ ٜٞك ــطزٗ ،ٝه َٚ ُٞــ٘ ْ
خ ـ  ُ ٗٞ٢ ١ــ ٜٞزٙل ــٞز ٢ ،ــ( ٝٗٞبػ ْْٙ)ٞــٝٗ ،ٞن :زٝغـ ــتسضَٙص ٛٙةل ــ ٞٙٞغـــٞض
ًاهـٚاْ ،غـٞض ُٞفػـٚاْ ،غـٞض ُاً٘ٗغـٚاْ .
ثَٚؿــتـطٙـ ةاغـٌاْ كـطز كـ ٞة ضــ ٛزٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﮌ ﮍ ﭼ؟ ضُ٘لــٞ
ظٙاتط ثُٝ٘ٙٞسٙـ ٛةـَ ( ٞبػٔ ْٙٞٓ ٝٗٝ)ٞــ ،ٞضُ٘ل ٞاضٙٞٓ ٗ ٜــَ ( ٞب ٔػْ )ٞةــًٞاُاٜ
غــِ٘ٗض ؾلـــاُسُ ،ٞكــ ٞ٢ ٞــٞض كٞغـَٚم غــِ٘ٗض ٜتـ  ٜؾـلـــاُس ،تـ ف ةـ ٓٙٞــٞ
غـِ٘ٗض ٗٞ٢ ٜةؿل ٞ٢ ،َِٝٗٞٚٚـٞض كٞغـَٚم ظٗهــٌ ٛهـ ٞتـ كـطز ،تـ ف ةـ ٓٙٞـٞ
ظٗهـٌ ٛهــآ ةلـٙٞـٞٓ ،ٝٗٞضضُٞس٢ ٝـ ٜٝٗٞت ةـ ٞظٗهٍ هٞئٞهُ َٞـازض ،َٜةــٞةَ هـٞ
ضِٗٗ ٜضِٗ هـٞتٚٚـــ ،ٝٗٞةــ ٞغــــت َٞز زُٝــطآٙ ،اخـــ٘ز ضُِٝطــ ٞةـٞض ُةـــٞضٝك ٞةـــٞ
ظٗهـــٍ ١غـــِ٘ٗض ؾـلـــاُسُ ٟز ةِــــآ ،ةـــٞةَ ًــاز َ ةـــٓ ٞـــٞئ ٗٞهــ ٞةـٞض ُةـــٞض
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ٗٝضز ٝــط٢ ،ٝٗٞٙــُ٘ ٝٗٞآ ــ ُٚــٝٗ ،ٞن خـــ٘

زٝفــــــــــــٞضً٘ :َٜﭽ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﭼاإلس را  ،ك ٗٞت :ٞك٘ؾـت ةــٓ ٞـٞق ٓٙٞـٝٗ ،ٞن ضـ ْ ك٘ؾــت

ةــــُ ٞآـــٞئٚـ ٓٙٞـــٙ ،ٞـــاْ زٝفـــٞضً٘ :َ٠ﭽﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠ

ﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭺﭼال مائ

د،

 ٞ٢ـــٞض ﭽﭜﭝﭼ ةـــ٘ٗ٢ ،ـــ ٝٗٞﭽﮌ ﮍﭼ ،ٝةــــٞةَ  ٞ٢ـــٞض هـــٞ
ةـٞض ًةـٞض ُٞفػــَٚم ز ةـآ  ٝٗٞ٢ ،ةـٓ ٞـٞئــ.ٞ
 ) 5خط ثـــ ٠ٞثَٚـِجـــ : َٞﭽﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ٝٗ ،خـــ٘
هَٚـ ٟئٞز ٝـ ٞكـطزْٗٗ ؾـتَٚم ةلٓ ُٞٞاٗةـٞؾ ،ٛكـ ٞةـٞهـطــ ٜٞهٞغــٞض ُـُٞاضزٗ،ٝ
٢ـــاٙا ٢ــ ٝٗٞكــ ٞخـــ٘ ٓاٗةـٞؾــٓ ٛـٞةــآٓ ،ــ ٚةـٞهـطــٞٙٞك ٛهٞغـــٞض ٓٙٞــٞ؟ ةـــٞ
ت٢ٞلـٚس ُٞخَٚـط ،ضُ٘ل ٞتُٚٞا ةـٞهـطـ ٞهٞغـٞض ٢ـٓ ٝٗٞـٙٞــ ٞكـ ٞخــ٘ زٝةــآ ،ةــٞ
تُٚٞـــا ةثٞضغـــتـــط ٝٗ ،َٜطـــ ٞهـــ ٞخـــ٘ ٓــ ٚةـٞهـطـــٞٙٞك ٛهٞغـــٞض ُٚــ ،ٞكــٞ
ؾاٙػـــت ٜٞثٞضغــتـــط ْ ة ــآ ،ة  ٙــ ٞطـــ ٞهـــ ٞخـــ٘ ٓــٞض كٞغ ـَٚم ةثٞضغــتـــط،َٜ

ةـٞةـآ ةـٞهـطـ ٞزٝثٞضغــتــط ،َٜة ٙـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﭼ ،ةـٞهـــــطٞف ة ٙــ ــ ٞثَٚــــ ٛز ٝــ ـ٘تط :َٜﭽﮕﭼ ،ضــــُ٘لٞ
زٝغـــٞةتٙٞٓ ٛــ ٞةـٞغـــ ٞعٞئ ــىَ ١زيَ ١زٝضُٗٗــِٚ٢ ٛػـــاْ ز ٝٗ ،ن ضـ ْ ثازؾــاٗ
٘كٌطِ ْ زٝغـٞةت ٞٙٞٓ ٛةـٞغـٞض خٞهــلس  ،١زٝت٘ ُــآ غـع ٙاْ ةـس ٗ ثاز ؾــتٚاْ
ةس  ،ةـٞهـطـٞف زٝغــٞةتٙٞٓ ٛـ ٞةـٞغــٞض عٞئــىَ ١زهـِٚ٢ ٛػــاْ ز  ،كـ ٞ٢ ٞـٞض
ًـطؤظـــ خـــاِٗٚ٢ ُٛٝكـــاف ةـــآ ،زٝخيـــات ٞشَٙــط ضِكَٚةــ ٛخ ٙـــ ،ٗٝٗٞزٝغـــٞةتٛ
ةـٞغـٞضز ٓـٙٞــ. ٞ
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ك ٗٞتـٝٗ : ٞن ظ ُاٙاْ ٘ت٘ٗٙـاُ( :ٞاي ْ َُ ِعبُٛدُ ََُْْٖ َٛا نْْإَ َعً ِْٜٔ٘ٝبسْٖإ ُعًْٟ٢ْٛٞ
ََ ٢ٍٜايَْٛحٔ ٗ )ٞت :ٞثٞضغـي ٗ ٜضِ غتٞئٞٙٝٗٞ٢ ِٞٚ
إذ ال ُِ ٜعسَفُ ايْ َُ ِعبُ ْٛدُ إالٔ َِٔٔ ٤
ك ٞةـٞهـطـٞٙٞك ٛغـٞضٗٗٙـ ٛهٞغـٞض ةـآ ،ضـُ٘ل ٞثٞضغــتــط ٗ ٜضِ غــتٞئ ِٞٚتـُٚٞا
هًٚٞاُٚٚ ٝٗ ٜٞس زُٝاغط ،َٜتُٚٞا هٞضِ َٛٙخ٘ ٗ ٝزٝظ ُط ٌَٞٚ٢ ،َٜكآ ةثٞضغـتني ؟
ٗ ٝض ُ ٛةثٞضغــتني ؟ ٓٞهةٞتـ ٞعٞئوــ ٛغـٞه ١ٍٚفيطر ِٝتـ ٛغا ــٚـِٚ٢ ،ػــاْ
ٓـــاُسٝز ْٝكــ ٞخـــ٘ ةثٞضغـــ  ١ةـــُٞس ٞٙت ٛٚةــ خـــ٘ ةلــ ،ْٞةـــٞةَ ضــ ُٛ
ةثٞضغــت ــّ ؟ كــ ٜٞةٚثـٞضغـت ــّ؟ هــ ٞكــ٘ َٜةٚثٞضغــت ــّ؟ ٗضزٝكـــاض ٟٙثٞضغـــ ١
ض ُٞٚتٞٚٚك ،ٜٞزٝةآ ٗ ٛٚ ٝة ًاْ ةَِٚـآٞ ٞ٢ ،ضُا هًٗٞ ٞز  ٜعٞئـىَ ز ُٚـ. ٞ
 )6خط ثــــ ٜٞؾـٞؾــــ :َٞﭽﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ٝٗ ،كـــ ٞؾــــتَٚم
ةـُٞـــاٗ ٜخـــ٘ ٗ ٝةوـَٚٚـــّ ،كــُ ٞاٙع ُـــّ ،ك ٗٞتــٓ :ٞــ ًٗ٘ٞــ ض ٝئػـٞكطزَُٚـــم
ةـُٞـاٗ٢ ٜـاِٚٙـ ،ٝٗٞك ٞةـٞهـطـ ٜٞهٞغــٞض ُٞةــآ ،زٝضـَٚت٢ ٞـ ٗٞئاهةــ٢ ،ٝٗٞـٝٗٞف
ٞٙكَٚلـــ ٞهـــُ٘ ٞآـــٓ ٞـــٞض ٝـٗٞضٝكــــاْ ،كـــ ٞؾــــتَٚم ةــــُٞا ٜ١خــــ٘ ٗ ٝةوـَٚـ ــ،ٛ
ظ ُٚـاضٚٙـت هٞةـاضُٞ ٝٗٞٙٝةـآ ،١ةـٞهـطـ ٞهٞغــٞضُٞ ٠ةــآ ٝٗ ،ن ـ٘تط ٗٓ : ٝـٞض
هٞخ ت ٝٗٞةٞزٗ ٞٓ ٜهـةً ٜاَ ك٘ َٙدا ةلٙ ! ٜٗٞاْ ة ٞالغاٚٙلطزُ ٜٝٗٞكَ٘ٙط ُ٠ٞ
ثَٚؿـِٚاْٙ ،اْ ٓٞض هٞخ ٗ ٝةوـٙ ٗ : َٛٚاُـط٘ت٘ٙ ، ٝـاْ ٓـٞض ٗ زٝهــ٢ ، َّٚـٚٓ ٝٗٞــ
ُ ،ٞٚةـٞتاٙةـ ٞة ًٞغـٞه ٜٞئٞز ٝـٞكـطزْ (رس ،)ِْٜضُ٘لٞ٢ ٞغىَ هـٓ ٞـًٗ٘ٞ
ؾـتٞكـاُس ضِٞ٢ ،ٞٚٙ ٗٝغىَ ثاكـٞ٢ ،ٞٚٚغىَ ٞةهــ ٝٗ ،ٞٚٚةـ ئٞز ٝـٞكطزْ ةـٞةــآ
ةـٞهـط ــُ ،ٞاة ــآ ئػـــ ٞةلــ ،ٜٞضــُ٘ل ٞهــٞ٢ ٞغــوس ؾـتٞكـــاْ ٞةه ــّ ،كــ٘ ٞتــت
ئٞز ٝـ ،ْٞزٝةـآ ةـٞهـطــ ٜٞؾــٞضع ٛخــ٘ هٞغــٞضٞٓ ٠ةــآ  ،ةـٞةَ ةـ ضِٙ ٗٝــٛ
ثَٚـ٘ٙػـتٌٚـاْ ة ٞةٞهـط ،ُٞٚ ٞضُ٘ل ٞهٞ٢ ٞغوـس خـ٘ ؾـتٞكــاُ ٛةـ ِٚ٢ػـاُٞكــاْ

خ٘هقاُسْٗٗ ٝٗ ،ن فٞضً٘ٗٞٙت : ٟﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﰀﭼالبق ر

 ،ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ

ﰍ ﰕﭼاجل اثي ة  ،ةٞهـآ هٞ٢ ٞغـوـس خــ٘ ؾـتٞكــاُ ٛةـ ٌَٚ٢ـ ٞخـ٘هــقاُسْٗٗ ،
ةٞةَ ٓـُٞسَٙـم ه ٞؾـتٞكـاْ ٓـٞةَٗٙطزض ْٗ  ،ة ٞةٞهـط ٜٞؾـٞضٙع ٝٗ ١ ٞـ.ٛ
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ك ٗٞت :ٞة ٚـاكطزُٓ ٜٝٗٞـُٞسَٙم ه ٞؾـتٞكـاْ٘ ٝٗ ،كٌ ٛـِ ٞض َ ةـٞغــٞضز
ز ُٚـــاْ  ،ثَٙ٘ٚػــــتٌٚٚاْ ةـــ ٞةـٞهـطـــ ٜٞؾـــٞضع ٛٚزٝكـــا  ،ةـــٞةَ ةــ ةـــ ٞضِٗٝ
ز ُاُٚـاْ  ،ثَٙ٘ٚػـتٌٚٚاْ ةـ ٞةـٞهـطـ ٜٞؾـٞضعُ ٛٚاكـا  ،ضُ٘ل ٞهـٞ٢ ٞغـوس خــ٘
٢ــــ ٗٞكــ ــ ١ْٗٞكـاِٚ٢ــ ــات ٜٞةــ ـ ًطؤظــ ــ خـ٘هــ ــقاُسُٗٚ ، ٗٝعٌـٞتٞكـــــاُ ٛةــ ـ
ةـٓٞطًُٞٝسةُ٘ٗـِٚ٢ ٛػـاُٞكـاْ َِٚٓ ،ـاُٗـ ٞز.ٜ
ؿْس٢
ِ٢جـــا ه َٚــطٝز ضُِٝطــٚ٢ ٞؿـلـــاهَٚم زضٗغـــت ةةــآ ،كــ ٞةوـــآ( :إَُْْ ْٖ ٢اٜ :أدَا ٝ٠الِ ٜ
ح ْسَّٖ اهلل إ٢ال٤
َٚاإلِ ٢ر َبْْاف)ً ،اُــا( ٜإَُْْ ْٖ ٢ا) ٢ـــاٗ  ٜهـــآ زَٙتــَْْ( ٝٗٞا إال )٤يررءنىََْْ ( :ا َ
ِ٢ )ْٔٛجا ٢ـاٙا ٓٞض ُ ٗٞ٢ـ ٞئـٞز ٝــ ْٞ؟
اي ٜؿَٛاحٔؼَ ََا ظَٗ ْٜسَ َْٔ َِٓٗا َََٚا بَ ٜ
وةآلم٢ :ــ ٗٞؾـٞؾـــ ٞغـٞضٝكٞٚٚكـــاُٚاُّ ٝٗ ،هــِ ٞض غـــتٚس ٢ــ ٗٞؾـٞؾـــٓ ٞــًٗ٘ٞ
ؾـتٞكـاُ ٛزٙلـ ٞز ٝطُـَُٚ ٞـ٘ خ ٙـاْ ،ةـٞهــآ ٓـٗ ًٗ٘ٞضزٝكـاضٞٚٙكــاْ ُا طُـ،ٝٗٞ
ةـٞةَ ةـ ٞؾـ َٞٙٝ٘ٚك ٛغـٞضٝكــُ ،ٛٚاُٗٗٚؿــاُ ٞغـٞضٝكٞٚٚكــاُ ٛئٞز ٝـ ٞكـط ٗ ْ،
 ٗٞ٢ؾـٞؾـاُ ،ْٞض ْ؟ ٢ـاؾـلط ٗٗ ثُٔٞـاْ ه ٞكـطز ٗٝٗٝئػــِ٢ ،ٞجــا ًافــ ٛخــ٘ ٗ
خـٞهم ثَٚؿـــ َٚى كـطزْٙ ،ـاْ َُٚـ٘ ُ ٟخــ٘ ٗ ةـُٞسٝكــاْٙ ،ـاْ ةــُٞس ٗٝةـُٞسٝكــاْ،
ِ٢جـــا ٓاٗةــٞف ة ـ خـــ٘ ز ُـــاْ (ؾ ــطن) ،ثاؾــاْ ٓــٞض ئػـــٞٙٞك ٛة ــآ ةـٞهـط ــٞ
ةـ ُٞــاٗ ٜزِٙــ ،ٝٗٞك ٗٞتــ :ٞهــِ ٞض غـــتٚس ٢ــ َٞؾـٞؾـــُ ٞاُٗٗٚؿــاُ ٞؿـتٞٚٚكـــاُٛ
ئٞز ٝـ ٞكـط ٗٝكـاُّ.

ًـٞغــٞهــ ــٙ ٜٞـاظزٙٝـــــ :َٞكــ ــ ٞزٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ،ة ٓٞض ك ًٞهــَٚم كــاتَٚل ٛزٙـاضٚٙلط ٗ
ٓٙٞــٓ ،ٞــٞض كـــاتَٚم كـــات ٛزٙاضٚٙلط ٗٙــاْ ٓــا ُ ،ــ ٞغـــٞعاتَٚم زٗ زٝخــطُ ،َّٙــٞ
غـٞعاتَٚـم ثَٚـ زٝخـط٢ ،َّٙـ٢ َٞـاٞٙتـ ٞزٗٗ ِض غـت ٟٚهَٝ٘ٚضز ٝـَٚـط: َّٙ
يةكـــةم ك ًٞهـطـاكـــاُٚـ ٗٝن تاكٞكـــاْ ٞ ٞ٢هــٚاْ ٓٙٞــ ،ٞكـــات ٟزٙاضٚٙلط ٗٙــاْ
ٓٙٞــ ٞة ـ هٞةـــ ّٙٞضــُ٘ٗٚاْ ،ةـــٞةَ ة ضــ ٟهٞةـــ ّٙٞزٝضــّ؟ هــٗٞةاض ٝٗٝخـــ٘ ٜ

ز ز ـــــــــٞض زٝفـــــــــٞضً٘ : َٜﭽﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
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ﰂ ﰃ ﭼال ق صص ٗ ،تــٌَٚ٢ :ٞـــ٢ ٞـاٗٝز ُٞٚٚكـــاْ هٞةـــُ ّٙٞاةـــ، ّٙٞ
ً ٞــٞض خٞهـلٞكـٙٞـــاْ غـتًٞلـــاض ةــّ ،كـ ٗٞتـــ : ٞهــٞ٢ ٞجنـــاً ٛغـــت ١َٞالز ُــس
٢ـاٗٝز ُٚٚـٞكـاْ ٞ٢

ٞهٚـاْ ز ١َٜهٞةـ ّٙٞزٝضّٙ ،ـاْ زٝفـٞضً٘ :َٜﭽ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﭼ اإلس را  ٗ ،تـــ ٞ٢ :ٞـــٞض ٗٙػــــتٌاْ ٢ـاٗٝز ُٚٚـــٞن ةةـــٗٞتَِٚني ،فـــٞضًاْ
زٝكــ ّٙٞةـــ ٞخ ؾـط٘ظٝض ُٞكـاُـــ( ٟضـــاك ٞةل ــُٚ ٗٞ٢ ، )ْٞــــ خط ثــ ٞزٝك ــ، ْٞ
ٚ٢ـس ٠ةطِٙاض ٜخـ٘ هٞغـٞضٙاْ زَٙتــ ٞز ٝٗ ، ٜكـاٗهـ ٛزٝك. ّٙٞ
دووةمٓ :ـٞضٗٓٝـا ٝٗٞ٢ف زُٞٙٞ ٝـآ ،كـاتَٚم كــ ٞخــ٘ زٙاضٚٙلــطزٗ ٝةـ هٞةــّٙٞ
ضُ٘ٗـ٢ ٛـاٗٝز ُٞٚٚكـاْ ،ثاف ١ثَٚـ ُاخـطٓ ، َٜـٞضٗٝن ض ْ ة تاكٞكـاُٚـ ةـٞ
ٓـًٞاْ ؾــَٙٝ٘ٚـ.ٞ

ًـٞغــٞهـ ٜٞزٗ ظزٙٝـ ١َٞكـ تـا :ٛٙكـ ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﭼٌَٚ٢ ،ـــ ٞضــ٘ ض ٓٞه٘ٝغـــت ٞزٝكــ ّٙٞهــ ٞةـٞض ُةـــٞض ٢ــَٞ

زٗٗ ٢ـاٞٙتـً٘ ٞةـاضِٝكــٞز :
يةلَوةسـتةى يةكـةم ٢ :ـ ٝٗٞزٗ ُسُ ٛخـ٘ ة٘ٗ ٝهـ ٞغــٞضٝتا ٛٙشٙـاًُ ٟطؤظـ ٗ ،ٝٗٞتـ:ٞ
 َٞ٢زٗ ُسُـ ٜٞخـ٘  ،خـ٘ ـِ َٚط ٗٞٙتـ ٝٗٞه ٞئ٘ضِ٢ــاُس  ،ةــٞةَ هـ ٞغــٞضٝتاٗ ٝخــ٘ ٜ
ثٞضٗٝضز ـــاض ٢ـــاٗ ًطؤظٞكـــاُ ٛزٗ ُــسُ٘ ،ٝهٞغـــٞض ظًــاُ ٛثَٚغـًٞةـــٞض ْ (عًِْْٗٝ
ايؿ َْْٚ ٠ايط َّْْ)ٙ ،ـــاْ ٢ــــاٗ ٢ــــاز ًٛٝزٗ ُـــسٗ ٝٗ ،ٝثَٚغـًٞةــــٞض ُ ٛزٗ ٢ ٜــــازَٝ
ٞهـٞكـــاُ ٛخ ٙــاْ ةـــُٞاٗ ٜخـــ٘ ٗ ٝزٗ ُــسٗ ،ٝة ض ــ ٟ؟ ضــُ٘ل ٞخـــ٘ زٝفــٞضً٘:َٜ
ﭽﮮﮯﮰﮱ ﭼ٢ ،اؾـلط ؾـ ٞهٞزٗ  ٜثَٚغـًٞةـٞض ٜخاتٚٓ  َٞ
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ثَٚغـًٞةـٞضَٙم ُاٙــ ، ٞك ٗٞتــ : ٞﭽﮬ ﮭﭼ٢ ،ـً ٜٞطؤظــاٞٙت ٛةـ ٞـؿــؤ !
هــ ٞغـٞضٝتـــاٗ ٝخـــ٘ ٢ـــاٗ ثٞميـــاُ ٛه ٞــَ ٞي ًطؤظٞكـــاُس ةـٞغـــت٘ ،ٝكــ ٞ٢ ٞــٞض
ثَٚغـًٞةـٞض ُتـاْ هٞخ تـاْ ة ٓاتــّ٢ ،ـاٞٙتٞكــاًُِٚ ٛـاْ ةـٞغــٞضز خـَِ٘ٙسُــ،ٝٗٞ
ٓٞض كـاًَٚم هَٚ٢ ٞـ٘ ٝثاضَٙــع ةلـاٗ ضـاكـػـاظ ٛٙةلـا  ،ة ئٚاًـُٞ ٞتطغـ ٛهٞغــٞض
زٝة ـآُ ،ــ ٞثــٞش ضٝف ز ز ٝــط ،َٜةـــٞةَ ُ ٗٞ٢ــ ٜٞكــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاٌَُٚ٢ ٛــ ٞةـــ ٞزضؤ
ز ز ١َُّٚٝه ٞةـٞض ُةـٞضٙاْ ز خـ ةـ ٞظي ز ٝـطْ٢ ،ــا ُ ٗٞ٢ـٓ ٞـاٗٝهــ ٛزؤظٝخـــّ،١
ةـًٚٞٓ ٞؿــ ٛٙٞتَٚٚـس زًَٚٝـِِــ.ٝٗٞ
يةلَوةسـتةى وةةةم ٢ :ـاٞٙتٞكــاُ ٛخــ٘ ةِا ـ ٜٞثاضَٙعكــاض ١ٛٙضـاكػــاظٙني ،ة ضـٟ؟
ضــــــُ٘ل ٞخـــــــ٘ زٝفــــــٞضً٘ :َٜﭽ﮲﮳﮴ﯖ ﯗ ﯘﯙﭼ،
كـ ٗٞتـ :ٞزٗ ٢ ٜٝٗٞ٢ ٜــاٞٙت ٛخــ٘ ًاْ ةـٞغــٞضز زٝخــَِ٘ٙط ،َِٗٝٗٞٙزٝغــتٌاْ هـٞ
٢ـاٞٙتٞكـاُ ٛخـ٘ ـٚـط زٝةــآ ،زٝت٘ ُٚـّ ثاضَٙعكـاضةني  ٝٗ ،ضـاكٞكـاض ةٚـّ .

يةلَوةسـتةى ســيـــةم  :كـ ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽﯡﯢﯣﯤ
ﯥﭼ ٢ ُٜٞ ٗٞ٢ ،اٞٙتٞكاٌَُٙٞٚ٢ ٛاْ ة ٞزضؤ ز ُاٗ ٝٗ ، ٝخ ٙاْ ه ٞةٞض ُةٞضٙاْ ز
ةـ ٞظهـططتـ٘ ،ٝهَٚــطٝز ة ٙــٗ ٞؾــ ٜٞﭽﯤﯥﭼ ،ةــَ ( ٞع ِْٔ) ( َتعَْ ْدٓ)ٟ
كطزٗ ،ٝتاكــ٘ ًاُــا ٜثؿــت تَٚــلطزْ (إ٢عِْسَا ) ةطـُٞٙٞــآ { :عُْ ْد َٟٚاض ْت ٞه ْ َبسُٚا بْ ْ
كََُْٔ ٔ٘ٓٔ ٝعِ َْْٓ( ٢إِ ٢عْسَا )} ،ﭽﯤ ﯥﭼٙ ،ــاُ ٛخ  ٙــاْ ةـــٞ
( َع ِْْٔ) ئتَ ِ
ظهــطط  ١ثؿــتٚاْ تَٚلـــطز ٗ ،تـ :ٞهَٚـطٝز كـٗ ٞؾــ ٜٞﭽﯤ ﯥﭼ ةــٞ
( َعِٔ) ( َت َعدٓ )ٟكطزًٗ َٞٓ ،ٝاُا ٜخـ ةــ ٞظهطـطتّ زٙٞ ٝـُٞآٓ ،١ـً َٞاُـا ٜثؿـــت
تَٚلــطزْ ١الًــى تَٚلـطزُٚــ زٙٞ ٝـُٞـآ.
زٙــاض ٝثَٚؿـــتـــطٙـ ٘تً٘ٗاُــٗ :ٞؾـــ ٜٞﭽﯧﭼ  ،كــ ٞك ـ ( ٜؾ ْْاحٔبَ)،ٝ
(ؾ ْْاحٔبَ) ةـــً ٞاُــآ ٜــاٗٝيَ ز ،١َٜةـــً ٞاُــا ٜخــاُٗٚٝـ زٝٗ ،َٜن خـــ٘ زٝضةــاض٠ٝ
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ثَٚغـًٞةـٞضٗ ٞ٢ة٘ ةـٞكـط خـ٘ هـِ َٟٚض ظ ٠ةآ ،زٝفـٞضً٘ :َ٠ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯴﭼالتوب ة ٗ ،ت :ٞكـاتَٚم ةـٓ ٞاٗٝهٞكـ ٜٞز ٝـ٘ :

زهـــتًٞ ُٞةـــ ! ٞخــــ٘ ه ٞـٞهٌـــاُ ٝٗ ،ٞةــــً ٞاُـــا ٜخاُٗٚٝــــ ز : َٜﭽﯧ
ﭣﭼ ،ﭽﭙ ﭚ ﭼ  ،خاُٗٝـــاْ ،ك ٗٞتـ ــ :ٞكـافطٝكــــاْ ٓـــ َٞزٝةـــّ ةــــٞ
ٓــاٗٝيَٓ ١ــاٗز ًٛٝزؤظٝر ،ك ــ ٓ ٞــاٗٝيَ  ٙٝٗٞ٢ــ ٞهــ ٞك ــ يَ ٓاٗٝهــٞك ــُ ٜٞاةَٚت ــٗٝٗٞ
ًٓٚٞؿـــ ٞه ٞــٞهٞٚتٓ ٝٗ ،ٛــ َٞزٝةــّ ةـــ ٞخاُٗٚٝؿــٞٓ ،ٛهةـــٞت ٞخط ثـتـــط ّٙؾـــت
 ٞٙٝٗٞ٢كِٚ٢ ٞػـاْ خاٗ ُٛٝزؤظٝر ةـــآ ٗ ،تـ٢ :ٞـ ٗٞكٞغــٓ ٞـ ٚؾــؤ زٙلـُٚ ٜٞـ،ٞ
ط ٞه ٞزؤظٝر ه ٞضِؤش ٜئٚاً ٞز  ،خـ٘ ثُٞـاًاْ ةـس هــ ٜٝٗٞك ٞةةِٚــٓ ٞــاٗٝأل١
خـاٗ ُٛٝؾـتَٚل٢ ٛـاٗ خط ء ،ك ٞؾـ٘ َ ٙغـع ز ُـ.ٞ
ال ٢إ ٜيَ٘ إ٢ال ٤أِْٜتَ  ،أٜضِ َت ِػ ٔؿ ُسىَٜٚ ٜأتُٛبُ ٢إيِٝ ٜو.ٜ
غ َٗ ُد أٜ ِٕٜ
خ ُِ ٔدى ، ٜأِ ٜ
ض ِبخَاَْو اي َٚ ًُِٖٗ٤بٔ َ
ُ
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ده رسي حواره م
ثيَهاطــةى ئةم دةسطــة
٢ــ َٞزٝضغـــًٞاْ هــ ٞـــ٢ )7( ٗٞـــا ٞٙثَٚلٔــات٘ 37( :ٝتـــا  ،)43خـــ٘  ٜكـاضةـ ٞـــآ
تَٚٚــــاُس ةاغـــ ٛغـٞضٝجنــــاً ٛزضؤ ةــــُ ٞـــاٗ ٜخــــ٘ ٗٞٓ ٝهةـٞغــــ  ١ةَٚةــــطِٗ ةْ٘ٗ ةــــٞ
٢ـاٞٙتٞكـــاُ ٛزٝكـــا  ،ض هــ ٞاهــٞت ٛغـــٞضًٞٝضط ١ض هــ ٞاهــٞت ٛضِؤش ٜزٗ ٙــ ٛز ٢ ،ــٗٞ
كٞغـاُ ٜٞزضؤ ةــُ ٞـاٗ ٜخــ٘ ٗٞٓ ٝهسٝةـٞغــ  ٝٗ ،ةَٚةــطِٗ زٝةــّ ،غـٞضٝجنــاًٚاْ ضــ ْ
زٝةـــآ؟ هــ ٞزٗ ضِؤشز ٓٞ٢و ــ ٛك٘ف ــط اؾ ــا هــٞٙ ٞكــس ٜزٝكــُ ١ْٞــٞفط ّٙة ـاض ُٞٙ ٟكــسٜ
زٝكـ ،١ْٞز ٗ  ٜغـع  ٜظٙـاز ة ٞٙكــس ٜزٝك ٝٗ ! ْٞخـ٘  ٜز ز ٞض ِض ٙسُٞٙٞ ٝــآ :كـ ٞةــٞ
زضؤ ز ُــٞض ُ٢ ٛـاٞٙتٞكـــاُ ٛخـــ٘ ٗ خـ ةـــ ٞظهــطط ْ هــ٢ ٞـاغـــتٚاُس ٓ ،ــٞض ٚع ضـــاٗٙاْ ةـــٞ
ةـٞٓٞؾـت ُاكـ ، ١َٜٗٞه٢ ٞـا ط ٜزؤظٝر ز َٚطـاٗ ثَٚدـٞفٚاْ ة ز ُـط ٗ! ٝ
ثاؾاْ خـ٘ ةاغ ٛغـٞضٝجنـاً ٛةطِٗ ز ض ُ ٛضـاكٞكـاض زٝكـا  ،كـ ٞؾــَِ٘ٚٙاْ ةـٞٓٞؾــتٗٞ
زيَ ١غـِٞٚؾـٚاْ ه ٞكِٚـ ٗٞة٘ ـع ثـان زٝكطَٙتـــ ،ٝٗٞهـ ٞةـٞض ُةــٞض ٞٙكسٙـس  ، ١غـتاٙؿــٛ
خـ٘  ٜةـٞخؿـِسٙٝاْ زٝكـ ، ْٞهٞغـٞض ضٌَِِٙـا ٛٙكطزُٚـاْ  ٝٗ ،غـٞضٝجنــاَ ةـاُ زٝكــطَّٙ
ك َٞ٢ : ٞةـٞٓٞؾـت ٞةـٓٞـ  ٜكـطز ٝٗٝةاؾـٞكـاُتـاُ ، ٝٗٞة تً٘ ٞهـمًٚ ١ـط تتــاْ !
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ﭽﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔ ﰕﰖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇﰈ ﰉﰊ ﭼ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((ِ٢جـا ٢ـاٙا كـآ ه ٗٞكٞغـ ٞغـتًٞلـاتط ٝك ٞةــُٞاٗ ٠خــ٘ ٗ ٝزضؤ ٓٞهسٝةـٞغــتآ ٙ ،ـاْ
ةطِٗ ة٢ ٞاٞٙتٞكاُُ ٟاكا !  ٗٞ٢ ُٞ ٗٞ٢ةٞؾ" ٞت ٠"ًُٞٞٞة ٙاْ زٙاضٙلط ٗ ،ٝزٙٝط٘ظٝضَِّٙ
ٓــٞتا كـــاتَٚم "فطٙؿـــتَُٚ "ٞطض ٗٝكـــامناْ ٓاتِــ ٞالٙــاْٚ ،اُٚــاْ زٝكَٚؿــّ٘ ،تٚــاْ :كــ٘ ْ
 ٠ُٞ ٗٞ٢هٚ ٞات ٟخـ٘ ةاُطتاْ زٝكطزْ؟ ٘تٚاْ :هٌَٚـاْ ةعضةـْ٘ٗ ٝٗ ،ؾـاٞٙزٚٙاْ هٞغــٞض
خ ٙاُس ك ٞةَٚةـطِٗ ةْ٘ٗ ﰖ "خـ٘ " فٞضً٘ٗ :٠ه ٞضِٙع ٠ضـُٞس ك ًٞهـَٚلــس هـِ ٞــسٗ
ًطؤظـ ك ٞه ٞثَٚـ َٚ٢ــ٘ٝز ِض ةـطزْٗٗ ،ةطـَُِٚ ٞـ٘ ٢ـا ــط" ٠زؤظٝر"ِ٢ ،ٝٗٝجـــا ٓـٞض كــا
ك ًٞهَٚم زٝض٘ٗ" َُ٘ٚ ٝزؤظٝر" ُٞفط ِٟٙه" ٞك ًٞهٞك ٠ٞزٙل "٠ٞخ٘ؾل ٟزٝكطزٞٓ ،تـا
كاتَٚم ك ٞتَٚل ِط خطِكط ُ ٝٗٞغٞضٞٙن ٠ٝٗٞ٢ ،زٗ ٙٞٙاْ ة ٛٓ ٞثَٚؿ" َٟٚؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكـاْ
ة ٞغٞضكطزٝكـاُٚاْ" ٘  :ثٞضٗٝضز ـاضًاْ! ٢اِ ً٘ ُٞ ٗٞ٢ط ٙاْ كطز" ّٙة  "ٞٙضُٞس ئا
غـع ٙاْ ةس ،ٝه٢ ٞـا ـط " ٠زؤظٝر"ز " ،خـ٘ " فـٞضً٘ٗ :٠ة ٓـٞض كـاًتـاْ "غـع  "٠ضُٞس

ةـٞض ُةـٞض ٓ ،ٞٙٞةـٞةَ ُاظ ُّ ﭼ ٗ٢ ٝـ ٠ٝٗٞثَٚؿـَٚٚاْ "ثـٙٞطِ ٛٙٗٝهَٚلـط ٗ ْ" ةُ ٗٞـ٠ٞ
زٗ " ٞٙؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكـاْ"ٙاْ ٘ َٝ٘ٚ٢ :ف ٓـ ٚضـاكٞٚٚكــتاْ ةٞغـٞض ٌَٚ٢ـُٚ ٝٗٞـ ،ٞزٝ
غـع ٗ ٢ـاظ ض ةطَٚـ صْ ةٓٞــ ٢ ٠ـ ٝٗٝٗٞكـٝٗ ٞزٝغـتتاْ زَِٚٓٝـا "هـ ٞكـطز ٠ٝٗٝخـط ء" ﮋ
ةَٚطً٘اْ  ٠ُٞ ٗٞ٢ةطِٗ ٙـاْ ةـ٢ ٞـاٞٙتٞكـامناْ َُِٚٓٞاٗ ،ه ٞةٞض ُةٞضٙاْ خ ٙـاْ ةـ ٞظهطـط ،
زٝضٗ ظٝكاُ٢ ٟاغـٌاْ "ه ٞضِٗٗ ٞكـاْ"ٙاْ هَِٚاكطُ ،َِٗٝٗٞٙاضِ ٞةٞٓٞؾـتآٞٓ ،تا ٘ؾـتـط
ةـ ٞكُ٘ ٟزٝضظُٞ ٝٗٞٚٙضآ٢ ٝٗ ،ـاٗ غع  ٠تاٗ ُةاض ْ زٝز ّٙٝﮤ ه ٞزؤظٝخـس ِض ٙـٞخٚاْ

ٓــ ،١ْٞثَٚدٞفٚؿـــٚاْ ةٞغـــٞضز زٝزضَٙـــّ٢ ٝٗ ،ـــاٗ غـــع  ٠غــــتًٞلاض ْ زٝزٙٝـــّ ﮰ ٗٝ
 ٠ُٞ ٗٞ٢ةطِٗ ٙاْ َِٓٚاٗ ٗٝكطز ٝٗٝةاؾـٞكـاْ زٝكـ ْٞــ هـ ٞتـ٘ ُـا ةـٞزٝضٙــ هٓ ٞـ ٚكـٞؽ

ز ٗ ُاكــ ّٙٞــــ ُ ٗٞ٢ــٓ ٞـاٗٝهــ ٟةٞٓٞؾــ  ،تَٚٚاُــس ًٓٚٞؿـــ ٛٙٞزٝةــّ ﯢ ٗٓ ٝــٞضضٟ
كِٚــٙٞٓ ٞــ ٞهــ ٞغــِٙٞٚاُس زٝضٙس َِٚٙــّ"ٗ غــِٙٞٚاْ ثــان زٝكِٙٞــ "ٝٗٞضِٗٗةاضٙــاْ ةــٞشَٙط
"ك ؾــلٞكاُٚاْ"ز زٝضِؤْ٘ ٝٗ ،تٚــاْ :غـــتاٙـ ة ـ ٢ــ ٗٞخـــ٘  ٠ٞٙكــ ٞة ـ ٢ــ٢" َٞـ ــاٙني١
ضَِٙةـاظ" ٝضٌَِِٙا ٛٙكطزٞ ٞ٢ ٝٗ ، ّٙض خـ٘ ُٞخيػـتةا ِٞٙغٞض ضِِ َٟٙض غـتُٞ ،ز٘ ٝجنـا ضِٙـَـٟ
ِض غـت ةطط ،ّٙةَٚطً٘اْ ضُِ ٗٝـٞكط ٗ ُ ٟثٞضٗٝضز ـاضًاْ ٓٞئٚاْ َِٓٚـاة٘ٗ ٝٗ ،ةـاُ كـط ْ:
ك ٗٞ٢ ٞةٞٓٞؾـتٞتاْ ثَٚسض ٗ ٗٝكط ٗٝتً٘ ٞهـلتاْ ،ة ٗٞ٢ ٠ ٓٞكـطز" ٝٗٝةـاف" ُ ، ٝٗٞكـٞ
ٞ٢جنـاًتاْ زٝز ْ ﰊ)) .
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شـيكشدنـةوةي يـةنذيَـك لة وشــةكاى
( ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ )  ٗ :ت :ٞزضؤ ٜةـُ ٞاٗ ٜخـ٘ ٗٞٓ ٝهةـٞغـتِ٢ ،جـا ٢اٙا ٗ ٗٞ٢ؾــٞٙٞ
هـــ ٞضٚـ ــٓ ٝٗٞٚـاتـــــ٘ٝ؟ هـــ( ٞؾْ ْ ٜسِٓ ٝٗٝ)ٟاتـ ــ٘( :ٝايؿْ ْ ٜسِ :ُٟقُ ْ ْٜٞٛع اجلٔ ًْٔ ْ ْ ْٞد ٔي ًٞخَ ْ ْ ْسِش٢
َحٜ ( )... ٢ؾْسِ )ٟةطٙتٚــ ٞهـ ٠ٝٗٞضــٞضًَٚم ةةــطِزض ،َ٠ةـ ٢ـ ٠ٝٗٞؾــتَٚل ٟثـآ
إلؾِ ْ ٜ
َٚا ٢
ثِٚـــ ٞةلـــــطٙ ،َ٠اخــــ٘ز ضــــاك ٟةلـــــَٚ( ٠ٞاضْ ْ ْت ِع ٌَُٔ ؾٔ ْْ ٞايكْ ْٝسِإٓ ٢يًهْْ ٜرب ٚايػِ ْ ْٚسىٔ
َٚايع ٗ ،)٢ًِْٞ ٥تـٗ : ٞؾـ( ٠ٞاؾرت )٣ه ٞئ٘ضِ٢اْ ز ةٞكـاضٓـات٘ ،ٝة زضؤ ٝٗ ،ةـ ؾـٚــطن،
ٗ ٝة ظٗهــٍ .
(ﯺ) ( :ايْٖٓ ََْ ٌُْْ ِْٝا ْْ َْٓ َٜاي ُ٘ٝاإلِْ٢طْ ْْإُ ٔبٔ ْ َْٝد ٔٙٝٗٞ٢ )ٌْ َِْْٝ ( ،)ٙـــ ٞكـــِٚ٢ ٞػــــاْ زٝغــــت

ةطَُٚٞٙٞت ٞؾـتَٚمََٜٓ( ،ايَٜ :ُِْٗ ْٝؿْٔ  ٗ )ًُِٗٝتـ :ٞزٙٝاُطـاتــآ ،ﭽ ﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩﯪﭼ ٗ ،تـُ :ٞا ـات ٞخـ٘  ،خــ٘ ئة٘ٗهــُ ٛاكــا ( ،أ ٟٜيَٜ ِْٜٔؿٌَْٔ اهلل) ٗ تـ:ٞ

ئ٘ضةاُ ٛٚك ٞزٝكطَٙت ،ؾـت ١خـَِ٘ٞٙكــُ ٜٞا ــات ٞخــ٘  ،ﭽﯫﯬﯭ
ﯮﭼ ،ةـٞةَ تٞئ٘ كـٞتاْ ك ٞثاهـتاْ ثَٚــ٘ ٝزُٝــآ ئ٘ضةاُٚٚــٞك ٞةلـ٢ ،ْٞــا ٢ـٝٗٞ
ز ٝـات ٞخـ٘ ٞ ٞ٢ ،ض ُا ؾـت ١خـَِ٘ٞٙكـ ٜٞز ٝـا ةـٓ ٞــٞش ض ْ.
(ﰎ ﰏ)  ٗ :تٜ ( : ٞغْابُٛاَٚ ،قْاعُْٛا) هٌَٚـاْ ْٗ ةـْ٘ٗ  ،هٌَٚاْ ظ  ٞٙةـْ٘ٗ  ،ز٘ ٝتط: َٜ
ق ٌْٖ ايػ : ُ٤ٞقْاعَ ًَٜ َٖ ٚو ٗ )ٜتــ ٗٞ٢ :ٞؾــت ٞهٞةـ ّٙٞض٘ٗ  ْٗ ٝٗ ،ةــ٘ٗ.
( َ
ؾ ْ  :ًُ٘ٝتَْدَازَنٛٝا ،ؾٝ ٜأدِ ٔغ ْ َِ ايْْتا ٤ؾْْ ٞاي ْدٓاٍ :تَحكْٛا
(ﭧ ﭨ) ( :إدٓزَانٛٝا َٜٚ :أ ِ
َ ْ َسُِٖ أ ٖٚي ،)...ِْْٜٗك ًٞهــ ٞخٞهـل ــَٚم كــ ٞة ـطِؤْ ُٓٞسَٙل ــٚاْ هــ ٞث َ ٚـــ١
أ ٟلْْل آ ٔ
ُٓٞسَٙل ــٚاْ هــ ٞزٗ ٗ ٝةــِّ٢ ،جـــا ُ ٗٞ٢ــ ٜٞثَٚؿ ــآ ِض ةطـَٚط َ ٙــّ ،تــاك٘  ُ ٗٞ٢ــ ٜٞزٙلــٞ

ثَٚٚاْ ز ٝٗٞ٢ ،ْٞ ٝثَٚـ ٛز ٝـ٘تط ( :َٜﭧ ) ٗ ،تـٓ ٞـ ٛثَٚؿــٚاْ ِض ةطٚــط ،َٜتاكــ٘
ٓـ ٛزٗ ٗٙٝاْ ثَٚٚـاْ ز ٝــ( ،ْٞإدٓازنٛا)ٙاُـ :ٟثَٚل ٝٗٞخطِكـط ُـ ٝٗٞغـٞضٙـٞن.
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ق ْعِـ) هــ ٞظًــاُ ٛعٞضِٝة ــ ٛز ةـــً ٞاُــا ٜزٗٗ
ق ْ ِعـُ ايػَْْٔ ٔ٤ٞثِ ْ ْ ٔ ( ،)...ًُ٘ٝ
(ﭲ ) ٔ ( :
ج َع ِ َٔ ُْ٘ ًٜث  ٢ِٔٝ ْ ًٜأ ِٜٚأٜنَ ٞثْْس) زٗٗ ةـٞض ُةـــٞضٜ
ق ْ َع ٜؿَُ٘ :
ق ْ ْ ٖعـَ ايػَْْٜٚ َ٤ٞأ ِ
ض ُٞــس ْ زَ ( ،َ٠
ق ْ ِعؿٜأَ :ُٙثِ َْ ٗ )ُٜٙت :ٞزٗٗ ُٝٗٞ٢ـس ٗٞ٢ ٜٝؾــت.ٞ
كطزٙ ،اخـ٘ز ظٙاتـط ٜكــطزٔ ( ،
(ﮜ) ( :اي َبعْْٔٝسُ٢ :إذَا َبصٍَََ ،بصٍََ ِ َْٜبصٍُُ ؾْ ٜٛسََْا ُبُ٘ ،أ ٟإْبثل) ٗ ،ت٘ :ٞؾـــتـط ك ٞزز ُٛ
جَُْ ٌْ".
ٓــاتّ ثَٚـ ٛز ٝـ٘تــطَ " :َٜ
طِْٗ :اي ٖث ٞكْبُ) ٗ تـ( :ٞضِْٗ) ٙـاُ : ٟكــَْْ٘٘ٓٚ( ،
(ﮞ ﮟ)  ٗ :ت :ٞكـُ٘ ٛزٝضظ( ،ٜاي ٖ
ضِٗ اخلٝاط ٚنْريو ايطُْٗٗ ايكٜاتٌُْٔ ُٜؿَ ٞت ْ ُ ُٜٚكَْ ِْٗ)  ،ةـٞةَ (ضِْٗ اخلْٝاط) كـُٟ٘
ضِْٗ)ٓ ٝٗ ،ـ َٞز٘ ٝجنـــآ ةوـــ: َٛٚ
زٝضظ ،ٟٙةٞةَ ةـ شٓٝـــط ٓـــ َٞز٘ ٝجنــآ ةوــَ ( َٛٚ
ض ِْٖ) ةـــً ٞاُ ــا ٜك ــْ٘ ز( ، َ٠اخلٔ َْْٝاط)ٙـــ ةـــً ٞاُــا ٜزٝضظ ٜز،َ٠
ضْ ِْٗ)  ،ةــٞةَ ( َ
(ُ
(ايْ ُْخَٔٚ ٝ ٝاخل َْْٝاط :اإلِ ٢ب ْسَ ،)٠زٙــاض٘ ٝؾـــتـــط ٓٞض ـ ٚــع ةـــ ٞكُ٘ ــ ٛزٝضظٚٙــــٝٗٞ
ُاضــآ ٢ ،ـ ٝٗٞة ؾـؤ ً ٞــايَ ةـٞكــاضز. َٜ
طْْأ)ِْْٗ ََ ( ،د َْْٗ َٔ َٚاد) ؾـََِ٘ٚٙلــ ٞكــٞ
(ﮨ) ( :اي ْ َُ ِٗدُ َٚايْْ َُٔٗادُ :ايَُْهْْإ ايُُْْْٗدٓ ايُْ٤ ٛ
٢ـاًاز ٝكـط ةــآ ١خـ ف كـط ةــآ.
ػْٚ ،١َٝٝجُْْع غْْٛا،٤
ج ُِعُ غٜاغٔ ْ :١َٝاي ٔػْٛا ٚ ٤مجْع غػْ ْا :٤أٜغٔ ٞ
(ﮫ) ( :غْٛاؽ َ :
ػْ )١َٝكــ
أغ( ،)١ْٝٛغْٛا )٤ةـ( ٞأغ )١ْْٝٛكـ زٝكـطَٙتٔ ( ٝٗ ،ٝٗٞغ َْٛاؽ)ٙــ ةــ( ٞأٜغٔ ٞ
زٝكطَٙتـــ( ، ٝٗٞغػ ْْا ٚ ٤غاغ ْْ )١ٝؾــــتَٚل ٞكـــ ٞؾــــتَٚل ٛثـــآ ز ةثـ ؾـــطٙ ، َٜاخــــ٘ز
ثَٚدــٞف ٙ ،اْ ث ؾــاكَٚم ك ٞةـٞخـ ز ةــسض. َٜ
لكْْ ْ ٞدُ ايهأَْ ٌْْ( ، )٢غ ْ ٌْْٔٓ) زٗشًِاٙـــــٞت ١ٟٚكِٞٙٞٚكـــــ ٞهٞزهـــــس
(ﯨ ) ( :ايعَْ ْْدَاَٚ ٝ٠َٚا ٔ
ؾـَٚطزض ٗٝت. ٝٗٞ
غْْ ِْٔ َٔ ٔ٤ٞغ٢ ْ ِٝ ٜس َت ِعْْب)َٚ( ،ز٢ثَ) ٗ تــ٢ :ٞــ ٗٞؾــتٜٞ
ؿ ٌَْ َع َ ٢ًْْٜ
(ﰆ ) َٚ( :ز٢ثَ  :حَ َ
َ ْ ٍَٚٛغْْْ٦ٝا ََُْْٗٓ٦ْٚا)( ،أٚٝز٢ث)
ةٞزٝغت َِٓٚا ةٞةآ  ٠ٝٗٞ٢ثَٚـً٘ ٜٝاُـسٗٗ ةـآ( ،أٚٝز٢ثَُ :
 ٞٙٝٗٞ٢ؾـتَٚل ٛةسضَٙتآ ،ةآ ٜٝٗٞ٢ك ٞثُ ٠َٝ٘ٚاضِ ٝت ةَٚت ،١ظٞ ٝت ٛث َٝ٘ٚةلَٚؿآ.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى
خـ٘  ٠ةـٞضظٗ ًٞظْ هـ َٞـ٢ )7( ٗٞــاٞٙتٞز  ،ةاغــ ٟغـٞضٝجنــاًٌٚ٢ ٟـاْ ١كـطز٠ٝٗٝ
ةاف هٞالٞٙن ٝٗ ،ك٘فـطٗ كطز ٠ٝٗٝخـط ء هٞالٞٙكـ ٟزٙلـ ،ٞزٝكـا  ،كـ ٞهـً ٞطؤظٞكــاُٝٗٞ
ثٙٞس زٝةـّ ،ةـٙٗ ٞػـت٢ ٟـاظ ز ٠خ ٙاْ ه ٞشٙاُ ٟزُٚاٙاُـس  ٝٗ ،غـٞضٝجنــاً٢ ٟـٌٚ٢ ٗٞـاْ١
ك ــطز ٝٗٝةاؾـــ٢ ،ٗٞــ ٗٞك٘ف ــطٗ ك ــطز ٠ٝٗٝخط ث ــ ،ٞهــ ٞضِؤش ٠زٗ  ٚٙـس ض ـ ْ ةـٞض ٞغـــتٞ
زٝة ــآ؟ ك ــٌٚ٢ ٞــاْ ١ك ــطز ٠ٝٗٝةــاف ،خـــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـــاض ةـٞٓٞؾـــت ٟضِ ظ ُٗ ٗٝــٞة ِط ٗٝ
زٝكـــات ٞثاز ؾـــت ٟخاُٗٞٝكــ ٝٗ ،٠ٞكــ٘فطٗ كــطز ٠ٝٗٝخــط ثٚـ ،غــع  ٠ةــآضِٝظ  ٠زؤظٝر
زٝكـاتـ ٞغع  ٠خاُٗٞٝكـ ،٠ٞةـ ٞؿــت َٞ٢ ٟـ٢ )7( ٗٞـاٞٙت ٞهٗٞةاض ٝٗٝزٝزٗ. َّٙ
غــــــٞضٝتا خــــــ٘

 زٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﭼ ِ٢ ،جـا ٢اٙـا كــآ غـتًٞلــاضتط ٝهـ ٞكٞغـَٚم كـ ٞزضؤ ةـُٞــاٗ ٠خــ٘ ٗ ٝزٝكــا ،
ٙاخـ٘ز ٢ـاٞٙتٞكـاُ ٟةـ ٞزضؤ زٝظ ُآ  ٗ ،تـٓ :ٞـ ٚكـٞؽ هـ ٗٞكٞغــ ٞغـتًٞلــاضتط ُٚـ ،ٞكـٞ
ٞٙكـَٚم ه ٗٞزٗٗ ُ٘ـآـٙٞٓ ٠ٞــ ،ٞض ـاٞٓ ٠ضزٗٗكـٚاْ :
ٞٙكـ :َٞزضؤ ةـُٞاٗ ٠خـ٘ ٗٞٓ ٝهةـٞغـ  ،ؾـتَٚم ةوـــآ ةـُٞــاٗ ٠خــ٘ ٗ ،ٝةـُٞــاٗ٢ ٠ـاِٟٚٙ
خـ٘ ٗ ٝكــُ ٗ ٞـٞةـآ .
زٗٗ٢ :َٝـاٞٙتٞكـاُ ٟخـ٘ ةـُ ٞا ِض غـت ز ةِـآٙ ،اخـ٘ز ةَٚةـطِٗ ةْ٘ٗ ةـ٢ ٞـاٞٙتٞكـاُ ٟخــ٘ ٗ

زضؤ ثاهس ُ ٞالٙاْ ،ﭽﯹﯺﯻﯼﯽﭼ٢ ،ــا ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞكـ ٞةــٗٞ

ؾــ٢ ،َْٞٙٝ٘ٚــ ٗٞةـٞؾـــ ٜٞكــ ٞة ٙــاْ زٙــاض ٟٙكــط ٗ ٝهــ ٞكتـ َٚـــة ٟخــ٘ ز  ،هــ ٞةطِٙـــاض٠
خـ٘ ز  ،ه ٞظ ُٚاض ٟٙخـ٘ ز  ،زٙٝاُطـاتـآ .
زٗ ٙـ ــ ٟهـــًٞ ٞغــــٞه ٞطُطٞكــــاُس

ةاغــــ ٟزٝكـــ ،ّٙٞة ضـــ ٟزٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﯺ

ﯻﭼٝٗ ،ن ةوــ َٟٚثؿــــم ١ةـٞؾـــٞكٙٞاْ ز ٝـــات٢ ٞــ ١ْ ٗٞةـــٞزٗ ُ ٗٞ٢ ٠ــس زٝضــآ،
ُــٞن ٢ــ ْ ٗٞثؿــم ١ةـٞؾـــٞكٙٞاْ ٗٝزٝغـــت ة َٚـــِّ ،كــ ٞةـــ ٞضِٗ هــ ٞزٝةــ٘ٗ فٞضً٘ٗةــا:٠
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(ََْٜٓايَْ َٕٛٝؿٔ ْ َِ ٝبُِٗ ََٓٔ ايهٔ َتْاب)  ٗٞ٢ثؿـل ٠ٞة ٙـاْ ةطِٙـاض زض ٗٝٗ ٝزٝغــت ٟزَٙــِّ ،زٗ ٙـٟ
ضُِٗٗ ٟزٝك ٝٗٞ٢ ،ِٝٗٞٙٞهٞةــٞضضٙ ٗ ٟـٞ؟ ضـُ٘لٗ ٞؾــَْ( ٠ٞا ٜيُْ٘) ٗ تـَٚ ( :ٞؾًَََْٜٓ( )ُٜ٘ا ٝيُْ٘)

ٗ ت :ٞزٙٝطـاتـآٝٗ ١زٝغـت ٟزَِٙـآَٜ( ،هٔ ٞطبْ ،)١زٙاض ٝك ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯺﯻ ﯼ

ﯽﭼ ،تَ٘ٙصٝض ْ ٗٝضُٞس ٗ تاٞٙكٚاْ ة هَٚلس ٗ: ُٝٗٞٝ
ٓ )1ـُٞسَٙلـٚاْ ٗ ٙاْ هَٚلس ٗٝت ٝٗٞكِ ٞض ة٘ ضزْ ١خ ؾـ ١ٟٚكـٙٞف ١ؾـاز ٟٙشٙـاُ ٟزُٚـاٟٙ
خ ٙــاْ تـ ٗ ٗٞزٝكـ.ْٞ
ُٞٓ ٝٗ )2سَٙلـٚؿ ــٚاْ ٘ت٘ٗ ٙــاُ :ٞﭽﯺﯻ ﯼ ﯽﭼ ٗ ،تــ٢ :ٞــ ٠ٝٗٞكــٞ
خـ٘ ة  ٠ةطِٙـاض ز ْٗ ه ٞغــع  ،ه ٞزٗ ضِؤشز زٙٝاُطـاتــآ.
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼِ٢ ،جا خـ٘  ةاغـ ٟاهٞت ٟغـــٞضًٞٝضط١
اه ــٞت ٟــٚاْ كـَٚؿ ــط ُٚاْ زٝكـــا  ،زٝف ــٞضً٘ٞٓ :َٜت ــا كـــاتَٚم ضُِ ٗٝـٞكط ٗ ُ ــٌَٚ٢ ٟــــٞ

ٓـاتِـ ٞالٙــاْ ،ﭽﰃﭼ ،كٚ ٞاُٚاْ زٝكَٚؿاْ ،هَٚطٝز (زُضُْ ٌْ) ك ٞكـ َ ( ٠زضُْ ْ،ٝ)ٍٛ
ةــــً ٞاُـــا ٠ضُِٞ ٗٝكط ٗ ُــ ،ٞزٙـــاضٗ ٝؾــــ( ٠ٞزَضُ ْْ )ٍٛهـــ ٞظًـــاُ ٟعٞضِٝةٚـــس ةــــً ٞاُـــا٠
ضُِ ٗٝـٞكــط ٗ ز ،َٜكٞغَٚم ك ٞة كـاضَٙــم زَُٚٝــطزض ،َٜةـٞةَ ةــً ٞاُــا ٠ع٘ضفــٗ ،ٟٚؾــ٠ٞ
ضْ )ٍٛة تـُ ٞاظُـاٗٗ ُاُٗٗٚؿـــاْ ةـ ثَٚغـًٞةــٞض  كٞغـَٚم كـ ٞخــ٘ ثـٙٞاً ٟخـ ٠
(زَ ُ
ضْ ْْ ٠)ٍٛةـــ
ثَٚــــس زَُٚٝــــط ،َٜةـــــٞةَ هــــ ٞئ٘ضِ٢ـــــاُس خـــــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـــــاض ٗؾـــــ( ٠ٞزَ ُ
فطٙؿـتٞكـاُٚـ ةـٞكــاضَِٓٚاٗ ، ٝكـ ٞهَٚـطٝز ةــ ٗ ٗٞتاٙٞٙـ ،ٞضـُ٘ل ٞفطٙؿـتٞكــاُٚـ ٓــٞض
زَٚ ُٝــطزض ٞ٢ ،َّٙــٞض ثَٚغـًٞةـــٞض ْ (عًْْ ِٗٝايؿَْْٚ ٠ايطَّْْ) زَُٚٝـطزض َ ٙــّ ،ة ـ  ٢ــ٠ٝٗٞ
ثٙٞاً ٟخـ٘ ةـ ٞةـُٞسٝكـاُ ٟخـ٘ ةط ،ُّٞٙٞفطٙؿـتٞكـاُٚـ زَُٚٝطزض ،َّٙةـ ٞ٢جنــاًس ُٟ
ضـُٞس كـاضَٙم ،كـٞٙ ٞكَٚم ه ٞكـاضٝكـاُٚاْ ةطٙت ٞٚهٚ ٞاْ كَٚؿــاًُ ٟطؤظــٞكـاْ .
ِ٢ج ــا زٝف ــٞضًُ٘ ٗٞ٢ :َٜــ ٞكـــاتَٚم كــ ٞضِ ُ ٗٝــٞكط ٗ ُ ٌَٚ٢ ٟــ ٞز َِٙــ ٞالٙــــاْٚ ،اُٚــاْ

زٝكـَٚؿــ ــّ ،ﭽﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ ﰉﰊﰋﭼ ،ثَٚٚــ ــاْ ــــ٘تّ :كــ ــ٘

 ٢ــ ٠ُٞ ٗٞكــ ٞهــٚ ٞــات ٟخـــ٘ ه َٚٚــاْ زٝثا ِض ُــ ٓ ٗٝٗٞــاٗ ضتاْ ه ــآ زٝكــطزْ ١ز ٗ تــاْ ه ــآ
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زٝكـطزْ ؟ ٗ تـ :ٞك٘ ثٞضغـــتـط ٗٝكـاُتـاْ ! ِ٢جا  ٗٞ٢ثٞضغــتـط ٗ ُ ،ٞض ًطؤظــ ة٘ٗةّ ،كـٞ
ُٓٞــسَٙم كــٞؽ ةـــُ ٞــٞفاًً ،ٟٚطؤظَٚلــٝٗ ٟن خـ  ٠زٝثٞضغـتــآ ،ةـــ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚن ًاًٞهــٞ
ه ٞـٞيَ ًطؤظَٚلـس زٝكـا ٝٗ ،ن خـ٘ ةـآ ،ض ًطؤظـ ٟظِٙـسٗٗ ،ض ًطزٗٗ ،كً ٗٞ٢ ٞاًٞهٞٙٞ
تُٚٞـا زٝةـآ ه ٞـٞيَ خـ٘ ز ةلــط : َٜز ٗ  ٠هـَٚة٘ضزُـ ٟهـــآ زٝكــا  ،ضــاٗٝضِٗ ُ ٟؾـٚةاز ُٟ
هــآ زٝكــا  ،ضــاٗٝضِٗ ُ ٟغـٞضخػــتِ ٟهــآ زٝكــا  ،ضــاٗٝضِٗ ُ ٟفط ٗ ُلطزُــ ٟضِظئـ ٟهــآ
زٝكـــا ٢ ،ــ ٗٞؾـــتاُ ٠ٞكــ ٞت ُٚٞــا ةـــ ٞخـــ٘ زٝكـطَٙــــّ ،هــٓ ٞــٞض كٞغ ــَٚلٚاْ ز ٗ ةلــ،٠ٞ
ظِٙــسٗٗ ةــآٙ ،اْ ًطزًٗٗ ،طؤظــ ةــآٙ ،اخــ٘ز طــ ٞهــً ٞطؤظـــ  ،شٙــاُس ض ةــآٙ ،ـاْ ةــآ
شٙــاْ ٗٞ٢ ٝٗٞ٢ ،ؾـت ٞكط ٗٝت ٞثٞضغـــتـط ٗ ٝٗ ،كــط ٗٝتٓ ٞـاٗةـٞؾ ٟخـ٘ .
ِ٢جـا فطٙؿـتٞكــاْ زٝهـ :َّٚكــ ٘ ٢ـ ٗٞؾــتاُ ٠ٞكـ ٞهـٚ ٞـات ٟخــ٘ هــَٚٚاْ زٝثا ِض ُـٗٝٗٞ

ز ٗ تاْ هــآ زٝكـطزْ ،هـ ٞكَ٘ٙــّ ؟ ﭽﰍﰎ ﰏﭼ٘ ،تٚـاْ :هٌَٚـاْ ْٗ ةـْ٘ٗ ،زٙـاض
ُٚــّ ،ة ضــ ٟزٙــاض ُٚــــّ ؟ ضــُ٘ل ٞهِ ٞض غـــتٚس ثٞضغــتـــط ٗ ُــٞةْ٘ٗٓ ٝٗ ،اٗةـــٞؾ ٟخـــ٘
ط ٌُْ)
َ َْ ٜاهلل ٜبَا ٔ
غ ْْ ََ ٕ٤ٞا َ
ن ٌْٗ َ
ُــٞةْ٘ٗ ٝٗ ،هــ ٞةـٞض ُةـــٞض خـــ٘ ز ٓــُ ٚــٞةْٜ٘ٗ( ،أالٝ ٜ
٢ـا ــاز ضةّ ٓـ ًٗ٘ٞؾــتَٚم طــ ٞهـ ٞخــ٘ ث٘ٗضـ ،ٞةـــُ ٗٞـاٗ ُاُٗٗٚؿـاُ ٠ٞكـٝٗ ٞن خـــ٘
ًاًٞهـ ٠ٞه ٞـٞهـس ةلــطٓ ،َٜـ ٠ًٗ٘ٞزضٗغــتلط ٗ ٜخــ٘ ٚٓ ،ٞٙطـ ٟؾاٙػــت٢ ٠ٞـُٚ ٝٗٞـ،ٞ
ٗٝن ثٞضغـــتـط ٗ ًاًٞهـ ٠ٞه ٞـٞهس ةلطِ٢ ،َٜجا ثَٚغـًٞةـٞض ةآ ،فطٙؿـت ٞةـآً ،طؤظـ ةــآ،
ِـس ةآ  ،ؾـــٙٞتاْ ةــآ ،ز ضةـآ ،ةٞضز ةـآ  ،ضِٗٗٝن ةـآ ،شٙـاُس ض ةـآ ،ضٚـا ةـآ ٞٓ ،ضضـٟ
ةـآ  ،ﭽﰐ ﰑﰒﰓ ﰔ ﰕﭼ ٝٗ ،ؾـاٞٙزٚٙـاْ هٞغـٞض خ ٙاُـس ،

كـ ٞكـــات ٟخـ  ٠ةَٚةــطِٗ ةـْ٘ٗ ٗ ،تـ :ٞةـت ثٞضغـتٞكــاْ  ١طــ ٞهــ ٞخــ٘ ثٞضغـتٞكــاْ،
ؾـاٞٙزٚٙاْ هٞغـٞض خ ٙـاُس  ،كـ ٞةَٚــةــطِٗ ةـْ٘ٗ ،ضُ٘لــ ٞؾـءن ضَٙلـ ٞهـ ٞضٝكــاُٟ
كـ٘فـــطِ٢ ،جــا خـــ٘

 ضٚٚـــاْ ثـــآ زٝفــٞضً٘ َٜ؟ ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭝﭼ ،فٞضًـــ٘ٗ : ٠ةطــَِٚ ُ ٞــ٘ ــــٞي ١ك ًـٞهــَٚلــ،ٝٗٞ
ك ٞه ٞثَٚــ َٚ٢ـ٘ٝز ِض ةــطزْٗٗ  ،ه ٞك ًٞةُـ ٟثَٚؿــ٘ٗ هِ ٞـس ١هً ٞطؤظــ {هٞ ٞيَ ٗ ُـس
ةطــَُِٚ ٞـ٘ ٢ـا ط ٗ ،تُٚ ٗٞ٢ :ٞـ ه ٞثَٚـــ َٚ٢ـــ٘ٝز ضِؤٙؿــتْ٘ٗ} ٗ ،ث َٚــسٝضــآ خــ٘ 
ةـــ ٞث َ ٚــ ٟضِٙعةـُٞس ٙــ ٟكـــات ٟهـَٚثطغ ــ ِٗٝٗٞٚغــع ٗ ثاز ؾـــتً ٟطؤظٞكـــاْ زٙــاض ٟٙةلـــا ،
ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞثَٚؿـــتــط شٙــاةّ  ،زٙـــاض ٝظٗٗتـط هَٚثطغـِٙٝٗٞٚاْ هٞ ٞهـس زٝكـطُ ٗٞ٢ ٝٗ ،َٜـ٠ٞ
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زٗ تـط  ،زٗ ٙـ ، ٛﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼٓ ،ـٞض كـاتَٚم كـ ًٞهـَٚلــ ٟضـُ٘ٗٞ
ُ َ ٚــ٘؟ ضــُ٘ٗ َٚ ُ ٞــ٘ ك ــ٘آ ؟ ةَٚطً٘ـــاْ ضــَُ٘ٗٚ ُ ٞــ٘ ٢ـا ــط ٠زؤظٝر ،ﭽﭢ ﭣﭼ،
ُٞفط ٙــّ هــ ٞخـ٘ؾـلٞك ــ ٠ٞزٝكـــا  ٗ ،تــُٞ :ٞفط ٙــّ هــٞ َ٘٢ ٗٞتــ ٠ٞث ـَٚـ خ ـ  ،٠هــٗٞ
كـ ًٞهــــ ٠ٞث َ ٚـــ خ ــ  ٠زٝكـــا  ،ة ضـــُٞ ٟفط ِٙــ ٟه ــآ زٝكـــا ؟ ضــُ٘ل ٞثاؾـِٞٚكـــاْ
ؾـــ٘ َّٙثَٚؿـِٞٚكـــاْ ك ــٗٞتْ٘ٗ٢ ،ــ ْ ٗٞة  ٙــاْ ةُ٘ٗــ ٞغـــٞض ًٞؾــــق هــ ٞخط ثــــٞز  ،ة ٙــٞ
ُٞفط ِٚٙــاْ هــــآ زٝكــــ ١ْٞزٝه ــ :َّٚخٞت ــا َٚ ٢ ٠ــ٘ ٝةــ٘ٗٝٗ ،ن خـــ٘ زٝضةــاض ٠ٝكـافطٝكـــاْ

زٝفـــــــــــــــٞضً٘ :َ٠ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﭼ الزخ رف ٗ ،ت :ٞةٞهل٘ ٘تٚـاْ ٌَٚ٢ :ـــ ٞةـاب ١ةاثٚــط ُ ٟخ ًـاْ هٞغــٞض

ضَِٙةـاظَٙم ةِٝ٘ٚٚت ،ٝٗٞك ٗٞت ٠ُٞ ٗٞ٢ :ٞزٗ ُٞ ٞٙفط ّٙه ٠ُٞ ٗٞثَٚؿآ زٝك ،ْٞﭽﭥ ﭦ
ح ٝكْٛا)
ﭧ ﭨ ﭩﭼ( ،ﭧ) ه ٞةِـٞضِٝتس ( َتدَازَنٛٝا)ٙ ،ٞٙاَُ ( :ٟتََ ٜ
٢ــٙٗٞـ ٢ــ ٞٙٝٗٞكــُ ٗٞ٢ ٞــ ٠ٞثَٚؿــآ ة٘ٝغـــتَِٚط ،ّٙتــاك٘ ُ ٗٞ٢ــ ٠ٞزٗ ٙـ ٞزٙٝاُطُٞــآ،
زٙــاض ٝهــ ٞزؤظٝر ز زٝٗٝغـــتَِٚط ،َّٙتاك ــ٘ ٓ ــ ًٗ٘ٞثَٚل ــ ٝٗٞكـ زٝك ــط ،َِٝٗٞٙزٝف ــٞضً٘:َٜ

ٓـٞتا كـاتَٚم ًٓٙٗ٘ٞاْ ثَٚلـ ٝٗٞخطِكط ُـ ٝٗٞغــٞضٞٙن ،ﭽﭪﭫﭬﭼ،
 ٠ُٞ ٗٞ٢زٗ ٙـ ٞةـُ ٗٞـ ٠ٞثَٚؿـَٚٚاْ ـ٘  ٠ُٞ ٗٞ٢ ،زٗ ٙـ ٞز٘ ٝجنــآ ًٞةـٞغــت ثَٚـ٢ ٟـٗٞ
كـ ًٞهـ ٞةـآ ،ك ٞةـٞزٗ ُ ٗٞ٢ ٠ـ ٟزٙلـٞز ٓـاتْ٘ٗ ،كـ ٞثَٚؿـِٚٚاْ ةـْ٘ٗ ،ةــٞةَ هَٚـطٝز ٗ
ثَٚسٝضآ ًٞةـٞغـت ثُ ٗٞ٢ َٟٚـ ٞةـآ  ،كـ ٞؾـَِ٘ٙـلــٗٞت ٞةـْ٘ٗ ،ﭽﭬﭼُ ٗٞ٢ ،ـ٠ٞ

كـــ ٞثٙٞطِٙٗٝـٚـوـــَٚلط ٗ ةـــْ٘ٗ  ٗ ،تـــ :ٞﭽ ﭫ ﭼ ٗ ،تـــ( :ٞأتب ْْاع) ؾــــَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ْ ،
ثٙٞطِٙٗٝـٚلـٞض ْ ( ٝٗ ،أٚي ِْٗ)  ٗ ،ت :ٞغـٞضكطزٝكـاْ ١ثٙٞطِ ٟٙٗٝهـ َٚـلـط ٗ ْ.

ِ٢جـ ــا زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭪﭫﭬ ﭼُ ٗٞ٢ ،ـــ ٠ٞثاؾـــني ةــــُ ٗٞ٢ ٞـــ٠ٞ

ثَٚؿـ ِٚٚــاْ ــ٘ ٙ ،اخـــ٘ز ؾـَِ٘ٙل ــٗٞت٘ٗ ْ ةـــ ٞغـٞضكطزٝكـــاُٚاْ ــ٘

 ،ﭽﭭ ﭮ
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ﭯﭼ ،ثٞضٗٝضز ـاضًاْ ! ٢ـا ٌَٙٞٚ٢ ُٞ ٗٞ٢اْ ـً٘ ِط كـطزٌَٗٚ٢ ،ـٙٞاْ هـٞضِ ْٗ َٜكـطز،
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ،ة ٙـــ ٞهــ ٞغـــع ٢ ٠ــٝٗٞز كــ ٞخ ؾــٚاْ ــً٘ ِط
ةــٌَْ٘ٗٞٚ٢ ١ؾ ــٚاْ ـً٘ــ ِط ك ــطز٢ ،ــ ٠ٞثٞضٗٝضز ـــاض! غــع  ٠زٗٗئاتٚــاْ ةــس ،ٝهــ٢ ٞـا ــط٠
زؤظٝر ز  ،خـــــــــ٘  زٝفــــــــٞضً٘ :َٜﭽﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ،ةــــــ ـ

ٓٞضكـاًَٚلـتاْ غـع  ٠زٗٗئـا {ٗ ٝهٞغـٞض ضِ ُٞٓ ٠سَٙم هـ ٞظ ُاٙـاْ  :غـع  ٠ضـُٞس ئـا }
ٓٙٞــ ،ٞةـــٞةَ ُــاظ ُّ ،زٙــاضٌَٚ٢ ٝــ ٞزٗ ٙــ ٟهــًٞ ٞغـــٞه ٞطُطٞكـــاُس ةاغـَٚل ٟغـٞضةـٞخـــ
زٝكـ ّٙٞزٝضةـاض ٗٞ٢ ٠ٝةاةـٞت ٠ٞغع ز ُٞٓ ٟض كـاَ ه ٞغـٞضكطزٝكـاْ ١هـ ٞؾــَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ْ
ةـ ٞزٗٗئـا ٙ ،ـاْ ةــ ٞضـُٞس ئـا

 ،هٞالٙـ ْٞخــ٘  ٠ز ز ـــٞض ،ٝٗٝة ضـٙ ٗ ٟـٞ؟ ﭽﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﭼُ ٗٞ٢ ٝٗ ،ــ ٠ٞكــ ٞغـــٞضكطزٝ
ةــْ٘ٗٙ ،اخـــ٘ز ُ ٗٞ٢ــ ٠ٞكــ ٞهــ ٞثَٚؿـــ ٝٗٞةــْ٘ٗ ،ةـــ ٠ُٞ ٗٞزٗ ٗٙٝــاْ ــ٘  ،ةـــ ٠ُٞ ٗٞكــٞ
ؾـَِ٘ٙلٗٞتٙٞـاْ ةْ٘ٗٙ ،اْ هـ ٞزٗ ٗٙٝــاْ ٓـاتةْ٘ٗ،

٘تٚـاْ :ﭽﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﭼَٚ ٢ ،ــ٘ٓ ٝــ ٚضـــاكٞتاْ ةـٞغـــٞض ٌَٚ٢ــُٚ ٝٗٞــ ٗ ،ٞتــَٚ ٢ :ٞــ٘ٓ ٝــ ٚثوٙٞــٞكتاْ
ةـٞغــٞض ٌَٚ٢ـُٚ ٝٗٞــٓ ،ٞـ ٚةـٞغـــٞض ٌَٚ٢ـٞز ٓٞهةــص ضزض ٗ ُـني ،غــٚةٞتَٚل ٟةاؾــتاْ ُٚــ،ٞ

ﭽﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊﭼ ،ز ٝـا غـع ةطـَٚصْ ،ةـٓٞــ ٢ ٠ـ ٝٗٝٗٞكـٞ

ةـٞزٝغـتتاْ زَِٚٓٝـا ٗ ،ت :ٞغع  ٠زٗٗئـا ك ٞخـ٘ ةـ  ٠ز ُـــاْٗ٢ ،ـٙٗٞـ هٞةــٞض ٙٝٗٞ٢ـٞ
كــــ ٞ٢ ٞــــٞض غـٞضكطزٝكـــــاْ خ ٙــــاْ ــــً٘ ِط ةــ ـْ٘ٗ ،١خٞهـلٚؿــ ــٚاْ ــــً٘ ِط كــــطزٗ،ٝ
ؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٝكـاُٚـ ةُ٘ٗ ٝٗٞ٢ ٠ ٓ ٞك ٞغـٞضكطزٝكـاْ الفـ ٟثٞضٗٝضز ـاضَٙتٚــ ٟهــَٚةس،ْٝ
ةـٓٞـــ  ٠ؾـَِ٘ٙلٗٞتِـــُ ٗٞ٢ ٟـــ ٞ٢ ، ٗٝٗٞــٞض ٢ــ ْ ٗٞثؿــتطٚـــطٙاْ ُــٞةاْ ١ةـــٞزٗ ٙاُس
ُٞضــ٘ٗةاًْٞ ،هــ ٞه ــٗ ٞؾـلـــاُُ ٟٚاك ــط ،َٜزٝة ــآ ً ــ٢ ٞـــاَٗٙم ٓٞة ــآ٢ ،ــ ٗٞاض خــٞهم
زٝت٘ ُـــآ ًٞهـــ ٠ٞتَٚــس ةلـــا ! فٚـطعُٞٗٞكـــاْ ٓ ،ـــٞض ؾـَِ٘ٙـلٗٞتـــ٘ٗ ٝالغـــاٙلٞضٗٝٗٝ
ةَٔٚــــَٚع ١ةـــآ ٚ٢ـط زٝكـــــاْ ةــــْ٘ٗٙ ٗ ،ــــاْ هَٚلــــطزْٗٗ كــــ ٞكٞهــــلٞه ٠ٞكَ٘ٙداٙــــٞت١ٟٚ
ثٞضٗٝضز ـاضَٙت ١ٟٚثٞضغـتـط َٗٙتٚٚــاْ ،هـٞال ثٙٞـس ةــآ ،تًٞاؾـاٙاْ كـطزٗ٢ : ٝـ ٗٞخٞهلــٞ
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ٓــ ٠ًٗ٘ٞضٞثو ــٙٞاْ ة ـ ه َ ٚــسٝز ٘ٓ ١تـاف ٚــاْ ة ـ زٝكَٚؿ ــآ( ١بْْازى اهلل)ٙــاْ ة ـ زٝكـــا ،
٘ت٘ٗٙاُ :ٞزٙاض ٌَٞٚ٢ ٝؾـتَٚلٚ ٟا ،ّٙة ٙـ ٞغـٞضٝجنـاَ  :ظًِٙٞٚٝاْ ة خـ ف ةـ٘ٗ ،ٝكـٞ
ز ٗ  ٠ثٞضغـتـط َٗٙت ١ٟٚثٞضٗٝضز ـاضَٙتـٚٚـاْ ةـٞغـٞضز ةلــ. ْٞ
ِ٢جـــا خـــ٘  ٠ئػـ ــ ٞهٞ

ــآ ةـ ٞؿــــت ٟةـٞض ُةـــٞض ةـــٓ ٞــًٙٗ٘ٞاْ زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ،ةَٚطـً٘ـاْ  ٠ُٞ ٗٞ٢ةـ٢ ٞـاٞٙتٞكـاٌَُٚ٢ ٟـٞ
ةَٚةـطِٗ ةْ٘ٗ٢ ،١ـاٞٙتٞكـاٌَُٚ٢ ٟـٙٞاْ ةــ ٞزضؤ ظ ُـ ٝٗ ،ٟهـ ٞةـٞض ُةــٞضٙاُس خــ ةـٞظهــطط
ةـْ٘ٗ ٝٗ ،ؾـــ٘٢ َّٙـاٞٙتٞكـــامناْ ُٞكــٗٞتّ٢ ،١ـاٞٙتٞكـــاُٚاْ ئةـ٘ٗيَ ُٞكــطز٢ ،ـــا ٢ــــ:ُٞ ٗٞ
ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﭼ ،زٝضٗ ظٝكـاُ٢ ٟـاغـٌاُٚاْ ة

ُاكطَٙت ،ٝٗٞﭽﮗ ﮘ

ﮙﭼُ ٝٗ ،اضِـ ٞةٞٓٞؾـت ،ضُ٘ل ٞةـٞٓٞؾـت ه٢ ٞـاغـٌاُ ،ٞهـ ٞغــٞض ٞ٢ ،ٗٞٙٝٗٝـٞض
زٝضٗ ظٝكـاُ٢ ٟـاغـٌاُٚاْ ةـ ُٞكطَٙتـً ،ٝٗٞاُـاٙ ٗ ٠ـُ ٞاضـِ ٞةـٞٓٞؾــتِ٢ ،جــا ٓٞتاكــ٠ٞ

ُاضِــــ ٞةـٞٓٞؾــــــتٚـ ؟ زٝفــــٞضً٘ : َ٠ﭽﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟﭼ ،تــــاك٘
٘ؾــتـط ة ٞكُ٘ ٟزٝضظُٞ ٝٗٞٚٙضآ ! ٘ؾــتـطٙـ ئ ٞة ٞكُ٘ ٟزٝضظُ ٝٗٞٚٙاضآٝٗ ،ن
ةــ ٌَٚ٢ــ ٞزٙــاض ،ٝك ٗٞتـــٞٓ :ٞض ـــٚع ُ ٗٞ٢ــُ ٞاضــِ ٞةـٞٓٞؾـــت ، ٝٗٞزٙــاض٢ ٝــ َٞــ ضٝ
تٞعةٚـط ُ ٞه ًٗ٘ٞٓ ٞظًاُٞكـاُس ٓـٝٗ ،ْٞن ٞٙكَٚــم ةــٙ ٞـٞكَٚم زٝهــآ ( :ز ٝةـطِؤ ٓـٞتا
ًاغـت ضِٝف ُٞةـآ ،١ئٚـطِ غثُٞ ٟةـآ ، ١ظٙذ ـ٘يَ ُــٞز ً ،ـّ ٓٞض ٚـــع ٢ـ ٗٞؾــت ٞةـ
ُاكـًٞ )َٞةـٞغت ٞٙٝٗٞ٢ ٟكٞٓ ٞض ٚع ُاٙل ، َٞضُ٘لـ ٞةـٞغـتِ ٠ٝٗٞؾــتَٚم ةــ ٞؾــتَٚلٟ
ً ٞاهـًٞ ،ٝٗٞةٞغـت ثُٞ َٟٚكطزُ ٗٞ٢ ٟؾت ،ٞٙٞﭽﮡﮢ ﮣﭼ

٢ ،ـــاٗ ةـــ ٗٞؾ ـَٞٙٝ٘ٚف غــع  ٠تاٗ ُةــاض ْ زٝزٙٝــّ ،كــ ٞه َٚــطٝز ًٞةـٞغـــت هــ ٞتاٗ ُة ــاض ْ
ٓـ ًٙٗ٘ٞــاُُّ ٗٞ٢ ،ــ ٠ٞةـــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاُ ٟخـــ٘ ةَٚة ــطِٗ ةــْ٘ٗ ،١هــ ٞةـٞض ُةـــٞضٙاُس خـــ
ةـٞظهــطط ةـْ٘ٗٓ ،ــ َٞغـٞضكطزٝكــاْ ١ضـاٗهـَٚلط ٗٝكــاْ ز ٝطَٙتــٓ ،ٗٝٗٞـ َٞؾـَِ٘ٙلٗٞتــ١ٞ
ضـاٗهـَٚلٞضٝكـاُٚـ ،ضُ٘لـًٙٗ٘ٞٓ ٞـاْ تاٗ ُةــاضْ.
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ِ٢جـــا خـــ٘  ةــاؽ زٝكـــا  ،ك ــُ ٞاض ــِ ٞةـٞٓٞؾـــت٢ ،ــٞز ٠زٝضِــــ ٞكــ٘ ١َٜغــع ٙاْ

ض ُــــــٞ؟ زٝفــــــٞضً٘ :َ٠ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ ،هــــ ٞزؤظٝخــــس ؾـــــَِ٘ٚٙاْ ةــــ

٢ـاًازٝكـ ــط ٗ ،ٝﭽﮨﭼ ٗ ،تـ ـ ٞؾــــ٘٢ َِٟٙـاًازٝكـ ــط ِٗ٢ ،جـ ــا هـــٞ٢ ٞغـوـ ــس ؾــــَِٟ٘ٙ
٢ــاًازٝكط ٗ ةـ ٚ٢ػـ ِط ٞتــ ٗ ،ٞتــ ٞ٢ :ٞـٞض ُ ٗٞ٢ــ ٞؾــَِ٘ٙــَٚم ٓـٞةــآٚ٢ ،ػـطِ ٞت ٟت َٚــس

ةل ،ْٞزؤظٝخٙ ! ٞاُِ : ٟض ٞٙخٚاْ هـ ٞزؤظٝر ز ةـ ضِ زٝخـط ،َٜﭽﮩ ﮪﭼ ٝٗ ،هـٞ
غـٞضٗٗؾـٚاُ ٝٗٞﭽ ﮫﮬ ﭼ ثَٚدـٞف ٓـ ،ْٞﭽ ﮫﮬ ﭼ كـ ٞكـ ( ٠غٜاغْٔ ْ،ٗٞٙ)١َٝ
(غٜاغْٔ ْ)١َٝفٓ ،ـٞض ؾـتَٚـل ٞك ٞةـٞغـٞض ِٚ٢ػـاُس زٝزضِ٢ ،َٜجا ثٞضز ،ٞٙٝهَٚةـٙٞـٞٓ ،ٞضضٟ

ٓ ،ٞٙٞك ٞة ٞك٘ضز( ٟٙثَٚدٞف) ٠ثَٚس٘ ٝتطآ ،ك ٗٞتًٞ :ٞةٞغـت ه ٞﭽﮨﭼ ؾــتَٚلٞ
كـ : ٞضِ زٝخـط ٝٗ : َٜﭽ ﮫﮬ ﭼ ؾـتَٚل ٞكـ : ٞثَٚـس زٝزضآٙ ،ـاُ ُٞ ٗٞ٢ :ٟه ٞزؤظٝخس
ٓ َٞةِٙٝٗٞاْ ٢ـا ـط َٞٓ ،ٗٝغـٞضٙٝٗٝاْ ٢ـا ط ،ٝهٚ ٞاتِ ٟض ٞٙر ١هـَٚةـ ٝٗٞ٢ ،ٞؾـَِ٘ٚٙاُ،ٞ

ﭽﮭﮮ ﮯﭼ٢ ،ـاٗ ةـ ٗٞؾــ َٞٙٝ٘ٚغـع  ٠غـتًٞلــاض ْ زٝزٙٝــّ ،ثَٚؿـــآ
زٝفــٞضً٘ : َٜتاٗ ُةــاض ْ ﭽﮣﭼٞ٢ ،جمـــاضٝف ﭽﮯﭼ ك ٗٞتــُ ٗٞ٢ :ٞــٞ
ٓ َٞتاٗ ُةـاض ةْ٘ٗٓ ،ـ َٞغـتًٞلـاض ةْ٘ٗ ٝٗ ،ةـِ ٞض غـتِٚ٢ ٟػـاْ كـ ٞهـ ٞخــ٘ زٗٗض ةـ٘ٗ،
ٓــ َٞت٘ٗؾــ ٟتــــاٗ ْ ١خط ث ــ ٞزٓ ٝٗ ،َٜــــ َٞت٘ٗؾــــ ٟغـــت ١َٞزٝغـتسض َ ٙــص ١ٟٙغ ــِ٘ٗض
ةـٞظ ُسُٚــ ز.َٜ
 ٝٗٞ٢ةُٞػـةـ ٞةَٚةـطِٗ ٙاُ ٟخط ثٞكـاضٞ٢ ،ٝٗٝز ٠ةُٞػـةٌٚ٢ ٞاُس ض ُ ٟضاكٞكـاض، ٝٗٝ

ةــا ةــع ُني ٢ــ ْ ٗٞغـٞضٝجنـــاًٚاْ ضـ ُ ٞ؟ زٝفــٞضً٘ : َ٠ﭽﮱ ﮲ ﮳

﮴ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﭼ  ،ةـــٞةَ ُ ٗٞ٢ــ ٠ٞكــٌٚ٢ ٞاُٚــاْ َِٓٚــاٗ، ٝ
ٌٚ٢اُٚاْ ةـٞضَِٚٓ ٟاٗ ٝ؟ ةـ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞٓ ٞؾــتاُ ٠ٞكـ ٞثَٙ٘ٚػــتٌٚ٢ ٞاُٚـاْ ثـآ ةَِٔٚـط، َٜ

ﭽ﮳ ﮴ﭼ ٝٗ ،ضـاكٞكـاُٚؿـ ــٚاْ ٞ٢جنــــاَ ز ْٗ ،ضـاكٞكــــاْ ضٚـ ــّ ؟!

......
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ٓ ــ٢ ًٗ٘ٞــ ٗٞؾـــتاُ ْٞكــ ٞؾـــٞضو ةـــ ٞضـاك ــ ٟز ُــاْٗ ،ةـــ ٞثٞغــِس ٠ز ُ ــاْٗ ،هــُٞٚ ٞتــٞ
ةاؾـٞكـــاْ ، ١ئػـــ ٞةاؾـٞكـــاْ ، ١كــطزُٞ٢ ٠ٝٗٝس ًٞكـــاْ ،ض ثُٝ٘ٙٞــسٚٙاْ ةـــ ٞخ ٙاُــٝٗٞ
ٓٞةآ  ،ض ثُٝ٘ٙٞسٚٙاْ ةً ٞايَ ١خَٚع ُٚاُٞٓ ٝٗٞةآ  ،ض ثُٝ٘ٙٞسٚٙاْ ةـ ٞزٗٝضٗةٞضٙاُٝٗٞ
ٓٞةـآ ٠ُٞ ٗٞ٢ ،كٌٚ٢ ٞاُٚـاْ َِٓٚـاٗ ،ٝةـٓ ٞـ٢ ًٗ٘ٞـ ٗٞؾــتاُ ٠ٞثَٙ٘ٚػــتٌٚ٢ ٞاُٚــاْ ثــآ

ةٔـ ــَِٚط ٝٗ ،َٜكـــطز ٝٗٝةاؾـٞكــــاُٚاْ ٞ٢جنــــاًس ْٗ ،ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ،

 ٝٗٞ٢ضِغـتٞٙٞكـ َُ٘ٚ ٟخـّ (مجًَ ١عرتقْ ٗ ٞٙ)١تـ : ٞه ٞاهـَٚلـس ك ٌَٞٚ٢ ٞهٞغـٞض ٓـٚ
كٞغــَٚم ثَٙ٘ٚػـــت ُاكـــ ًٞ ،ّٙٞــٞض ٢ــ ٠ٝٗٞهــ ٞت٘ ُاٙــس ٓٙٞــ ٗ ،ٞتــ٢ :ٞـــ ٝٗٞكــ ٞخـــ٘
زٝفــٞضًُ٘ ٗٞ٢ :َٜــٌٚ٢ ٠ٞاُٚــاْ َِٓٚــاٗ ٗٝكــطز ٝٗٝةاؾـٞكـــاُٚاْ ٞ٢جنـــاًس ْٗ ،ة ـ ٢ــ٠ٝٗٞ
ٞٙكــَٚم ٗ ُٞظ ُــآ ،كــُ ٗٞ٢ ٞــ ٞةــاضَٙل ٟظؤض ئ٘ضغــٚاْ كٗٞت تــ ٞغـٞضؾــــاْ ،١ظؤض ت٘ٗؾــٟ
ظ ٝــ ٞةــُْ٘ٗ ،ــا ،خـــ٘ زٝف ــٞضً٘ :َٜهٞغـــٞض ٓــ ٚكٞغ ـَٚم ثَٙ٘ٚػـــت ُاك ــ ،ّٙٞط ــٞ
هـ ٠ٝٗٞك ٞهـ ٞت٘ ُــاٙس ٓٙٞـــ٢ ،ٞـٌٚ٢ ٗٞـــاْ ١كـطز ٝٗٝةاؾــ ،ٞزٙـاض ٝهـ ٞت٘ ُـاِٚ٢ ٠ػــاُس
ٓ ،ٞٙٞةـٞهـل٘ هٞ ٞيَ غطٗؾـتِٚ٢ ٟػـاُس ز٘ ٝجنـآ ،ةـٞهـل٘ غطٗؾـتِٚ٢ ٟػـاْ ٓـٞض ةــٝٗٞ
٢ـاغــ٘ٗز ٝزٝةـآ ،ﭽﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ٢ ،ـا ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞكــٗٞ

ةــْ٘ٗ ،خــاٗ ُٟٝةـٞٓٞؾـــ ٙ ،اخـــ٘ز ٓاٗٝهـــ ٟةـٞٓٞؾـــ  ،كــ ٞةـــًٚٞٓ ٞؿـــ ٟٙٞتَٚٚـــس
زًَِِٚٝـ.ٝٗٞ
ِ٢جـــا هــ ٞك تــا ٟٙز زٝفــٞضً٘ :َٜﭽ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﭼٞٓ ٝٗ ،ضضــٟ
كِٚـ ١ٞة٘ ـع ٠ؾــَٚطزض ٗٓ ٝــٞة٘ٗ ،ه ٞغـِٞٚكـاُٚاْ ز  ،ز ًـاُطُِ ١ٟزٝضًـاْ َِٓٚـا ،ضـُ٘لٞ
ٞ ٞ٢ض ِٚ٢ػــاْ زهــ ٟثطِ ةــآ ه ٞكـ ١ِٞٚة٘ ــع ِ٢ ،جـا ةـٞض ُةــٞض ٓٞ٢وــ ٟكـ٘فط ةـآ ٙ ،ـاْ
ةـٞض ُةـٞض ةـٞٓ ٞض كٞغـَٚم ةــآ ٚ٢ ،ػـــ ِط ُ ٞاكــا  ،ة ٙـ ٞخــ٘ زٝفـٞضً٘ : َٜغـِٙٞاْ
ثــان زٝكـــ ، ِٝٗٞٙٞهــ ٞضِق ١ة٘

ـــعٗ كِٚــ ٝٗ ،ٞزيَ ٢ـاغــــ٘ٗزٙٝاْ زٝكــ ،ّٙٞﭽﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﭼ ،ضِٗٗة ــاضٙاْ ةـٞش َ ٙــطز زٝضِؤْ ٗ ،تــ :ٞضِٗٗةــاض ةـٞش َ ٙــط ك ؾـلٞكـــاُٚاُس
زٝضِؤْ ،ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ٘ ٝٗ ،تٚاْ :غتاٙـ ة  ٗٞ٢خـ٘ ٠ٞٙ

......
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ًٞ٢ـ ٝٗ ،ٞخػــت ِٞٚٚغــٞض ٢ـ َٞضَِٚٙـ ٞضِ غــت ،ٞﭽﯴ ﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼُٞ ٝٗ ،ز ٝـ٘جنـا ٌَٚ٢ــ ٞضِِ َٟٙض غـت ةططٞ ٞ٢ ،ّٙض خـ٘ ضِِ َٟٙض غـتٟ
ثَٚؿــاْ ُٞز ةـاٙ ،ّٙاُــ ٞ٢ : ٟـٞض خــ٘ ثَٚغـًٞةــٞض ُُُٞ ٟاضزةــاْ ٝٗ ،كتَٚـب ١ةــٞضُاً٠ٞ
ثَِٚـٞز ةاُاٙـًُٞ ٌَٞٚ٢ ، ٞاُسٝظ ُ ٟض ْ خــ٘ هـ ٞخ ًـاْ ِض ظ ٠ةلـ ّٙٞ؟ ٗ ٝضـ ْ شٙاَُٚـم
ةطـ٘ظٝضَِٚٙــّ  ،كــَٚ ٞطـا ٠ثٞغــِس ٟٙخـــ٘ ةـآَٚ ،١طـا ٠ضِٝظ ًُٞــس ٟٙخـــ٘ ةــآ ؟ ٢ــٝٗٞ
ٗ تاٞٙكٙ ، ٟاخـ٘ز ُٞ ٌَٞٚ٢ :زٝكٗٞت ِٞٚغـٞض ضِِ َٟٙض غـتٞٓ ،ض ضـُٞس ضَِٚٙــ ٞضِ غــتٞكًٞاْ
زٝةِٚــ ،ٟةـــٞةَ ُٞزٝكٗٞتِٚــ ٞغــٞض ٞ٢ ،٠ــٞض خـــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ــاض ٌَٚ٢ــــُٞ ٠ٞخػـــتةاٞٙ
غـٞض  ٗٞ٢ضَِٚٙـِ ٞض غـت ٗ ،ٞت ٝٗٞ٢ :ٞك ٞهٞغـٞض ضِِ َٟٙض غـت ةـْ٘ٗ ،زٙٝطَٚطُِـ ٝٗٞةـ ٗٙػــتٟ
خـــ٘ ًٔٚ ٠ـــطٝةاْ  ،ــا ض ٗٝن ُــاضزُ ٟثَٚغـًٞةـــٞضٗ ةٞضُاًــ ،ٞض ٗٝن ٢ــ ٝٗٞكــ ٞخـــ٘
تٗٞفٚقــ ٟز ْٗ ١زهــٝٗ ٟضضــٞضخاُسْٗٗ ةـــٞض ٗٝتاعــ ١ ٞةـــٞضٌٚ٢ ٗٝــاْ ١ةـــٞض ٗٝضـــاك،ٞ
ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ،ةَٚطـ ــً٘اْ ضُِٞ ٗٝكط ٗٝكــــاُ ٟثٞضٗٝضز ــــاضًاْ ةــــٞ

ٓ ــٞق ٓــــاتةْ٘ٗٙ ،اُ ــ : ٟثٞضٗٝضز ـــاضًاْ ةـــ ٞؾ ـَٞٙٝ٘ٚكٓ ٟــٞق ضُِ ٗٝــ ٠ٞكطزةــْ٘ٗٝٗ ،
ٓٞئٚؿـــٚاْ َِٓٚـــاة٘ٗ ،ة ٙـــٌَٚ٢ ٞـــ ٞكـاتَٚــــم ؾــــ٘٢ َّٙـــٓ ٗٞـــٞئ ٞكـٗٞتٚـــّ ،كـــ٢ ٞـــْ ٗٞ
َِٓٚاة٘ٗٙاَْٚ٢ ،ػـتا ت٘ٗؾـ ٗٞ٢ ٟغـٞضٝجنـاً ٞضـاكـ ٞة٘ٗ ،ّٙﭽ ﰂﭼ ٝٗ ،ةاُ كط ْ،

هٞال ْٞٙكـ َٝ٘ٚةاُ كط ْ ؟ هٞال ْٞٙخـ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـاضٙ ،ٝٗٝاْ هٞالٙـ ْٞفطٙؿـتٞكــاُ،ٝٗٞ

ٓٞضزٗٗكـٚاْ ز٘ ٝجنـ : َّٚﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉﭼ ،كٞ

 َٞ٢ةـٞٓٞؾـتٞتاْ َٞ٢ ،ةاؤ ١ةَٚػـتاْ ١ؾـ٘ َِٞٙخ ؾـ ،ٞكط ٗ ٝةـًٚ ٞـط ت ،َٗٝ٘ٚ٢ ٟةـَٚ٢ ٞـ٘ٝ
زض ٗ ،ٝةـٓٞـ  ٗٞ٢ ٠كـطز ٝٗٝضـاكـاُ ٝٗٞكـ ٞزٝتـاُلطزْ ،كـ ٞـٗٞضٝتط ّٙكـطز ٝٗٝةطٙتٚـ:ٞ
هــٌٚ٢ ٞــاْ ٓ َِٚــاِْ٢ ،جـــا هــ ٌٚ٢ ٞــآُ ٝٗٞــــٞضض ٟهــق ١ث ـ ث ٟكــطز ٠ٝٗٝةــاف ١تاعــ١ ٞ
ضِٗٝؾـت ٟةـٞضظٗ ةـٓٞــاُ ٘ ٠ـ ،ٞثٙٞـس زٝةــآ.
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

ًٞغـــٞهٞٙ ٠ٞكــ : َٞكــ ٞزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﭼ َٞ٢ ،ضِغـت ٞئ٘ضِ٢ـاُٚٚـ ٞةـ َٞؾ َٗٞٙٝ٘ٚةـ ٞؾـَٞٙٝ٘ٚك ٟت ظَٙـم ٚــاٗ ظ ،هـٞ
ضُٞس ؾـََِ٘ٚٙم ه ٞئ٘ضِ٢ـاُس زٗٗةاض ٝة تـ ،ٝٗٞة منُ٘ٗـ: ٞ
 /1هـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٟاثْع ْْاّ)ز

زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ٗ ،تـــ ٝٗ :ٞكـــ َ ٛغـتًٞلــــاضتط ٝهـــٞ
كٞغَٚم ك ٞزضؤ ةـُ ٞاٗ ٠خـ٘ ٗ ٝةلـا ٙ ،اخـ٘ز ٢ـاٞٙتٞكـاُ ٟخـ٘ ةــ ٞزضؤ زٝظ ُـآ ؟
ةَٚطً٘اْ غـتًٞلـاض ْ غـٞضفط ظ ُاةّ.
 ٝٗ /2ه ٞغ٘ٗضِٝتْْٜٛ( ٟظ)ز

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﭼ ٗ ،ت:ٞ
ِ٢جـا كـآ غـتًٞلـاضتط ٝه ٞكٞغَٚم ك ٞزضؤ ةـُ ٞـاٗ ٠خـ٘ ٗ ٝةلـا ٙ ،اْ ٢ـاٞٙتٞكـاُٟ
خـ٘ ةـ ٞزضؤ زٝظ ُـآ ١ةَٚةـطِٗ زٝةآ ةـٞض ُةــٞضٙاْ ؟ ةَٚطً٘ـاْ تاٗ ُةـاض ْ غـٞضفــط ظ
ُاةـّ.
ٓ /3ــٞضٗٓٝا هــ ٞغــ٘ٗضِٝتْْٖٛ( ٟد)ز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪ

ﯫ...ﯾﭼ ٝٗ ،ك ــآ غـتًٞلـــاضتط ٝهــ ٞكٞغ ـَٚم كــ ٞزضؤ ةـــُ ٞــاٗ ٠خـــ٘ ٗٝ
ةلـا ؟
 ٝٗ /4هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٟاثعْْساف)ٙؿــس ٓــاتِ٘٢ ،ٝجـــا ٢اٙـــا ة ضــ ٟخـــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـــاض
زٝفــٞضً٘ٓ :َٜــ ٚهــ ٗٞكٞغـــ ٞغـتًٞلـــاضتطُٚ ٝــٞ؟ ضــُ٘ل٢ ٞــ ٝٗٞثطغـٚاضكطزَُٚل ــٟ
ُل٘ٗهـ ٟٚهَٚلـٞض ُ( ٞٙٞاإل٢ضْت ٞؿَٗاُّ اإلِْ٢هْْاز )ٟ٢خــ٘ زٝفـٞضً٘ : َٜكــآ غـتًٞلــاضتطٝ
ه ٞكٞغَٚم ك ٞزضؤ ةـُ ٞاٗ ٠خـ٘ ٗ ٝةلـا ٙ ،اْ ٢ـاٞٙتٞكـاُ ٟخـ٘ ةـ ٞزضؤ زٝظ ُــآ ؟
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ٙاُـٚٓ ٟطلـٞؽ ه ٗٞكٞغـ ٞغــتًٞلاضتط ُٚـ ، ٞة ٙـٞف ٗ زٝفـٞضً٘ ،َٜضُ٘لــ٢ ٞـٗٞ
زٗٗ ٓـ كـــاض ٗ ،ٝتــ :ٞزضؤك ــطزْ ةـــُ ٞــاٗ ٠خـــ٘ ٗٞ٢ ، ٗٝفػـــاُ ٞغـــاظ ٟٙهــ٢ ٞـــاِٟٚٙ
خــــ٘ ز  ٝٗ ،ةــــ ٞزضؤز ُـــاُ٢ ٟـاٞٙتٞكــــاُ ٟخــــ٘  ،زٗٗ ٓ كــــاضٓ ٠ـــٞض ٝغــــٞضٝكٟٚ
كـــافطةْ٘ٗ ١غـٞضهـَٚؿ ــً ُٟ َ٘ٚطؤظٞكـــاْ ةــْ٘ٗ ةـــ ٞزض َٙــص َٚ ً ٟٙــصٗٗ َٚ٢ ١ػـتاؾ ــٟ
ه ٞـٞهـس ةـآ  ،تُٞاُ ٞهً َُ٘ٚ ٞػ٘هٌاُاُٚـ ز ٝٗ ،ن َٚ٢ػــتاف ظؤض ثَٚـطِ ١ك ًٞهــٟ
ًُ َ٘ٚػـ٘هٌاُاْ  ،كُ ٞاُٗٗٚؿاُ ٟض ٗ ضٙاْ ٓ ،ْٞةـٓٞـ  ٝٗٝٗٞ٢ ٠ك ٞؾـتَٚم ةـٞ
زٙـــّ زٝظ ُـــّ٢ ١اٚٙــــّ ُٚـــ ، ٗٞةــــُ ٞـــاٗ ٠خــــ٘ ٗ ةــــُ ٞـــاٗ٢ ٠ـــا ِٟٚٙخــــ٘ ٗ، ٝ
ٓٞهٚاُةـٞغــــت٘ ١ٝخــــ٘ ُٙٞةـــٞضً٘ٗ : ٝة تـــً ٞاٙـــ ٠ٞغـٞضهـَٚؿـ ــُٚ َ٘ٚاْٙ ،اخــــ٘ز
هٞةـٞض ٝٗٞ٢ك٢ ٞـاٞٙتٞكـاُ ٟخــ٘ ةـِ ٞض غــت ُـاظ ُّ ٝٗ ،ن ٢ـ ٗٞخٞهــل ٞعٞهــٌاُ١ٟٚ
الزٝض ُ ٠ٞك ٞةـ ٞكَ٘ٙـط ٝضَِٚٙـاْ ١ضَِٙطلـاُس زٝضِؤْ .
ٗ ت :ٞﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ ُٞ ٗٞ٢ ،ز ٝطَٙت ٝٗٞك ٞه ٞةـٞض ٚ٢ ٟػـالَ
 ٜؾـــت زٝكــ ،ْٗٞكــِ ٞض غـــت ُٚــ ،ٗٞالز ُٚــاْ كــطزٗ ٝهــٞ
ز ْ ،ةـــٞةَ ةـــٞزٗ ُٞٓ ٠ــس َ

ٚ٢ػــالَ ز ( ٝٗ ،ﯶ ﯷ) ُ ٗٞ٢ــ ْٞكــ ٞهــٞ٢ ٞغــوس ةطِٗ ٙــاْ ةـــ٢ ٞـاٞٙتٞكـــاُٟ
خـ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـاض ُٚـ.ٞ

ِ٢جـــا  ٞ٢ــٞض تًٞاؾـــا ٗ ٠ئٚعـــً ٟػـــ٘هٌاُاْ ةلـــُ ٗٞ٢ ، ٜٞــ ٠ٞغـــٞض ٞضز ْ١
غـٞضهـَٚؿـ ،ْٗ َ٘ٚهــ ٗٞزٗٗ اهــٞت ٞةــٞزٝض ُـني ٙ :ـاْ هـ َُ٘ٚٞةاظُــٚ٢ ٠ٞػــالَ ز ْ١
خ ٙاْ ةـ ٞضُٞس ؾــتَٚل ٝٗٞخافــةُسٗ ، ٝكـ ٞخ ٙــاْ ٓٞهٚاُةـٞغــتْ٘ٗ  ،ةــُ ٞـاٗ٠
ٚ٢ػـالً ٗٝٗٞهٚ٢ ٞػــالَ ز ُٚـّ ٙ ،اخـ٘ز ه ٞزٝض ٠ٝٗٝةاظُٚ٢ ٠ٞػــالًّ ، ١ةطِٗ ٙـاْ
ةـ٢ ٞـاٞٙتٞكـاُ ٟخـ٘ ُٚــ. ٞ

ًٞغــــٞه ٠ٞزٗٗ :َٝكـــ ٞزٝفـــٞضً٘ : َٜﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ ،ثَٚؿـتـ ــط ًاُاًـــاْ كـ ــطز ،ةـــٞةَ
هـ َ ٚــطٝز ةًٞٞةٞغـ ــت ٟظٙـــاتط ضُِٗٗلـطزُ ــ ٗ ٠ٝٗٞتـاٞٙك ــ ، ٠ٞض ــ٘ ض ٓٞه٘ٝغـــت ٠ٞهــٞ
٢اغـت ز زٝكـ: ّٙٞ
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يةلَوةسـتةى يةكـةم  :ك ٞخـ٘ زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﭼ
ٗ تــُ ٗٞ٢ :ٞــ ٞةـــٞؾ ٟخ ٙــاْ هــ ٞك ــتَٚب ز ٝـات ــآٝٗ ،ن ظ ُاٙــاْ زٝهـ َ ٚــّ ( :نْ ْأ ٖٕ
طًْ ٞبْٜ ٟ١ؾ َٓايَٗ ٜا) ٙاُـ٢ :ٟـ ٗٞثؿــم ١ةـٞؾــَِٙٗ ٗ ٞــاكط ٗ، ٝ
ب ٔ
ـ طْايَ ْٜ
ؿٝب غَخِ ْ
ايٖٓ ٔ
كــ ٞكٞغ ـَٚل ٗٞةـــ ٞزٗ  ٠ؾـ ــتَٚم زٝك ــ ١َٜٗٞزٙٝطـات ــآ ،هــ ٞاه َٚـــم ز كـــ ٞثؿ ــم١
ةـٞؾــِٚ٢ ٛػــاْ ،ؾــتَٚلِٚ٢ ٞػــاْ ةـٞزٝغــت ٟزَِٙــآ ١زٙٝطـاتــآُ ،ـٞن ٢ـ ٗٞةطــاتٞ
ِٚ٢ػــاْ ،ةـــٞةَ هــَٚطٝز ٗ َِٗٙــاكط ٗ ٝكـ٢ : ٞــ ٗٞثؿــم ١ةـٞؾـــ ٠ٞخـ  ،ةـــٞزٗ
زٝكـٞ ٞ٢ ، َٜٗٞضُـا هِ ٞض غـتٚس ِٚ٢ػـاْ ةـٞزٗ  ٠ثؿــم ١ةـٞؾ ٟخ  ٠زٝكــ. َٜٗٞ
يةلَوةسـتةى وةةةم  :كـ ٞزٝفـٞضًـ٘ :َٜﭽﯻ ﯼﯽﭼ َٞ٢ ،ضِغـت ٞٙٞغـآ
ًاُآ ٠ـ: ْٞ
أ ُٜ( -هْ َُْ َْٕٛ ْ ًُٝٔ ْٞدٖ ٜ٠الْ َْٝ ْٜا ٔ٠ايُُْكْ ْسٖز ٠يْٗ ِْْ) ٗ تــً :ٞــاٗ ٠ٝشٙــاُ ٟزُ ٚــا كــ ٞة ٙــاْ
ز ُط ٗ ، ٝه ٞكـتَٚةـ ٟخـ٘ ز (ه ٞظ ُٚاض ٟٙخـ٘ ز ) ت ٠ٗ ٗٞزٝك ١ْٞزٙٝط٘ظٝضَِٙـّ .
ب َٜ( -تَ َٓ ٖعُُ ْْٔ َٕٛبكْْْدز ْؿْٝبِْْْٗ ايْ ُُك ْْسٖز ٢يِْْْْٗ ؾٔ ْْ ٞايْْدَْٗٝا) خ ؾـــِ ١ٟٚض ةـــ٘ ضزُٟ
زٙاضٚٙـلط ٗ ٠زُٚـاٙاْ ،ةـٞف ١ثؿل ٟخ ٙـاْ ه ٞزُٚـاز ت ٗ ٗٞزٝكــ. ْٞ
خْ ْ ً٤دُ َٕٚؾٔ ْ ْ ٞايْ ْٖٓاز اي ُْْدٖ ٠ايُُْكْ ْسٖز ٠يْٗ ِْْ) ٙــاُ :ٟةـــٞؾ ٟخ ٙــاْ كــ ٞة ٙــاْ
ج َ ُٜ ( -
زٙاض ٟٙكـط ٗ ،ٝك ٞةطٙتٚـ ٞهًٚٞٓ ٞؿـً ٟٙٞاُـ ٝٗٞهـ ٞزؤظٝخـس ٢ ،ـ ٗٞئػـٌٞتٙٞاْ
ثـآ زٝةـطِ ، َٜكـ ٞخط ثتـط ّٙئػــٌٞت.ٞ
يةلَوةسـتةى ســيــةم  :كـ ٞزٝفـٞضً٘ :َٜﭽﯼ ﯽﭼ ،ز٘ ٝجنـآ ًٞةـٞغــت ثَٚـٟ
خؿٛٝظ) ةــــآٝٗ ،
ظ ُٚـاضٙـ ــ ٟخــــ٘ ةــــآٙ ،اخــــ٘ز هٚػـــــت ٟثاضَٙــــعض ٗ (يِْٛ ْ ٜح اي ْ ْ َُ ِ
زٝؾـط٘جنـآ ًٞةـٞغـت ث َٟٚكتَٚةـ ٟخـ٘ ةآ ٗ ،ت ٠ٝٗٞ٢ :ٞك ٞه ٞكتَٚةـٞكاُـ ٟخـ٘ ز
ة ٙاْ زٙاض ٟٙكـط ِٗ٢ ،ٝجـا ض ةـٞؾـ ٞزُٚـاٚٙـٞكـ ٞةــآ ،ض ةـٞؾـ ٞئٚـاًٞتٚٚـٞكــ. ٞ
يةلَوةسـتةى ضــوارةم  :كـ ٞزٝفٞضًــ٘ :َٜﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ،
ٓٞتــــا كـــــاتَٚم كــــ ٞضُِٞ ٗٝكــ ــط ٗ ٌَُٚ٢ ٟــ ــ ٞضــــْ٘ٗ ،ةــ ـ الٙــ ــاْ زٙٝامنط ُــــسْ،
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ػَْْٚ ٔ٤ٞاؾٔ َْ ٝا )ٟؾـــتَٚم كــٞ
َ ْرُ اي ٖ
ﭽﰃﭼ ،زٝهـــآ ٚ( :ؾْْا )٠ةطٙتٚــ ٞهــ( : ٞأِ ٜ
ةــــٞتٝٗ ٟٙٗ ٗٞضةطـــــط ،٠ﭽﰃﭼ ٗ ،تـــ :ٞضِٗٗ ٞكـــٙٞاْ ةـٞتٙٗ ٗٞــــ ٟهـــٞ
ض ٌْ) ك ــٞ
ٞغـــتٙٞاْ ٗٝضز ٝــطْ ،زٙــاضٝٗ ٝن ثَٚؿــتـــط ٢ـاًــاش َٝث َٚــس ٗ ،ؾـــ( ٠ٞزُ ُ
ك ــ ( ٠زَضُ ْ ْ ،ٝ)ٍٛةـــً ٞاُــا ٠ضُِٞ ٗٝك ــط ًٗ ،اُ ــا ةــاٗٗ ع٘ضفٞٚٚك ــ ٠ٞةطٙتٚــــ ٞهــٞ
ثَٚغـًٞةـــٞض ،كــ ٞثــٙٞاً ٟخـــ٘ َِٚٓ ٠ــاٗ ،ٝةـــٞةَ هــٞ٢ ٞغــو ٟظًــاُ ٟعٞضِٝةٚــس  ،ةـــٞ
ًاُـاَُٚ ٠ــطزض ٗ ز ،َ٠كٞغـَٚم ؾـتَٚل ٟثَٚس َُٚــطزض ٗٞ٢ ١ٝضكـَٚلـ ٟثــآ غــثَٚطزض ٗ،ٝ
كــ ٞز ٙــاض ٝه َ ٚــطٝز ًٞةـٞغـــت ثَٚــــ٢ ٟــ ٗٞفطٙؿـ ــتاُ ْٞكــ٢ ٞــٞضكٚ ٟــاْ كَٚؿــاُٟ
ًطؤظٞكــاُٚاْ ثـآ غــثَٚطزض ٗ ،ٝزٝفـٞضً٘آ  :كــاتَٚم كــَُِٙ٘ ٞـٞض ْ ١ضُِ ٗٝــٞكط ٗ ُٟ
 ٌَٞٚ٢ك ٞفطٙؿـتٞكـآُّ ،اتّ

ٚاُٚـاْ كَٚؿــاْ  ،ﭽﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊﰋﭼ ،زٙــاض ٝكــ ٞفطٙؿـتٞكـــاْ ٢ــ ٗٞثطغــٚاضٙٝاْ هـآزٝك ــ ،ْٞكات َٚـــم هــٞ
غـٞضًٞٝض ـــس ُْٞ ٝٗ ،ةـــآ فطٙؿــتٞكــــاْ ُـــٞظ ُّ ٢ـــ ٗٞثٞضغــــي ٗ ُٓ ْ ٗ ٠ٞـــٚ
ُٞةْ٘ٗ ،ة ف ةْ٘ٗ ،ثٞضغـي ِٗ ٠ض غـتٞئُٞ ِٞٚةْ٘ٗ ،ة  ٞٙزٙــاض ُٚـّ ،ةـٞةَ ٝٗٞ٢
ثَٚـ ــ ٟز٘ ٝتـ ــط َٜثطغـــــٚاض ٠وــــ ٟٙٞكـــطزْ ١غـٞضظُٝؿـتلـ ــٞض ُ( ٞضُْْ َؤاٍ تَْ ِْٛبٝخ
ََ ٚتك٢ ٞسٜع) ٗ ،ت ٗٞ٢ :ٞؾـتاُ ٠ٞكـَٚ٢ ٞـ٘ ٝزٝتاُثٞضغــ  ،ثٞضغــي ٗ ُـٞةْ٘ٗ ٞ٢ ،ـٞضُا
زٝة٘ٗ َٚ٢ػـتا هـَٚطٝةاَْٚ٢ َٝ٘ٚ٢ ،ػـتا هـٓ ٞـــٝٗ ًٗ٘ٞختــاْ ظٙــاتط ثَٙ٘ٚػــتٚتــاْ ةــٞ
ثٞضغـي ٗٝكـــاُ ٟخ تــاْ ٓٙٞــــ ،ٞة ٢ـــ ٠ٝٗٞزٝفطٙـاتـــاْ ةَٚــــّ ،ثَٙ٘ٚػـــتٚتاْ ةـــٞ
غـ ــٞضكطزً ٗٝؿـ٘ٗضخ ضٝكـــاُ ٟخ ت ــاُ ،ٞكــ ٞهــ ٞزُٚــاز ضِٙؿــ ٟخ تــاْ هــً ٞػـــت
ُــاةْ٘ٗ ،زٙٝــاُ زَْٚ ٢ ١ــ٘ٝف ةـٞزٗ ٙــاُس زٝضــْ٘ٗ٢ ،ــٞز ٠كــ٘ ة ضــ ٟزٙاضُٚــّ ؟
 ْ ٗٞ٢زٝهـ َّٚضـ ٟ؟ ﭽﰍ ﰎ ﰏﭼ ،زٝهــ :َّٚهٌَٚــاْ ْٗ ةـْ٘ٗ  ،ةعضةــْ٘ٗ ،

زٙـاضُٚـّ  ،ةـآ غـٞضٗ ؾـ٘ ، َِّٙة ض ٟ؟ خـ ٓـٞةْ٘ٗ !
ةٞهـآ  ،كٞغـَٚم فٚـطعـَُٚٗٞل ٟثٞضغــت٘ٙ ، ٝــاْ ؾــٙٞتاُ ٟثٞضغــت٘ٙ ، ٝـاْ ز ضٗ
ةـــٞضزَٙل ٟثٞضغـــت٘ٙ ، ٝـــاْ ٓــ٢ ٗ ٗٞـــاضٝظٗٗ ٠خ ـ  ٠ثٞضغـــت٘ٙ ، ٝـــاْ ٢ـاشٝه ــَٚلٟ
ثٞضغـت٘ ، ٝكـًٙٗ٘ٞٓ ٞـاْ زضٗغـتلط ٗ (خمًْٛم)ْٝٗ ، ١ن ثٞضغـتــط ٗ (َعبْْٛد)٠
ٓـٞق ُٚـّ  ،ةً َّٚؿـ٘ٗض هُ ٗٞـ ٞخب ْ ك ٞؾـَِ٘ٚٙاْ كٗٞتْ٘ٗ ١ه ٞـٞهــٚاُس ةـْ٘ٗ١
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ثٙٞطِٚٙٗٝــــاْ هَٚلـــطزَْٗٗٚ٢ ،ػــــتا ٢اًــــازُٝني ُ ١ـــات٘ ُّ ةـ ـ ، َّٚﭽﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ ٝٗ ،ؾـاٞٙزٚٙـاْ هٞغـٞض خ ٙاُس كـ٢ ٞـ ْ ٗٞةَٚةــطِٗ
ةـــْ٘ٗ ،ة ٙـــ ٞةَٚطـــً٘اْ ؾــٚــــطن ١ثٞضغــــتِ ٟطــــ ٞهــــ ٞخــــ٘ 
ضٝكـاُ ٟك٘فـط ٝٗ ،ضَٙلـ ٟظؤض ةــاٗٗ ــٗٞضٝؾــٞٚت.ٟ
ًٞغـٞه ٠ٞغـ : ََٞٚٚهٞةـٞض تٚؿل٢ َٞ٢ ٟاٙـٞتٞز

ضَٙلـــ ٞهـــٞ

كـ ٞزٝفـٞضً٘ : َٜﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭼ ،هَٚل هِٙٝٗٞٚــٞكٟ
هٞةــاض ٠ٝغـــٞضكطز ٗٝؾـــَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ُٓٞ٢ ٟوــ ٟك٘فــط ،ٝٗٝهــ ٞئٚاًٞتــس زٝكــ ، ّٙٞكــٞ
غـٞضٝجنــــاًٚاْ ضــ ْ زٝةــآ ؟ ٗ تـــ ٞؾـَِ٘ٙـــلٗٞت٘ٗ ْ (أتبْْاع) ١ثـــٙٞطِ ٟٙٗٝهَٚلـــط ٗ ْ
(َتبْٛعْ ْني) ضـــ ْ زٝةــــّ ؟ خـــ٘ ضــ ْ غــــع ٙاْ زٝز ؟ ضــ ْ ثَٚلــً ٝٗٞؿـــتً٘طِ
زٝكــ ْٞ؟
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ليكو لينه وه هي ك هل با ر ه ى
7 7

7

هس ر كر ده و شو ينكه و توو ا ني هئ هلي كو فر ه و ه
7

هٞٓ ٞؾـت ؾـ٘ َِٟٙئ٘ضِ٢ـاُس  ٗ ،تـ :ٞطـ ٞهـ َٞؾــ٘ َِٞٙكـ ٞغـ٘ٗضِٝتٞ٢ ٟعــ ِط ف ،ٞهـٞ
ـــ ٗٞؾــــ٘ َِٟٙزٙلٞؾـــس هـــ ٞئ٘ضِ٢ــــاُس  ،خــــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ــــاض ًؿــــتً٘طَُِٚ ٠ـــ٘ ْ
غـٞضكطزٝكـــاُْ ٗٞ٢ ١ــ ٠ٞكــ ٞؾـــَِ٘ٚٙاْ كــٗٞتْ٘ٗ ٗ تــَ( :ٞتبْْٛعني)( ١أتبْْاع) ة ــاؽ
زٝكـا  ،ك ٞةٞ ٞئٚق ٞظؤض  َٟٚغـٞضجنـ ! ٞضُ٘ل ٞخـ٘  ٠كـاضةـ ٚٓ َٟ ٞؾــتَٚلٟ
ظٙــاز ٠ٝهــ ٞكتَٚةــ ٟك تــا ٟٙخ ٙــس ز ُــُٞاٗ ٝٗ ،ٝةاةـــٞتَٚم كــ ٞهــٞٓ ٞؾـــت ؾـــ٘ َّٙهــٞ
ئ٘ضِ٢ـاُس  ،زٗٗةــاض ٠ٝكطزةَٚتـ ،ٝٗٞزٙـاض ٝظؤض َٚـ ٟةاٞٙخ ، ٗٞظؤض َٚـ ٟغـٞضجنــٝٗ ،ٞ
ظؤض  َٟٚزٝضؽ ١عٚةـ ِطٝتــ: ٞ
 )1ــاض َ ٠غـــٞضٝتا ٢ــ٢ َٞـــاٞٙتاُ ٠ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٟاثعْْساف) ضِْٗٗ زٝكِٙٞــ :ٝٗٞخـــ٘ ٠

ثٞضٗٝضز ــــــاض زٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ( ،خـــ٘ ) فــٞضً٘ٗ :٠ةطــَِٚ ُ ٞــ٘ ضــُٞس ك ًٞهَٚلــ،ٝٗٞ

ﭽﭔﭼ ،ك ــ ( ٠أ ٗ ،ٝ)١َْْٖ ٝتــ :ٞك ــ ًٞيَ ،ةطِ ــَٚ ُ ٞــ٘ ضــُٞس ك ًٞهـَٚل ــ ،ٝٗٞﭽﭕ
ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭼ ،هٞثَٚــــــــ َٚ٢ـــــــ٘ٝز ٢ـــــــٗٞ
ك ًٞةُ ــ ٞهــ ِ ٞــسً ١ـطؤظـــ ةــْ٘ٗ ،هــ ٞث ـَٚـ َٚ ٢ــ٘ٝز ضــَُ٘ٗٚ ُ ٞــ٘ ٢ـا ــطًٞ٢ ،ــٞ
ٓٞضضـُٞس ٝه ٞتٞفػــٚـطٝكـاُس ًُٞةِٚٚــ٘ ،ٝةــٞةَ ًـّ هــٞٓ َٟٚهسَِٚٓٝجــٍ ،كـ ٞهـٞ
ضِؤش ٠زٗ ٚٙـس غـــع ٗ ثاز ؾــتً ٟطؤظـٞكــاِْ ١سٝكـاُٚـــ ،ةــ ٞثَٚـ ٟضِٙعةـُٞسٙــٟ
كـاتٚٚـاُ ٗ ،ٞت ٠ُٞ ٗٞ٢ :ٞك ٞثَٚؿــتـط شٙاْٗ ه ٞغـٞضزًٞٝكــاُ ٟثَٚؿـتــطز  ،ثَٚؿــتــط
خ ــ٘  ٠ز ز ـــٞض غــع ٗ ثاز ؾـــتٚاْ هٞ ٞهــس ٞ٢جنـــاَ زٝز ٗ هَٚثطغ ــِٙٝٗٞٚاْ هٞ ٞهــس
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زٝكـا  ٠ُٞ ٗٞ٢ ٝٗ ،زٗ  ٟٙزٗ تط ،ةـ ٗٞثَٞٚٚف زٝةـآ ٞ َ٘٢ت ٟثَٚغـًٞةــٞض ٠خاتـَٞ
 هــ ٞزٗ ٞ َ٘٢ ٠تٞكـــاُ ٟزٙلـــ ٞثطِؤغـــ ٠ٞغــع ٗ ثاز ؾـــتٚاْ ه ٞــٞهس ٞ٢جنـ ــاَ
ةسضٙ ،َٜاُـ ٗٞ٢ : ٟةـٞؾـٞض ُ ٠ٞك ٞهـ ٞزٗ ٓ ٠اتِــ ٟثَٚغـًٞةــٞض ٠ك تاٚٙـ ،ٝٗٞزَٙــّ،
ض ٞ َ٘٢تـ ٞ ً٘ ٟـٞز  ةــّ ،ةــ ٗ ٗٞتـــا ٞٙكـ ٞثٙٞطِٚٙٗٝــاْ هـ ٞثَٚغـًٞةــٞض٠
خـ٘  كطزةـآ ،ةـِ ٞض غـتٙ ٟاْ ةـُ ٞا ِض غــتٙ ،ٟٚاُــٓٞ٢ : ٟـوــ ٟتاعـــ ٞةـ٘ٗ ةـّ،
ٙاْ ٓٞ٢وــُ٘ ٟـآـ  ٝٗ ،ض ٢ـ ٗٞةـٞؾـٞض ُــ ٞكـ ٞهـ ٞغــٞضز٢ ًٛٝـٗٞز ةـْ٘ٗ ،ةــٞةَ
ةـٞزٗ  ٠ثٙٞـطِ ١ٗٝةـٞضُـاً ٠ٞثَٚغـًٞةـٞض ٠خـ٘ ُٞ كٗٞتْ٘ٗ ،زٝةآ هـ ٞئ ُـا ٟ
زٗ تــطز  ،هــَٚثَٚطـِٙٝٗٞٚـاْ ه ٞـٞهـس ةلط ،َٜضـُ٘ل ٞهَٚـطٝز خــ٘ زٝفـٞضً٘ : َٜخــ٘
ةـــ ٗٞكـــافط ُ ٗٞةــت ثٞضغـــتٓ ١اٗةـــٞف ةـ خـــ٘ ز ُٞض ُــ ٠ٞفــٞضً٘ٗ :ةطــَِٚ ُ ٞــ٘
ضُٞس ك ًٞهـَٚل ،ٝٗٞهِ ٞس ١هـً ٞطؤظــ  ،كـ ٞهـ ٞثـَٚـ َٚ٢ـ٘ٝز ضـَُُ٘ٗٚ ٞـ٘ ٢ـا ــط،
ك ٗٞتــــٓ :ٞـــًٙٗ٘ٞاْ ثَٚلــــ ٝٗٞخطِزٝكـطَِٙــــٓ ،ٗٝٗٞــٞض كٞغـــ ٞهٞكـــات ٟخ ٙــس ،١
ةـــٞث َٟٚضِٙعةـُٞس ٙــ٢ ٟــ ٗٞكـات ــاُ ٠ٞكــ ٞهــ ٞش ٙــاُ ٟزُٚــــاز ت َٚٚــس شٙــاْٗ ،غـــع ٗ
ثاز ؾـتٚـاْ هٞ ٞهـس َٚـةـ ٞـآ زٝكـطآ .
زٗ ٙــ ٟزٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭟ ﭠﭡﭢﭣﭼٓ ،ــٞض كـــاتَٚم ك ًٞه ــَٚم
ض٘ٗ َُ٘ٚ ٝزؤظٝخـُٞ ،ٝٗٞفطِٙـ ٟكـطز ه ٞزٝغـت ٞخـ٘ؾــلٞك ٗ ٠ٞتٞٓ :ٞض ك ًـٞهَٚم
ك ٞزٝضآ ُٞ ،فطٙـّ هـ ٠ٝٗٞثَٚـــ خـ  ٠زٝكــا  ،ة ضـٟ؟ ضـُ٘ل ٞزٝهــآَٚ٢ :ــ٘ ٝهـٞ
ث ـَٚـ ٌَٚ٢ــــ ٞضَِٙــــ ٟك٘فطتــاْ ؾلـــاُسٗ ،ٗٝضَِٙــُ٘ ٟآـــ  ١تــاٗ ْ ١غـٞضثَٚطـٚٚتـــاْ
ؾلـاُسٌَٗٚ٢ ،ٝـٞف ةـٞزٗ َٚ٢ ٠ـ٘ٝز ٓــاتُ٘ٗ ،ّٙـٞفطِٙتاْ هَٚةــآ ،خـٞتاَٚ٢ ٠ـ٘ ٝةـ٘ٗ،
 ٗ ًٞٞ٢تاٞٙك ٗ ،ٟتاٞٙك ٟزٙلٞؾ ٞٙٝٗٞ٢ ٟكٞٓ : ٞض كــاتَٚم ك ًٞهــَٚم زٝضـَُِٚ ٞـ٘
زؤظٝخـ ٝٗٞه ٞؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكاْ ُٞ ،فط ّٙزٝك ْٞه ٠ُٞ ٗٞك ٞهٞثَٚــ ٗ ُس ضـْ٘ٗ،
ضـــُ٘ل ٞغـــٞضكطزٝكاْ ١ضاٗغـا ٞكــــاُٚاْ ،هـــٞثَٚـ ٗ ْ ز زٝضِــــَُٚ ٞــــ٘ ٢ـــا ط٠
زؤظٝخ ،ٝٗٞةٞةَ ًٞض ٚـ ُ ٞٚتُٚٞا  ٠ُٞ ٗٞ٢زٗ  ٟٙزٝضُّٞ ،فط ّٙه ُٟ ٗٞثَٚؿـآ
ةل ،ْٞضُِٝط ٠ُٞ ٗٞ٢ ٞثَٚؿَٚـ ُٞفطٙـّ ه ٠ُٞ ٗٞزٗ ٙـ ٟةلـ٢ ،ْٞـٝٗٞف ز ٝطَٙتـ،ٝٗٞ
ةوـ َٝ٘ٚ٢ :َّٚة ض ٟةٞزٗ ٌَٞٚ٢ ٠ز ٓاتّ ،تاك٘ ُ٘آٌَٞٚ٢ ٟف ئ٘ضغــتـط ةآ ،ةٓٞـ ٠
 ٝٗٝٗٞ٢ك ٞةـٞزٗ ٌَٚ٢ ٠ـ ٞكـٗٞتْ٘ٗ ،كــُ٘ ٞـآ ٟخ ًـاْ هـٞ٢ ٞغــت ةـُ٘ٗ٘ ،ـآٟ
َٝ٘ٚ٢نــاْ ٓاتــٞ٢ ٞغـــت ٢ ،ــُٚ ٗٞـ ُــٞفط ّٙهــ ْ ٗٞزٝكــ ٗ ،ْٞتــٞٓ :ٞضكـاًَٚل ــٚاْ
ُٞفط ّٙه ٠ٗٞزٙل ٞزٝكـا  ،ضُ٘لٞٓ ٞضكـاًَٚلـٚاْ ظٙاُ ٟهــ ٠ٗٞزٙلــ ٞز ٗ.ٝ
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ِ٢جــــــا زٗ ٙـــــ ٟزٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽﭥﭦﭧﭨ ﭩﭼٗ ،ؾــــــ٠ٞ
(إدٖزنْْٛا) هــٞ٢ ٞغــوس (تْْدازنٛا)ٙــٙ ،ٞــاُ( : ٟتَحكْْٛا) ٢ــٙٗٞـ ٙٝٗٞ٢ــ ٞكــٓ ٞــٟ
ثَٚؿــآ ة٘ٝغـــتَِٚط ،َٜتــاك٘ ٓــ ٟزٗ ٙــ ٟزٙٝطـــاتآ ،زٙــاضٓ ٝــًٙٗ٘ٞاْ هــ ٞزؤظٝخــس
خْلُ
زٝٗٝغـتَِٚط ،َّٙتـاك٘ ك ًـٞيَ ك ًـٞيَ زَٙـّ ،١هَٙٗٞـس خـطِ زٝةِـ ،ٝٗٞزٝهـــآ َ ًُٜٞ( :

ائَ ١حْلُ بايطْْابل) ٢ــ ٠ٝٗٞزٗ ٙــ ٟزٙٞ ٝــُٞط َٜةـــ ٠ٝٗٞثَٚؿ ـآ ،ﭽﭪﭫ
ﭬ ﭼٙ ،اُٜ ( ٟقاٍَ اثٜتِ َباع ئًَُ ٞتِبُٛعٔني) ؾَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكاْ ة ٞغـٞضكطزٝكاُٚاْ
ــ٘  ،ثــٙٞطِ ْ ٗٝةـــ ٞثٙٞطِٗٝهـَٚلـط ٗ ُ ٚــاْ ــ٘

 ،ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ ٘ ،تٚاْ  :ثٞضٗٝضز ـاضًـاْ ! ٢ــا ُ ٗٞ٢ـٌَٙٞٚ٢ ٞــاْ ـً٘ ِط
كطز ،ة َٚ٢ ٞٙػــتا هـ ٞغـع ٢ ٠ــا ط ٠زؤظٝر  ،زٗٗ ئــا غــع ٙاْ ةـسٝٗ ،ٝن خــ٘ هـٞ
غـ٘ٗضِٝت( ٟايعٓهبٛف)ز

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﭼ العهكب وت  ٗ ،ت ــ :ٞةَٚطً٘ــاْ
ُ٘آ ٞئ٘ضغـٞكـاُ ٟخ ٙاْ ٓٞهـس ٝطْ ٝٗ ،ه ٞـٞيَ ُ٘ـآ ٞئ٘ضغـٞكـاُ ٟخ ٙاْ ز ،
ُ٘ــآ ٟئ٘ضغـ ٟزٙلـٞف ٓــٞهس ٝــطْ {ك ُْٞ ٗٞ٢ ٟٓ ٞكـ ٞؾــَِ٘ٚٙاْ كٗٞتــْ٘ٗ١
ٓٞهـٚاُـدـٞه ــٞتاُسْٗٗ} ٝٗ ،هــ ٞضِؤش ٠زٗ ٙــ ٟز هـ َٚٚــاْ زٝثطغــطَٙت ٝٗٞهــ ٠ٝٗٞكــٞ
ٓٞهـٚاْ زٝةـٞغــت ةـُٞــاٗ ٠خـ٘ ٗ ٗٝزضؤٙـاْ زٝكــطز .

ئيشـكـالـيَـكء وةآلمـةكـةى
ِ٢جـــا ه َٚــطٝز ٞٙك ــَٚم ة ـ ٙٞٓ ٠ــ ٞةو ــآ٢ :ــٞز٢ ٠ــ ُٚ ٝٗٞــ ٞخـــ٘ هــ ٞغ ــ٘ٗضِٝتٟ

(ؾْ ْ ْْاطس)د زٝفـــــــٞضً٘ :َٜﭽﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﰅﭼ ٗ ،تـــــــٚٓ :ٞـــــــ

ُ٘آةــاضَٙم ُ٘ــآ ٟكٞغـَٚل ٟزٙلــٞٓ ٞهِــا ط ،َٜه َٚــطٝز ٗ زٝفــٞضً٘ ،َٜكٞضــ ٟهــٞ
غـــــ٘ٗضِٝت( ٟايعٓهب ْ ْْٛف)ٙؿـــــس

زٝفـــــٞضً٘ :َٜﭽﯛﯜ ﯝﯞ
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ﯟﯠﭼ ٗ ،تــُ٘ :ٞآــ ٞئ٘ضغـٞكـــاُ ٟخ ٙــاْ ٓٞهــس ٝطُْ٘ ،١ــآ ٟئ٘ضغـــٟ
زٙلـٞف ٓٞهـس ٝـطْ ،ه ٞـٞيَ ٓ ٟخ ٙاْ ز .
ٓــٞضٗٓٝا هــ ٞؾـــ٘ َِٟٙزٙلــٞف ز خـــ٘

زٝفــٞضً٘ : َٜﭽﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ  ٗ ،تـــ٢ ٝٗ :ٞــُ٘ ْ ٗٞآٞكـــاُ ٟخ ٙــاْ
ٓٞهس ٝطْ هٞغـٞض ثؿــتٚاْ٢ ،ـا ــاز ضةّ ! ٢ــ ٗٞكـ هــ ٞخط ثتــط ّٙؾــت ٞكـُ ٗٞ٢ ٞـٞ
ٓـٞهـٚس ٝـطْ .
ِ٢جـــا ةـــ ٞضِٗ هـــ٢ ٞــ ٝٗٞكـــ ٞخـــ٘ زٝفـٞضً ــ٘ٓ :َٜــُ٘ ٚآةـاضَٙـــم ُ٘ـــآٟ
كٞغـَٚل ٟزٙلـٞٓ ٞهِـا ــط ،َٜه ٞـَ ٞي ٢ــ ٠ٝٗٞكـ ٞهـ ٞغـ٘ٗضِٝت( ٟاثْعْْاّ) ١غــ٘ٗضِٝتٟ
(ايعٓهب ْْٛف)ز خـــ٘ زٝفـــٞضً٘ :َٜه ٞــٞيَ ُ٘ــآ ٟخ ٙـــاْ ز ُ٘ ،ــآُ ٗٞ٢ ٟــٞف
ٓٞهـس ٝـطْ كِ ً٘ ٞط ٙـاْ كـطزْٗٗ ،تَٚلس ٝــٚـطٞٙ ،َّٙكٚاْ زٝهـــآٞٓ :هــُ ٟا ــطْ،١
ٞٙكٚـاْ زٝهـــآ ٓـٞهـٚـس ٝـطْ٢ ،ـاٙا ًٞ٢ـ ٞض ُــ ٞ؟
ٗٝةًٞكـٙٝٗٞ٢ ٠ٞـ ٞكـٓ : ٞـٞهـٚـس ٝـطْٝٗ ،ن غـع  ٠ظٙـاتط ،ةــٞةَ ٓٞهـٚـِا ــطْ،
ٗٝن ه ٞكـ يَ كطزُ ٗ ،ْ ٗٞ٢ ٠ٝٗٞت ٠ُٞ ٗٞ٢ :ٞك ٞغــٞضكطز ١ْٝثَٚؿـلٗٞتْ٘ٗٝٗ ،ن
غ ــع ز ُ ٟظٙــــاتطُ٘ ،ــآ ٟخ ٙــاْ هــٞ٢ ٞغـــت  ٠خ ٙاُــُ٘ ،ٗٞــآُ ٗٞ٢ ٟــٞف كــٞ
ً٘ ِط ٙـاْ كـطزْٗٗٞٓ ،هـس ٝــطْ ،ةـٞةَ ةـ ٗ ٗٞتـاُ٘ ،ٞٙآٞٓ ْ ٗٞ٢ ٟهِـا ــطْ ،كـٞ
هــ ٞكــــ يَ ٗ ُــ ٟةلـُٞــ ،ٝٗٞةٞهـلـــ٘ ُٚ ٗٞ٢ـــ ةـــُ٘ ٞآـٞكــ ٠ٞخ ٙــاْ ٓ ،ــٞض غــع

زٝزضَٙــ ــّ ،ك ٗٞتــ ــ :ٞكــــ ٞزٝفــ ــٞضً٘ :َٜﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﰅﭼفاط ر ٝٗٞ٢ ،زٝةـآ
تًٞاؾـا٢ ًٗ٘ٞٓ ٠ـاٞٙتٞك ٞةل ،ّٙٞزٝفـٞضً٘ٓ :َٜـُ٘ ٚآةــاضَٙم ُ٘آــ٢ ٟـ٠ٝٗٞ
زٙلـٞٓ ٞهـِا ــط ٞ٢ ٝٗ ،َٜــٞض كٞغــَٚم ةـاض ٠ؾــاُ ٟئ٘ضغـةــآ ةــُ٘ ٞآـاْ ١ةـاُ
ةلــا كٞغــَٚم ةاضٝكـــ ٠ٞهـــآ غـ٘ٗن ةلــا ٚٓ ،طـ ٟهــآ ٓٞهـِا ٚــطٓ ،َٜـ ٚكــٞؽ
ٙاضًٞتـُ ٟــاز  ،ت ظَٙـم ه ٞةاض ٠ؾاُ ٟئ٘ضغـ ٟغ٘ٗن ةلــا  ،هـ ٞك هـٞكــ ٠ٞخباتـٞ
غـٞض ثؿــت ٟخـ  ٞ٢ ،٠ـٞض خعًٚؿــ ٛةــآٙ ،ــاْ ظؤضٙــ هــُ َٟٚعٙــم ةــآ.
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ك ٗٞتـٓ : ٞـٞهِٚـا ـطْ ةـ ٗ ٗٞتاٙـ ٠ٞكـ ٞهـ ٞك هــٚاْ ُاكُٞـٞٓ ،ٝٗٞهٚؿـ ٟز ٝـطْ،
ٗ تــ : ٞةٓٞـ ُ٘ ٠ـآـُٚ ٗٞ٢ ٟؿـ ، ٝٗٞغـع زٝزضَٙـّ  ،غـع  ٠زٗٗئــا ٙ ،ـاْ ضـُٞس
ئـا .
ِ٢جـا ك ٞؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكـاْ ١ـً٘ ِط ٗ غــٞض ٞضز ُٞكــاْٞٓ ١هدٞهٞتاٗٝكــاْ ،ز ٗ
زٝك ،ْٞخـ٘  ! ٞٙغـٞضكطزٝكـامناْ زٗٗئـا غــع ةس ،ٝخـ٘  ٠ز ز ـٞض ٗٝةَ زٝز تـٝٗٞ

زٝفٞضًـــ٘ :َٜﭽ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ،ةــ ٓــٞض كـاًَٚلـــتاْ
زٗٗئـــا ٓٙٞـــ ،ٞةـــٞةَ ُاظ ُـــّٞٙ ،كـــَٚم هَٚـــطٝز ةــ ٙٞٓ ٠ــــ ٞةثطغــــآ  :ةاؾـــٞ
غـٞضكـطز ٗٝزِ َٝض غــتٞكـاْ٢ ،ـ ٝٗٞزٙـاض ،ٝزٗٗئـا غـع زٝزضَٙـّ ،اضَٙلٚـاْ هٞغــٞض
خ ٙـاْ ٠ٗٞ٢ ٝٗ ،زٙلــٞف هٞةـٞض ٠ٝٗٞ٢ك ٞخٞهـلٚـاْ ــً٘ ِط كـطزٗ ،ٝةــٞةَ ٢ـٞز٠
ٞٓ ٗٞ٢هدـٞتَِٚط ٗٗ ضـاٗهـَٚلـٞضٗ ؾــَِ٘ٙلـٗٞت٘ ٝغـٞض ٞضز ُاُ ،ٞة ض ٟزٗٗئـا غـع
زٝزضَٙـــّ ؟ ٗٝةَ ُٚ ٗٞ٢ :ــــ ة ٙــ ٞزٗٗ ــــاض غــــع زٝزضَٙــّ ،اضَٙلـــٚاْ هٞغـــٞض
ُ٘ ــآ ٟخ  ٙــاْ ،كــ ٞخـــ٘  ٚ٢ــط زٞٙٝك٢ ٟـــاظ ز ٠ث َٚــس ْٗ عــٞئو ٟث َٚــس ْٗ ،ت٘ ُــا٠
ثَٚس ْٗ ،زٝت٘ ُـّ ة ٞزٗ  ٠خٞهـم ُٞكـ ١ْٗٞة خ ٙـاْ ضِ َٜةسؤظُـِ٢ ،ٝٗٞجـا ضُ٘لـٞ
عٞئوـ ٟخ ٙاْ ةـٞكـاضَُِٚٓٞـاٗٚ٢ ،ٗٝـط ز ٠ٝخ ٙاْ ه ٞزٝغـت ز ٗ ،ٗٝضِٙؿـ ٟخ ٙـاْ١
ضَِٙؿــٌ ٠ٞخ ٙـاْ هـً ٞػــت ٢ـ ٗٞغـٞضكــطز ٝةَٚةــ ِطٗ ٗ كــافطٗ فٚــطع ْٗٞغـٚةٞتاُٞ
ُـ ــاٗ ،ٝـــــاضَٙم هٞغــــٞض ٢ـــ ٝٗٞغـ ــع زٝزضَٙـــــّ ،ـاضَٙلـ ــٚـ هٞغــــٞض ٢ـــ ٝٗٞكـــٞ
ؾـَِ٘ٙلٗٞتِـ ،١ْ ٗٞ٢ ٟضـاٗهـَٚلـٞض٢ ٟٙـ ٓ ،ْ ٗٞكــاض ةـ٘ٗ ٝكـ٢ ٞـ ٗ ُٟ ٗٞهـَٚلــطزٗٝ
هٞخ ةــــا ٟٙةــّ ٝٗ ،الفـــ ٟثٞضٗٝضز ـاضَٙتٚـــ ١ٟثٞضغــتـط َٗٙتـــ ١ٟٚخاُٗٝس ضَٙتٚـــٟ
ةـٞغـٞض خٞهـم ز هَٚـةـسٞ ٞ٢ ٝٗ ، ْٝض ( ْ ٗٞ٢ؾـَِ٘ٙلـٗٞتٞكــاْ) ُٞةُ٘ٗاٙـ٢ ،ٞـْ ٗٞ
(غـٞضكطزٝكـاْ) ٗ هٞخ ةـاٙـُٞ ٟزٝةـْ٘ٗ  ٝٗ ،هـ ٞكٗٞهـ ٟخ ٙــاْ زٝضُـٞزٝضْ٘ٗ .
ك ٗٞتـ :ٞهٞغـٞض ُ٘ـآـ ٟخ ٙــاْ ٝٗ ،هٞغـٞض ٝٗٞ٢ف ك ٞةُ٘ٗــٓ ٞاٗكــاض٢ ٠ــٝٗٞ
ك ٞغـٞضكطزٝكـاْ ةةِـ ٞفٚـطع ١ْٗٞطرءغرووت ةـٞغـٞض خٞهمًٚ ١ووــٞت ،ٝٗٞهٞغــٞض
٢ـٝٗٞف غــع زٝزضَٙــّ  ،ة ٙــُٚ ٗ ٟٓ ٞــ زٗٗئــا زٝكــطَٙتــ. ٝٗٞ
ِ٢جــــا ةـــا تًٞاؾـــا ٠ضـــُٞس ؾــــََِ٘ٚٙل ٟزٙلـــٞف ةلـــ ّٙٞهـــ ٞئ٘ضِ٢ــــاُ ٟةــــٞضظٗ
ةـٞثَٚــعز  ،كٝٗ ٞن ٘تـٍ  :ط ٞه٢ َٞــاٞٙتاُ ٠ٞغـ٘ٗضِٝت( ٟاثعْساف)  ،هـ ٞـٗٞ
ؾـــ٘ َِٟٙزٙلــــٞف ز خـــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـــاض ةاغـــٓ ٟــًٞاْ ةاةـــ ٞزٝكـــا  ،زٙــاض ٝهــٞ
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ٓٚـطٚؿــس زٗٗةـاضٝةُ٘ٗــُٚ ٝٗٞـــ ،ٞةٞهـلــ٘ ٓــٞض ـاض ٠ٝهـ ٞؾــُٚ ٞطــاٞٙن ١هـٞ
ضَِٗٗٙـ ــل ،ٝٗٞةاغـــــلط ٗٓ ٗٝـــٞض ـــاضٝف زٝضؽ ١ثُٞـــسٗ عٚةـ ــ ِطٝتَٚل ٟتـــاظ ٠ٝهـ ــآ
ٗٝضز ٝــٚـط ،َٜة َٗٙـِــ: ٞ
 )2هــ ٞغــ٘ٗضِٝت٢( ٟإبْْساٖ )ِٝز خـــ٘  ٠ظ ُـــاٗ تـ٘ ُــا ٢ـــاٗ

زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ ٗ ،تــ ٝٗ :ٞتَٚل ـ ِط ة ـ خـــ٘ ٓاتِــٞ
ـ ضِٓ( ،َ٠اتِـًٙٞ ٞــس ْٓ ،اتِــ ٞـ ضِٝثــاْ) ِ٢جــا ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞكـ ٞةَٔٚــَٚع ةـْ٘ٗ  ،ةــٞ
ٗ ُٙٞــاْ ــ٘ كــ ٞخ ٙــاْ ةـــٞظي طتةــــ٘ٗ ٌَٚ٢ :ــ ٞؾـَِ٘ٙلــٗٞتَ٘ٗٚ ٢ ٠ــ٘ ٝةــ٘ٗ، ّٙ
(ٗ تـــ :ٞهــ ٞزُٚـــاز ) ٢ ،ـــاٙا َٚ٢ـــ٘ٓ ٝــ ٚت ظَٙــــم هــ ٞغــــع  ٠خـ٘ ًــــاْ هـــآ زٗٗض
زٝخ ُٝٗٞٞ؟ ٘تٚاْ ٗ( :ت :ٞغـٞضكطزٝكاْ ١خـ ةـٞظهـططٝكـاْ) ٞ ٞ٢ض خ٘ ضٌَِِٙـاٟٙ
كطزةـاٌَٚ٢ ، ّٙــــٞف ضٌَِِٙـاٌٚٙــاْ زٝكــطزْ ،ضُ٘لــَٚ ٢ ٞــ٘ ٝضِٙؿـ ٟخ تــاْ هـً ٞػـــت
ُ ٌَٞٚ٢اة٘ٗ ضَِٙؿـٌ ٠ٞخ تاْ ٗٝزٝغـت ٌَٚ٢ــ ٞز ةٌَ٘ٗٚ٢ ،ــٞف ِض ًاْ زٝكَٚؿـــاْ !!
ةـٞهــــآ ةـٞؾــــٞض ة خـــ  ،٠خــ  ٠ةلــــات٢ ٝٗٞــــاشٝيَٝٗ ،ن ضـــــ ْ َ٘ٙسضَٙـــــصَٙم،
٢ـاشٝهـَٚم ،ضِ زٝكـَٚؿـطآ ةــ ٞضَِٙؿــٌ٢ ،ٞــ ٝٗٞةـٞضِ غــت ٟةَٚـطَِٙعٚٙـٞكــ ٟظؤض ـــٗٞض٠ٝ
ةـٞخـ  ٠كــطزٗ ،ٝة ٓ ٞٙـٞض هٞغــٞض ٢ـ ٝٗٞزٝةــآ خــ٘  ٠ز ز ــٞض غـع  ٠ةـس  ،كــٞ
٢ــً ٠ٞـطؤظـــ ! خــ٘ ٢ــاظ ز ٠خـ٘هـقــاُسٗٗ ،٠خـاٗٚ٢ ُٟٝــط زٙٗ ٗٝػــتَٚل٢ ٟـــاظ ز،٠
خٞهـــم زٝت٘ ُــــآ ثاضضـــ ٞثاضضـــ ٞةلـــا  ،ةـــٞةَ ُات٘ ُــــآ ٗٙػـــت ١خـ٘ غـــتٟ
٢ـاظ ز ُـــ ٠ٞتــ خبـــات ٞشَٙــط ضِكـَٚةـــ ٟخ ٙــــ ٞ٢ ،ٝٗٞــٞض ة خـــ ُـــٞتٗٞآٝٗ ،ن
كـ٘ضز ٗٝضٙـ ٟخ ًـاْ زٝهـً( :َّٚطٙؿــم ة خـ  ٠خ يَ ةـٞغــٞض خ ٙـس ُٞكــا  ،ةــٞ
كٞغـ ٟزٙلـ ٞةـٞغـٞضٙس ُاكـطِٚ٢ ،)َٜػـاْ ة خ  ٠خـ ُٞ ٠كــات ٞكــ ٙو ،ٞةــ ٞكـٞؽ
 ،ٜظٝهٚــى زٝكط َٙــ،ٟ
ُاكـطَٙت ــ ٞك ٙوــــٝٗ ،ٞن ضِٗ هــــٞ ١ ٞغـــت ،ٞشَٙطزٝغـــت زٝك ــط َ
ةـٞةَ ه ٞضِٗٗ ٠زٝضُٗٗٓ ،ٝٗٞٚٚـ ٚكـٞؽ ُات٘ ُـــآ ٗ هـَٚةلــا  ،ؾــتَٚم ةوــ َٟٚكـٞ
ئُٞـاعــٞتت ثَٚــُٞ ٟةــآِ٢ ،جــا غــٞضكطزٝكـاْ زٝهــ َٚـّ :
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ٞ ٞ٢ض خـ٘ ضٌَِِٙا ٠ٌَٞٚ٢ ٟٙكطزةاٙـٌَٚ٢ ،ٞـٞف ضٌَِِٙـاًَٝ٘ٚ٢ ٟٙـاْ زٝكـطزٙ ،اُــ: ٟ

ضــُ٘لَٚ٢ ٞــ٘ٓ ٝـــٞض ةـــٞزٗ ٌَٚ٢ ٠ـــ ٞزٝكــٗٞتّ ةـــ ٞضـــان ١ةـــ ٞخــط ء ،ﭽﮂ
ﮃﭼَٚ٢ ،ػـــتاف ٞٙكػـــاُ ٞة ًــاٌَْٚ٢ ،ــٞفَٚ ٢ ١ــ٘ٝف ،ﭽﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼُ ،اضِٞ ٝت ٚــ ٟةلــٙ ،ّٙٞاخـــ٘ز خ ِض طة ٚــّٓ ،ــ ٚثــُٞاًاْ
ُٚـ ٚٓ ،ٞؾـ٘ َِٟٙزٝضةـاظة٘ٗمنـاْ ُٚــ.ٞ
زٙاض ْ ٗٞ٢ ٝة ٙ ٗ ٞٙاُــط٘ت٘ ،ٝضُ٘لــ ٞهـ ٞزؤظٝخٚؿـس ٓـٞض هَٚٚـاْ زٝةِـ ٝٗٞةــٞ
ًؿـ٘ٗضخـ ض ْ ٗٞ٢ ،زٝضّ هَٚٚاْ زٝثاضَِِٙـ ،ٗٝٗٞزٝهــ :َّٚت ظَٙـــم هـ ٞغـع  ٠خــ٘ ًاْ
هــــآ كــ َٞةلـــًٞ٢ ! ْٞــٞف ٢ــ ٝٗٞزُٞٙٞ ٝـــآ كـــ ٞغـٞضكطزٝكـــاْ ثَٚؿـــآ ضــُ٘ٗٞ
زؤظٝخــٓ ،ٗٝٗٞــ ًٗ٘ٞؾـــتَٚلٚاْ ٢ــٞظًْ٘ٗ كــطزًٗ ٝٗ ،ٝاٗٙٝــٞك ٟظؤض ُاضِ ٝــٞتٚٚاْ
كــطزٗ ،١ٝثا ِض ُــ ٗٝٗٞكـــطِٗٗظ ُٗ ٗٝٗٞغــ٘ٗزُ ٠ــٞة٘ٗ ،ٝزٗ ٙــ٘ ٟت٘ٗٙاُــ :ٞةــا ت ظ َٙــم
خ ضِ ـطةني ١ثؿـ٘ٗ زضَٙــصةني ١ز ْ ةـٞخــ ز ةطـط ،ّٙةـٞةَ ٓـٞض غـ٘ٗزُ ٠ـٞة٘ٗ،ٝ
ة ٙـــــــ ٞزٝهـــــ ـ :َّٚﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ،

ٞٙكػـاُُ : ٞاضِ ٝـٞت ٟٚةلٙٞـّ ١ز ز ١فٚغـاْ ةلـٙ ،ّٙٞاخــ٘ز ز ْ ةـٞخــ ز ـطةني١
ةـآ زُٝـ ةني  ٚٓ ،غـ٘ٗزُٚ ٠ـٓ ، ٞـٞض ه ٞزؤظٝخـآ ز ٙــّ  ٗ ،تـٌَٚ٢ : ٞـٓ ٞـًٗ٘ٞ
الًــاْ ٢ــٞظًْ٘ٗ كــطزْٗٗ  ًٞ ،ــٞض غــ٘ٗزَٙم هــ٢ ٞــٞظًٌَُ٘ٗٚ٢ ٟــٝٗ ٞضةطــطْ  ،كــٞ
ةآغـ٘ٗزٞٓ ٝضضـ ٟةلــ ٞ٢ ، ْٞـٞضُـا ٓٚطـ ٟزٙلًٞـاْ ة تـاْ هٞزٝغـت ُاٙـ. ٞ

 ٝٗ )3ه ٞغ٘ٗضِٝت( ٟضبأ)ز زٝفٞضً٘ : َ٠ﭽﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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ﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ ،خـــــــــــــــ٘
زٝفـٞضً٘ ٞ٢ : َٜـٞض ةةٚـِ ٟك ٞغـتًٞلـاضٝكـاْ هٞال ٠ثٞضٗٝضز ـاضٙاْ ٗٝغـتَِٚط ْٗ ،
ُٓٞسَٙلـٚاْ ئػـ ٞهٞ ٞيَ ُٓٞسَٙلـٚاُس زٝكـٗ( ،ْٞؾـ : ٠ٞغـتًٞلـاضٝكــاْ ٓـًٙٗ٘ٞاْ
ز ٝطَٙت ، ٝٗٞضُ٘ل ًٗ٘ٞٓ ٞالزٝض ْ  ،ة ٞغٞضكطز ٗٝؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ، ٝٗٝغـتًٞلـاضْ ،
ٓٞض  ٗٞ٢كٞغـ ٞغـتًٞلـاض ُٚـ ٞكـ ٞثَٚـ خٞهم زٝك ،َٜٗٞةـٞضِ َٟٙةـٞتايَ ١ث٘ٗضـس ،
ٞةيَ هـ ٞخٞهـم ٞضِ َ زٝكا ِ ٞ ، ١ض ًٚاْ ة ٞةيَ زٝكـا  ،ضاكٙٞاْ ة ٞخط ثٞ
ثَٚؿاْ زٝز  ، ١خط ثٙٞاْ ة ٞضاك ٞثَٚؿاْ زٝز  ،ؾتٞكـاُٚاْ هـآ ٓٞهس ٝـَٚطَِٙت،١ٝٗٞ
خ ٙــاْ ةـٞغـٞضز زٝغــٞثَِٚــآ ،زٝهـآ ًّ :ثٞضٗٝضز ـاضتامن ،تُٚٞــا ٢ـ ٗٞغــتًٞلــاض
ُ ،ٞٚةٞهـل٘ ُٞ ٗٞ٢ف ك ٞؾــ٘ َِٟٙزٝكـ ،ْٗٞةــ ٗٞضَِٚٙـ ٞثـ٘ٗض ١ةـٞتاهــٞز ٢ ،ـُٚ ٗٞـ
غـتًٞلاضْ ،ضُ٘ل ٞخــ٘  ٠ز ز ـــٞض ٓٞضزٗٗكــٚاْ ثَٚلــ ٝٗٞةاغــ ٟزٝكــا ) ٞ٢ ،ــٞض
ةةـٚـِ ٟكـاتـ َٚــم غــتًٞلـاض ْ هٞال ٠ثٞضٗٝضز ـاضٙـاْ ٗٝغــتَٚـِط ْٗ ،ئػـــ ٞه ٞــــٞيَ
ٞٙكــس ٠ز

زٝكــٝٗ ١ْٞةًــٞٙ ٟكــس ٠زٝزُٝــ ،ٝٗٞﭽﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﭼِ٢ ،جـــا خـــ٘ ً ؿــــتً٘طِٗ ٗتَ٘ٗٙصٝكـــٙٞاْ ةــاؽ زٝكـــا :

ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞك ٞضٗٞغـَِٚط ُٗ ،ٝٗٞةـ ُٞ ٗٞزٝهـ َّٚكـ ٞخ ٙـاْ ةــ ٞظهـطـطتةــ٘ٗ :ﭽﰃ
ﰄﰅ ﰆﭼٞ ٞ٢ ،ض ُٞ َٝ٘ٚ٢ةُ٘ٗاٙـٌَٚ٢ ،ٞـٌٚ٢ ٞاُـس ض زٝةـ٘ٗ ،ّٙﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭞ

ﭟ ﭠﭼ ٠ُٞ ٗٞ٢ ،ك ٞخــ ةــ ٞظهــطط ةــْ٘ٗ ،ةــ ُٞ ٗٞزٝهـَّٚ

ك ٞضٗٞغَِٚط ُٗ٢ :ٝٗٞـاٙا ًَٝ٘ٚ٢ ٌَٞٚ٢ـاْ هـ ٞضٌَِِٙـا ٟٙخـ٘ ـِ َٚط ٙــ ،ٝٗٞزٗ ٢ ٠ـ٠ٝٗٞ
ك( ٞضٌَِِٙا ٟٙخـ٘ ) ٓا  ،ةـٞهـل٘  َٝ٘ٚ٢ة خ تـاْ تـاٗ ُةـاض ةـْ٘ٗ.
ٙاُـ : ٟزٝتاُت٘ ُ ٟةـ ٞزٗ ًاْ ُٞك ،ْٗٞخـ ٌَٚ٢ـ ٞضِٗٗحٚ٢ ١ــط زًَٝ٘ٚ٢ ٠ٝـاْ ثــآ
ك ُتـــطِؤأل ُٞزٝكـــط  ،زًٝـــاُت٘ ُ ٟغـجِتـــاْ ةلـــ ،ّٙٞزًٝاُتـــ٘ ُٞ٢ ٟؾـــلٞجنٞتاْ
ةسٙٝـّ ،زًٝاُتـ٘ ُ ٟزٝضتـاْ ةلــ ،ّٙٞةـٞةَ ًُٞـاُسٝت٘ ُـ ٟةـطِٗ ٗ ئُٞاعٞتتـاْ ةــٗٞ
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ؾــ َٞٙٝ٘ٚهـآ ةل ،ّٙٞكـٌَٚ٢ ٞـ ٞزًٝاُـ٘ٙػــت ،ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼُ ٗٞ٢ ٝٗ ،ــــ ٠ٞكــــ ٞضٗٞغــــَِٚط ةُ٘ٗ،ٝٗٞ
ةـُٙٞ ٗٞاْ ـ٘ كـ ٞخ ٙاْ ةــٞظي طتةــ٘ٗ :ةـٞهــل٘ فَٚوـ ٟؾــ ١ٗٞضِؤشَٚ٢ ٠ـ٘ ٝةـ٘ٗ،
ٗ ت :ٞؾـ ١ٗٞضِؤش َٚ٢ـ٘ ٝه ٞثٚــالْ َٚطِ ُس ةْ٘ٗ ،كٌَٚ٢ ٞــ ٞةل ُٞٞك ٙو ٗ ١ٞةٞغـت١ٞ

ز ةٞغـــــت ٠ٞخ تــــاْ ،ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،كــــٞ

فــٞضًاُتاْ ثــآ زٝكــطز : ّٙةَٚةـــطِٗ ةني ةـٞض ُةـــٞض ةـــ ٞخـــ٘ ٓ ٝٗ ،اٗةـٞؾـــاُ ٟةــ
ز ةَِٚٚـــّ ،زٙـــاضٓ ٝاٗةـٞؾـٞكـــاُٚـ غـٞضكطزٝكـــاْ ةــْ٘ٗ ،ضــُ٘لٓ ٞــٞض كٞغــَٚم
ةـٞزٗ  ٠كٞغـَٚم ةل ،َٜٗٞه ٞؾـتَٚم ز ك ٞثَٚط ٠ُٞ ٗٞزٙـّ ١ؾــٞضٙعٞت ٟخــ٘ ٝٗ ،ٞٙ
ضِٙؿــ ٟخ  ٠هـً ٞػـــت ةِـــآٙٗ ٝٗ ،ػــــت ٟخـ  ٠خبــات ٞزٝغــتً ،اُـاٙ ٗ ٠ــٝٗ ٞن
خـ٘ ًاًٞهـ ٠ٞه ٞـٞهــس كـطزٗ ،ٗٝكطزٗٗٞٙت ٟةـٓ ٞـاٗتــا ٠خــ٘  ،ضُ٘لــ( :ٞأِْْٜدَاد)
كــ ْٔ ( ٠دٓ) ٗ ،ٝتٓ ١َِٞٙٗ :ٞاٗك٘ف ٗ ،تٌَٞٚ٢ َٝ٘ٚ٢ :ٞتاْ ٗ هَٚسٝكـطز ،كٓ ٞاٗةـٞؾـــاْ
ة خـ٘ ز ةَِٚٚـّ ،ﭽﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼِ٢ ،جا خـ٘ زٝفٞضً٘: َٜ

زٗ  ٠ٝٗٞ٢ ٠غـع ٙـاْ ةِٚــ ٟةــ ٞثُٔٞاُٚــ ٟثٞؾـٌَٚاُٚٚــاْ كَٚؿـــا ،كــآ ثٞؾــٌَٚاُٛٚ
كَٚؿـا ،كآ ةـ ٞؾُٔ ٠َٝ٘ٚـ ١َِٟٚٚثُٔٞاُ ٟٚثٞؾـٌَٚاُ ٛٚثَٚؿــاْ ز ؟ ًٓٙٗ٘ٞاْ ٓ :ـَٞ

خـ ةـ ٞظهـططٝكـآْ ،ـ َٞضٗٞغـَِٚط ٗٝكــاْ ،ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭼ( ،أٞ ٜغَْْ )ٍٜك ـ ( ٠غ ٗ ،ٝ)ٌْْٓ ٝتــ :ٞثَٚـُ٘ٝـــس ،ؾـــتَٚم كــ ٞزٝكطَٙت ــ ٞــٞضزُٟ
ِٚ٢ػـــاْ ،كــُ ٞات٘ ُ ــآ غـــٞض ُ ــعَ ةلـــاتٙ ،ٝٗٞاُـــ : ٟكــــ  ١ث َ ٚــُ٘ٝسًاْ خػـــتٞ
ٞضزُ ُٝٗٞ ٗٞ٢ ٟكـ ٞةَٚةـطِٗ ةْ٘ٗ ،ك ٠ُٞ ٗٞ٢ َّٚةَٚةـطِٗ ةْ٘ٗ ؟ ٓـُ ٗٞ٢ ًٗ٘ٞــْٞ
كــ ٞةـــ ٞضِ َٙــ ٟضــٗٞتس ضِؤٙؿـ ــتْ٘ٗ ،ض هــ ٞثَٚؿـ ــ ٝٗٞةــ٘ٗةّ ،ض هــ ٞزٗ ٗ ٝةــ٘ٗةّ ،ض
غـٞضكـطز ٝةـ٘ٗةـّ ،ض ثاؾـل ة٘ٗةّٙ ،ـٞن ػــاةٚاْ ٓٙٞــٓ ،ٞــ َٞهـ ٞثـَٚـ ز  ،كـٞ
زٝفٞضً٘ : َ٠ﭽﯴﯵ ﭼ ،ك ٗٞتٓ :ٞـًٙٗ٘ٞــاْ غـتًٞلــاضْٓ ،ــ َٞزٗ ٙـٟ

ك ٞزٝفٞضً٘ :َٜﭽﭽ ﭾﭼًٙٗ٘ٞٓ ٝٗ ،ــاْ ةَٚةــطِٗ ْ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﮄ ﮅﭼٝٗ ًٞٞ٢ ،ةً ٟثطغٚاضَٙل ، ٞكـ ٞضُِٝط ٞه ٞظؤض ًَٚؿلـاُس خ٘ة٘تٞ
ةلـا ! كـ ٞزٝهـــآ  :ة ضــ ٟخــ٘ ٢ــاٗ غـع ٙاْ زٝز ؟ زٝفـٞضً٘٢ : َٜــاٙا ثاز ؾــت
زٝزض ١َِٝٗٞٙغـع زٝزضٞ ًٞ ، َّٙض ةَٙ٘ ٞـط ٝٗٞ٢ ٠ٝكـ ٞكطزٗٗٙاُ ٞ؟ كطزٝٗٝكاُٚـاْ
ٗ ةـْ٘ٗٝٗٞ٢ ١ف غـع كــٙٞاُـ.ٞ

 ٝٗ )4هــ ٞغ ــ٘ٗضِٝت( ٟايكؿْْـ)ز خـــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـــاض زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﭼ ٗ ،تــ٢ ٝٗ :ٞــ ٗٞضِؤش ٗ( ٝتــ :ٞضِؤش ٠زٗ ٙــ )ٟخـــ٘ ةاُطٚــاْ زٝكـــا
زٝفٞضً٘ :َٜك٘ ْ ٓاٗةـٞؾـٞكـاُ ،ًّ ٟك ٞثَٚتاْ ٗ ةـ٘ٗ ،خٙٞاهــتاْ ٗ ةـ٘ٗٓ ،اٗةــٞؾٟ
ًـــِّ ؟ ُ ٗٞ٢ـــ ٠ٞكـــ ٞفـــٞضًاُ ٟخــــ٘ ٙاْ هٞغــــٞض ٓات تـــ ٞز( ٠زٙـــاضُ ٗٞ٢ ٝـــٞ
غــٞضكطزٝكـاُّ ،ثَٚؿـطِٝٗٝكــاُّ) ٘تٚــاْ٢ :ـ ٠ٞثٞضٗٝضز ــاضًاْ ! ٢ــا ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞكـٞ
ٌَٚ٢ـ ٞةـآ ًط زًاْ كـطزْٗٗ ،غـٞض ٞضز منـاْ كطزٌَْٗٗٚ٢ ،ـ ٗٞ٢ ٞمناْ غــٞض ٞضز ْ١
ةـآ ًط ز كـطزٝٗ ،ن ضـ ْ خ ؾــٌاْ ةــآ ًـط ز ١غـٞض ــٞضز ْ ١ضــاضٝضِٝف ةـ٘ٗ،ّٙ

ﭽﮋ

()1

ﮌﭼَٚ٢ ،ػــــتاف ٌَٚ٢ـــٞٙ ٞخـــٙٞاْ هــــآ ز زٝزضِٙـــّ ،١اؾـــاٙاْ

هـآزٝكـــ ــ ّٙٞةـــ ـ ال ٠تـــ ـ  ،ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ٢ ،ـــــٌَٚ٢ ْ ٗٞـــــٙٞاْ
ُٞزٝثٞضغـــت ٗ ،تــٌَٚ٢ :ٞــُ ٞاضـــاضًاْ ُــٞكطزةٌَْ٘ٗٚ٢ ،ــ ٞةثٞضغـــ  ،زٙٝاُت٘ ُـــٟ
تٞغـوٌَٚ٢ ٌٟٚـُٞ ٞةّ ،ةـٞةَ زٙاض ٝخ ٙاْ ٙٝٗٞ٢اْ ثآ خ ف ة٘ٗ ٗ ًٞٞ٢ ،ٝتاٙـٞك،ٟ
ٗ تـاٞٙكـ ٟزٙلٞؾـٙٝٗٞ٢ ٟـ ٞكٓ ُٞ ٗٞ٢ : ٞـٞضضُٞــس ٝةــ ٞضِٗ هـ ٞتٞغـوــٌَٚ٢ ٌٟٚـٞ
ةـْ٘ٗ ،ةــٞةَ هــ ٞضِ غــتٚٚس ٌَٚ٢ــ ٞثٞضغـتــط ٗ ُــٞة٘ٗ ،ّٙثٞضغـتــط ِٗ ٠ض غـتٞئٚــِ،ٞ
( )1ﮋ ﮌ) زٙـاض( ٝتبْ ٓسأ )ٞة( )َٔ( ٞتع ْدٓ )٣زٝكا  ،ةٞةَ هَٚـطٝز ةـ( ٞإيْْ( )٢تع ْدٓ ٠)ٟكـطزٗ،ٝ
تاكـ٘ ًاُا( ٠زجعْْٓا) ٠خبطَٙتـَُٚ ٞـ٘ (قَُُ ٔٚعْٓ ٢زجعْٓا) .
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ﭽﮓﮔﮕ ﭼ ٝٗ ،ثَٚٚـاْ ٘تط { :كآ ث َٟٚـ٘تّ ؟ خـ٘  ٠ةــآ َِٗٙــ،ٞ
ٙاْ فطٙؿــتٞكـاْ ثَٚٚـاْ ٘تـّٓ }:اٗةـٞؾـٞكـاُتاْ ةاُـ ةل ٗ ،ْٞتـُ ٗٞ٢ :ٞــ ٠ٞكـٞ

كطزة٘ٗتاُّ ةٓ ٞاٗةٞؾـ ٟخـ٘  ،ةاُطـٚاْ ةل ، ْٞةا ةٞزًٝتاُ ٝٗٞة ، َّٚﭽﮖ ﭼ
ُ ٗٞ٢ـٚـــ ةاُطــٚاْ كــطزْ ،ﭽﮗ ﮘ ﮙﭼ ،كٞضــٝٗ ٟةًٚـــاْ ُٞز ُــ، ٝٗٞ

كــ ٞز ٝفطٙـا ٙــاْ ة َ ٚــّ ،ﭽﮚ ﮛﭼ ٝٗ ،غــع  ٠خـــ٘ ٙاْ ة ِٚــ ،ٟﭽﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﭼ ٞ٢ ،ــــٞض ضَِٙــــِ ٟض غـتٚــــاْ طتةــــا ،ٞٙهَٚـــطٝز ؾــــتَٚم ئطتَِٚــــط ٗ
خ ْرٚف) ٗ ،ٝت : ٞخ ظ ـٙٞاْ خ٘ غـت٢ ،ـاٗ تٚاْ زٝخـ٘ غـت ،كٞ ٞ٢ ٞض هـ ٞزُٚـاز
( ََ ِ
ضَِٙطـاِ ٠ض غـــتٚاْ طتةاٙــ ، ١ٞت٘ٗؾــ٢ ٟــ َٞغـٞضٝجنـــاً ٞؾـــًُ٘ٗٞ ٞةُ٘ٗاٙــ ، ٞةـــٞةَ
ٗٝن ــ٘تط ٗ( : ٝهــٞزٗ  ٠ةاض ُــاْ كٞثُٞــٞن) ٙ ،ــاْ ( :زضٝختــ ٟخ ظ ــ ٞة ـ كــٞؽ
ةٞضُا ــط. )َٜ

 )5هـــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٟاثٜحِْ ْصَاب)ز خــــ٘ زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﭼ ٗ ،ت ــ٢ :ٞــ ٗٞضِؤش ٝك ــ ٞز ١َٝضـاٗ ٙــاْ ٗٝضزٝغــــ٘ٗضَِِٙط َٜهــ٢ ٞـا ــطز ،
ٙاُـــ ٞ٢ : ٟــٞض ٢ــ َٞالٙــ ٠ٞةــاف غــ٘ٗتاِ٢ ،جـــا الٞٙك ــ ٠ٞزٙلــــ ،٠ٞضِٗٗ ٠ثــــآ هــٞ
٢ـا طٝكـ ٞزٝكـطٝٗ ،َٜن ض ْ كٞغـَٚم ك ٞؾـت زٝةطشَِٙـآًٞ٢ ،ــالٗال ٠ثَٚسٝكــا ،
زٙاضُ ٗٞ٢ ٝـ ٞؾــ٘ َّٙكـٗٞت٘ٗ ٝغــٞض ٞضز ْ ١غـٞضهَٚؿــٞٓ ١ٗ َ٘ٚهدـٞهٞتَٚــِط ٗٝكاُّ
زٝهـــ :َّٚﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،خ ظ ـــ ٞفٞضًاُةــــٞض ٟٙخــــ٘ ٗ

فٞضًاُةـــــٞض ٟٙثَٚغـًٞةـــــٞضًاْ كطزةاٙــــ ،ٞﭽ ﮁ ﮂ ﭼ٘ ٝٗ ،تٚــــاْ٢ :ــــ٠ٞ
ثٞضٗٝضز ـــــــاضًاْ ! ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ٌَٚ٢ ،ــــــٞ
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نبَْسا)٤
ضْٓٝد)ٝ ( ٝٗ ،ٝ
فٞضًاُةـٞضٙـ ٟةـٞضثطؽٗٞ ١ضٝكــامناْ كـطز( ،ضْْادَ ،)٠كـ َ ( ٠
كـ ــ ( ٠نْْ ٜبم)ِ٢ ،ٝجـ ــا ُٓٞـــسَٙم هـــ ٞظ ُـ ــاٙاْ ١تَ٘ٙـ ــصٝض ُٟ ٗٝئ٘ضِ٢ــــاْ زٝهـ ــ:َّٚ
ًٞةـٞغـت ه( ٞضْادَُ ٗٞ٢ ،)٠ـ ْٞك ٞهــ ٞضِٗٗ٢ ٠اِٚٚٙــ ٝٗٞخـٞهم ٓٞهسٝخٞهٞتَِٚــّ١
نبَ ْْساُ ٗٞ٢ )٤ــــ ْٞكـــ ٞهـــ ٞضِٗٗ٠
ةـُٞــــاٗ٢ ٠اِٚٙــــِ ً٘ ٝٗٞط ٙـــاْ زٝكــــٝ ( ٝٗ ،ْٞ
غـٚاغـ ٗ ،ٝٗٞٚت :ٞغـٞضكطز٢ ٝاِٚٙـ ١ٟزُٚاٚٙـٞكـامناْ .
ُٓٞسَٙلٚؿـ ــٚاْ ةــــ ٞثَٚطـ ــ ُٝٗٞ ٗٞزٝهـــــ( : َّٚضْ ْْادَُ ٗٞ٢ ،)٠ـ ــ ْٞكـــ ٞهـــ ٞضِٗٗ٠
زُٚـا ٚٙــ ٝٗٞغـــٞضكطزً ١ٝؿـ ــ٘ٗضخ ض ٠خٞه ــلّ ١ةـٞضِ َ ٙــٞٓ ٟه ٙٞــاُس زٝةـــٝٗ ،ْٞ
نبَْساُ ٗٞ٢ )٤ـ ْٞك ٞه ٞضِٗٗ٢ ٠اِٚٚٙــ ،ٝٗٞخٞهـم ة ٞضَِٙـٞٓ ٟهـٞز زٝةـ ،ْٞـطُ
( ٝ
ن َبْْسا )٤زٝة ــآ زٗٗ ؾـــتٚ ٟــاةّ ٝٗ ،هِ ٞض غـــتٚس خــٞهم كــٞ
ٙٝٗٞ٢ــ( ٞض ْْادَٝ ( ٗ )٠
ٓٞهسٝخٞهٞتـآٙ ،اْ ةـٞزٗ  ٠غـٞضكطز ٝزُٚاٞٚٙكـاْ زٝكٙ ،َٜٗٞاْ ة ٞزٗ  ٠غـٞضكطزٝ
٢اِٚٚٙـــٞكاْ ١هـ ــ ٞضَِٙـــ٢ ٟاٚٙــــِٞٓ ٝٗٞهسٝخٞهٞتَِٚـ ــط٢ ،َٜـــٓ ٗٞـــٗ٘ ًٗ٘ٞهٞكـــٗٞ
ُٞقـ ِط ُ ١ٟٚة٘ٗظ ٙـٗ٘ ًٞ ١ٛغـَٚ٢ ١ٟٚـعٙسٙـ ١ٟقـاةٚ٣ـٓ... ١ٟٚتس ٠ٝك ٞةـُٞاٗ٠
زِٙـٞٓ ٝٗٞهـسٝخٞهـٞتَِٚـط ، َّٙزٙاض ٝةٞزٗ  ٠ضِٙــ غـثٞٚٚكـاُٚاْ زٝكٞٓ ،ْٗٞضٗٓٝا
ُ ٗٞ٢ـــٞف كــــ ٞهـــ ٞضِٗٗ ٠زُٚاٚٙـــ ٝٗٞةـــ ٞزٗ  ٠غـٞضكطزٝكــــاُٚاْ زٝكــــٝٗ ،ْٗٞن
غـــٞضكطز ٝعٞهـٌ ــاُ ١ٟٚهٚة ــطِ يً ١اضكػـــ ١ٟٚغـــٞضًاٞٙز ضٓ ... ١تسٝكـــاْ  ،ض هــٞ
ةـٞض  ٟزِٙــس ةـّ  ،ض ه ٞةـٞض  ٟزُٚــاز .
ِ٢جـــا زٝهـ ـٌَٚ٢ : َّٚـــ ٞةــــٞزٗ  ْ ٗ ٠كـ ــٗٞتني ١فٞضًاُةــــٞض ٗٞ٢ ٟٙمنـ ــاْ كـــطز،

ﭽﮇ ﮈﭼ ْ ٗٞ٢ ،ه ٞضِ َٜالٙاْ ز  ،ّٙضَِٙــٚاْ هــآ ْٗ كطزٙــّ ،ﭽﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،ثٞضٗٝضز ـــــاضًاْ ! َٚ٢ػـــــتا
زٗٗئاتٚاْ غع ةـسُٞ ٝٗ ،ٝفطَِٚٙلــ ٟـٗٞضٝؾــٚاْ هــآ ةلـٚٓ ! ٞطــ ٟزٙلٞؾــٚاْ هـٞ
زٝغـت ُاٙـ ، ٞز خ ٟزه ٟخ ٙـاْ ثــآ ةطَِٙـصْ٢ ،ـُٞ ٝٗٞةــآ كـ ٞز ٗ هـ ٞخــ٘ ةلـْٞ
خـ٘  ٠ثٞضٗٝضز ـاض زٗٗ َِٓٚـسُٚ ٗٞ٢ ٠ٝـاْ غـع ةس ُٞ ٝٗ ،فطٙـَِٚـلـٗٞ ٟضٝؾــٚاْ
هـــآ ةلـا .
 ٝٗ )6هــ ٞغــ٘ٗضِٝت( ٟايؿْْاؾاف)ٙؿــس خـــ٘ ٓ ــٞض ةاغـــ ٟؾـــَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ْ ١ثــٙٞطِٗٝ
هـَٚلــط ٗ ْ ٙ ،اخـــ٘ز ٓٞهدـٞهـٞت َ ٚــِط ٗ ْٞٓ ١هدــٞهٞتَِٞٚض ْ ٙ ،اخـــ٘ز ةَٔٚـَٚعٝكـــاْ١
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 ،زٝفٞضً٘ :َٜﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ٗ ،تـــــُ ٗٞ٢ :ٞـــــ ٠ٞكـــــ ٞغــــــتًٚٞاْ كـــــطزٗٝٗ ،ٝ
ٓـاَِٗٗٙـٞكـــاُٚاْ٢ ٝٗ ،ــ ٠ٝٗٞكــ ٞهٚ ٞـــات ٟخـــ٘ زٙٝاُثٞضغـــت ،ك ٙـــاْ ةلـــ،ُٝٗٞٞ
{(أٜشَِٚاج) كــ ( ٠شَِٚج) ،ٝةـًٞاُـــا ٠ــ٘ٗ ز ،َٜةـــٞةَ هـــَٚطٝز تَ٘ٙــص ُٟ ٗٝئ٘ضِ٢ـــاْ
ؾ ْ َٓاؾَٜٚ ُِِٜٗأغِه ْْاي )ُِٜٗغـتًٞلـاضٝكـــاْ ٗ ،تــُ ٗٞ٢ :ٞــ ٠ٞكــ ٞهــٞ
ـ٘ت ــ٘ٗٙاُٜ( :ٞأٜ :ٟأ ِ
ثَٚؿـ ٝٗٞضِؤٙؿـتْ٘ٗ ،غـٞضكطزٝكـاْ ك ةلـُ ٗٞ٢ ٝٗ ،ُٝٗٞٞـٞف كـٝٗ ٞن ٗ ْ ةـ٘ٗ ْٗ،
ك ٞؾـَِ٘ٙلـٗٞت٘ٗٝكــاُٚاُُّ ٗٞ٢ ٝٗ ،ـٞف كـ ٞهـٚ ٞـات ٟخــ٘ ثٞضغــت٘ٗٙاُّ ٗ ،تـ:ٞ
ةت ١ق ١َُٞٞثٞضغـتـط ٗٝكـاُٚؿــٚاْ} ،ةـ

كــَ٘ٚٙاْ كـ ةلــ ُٝٗٞٞ؟ ﭽﰁ ﰂ

ﰃﰄﭼ ،ضٌَِِٙاٚٙاْ ةل ،١ْٞةـٞض ٗٝزؤظٝر ك ٙاْ ةلٝٗ ١ُٝٗٞٞثَٚـ خ ٙاْ
ةسٝٗ ، ْٝن ض ْ ـاضِ ْ٢ ١ــاشٝأل ثَٚـــ خــ زٝزض ،َٜﭽﰆ ﰈ ﰉﭼ،

ِٗ ٝض ٙاْ ةطـطْ هَٚٚاْ زٝثطغطَٙت ،ٝٗٞزٝةآ ًٓٙٗ٘ٞاْ هَٚٚاْ ةثطغـطَٙت ،ٝٗٞﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﭼ  ،ةـ ٞغـٞضكطزٝكاْ ز٘ ٝتط ٝٗٞ٢ : َٜة ضٙ ٟاضًـٞت٢ ٟـ ٗٞزٝغــت١
()1

ثَُٝ٘ٚس ُُ ٞاز ، ْٝخـ  ُٞ ٗٞ٢ه ٞزُٚـاز ثاؾل  َٝ٘ٚ٢ ٠ةَْ٘ٗٚ٢ ١ــ٘ ٝهـ ٞثَٚؿـــٚاُٝٗٞ
ٞٓ )1ضضـــُٞس( ٝﭔ) هٞغـــٞض كَٚؿـــ( ٟتؿاعٌْْ) ٗٝة ـ ةٞؾـــس ض ٟٙزٗٗ الٙـــٙ ْٞــاْ ظٙـــاتط ،ٝةــٞةَ
هَٚـطٝز ةٞثَٚـ ٟغـٚاق زٙـاض ٝكًٞ ٞةٞغـت غـٞضخػـتِ ٟغـٞضكطزٝكاُ ٞة شَٙـطزٝغـتٞكاُٚاْ .
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ةْ٘ٗ ً ،از َ ه ٞزُٚـاز ٓٞهـتـاْ خٞهٞتاُسْٗٗ ،فٞضًْ٘ٗ َٚ٢ػـتاف ز ٝفطٙاٙاْ ة! َّٚ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ،ةـٞهـل٘ ًٞ٢ ْ ٗٞ٢طِؤ ًولـٞضّ ،ﭽﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭼُٞٓ ،سَٙلٚاْ ثطغٚاض هُٞٓ ٞسَٙلٚاْ زٝك ،ْٞة ٞؾً ٠َٝ٘ٚؿـتً٘طِ١
ً٘

ازٝهــــ ٗٞغــــٞضك ُٞكطزُٞٙ ٟكـــس ٠ﭽ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ،

ةَٔٚـَٚع ١ضٗٞغـَِٚط ٗٝكـاْ ةـ ٞغـٞضكطزٝكـاْ زٝهـَٚ٢ :َّٚــ٘ ٝهــٞال ٠ضِ غــت ٝٗٞة ًــاْ
زٓٝـاتّٙ ،اخـ٘ز  َٝ٘ٚ٢غـَِ٘ٙستاْ ةـ زٝخــ٘ ضز ،ّٙﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ،
(ُٚ ٗٞ٢ــ ٗٝةَ زٝز ،)ُٝٗٞٝزٝهـُ :َّٚـٞخَٚط ةـٞهــل٘ ٓـٞض خ تـاْ ةـطِٗ ز ض ُـٞةْ٘ٗ،

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ ٌَٗٚ٢ ٝــــ ٞزٝغـــــٞةااْ
ةٞغٞضتاُس ُٞة٘ٗ ٗ{ ،ت :ٞزٝغـٞةااْ ةـٞغـٞض عٞئـىَ ١زيَٚ٢ ١ـط زٝتاْ ز ُـٞة٘ٗ}،
ةٞهـل٘ ٓٞض ة خ تـاْ ٙـاخ ٟٚةـْ٘ٗ ٙ{ ،اُــٓ : ٟـٞض ة خ تـاْ ٢ــاضٝظًُٗٗٞس٢ ٠ـٗٞ
الضَِٙـ ١ٟضٗٞتٚٚـ ٞةٌَْ٘ٗٞٚ٢ ، ١ف ثَٚؿـتاْ كٗٞتٚـَّٝ٘ٚ٢ ١ف ةـ ٞزٗ ًاُــس ٓـــاتّ،
ٞ ٞ٢ضُا خ

٢ــاشٝيَ ُـٞةِْ٘ٗ ،ض تـاْ ةلَٚؿـني هـ ٞزٗ  ٠خ ًــاْ} ﭽﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼَٚ٢ ،ػتاف ئػ ٠ٞثٞضٗٝضز اضًاْ هٞغٞض ٓ ٌَٞٚ٢ات ت ٞزٌَٞٚ٢ ،٠
زٝةآ (غـع ) ةطــَٚص ،ّٙﭽﮂ ﮃ ﮄﮅﭼٌَٚ٢ ،ـ ٞخ ًـاْ غـٞض ٞضز ْ١
ةــآ ًــط ز ة٘ٗٙـــّ َٝ٘ٚ٢ ،ؾـــٌاْ ةــآ ًــط ز كــــطز  ،ضــُ٘ل( ٞغْٔ ْٛا )١ٜغــٞضٝجناًٟ
(قَْيٝٗ ،ٝ)١ن ثَٚؿـتـطٙـ ةامساْ كطزٙ ،اُ ٌَٞٚ٢ : ٟةآ ٢اكــاَ ةـَ٘ٗٝ٘ٚ٢ ،ّٙؾــٌاْ
ةـآ ٢اكـاَ كطز ٌَٞٚ٢ ،ةٞزةٞخـت ة٘ٗٙـَّٝ٘ٚ٢ ،ؾـٌاْ ةٞزةٞخـت كـطز .
ِ٢جـا خـ٘ هـ ٞك تـا ٟٙز زٝفــٞضً٘ : َٜﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ،

٢ــ ْ ٗٞهــ ٗٞضِؤشٝز ٓــًٙٗ٘ٞاْ ثَٚلــٓ ٝٗٞاٗةـــٞؾّ (هــ ٞغــع )ز  ،ﭽﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﭼٌَٚ٢ ،ـ٢ ٞـاٗ هـ ٞتاٗ ُةاض ْ زٝكــ.ّٙٞ
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ٗٝن زٝةِٚني خ٘  ٠كاضظ ْ ض ُ ٟثَِٚاغ ٞكطزْٗٗ :ﭽﯸﭼ ،ﭽﯹﭼ،
ﭽﭸﭼ ،ﭽﮐﭼ ،ك ٗٞتًٙٗ٘ٞٓ :ٞاْ ٞٙكػـاْ زٝةِـ ٝٗٞه ٞتـٞض ظٗٗ٠
ز ز ـٞض ٟٙخـ٘ ز  ،غـٞضكطز ٗٝغـٞضًٞؾـقاْ ١ؾـَِ٘ٙلٗٞتٞكاُٚـاْ .

 ٝٗ )7هــــ ٞغـــ٘ٗضِٝت( ٟغ ْْاؾس)ز زٝفـــٞضً٘ :َٜﭽﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀﯁ ﯂     
     ﭼ ٗ ،ت :ٞكـاتَٚم ه٢ ٞـا ط ٠زؤظٝر ز ًؿــتً٘ـ ِطٗ
ؾـــٞضِ ٝئػـــ ٞزٝكــُ ٗٞ٢ ،ْٞــ ٠ٞةَٔٚــَٚع ةــْ٘ٗ ،ةـُ ٗٞــ ٠ٞكــ ٞخـــ ةـــ ٞظهـطــط ةــْ٘ٗ
زٝهـ ٌَٞٚ٢ : َّٚه ٞزُٚـاز ؾــَِ٘ٙلٗٞتَ٘ٗٚ٢ ٠ـ٘ ٝةـ٘ٗ٢ ،ّٙــاٙا َٚ٢ـ٘ٓ ٝـ ٚةـٞؾــَٚم هـٞ
٢ــا ط ٠زؤظٝمخـاْ هــآ ُا ـَٚطُِــ ٝٗٞ؟ ُ ٗٞ٢ـ ٠ٞخــ ةــ ٞظهــطط ةـْ٘ٗ زٝهـٌَٚ٢ :َّٚــٞ
ٓـًًٗ٘ٞـاْ هـَٚطٝز ٙــّ ،ةَٚطً٘ـاْ خــ٘ ز زٗٝضٙــ ٟكــطزٗ ٝهـَُٚ ٞــ٘ ْ ةـُٞسٝكـاُٚــس
{ٗٞٓ ٝض كٞغــ ٞةـٞؾ ٟخـ  ٠ثــآ ةــ ِط ٗٚٓ ١ٝطـٌـاْ هٞزٝغــت ُاٙـ.}ٞ

ؿ ًْت)ز زٝفــٞضً٘ :َٜﭽﯶ ﯷ ﯸ
 )8كـ ت ــا ؾـــ٘ : َّٙهــ ٞغــــ٘ٗضِٝت( ٟؾ ٚ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﭼ ٗ ،تـــُ ٗٞ٢ ٝٗ :ٞـــ ٠ٞةَٚةـــطِٗ ةـــْ٘ٗ ٘تٚـــاْ :ثٞضٗٝضز ــــاضًاْ !
 ٠ُٞ ٗٞ٢ك ٞه ٞــِسٚ٢ ١ـِؼ ٌَٚ٢ـٙٞاْ ـً٘ ِط ٗ غـٞض ــٞضز ْ كـطز ،ثَٚؿـــامناْ ةـسٝ
تاك٘ ةٚايـِٙٞـ ٞشَٙط ث َٟٚخ ًاْ ،ة ٢ ٠ٝٗٞ٢ـ ْ ٗٞهـ ٞةِـ ٝٗٞةـّ ٗ .تـ٢ :ٞـ ْ ٗٞهـٞ
خـ٘ ض ٌَٚ٢ـ ٝٗٞةّ ه٢ ٞـا ـط ٠زؤظٝخـس  ،زٙـاضٚٓ ٝط ٟزٙلـٙٞاْ هـ ٞٓ ٞةــٞز ُـًٞاٗٝ
٢ـُٞ ٝٗٞةــآ ،كـ ٗٞ٢ ٞز ٗ ٙــ ٞةلــ.ْٞ
ئةجنـامٝٗ :ن زٝة ِّٚخـ٘  ؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗٝكــاْ ةــ( ٞقْعؿا٢ ٝٗ )٤ـ ُٟ ٗٞزٙلـٞ

ة ٞﭽ ﮍ ﮴ ﭼٓ ٝٗ ،ـًٗ٘ٞؾـٚاْ ةـ( ٞظْايُْ ٗ )ٕٛةـ( ٞجمسَْ)ٕٛ
ُــاٗ زٝة ــا  ،ك ٗٞت ــ :ٞزٝة ــآ ٓ ــ ًٗ٘ٞك ــٞؽ ةع ُ ـآ كــ ٞهٞةـــٞض ٠ٝٗٞ٢ةـآزٝغـــٞةت،١ٞ
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ضٗٞغـَِٚط ٗٝتـ ٝٗ ،ٝٗٞهٞةــٞض ٠ٝٗٞ٢ؾــ٘ َّٙخٞهــل ٟزٙلــ ٞزٝكــ ،َٜٗٞهـ ٞغــع  ٠خــ٘
ضظ ـاضُ ٠اةـآ٢ ،١ــُ ٝٗٞاةَٚتــ ٞثاغــاٗ ١ةٚـاُ٘ٗ ٠زٝضةاظةُ٘ٗــ ،ٟةـٞهــل٘ ٓـًٙٗ٘ٞاْ هـٞ

غع ز ٓاٗةـٞؾــّٝٗ ،ن خ٘  ٠ز ز ـٞض زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﭼ الص افاتُ ٗٞ٢ ،ــــ ٞهـــ ٗٞضِؤشٝز هـــ ٞغــــع ز
ٓاٗةـٞؾـّ ٢ ٌَٞٚ٢ .ـاٗ هـ ٞتاٗ ُةـاض ْ زٝكـ( ّٙٞة ٗٞـ ض ٝغـع ٙـاْ زٝزٙٝـّ).
ًٞغــٞهـ ٠ٞضـ٘ ض : َٝك ٞخــ٘

زٝفـٞضً٘ : َٜﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼٞٙ ،كًٞٞكـاْ
ةـ ٞزٗ ًِٞٚكـاُٚاْ (غـٞضكطزٝكــاْ ةــ ٞؾــَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ١ثٙٞطِٝٗٝكــاُ ٟخ ٙــاْ) ـ٘ :
 ٚٓ َٝ٘ٚ٢ضـاكـ ٗٞثٞغِسٚٙتــاْ ةـٞغــٞض ٌَٚ٢ـُٚ ٝٗٞـ ، ٞزٗ ٢ ٠ـ ٠ٝٗٞكـ ٞفـٞضً٘ٗز٠ٝ
ثٞضٗٝضز ـــاض زٝةٚػـــ  ،كــ ٞزٝفــٞضً٘ : َ٠ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ،

ة ٓٞض كـاًَٚلـتاْ غـع  ٠زٗٗ ئـا ٓٙٞـُٞ ،ٞن ٓٞض ة غـٞضكطزٝكـاْ ،ة َٝ٘ٚ٢ف ٢ـ٠ٞ
ؾـَِ٘ٙلٗٞت٘ٗ ١ضـاٗهَٚلـٞضٗ ٓٞهدـٞهـٞتَِٚط ٗٝكـاْ ! ِ٢جا ٢ـ ٗٞغــٞضكطز ٗٝزًٝـ ِط غــت١
()1
ًؿــ٘ٗضخ ض ُ ــٝٗ ،ٞن ةوـ َ ٚــ ٟؾــًٞات ٙٞــاْ ثَٚـسٝك ــ ،١ْٞز خــ ٟزهــ ٟخ ٙاُٚــاْ ث ـآ
زٝضِ َٙـصْ ،زٝهـــَٚ٢ :َّٚـ٘ٝف ٓـ ٚظٙـاز ١ٟٙثٞغِسٚٙتــاْ ةـٞغــٞض ٌَٚ٢ـُٚ ٝٗٞـ ،ٞز ٝغـع
ةطــَٚصْ ،ةـٓٞـــ ٢ ٠ــ ٝٗٝٗٞكــ ٞزٝتاُلــطز ،ك ٗٞتــٝٗ :ٞن ٞٙكــّ ،ضــُ٘ل ٞخـــ٘  ٠ئػـــٞ
هـ ٞـَٚـ ه ٞكاتــٝٗ ٟةًــ ٟغـٞضكطزٝكـاُٚــاْ ١ثَٚؿـ٘ٗٝكــاُٚاْ ز  ،كـ ٞةــ ٞثـٙٞطُِٟ ٗٝ
خ ٙـاْ زٝهـَٚ٢ :َّٚـ٘ٝف ظٙازٝتـاْ ةـٞغـٞض ٌَٚ٢ـُٚ ٝٗٞـُٙٞ ،ٞةــٞضًُ٘ٗٚ ٗ :ٝــ ٞك ٗٞتـ:ٞ
ٓٞضزٗٗكـٚاْ ه ٞغع ز ٗٝن ٞٙنٞٙ ١كػـاُّ،
ٗ ٝهِ ٞض غـــتٚٚس  ٞ٢ــٞض تًٞاؾــا ٗ ٠ئٚــا ةلـــ : ّٙٞظؤض ــاض ٢ــ ٗٞكٞغـــ ٠ٞزٝةَٚتــٞ
غـٞضكطزٞٙٝك ٟالزٝض ١غـتًٞلــاض٢ ،ـ ٗٞةاُـس ٠ٝكـٙٞٓ ٞـٞتــ ٟظؤض هـ ٞخــ  ٠ظ هـٌتــطٗ
ُٞسٝهـتــــطٗ تاٗ ُةـــاضتطُ ،ٝـــٞن ٓـــٞض ُٝٗٞ٢ـــس ،ٝةـٞهــــل٘ ـــاضٙٞٓ ٗ ٠ـــ٢ ٞـــْ ٗٞ
غـٞضكطزٝكـٓ ٞاُسٝز ْٝة ٞ٢جنـاًس ُ ٟكطز ٝٗٝخط ثٞكـاْ ،ة  ٞٙؾــتَٚل ٟغــٙٞط ُٚـ،ٞ
 )1غُْْاتْ : ١خ ؾـحاهـ ٟٚزٝضةـطِِٙـ ٟكٞغـَٚل ٞةُ ٞاضِٞ ٝتٚآ كٞغـَٚلُ ٟا ـٞظ. ٠
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ك ٞغع ٞٙكٙٞـاْ هٓ ٞـ ٟغـٞضكطزٝكـاُٚاْ خط ثـي ةــآً ،ـاز َ كـطزٙٝٗٝــاْ هـٓ ٞــْ ٗ ٟ
خط ثـي ةـآُ ٝٗ ،اخٚـاْ هٓ ٞـ ْ ٗ ٟثٚػـتـطٗ ــةٗتـط ةــآ.
ًـٞغــٞهـ ٠ٞثَٚـِجــ :َٞك ٞخـ٘

زٝفـٞضً٘ :َٜﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮﮯﮰﭼ ٌَٞٚ٢ ،هٞةٞضز َٞ٢ َٝزٗٗ ٢اٞٙتٞز  ،زٗٗ ٓٞهـ٘ٝغــتٞ
زٝكـٙٞـّ :
يةلَوةسـتةى يةكـةم ُٞٓ :ـسَٙم هـ ٞظ ُاٙاُــ ٟضُِٗٗلــٞض ٠ٝٗٝئ٘ضِ٢ــاْ ٘ت٘ٗٙاُـ :ٞكـٞ
زٝفٞضً٘ :َ٠ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،زٝضٗ ظٝكاُ٢ ٟـاغـٌاُٚاْ ة ُاكط،َِٝٗٞٙ
ال دُ َع ْا ٗ ،)٤تـٓ :ٞـ ٚكطزٙٝٗٝـٞكٟ
( ٜق ٔ ٌَ ٝايُُْ َسادُ :ال ُٜسِ ٜؾعُ ٜيُِِٗ َِٔٓ َٗا عَ َُ ٌْ ؾْْائ ْ َٜ ٚ
ةافُ ٚٓ ١ع ٗ ثا ِض ُٙٝٗٞـٞكٚاْ ةـ ال ٠خــ٘ ةــٞضظ ُاةَٚتــًٞ٢ ،ٝٗٞـ( ٞجماْٖٝد ٚ
خ ْ ،١هـ( ٞا ِبْ ٔ٢
ضعٝد بٔ جبْم) ٗ ٙاُـط٘ت٘ٞٓ ،ٝضٗٓٝـا ( :ايعَِْٛؾَْٔ َٚ ٗٞعًْٔ ٞبُِْٔ ٜأب ٞطَ ًٜٞ
َعْبٖاع( ٝٗ ،ٝٗٝ)٣ايْثْٖ٢ ِٛز )ٟهـٜ ( ٞيْ ) ْ ِٝهـَ ( ٞعْٛا )٤هـ( ٞابِ َ ٔ٢عبٖاعَِٚٓ ٝٗٝ)٣ـاٗٙاُ.ٞ
ثزِ َٚاحٔٗ ِْ ْ٢أٜبِْ ْ َٛا ُ
ب
ُٗٞٓ ٝـــسَٙل ٟزٙلــــ ٞــــ٘ت٘ٗٙأُ َٚ ( :ٞق ٌَْ ْٝاي ْ ُُْ َسادُ :ال ٜتُؿْ ْٜتٖ ُ ٜ
ايطْٖ ْ َُا ٗ )ٔ٤تـــًٞ :ٞةـٞغــــت ٙٝٗٞ٢ـــ ٞزٝضٗ ظٝكــــاُ٢ ٟـاغـ ــٌاْ ةـ ـ ضِٗٗ ٞكـاُٚـ ــاْ
ُاكطَِٙــــ ،ٝٗٞضــُ٘ل ٞزٗ ٢ ٠ــ ٠ٝٗٞضِٗٗ ــً ٟطؤظــ زٝكَٚؿــط ،َٜهٞالٙــ ْٞفطٙؿـــت٠ٞ
ٚـاْ كَٚؿــاُ ، ٝٗٞةـ ٢ـاغــٌاْ ةــٞضظ زٝكـطَٙتــٝٗ ،ٝٗٞن زٗ ٙـ ٛفـٞضً٘ٗز ٝزَِٚٙــّ
هٗٞةـاضِ٢ ،ٝٗٝجـا  ٞ٢ــٞض ةـٞٓٞؾــتُٞ ٟٚةــآ ،ضِٗٗ ٞكـُ ٠ٞاضــآ ةـ غــٞض ،ٝٗٝكـٞ

زٙـاض ٝةـٞٓٞؾـــت هـ ٞغــٞضٝٗ ،ٞٙٝٗٝن خــ٘  ٠ثٞضٗٝضز ــاض زٝفــٞضً٘ :َ٠ﭽﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭼال مطفف ني ٗ ،تــُٞ : ٞخ َٚـــط (ٗ ُٚـــ ٞكــ ٞكافطٝكـــاْ
زٝهـَٚـّ) هٚػـت ٟكطز ٠ٝٗٝخط ثـٞكـاض ْ هـ ٞخـ٘ ض ٠خـ٘ ضَٙـٚـ.ٞ
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ٓٞضٗ ٓٝــا زٝف ــٞضً٘ : َ٠ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﭼال مطفف ني ،
ٗ تُٞ :ٞخَٚـط (ٗ ُٚـ )ٞهٚػـت ٟكطز ٠ٝٗٝضـاكٞكـاض ْ ه ٞغـٞض ٠غـٞض. ٞٙٝٗٝ
ِ٢جـا ٓٞضضـُٞس ٝغـٞض ٗٝٗٝخـ٘ ضَٙ٘ ٝٗٝـطْ( ٟٙٝط ) ،ّٙةـٞةَ ةـٞٓ ٞض ـايَ،
ضًٞلـ ٟغـٞض ٗٝٗٝخـ٘ ضِٚ٢ ،ٝٗٝػـاْ ٓٞض ةـ ٞغطٗؾـت ٟخـ ٞٓ ٠غــت ٟثَٚسٝكــا ،
ك ٞةـٞٓٞؾـت ه ٞغـٞض ،١َٜزؤظٝر ه ٞخـ٘ ضَٚٙـًٞٞ٢ ،ٞؾٚاْ ( َز َٚا ُٙايكٓخٓاى ،عَ  ٔ٢ابِ ٔ٢
حْد) (ايُْْؿباح ايُْْٓم ؾْْ ٞتْْٗرٜب تؿطْْم ابْْٔ
طْْدٜ َٚ ٟٗٚغ ِْْٝس َٚا ٔ
َع ٖب ْاعَٚ ،ق ْ ٜا ٜيُْْ٘ اي ٗ
نثم ،ف . )476
ِ٢جـا هـٗٞةـاض َٞ٢ ٝٗٝفٞضًاٙؿـت ٠ٞثَٚغـًٞةــٞض ٠خــ٘ ٙٞٓ ـ{ :ٞعَْٔ ٢ايبَْسَأ٤
ط َُْا،ٔ٤
ؿ ْ َعدُ ٔب َْْٗا إ٢يْ ْ ٢اي ٖ
ن ْسَ ٜق ْبِض زُٚح اي ٜؿْْاجٔس َٚأِ ُٜ ُْ٘ ْٖ ٜ
 ،أ ٖٕٜزَضُ ْ ْ ٍَٛاهللٔ  ذَ ٜ
ؿْ َعدُٔ َٕٚب َْْٗاٜ ،ؾَْْ َُُْ ٜسٗٔ َٕٚب َْْٗا َع ََْ ٢ًْْٜإل ََْٔٔ ٣ا ٞي ََُْْٜ ٔ٥ٜه ،ٔ١إ٢الٜ ٤قْْايٛٝاََْْ :ا َْٖرَا
ٜقْْاٍَ :ؾِ َٜٝ
طُْٖ٢
ضَُْا ٔ ٔ٘٥ا ٤ي ٔتْ ٞنْْإَ َ ُٜ
خ ٔبُْْ ٝ؟ ؾٝ َٝ ٜكْْٛيٝ :َٕٛٝؾَْ ُٕٜابِ ُْْٔ ؾٔ ،٣َْْٕٜ ٝبْأٞ ٜق َب  ٢أِ ٜ
ايْ ْسٗٚحُ ا ٞي َ
ٔبَٗ ْا ؾٔ ٞايدِْْٗ َٝا ،حَ ٖتَْ ُِٜٓ ٢ت َْٗ ٢بْٔ٘ٔ ٢إ ٜيْ ٢ايطْٖ َُْا ٔ٤ايدِْْٗ َْٝا ،ؾُٝ ٜطْْتؿَ ٞت ُ ي ،ُْٜ٘ؾُٜ َْ ْٜؿٞتَْ ْ ُ

ٜيُُ٘ ،رِْٖ قْٜسَأ ٜزَ ُضْ ٍُٛايً : ْٔ٘٤ﭽﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
جْ ْ ُْ٘ ايٝ١ٛائطْ ْ ْ ٞبْ ْ ْسقَِٜٚ ،)753( :أحِ َُْ ْ ْد
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﭼ} (ٜأَِ َس َ
بسقِٜ َٚ ،)18557( :قاٍَ اهَ ِٜٝث ُْٔ :ٞزجايْ٘ زجْاٍ ايؿْخَٜٚ ، ٝأ ُبْ ٛدَاَ ُٚد بْسقِ،)4753( :
خٝ
ؾْ ٔ
لْانِٔ بْسقِٜ َٚ ،)107( :قْاٍََ :
َٚا ِبُْٔ َُ َص ١َُْ ِٜؾْْ" ٞايتٛحْْٝد" (ف َٚ ،)119ا ٜ
خٝ
ؾْ ٔ
خنيَٚ ،ايبَٔ َٗ ِٝك ٞؾْ" ٞغعب اإلميإ" بْسقِٜ َٚ ،)395( :قْاٍََ :
َع  ٢ًٜغَسِط ايػَٖ ِٝ
ضْ َٓاد) ٗ ،تــ :ٞةـــِ ٞض ) خـــ٘ ه َٚــِ ٟض ظ ٠ة ـآ ،زٝه ـآ :ثَٚغـًٞةـــٞض ٠خـــ٘  ةاغــٛ
اإلِ ٢
كَٚؿ ــط ُ ٟضِٗٗ ــً ٟطؤظـــ ٟخط ثٞكـــاض ٠زٝك ــطز ،كــ ٞةـــٞضظ زٝكطَٙتــ ٝٗٞةـــٞضٗٝ
٢ـاغـٌاْ ،فٞضً٘ٗ : ٠فطٙؿـت ٞضِٗٗ ٞكـ ٠ٞزٝةـ ،ْٞةـٞضظ ٠زٝك ،ُٝٗٞٞةـ ٞالٓ ٠ـٚ
ك ًٞهـ َٚـم ه ٞفطٙؿـتٞكــاْ ز تَٚثــٞضِ ُــاةّ ًٞ ،ـٞض هَٚٚـاْ زٝثطغـّ ٢ :ـ ٗٞضِٗٗ ـٞ
ثٚػــ ٟٓ ٞكـَٚٚــ ٞ؟ ٢ـُٚ ٗٞـ زٝهـٓ ٝٗٞ٢ :َّٚــ ٟفــةْ كٞغــ ،ٞةــُ ٞاخ ؾـــتــطّٙ
ُــاٗ كــ ٞهــ ٞزُٚــاز ث َٚــ ٟةاُطــلط ُٗ ،ٝــاٗ ٠ز َٙــِّٓ ،ــٞتا زٙٝةـــ ْٞةـــٞض٢ ٗٝـاغــــٌاُٟ
ُٚـعٙم (ٞٙكـِ٢ ، )َٞجــا ز ٗ زٝكــ ْٞزٝضٗ ظ٢ ٠ٝـاغــٌاُٚــاْ ةـ ةلطَٙتـــ ،ٝٗٞةـٞةَ
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ة ٞضِٗٗٙاُس ُاكطَٙت ، ٝٗٞثاؾـاْ ثَٚغـًٞةـٞض ٠خـ٘ ٢ َٞ٢ ـاٞٙتـ ٠ٞخـَِ٘ٙـس: ٝٗٝ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟﭼ ٗ ،ت :ٞزٝضٗ ظٝكـاُ٢ ٟـاغـٌاُٚاْ ة ُاكطَٙتـُ ٗٝٗٞاضـِـَُٚ ٞـ٘ ةـٞٓٞؾـت،
ٓــٞتا ٘ؾـــتـــط ةـــ ٞكُ٘ــ ٟزٝضظٚٙـُٞ ٝٗٞضـآ ٘ { ،ؾـــي ة خـ ُٝٗٞ٢ ٠ــس ٝظي ،
ض ْ ةـ ٗٞكُ٘ ٞةطـ٘ٗكـ ٝٗٞزٝضـــآ ؟!}.
ط ْ ٔؿ ١َٓٝا ٤ي ْ ٔرٜ ُٜ ٟك ْاٍُ ٜي ُْ٘ ايكْ ًٞ ٜظ)
ح ِب ٌْ اي ٖ
جل َُ ٌَُْ َٛ ْ ُٖ :
ُٗٞٓ ٝــسَٙم ٘ت٘ٗٙاُــ( :ٞا ٜ
جٌَُْ) ٘ ٗٞ٢ضٙػـٗٞ ٞض ٞٙٝك ٞكٞؾت ٟثآ ضِ زٚ ٝـط ،َٜك ٞظؤض ٞ٢غت٘ٗض. ٝ
ٗ تَ ( :ٞ
ةـــٞةَ ًاُ ـاٞٙ ٠كــ َٞظٙــاتط هــِ ٞض غـــتُ ٝٗٞٚٚـعٙل ــ ،ٞكــًٞ ٞةـٞغـــت ث َٚــً ٟاُــا
ةاٗٝكـٙٞـــٞت ٟكــ٘ ٞؾــتـــطَُٚ ٠طٙٝـــ ،ٞكــ ٞزٙــاض ٝةـــٞ ٗٞغـــت ٞــٗٞض ٗٝظهــ، ٞ

ٓٞض ـٚـع ةـ ٞكـُ٘ ٟزٝضظُ ٝٗٞٙاضآ ،ثاؾـاْ خـ٘  زٝفٞضً٘ :َ٠ﭽﮡ

ﮢ ﮣﭼ٢ ،ـاٗ غـع  ٠تاٗ ُةـاض ْ زٝزٙٝــّ.
يةلَوةســـتةى وةةةم  :هـــ٢ ٞـاٞٙتٞك ــ ٠ٞزٙلـــٞز

كـــ ٞزٝفــٞضً٘ : َ٠ﭽﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ٗ ،تــــــــ ٝٗ :ٞهـــــــٞ
زؤظخـــس ( َٔ َْْٗاد)ٙـــاْ ةــ ٓٙٞـــــْْ ََٗٔ ( ، ٞاد ْ ْ ََٗٚد ََْْ :ا ْ َُٖٗ ُٜدُ ئًػٖ ْخِـ) ة ٙـــٞ
ط ًٝبُْٛا اي ٔع  ََْٔٔ ًَِْٞا ٞي َُ ِْٗدٔ
ةَٚؿــلًِ ٠ٞــس يَ ث َٚــ ٟز ٝـ٘تطِْٗ ََ ( : َٜد) ٘ ،تــــط ٗ( : ٝا ٞ
خدٔ)  ٗ ،ت : ٞز ٗ  ٠ظ ُٚــاض ٛٙةلــ ٗ( ْٞةــ ٞزٗ  ٠ظ ُػـــت ز ةطـٞضَِٙــّ) هـٞ
إ٢يْ ٢اي ِ ً٤
ُ َٚـــ٘ ةَٚؿ ــل( ٞالُلـــ ٝٗ)ٞت ــاك٘ زٝضِ ــ ٞش َٙــط خــان ،زٙــاض ٝةَٚؿ ــل ٗٞةُــٞف ة ـ
ًِس ةْ ٢ـاًاز ٝزٝكــط. َٜ
ةـ ٞك٘ضتـــ : ٟٚخـــ٘  زٝفــٞضًُ٘ ٗٞ٢ :َ٠ــ ٞهــ٢ ٞـــا ط ٠زؤظٝخــس ؾـــَِ٘ٚٙاْ ةـ
ضِ زٝخــطِ ، َٜض ٙــٞخٚاْ ةــ

ز زُٝــط ، َٜﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﭼ  ٝٗ ،ه ٞغـٞضٗٗؾـٚاُ ٝٗٞثَٚدـٞف ٙ ،اخــ٘ز هَٚــةٙٞٓ ٞـ ، ٞكـ ٞثَٚٚاُـس
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زٝزضٓ ، َٜـًٙٗ٘ٞؿــــ ٟهـ ــ٢ ٞــــا ط ٗ ، ٝتـــٓ :ٞـ ــ َٞةِــــ( ٝٗٞشَٙـ ــطٙ )ٝٗٝــــآْ ١ـــَٞ
غـٞضٙٝٗٝاْ هـ٢ ٞـا ط ،ٝخـ٘ ثـُٞـاًاْ ةــس .
ٗ ٝة ٗٞؾـَٝ٘ٚف غـع  ٠غــتًٞلـاض ْ زٝزٙٝـّ .
ًـٞغــٞهـ ٠ٞؾــٞؾــ :َٞزٗ  ٠ٝٗٞ٢ ٠خـ٘  ٠ظ ُــاٗ ؾـــاضٝظ ةاغـ ٛغـع  ٠تاٗ ُةـاض ُ ٟكـطز،
ِ٢جـــا ةاغــ ٛثاز ؾـــتٌٚ٢ ٟاُــس ض َُٚم زٝكـــا  ،كــ ٞكــطز ٝٗٝةاؾـٞكـــاُٚاْ ٞ٢جنـــاَ ز ْٗ،

زٝفــــــــــــٞضً٘ :َ٠ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ ٗ ،تـــ : ٞةَٚطً٘ـــاْ ُ ٗٞ٢ـــٌٚ٢ ٠ٞاُٚـــاْ َِٓٚـــاٗ ٗٝكـــطزٝٗٝ
ةاؾـٞكـاُٚـاْ ٞ٢جنـاَ ز ْٗ ،ــ ك ٞةَٚطً٘اْ ٓٚــ ؾــتَٚم هـٓ ٞـ ٚكٞغـَٚم ز ٗ ُاكـ،ّٙٞ
ً ٞـٞض ُٝٗٞ٢ـس ٠ٝه ٞت٘ ُـاٙـس ٓٞةـآ{ .هَٚطٝز ة ٙـ ٞخــ٘ ٗ ٙةــٞضً٘ٗ ، ٝتاكــ٘ كـٞؽ
ٗ ً٘ـاْ ُٞةـا  ،كٌٚ٢ ٠ُٞ ٗٞ٢ ٞاُٚـاْ َِٓٚـاٗ ٗٝكـطز ٝٗٝةاؾـٞكــاُٚاْ ٞ٢جنــاَ ز ْٗ ،
ٞ٢ضكـَٚلـٚاْ هٞغـٞض ز ُــط ٗ ،ٝكـ ٞت٘ ُـا ثطِٗٗكــ َّٚةـُ٘ٗ ،ٝـٞخَٚط ،خــ٘  ٠ز ز ـٞضٗ ةــٞ
ةـٞظٙٝـٓ ٛـٞض  ٠ٝٗٞ٢ه ٞت٘ ُـاً ٠طؤظـ ز  ، ٞٙهٞغـٞض ٠ثَٙ٘ٚػـت زٝكـا  ،ك ٗٞتٗٞ٢ : ٞ
كـطز ٝٗٝةاؾــاٌُٚ٢ ٠ٞاُس ض ْ ٞ٢جنـاًٚـاْ ز ْٗ  ،ؾـتَٚل ٟزٝغـتٗٞغـاُلٞض ُٞةْ٘ٗ ،كــٞ
كــٞؽ طـــ ٞه ــُٙٞ ْ ٗٞتـ٘ ُٚـة ــآ ٞ٢جنـــاًٚاْ ةــس  ،ةٞهـلـــ٘ ٓــٞض كٞغ ـَٚل ٟزٙلـــٞ
ةٚـ٘ٙػــتةاٙـ ٞزٙٝت٘ ُـٞ٢ ٟجنـاً ٟةس }.
ِ٢جا خـ٘

زٝضةاضٚ٢ ٗٞ٢ ٠ٝــٌاُس ض ُ ٞزٝفـٞضً٘ : َ٠ﭽﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﯡﭼ ٢ ،ـا ُ ٗٞ٢ـٓ ٞـاٗٝه ٟةـٞٓٞؾــ  ١ةــًٚٞٓ ٞؿــ ٛٙٞتَٚٚـس زًَِِٚٝـ،ٝٗٞ
ـاض ٠زٙلـٞف ةاغـٌاْ كطزٗ( ، ٝأؾخاب) ٓـ َٞةـً ٞاُـآ ٠اٗٝيَ ز َٞٓ ، َ٠ةـً ٞاُا٠
خــاٗ ْٝز. َ٠
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كـــ ٞزٝؾـــةٞضً٘ : َ٠ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ

ﰈ ﰉﭼ ،كـــــــٞ

ثَٚؿـتـــط ًاُاًـــاْ كــطزٗ ه َٚـــط ٝزٗٗةـــاضُ ٠ٝاك ِٙٞــ ،ٝٗٞةــٞةَ ث َٚــِج ٓٞه٘ٝغـــت ٠ٞهــٞ
ةٞض ُةـٞضز زٝكـٙٞـّ :
يةلَوةســـتةى يةكـــةم ٗ :ؾـــٔ ( ٠ٞغ ٌْْٓ) ٙـاُـــ( : ٟاي ْ ُب ِػضُ ا ٞي ُُطْْتهٔٔ) ٙــاْ (اي ْ ُبػِضُ
ايهْا ٔتْ ِْ) ٗ تــ :ٞك ِٚــٞٙٞك ٟؾ ــَٚطزض ٗ ٗ ،ٝتــ٢ :ٞــ ٗٞكِٙٞٚـــ ٠ٞكــ ٞهــ ٞغـ ِٙٞٚــاُس
ؾــَٚطزض ٗٝتـ ،ٝٗٞز ٙسٝضُِٚـّ ١غـِٙٞٚاْ ثان زٝكـِٙٞـ ،ٝٗٞه ٞة٘ ــعٗ ضِق ١كِٚـ.ٞ
ضُٞـ ــس ضِٞٙ ٘ٙتَٚـ ــم ٓـــــ ْٞكـــ ٞتٚؿـــــم زٝخُٞـــ ٞغــــٞض ًاُـــــا٢ ٠ـــ َٞضِغــــتٞ
ئ٘ضِ٢ـاُٚٚـ ،ٞثَٚـٍ ةاؾــ٢ ٞـاًاشٙٝــاْ ثــآ ةلــ: َٞ
نْْ َٕٛأَْْْ ٜا َٚعُ ِثْ َُْإ
جْْ ٛأ ِٕٜأٝ ٜ
قْ َ ٞاهلل ٝعَ ُِْٓ٘ :إ ْْٞٚ ٢ثٜزِ ُ
ٞٙكــٜ ( :َٞقْْاٍَ قَ ٜتْْادَٜ :٠قْْاٍَ َع ًْٔ َ ٞٙز ٔ

ٜ َٚط ًٞخَْ ْ َْٚ ٝ١ايصٗبَْ ْ ْ ِْٝسُ  َْٔ ْ َْٔ ،ايْ ْ ْ٤رٔ َٜٔقْْ ْ ٜاٍَ اهللَ ٝتعَايْ ْ ْ ْ ٢ؾٔ ْ ْْ :ِ٢ٗٝﭽﯣ ﯤ ﯥ
ج ُْ٘ ُْعْْ ِٝبْْٔ
ﯦ ﯧ ﯨﭼ) {ٜأَِ َس َ

ْْاد ؾْ ْ" ٞايؿْْن" ب ْسقِ،)194( :

َٚا ِبُْٔ ٜأبْ ٞعاؾِْْ ؾ ْ" ٞايطْْٓ "١بْسقَِٚ ،)1215( :ايَ ٤ٛب َسا ْْٔ ٗٞؾْْ" ٞايهبْْٝس" بْسقِ:
(َٚ ،)111ايبَٔ َٗ ِٝك ٞؾْ" ٞايطَٗٓٔ ايهِ ْ ٝبسَ "٣بسقَِٚ ،)16491( :إ٢بُِْٔ أٜب ٞغَ ِٝبْْ ١بْسقِ:
(ٚ ،)38976الانِٔ ؾْ" ٞايُْطْتدزى" بسقِ )4563( :بٓخَٚ ،ٙٛإ٢ضَِْٓادُ ُٙحَطَْٔ).
ٗ تـ :ٞئٞتـــاز ٝزٝهـــآ :عٞهــ ٟخــ٘ هــِ َٟٚض ظ ٠ةــآ٘ ،ت٘ٗٙـٞتًَٚ٘٢ :ٟـسَ ٗ ٙـ،ٞ
ًّ ١ع٘غـٌاْ ١تٞهــح ٗٞظٗةــٙٞط هــ ُٞ ٗٞةـني كـ ٞخــ٘  ٠ةــٞضظ هٞةـاضٙٝاُــٝٗٞ
فٞضً٘ٗٙـــٞت :ٟﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼٞٓ ،ضضـــ ٟكِٚـــ ٞهـــٞ

غـــِٙٞٚاُس ٓـــٞة٘ٗ ،زٝضًأُـَِٚــــاٗ ثاكٌــــاْ كـــــطز ،ٝٗٝزٙـــاض ٝهٞةــــٞضٝٗٞ٢ف
ٗ ٙطـــ٘ت٘ ،ٝضــُ٘ل٢ ٞــ ْ ٗٞهــ ٞزُٚــاز كَٚؿـــُ ٗٞاك كٚٚــاْ هــُ َُ٘ٚ ٞــس ٓــٞة٘ٗ،
٘ت٘ٗٙـٞتًَٚ٘٢ :ٟس زٝكـ َٞه ٞزٗ ضِؤشز خـ٘ غـًِٞٚـاْ ةـٞض ُةـٞض ةـٞٙ ٞن ثـان
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ةلـاتٞٓ ،ٝٗٞهةـٞتـ ٞةـٞؾـٞضٙـ ٓـٞض ةـٞؾــٞض ،ٗٝفطٙؿــتُٚ ٞـ ،ٞتاكــ٘ ةطـ٘تط:َٜ
ض ــ ْ زٝةــــآ  ُ ٗٞ٢ــ ٞكـ ِٚــ ٗٞة٘ عٙــاْ ةـٞض ُةـــٞض ٞٙك ــس ٠ضـ٘ٗةَٚـت ــ ٞزيَ ؟
ًطؤظ ــ ة  ٙــ ٞزضٗغـــت كــط ْٗ  ،تاك ــ٘ تائـٚةلط َِٙــ ٝٗٞةــٞٙ ٞك ــس ، ٠ة ٢ــ٠ٝٗٞ
خ ًــاْ هــ ٞغـــٚةٞت ٞخط ثٞكـــاْ ةــ ٞزٗٗض ةططٙـــّ ١غــــٚةٞت ٞةاؾـــٞكاْ هــٞ
خ ًــاُس ةَٚـِِٚــ ٞز. ٠
خ ًٝـُ ا ٞي ُُؤََُِْٕٔٓٛ
خدِز ، ٖٟ٢قٜاٍَ قٜاٍَ زَضُ ٍُٛاهللٔ ِ َٜ :
ضعٔٝدٕ ا ٞي ُ
زَٗٗ [ :َٝعِٔ أٜبَ ٞ
كَِْْٗٔٔ ِِ٢
ـ ٔي َبعِ ٔ
ْٛسََ ٕ٠بْ ِ َٔٝا ٞيحَ َْٖٓٚ ٔ١اي ْْٖٓاز ،٢ؾٞ ُٝ ٜكْ َت ٗ
طَْْ َٕٛع  ٢ًْْٜقٜ ِٜٓ
خبَ ُ
ََْٔٔ اي ْْٖٓاز ،٢ؾِ ُٝ ٜ
حْ ْتٖ٢ ٢إذَا ُْٖرٚبُْ ْٛا ٥ َُْْٚكْ ْٛا ٝأذٔ َٕ يُِِْْٗ ٜ
َب ِع ْضََ ٣عْْائ ُِ نْْاَْتِ بَٔ ِِْ َُْٗٓ ِْٝؾْْ ٞايدِْْٗ َْٝاَ ،
مب ِٓ ٢ص ٔي ْ٘ٔ ٔؾ ْٞ
ح ْ ُدُِِٖ ٜأ ِٖ ْدََ ٣
طْْ ٞبٔ َْ ٝدٔ ٔٙثَ ٜ
ٔؾْْ ٞدَُ ْْ ٢ٍٛا ٞيحَٖٓ ْ ْ ٜٔ ،١ق ْ ْاٍَٜ :ؾَٛا ٤ي ْرَْٔ ٟؿٔ ٞ
ا ٞيحَْْٖٓٔ ُ٘ َِْْٓٔ ٔ١يَُ ِٓ ٢صئْ ْ٘ٔ نْْْإَ ؾٔ ْْ ٞايْْدَِْٗٝا] {ٜأَِ َسجَْ ُْ٘ ايبُخَْْاز ٟٗ٢ب ْْسقِ،)2440( :
حَُ ْْد ب ْْسقِ،)11724( :
خ ٝاإل٢ضِْ ْ َٓادَٚ ،أِ ٜ
َٚالْ ْٜانُِٔ بْ ْسقَِٚ )8706( :قْ ْٜاٍَ :ؾَْ ْ ٔ
خني} ٗ ،تـ٢ :ٞـٞة٘
ػَْ ِٝ
ط اي ٖ
غْسِ ٔ
خ ٝعَ َ ٢ًْٜ
ؾ ٔ
تعًٝل غعٝب اثزْ ْؤٚط :إ٢ضِ ْ َٓادَُ ُٙ
غـــــٞعٚس ٜخــــ٘زض ٛٙخــــ٘ هَٚــــِ ٟض ظ ٠ةـــآ زٝهــــآ  :ثَٚغًٞةــــٞض ٠خــــ٘ 
فٞضً٘ٗٙــٞت : ٟكــ ٞةــطِٗ ز ض ْ هــ٢ ٞـا ــط زٝضةــاظ زٝةــّ (ٙاُــ :ٟكـاتــآ ةـٞغـــٞض
ثؿـــت ٟزؤظٝر ز تَٚثــٞضِ زٝةــّ) ،هــ ٞؾـ٘ َٚ َِٙــم ضِ ز ٚ ٝــط َّٙهــَٚ ُ ٞــ٘ ْ ١زؤظٝر١
ةٞٓٞؾـــــت ز  ،ت هــــٙٞاْ ةــ ـ ٗٝضزٚ ٝــ ــطَٙت ،ٝٗٞةــ ـ ُٓٞــــس َٜهــــ ٗٞغـــــت١َٞ
زٝغـتـسضَٙصٚٙـاُـــ  ٠ٞكــ ٞهــ ٞزُٚــا ةـٞض ُةـــٞض ٞٙكــس ٠كطزٗٗٙاُــٓ ،ٞــٞتا ثــان
زٝةِـِ٢ ،ٝٗٞجــا زٗ  ٠ثاكـةُ٘ٗــ ً ،ٝٗٞهـٞتٚــاْ ثَٚـسٝزض َ ٜكـ ٞةطـِ ٞةـٞٓٞؾــت،
ِ٢جـــا ثَٚغـًٞةـــٞض  ف ـٞضً٘ٗ :٠غــَِ٘ٙس ةـــ ٠ٝٗٞكــٚ ٞــاًُِ ٟــ ٟةـٞزٝغـــت،ٞ
ٞٙكـَٚم هـ ْ ٗٞة َٚطـاٗ ضَِٙطـاكــ ٠ٞخـ  ٠هـ ٞةـٞٓٞؾـــت ز  ،ؾـاضٝظ تط ٝكـ ٞهـٞ
زُٚـاز زٝضَٚتــً ٝٗٞـاهــ ٟخـ . ٠
يةلَوةســـتةى وةةةم  :كــ ٞخـــ٘ زٝفــٞضً٘ :َ٠ﭽ ﯩﯪﯫﯬﭼٙ ،اُـــ: ٟ
( َتحِْسَ َِٔٔ ٟ٢تخِْتٔ قٝؿُ٢ ٛزُِٖٔ اثَِْْٜٗاز) ،ضِٗٗةـاض ـٞي ةٞشَٙط ك ؾـلٞكاُٚاْ ز زٝضِؤْ .
 ٞ٢ـٞضُا ٢ــاٗ ةــٞشَٙطز ضِؤٙؿـــ ُٚ ،عٌـُٚ ٞـ ، ١ٞظٞ ٝتـ ، ٞثُٞـس ٠ثَٚؿـِٚـــاُٞ
زٝهـ٢( : َّٚـاٗٙاْ هـٞشَٙط كطزٗ زٝضٙاُثِ ٞض ُس)  ٝٗ ،ه ٞظًـاُ ٟعٞضِٝةٚـــس ٢ـ َٞـ ضٝ
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تٞعـةٚـــط ُٓ ٞـــ ، ْٞضِٗٗةاضٝكـــاْ ةٞشَٙطٙاُـــس زٝضِؤْ ٙ ،ـــاُ : ٟةــــ ٞشَٙـــط ك ؾـــم١
تٞالضٝكاُٚاُس زٝضِؤْ .

يةلَوةســتةى ســيــةم  :ثاؾـاْ كـ ٞةـٞٓٞؾـتٞٚٚكــاْ زٝهـَٚــّ :ﭽﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹ ﯺﭼ.
هلل ا ٤يْ ٔرٟ
(اي )ٟ ْٛزٝضةــاضً ٠ٝاُـــا٢ ٠ــ َٞضِغـــت ٞئ٘ضِ٢ـــاُ ٞٚٚزٝه ــآ( :الُِْ ٜدُ ٔ
ن َساََْْ ٔ ١اهللٔ َٜ ٚؾكِْْ ًٔ ٔ٘،
َٚؾٜ ٤كَٓ ْْا ئًَ ٞع َُْ ْْ  ٌ٢ائ ْْ٤ر ٟأٜنٞطَْْ َب َٓا َْْٖ َرا ائ ْْ٤رَْ ٟخُِْْٔ ٔؾٜ َِْْٔٔ ْْٔ٘ٝ
غ ْ َد َْا اهللٜ ٝي ُْ٘ ََٚ ٚؾٜ ٤ك َٓ ْا
وٜ ،ي ِْٛال أٜ ِٕٜأزِ َ
غ ْ َد ٔي ْ َر ٔي ٜ
ف َع ْ ْ َرابٔ ٔ٘ َع ْ ْٖٓاْ ََ َٚ ،ا نْ ٖٓ ٝا ئ َٓسِ ُ
ؾ ْ ْسِ ٔ
ََ ٚ
()1
ط ْ ْ ِٛئ ٔ٘)  ٗ ،تــ :ٞغـــتاٙـ ةــ ٢ــ ٗٞخـــ٘  ٠ٞٙكــٙ ٞاضًــٞتٌَٙٞٚ٢ ٟــس  ،ةــ
ٔب َُ ٜ َٚ ٘ٔ ْ ٓٚ
كطزٙٝٗٝـٞن ك َٞ٢ ٞشٙــاُ ٞخ ؾـ َٞ٢ ١ٞثاز ؾـت ٠ٞثآ ٗٝزٝغــت ٓـا  ،كـَٚ٢ ٞػــتا
تَٚٚس ٙـّ ،هـ ٞضَِٙع ـطتِــ ٟخـ٘ ة ٌَٚ٢ـ ٝٗ ،ٞه ٞضـاك ٠ٞخـ٘ هٞغـٞض ٌَٚ٢ـ ٝٗ ،ٞهٝٗٞ
كـ ٞغع  ٠خ  ٠هٞغـٞض ٌَٚ٢ـ ٞالز ٌَٗٚ٢ ٝٗ ،ٝــ ٞةـ ٗٞضًَِٞٚٙاْ ُٞزٝظ ُٞ ٞ٢ ،ٟض خـ٘
غـٞض ِض غـتُٞ ٟكطزةا ،١ّٙةـ ٞضـاك ٗٞةـٞخؿـؿـ ٛخ ٙ ٠اضًٞتُٞ ٟز ةـاٙــّ.
ٗٞٓ ٝض هـٗٞةـاض َٞ٢ ٝٗٝفٞضً٘ٗزٞٙٝف ٓـٙٞـَ [ :ٞعِٔ أٜبُٖٔ ٞسَ ِٜسَ ، ٜ٠قٜاٍَ ٜ ،قْاٍَ
زَضُْ ْْ ٍُٛاهللٔ  :نٜ ٌْْٗ ٝأِْٖ ٌْْ ٢ايْٖٓ ْْازَْْٜ ٢سَٞ ََ ٣كعَْْدَ َِْْٔٔ ُٙا ٞيحَْْٖٓ ،ٔ١ؾَٝ ٜك :ٍُْْٛ ٝي ِْْٜٛأ ٖٕٜاهللٜ
ط ْسَ ،ٟ٠قْْ ٜاٍََٚ :نٜ ٌْٗ ٝأ ِٖ ٌْ ٢ا ٞيحَٖٓ ْْ َٜ ٔ١سَٞ ََ ٣ك َع ْدَ ِْٔ َٔ ُٙايٖٓ ْْاز،٢
َٖ ْدَأْ ٞؾَٜٝهَ ُْْٕٛ ٝعً ِِ٢ِٗٝ ْ ٜحَ ِ
حَُ ْْد ب ْْسقِ:
ؾَٝ ٜك :ٍُْْٛ ٝيِْٛ ْٜال أ ٖٕٜاهللْ َْٖ ٜدَأْ ،ٞقْْ ٜاٍَ :ؾَٜٝه ُٕ ْْٛ ٝي ُْ٘ ْٜغُْ ْ ٞهسَٟا]{ٜأَِ َسجَْ ُْ٘ أِ ٜ
خ ٝعًَ ٢ْ ْ ْٜغَْ ْ ْسِط ايبُخَْ ْ ْاز،ٟ٢
( )10660تعًْْ ْ ٝل غ ْ ْْعٝب اثزْ ْ ْْؤٚط :إ٢ضِْ ْ ْ َٓادُ ُٙؾَْ ْ ْ ٔ
َٚالْْ ٜانِٔ ب ْْسقَِٚ ،)3629( :حَطْْٖ َُٓ٘ اثيب ْْاْ ٞؾ ْْ" ٞايؿ ْْخٝخ "١ب ْْسقِ،})2034( :
ٗ تـــ٢ :ٞـــٞة٘ ٓـــ٘ضِٙٝطِ ٝخــــ٘ هــــِ َٟٚض ظ ٠ةـــآ ،زٝهـــآ :ثَٚغـًٞةــــٞض ٠خــــ٘ 
فٞضً٘ٗٙـــٞتٓ :ٟـــ ًٗ٘ٞكٞغـ ـَٚل ٟزؤظٝخٚـ ـَٚ ،ٟطـ ـاٗ ضَِٙطـ ـا ٠خـ ـ  ٜزٝةـــ َ ٚهـــٞ
ةـٞٓٞؾـتس  ،زٝهٞ ٞ٢ :َٛض خـ٘ ضٌَِِٙـا ٛٙكـطزةاَ٢ ،ــَٚ ٝٗٞطــاٗ ضَِٙطــاً ٠ـّ زٝةـ٘ٗ،
 ٢ــٝٗٞف ًا ٙــ ٠ٞخ ــ ١َٞخٞفٞت ــ ٞة  ٙــآْ ٝٗ ،ــ ًٗ٘ٞةـٞٓٞؾـتٞٚٚك ــٚـ َٚط ــاٗ
ضَِٙطا ٠خ  ٠زٝةِٚـآ هـ ٞزؤظٝخـس  ،زٝهــآ ٞ٢ :ـٞض خــ٘ ضٌَِِٙـاُٞ ٛٙكطزةــاًَٞ٢ ،ــٞ
َٚطـاٗ ضَِٙطــاَ زٝة٘ٗٝٗٞ٢ ،ف زٝةَٚتـً( ٞاٙـ ٠ٞزهدـ ؾـ )١ٛٚغـ٘ثاغط٘ظ ض ٟٙةـ .٠
 )1جاَع ايبْٝإ ،ج  ، 8ف.192
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يةلَوةســتةى ضـوارةم  :ك ٞزٝهـ : َّٚﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ،ةَٚطـً٘اْ
ضُِٞ ٗٝكـط ٗ ُـ ٟثٞضٗٝضز ـاضًـاْ ٓٞئٚــاْ ة َِٓٚـاة٘ٗٙــّ .
ًِٚـ زٝهـ : ٍَٚزُٝـ  ١ةاغـ٢ ٛـٗٞال ،زٝةـآ ٓـٞض هـَُِٙ٘ ٞـٞضً ٠ـٗٞال ـى ٗعـال
ةةٚػـتــط ،َٜكـ٢ ٞاٙـــا هــ َ٠ٗٞض ةاغـــ ٗٞضــــ ْ ز ٝــ٘ظٝض َٜ؟ ةَٚطً٘ــاْ ةــٞؽ خـــ٘ ٠
ثٞضٗٝضز ـاض ٓ ٗٞهـٌاْ ثَٚــسٝز ٝٗ ،ن ض ْ هـ ٞزُٚـاز ضٌَِِٙـا ٛٙكـطز ،ّٙكـ ٞزٝةـآ
ض ْ ةص ،١ّٙض ٟضـاك ٗٞضـ ٟخط ثـ ٞ؟ ضـٞ ٟةهـ ٗٞضـِ ٞ ٟض ًـ ٞ؟ ٗٝن ؾــتٟ
ةِٞضِٝتـٚـُٞ ،ٟن ٗٝن ٗضزٝكـاضٚٙـٞكـاُ ٟك ٞهًٗٞ ٞز  ٠عٞئـوـ ٟةـٞؾــٞضز ْ ،زٝةــآ
ةٞضُـاًـ ٠ٞشٙــاْ ٓـٞض هـ ٞخــ٘ ٗ ٝثَٚؿــامنــاْ ةـسض ،َٜةَٚطً٘ـاْ ةــُ ٞػـةــ ٞضِؤش٠
زٗ ٚٙؿــ : ٝٗٞغــع ضـ ْ زٝةـــآ ؟ ثاز ؾــت ضـ ْ زٝةـآ ؟ ضـٌٚاْ هـــآ ز َ٠؟ خــ٘
ضــٌٚاْ هـَٚسٝكـــا ...؟ ٓ ــٞٓ ٠ًٗ٘ٞضزٝة ــآ هــ ٞضِ َٙــٚٚ ٝٗ ٟــ ٝٗٞةع ُــط ٝٗ ، َٜةـــٞ
ً٘اْ ١ةـ ٞتٞمخٚــّ ،ةَٚطـً٘ـاْ ُاظ ُــط! َٜ
يةلَوةســتةى َـيهةـةم ِ٢ :جـا ه ٞك تـا ٛٙز

ﰆﰇ

زٝفـٞضً٘ : َ٠ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰈ ﰉﭼ ٝٗ ،ةاُـ كط ْ  :ك ٗٞ٢ ٞةـٞٓٞؾـت ٠ٞكـط ٗٝ

ةــًٚ ٞـط تتــاْ  ،ةـٓٞــ ٢ ٠ــــ ٞٙٝٗٝٗٞكـ ٞزٝتــاُلــطزٙ ،ـاُ :ٟةـٓٞـــ ٢ ٠ـ ٗٞكــطزٝٗٝ
ةاؾـاُٞ٢ ٝٗٞجنـاًتاْ زٝز ْ  َٞ٢ ،ةـٞٓٞؾـتٞتاْ ثَٚــةـ ِط ِٗ٢ ، ٝجــا ٢ــاٙا ة ضـ٢ ٟـَٞ
تٞعةٚـط ٝةـٞكـاضٓــات٘ ٝ؟
()1

طبَْْس )ٟ٢هـــ ٞتٞفػٚـ ــطٝك ٠ٞز  ،زٝهـ ـآ :ضـــُ٘ل٢ ٞـــ ٗٞةـٞٓٞؾــــت ٞؾــــَِٟ٘ٙ
أٜ (/
كـافطٝكـاْ ة٘ٗ ،ٝة ٙـ ٞةـًٚ ٞـط ُاٗةـط ٗ ،ٝك ٞ٢ ٞـٞض ةــ ٞثَٚـ٢ ٟـ َٞة ضُ٘ٗــٞ
ةــــآ  ٓ ،ــٌٚ٢ ًٗ٘ٞـاُس ض َ ٙــم ؾـــ٘ َِٟٙتاٙةـــٞت ٟخ ـ ٙٞٓ ٠ــــ ٞهــ ٞةـٞٓٞؾـــت، ١
ؾـ٘ َِٟٙكـافطَٙلـٚـ ةـًٚ ٞـــط ز ٝــط.َٜ
ب  /ةٞةَ ة ضُ٘ٗ َٚلـ ٟزٙلٞف ٓ ٞٙٞزٝهآ :ضُ٘ل ٞةٞٓٞؾـت ٗٝن ًٚـط زٝةَٚتٞ
ً٘هل ٟخ ٙـاْٝٗ ،ن ض ْ كٞغَٚم كً ٞء ت ٟة زًََِٚٚٝت ،ٝٗٞزٝةَٚت ٟٓ ٞخ ١٠
كٞؽ ة  ُٞٚ ٠ز ٗ  ٠ةلـاتُٞ ٗٞ٢ ،ٝٗٞف  ٗٞ٢ةـٞٓٞؾـتً٘ ٞهـل ٟخ ٙـاُـ.ٞ
 )1جاَع ايبْٝإ ،ج  ، 8ف .193
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ج ً /اُـاٙـٞكــــ ٟزٙلٞؾـــٙٝٗٞ٢ ٟــ ٞكــ٢ ٞــ ْ ٗٞكـطزٝٗٝكـــاُٚاْ هٞئــٞزٝض ةـٞٓٞؾـــت
ُٚــّ ،ة ٙــ٢ ٞــٗ َٞؾـــًٚ ٠ٞــط ت ٞةـٞكـاضٓــات٘ٝٗ ،ٝن ضـ ْ ةاةــاًٚ ٠ــط تطط ةـــٞ
ًٚـط تً ٝٗٞاُسٗٗ ُاةــآُٚ ٗٞ٢ ،ـ ةــٓ ٞـًٞاْ ؾـًٞ٢ ،َٝ٘ٚـٞف هَٚلـس ُٞٙٝٗٞكــٟ
ـ٘ ُـٌٚ٢ : ٞاُس ض ْ كطزٝٗٝكـاُٚاْ ٓ كــاضْ ةـ ضـُ٘ٗ ٞةـٞٓٞؾــت ،ةــٞةَ ٢ـٗٞ
كطزُ ُٞ ٗٝطخ ٟتَٚطٗ ت ٠ٗ ٗٞةـٞٓٞؾـــت ُني.
و.
ال ٢إ ٜيَ٘ إ٢ال ٤أِْٜتَ  ،أٜضِ ْ َت ِػؿٔ ُسىَٜٚ ٜأتُٛبُ ٢إيٜ ْ ِٜٝ
غ َٗدُ أٜ ِٕٜ
خ ُِ ٔدى ، ٜأِ ٜ
ض ِبخَا َْو ٜاي َٚ ًُِٖٗ٤بٔ َ
ُ
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ده رسي ثينجه م
7



ثيَهاســةى ئةم دةرســة
ُٓٔ ؿَكهعُّا٘ ٍُ ؿَ (ٓ )01عايعُت ثًَيعـَّٓ ،عايُتُىعإِ ( 44تعا ٍ ،)35عُٔ ؿَ (ٓ )01ععايُتُؿ
ؿكيَقتعليٗ وتىويَعقّ ًَٕى ٘ بعًُُٙععيًًاْ٘ ؿزمَػًًعإِ تًَـ يعُٙ ،عُكوَٙا ٓعُٔ عُٕـ ٓععايُتُ
تاىُ ًعىيًََٖيُ ٍُ مىكِٓعإـ  ،ىُ باهٌ (ُٓععلِ ل)ْ َُٓٙعِ ُٓععلِ فِ تًَـ يُ ،ىُ ؿياكَ ًعىيًََٖيُ
ٍُ ًَٕىَكِ هعيِ بعًُُٙعتْ ؿزمَػـ و ،ػٍَُعيُىععُّ ٓعاطععاؿ كٍ ٙعُك ىععأ ٍعُ بعًُُٙععتْ ؿزمَؾ
ٙعُْ٘ ،هعُالٔ ٍُ بعًُُٙعيًًا٘ ؿَىعُْ٘  ،هعُكمٌَٕعيِ ؿزمَػًًُىعإًٍ ؿَىععُ٘ .
ُٙكوَٙا باهعٌ دعاكِ ععًًٌُ ؿَىعلٍَ ،ىعُ ٍعُ ًَٕعى ٘ بعًُُٙععتْ ؿزمَػًًإعـ موععُّ ػع ّ
ؿَىععاتْ ُٕفعليعٗ ٍُ ،ؿزمَػعًًُىعا٘ ؿَىعات .
ثاًا٘ ػعى ّ ىعاكبعُدعآ ُٓو كِ هعيًًُ كِ ؿَطُيُٕآ ىُ  ٙىعاكّ ُٓو عاكَٕىوهعُ ُٕطليوعُّ
َُٓٙعِ ؿزمَؾٓ ،عُوَ بىوَ ىُ ٓعايًٖعُىعُيإًعا٘ بعُ طعاٍَعيعُو ياكيعٌ طلتعىَو ،فيإِ ؿًٕعا فليعىّ
ؿ و٘ !
ثاًا٘ باهٌ مىكِٓعا٘ ؿَىعات ىُ بععُ ُّبعُهععيًًَ ٙعاتىَو  ،هعُكَجنععأ باهعٌ ثًُعًَْإًٌْ
ؿ ؾْ سُهلَت ػعى كؿِٕ ُٓو ُٕ ؿَىعات  ،ىُ مىكِٓعإًا٘ فُك ّ َ ىلؿوَْ  ،ثٌعيًا٘ ٍُ بعإءْ
ثُيعاِّ ثًَغعُّبعُك ٘ ( َعًَـ ِٔٗٝايصٖـ ـالَ َُٚ ٠ايظٖالَّ) ىلؿوَ !
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وَ ٙعععاوَآلِٕ بعًُُٙعععت بععإاِ ٙععاوَآلِٕ ٓعععاطل "ّ ؿزمَؾ"يععا٘ ىععلؿ :ىععُ ًَْٓععُ
بًًْٖا٘ بعٍَُعًًََٖعً ىُ ثُكوَكؿطعاكّا٘ ثًَِ ؿ بىويٗ ِك هععت ؿَك عىوٖٓ ،ذععا ٓععايا ًَٓعىََ
بعٍَُعًَٖععِ ثُكوَكؿطعععاكتإيا٘ بًٖععِ ِك هعععت ؿَكب عآ ؟ طىتًععا٘ :بعُ ٍَععآٖٓ ،ذعععا دا ِك ععًًٌُ
دعاكِيععـ  :ىعُ ُٕفليٖععِ ػععى ٍعُ هعيُّيعععاك ٘ ﭯ ُٓو ٕعُّ "ػٍَُععً" ٍععُ كِيَععِ ػعععى ؿ

الؿَؿَْ٘ ٙعُوٍَعـَؿَ٘ ػعى كو ػ ًَ عِ بيعععُ٘ ،وَ بلِو ًععًا٘ بععُ كِزفّ ؿو يععٌ ًٕعععُ ﭺ

وَ ٍععُ ًَٕى ًٕععا٘ "بعًُُٙعععيًًاْ٘ ؿزمَػًًععا٘" ؿ ًَٕعى ًٕ عَعً ُٙيعععُوٍُ ،ه ععُك بعععُكم يٌ
يعُىعععا٘ ثً ععاو ًًَٕ ٙععععُ٘  ،ى ععُ ُّٙىوي ععا٘ بعععُ ًٌٕععإُىعععإًا٘ ؿَٕاهععُٖوَ ،وَ بإاععععِ
ٙاوَآلٕعِ بعًُُٙعيًا٘ ىلؿ ىُ  :هعُالّيعا٘ ٍععآ بعآ ُٕ ،عىوبىوٕععُ ًَٕععى "بعًُُٙععت"َّ،
بععععُآلٔ ٓىًَّعـيعععععا٘ و بعععىو "ب عععععٗ" ﮐ وَ ىععععاتًًَ كِوويعععا٘ بععععُكَو ٙعععاوَآلِٕ ؿزمَؾ

وَك ُكػًَٖل  ،طىتًا٘ :ثُكوَكؿطعاكّا٘ ! كَِطَُِ ى ّعٍَُِ هعيُّيععاك نا٘ ُّػعُ ﮟ وَ
ٙعاوَآلٕعِ ُٓعع ِل ل ثًعاو ًَٕيعًا٘ "ىُ بعُ ًٌٕععإُ ؿَيإٖعاهًُٖوَ" بإء ىعلؿ  :طىتًعا٘ :

ٓعايا ى ّعٍَُُىعُتاْ٘ ٓعُوَ ىُ ػ تا٘ بعُ مٍعاععلت ،هععىوؿيَيِ ثًَاُيإعـ٘ ؟ ﮮ ٓعايععا
ٓعععا ُٓو ٕععُ بععىو٘ "بعًُُٙعيًًُىعععا٘" ىععُ هععىيَٖـتا٘ ؿَػعععى كؿ ،ػعععى بعععُمَيٌ ثًًَ ععإـ
ٕايُتععُوَ؟ "ىُ ععِ ًَٓوعععيا ثًًَععا٘ طععىتل  ":ب ععُٖ بعًُُٙعععيُوَُٕ ،تلهعععيا٘ ٍُهعععُكَو

ُٕػُّب ععاك ؿَب ععٗ ! ﯠ وَ  ٙععاوَآلِٕ ٓعاط ععل "ّ ؿزمَؾ" بععإاِ ٙععاوَآلِٕ بعًُُٙعععيًا٘
ى ععلؿ  :ى ععُ ٍععُ ٓع ععاو ،ي ععا٘ ٍععُوَّ ىععُ ػعععى ثًًَ ععـ و٘ ،بعُهعععُكّإـ بلِيَععععق٘ ،طىتًععا٘ :

بًَاعىّا٘ ػعى ٍُ ىعافعل ِٕ مُؿَغعُ ىعلؿوو٘ ﯶ ُٓو ٕعُّ ىعُ ٓعايًٖعُىُيعإًععا٘ ىعلؿوَ
بعععُ ّايعععُّ ػافعععآلْ٘ ياكيعععٌ ،وَ فيعععإِ ؿًٕععععا فليعععىّ ؿ و٘ ،ب يعععُ ٓععُّلِز ًَْٓعععَُ
ٍُبًعليعا٘ ؿَىعُيٗ ،وٌَ ع ٘ ُٓو ٘ ؿيعـ كّ ُّٓلِزيعا٘ ٍُ يعاؿ ىعلؿبىو ،وَ ٕيعىوٍَعًًععا٘
ٍععُ ٓعايُتُىعععانا٘ ؿَىععلؿ ﰋ وَ بعععُ ؿًٍَٖععايٌ ًَْٓععُ ى ععيًَبًَيْا٘ ب ع ًَٖٙععاو٘ ،ىععُ بعععُ

م ًٕعاكيًععُوَ كِوون ععا٘ ىلؿزتععُوَ ،كِيَْٖععععايٌْ بعُمَيًععععُ ،بع ىُهعععإًًَ ب علِو بًَٖٗ ﭛ
ٖٓذعععا ٓعععايا عاوَكِ َيعععِ هعُكَجنعععاُّىُّ ؿَىععُ٘ ! ىعععاتًًَ هعُكَجنعععاُّىُّ ؿٍَ "ٓععُوَّ
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فُكّىويعُتِْ ٙعُو ٍَعِ ثًَـ وَ ؿيَيعععُ ؿّ" ُٓو ٕعععُّ ىعُ ثًٌَعععيععل ٍعُ بًععليا٘ ىلؿبعىو،
ؿٍََعًَٗ :بععُ ِك هعععيًِ ثًَغعُّبععُك ِٕ ثُكوَكؿطعععاكّا٘ٙ ،عُمًا٘ ًَٖٙعابىوٖٓ ،ذعععا ٓععايا ٙععً
تيعاىعععاك ًًَٕ ٙععُ٘ تيعععاّا٘ "ٍععُ الّ ػعععى " ب ع بيععُ٘ ،يععا٘ باع ًَعلِكيًَٖععععُوَ "بع فيععععإِ
ؿًٕع ا" ىلؿَوَيعُىِ ؿييعُّ دًعا ٍعُ ىعلؿَوَ ثًٌَعىوَىععانا٘ بيعُيٗ ؟! بععُ ّوعع طععُكيٌ
"ُٓو ٕععُ" ػ يا٘ ٍُ ؿَهعيـ وُٓ ،وَّ بعُ ؿكز ٍَُٙععًا٘ ؿَبعُهعتًًٍَ ،عا٘ و٘ بىو ﮄ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ايٓـ َذأَ ٔ٤ـ َٔ اي ٖٓـ َذ٣
صـٌُ ِّ
ت َٚظُ ُٗـٛسََُٚ ،ُٙأ ِ
صـٔ ِٛ
(ﭑ)  :و تُ :بإاعِ ىلؿ( ،ايـِّٓ َذاَ :ُ٤س ِفـعُ اي ٖ
ت َْ ـ ٔذ ٟأَ ٌّٟس ٔفٝــع) ْٔ ( ،ـ َذا )٤و تععُ :ؿَٕععء بعععُكمىلؿُٕوَو ؿَٕععء
َأ ٟايشٗطُٛب ــَٚ ،١ص ـْ ِٛ
ٓعاًععيل ىععلؿ٘ ،وَ وًعععُّ ( ْٔـذَاٍ )٤ععُ بُٖكَِتععـ ٍععُ ( َْــذَ)٣وَ ٙععاتىََْ ( ،ـذَ )٣و تععُ:
 )ٟو تُ :ؿَٕاعًَيِ بعُكم.
ت َْ ٔذ ٌّ
ٓعاوٕعء ،ياػعىؿ تُ ِك يعٌ ،وَ ؿَطعىتلٍَ( :صْ ِٛ

(ﭜ ) َ( :أصٌُِ احلَلِّ ايـُُطـابَ َكَٚ ُ١ايـُُ َٛافَ َك ،)١وًعُّ (سَـل) ٍُ بُٖكَِتعـ بلييًعُ ٍعُوَّ
ىُ ؿَطعىتلٍٍَُ ،طعَُِ ٓعُوَّ ىعُ ُٙيعُ ،ثلِ بعُ ثًَوعت بعآْ كِيَعً ؿَكب عآ.

ؼْٔ ٕ٤ٞـ َذاَُ( ،)ّ٤ـؤَرِّٕ) بلييًعُ ٍعُ ٙعُك ىُهعًًَ ىعُ
(ﭨ) ( :ايـُُ َؤرُِّٕ  :نٌُٗ ََِٔ ُٜعِ ًُِٔ ٔب َ
ٓعاطعععاؿ ك بيعععاتُوَ بعععًًَُىَّ بإاعيعععلؿ٘ ،و تععُ :ػٍَُعععً ٓعاطعععاؿ ك بيعععاتُوَ ،ب يععُ
بإاعب ًَ ععق ث ًَععِ ؿَطعععىتلٍََُ ( :ـؤَرِّٕ) ،ععىٕيُ ػُ ٍَعععً ٓعاطعععاؿ ك ؿَىعععاتُوَ ،ىععُ ىعععاتِ
ُٓجنعاّـ ٕعِ ٕىيَععقَ.

صــذٗ َقـذِ
صـذُٚدُ َٚاي َ
(ﭱﭲﭳ ﭴ)  :و تععُ :ػُ ٍَعععً ٍععُ كِ َيعععِ ػعععى الؿَؿَ٘( ،اي ٗ

َٜهُ ـ ُٕٛاِْصٔــ َشا َف ّا عَ ـٔ ايؼــَٚ ٕ٤ٞاَِ ٔت َٓاعَــ ّاَٚ ،قَ ـذِ َٜهُــ ُٕٛصَــشِ َف ّا َََِٓ ٚعَ ـ ّا)( ،صُــذُٚدُ ،صَــذٓ)
ؿَطىجنعععآ بلييعععِ بعععآ ٍععُوَّ ىععُ ًٖٓوعععا٘ ػعع ّ و م ٍععُ ًعععيًًَ بًَٖعععآْ كِووّ
تًَُٖىعاتْ ؿَهعيبعُكؿ كيٌ بعآ  ،وَ ؿًَاىجنععآ بلييعِ بعآ ٍعُوَّ ػٍَُععً البعـ تْ
ثًٌَعاًعليٌ ٍُ ػٍَُعً بيعات ٍ ،عُوَّ بععُكَو ٙععُو ب ععٗ ٖٓ ،ذععا ٍع ًَعععلَؿ ىعُ ػععى
و ّ ف ععُكّىوَ ُّ ،بعُهعععيِ ُٓوَيععُ ُٓ ،و ٕععُ ػ يعععا٘ ٍععُ كِ َيعععِ ػعععى الؿَؿَ٘ ،ي عا٘
ػٍَُعً الؿَؿَ٘.

دَٗا) و تععُ :ؿَيإععُو َّ ػعععى كّ بيععُ٘ ،الكّ
دـ ـا َ
طًُـ ُبـ ـ ٕٛا ٔعـَ ٛ
(ﭵ ﭶ)  :ي ععإِِ َٜ( :

بيعُ٘ ،ؿَيعإُوآ ِك هعيُ ًعُماِّ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك بعُ ػعى كيِ خبُُٕ بعُك عاوّ
ػٍَُعععيِ ،وٌَ عع ٘ ًَٓوععععيا ؿَوٍَُتععُ ىعافعععلو مٍعًَٚعنَىعععاْ٘ عٍُعْإًًُىعععا٘ ،ىععُ
ؿَيإ ععُوَّ ثُكوَكؿطعععاكيَيًِْ ثُكهعي ععل ويَيًِ بعُهعععُك ػُ ٍَعععيـ بيععُ٘ ،ؿَيإععُوَّ
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بعُٙع ّ ٍَُٙوعىىُوتِ ٍَُٙعُو الؿَُٕك ُّٕ ُٕٙعـَّ طلووثعٌ الكٍَِْ ىل ْىععاٍَُوَ ،و
ثًٌَععا٘ بعـَ٘  ،ىُ ًٓوالٔ ٓعاو يُ ،ىعُ ب ػ ًعًا٘ ؿَم ٕعٗ ىعُ ُٓ ،و ٕعُ اليعإعععـ وَو
ًٓوععالٔ كِيَعِ ِك هعيِ ػعى يُ .

ذــاب) بعععُ ّإععاّ
س َ
ذـ ـابُ  :ايـ ـ َُِٓعُ َٔ ـ َٔ ايُٛصُ ـ ـ ، )ٍٛوًعععُّ ( ٔ
ذـ ـبُ َٚاحلٔ َ
(ﭼ) ( :احلَ ِ

ثععُكؿَ ؿَّ ،وَ بعععُ ّإ ععاّ كِيَا ععلتٗ ٍععُ طُيٌعععَ ؿَّ ،كٍَِ ٍععُ ًعععيًًَ با ععلٍ ،باعععاتُ
سذَاب).
سذِـب) ،وَ ثًٌَععٌ ؿَطعىتلٍَٔ ( :
ًعيًًَ ،ثًَِ ؿَطعىتلٍََ ( :

دضُ َب ِٝـ ـ َٔ اجلَ ٖٓ ـ َٔٚ ١اي ٖٓ ـاسٔ،
ط ـٛس َب ـ َٔ ِٝاجلَٖٓ ـ ـ َٔٚ ١ايٖٓ ـ ـاسٔ ،احلَ ـ ـا ٔ
(ﭿ) ( :األَعِ ـ ـشَافُٔ :قٝــٌ ُ :

ش :ٔٙٔٛأَعِ ـالَ( ،)ُٙأَعِـشَاف) ؿيى كو ًعىوك يُىععُ ٍعُ ًَٕعى ٘
جل َبٌِٔ َْ َٚ ،
د ُِعُ عُشفُ َٚ ،عشِفُ ا َ
َ
جلبٌَ) و تُ :
بعًُُٙعتْ ؿزمَػـ  ،وَ (أَ ِعشَاف) ى ّ ( ُعشِف)َ  ،ؿَطعىتلٍَ ُ ( :عشِفُ ا َ
ٍىوتيعُّ ُٙكَ بعُكمّ ًعايُىعُ  ،ياػعىؿ مُك غعُىعُّ ٍعُ الّ هععُكيَىَ .

طـَُ ِٝا ،٤ط ـَُِٝٝا)٤
ال ََ ــٙ ، )ُ١ععُكؿوو وًعععُّ ( ٔ
ايظـَُِٝٝا : ُ٤ايعَـ َ
ايظـَُ ِٝاِّ َٚ ُ٤
(ﮃ) ِّ ( :
ط ـَِٖٛتُُ٘) و تُ ًٌٕ :ععإُؿ كٔ ىععلؿ .
ط ـَِٖٛتُُ٘ َأ ٟأَعِ ًَُِتُ ـُ٘) َ ( ،
و تُ ًٌٕ :ععإُ َ َٚ ( ،
سزَا َ )ُ٘٥يععإِ  :بعُك ٕبعُك  ،كِووبعُكِووّ .
(ﮕ)  :و تععُ ٔ ( :

س ٖتـ ٢أَطــايَُ٘)َ ( ،فـاضَ
ألَ ُٙ
صـبٖ ّاََٚ ،أ َفـاضَ ٔإ َْـأ َُٙ٤إ َرا ََـ َ
(ﯧ)َ ( :فـاضَ اي ـ َُأ ُ٤إرِا طــاٍَ ََِٓ َ
ايـ َُا )٤و تُٓ :عاوَىعُ ٙعٍَُععلِف َ( ،أ َفاضَ ٔإ َْا )َُٙ٤و تُ :معاثُىععُّ ػع ّ ثعلِ ىعلؿ ٙعُتا
ٍععًَِ كِف .

ؼـػٌُُ اإلِْٔظ ــإَ َع ُٖ ـا َٜعِ ٔٓ ٝـ٘ٔ َ ُٗ ٗٔ ُٜٚـُ٘)َ ( ،ي ُٗ ـٙ )ٛععُك ًعععيًَيُ ّلز عع
(ﯺ) ( :ايًٖ ُٗـ ََ : ٛـا ِ َٜ
هعُكمععاَِ بيعععات ،بععآ ٓعاطعععاّ بيعععات ٍععُ ًعععيًًَ ىععُ بع ٓععُو طلٕاععععُ ،وَ ؿَطعععىتلٍَ:
نَـ َزا) ٙعُكؿووىِ يععٌُ ّإععاٍ ُٙيععُ ،و تععُ :بعآ ٓعاطعععأ
( َيـ َٗـ ـِٛتُ ٔب َهـ َزاَ َٚ ،يـ ـ َِٗٛتُ َعـِٔ ٓ
ىعلؿ ،ػافعآلٕـٔ بعُٙع ّ فععآل٘ ًعيُوَ.

(ﯻ )( :أصٌ ايًعٔبٔ ََٔٔ اي ًٗعَابٔ َ ُٖٚـ َٛاي ُبضَامُ ايظـا ٔ ،)ٌُ٥وًععُّ ( َي ٔعـب) ٍعُ بٖ ًٖععُؿ

ب ٔإ َرا نــإَ ٔفعِ ًُـ ُ٘
ٍُ ( ُي َع ـاب)َوَ ٙععاتىَ ،و تُٓ :عُو ًٍيعععُّ ىعُ ٍعُ ؿَٔ ؿ يعععَُ َٚ ( ،ي ٔعـ َ
شٝشَ ّا)َ ( ،يعٔــبَ) بلييًعععُ ٍعععُوَّ ىلؿَوَيعععٌُ بيععععات،
َغِٝــشُ َقاصٔــ ٕذ بٔــ ٔ٘ ََكِصَــ َذّا صَــ ٔ
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ُّبعُهعيًَيِ ِك هعيِ ٍُ ثٌعيُوَ ُٕبعآ ،ؿَطعىتلٍَ :بعُ طعاٍَعيُ و ؿَىعات ،داكّ و يعُ
ىُهععًًَ موعععُ بعععُ ىُهعًَيِ ؿّ ؿٍََععععآٓ ،ععُويٍ تعىوكَِ ؿَب عآ ،ؿَ ٍَعآ :ىعععاىُ تععىوكَِ
ُّبعععُ ،بعععُ ِك هعععيٓ ٕععُبىو ،بعععُ طعا ٍَععئُ بععىوُّ ،بعُهعععيٓ ٓععُوَ ٕععُبىو ىععُ تع ٍععًَِ
تًَاعُيٌعيىوُّٓ ،وَ ثًَعِ ؿَطعىتعلٍََ ( :ي ـ ٔعـب).

دـ ُع ٔإ َيِٝـ٘ٔ،
صـٌَٓٔ ٚ ،ـُ٘ :ا ِي َُ ِ٥ٔ ٛـ ٌُ يًُ ٛـ ٔع ا ٖيـزِٔ ُٜ ٟش َ
أل ِ
(ﭟ) ( :ايتَـأِ : ٌُٜٚايشُدُٛعُ إٔي ـ  ٢ا َ
ؼــ ٔ٤ٞإٔيـ ـ ٢ايػَا َٜــ ١ايـ ـُشاد َٓٔ ٠ـُ٘ٔ ،ع ًِ َُ ـ ّا ن ــإَ أَٔ ِٚف ِع ـالَّ ،ف ٔلــ ٞاي ٔع ًِــِ
َ ُٖ ٚـَ َٛسدٗ اي ٖ
ﭽﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯚ ﯛﯜ...ﯪﭼآل عنررررر

ايلعِــٌٔ

ــ : ٛﭽ...ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ...ﮄﭼ ألعر ر

ــ: ٛ

ٚ ،ف ـ ـ ـٞ

) ،و تعععُ ( :تَأِ ٜٚــٌ)

بلييًُ ٍُ طُ ِك ٕعُوَ ب هعُك بُٖكَِتُٓ ،و ًععىيَُّٖ ىعُ ًععيِ بع ال ؿَطًَلِؿكيَيعُوَ،
ٖٓذععععا ؿٍََعععععآ( :تَأِ ٜٚــٌ) بلييًع ععُ ٍع ععُوَّ ىعععُ تع ع موععععُيٌُ باًَلِيع ععُوَ بع ع ٓعععُو
ُّبعُهعععيُّ ىععُ تًًَععـ كَِ عععاو ىععل وَ ،دععا ٍععُ كِووّ عًًًَْععُوٍَ ،ععُ كِووّ
ىلؿَيًععُوٍَ ،ععُ كِووّ عًَعًًْععُوَ ،وٌَ ػعععى

ﯗ ﯘ ﯚ ﯛﯜ

ؿَفععُكّىَّ :ﭽﯔ ﯕ ﯖ

..ﯪﭼآل عنرر

 ،و تعععُٓ :عععُو فُكّايٌععععيُ تعععًُٕا

ػععععى و كِز ع ععىو ٘ ٍع ععُ م ًٕعععاكيٌ ؿ تًًَع ععـَطُ٘  ،وَ ُّبعُهععععيُىُّ ؿَم ٕعععٍٗ ،عععُ
ىعععععلؿَوََ ؿ  ،وٌَ ػععععععى ؿَفعععععُكّىَّ :ﭽ...ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ..ﮄﭼ

ألع ر  ،و تععُ ٓ :عععايا عاوَكِ َيعععِ ععِ ؿَىععُ٘ ،داععُ ٍععُوَّ ىععُ مىكِٓعععا٘ ٙععُو ٍَِ
ثًَـ وَ بًَيُؿّ بعُ ىعلؿَوَ ؟ يا٘ ؿَطىجنعآ ُّبُهعت ثًَِ ٙعاتُٖ ؿٍ ُٓو ًعيُ بعآ،
وٌَ ػُوُٕىععُّ يىهععك عَععًُ

ٍوععالٔ ،ىععُ طععىتِ :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﯝﭼ يوسررف  ،و تععُٓ :ععُوَ هعُكَجنعععاِّ ػُوُٕىُّععُ  ،ىععُ
ثًٌَعيعل بًٖعًبىؤ  ،بًَاعىّا٘ ثُكوَكؿطعاك ػُوُٕىعُّعِ بعُ ِك هعت طعًَ ِل .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ػععععى ّ ثُكوَكؿطععععاك وٌَ ثًٌَعععع باهع ععْا٘ ىعععلؿٍ ،عععُٔ ؿَ (ٓ )10ععععايُتُؿ  ،وتىويَعععقْ
ؿياٍع طعععًَيِ ؿووكو ؿكيَععقّ َُٓٙعععِ بعًُُٙعععتْ َُٓٙعععِ ؿزمَؾ ؿَػاتععُ كِوو ،وَ باهعععِ
ُٓعع ِل ل ؿَىعات ،وَ ىُهعإًًَ ىُ ٍُهعُك (ُٓعع ِل ل)٘ و تُ ُٓ :و ًعىيَُّٖ ىُ ٍُ ًَٕعى ِٕ
بعًُُٙعتْ ؿزمَؾ ؿ يعُ باهعِ ؿَىعات  ،وَ ثاًا٘ باهعِ هعُكَجنعاِّ ُٓو ُٕ ؿَىععات  ،ىعُ
ٍ اليعععإـ بىو  ،وَ ٓايًٖعععِ ػعععى ّ ثُكوَكؿطعععاكيا٘ فععُك ّ َ ىلؿبععىو  ،ب يععُ ٍععُ
ٍععُ كِ َ
ؿو كِزفؿ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك ٓعُو ٘ فعُك ّ َ ؿَىعات.
هعععععُكَتا ػعععععى

ؿَفععععُكّىٍَ :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭼ ،وَ ٙععاوَآلِٕ بعًُُٙعععت،
يععا٘ ػاوَٕععإِ بعًُُٙعععت ،بإا ععِ  ٙععاوَآل٘ ،يععا٘ ػ ععاوَٕإِ ٓعاط ععلٍ ؿزمَػًععا٘ ىععععلؿ،
طىتًعا٘ ًَْٓ :عُ ُٓوَّ ثُكوَكؿطعاكّا٘ بعٍَُعًَٖعِ ثًَـ بىويٗ ،ىُ ب ًٖععُ ًَٕعى بًُُٙععت ،
ٙاتُ ؿّْ ِ ،ك هعت ؿَك ىو ُٓ ،ؿّ ٓايعا ًَٓىََ ُٓوَّ ثُكوَكؿطعاكتا٘ طقعيِ ثًَعـ بىو٘ ،
ِك هعت ؿَك ىو ؟ ٓعُو ًٍٕ طىتًععا٘  :بعٍَُعععآ (ٓعُوَ ٍعُ ؿزمَؾ ؿ يعْٗ ِك هععت ؿَك عىو) ،
ٍَُٙبعععُتُ بعًُُٙعيًًُىعععا٘ وٌَ هعععُكى ُٕو هعُكمٌَٕعععت ٓععُوَيا٘ ثععآ ؿَ ٍَعًَُٗٓ ،طععُكٕا
ّعاؿ ٔ ٍُ ؿزمَػعـ ٘ ،ؿياكَ ؿَم ٕٗ ىُ وٌَ ٘ ّىفؿَّ ػعى ب بعًُُٙععيًًا٘ ٙعات تععُ
ؿُّٙ ،كًَِععععُّ ػععععى َ بع ع ؿزمَػًًع عا٘ ٙعات تع ععُ ؿّ ،وٌَ ع ع ٘ بعٍَُع ععًَِٖ ػععععى بع ع
ًْٓعإـ ك ٘ ٙاتع تعُ ؿُّٙ ،كًَِعُّ ػعى َ بع ىعافععل ٘ ٙاتعع تُ ؿّ ،ب يعُ ٙعً ععاكيا٘
ًٕععُ ؿٍََععًَٗ :بعٍَُععععآًَْٓ ،ععَُ ٓععُوَّ ىععُ ػعععى طقيععِ ثععآ ؿ بععىويْٗ ُٙكًَِعععُّ ثععآ
ًٍَيعلؿبىويععٗ ٙ ،عات تعععُؿّ ،ﭽﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭼٖٓ ،ذععا

بإاعيعُكيًَ بإاِ ىعلؿ ٍُ ،بعُيًٖعإعـ  ،دعاكِ ًًعٌُ داكِيـ ٍُ ًَٕى ًٕعإـ  ،ىعُ ُٕفليٖععِ
ػعى ٍُ هععيُّيععاك ٘{ ،و تعُُٓ :و ٕعُّ ىعُ ٍعُ ؿزمَػعـ ٘} ،ىعُ ؿيعاكَ بعُٙعع ّ هععيُِّ
ػ يعععإُوَ

ععىوُٕتعععُ ؿزمَؾُٓ ،طعععُكٕا ػععععى هععععئُ ٍعععُ بعُٕـَىععععإِ ٕاىعععات ،ﭽﭶ
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ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ لعنكبررررررو ،
و تُُٕ :ؿَطىجنعا ػعى هعئُ بيعات ،بعُآلٔ ػ يعا٘ هعيًُّا٘ ٍُ ػ يعا٘ ىععلؿ.

ٖٓذعا ؿو يِ باهعِ هعيُُّىُيا٘ ؿَىعات ،ؿَفُكّىَّ :ﭽﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭼُٓ ،و ٕععُّ ىععُ ػ يععا٘ ٍععُ كِيَعععِ ػععععى الؿَؿ و،
ػٍَُعيًٌع ععًا٘ الؿَؿ  ،وَ ؿًَعععععًا٘ ويوععععت ىعععُ ػععععى كْ ػع ع ًَ ْ الكو ع ععُوت بًؼُٕعععُ

بعُك عاوّ ػٍَُعيعِ بًبع ًَنكيَٖععْٗ ٍُ ،بعُك عاويعا٘ خبعُ٘  ،ﭽﭷﭸ ﭹﭼ،
وَ ب ؿو كِزفيٍ بًَبعلِو بىو٘ .
ٖٓذعا ؿيَيُ هعُك باهعِ ُٓعع ِل لْ ؿَفُكّىَّ  :ﭽﭻ ﭼﭼًَٕ ،عى ًَٕيععًا٘ ٍعُ
ًَٕععى ٕـ ُٙيعُ  ،ثعُكؿَيٌُ ُٙيعُ ٍُ ًَٕى ًٕإـ ًَٕ ٍُ ،ى ٘ بعًُُٙعيًًاْ٘ ؿزمَػًًا٘ ؿ ،

يععععا٘ ًَٕعععى ِٕ بعًُُٙععععتْ ؿزمَؾ ؿ  ،ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼٍُ ،هععععُك هعى ُٕىععععاْ٘
بعُكم يًُىعإِ ُٓو ًَٕى ُٕ{ ،ىُ ؿيعاكَ ؿَبعآ مزك طُوكَبععآْٙ ،عُك ػععى ب ػع ّ ؿَم ٕعآ
ٕعُ ؟!} ثًعاو ًًَٕ ٙعُ٘  ،ﭽﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﭼ ،هععُكَتا بعإاِ

ػاوَٕعععاْ٘ ٙع ععاوَآلِٕ بعًُُٙععععيًا٘ ىعععلؿْ طىتًعععا٘ :هععععُالّيا٘ ٍعععآ بع ععآ {ٓعاًععععيًِْ

هُالُّتًًيا٘ ٍُهعُك بآ} ،ﭽﮌ ﮍ ﮎﮏﭼ ُٕ ،ىوبىوُٕ بعًُُٙععت ،
بعُآلٔ ٓىًَّـيا٘ و بىو ٓىًَّـَو ك بىو٘{ ،ىعُ ب

ٖععُ ًَٕععىّ} ﭽﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،وَ ىععععععاتًًَ كِوويعععععا٘ ثعععععآ
وَك ُكػًَٖعععل  ،بععععُكَو ٙعععاوَآلِٕ ٓعاطعععلّ ؿزمَؾ ،طىتًعععا٘ :ثُكوَكؿطععععاكّا٘ ! كَِطععععُ َِ
ى ّعععٍَُِ هعيُّيععععاك نا٘ ُّػعععُ ،يإععععُِٓ :طعععُك بعُؿَهععععت ػ يعععا٘ بىو يععععُ تُّاًعععاّ
ؿزمَػًا٘ ُٕؿَىلؿ ،ب ػ يعا٘ هآلويا٘ ٍُ بعًُُٙعيًًُىعا٘ ىعلؿو ثًَعِ ٓىًَّعـَو ك بىو٘،
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بعععُآلٔ ب ع ؿزمَػًًُىعععا٘ ؿَف ععُكّىٍَ :ﭽﮒﮓﭼ ،يععععإُِ ( :ق ًٔـ ـبَت) ىعععاتًًَ ىععُ
كِوويا٘ ثعآ وَك ُكػًَٖعل بععُكَو ٙعععاوَآلِٕ ٓععاطلّ ؿزمَؾٓ ،عُو ؿنُٕعُيا٘ بًٖعِٓ ،عُو
هن و ًُٓيُجنعُيا٘ بًِٖ ٍُ ،ثُكوَكؿطعاكيا٘ ثعا ِك ٕعُوَِ :كَطععَُِ ى ٍَُّععٌ هعيُّيععاك نا٘

ُّػُ ،ﭽﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﭼ ،وَ ٙعاوَآلٕعِ ُٓععع ِل ل
ُٓو ٕعُّ ٍُهعُك هععى ُٕىعاْ٘ بعُكم يًعُىعإعِ ُٓو ؿيعى كو ثاكؿَيععُّ ًَٕععى ٘ بعًُُٙععتْ

ؿزمَػٗ ،بإاعِ ثًعاو ًَٕيعًا٘ ىلؿ ،ىُ بعُ ًٌٕإُىعإًا٘ ؿَيإٖاهعًُٖوَ ،ﭽﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﭼ ،طىتًا٘  :هعىوؿيَيعيا٘ ٍعُو ؿَهتْ ثًَىَٕـو ًعىيَٖيُوتىوَىعإيا٘،

بًٖعععِ ؟ {ُٓو ٕععُّ ىععُ ٍَُٙيعاخنعٍَُعُتإععـ بععىوْ٘ ،بعععُؿو ّ ػ تععا٘ ػوعععيبىو٘} ﭽﮫ
ﮬ ﮭﭼ ،وَ ٓععُو ػععع بعععُ مٍعاليًُتعععا٘ ٍععُ ؿًٕععاؿ  ،ىععُ ػ تععا٘ ثععآ ٍععُ
بعُٕـَىعإِ ػعى مياؿ بىو ،هعىوؿيَيِ ثًَاعُيإـ٘ ؟
ٖٓذعا ٓعاّافَ ؿَىُ٘ بع

بعُٙعًُعيًًُىععاْ٘ ؿٍََعًَٗ  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ﭼٓ ،عععا ُٓو ٕععُ بععىو٘ ىععُ هععىيَٖـتا٘ ؿَػعععى كؿ ،ػعععى بعُمَيعععٌ
ػع يًعا٘ ٕاطُيًَُٕيععآ ؟ { ٓعا ُٓو ُٕ بعىو٘ ىعُ ٍُبعُك ععاوّ ًَٓعىَ ًَٖٙعـَ ٕعابىوت بعىو٘،
ؿَتإاعععىت :ػععععى كَِسععٓ بععععُو ُٕ ٕاىعععاتْٕ ،اياخناتعععُ بعًُُٙعععتًْ ،ايوععععيُّ عععىوُٕ
بعًُُٙعت ٕنيٍُ ،بعُكُٓوَّ ىُ بععُ ثًَعىَكو تعُك مووَ التعُألْ ػععى كَىُّ ًَٓعىَُٓ ،و ٕعُ
ُوهععاوَ بىو٘ ،يعا٘ بععآ ّاَِْ هعاّا٘ بىوْ٘ ،كََِْ كِووت بعىو٘ ،ثًَيعا٘ و بعىو ُٓطععُك
ٍعُ ًٕ عُْتععِ ؿًٕععا بًَبعععَُ بعٗ ،ػععى ّ ثُكوَكؿطععاك ٍععُ ؿو كِزفيٌعـ ٍعُ ًٕ ْعُتعُىعععإِ
ػع ّ بًَبعًُععًا٘ ؿَىعععاتٙ ،عُك ععععُٕـَ َُٓٙعععِ ًْٓععإًٍ بععٗ}ٕ ،ععُػًَل ! ًَٓوعععيا ثًًَععا٘
طىتل  :ﭽﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﭼ ،ب ُٖ ًَٕععى بعًُُٙعت،

ُٕ تلهععيا٘ ٍُهععُكَو ٕعُ ػععُْٔ ثععُف كَ ؿَطعععل٘ ،يعععإِ  :بع ِك بعلؿوو ػععُْٔ ثععُف كَ
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ؿ ٕععاطل٘ ،ب ؿ ٙاتىوَ  ًٙتلهعًَييا٘ ٍُهععُك ًٕعُ ،ب عِ؟ عىٕيُ ٓعُوَّ ثاىععُ ،بععآ
باىععُٓ ،ععُوَّ ثُكيَععنّ ثاىععُ ،بعُك عاوّ كِووٕاىععُ.
ﭽﯡﯢﯣﯤﯥﭼٖٓ ،ذععععا ػععععاوَْ٘ ٙععععاوَآلِٕ ٓعاطععععلّ

ؿزمَؾ  ،بععإاِ ػعاوَْ٘ ٙععاوَآلِٕ بعًُُٙععت ؿَىععُ٘  :ﭽﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮﭼ ،ثًًَا٘ ؿَ ًٍََٗ :بعُهععُكّإـ بلِيَعقٍ٘ ،عُو ٓععاوَ ىعُ ٍُالتععإُ،
ُٓو ٓعاوَ هعامطعاكو ًعًعليْٗ ػ ًعُّ ػعى ؿ ويُتِ بعُ ًَٓىَ ،وَ ٍُو ٙعُّىو ًّىَدعاتْ
ػععععى كؿْ٘ ػ ك ىعععُ بععععُ تاّعععُّ ػععععى بععععُ ًَٓعععىَّ بعُػٌعععععًىَ ،بعُهععععُكّإـ بلِيَعععق٘،

بعًُُٙعيًًعُىعا٘ وَآلٔ ؿَؿَٕعُوَ  :ﭽﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﭼ،
ؿٍََع ًَعٗ :بًَاىّا٘ ػعى ٍُ ىعافل ِٕ مُؿَغعُ ىعلؿووٕ٘ ،اطىجنععآ ب تعا٘ بًَٖعليٕٗ ،اطىجنععآ
ب تا٘ كَِو ُٕ بيُيٗ .

ٖٓذععا ٓايعععا ٓععُو بًَبعلِو يععععإُ ىع ًَععٗ ؟ ﭽﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﭼُٓ ،و ُّٕ ىعُ ٓعايًعُٖىععُّ ػ يإًععا٘ ىلؿزتععُ ّايعُّ
طُّععععُو يععاكيٌ ،وَ فيععإِ ؿًٕععاَ فليععىّ ؿ و٘ ،ىُو تععُ :ىُهعععإًًَ ىععُ ٍععُ ؿًٕ ععاؿ ٓعععاو
ّاٍَُُّيععا٘ ٍُطعَُِ ٓعايًِٖ ػعى ؿ ىعلؿبعآً ،عايوعيُّ ىوٕعُ ؿزمَػعٍَُٗٙ ،بعُتعُ ّعُكز

ًٕععععُ ُّبعُهعععت ٍععُ (ﯹ) تععًُٕا ٓعععايًِٖ ػعععى بآٓ ،ععُو ٓعايًٖ ععُّ ىعععُ ػعععى ب ع ّ
ٕععاكؿوو٘ ،ىٕي ععُ وًعععُّ (ؿيععٗ) يععإِ :بعُكٕاّ ععُّ فيععا٘ ،ىُو ت ععُُٓ :و ٕععُ بعُكٕاّ ععُّ
فيإًا٘ بلييعِ بىوَ ٍُ طُّعُو طعاٍَععيُو يعاكيٌْ ػافععآل٘ ،دًعـؿيععِ بعىو٘ ٍعُ فيإًععإـ
ٕععُبىوَ ،وَ فيععإِ ؿًٕععاَ فليععىّ ؿ وْ٘ ،ػعععى يا٘ ٍُبً ععل ٕععُبىوَ ،ػعععى َ ؿَف ععُكّىَّ:

ﭽﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅ ﰆﭼُّٓ ،لِزَ ًَْٓعُ ٍُ بًععليا٘

ؿَىعُيٗ ،وٌَ ع ٘ ُٓو ٘ ؿيعـ كٍ ُّٓلِزيععا٘ ٍُبًعل ىلؿبعىوٍُ ،بًعليا٘ ؿَىععُيٗ ،و تعُ:
بعُ ًعًَىَيٌُ ّاٍَُُّيا٘ ٍُطعٍَُـ ؿَىُيٗ ،وٌَ ٍُبًعلّا٘ ىوبُٗٓ ،طُكٕا ػععى ّ م ٕععاو
ًعاكَم ىُهٌ ٍُياؿ ٕا آ ،يإِ و ّاٍَُّعُيعا٘ ٍُطعٍَُعـ ؿَىُيٗ ،وٌَ ُٓوَّ ُٙك ٕعُبٗ ،
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ثٌعت طىيًَا٘ ؿَػُيٗ ،ﭽﰇ ﰈﰉﰊﭼ ،وَ بُُٓ ّ ٙوًَعُوَ
ىععُ ٕيىوًًٍَععا٘ ٍععُ ٓعايُتُىعععإِ ًَْٓععُ ىععلؿ ،وًعععُّ( :دشــذ) بلييًععُ ٍععُوَ ىععُ ًٖٓوعععا٘
ًعيًًَ بن ٕآْ ؿ ِٕ ثًَـ ُٕٕآ ،و تُٕ :يىوٍَعًٌ ًٍَيلؿ٘ ،وٌَ ػعى ّ تعاٌْ ثعاٌ ؿَكباكَّ
فًعلععععُوْ٘ ؿ كو ؿَهعععيُىُّ ٍععُ بُك ٕبععُك ّىوهعععا  بُكٕاّععُو ّىعذًعععنَىإِ ؿ
ؿَفُكّىَّ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ...ﭝﭼ لننررل ،و تُ:
ؿ ًٕا٘ ثًَـ ًَُٕٖٙعاو ٍُ ؿَكووًٌٕععـ يُمًعًٖععا٘ ٙعُبىو ىعُ كِ هععيُ ،ىٕيععُ عاويععا٘ ٍعُ
هعئُْ ٍُ ػ بعُ مٍعاعلتٗ بعىو.

ٖٓذععععا ؿَفعععُكّىَّ :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭼ ،وَ بًَاىّ ععا٘ ًَْٓععُ ىيًَبًَيْععا٘ ب ع ًَٖٙععاو٘ {ىععُ مىكِٓعععإُ} ،بعععُ م ًٕععاكيٌ
ػ ّعععا٘ كِوونعععا٘ ىلؿزتعععُوَُّ{ ،بعُهعيُىعععانا٘ تًَععـ كِووٕيلؿووٕععُوَ}و كِيَْٖععايٌْ
بعُمَيًععُ بع ى ٍَُّعًَععً ىعُ بعلِو بًَٖعععٍٗ ،عُ ؿًٕعععاؿ كِيَْٖايًعا٘ ؿَىععاتٍ ،عُ ؿو كِزفيٌعـ
ب يا٘ ؿَبًَيعُ ّايععُّ كَِمحعُتْ بعُمَيعٌ ػعى ّ بُ بُمَيعِ .
ٍُ ى تايٌ ؿ ؿَفععُكّىَّ :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼٓ ،ايا عاوَكِيَعِ ِ ؿَىعُ٘ ،
داععُ ٍعُوَّ هعُكَجنعاُّىعُّ بًَيععُ ؿّ ؟ و تُ  :هعُكَجنعاِّ ُٓوَ ىُ ُٙو ٍَعِ ثًَـ وَ ،
ىععُ ُٓٙعَعععِ ًْٓ ععا٘ ؿَ ععُٖ بعًُُٙعععتْ َُٙٓ ،عععِ ىىف ععل ؿَ

ٖ ععُ ؿزمَؾ  ،ﭽﭡ ﭢ

ﭣﭼُٓ ،و كِزفَ ىُ هعُكَجنعاُّىُّ ؿيَيعُ ؿّْ كِوو٘ ؿَبًَيعُوَٓ ،عُو ًععيإُّ ىعُ
ٙعُو ٍَعععِ ثًَععععـ و٘ٙ ،عُّىويعععا٘ ؿيَٖعععُ ؿّ بعععُ ىععلؿَوَ ،يعععا٘ كِوو٘ ؿَبٖعععُوَ ،ععىٕيُ
ؿَطىجنععآ ُّبعُهعت ٍُ (ت ـأ ٜٚـٌ) ،كِووٕيعلؿُٕوَ (ب ٝـإ) بععآ.
ٖٓذ ععا ٓعايععععا ُٓو ٕععُّ ىعععاتِ ػعععع ّ ٓععُو ًعععيإُيا٘ ٍُبًعلػ يععععا٘ بلؿب ع وَو ثٌعععت

طىيًَععا٘ ػوعيبىو٘  ِ ،ؿٍََعًَٗ ؟ ﭽﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭼُٓ ،و ُّٕ ثًٌَعيععل
{مىكِٓإًا٘} ٍُبًعلػ يا٘ بلؿب وَ ،ؿَ ًٍََٗ  :ﭽﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭼ ،بًَاىّا٘
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كَِو ٕععُىل و ِٕ ثُكوَكؿطعععاكّا٘ بعععُ ٙععُو ٙاتب ععىوًَ٘ٓ ،وعععيا ب ّععا٘ ؿَكىععُوت ىععُ ًَْٓععُ
بعٍَُُٙععُؿ عىوبىويععٗٓ ،عُو ٘ ُٙمًعععا٘ ًَٖٙعععابىوٓ ،عُوَّ فعُكّىويا٘ ٙعُّىوّ كِ هععت
ؿَك عىو ،ىُ ؿَيإاععىت :ؿًٕععا ًاكّ بعآ ػاوَ٘ ًُٕ ،وٌَ يُىعًًَ ٍُ ىافععلَ َّعٚععىكَِىا٘
ٍُباكَّ فيعإعِ ؿًٕعاوَ طىتبىوّ( :أَسِسَاّْ َتذِ َفعُ ُ َٚقبُـٛسْ َت ِبًَـعُ) ّٖععـ ٍَععـ ُٕىا٘ ؿَكؿ ويَععْٗ،
طع كَِىإًعٍ معىوت ؿَؿَْ٘ ى تععايٌ ثعععآ ؿَّ ! بعُآلٔ فيعععا٘ ٙعُك ٓعُوَ ٕعععُبىو ،بعٍَُعيععى
ّلز عع ًعيًَيِ مزك طعلٕء بعىو ،بع تامًيلؿٕعُوَ ؿكوهععييل بعىو ،دًَععًٌِٖٖ ػععى بعىو،
ٍَ ُٙععالّ هعععجاكؿَّ ػعععى بععىوٓ ،عععاوَؿ ٕيلؿُٕوَّ هعععُك مَوّ ثعآ هععععجًَلؿك بععىو ،فيععإِ
ؿًٕععا م ٕاغِ ى تععايٌ ُٕبعععىو ،بعٍَُعععيى م ٕاغًَعً بعىو ٍعُ م ٕاغُىععإِ فيعععإِ بعًُععُك،

و تععُ :بعُتعُو ويِ ثًُعععًَْا٘ ؿَبٖعُوَ ٍعععُ كِزفّ ؿو يعٌ ؿ  ،ب يعععُ ؿٍََعععًَٗ :ﭽﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼٖٓ ،ذععا ٓعععايا تيعاىعععاك ٙعععُ٘ تيعععاّا٘ بعع

بيعععُ٘ ،ﭽﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ،يعععا٘ ُٓطعععُك تيعاىععععاكيٍ ٕعععُبٗ تيععععاّا٘ بععع بيعععُ٘،
باعًَلِؿكيًَٖعُوَ ىلؿَو ٘ بيعُيٗ  ،دًا ٍُو ىلؿَو ُّٕ ىُ ؿَّإيعلؿ٘ ُٓ ،طُك ٍُ ِك بلؿوو
ٍعععُ ؿًٕعععاؿ  ،ىعععلؿَوَّ ػل عععا٘ ىعععلؿوَ  ،هععععئُْ طُٕـٍََعععًًْا٘ ىعععلؿوَ ٍُّ ،عععُوؿو
ث ًَ ععُو ُّٕ ُٓو ٕععُ ُٓجنعععأ ؿَؿَيععٗ ،ؿ ؿطععُك ؿَبععني ،عععاىُ ؿَىععُيٗ ،ؿيٖ ععـ ك ؿَبً ععٗ،
بعُػٌعُكو بُ بعُمَيٌ ؿَبني ٍُطعَُِ ػٍَُعً ،بععُ ًِٖٓععال ؿَبعنيٖٓ ،..ذععا ٓععايا يُىععًًَ
ٍععُو ؿوو ٕععُّا٘ ب ع

ؿَىععلٍَ؟ ػعععى ّ ثُكوَكؿطعععاك وَآلًّععا٘ ؿَؿ تععُوَ ،ؿَفععُكّىَّ :ﭽﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ،بًَاىّععا٘ ػ يإًععا٘ ؿز ِك ٕعععـو
ٍُؿَهعت ؿ  ،وَ ُٓوَّ ىُ ٍَُٙعًا٘ ؿَبعُهعتًًٍَ ،ا٘ وٕعبعىو.
ؿيعععاكَ ٓععُو ًعععيُّ ىععُ ٙععًٍَُا٘ ؿَبعُهعععت ،بلييععِ بععىو ٍععُ ٙاوبعععَُ ؿ ٕععا٘ بع ػعععى
(ايؼــشى بــال)  ،ععىٕيُ ٙععً بٖ ًٖععُو بٖاغُيععُىِ ُٕبععىو ٙ ،ععُّىوّ ُٓفوعععإٍُ بعآ
بُّٖا بىو ًَٓ ،وعيا ؿَهعؼعُكِز بىوْ٘ ىُوتعىوُٕ طع كَِّ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

ّعُهععٍُععُّ يُىعُٔ :ىُ ؿَفعُكّىَّ :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
طـٌ،
ﭸ ﭹ ﭼ ،ػاوَِٕ ىيًَبعٌ (رلتاس ايصـشا ) ؿٍََععآ( :احلَـلٗ ٔـذٗ ايبَا ٔ
صـحٓ) ،و تععُ :وًععُّ (سَـلٓ)
شكَـلٖ عٔ ِٓـ َذ ُٙاخلَ َبـشُ َ :
بَ ٚ ،ت َ
دَ
سكٖاّ َأَ َٚ ٟ
شلٓ َ
سلٖ ايؼٖٔ َٜ َ٤ٞ
ََ ٚ
ث ًَ عُو ٕع ععُّ (بَاطٔـ ـ ـٌ)َ( ،سَـ ـلٓ) و تع ععُ :كِ هععععت( ،بَاطٔ ـ ـٌ) و تعععُ :ثع ععىو ْ ٕاكِ هععععت،
ش َكـلٖ عٔ ِٓـ َذُٙ
س ٖكـاّ) و تععُٓ :ععُو ًعععيُ ثًَىيوعععت بععىوَ ( ،ت َ
شـلٓ َ
ؼـٔ َٜ َ٤ٞ
سـلٖ اي ٖ
ؿَطعععىتلٍََ ( :
()1
اخلَ َبشُ) و تُٙ :عُو ٍَعُىُ ِك هعت ؿَك ىوٖٓ ،ذعا ػاوَِٕ ىيًَبععٌ (ايــُصبا اي ـُٓري)
ت) و تععُ :ثًَىيوعععت بععىوُ ،هععجا ،وَ ؿَطعععىتلٍَ:
ب ََ ٚثـ ـ َب َ
ؼ ـَٚ :ُ٤ٞدَـ ـ َ
ؿٍََعععآ ( :سَ ـلٖ اي ٖ
ال ٔص ََ ـ ّا) و تععُ ٍ :ععًَِ ؿٍَععععًٖا بععىؤ،
سكٖـ ِكـ ـتُ األَ َِ ـ َش أَسُ ـ ـكٗ٘ َ :ت َٝكِٖٓ ُت ـُ٘ َأ ٚدَـ َعًِـ ُتـ ـُ٘ َثابٔ ـ ـ َت ّا َ
( َ
ياػعىؿ ُهععجإـٔ .

ىععُ ؿَفععُكّىَّ  :ﭽﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭼ  ،مزكبععُتِ

م ٕايععععا٘ طىتىويععععإُ ٓعععُو دا ِك ًعًععععُ فليٌعيُيُىععععُ ٍعععُ فليٌععععيا٘ ًَََ ( :ـ ـوْ َٔـ ـِٔ
ايـ َُـالََ ٔ٥ه ـٍُ ، )١وبعاكَوََ ُٕـ ِك يعٌُ ٙععُ٘ ُٕٙ ،عـٍَ ؿٍََععًًَٗٓ :وعع ِل فًَُُٕٙ ،عـٍَ
ؿٍََعًَُٗٙ :ك فليٌعيُيُىُ ٍُ فليٌعيُىععا٘ ،وَ ًعً ُىععا٘ ؿٍََععًَٗ :عٍُععِ ىعىكِّ ٓعُبى
طـــ ٍَعًبعععُ ! ػعععى ٍ ًَععِ ِك مّ ب عآ ،طععلٕء ُٓوَيععُ ػعععى ّ ىعاكبعععُدآ فليٌعععيُيٌُ ٍععُ
فليٌعيُىعإِ ،يعا٘ يُىًَعً ٍعُ ؿكوهعييل و ٕععِ ػع ّ ،تعُكػا٘ ىعلؿوَ ،ب ٓعُوَّ وٌَ
دعاكِ ًً ععٌُ بععإء بععـ تٍ ،ععُ ٕ ًَععى ٘ بعًُُٙعععيًًاْ٘ ؿزمَػًً ععا٘ ؿ  ،دعاكِؿ ُٕى ععُّ

ًًعع ععُ ؟ ؿٍََعععععآ  :ﭽﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ
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ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭼُٕ ،فليِٖ ػععى ٍععُو هعيُّيععاك ُٕ بععآ ،ىعُ
ػٍَُعي ععًا٘ ٍععُ كِ َيعععِ ػعععى الؿَؿ  ،ػ ًععًا٘ الؿَك بععىو٘ ،وَ ؿَيإىيوعععت كِ َيعععِ ػعععى َ
ػعى كو ػًَ ثًٌَا٘ بـَ٘ ،وَ بعُك ٕبعُك بعُ ؿو كِزفيٍ بًَبعلِو بعىو٘.
ىععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽ ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭼ ،ػاوَٕ ععِ تُفوعً ععلّ
()1

دـا، ٤
ظـ ٔبَ ٌٔٝعَ ِٛ
شأٚئُ َٕٛإظِ َٗـاسَ َٖـ ـ ٔز ٔ ٙاي ٖ
(ايتششٜش ٚايتٜٓٛـش) ؿٍََعآ َ( :أَٜ ِٟشَُ َُٜٚ ََُٕٛٚ
الّ)  ،و تعععُ :
َأَٜ ٟخِ َت ًٔكُـ ـَ َٕٛيَٗـ ـا َْكَـ ـأ٥ص َََُُِّْٖٗٛٛ ُٜـ ـا عًََـ ـ ٢ايٖٓـ ـاغٔ َتِٓلٝـ ــشاّ عَـ ـ ٔٔ اإلٔطِـ ـ َ
ُٙوٍَعـَؿَ٘ ب ُٓوَّ و ّ ثًٌَعا٘ بـَ٘  ،ىعُ ُٓو كِيَبعامَ ػعى كو ػًَع ُْ ىُّىىعىكِيِ
بع ٍَُٙـَبعُهعععَ  ،تاىعععى ػُ ٍَعععً ٍععًَِ ِك بيعععاتْ ٍععععآ ؿووك بيُويَيععُوَ { ،بععع ويَٖعععُ
ؿٍََعًَٗ ًٓ :وععالٔ بعُ ىٍَُعيعِ ًَٓوعيا ٕايعُت  ،ىعاتِ بعُهُك ىوَ} ،تا فعًََُ ٍعُ ػٍَُععً
بيععُ٘.
ٖٓذعععا ٓععُوَّ د ًَععِ هعُكجن ععُُٓ ،وَيععُ ىععُ ػعععى

ؿَفععُكّىَّ :ﭽﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭼٓ ،ععُو ُٕفعليٖعععُ ٙعععُّىو هعيُّيعععاك ٘ ؿَطليَيععُوَُٓ ،و ٕععُّ ٍععُ كٍَِ
الؿك وُ٘ٓ ،و ٕععُّ ىععُ ػُ ٍَعععيًا٘ ٍععُ كٍَِ الؿ وَ ،وَ ُٓو ٕععُّ ىععُ ٓعايًٖعععِ ػعععى يا٘
ػععععى كو ػع ع ًَ ػوععععي تُ بعُك ععععاوّ ػٍَُععععً ،وَ ُٓو ٕعععُّ ىعععُ ىُوتىوُٕتع ععُ فيَعععل
ىعاكياعُكيٌ ُٓو ثلِوثاطعُٕـ ُٕوٓ ،عايًٖعِ ػعى يا٘ بعُ ػعى كو ػًَ ِ ٕاهًىَ ،بعُٙعع ّ
ثلِوثاطُٕـَّ فَٙل ويع ِ ىُهععإًَيُوَ ىعُ ٓعُوَ عاؿَتًعا٘ بعىوَ ،وًععُّ هعيُّيععاك ٘
(ﭮ) ٙعُّىو ُٓو ٕعُ ؿَطليَيععُوَ .

ُّهععععٍُُّ ؿوؤَ  :ىعععُ ؿَفعععُكّىَّ  :ﭽﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﭼ ،
عى ك ٍَُٙىَهعيُ ٍُبعُكؿَٔ ُٓٔ ٓعايُتُؿ ؿَىعُيعٗ :
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هةلَوةســـىةي كةةـــة  :ىعععُ ؿَفعععُكّىَّ  :ﭽﭻ ﭼﭼٓ ،ععُوَ ػعععى ٍععُ
هعععىوكَِتِ (األع ــشاف)ؿ ٓععععاو بع ععاي ؿَىععععات ،بعععُآلٔ ٍعععُ هععععىوكَِتِ (احلذ ٜــذ)ؿ

فُكّىويعُتِ  :ﭽ ...ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ

ﮃﮄﮊ حلدي ررد  ،ؿَف ععُكّىٍَّ :ععُ ًَٕى ًٕإععـ (و تععٍُ :ععُ ٕ ًَععى ٘

بعًُُٙعععيًًاْ٘ ؿزمَػًًإععـ ) ًعععىوكَيٌُ ؿ ٕععل وَ ،ؿَكطعععايُىِ ُٙيعععُ ،ؿيعععىّ
ًَٕىَوَّ (و تُ :ؿيعىّ بعًُُٙععيًًا٘) بعُمَيًععُ ،وَ ؿيععىّ ؿَكَوَّ (و تعُ :ؿيععىّ
ؿزمَػًًعا٘) هعن و ٓعام كَ.
بُآلٔ ُٓوَّ (احلذٜذ) ٍُ هعًامًَعً ؿ ٙاتعىَ ىُ باهععِ بعلِو ؿ ك ْ٘ ّىٕافًعنععا٘
ؿَىاتُّْ ،كز ًٕعُ ُّبُهعت ثًَععِ ُّٙععا٘ ُّبُهععيِ ٓعُو ٓايُتععإُّ هععىوكَِتِ
(األع ـ ـشاف) بعآ .
هةلَوةســـىةي و ة

ٖٓ :ذعععا ىععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﭼ  ،ؿيعاكَ (اٍ) هعُك (األع ـشاف) يا٘ ًٍُٓعكْ الِّ عُٙـَ ،و تَُ( :ـا
عٗـ َذ ُٙايٓــاغُ ٔفــ ٞاألطــٛاس)( ،األطــٛاس) يععإِ  :هععى ُٕو مععُك غِ ؿيععى ك ىععُ ػُ ٍَعععً
عاؿَتًعععإُ ٍُهعععُكّ ؿ ؿًٌَٕعععٗ ،ياػعععىؿ ٓععُو (أٍ)ٍَ ،ععُ دًعاتعععِ ثععاأل بععع الؿك و
( ٔعَٛض َعٔٔ ايـُضـاف ٔإيَ ِ( ،َ)ٔ٘ٝأ ٟعً ٢أعشاف ايظٗٛس) ٍُهعُك بعُكم يًُىععإِ ٓعُو
ًعععىوكَو ؿيععى كَ ،ثًاو ٕ ًَععً ٙععُ٘ ،ىُو تععُ( :األعــشاف) ؿَب ًَ ععيُ مُك غُىعععا٘ ،يععا٘
هعُكَوَّ ُٓو ؿيى كو ًعىوكَيعُ ،وَ (أعـشاف) ىع ّ (عُـشف)َ( ،عُـشف)يعٍ بلييًعُ
ٍععُ َ ععُث ثُّ ٙععُك ًعععيًًَ ،ب ع نىوٕ ععُ  :بعععُ ث ثًي ععُّ ىًٍَُُععععًَل ؿَطعععىتلٍَ:
(عشف ايـذٜٓو)ُٙ ،كوَٙا بعُو ّعىو ُّٕ هعُك ثٌعيُ َّعِ ُٓهععحْ وآلػعُ بععُكمَ
ؿَطعىتلٍَ( :عـشف ايلـشغ ،ع ـشف اخل ٝـٌ) ،ىٕيععُ ٍعُ ثٌععيُ َّعًُتععِْ ٍعُ َّعععِ
بعُكمتععلَ.
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هةلَوةســـىةي سـيـيـــة ٖٓ :ذععا ٍُهععُك ٓععُو بعععُكم يًإُّ ٓعُو ًعععىوكَو ؿيعى ك ٕععُّ
ًَٕععععى ٘ بعًُُٙعععتْ ؿزمَؾ ،ثًاو ًَٕععً ٙععُ٘ٓ ،عععايا ٓععُو ثًاو ٕععُ ىًَعععٗ ؟ م ٕايععا٘
ٍُوباكَوَ يُىـَٕء ًٕععْٗ ِك دًععايًا٘ ٙعُيعُ :
ٙ - 1عُٕـيَعً ؿٍََعًَٗ  :ثًَغعُّبعُك ٕٗ .
ٙ - 2عُٕـيَعً ؿٍََعًَٗ  :فليٌعيُىعإٗ .
ٙ - 3عُٕـيَعً ؿٍََعًَٗ ً :عًُٙـ ٕٗ .
ً - 4عً ُ ؿٍََعًَٗ  :ؿو مؿَ ًْٓعاُّىعإِ ًَْٓعُ٘ !!
ٙ - 5عُٕـ َيعععً ؿَ ٍَععًَٗ ٓ :ععُو ًععًُٙـ ُٕ٘ ىععُ ٍععُ كِ َيعععِ ػعععى ىععىفك و٘  ،بعععُآلٔ بعآ
ّ ٍَعُتِ ؿ يعًْ بابًععا٘ ىوٕععُ ب دًٚععاؿ.
ٙ - 6عُٕـيَعً ؿٍََعًَُٗٓ :و ىُهعإُ٘ ىُ عاىعُو ػل ثُيا٘ وٌَ يُىعُو يُىوعإُ.
ؿياكَ ّٗ ُٓٔ ب ىوُّٕ ًعًُعُّٓ ٍُ ٙعُّىو ٘ مياتل ؿَ ًَيُ ؿٍَُوَ ،ىٕيععُ
ُٓو ُّٕ ؿييعُ  ًٙبعٍَُعاعُيُىعًا٘ ٍُهعُك ًٕعُ ،وَ ٓعُو ىُهععإَُ ىعُ ٍعُ ًَٕعى ٘
بعًُُٙعتْ ؿزمَػعـ ٘ ،ؿياكَ ىععلؿَوَّ ععاٌْ ػل ثًعععا٘ وٌَ يُىعُو يُىوععإُ،
ُٕ ىلؿَوَّ عاىعًا٘ مياتلَ ،ثًَِ ب ععُٖ بعًُُٙعت ُٕ ،ىلؿَوَّ ػل ثًا٘ ميعاتلَ،
ثًَععععِ ب ععُٖ ؿزمَؾٙ ،ععُكؿوو تععا تععُك مووّ عععاىُو ػل ثععُيا٘ وٌَ يُىععُ ،ب يععُ
ػعى ّ ؿ ؿطُك ٍُ ًَٕى ٘ بعًُُٙعتْ ؿزمَؾ ؿ ِك يالتعىو٘ ،بععُآلٔ وٌَ ؿو يعٌ باهعٌ
ؿَىعُيٗ  ،بًَاعىّا٘ ُٓو ُٕ هعُكَجنعأ ؿَ ٖعُ بعًُُٙعت.
صـ َٛابُ َٔـ َٔ اي َكـٔ ٍٔ ِٛفـٞ
ٍُوبععاكَوَ (ايطـي )ٟثًٌَععُو ّ تى َيععقَكَو ٘ ؿٍََععآَٚ ( :اي ٖ
د ـاٍْ َٜعِ ٔش ُف ـَٕٛ
د ـٌٖ َث َٓ ـ ـاؤُٔ ُٙف ـ ُٖ :ِٔٗٝـِِ ٔس َ
ن َُ ـا َق ـاٍَ ال َ
شابٔ األَ ِع ـ َشافٔ َإِٔ َ ُٜك ـاٍَ َ
صـ َ
َأ ِ
ص ـحٗ
ط ـ ٍٔٛال ٔ َٜ 
ظ ـَُٝاَُِِٖٚ ،ال خَ َب ـ َش َع ـِٔ َس ُ
ن ـالّ َٔ ـِٔ َأ ِٖ ـ ٌٔ اجلَ ٖٓ ـ ََٔٚ ١أ ِٖ ـ ٌٔ اي ٖٓ ـاسٔ ب ٔ
ُ
ال َٔ ٥هـ ـ،١
د ـ َُاعَ َٔـ َٔ األَُٖـ ـ َٔ ١ع ًَـ ٢أَْٖـ ـُِِٗ ََ ـ َ
ال ٔإ ِ
ال َأ ْٖـُ٘ َُتٖ َلـل عَ ًَـ ٢تَ ـأِ ًٜٔٔٚـ ـ َٗاَ َٚ ،
طـ ـ َٓذَُ َٚ ،ُٙ
َ
ال ُٜـذِ َسىُ ٔق َٝاطــاَٚ ،نــإَ ايـُُ َت َعـ ـاسَفُ َبـَٔ ِٝ
و َ
وَٚ ،نـإَ َر ٔيـ َ
ن َز ٔي َ
و َ
َف ٔإرِ نـإَ َر ٔي َ
ب َإٖٔ "ايشِّدَــاٍ" اطِــُِ َٜذَُِــعُ رُنُــٛسَ َبٓٔــ ٞآدَّ دُٔ َٕٚإَْــاثٔ ِٔٗ َٚدَُٕٚ
َأِٖـ ــ ٌٔ ٔيظـــإٔ ايعَـ ــ َش ٔ
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()1

ط ــأ٥ش اخلَ ًِ ـ ٔل َغ ِٝـ ـ ٔش ِٖٔ)  ،و تعععُ :موعععُّ ِك هعععت ؿَكبععععاكَّ ٙععاوَآلِٕ ُٓعععع ِل ل
ُٓوَي ععُ ىععُ باىت ععلٍَ  :وٌَ ػعععى ّ بعععُكمو ّععُم٘ ٍععُ باكَيإععُوَ فُكّىويععُتِ:
ُٓو ٕعُ ثًاو ًَٕيععٗ ٙععُك ىعععأ ٍععُ َُٓٙعععِ بعًُُٙعععتْ َُٓٙعععِ ؿزمَؾ بعععُ ًٌٕععإُّ
ػ يا٘ ؿَٕاهععُٖوَ ،وَ ٙ ًٙععُو ٍَعًَيِ و ٍُ ثًَغعُّبععُكّ ػععى وَ  بععُ ًَْٓعُ
ُٕطُيٌععععيىَ ،ىععُ هعععُُٕؿَىُّ ِك هعععت بععآ( ،بقععُكّىَّ :فععآل٘ ىُهععٗ) ٙععُكوَٙا
م ٕايععععإِ تُفوًععععل ٍُهعععععُك ّإاىععععُّ كِيَيعُٖىععععُوتىو٘ ،وَ م ٕايععععإِ ٓ ععععُت
يُىـَٕاًًٌعًا٘ ٍُهعُك ُٓوَ ًُٕ ىُ فليٌعيُٖ٘ٓ ،ذعا ّاؿ ٔ و بعآ ىعُ ٓعُوََ بععُ
مًععععاي ٕام ٕ ععلَّ ،وَ ٍععُ ًَٕععععى ًععععاكَم يإِ مّ ععإِ عععُكَِبٌ ؿ ٓععُوَّ ىععُ بععاوَ ،
ُٓوَيعُ ىُ وًعُّ (سد ـاٍ) ٕاويَيعُ ب ى ٍَُّععًًَ ٍعُ ًَٕليُٖىععإِ وَ عُّ ٓععاؿَٔ،
دً ععا ٍععُ ًًَّعٖعُىعععا٘ ،وَ دً ععا ٍععُ ػُ ٍَعععيِ ؿييععععَُ ،ىُو تععُُٓ :و ٕععُ ى ٍَُّععععُ
ثًععاويَيعٗ وٌَ ػعى فُكّىويععُتععِ.
ٖٓذعا يُىعًًَ ب ّ ُٙيعُ ب َععآ  :ب ِ ػعى بعُ تًُٕععا باهعععٌ ثًعاو ِٕ ىعلؿوَو،
باهعععٌ ٓعافلَتعععإِ ُٕىعععلؿوَ ؟ ٓعععايا ٙععععُك ثًعععاو ٘ ؿَطىجنعععآ ىععلؿَوَّ عععاٌْ
ػل ثًعا٘ وٌَ يععٌُ بْٗ يُىوععا٘ بٗ  ،تاىععى ٍععُوَّ ِك باًعليَٗ ؟
م ٕايا٘ ؿٍََعًَٗ ٍُ :بعُكُٓوَّ ثًعاو ٘ ٕاىع ىًعِْ ٌّعيىّلِيعا٘ ٍُ ًَٕى ٕعـ ُٙيععُ،
وَ ٓعععافلَتإًٍ بعععُ مزكيععِ ًعععىيَٖيُوتىوّ ثً ععاو ُٕٗٓ ،طععُكٕا ّععُكز ًٕععُ تععًُٕا
ثًاو ٘ ٍُوَّ بٗ ،بعُآلٔ ميعاتل ثًاوَىععا٘ موععُ ؿَىعُ٘ ،ؿيعاكَ هلوًععيِ ى ّعٍَُعاععا
بعًُعُكيًعُىععععإًٍ ٙعععُك و يعععٍُ ،عععُو ساٍَُتإعععُؿ ميعععاتل ثًعععاو ٘ موععععا٘ ؿَىعععُ٘،
ٓعافلَتا٘ مياتعل ٍُ ثُٕاّ ثًاو ٘ ؿ ْ٘ ًعىيَٖيُوتىوّ ثًاو ٕٗ  ُُّٓ ،بُ ثًَعِ ٓعُو
و تعايعُّ ىُ ُٓطععُك ُٓو ُٕ ىُهعإًَيعٗ ععاىُو ػل ثعُيععا٘ وٌَ يعٌُْ يُىوععإُ،
ىعُ ٙعٍَُعبعُتُ ُّٓعَُ ؿَمعِ ٍُهعُك ًٕععُ.
وَ ؿًَاىجن ععآ ُٓو ٕععُ ى عع ٍَُُّ ثًاو َيععً بععٗ ػعععى ّ ثُكوَكؿطعععاك ٍععُو ًعععىيَُٖ
ؿ يٖععابٗ ،كَِٕاععُ ػُ ٍَعععيِ مزك باًععًٍ بععٗ ،ػعععى ّ ىعععاكبُدآ ٓععُو ثَععُو ثايععُيا٘
ثًَب ععـ ت ،ىععُ عععاويا٘ ٍععُ بعًُُٙعيًًعععاْ٘ ؿزمَػًًعععا٘ ب ععآ ،ىععُ ٓععُوََ ثًَاععُو
ثايُيُىِ بععُكمَ ،ىعُ ٙعُٔ ؿزمَػًًععا٘ بـويَععْٖٗ هعُكمٌَٕععيًا٘ بيعُ٘ ،وَ ٙعُٔ
بعًُُٙعيًًعا٘ بـويَعْٖٗ هعُالًّا٘ ٍعًَبيععُ٘ .
 )0داَع ايبٝإ  :ز  ، 7ص.212
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د ٔشٜـشٕ،
ٖٓذعععا ٍُوبععععاكَوَ (إبــٔ نــجري) ؿَ ٍَعععآ :ط َعـ ـِٔ َأبــ ٞصُسِ َعــَ ١عـِٔ َعـ ُِ ـش ٚبـٔٔ َ
ص ـٌُ
خ ـشُ ََ ـِٔ ُٜلِ َ
شابٔ األَعِ ـ ـ َشافٔ َ ،ق ـاٍَ ُٖ :ـِِ آ ٔ
ط ـ ٍُٛالٔ َ ع ـِٔ َأصِ ـ ـ َ
َق ـاٍَ :طُـ ـ ـ َٔ ٌَ ٦س ُ
صـ ًٔ ٔ٘ َبـ ٔٔ ِٝايعٔ َبـادَٔ ،قـاٍَ :أَِْتُـ ـِِ َقـّْ ِٛ
َب َُٗٓ ِٝـِِ َٔ َٔ ايعٔ َبادَٔ ،فـ ٔإ َرا َفـ َش َغ َسبٗ اي َعـايَ ُٔني َٔـِٔ َف ِ
خًهُُِ اجلَـٖٓ ،١فَ َأِْتُِِ عُ َتـ ـ َكا ،ٞٔ٥فَاسِ َعـ ـٛا َٔـ َٔ
ظ َٓاتٔهُِِ َٔ َٔ اي ـٖٓاسَ َٚ ،يِِ تُذِ ٔ
سَ
َأخِ َشدِـتُهُِِ َ
()1
ػـِ٦تُِِ)  ،و تُُٓ :بٌ موكعُ ٍعُ ععُّلِّ ىعىكِّ دُكيععلَوَ {ىعُ ٍعُ
سِٝحُ ٔ
اجلَٖٓ َٔ ١
م ٕايعإعِ (تابٝـعني)َ} ًَٖٙعاويعُتِ ىُ ثلهعًاك ٍعُ ثًَغعُّبععُكّ ػععى  ىعل وَ،
ؿَكبععاكَّ ٙععاوَآلِٕ ُٓعععع ِل ل ،فُكّىويععُتُِٓ :و ٕععُ ؿو يععُّني ىُهعععإًَيٗ ىععُ
ٍ ٍُ بعُٕـَىعا٘ ،ىععاتًًَ ثُكوَكؿطععاكّ دًٚععإًًععا٘
ًٍَجلهعًُٖوَيا٘ ٍُطعٍَُـ ؿَىل َ
ٍُ ًٍَجلهًُٖوَ ىعلؿ٘ ٍُطععَُِ بعُٕـَىععإِ تعُو و ؿَبعآ( ،بععُ ٙعاوَآلِٕ ُٓععع ِل ل)
ؿَفعععُكّىَّ ًَٓ :عععىَ ى ُّ ًٍََيع ععٗ عاىُىععععإيا٘ ٍعععُ ٓععععاطل ؿَكّ ىع علؿوو٘ ،بععععُآلٔ
ًُٕعًؼوعععيىوُٕ بعًُُٙعععيُوَ ،ب يعععُ ٓ ًَععىَ ٓعععام ؿىل و ِٕ ّععْٖٗ ب ععُٖ بعًُُٙعععت،
ٕيععا٘ ؿَوَّ باععىمَكيَععْٖٗ ِك بعىيَععل٘ .
()2

شاب األَ ِع ـ َشافٔ َق ـ ّْ ِٛاط ــتٛت
صـ َ
(ايؼـٛنــاٍْ )ٞععُ (فــتح ايكــذٜش)ؿ ؿَ ٍَعععآَ( :أ ِ
سظ ـٓاتِٗ ٚط٦ٝـاتِٗ) و تُٙ :عاوَآلِٕ ُٓع ِل ل ى ٍَُّعًَيعٗ عاىُو ػل ثُيا٘ وٌَ
يُىعُ( ،وٌَ ثًٌَعععيعل طىمتعا٘) ،وَ ُٓٔ ِك يُ  ُٔٙسىمَيقُو ًٓ ُٔٙبٖى عُببععايْ
ًٓ ُٔٙبٖى ُّه ىوؿو داُ ٍُو ًٍٕ ٍعُ م ٕايعإِ ثًٌَعنيْ ثاًعني ،ؿَمًعا٘ ٍُهعُك
ىلؿوَ ىُ ُّبُهت ٍُ ٙاوَآلِٕ ُٓع ِل ل  ،ى ٍَُّعًَيٗ اىُو ػل ثُيا٘ يُىوعإٗ.
هةلَوةســـىةي وـــو ة

ٖٓ :ذعععا ى ععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼُٓ ،وَ ىُ هعُالٔ ؿَىُ٘ ٍعُ بعًُُٙععيًًا٘،
وَ ٓىًَّـيٌععًا٘ ُٙيعُ بعُ ىوُٕ بعًُُٙعيًا٘ ،بعٍَُعاعُيُ ٍُهعُك ٓعُوَّ ىعُ ٓعُٔ
ب ىوُٕ بًَُٙنَوُٓ ،و ُٕ ىُهعإًَيٗ ىُ ػل ثُيععا٘ ٍُطعَُِ عاىُيا٘ ؿ يُىوإُ،
ىٕيُ ُٕ عىوُٕ بعًُُٙعت ،بعُآلٔ ٓىًَّـيا٘ ُٙيعُٖٓ ،ذععا ىعُ ٓىًَّـيعععا٘ ُٙيععُ،
ؿيععاكَ ًَٖٙععـَيا٘ ػل ثععُ ًٕععُ ،ىععُ ث ًَععِ ب ععُٖ ؿزمَؾ ،بعععُآلٔ ًَٖٙـًَععًا٘ عععاىُ
ظ ْٔ .
سَ
ط ٌْ َ
 )1ايـُصبا ايـُٓري فـ ٞتٗزٜب تلظري إبٔ نجري ،ص َٚ ، 487قَاٍَ َٖ :ـ َزا َُشِ َ
 )2ز  ،2ص .038
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ُٕبعىوَ ،ىُ يُىوععُك ثًَعِ ب عُٖ بعًُُٙععت ،ب يعُ ّاوَيعٌُ كِ ؿَطعًعليَععٗ ،ؿو يععِ
ػعى ّ بعُ بعُمَيععٌ ،بعُ بعُمَيٌ بآهٖىوكّ ػ ّ ؿَياخناتُ بعًُُٙعيُوَ.

ُّهععٍُعُّ هعع ًَععًعُٔ :ىُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﭼ ،ىعاتًَع ععً كِوويعععاْ٘ ععععاويا٘ ثع عآ وَكؿَطًَع علِؿكٍَ
بععععُكَو الّ ٙعععاوَآلِٕ ٓععععاطلّ ؿزمَؾ ؿٍََعععًَٗ :ثُكوَكؿطععععاكّا٘ ! كَِطعععُأل ى ٍَُّععععِ
هععيُّيعاك نعا٘ ُّػعُ.
()1

حلـآٍ مبػــادس٠
ص ـشِفُ :أَ َِـش ا َ
ػعاوَِٕ تُفوعًععلّ (ايتششٜــش ٚايتٓـٜٛش) ؿٍََععآ( :اي ٖ
ايـُهـإَٚ ،ايصٖشِف ُٖ َٓـا دلـاص ٔفـ ٞاإليتلـات أ ٚاطــتعاسٚ ،ْ٠إطـٓاد ٙإي ـ ٢ايـُذٗ ـٖٓ ٍٛـا
دــاس عًــ ٢ايــُتعاسف ٔفـ ٞأَجايــ٘ َــٔ األفعــاٍ ايــي ال ُٜتط ًٓــب يـ ـٗا فَا ٔعـٌَ َٚ ،قـذِ َت ُهـُٕٛ
ػاسَ ٠إٔي ـ ٢أَْٖ ُٗـِ ال ٜٓعـش ٕٚإٔي ـ ٢أَ ِٖـٌ اي ٖٓـاسٔ ٔإالٖ
ٔي َٗ َزا اإلٔطِ َٓاد ُٖٓا فَاَ ٔ٥ذ ٠صَأ٥ذ َٞ ٖٔ َٚ ، ٠اإلٔ َ
َْعـشاّ ػَ ـ ٔبٗٝاّ بلعٌ َٔ حيًُ٘ عًـ ٢ايلعٌ سَأَـٌْ) ،و تعُ( :صـشف) بلييًعُ ٍعُوَ ىعُ
ت فُكّا٘ بعُ ىُهعًًَ بيعُّ ٍعُ ًععىيًًََٖ ال ب عآ ،ىعُ ًٍَعِ ًٌٕعيُدًًَععُ ،وَ ًٍَعلَؿ
وًعُّ (صـشف) بعُىعاكًَٖٙععل وَ بع ٓععاوكِؿ ُٕوَ ،ياػععىؿ ػععى مك وَتُوَ بع ٓعُوَ ،وَ
ؿًَاىجنعآ ٓعاّعافَ بععآ ب ٓعُوَ  ،ىعُ ُٓو ُٕ تُّاًاّ ػٍَُعيِ ؿزمَؾ ٕاىعُُّ٘ ،طعُك
بعُ تُّاًعا ىلؿًًَٕ وٌَ ىُهًًَ ىُهعًَيِ ؿّ ٕا ععاك بيععات تُّاًعاّ ًععيًًَ بيععات،
و تُ :بعُ ٕا ععاكيٌ ُٓ ،طعُكٕا بعُ ٓعاكَمووّ ػ يعا٘ تُّاًععا ٕاىععُ٘ .
ٖٓذععا ؿَكبعاكَّ وًععُّ (تًكـا)٤يعٍ  ،ؿٍََععآ ٚ( :تًكـاَ ُ٤هــإ ٚدـٛد ايؼـٖٚ ، ٤ٞـٛ
َصذس مبعٓ ٢يكا( ، )٤تًكا )٤بعُ ّإاّ ًععىيَِٖ بعىوِٕ ًععيًَيُٓ ،عُويٍ عاوطععُو ،
بعُ ّإاّ ؿيععـ ك ؿَّ  ،وَ ُٙكوَٙعا بعُ ّإاّ (دٗ )١ؿَّ ،وَ بعُ ّإاّ (دـا)ٙيعٍ ؿٍَ،
{ٚمل  ٜـــأت َصـ ــذسْ عًـ ــ( ٢إفعـ ــاٍ) غ ــريُ َصـ ــذس ٜٔتًكـ ــاٚ ٤تبٝـ ــإَٚ ،اع ــذا ٖز ٜـ ــٔ
بايلتح} ،وًعُّ (تًكاٍُ )٤هعُك ىًٌَعِ ( ٔتلعــاٍ) بعُ ععاو ُٕٙععاتىَ ،داعُ ٍعُ ؿوو
وًععُ ( :تًكا ٚ ٤تبٝإ) بعُآلٔ وًعُىعإِ ؿييُ ُّٙىويا٘ بعُ (فتح) ٙاتىو٘ ٌُٕ ،بععُ
(نـظـش) ،وٌََ ( :ت ـذِ ـَٛاٍ ٙ )...يععـ.
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عععععى كَٔ :ىعععُ ؿَفعععععُكّىَّ :ﭽ ﮠﮡ ﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼًٍَ ،عععلَؿ ىعععُ
ؿَفععععُكّىَّٙ :عع ععاوَآلِٕ ُٓعععععع ِل ل ثًاو ًَٕيعع ععًا٘ بإاعع ععيلؿ٘ ىععععُ بعععععُ ًٌٕععععإُيا٘
ؿَيإٖاهععًُٖوَ ،طىتًععا٘ٓ :ععُو هعععُكوَتْ هعععاّإُ ى ىل وَتععا٘ ٍُطعععَُِ ٓععُو ػ ع بعععُ
مٍعاعليًُتعا٘ ىُ ُٙتإبعىو ،هعىوؿيَيِ ثًَاععُيإـ٘ ،و تُ :هعُكوَتْ هىٍَعيُىعُتعععا٘
هىوؿيَعيِ ثًَاُيإـ٘  ،ىُ ثًَِ ٍُ ػ بايٌ بىوبىوْ٘ ،ثًَِ ياػِ بىوبىو٘ ؟ ٓعُوَتا
هعُكَجنعأ ٙعاتٗ بع ؿزمَؾ ،ؿيعععاكَ ًٍَعلَؿ ُّبعُهععت هعُكمٌَٕععت ىلؿًٕإعُ ،وَ بععُ
ؿكز ػوععيُٖوَيإُ ىُ ثًًَا٘ و بىو ،هعُكوَتْ هعاّاْ٘ ؿَهعيُآلت ٍُ فليايعا٘ ؿٍَ ،وَ
ؿَيإاعىتُٓ :طعُك بعًُُٙعت ُٙبععآ ُٙك ب ًَْٓعُيعُ ،عىٕيُ ٓعُوَتا ٍعُ ؿًٕعاؿ ٙعُك
ًَْٓعُ ؿَهعيعلِزيٌععيىويُٗٓ ،و كََِْ كِووتععإُ ٙعً ًٕعععٍٗ ،عُويٍَ ٙعُك ٙعً ٕعابٗ !
ُٓوَ ؿيععاكَ ٙاوَآلِٕ ُٓعع ِل ل ؿَيإعُوَّ بععُ ؿكزيعا٘ خبُٕعُوَو ،ب يعا٘ ؿَكخبعُ٘ ىعُ
ىعععاتِ ػعععع ّ ؿكزتععا٘ ؿَىععلؿ ،ػ تععا٘ فليععى ؿَؿ  ،ػٍَُعيعًٌعععيا٘ ٍَُٙؼعععٍَُُتإـبىو،
ٍَُٙبعُتُ ُُّٓ ُّٙىوّ تلهعإـِٕ ىععافلَ ػعع بععُ مٍعالَىععإُ ،ىعُ بععُ ععاوّ ىعُٔ
تُّاًععععاّ ُوهعععاوَو ىععُٔ ؿَهعيُآلتُىعععا٘ ؿَىععُ٘ ٍ ،ععُ ّوععىٍَْإاْ٘ ٕاّو ععىٍَْإا٘ ،
يإعِ  :ىُ ػ تععا٘ بعُ مِ ؿَطععل٘  ،هعُكَجنعأ ٓعاو تا٘ بعُهعُك ؿَّ .
ٖٓذعععععا ىععُ ؿَفععُكّىَّ  :ﭽﮯﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴﮵ﭼ ،
ٓعا ُٓو ٕعُ بىو٘ ىعُ هععىيَٖـتا٘ ؿَػعى كؿ  :ػعى بعُمَيٌ يعا٘ ٕاطُيًَُٕيعععآ ؟ ،ؿٍََععآ :
ص ـٌُ ايٖٓ ِٝـ ـٌٔ :إٔصـاب ــ ١اإلٔ ِْظ ــإ ػَ ـ٦ِٝـ ـاّ ئ َٓلِظٔ ـ ـ٘ٔ بٔ َ ٝـذٔ َِْٝ( ،)ٔٙـ ـٌ) ُٓوَيععُ ىععُ ًٖٓوعععا٘
(َأ ِ
ؿَهعععت باُيًَُٕيععُ ًعععيًًَ ْ( ،ـ َٖ ٛيــُ٘  :أعطــا ، ٙفٓ ــاٍ  ،فاألصــٌ إٔ تكــ َْ : ٍٛــاٍَ ُف ـالَْٕ
ظـبَاّ)  ،و تععُ  :ىُهعًًَ ًعععيًَيِ بعُ ىُهعًًَ بعـ ت ( ،فَ َٓــاٍَ) يععإِ  :وَكياعلت ٍ ،ععُ
نَ ِ
ظـبَاّ) و تععُ  :فععآل٘ ىععُي ًعععيُىُّ
بٖ ععًُٖؿ ُٓوَيععُ ىععُ ت ع بَ ععًَِ  َْ ( :ــاٍَ ُفـالَْٕ نَ ِ
وَكطلت .
ىُو تععععععًٍَُ :ععععععلَؿ ىععععُ ؿَفععععععُكّىَّ :ﭽﯘﯙﭼ ،يعع ععإِ ٓعع ععُّ ٓععععُو
ًْٓعإـ ك ٕعُّ ىُ ٍُ ؿًٕععاؿ كََِْ كِووتْ بعآ ؿَهععيُآلت بعىوْ٘ ػع بععُ مٍعالَىععا٘
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ثًًَععععا٘ و بععىو ،بعععُمَيٌ ػعععى ٕاتإعاليَيععُوٍَُ ،بعععُكُٓوَّ ٓععُو ٘ بعععُ ثًَععععىَكّ ؿًٕععا
ساٍَععِ ًَٓععىَيعا٘ ٍَُٙـَهععُٕاعإـ ! ًَٓوعياَ ب ٖعُ ًَٕعى بًُُٙععيُوَ .

ُّهعععٍُُّ ثًَٖذععُٔ :ىععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ:
ىُ ؿٍََعععًَٗ :ﭽﯦﯧﯨﭼ ،ػاوَٕععِ تُفوععًععلّ (ايتششٜـش ايتٓـٜٛش)

()1

ذـاصَاّ ٔفـٞ
الٕ ايِ َُـاَٚ ٔ٤اْصـباب٘ بكـَُٜٚ ٠ٕ ٖٛظــتعِ ٌَُُ ََ َ
س ٔكٝكَ ـت٘ طَـ ـ ََ ٝ
ض َ
ؿٍََعآ ٔ ( :فعِ ـٌُ ايلَٔ ِٝ
ع ََعِ َٓ ٢ايص ـبِّ مبَٓاط ـب بٌَ ايـُكِصُ ـٛد اإلٔسِطـاٍ َٚايتٓلضٌ) و تعُ ٍُ :
ايه ـجشَٔ ،٠إرِ َيـَ ِٝ
بٖ ععًُٖؿ وًعُّ (فـٝض) ُٓوَيُ ىُ ٓعاويًَ بُ ٍعىومَو ٍَُٙععلِفٍَ ،بعُآلٔ ُٓٔ وًععُيُ
وٌَ ُّدعاميٍ بعُىعاكؿَّ ب مزكيععِ{ ،ىعُ ؿَطععىتلٍَ( :أُفٝـ ـض َعًَـ ـ ِ )ٔ٘ٝو تعُ  :مزكّ
ؿَؿَّعآ} ،وَ ؿًَعاىجنعآ ُّبعُهعت ثًَِ ُٓوَبععآ ،و تععُ  :ب ّا٘ بًَٖعل٘  ،ياػععىؿ ٍعُ
اىُّ ػ تا٘ ثًَْا٘ ببُػٌعٗ  ،ىٕيُ ًٍَعلَؿ ٍَُٙ :علًِععَْ كِف ٕـ٘ طىجنعاو ًٕععُ .
ٖٓذعععا ُّٓعععُ ٓعععُوَ ؿَطُيُٕع ععآ ىعععُ َُٓٙععععِ بعًُُٙع ععت ُٓطع ععُك ببعُػٌعععععٗ مزك
ؿَبعُػٌععٗ ،ىٕيعُ هععُػًِْ ؿَِ فل و ٕٗ .
ب يعَُ ثًًَعا٘ ؿَ ًٍََعععٗ ٍ :عُو ٓععاوَّ ػععى ثًًَععـ و٘ ثًَْعععا٘ ببعُػٌعععٗ  ،ىٕيعععُ
ُٓو ٘ ٍُ ٙععُّىو ًعيًًَ مياتل ثًَىيوعيًًا٘ بعُ ٓعاو ُٙيعُٙ ،عُّىو ُٕٙاويععا٘ وًعيُو
مل عاوَ بعُ ٓعاطععلّ ؿزمَؾ ،وَ ٍُو كِموْ كِزميًعُّ ػعى ثًَععِ ؿ و٘ ٍعُو ًّىَدععاتْ
ػعى كؿْ٘ ػ ك ىُ د ك ودع كَّ ىععُ ػععى ثًَعععِ ؿ و٘ ،ثًَععْا٘ بععـَ٘ ! بععُآلٔ ٓعُو ٘
ععععع ٘ وَآلًّعععا٘ ؿَؿ ٕعععُوَ؟ ؿٍََععًَٗ :ﭽﯱﯲﯳﯴ ﯵﭼ،

ػعى مُؿَغُّ ىلؿوَ ٍُ ىعافل ٘ ،و تعًَُْٓ :عععُ ٕاتععإـَيٖعععآ ،ىٕيعععُ ًَٓعععىَ بًَبععلِو
بععىوٕ٘ ،ععٌُ ٍُبعععُكُٓوَّ ٓععُو ٘ كَِميععععُ بععٗ ،بعٍَُععععيى ٍُبعععُكُٓوَّ بعععُ ث ًَععِ ياهعععاو
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هععععىُٕٖتِ ػعععى ًَ ٓ ،ععىَ ًعايوعععيُّ ًٕ ععٗ ،وَ ًَْٓععععَُ ًٍَععععلَؿ بعُٕععععـَّ ػعععى يْٗ
ًّى ٕعِ ػععى يٗ  ،وَ ٍعُو ًععىيَُٖيٗ ىعُ ػععى ّ ثُكوَكؿطععاك ًٍَعععِ ؿ ٕعاويْٗ ً ،ععيًًَ
ٕاىعععُيٗ ىعععُ ػععععى ّ بُػٌععععٖـَّا٘ ثًَعععِ ٕاػععععع َ بعععععآ  ،ؿيعععععاكَ ٍععععُو ىععععاتُؿ
بعًُُٙعيًًعُىععا٘ ؿَِْ ؿَكووًٕعا٘ و ّ ٍععًَععـَّ ٕ ،عٌُ وٌَ فيعإعععِ ؿًٕعععا ،عىٕيُ ٍععُ
ؿًٕععاؿ دععاكّ و يععُ ّلز عع ًعععيًًَ ؿَىعععات ،ىععُ ػعععى ث ًَععِ ػع َ ًٕععععُ ،بعععُآلٔ ؿيععععاكَ
بعًُُٙععيًًُىعا٘ ً ًٙعيًًَ ٕاىععُ٘ ىُ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك ثًَععِ ػ َ ٕعُبآْ ٍععًَِ
ِك مّ ُٕبععععآُٓ ،طععُكٕا ٕعععامو ًٕ ُْتُىعععإِ بعًُُٙععععت مزك مزك٘ ،بعًُععععِ ػ يعععاْ٘
غُيلّ ػ ًًا٘ ؿَىععُْ٘ مياؿيعٌعععٗ ،بععُآلٔ بععُ ثًَعِ ياهععاّ ػععى ّ ىعععاكم ٘ ٍعععُو ٘
مُؿَغععُ٘ .

ُّهععععٍُُّ ًعًُععععُٔ :ىعععُ ؿَفعععُكّىَّ :ﭽﯷﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﭼ ،وًعععُّ َ ( :ي ـ ـٗ )ٛبعُّإ ععاّ ػعاف ععآل٘
ؿَّ ،وًععُّ َ ( :يـعٔب) بعُ ّإاّ ياكيٌ ؿًََّْٓ ،عُ ٍعُ هععىوكَِتِ (األْعـاّ)ؿ ٍعُ بععُكطِ
ثًَٖذُِّ ُٓٔ تُفوًعلَؿ بعُ تُفِعًأل باهٌ ٙععُكؿووٌ وًععُّ َ ( :ي ـَٗ (ْ)ٛي ٔعـب)ّعا٘
ىلؿوَو ٍ ،عًَلَ بعُ ثًَىيوععيِ ٕام ٕععٓ ؿووبععاكَّ بيععُيٖععُوَ .
ٖٓذعععا ىععُ ػعععى ؿَفععُكّىَّ  :ﭽﯸﯹﯺﯻﭼ ،ؿوو ّإععععاّ
ٙعُ٘ :
 /1و تعُُٓ :و ٓعايًٖعُّ ىُ ػعى بع ّ ٕاكؿوو٘ و يا٘ ٍعًَيعلؿوَ  :ىلؿوويإُ بعُ ّايععُّ
طعاٍَعيُدعاكو ػععافععآل٘  ،بعُ ؿ ػُوَ ًَٓوعيا مزك ٍُ ّوععىٍَْإا٘ ؿَبًٖعِ  ،مزك ب ٕعا٘
هعععام ؿَىععُ٘ بعُٕععاوّ ٓعايًٖععُوَ  ،ىععُ ٍععُ ِك هعععيًًـ ػع ػعافعآلٕـٕععُ  ،ىُ ععِ مزك
ًعيِ طلٕععءْ بٖعععُكَِتًِ ٙععُيععُ  ،فُك ّ ًعًا٘ ىعلؿوَ  ،ػ يعا٘ بععُ مزك ًععيُوَ
هعُكمعاَِ ؿَىععُ٘  ،ىُ كَِٕاُ ُٙك ب ػ يععا٘ ؿ يإٚعًَٖعابعععآْ ٙعً بٖ عًُٖيُىِ ٍعُ
ٓعايًٖعـ ُٕبععآ  ،ياػعىؿ ُٓطعُك ٓعايًعًٖعٍ كِيَعاععاّ ثًَـ بعآ  ،بععُآلٔ مزك ميَعـَكِزيٌ
تًَـ ؿَىععُ٘ .
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 /2و تايُىِ ؿييُّ ُٓوَيُ ىُ ُٓو ُٕ ٙعُك ُٓهعََِ ٓعايًٖعُىععُيا٘  ،و تعُ :بعُكٕاّععُّ
فيإًععا٘ بلييًُ ٍُ طعُّعُو يعاكيٌْ ػعافعآلٕـْ٘ ىعات بعُهعُك بعلؿ٘ ،ىعُ وٌَ مزك
دعاك َُٓٙعِ ؿٕعًا بععُ يُىعـّ ؿٍََعًَٗ :وَكَ بعا ىععات بيعىفيٗ ! ٍعُ عا ععإُيٌُ ؿ
ؿ ؿًٌَٕععععٗ ،ؿ ّععُو ؿزًّٖععُ ؿَىععععُ٘ ،يععا٘ ٍععُ يعإعععُْ ٙعععع َِ ؿ مىّععاك ؿَىععُ٘ ،بعععُ
بًععإىوّ ٓعُوَّ ىعاتًا٘ ٍعععآ ٕععاكِو ت ! ُٓو ٕعععُّ ىعُ فيإًعععا٘ ٓععاو بععُو ًعًَىَيُ
بعُكٍَِ ؿَىعُ٘ٓ ،عُوَ بعُكٕاّعُو ٓعايًٖعُىعُيا٘ بىوَ ،بُ يعاكيعِ و ػعافععآل٘ ،عىٕيُ
وًعُّ (دٜـ ـٔ) ٍعُ بعُىعاكًَٖٙعععإِ مىكِٓععإـ ععع وٌَ مزكدعاك طعىتىوّععإُ ععع و تعُ :
بعُكٕاّعُّ فيعععاْ٘ ،كِيَبععاميَععً ىعُ ًٖٓوععا٘ بععُ ثًَعععِ ٓعُوَ فيععإِ ؿَطىمَكيَٖععِ ،
ٖٓذعععا ٓععُو بُكٕعاُّيعععُ  :ػعى يعععِ بعععآ ّ ،علز ععيعععلؿ  ،وَ ىععُ ػى يًعٌععععُ :
طععع ِك و بعععآْ ؿَهععععيياكيآ ىل بعععآ  ،بععُ هعععاـْ هعُالُّتًعععِ ّابعععآ  ،ىععُ ب ععُي
ًٓوعععالُّ.
و
ال ٔإ َيَ٘ إٔالٖ أَِْتَ  ،أَطِ ـ َت ِػلٔ ُشىَ ََٚأتُٛبُ ٔإيَ ِٝـ َ
ػ َٗذُ َإِٔ َ
ش ُِ ٔذىَ  ،أَ ِ
ط ِبشَا َْوَ اي ًُِٖٖٗ َٚبٔ َ
ُ
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ده رسي هش هش م
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ُٓٔ ؿَكهعُّا٘ ٍُ ثًَٖر (ٓ )3عايُتعا٘ ثًَيعـَّ ٓ ،عايُتُىعإِ ( 34تا . )37
ٍععُٔ ث ًَععٖر ٓعععايُتُؿ هعععُكَتا ػعععى ّ بعععُكم ّ ععُم٘ ٍععُ ًّ ععإِ ػوعععيُٖكِووّ ععُٕـ
ؿنعًَُٕيِ ؿكوهعييل وَىععإِ ؿ  ،ػع ٍ ثًَٖاهععُ ؿَىععاتِْ ،ك يـَطععُيُٕآ ىععُ بععُي ٓععُو
تى ٕاّ بعُؿيٚعًَٖعاْ٘ فُكّعإِ كَِٙعاّ ٙعُيععُ.
ثاًا٘ فُكّا٘ بعُ بعًُعُك ؿَىعات  ،ىعُ بعُ ىعلِووم ُٕوَو تلهععإُوَ ًٍَعِ بجاكِيَٖعُوَو ،
هٖىوك ًيًًَٖعِ ُٕىعُ٘  ،وَ ػل ثُىععاكيٌ ٍعُ مَويعـ ُٕىععُْ٘  ،بععُ تعليْ ًٙععى وَ ٍعُ
ػعععى ٍعععًَِ بجعاكِيَٖعععُوَو  ،دععُػيًٍ ٍُهعععُك ٓععُوَ ؿَىعععاتُوَ ،ىعععُ بعععُمَيٌ ػعععى ٍععُ
عاىعُىعاك ُٕوَ ٕعنييعُ .
ٖٓذعا باهععٌ كِووثُكِيَيععِ ؿييععُّ ىعيًَبععٌ ؿكوهعييل وَىععإِ ؿَىععات  ،ىععُ ُّهععٍُُّ
باك ٘ باكيْٗ كِووٌَ كِوو ٕعـْ٘ ًّىَدعات بععُكًَٖٙ ُٔٙإعُ ٓ ،ععا ٓعُوَ ؿَىععاتُ بعٍَُعاععُّ
ميٖـووىل ُٕوَّ ّلؿوو ٘ ٍُ مًعاُّتـ .
وَ هعُكَجنعأ بعُك وكؿيًَ ٍُ ًَٕعى ٘ مَوّ بعُ ثًتْ  ِٙبآ ثًعتْ ثًَعنؿ ؿَىععات ،ىععُ
يُىعًُّا٘ بعُ ّ ٍَععُتِ ثُكوَكؿطععاكّ كِووٌَْ ًعًٖاوكؿّ بعاَ بععُك ُٔٙؿيَٖععآْٓ ،عُوّ
ؿييعَُ تًُٕعا ًعيِ بآ ػًَل ،يا٘ ًعيًَيِ مزك ىعُٔ ؿَكؿيَٖعآ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وَ بًَا ععىّا٘ ثُكوَكؿطعاكت ععا٘ ٓععُو ػعععى يُيُ ىعععُ ٓعاهععْإُىعععاْ٘ مَوّ ٍععُ ًع ععَُ
كِزف ٘ ؿ "بععُ ًعععَُ م ٕععاـ" ؿكوهععييلؿوو٘ ،ثاًععا٘ ععىوَ هععُك باكَطعععا ،بعععُ ًعُوطعععاك
كِزفطعاك ؿ ؿَث ًععآ  ،بعُ ػًَل يٌ بععُؿو ّ ؿَىععُوَّ ،وَ ػع كو ّعإءْ ُٓهعيًَلَىععا٘ بععُ
فُكّإِ ػع ّ ِك ّيعل وو َّيعُ ٗٓ ،عاطعاؿ كبٗ ! بعُؿيٚعًَٖعاْ٘ ىعاكوبعاك بعُكِيَىَبلؿ٘ "ٍعُ

بىوٕـ " ُٙك  ِٙويُ ،بعُكَىعُتـ كو بععُكمَ ػععى ّ ثُكوَكؿطععاكّ دًٚعإُىععا٘ ﮧ بععُ
َّعيعُ ًٌْ ثُٕٚععإًٌ ٍعُ ثُكوَكؿطععاكتا٘ بجاكِيَٖعُوَ ،بععُ ِك هععيًٌ ٓعُو "ػععى " هعٖىوك

بعُميَٖعإِ ػ ًععٖاويَٗ ﮱ وَ ػل ثُىعاكيٌ ٍُ مَويـ ُّىععُ٘ ثعاَ ععاىبىوِٕ ،وَ بععُ
تليْ ٓىًَّععـَوَ ٍععًَِ "ٍُ ػعى " بجاكِيَُٖوَ ،بًَاعىّا٘ بعُمَيٌ ػععى ٍعُ عاىعُىععاك ُٕوَ

ٕعنييعُ ﯣ وَ ُٓو "ػععى " ٓعُو ىعُهععُيُ ،ىععُ بايُىععا٘ وٌَ ّعىفؿَ ٍعُ ثعًٍَ ؿَهععيِ
بعععُمَيٌ {بععاك ٘}َىعععُيُوَ ؿَٕ ًَععلٍَٙ ،ععُتا ىعععاتًًَ ىعععُ ٙععُوكَ مىكهعُىعععإِ ٍَُٙعالتععٗ
بعُكَو هعُك مًًََّٖيعِ ّلؿوو ٍعًًَععا٘ ؿَػععىكِيٖٗٓ ،ذععا ٍععُوَّ ٓععاو ؿًََٕليٖعُ ػععى كٍَْ،
يُىوعُك ٍُ ٙعُّىو بعُكوبىؤْ ًّىَيعُىِ ثعآ ؿَكؿيَعًٖععٗ ،ؿَدعا ٙعُك ٓععاو َ ّعلؿوو ٘
ؿَكؿيًَٖععٗ "و ميٖـوويععا٘ ؿَىعُيٖععععُوَ"ٓ( ،ععُو ويَٖععُيُّا٘ ًَٖٙععايُوَ) بعُ ٍَععيى بًععلتا٘
بيعُويَيُوَ "ىعُ ميٖـووىل ُٕوَتا٘ ٓعاهعإُ" ﰃ وَ هععُك مًَّٖعِ بععُ ثًعتْ ثًَعن بععُ
ّ ٍَعُتِ ثُكوَكؿطعاكّ كِووَىعِ "باًععٌ" ٍعآ ؿَكِوآْ ٙعِ بآ ثًعيًعٍ ُّ ،طعُك كِووَىعِ
بآ ػعًَل ،ؿَٕعا ٕ ًٙاكِويَٖععآ ،بعُو ًععًَىَيُ ٓعايُتُىعانا٘ دععع ك و دععع ك ؿَىععُيٗ "بععُ
ًًَى مّ دًععا دًععا ؿَػُيٖععُكِوو" ب ىعُهعإًًَ هععىثاهعاىم كيٌ بيععُ٘ ﭤ ) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ال ٕٔ
ظـ َٓذُ ٔإ َي ِٝـ ٔ٘ َفـاعٔ َ
سـذُُٖ َُاِ ُٜ :
(ﮏﮐﮑﮒ){ :اطــتَ ُٜ ٣َٛكـاٍُ َع ًَـَٚ ٢دِ َٗـ ،ٔٔ ِٝأَ َ
نـ ـ َزاَ ،أ ٟتَظـ ــاَٜ َٚاَٚ ،اي ٖجـ ـأَْ ٞإِٔ َ ُٜكـ ـاٍَ
شـ ـ :ٛاطـ ــت ٣َٛصَ ِٜـ ـ ْذ ََ ٚع ُِـ ـش ٚفٔـ ـَ ٞ
َفصـ ــاعٔ َذاِ َْ ،
إلعِ ٔتـ ـ َذأٍ ايؼـ ـٔ ٔ٤ٞفـ ـ ٞرَا ٔتـ ـ ٔ٘،

ـ ــ :ٛﭽﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭼ لنجرررره} ،وًعععععُّ

(اط ــت )٣َٛبعععُ ؿوو كِوو ٘ بعُىعععاكؿٍَ  :يُىًَي ععًا٘ ؿوو بيعععُك يععا٘ ميععاتلّ ؿَؿكيَٖعععُ
ثععاَِ ،وٌَ :مَيععـو عُّعععلِ ٍعععُو ًعععيُؿ يُىعوعععا٘ بععىو٘ ،وٌَ يعععٌُ بععىو٘ ،كِووّ
ؿووَّعِ ُٓوَيعُ ىعُ ًعيًًَ ٍُ ػعىؿّ ػ يعـ كِيَيعىثًَععً بععآ ،وٌَ ػععى ؿَكبعاكَّ

هعًقُتِ دبعليعُ فُكّىويُتِ  :ﭽﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ لنجره ،و تُ :بعًَُٙعنَ ،
ياػعىؿ دعى ْ٘ بعُك عاوْ كِيَعيىثًَيعُ .

ٖٓذعا دعاكّ و يععُ (اطـتُٓ )٣َٛطعُك بععُ (عًـ )٢تُععُؿؿ بيععات ّ ،إعاّ ػوععيُٖ
فيَل كِىعًكْ ؿَهععت بعُهعُكؿ طععلتٗ (اطـتٛي ـ )٢ؿَطععُيُٕآ ،بععُآلٔ دعاكّ ؿييععَُ
ُٙيعُ ّإعاّ ؿييعُ ؿَطعُيُٕعآ  ،وٌَ ؿو يٌ باهععٌ ؿَىعُيعٗ.
ظشِ َع ،)ُ١و تععُ :ػًَل يععٌ.
(ﮗ) ( :احلَ ـحٗ :اي ٗ
ط ـَٝا َق ُ١إٔيـ ـ ٢اي َػ ـ َشضٔ
ظ ـخٔرئُ :
(ﮛ)  :و تععُِ :ك ّيععل و٘  ،ؿَهعععيُّ ىععل و٘( ،ايتٖ ِ
ا ِي ُُخِتَصِّ ب٘ٔ قَـ ِٗشَاّ)( ،تظخٝـش) بلييًعُ ٍُ ٍعًَؼعىكِيعْٗ بلؿِٕ ًعيًًَ بعُ ٕا ععاكيٌ،
بعُكَو ُٓو ُّبعُهعيُّ ىعُ ثُيىَهعيُ ثًًَععُوَ.
ف ََ ٚرٍٖ َ ،ف ُٗـ َ ٛــاسٔ ْع
د ـٌُ َ ـ َشاعَ ّ َ : ١ـعُ َ
ضـ َشاعَ َ َٚ ،١ـ َش َع ايشٖ ُ
ضـشٖ َعَ :أظِ َٗـش اي ٖ
(ﮪ) َ ( :ت َ
دـٌُ
ضشٖ َع) و تُ :الآلٕعُوَّ ؿَكبعلِّ ،ىلِووم يعععُوَ ،ؿَطىتععلٍََ ( :ـ َش َع ايشٖ ُ
َٔ َ ٚش ْع)َ ( ،ت َ
ف ََ ٚرٍٖ َفُٗ َ ٛـاسٔ ْع َٔ َ ٚش ْع) و تُ :الو م بىو ،بًَٚعًَن بىو ،مَبعىو٘ بىو.
َ ـ َشاعَ ّ َ : ١ـعُ َ
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خ ٔل َ ٞايؼ ُ٤ٞخُـلِ َٝـ ـ ّ : ١اطــتتَ َش) ،و تعُٓ :عُو ًععيُ ثُٕٚععا٘ بعىوً ،عًَلؿك وَ
(ﮫ) َ ( :
بعىو.
شابَا ثٔكَـ ـاالّ)  ،و تعععُ ٙ :عععُوكّ مىكهعععٌ ٍَُٙعاع ععلت ٔ( ،إسِ َت َُ ًَتِـ ـُ٘
(ﯯ) َ( :أ َقًٖـ ـتِ طَـ ـ َ
دذت ـُ٘ َق ًٔ ـ ـٝالّ باعِ ٔت َب ـاسٔ قُٔ ٖٛت ـٗ ــا)َ( ،أ َق ًٖ ـتِ) و تععُ ٍَُٙ :عًاععععلتْ ثًَععععِ ىعععُٔ بععىو ،
َف ََ ٛ
ٍُبعُكُٓوَّ ب ػع ّ بُٙع ًَعن بععىو .
حل ـَٛاغََٗ َٚ ،ــا َتظ ــت ًٔ ٗز ُ ٙاي ـٖٓلعُٚ ،فـ ـٞ
َ ٝـبََٔ :ــا َتظ ــت ًٔ ٗز ُ ٙا َ
ص ـ ٌُ ايط ِّ
(ﭑ ﭒ) ( :أ ِ
َٝـب) ٙعُك ًعيًَيععُ
ؼ ِشعََٔ :ا نـإَ َُتََٓ ـاََٚالّ َِٔٔ سَِٝحُ ََا َٜذُـٛصُ) و تعُُٓ :هََععٌ (ط ِّ
اي ٖ
ىععععُ ُٙهعيُىععععا٘ ًَع ععقٍ ٍعًَىَكطعععععل٘ ،وَ ُٕفوعععٌ ًٖٓوععععا٘ ع عًَقٍ ًٍَعععىَكبالٍَ،
َٝــب) ٍععُ كِووٍ ًععُكععععُوَٙ ،ععُك ًعيًَيعععُ ىعععُ ًعععُكا كِيًَـ بعععآٓ ،ععُو ًعععيُ
(ايط ِّ
وَكباعًعلٍَ و بعُىعاكبٚعًَٖعلَّ .
خلبٔٝـ ـحُ َ :ــا ُٜهِـ ـشََ ُٙسدَاَٚ ّ٠َ٤خظـاطـ ــََ ،١شِظُٛطـ ــا نـ ــإَ أَٚ
خلبِـ ـحُ  ٚا َ
(ﭘ ﭙ)( :ا ُ
خل ٔبٝـحُ)ُٙ :ك ًعيًَيعُ ىععُ ٍُبععُك ػل ثًععِ ُٕويوععيععليَت،
خلبِحُ) و (ا َ
ََعِـكُٛالّ)( ،ا ُ
ٖٓذعععا ًععععيًَيِ بعُكُٙهععععت بععععآ ،ياػععععىؿ ٍعععُ ِكووّ ُّعٖعُويًععععُوَ بعُىعٍَُععععً
د ُِعُ اخلَبٝح ََ :ا الَ َُٜٛافٔلُ ايٖٓلعٔ َٔٔ ايـ َُشِعُٛسات) و تُ :
ُٕٙعاتىوبآ( ،اخلَبا٥ح َ
خبٔٝح)َو ُٙ ،ك ًعيًَيعُ ىععُ ٍُطععُأل هلوًععيِ ًٖٓوععا٘ ؿ طىجنععاو
خبَأ٥ح) ى ّ ( َ
( َ
ُٕبعآْ ًٖٓ ،وععا٘ ثًَعِ ػع َ ُٕبععآْ ثًَعِ ععاٌ ُٕبععآ .
ظ ـ ٔش)ٔ َْ ( ،هـ ـذ) ٙععُك ًعيًَيعععُ ىعععُ
خ ـ َش َز ٔإيـ ـ ٢طـائ ـ ـ ٔب ٔ٘ ٔب َت َع ٗ
ػ ـَ ٔ٤ٞ
ن ـٌٗ َ
(ﭝ)( :ايٖٓـ ٔهـ ـذُ ُ :
ىعععُهًًَ بعععُ ؿو ّ ؿ باعععُكٍَِْ بعععُ مَمحععُت بيعععُويَيُ ؿَهعععيِ ،ؿو يععٌ بيعُويَي ععُ
ظـ َش ٚايؼــَْ :٤ٞـضَسَ َ َٚقـٌٖ) ،و تععُ:
ػـؤَُّٚ ،األَـشُ عَ ُ
ؿَهعععئِ َْ ( ،هـ ـ َذ َ َِٜٓهـ ـذَُ َْ ،هـ َذّاََْٚ ،هــادَاَّ :
ُٓو ًعيُ بًَؼع ًَعلَ ،يا٘ مععىكيْ بعُ مَمحعُتعُ ،ياػعىؿ ىعُْٔ ىعُٔ بايُػععُ.
ص ـشِف) بلييًععُ
ســاٍ َٓ ُْ ،ــِّٛع)َ ( ،
ســإٍ إٔيـ ـَ ٢
صــشٜٔفُ :صَ ـ ـشِفُ ايؼــ َٔ ٤ٞـِٔ َ
(ﭠ)( :ايتٖ ِ
ٍعُوَّ ًعععيًًَ ٍُ ساٍَع ًَععً ب ساٍَع ًَععيِ ؿييععُ باعع كٍِ.
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ػعععى ّ ثُكوَكؿطعععاك ٍععُٔ ثًَٖعععر ٓعععايُتُؿ  ،يُىعععُراك ػ ع ّ ثًَٖاهعععُ ؿَىعععات ،ؿو يععٌ
فُكّا٘ بعُ بعُٕـَىعإِ ؿَىعات ًٍَ :عِ بجعععاكِيَُٖوَ ،وَ ًعًَى مّ ثا ِك ٕعُوَيا٘ فًَععل ؿَىععات،
وَ ؿو يٌ دعاكيَيِ ؿييعُ يُىعًًَ ٍُ ًعىيَُٖو كَىإٌ ثُكوَكؿطعاكيَيعًِ ػ ّ ؿَػاتعُ كِوو،
ىعُ بلييًُ ٍُ ُّهعٍُُّ باك ٘ باك ٕـْ٘ ععإـِٕ ًّعىَو ًّىَدعاتْ طًعاو ؿ ُٕو َيََععُ ،وَ
ؿَييعععاتُ ويَٖ ععُيٌُ ،وٌَ بعٍَُعاعععُ ٍُهعععُك ٓععُوَ ىعععُ ػعععى ؿَتى ٕ ععآ ّععلؿوو ٘ ميٖععـوو
بيععاتععُوَ .

هعععععععُكَتا ؿَفععععععُكّىَّ :ﭽﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﭼ ،بًَاىّععا٘ ثُكوَكؿطعععاكّ ٓ ًَععىَ ٓععُو ػعععى يُيُ
ىعُ ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوّ ٍُ ًعَُ كِزف ٕـ وَؿيٚعًَٖععا٘  ،ثاًعا٘ ع تُ هععُك ععُكَ ،يعا٘
بعُكم ب تععُوَ بع هععُك عععُكَ ،ؿيعععاكَ ًَْٓعُ ؿو يعٌ باهعًَيِ هعُكبعُػعع ٍعُباكَّ ٓعُٔ
كِهععععيُ ّىباكَِىععععُوَ ؿَىععععُيٗ ،يعععإِ ع ععِ  ،ػععععى ّ بعُؿيٚعًَٖع ععُك ٍعععُ ًععععَُ كِزف ٘ ؿ
ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوّ بعُؿيعٚعًَٖعاو٘ ؟ ُٙكوَٙعا باهًَيِ هعُكبعُػ َ ؿَىعُيٗ  ،ؿَكباكَّ

كِهعععيُّ :ﭽﮏﮐﮑﮒﭼ ،ى ععُ ٓععُوَ يععإِ ععِْ ع ٕ ععُ ؟ وَ ِك دًعاي ععٌ
م ٕايعععا٘ ٍعععُوباكَوَ بعععاي ؿَىععععُيٗ ،ﭽﮓﮔﮕ ﮖﮗﭼ ،ػععععى بععععُ

ًعُوطعععاك كِزفطعععاك ؿ ؿَث ًععععآ ،وَ ًعُوطعععاك بعععُ ػًَل يععٌ بعععُ ؿو ّ كِزفطعععاكؿ ؿَ ععآ،
ٍَُٙبعععُتُ ًعُوطععععاكو كِزفطععععاك ٍعععُ ُٓجنععععاِّ ػععععىالُٕوَّ مَوّ بععععُ ؿَوكّ ػ يعععـ ٍعععُ
بعُك ٕبعُك كِزفؿ ثُيعـ ؿَبعٗ ،وَ بًَاىّعا٘ مَوّ بععُ ػًَل يًعُىِ مزك بععُ ؿَوكّ ػ يعـ
ؿَػعىًٍَيعُوَ ،وَ كِزفو ًُويٍ بعُ ػًَل يٌ بعُؿو ّ يُىـ

ؿيَعٗ ،ﭽﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﭼ ،وَ ٙععُك ىعععأ ٍععُ ّععإءْ ػعع كو ُٓهعيًَلَىعععإًٍ بعععُ
فُكّعإِ ػعى ِك ْٔ ؿَهعيُّ ىعل و٘ ،بعُو ػًَل يًُّ ىعُ ػعى ب ّ ؿيعاكيِ ىعلؿووٍ٘ ،عُ
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هىوكِطعُىععععععإِ ػ يإعععععـ ؿَػععععععىًٍَُٖوَ  ،ﭽﮞﮟﮠ ﮡﭼ ٓ ،عاطععععععاؿ كبٗ !
بعُؿيٚعًَٖععععاْ٘ فعععُكّا٘ ٙعععُك ٙعععِ ػععععى يُ ،و تعععُ :ؿكوهععععييلؿِٕ ؿكوهعييل وَىععععاْ٘ ،

بعُكِيَىَبلؿًٕا٘ تًُٕعا  ِٙػعى يُ ،ﭽﮣﮤﮥﮦﭼ ،بععُكمو بعُكَىععُتـ كَ
ػعى ّ ثُكوَكؿطعاكّ دًٚعإُىعا٘ .
ٖٓذعععا ػعععى ّ بععآ ويَٖععُ بعععُ طٌععععيِ فععُكّا٘ بعععُ بعُٕـَىعععإِ ؿَىعععاتْ  ،ؿَفععُكّىَّ :

ﭽﮨﮩﮪ ﮫﭼٍ ،عععُ ثُكوَكؿطععععاكتا٘ بجاكِيَٖعععُوَ بال ًٍََٖعععُوَ بععععُ

َّيعُ ًٌْ ثُٕٚععإًٌ ،يإععِ  :ىعُ ٍعُ ػععى ؿَثا ِكيَٖععُوَ ،بعا بعُ ًععًَى مّ عاٌْ بععُكمو
ًعايوععيُّ ػعى بعآ ،بعُ الآلُٕوَو ىلِووم ُٕو ػع بعُ ىعُٔ م ًُٕٖو ٍعُ بعُك ٕبععُك ػععى ؿ ،

ٕععٌُ بعععُ مًععلَِ مًععلِو ٙعععاو ك ،ﭽﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ ،بًَاىّععا٘ ػعععى هععٖىوك
ًعيًَٖعإِ ػ ًععٖاويٍََُٗٙ ،بعُتعُ ًَُْٓ ٍُ ُّهععٍُُ طلٕاعُىععإـ ٍ ،عُ ؿوو ىىكتعُ بعاي ؿ
باهعِ هعٖىوك ًعيعإـ٘ ٍُ ثا ِك ٕعُوَؿ ؿَىعُيٗ ،وَ باهعِ ًًَى مّ ثا ِك ٕعُوَو ؿووععا ىعلؿ٘
ؿَىعُيٗ .

ٖٓذعععععععا ؿَفععععععُكّىَّ :ﭽ﮲﮳﮴ ﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ﯛﭼ ،وَ ؿو ّ ٓعُوَّ ػعى مَوّ باَ ػعىٍَعنإعـوَو ثاىععِ ىعععلؿوَو ثعلِّ ىعععلؿوَ
ٍُ ػًَلو بًَعل ،ػل ثُّ تًَـ ُّىعُ٘ ،وَ ٍُ ػعى بجاكِيَُٖوَو ؿ و ّ ٍععآ بيععُ٘ بعُ تعليْ
ٓىًَّعـَوَ ،يإعِ ٙ :عُٔ تلهععيا٘ ٙععُبععآ ٍُ هن ّ ػعى ْٙ ،عُٔ ٓىًَّـيٌعيععا٘ ُٙبععآ بععُ

بعُمَيعععٌ ػععععى  ،ﭽﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﭼ ،بًَاىّعععا٘ بععععُمَيٌ

ػععععى ٍعععُ عاىعُىعاك ٕع ععُوَ ٕعنييععععُُٓ ،طععععُك ؿَتع ععإُوَّ كَِمحع ععُتِ ػععععى تا٘ بع ع بع عآ،
عاىعُىعاكيٌ ٍُ ػ تا٘ ؿ بًَُٖٖ ؿّ.
ٖٓذعا ؿَفعُكّىَّ :ﭽﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫﭼ ،وَ
(ػعععى ) ٓععُو ىعُهعععُيُ ىعععُ بعايُىعععا٘ ٍععُ ث عًٍَ ؿَهعععيِ بعععُمَيٌ (باك ٕعُىعععُّ) ػ ي ععـ
ؿَٕع ًَعلٍَ.
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بععاك ٘ بعُكدُهعيُىعععُكّ كَِسععْٓ بعععُمَيٌ ػعععى يُ  ،ب ع ّلز عع ْ طعٌعععت فيإ ععـ ك ْ٘
ميٖـَوَك ْ٘ كِووٌَْ ؿ كو ؿكَػعت ،ىٕيعُ بعُٙع ّ باك ُٕوَُٓ ،و ُٕ فيإًعا٘ بععُكؿَو ٔ

ؿَبع ععآ ،ب يعععُ ٕع عاوّ ٍع ععًَٖاوَ كَِمحعععُت ،ﭽﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴﭼُٙ ،تععا ىعععاتًًَ بايُىعععا٘ ٙععُوكّ مععىكي ٍَُٙـَطععل٘ ،و تععُٙ :ععُوكّ باك ٕععاويِ،
ٖٓذعععا ًًٍَععا٘ ؿَػعععىكِيْٗ ُٙوكَىعععا٘ ثععاَِ ث ًَععىَؿًََٕني بعععُكَو مَويً عُىِ ّععلؿوو ،هعععُك

مًَّعًَٖعً ىعُ فيععإِ تًَععـ ُّٕعاوَ ،ﭽﯵﯶ ﯷﭼٖٓ ،ذعا ٓععاو ٍعُو هععُك مًَّٖعُ
ؿًََٕليُٖ ػعى كٍَ ،ىعُ ُّبعُهعت باك ْ٘ تُكمَو بعُفلَ ،ب يَُ ػعى وًعُّ ٓعاو (َـاّ)٤
بعُىعاكٙعًَٖععععاوَ ،تععاىى ٙععُك هععًَيععععًا٘ باليَيععُوَٙ ،ععُٔ بععاك ْ٘ ٙععُٔ بعععُفلو ٙععُٔ تععُكمَ،
ىٕيععععُ ُٓطععععُك فُكّىوبع ععاّ  :بعععاك ٘ (َط ــش) تعععًُٕا بعععاك ِٕ ؿَطلتعععععُوَ ،وَ ُٓطععععُك
فُكّىوبعاّ  :بُفعل (ثًـر) تًُٕا بعُفلّ ؿَطلتُوَُٓ ،طعُك فُكّىوبععاّ  :تععُكمَ (بـشد) ،
تًُٕا تُكمَّ ؿَطلتُوَ ،ب يُ ٍُ مىكِٓعا٘ ؿ بعُ مزكيعِ وًععُّ ٓععاو (َـا )٤بعُىعاكٙععاتىَ،
ﭽﯸﯹﯺ ﯻ ﯼﭼ ،بعُٙع ّ ُٓو ٓعاوَوَ ىععُ ٍعُ ٓعاهععْا٘ ٕاكؿووّإُتعُ

ػعى ك ،ىعُ ٓعاوّ ًعًعليُٖوٍ ،عُ ٓععاوّ هععىيَلو تقتْتاٍَععِ ؿَكياىععا٘ ثاٍَعًَععىك وَ ٙ ،عُّىو

ًّعىَيُىعععِ ثععآ ؿَكِويًَٖعععٗ ،ﭽﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ ٖٓ ،عذعععا
ُٙك بعُ ٙعُّا٘ ًعًَىََ ّ :لؿووَىعا٘ ؿَكؿيًَٖٖعُوَو ميٖعـوويا٘ ؿَىععُيُٖوَ ٓ ،عُوَّا٘
ب بعاي ىعلؿ٘ تعاىى ثععُٕـ وَكباعلْ٘  ،ثًَيعا٘ و ُٕبععآ مَمحعُت بععآ  ،ػععى ميٖعـووتا٘
بياتُوَ ،وٌَ ٘ هُك مًًََّٖيعِ ؿيَُْىعاكّ ّلؿوو  ،ىعُ ً ًٙعىيَُٖو كيٌ فيإِ تًَـ
ُّٕاوَ ،ػى ثلِّ ؿَىات ٍُ طىَِْ طىٍَعن كو ؿ كو ؿكَػتْ ؿ ُٕو َيََُو ًّىَدات ،ؿًَعيى ِٕ
ؿو ّ ُٓوَّ هعُكمَّني ىاوِ بىوِٕ بُهعُكؿ ؿَّ ،داكيَيِ ؿييعُ ميٖـووتعا٘ بيعاتُوَ.
ٍُ ى تعايٌ ؿ ؿَفعُكّىَّ :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭼ ،وَ مَوّ ثعلِ
ثًتْ ثًَن  ،كِووَىعُىعُّ ؿيَيُ ؿَكٍَ  ،بعُ ّ ٍَععُتِ ثُكوَكؿطععاكّ  ،و تعُ :كِووَىعِ بعاَ،
ؿ ُٕو َيََعُ ،هعُومَ ًّ ،عىَ ٙ ،عُك عِ بعًُععُك ثًَىيوععيِ ثًًَعُتِ  ،مَوّ بععُ ثًعتْ ثًَعن
ؿَيلِويَٖععععآ  ،بعععُآلٔ بعععُ فععُكّإِ ثُكوَكؿطعععاكّ ،يعإعععِ  :بعععُ ث ًَععِ ٓععُو ياهعععايإُّ ىعععُ
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ثُكوَكؿطعاكّ بع ّ ؿ ٕععاو٘ ،ﭽﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ ،بعُآلٔ مَويًعٌُ ىعُ
ثًوعععُ ،بععععآ بعُكَىعععُتًُ ،عع كَم كَ ًٙ ،ععِ ٍععععآ ٕايُتعُ ؿَكٍَُّ ،طعععُك ًعععيًَيِ بًَؼععًَل،
يإعِ ً :عيًَعيِ بعآ ىعٍَُعًْ ىعُٔ بايععُؾ ،و تًَُٓ :عىََ ُٙوٍَعبععـَ٘ مَويًععُىِ بععُ ثًعت
بععٗ ،ب ع ٓ ععُوَّ ؿكَػيععِ ًْٓععععاْ٘ ىععلؿَوَّ بععاَْ كَِوًعععيِ بعععُكمتا٘ ت ًَععـ ب علِوَّ ،وَ
ػ تععععا٘ ٍععععُوَ بجاك َي ععن٘  ،ؿَِْ ؿَكووٕيععا٘ مَويًعععُىِ بًَؼععًَلبععععآ  ،داعععُ ٍععُ ى ععىفلو
ًععًعلٌْ ًٕقععاوْ كَِوًعيِ ػل خ ،

ٌ ؿييععُ هععُوم ُٕىععات ! ﭽﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣﭼ ٓ ،عععاو بععععُو ًععًَىَيُ ًٌٕععإُىعععإِ ػ ّعععا٘ٓ ،عايُتُىععععإِ
ػ ّعا٘  ،و تُ :كِهعيُىعإِ مىكِٓعا٘ ،ياػعىؿ ؿياكؿَ هلوًعيًًُىعا٘ د ك و د ك ؿَىععُيْٗ
ؿَػُيُٖكِوو  ،ب ىع ٍَُّعًًَ ىعُ هىثاهاىم كيٌ بيعُ٘ {ب ػععى ّ ثُكوَكؿطعععاك}  ،ػععى
ٍُو ىعُهعإُّا٘ باعًَلٍَِ ىعُ هعىثاهعاىم ك ؿَبٗ  ،وَ مععُؿكّ ٓعايُتُىععإِ ػععى ؿَم ٕعٗ ،
ٓععُو ٓعععايُتإُّ ٍععُ مىكِٓعععإـ ػوعععيىوًُٕكِوو ٓ ،ععُو ٓعايُتععإععععُّ ىعععُ ٍععُ ىعيًَبعععٌ
بىوٕععُوَكؿ ٙععععُ٘ ٓ ،ععُو ٓعايعُتععإععععُّ ىعععُ ٍُهعععُك ؿَهعععيِ عععع ثًَغععُّبعععُك ٘ عًــِٗٝ
ايص ـالٚ ٠ايظـالّ ىعُ ّىعذعًنَىعإًععإٗ عع ػوععيىوًُٕ كِوو .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ُّهعٍُُّ يُىعُٔ :

باسيك هل باره ي د ر وستكراني
7

ئا سما هن كا ن و زه وي هي و ه هل هش ش رو ز ا ن دا
7

7

ؿياكَ ًَُْٓ ٍُبععُك كِزًعٖايٌ ٓعُٔ ٓععايُتُ ّىباكَِىععُّ ىععُ ػععى تًًَعـ ؿَفعُكّىَّ:

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﭼ ُٔٓ ،بابُتعُ ؿَتىيَقيٖعُوَو،
هعُكَتعا ؿٍََعًًَعٗ :
ػعى ّ بعُكمو ُّم٘ ٍُ ًُٙعت هىوكَِتإـ باهٌ ُٓوَّ ىلؿوَ  ،ىعُ ٓعاهعْإُىععاْ٘
مَوّ ٍُ ًعَُ كِزف ٕعـ ؿكوهعت ىلؿوو٘ٓ َُُّٓ ،عايُتُىعإٗ :
 )1ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮧ ﭼ
ألع

.

 )2ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﮕ ﭼيونرص .
 )3ﭽ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ ﮄ ﭼ هرود .

......
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 )4ﭽ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﮇ ﭼ لف قرا .
 ) 5ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ ﭼ
لشجدة .

 )6ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
    ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮉ ﭼ فصرلت .

 )7ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭼق .

 )8ﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭸﭼ لرحديرد .
وٌَ تًَبًععِٖ ؿَىعععُيٗ ػعععى ّ ثُكوَكؿطعععاك ؿَفُكّععىَّ :بًَاععىّا٘ ثُكوَكؿطعععاكتا٘
ُٓو ػعى يُيعُ ،ىعُ ٓعامسإُىعاْ٘ مَوّ ٍعُ ًععَُ كِزف ٕعـ ًَٖٙاوٕعُ ؿّ ٍ ،عُ ُٕٙعـيًَ

ٓعايُتُىعإـ (وَ ُٓوَّ ًٍَُٕى ًٕعا٘ ؿ يُ) (ﭳ ﭴ)َ مياؿ ؿَىععات ٖٓ ،ذععا ٓععايا

ُّبعُهعت ٍُو ًعَُ كِزفَ ًًعُ ؟ ٓعايا ًعَُ كِزفّ بًوعتْ ى ك هعُعاتًًعٗ ؟ يا٘
ًعَُ كِزفّ ؿو مؿَ هعُعاتًعٗ  ،وٌَ بعاوَ ؟ يا٘ ّإايعُىعِ ؿييعُيعا٘ ُٙيعُ ؟
ؿياكَ مزكبعُّ تىيَقَكَو ِٕ مىكِٓعا٘ ،بعُ ًععَُ كِزفّ سُفيعُ تُفوعًععليا٘ ىعلؿوَ،
و تععُ :يععٌُ ًعععُٔ ،ؿووًعععُٔ ،هعآًعععُٔ ،ى كًعععُٔ ،ث ًَععٖر ًعععُٔ ،دعىّ ععُ ،بعععُ ثَععُّ
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يُىعًٍُّ ثٌعيًا٘ بعُ ُٕـ فُكّىوؿَيٌُ بعُهعيىَ ،ىعُ ُٓٔ فُكّىوؿَيععُّ ًَٓوععيا
ؿَيٚعًَٖٓ ٍُ كِووّ هعُُٕؿَوَ ٍُ ٙعُّىويا٘ بعًَُٙنتلَ :
ذـازُ
س ٖ
ل َقـ ـاالَ :سَـذٖثََٓا َ
ع َٖٚــاسُِ ُٕ ٚبـ ُٔ َع ِبـ ٔذ ا ٔ
طـ َش ُِ ٜر ِبـ ُٔ ُٜـَ ُْ ٛ
سذٖثَٓٔـُ ٞ
ظًَِٔ :
{قَاٍَ َُ ِ
خ َبشَ ْٔـ ٞإٔطِـ ـَُاعٔ ٌُٝبِـُٔ أََُٖٝـ ـ ،َ١عَـِٔ أَٜٗـٛبَ بِـٔٔ خَائـذٕ،
ش ُٖذٕ ،قَاٍََ :قـاٍَ ابِـٔ دُـشَ ِٜرٕ :أَ ِ
ِبُٔ َُ َ
طــ ٍُٛالٔ 
خ ـزَ سَ ُ
ط ـ ًَ ََُ ،َ١ع ـِٔ أَ ٔبــُٖ ٞشَ ِ ٜـشََ ،َ٠قــاٍَ  :أَ َ
َع ـِٔ َعبِ ـ ـذٔ الٔ ِب ـٔٔ سَا ٔف ـعٕ ََ ـ ِٛيَ ٢أُِّّ َ
ذبَــاٍَ  َٜـَِّٛ
خًَ ـلَ فٔ ٗٝــا ا ِي ٔ
ظ ـبِتَٔ َٚ ،
خًَ ـلَ الُ َع ـضٖ َٚدَ ـ ـٌٖ اي ٗتشِبـ ـ َٜ ١ـ َِّٛاي ٖ
بٔ َ ٝـذَٔ ٟفكَـ ـاٍََ [ :
خ ًَ ـلَ اي ٗٓــٛسَ َ ٜـَِّٛ
خ ًَ ـلَ ا ِيَُ ِه ـشُ َٜ َٙٚـ َِّٛاي ٗجالَ َثــاَ َٚ ،ٔ٤
إلثِ َٓـ َِ َٚ ،ٔٔٝ
ذشَ َ ٜـ َِّٛا ٔ
ؼـ َ
خ ًَ ـلَ اي ٖ
سـذَٔ َٚ ،
األَ َ
خًَـلَ آدََّ َعًَ ِٝـ٘ٔ ايظٖـالَُّ َب ِعـذَ ا ِيعَصِـشٔ َٔـِٔ
خ ُٔــٝعَٔ َٚ ،
األَسِ ٔب َعـاَ َٚ ،ٔ٤بـحٖ فٔٗٝــا ايـذَٖٚابٖ َٜـ َِّٛا ِي َ
ذ ُُ َع ـ ،ٔ١فٔ َُ ٝـ ـا َب ـ َِٔٝ
ت ا ِي ُ
خ ـ ٔش ط ــا َع ٕ َٔ ١ـ ِٔ ط ــاعَا ٔ
خ ًِ ـ ٔل َٔ ٚفــ ٞآ ٔ
خ ـ ٔش ا ِي َ
ذ ُُعَ ـ ـ ٔ ،ٔ١فــ ٞآ ٔ
َ ٜـ ِّٔٛا ِي ُ
خًِ ـلٔ آدََّ َعًَ ِ ٔ٘ٝايظٖـالَُّ ،سقـِ:
خًِلٔ َ َٚ
ظًُِٔ :باب ابِتٔ ـذَا ٔ٤ا ِي َ
صشٔ ٔإيَ ـ ٢ايًٖ ِٝـ ٌٔ]} (سََٚاِ َُ ُٙ
ا ِيعَ ِ
()1
(ٚ ،)8250صشش٘ األيباْ ٞفـ" ٞايظًظً ١ايصشٝش "١بشقِ. ))2155( :
و تُُٓ :بى ٙعىكَِيلَِوَ ػععى ٍععًَِ ِك مّ بعآ ،ؿٍََععآ  :ثًَغعُّبععُكّ ػععى  ؿَهععيِ
طلمت ،ؿو يعٌ فعُكّىوّ :ػعى ّ م َِْ ثايععُبعُكم  :طعَعِ ٍُ كِزفّ ًعُ ُؿ ؿكوهعت ىلؿ،
وَ ًاىعإِ ٍُ كِزفّ يٌُ ًعُ ُ ٍُ مَويـ ؿكوهعت ىعلؿ٘ ،وَ ؿ كو ؿكَػيعِ ٍعُ كِزفّ
ؿوو ًعُ ُؿ ؿكوهععت ىلؿ ،وَ ًعيِ ٕاثُهٖـّ ٍُ كِزفّ هعآ ًععُ ُؿ ؿكوهععت ىعلؿ،
وَ كِووٕاىًععععِ ٍعععُ كِزفّ عععى ك ًععععُ ُؿ ؿكوهععععت ىعععلؿ ،وَ ٙعععُّىو ميٖعـَوَكيَيع ععِ
فيإـ كيٌعِ ٍعُ مَويعـ بعآلوىععلؿَوٍَ ،عُ كِزفّ ثًَعٖر ًععُ ُؿ  ،وَ ٍعُ كِزفّ دىّ عُؿ
ؿو ّ عُهععل ٍععُ ؿو ىعاتُىعععإِ ى تععايٌ دىّ ععععٍُ ،ععُو ّاوَيعععُؿ ىعععُ ؿَىعُويَيععُ ٕ ًَععى ٘
عُهلو ًعُوٓ ،عاؿًٌَّععِ ؿكوهعت ىلؿ.
هةلَسـةنطانديَكى ئةم دةقـة لة رِووى سـةنةدو دةقـةوة:
فّاكَيععٌُ ٍععُ م ٕايععا٘ ؿٍََعععًَٗٓ :ععُٔ سُؿيوعععُ ٍععُ كِووّ هعععُُٕؿو ؿَو (َت ــٔ)َوَ
ًٌٓععيعاٍعِ تًَععـ يُ !
 ٟف ـ" ٞايتـاس : ٜز ،0صَٚ ،405قَـاٍَ ،قَـاٍَ َبعِضُـِٗ :عَـٔ َأبـَ ُٖ ٞشٜـشَ٠
 )1سََٚاَ ُٙأسِ َُذ بشقَِٚ ،)6525( :ايبُخَـاسٔ ٗ
خ َض ١َُ ِٜبشقََِٚ ،)0850( :أبُـَٜ ٛعًَـ٢
حَٚ ،ايٖٓظـا ٞٗ ٔ٥فـ" ٞايهي "٣بشقَِٚ )00101( :ابِ ُٔ ُ
صٓ
نعِب ََ َٛ ُٖ ٚأ َ
َعِٔ َ
بشقَِٚ ،)6052( :ايذ ًُٜٞبشقِ.)2128( :
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كةةـة  :لـة ِ ي سـةندة ة :
دععاكٍَ ٍععُ كِووّ هعععُُٕؿَوَ ،م ٕايععا٘ موعععُيا٘ ٍُهعععُك ٓععُو ثًاو ٕععُ ٙعععُيُ ،ىعععُ ٓععُٔ
سُؿيوعُيا٘ طًَ ِل وَتععُوَ :
 )1بىػعععاكيٌ ؿٍََععععآ ٓ :ععُبى ٙعععىكَِيلَِ ٓععُو موعععُيُّ ٍععُ ىعُعبعععِ م ٕععاّ دىوٍُىعععُ
وَكطلتعىَ ،ىعععُ ٙععُك ٓععُو موعععُيَُ كِ هععيُو تععُو وَ (ؿيععاكَ ىعععُعبِ ٓععُسباك ؿو يععٌ
ّوععىٍَْا٘ بععىوَ ،بعععُآلٔ مزك ٍععُ م ٕايععا٘ موعععُيا٘ ٍُهعععُكّ ُٙيععُ ٍُبعععُكُٓوَّ مزك
ًٓوع ِل ًَٓعًًاتِ ًَٖٙعاوَتُ ًَٕى ًٓوعععالُّوَ) ىععُو تُٓ :عُٔ ؿَمععُ (َٛقـٛف)َ ٍُهععُك
ىعُعبَ( ٌُٕ ،شفٛع) بعآ ب الّ ثًَغعُّبعُكّ ػعى . 
 )2عٍُ ععِ ىععىكِّ ُّؿيٖعععِ ؿٍََعععآ ًٓ :وععْاعًَِ ىععىكِّ ٓىُّيًععُ ٓ ،ععُو سُؿيوعععُّ ٍععُ
(ًٓبع ِل  ًِْٙىىكِّ ُٓبٌ يُسًعا) وَكطلتعىَ ،ىعُ ُٓو ىعُهعًَيِ مزك ؿكزمٕععُ.
 )3بعععُيُٚمًٌ ٍععُ ىعيًَبعععٌ (األمســاٚ ٤ايصــلات ،ص )286ؿ ؿٍََعععآ ( :إبــشاَٖ ِٝشَــٌّٞ
بايه ـزب)  ،و تعُ ًٓ :بع ِل ًٙعٓ ت ُّتعبعاكَ بُ ؿكزىعلؿ٘ .
 )4وَ (ًٓبع ِل ًْٙعععِ ىععىكِّ ععععُكِعُكَِ) ؿٍََعععآ  :طعععىيَٓ ٍععُ يععُسًاّ ىععىكِّ هععععُعًـّ
مععُطط ــإ بععىو ،ؿَياععىت :ثلهععًاكٔ ٍععُ ّععاًٍيِ ىععىكِّ ُٕٓععُي ىععلؿوَ ،ؿَكبععاكَّ
(ًٓبع ِل  ًِْٙىىكِّ ُٓبٌ يُسًعا) ٓعايا دًَعِ ّيْعإُيعُ ؟ طىتُِٕ :ػًَل ،دًَِ ّيْإُ
ًُٕ ٍُ ؿيٖعـ كيًُىعٍُ ؿ ( ،اجلـش ٚايتعذ :ٌٜيًشاص ،ٟز  ،0ص.)01
ًٓ )5بٖى ُٓبٌ ًعُيبعُ ؿٍََععآ  :طعىيَٓ ٍعُ عٍُععِ ىعىكِّ ّعُؿيِٖ بعىو (ىععُ ٙعُكؿووىًا٘
ّاّ هعععياّ بىػعاكيًعععٗ) ؿَياععىت ًٓ( :بعع ِل  ًِْٙىععىكِّ ٓععُبٌ يُسًععا) مزك ؿكزمٕععُ.
(تـأس ٜبػـذاد ،ز  ،5ص .)05
 )6وَ ًْٓعأ بعُمم ك ؿَكباكَّ (ًٓبع ِل  ًِْٙىعىكِّ ٓعُبٌ يُسًععا) ؿٍََععآ  :يُىع ًَعيععُ ٍعُو
ىعُهععععإُّ ٍعععُػ وَ سعععُؿيى ٍَُٙـَبعُهععععيآ ،وَ ؿٍََععععآ  :دعععاكّ و بعععىوَ ُٕٙعععـٍَ
ثلهععًاكّ ًٍَي ععل وَ ٙ ،ععُك ٍُػعععع وَ هعععُُٕؿيَيِ ب ع ؿ ٕ ععاوَو ،ؿَهعععيِ بعععُ طىتٖعععِ
سُؿيى ىعلؿوَ !! (تٗزٜـب ايتٗزٜب  ،ز  ،0ص .)051
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ٖٓذعا بعُٕوعبعُت يُىععًًَ ٍععُ ِك ويًُىععإِ ؿييعُيععُوَ ،ىععُ ٕعاوّ (ُٓيععىبِ ىعىكِّ
ػاٍع ععًـ)َو ٍعععُ مجنًع ععلَّ ِك ويًُىععععإِ ٓعععُٔ فع ععُكّىوؿَ ؿ يعععُ ،ىععععُ ّىهعععًَٓ ًٍَعععِ
طًَ ِل وَتُوَ ،م ٕايا٘ موعُيا٘ ٙعُيُو ؿٍََعًَٗ :موعُىعإِ ُٓو ثًاوَ بعُ بعٍَُعاعُ ٕاًعًَٗ،
ٍُبعُكُٓوَّ ثًععاويَيِ الو مَ.
 ًْٓ )7ععأ ُٓوم عًعععِ ؿَكبععاكَّ (ُٓي ععىبِ ىععىكِّ ػاٍ ععًـ) ؿَ ٍَعععآ  :موعععُّ بععآ بٖععُّاو
ُٕٕاهعل وّ ٙعُ٘ ( َيـُ٘ َٓـانري)َٝ( ،ـضإ اإلعتذاٍ ز  ،1ص .)286
 )8وَ ًٓبٖى سُدعُكّ عُهنُالًٕععِ ؿٍََععآ  :ثًعاويَيِ الو مَ({ ،سدـٌ ـعٝف) (يظــإ
ايـُٝضإ ز  ،0ص  ،})561وَ ُٙكوَٙعا ٍعُ ىيًَبعِ( :ايتكشٜـب ز ،0ص )008ؿ ؿٍََععآ :
ُٕكًًُّىِ تًَعـ يعُ (ف ٝـ٘ ي ـني).
و ة  :لـة ِ ي نيــوة ِؤك (مىـن)ة ة:
ٖٓذعععا ُٓطعععُك ٍععُ كِووّ ٕ ًَعععىَكِزىُوَ ٍ ،ععُٔ فُكّىوؿَيععُ وكؿبًٖععُوَ ؿَم ٕععلٍَ ىعععُ
ًٌٓعيعاٍعععِ مزكّ تًَعععـ ٘ ،وَ م ٕعايعععععا٘ ٙعععُك ٍعععُ مووَوَ  ،موععععُّ ػ يعععععا٘ ٍُهععععُكّ
ٙععُبىوَ :
ىىكتعُّ موعععُّ ًٓبٖععى تُيععًًُْ ٍععُ (دلُــٛع ايلتـا ٣ٚز  ،18ص  )17ؿَكبععاكَّ ٓععُو
سُؿيوعُ ُٓوَيُ :ؿٍََعآ ٖٓ :ذعا ُٓطعُك ُٓوَ تإُ ؿ ٘ بعآ ٍعُ ًْٓعأ ّىهعًَٓ (بععُوَ ىععُ
باعىتععلٍَ ٓ :ععُٔ فُكّىوؿَيعععُ الو مَ ،يععا٘ موعععُّ ىعُعب ععِ م ٕععاّ دىوٍُىعععُيُو ٓععُبىو
ٙعىكَِيعلَِ ٍععُوّ بًوععيىَ)ٓ ،ععايا ىععآ ٍعُ يُسًععاّ ىععىكِّ ّىعًععْٗ بىػعععاكيِْ داععُ
ٍُو ٘ (و تُ :م ٕايإِ ثايعُؿ كّ وٌَ و ٘) م ٕععاتلو ًعععاكَم تلَ  ،بععُ ّىهعًَٓ ؟! ىععُ ِ
ًْٓععأ بىػعاكيِ ؿٍََعآ ُٓ :وَ موعُّ ىعُعبعِ م ٕععاّ دىوٍُىعُيُ) .
ؿو يًٍ ؿٍََعآ ُٕٙ :ـيًَ ىعُي ُٓٔ فعُكّىوؿَيا٘ بععُ بًَعًَٚععن ؿ ٕعاوَوٙ ،عُك ٓعُوََ
ِك هعيُ (يإِ ُٓ :ويٍ ثًَِ بًَعًَٚعنَ) ٖٓ ،ذعا ؿٍََععآ  :وَ ٍعُ كِ هععيًًـ بععُ ؿًٍَٖعايٌْ بععُ
ً عًَىَيُىِ تُو ت ععىك بعععُ ًَْٓععُ طعُيٌعععيىَو دًَاً ععليٍ بععىوَ ،ىعععُ ػعععى ّ باآلؿَهعععت
ٓعاهععْإُىعاْ٘ مَوّْ ُٓوَّ تًًَإـ يُ ّ ٍُ ،عاوَّ ًععَُ كِزفؿ ؿكوهععيِ ىعلؿوو٘ ،وَ
دًَاعًعليٍ بىوَ ىعُ ؿو ؿكوهعييل ويٌعِ كِزفّ ٙعُيٖععِ ؿكوهععييلؿوَ.
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ّععاؿ ٔ و بععععآ  :و ثًَىيوعععت ؿَىعععات يُىعععُٔ ؿكوهععي ععيل و ٍععُ كِزفّ يععٌُ ًعععُ ُؿ
ؿكوهعت ىل بآ (ٌُٕ كِزفّ ًعُ ُ) ،وَ ُٙكوَٙعا ُٓوَ ٍُ الّ َُٓٙععِ ىًيعابًٍ (و تعُ:
دىوٍُىعُو ُُٕع ِل ًًُٕىعا٘) ٓعاو يعُ  ،ثاًععا٘ ؿٍََعآ ُٓ :طعُك يُىعُٔ ؿكوهععيععيل و كِزفّ
ًعُ ُ بععآ ،وَ ؿو ؿكوهععييل ويٍ كِزفّ ُٙيٖععِ بعععآٓ ،عُو ىععاتُ ّإعاّ و يعُ ،ػععى ّ
بعععُكم ٍععُ ّععاوَّ سععُوت كِزف ٘ ؿ ؿكوهعييل وَىعععإِ ؿكوهعععت ىععلؿوو٘ ،ىعععُ بًَاىّععا٘
ٓعععُوََ ثًَ عععُو ُّٕ ٓعععُو ٙعُو ٍَععععُيُ ىععععُ مىكِٓععععا٘ ثًَعععِ ِك طععععُيإـوويٗ ،ىععععُ ػععععى
ؿَفُكّىَّ :ﭽ ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ...

ﮧﭼ ألعر  ،و تُ :بًَاىّا٘ ثُكوَكؿطعاكتا٘ ُٓو ػعى يُيُ  ،ىعُ ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوّ
ٍُ ّاوَّ ًعَُ كِزفؿ ؿكوهععت ىلؿ٘ .
ثاً ععا٘ ًٓبٖععى تُنًًعععُ ،ؿَ ٍَعععآ ٍُ :طعععُ َِ ٓععُوََ ؿ م ٕايععإِ مزك ًععاكَم ٍععُ ُٓ َٙععِ
سُؿيعى ٕاتُو يععِْ ٕا ِك هععيًِ ٓعُٔ سُؿيوععُيا٘ دًَاًععل ىعلؿوَو ٍ ،عُ عُٕـ اليعُِٕ
ؿييعُّ داعُ ٍُو اليُٕعُوَ ( ،و تُ ٍُ :كِووّ هعُُٕؿَوَ ،وٌَ ثًٌَععيعل باهعْا٘ ىعلؿ) .
سـيـيـة ٌ :ةطـة تةماشاي وةقـى فة مو وةةـة بكـةكن:
بععععُ ٙعععً د كيَعععً باهعععٌ ؿكوهععععييل ِٕ ٓعاهععْإُىععععإِ تًَعععـ ًٕعععُ ،وٌَ ٓعععُوَّ
ٓعاهعْإُىعععاْ٘ مَوّ بعععُ دًعععا ؿكوهعععت ىععل بٗ ٍ ،ععُ ىعاتًَيعععـ ػعععى ّ م ٕعععاو ًعععاكَم

ؿَكبععاكَّ ؿكوهعععييل ِٕ ٓعاهعْإُىعععاْ٘ مَوّ  ،فُكّىويععُتِ :ﭽﮓﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ...ﮧﭼ ألنبريررراء ،و تعععُ ٓ :ايعععا
ٓعُو ُّٕ بًَبعلِو ٘ ٕابًعٖٗ ىعُ ٓاهععْإُىاْ٘ مَوّ ثًَيععُوَ ٕىوهععاوبىوْ٘ ٍعُ يُىععْا٘
دًعاىلؿٕعُوَ . ...
ب يعُ و ثًَععـَ آ ٓعُٔ ؿَمععُ ِك هععت ُٕبعععآْ ٍ ،عُ ًٓوع ِل ًًَٓعًاتععُوَ وَكطًععل بععآ ،
وٌَ ؿو يعٌ ٍُ ثُنعإِ ى ٕععـ ٓعاّعععافَّ ثًَـَىععُيٗ  ،ىٕيععُ ٓعُٔ ؿَمعُ ٍعُ ثُنععإِ
ى ٕعـ ٙعاتعىَ .
وَ ٍُوبعاكَوَ (ذلُذ سػٝذ س ــا) ٍعُ تُفوععًعلَىععُّ ػع ّ ؿٍََععآ { :نـٌ َـا سٟٚ
فـ ـٖ ٞــز ٙايـُظـ ـأيَ ١ــٔ األخبــاس ٚاآلث ـ ـاس َ ،أخ ــٛرْ َــٔ اإلطــشاًٝٝ٥ات  ،ال ٜص ـحٗ ف ٗٝــا
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ســذٜح َشفــٛعٚ ،ســذٜح أبــٖ ٞشٜــشٖ ٠ــزاٖٚ ،ــ ٛأقٛاٖ ــا َــشدٚد مبخايلــَ ١تٓــ٘ يــٓص
نتاب الٚ ،أَا طٓذ ٙفـال ٜػشْٖـو سٚاٜـَ ١ظـًِ يـ٘  ،فٗـ ٛقـذ سٚا ٙنػـري ٙعـٔ سذـاز
بٔ ذلُذ األعٛس ايـُصٝص إبٔ دشٜر  ٖٛٚ ،تػ ـٖٝش فـ ٞآخش عُشٚ ٙثبت أْ٘ سذٖخ بعذ
اختالط عكً٘  ،نُـا ف ـ( ٞتٗزٜـ ـب ايتٗـزٜب) ٚغـريٚ ،ٙايعــاٖش إٔ ٖـزا احلـذٜح ممـا
ســذٖخ ب ــ٘ بع ــذ اختالط ــ٘}( ،تلظ ــري ايك ــشإٓ احله ٝـ ـِ ز  ،7ص  ، )405 ،402و تعععُ  :وَ
ُٙك عِ ٍُبععاكَّ ٓعُو ثلهععُوَ ٍ ،عُ ُٙو ٍَعُىععاْ٘ ٍعُ ًعىيَُٖو كَىععا٘ طًَلِؿك وَتعُوَ ،
ٙععُّىوّ ٍععُ ًٓوع ِل ًَٓعًًعععاتُوَ ٙعععاتىًَٓ( ،وع ِل ًَٓعًًعععات ٕاووًٌٕععإُ ب ع ٙععُّىو ٓععُو
ِكيى يُتْ موعُو باهعإُّ ىعُ م ٕايإِ دىوٍُىعُ ب ٙعاوَآلًٕا٘ باي ىعلؿوو٘  ،يعا٘ بع
ًعىيَٖيععععُوتىو ًٕا٘ بععععاي ىعععلؿوو٘ ،وَ ٓععععُو ًٍٕ ىععععُْٔ مزك ػوعععععيىويإُتُ ًَٕععععى
ىعٍُعُث ععىوكّ ًٓوععععالًٌّْ ُٕٙ ،ععـٍَ دععاك ػوعععيىويإُتُ ٕ ًَععى تُفوععًعععلّ مىكِٓعععاْ٘
ًععععُكسِ فعععُكّىوؿ ًٍٕ) وَ ٙعععً فُكّىوؿَيعععُىِ بععععُكم ىع ععل وَ (َشف ــٛع) بع ع الّ
ثًَغعُّبعُكّ ػعى  بعُ ِك هعيِ ُٕٙعاتىَ ٍُوبعاكَوَ ،وَ ُٓو ؿَمُ ىععُ ٓعُبى ٙىكَِيععلَِ
ًَٖٙعاويُتِ  ،ىعُ ٍُ كِووّ هعُُٕؿَوَ بعًَُٙعنتليٖعًإعُ  ،كَِؿ ؿَىليَيعُوَ ٍُ ،بععُكُٓوَّ
ؿَمُىعُّ ٍُطعُ َِ ؿَمعِ ىعيًَبععٌ ػععى ؿ ؿف ؿَوَهعععيآ ،بععُآلٔ ٕابعععآ بععُ هعُُٕؿَىععُّ
فليععى خبع يٗ ىعُ ّىهعَععًٓ طعًَ ِل ويعُتععُوَ  ،ىٕيععُ ّىهعَععًًٍْ وٌَ غعُيلّ ػع ّ،
ش ُٖــذ)َوَ ًَٖٙعاوي ععُتِٓ ،ععُويٍ ٍععُ ًٓبٖععى دعىكَِي ععُوَ ،ىعععُ
ذــازُ ِبــٔ َُ َ
س ٖ
 ٙععُك ٍ ععُ ( َ
ٓععُويٍ ٍععُ ى ت ععايٌ تًُُّٕ ععـ سعا ٍَ ععِ عُمَ ععًٌْ ؿَكووًٕ عِ طعععع ِك بععىو ،وَ ًعععيًَيِ
ُهعععععجاوَ ٍعععُ ؿو ّ ٓعععُوَّ ىععععُ عُمََع ععِ تًَيع عع ىو بعععىو ،وٌَ ٍعععُ ىعيًَبععععٌ (تٗ ــزٜب
ايتٗـزٜب)ْ داععُ ٍُويٌعععـ ٙععاتىَُٕٙ ،ععـَّ فعُكّىوؿَّ طعًَ ِل وٕععُوَ ،وَ و ثًَـَ ععآ
ُٓٔ فُكّىوؿَيعُ ٍعُو دع كَ بعآ  ،ىعُ ٍُ ؿو ّ عُمعع َُ تًَيع ععىوِٕ باهعٌ ىععلؿوَ.
ٖٓذععا (احلافغ إبٔ نجري) ٍُ ؿو ّ ًَٖٙإِ ُٓٔ فُكّىوؿَ ؿٍََععآ ٔ َٚ ( :فٝـ٘ٔ اطــتٝعَاب
األَ ٜٓـأّ ايظٖـ ـبِ َع َٔٚ ،١الُ َت َعايَـ ـَ ٢قـذِ َقـاٍَ ٔفـ ٞطــتَ ٔ١أ ٜٓـاّ؛ ٚهلـزا ته ًٖـِ ايبخـاسٚ ٟغـري ٚاسـذٕ
َــٔ احلِ ٓلـاظ فــٖ ٞــزا احلذٜــحٚ ،دعًــَ ٙٛــٔ سٚاٜــ ١أبــٖ ٞش ٜــش ،٠عــٔ نع ـب األسبــاس،
()1
يٝع َشفٛعاّٚ ،ال أعًـِ)  ،و تُ ُٔٓ :فُكّىوؿَيعُ ٙعُك سعُوت كِزفَىععإِ سُفيعُّ
طلتىوٕععُوٍَ ،ععُ ىعععاتًَيـ ىعععُ ػعععى ّ بعععُكم فُكّىويععُتٍِ :ععُ ًعععَُ كِزف ٕععـ ػعععى
 )1ايـُصـبا ايـُٓٝـش فـ ٞتٗـزٜب تلظـٝـش ابٔ نجٝـش  ،ص . 471

......

()62 – 64

[ ] 022

ٓعامسإُىعاْ٘ مَوّ ًَٖٙعاوٕعععُ ؿّ ،ب يعَُ بىػععاكيِْ غعُيلّ ويعٍ موععُيا٘ ٍُهععُك
ُٓٔ سُؿيوعُ ىعلؿوَو ،طىتىويإعُٓ :عُبى ٙعىكَِيلَِ ٍعُ ىعُعبععٌ ُٓسبععاكّ طًَ ِل وَتعُوَ،
ُّكفعىوا ًٕععُ ،وَ ػعى َ م ٕععاتععلَ .
ىعُو تُ ُٔٓ :فُكّىوؿَيُ ٍُطعُ َِ ؿَمِ مىكِٓعا٘ ؿ تًَيـَطًعلٍَ ،ثًَغعُّبعُك يٍ ،
بًَا ععىّا٘ ،بًَا ععىّاً٘ ،عععيًًَ ٕافععُكّىَّ ىعععُ ٍُطعععُ َِ مىكِٓعععا٘ ؿ ؿف بىَهعععيآ ،ىعععُو تُ:
ُٓطعُك بعُ ٕاوّ ثًَغعُّبعُك َوَ ً ،عيًَيْا٘ ثًَاعُيٌعت ٍُ ،طعُ َِ مىكِٓععا٘ ؿف وَهععيا،
ؿيععاكَ فُكّايٌعيِ ثًَغعُّبعُك ًٕ عُ.
وو ة ٌ :ةطـة سـة جنى تة ِ ت بدةكنٌ ،ة ِ سـىييةمان بؤ وة وةةـة آ:
ؿكوهعييل ِٕ ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوّ ٍعُ ّعاوَّ سعُوت كِزفؿ ٍ ،عُ تُو ِك تعـ ٙععاتىَ ،وَ
كِزفَىعإًٌععععِ بعععُٔ ًععًَىَ ؿ بعععَُ ىععلؿوو٘ ( :ايٝـ ـ ّٛاأل : ٍٓٚايٓــٛس  ،ايٝــ ّٛايجـ ـاْ: ٞ
اجلًَٝذ  ،اي ّٛٝايجـايح  :األسض اجلافـٚ ١اخلضـشٚات  ،ايٝـ ّٛايشابـع  :ايكُـش ٚايٓذـ،ّٛ
ايٝــ ّٛاخلــاَع  :ايطٝــٛس ٚاألمســاى  ،ايٝــ ّٛايظ ــادغ  :احلٛٝاْــات ٚاإلْظ ــإ  ،ايٝــّٛ
()1
ايظـابع ٜ :ـ ّٛايشاسـ )١و تععُ  :كِزفّ يُىععُٔ ػععى كِووٕعاىًِ ؿكوهععت ىعلؿوَ  ،كِزفّ
ؿوؤَ بعُهعيُ ٍَعععُىِ ؿكوهعععت ىععلؿوَ  ،كِزفّ ه ععًًَُٔ وًعيعععإًٌْ هعععُوم يٌ ؿكوهعععت
ىلؿوَ  ،كِزفّ ى كَٔ ّإءْ ُٓهعيًَلَىعإِ ؿكوهعت ىلؿوو٘  ،كِزفّ ثًَٖذعُٔ باٍَععٖـَو
ّاهعًًُىعإِ ؿكوهعت ىلؿوو٘  ،كِزفّ ًعًُععُٔ فيإعـ ك ْ٘ ّلز عِ ؿكوهععت ىعلؿوو٘ ،
كِزفّ سُوتًُّعٍ كِزفّ ثٌعىوؿ ُٕ !
ٖٓذعا ٍُ تعُو ِك تعـ ؿٍََعآ ٖٚ( :هـزا انتًُـت ايظـُٛات ٚاألسض بهـٌ َـا فٗٝــا ٚ ،ف ـٞ
دُٔٝـع ََـا َعُٔـ ـ ًَُ٘) و تععُ:
اي ٝـ ّٛايظــابع أمتٖ ال َع ًَُـُ٘ ايـز ٟقـ ـاّ بـ٘ٔ فاطــاا فٝـ ـ٘ َٔـِٔ َ
بعععُو ًععععًَىَيُ ٓعاهععْإُىعععاْ٘ مَوّْ ُٙك ععِ تًًَ ععإـ يُ تععُو و بععىو٘  ،وَ ٍععُ كِزفّ
سُوتُّععـ ػعععى بعععُو ىعععاك ُّٕ ٍَُٙعوعععا بععىو  ،تععُو وّ ىععلؿ٘  ،وَ ٍععُ كِزفّ سُوتُّععـ
ثٌععىويـ ٙ ٍُ ،عُّىو ُٓو ىعاك ُّٕ ىعُ ُٓجنععاِّ ؿ بعىو٘ !!
 )1ايتلظــري ايتطبٝكــ ٞيًهتــاب ايـ ـُكذغ ،ايعٗــذ ايكــذ ،ِٜطــلش ايتهــ ،ٜٔٛاإلصــشا " ،2 ٚ 0 :قصــ١
اخلًل " ص ( 6إي ـ.)1 ٢
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بُآلٔ ػعى ّ ثُكوَكؿطععاكٍ تعى ٕععا ب ػعع ّ ىععُ باهععِ ؿكوهععييلؿِٕ ٓعاهعْإُىععاْ٘

مَوّ ؿَىعععععععات ؿَفعُكّععععععىَّ  :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭼق  ،و تعععععُ  :وَ بًَاىّععععا٘ ًَْٓععععُ
ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوٍْ ُٓوَّ ًَٕى ًٕانعا٘ ٍعُ ًععَُ كِزف ٕعـ ؿكوهععت ىعلؿووْ٘ ٙعً
ّإعـووَ ُٕبىويعٗ .
بٍَُعآ ٙعُّىو هعًقُتُىعإِ ػعى بًَوٖىوك٘ ،تى ٕعايِ ػععى (قــذس ٠ال)ىععُ يُىًَيععُ
ٍععُ هعًقُتُىعععإِ بععآ هععٖىوكَ ٖٓ ،ذعععا ُٓطعععُك تُّاًععععاّ كِينبعععُٕـيِ ًعيُىعععإًٍ
بيعععُيًٗ ،عععيًَيِ مزك هعععُيلَ ! ّاهععععٌْ ثٍُُوكَىعععا٘ ؿَىعععُوُٕ ثععًٍَ فيإععـ ك ْ٘
ًٖٓوععععععإُوَ ! وَ ّعععععإءْ ُٓهععععععيًَلَىا٘  ،ؿَىععععععُوُٕ ؿو ّ مَوّْ بعُهعيٍَُععععععٌُْ
كِووٕاىًًعُوَ ،بعُ ُٙك ساَِ ُٓوَ ؿيعاكَ ىععُ  ًٙععِ بعُهععُك  ًٙععُوَ ًٕعُ ٍ ،عُ كِووّ
عُمََععععًٌْ عًَعًًْععععُوَ ًٍَ ،عععلَوَ ب ّعععا٘ ؿَكؿَىععععُوَّ ٓعععُٔ فُكّىوؿَيعععُو بامععععِ
فُكّىوؿَىعععإِ ؿييعُ ىععُ ٍعُوباكَوَ موععُ ؿَىععُ٘ ُٓ ،هعََعُىععُيا٘ ؿَ ًَيععُوَ هععُك
ٓعععُو ًٓوعلِ ًٓعَعًًععععاتُّ ىععععُ وٌَ طىتع ععٓ ٍُ :طععععَُِ عُمع ععَُْ عًَعععععْٓ و مً عععععـ ؿف
ؿَوَهععَ .
بعُآلٔ ُٓؿّ ٓعايا ُّبعُهعت ٍُ ًعَُ كِزفَىعا٘ ًًُ  ،ىععُ ػععى ّ ثُكوَكؿطععاك ٍعُ
ًُٙعععت ه ععىوكَِتِ مىكِٓعععإـ باهعععِ ىععلؿوَ  ،ىعععُ ُّٓععَُ ُّٓععُ ؿَطعُيُٕ ععآ ػعععى ّ
ىعاكبعُدآ بايعُػًَيعِ مزكّ ؿ وَ بعُو ُّهعٍُعُيعُ ؟
ٍععُ وَآلّععـ ؿَ ًًٍََععُّٗ :بعُهعععت ٍععُو ًعععَُ كِزفًَ ،عععَُ م ٕاغععُ (طــت َشاســٌ)،
ٍُوبعاكَوَ عُٕـ بعٍَُععاعُيٌُ ؿيَٖعًٖععُوَ :
بـةلَـطـةي كةةـة  :وًعُّ ( )ّٜٛىعُ بعُ (أٜـاّ) ى ؿَىليَيععُوَ ،ويَعع ِل ّ ُٓوَ ىعُ بععُ
هعىو ِك ُٕوَيُىِ مَوّ بعُ ؿَوكّ ػ يعـ ٍُ بعُك ٕبعُكّ ػ كؿ  ،ىعُ بًوععتْ عى ك
هعُعاتُ ؿَطعىتعلٍَ ،وَ داكّ و ًعُ بعُ ؿو مؿَ هعُعاتُىعُّ كِزفَّ ؿَطعىتلٍَ ،و تعُ:
كِزفطعععاك (ْٗ ــاس) ،ؿو مؿَ هعُعاتُىعععُّ ؿّ ًعُوطعععاكَ (يٝــٌ) ،و َي علِ ّ ٓععُوَ وًعععُّ
(ٜـ ٍُ )ّٛمّإِ عُكَِبًعـ  ،وَ ٍعُ بعُىعاكًَٖٙععإِ مىكِٓععإـ  ،بعُّإععاّ ّاوَيعٌُ ٍعُ
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ىععععاتًٍ ؿَطعععىتلٍَ َ( ،ــذ َ ٠ــٔ اي ــضَٔ)ٖٓ ،ذعععا ىععععُٔ بع عآ ،يعععا٘ مزك بع عآ ،وٌَ ٍعععُ
فُكُِٕٙاعُىعإِ مّإـ ٙعاتعىَ ،ب ويَٖععُ:
( - 1ك غب) ٍُ (َلـشدات أيلـاظ ايكـشإٓ) الثعُكَِ ()714ؿ ٍُوبععاكَوَ ؿٍََععآ ( :اي َٝـ:ُِّٛ
ع ٔإيـ ـ ٢غُشُٚبٔـٗ ــاَ َٚ ،ق ـذِ َ ُٜع ٓبـ ـش ب ـ٘ٔ َع ـِٔ َُ ـ ـذٖ ٔ َٔ ٠ـ َٔ
ؼ ـُِ ٔ
َ ُٜعـ ـبٖشُ ب ـ٘ٔ َع ـٔ َٚقِ ـ ـت طُ ًُ ـٛعٔ اي ٖ

ايضَََـ ـإ أََُ ٟـ ـذٓ ٠نـ ــاَْتِ ٚ ،ق ــاٍ تعاي ـ ـ : ٢ﭽﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﯝ ﭼ آل عنررر  ،ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯲﭼ لنحررررل،
ﭽﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ...ﮢﭼ لبقررر ة) ،و تععَُٜ( :ـ ـ)ِّٛ
وًعُيُىعُ بعُىعاك ؿًََٖٙلٍَ ،ب تُعبًعل ىلؿ٘ ٍُو ىععاتُّ ىععُ ػع ك ٍَُٙعععـَّ تعا
ػ ع ك ٓعععاو بععىو٘ ،دععاكّ و َ ُٙيععُ بعُىعععاكؿًََٖٙلٍَ  ،ب ع تُعبً ععل ىععلؿ٘ ٍععُ
ّاوَيعععٌُ ٍععُ ىعععاتٙ ،ععُك ّاوَيعععٌُ بععآ ،ىعععُٔ يععا٘ مزك  ،وٌَ ػعععى ّ بععععُكم
ؿَفعُكّىَُّٓ :و ُّٕ ٍُ ثًَياعُيٌعيِٖ ؿوو ى ٍَُّعُىعإـ ثٌعيًا٘ ٍُ ًَٓععىَ ىععلؿ،
وَ ُٙكوَٙععععععا ؿَفععععععُكّىَّ :وَ ٍععععععُو كِزفَؿ (و تععععععٍُ :عععععُ كِزفّ ؿو يعععععٌ ؿ )
طعُكؿٕيعُ ًً ععا٘ ب ع ػعععى ثًٌَععععإـ ٙ ،عُكوَٙعععا ػعععى فععععُكّىويُتٍِ :ععُوَ ىعععُ
ثًَْعا٘ ؿ و٘ ببعُػٌععٗ  ،ثًٍَ ٓعُوَّ كِزفيًَ بععآ.
( - 2ايلٝــٍ )َٞٛععُ (ايـ ـُصبا ايـ ـُٓري) الثععععُكَِ ()392ؿ ؿٍََعععآ ( :ايٝــ :ّٛأٚيــ٘ َــٔ
طًٛع ايلذش ايجاْ ـ ٞإي ـ ٢غـشٚب ايؼـُعٚ ،...ايعـشب قـذ تطًـل "ايَٝـ ـ ٚ "َِّٛتشٜـذ
ايٛقــت ٚاحل ــني ْٗ ــاساّ ن ــإ أ ٚي ــٝال فتك ــ : ٍٛرخشت ــو يـ ـٗزا اي ٝــ ، ّٛأ ٟهل ــزا
ايٛقــت ، )...و تععُ َٜ ( :ـ )ِّٛهعُكَتايُىعععُّ ٍَُٙعٚعععاتِٖ هععجًَـَّ يُىعععُُّ  ،تععاىى
ػ كٓعاو بىو٘ ،وَ ععُكَِب داكّ و يعُ وًععُّ (َٜـ )ِّٛبعُىععاكؿيَٖٗ ُّ ،بعُهععيًا٘
ثًَِ ىعاتعُ  ،يعا٘ ّاوَيُىعُ ٖٓ ،ذا كِزف بآ  ،يا٘ ًععُو  ،ؿٍََعًَٗ ( :رخشتـو ي ـٗزا
ايٝـ )ّٛو تععُ  :ب ُّٓلِز ٙععٍَُعْعالتبعىوّ  ،يعإِ  :ب ٓعُٔ ىعاتععُ.
ُٙ - 5كوَٙععععععا (ايـ ـُعذِ ايٛط ــٍ ) ٝعععُ الثعععُكَِ ()1068ؿ ؿٍََععععآ ( :اي ٝـ ـ :ّٛصَ ــٔ
َكــذاسَ ٙــٔ طًــٛع ايؼــُع إيـ ـ ٢غشٚبٗ ــاٚ ،ايٝــ :ّٛايٛقــت احلا ــشَٓٚ ،ــ٘ فـ ـٞ
ايتٓض ٜـ ــٌ ايعض ٜـ ـ ـض :ﭽﭻﭼﭽﭾ ...ﮕ ﭼ لررررررنائدةٚ ،ف ـ ـ ـٞ
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ايلً ــوَ :ك ــذاس دٚسإ األسض س ــ ٍٛذلٛسٖـــا َٚذت ـ ـ٘ أسبـ ــع ٚعؼ ــش ٕٚطـــاع،)١
و تعُ  َٜ ( :ـ )ِّٛىعاتًَيعُ ُٕٓـ مَىعُّ بلييًعُ ٍُ ٍَُٙعٚعاتِٖ ػ ك تاىى ٓععاو بعىوِٕ،
وَ (َٜـ )ِّٛبععُ ىعععاتِ ًَٓوععيا ؿَطعىتلٍَ ،وٌَ ػعععى ّ بععُكم ؿَكبععاكَّ مىكِٓععا٘ ىعععُ
ؿ يبععععُم ٕـوَ ،ؿَفع ععُكّىَّ :ﭽﭻﭼﭽﭾ ...ﮕ ﭼ لررررنائدة ،

و تعُ ُّٓ :لِز ؿيُٖىععُتا بع تعُو و ىععلؿ٘  ،و تعُ ٓ :عُو ىععاتُ ؿيُٖىععُتا بع
تعععُو و ىعععلؿ٘  ،وَ ( َٜـٍ )ِّٛعععُ م ًٕعععاكيٌ طععععُكؿوو٘ ٕاهعععًٌ ؿ  ،بععععُ ُٕٓعععـ مَّ
هعىو ِك ُٕوَّ ػع ك ؿَطىتعلٍَ بعُ ؿَوكّ ػعع ّ ؿ  ،ىععُ ّاوَىععُّ بًوععتْ ععى ك
هعُعععاتُ .
بـةلَـطـةي و ة  ٍُ :بعُكىعاكًَٖٙعإِ ىعيًَبعٌ ػعى ًعـ  ،وًععُّ (ٜـ )ّٛو (أٜـاّ) بععُ
ّإععاّ دعع ك و د ك ٙعاتعىو٘  ،ب ويَٖععُ :

 -1ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك ٍُ هىوكَِتِ (احلر)ؿ ؿَفُكّىَّ :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،و تععععععُ :بًَاىّععععععا٘ كِزفيَععععععً ٍعععععععُ الّ
ثُكوَكؿطعععاكت  ،وٌَ ٙععُم ك هعا ٍَعععُ ٍ ععُوَّ ىعععُ ٓ ًَ ععىَ ؿَيعقًَّععععل٘  ،و تععُ :بعععُ
ُٕٓععـ مَّ ٙععُم ك هعاٍَِ ًَٓعىَيعُ.
 - 2وَ ٍُ هىوكَِتِ (اي ـُعاسز)ؿ

ؿَفعُكّىَّ  :ﭽ ﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ ،و تعععععُ :فليٌعيُىععععععاْ٘ كِووغ
"و تععُ :دبعليععُ" بع الّ ػعععى بعععُكم ؿَبٖععععُوَ ٍ ،ععُ كِزفيَيععـ ىعععُ ُٕٓـ مَىعععُّ
ثُجنعا ٙععُم ك هعاٍَعُ.

 - 3وَ ٍعُ هعىوكَِتِ (آٍ عُـشإ)ؿ ؿَفعُكّىَّ  :ﭽ ...ﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ...ﯰﭼ ،و تعععُٓ :عععُٔ كِزف ٕعععُ ٍعععُ ًَٕعععى ٘ ػٍَُعيع ععـ ؿَهعععياو ؿَهعععيًا٘
ثآؿَىُيعٗ .
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ﭡﭼ،

و تُ :ػعاوَِٕ كِزفّ ثاؿ ًععتْ هن يُ.
 - 5وَ ٍعععععععُ هعععععععىوكَِتِ (غ ـ ـ ــافش)ؿ

ؿَفعععععععُكّىَّ :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،و تعععُٓ :عععُّلِز
ٙعُّىو ُٕفوععًًَ هن و ثاؿ ًعيِ ؿَؿكيَيُوَ  ،بعُطعىيَعلَّ ٓعُوَ ىعُ ىلؿوويعُتِ،
ُّٓلِز هععئُ ٍعُ ىععُي ٕاىععلَّ.
ىعُو تَُٜ( :ـ )ِّٛؿَطىجنعآ ُٙم ك هعاَِ بعآ ،وَ ؿَطىجنععآ ثُجنعععا ٙعُم ك هععاَِ بعآ،
وَ ؿًَعاىجنعآ ّاوَيعٌُ ٍُ ىععات بعآ  ،بعُ بعآ ؿيععاكيعِ ىلؿ٘.
بـةلَـطـةي ســيــيـة  :بعُك ٍُوَّ ٓعامسإُىعاْ٘ مَوّ ؿكوهعت بيليَٗ ،وَ ى ٍَُّععُّ
ػعع كو هىو ِك ٕعععُوَّ مَوّ ٙعُبعععآ  ،كِزفو ًعععُو بعععُٔ ًععًَىَيُّ ًَٓوعععيا بىوًٕععا٘
ُٕبعىوَّ ،اؿ ٔ و بعآ ٓعععُو ىععاتُ ٓ ،عُو كِزف ٕعُّ ىععُ ًَٓوععععيا ًَْٓعُ ؿَيإقًَّليععٗ :
يٌُ ًعُ ُو ؿوو ًعُ ُو هععآ ًعُ ُْ ٙ...يـ ُٕ ،بعىو٘ .
ٖٓعذعا كَِٕاعُ يُىع ًَعععً ٍعُباكَّ ٓعايُتُىععإِ هعععىوكَِتِ (فصـًت)َوَ ًٌٓعيعاٍععِ
ب ؿكوهععت بعآ ىعُ بعُ ثًَععِ ٓععُو ٓعايُتعععإُ م ٕعاغُىععا٘ ؿَبٖعُ ًُٙعععت م ٕعاـ :
( ،)8 = 2 + 4 + 2بعُآلٔ بعُ تًَاعُيٌعيِٖ ِك هعتْ ؿكوهعت ٍعُ ٓعايُتُىععا٘ ٓ ،عُو
ًٌٓعيعاٍَُ عاكَهعُك ؿَبععآ ،با تُّاًععا بيعُيٗ :

ػعععععععععى ؿَفععععععععُكّىَّ :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
           ﭑ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭦﭼفصرررلت ،و تععُ :بََعععآ:
ٓعععايا ٓ ًَععىَ بًَبععلِو ٘ بعععُو ىعُهعععُّ ىعععُ مَوّ ٍععُ ؿوو كِزف ٕععـ ؿكوهعععت ىععلؿوَ ،وَ
ٙعاوبعَُْ ٙعاوويَٖعع إِ بع ؿ ؿَٕعًَٗٓ ،ععا ٓعُو م تعُ ثُكوَكؿطععاكّ دًٚعإُىععإُ ،وَ
ٍُهعُك مَوّ ًاىعإِ ُهجإـ٘ ،وَ بعُكَىعُتْ ثًَعنّ تًَعـ ؿ ٕعا ،وَ بقيىَىععإِ
ت ًَععـ بعععُ ُٕٓـ مَطً ععليٌ ؿ ٕععا٘ ،بعععُ يُىوعععإًِ ب ع ٙععُّىو ُٓو ٕععُّ ؿ و ٍععُ ػعععى
ؿَىُ٘ (بعُ مّإِ ساَِ) ،ثاًا٘ ويوعيِ ٓعاهععْا٘ ؿكوهعت بيعات ،وَ بُكَو ٓعامسععا٘
ىو ٍُ ،ىععاتًَيـ ىععُ ؿووىععَُِ بعىو ،وَ بععُ ٓعاهععْإُىععاْ٘ مَوّ فعُكّىو :ععاكو
ٕا عاك "و تُ :بيإُوَّْ ُٕتإُوَّ" ثُيععـ ببعُٗٓ ،و ًٍٕ طىتًعععا٘ :بععُ َّعيععُ ًٌ
ثُيععـ ؿَبنيٖٓ ،ذعا ػعى ٍُ ؿوو كِزف ٕعـ  ،سُوت ٓعاهععْإِ ؿكوهعت ىلؿ٘.
ىعععُو تُ :هعععُكَتا باهعععِ ؿكوهعععييل ِٕ مَوّ ٍععُ ؿوو كِزفؿ ىععل وَٖٓ ،ذعععا باهعععِ
ؿكوهعععييل ِٕ ًعاىعععاْ٘ ،ؿ ٕععإٌ بقيعىَىعععا٘ ٍععُ مَوّ ؿ ٍ ،ععُ ّععاوَّ ععى ك كِزف ٕععـ
ىل وَ ،ؿو يٌ باهعِ ؿكوهعييل ِٕ ٓعاهععْا٘ ؿَىعات  ،ىعُ ثًٌَععيعل ؿوو ىعُ َِ بعىوَ ،وَ
باهعِ ؿكوهعييل ِٕ مَوّ ؿَىعات ُٙ ،كؿووىعًعا٘ ٍُ ّعاوَّ ؿوو كِزفؿ .
ىعععُو تُُّ :بعُهعععت ٍ ًَ ععلَؿ ُٓوَيعععُ ىعععُ ٙععُّىو ٓعامسإُىعععاْ٘ مَوّ بعععُ ؿوو
م ٕعاـ ؿكوهعت ىل و٘ ،ثًَيعٚعاتُىعإِ مَويعٍ ٙععُّىويععا٘ بععُ عى ك م ٕعاـ ،يعإِ:
( ،)6 = 4 + 2بُآلٔ ٓعُوَّ ًٌٓععيعاٍععِ ؿكوهععت ىعلؿوَ ،باهعيلؿِٕ ؿكوهععييل ِٕ
مَويًعُ ٍُ هعُكَتاوَ  ،ىعُ ُٓوَ ب ػوعيُٖ كِووّ طلٕاًعِْ بايعُػِ مَويًععُ  ،بع
ًَُّْٓ ّلز عع ُٓ ،طُكٕا بًَاىّا٘ ٕاطىجنآ مَوّْ ثًَيٚاتُىإِ ًَٕىّ ،ثًٍَ ٓعاهعْا٘
ؿكوهعت بىوبٗ ،ىٕيعُ مَوّ ًعيًَيِ ب عىوىعُ ٍُ عاو ٓعاهععْا٘ ،وَ ثًَيعٚعاتُىععإِ
ب ىوىعيعليٌععععٗ ،ىعععُو تُ :مَوّ ٍععُ ًّعععا٘ ( ــُٔ)ّ ٓعاهععْإـ ؿكوهعععت بععىوَ ،وَ
ثًَيعٚعاتُىعإِ مَوّ ٍُ ًّعا٘ ( ُٔ)ّ مَوّْ ٓعاهععْإـ ؿكوهعت بىو٘.
ٖٓذعععا ّععٗ و ّ تًَـَطعععُٔ ىعععُ ُّبعُهعععت ٍععُ ؿوو م ٕاغعُىعععُّ ؿكوهعععت بععىوِٕ
ٓعاهعْإُىعععاْ٘ مَوّ ٙ ،ععُكؿوو م ٕععاغِ ثًَيعُوٍَعيعععا٘ (ستــل)و ٍع ًَعععً دًعععابىوُٕوَ

(فتـل)٘ ،ىعُ ػعى ّ بعُكم فُكّىويعُتِ  :ﭽ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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ﮙﮚﮛﮜ ﮧﭼ ألنبيراء  ،و تُ ٓ :عايا ُٓو ُّٕ بًَبعلِو ٘
ٕام ٕٗ ٓ ،عامسإُىعاْ٘ مَوّ ثًَيعُوَ ُهجاو بىو٘ ٍ ،عًَيعْا٘ دًاىلؿٕعُوَ  ،و تعُ :
هعُكَتا ىعُ بىوُٕوَك ٍعُ ساٍَععُتِ طععام (دخـإ)ؿ بعىوَ ٙ ،عُّىوّ ثًَيععُوَ دع َ
ؿك وَوَو ُهععجاوَ ،ؿو يععٌ ساٍَعُتععِ تُمًٖععُوَو ٍ ًَععً دًابىوٕععُوَ (إْلذــاس)ّ بع
ثُيـ بىوَ  ،وٌَ بًعلؿزمَ فًعنيعايًُىعإِ ًَٓوعععيا ؿٍََععًَٗ .
ٍَُٙبعععُتُ ًَْٓععُ مىكِٓعععا٘ بعععُو بًععلؿزم ُٕ تُفوععًعععل ٕاىعععُيٗ  ،بعععُآلٔ ؿٍََعًًَععٗ :
ُٓوَ ٓعاّعافَيُىعُْ ؿَطىجنعآ ُّبعُهعت ٍععُوَ ىععُ ؿٍََععآ ىععُ ٓعاهعْإُىععاْ٘ مَوّ
بعُ ؿوو م ٕعاـ ؿكوهععت بعىو٘  ،م ٕاغععِ ثًَيعُوٍَعيععاويِ (ستـل)  ،وَ م ٕعاغِ ًٍَعً
دًابىوٕععُوَ (فتــل) بعععآ  ،وَ ثًَيعٚعاتُىعععإِ ؿييعععُّ مَويًعععٍ ٍععُ ععى ك ىعععات ؿ ،
ؿكوهعت ىل و٘ .
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ّعُهععٍُعُّ ؿوؤَ :

باسيك ده ر با ره ي (استواء) ي خو ا هل هس ر هع ر ش
7

7

ػعى ّ م ٕععاو تى ٕععا ٍُ سُوت ًععىيَٖا٘ ؿ باهعٌ ٓعُٔ بابععُتُّ ىعلؿوَ ،بعا تُّاًعاّ
ُٓو ًعىيَٖإُ بيعُيٗ ،ىعُ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك ُٓٔ ُّهعٍُُيا٘ تًَعـ ؿَػععاتُكِوو:

 - 1ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﭼ ألعر

-2

.

ﭽ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ يونرص .

 - 3ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ ل عررد .
 - 4ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ط ره .
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 - 5ﭽ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ لف قرا .

 - 6ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮊ لشجدة .

 - 7ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ حلديررد .
ٍَُٙبعُتُ ٍُ هعىوكَِتِ (ايبكـشٓ )٠ععايُتِ ()21ؿ و ٍ ،عُ هعىوكَِتِ (فصـًت) ٓععايُتِ

()00ؿ  ،كِهعععيُّ (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ ٙعاتعععىو٘ ،و تععُ :ؿو يععٌ كِووّ ىععلؿَ
ٓعاهععْا٘ ،يا٘ (اطـتٛا ّ)٤ىلؿ ب

ٓعاهععْا٘ ،بعُآلٔ ُُّٓ دًععايُ ٍعُ  :ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ .
ٖٓذ ععا ؿيععععاكَ م ٕاي ععا٘ ؿَكبععاكَّ ّإععععاّ ٔ( :إط ــتٛا ٤ال عًــ ٢ايعــش )ٌّ ،عععيىّلِّ
مزكيعا٘ بىوَ ًَٕ ٍُ ،عى ٘ تُٓعىيعُ ىلؿْ٘ ُٕىععلؿِٕ ؿ  ،ىععُ ثعًَٓ و يعُ ٙع ّ تُٓىيععُ

ىلؿٕعععِ كِهعععيُّ  :ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼٍُ ،اليععُ٘ ُٕٙععـَّ ٍععُ م ٕايإععُوَ ىعععُ
طىتىويإععُ ( :اط ــت )٣ٛيععإِ( :اطـتٛيـ ـ )٢و تععُ :ؿَهععععيِ بعُهععععُكؿ طععلت ،ىععععُ ٍعععُ
فُكُِٕٙاعُىعععإِ مّععإِ عُكَِبًععـ ٓععُو ّإايًُععِ ُٙيععُ ٙ ،يُىعععُّ ٓععُوَ بععىوَ ىعععُ
ُٕٙععـٍَ ىعععُي بعُٙععع ّ ّإععا ٍعًَيعععـ ُٕوَّ كِو ٍَعُتًًعععُوَ  ،ؿوو عععاكّ و َي ععى ٕـْ٘
دُهعيإـ٘ (ايتؼ ـبٚ ٘ٝايتٖذـظ ـٝـذ)ّ ػعى ّ بآ ويَٖعُ بىوٖ٘ٓ ،ذععا بع كِيَاعلتٗ ٍعُوَ،
ٍَُٙوعععاو٘ ّإايُىعِ ؿييعُّ ؿووك ٍُوَيععا٘ ب ٍعًَيعـ وَتععُوَ.
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وَ ثىػيُّ ب عىوْ٘ ٍَُٙعىيَوععيٓ ٍُ ،بععاكَّ تُفوعًععلو و تعاّ ٓعُٔ ٓعايُتععإُوَ ،
خلضَاعٔــ ٗٞػَــ ُ ِٝاي ُبخَ ــاسٍُٔ )ِّٟوبع ععاكَوَ
سُٖ ــادٕ ا ُ
ٙعععُّا٘ ٓعععُو موععععُيُ ىععععُ ( ُْعَــ ُِِٝبِــُٔ َ
ص ـفَ الُ ٔب ـ٘ٔ
ش ـذَ ََــا ََ ٚ
د َ
نلَ ـ ـشَََ َٚ ،ــٔ َ
خًِ ـ ـ ٔك٘ٔ َ
ىلؿووي ععُتِ ،ؿٍََععععآ  ََ ( :ـِٔ ػَ ـ ـ ٖبَ٘ الُ ٔب َ
ن َلـ َش َ َٚ ،يـِٝعَ فَُٔ ٝــا َٚصَ ــفَ الُ ٔبـ٘ٔ َْلِظَ ــُ٘ َٚالَ سَطُ ــٛيُُ٘  ،تَؼِ ــبَٔ ،ْ٘ٝف َُـِٔ
َْلِظَ ــُ٘ َ ،فكَ ــذِ َ
د ـ٘ٔ اي ـزٔ ًٝٔ َٜ ٟـلُ
شَ ، ُ١ع ًَــ ٢ايِ َٛ
ص ـشَٔ ٝ
خ َبــاسُ اي ٖ
حيَٚ ُ١األَ ِ
ص ـشٔ َ
أَ ِث َب ـتَ ََــا َ َٚسدَتِ ٔب ـ٘ٔ اآل َثــاسُ اي ٖ
ط ًَوَ طَـ ـب ٌَٝاي ـُٗـ ـذَ ،)٣و تعُٙ :عُك ىعُهععًًَ
ال ٔيَْ٘ٔ َٚ ،لَـ ٢عَ ـٔٔ الٔ اي ٖٓكَا ٔ٥صَ َف َكذِ َ
ٔبذَ ـ َ
ػعى بعُ ؿكوهععييل وَىعإِ ب ىيَعٖععآ  ،ىىفلّ ىلؿوَ ،وَ ُٙك ىعُهعععًًَ ٕيىوٍَععًٌ ٍعُ
هععًقُتًَع ععً بيعععات  ،ىعععُ ػعععى ػ ع ّ ث عآ وَهععك ىععلؿوَٓ ،عععُوَ ىىفعععلّ ىععلؿوَ  ،وَ
ٙعُك عِ ىعُ ػعى ػع ّ ثآ وَهعك ىعلؿوَُٙ ،كوَٙععا ثًَغعُّبععُكّ ػععى  ،ػععى ّ ثعآ
وَهععك ىععلؿوَ ،و َي عى ٕـ٘ (تؼــب ّ)٘ٝتًَعـ ًٕعُ  ،ب يُ ُٙك ىعُهعًًَ ُٓوَ ب ػععى ّ
بعععُكم ب ُهجًَٖععآ  ،ىعععُ ٓعايُتُىعععا٘ بعععُ كِووْ٘ ِك ًعيعععاويِ  ،وَ ٙعُو ٍَعععُ ِك هععيُىعععا٘
طعُيعإـوويععععإٗ  ،بععععُو ًعععًَىَيُّ ىععععُ بععع ػععععى ّ ثايعععُ بععععُكم ًعايوععععيُيُ ،وَ
ىعُّىىعىكِيًعُىعا٘ ٍُ ػعى ؿووك خبعاتعُوَ (و تعُ :بعُ ًًَىَيٌُ ٓعُو وًعإُّ بع ػععى
ًٍَيععـ تعُوَ ىعُ ًٙع ىعُّىىعىكِيعٌ ب ػعى ُٕطععُيُٕعآ) ٓعُوَ كِيَعِ ِك هععيِ طععلتىَ.
ؿيععاكَ ًَْٓععُ ؿكيَععقَّ ٍَُٙىيَوعععيْا٘ ٍععُوباكَوَ ٍععُ ىعيًَبعععٌ ًْٓ( :ععاْ٘ عُمًععـَّ
ًٓوععالًٌّ) بعُكطِ هعععآ ؿ ػوععي تُ كِوو ،ىععُ ؿَكبعاكَّ ٕعاوو هعًقُتُىععإِ ػععى ّ
بعُكمو بعآ ويَٖعُيععُُٙ ،كوَٙععا ٍعُ ىعيًَبععٌ ( :اإلطـالّ نُـا ٜتذًـ ٢ف ـ ٞنتـاب ال
تعاي ـ ٍُ )٢بعُكطِ ؿووؿ  ،باهعِ ُٓو بابعُتعُّا٘ ىععلؿوَ.
ٖٓذعععا مزكبععُّ م ٕايععإِ ثًٌَععععني  ،ؿٍََععًَٗ ًَْٓ :ععُ ٓععُو وًععإُ بعُىعاكؿيَٖعععني  ،وَ
ّإاىًُععًا٘ ؿَم ًٕعععٗ  ،بعععُآلٔ ًٕعععُتِ ٓععُو ّإايإععُ  ،بعع ػعععى ّ م ٕععاو ًععاكَم
ؿَطًَلِيٖعععُوَ  ،وَ ػععععى ّ ثُكوَكؿطععععاك ٓعععُو وًعععإُّ بع ع ٙع ععُٕـ َّ هعععًقُتِ ػع ع ّ
بعُىعاكٙعًَٖعاو٘ .
ع) ؿَكبعععععاكَّ وًععععُّ:
وَ ٍععُوبععععاكَوَ ثلهععععًاك ىعععععل وَ ٍعععُ (ََائ ـ ـؤ بِـ ـٔٔ أََْـ ـ ـ ٕ

(اإلطـتٛا( : )٤ق ٌَٝيَـَُٜ٘ :ـا أَ َبـا َع ِب ـذٔ الٔ ! ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼطره،
ميــإُ ٔب ـ٘ٔ
إل َ
ذ ُٗــَٚ ،ٍْٛا ٔ
نَ ِ ٝـفَ اطـ ــت٣َٛ؟ َفكَ ـ ـاٍَ ََائ ـ ـوْ :اإلٔط ــتَٛاِ ََ ُ٤ع ًُــَٚ ، ّْٛايِ َهـ ـ ِٝفُ ََ ِ
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()1

َٚادٔ ـبَْٚ ،ايظٗ ـؤَاٍُ عَِٓ ـُ٘ ٔبذِعَ ـ ، )ْ١و تعععُ :طعععىتل ٓ :عععُّ بعععابٌ عُبـوٍَعععععآل ! ىععععُ ػععععى

ؿَفععُكّىَّ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼطرره  ،ع ٘ (اطــتَٛا ّ)٤ىععلؿوَ ؟

ّاٍعًيعًٍ فُكّعىوّ( :إطــتَٛاّ )٤إاىعُّ ؿياكَو م ٕل وَ ،بعُآلٔ
ػعععى ُٕم ٕ ععل وَٕ( ،ام ًٕععععٗ ػعععى ع ٘ ع تُ هعععُك عععُكَِ !
ٙعُبىوًَ ًٙ ،عيًًَ ٕعُبىوَٕ ،عُ ىىكهعِْ ُٕ عععُكَِ ،وَ ػعى
ٍعععُ ػع ّ ًٕععٍَُُٙ ،عًباععععلَّ) ،وَ ًْٓععا٘ بععىو٘ بعععُوَ ىعععُ ػعععى
ثًَىيوععيُو ثلهععًاكىلؿًٍٕ ٍُوبععاكَوَ ًعيًَيِ ؿ ٙعًَٖععل وَ.

ع ًٕعُتًًعُىععُّ بع
ىٕيعععُ ىعععاتًًَ ػعععى
ثًَىيوعيِ بععُ داعععُ
ع تُ هعععُك عععُكَِ ،

()2

ٖٓذعا وًعُّ (اطـت )٣َٛوٌَ (رلتاس ايصشا ) ًَٖٙعاويُتِ  ،بعُ ُٕـ و تعايعٌُ
د ـازَٔٚ ،اطــت ٣َٛعَ ًَـ ٢ظَ ِٗـ ٔش َدابٖ ٔتـ ـ ٔ٘ َ ،أ ٟاطــتكَشَٖٚ ،اطــت٣َٛ
ؿَّ ،ؿٍََععآ ( :اطــتَ ٣َٛـٔ اعَ ٛ
ٔإيـ ٢ايظٖ َُا ٔ٤قصذ ٚ ،اطـت ٣َٛأ ٟاطـت َِ ٛيَٚ ٢ظـٗش) ،و تعُ :
ً )1عيًًَ الكبًَتْ ؿو يٌ كِيَعً بعآْ ِك هعت بًَيُوَ  ،ؿَطىتعلٍَ ( :اطـت.)٣َٛ
 )2ىعُهعًًَ هى كّ ثٌعيِ وآلػُىعُّ ؿَبآ  ،ؿَطىتعلٍَ ( :اطــت ٣َٛعَ ًَـ ٢ظَ ِٗـ ٔش َدابٖ ٔتـ ٔ٘) ،
و تعُ ًٌٕ :عيُدآ بىو ٍُهعُكّ .
 )3ىعُ ؿَطىتعلٍَ َٚ ( :اطـت ٣َٛإٔيـ ٢ايظٖ َُا )ٔ٤و تُ :ويوعيِ ،كِووّ تًَيلؿ.
ٚ( )4اط ـ ـــت ٣َٛأ : ٟاط ـ ـــتَ ِٛيَٚ ٢ظٗـ ـ ــش) وَ (اط ـ ـــت )٣َٛبعععععععُ ّإععععععاّ هعُكىعععععععُوتْٗ
ؿَهعيبعُهعُكؿ طلتٖعًٍ ؿَّ.
ُٓو ُٕ ُّٙىويا٘ ّإعاّ وًعُّ (اطــت ،٘)٣َٛبعُآلٔ وٌَ طععىمتا٘ ىععاتًًَ بع ػععى ّ
بعععُكمو ّعععُم٘ بعُىعاكؿ َي ععٗ ،و تععُ :ػعععى ععىوَ هعععُك ع ععُكَِ ،بعععُكم ب ع وَ ب ع هعععُك
عُكَِ ،بععُآلٔ ع ٘ ؟ بععُ تُٓيععًـ وٌَ بععُكمبىوُٕوَّ ًععيًًَ بع هععُك ًععيًًَْ ،
ًٌٕعيُدًَععبىوِٕ ًععيًًَ ٍعُ ًععيًًَ ًٕعععُ  ،ىععُ ًَْٓعُ ؿَيبًعٖنيْ ؿَيعن ٕني ،ب عِ ؟
ىٕيعععُ ػعععى ؿَف ععُكّىَّ :ﭽ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭼ

لشرورى ،و تًُ ًٙ :عيًًَ وٌَ ويَٖعُّ ػععى ًٕععُٓ ،ععُؿّ
( )1ايتلظري ايـه ـب ٝـش يًطياْ ـ ، ٞز  ، 5ص.)047 ٚ 048
 )2ص .211

ٕععُ ؟

ًُٕتًًعُىععُّ
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تعععًُٕا ػععععى ؿَين ٕع ععآ ،بععععُآلٔ ًَْٓعععُ ؿَ ًًٍََع ععٗ :عععىوُٕ هععععُك ععععُكَِ يُىًَيععععُ ٍعععُ
هًقُتُىعإِ ػعى  ،بعُآلٔ ًُٕتًًعُىعُّ  ،وٌَ ًْٓأ ّاًٍعً طىتععىويُتِ :بع ًَْٓعُ
ٕايعُتعُ عُمََعُوَو ؿيعاكًٕعُو م ٕععل و ًٕعُُٓ ،طعُكٕا ّإاّ (اطـت )٣َٛبع ًَْٓعُ م ٕعل وَ
ىعاتًًَ بعُىعاكٍ ؿيًَٖعٗ ،بعُآلٔ ىعاتًًَ ب ػعى بعُىععاكّ ؿيَعٖني ًُٕ ،تًًعُىععُّ بع
ًَْٓععُ م ٕعل و ًُٕ ،طلٕعء ُٓوَيعُ ؿَم ًٕععٗ ػععى ع تُ هععُك ععُكَِ بععُو ًعًَىَيُّ
ىععععُ بع ع ػععععى ًععايوعع ععيُيُ ،وَ بععععُو و تايعععُّ ىععععُ بع ع ػععععى ًعايوععععيُيُ ،وَ ًٍَعععِ
ؿَوًَ ععًَيُوَ ،وَ ٓععُوَ يُىًَعيعععُ ٍععُ هًقُتُىعععإِ ػعععى  ،وٌَ ٙععُّىو هعًقُتُىعععإِ
ؿييعُّ ػعى ّ بعآ ويَُٖ ،ىعُ ب ًَْٓعُ سُمًنُتًعععا٘ م ٕعل و ًٕعُ ،ىٕيععُ ّعاؿ ٔ ٙعً
ًعيًًَ وٌَ م تععِ ػععى ُٕبععآ  ،ىعُو تععُٙ :عً هعًقُتًععًَ وٌَ هعًقعُتُىععإِ ػععى
ًٕعُ ،وَ هًقُتُىعععإِ ػععى  ،وٌَ هًقُتُىعععإِ ٙعً ىعععأ ٍعُ ؿكوهعييل وَىعععا٘ ٕععني،
ىعُو تُٕ :ابعآ  ًٙىعُي بعُ ٙعً ًععًَىَيٌُ ٓعُوَّ بععُ ؿٍَععـ بععآ  ،ىععُ وٌَ ع ٘
ىعُهععععًًَ ؿَ ًَعيععُ هعععُك ًعععيًًَ ،ىعُهععععًًَ ٍُهعععُك ىىكهععٌ ؿ ؿًٌَٕععععآ ،ػعععى ّ بعآ
ويََُٖ ٓععاو تععُ هععُك عُكَِ ،ىٕيعُ ػعى ّ باآلؿَهعتْ تى ٕا  ُٕ ،ثًَىيوعيِ بععُ
عُكًِععُو ُٕ ثًَعىيوععيِ بعُ دعاععُ ٍُ عُكًععُ ،ىٕيعُ ػعى ٙعُك بىوَ ،ثًٍَ ٓعُوَّ
عععُكَِ ٙععُبآ ،وَ عععُكَِْ ٓعاهععْإُىعععاْ٘ مَوّ  ،وٌَ ػعععى ؿَفععُكّىَّ ُّٙىويعععا٘
ػعى

ِك ياععلتىو٘  :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﭼ فاطرررر  ،و تععععُ  :ػعععععى
ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوّ ؿَطعلٍَ  ،ىعُ ٍُبعُيٗ ب عْٗ الب عٗ  ،وَ ُٓطعُك الب ععٗ  ،بًَذاععُ
ٍععُ ػعععى ىعععُي ب ع ّ ٕاطعًعليَٖعععُوَ  ،و تععُ  :تععًُٕا ػعععى طلتععىوِْٕ ؿَيعإجعاكيَعععنَّ،
عُكًِعًعٍ بعُ تُٓيعًـ ثًَىيوعيِ بعُ ػعى يُ ىعُ ِك يعباععلٍَ ٌُٕ ،ػعى ثًَعىيوعععيِ بععُ
عععُكَِ بععآ ،تاىعى ػعى ِك باعلٍَ  ،بعُآلٔ ىعُ ػععى ع تُ هععُك ععُكَِ  ،بعُ ّإايععٌُ
ىعُ ًعايوعيُيُتِ بعُىعاكّ ؿيَٖعني  ،بآٓععُوَّ ىععُ ّإعاّ بع ًَْٓعععُ ؿيعاكبععآ  ،بععُآلٔ
بعُ تُٓيع ًـ ٓعُوَ ؿَم ٕعني ىععُ ػععى ٕعُ ثًَىيوععيِ بععُ عُكًِععُو ٕ ،عُ ثًَىيوععيِ بععُ
داعُ ٍُ عُكًعًٌعُ ،وَ ُّٙىو ؿكوهعييل وَىعا٘ بععُ عُكًِعًٌععُوَ ثًَىيوععيًًععا٘ بععُ
ػعى ّ م ٕععاو تعى ٕعا ُٙيععُ.
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ّعُهعععٍُعععععُّ هععًَعععععًُٔ :ىعععععُ ؿَفعععععُكّىَّ  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ،بعُ ًعُوطعاك كِزفطعاك ؿ ؿَث ًآ  ،بعُ ػًَل يٌ ؿو ٍ ؿَىععُوَّ ،
وَ ػع كو ّعإءْ ُٓهعيًَلَىعا٘ ٙ ،عُّىويا٘ بعُ فُكّإِ ػعى ِك ْٔ ؿَهيُّ ىل و٘ ،
ٓعاطعاؿ كبعٗ ! ؿكوهعييل ْ٘ فعُكّا٘ ىععلؿ٘ ٙ ،ععُك ٙعِ ػععى يُ ،ثعايُبععُكمو بععُ ثًَعنَ
ػعى ّ ثُكوَكؿطعاكّ دًعٚعإًًعا٘ .
ٍُبُك تًٌعيِ ُٓٔ كِهععيعُ مىكِٓإًًعُؿ بابعُتًَعً ؿَػعُيٖعُكِوو :
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ب..وخته هي ك هل با ره ي بوو هن و ه ر ه و ه
وٌَ ٍُ هعىوكَِتِ (آٍ عُشإ)يٍ ؿ ًعيًَعيعْا٘ بعاي ىلؿ ٍُ ،ىاتِ تُفوعًعلىلؿِٕ

ٓايععععععُتِ  :ﮋﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮊ ؿ ًٍَ ،عععلََ سعُمؿَىععععُٔ ثىػيُيعععٌُ ؿَكبعععاكَّ فل و ًٕععِ
بىوٕعُوَك  ،وَ ؿَكبعاكَّ ٓعاهعْإُىعاْ٘ مَوّ بعُ تايبعُت  ،خبعُيٖععُكِوو :
ٓ /1ععُوَّ ىعععُ تاىعععى ًَٓوعععيا بعععُ ؿووكبععنيْ تٍُعوعي بعُىعععا٘ بعع طعععُكؿوو٘ ٕاهعععا٘
ؿَكىعععُوتىَ ،ؿَ ٍَ عًَٗ :بعععُالّ ىعععُُّوَ (000ظ000ظ000ظ )100هعععُؿ ًَّععاك ىعُٙيعًُ ععا٘،
تاىى ًَٓوعيا ؿزمك وَٕعُوَ ،ىعُ ؿيععاكَ وٌَ دععاكّ ؿييععَُ باهعٓ ىعلؿوَ ،بععُ ثعًَععِ
مىكٍِِٓعععععا٘ ىعععععُ ػعععععى ؿَفعععععُكّىَّ :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮕﭼ
لرنلرك ،و تُٓ :عاهعْإِ ٕعنيً ًَٓىَّا٘ بععُ ل يععا٘ كِ م ٕـزتعُوَ ،ىععُو تُٙ :عُّىو
ُٓو ُٓهعيًَل ُّٕ ىععُ ىعُٙيعًُععإُىععا٘ ثًَيـيَٖعععٗ ،ؿَبعآ ُّٙىويععا٘ ٍعُ هعٖىوكّ
ٓعاهععْإِ يُىعُّعـ بٖٗٓ ،ذعا هٖىوكّ ٓعاهععْإِ يُىعًٍُّ ٍُ ىعىَّ ى تعايٌ ؿَّ ؟
ٙععُك ػعععى ؿَم ٕععععآ ،تاىعععى ًَٓوعععيا م ٕعاي ععا٘ ٓععُوَيا٘ ب ع ُٕؿزمك وَتععُوَٖٓ ،ذعععا ٍععُ
هعُكووّ ٓعاهععْإِ يُىعًٌُّععُوًَ ،عَُ ٓعاهععْإِ ؿييعُ ٙععُ٘ .
ٖٓ /2ذعععا ٍععُ ٙععُك ىعععأ ٍععُو هعععُؿ ًَّععاك ىعُٙيعًُععععإُؿ  ،بعععُ طلنععا٘ هعععُؿ َّعً ععاك
ُٓهع ععيًَلَ ُٙيععععُ ،وَ ىعُٙيعًُععععإِ ىعاىًٌَععععإِ ػ ّععا٘ ،ىعععُ بعععُ عععُكَِبٌ ث ًَععِ
ؿَطعىتععلَّ ( :دلــش ٠دسب ايتـ ـبٓإ)ْ بععُ ًٖٓاععًَنيِ ث ًَععِ ؿٍََععععًَٗ)milk way( :
و تُ :كِيَعِ ًععًعليعِ ،بععُ فاكهعععًٍ ثًَعِ ؿٍََعععًَِٗ ( :ك ٙععِ ًععًععلّ) ،ىععُ ٍعُ ى ٕعـ
ثًًَعا٘ و بععىوَ كِيًَعععُو ًععًعععلّ ٍععععآ كِف وَ  ،يععا٘ ثًًَعا٘ و بععىوَ كِيًَعُو ىعععاّ ٍععًَىَ
ىًٌَل وَو  ،ىعاّ ٍععآ كِف وَ ،ىعُ ِ ٍعُ ِك هععيًًـ ٙعُّععىوّ ى ٍَُّععُ ُٓهععيًَلَيُ ،
ىعععُ ػ عع ك يُىع ًَعيعععُ ٍععُ ُٓهععيًَلَىعععإِ  ٓ ،عُو هعععُؿ َّ ععًاك ُٓهعيًَلَيعععُ ىعععُ ٍععُو
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ىعاىًٌَعععععإُؿ ٙعععُ٘ ،ى ٍَُّععععُّ ػعع كيٍ ؿيعععاكَ ٕعع ػلِزىععععُ٘ ( :مَوّّ ،عععُكيؽ،
ّىًعععيُكّ ،موس عُِ ،عُت ععاكؿ ،مو ٙععلَ ٓ ،ع ِك ٕ عع يًٕ ،بي ع ٘ ،بَع ت عع ٘) ىعععُ ٙعععُك
ٕ يعا٘ ثًَعيُوَ ثًًَعا٘ ؿَطعىتعلٍَ  :ىع ٍَُّعُّ ػعع ك (ايـُذُٛعـ ١ايؼ ـُظ ـ. )١ٝ
ٖٓ /3ذععععا معععُباكَّ ػععع كٓ ،عععُٔ كِزفَّ ػ ّعععا٘ ىععععُ يُىًَيععععُ ٍعععُ ُٓهعيًَلَىععععإِ
ىعُٙيعًُععععإِ ىعاىًٌَععععاَّ٘ ،عً ًَٕععععًْ ه ععآ هعععُؿ ٙععُم ك دععاك ًَٖٙععـَّ مععُباكَّ
مَويًعععُ ،و تععَُّ :عًع ًَٕعععًْ هعععآ هعععُؿ ٙععُم ك مَوّ وٌَ ًَْٓععُ ٍ ،ععًَُٕى ػعع كؿ
دًَاعُيا٘ ؿَبًَعيععُوَ .
 /4تًعلَّ ػ كو ى ٍَُّعُّ ػ ك  ،بلييًُ ٍُ ؿو مؿَ َّععً ٘ ىًَ ّعُتل ،بععُآلٔ تًععلَّ
ىُٙيًُعا٘ ٕنييُّ يٌُ َّعً ٘ تلًٍ ٘ ىًَ ُّتلَ (111ظ111ظ111ظ111ظ111ظ)0111
وَ تًٌععيِ ىعُٙيعًُعا٘ ٍُ ٕعنيييعليٗ اليُوَ  ،هعُؿو ثُجنعا ُٙم ك هعاٍَِ ثًَـَ آ،
ُٙت ععا ؿَطعاتععععُ مَوّٖٓ ،ذعععا تًٌععً ه ععآ هعععُؿ ٙععُم ك ىًَ عع ُّتل ٍععُ لىعععُيُىـ
ؿَبععلٍَِ ،ىعُو تععُ :هععآ هعُؿ ٙعُم ك ىًَع ُّتععل ؿَبعآ (دععاك ٘)ّ ( )61بيعلٍَ  ،بع
ُٓوَّ ب ّا٘ ؿَكبيععُوَّ ٍ ،عُ لىععُيُىـ عُٕـ ؿَبعلٍَِ ،ثاًعا٘ (دععاك ٘)ّ ()61
بيعلٍَ ب ٓعُوَّ ب ّا٘ ؿَكبيعُوَّ  ٍُ ،هعُعاتًَيـ ُٕـ ؿَبلٍَِٖٓ ،ذعا (دععاك ٘)ّ
( )24بيلٍَ ب ُٓوَّ ب ّا٘ ؿَكبيععُوَّ ٍ ،عُ كِزفو ًععُويَيـ عُٕـ ؿَبعلٍَِٖٓ ،ذععا
(دعاك ٘)ّ ( )563بيلٍَ ب ُٓوَّ ب ّعا٘ ؿَكبيععُوَّ ٍ ،عُ ّعاوَّ هعاٍَعًَيععـ عُٕـ
ؿَبععععلٍَِ  ،ىعععُ ؿَىعععاتُ (111ظ111ظ711ظ461ظٕ )1عع تلٍعععً ْ٘ ى كهععُؿو ًعُهعععت
ًَّعاكو ًُٙعت هعُؿ ًَّ ٘ ىًعَ ُّتعل ٖٓ ،ذعا بُ هععُؿو ثُجنععا ٙعُم ك هعاٍَِ ٓعاو ،
تًٌيِ ىعُٙيعًُععا٘ ٍُ ٕعنييعيعليٗ اليععُوَ  ،ؿَطعاتُ مَوّ !
 /5مَوّ هعُؿو ثُجنعا َّعً ٘ ىًَ ُّتل ٍعُ ػع كَوَ ؿووكَ ،وَ مَوّ بععُ هععآ هععُؿو
ًعُهعععتْ ثًَٖ ععر كِزفْ يععععٌُ ٍُهعععُك ععععى كّ كِزف َيععً داك َيعععً بعععُ ؿَوكّ ػ ع كؿ
ؿَػعىٍعًَيععُوَ ،بععُ ػعًَل يعععٌ ٙعععُفؿَ ّععًُ ٍعُ لىععُيُىـ  ،وَ ًعُهععتْ ثًَعٖر
ٙعُم ك ًّععُ ٍُ هعُعاتعًَيععـ  ،ىعُ ُٓوَ ػعًَل يًعُىعِ مزك مزكَ .
ٖٓ /6ذععا مَوّ بعُ بًوعتْ ععى ك هعُعات دعاكيَععً بععُ ؿَوكّ ػ يعـ  ،بععُ ػًَل يعٌ
ٙععُم ك ًّععُ ٍععُ هعُععاتًَيعععـ ؿَهىوكِيَيعععُوَ ٍ ،ععُ بعُك ٕبعععُك ػعع كؿ  ،ىعععُ ؿيععاكَ
هىو ِك ُٕوَّ مَوّ بُ ؿَوكّ ػع كؿ  ،ؿَبًَيععُ  ّ ٙثُيـ بىوِٕ ى ك ىعًُعُىعا٘ ،
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(و تُٙ :ععاويْٗ مهععياْ٘ ثععاينو بعُٙععاك) وَ هعىو ِك ُٕوَّ مَوّ بععُ ؿَوكّ ػ يعـ
ٍععُ بعُك ٕبعععُك ػ ع كؿ  ،ؿَبًَيععُ  ٙع ّ ثُيععـ بىوِٕ ًعععُوو كِزف ،وَ ً ععايإِ باهعععُ :
مَوّ بعُ بًوعععتْ هععآ ثَععُو ًٕى ٍعُ ًَََ ٙععِ يُىوععإًِ اليعـ وَ  ،وَ بععُو  ٙيعُوَ
ى ك ىعًُعُىعا٘ ؿكوهعت ؿَبٗ ُٓ ،طعُكٕا تًُٕعا مهعياْ٘ ٙععاويْٖا٘ ؿَبعىو٘ ٓ ،عُو
كِووَّ ىعُ ؿووكَ ٍُ ػ ك  ،ؿَبىو بعُ مهعيا٘ٓ ،عُوَّ ؿييععَُ ؿَبعىو بععُ ٙععاويٗ ،
بعُآلٔ بعُٙعع ّ ٓعُوَوَ ىععُ بًوععتْ هعععآ ثَعععُ الكَ ٍعُ ًَََ ٙععِ يُىوعععإًععِ (خـ
اإلطـتٛا )٤ب يعُ عى ك ىعًُعععُىعا٘ ؿكوهعت ؿَبعٗ .
 /7ثاًا٘ ُٓو ؿوو بعُكطععُ ٓاويععِْ ٙعُو يًععُّ ىععُ ؿَوكّ مَويًعععا٘ ؿ وَ ،ىععُ ؿيعاكَ
مَوّ بعُ ؿوو بعُك  ،ؿَوك ثًَعع ىععل وَ :
يُىعُٔ  :بُ بُكطعًَيِ ٙعُو يٌ ىعُ كِيَعقَّ (ٕ )% 87ايعيعلزدًٖعُ ،وَ كِيَعقَّ ()% 20
ٓ ىوعذعًٖعععُ ،وَ ٍعععُ هععععُؿ هعععقلو ٍعععُ ؿَيعععا هععًَععععِ ( )% 1,5ؿوؤَ ٓ ىوعععًـّ
ىعععاكب ُٕ ،وَ كِزف ٕعععُ بًوععععت َّعععً ٘ بعععُكؿّ ٓعاهععععْإِ بعععُ ػًَل يععٌ ثُجنعععا
ىًَع ُّت ععل بعععُكَو مَوّ ؿ َيعععٗ  ،ىعععُ ٍععُ ػلِزىعععُو ُٓهعيًَلَىعععا٘ دًعاؿَبٖ ععُوَ،
بعُآلٔ ٙععُو ّ ؿَوكّ مَوّ ٙععُّىويعا٘ ؿَهععىوتًَٖعآُّ ،طعُك دعاك دعاك يُىععًًَ
ٍععُو ٕععععُ ىعععُ ؿَ ٍَ ععًَٗ ٓععُوَ ثاك ععععُ ًٕعامييع ًَعيعععُ ،ثاك ععُ بعُكؿيَيعععُ  ،بيعععُويَيُ
هعُك مَوّ .
ؿوؤَ  :هععآ ٍُهعُك عى كّ مَوّ بعُ بعُكطِ ؿوؤَ ؿَوكَ ؿك وَ  ،ىعُ ٓعاوَ .
ٍَُٙعبعُتعُ ؿَطىجنععآ مزك ًععت ٍعُ بععاكَّ بىوٕعععُوَكو ٓعاهععْإُىععاْ٘ مَويًععُوَْ
()1
ٓعُوَّ ٍُ مَويععـ ُٙيععُ  ،بعاي بيععلٍَ .
ُّهعٍُععُّ

ععى كَٔ :ىعععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﭼ ،و تُ  ٍُ :ثُكوَكؿطعاكتا٘ بعُ ىععلِووم ُٕوَو ثُٕٚعإًععٌ بجعاكِيَٖععُوَ،
 )1بلِو ٕعُ َ( :باد ٤ٟايهْٝٛـات أَني ذلُذ أمحـذ نعٛس ،٠ط  ، )5وَ (ايـ ـزسٚ ٠ايهـ ٕٛيبٝـاس سٚطـ، )ٛ
وَ (ٚأطـاطٝات ايلٝضٜـا ٤إعذاد :فا ب ) ٛوَ (َـع ال ف ـ ٞايظـُا ٤أمحـذ صنـ )ٞوَ (ايهـ )ٕٛالٜـف
ايـُهتبـ ١ايعًُ ٝـ. ١
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ىٕيعععُ ٓععُو هععٖىوك بعُميَٖععإِ ػ ًععٖاويَٗ ،وَ ٍععُ مَويععـ ؿو ّ ٓععُوَّ ػعععى عععاىِ
ؿكوهعت ىعلؿوَ(و ثعلِّ ىعلؿوَ ٍعُ ٕعامو ًٕ ْعُت) ػل ثُىععاكيِ ُّىععُ٘ ،وَ ٍعُ ػععى
بجعاكِيَٖععُوَ بعُ تليْ ٙعًعى وَ  ،بًَاعىّا٘ بعُمَيعٌ ػعى ٍُ عاىعُىععاك ٕعُوَ ٕعنييعُ.
ؿيععاكَ ٍععُٔ ؿوو ٓعععايُتُؿ  ،ػعععى ّ بعععُكمو ّععُم٘ فععُكّانا٘ ثًَـَىعععات ىعععُ ًٍَععِ
بجعاكِيًَٖعُوَ ،وَ عى ك ُٓؿَبعِ طعُوكَو طلٕعاِ ثععا ِك ُٕوَّا٘ فًَعععل ؿَىععات ،دعا ًَْٓعُ
بعُٔ ب ٕعُوَ باهععًَيِ ىععىكت ٍُ بععاكَّ ؿووعععاوَ ؿَىعُيعٗ :
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باهعًًَ ؿَكباكَّ :

كرنكيي و ب.ا.هي ي ب.ا.ر ا هن و ه و هئ ده هب كا ني و ،
7

خو د و و ر كر تن هل تي.به .ر ا ند ن
7

7

7

كةةـة  :وـةند ٌاكةتـيــكى قو ٌِـان لةبا ةي لة خـو ثا ِ نـة ة ة :

 )1ػععععى ّ بع عآ ٙععععاوتا فُكّىويعععُتِ  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼغراف ،
و تعُ  :ثُكوَكؿطعععاكتا٘ فععُكّىوٍّ :عًَٓ بجاكِيَٖعُوَ  ،وَآلّيععا٘ ؿَؿَّععُوَ  ،بًَاىّععا٘
ُٓو ٕععُّ ٍععُ بعُك ٕبعععُك بعععُٕـ يُتًِ ىععلؿ٘ بع ّٖععـ ػ يععا٘ بعععُ مِ ؿَطععل٘  ،بعععُ
مَبىوًٕعِ ؿَ ٖعُ ؿزمَػعُوَ .
 ٍُ )2هعىوكَِتِ (ايبكش)٠ؿ ُٙك ٍُ بعاكَّ ثا ِك ُٕوَوَ ػى ّ بُكمو ّعُم٘ ؿَفعُكّىَّ :

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ لبقرررر ة  ،وَ ٙععععُك
ىععععاتًًَ بعُٕـَىععععا ٍعععُباكَّ ّٖع ععُوَ ثلهعععًاكيا٘ ًٍَيعععلؿّ و تعععٍُ :عععُ تع ع ٓعععُّ
ّىسُ ُؿ ٓ عُوَ بعا بن ٕععٗ ىععُ ّعٗ ٕعنييععٓ ،وَآلّعِ ؿ و ىععُك ؿَؿَّعُوَ ،
ُٙك ىعات ٍعًَٓ بجاكِيَيعُوَ  ،ؿَدا با ُٓو ًٍٕ بعُ ؿَٕاعُْوَ بًَعْٗ بلِو ٔ ثآ بًَٖعٗ ،
بعٍَُعيى هعُك ِك هعت بٗ .

......
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ؿَف ععُكّىَّ  :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ،و تععععٍُ :ععععُ ثُكوَكؿطعععععاكتا٘ بعععععُ ىعع ععلِووم ُٕوَو
الآلُٕوَو ثُٕٚعإًٌ بجعاكِيَٖعُوَ  ،ىٕيُ بًَاىّا٘ ُٓو هٖىوك ًيًَٖإِ ػ ًٖاويَٗ .
ٙ )4عع ععُك ٍععععُ هعع ععىوكَِتِ (األعـ ــشاف)ؿ

ؿَفعع ععُكّىَّ  :ﭽﯙﯚﯛﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣﭼ ،و تُ :وَ ٍُ ػعى بجاكِيَٖعُوَ بععُ
تليْ ٙعًعى وَ ،بًَاىّا٘ بعُمَيٌ ػعى ٍُ عاىعُىعاك ُٕوَ ٕعنييعُ .
ٍ )5ععععععُ هععععععىوكَِتِ (ايـُٓـ ـ ـ ـٌ)ؿ

ؿَفععععععُكّىَّ  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﭼ ،و تععُ :يععا٘ ٓعععايا ىععآ وَآلّععِ بابععاّ بععآ ؿَكَتععاْ٘ ٕا عععاك
ؿَؿ تُوَ  ،ىعاتًًَ ىعُ ًٍَِ ؿَثاكِيَيُوَ ،ػل ثعُّ الؿَبعاتْ ٍعُ ٕاكَِسعُتًِ ؿَكبعامّ
ؿَىعات ،وَ ؿَتإيعاتُ دًٌَٖعني ٍُهعُك مَوّْ ؿَتعإعَ ًَ ٚعًَيعُوَٓ ،عايا ٍُطععَُِ ػععى ؿ
ثُكهععيعل ويَيِ ؿييعُ ُٙيعُ ؟ بًَاىّا٘ بعُ ىعًُّعِ بًعل ؿَىعُٕعُوَ.
و ة  :وـةند فة مو وةكةك ةة طرنطيـى طـة ةكى و عـاكان تيــد وةبينـرآ :
فُكّ ععىوؿَّ يُىعععُٔ :ثًَغعُّبعععُك  فُكّىويعُت ععِ  :طإٕٖ ايذٗعَ ـ ـا ُٖ َ٤ـ ـ َٛاي ٔعبَ ـ ـادَُ٠ص
دِ٘ بـشقِ ،)5727( :عَـِٔ ايٓٗعَُـإٔ بـٔٔ َبؼـريٕ َٚ ،سَظٖـُٓ٘ األيبـاْ ٞف ـٞ
{سََٚا ُٙا ِبُٔ ََا َ
(طٓٔ أب ٞداٚد)} ،و تُ :ثعا ِك ٕععُوَ ػعىؿّ ػعى ثُكهععيًًُ.
فُكّع ععىوؿَّ ؿوؤَ :ثًَغعُّبععععُك  فُكّىويعععُتِ :طََـ ـِٔ يَـ ـِِ َٜـ ــ ِذعُ الَ ،طُـ ـ ـ ِبشَا َُْ٘
شُ٘
ش َ
َغـضٔـ ـبَ َعًَ ِٝـ٘ٔص {سََٚا ُٙابــٔ َاد ــ٘ بــشقِ ،)5728( :عَ ـِٔ أبــُٖ ٞشَ ٜـشََٚ ، َ٠صَ ـ ٖ
)} ،و تُُٙ :ك ىعُهًًَ ٍُ ػععى
األيباْ ٞفـ( ٞايظًظً ١ايصشٝش )١بـشقِ( :
ُٕثعاكِيَيعُوَ  ،ػعى ٍع ًَعِ تىوكَِ ؿَبعآ .
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ب ِ ُٙكىعُهععًًَ ؿ و ٍُ ػعى ُٕىععاتْ ٍعًَععِ ُٕثاكِيَيععُوَ  ،ػععى ٍععًَِ تععىوكَِ
ؿَبعآ ؟! عىٕيعُ ؿياكَ ػ ّ بآ ًٕععام ؿَبًٖعآ ٍعُ ػعى !!
ظـًِٕٔ َٜذِ ُعــٔ ٛبذَ ِعــ٠ٕ َٛ
فُكّععىوؿَّ هععععًًَُٔ :ثًَغعُّبعععُك  فُكّىويععُتِ :ط ََــا َٔـِٔ َُ ِ
يَ ـِٝعَ فٔ ٗٝــا إٔثِـ ــ ِْ َٚالَ قَطٔٝعَ ـ ـ ُ١سَسٔـ ــ ِٕ ،إٔالٖ أَعِط ــا ُٙايًٖــُ٘ ٔبٗ ــا إٔسِـ ــذََ ٣ث ـ ـالخٕ :إَٖٔـ ــا إَِٔ
خ ـشََٚ ،ٔ٠إٔ َٖــا إَِٔ َٜصِ ـ ـشٔفَ َع ـِٓ ـ ـُ٘ َٔ ـِٔ
خشَٖ ــا َي ـُ٘ ٔفــ ٞاآل ٔ
ُت َعذٖ ـ ـ ٌَ َي ـُ٘ دَعِ ـ ـ َُ ٛتَُ٘ٚ ،إٔ َٖــا إَِٔ َٜذٖ ٔ
حلـ ــانُِٔ
خ ــاسٔ ٟٗف ـ ـ( ٞاألدَب اي ـ ـُلشد) ب ــشقَِٚ ،)801( :ا َ
ايظٗ ــِ َٔ ٔ٤ٛج ًَٗـ ــاص {سََٚا ُٙاي ُب َ
شُ٘ األيبــاْٞ
ش َ
بـشقََِٚٚ ،)0706( :ا َف َك ـُ٘ اي ٓزَٖب ـ ،ٞعَـِٔ أَ ٔبـ ٞطَـعٔٝذٕ اخلُـذسَٚ ، ٟٓصَـ ٖ
فـ( ٞايـُؼـهـا )٠بشقِ ،})2231( :و تًُٙ :ع ّوععىٍَعْإًَعً ًُٕ ٍُ ػععى بجعاكِيَيععُوَ
بعُ ثا ِك ٕعُوَيععٌُ ،ثعا ِك ُٕوَىععُ ٍعُ ػععىؿّ ػ يعععـ طىٕعععاغ ُٕب ًَعععت (ًععيًَيِ بععآ
دعآْ طىٕعاغ ُٕبععآ) وَ ّايعُّ ث عع ِل ِٕ ثُيىَٕععـيِ ػنّايعُتًِ ُٕبععآ ( ىٕيععُ
ػعى ٍُطعَُِ طىٕعاغْ ٕاًعُكعًِ ؿ ًٕعُ) ُٓوَ ػععى  يُىًَععً ٍعُ هععآ ًععيا٘ بع
ُٓو بعُٕـَيُّ ػ ّ ؿَىعات :
 - 1يا٘ ُٓو ًعيُّ ؿ و ّ ؿَىعات يُىوعُك ب ّ دًَعبعُدآ ؿَىعات .
 - 2ياػعىؿ ب ّ ٍَُٙعـَطعلَّْ ثاؿ ًعيُىعُّ ٍُ ؿو كِزفؿ ؿَؿ تعُوَ .
 – 3ي ععا٘ بعُم ععُؿَك ٓععُو ًع ععيُ باًعععُّ ىعععُ ؿ و ّ ىععلؿوَ ،ػل ثُيععُىِ ٍ ععآ الؿَؿ ت
(ؿ و ّ ًععيًَيعِ باًعِ ىعلؿوَ ،ػعى ًعيُ باًعُىعُّ ب ٕاىععات  ،سًيْعُتِ ػععى و
ٕاػعى مَّ ،بعُآلٔ بعُمعُؿَك ُٓو ًععيُ باًععُ ياػععىؿ ميععاتل  ،ػععى ػل ثعععُو بععُآلّ
ٍععآ الؿَؿ ت).
سـذٔنُِِ ََــا َيـ ِِ
فعُكّ ععىوؿَّ ععى كَٔ :ثًَغعُّبعععُك  فُكّىويععُتِ :ط ُٜظ ــتذَابُ ألَ َ
َِ ٜعذَـ ـ ـٌَِٜ ،كُـ ـ ـ :ٍُٛدَعَـ ـِٛتُ َفًَـ ـِِ ُٜظـتذَ ـ ـبِ ئ ــٞص {َأخِ َشدَـ ـُ٘ اي ُبخَ ــاسٔ ٟٗب ــشقِ)6541( :
غ يَـ ـََُُ٘ٚ ،ظِــًِْٔ ب ــشقَِٚ ،)6761( :أَبُ ــ ٛدَا ُٚدَ ب ــشقَِٚ ،)0474( :ايتِّشَٔــزٔ ٟٗب ــشقِ:
َٚاي ًٖلِـ ـ ُ
سبٖ ــإَ ب ــشقِ:
(َٚ ،)5578ابِـ ـُٔ ََادَـ ـِ٘ ب ــشقَََِٚ ،)5735( :ا ٔي ــو ب ــشقَِٚ ،)316( :ابِـ ـُٔ ٔ
( ،)183عَـِٔ أَ ٔبــُٖ ٞشَِٜـشَ ،} َ٠و تععُ :يُىععًًَ ٍععُ ٓ ًَععىَ وَآلّععِ ؿَؿكيَيععُوَُٓ ،طعععُك
ثٍُعُ ُٕىععات {ٖٓذعا ٓعايععا ثٍُععُ ىلؿُٕىععُّ ٕعععُ ؟ ؿوو هععآ دعاك بجععاكِيَيُوَ ،
ب َععآ مزك ٍُ ػعى ثعا ِك ّععُوَ ،بعُآلٔ وَآلِّ ٕعُبىوْ ػعى ًعيُىعُّ ب ُٕىعلؿٔ} .
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فععُكّىوؿَّ ثًَعٖذععُٔ :ثًَغعُّبععُك  فُكّىويُتععِ :طأَقِـ ـشَبُ ََـا َٜهُـ ـ ُٕٛا ِي َعبِـذُ َٔـِٔ
دذْ ،فَــأَنِ ٔجشُٚا ايذٗعَ ـ ـاَ٤ص {َأخِ َشدَــُ٘ َُظِ ـ ًٔ ِْ بــشقََِٚ ،)472( :أبُــ ٛدَاَ ُٚد
سَبِّ ـ ـ٘ٔ َُٖٚــ َٛطـ ـا ٔ
سبٖ ـإَ ب ـشقِ })0127( :و تععُٓ :عععُو
ب ـشقَِٚ ،)783( :ايٖٓظ ــا ٗٞٔ٥ب ـشقَِٚ ،)0058( :ابِ ـُٔ ٔ
ىعات ععُّ بعععُٕـَ ىلِٕىوً ععٌ بععلؿوَ ٍ ،ععُ ٙععُّىو ىعععاتًًَ ميععاتل ٍععُ ثُكوَكؿطعععاكّ
ٕعنييعيعلَ ،ب يععُ مزك بجععاكِيَٖععُوَ ٍُ ىععاتِ ىلِٕععىوَ بلؿٕععـ .
فعُكّعىوؿَّ ًعًُعُٔ :طعٔ أَب ٞأَاَـَ  ١قـاٍَ  :قٝـٌ ئشطـ ٍٔٛالٔ  :أَ ٟٗايذٗعَـ ـأ٤
دُ٘ ايتِّش َٔـ ٔزٟٗ
خشَٔٚ ،دُ ُبشَ ايصٖ ـًَٛاتٔ ايـَُهِ ـتُٛباتٔص{َأخِ َش َ
أَطِ ـ َُعُ؟ قَاٍَ :دَ ـِٛفَ ايًٖ ِ ٌٔٝاآل ٔ
بشقِ )5411( :قـاٍ ايؼ ـ ٝاأليباْ :ٞسظـٔ} ،و تُٓ :عُبى ٓىّععاُّ ػععى ٍععًَِ ِك مّ
بعآ ؿٍََعآ  :بعُ ثًَغعُّبعُكّ ػعى  طعىتععل  :ؿووعايٌُ باًععيعل ؿَبًوععيععلٍَْ
طًعععل ؿَبعععآ (ٍُاليععُ٘ ػعععى وَ ؟) فُكّعععىوًَّٕ :ىَ ِك هعععيِ ى تععايٌ ًعععُو( ،و تععُ:
مىوآليٌ بعًُععِ ى تايٌ ًعُو) وَ ٍُ ؿو ّ ٕىيَقَ فعُكِمَىعا٘ .
ىعُ مزكبعُّ م ٕايا٘ و يعا٘ ٍعًَيعـ وَتُوَ ُّبعُهعت ٓعُو ىعاتععُيُ ىععُ تُسًًعععات
ؿَػعىيَِْٖ تُو و ؿَبآ ٍُ تُسًًعات ٖٓ ،ذعا ؿووعععاو ثا ِك ٕععُوَ بيععلٍَ ٕ ،عٌُ ؿو ّ
هُالّـ ُٕوَّ ٕىيَق وٌَ مزك ٍُ ّوىٍَْإا٘ ىلؿوويإُ بُ عاؿَت  ،ؿو ٍ تُو وبىوِٕ
ٕىيَق ٍُدًاتِ تُهعبًشاتْ ويَلؿَىإًٍ  ،يُىوُك ؿَهت بُكم ؿَىُُٕوَ !
طـ ٍُٛايًٖـ٘ٔ 
فعُكّعىوؿَّ سعُوتعُٔ :طعَـِٔ أَ ٔبـَُٛ ٢طــ ٢األَػِـ ـ َعشٔ ِّ٣قَـ ـاٍَ َ :ي ُٖـا غَـضَا سَ ُ
ػ ـشَفَ اي ٖٓــاغُ َع ًَــَٚ ٢ادٕ
طــ ٍُٛاي ًٖ ـ٘ٔ ٔ إ َيــ ٢سَُٓ ِٝـ ـٕٔ  ،أَ ِ
د ـَ٘ سَ ُ
"سَُٓ ِٝـ ـ َٓ ّا" أََ ِٚقــا ٍَ َيـ ـُٖا َتٖ َٛ
نبَـ ُش  ،الَ ٔإيَـَ٘ إٔالٖ ايًٖـَُ٘ ،ف َكـاٍَ سَطُـ ـ ٍُٛايًٖـ٘ٔ :
َفشَ َفعُ ـٛا َأصِـ ـَٛا َتُِِٗ بٔايتٖهِ ـ ٔب ٝـشٔ :ايًٖـُ٘ أَ ِ
ال َتذِعَُ َٕٛأصَِٖ َٚالَ غَا ٔ٥بَ ّا ،إٔ ْٖ َُـا تَـذِعَُٕٛ
َٜـا أَٜٗٗــا ايـٖٓ ـاغُ ! اسِ َبعُٛا َعًَ ٢أَ ِْلُظٔهُِِ ،إْٖٔهُِِ َ
طَـ ـُٔٝعَ ّا َقشٜٔبَـ ـ ـ ّا َُٖٚـ ـََ َٛعَهُـ ـِِص{َأخِ َشدَـ ـُ٘ اي ُبخَ ــاسٔ ٟٗب ــشقِ ََُٚ ،)6411( :ظِـ ـًِْٔ ب ــشقِ:
(َٚ ، )2814أَبُ ٛدَا ُٚدَ بـشقِ })0474( :و تعُُٓ :بى ّىوهعاّ ًُٓ ُكيٌ ػععى ًٍَعِ ِك مّ
بعآ ؿٍََعآ  :ىعاتًَعً ثًَغعُّبعُكّ ػعى  دعُٕاِ سىُٕيٖععِ ىعلؿ  ،يععا٘ طعىتععِ :
كِووّ ىعععلؿَ دعُٕاعععِ سىُٕيعععٗ ،ػٍَُعععً ىوٕععععُ ًعععًىيًَْ بعععُ ؿَٕاععِ بعععُكم
نبَـشُ  ،الَ ٔإيَـَ٘ إٔالٖ ايًٖـُ٘) ثًَغعُّبععُكّ ػععى َ
تُىبًعليعا٘ ؿَىلؿ ؿَيإاععىت( :ايًٖـُ٘ أَ ِ
ف ععُكّىوّ ٓ :ععُّ ػٍَُعيًٖ ععُ ! بعُمَيًي ععا٘ بعععُ ػ تإععـ بًَيععُوَ ،يععا٘ مزك ػ تععا٘
ُٓميععُت ّععُؿَ٘ ،ىٕيعععُ ٓععُوَّ ٓ ًَعىَ ٍ ععًَِ ؿَثاكِيَٖععُوَ ٕ ،ععُ ىعععُكَِو ٕععُ ٕاؿيععاكَ،
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بًَاىّععا٘ ًَٓععىَ ٍععُ ىعُهععععًًَ ؿَثاكِيَٖععُوَ ىعععُ ٕعنييعععُو ٍُطعٍَُعععيإُ (ىعععُ ػعععى ّ
ثععُكوَكؿطعاكَ) .
ع اي ٖٓـاغَ ٔفـ ٞسٔ َبـاعٔ ِٔٗ ئـ َه ـجِ َش ٔت ٔ٘
س َب َ
ّإاّ وًعُّ (اسِ َبعُ ـٛا) ( :أَسِ َبعَ ايػَِٝحُ إٔسِبَاعَ ّا َ :
ظـهُِِ) و تعُ :مزك
َفُٗ ََُ ٛشِ ٔب ْع) (ايـُصبا ايـُٓري ،ص )004ىعُو تُ( :اسِ َبعُـٛا َع ًَـ ٢أَ ِْلُ ٔ
تًَعُْثُكِيَعٖ ععٗ  ،ػععاتلّ ػ تععا٘ باععل٘ ،ىٕيعععُ (أَسِ َبـعَ ايػَ ِٝـحُ إٔسِبَا َعـ ّا) و تععُ :بععاك ٘
ًَٖٙععـَ بععاكّ ىعععُ ػٍَُعععيِ ٍععُ ًعىيَُٖىععإِ ػ يععا٘ سعُثععى ىععععلؿٍُ ،بعععُك بععاك ٘
ػٍَُععً كِيَعِ ٕعُبىو ٙعاتىو عع بيععات .
طـَٝهُ ُٕٛقَـَٜ ِّْٛعِتَـذُٔ َٕٚفـٞ
فعُكّعىوؿَّ ٙعًُعيععُٔ :ثًَعغعُّبععُك  فُكّىويعُتِ  :ط َ
ػِٝب ــ ١ب ـشقََِٚ ،)21401( :أسِ َُ ـذ ب ـشقََِٚ ،)0475( :أ ُب ـٛ
د ـُ٘ ٔإ ِب ـُٔ َأب ـ ـَ ٞ
ايذٗعَ ـ ـأ٤ص{َأخِ َش َ
شُ٘ األيب ــاْ ٞفـ ـ" ٞص ــشٝح اجل ــاَع" ب ــشقِ،})5680( :
ش َ
َداَ ُٚد ب ـشقَِٚ ،)0471( :صَ ـ ـ ٖ
و تعُ :ى ٍَُّع ًَععً ؿيَععٗ ميَععـَكِزيععٌ ؿَىعُ٘ ٍُ ثعا ِك ٕععُوَؿ .
ًَٓوععياَ ٍعُ فيَعععل كِزًعععٖايٌ ٓعُٔ ٓعايعععُتْ فُكّايٌعععيإُؿ ٍ ،عُ هععآ تعُوَكَؿ ،
باهٌ ٍعُ ػعى ثععا ِك ُٕوَ ؿَىعُيععٗ :
كةةـة  :طرنطيـىً ثيـطـةي لة خـو ثا ِ نــة ة:
ٍ /1عععُ ٓععععايُتِ ( ّ)60هعععععىوكَِتِ (غ ــافش)ؿ ػععععى فعععُكّإِ ثًَيعععلؿوويٗ ،ىععععُ ًٍَعععِ
بجعاكِيًَٖعععُوَ ،وَ طعقيًٌعععٌ ثًَععـ ويٗ ،ىعععُ وَآل ععا٘ ؿَؿ تععُوَ ،وٌَ ؿَفععُكّىَّ :
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ،ثاًعا٘ ِك ياعُيإـوَ ،ىععُ ثا ِك ٕعُوَ

بلييًععُ ٍععُ ػعى ثُكهعععيًٌ ،ب يععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ،بًَاىّعععععا٘ ُٓو ٕعععععُّ ػع بععععععُ مِ
ؿَطععل٘ ٍععُ بعُك ٕبعععُك بعععُٕـ يُتًٌ ىعععلؿ٘ ؿ بعع ّععٗ ٓ ،عععُوَ بععُ ؿًٍَٖعايعععِ بععُ
مَبىوًٕععععِ ؿَ ٖععععُ ؿزمَػععععُوَ  .ىعُو تع ععُ :وٌَ طىمتع ععا٘  :ثا ِك ٕعععُوَ ُٓوثع ععُكِّ
بعُٕـ يُتًًعُ  ،وَ ٙعُك ىعُهععًَيًٍ ٍعُ بعُك ٕبععُك ثُكهععيِٖ ػععى ؿ ػع ّ بععُ مِ
باعلَّ ،بعُ مَبىوًٕعٌْ ب عىوىًعِ ؿَ ًَيعُ ؿزمَػعُوَ.
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ىععُو تُ :ثا ِك ٕعُوَو الآلٕععُوَ بعُك ٕبععُك ػععى ً ،عععيًَيِ مزك طععُوكَو طلٕاعععُ ،وَ
ُٕثا ِك ٕععُوَ ٍُبعععُك ػعععى و ُٕثُكهعععيِٖ  ،ؿ ػعععى مّ ٓععُوَ ؿَىعععاتٓ ،ععُو ىعُهعععُ بعععُ
مَبىوًٕعٌْ ب عىوىًعِ ب ًَعيعُ ؿزمَػععُوَ .
 /2وَ ػععععى ّ بُػٌععععُك ٍعععُ ٓععععايُتِ ( ٍ)186هعععىوكَِتِ (ايبك ــش)٠ؿ ٙعععُك ٍُبع ععاكَّ

ثا ِك ٕعُوَوَ ؿَفععُكّىَّ :ﭽ ﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ

ﯱﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﭼ
و تعُ :وَ ٙعُك ىعاتًَعً بعُٕـَىعا ٍُبعاكَّ ّٖععُوَ ثلهععًاكيا٘ ٍععًَيلؿّ و تعٍُ :عُ
ت ع ٓععُّ ّىسُ ععُؿ ! ٓ ععُوَ بععا بععن ٕٗ ىعععُ ّععٗ ٕعنيي ععٓ ،وَآلّععِ ؿ و ىعععُك
ؿَؿَّعُوَ ٙ ،ععُك ىعات ٍععًَٓ بجععاكِيَيععُوَ ،ؿَدعا بعا ٓعُو ًٍٕ بععُ ؿَٕاععُْوَ بعًَْٗ
بلِو ٔ ثععآ بًَعٖعٗ ،بعٍَُعيععى هعُك ِك هعععت بٗ .
 /3وَ ثًَغعُّبعععُكّ ػعععى  ػعى ثُكهعععيًٌ ٍععُ ثا ِك ٕععُوَؿ ىععىكت ٍَُٙعٚعًَٖععاوَ ،وٌَ
د ـِ٘ بــشقَِ ،)5727( :ع ـِٔ
فعُكّىويعُت ععِ  :طإٕٖ ايذٗعَ ـ ـا ُٖ َ٤ـ َٛاي ٔع َبــادَُ٠ص {سََٚا ُٙا ِب ـُٔ ََا َ
ري َٚ ،سَظٖ ـُٓ٘ األي ـباْ ٞف ـ( ٞط ـٓٔ أبـ ٞداٚد)} ،و تعُ :ثا ِك ٕعُوَ
ايٓٗـعَُ ـإٔ بٔٔ بَؼ ـ ٕ
ػعىؿّ ػعى ثُكهععيًًععُ .
ٙ /4عُكوَٙععععا ثًَغعُّبععععُكّ ػععععى ٙ عععععُو ٍَِ ثًَعععععـ ويٗ  ،ىععععُ ثا ِك ٕعععُوَّ ٙعععً
ّوععىٍَععْإًَععععً م يععععُ ٕابععععآْ ّ ،وععع طعععُك ػعععى ٍععُ يُىع ًَ ععً ٍععُ هععععآ ًعععيإِ ب ع
ؿَىعات ،وٌَ ثًٌَعععيعل ٍُ فُكّىوؿَىعُ ًَٖٙععاّا٘ ،ىععُ فُكّعععىوٍ :ط ََـا َٔـِٔ َُظِـًِٕٔ
س ـذََ ٣ث ـالخٕ:
َٜذِعُ ـٔ ٛبذَعِ ـ ٕ٠َٛيَِٝعَ فٔٗٝـا إٔثِ ـ ِْ َٚالَ قَطٔٝعَ ـ ُ١سَسِٕٔ ،إٔالٖ أَ ِعطـا ُٙايًٖـُ٘ ٔبٗــا إٔ ِ
خـ ـشََٚ ،ٔ٠إٔ َٖـا إَِٔ َٜصِـشٔفَ عَ ِٓـُ٘
خ َشٖــا َيـ ـُ٘ ٔفــ ٞاآل ٔ
إَٖٔـ ـا إَِٔ ُت َعذٖـٌَ يَـُ٘ دَعِ ـ َٛتُـ ـَُ٘ٚ ،إٔ َٖـا إَِٔ َٜذٖ ٔ
حلــانُِٔ
خــاسٔ ٟٗفــ( ٞاألدَب ايــُلشد) بــشقَِٚ ،)801( :ا َ
ظــِ َٔ ٔ٤ٛجًَٗــاص{سََٚا ُٙاي ُب َ
َٔـِٔ اي ٗ
شُ٘ األيبـاْٞ
ش َ
بشقََِٚٚ ،)0706( :ا َفكَ ـُ٘ اي ٓزَٖب ـَ ،ٞعـِٔ أَ ٔبـ ٞطَـعٔٝذٕ اخلُـذسَٚ ، ٟٓصَـ ٖ
فـ( ٞايـُؼهـا )٠بـشقِ  ،})2231( :و تُ ٙ :عُك ّوععىٍَْعإًًَ ٍُ ػعى بجعاكِيَيععُوَ بععُ
ثعععا ِك ُٕوَيٌُ  ،ثعا ِك ُٕوَىععُ ٍععُ ػععىؿّ ػ يععـ طىٕعاغ ُٕبععآ  ،وَ ّايعُّ ث عع ِل ِٕ
ثُيعىَٕعـيِ ػنّعايعُتِ ُٕبععآ ٓ ،عُوَ ّوعع طععُك ػععى يُىععًًَ ٍعُ هععآ ًععيا٘ بع
ٓععُو بعُٕـَيعععُّ ػعع ّ ؿَىعععات  :يععا٘ ٓععُو ًعععيُّ ؿ و ّ ؿَىعععات يُىوعععُك بعع ّ
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دًَبعُدآ ؿَىعات  ،ياػعىؿ بع ّ ٍَُٙعـَطععلَّْ ثاؿ ًعيُىععُّ ٍعُ ؿو كِزفؿ ؿَؿ تعُوَ،
يا٘ بعُمعُؿَك ُٓو ًععيُ باًعُّ ىعُ ؿ و ّ ىعلؿوَ ،ػل ثعُيعُىعِ ٍعععآ الؿَؿ ت .
و ة ٌ :ةوةبـةةـانى لة خـو ثا ِ نـة ة:
0و )2بعععُ طععُكؿ٘ ىعععُ ًٌْ ٓعاتادعععًِْ  ،ثُٕٚععععإًٌ ٍععُ ػعععى ثا ِك ٕعععُوَ  :وٌَ ػعععى

ؿَفععععُكّىَّ  :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ،و تععععُ ٍ :ععععُ ثُكوَكؿطعععععاكتا٘

بجاكِيَٖععُوَ بعععُ الآلٕ ععُوَو ىعلِووم ٕ ععُوَ  ،وَ بعععُ ثُٕٚعععإًٌ  ،و تععُٕ :ععُ بعععُ ٍععىوت
بعُكميِْ ٙ ُٕ ،ععاو كىععلؿْ٘ مًععلَِو ؿَٕاعِ بععُكم ُّ ،طععُك ٍعُ ُٕٙعـيًَ ساٍَععُتِ
ُٙآلويَعلؿك وؿ  ،ىعُ ّععلز ع تًعِٖ ب ؿَّ ٓ ،ععُوَ دعًايععُ .
5و )4بعععُ تععليْ ٓىّ ًَععـَوَ ٍععُ ػعععى ثا ِك ٕععُوَ  :وٌَ ػعععى

ؿَفععُكّىَّ  :ﭽﯙ

ﯚ ﯛﭼ ،و تععُ  :وَ ٍععُ ػععى بجعاكِيَٖععُوَ بععُ تععليْ ًٙععى وَ ٙ ،ععُٔ تلهععت
ٍعُوَ ٙعُبآ  ،ػعى هعن ت بعـ ت ٙ ،عُٔ ٓىًَّعـت ٙعُبععآ بعُ بعُمَيعٌ ػعى  ،ياػعىؿ
تلهععت ٙعُبعآ ىععُ ػععى وَآلّععت ُٕؿ تععُوَ ٍُبععُك ىعُّىىعىكِيًُىععإِ ػع ت  ،وَ
ٙععُٔ ٓىًَّعـت ٙعُبععآ  ،ىععُ وَآلّعت ؿَؿ تعععُوَ ٍُ ،بععععُك بعُمَيعععٌْ بعُػعٌععٌععِ
بعآ هعٖىوكّ ػعع ّ .
 )5ؿًٍَٖععابىو٘ ٍععُ وَآلّـك ٕععُوَّ ؿ و ىعععُّ  :وٌَ ٍععُ فععُكّىوؿَّ ثًَغعُّبعععُكّ ػعععى
خشَدَـُ٘
 ؿ ٙعاتعىَ ،فعُكّىويعُتِ  :طادِعُـٛا ايًٖـَ٘ َٚأَِْتُـ ـِِ َُٛقٔـ ـُٓ َٕٛبٔاإلٔدَابــ١ص{أَ ِ
ظــُٓ٘ األَيـبَا ْٔـ ـ،)ٞ
غ َي ـَُ٘ٚ ،سَ ٖ
س َُــذ بــشقَِٚ ،)6633( :ايتِّش َٔ ـزٔ ٟٗبــشقَِٚ ،)5727( :اي ًٖ ِل ـ ُ
أَ ِ
و تعُ ٍُ :ػعى بجعاكِيَٖععُوَ  ٍُ ،ىعاتعًًَ ؿ ىعُ ؿٍَعًٖععا٘ وَآلٔ ؿَؿكيَعٖععُوَ.

ٖٓذا ع ٘ ؿَبعآ ؿٍَعًٖعا ُٕبني ! ُٓوَ ًُٕ ػعى ؿَفُكّىَّ  :ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭫ ﭼغراف  ،و تعُ  :ثُكوَكؿطععاكتا٘ فعُكّىويععُتِ ٍ :ععًَٓ
بجاكِيَُٖوَ  ،وَآلّيا٘ ؿَؿَُّوَ ،بًَاىّا٘ ػعى

ِك هت ؿَفُكّىَّ  :ﭽﭟ ﭠ
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ﭡ ﭢﭣﭤﭼ لنشررررراء  ،ﭽﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ لنشررررراء ،
موععُّ ىعآ ٍعُ ٙعِ ػعى ِك هععييعلَ ؟ ٙعِ ىعُي !
 )6ثٍُععععُ ٕععععُىلؿ٘ ٍععععُ وَآلّـ ٕععععُوَّ ػعععععى  :وٌَ ثًَغعُّبعععععُكّ ػعععععى ٍ ععععُ
ذٌُِ َٜ ،كـ :ٍُٛدَعَـ ـِٛتُ
فُكّايٌععيُىعُؿ فعُكّعىوّ  :طُٜظـتذَابُ ألَسَـذٔنُِِ ََـا َيـِِ َٜعِـ ـ َ
ظـًِْٔ بــشقِ:
غ َيـُِ٘ ََُٚ ،
خــاسٔ ٟٗبــشقَِٚ )6541( :اي ًٖ ِلـ ُ
دـُ٘ اي ُب َ
َف ًَـِِ ُٜظــتذَبِ ٔيــٞص{َأخِ َش َ
(َٚ ،)6761أَبُ ــ ٛدَا ُٚدَ ب ــشقَِٚ ،)0474( :ايتِّشَٔـ ـزٔ ٟٗب ــشقَِٚ ،)5578( :ابِـ ـُٔ ََادَـ ـِ٘ ب ــشقِ:
سبٖ ــإَ ب ــشقِ ،)183( :عَــِٔ أَبٔ ــُٖ ٞشَِٜــشَ) َ٠
(َََٚ ،)5735ائ ــو ب ــشقَِٚ ،)316( :ابِــُٔ ٔ
و تُ :يُىًًَ ٍعُ ًَٓعىَ وَآلّعِ ؿَؿكيَيعُوَُٓ ،طععُك ثٍُعُ ُٕىععات {ٖٓذععا ٓععايا ثٍُعُ
ىلؿُٕىعُّ ُٕ ؟ ؿوو هعآ داك بجعاكِيَيععُوَ ،ب َععآ مزك ٍُ ػعى ثعا ِك ّععُوَ  ،بععُآلٔ
وَآلّعِ ُٕبععىوً ،عيُىعُّ ب ُٕىعلؿًٔٓ ،ععـّ و م ٍُ ثععا ِك ٕعُوَ ب ًَعٖععآ} .
ٍَُٙ )7عبق كؿِٕ ىعاتُ طىجنعاوَىعا٘  :وٌَ ثلهعًاك ٍعُ ثًَغعُّبععُكّ ػععى  ىعل وَ ،
طـ ٍَٛايًٖـ٘ٔ ! أَ ٟٗايـذٗعَا ٔ٤أَطِـ َُعُ ؟
ٍُوبععاكَوَ :ط َع ـِٔ أَبٔـ ـ ٞأََُاََـَ ، َ١قـاٍَ :قٔٝـٌَ َٜـا سَ ُ
دـَُ٘ايتِّش َٔـزٔ ٟٗبــشقِ:
خشَ َ
صـ ًََٛاتٔ ا ِيَُ ِهــتُٛبَاتٔص{أَ ِ
خـشٔ َٚدُ ُبـشَ اي ٖ
دـِٛفَ ايًٖ ِٝـٌٔ اآل ٔ
َقــاٍَ َ :
ي "٣بـشقَِٚ ،)1156( :سَظٖـُٓ٘
سذٜٔحْ سَظَـَْٔٚ ،ايٖٓظــأ ٗٞٔ٥فـ" ٞاي ُهـ َ
(َٚ ،)5411قَاٍَ َٖزَا َ
األَيبَ ــأْ )ٞو تعععُُٓ :بع ععى ٓىّعاّع ععُ ػععععى ٍع ععًَِ ِك مّ بعععععآ  ،ؿٍََععععآ  :طعععىتل ٓ :عععُّ
ثًَعغعُّبعُكّ ػعى ! ىعأ ؿووععا باَ ؿَبًوععيعلٍَْ وَآلٔ ؿَؿكيَيعُوَ ؟ فُكّععىوّ :
مىوآليعٌ ى تعايعٌ ًعُو  ،وَ ؿو ّ ٕىيَععقَ فععُكِمَىعا٘ .
8و )9ؿَهت بُكمىلؿُٕوَو كِووىلؿُٕ ىُعبُ :بٍَُعاَُ ب ؿَهت بُكمىلؿُٕوَ مزك٘:
طـَ : ٞع ـٔٔ ايٖٓـ ـبَٔ  ِّٞقـاٍَ:
أ /يُىعًعا٘ ُٓٔ فعُكّىوؿَيععُ :طعَـِٔ طَـ ـ ًَُِإَ ايلَاسٔ ٔ
د ـٌُ ٔإيَـ ِٝـ ـ٘ٔ َٜذَ ِ ٜـ٘ٔ إَِٔ َُ ٜش ٖد ُٖ َُــا
ن ـشَٜٔ ،ِِْٜظ ـ ـتشَ ٞٔٝإرَا سَ َف ـعَ ايشٖ ُ
سـ ـَ ٌّٞٝ
ل َتعَا َيـ ـَ ٢
إٕٖٔ ا َ
د ـُ٘ َأسِ َُ ـذ ب ـشقَِٚ ،)25863( :ايتِّش َٔ ـ ٔز ٟٗب ـشقِ)5336( :
ص ـ ـلِشاّ خَأ٥ـبَ َتـ ـ ِٔٔٝص{َأخِ َش َ
َ
ط
ػـ ـشِ ٔ
شٝح عَ ًَـ ـَ ٢
صـ ـ ٔ
حلـ ـانُِٔ بـ ـشقَِ َٚ ،)0162( :قـ ـاٍََ :
ظـ ـ ْٔ َغ ٔشٜـ ــبَٚ ،ا َ
ََ ٚقـ ـاٍَ :سَ َ
س ٖبـ ـإَ
خنيَٚ ،ايبََٗ ِٝـ ـ ـ ٔك ٗٞبشقـ ـ ـََِٚ ،)2163( :أ ُبـ ـ ٛدَاَ ُٚد بـ ـشقَِٚ ،)0477( :ا ِبـ ـُٔ ٔ
ايؼٖـ ـ ـَ ِٝ
بشقـ ـِ ،})786( :و تُ :هعٍُعْإِ فاكهعًِ ػعى ٍعًَِ ِك مّ بعآ ،ؿٍََععآ  :ثًَغعُّبعُك
 فُكّىويععُتِ :بًَاىّععا٘ ػعععى ّ بعععُكم بعععُ ًعععُكْٔ بعُكِ َيععنًَ ،عععُكٔ ؿَىعععات
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ُٓطععععُك ثًع ععاويًَ ؿَهعيُىععععإِ بععععُكم بيععععاتُوَو ٍعًَع ععِ بجععاكِيَيعععععُوَ  ،كَِتًععععا٘
بيعاتعُوَ  ،بعُ بعُ تعاٍَعًعِ  ،و تُ ّ :وعع طعُك وَآلّعِ ؿَؿ تععُوَ.
ب  /بعٍَُعاعععُيُىِ ؿّ ٍُهعععُك ؿَهعععت بعُكمىلؿٕ ععُوَ :ط َعـِٔ أَ َْـعٔ ِبـٔٔ ََا ٔيـوٕ 
إلطـتظِـ ـكَا،ٔ٤
قَاٍَ :نـإَ ايٖٓ ـبٔ  ٗٞالَ َٜشِ َفعُ َٜذَِٜـ٘ٔ ٔفـ ٞػَـ ـَٔ ٕ٤ِٞـ ِٔ دُعَأ٥ـ٘ٔ إٔالٖ ٔفـ ٞا ٔ
دـُ٘ اي ُبخَـاسٔ ٟٗبـشقَِٚ )174( :اي ًٖ ِلـغُ
َٚإٔ ُْٖ٘ َٜشِ َفعُ سَتُٖٜ ٢ـشَ ٣بََٝـ ـاضُ إٔبِطَـ ـ ِٔ٘ٝص{َأخِ َش َ
َي ـََُُ٘ٚ ،ظِ ـًِْٔ بـشقِ ،})2005( :و تُُُٕٓ :هعِ ىىكِّ ّاٍععًً ػععى ٍععًَِ ِك مّ بعآ ،
ؿٍََععآ  :ثًَغعُّعبعُك ًٙ ٍُ ع ثعا ِك ُٕوَيععٌُ ؿ ؿَهععيِ بععُكم ُٕؿَىععلؿَوَ ،
ُّطعععُك ٍععُ ثا ِك ٕععُوَّ بععاك ٘ بععاكيٗ ىععلؿ٘ ؿ ٍُ ،وىعععاتُؿ ًَٖٙععـَّ ؿَهعععت بعععُكم
ؿَىلؿٕعُوَ  ،تاىععى هععجًايٌ بٗ ٙعُٕاععآلٕعِ ؿَبًعٖععل .
ٖٓذعععا ُّٓععُ يععإِ ععِ ؟ و تععٍُ :ععُ ٙععً ؿووعايُىععـ ًَٖٙععـَ ؿَهعععيِ بعععُكم
ُٕىلؿزتععُوَُٓ ،طعععُكٕا مزك فععُكّىوؿَّ ؿييعععُّا٘ ٙععُ٘ ىعععُ ثًَغعُّبعععُك 
ؿَهعععيِ بعُكمىلؿزت ععُوَٓ ،ععُوَّ ثًٌَ ععآ ىعععُ ِك ب ععلؿٓ ،ععُوَّ ىعععُ ًَٓوع ععياَ ؿَّ،
ٓععُؿّ ُّبعُهعععت عًًععُ ؟ يععععإًَِٖٙ :ععععـَّ ٍععُ ىاتعععِ ؿووعععععاّ بععاك ٘ بععاكيٗ ؿ
ؿَهعععيِ بعععُكم ؿَىععلؿَوَ ٍ ،ععُ ٙععً ؿووعايععُىِ ؿييعععُؿ ًَٖٙععـَ ؿَهعععيِ بعععُكم
ُٕىعلؿَوٍََُٙ ،عبعُتُ ُٓوَ ُُٕٓهعِ ىعىكِّ ّاًًٍ و ّ بًعٖىَُٓ ،طعُكٕا ؿَطىجنععآ
ٍععُ ىعععاتِ ؿييعععُؿ ؿَهعععيِ ميععاتليٍ بعععُكم ىلؿبًَعيععُوَو ٓ ،ععُو ُٕيعـيبععآ ! بعععُ
بعٍَُعاعُّ ُٓٔ فُكّىوؿَيععُ.
طــ ٍُٛاي ًٖ ـ٘ٔ ٔ إ َيــ٢
ع ـشَ سَ ُ
خط ــابٔ َقــا ٍَ َي ُٖــا ن ــإَ َ ٜـَ ُِّٛبـ ـذِسٕ َْ َ
ز /ط َع ـِٔ ُع َُ ـشُ ِب ـُٔ ا ِي َ
ؼشٔنٔنيَ ََ ُِِٖٚأيِ ـفْ ََٚأصِـشَا ُب ُ٘ َثالَ ُثُٔاَ٥ـَٚ ٕ١تٔظِـ َع َ١عَؼَـشَ سَدُـالّ  ،فَاطــت ِك َبٌَ َْـ ٔب ـٗٞ
ا ِيُُ ِ
ذ ِض ئََ ٞا َ َٚع ِذتَٓٔـ،ٞ
ذ َعٌَ َِٜٗتٔ ـفُ ٔبشَبِّ ـ ٔ٘( :اي ًُِٖٖٗ أَ ِْ ٔ
اي ًٖ٘ٔ  ا ِي ٔكبِـًَ ١ثُِٖ ََـذٖ َٜذَِٜـ٘ٔ َف َ
ال ُت ِع ـ َبذِ
اي ًُِٖٖٗ آتٔ ََا َ َٚع ِذتَ ـ ٔٓ ،ٞاي ًُِٖٖٗ إِٕٔ َت ًِٗٔ ـوِ َٖزٔ ٔٙا ِيعٔصابـَ َِٔٔ ١أ ٌِٖٔ اإلٔطِـالَّٔ َ
ٔف ٞاألَ ِسضٔ)َ ،فَُاصَاٍَ َِٜٗـ ٔتفُ ٔبش َِّب٘ٔ ََادّٖا َٜذَِٜـ٘ٔ َُظــت ِك ٔبٌَ ا ِي ٔك ِبًَــ ١سَ ٖتـ ٢طَـ ـكَ َ ٔسدَاؤُُٙ
خ ـزَ ٔسدَا ، َُٙ٤فَ َأ ِيكَاَ ُٙعًَََِٓ ٢هٔـبَ ِٝـ ٔ٘ ،ثُِٖ ايِتَ ـضَ ََُ٘ َٔـِٔ
َعِٔ ََِٓهٔ ـبَ ِٝـ ٔ٘ ،فَ َأتَ ـا ُٙأَبُ ٛبَهِ ـشٕ فَأَ َ
ذ ُض َيوَ ََا َ َٚع َذىَ
ػ َذ ُتوَ سَ ٖبوَ ،فَإٔ ُْٖ٘ طَٔ ِٓ ُٝ
َٚسَا َٔٚ ،ٔ٘٥قَاٍَ َٜ :ا َْبٔ ٖٞاي ًٖ٘ٔ نَ َلاىَ ََُٓا َ

فَأَِْـ ـ ـضٍََ ايًٖـ ـُ٘ عَـ ـضٖ َٚدَـ ـٌٖ  :ﭽ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭼ ألنفرررررررالَ ،ف ـ ـ ـ ـأَ ََذٖ ُٙاي ًٖ ـ ـ ـُ٘
ظ ـًِْٔ بـشقَِٚ ،)0865( :أَبُـ ٛدَا ُٚدَ بـشقَِٚ ،)267( :ايتِّشَٔـزٟٔٗ
دُ٘ َُ ِ
بٔا ِيَُـالَٔ٥هـ١ص{َأخِ َش َ
سبٖإَ بـشقِ})4815( :و تععُ :عىّععُكّ
بشقَِٚ ،)5170( :اي َبضٖاس بشقَِٚ ،)016( :ا ِبُٔ ٔ
ىعىكِّ ػُتياب ػى ٍعًَِ ِك مّ بعآ ،ؿٍََعآ  :ثًَغعُّبعُكّ ػعى ٍُ دعُٕاِ بععُؿكؿ
تُّاًاّ ٙعاوبَُ ؿ ُٕكَىإِ ىلؿ ،فّاكَيا٘ ُٙم ك بىو ،وَ تُّاًاّ ٙعاوٍََُىإِ
ىلؿ ،هآ هععُؿو ُٓوَٕعـَ ىُهعُ بعىو٘  ،ب يعُ كِووّ ىعلؿَ مًعبَععُو ؿَهععيُىإِ
ؿكيَق ىعلؿ٘ ،وَ ؿَهعيِ ىعلؿ بععُ ٙععاو ك ٍعُ ػععى بُهعَْ ثا ِك ٕعُوَ ٍعُ ػعى ( ،و
ثًَـَ آ ؿَٕاِ بعُكم ىلؿبًَيُوَ  ،عىٕيُ ؿَٕاُىعُّ بًوععيععل وَ) ،ؿَيقعُكّىو:
ُّٓ ػعى يُ ! ُٓو بعٍَُعًَُّٖ ثًَت ؿ ؤ ب ٔ بًَُٖ ؿّ ُّٓ ،ػععى يُ ! ٓععُو طقيععُّ
ثًَعـ ؤ ب ٔ دًَبُدآ بيُ ! ُّٓ ػعى يُ ! ُٓطعُك ٓعُو ى ٍَُّععُ ٍعُ بععُيٗ ب عٗ ،
ت ٍُهعُك مَوّ ٕاثعُكهععيعليَعِ( ،و تُُٓ :وَّ ىععُ ّعٗ ٍعُ ّعاوَّ هععًَنؿَ هععاٍَِ
ُّىيُو ؿوو هعاٍَِ ُّؿيٖعُؿ ثعُكوَكؿَٔ ىلؿوو٘ ُٓ ،وَٕـَٖ٘ٓ ،ذا ُٓطُك ُٓو ٘
ٍُبُيٗ ب ّٗ ،إاّ و يُ ت وّ ًٓوالٔ ؿَبلِيَيُوَ ،ب يُ ػعى يُ بعُمَيًت ثًَْإـ
بًَيعُوَ) ب يُ بُكؿَو ٔ ٙعاو كّ ؿَىلؿَ ثُكوَكؿطاكّ :ؿَهيِ بُكمىلؿبىوٕعُوَو
كِوو بُ كِووطعُ ُٙ ،تا عُبايعُىعُّ ٍُهُك ًإِ ىُوتعُ ػعى ك  ،ب يعُ ٓعُبى بعُىل
ٙععات عُبايُىععُّ ػوعععيُ هعععُك ًععإٌْ ،ؿو يععٌ ٍععُ ثٌععيعع ِل ٍععُ باوًَععِ ىععلؿو
طعىتِ  ُّٓ :ثًَغعُّبُكّ ػعى ! بعُهُ ،مزك ٍُ ثُكوَكؿطعاكت ثعا ِك يُوَ ،بًَاىّا٘
ُٓو بٍَُعًَُّٖ ثًَععِ ؿ وّ  ،ب ت دًَعبعُدآ ؿَىعاتًٓ ،ـّ ٍُوىععاتُؿ ػععى ّ م ٍَعِ

ثايععُؿ ك ٓععُٔ ٓعععايُتُّ ٕععاكؿَ ػعععى ك  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ألنفرررررررال ،
و تععُ :يععاؿ بيعععُُٕوَ ! ىعععاتًًَ ٍععُ ثُكوَكؿطعععاكتا٘ ؿَثا ِك ٕععُوَٓ ،ععُويٍ وَآلّععِ
ؿ ُٕوَو فُكّىوّ  ّٗ :بعُ ُٙم ك ٍُ فليٌعيُىعا٘ ىععُ ٙعِ ؿييعًُعععًا٘ بععُ ؿو ؿ
ؿيَعععٗ  ،ى ّعُىععععًِ ًَٓعععععىَ ؿَىععععُْٔ يعاكُّتًعيعععععا٘ ؿَؿَٔ  ،وَ بعععُ فليٌعععععيا٘
ثٌععياًعليِ ىعلؿ .
ؿ( /إبــٔ سدــب احلٓبـً ــٍ ) ٞععُ الث ععُكَِ (( ّ)222دــاَع ايعًــٚ ّٛاحلهــِ)ؿ ؿَ ٍَعععآ :
صـ َل َٔ ١س ِفـع َ َٜذ ِٜـ ٔ٘ ٔفـ ٞايـذٗ َعا، ٔ٤
طـًِٖ ٔفـٔ ٞ
ص ـًٖ ٢الُ َع ًَِٝـ ـ ٔ٘ ََ ٚ
َ ٟعـ ـ ٔٔ ايٖٓـ ـ ٔبَ ٞ
( ََ ٚقـذِ سُ َٔ ٚ
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َأِْـ ـ َٛاعْ َُ َتعَـ ـذِّ َد ، )٠و تعععُ :وَ ٍعععُ ؿَكبعععاكَّ ع ع ًُٕتِ ؿَهععععت بعُكمىلؿٕع ععُوَّ
ثًَعغعُّبعُكّ ػعى  ٍُ ، ىعاتِ ثعا ِك ٕعُوَؿ عُٕـ دع كيَععً (ٍعُ ؿَهععت بعُكم
ىلؿٕعُوَ) طعًَلِؿك وَٕعُوَ .
 )10تععىوٌْ ؿووعععععا ٕععُىلؿِٕ ػععل خ ٍ :ععُ ىعىكؿَو كيًععـ ىعععُ ؿَ ًًٍََععٗ :تععىوٌ ،و تععُ:
ؿووععاّ ػل خ  ،وٌَ ثًَعغعُّبععُكّ ػععى ٍ عُ فُكّايٌعيًَيععـ فُكّعىويععُتِ :
ذٌِص
ب ٔي ًِعَ ـ ِبذٔ ََا يَِِ َٜـ ِذعُ بٔإٔثِـ ـِٕ ،أَ ِٚقَطٔٝعَـ ٔ١سَسٔـ ـِٕ ََ ،ـا َيـِِ َٜظــت ِع ٔ
طالَ َٜضَاٍُ ُٜظـتذَا ُ
سبٖإَ بشقِ })770( :و تعُ  :بععُ بعُكؿَو ًّععِ
ظًِْٔ بشقَِٚ ،)2853( :ا ِبُٔ ٔ
دُ٘ َُ ِ
{َأخِ َش َ
وَآلِّ بعُٕـَ ؿَؿكيَيعُوَ ّ ،اؿ ٔ ب ًععيًَعً ُٕثعاكِيَيععُوَ  ،ىعُ طىٕعاغ بعآ ،ياػععىؿ
ث ع ِل ٕعـِٕ ثعُيىَٕعـيِ ػنّعايُتًعِ بعآ ،بعُ ُّكدًَعً ثٍُعُ ُٕىعات.
 )11ػع ؿووكطعلتٗ ٍُ سععُكِ ٔ  :ىعُهعععًًَ بًعُو َّ ػععى وَآلّعِ ؿووعاىععإِ بـ تعُوَو
بعُ ٙعإععايععُوَ بعآ  ،ؿَبعآ ػع ّ ٍعُ ٙعُّىو ًععيًَيِ سعُ ِك ٔ بجعاكيَنٍٍَ ،عُ ث ًعاىِ
سعععععُكِ ٍٔ ،عععُ ػععععى كؿْ٘ ػععععى كؿُٕوَّ سعععُكِ ٔ ٍ ،عععُ ثعععاكَو ّعععاٍَِ سعععُكِ ٔ  ،وٌَ
َ ٝـبْ الَ َِ ٜكبَـٌُ إٔالٖ ايطٖ ـِّٝـ ـبَ َٚإٕٖٔ ايًٖـَ٘
ثًَغعُّعبعُكّ ػعى  ؿَفعُكّعىَّ :طٔإٕٖ الَ ط ِّ

أَََـ ـ ـشَ ا ِي ُُؤَِٔٓٔـ ـ ـ ـنيَ ٔبَُ ـ ــا أَََـ ـ ـ ـشَ بٔـ ـ ـ٘ٔ ا ِي ُُشِطَـ ـ ـًٔنيَ  ،قَ ـ ــاٍَ  :ﭽﮡﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﭼ لرنؤمنررررررررو َٚ ،قَ ـ ـ ــاٍَ :
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮋ ﭼ لبقرررر رر ة ُ ،ث ـ ــِٖ
ظـَُاَٜ ٔ٤ــا سَبِّ ! َٜــا سَبِّ !
ػـعَحَ أَ ِغــ َبشَ ُُ َٜ ،ـذٗ َٜذَ ِٜـ٘ٔ ٔإ َيــ ٢اي ٖ
ظـلَشَ أَ ِ
طٝـٌُ اي ٖ
دـٌَ ٔ ُٜ
نـشَ ايشٖ ُ
رَ َ
طعَـ ــ ُُُ٘ سَ ــشَاَََّْٚ ،ؼِـ ــشَ ُبُ٘ سَــشَاّْ ًِ ََ َٚ ،بَظُـ ـُ٘ سَـ ـشَاَّْٚ ،قَــذِ غُ ــزِّ َ٣بٔا ِيشَ ــشَأّ  ،فَـ ـأَْٖ٢
ِ َََٚ
ظًِْٔ بشقِ َٚ ، )0103( :ايتِّشَٔ ٔزٟٗ
دُ٘ َأسِ َُذ بشقِِ ََُٚ ، )7551( :
ُٜظـتذَابُ يَ٘ص {َأخِ َش َ
بـشقَِٚ ، )2171( :ايـذٖاسٔ َٔ ٗٞبـشقِ ،))2808( :و تععُ :بًَاىّععا٘ ػعععى ثععاٌْ عاىعععُ ،وَ
ًع ععيِ ثععععاٌْ عاى ععًٍ ُٕبععععآ وَكٕعاط ععلٍَ  ،وَ بًَاىّععا٘ ػعععى ّ بعععُكم فععُكّإِ
ىلؿوَ بعُ بلِو ؿ ك ٘  ،بعُ ُّٙعا٘ ًعت ىععُ فعُكّإِ ثعآ بععُ ثًَغعُّبععُك ٘ ىعلؿوَ،
بعُ ثًَغعُّبعُك ِٕ فُكّىوَ  ُّٓ :ثًَغُّبُك ٘! ٍُ كِممُ ثعاٌْ اىُىععا٘ خبع ٘ ،وَ
ىععلؿَوَ باًُىعععا٘ ُٓجنعععأ بععـَ٘  ،وَ ػععى ّ بععُكم فُكّىويععُتِ ٓ :ععُّ ُٓو ٕععُّ
بلِو تعععا٘ ًَٖٙعععاوَ ! ٍعععُ كِممعععُ ثعععاٌْ اىُىععععإِ ىعععُ ثًَْعععا٘ ؿ و٘ خبععع ٘ ،ؿو يعععٌ
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ثًَغُّب ععُك  باهععٌ د ع كَ ثًععاويَيِ ىععلؿوَ ،ىععُ هععُفُكّ ؿووكو ؿك َيععق ؿَىعععات،
َعيعُٖ ،معقو ّعىوّ ٙععاتىو٘  ،وَ تع م ويًععُ  ،ؿَهععيًٍ ؿكيَعق ؿَىعات بع ٓاهععْا٘
(ؿَثاكِيَيعععععُوَ  ،ؿٍََععععآ ٓ ):ععععُّ ثععععُكوَكؿطاكٔ ! ٓععععُّ ثععععُكوَكؿطاكٔ ! بععععُآلٔ :
ػعى كؿُٕىعععُّ سُ ِك ّععُ ،ػى كؿُٕوَىعععُّ سُ ِك ّععُ  ،ث ًعاىعُىعععُّ سُ ِك ّععُوَ  ،وَ
دُهعيُىعُّ بعُ سُ ِك ٔ ثًَاعُيعىَٓ ،عا ٓعُّعُ ع ٘ وَآلّععِ ؿَؿكيَيععُوَ ؟!
 )12ػع كِ م ٕعـُٕوَ بعُ عاىعُىعاكيٌ ًٖٓ ،وعإِ بلِو ؿ ك ُٓطعُك بًعُوَّ ؿووعايعُىععُّ
ٍعُ الّ ثُكوَكؿطعاك طًعل بعآ  ،ؿَبعآ ُٙوٍَبـ ت بعُ طٌعععيِ عاىعُىعاكبععآ ،ىٕيععُ

ػععععععععععى ّ ثُكوَكؿطععععععععععاك فُكّىويعععععععععُتِ  :ﭽﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﭼ ألعرر

 ،و تععُ :بًَاىّععا٘ بعععُمَيٌ ػعععى ٍععُ عاىعُىعععاك ٘

ٕعنييعُ  ،ىعُو تُ ًَُْٓ :بعُ ُٕٓـ مَّ ُٓوَ ىعُ ٍعُ عاىعُىعاكيًععـ ؿَبعني ٙ ،عُٔ ٍعُ
ثُيىَٕـيًعْ ععا٘ ٍُطعععُ َِ ػعععى ؿ  ،وَ  ٙععُٔ ٍععُ ثُيىَٕـيًعْ ععا٘ ٍُطعععُ َِ ػُ ٍَ ععً ؿ ،
بًَاعىّعا٘ ػعى ّ ثعُكوَكؿطعاكيعٍ ؿووععاىعإعْععا٘ وَكؿَطععلٍَ .
سـيــيـة  :خـؤ و

طرتـن لة تيــجـة ِ نـدن لة ثـا ِ نـة ةو :

ػععععى ّ ثُكوَكؿطععععاك ؿَفعععُكّىَّ :ﭽﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢ
ﮣﭼ لرنائردة ،و تُ :هعٖىوك ًعيًًَِٖ ُّىعُ٘ ،ػعى هعٖىوك ًعيًَٖعإِ ػ ًعٖاويَعٗ.
ط ـُ َٝهـ ـُٕٛ
وَ ثًَغعُّبعععُكّ ػعععى  وٌَ ثًٌَععيعععليٍ  ًَٖٙععاّا٘ ،فُكّىويععُتِ :ط َ
ػ ـِٝبــ ١بـشقََِٚ ، )21401( :أسِ َُـذ بـشقِ :
دُ٘ ٔإ ِبـُٔ َأبـَ ٞ
َقـَٜ ِّْٛعِـ َتذُ َٕٚفٔ ٞايذٗعَ ـأ٤ص{َأخِ َش َ
شُ٘ األيبــاْ ٞفــ( ٞص ـشٝح اجلــاَع) بــشقِ :
ش َ
صــ ٖ
(ََٚ ،)0475أ ُبـ ٛدَاَ ُٚد ب ـشقَِ َٚ ،)0471( :
( ،})5680و تُ :ى ٍَُّع ًَععً ؿيَععٗ ميَععـَكِزيععٌ ؿَىعُ٘ ٍعُ ثععا ِك ٕععُوَؿ .
ٖٓ - 1ذعا تًَجُ ِك ٕـ٘  ،ؿَطىجنعآ ٍُ ًَٕىَكِزىعِ ثا ِك ٕعُوَؿ بعآ  ،وٌَ ثًَغعُّبعُكّ ػععى
 فُكّىويُتعِ  :طالَ َٜضَاٍُ ُٜظـتذَابُ ٔي ًِعَـ ِبذٔ ََا يَـِِ َِ ٜذعُ بٔإٔثِـ ِٕ  ،أَ ِٚقَطٔٝعَ ـ ٔ١سَسِٕٔ ،
س ٖبــإَ بــشقِ ،})770( :
ظ ـًِْٔ بــشقِ َٚ ،)2853( :ا ِب ـُٔ ٔ
د ـُ٘ َُ ِ
ذٌِص{َأخِ َش َ
ََــا َيـ ـِِ َٜظـتعِ ـ ـ ٔ
و تُ  :بُ بعُكؿَو ًِّ وَآلّعِ بُٕـَ ؿَؿكيَيعُوَ ّ ،اؿ ٔ بعُ ًعيًًَ ُٕثاكِيَيعُوَ ىعُ
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طىٕعاغ بعآ  ،ياػعىؿ ث ع ِل ٕـِٕ ثُيىَٕعـيِ ػنّايعُتًِ بععآ  ،بععُ ُّكدًَععً ثٍُعُ
ُٕىعات .
ىعُو تُ ُٓ :طعُك ىعُهعًًَ ثا ِك ٕعُوَيععُىِ ىععلؿ  ،ىععُ ٍعُ ػععىؿّ ػ يعـ سععُ ِك ٔ
بىو  ،ب ويَٖعُ :تىوىعِ ٍُ ّوععىٍَعْإًَعً ىعلؿ  ،تىوىعِ ٍعُ ػنًَّعً ىعلؿ ،يعا٘ بََعآ:
ػعععى يُ ! بععاك ٘ ُٕباكيَٖععِ ،يععا٘ ثا ِك ُٕوَىعععُّ ؿَبععىوَ ٙع ّ ث ع ِل ٕـِٕ ثُيىَٕععـيِ
ػنّايُتًعِ ،يا٘ ؿَبعىوَ ٙع ّ ػعل خ بىوِٕ ٍُطعَُِ ىعُيْ ىععاكو ؿَوكوبععُكّ ؿ ،
ُٓوَ ٍُ كِووّ ًَٕىَكِزىعُوَ  ،تًَجُ ِك ٕـُٕ .
دع كيَيعععِ ؿييعععُّ تًَجُ ِك ٕععـ٘ ٍععُ ًَٕىَكِزىعععِ ؿوععععاؿ ُٓ ،وَيععُ ىعععُ ًٖٓوعععا٘
ث ًَ عُو ُّٕ ياهعاىعإِ ػعى ٍععُ فيعإِ ؿًٕععاؿ بجعاكِيَيععُوَ ،بع ويَٖععُ  :مزكدععاك ٍعُ
ّاّ هععععيايإِ ٓعايًًٖع ععٓ بًوععععيىَ ؿٍََع ععًَٗ  :ػعى يععععُ ٙعععُف ك ُٕٙع ًَََع ععِ ُٙ ،ك ع ععِ
ٙععُف كَو ىل َي ععًًُ  ،ػإ ععىوّ ؿَهعيبيعععُوَّ  ،ػعععى يُ ! ُٙك ععٌ ب ًَععىَفْ٘ مععُيلَ
ى ععُ ً ،عىويا٘ ؿَهعيبيعُوَّ  ،ػعى يعُ ! ُٙك ِ معُكمؿ كَ  ،معُكمّ ب بـَيععُوَ ،
ػعى يععععُ ! ُٙك عععِ ُٕػ ًععععُ ً ،عععًقاّ بعععـَّ  ،ػعى يععععُ ! ٙعععُك ىعُهع ععًًَ ٙع ععُك
ثًَعىيوعيًًعُىعِ ُٙيعُ  ،بع ّ دًَعبعُدعآ بيععُّ !
ىعُ بًَعاعىّععا٘ ٓعُو ؿوعععايإُ ث ًَ عُو ُّٕ ياهععاىإِ ػععى ّ ىعاكبععُدًَٗ ،ػععى ّ
ثُكوَكؿطعععاك ٓععُٔ فيعععإِ ؿًٕعععايًُّ ؿ ٕعععاوَ بعع تامًيلؿٕععُوَ ،ىعععُو تُٙ :ععُف كو
بًَىَفْ٘ ىل َي عًعٌْ هعاـْ ُٕػعع َ ٙ ...يعـ ٙ ،ععُك ؿَبععٗ ٍَُٙ ،بععُتُ ّعٗ ًٍَعلَؿ
ثاهعاو ٕاًَُْٖٙوَ ب و معً ع ًَعيِ ٕاًعُكعًٌ  ،ىعُ ٍُ ُٓجنعاِّ هعيعُْٔ طعُٕـٍََعًِْ
ٕعاؿ ؿطعُكيًـ  ،ػٍَُعيعًًَ ىىجنعُ ػإىويَيِ ؿَهعت ٕاىعُوَُّٓ ،وّ ؿييعَُ ًََعالٍ
ُٙيععٍُُ ،هعععُك سًوع ععابٌ ػُ ٍَ ععًْ ٍُ ،هعععُك مَوّ ىٌعيىىعععاَِْ بعععُ ّى ٍَ ععًْ ّا ٍَ ععِ
ػعٍَُعً ! موعُٔ ٍُوَ ًٕعُ ُّ ،بُهعيٓ ُٓوَيُ ىعُ هعاغًِْ ُٕػ ًعًٌ ُٙك ؿَبعآ ،
ٙعُف كيعٌْ ُٕؿ كيعٌ ٙعُك ؿَبعآ  ،ىعُّىىعىكِيعٌ ٍُ فيإِ بعًُعُكؿ ٙعُك ؿَبعآ .
ٖٓذعا ىعُهعِ و ٙععُيُ ؿَثععاكِيَيُوَ ؿٍََععآ  :ػععى يُ ! ُٙك عِ ىععافلَ ُٕيٚع ًَََععٌ،
فٕعُىعإًا٘ بًَىَف٘ بيععُّّٖ ،ـ ٍَعُىععإًا٘ ُٙتًععى بيععُّ ،ؿ ييًعا٘ دعُك هعىوتاو
بيعُّ !! ىُ بًَعاىّعا٘  ًٙىعأ ٍعُ ثًَغعُّبعُك ٘ ؿوععاّ و يا٘ ُٕىلؿوَ  ،داععُ ٍعُ
ٕععىوغ هعععُالِّ ػعععى ّ ٍععععآ بععآ  ،ىعععُ ؿوعععاّ ٍععُ طعٍُعُىعععُّ ىععلؿ ،وٌَ ػعععى 
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ؿَفعُكّعع ععىَّ :ﭽ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﭼ نررررو ،
و تُٕ :ىوغ طىتِ :ػععى يُ ! ٙعً ىععأ ٍعُو ىععافل ُٕ ٍُهععُك مَوّ ًَََُّ ٙععُ ،بععُآلٔ

ؿو يععٌ ثاهعععاوّ ًَٖٙايععُوَو ،طىت ععِ  :ﭽﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼن ررو  ،و تععُ ُٓ :طعععُك ت ع ٍُهعععُك مَوّ بًعإٚع ًَعَعً ععُوَ ،
بعُٕـَىعإت " يإعِ ُٓ :و وَ ُيعُّ تعامَ ثًَعلِ ؿَطعُ٘" ٓعُو ًٍٕ طعىّ ِل ؿَىععُ٘ ،
وَ ُٓو ٕععُ و ٍععُ ىىف ععلؿ كِز ععععىو٘ ُٓ ،و ٕععععُّ ىعععُ ًٌٍَععًا٘ وَث ععاَ ؿَىعععُوَّ ٍععُ
ّٖـ َِ ُٙ ،ك هعجََعُو بًَعبعلِو يُ ،ىععُو تُ :تعُو و ًٍَعِ سعاٍَِ ىعل وَ  ،ىععُ ٓعُو طععٍُُ
ىعٍَُعيععععًا٘ ٕععععُّاوَو  ،ػًَليععععا٘ ثًَععععىَ ُّٕععععاوَ ،ب يععععُ فُكّىويععععُتِ  :ػعععععى يُ
طعُهعيعًَيعًا٘ ٍععآ بعـَو  ،هعُك مَويًعا٘ ٍععآ ثععاٌ بيعُوَ  ،بع ٓععُوَّ وَ ععُيُىِ
ثاٌْ عاٌ ٍُ ّلز ع بًَيععُ ؿّ  ،بٍَُعآ داعُ ٍعُ ٕعىوغ  ،ىعُ ٓعُويٍ ػععى ٙععُو ٍَِ
ثًَـ وَ  :طعٍُُىعُت ػًَليا٘ ثًَعىَ ُّٕعاوَ ُٓ ،طعُكٕا ىعُي ؿوعععاٍ و ّ ُٕىعلؿوَ .
ًٓـّ ت

كَِو ّ ٙعُمعُ ؿوععاّ و بيعٍُ ؟ ىععُ بعُ ؿٍَعًٖعايًععٍ  ًٙععِ مبعىوَِ

ٕابع ععآ ،ىٕيععععُ ػععععى

ؿَفعععُكّىَّ :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ  ...ﭼﭼ لتغرابررن  ،و تععُ :ػععى ٓعُو ىعُهعععُيُ ىععُ ٓ ًَععىَّ ؿكوهععت ىعلؿوَ،
ُٙتعإُ ىعافلَو ًُٙعيإُ بلِو ؿ كَ.
ُٓٔ ؿًٕعايُ ؿَبععآ تعاىعى كِزفّ ؿو يعٌ  ،ىعافعلو ّوععىٍَعْإِ تًَععـ ٙععُبعٗ .
بعٍَُعععآ ٓععُو دععع كَ ثعا ِك ٕعُوَيعععُ  ،داعععُ ٍعععُوَّ تًَجعُ ِك ٕـٕعععُ ٍععُ ًَٕىَكِزىعععِ
ثعا ِك ٕعُوَؿ  ،ث ًَ عُو ُّٕ ياهععاو هعىٕٖعُتعِ ػعى ّ ؿ ؿطعُكيٌعععُ .
 – 2وَ ٍُ كِووّ ًًَى مَوَ  ،ؿَبآ ثعا ِك ٕعُوَ (دعـا )٤بععُ ًععًَىَيُىِ كِيَعًْ ثًَعً بعآ ،
وٌَ ثًَغعُّبعععُكّ ػعععى  ٍ ععُ فعُكّىوؿَىعععُّ ثًٌَععععآؿ فُكّ ععىوّ :ط َٜــا أَ ٜٗٗــا
ال َتذِعُـ ــَ َٕٛأصَـ ــِٖ َٚالَ غَـ ــا ٔ٥بَ ّا ،إٔ َُْٖ ــا تَــذِعَُٕٛ
ايٖٓـ ــاغُ ! اسِ َبعُ ــٛا َعًَ ــ ٢أَ ِْلُظٔــهُِِ ،إْٖٔـ ــهُِِ َ
ظـ ـًِْٔ بـ ــشقِ:
خـ ــاسٔ ٟٗب ــشقِِ ََُٚ ،)6411( :
دـ ـُ٘ اي ُب َ
طَـ ـُٔٝعَ ّا َقشَٔ ٜبـ ـ ّا َُٖٚـ ـََ َٛعَ ُهـ ـِِص{َأخِ َش َ
(َٚ ،)2814أَبُ ٛدَا ُٚدَ بشقِ ،})0474( :و تعُٓ :عُّ ػٍَُععيًُٖ! بععُمَيًيا٘ بععُ ػ تإعـ
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بًَيععُوَ ،يعا٘ مزك ػ تععا٘ ُٓميععُت ُّؿَ٘ ،ىٕيعُ ُٓوَّ ًَٓىَ ًٍَعِ ؿَثاكِيَٖعُوَ ،
ٕععُ ىعععُكَِو ٕععُ ٕاؿيععاكَ ،بًَاىّععا٘ ٓ ًَععىَ ٍععُ ىعُه ععًًَ ؿَثاكِيَٖععُوَ  ،ىعععُ ٕعنييعععُو
ٍُطعُ ٍَعيعإُ {ىعُ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاكَ }.
ىعععُو تٍُ :ععُ كِووّ ًععًَى ميٌعععُوَٕ ،اب عآ ّوععىٍَْا٘ مزك ؿَٕععء ٍَُٙب ععلٍَِْ ٙعععاو ك
بيعععات ،بعععُ تايبعععُتِ ُٕٙععـيًَ ؿوع ععا ؿَىععليَٗ ،ىعععُ مزك طليععععاْ٘ ٙعععاتْ ٙعععاو كّ
هعُيليعععا٘ ٍُطعععُ َِ ؿ ؿَىعععلآ  ،ىعععُ ّععٗ مزك تًَبًًٖ عًٓ ٍُهعععُكيا٘ ُٙيععُ ،ىٕيعععُ
ثًَغعُّبعُك ٘ ىعاكّ و يعا٘ ُٕىعلؿوَ ،ؿوععا ؿَبععآ بعُ الآلُٕوَو ىلِووم ٕعُوَوَ بععآ ،
ٍُبعُك ػ تعُوَ ،وَ بعُ ثُٕٚعإًععٌ .
ٙ – 3عُكوَٙعععا ٍ ععُ كِووّ ُٕـيَيعًً ععُوَ ،ؿيوعععا٘ ٕابعععآ ميَعـَكِزيعععِ ٍععُ ثعا ِك ٕعععُوَؿ
بيعععلآ  ،وٌَ ثًٌَععيعععليٍ ٓعععاّافَٔ ث ًَععـ ُٕٙ ،ععـٍَ ّععُال ىلؿوويإععُ بعععُ عععاؿَتْ ،
ٙععُّىو كِزف ٕععِ دععىّع ععُ ُٕعععـ ؿوععايُىعععِ ؿووكو ؿكيَععععق ،ؿووبعععاكَ ؿَىعععُُٕوَ،
ٍَُٙعبعُتعُ ؿَطىجنعآ ؿوعععا بيعُّ ب ىعُهعععًًَ ،يعا٘ عُٕـ ىعُهععًَيِ ؿياكيًيععل و،
ىعُ ىًٌَعُيٌُ ،يا٘ ُٕػ ًععًًُىِ ؿياكيًيعل ويا٘ ُٙيعُ ،بُآلٔ تع ب َعًَِ  :ػععى يُ !
ٙعُك ىعُي ُٕػ ًعًٌ ُٙيعُ ً ،عًقاّ بععـَّ  ،وَ ٙعُك ىعُي طلفيعِ ُٙيعُ  ،بع ّ
عاكَهعُك بيعُّ ٙ ... ،يـ ُٓ ،وَ ث ًَ ُو ُّٕ ياهعاىا٘ (طــٓٔ)ّ ػعى يععُ  ،ب يعَُ
باهعٌ ُٓوَ ؿَىعُٔ  ،ىٕيعُ ؿو يعِ ػًٍَُ بعُؿ طىّا٘ ؿَبآ بعُٙع ّ وَكُٕطًععل ِٕ
ٓععُو د عع كَ ؿوععايعإ ععُوَوٕ ،ام ٕ ععآ ىعععُ ٓععُو د ع كَ ؿوععاىلؿٕ ععُ ٕاًعُكعًً ععُ ،وَ
ٕآىًَّعـ ؿَبععآ ٍُ كَِسعْٓ بُػٌعٌعٌ ػععى و ،كَِٕاععُ ب َعععآ :عُٕـ هعاٍَععُ بعُبًععلٔ
ؿَّ ٍُ ُّىيعُو ُّؿيٖععٍُ ،ععُ ّنطعُوتععِ سععُكِ ْٔ ّنطععُوتِ ثًَغعُّبععُك ٓ عُو
ُّاليععإُ ًٕ :ى هعُعات ،هععآ عاكَ ؿوععا ؿَىعُُ٘ٓ ،و ُّٙىو ػٍَُعيَُ ؿَ ًٍََععٗ:
ٓععععاّني ،ىُ ععععِ ؿًٕعععاَ ٙع ععُكوٌَ ػ يع ععُتِْ ساٍَعععععِ ّوعععىٍَْإإًٍ ٙعععُك وٌَ
ػ يُتععِ ٕ :ععُ ّوععىٍَْإا٘ هعُكىعععُوتىوْ٘ ٕ ،ععُ ىعععافل فيَلىعععُوتىوْ٘ ٕ ،ععُ ٙععُف ك
ؿَوٍَعُُّٕعـ بعىوْ٘ ٕ ،عُ ُٕػ ًعُىععإًٍ ٙعُّىويا٘ ععاٌ بىوٕعُوَ !! بععُآلٔ بعع
ُٙك يُىعًًَ ٍُو ٕععُ  ،ؿَبآ  ٙىععاكّ تايبعُتععِ ػعع ّ ُٙبعععآ ،بع ُٕػ ًعًٌ ؿو ّ
ثعا ِك ٕععُوَ  ،ؿَب عآ هعععُكؿ ِٕ ثنيٌععً بيععلٍَ ،وَ ب ع ؿَو ٍَعععُُّٕـبىو٘  ،ؿَب عآ ىعععاكو
ىعُهعابعععُت بيععلٍَ  ،وَ بعع هعُكىعععُوتٗ بُهعععُك ىعععافل ٘ ؿ  ،ؿَبععآ  ٙىعاكَىعععإِ
هعُكىعُوتٗ ٍُاليععُ٘ ّوععىٍَْعإعإُوَ باعًعليَٖععُ بعُكو ُٓجنعأ بـكيَعٗ ٙ ...يـ.
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ّعُهععٍُعُّ ثًَعٖذعُٔ :ىعُ ؿَفعُكّىَّ  :ﭽ﮲﮳﮴ ﯖﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛﭼ ،وَ ػعل ثعُىعععاكيٌ ٍععُ مَويً عـ ُّىعععُ٘  ،ؿو ّ ٓععُوَّ ىعععُ
عاٌ ىل وَ  ُُّٓ ،يإِ ِ ؟ و تُ :ػعى ّ ىعاكبعُدععآ ٓعُٔ مَويًععُّ بعاَ ؿكوهععت
ىعلؿوَو ،ثععلِّ ىعلؿوَ ٍعُ ػًَععلو بًَععلو ٕعععامو ًٕ ْعععُت ،دعععى ٘ ًٍَُٙؼوععيىَو ،ثعلِّ
ىعلؿوَ ٍُ ٙعُّىو ُٓو ثًَـ ويوعيًًعإُّ ىعُ فيإِ ّلز عع ثعُىِ ٍُهععُكيا٘ ىععُوتىَ ،
ٕعُوَ ٍععُ ؿو ّ ٕععُوَ ّ ،لز عُىععا٘ ثًَـ ويوععيًًعُىععإِ ػ يعععا٘ ٍُهععُك مَوّْ فيَععل
مَوّ ؿ ؿَؿزمٕععُوَ  ،ىععاتِ ػعع ّ ُٕيععإـَم ِٕ ٕعُوت بععُ ىعٍَُععيِ عِ ؿَّ ؟ غعامّ
فيَععععل مَوّْ  ،ػٍَُععععىومّ بعععُكؿ هععععىوؿيا٘ ًًعععُ ؟ بعععُآلٔ ىعععاتًًَ ىعععُ م ًًٕعععاْ٘
تى ًٕعًعععا٘ هعىوؿيعععا٘ ٍععععآ ببًٖععُٗٓ ،ودععععاك ؿزميًععإٖعععُوَ ،تععاىى ٓععُو ىعععاتُ  ،ػعععى ّ
ثُٕٚععععإن ٘ ٍعععُ فيَع ععل مَوّ ؿ

بع ع ّ ٍَُٙع ععالتبىو٘ ،وٌَ ؿَفعععُكّىَّ  :ﭽ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ...﮿ﭼفصررلت ،ب يععُ ّععٗ ثععًَٓ
و يُ ُٓوَٕـَّ ػعى ّلز ععا٘ ٍُهعُك مَوّ ؿَػىٍَعنعًَٖعآٓ ،عُوَٕـََ ثًَـ ويعوععيًعِْ
ػعى كؿًٕععععا٘ ب ع ؿ بً ععٗ ؿَىعععات  ،ىٕيعععُ ىعاكَىعععإِ ػعععى ٙععُّىويا٘ بعععُدًَْٗ بعععُ
ُٕٓـ مَ٘ ،وٌَ ثًعلًََّعلؿ ؿٍََعععآ :
ةـاةـة خـو ةـا ي نابـةجــآ ناةـا
تـا ةيــو نةبيـنـآ بـةفـري تــآ ناةـا
بٍَُعععآ ػعععى ٙععُك ًَٙعععٖـَ بعًُعععُك ٘ ؿَػعىٍَعنًَٖععععآ  ،ىعععُ كِمو بعًُععععًا٘ بيعععات،
ؿًَن ٕعآ ُٕـّ كِمو ؿ ٕعاوَ ،وَ ؿًَعن ٕآ عُٕـ ٘ ؿَػعىٍَعنعًَٖععآ ! بععُآلٔ ٓعُوَّ و
ؿَىعععات ػُ ٍَ ععً ٍععُ بلهع ععا٘ مبععععلٍَْ ػُ ٍَ ععً ٍععُ بعععُكيا٘ بب ععلَِّٓ ،ععُو ميَعـَكِزيعععِْ
ٍُهعُكَوَ كِف ُّٕ هعيُّيعاكَىعإُٓ ،عُو ٘ ٍُهعُكيا٘ كِف وَ  ،ب يُ ُٕٙـيًَ ٍُ بعُكيا٘
ب ع ِل وَٓ ،ععُوَ ٕاؿ ؿطعععُكيٌْ تًَي ععىوِٕ ٙعاوهعععُٕاًِ و ؿَىعععاتُٕٙ ،ععـٍَ ٍععُ وآلتععإِ
ُٓوكووثععا ُٓو ؿ ُٕويَعََعُو ىعاآليإُّ بعُكٙعُِّ ؿيَٖعْٗ ًًٍَععا٘ ميععاؿ ؿَبعآ  ،ؿَ ُٕعُ
ٕ ًَ ععى ؿَكيععععا  ،ب ع ٓععُوَّ ٙععععُٔ ىعاكطعُىعععإًا٘ ٍععُ ىعاكُٕىعععُو٘  ،وَ ٙععُٔ ؿ ػعععى ميِ
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مياتليا٘ ٍُهعُك بعآ  ،ىٕيععُ بععُ ثًَعٌ بٖ ًعٖععُّ  :كِ ٕى ٕععـْ٘ ؿ و ىععلؿ٘ (عـشض ٚ
طًــب) ٙععُك ًعععيًًَ ٍععُ بععام كِ ىعععُٔ ب ععآ  ،ؿ ػعععى ميِ ميععاتلّ ٍُهعععُك ؿَب عآ ٓ ،ععُوَ
بعُٕوعبعُت ػ ك ىعُىعإًإُوَ .
بعُٕوعبعُت ُىعُىعإًٌععإُوَ ُٓ ،طعُك مزك بىو٘ ً ،عُكِيًَ ٍَُٙعـَطًعلهععًَٖٗ ٍ ،عُ
ًَٕى ٘ ّوىٍَْإا٘ ؿ  ،وٌَ ًَٓوعيا ؿَيعبًعًٖعٗ ،بع ٓعُوَّ عُّبعاكَىععإٌ ػ يععا٘ عع َِ
بيعُْ٘ ثاكَىعإٌ ٓعُو ًٕعٍ بعُكْ٘ ،يُىعـيٌععًا٘ ثآ معُآل بيعُٖ٘ٓ ،ذعا ؿو يِ ىععُ
يُىـيًعععا٘ ىىًعععت ،ؿ و يعععا٘ ٍعععآ بيعععُْ٘ (تؼ ٗب ــح)يععا٘ ث ععآ بيعععُ٘ ٓ :ععععُك ٍَ ٕايععععُ٘
ٓعاًعيْا٘ بيعُُٕوَو ُ ،ىٍَعشعًَيعْا٘ ؿ ٍُ ًَٕى ٘ بيعُ٘ ؟ بٍَُععآ ٓ ،عا ُٓوَيعُ ىعُ فيإِ
بًُعععُكّ ٍُهعععُك مَوّ تًَيععععـ وَ ُٓ ،طعععُكٕا ٍععُ ُٓهعَ ععـ ٓععُو كِموْ كِزميًعععُّ ىعععُ
ٍُهعععُك مَوّ ُٙيعععُ  ،بعععًٌُ ّلز ُىعععإِ هعععُك مَوّ ؿَىعععات ،ىٕيعععُ ػعععى ٙععُّىو

ًعيُىعععا٘ بعععُ ُٕٓـ مَطً ععليٌ ؿكوهعععت ؿَىعععات  ،وٌَ ؿَف ععُكّىَّ  :ﭽﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ لف قرا  ،و تُ  :وَ (ػعى ) ُّٙىو ًعيًَيِ ؿكوهعت ىععلؿوَو

ُٕٓعـ مًَعِ ب ؿ ٕععاوَ .
ؿياكَ ػل ثعُىعاكيٌ ٍعُ مزك كِووَوَ ؿَىعلٍَ ٍ ،عُ كِووّ فًيليعٌْ عُمًـَيًعُوٍَ ،عُ
كِووّ ٓعععععابىوكيًُوٍَ ،ععععُ كِووّ كَِوًعععععيًًُوٍَ ،ععععُ كِووّ هععًاهعع ععًًُوٍَ ،ععععُ كِووّ
ى ُّآليُتًعًعُوَ ٍُ ،كِووّ ٓعاهعايًٌععُوَ ،و تُُٙ :ك ىععاكيًَ ؿفّ فيعْٗ ؿيٖعِ ػعًٍَُ
بٌَْ ،ؿيْٗ فيِٖ ػًٍَُ خبعاتُ ُّتلهعًًُوَ  ،ثًَعِ ؿَطعىتلٍَ  :ػل ثُىععاكيٌ (فظــاد)
ػعى ّ ثُكوَكؿطاكيعٍ كِيَاليعِ ٍعُ ٙعُّىو د كَىعإِ ػل ثُىعاكيعِ (فظــاد) ىعلؿوَو

فُكّىويعُتِ  :ﮋ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘ ...ﯣﮊ

ألع

.

ُّهعععععععععٍُُّ ًعًُععععععع ععُٔ  :ىعععععععععُ ؿَفععععععععُكّىَّ :ﭽ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﭼ ،بًَاىّععا٘ بعععُمَيٌ ػعععى ٍععُ عاىعُىعععاك ُٕوَ ٕعنييعععُ ،ىعععُو تُ :بعععُ
عاىعُىعاكيٌ ٍُطعَُِ ػععى و ػٍَُعيععـ ً ،عايوععيُّ بععُمَيٌ ػععى ؿَبًععٗ ،يإععِ  :ىععآ
ؿَيعُوَّ مياتل بعُمَيٌْ بعُػٌعٌعٌ ػعى ّ ٍععآ ٕعنيً بععآ  ،بعا ٙعُوٍَعبععـ ت عاىيععلو
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عاىعُىعاكتل بآ ،عاىيعل بععآ ٍعُالّ ػعى  ،بعُو ّإعايُّ بعُٕـ يُتًععِ ععاٌ بع ػععى
بيععععات ،ىٕيععععُ ثًَغعُّبععععُكّ ػععععى  ثلهعععًاكّ ًٍَيعععل وَ ؿَكبعععاكَّ (إٔسِظـ ــإ)
و تَ ـ ـشَا ،ُٙفَ ـإٔ ِٕ َي ـ ِِ تَهُ ـ ـٔ َت ـشَا ُٙفَإٔ ْٖ ـُ٘
ل نـ ـ َأ ْٖ َ
فُكّىويعععُتِ  :طإالسِظ ـ ـإُ  :أَ ِٕ َت ِع ُب ـذَ ا َ
سظ ــإ)
خلط ــاب  ،}و تعععُ( :إٔ ِ
خــاسٔ ٟٗبــشقَِ ،)31( :ع ـِٔ ُع َُ ـشَ ِب ـُٔ ا َ
َ ٜـشَاىَص{سََٚا ُٙاي ُب َ
ُٓوَيُ ػعى بجعُكهععيِ وٌَ بًعبعًٖعِ{ ،ىعاتعععآ ىععُ ػععى ؿَثُكهععيِ بععُ ععاوّ ؿَِ
بًعبًععِٖ} ،يعا٘ بععُ الّ ىعُّععُوَ ُٙ ،هععت بيععُّ ىععُ ٓعُو تع ؿَبًٖعآ ،ىععُو تٍُ :عُ
عًباؿَتًٌـ ًٓشوععا٘ ُٙيععُْ  ،عاٌ ػعى ثُكهععيًٍٖ ًٓشعوعععإُ.
وَ ؿَبععععآ ّعلز ععععع ٍُطععععُ َِ ػٍَُعيععععًٍ ؿ عععاٌ بععععآ  ،وٌَ ػععععى ؿَفعععُكّىَّ :

ﭽﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ،وَ عاىععععععُ بيععععععُ٘ بًَاىّعععععا٘ ػععععععى

عاىعُىعاك ٕ ععِ ػ عع َ ؿَو َيععٗ  ،وَ فُكّىويعععُتِ  :ﭽﯦ ﯧﯨﯴﭼ
لبقر ة ،وَ موعُتا٘ ٍُطعَُِ ػٍَُعً ػ ًعبعآ .
بٍَُععععآ  ،بعععُ ُٕٓععـ مَّ ٓععُوَ ىعععُ ًٖٓوعععا٘ ٍُطعععُ َِ ػعععى و ٍُطعععُ َِ ػُ ٍَععً ؿ عععاٌ
ؿَبععآْ  ،عاىعُىعاك ؿَبآ ،بعُمَيعٌ ػعى ّ ٍعآ ٕنيً ؿَبآُٓ ،وََ هعىُٕٖتِ ػعى يُ.
ٖٓذععععا ُٕٙعععـيًَ ٍعععُ تىيَعععقَكَو ِٕ مىكِٓععععا٘ ؿٍََععًَٗ :سًيْعععُتِ عععًًُ ىععععُ ػععععى

ؿَفُكّعععععععععععىَّ  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ،وَ ب عععععععععععِ
ُٕيقعُكّعىوَ َ ( :قشٜٔبـ ََٔٔ ١ايـ ُُشِظٔٓني) ىٕيعُ (سمحــَ( ، )١ؤْـح)َ ؟ عُٕـ دعع كَ
وَآلًَّعيًعا٘ ؿ وٕعُوَ :
ُٕٙ )1ـيَعً ؿٍََع ًَعٗ ُّ :بعُهعت ٍُ (سمحـ )١ثاؿ ًعتْ عاىععُيُُٕٙ ،ـيَيععًٍ ؿَ ًٍََععٗ:
ُّبعُهعت ثًَعِ عاىعُيعُ ،و تُ :ثاؿ ًعتْ عاىعُّ ػعى ٍُ عاىعُىعاك ُٕوَ ٕعنييععُ،
و تُ :ػعى عاىعُ ٍُطعَُِ ىعُهًًَ ؿَىعات ىعُ ُٓويٍ عاىعُىعاك بعآٖٓ ،ذعععا وًععُّ
(إسظ ــإ)ْ (ثـ ـٛاب)يععٍ ؿيععععاكَ (َــزنٖش ََذــاص)ٟي ععٗ  ،ياػعععىؿ ُّبعُهعععت ث ًَ ععِ
(إٜتـا ٤اخلَ ٝـش)َ ،ػًَععل بعُػٌععني  ،ىعُ ُٓويعٍ ُٙك (َزنٖش)َ.
 )2وَ ُٕٙـيَعً ؿٍََععًَٗ ُّ :بعُهعيِ ثًَعِ بععاك ٘ (َطش)َ  ،ىعُ ُٓويعٍ (َزنٖش)َ .
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س َُ ـ ٔ١ال) ىعععاتِ بعُمَي ععٌ ٕى ٕ ععـِٕ
 )3وَ ُٕٙععـيَيًٍ طىتىوي ععإُ  :يإ ععِ ِ َٚ( :قـ ـتَ سَ ِ
سَُ ـ ٔ١ال) و تععُ ً :عىيَِٖ بعُمَيعٌ ٕى ٕعـٕعِ ػععى .
ػععى  ،ياػعىؿ (ََهـإَ سَ ِ
ٖٓذعا ؿٍََعآ ٚ( :ايكـشب سكٝكتـ٘ دْـ ٗٛاي ـُذاٍ ٜٚطًــل عًــ ٢اجلــاس دلـاصاّ ٜ ،كـاٍ :
ب ،أ : ٟممهٔ َشد ـ ْ ،)ٛوًعُّ (ق ــشب) ٍُ ُٓهعَعـ بلييًعُ ٍُوَّ ىعُ ًعيًًَ
ٖزا قشٜـ ْ
ٍُ ًععيًًَ ٕععنيً بعآ ،وَ دععاكّ و يُ بعُ ُّدععام بععُ ّإعاّ ؿك وهععآ ؿَّ ،ؿَطعىتلٍَ:
ُٓو ًععيُ ٕعنييعُ ،يإعِ ٓ :ىًَّعـّ ٍععآ ؿَىعل ٍَ ىعُ ثُيعـ ببعآ.
ب يععَُ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك وًعُّ (سمح ّ)١بعُ (قشٜب) ًَٖٙععاوَ  ،ىٕيعُ ّإعاّ
ٓىًَّعـ ثعآبعىوْ٘ ٕعنييِ ؿَطُيُٕعآ .
وَ (ف ـشٖا )٤و (أب ــ ٛعب ٝــذ )٠طىتىويإعععُ( :إٕٖٔ َقشٜٔبــاّ أََ ٚبعٔ ٝـذَاّ ٔإ َرا أُطًِٔــ َل َعًَــ ٢قَ َشابـــ١
ب ايـ َُظــافَ ٔ١
البُ ـذَٖٔٚ ،إ َرا أُطِ ًٔ َل َع ًَـ ٢قُـشِ ٔ
ح بتَ ـاَ َٚ ٔ٤
ب َ ،فُٗ ََ ََ ٛع ايـُُ َؤْٖ ٔ
ظـ ٔ
ب َأ ِٚبُعذٔ ايٖٓ َ
ظٔ
ايٖٓ َ
نري عَ ًَ ـ ـ ٢ايتٖأِ ٔ ٜٚـ ــٌ
د ـ ـاصَ ٔفٝـ ــ٘ اي ٖت ـ ـزِ ٔ
ص ـ ـٛفَ٘ َ َٚ ،
د ـ ــاصَ ٔف ٝـ ـ٘ٔ َُطـابَ َك ـ ــُ ََِٛ ١
َأُ ِٚبعِ ٔذٖ ـــا َ ،
بايـ َُه ـإَُٖٔٚ ،ـ َ ٛاألَنِ َجشُ ،قَـاٍَ ال تَ َعـا َي :٢ﭽﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭼ
هرودَٚ ،قَـاٍَ :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ألحرز ب)  ،و تعُٙ :عُك ىعأ ٍععُ :
()1

وًعععُّ (قشٜــب) و (بع ٝــذ) ُٓطعععُك ب ع ٕ ععنييًِْ ؿووكي ععِ ػنّايُتً ععِ بعُىعاكب ععآ ،
ٓعُوَ ًٌُّٙععُ ؿَبعآ بععُ (ت ـا )٤بعآ ،بععُآلٔ ُٓطععُك بع ؿووكيعِ يعا٘ ٕعنييععًِ ّعاوَو
ُّهعععافُ بعُىعاكب ععآ ٓ ،ععُوَ ؿَطىجن ععآ ّععاؿ ٔ وَهعقعيعععل و (َٛصــٛف)َ (َؤْــح) بععآ ،
ُٓو ًٍٕ وٌَ وّ بٗ  ،بُآلٔ ؿًَاىجنآ ىععُ بععُ تُٓىيَععِ ٓعُوَ ىععُ (قشٜـب) و تعُ :
ًعىيَُٖىعُّ ٕعنييععُ  ،يعا٘ ىعاتُىععُّ ٕعنييععُ ،بعُ ( َُـ َزنٖش) بعآ  ،ىععُ ٓعُوََ ميعاتل

بعُىعاكؿٍَ  ،وٌَ ػعى ّ بععُكم فعُكّىويعُتععِ  :ﭽﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭼ هرررود َٚ ،قَ ــاٍَ  :ﭽﭞﭟﭠﭡ ﭢﭼ ألحرررز ب  ،ػععععى باهعععٌ
(هععععن ) ؿَىععات ىععُ (َؤْــح)َ ىُ

ععِ فُكّىويععُتِ :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

 )1ايتششٜش ٚايتٓ ـٜٛش ،ز  ، 7ص ٚ ،088 ٚ 086ايطي ٟز  ،7ص.206
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ﭦ ﭧﭼ يع ععإِ ً :عىيَُٖىع ععُّ  ،يعععا٘ ىعاتُىععععُّ ٍعععُ هعيُّيععععاك ُٕوَ ٕعنييععععُ،
ُٙكوَٙعا ؿَفُكّىَّ :ت ىوم ِٕ ،ؿَبًعِٖ ىعُ ىععاتِ ٙععاتِٖ ى تععايٌ ؿًٕعععا (طــاع،)١
ٕعنييعُ ،ؿَبىو فُكّىوبععاّ ( :قشٜبـ )١بعُآلٔ ىعاتْ ًععىيَِٖ ٙعاتٖععِ ُّبُهععت بعىوَ ،
ب يعُ بُ (َزنش) ٙعاتعىَ (قشٜبـ ّا) .

ُّهععٍُُّ سُوتعُٔ  :ىععُ ؿَفعُكّىَّ  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﭼ.
ٍُٔ ٓايُتُ بُثًَعنَؿ  ،ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك ؿَيُوَّ دعاكيَيِ ؿييععُ ثًَٖاهععُّ ػع ّ
بيعاتُوَو ػع ّ بععُ بعُٕـَىععإِ بٖاهًَٖععآ  ،يعُ يعُىًًَ ٍعُ ًٌٕعإُ ٙعُكَ ؿياكَىععإِ
ؿَهعععيُآلتْ بعععُمَيٌْ ثُكوَكؿطعاكيَيًعععِ ػع ّ  ،ىعععُ بلييًععُ ٍععُ باك ٕععـِٕ بععاك ٘ ،وَ
كِوو ٕـِٕ كِووٌَْ ًًٖايٌْ ؿ كو ؿكَػت :
هعُكَتا ؿَفعُكّىآ  :ﭽ ﯤ ﯥﭼ و تعُ :وَ ٓععُو (ػععى ) ىُهععًَيُ ،م تًَيععُ
ﭽﯦ ﯧﭼ ،بايُىعععا٘ ؿَٕ ًَععلٍَ  ،و تععُ :وَ بايُىعععا٘ بعععُ ث ًَععِ ياهعععاّ ػعع ّ
ؿًََٕعلًٍَٓ ،ـّ ُٓطعُك ىعُهًًَ ُٕفعأْ ُٕم ٘ ُٕبعآ ٕ ،اٍَعآ ُٓؿّ ب ِ ؿَهعيِ ػععى
ٕابًٖٓ  ،ىعُ با ؿًََٕلٍَ ؟ يا٘ ب ِ فليٌعيُيٌُ ٕإًَعلٍَ فىو بيععات ؟ ٕعُػًَل  ،ػععى
ىعاكَىعا٘ بعُ ثًَعِ ياهعاىعإِ ػ ّ ؿَىعات ً ٍُ :عىيًََٖعً فٌععاكّ ٙعُو ىعُٔ ؿَبآ ٍ ،عُ
ًعىيًََٖعيِ ؿيعيُ مزك ؿَبعآ ،وَ هعُكَجنععأ بعا ٍَُٙععـَىاتْ ؿآٓ ،عُوَ ياهععاّ ػععى يُ،
ىعُو تُ :ػععى ُٓٔ ىععاكَ ؿَىععات .
ﭽ ﯨﯩﯪﯫﭼ ،و تُّ :ىفؿَؿَك٘ ٍُ ثًٍَ ؿَهعيِ بعُمَيًُىععُّ

ػع ّ ؿ  ،ىعُ ُّبعُهعت ٍُ بعُمَيًعُىعُّ ُٓو ٓعاوَيعُ ىعُ ؿيَيعععُ ػععى ك ،ىععُ ُٓويععٍ
ؼـشَاّ)يععٍ
ؼ ـشَاّ) بعععُ (ُْ ِ
هععآ دععع كَ :يععا٘ بعععُفلَ ،يععا٘ بعاك ٕععُ ،يععا٘ تُكمَيععُ ،ؿيععاكَ (بُ ِ
ػعىيَٖل وَتُوَ ،و تُ :بعآلويعا٘ ؿَىعاتُوَ .
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ﭽﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﭼُٙ ،تعع ععا ىاتًَععععً ٓععععُو بايإععععُّ ىعععععُ ػعععععى
ؿَيإًَٖعلآ ٙ ،عُوكّ مىكهًا٘ ٍَُٙعالتٗ ( ،طشاب) ىع ّ (طشابــ)١يُ يإعِ ٙ :عُوك ،
(ثكـ ـاٍ)يٍ ىعع ّ (ثكٔٝـ ًَــ)١يعُ ،و تعُٙ :ععُوكَ مىكهععُىععإًا٘ ٍَُٙعالتععٗ ٖٓ ،ذععا ٓايععا
ىعُّ ٙعُوك معىكي ؿَبعآ ؟ ؿياكَ ىعاتًًَ باك ِٕ ٙعٍَُعالتبعآ ٖٓ ،ذعا ؿو ّ ُٓوَّ ععِ

ٍ ععآ ؿَىععععات ؟ ؿَفععُكّىَّ  :ﭽ ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼﭼ ،ثعععاٍَِ ؿَؿَيععٗ بعع مَويًعععُىِ ّععلؿوو مععاملِو ؿيَُْىعععاكٓ ،عععاوّ ٍعععآ
ؿًََٕليُٖ ػعى ك ،وَ بعُو ٓعاوَ ٍُ ٙعُّىو ًّعىَيعُىِ ثععآ ؿَكِويَٖعني .

ٖٓذعععا ُٓطعععُك يُىععًًَ ب َععععآ  :ب ععِ ػعععى ؿَفععُكّىَّ  :ﭽ ﯲﯳ ﯴﭼ،

ػع ( ﯰ ﯱ) ًًَّعٖعُيُ (َؤْح)عُيُ؟ وَآلُّىعُّ ُٓوَيعُ ىعُ  :بعُ ًٓ يًباكّ
دٖوعٌ ٙعُوك ،ىعُ (َزنٖش)َِ ،ك ٕعاوَىعُّ بعُ (َُ َزنٖش) ًَٖٙععاوَ .

ٍععععععُ ى تععععععايٌ ٓععععععُٔ ٓايُتععععععُؿ ؿَفععععععُكّىَّ  :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﭼ وٌَ ع ٘ ؿو ّ ٓععُوَّ ٓعُو مَويًععُ ّلؿبعىو ً ،ععىيَُٖو كّ فيعإِ
ٍععععآ ُّٕ ععابىو ،بعععُآلٔ ؿو ّ ٓععُوَّ ػعععى ّ ثُكوَكؿطعععاك بايُىعععإِ ٕععاكؿ٘ ٍ ،ععُ ث عًٍَ
ؿَهعععيِ ُٙوكَىعععإـ ٖٓ ،ذعععا ُٙوكَىعععا٘ ٓعاويعععا٘ ٍَُٙعاعععلتْ ٕاكؿيعععإُ ػعععى ك ،ىعععُ
بعُ ٙيعُوَ ُّٙىو د كَ طقوطًعاو ؿكَػيًَيعِ كِوو ٕععـًَٓ ،عىََ بُٙعُّا٘ ًععًَىَ ٙعُك
ىعاتًَعععً ػععععى ويوععععيِ ٓ ،ععععاو ٍعععُ مَوّ ؿَكتإعععـيَٖآْ ،ميٖعععـووتا٘ ؿَىععععاتُوَٓ ،عععُو
ِك هعيًًًُععععْا٘ ب يعععُ كِووٕععععيلؿَوَ  :تعععاىى ثُٕعععـ وَكباعععلْ٘ بًعععل بيُٕعععُوَ  ،ىععععُ
ميٖـووىلؿُٕوَّ ًَٓىََ ٍعُ الّ ػعى مزك ٓاهععإُ .

ّعُهععٍُُّ ٙعًُععيعُْٔ ىع تععايٌ  :ىععُ ؿَفععُكّىَّ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭼ ،وَ مَوّ بُ ثًتْ ثًَن كِووَىُىُّ بُ ّ ٍَعُتِ ثُكوَكؿطعاكّ ؿَكِوٍَ .
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ٖٓذعععا ٓععُو كِووَىعععُ  :هعععُومَيُ  ،ؿ ُٕو َيَعععُيُ ًّ ،ىَيععُ  ،ؿ كو ؿكَػيععُ ُٙ ،ك ععِ
ُٙيُ ٙ ،عُّىوّ بععُثًَِ ياهعاىععإِ ػععى ؿَكِوٍَ  ،بع ويَٖععُ  :ػععى ؿ يٖععاوَ ىععُ ٓعُو
ؿَٕيععُ تععع وَ  ،يععا٘ ٓععُو ؿَٕيعععُ ًّىَيعععُ  ،ؿَبًَيعععُ ؿوو بعععَُ  ،بعًُعععًَيِ ؿَبًَيععُ
عُىُكَو  ،ثاًعا٘ كِووٌَ يا٘ ُّٕعأْ بعُكم ٍَُٙعـَ عآ  ،وَ بعًُعًَيِ ؿَبًَيععُ كَِ ْ
كِيٌعععُو بعععُ مَويععـ ؿيَيععُ ػعععى ك ٖٓ ،ذععا ًٖٓوعععا٘ تععا هعععُكجنِ بععـ و ٍ ًَععِ وكؿبًَيععُوَ ،
م ٕعايعِْ ؿَهععيُآلتِ ػععى ّ تًَععـ ؿَبًٖععآ .
ﭽ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ ،بعععُآلٔ مَوّ ثًعععىْ بعععآ ػًَععل  ،ىعععًًَُّ

ُٕبعآ ٍعًَِ ٕايُتُ ؿَكو بعُكوبىؤ هعُوم ٕاىعات ،يإعِ  :تًُٕعا ًعيِ بآ ىععًٍَُ هععُوم
ؿَىعات ،ياػعىؿ تًُٕعا ىعًًَُّ ٍُو ًععيُّ ىعٍَُععيِ ُٙيعُ  ،هععُومّ ؿَىععات ٙ ،عُكؿوو
ّإايعُىعُّ ٙععُ٘ .
ىعععععُ ؿَفععععُكّىَّ  :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭼٓ ،عععععاو بعععععُو
ًعًَىَيُ ٓعايُتُىعإِ ػ ّععا٘ ؿَػُيٖععُكِوو  ،بعع ى ٍَُّعًَععً ىععُ هعىثاهععاىم ك بععٗ ،
ؿيعععاكَ ػعععى ٓعايُتُىعععإِ ػععع ّ ب ع  ٙععُّىو بًُعععُك ٕععاكؿوو٘ٓ ،ععُؿّ ب ععِ ٍ ععًَلَؿ
فعُكّىويعُتِ  :ﭽ ﭢﭣﭼ ؟

ىٕيعُ ُٙك ٓععُو ٘ ًٍَععِ بععُٙلَُّٕـ ؿَبععٗ ٙ ،ععُك وَفععاؿ ك ْ٘ هععىثاهععاىم ك ْ٘
بعععُ ُُّٓطعععا٘ بعع ػعععى ُٓ ،و ٕععُّ عاىعُىعععإِ ػعععى ؿَبًٖعععٗ ٙ ،ععُك ُٓو ٕععُ ثُٕععـ
وَكؿَطعل٘ ٍُ ،و ًٌٕععإإُّ ػعى دع ك و دعع ك ؿَياخنععاتُ كِوو ،ىععُ ٙعُك دعاكَّ بععُ
تعأْ ًَقيَيعِ دًاو  ،بُ كَِٕعءْ ب ًَٕيععِ دًعا ،وَ بععُ ُّبعُهععيًَيِ دًععا  ،بعا ٙعُك
يٌُ سُمًعنُتعًٍ بعآ  ،داكّ و يُ ػعى ّ ىعاكبعُدآ ٍُ هععُؿ ًععىيَٗ ؿ باهععٌ يعٌُ
سُمًعنععُتِ ىععلؿوَ ،بعععُآلٔ ٙععُك دععاكَّ بعععُ ًععًَى ميًَ  ،وَ ٙععُك دععاكَّ ّإايععُىِ
تعامَو تايبعُتِ تًَـ يُ ،دًععا ٍعُو ٕعُّ ثًٌَعععآ .
ٖٓذععا وٌَ ثًٌَععيعليٍ باهعْا٘ ىعلؿوَ  :وًعُّ (آٜــ )١ىعُ ٍعُ ُٓهعََععِ مّعا٘ ؿ بعُ
ّإعاّ ًٌٕعإُ (عـالَ ـًٌٕ : )١عإُيعُ ٍُ مىكِٓعا٘ ؿ  ،بعُ هععآ و تايععا٘ ٙعاتعىَ :

 )1بعععُ ّإععاّ ّىعذً ععنَ ،وٌَ ػعععى ؿَفععُكّىآ  :ﭽﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ...ﯝﭼ إلسر ء ،و تُّ ٕ ًَُْٓ :ىعذعًعنَّ كِووْ٘ ٓعاًعيل ّعا٘ بععُ ّىوهععا
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ؿ بععىو٘ ،ىعععُ ؿوو ًٕععا٘ ط عإُىعععُّْ ؿَهععيِ بععىو٘ ،وَ سععُوتِ ؿييعععَُ بععىو٘،
وٌَ ٍعُٔ هععىوكَِتِ (األعشاف)ؿ باهععيل وَو ،ؿو يعِ ؿَياعُيٖعآ .
ّ )2إايععُىِ ؿييعععُّ (آٜــ )١بلييًععُ ٍععُ ؿيععاكؿَو ؿنُٕععُ هلوًعيًًُىعععا٘  ،ىعععُ ػعععى

ؿكوهعيت ىعلؿوو٘  ،وٌَ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك ؿَفعُكّىآ  :ﭽ ﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭼيوسررف ،و تععُ :مزك
ًٌٕععإُ ٍُ ٓعاهععْإُىعاْ٘ مَويـ ٙعُ٘  ،بععُ اليإعـ تًَجععُكِ ؿَبععٗ ٍ ،ععُ ساٍَععًًَ ؿ
ىعععُ هعُكجنعًعععا٘ ٕععاؿَ٘  ،و تععُ  :مزك ؿيععاكؿَّ ؿكوهعييعععل و ٙعععُ٘  ،ىعععُ ؿنععُِٕ
هعُكٕر كِ ىعًٌَععٗ  ،بعُآلٔ تُّاًععايعا٘ ٕاىعععُ٘.
ّ )3إععاّ هععًًَُِّ (آٜــ )١بلييًععُ ٍععُ كِهعيُىعععإِ مىكِٓعععا٘ ،يععا٘ بعععُ ًعًَىَىِ طٌععععيِ
كِهعيُىععععإِ فُكّايٌععععيِ ػععععى ّ م ٕعععععا ٍعععُ ىيًَبععععُ ٓعاهعْإًًُىععععا٘ ؿ  ،ؿيعععاكَ
كِهععيُىعععإِ مىكِٓعععإًٍ ٓععُو ًٍٕ ػعععى بعععُ ٓعاي ععُتِ ؿ ٕ ععاو٘  ،وٌَ ؿَف ععُكّىَّ :
ﭽ ...ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ  ...ﭸﭼ ألنفررال  ،و تععُ  :وَ ُٓطعععُك

ٓعايُتُىعععإِ ًَْٓععُيا٘ بعُهعععُكؿ ػعىيَٖل ٕعععُوًَْٓ ،إًععا٘ ثًَعًعععا٘ ميععععاؿ ؿَبعآ ،ىعععُ
ُّبُهعت ثًَِ كِهعيُىإِ مىكِٓعإُ .
ى تايٌ ُٓٔ ؿَكهعَُ بععُٔ فُكّىوؿَيعُ ؿيًَٖععٗ ،ىععُ ٍعُو ٓععايُتُوَ مزك ٕعنييععُ ،
ٔ ٞصـً ٢ال عًٝـ٘ ٚطـًِ  ،قَـ ـاٍَ ََ :جَـ ـٌُ ََـا َبعَجَ ٔٓـ ٞالُ بٔـ٘ٔ
طعـٔ أَ ٔبـَُٛ ٞطــ ،٢عَـٔٔ ايٖٓـ ـب ِّ
نَُ َج ـٌٔ ا ِيػَ ِٝـ ـحٔ ايِهَجٔ ٝـ ـشٔ ،أَصــابَ أَسِ ــا ،فَه ــإَ َِٔٓٗ ــا َْكٔ ٖ ٝـَ ْ١ق ٔب ًَ ـتٔ
َٔـَٔ ايِ ـ ـ ُٗذََٚ ٣ا ِي ٔع ًِ ـَِٔ ،
ظـهَتٔ ايِ ـ َُـ ـا ، َ٤فَ َٓلَـعَ
ا ِيَُ ـا َ٤فَأَ ِْبَتَ ـتٔ ايِ َهألَ َٚا ِيعُؼِبَ ايِهَجٔٝـ ـ َش َٚ ،نــإَ َِٔٓ ـٗــا أَدَـادٔبُ أََِ َ
خ ـشَ ،٣إٔ ْٖ َُــا ٖٔ ـَٞ
ؼ ـشٔبُٛا َٚطَ ـ ـ َكِٛا َٚصَسَ ُعــٛا َٚ ،أَص ــابَتِ َِٔٓٗ ــا ط ــا َٔ ٥ل ّ١أُ ِ
الُ بٔـٗ ــا ايٖٓ ـ ـاغَ  ،فَ َ
ظوُ ََاَٚ ،ّ٤الَ تُِٓبـٔتُ نَ ـألّ ،فَـ َز ٔيوَ ََجَـٌُ ََـِٔ َفكٔـ ـَ٘ ٔفـ ٞدٜٔـ ـٔٔ الٔ َ َْ َٚلعَـُ٘
قٔٝعَ ـإْ الَ ُتُِ ٔ
و َس ِأطــا ََ ٚيـ ِِ َِ ٜك َبـ ـٌِ ُٖـ ـذَ٣
ََا َبعَجَٓٔ ـ ٞالُ ٔب٘ٔ ،فَـ َع ـًَِٔ َ َٚع ـًَِٖ َََٚ ،جَـ ـ ٌُ ََـ ِٔ َيـ ِِ َِ ٜش َفـ ِع ٔبـ َز ٔي َ
ظ ـ ًٔ ِْ ب ـشقِ،})2275( :
خ ـ ـاسٔ ٟٗب ـشقِ ِ ََُٚ ،)81( :
د ـ ـُ٘ ايبُ َ
الٔ ا ٖي ـزٔ ٟأُسِطٔ ـًِ ـ ـتُ ٔب ـ٘ٔص {َأخِ َش َ
و تعُ  :ويَٖعُّ ُٓو كِيَعْٖعايِْ م ًٕعاكيًعُّ ىعُ ػعى ّٖعِ ثعآ ٕعاكؿوَ  ،وٌَ باك ًَٕععيِ
مزكَ ىعُ ٍُهعُك مًَّعًَٖعً ؿَبعاكآ ٖٓ :ذعا بًُعًَيِ (ُٓو مَويًعُ) بُ ثًععتْ ثًَععنَ ،
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وَ طعععقو طعًععععاْ ٍعععُوَكِّ مزك ؿَكِويَٖعععآ ،وَ بًُعًَيعععًٍ كَِوْ هعُػيعععُو ٓعاوَىعععُ ٍععُ
ػ يعععـ كِ ؿَط ععلآْ ىععع ّ ؿَىعععاتُوَو  ،هعُكَجنعععأ ػعععى ػعٍَُعي ععِ ٍععععآ بُٙعععلَُّٕـ
ؿَىعععات ًَ ٍ :عععِ ؿَػ ٕععُوَو ٓ ،افَ ٍَعععِ ثعععآ ٓعععاو ؿَؿَْ٘  ،ىٌععيعىىا ٍَعععِ ثًَعـَىعععُ٘  ،وَ
بًُعًَيعًٌعِ ط ّعآليعِ يعُ ٕ :عُ ٓعاوَىععُ ىعع ؿَىععاتُوَو ٕ ،ععُ ٍُوَكِيععٍ ؿَكِويَٖععآ ،
ٖٓعذعا ٓعُوَ ويَٖععُّ ىُهعًَيععُ ىعُ ٍععُ ٓايًٖععِ ػععى ؿ ًععاكَم ؿَبععآْ ٓ ،ععُوَّ ػععى
ّٖعِ ثعآ ٕعاكؿوَ ًٍَععِ بُٙعلَّععُٕـ ؿَىععات  :فًَععل ؿَبععآْ فًَععل ؿَىععات  ،وَ ويَٖععُّ
ىُهععًَيُ ىععُ هععُكّ بعُكم ُٕىلؿزتععُوَو ٓ ،ععُو كِيَٖعْايًععُّ ػععى ثًًَععـ ٕعاكؿوؤ ،
وَكّ ُٕطعلتىَ .
ش ُِ ٔذىَ  ،أَػِـ َٗذُ َإِٔ ال ٔإ َيَ٘ ٔإال أَِْتَ  ،أَطِ َت ِػ ٔل ُشىَ ََٚأتُٛبُ ٔإيَ ِٝوَ.
ط ِبشَا َْوَ اي ًُِٖٖٗ َٚبٔ َ
ُ
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ده رسي هح و هت م



ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ُٓٔ ؿَكهعُّا٘ ٓعايعُتعُىعإٌ ( 31تاىعى  ، )64و تعُٓ )6( :عايعُت ؿَطليَيعُ ػع ٍ  ،وٌَ
ثًَٖاهعععٍُ ٕ ًَععىَكِزىٌ ٓععُٔ ًعععَُ ٓعايعُتعععُ ،ؿٍََعًًَ ععٗ :ػعععى ٍ ثُكوَكؿطعععاك ٍععُٔ ًعععَُ
ٓعايعُتعععُؿ بعععاهٌ ٕعععىوغ  ؿَىعععاتٍُ ،طععُ َِ طٍُُىعععُيـ ىعععُ ععٌ فععُكّىوَ ؟ وَ ععٌ
ىعلؿوَ ؟ وَ هعُكَجنعاٌّ ػ ٍْ طٍُُىعٍُْ ُٓو ٍُٕ ىععُ ًععى َي ىععُوتىوْ٘ ُٓ ،و ٕعٍُ
ىعُ ؿفٍ وَهعيا٘  ،ع ٘ بعىوَ ؟
ٖٓذععععا بًَاععععىّا٘ بعُهععععُكٙاتٌ ٕععععىوغ  ،ػععععى ٍ ىعاكبععععُدآ وٌَ بعُهعُكٙع ععاتٌ
هعُكدععععُٔ ثًَغعُّبعُكَىععععإٌ ؿييععععُ ٍ ،عععُ عععُٕـ هعىوكَِتًَيع ععٌ ؿييععععٍُ مىكِٓعإًٌععععـ
ػوعيىيعُتعععُ كِوو ،بعٍَُعيعععى يعُىعًَعععً ٍععُ هعىوكَِتعُىعععإٌ مىكِٓعععا٘ بعععُ ٕععاوٍ (ْ ــَ) ٛوَ
ٕاوٕعل وَ ،ىعُ هعىوكَِتٌ (ْـ ،َ) ٛوَ فّاكٍَ ٓعايعُتعُىعإٌ (.َ)28
ٙعُكوَٙعا ٍُ هعىوكَِتٌ (ٖـٛد)يٌعـ ػعى  بًوعتْ ثًَٖر (ٓ )25عايععُتٌ بع تععُكػا٘
ىعلؿوَ ،ىعُ ثإيعايًعُىعُيا٘ ٍُ ٙعٌ هعىوكَِتٌ (ْـ ) ٛميعاتلَ ،ب يععُ ًَْٓعُ ػععى ثٌععيًى ٘
ب ععآ ،وَ تعُّ ععُ٘ بعام ععٌ ب ععآ ٍ ،ععُ ىعععاتٌ تعُفوععًعععلىلؿٌٕ هعععىوكَِتٌ (ٖــٛد)ؿ بعععُ ت ًَععلو
تعُهعًٍُعٌ  ،بعاهٌ بعُهعُكٙاتٌ ٕععىوغ  ؿَىععُيٗ ٍُطعَُِ طٍُُىععُيـ ٍُ ،بععُك تًٌعيٌ
ىع ٍ ُٓو ٓعايعُتعإُؿ ىعُ ٍُ مىكِٓعإـ ٍُوبعاكَوَ ٙاتىو٘ ،وٌَ ععاؿَتٌ ػ ّعا٘ ٍُبععاكٍَ
تىيَقيٖعُوٍَ بعُهعُكٙاتٌ ٙعُك ىععأ ٍعُ ثًَغعُّبععُك ٘ ( َع ًَـ ِ ُِٔٗٝايصٖـالََٚ ُ٠ايظٖـالَّ) ٍُطعَُِ
طٍُُىعُيإـ ٙ ،عُّىو ُٓو ٓعايعُتإٍُ ؿييعُ ٍُ هعىوكَِتعُىععإٌ ؿييععُؿ ٙعاتىوٍ٘ ،عُ ٙعُك
ًعععىيًًََٖ بعععُ عععاىْا٘ م ٕععٌ بعُهعععُكٙاتٌ ٓععُو ثًَغعُّبعععُكَو طٍُُىعععٍُ بيىيَقيٖعععُوَ،
ٙععُّىو ٓعايعُتعُىعععا٘ ؿيًَٖ ععٗ ،ىٕيعععُ ب ًَاعععىّا٘ بعععُ ُّٙىوي ععا٘ ويَٖعُيعععُىٌ مزك كِووْ٘
صـالَُ٠
ٓعاًععيل ّا٘ ؿَهعععت ؿَىعععُوٍَ ٍ ،ععُ فيععاْ٘ بعُهعععُكٙاتٌ ٓععُو ثًَغعُّبعععُكَ ( َعًَ ِٝـ٘ٔ اي ٖ
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َٚايظٖـالَّ) ٍُطعَُِ طٍُعُىعُيـ  ،ب يعُ ًَُْٓ موعٍُ تًَلو تعُهعُِْ تىيَقيٖعُوٍَ لِو ثعلٍِ
ػ ّعا٘ ؿَكبعاكٍَ ٕعىوغْ طٍُُىعٍُ  ،ب هعىوكَِتٌ (ٖـٛد) ٍَُٙعـَطليععٗ .
ٖٓذعا ٓعُوٍَ ٍُٔ ًعَُ ٓعايعُتعُؿ بعاهعيل وَ ُٓوَيعُ ىععُ ٕععىوغ  وٌَ هعُكدععُٔ
ثًَغعُّبعععُك ٌٕ ؿييعععُ  ،بعععإاٌ ػعععى بعُيعععُىالتْٗ تعععًُٕا ػعععى ثُكهعععيِٖ  ،بعععُ طعععىيٌَ
طٍُُىعُيـ ؿ وَ ،وَ موععُ كِزيٌععيىو ْ٘ مٍعُ مٍُىععإِ طٍُُىععٍُ  ،يعُىوععُك ت ُّتبععاكٍ
ؿَىعععُ٘  ،بعععُ طعععىّ ِل بععىو٘ٓ ،ععُويٍ وَآلًّععا٘ ؿَؿ تعععُوَ ىعععُ طعععىّ ِل ًٕعععُ ،بعٍَُعيعععى
كَِو ُٕىعل وٍ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاكَ ٙ ،اتععىَ ؿٍَعوعع م ُٕ ثعُياٌّ ػععى يا٘ ثعآ ِك باُيععُٕآ ،
بعٍَُعيعى ثاكِيَنىعاك بٗ ،و تعُ ٍُ :ؿًٕععاؿ بجعاكيَنكيَععٗ ٍعُ طعىٕاٙبععاكيٌْ عُيبععـ كيٌ ،وَ ٍعُ
ؿو كِزفيٌععـ بجاكيَنك َيععٗ ٍعُ ًعععُكُّم كيٌْ كِيوععى يٌْ  ،هعععن و دعُمكَبععٍُ ؿ ؿطُك ٕععٍُ
ػعى ٍ ؿ ؿطععُك.
وَ ثًًَعا٘ ؿٍََععآ ُٓ :طععُك بًَتْ ثُيعاٌّ ػعى وَكباععل٘ ٓ ،عُوَ ؿَبًَيععُ ّايععٍُ ٓعُوَ
ىعُ ػعى بعُمَيٌ ثًَيعا٘ ؿ بًَيعُوَ ٍ ،عُ ؿو كِزفؿ  ،بععُآلٔ ٓعُو ٘ ٙعُك ٍُهععُك بًععلِو كِ ٍ
ػ ي ععا٘ بعععُكؿَو ٔ ؿَبععٗ  ،وَ هعُكَجنعععأ ٕعععىوغْ ٓععُو ػٍَُعيعععُ ىعععٍُُّ ىعععُ ًععىيَٖ ععٌ
ىعععُوتىو٘ {ىعععُ ػعععى ٍععُ هعععىوكَِتٌ (ٖــٛد)ؿ

ؿَفععُكّىٍَ :ﭽﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ  ،تععًُٕا ىعًَُّععً ُٕبععآ ًععى َي ُٕىعُوتععٗ} هععى كٍ ٓعُو ىعًُعيًًعععُ ؿَبعٗ ىعععُ
ٕعىوغ  بعُ فُكّإٌ ػعى ؿكوهعيت ىعلؿوَ  ،وَ ت فإًَيععٌ مزك طعُوكَ ؿٍَ  ،وَ ٓعُو ٘
(و تعععُ ٕ :عععىوغْ ًعىيَٖيعععُوتىو ٌٕ) ؿَكبعععام ؿَبععٗ بعععُ هعععى كّ ىعًُعيًًعُىعععُوُٓ ،و ٕ ععٌ
ؿييعَُ ٙعُّىويعا٘ ؿَػعٖيعًَْٗ  ،هعُك مَويًعا٘ ٍععآ ثعاٌ ؿَىعليَيعُوَ.
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ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ
﮲﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

((بًَاعععىّا٘ ًَْٓععُ ٕعععىومحا٘ بع الٍ طٍُعُىعععٍُ ٕععاكؿ  ،طعععىتٌ ٓ :ععٍُ طٍُُىعععُٔ ! ػعععى
بجُكهعَ  ،داعُ ٍعُو  ًٙثُكهععيعل وٍ ؿييعُ(ٍ ًعايوعيعٍُ ثُكهععيعل ٘)تا٘ ًٕعٗ ّ ،عٗ
ٍُ هعن ٍ كِزفيَعيعٌ ّعُم٘ ًٍَيععا٘ ؿَتلهعٓ ﭹ موععُ كِزيٌععيىو ٌٕ طٍُعُىععٍُ طعىتًععا٘ :

بعُ ِك هعععيت ًَْٓ ععُ ٍ ععُ طعىّ ِل يًعععُىٌ ٓعاً ععيل ؿ ؿَتبًًٖ ععٗ ﮃ "ٕعععىوغ" طعععىتٌ ٓ :ععٍُ
طٍُُىعععُٔ ! ٙععً طعىّ ِل يًعععٌُ ٍععُ ّٖععـ ًٕعععُ  ،بعععُآلٔ ّععٗ ٍععُ اليعععُ٘ ثُكوَكؿطعععاكٍ

دًٚإُىععععإُوَ بععع التعععععا٘ كَِو ٕعععُ ىعععل ؤ ﮎ ثُياُّىععععإٌ ثُكوَكؿطعاكّيععععا٘ ثعععآ
كِ ؿَطعُيعُٕععٓ ،وَ ؿٍَوعع ميًعععيا٘ بع ؿَىعععُٔ  ،وَ ّععٗ ٍععُ ػعععى وَ ًعععيًًَ ؿَم ىعععُ ٓ ًَععىَ

ٕاين ٕٗ ﮚ ٓععايا ثًَيعا٘ هععُيل بعىو  :بععُ ثًععاويَيـ ٍعُ ػ تعا٘ بًعلػُكَوَيعُىععيا٘ ٍعُ
ثُكوَكؿطعاكتعإعُوَ بعع بعععآ  ،تاىععى وكياتعا٘ بيعاتععُوَو بيعإيعلهعًَٖععآ  ،وَ "هعُكَجنععأ
بعُٙععع ٍ وَكطلتٖععٌ ثُياُّىععإٌ ػعععى وَ" ثعاكيَن بيعععُْ٘  ،بعٍَُعيععى بعُمَيًعيععا٘ ٍُطععَُِ

بٖعىيَٖعلٍَ ؟ ﮨ ٍُ ٓعاىعاّععـ ثًَعٌ بًَبععلِو بعىو٘ ،وَ ًَْٓعَُ ػع ٍْ ُٓو ٕعٍُ ٍُطعٍَُععٌ
بععىو٘ ٍ ،ععُ ىعًُعيًًعععـ ؿَكبعععامّا٘ ىععلؿْ٘ ُٓ ،و ٕععَُ ىعععُ بلِو يععا٘ بعععُ ٓعايعُتاىعان ععا٘
ًَُٕٙعٖعا  ،ػٖيعإـّعإٗ  ،بًَاعىّعا٘ ٓعُو ٘ ىع ٍَُّع ًَعيٌ ىععىيَل ؿ َِ بىو٘ ﯙ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
( ﰂ) ( :إطِْ ئهُـٌِّ ََعبُ ـٛدٕ) ٕعاوَ ب ُٙك ثُكهععيعل ويَعً ،بعُ ٙعُو بجُكهععيععلَّ  ،ىععُ
تعًُٕعا ػعى يعُ ،بعُ ٕاُٙو بجُكهععيعلَّ  ،ىعُ ٙعُّىو ٓعُو ًععيإُ٘ ىععُ ٍعُ دًعاتِ
ػعى  ،يععا٘ ٍُطعععُ َِ ػععى ؿ  ،ؿَثُكهععيعليَععٖٗٓ ،ذععا ٓايععا وًععُّ ( ﰂ) ٍعُ ًعًععُوَ

ٙععاتعىَ ؟
ٍ /1ععُ َ( :أئـ ـ َ٘)َوَ َ( :أئ ــ٘ فُـ ـالَْٕ  َٜـ ِأ َي ـُ٘ إٔالَٖ ــ :ّ١أََ ٟع َبـذَ َٜعِـ ـ ُبذُ عٔبــادٍَ )َ٠ععُوَوَ ٙععاتىَ
و تعُ  :ثُكهعيِ ،ؿَثُكهعيآ  ،ثُكهعَ .
 /2يا٘ ٍُ ( :أيَ ـ َ٘)َوَ ٙعاتىَ  ،بعُ ّإععاّ (تَشٖٝش) هعُكهعععأ بىو .
ذـبَ) ،ثُٕعٚععا٘ بععىو،
 /3ياػععىؿ ٍععُ ( :الًََٜ َٙـ ـ ُٙ ٛي َٝـاَٖـ ـ ّا)َوَٙ ،ععاتىَ بعععُ و تعاّ (اسِ َت َ
ىٕيعُ ػعى  ثعُٕٚعإععُ.
دَُاعَـ ـ ـَٜ ْ١ذِ َت ُٔعُ ـ ــَ َٕٛعًَ ـ ــ ٢سَأِ ،ٕٟفَ ًََُِ ٝـ ـ ــؤُ َٕٚايعُ ُٝـ ــ َٕٛسَٔٚآَََِٚ ّ٤عَ ـ ــشاّ،
(ﭻ) (ايـَُ ـ ــألُ َ :
َٚاي ٗٓلُـٛغَ ٔبَٗ ـاَٚ ّ٤دَـ ـالَالّ َٚ ،اي ـَُكصٛدُ بـ٘ٔ :طُـ ـشا ٠ايكَـ ـَٚ ِّٔٛأَػـشاف٘) و تععََُ( :ـأل) ىععُ
ّٗ بعُ ؿَهعت كِزيٌععيىو ٘ يا٘ موععُ كِزيٌعيىو تعُفوععًعل ىلؿوَ  ،و تعُ َ( :ـأل)ّ
ٙعُك ىع ٍَُّععًًَ ُٓو ٕعُ٘ ىععُ ٍعُ ًَٕعى ػٍَُععيـ موععُيا٘ ؿَكِو و  ،ؿَهععيًا٘ ؿَكِو و ،
ُّٓلو ًًُٕٙععا٘ بععُ ؿَهعيععٍُُ ،وًَععُوَ ٙعاتىَ ىععُ ععاوّ ػٍَُععً ثعلِ ؿَىععُ٘ ٍعُ
تليْ هعأْ كِيَنو ُٙيعبعُت ،وَ ؿٍَُىعا٘ ثلِ ؿَىعُ٘ ٍُ بعُٙعاو ًعيع .
س ٔب٘ٔ)ُْ( ،صِ ــح):
ال ُ صـ ــا ٔ
ش ـ ـشٓٔ ٟفعِـ ـ ـٌٕ أََ ِٚق ـ ـ ٍِٕٛفٔٝـ ـ ـ ٔ٘ صَـ ـ َ
(ﮒ ﮓ) ( :ايٓٓصُـ ـ ـحَُ :ت َ
بلييًعععُ ٍععُ ػُفي ععا٘ ٍععُ  ٙععُك ى ععلؿَوَْ  ٙععُك موعُيعععٌُ ىعععُ بعععُكفَوَٕـيٌ ٓععُو
ىعُهعٍُ تًَـ بعآ ىعُ ت ٕعىُعشُىعُت بعُك ٕبعُكٍ ُٙيعُ ،يا٘ وٌَ طععىتل وَ ( :إٔسَادَُ٠
صـ ــُُٕ )ٔ ٛععععًشُتْ ٕعىُعع ععض بلييًعععععُ ٍععععُوٍَ ىعععععُ تعع ع ععععٌ بعع ع
اخلَ ِ ٝــ ٔش ٔي ًَُِِٓ ُ
بعُك ٕبعُكَىعُت عاىعُُٓ ،وٍَ ب بيعٍُ ،بعع ٍ ؿٍَوععع م بعٌ ،ب يععُ بععُ ىعىكؿيٌ ّعٗ
بعُ "ؿٍَوعع ميعٌ"ٔ ّإععا ىععلؿوَ.
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(ﯘ)  :ﭽ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﭼ  ،و تعععُ ُٓ :و ٕععُ ىعُهعععإًَيٌ ىععىيَل ؿَِ
صشٔ َٚايبَصٔـريََ ( ، )ٔ٠عـ ـُ )٢و تعُ  :ىعىيَعليععٌ ،
بعىو٘ ( ،اي َعَُـُٜ : ٢ك ـاٍ فـ ٞافِ ٔتكَ ـادٔ ايبَ َ
ىعُ بعُ ُٕبعىوٌٕ عاو ،وَ بعُ ُٕبىوٕعٌ (بَصٔـ ـريَ)٠و ؿًٍٍَ ؿَطععىتلٍَ ،و تععُ :ىعاتًَععً
ىعُ ععاو ٕابًٖعععآْ (بصـري َ)٠ؿَكٌ بععُ ًععت ٕاىععات َ ُٜ َٚ( ،ك ـاٍُ ٔفـ ٞاألَ ٍٖٔٚأَعِـ َُ ـ)٢
ؿي ععاكَ ىعُهععععًًَ ىعععُ عععاوٍ ُٕب ععآ  ،ىعى َي ععلٍ ثًَـَطعىت ععلٍَ ٔ َٚ( ،فــ ٞايجٖ ــأْ ٞأَعِ ــَُ٢
َٚعَـِ) ُٓو ىعُهعٍُ ىعُ ؿَكووٌٕ ىعىيَعل بعآ  ،بعُ ؿَِ ُٕبًٖععآْ بعُ عُمعَُ ُٕبًٖععآ ،
ٙععُٔ (أَعِـَُٙ ْ)٢ععُٔ ( َعـِٔ)ًعٌ ثًَـَطعىتععلٍَ  ،ىع ٍ ( َع ـِ) بلييًععُ ٍعُ ( َعُُـٍ )ٕٛعُ
دـ ـش)ؿ .
ساٍَععُتعٌ (سَفِ ـع)ؿ  ،وَ ( َع ـ ُٔ ـني) ٍُ ساٍَعُتععٌ (َْصِـ ـب)ْ ( َ
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
هعُكَتا ؿَ ًًٍََعًٗ :عى َي ٕعىوغ  ؿياك ًٕععُ ،و تععٍُ :عُ مىكِٓععإـ ؿيعاكيٌ ُٕىععل وَ،
بععععُآلٔ ًٌٕععععيُٖوٍَ ىعًُعيًًعُىععععُ ،ىععععُ ػععععى ٍ ثُكوَكؿطععععاك ٍعععُ هععععىوكَِتٌ (ٙعععىؿ)ؿ
ؿَفعُكّععىٍَ  :ﭽﯴﯵﯶﯼﭼ ،و تعععُ  :وَ ىعًُعيًًعُىعععُ ٍُهعععُك ععًاٍ

(دععىوؿيٌ) ًٌٕعيععُوَ ،بعععُ ِك ٍ مزك ٍعُ دىطلِ فععًٌ م ٕععاْ٘ ًععىيَٖععُو ك ٕاهعععا٘ ً ،ععاٍ
دعععىوؿيٌ ٓعععُو عًعايععععُيُ ىععععُ ؿَىعُويَيععععُ ىىكؿهععععيا٘  ،و تععععُ :ػععععى كووٍ بعاىعععىوكٍ
ىىكؿهععععيا٘  ،وَ هععععُكووٍ بعاًععععىكٍ ىىكؿهععععيا٘ٙ( ،عععُكيٌَْ ىىكؿهععععيا٘) ً ،ايععععُىٌ
طُوكَيعععُ ٖٓ ،ذعععا بعععُ ث ًَععٌ ٓععُوَ ب عآ  ،ؿَب عآ ٕعععىوغ ّ ععاؿ ٔ ىعًُعيًًعُىعععٍُ ٍععُوٍَ
ًٌٕععي تععُوَ ،عُمععَُ و ؿَػععى مآ  ،ىعععُ ؿَبعآ ٓعُو ػٍَُعيععَُ ىعععُ ٕعىوسًععا٘ ٍعُ ٕ ًَععىؿ
كَِو ٕي ععل وَو بعععُو ت ف ععإُ ٍععُ بعععُيٗ ععىو٘ ٙ ،ععُك ٍععُو ؿَوكوبعععُكٍَ هعُك عاوَىعععإٌ
ؿيعَُو فعىكِ ت  ٍُ( ،ىىكؿهعيا٘) ٍععُوٍَ فيععابٗ  ،ىٕيععُ ٍعُ ععُمَُ ؿووكَ ٍعُ ًععىيًََٖيٌ
ؿييعٍُ ُٓوثعُكٍِ ؿًٕعا فيعابٗ  ،بععُآلٔ ىعًُعيًًعُىععُ ٍعُوآ ًٌٕعيبًَيععُوَ  ،ىٕيععُ ٓعُو
ػٍَُععيعٍُ ىعُ ّعاو٘  ،مياتل ُٙك بعُ ًٌٕعيْاْ٘ وآلتٌ ػ يا٘ ٓعاًعٖا بىو٘ .
بعُآلٔ بعُ ٙعُك سعاَِ ،ؿيعاك ًٕعُ ٕعىوغ ُٓ و طٍٍُُ ىعُ ٍُ ًَٕىٍ ؿ بىوَ ،طًٍَُعً
بعىوَ ؟ كَِٕاُ ُٓو ىعاتعُ بعًُعُك ُٙك ُٓوَٕـَ بىوبععآ ىععُ ٍُويَعـ فيعاوَٓ ،عُو ت فإعَُ
ىعُ ٙاتعىَ  ،وٌَ ؿو يٌ بعاهٌ ؿَىعُيٗ ،و َ ثًَـَ آ ُٓ :و ًعى َيٖعٍُ ىعُ ُٓو ػعٍَُعيععٍُ
ٍعًَبعىوَ ت فعإُىعُ تًُٕعا ٓعُو ًعىيَٖععُّ طلتبًَيععُوَ  ،وَ بًُععُكيٍ ٍُهععُك مَوّ ٍععُو
ىعاتُؿ بُي ُٓو ٕعُ بىوبعٗ .وَ بًُعًًَ ٍُ م ٕايعا٘ ؿٍََعًَٗ :ت فإعُىعُ ُّٙىو هعُك مَوٍ
طلت تعُوَ.
ٖٓذعا بعا هعُكجنعًَيعٌ طعٌعيعٌ ٍعُو ٓعايعُتعإُ بـَيعٗ :
ػعى  ؿو ٍ ُٓوٍَ ٍُ ٓعايعُتعُىعإٌ ثًٌَعىوؿ بعاهٌ ثُكوَكؿطعاكيَيعًٌ ػ ٍ ىعلؿ ،وَ
بعععاهٌ ٓععُوٍَ ىعععلؿ  ،ىعععُ بعُٕـَىعععا٘ ؿَبعععآ ٍععُ ػعععى بجاكِ َيٖعععُوَ ،وَ بعععاهٌ ًععًَى مٍ
ثعا ِك ُٕوٍَ ىلؿ ،وَ بعاهٌ ًعىيَٗ ؿَهعيت ػ ٍ ىلؿ  ،ىعُ ٙعُك ػعى يععُ ٓ ععاوّ ٓاهععْا٘
ؿًََٕعلٍَ ،ىعُ ّايعٍُ كَِمحُتْ بعُكَىعُتععُ بع ػٍَُععيٌ هععُك مَوٍٖٓ ،ذععا ػععى  بععُ
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ب ٕععُّ بعاهععيلؿٌٕ ٓعععاوّ ٓاهععْإُوَ ىععُ مَوٍ ثععآ ؿَبىوفيَيععُوَو ميٖعـوو ؿَبًَيعععُوَ،
بعاهٌ ميٖـووبىوُٕوٍَ ّلز ُىعإًٌعٌ ىلؿ.
ٖٓذعععا بععُو بع ٕعععُوَ ىعععُ مَوٍ ُٕٙـ َيععيٌ بعععُ ثًععتْ ث ًَععنَو  ،بعععُك ٌُّٙبعععاَ هعععُوم
ؿَىعات ،وَ ُٕٙـيَيًٌعٌ بععآ ػًَعلو بعآ ثًيععُ ً ،ععيًَيٌ ىععُٔ ،ياػععىؿ ًععيًَيٌ بعآ ػًَعل
هعُوم ؿَىعات ،ؿيَيعُ هعُك بعاهٌ فّاكَيعٌُ ٍعُ ثًَغعُّبععُك ٘ ( َع ًَـ ِ ُِٔٗٝايصٖـالََٚ ُ٠ايظٖـالَّ)،
ىُ ُٓو ًٍٕ ُٕٙـيَيًعا٘ طٍُُىإًعا٘ وٌَ مَوّ بُ ثًعت  ،ثُيعاِّ ػععى يا٘ تًَععـ هععُوم
بىوَو ُٕٙ ،ـيَيًٌعًا٘ وٌَ مَوّ بآ ثًعتْ ثًَعن  ًٙعًا٘ هعُوم ٕعُىلؿوو٘ ! ٖٓذععا ٓعُو
ثًَغعُّبعُك ٍُٕ ىععُ ٍعُٔ هعىوكَِتععُؿ بعاهععيل و٘ ًُٙ ،ععَ  ،ىعُ يعُىععًُّا٘ ٓععاؿَٔ بعىو
( َعًَِٝــ٘ٔ ايظٖــالَّ) ىععععُ بعُهعُكٙاتعُىعُنع ععا٘ بععععُ تعُفِع ععًَُ بعاهع ععيلؿ ،وَ ؿووًٌَّع ععًا٘
ؼشٔ اي ٓجـأْ )ٞىٕيععُ
ٕعىوسُ ،وَ بعُ ٕعىوغ طعىتل وَ  :بعابٌ ؿووٌَّ ّلز عايعُتًٌ (أَبُ ٛايبَ َ
ػعى ٙ ٍُ عُّىو معىكِٓعإـ ٕ ،ىوسعِ ؿو ّ ٓعاؿَٔ باهععيلؿوَُٙ ،كوَٙععا ًَّقووَىععإًٍ
و ؿَطع ًَعلِٕععُوَ  ،ىعُ ٕعىوغ ٍعُ ؿو ٍ ٓععاؿَٔ ؿآْ ؿَبععآْ ،تعًُٕعععا ثًَغعُّبععُكيًَ بىوبععآ
ىعُ ػعاوَ٘ ٓ َى عُت بىوَ ٍَُٙ ،بعُتعُ بعاهٌ ًٓـكيىْ شـًثْ ُٓو ٕعَُ ؿَىععلٍَ ،بععُآلٔ
بعُ ُٙك ساَِ ٕعىوغ  بعُهعُكٙاتعُىعٍُ مزك بعاوتلَ ٍُ ُٔٙ ،مىكِٓعاْ٘ ٍُ ىيًَبعُىععإٌ
ػععاوَ٘ ىعيًَبعععإـ  ،وَ ٙععُٔ ٍععُ ّ ًَععقووٍ بعًُعُكيٌعععـ  ،ت فإُىعععٍُ ٕعععىوغ ٍععُ مزكبعععُّ
ىعيًَبعُىعإٌ ًَّعقووؿ بعاهعيل وَ.
ػعععععى

 ؿَفععععُكّىٍَ  :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰﭱﭲﭼ ،بًَاعععىّا٘ ًَْٓععُ ٕعععىومحا٘ ب ع الٍ طٍُُى ععٍُ كَِو ٘ ىععلؿ ،ث ًَععٌ
طععععىتٗٓ :عععٍُ طٍُُىععععُٔ ! بعُٕـ يععععُتًٌ بعع ػععععى بيععععُ٘ ،ػععععى بجُكهععععَ ،داعععُ ٍعععُو
ثُكهعيعل ويَيٌ ؿييععُتا٘ ًٕععُ ،ﭽﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭼ ،بًَاععىّا٘

ّٗ ُّتلهعًٌ هعن ٍ كِزفيَيٌ ُّم ٍعًَيعا٘ ُٙيععُ ،و تععُُٓ :طعُك بععُ ؿَٕاْعُوَ ُٕيعُْ٘
ثُياُّىعُٔ مبىوَِ ُٕىعُ٘  ،هعن ٍ كِزفيَيٌ ُّم٘ بع ًَٓعىَ ٍعُ ثًٌَععُ ،وَ ّعٗ ُّتلهعًًٓ
ًٍَيعا٘ ُٙيعُ ،و تععُ :ثعًَٓ ٕاػ ًععُ ،وَ ٍُهععُك ؿٍَعٓ مىكهععُ ىععُ ًَٓعىَ تىوًعٌ ٓعُو هععن
هعُػيعُ ؿَبٗ  ،ىعُ ٍعُو كِزفَ ُّمُٕؿ ؿيَيعُ ثًٍَ ،ىعُ ُٙك ىعُهعًًَ ٍعُ ؿًٕععاؿ بععُ ؿَٔ
بعإاعٌ ثُكوَكؿطعاكو ثُيعاٌّ ثًَغعُّبعُك ُٕوَ ُٕ عآ  ،تىوًععِ ؿَبععآ .
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وٌَ ثًٌَعععيعليٍ بعاهعْا٘ ىلؿ ٓ :ععايا طٍُععٌ ٕععىوغ طعًٍَُيٌ ؿيعاكيًيل و بعىو٘ ،دعاك َ
ٍ
ذُُٛعَ ََٔٔ ١اي ٖٓـاغٔ) و تععُ ى ٍَُّعُ ػٍَُعيعًَععً ،وَ وًععٍُ (قَـ)ِّٛ
وًعٍُ (ق )ّٛيإعِ ِ ََ ( :
ػــعب)
ػ ـعِب) ،ب ععِ؟ ىٕيعععُ ػعععى ٍ ثُكوَؿطعععاك ب ع وًعععُّ ( َ
دًعايعععُ ٍععُ وًعععٍُ ( َ
ؿَفُكّىٍَ :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮋﭼ حلج

 ،طٍُعٌ ىىكؿ (ػــعب)َو

 ،طٍُع ععٌ عع ععُكَِب (ػـــعب)َْ ،طٍُع ععِ فع ععاكيْ تع ععىكٌْ ُٓفغع ععا٘ ٙ ...يع ععـُّٙ ،ىويععععا٘
(ػــعب)٘ ،بعععُآلٔ (قـ ـ )ّٛبلييًعععُ ٍععُ ى ُّ ٍَ ععُ ػٍَُعي ًَعععً بعععا ٍععُ ععُٕـ طععُِْ تًعععلَو
 ٙميَيًٍ ثًَيعٚعاتبعٗ ٖٓ ،ذعا ػعى  ىععُ ؿَفععُكّىٍَ :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ ،يعُىًَععً

ب ٍ ُٙيعُ بََععآ  :بعاًععُ ب ععِ ػععى  تعُٓيععًـ ؿَىعاتععُوَ ؟ وَآلٔ  :تعُٓيًـَىععُ بع
ُٓوَيعععُ ىعععُ ٓععُو ٕعىوسععُ ًَْٓ ععُ كَِو نععا٘ ىلؿبععىو  ،وَ ُٙكىعععأ ٍععُ ثًَغعُّبعععُك ٌٕ
ؿييعععَُ ًَْٓ ،ععُ كَِو ن ععا٘ ى ععلؿووْ٘ ٍُ ،ػ عع وَ ُٕ ٙععاتىو٘ ،موعععٍُ طً ععلفإٌ ػ يععا٘
ُٕبىوَ  ،ب ػٍَُعيٌ ٍَُٙعًعلِيَق٘  ،بعٍَُعيى ثُياِّ ػعى يا٘ بعُ ػٍَُعيٌ طُيإـوَ .
ٖٓذ ععا ؿو ٍ ٓ ععُوٍَ ٕعععىوغ ٓ عععاو بعععُ ؿو ٕـًَٕي ععٌ ث علِ ُٕم ىعععُتْ ٓععُؿَبْ  ،ث ع ِل
كَِسعْٓ هعع مو بعُمَيعٌ طٍُعُىعٍُ ػ ٍ بعُ طٌعيعٌ ؿَؿويَٖعآ ،بعا بن ٕني ُٓو ٘ وَآلًّا٘
ععععععع ععٌ ؿَبععععععع عآ ؟ ﭽﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ ،موععععععععععُ

كِزيٌعيىو ٌٕ طٍُُىععٍُ ﭽﭻﭼ ،ثًٌَععيععل بعاهععْا٘ ىعلؿ ،و تععُٓ :عُو ىعُهععإٍُ ىععُ
عُمعَُْ عاوْ ؿَِ ثلِ ؿَىععُ ٘ ٍعُ هععأْ ُٙيبععُتْ ٍعُ هععُكٕر ِك ىًٌَعل ُ٘ٓ ،و ٕعٍُ ىععُ
كِو ٍَععُتْ كِووىعًُ ععًا٘ هعععُكجنٌ ػُ ٍَعععً ِك ؿَىًٌَ عآٍُ ،بعععُكُٓوٍَ ىعععُ دععُْ بعُكطً ععا٘،
ػإعىوبعععُكَياّ٘ ،ىٍَعععً ؿَهعيعُآلتًعععا٘  ،مَوْ بعُك عععاوَ ،ػٍَُعععً د كيَععً ٍععُ هعععأْ
ُٙيبعُتًعا٘ ًٍَـَىعات ،بعًُعُك بعُ طٌعيت و ٍَُ٘ٙ ،بعُتعُ ىععُهًًَ بععُ ععاوٍ ؿَِ ببًٖععآ،
ٕاىعُويَيعُ فيَل ىعاكياععُكيٌ ٓعُو ًعيععُ كِو ٍَُتًًإعُوَ ،بععُآلٔ وٌَ ؿَطععىتلٍَ{ :مزكبععٍُ
ػٍَُععً عُمََععٌ ٍععُ ععاوٍ ؿ يععُ} مزكبعععٍُ ػٍَُععً ٙععُك بععُ ععاوٍ هعععُك ؿَبًٖععٗ ،بعععُ
طعى َيعٌ هعُك ؿَبًوعَٕ ،عٌُ بععُ ععاوٍ ؿَِ ببًعْٖٗ بععُ طععىيٌَ ؿَِ ببًوععَ ،تعاىى ثعاٌْ
ثًى ًًٍَ دًابيعُُٕوَو ُٕ ،ىعُوُٕ فيَعل ىعاكياععُكيٌ كِو ٍَُتععُ هععُكٕر ِك ىًٌَعُىععإُوَ ،
ُٓو ًعيإٍُ ىعُ  :كِو ٍَُت ػ ًٗ ،بععُآلٔ ًَٕعىَكِزٌ ب ًعٗ ،ياػععىؿ  :كِو ٍَعُت دعى ٌٕ ٕعاؾ

ويَل ٕٖٗٓ ،ذعا ُٓو مٍعُمٍععُْ ؿَهععت كِزيٌععيىو ٍُٕ طٍُُىععٍُ طعىتًععا٘ :ﭽﭾ ﭿ ﮀ
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ﮁ ﮂﭼ ،بًَاعععىّا٘ ًَْٓععُ تعع ٍععُ طعىّ ِل يًعععُىٌ ٓعاًعععيل ؿ ؿَبًععٖني ،ﭽﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼٕ( ،ععععىوغ ) طععععىتٌ ٓ :عععٍُ
طٍُُىعُٔ ! ٍُٓ ػٍَُعيعُىعُٔ !  ًٙطعىّ ِل يًعٌُ ٍعُ ّٖعـ ًٕععُ ،بععُآلٔ ّعٗ كَِو ٕعُىل وٍ
ثُكوَكؿطعععاكّ دًٚإًًعُىعععا ٍُ ،اليعععُ٘ ػعععى ٍ ثُكوَكؿطعععاكَوَ كَِو ٕععُ ىععل ؤْ ثععُيآّ
ثًًَعُُٓ ،طُكٕا  ًٙد كَ طعىّ ِل يًعٌُ ٍُ ّٖعـ ًٕعُٙ ٌُٕ ،عُك ّعٗ ٍعُ طععىّ ِل يًـ ٕعًٓ،

ٓعععععُو ٘ طعىتًععع ععا٘  :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼٍ ،عععععُ مّعععععإٌ عُكَِبًععع ععـ ٓعععععُوَ

ميَـَكِزيًععُىٌ مزك ؿَطُيععُٕآ ،يععإِ :تع ؿَبًًٖععٗ ٍععُ اٍَععٌ طعععىّ ِل يٌ ؿ ٕعععىمٓ بععىوٍ،

بُآلٔ ُٓو فُكّىوٍ  :ﭽﮆﮇ ﮈﭼ ًٙ ،د كَ طعىّ ِل يًٌُ ٍُ ّٖعـ ًٕعُٕ ،عٌُ
ٙععععُك ٕععععىمٓ ٕععععُبىؤ  ،ﭽﮏ ﮐﮑ...ﮚﭼ ألعرررر

 ،ثُياّععععُىإٌ

ٍ ًعععىيَٗ طعىتىويعععُتٌ :ﭽﮫﮑﭼ
ثععُكوَكؿطاكّيا٘ ثععآ كِ ؿَطُيععُ ٍ ،ععُ ُٕٙععـ َ

ثعُياٌّ ثعُكوَكؿطاكًٍَ ،علَ ؿَفعُكّىٍَ  :ﭽﮐ ﮑﭼ ،ىععُ ؿَفععُكّىٍَ :ﭽﮫ
ﮑﭼ ،و تعُ :ثُياٌّ ثُكوَكؿطعاكٔ ىعُ ٙعُّىو بعُكٕاُّىععإٌ تًَـ يععُ ،ىععُ ؿَفعُكّىٍَ:
ﭽﮐ ﮑﭼ ،و ت ععُ ثُياُّىعععإٌ ثُكوَكؿطعععاكٔ  ،و تعععُ :ثععُياًًَّ ٍععُ بععى كٍ ػعععى
بعُيعُىالتٖعُوَ ،ثُياًَّعً ٍُ بعى كٍ ػععى ثُكهعيُٖوَوَ ،ثعُياًًَّ ٍعُ بعى كٍ ٓعُػآلوْ
كَِوًيُوَو ،ثُياًًَّ ٍعُ بعى كٍ ى ُّآليعُتًٌ ،ثعُياًًَّ ٍعُ بعى كّ ٓعابىوكيٌْٙ ...يعـؿ ،

ﭽﮒ ﮓﭼ ،وَ ؿٍَوعع ميًيا٘ ب ؿَٕى َيٖعْٓ ،ثُكزًًًيا٘ ب ؿَكؿَبعلِٔ  ،ﭽﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ،وَ ٍُاليعُ٘ ػعى وَ ًعيًًَ ؿَم ٕعٓ ىععُ ًَٓعىَ ٕايععن ٕٗ ،ىععُ
بلييًعُ ٍُ عٌ ؟ بلييًعُ ٍُو ًعيععٍُ ىععُ ٙععُك ػععى ؿَين ٕععآ ٍ ،عُ سعُآلَِْ سعُ ِك ْٔ ،
عاٌْ ػعل خ  ،وَ ثاًععا٘ ًٖٓوععا٘ ع ٘ بقيععُت ،وَ ثًَـ ويوعععيًًُىإٌ فيعإٌ ًٖٓوععا٘
ؿَب ععآ عع ٘ ؿ بععني بيععليَٗ ؟ بعُتايبعععُتٌ ثًَـ ويوعيًً ععُ كِووسً عٌْ ُّعُٖويًعُىعععا٘ ،
ثاًعععا٘ هعُكَجنععاٌّ ًٖٓوعععا٘ عع ٘ ؿَبععآ ؟ ٙعُك ػعععى ٍ م ٕععاو تى ٕععا ُٓو ٕععُ ؿَم ٕعآ ،
ب يعُ ؿَفُكّىٍَ ٍُ :اليعُِٕ ػعى وَ ًعيًًَ ؿَم ٕعٓ  ،ىعُ ًَٓىَ ٕاين ٕعٗ .
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ٖٓذعععععععععا ؿَفعععععععععُكّىآ  :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧﭼٓ ،ععععايا ثًَيعععا٘ هععععُيل بعععىو ىععععُ بعُكٕاُّيععععٌُْ
بًعلػُكَوَيعُىيعععا٘ ٍععُ ثُكوَكؿطعععاكتإُوَ ب ع ب ععآ ،بعععُ ثً ععاويًَ ٍععُ ػ تععا٘ ؿ  ،تععاىى
وكياتا٘ بيعاتعُوَو بيعإعيعلهعًَٖعآ ،وَ ب ٓعُوٍَ ىععُ ثاكيَععن بيععُ٘ ،وَ تععاىى بعُمَيًععيا٘
ٍُطَُِ ؿ بٖعىيَٖلٍَ ؟ ٓعايا ُُّٓ هعُيليَيٌ تًَـ يعُ ،دًٌَ هعُكهعىكِّإًَيعُ ؟!
ؿياكَ ُٓو ًٕعٍ ٍُ بعُك ٕبعُك ًَٙعنٍ ُّٕيًنٌ ٕعىوغ ؿ  ،ثعُٕايا٘ بعلؿَ بععُك ُّٕيًنععٌ

ًَٙعععن  :ﭽﮩ ﮪﭼًٍَ ،عععلَ ؿيعععاكَ بععععُ ىعععىكتًٌ بععععاهِ ؿَىععععات ،بع عُآلٔ ٍعععُ
ًعىيَٖعُىععععإٌ ؿييععععُ كِووٕيععععلّ بععععاي ؿَىععععات ،بعع ويَٖععععُ ٍعععُ هععععىوكَِتٌ (ايؼ ــعشا)٤ؿ ،

ؿَفُكّىٍَ :ﭽ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭼ ،و تععُ  :طععىتًا٘ :
ٍُٓ ٕعىوغ ! ُٓطعُك و م ًَُٕٖٙعٌ  ،بعُكؿبعاك ٕت ؿَىعُيٗ  ،بعُآلٔ ًٍَلَؿ ٙعُك بعُ ىىكتًععٌ

ؿَفُكّىٍَ  :ﭽﮩﭼ ،بعُ ؿكزيعا٘ ؿ ٕعا  ،بًَعبعلِو بعىو٘ ثًَعٌ  ،ﭽﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮﭼ ًَْٓععععَُ ػع عع ٍْ ُٓو ٕعععٍُ ىععععُ ٍُطعععٌٍَُ بعععىوٍ٘ ،عععُ ىًُععععيًِ ؿ ،
ؿَكبعععامّا٘ ىععلؿ٘  ،و تعععُُٓ :و ٕعععُّ بعععُ ًْٓإععُوَ ٍُطُ ٍَ ععٌ بععىوٕ٘ ،ععٌُ وٌَ ُٕهعععُبْ
كَِ عععٌٍَُُُٓ ،طعععُكٕا ىىكَِىعُيٌع ععٌ  ،وٌَ ٍعععُ هععععىوكَِتٌ (ٖـ ــٛد)ؿ ٙعاتععععىَُٙ ،كوَٙععععا
ػًَن ُٕىعُيٌععٌ وٌَ ٍعُ هععىوكَِتِ (ايتشــش)ِٜؿ ٙاتععىَ ،كَِطُ ٍَعععِ ُٕىُوتععٗ ٍععُ ٓايًعععْٗ
بُكٕاُّىعععُّ ؿ وٍ ،ععُ ػٖيعععاو ٘ بععىوٍُ٘ ،بعععُكُٓوٍَ ىعععُ ٍُط ععَُِ ٓععُو ثُي ععأْ ًْٓ ععاْ٘
عُمًـَيعُؿ ُٕبىو٘  ،ىعُ ٕعىوغ ٍُ ػعى وَ ًَٖٙعابعىوٍ.
ﭽﮯﮰﮱ ﮲ﭼ ،وَ ُٓو ٕعععٍُ بلِو يعععا٘ بععععُ ٓعايعُتعُىععععإٌ
ًَْٓععععُ ُٕىععععلؿ ،ػٖـىعإـّإععععٗ ،ﭽ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ،بًَاعععععىّا٘ ٓععععُو ٘
ى ٍَُّعًَيعٌ ىىيَعل ؿَِ بىو٘ ،ى ٍَُّع ًَعً بىو٘ ىععُ ؿًٍَعا٘ ٕابًٖعا بعىو ،وَ ٙعُوْ ٕاٙعُوْ ،
ِك هعتْ عُوتْ  ،سعُآلَِْ سععُ ِك ْٔ  ،عاٌْ ػل ثًععا٘ ًٍَ ،عً دًعا ٕعُؿَىععلؿَوَ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

ُّهعععٍٍُُ يعُىعععُٔ :ىعععُ ؿَفعععُكّىٍَ :ﭽ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭼ،
وٌَ ثًٌَععيعليٍ بعاهعْا٘ ىلؿ ُُّٓ ؿووَّني بعُهعُكٙاتعُ ىعُ ػعى ٍ ثُكوَكؿطعاك ٍُ
هعععىوكَِتٌ (األعــشاف)ؿ  ،ؿَ اتعععُ كِوو ٍ ،ععُ ؿو ٍ بعُهعععُكٙاتٌ ٓعععاؿَٔ ،ؿيععاكَ ًعععَُ
بعُهعععُكٙاتٌ ؿييعععَُ ٙععُ٘ ،ىعععُ بعُهعععُكٙاتٌ ٙعُكىعععأ ٍععُ  ٙععىوؿْ طٍُُىعععٍُ ىعععُ
(عــاد)َ ،وَ ُعععاٍَضْ طٍُُىعععٍُ ىعععُ (ث ــُٛد)َ  ،وَ ٍععىوطْ طٍُُىعععٍُ ،وَ ًعععىعُيبْ

طٍُُىععععٍُ ىععععُ (أٖ ــٌ َذٜـ ــٔ)ْ ﭽﯩ ﯪ ﭼ ،بعععىو٘  ،ثاًعععا٘ ّىوهععععاو
ٙع ععاكِووْ٘ طٍُعُىععععُيا٘ (بٓـــ ٛإطـــشاٍُ ،)ٌٝ٥طعععَُِ فًععععلعُوْ٘ ؿ كو ؿَهعيعُىععععٍُ ؿ ،
بعُهعُكٙاتٌ ُٓو ًُٙعت ثًَغعُّبعُك ُٕ ٍ ،عُٔ هعىوكَِتعٍُ (األعـشاف)َؿ ٙععاتىَ .
ٖٓذعا ىعُ ًٍَلَؿ ؿَفعُكّىٍَ :ﭽﭥﭦﭧﭨ ﭩﭼ ،بًَاععىّا٘ ٓعُوَ
ب دعُػت ٍُهعُك ىلؿُٕوَو ؿ ى ىًعٌ ٍُهعُك ىلؿُٕو ،وٌَ ثًٌَععيعليٍ بعاهٓ ىعلؿ :
ّإععاٍ هعععىيَٖـ ؿَطُيعععُٕآ ،و تعععُٓ :ععُو تعععُٓيًـ ىلؿُٕوَيعععُ ب ع ُٓوَيعععُ ىعععُ ًَْٓععُ
ٕعععىومحا٘ كَِو ٕععُ ىلؿبععىوٙ ،ععُكوَٙا ٙععُك دععاكيَيٌ ؿييعععَُ ىعععُ ػعععى ٍ ثُكوَكؿطعععاك
بعاهٌ ُٙك ىعأ ٍُ ثًَغعُّبعُك ٘ ؿَىععات  ،بععُ تعُٓيععًـَوَ بععاي ؿَىععات ،و تععًَُْٓ :عُ
ٓععُو ثًَغعُّبعُك ُّٕعععا٘ كَِو ٕعععُ ىعععلؿووُ٘ٓ ،و ٕععُ ٍُػععع وَ ُٕٙعععاتىو٘ ،وَ موعععٍُ
طًعلفعإٌ ػ يعا٘ ب ػٍَُعً ؿَكًَُٕٖٙعاوَ.
وَ ٍعُ فععُكّىوؿٍَ ثًَغعُّبععُك ؿ ٙعاتىَ  ،ىععُ ٕععىوغ يعُىععُّني ثًَغعُّبععُكٍ
ػععععاوَ٘ ٓ ععععُت بععععىوٍَ ،ععععُ (صـ ــشٝح َظـ ــًِ)ؿ ٙععععاتىَ  ،ىعععععُ ثًَغعُّبعععععُك 
فُكّعايٌععيًًَ ؿَفُكّعىَّ  ،ىععُ ٍعُ مًاُّتعـ ػٍَُععً ىععُ مزك تعُٕاُتععاوو هعُغََععُت
ؿَبٗ ،ىعاتًًَ ىع ؿَىليٖعُوَ ٍُ ُّيعـ ٌٕ ُّسٌعُكؿ ٖٓ ،ذعا يععٌُ بعُيععٌُ ؿَ عٗ بع
الٍ ثًَغعُّبعُكَ مزك ؿيعاكَىعا٘ ،ىعُ ًٍَُٕعى بعًُعُكؿ ٕعاوؿ كتعلو ؿياكتعل بعىو٘ ،ثًٌَععآ
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ط ـٌٔ ٔإ َيــَ ٢أ ِٖ ـٌٔ
ؿَ ععٗ ب ع الٍ ٕعععىوغ و ث ًَ ععٌ ؿَ ٍَ ععًَٗ :ط َٜــا ْ ــ ! ُ ٛإٔ ْٖـ ـوَ أَِْ ـ ـتَ أَ ٍُٖٚايشٗ ُ
األَ ِسضٔص{َأخِ َشدَـ ـُ٘ َأسَُِـ ـذ بـ ـشقَِٚ ،)1620( :ايبُخَـ ـاسٔ ٟٗبـ ـشقََُِٚ ،)4453( :ظِـ ـ ًٔ ِْ بـ ـشقِ:
(َٚ ،)014ايتِّش َٔــ ٔز ٟٗب ـشقِ ،})2454( :و تعععُ ٓ :ععُّ ٕعععىوغ ! ت ع يعُىعععُّني كَِو ُٕى ععل و
بععىوٍ بع ػُ ٍَعععيٌ هعععُك مَوٍ ،و تعععُ :يعُىعععُّني ىُهععععِ ىعععُ بع الٍ ػُ ٍَعععيٌ هعععُك
مَوٍ كَِو ُٕ ىل وٍ ،ىعاتًًَ ىعُ ػٍَُعً ىع بىوُٕتعُوَ ٍُ يعُىعـّْ مزك بعىو٘ ٍُهععُك
مَوٍُٓ ،طعععُكٕا ثًٌَععيعععل ؿيععاكَ ثًَغعُّبعععُك ٌٕ ؿييعععَُ ٙعععُبىو٘ٓ ،عععاؿَٔ ب ػعع ٍ
ثًَغعُّبعععُك بععىوَٙ ،ععُكوَٙا ًٓععـكيىْ شــًثْ ٕععام ٕني ععُٕـ ثًَغعُّبعععُكٍ ؿييعععَُ
بىو٘ ٍُ ثًٍَ ؿ بىو٘ ،بعُآلٔ ُٓو ىعاتعُ كَِٕاععُ وٌَ عًُعًععلَتًًَْ وٌَ ػٍَُعيًَععيٌ
ىعُٔ ٍُ ًعععىيَعًَٖععً بعىوبٗ ،بععُآلٔ ىاتًَععً وٌَ معُوًًَّْ ىع ٍَُّعاعايععُىٌ فل و ًٕعا٘
ٍععآ ٙاتعىَ ،يعُىعُّني ثًَغعُّبعُكيًَ ىعُ ب يا٘ كَِو ُٕ ىل وَٕ ،عىوغ بىوَ.
 ٙععُك ٍعُوبعععاكَوَ ٓععُٔ ؿَم ععَُ ُٙيعععُ :ط َعـِٔ أَ َْــعٕ إَٖٔ اي ٖٓ ٔبــَ  ٓٞقــاٍََ :أَْ ٍُٖٚبٔ ــَٞ
دـُ٘ ايـذٖ ُٗٞٔ ًَ ِٜفــَ( ٞظــٓذ )ٙز ،صَٚ ،1ا ِبـُٔ َعظــانٔش فــ( ٞتاسخيــ٘)
خشَ َ
طـ ٌَ ْــْ ٛص{أَ ِ
أسِ ٔ
ز ،08صٚ ،526قاٍ األيبـاْ :ٞإطٓاد ٙـعٝف ،يـه ـٔ احلَ ٔذٜح صشٝح ،فـإٕ يـ٘ ػـاٖذاّ
ق ٜٛـاّ ع ــٔ أب ــَ ُٖ ٞش ٜـشََ ٠شفٛع ـاّ فـ ـ ٞس ــذٜح ايؼ ــلاع ١ايط ــٚ ٌٜٛف ٝــ٘ :ف ٝــأت ْ ٕٛــٛسَ ّا
ظ ـ ـ ًٔ ِْ
د ـ ـُ٘ َُ ِ
فٝكُُ ٛي ـ ـَٜ :َٕٛـ ــا ْ ـ ـ ــ ! ُ ٛإٔ ْٖ ـ ـوَ أَ ِْـ ـ ـتَ أَ ٍُٖٚايشٗطُ ـ ـ ـٌٔ ٔإيَ ـ ـ ـَ ٢أ ِٖ ـ ـٌٔ األَ ِسضٔ (َأخِ َش َ
َٚايتِّشَٔ ٔزَ َٚ ،)ٟٗقـاٍَ َٖ :ـ َزا سَ ٔذٜح سظٔ صـشٝح} ،و تعُ :يعُىعُّني ثًَغعُّبععُكيًَ ىععُ
كَِو ٕععُ ىعل وَ ب ػٍَُعيععٌ هعُك مَوٍ ٕ ،عىوغ بىوَ .
ؼـ َش ُ٠
ُٙكوَٙا ُٙك ٍُبعاكٍَ ٕعىوسُوَ ُٓٔ ؿَمعَُ ٙاتعىَ :طنـإَ َب َٔ ِٝآدَّ َْٚــ ٛعَ ِ
حل ـانُِٔ فـ ـَ ٞظ ــتذسن٘ ب ـشقِ:
د ـُ٘ ا َ
خشَ َ
حل ـلٓص{أَ ِ
ػ ـ ٔشٜعَ َٔٔ ١ـ ـ َٔ ا َ
ُقـ ـشُ ٕٔٚنُ ًٗ ـ ـُِٗ عَ ًَ ـَ ٢
(َٚ )5634قَاٍََ َٖ :زا سَ ٔذٜح صشٝح عً ٢ػشط ايبخاسٚ ،ٟيـِ خيشدـا ٙتعًٝـل ايـزٖ
فـ ٞايتًخٝص :عًـ ٢ػشط ايبخاس ،}ٟو تعٍُ :عُ ًَٕعى ٘ ٓععاؿَْٔ ٕععىوسـ  ،ؿَ هععُؿَ،
(ؿَ وَ ُ) ُٙبىوُّ٘ٙ ،ىويا٘ ٍُهعُك بعُكٕاٍُّ ٙعُو بىو٘.
بعُآلٔ ؿو يٌ ُٙتعا ٕ كَ طُيٌعي تعُ هعُك ٕعىوغ ،ثًٍَ ٓعُوٍَ ٕععىوغ كَِو ٕعُ بيعلٍَ،
ػٍَُعيعٌ هعُك مَوٍ تىوًٌ بيجُكهعيًعِ بعىو٘ٓ ،عُويٍ عُبـوٍَععآلٍ ىعىكٍِ عُببععاي
ػعععى ٍععُ ػعع ٍْ بعععابٌ ِك مٍ بععآ ٍ ،ععُ (ُعُسًشِ بىػععاكيِ)ؿ بعععاي ؿَىعععات ىعععُ ٍععُ
ُٓجنعععععاٌّ ٓععععُوَؿ  ،ثًٌَعع ععآ ويَٖعععععٍُ م ٕعايُىعععععاْ٘ ثًٌَععُو يُىعععععإٌ ػ يععععاٍ٘ ،ععععُ
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ثُكهعياعاىعإٌ ػ يعا٘ ؿ ىًٌَعععاوَ ،تاىععى بعُٙععع ٍ تععُّاًاىلؿٌٕ ويَٖععٍُ ُٓو ٕعُوَ ،
تععععُمى و عًبععععاؿ تٌ ٓعععُو ًٕا٘ بًع ععل بيعُويَيععععُوَ ،ؿو يعععٌ وكؿَ وكؿَ بععععُوَؿ معععىوَِ
بىوُٕتعععُوَو ثُييعععُكيا٘ ب ع ؿكوهعععت ىععلؿوو٘ ،ؿو يععٌ ٍععُ دًععاتٌ ٓععُوٍَ ىعععُ ػعععى
بجُكهعَ ،ػعىؿٍ ثُييعُكَىعإًا٘ ثُكهعيىَو ،ؿَهععيًا٘ ىععلؿوَ بععُ بععت ثُكهععيًٌ ،
يإِ ٍ :عُوَوَ بيجُكهعيًعٌ ؿَكىعُوتىَ .

يعُىعُّني ًعيًًَ ىععُ ٕععىوغ  بععُ طٍُُىععٍُ كِ ؿَطُيععُٕآ ُٓوَيعُ  :ﭽﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭼ ٍُٓ ،طٍُُىعُٔ ! {يإعِ  ٍُٓ :ػٍَُعيعُىعُٔ !
ٓععٍُ ٓععُو ىعع ٍَُُّ ػٍَُعيعععٍُ ىعععُ ّععٗ ًٍَُٕىتععا٘ ؿ ْٔ ،ب تععا٘ كَِو ٕععُ ىععل ؤ !} ػععى
بجُكهعععَ ،بًَذ ععاُ ٍععُو ثُكهععيعععل ويَيٌ ؿييعععُتا٘ ًٕعععُ ،بُ ٍَعععآ ٙععُّىو ثًَغعُّبعععُك ٘
( َعًَ ِ ٗٔ ٝـُِ ايصٖـالََٚ ُ٠ايظٖـ ـالَّ) بعُبععآ ٙععُآلو كؿ٘  ،بع ػعععى بعُيعُىععالتٗ (تٛسٝــذ ال)
كَِو ٕعُ ىعل و٘.
ٖٓذععععا ىععععُ ؿَفعععُكّىٍَ :ﭽﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭼ ،مزك ٍعععُ
م ٕعععايا٘ ؿٍََعًَعععٗ  :ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ ،و تععععُ َٜ ( :ـ ِّٛايط ــٛفَإ) و تععععُٓ :عععُو
كِزفٍَ ىععععُ ت فع ععإٌ تًَعععـ ؿٍَْ ٓععععاو ٍَُٙـَهععيع ععآ ،وٌَ ٍعععُ هععععىوكَِتٌ (ايكُ ــش)ؿ

ؿَفععععععُكّىٍَ :ﭽﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﭼ لقنر ر  ،و تععععُ :ؿَكو مَىعععإِ ٓاهعْانععععا٘ ىلؿٕعععُوَ بعععُ
ٓاويَيعِ ٍَُٙعلِف وَوَ ،وَ مًَّعْٖعا٘ ىلؿَ هعُك اوَّ تُمعًَٖععل و ،وَ هععُكَجنأ ٓععاوّ
ٓاهعععْاْ٘ مَوّ ثًَياعُيٌعععَ  ،بععُ بلِيعاكيَيعععِ ُٕٓعـ مَطعًعليعععِ بع ىعععل و  ،و تعععُ ٍ :ععُ
ٓعععُكمٍَ ٓععععاو ٍَُٙـَمىٍَعععآْ ٍ ،عععُ ٓعاهعععْإآ وٌَ ىىٕعععـٍَ هععععُك بععععُكَو فيَعععل ٓععععاو
 ٍَ ُٙععـَكِفٍَ  ،هعُكَجنعععأ ؿَبًَيعععُ ت فإ ًَععععً ىعععُ  ٙععُّىو هعععُك مَّ عني ؿَطليَيعععُوَ،
ياػعىؿ ُٓو هعُك مًَّٖعٍُ ٓعُو ػٍَُعيععٍُ تًَعـ فيعاو٘  ،ىععُ ٕعىوسععًا٘ بع ال كَِو ٕعُ
ىععل وَ ،ىعععُ ٙععُك ُٓوَٕ ععـَ ّلز ععععَُ ٙععععُبىو٘ ٍعععُو ىعاتعععُؿ ٍُهعععُك مَوٍْ  ،مَوٍ
ٓعاوَؿ ٘ ُّٙىوٍ ؿ ؿَطععلٍَ .
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ُٕٙـيَيًٍ ؿَ ًٍََُّٗ :بعُهععت ٍعُ ﭽﭶ ﭷﭸﭼ ،هععن ّ كِزفٍ ّعُم٘ ،
ُٓو كِزفَيعُ ىعُ كِزفٍ مًعاُّتعُٖٓ ،ذعا بعُ ثًٌَ ُٓو ٓعايعُتإُ ىعُ ػعى ٍ بعُكمو ُّم٘

ٍعُ هعىوكَِتٌ (ايصـافَات)ؿ ؿَفعُكّىٍَ :ﭽﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭼ ،و تععععُ:
بًَاعىّعععا٘ ٕععععىوغ بعإاعععٌ ىععلؿيٗ ًَْٓ ،عععُ بعاًععيععععليٗ وَآلّععـَكَوَ بعععىويٍٗ ،عععًَْا٘
ثععا ِك يعُوَ ًَْٓ ،عَُ بعاَ بعُ ٙإايعُوَ ٙاتًعٗ ،وَ ػ ٍْ َُٓٙعُىعٍُ {و تععُ :ػع ٍْ
ُٓو ٕععٍُ ىعععُ بلِو ي ععا٘ ثًَٚعًَٖععععابىو٘  ،بعععُ ًْٓععععاْ٘ عُمًععععـَوَ} ٍععُ بعععُآلٍ ّععُم٘
ؿَكبعامّعععا٘ ىعععلؿ٘ { ،ىعععُ ؿيععععاكَ بععععُآلٍ ّعععُم٘ ُّبعُهععععيت ت فعإعععُ} ،وَ ػع ع ٍْ
وَ ُىعُنعا٘ ٍعُ ٙع ًَ َععل و ٘ طعع ًَعع ِل ٘.
ىعُو تعُ :تعًُٕعا وَ عٍُ ٕعىوغ ّ اوُٕتععُوَُّٓ ،عَُ ٓعُوٍَ ٍعععآ وَكؿَطًععل َ
ٍ
ىعععُ ٓععُو ىعاتعععُ ٙععُك ُٓوَٕععـَ ػٍَُعيعععُ  ٙععُبىو٘ ىعععُ ٍععُو ًعىيَٖعععُ في ععاو٘ ،وَ ٓععُو
ت فعإَُ ُٓو هعُك مًَّٖعٍُ ىعُ ُٓو ػٍَُعيعٍُ ٍعآ ُٙبىوَ ُّٙ ،ىوٍ طلت تعُوَ ،وَ
و َ ٍُو ٓعايعُتإُ وَكؿَطعًعلٍَ ىعُ ُّٙىو ُٓو ٍُٕ ىععُ ٍعُ ىعًُعيًًعُىععٍُ ٕععىوسـ
هععععى ك بععىو٘ ٙ ،عُّىويعععا٘ ٍععُ وَ ععٍُ ػ ع ٍ بععىو٘ ،و تعععُُٓ :و ٕععٍُ ىعععُ ًْٓإًععا٘
ثًَٚعًَٖعاوَ ،وَ ؿووك ًٕعُ  ،ػٍَُعيعًَعيٌ ؿييعٍُ مزكيٍ ٍعُ وَ عٍُ ٓعُو بىوبععآ ،بععُآلٔ
ٍُطعُ ٍَعًـ ُٕبعىو٘ ٍُبعُكُٓوَّ ًْٓعإًعا٘ ثعآ ُٕٙعًَٖععاوَ ،ىٕيععُ ٕععىوغ )131( 
هعععاَِ بعععُي ٍععُ ًَٕعععى طٍُُىعععُيـ ّاوَتععععُوَٖٓ ،ذعععا ٙعععُك ػعععى بع ػععع ٍ ؿَم ٕعععآ ،
ثًٌَععيعليٍ تعُّعٌُٕ عععُٕـ بعىوَ  ،وَ ؿو ٍ ت فعإًٍ عُٕـ ّاوَتععُوَ  ،ىعُو تععُ :
ؿي ععاكَ ؿَب ععآ وَ ُيعععُىٌ مزكّ بعىوب ععآ ،بعععُآلٔ ُٓوَٕععـٍَ ىعععُ ٍععُ ىعًُعيًًعُىعععُؿ
ٍُطعٍَُعٌ هعى ك بىو٘ ُٙ ،ك ُٓو ُٕ ّاوُٕتعُوَ ،يعإعِ  :ػعى ٍ ثُكوَكؿطعاك دع ّاٍَععًَيٌ
بعاًععٌ هعُك مَوٍ ىلؿوَ  ،وَ طُهيًَععً ٍعُ مَوّ ؿك وَو  ،ثاىعيعل وَتععُوَ  ،تاىععى ٍعُ
ّععُوؿو بعًُعععُك فيععإًَيٌ تععامَ ؿَهعععت ثًَبيعععُُٕوَ ،ىعععُ ٓععُو ًْٓإـ ك ٕععُ بعععىو٘ ٍ ،ععُ
ػنّعُت ععٌ ٕعععىوغ  ؿ ب ععىو٘ ،وَ ػعععى هععُكمًَّٖ ععٌ ث ععاٌ ىلؿزتعععُوَ ٍععُ ُٓ َٙععٌ
ىىفعلو ٍُ طعىّع ِل و هععُكطُكؿ ٕعا٘ .
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ُّهععععععٍٍُُ ؿوؤَ :ىععععععُ ؿَفعععععُكّىٍَ :ﭽﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ػ ـشَافُ ايـ ـَُ ِتبُٛعُ ٕٛا ٖي ـزًَُِٜٔ َٜٔــؤٕ
ﮂﭼ ،وًعععٍُ ﭽﭻ ﭼ ؿٍََععععآ( :ايـ َُـ ـأل :األَ ِ
عُٖٝ َُٕٛٝبـ( ،)١اي ـُأل) واتهِ ًُٓ :ل ل ،ياػعىؿ ُٓو ٍُٕ ىععُ ثُيلَِويًععا٘ ٍعًَـَىععلٍَْ ،
ػٍَُعً ًعععىيًَٖا٘ ؿَىععُوٍَْ طعىيًَععا٘ بع ؿَطعععلٍَ ،ب ًععٍ ٕاويعا٘ ٍععًَٖل وَ (ََـأل)؟
ٍُبعععُكُٓوٍَ ىعععُ عععاوْ ؿآل٘ ث ععلِ ؿَىعععُ٘ ٍععُ هعععأْ ُٙيبعععُتْ  ،هعععُكجنٌ ػُ ٍَعععً
كِ ؿَىًٌَععععٗ  ،بعُٙععع ّ كِو ٍَععُتْ مكيعععهْ بلينععٌ هعععُكوَتْ هعععاّاْ٘ ػإعععىوْ بعععُكَو
دععُْ بعُكطععُوَ.
ىعععُ ؿَفعععُكّىٍَ :ﭽﭺﭻﭼﭽ...ﭼُّٓ ،عععُ ٓعععُوَ ؿَطُيعُٕعععآ  ،ىععععُ
مٍعُمال٘ ؿَهعيعلِزيٌعيىو ٌٕ طٍُعٌ ٕعىوغ ٙ ،عُّىويعا٘ يُىـَهعت بىوٕعُ ٍعُ بُك ٕبععُك
ٕعىوغ ؿ ْ  ،ثُيعأْ بُكٕاُّىُيًعا٘ كَِفعن ىعلؿوَ ٖٓ ،ذعا و ؿيعاكَ ػٍَُعً و دععُّاوَكَ
عُو ًعُىل و ىعآلو ٍعُهععُك ٕعل وَىععَُ وٌَ ٓعافٍََعًَععيِ  ،كِيٌَعععُْ ٍعَُّعيععل وّ بععآ
ًٓعل ؿَ  ،بُؿو ّ ُٓو مٍعُمالٕعُؿ عىو٘ .
بعععُآلٔ ٍُبعععاكَّ طٍُ ععٌ (عــاد)َوَ  ،ىعععُ ٙىوؿيععا٘ ب ع ال كَِو ُٕى ععل  ،ؿَفُكّ ععىٍَ :

ﭽﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯲﭼ ،و تعععُ :ؿَهعععت كِزيٌعععيىو ًًَٕ ىعععُ

ىعافعل بىو٘ ٍعُ طعٍُُىععٍُ ،طىتًععا٘  ،و تععُٙ :عٌ طٍُععٌ (عـاد) بععُ ثًَ عُو ُٕوَٓ ،عُوَ
ؿَطُيعُٕآ ىعُ ؿَهعيعلِزيٌععيىو ٌٕ طٍُُىععٍُ ُّٙىويععا٘ ؿفّ ٕعُبىو٘ ،بٍَُععيى تًُٕععا
ُٓو ٕعُيا٘ ىعُ ىععافل بىو٘  ،ؿفٍ بىو٘ ،بعُآلٔ ىعُهعإًًَ ٙععُبىو٘ ىععُ َُٓٙععٌ ًْٓعا٘
بىو٘ ،بعُآلٔ ُٓوٍَ ٕعىوغ  مياتل و ثًَـَ آ ىعُ ُّٙىو ُٓو ٍُٕ ؿَهعيعلِزيٌعيىو
بععىو٘ ٍععُ طٍُُىعععٍُ  ،ىعُه ععًا٘ ت ًَععـ ٕععُبىوَ ىعععُ ًْٓععا٘ بًَٖععععآ  ،وَ ٙععُّىويا٘ ؿفٍ
وَهعياوُٕتعُوَ .
ٖٓذععا ٓايعععا ؿَهعيعلِزيٌعععيىو ِٕ طٍُُىعععٍُ ؿٍََع ًَعععٗ

عععِ ؟ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﭼ ،بًَاععععىّا٘ (ﭾ) ُٓه ععٌََ ػ عع ٍ (إٕٖٔ ْ +ــا)يعععُ ،وَ (ِ)ّععًٍ ب ع تعُٓي ععًـَ،
و تعُ :بًَاعىّععا٘ ًَْٓععُ تع ٍعُ طعىّ ِل يًععُىٌ ٓعاًععيل ؿ ؿَبًعٖني( ،و تععُ :تع ؿَبًعٖني
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ٕعىم ععٓ بععىوٍ ٍععُ طعىّ ِل ي ععٌ ؿ )ٖٓ ،ذعععا بعععا بن ًٕععععٗ ٕعععىوغ  عع ٘ وَآلّ ععٌ ٓععُو
ت ُّتعُ ؿَؿ تعُوَ ؟

ّعُهععٍُععععٍُ هع ًًَععععُٔ  :ىععععُ ؿَفعععُكّىٍَ  :ﭽﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼٓ ،ععٍُ طٍُعُىعععُٔ ! ٙععً طعىّ ِل يًعععٌُ ٍععُ ّععٗ ؿ ًٕعععُ،
بعُآلٔ ّٗ كَِو ُٕ ىل ؤ ٍُ اليعٌُٕ ثُكوَكؿطعاكٍ دًٚعإعُىعإُوَ .

ظالَّ) وًعٍُ ﭽﮅﭼ،
صالََٚ ُ٠اي ٖ
ُٓطُك هعُكٕر بـَيٗ ثًَغعُّبعُك ٘ ( َعًَ ِ ُِٔٗٝاي ٖ

مزك بعُىعاكؿيَٖعٗ ٍُٓ ،طٍُُىعُٔ ! ٍُٓ ى ٍَُّعاعاىعُٔ ! ٍُٓ ُٓو ػٍَُعيعٍُ ىععُ ّعٗ ٍعُ
ًَٕعىتا٘ ؿ ْٔ  ،ب التعا٘ كَِو ٕعُ ىعل ؤ ! ىععُ ٓعُوَ د كيَيععُ ٍعُ ُٙهععت بنو ٕـًٕععاْ٘
ه عع م دعىوآلٕـًٕعععا٘ ٖٓ ،ذعععا هعععُكٕر بعععـَ٘ ! ٕعععىوغ ُٕ عععـ بُكِ َيعععنَوَ موعععُ
ؿَىعات  ،ؿيعاكَ ثًَغعُّبعُك ٘ هعُكًُّععنٌ ًَْٓععُ٘ ًَْٓ ،ععَُ ؿَبععآ ٍُو ٕععُوَ فًَععلٍ
ُٓو ُٓؿَبْ كِيَعنو ُٕم ىعُتعُ بًعٗ ٓ ،عععُو ٘ ثًَعٌ ؿٍََععًَٗ  :تع ٍعُ طععىّ ِل يٌ ؿ ٕععىمٓ
بععىوٍ ٓ ،ععُو ٕاٍَععععآ ٕ :ععُػًَل  ًَ ٓ ،ععىَ ٍععُ طعىّ ِل ي ععٌ ؿ ٕعععىمٓ بععىو٘ ،ىعععُ ُٓطععُك و ٍ
فُكّىوبعايُ ِك هعيت ؿَىعلؿْ موعٍُ ُٓو ٘ ؿكز بىوَ ،بُآلٔ ُٓو ٘ ىعُ ويوعيىويإُ بععُ
ؿكز ُٓو ت ُّتبعاك بيعُ٘ ُٓ ،و ؿَييى ٌٕ بعُ ِك هعت ٓعُو ٘ تاو ٕبععاك بيععات ،بععُآلٔ و ٍ
ُٕفعُكّىوَ  ،بعٍَُعيعى ؿٍََععآ ٌ ؟ ﭽﮆﮇﮈﭼ ًٙ ،د كَ طعىّ ِل يًعٌُ ٍعُ
ّٖعععـ ًٕععععُ ،ثاًععععا٘ ػععع ٍ ثًَٖاهعععععُ ؿَىععععات ٕ :امٕعععاوو ثًَٖاهععععٍُ ٓعععُو ًعًععععُ؟
ﭽﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ،بعععععععُآلٔ ّععععععٗ كَِو ُٕىعععع ععل ؤ ٍُاليعععععععُ٘
ثُكوَكؿطعاكٍ دًٚعإُىعإُوَ.
ىعُو تعُٓ :عُوَّ ىعُ ًَٓعىَ بعُ طععىّ ِل يٌ ؿَم ٕعٗ ،ثُيععأْ فعُكّىوؿٍَ ػعى يعُىععُ ،
ب ٔ ًَٖٙاو٘  ،ىعُ ثُكوَكؿطعاكْ بعُػًَىىععُكو ٌّععىوػعع كٍ ػ تإعُ ،ىععاتًًَ ىععُ ّعٗ
بعععُ طعععىّ ِل ؿ ؿَٕ ًَ ععْٗ ،بعععُ ٍععُ طعععىّ ِل يٌ ٕعععىمٓ بععىو ،ؿ ٔ ؿَٕ عًَٗٓ ،ععُوَ ٍععُ ِك هعععيًـ
ت ُّتًَيععععععُ ٓعا ِك هعيععععععٍُ ثعععععُياٌّ ػععععععى ٍ ثُكوَكؿطععععععاكوٓ ،عا ِك هعيععععععٍُ ػععععععى ٍ
ثُكوَكؿطععععاكيٍ ؿَىعععلٍَ ،وَ ٓعععُوَ بًَعٔعُؿَبًًعُىع ععٌ مزك طُوكَيععععُ بعُك ٕبععععُك بععععُ
ثُكوَكؿطعاكو ػعاوَْ٘ بعُؿيًَٖٚعُكٍ ػ تععا٘.
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ٖٓذعععا ؿو ي عٌ ٍُهعععُك ثًَٖاهعععُىلؿٌٕ ػ ع ٍ ثُياُّىعععٍُ بعععُكؿَو ٔ ؿَب عآْ ؿَ ٍَ ععآ :

ﭽﮏ ﮐ ﮑﭼ ،ػعىيَٖـك ويٌعُتعععُوَ  :ﭽُأبْر ِلرغررركُهْ ﮐ ﮑﭼ،

وَ ػعىيَٖل ويٌعُتعععععُوَ  :ﭽﮫﮑﭼ ،و تعععععُ  :ثُياُّىعععععإٌ ثُكوَكؿطعععععاكّيا٘
ثآكِ ؿَطُيُ و تُ ُٓ :وٍَ ىعُ ّٗ ثًَيا٘ كِ ؿَطُيعُ ثُياُّو بعُكٕاُّيعُو ػعى 

ب ًَٓعىٍَ ٕعاكؿوَ ًَٓ ،ىٍَ ثآ ٓعا ِك هعيعُ ؿَىعاتْ كِيَْٖايٌ ؿَىعات ،ﭽﮒ ﮓﭼ،
صــٝشَ)١
صــح) يععا٘ (َْ ٔ
صــِ ُْ( ،) ٛ
صـحُ  :إٔسَادَ ُ٠اخلَ ِٝـ ٔش ٔي ًَُِِٓ ُ
ثًٌَععي ععل بعاه ععْا٘ ىععلؿ ( :ايٓٗ ِ
بلييًعععُ ٍععُوٍَ ىعععُ ععِ بعع بعُك ٕبعُكَىعععُت عاىعععُ ٓ ،ععُوَت بعع ّ بععىٍَ ،و تعععُ:

ؿٍَو عع ميٌْ بعععُ تعُٕا ععُوَ بععىوْ٘ بعععُ ثُكزًعععُوَ بععىو٘ ،ﭽﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﭼ ،وَ ٓعُوٍَ ّٗ ٍُ ػعى وَ ؿَيعن

ًَٓ ،عىَ ٕاين ٕٗ ،و تعُ ٍُ :كِووٍ ًْٓعاْ٘

عُمًعـَوَ  :دًاو ميٌ بعُيٖعٌ ىىفلو ًْٓعا٘ ًًععُ ؟ ًعكٌْ تععُوسًـ دًعاو ميًععا٘
ًًعُ ؟ وَ ٍعُ كِووّ سُآلَِْ سُكِ ْٔ ٍُ ،كِووٍ كَِوًعتْ ٍُ ،كِووٍ هعُكَجنعاّععُوَ .
ياػعىؿ ُٓوٍَ ّعٗ ؿَيعن  :ىععُ ت فعإًَيٌ طعُوكَ بع ًَٓعىَ ٍعُ كِيَعـ ُٙيععُ  ،وٌَ
هعن يعٌُ ب ُٓو ٍَُٙعىيَعوعيعُتا٘ ُٓ ،طعُك ًْٓعا٘ ًَُٕٖٙعٗ  ،بُآلٔ ًَٓععىَ ٕايععن ٕٗ .
ٖٓذععععا ٍعععُ ى تايًعععـ

ثًًَعععا٘ ؿٍََعععآ  :ﭽﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼٓ ،عايا ثًَيا٘ هعُيلَ بعُ ثًعاويَيعـ
ٍعععُ ثُكوَكؿطعاكتع ععإُوَ ىععععُ ٍعععُ ػ تإعععُ  ،ثُياًَّييع ععا٘ بع ع بع عآ ،بًع ععل ػعععُكَوَو
بعُكٕاُّيعُىععيا٘ بع بععآ  ،ب ععٌ ؟ تاىععى ث ًَععٌ وكيععاتا٘ بيعاتعععُوَ ،بع ٓععُوٍَ ثععاكيَن
بيعُْ٘ ،ب ٓعُوٍَ ًايوعيعٍُ بعُمَيٌ ػععى ٍ ثُكوَكؿطععاك بعٗٓ ،ععايا ٓعُوَ ًععيًَيٌ
هعععُيلٍ تًَعـ يعععُ ؟ ٓ ععُؿٍ ثُكوَكؿطعععاك ٕعابععععآ ػععُٔ ٍععُ ثعُكوَكؿَىل وَىعععإٌ ػ ع ٍ
خبعى ت ؟ بعُؿيٚعًَٖعُك ٕابععآ ػععُٔ ٍعُ بعُؿيٚعًَٖل وَىععإٌ ػعع ٍ خبععى ت ؟ ثُكهعيععل و
ٕابعآ ػُٔ ٍُ بعُٕـَىعإٌ ػ ٍ خبعى ت ؟ ًعيت ُّٕيًنًععٌ ُٓوَيععُٓ ،ععايا ب عٌ ًَٓعىَ
ًعععععيًًَ ىعععععُ ُّٕيعًنعًًعععععُو  ،عُمععععععَُْ هلوًعععععت ؿَ عععععى م٘  ،ثًَيععععا٘ هعععععُيلَ !
ٙعٍَُعىيَوعيعُىعععٍُ ػ تإيععا٘ ثععآ هعععُيل بععآ ،ىعععُ ًعععيًَيٌ مزك ٕإُّيًنًًعععُ ػعععى
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بعُٕـَىعإٌ ػ ٍ ،ؿكوهععييل وَىعإٌ ػ ٍ  ،فيًَٖل وَىعإٌ ػع ٍ  ،فعُك ّ َ بيععاتْ،
ىعُ بعُكٕاُّّ ب طُكؿيَعُ تاىععى ىعُٙيعًُععا٘ ؿ ٕعاوَٓ ،عُو ٘ ويَعَُ بيععاتْ ًٓٚعْاًٍععا٘
بيعاتُٓ ،وَ هعُيلَ ! ٓعُو بًعلو ِك و ب عىوُٕ هعُيلَ .

ّعُهععٍُعٍُ ععى كَْٔ ىع تععايٌ :بعاهععِ هعُكَجنععأ ؿَىععاتْ ،ؿَفعُكّىٍَ  :ﭽﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ
ﯗ ﯘﭼ ،بعععُ ؿكزيعععا٘ ؿ ٕعععاو بًَبعععلِو ٘ بعععىوٍُ٘ ،هعععُك بًَبعلِو يعععٌ ػ يععا٘
بعُكؿَو ٔ بىوُ٘ٓ ًََُْٓ ،وو ُٓو ٍُٕ ىعُ ًْٓإًا٘ ثًَٚعًَٖعا بىو ٍُ ،طٍَُععٌ بعىو٘ ٍ ،عُ
ظلٔ ٓٝــٖٓ ،)١ذعععا ( ُف ًِــو) ٙععُٔ تاىعععًٍ
ىعًُعيًًعععـ ؿَكبعععامّا٘ ىععلؿ٘( ،اي ُل ًِــو  :اي ٖ
ؿَطُيعُٕآٙ ،عُٔ ىع َ ؿَطُيعُٕععآ ،وَ ٙعُٔ بععُ (َُـزَنٓش)يعٍ ؿٍَ ،و تععُ( :اي ـ ُُزَنٓش
ايـ َُذَاصٔ ،)ٟوَ  ُٔٙبعُ ( َُؤَْٖح)يعٍ ؿٍَ ،ؿَطعىجنععآ بََععًٌَ َٖ( :ـزٔ ٔٙاي ُلًِـو) ،وَ (َٖـزَا
ايلًُو)( ،دَاَ٤ت فًُو) و (دَا َ٤فُـًِو).
ٖٓذعا ٓعايا ُٓو ٍُٕ ىعُ ٍُطَُِ ٕعىوغ  بىوْ٘ ًْٓ ،إًعا٘ ثعآ ًَٖٙعا بعىو  ،عُٕـ
ىعُي بعىو٘ ؟ تىيَعقَو ٌٕ مىكِٓعا٘ مزكيا٘ معوععُ ٍُهعُك ىعلؿوَ :
ثًٌَعُو ٍ تىيَعقَكَو ٌٕ معىكِٓعا٘ (أب ٛاجلعلش ٟايطيًٌُّٙ )ٟعُ موعُيععُىٌ مزك
دعى ٘ ؿَىعاتْ ؿٍََععآً :ععيًًَ ىععُ ػععى ُٕ يقعُكّىَو كِووٕعٌ ُٕىلؿزتععُوًََْٓ ،عُ
ؿياكَ ثًَىيوعيًًْعا٘ ثًٌَ ًٕعُْ ،ثُىْعا٘ ٍُهعُكٍ ُٕىعُوتىَ ،وَ ُٙك ًعيًًَ ىعُ ػععى
ُٕيقععُكّىوبآ ،وَ ثًَغعُّبعععُك ُٕ يقععُكّىو ب عآّ ،ععاؿ ٔ ثُيىَٕععـيٌ بعععُ غُي ععبْ
ٕاؿيععاكَوَ ٙعُبععآ ،ثًَعىيوععت ٕاىعات  ،وَػيعٌ ػ ّإٌ ثًَعىَ بعُ فًعلِز بـَيععٗ .
يعُىًَعً ٍُو ٕعُ ُٓوَيععُ ىععُ ٓايععا ععُٕـ ىععُي ٍُطععَُِ ٕععىوغ بعىو٘ ؟ ٙعُك ػععى
ب ػع ع ٍ ؿَم ٕع ععآ  ،ىٕيععععُ ػععععى ُٕيقعععُكّىوَو ثًَغعُّبععععُكيٍ ٍ عععُ كِيًَععععُىٌ
كِ هععععيُوَ بعععُ ًَْٓععععُ ُٕطعُيٌعععيىَ ٍُ ،وبعععاكَوَ ًعععيًَيِ فُكّىوبعععآ ٍُ ،بعُكٓعععُوَ
ُٙك ععٌ باعىتععلٍَ  ،بعععُ طعععىّإُ  ،وَ ىيًَب ععٌ ػععاوَ٘ ىيًَبعُىعععإًٍ ٙععٌ دىوٍُىعععُْ
ُُٕ ِل ًًٕعُىعا٘ ُٓ ،طُك ُٕٙـٍَ ًعيِ ٍُوبععاكَوَ تًَعـ ُٙبععآ  ،دًَعٌ ّيْإُثًَيععلؿ٘
ًٕعُ ،ىٕيعُ ُٓوَ غُيعبعُو  ،غُيبعًٍ تعًُٕعا ػععى ؿَين ٕعآ  ،وَ ثًَغعُّبععُكٍ ػععى
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ٓ عُويٍ ىعععُ ػععى ث ًَععٌ ؿَفععُكّىٍَ ،وَ ؿَبعآ ٍععُ كِيًَعععُىٌ ِك هعيععُوَ بعععُ ًَْٓععُوَ
طُيٌععيبعآ ،وَ ىيًَبِ ػعاوَ٘ ىعيًَبعُىععإًٍ  ،ػععى ُٙو ٍَععٌ ثًَعـ ويٗ ىععُ طع كِؿك وَ،
ىعُو تعُ :دًَعٌ ّيْععإُثًَيعلؿْ٘ ثٌععت ثآ بعُهعَ ًٕعُ.
وَ ُٕٙـيًَ ٍُو ٍُٕ ىعُ مزكيا٘ طعىتعىَ ،ؿَ ًٍََٗ :فّاكَيا٘ ًُٙعيا ( )71ىعُي بىو٘،
ٍُ ىعًُعيًًعُىعُؿ .
وَ ُٕٙـيًَ طعىتىويعإُ  :ؿو مؿَ ( )02ىععُي بعىو٘ ،و تععُ :بععُ ٕعىوسععُوَ هعًَععنؿَ
( )05ىعععُي بععىو٘ ،طعىتىويإ ععُ ( :ســاّ  ٚطــاّ ٜ ٚافــح) ٓععُوَ ه ععآ ىىكَِىعععٍُ ٕعععىوغ
بىوُ٘ٓ ،و ٍُٕ ىعُ ؿَكبعام بىوٍُ٘ ،طَُِ ٙاوهعُكَىعإًععا٘ ،وَ ًععَُ ىععُهٌ ؿييععَُ
بىو٘ ٍُ ،طَُِ ٕعىوسًعٍ ُٓ ،وَ هعًَعنؿَ ( )05ىعُي.
بعُآلٔ ٍُ ِك هعيًـ ُٓوَ ُٙك موعُيعُو وٌَ طعىتعٓ  :بعٍَُعاُيعُىٌ و ٍ ٍُهعُك ًٕعُ.
ؿو يٌ ىععُ ؿَفعُكّىٍَُٓ :و ٕعٍُ بًَبععلِو بعىو٘ بععُ ٓعايعُتعُىععانا٘  ،ػٖيععإـّإٗ،

ثاًععا٘ ؿَفععُكّىٍَ :ﭽ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ،وًعععٍُ  :ﭽﯘﭼ ،ىعع ٍ
( َع ـِ)ََ ( ،ع ـِ)يٍ و تعُ :ىعُهًًَ ىعُ ؿٌٍَ ىىيَل بآْ (بصريُٕ ٍ)٠بٌَ ٍُ ،ؿَكووًٌٕ ؿ
ًععت ُٕبًعٖعآْ فعُكو بعُ ٙعُوْ ٕاٙعُو ُٕىعات.
ؿَكبععاكٍَ ٓععُوََ ىعععُ ٓععايا ٓععُو ت فععإَُ طٌععياًععل بعىوَ ،يععا٘ ٕاو عُيٌ بععىوَ،
ًٓنعَعًْعاًعل بىوَ ب ٙعُّىو ؿًٕعا ،ياػعىؿ ٕاو ععُيٌ بععىوَ ؟
ّٗ و ٔ ؿيَيعُ بعُك عاو ىعُ ُٓو ىعاتعُ بعًُعُك تعًُٕا ٍُو ًعى َيٖعُؿ فيعاو٘  ،ىٕيععُ

ػعى ؿو يٌ ىعُ ؿَفُكّىٍَ :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔﭼ ،تععًُٕا وَ عٍُ ٕعىومحععا٘
ًٌَٙعيعععُوَ ،و تعععٍُ :ععُ بعًُعععُك  ،تعًُٕععا وَ ععٍُ ٕعىومحععا٘ ٍُهعععُك مَوٍ ًٌَٙعيعععُوَ،
ىعُو تعُ :ؿياكَ ٙعُك ُٓوَٕـَ ػٍَُعيعُ ٙعُبىو٘ ىععُ ٕععىوغ بع اليعا٘ كَِو ٕعُ ىعل وَ ،وَ
ُٓو َُٕ ىععُ ٍُطٍَُععٌ هععى كبىو٘  ،ؿيعاكَ ٙعُك ٙعُّىويا٘ بععُ ُٕهععُبْ كَِ عٌٍَُُ ،
ؿَ ععُٖوَ هعععُك ٕعععىوغ ُٓ ،و ٕععٍُ ًْٓإًععا٘ ثًَعٚعًَٖععاوَٙ ،ععُكوٌَ ؿيععاكَ  ،مزك َيععً
ٍعُو َُٕ ىعُ وَ ععٍُ ٓعُو بععىو٘ ًْٓ ،عإًععا٘ ثعععآ ًَُٕٖٙععاوَ ٍُ ،طعَُِ ػٍَُعيعُىععٍُ
ؿييعُؿ َُٓٙعِ ىعىفعل بىو٘ .
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ُُّٓ وٌَ طعىمت ٓعايعُتعُىعإٌ مىكِٓعا٘ بعُ كِووًٌٕ ُٓوَ ؿَطُيععُٕٗ  ،ىععُ ُٓو ٕعٍُ
ؿَكبعامبعىو٘ ٙعُّىويعا٘ ٍُ وَ عُو ُٕهعٌَ ٕعىوغ  بىو٘ ،ػعى ًًٍَا٘ ِك مٍ بآ.
ؿيععاكَ يعُىًَعععً ٍُو ٕععٍُ ىعععُ ًعععى َي ُٕىعععُوتىو٘ ،ػًَن ُٕىعععٍُ بععىوَ ،وٌَ ٍععُ

مىكِٓعععإـ ٙععاتىَ ،ػعععى ؿَفععُكّىَّ :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ لتح يره،
و تعععُ :ػعععى فُٕىعععُّ ٕععععىوغْ فٕعُىعععُّ ٍعععىوطــ ٢بععُ ويَٖعععُ ًَٖٙعععايُوَ بع ُٓو ٕعععُّ
بًَبعععلِو ٘ ،ىععُ ٍععُ ف َيعععل ؿوو بُٕعععـَ ٍععُ بُٕعععـَ اىُىإعععْا٘ ؿ بعععىو٘ ،بععُآلٔ ٓعععُو ٘
ٕاثاىعًعًعا٘ ٍعًًَعا٘ ىلؿ (هعُكثًَع ًعًعا٘ ٍعًَعيلؿ٘)ُٓ ،و ًٕععٍ (ٕععىوغ و ٍععىوط) ًٙعع
هعىوؿيعا٘ ثًًَعا٘ ُٕطعُيعإـ ( ب ؿَكبعامىلؿًٕعا٘ ٍُ هعن ّ ػععى ) ،وَ ثًًَععا٘ طعىتععل :
ٍُطعُأل ٓعُو ٕعُّ عىوٕعُ ًَٕى ٓاطعلّ ؿزمَػعُوَ  ،ب عٖعُ ًَٕعى ٓاطعلّ ؿزمَػعُوَ .
ىععُو تعُُٓ :و ؿوو ٙعاوهعُكَّ ٓعُو ؿوو ثًَغعُّبععُكَ ( َعًَ ِ ٗٔ ٝـُُا ايصٖـالََٚ ُ٠ايظٖـالَّ) ،
ٍععُ ؿو كزفؿ ٍُطعَُِ ُٓو ٕعٍُ ىععُ ىوٕععُ ؿزمَؾ ،ىوٕععُ ؿزمَػعُوٍَُ ،بعُكٓععُوٍَ
ىعُ ًْٓعإًعا٘ ثًًَعا٘ ًَُٕٖٙعا بىو .
ٙعُوكوَٙعا يعُىًَععً ٍعُ ىىكَِىععإٌ ٕععىوسًٍ ىععُ ُٕٙعـيًَ ؿٍََعًَٕٗ :عاوٍ ىعُٕ ععا٘
بىوَُٓ ،ويعٍ ٍعُ هعىوكَِتٌ (ٖـٛد)ؿ  ػعى ٍ ثُكوَكؿطعاك بعُهعُكٙاتعُىعٍُ بععاي
ؿَىعععات ٓ ،ععُويٍ ٍُطععَُِ ُٓو ٕععععُؿ بععىوَ ىعععُ بعععُ ًٙععععالٌ ععععىوَ  ،ىٕيعععُ ٓعععاّاؿَ
ٕععُبىوَ ىعععُ بعععُ ؿو ٍ بعاب ععٌ بيعععُوٍَُ ،ععُآلتْ هعععُالِّ ػعععى ّ ٍُهعععُك ب عآ ،وَ ٍععُ
ِك هعيًًـ ٙعُك ىعأ ٍعُ  :ػًَن ُٕىعٍُ ٕعىوغْ ػًَن ُٕىعٍُ لىوطْ  ،ىعىكَِىعٍُ ٕععىوغ،
وَ بععععابٌ ًٓبعلِ ٙع ععًٓ ٓععععامَك ،بعٍَُعاع ععُ٘ ٍُهععععُك ٓعععُوٍَ ىععععُ ٍعععُ ٓعايًٖع ععٌ ػععععى ٍ
ثُكوَكؿطعاكو ثُياُّىععإٌ ػععى ؿ ٍ ،عُ ًععُكي ُتٌ ػععى ؿ  :ػنّايعُتًععٌْ ُٕهععُبْ
كَِ عٍَُعٌُ ٕايعؼععى ُٙ ،ك ىعُهعًًَ كِيٌَ ػعى ُٕطعلٍَ  ،بعا ىعىكٍِ ثًَغعُّبعُكيٍ بععآ ،
بعععا بعععابٌ ثًَغعُّبعُكي ععٍ ب عآ  ،بعععا ػ ًَ ععن ٌٕ ثًَغعُّبعععُكيٍ ب ععآ  ٓ ،ععُو ثًَغعُّبعععُكَ
(ُُآلتْ هعُالٌّ ػعى ٍ ٍُهعُك بآ) هعىوؿٍ ثععآ ٕاطعُيعُٕععآْ ُٓ ،طععُك ؿ و ًععٌ بع
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ٍ ععُ ػعععى بيعععات  ،ؿ و يعُىعععٍُ ٕاطعليَيعععُوَ  ،وٌَ ٍععُ هع ععىوكَِتٌ (ٖــٛد)ؿ ٙعععاتىَ ىعععُ
ٕعىوغ  ؿ و ٍ ٍُ ثُكوَكؿطعاكٍ ىعلؿ ب

ىعىكَِىعٍُ  :طعىتعِ  :ﭽﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ،
و تعُ  :وَ ٕعىوغ بإاعِ ثُكوَكؿطعاكّ ىعلؿ  ،طعىتعِ  :ثُكوَكؿطععاكٔ {تع فُكّىوتععُ :
ػ تْ َُُٓٙىعُت ؿَكبعام ؿَىعُٔ } ىىكَِىعًُعٓ َُٓٙعٌ ُّٖ  ،بٍَُعًَٖعِ تع َ كِ هععيُو
تع ع َ بعاًعيع ععليٗ ىععععاك بعُدًَع ععٌ ،بععععُآلٔ ػععععى

فعععُكّىوّ  :ﭽ ﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭫﭼ ٓ ،ععٍُ ٕعععىوغ ! ٓ ععُو (ىعععىكَِ) ٙععً ثُيىَٕععـيٌ بعععُ ت ع وَ ًٕعععُوٍ ،ععُ
ٕعنييعإٌ ت ًٕعُ{ ،يإعِ َُٙٓ :عٌ ت ُٓو ٕعُ٘ ىععُ ٍعُ ًْٓعععاْ٘ عُمًعـَؿ ٍُطعَُِ تع
ؿ ٘ ،ياػعععىؿ ّ :إعايعُىعععُّ ٓعاو يعععُ  :ىعععُ ػعععى فُكّىويعععُتٌ  :ػ ع تْ َُٓٙعُىعععُت
ؿَكبعام ؿَبعٗ  ،و تعُ ُٓ :و َُٓٙعُت ىعُ ًْٓعإًا٘ بععُ تعع ًَٖٙعععاوَ  ،بععُآلٔ ٓعُوَ ٍععُو
ُٓ َٙععُت ًٕعععُ  ،ىعععُ ًْٓإًععا٘ ث ًَععت ًَٖٙععععاوَ  ،وَ ىعععُ ثُيىَٕـيعععٌ ًْٓععاْ٘ عُمًععـَ
ُٕبععىو  ،ثُيعىَٕعـيِ كَِ عٍَُعُىعِ (ْظـب) ؿَث ععلٍَِ .
ػ َٗذُ َإِٔ ال ٔإ َيَ٘ ٔإال أَِْتَ  ،أَطِ َت ِػ ٔل ُشىَ ََٚأتُٛبُ ٔإيَ ِٝوَ.
ش ُِ ٔذىَ  ،أَ ِ
ط ِبشَا َْوَ اي ًُِٖٖٗ َٚبٔ َ
ُ
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ده رسي ههههتـشم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ُٓٔ ؿَكهععُّا٘ ٓعايُتعُىععإِ ( 63تعا  )82ؿَطليَيعُ ػعع ٍ ،و تعًُُٙ :ععت (ٓ )7ععايُت،
ؿياكَ ُٓٔ (ٓ )7عايُتُ  ،ؿَكبعاكَّ هًًَُّني بعُهعُكٙعاتٌ ثًَغعُّبععُك ٌٕ ػععى ٘ ( َعًَ ِ ٗٔ ٝـُِ
ظ ـالَّ) ٍععُو ًُٙعععت ثًَغعُّبعععُك ُّٕ ىععُ ٍععُٔ هعععىوكَِتُؿ باهععيل و٘  ،ىععُ
ص ـالََٚ ُ٠اي ٖ
اي ٖ
بعُهعُكٙعاتٌ (ٖـٛد)َ ٍُ  ،طعَُِ طعٍُُىٍُ (عـاد)  ،ؿياكَ بعُهعُكٙععاتععٌ ٙععىوؿ و
طعٍُُىًُعٌ ،و تُ :طعٍُعٌ ععاؿ ،وٌَ بعُهعُكٙاتٌ ٕىوغْ طعٍُُىععٍُ ٍ ،عُ طعٍُععآ ًعىيَٖععٌ
ؿييعععُّ مىكِٓععععإـ ٙعاتع ععىَ ،يُىع ععًًَ ٍعععُ هعىوكَِتُىععععإٌ مىكِٓععععإًٍ ٙعععُك بععععُ ٕع ععاوٍ
(ٖ ــٛد)َوَيععُ ،ىععُ ًَْٓععُ ػعععى يععاك ب عآ ٍععُ ىعععاتٌ تُفوعًعععلىلؿٌٕ هعععىوكَِتٌ (ٖــٛد)ؿ ،
ٍعًَيع ٍَعًٖعُوٍَ تًَععلْ تُهععُِ ٍُبععاكٍَ ٙععىوؿ  ْطعٍُُىععُيُوَ ؿَىعُيٗ ،ب يعُ ًٍَعلَ
مزك ٕا ًٖعُ ًَٕى وكؿَىعاكيًعُىعإُوَ .
ٓ ععُوٍَ ٍع ًَععععلَؿ باهعي ععل وَ ٍعُب ععاكٍَ ٙعععىوؿَوَ ،ىعىكتُيعُىعععُ  ،ىعععُ ٓعُويععععععٍ وٌَ
ٕىوغ  هعُكَتا بإاٌ طعٍُعُىعٍُ ؿَىعات ،وَ بإعاٌ تًُٕععا ػععى ثُكهععيًٌ (تٛسٝــذ)
بعُ طعىيٌَ طعٍُعُىعُيـ ؿَؿ ت  ،بعُآلٔ ىعافلَ مٍعُمٍعُىعإٌ طعٍُُىٍُ  ،بُ ُٕفعأْ ؿكزم٘ ،
ت ُّتب ععاكٍ ؿَى ععُ٘ ٓ ،ععُويٍ مزك بعععُ ٓععُؿَبْ كِ َي عنو وينعاكيَي ععٌ بعععُكمَوَ  ،ىععُ ٙععُك
ظالَّ) ُٓو ت ُّتإُ بعُكثُك ؿَؿ تعُوَ ،وَ
صالََٚ ُ٠اي ٖ
ًعايوعيٍُ ثًَغعُّبعُك ُٕ ( َعًَ ِ ُِٔٗٝاي ٖ
كِ ٍ ؿَطعُيُٕ ععآ ىععُ ٓععُو ثًَغعُّبعععُكٍ ػعععى ٍ ثُكوَكؿطعععاكٍ دًٚعإعُىعإ ععُ ،وَ ثععُياٌّ
ػعى ٍ ب ًَٖٙعاو٘ ،وَ ب يعا٘ ؿٍَو مو بعُ ثُكزًعُ ،وَ ٍُطعُ ٍَعًٌععًعا٘ ًُّٖٓععـ كَ.
ثاًععععا٘ ً ٙعـ كيععععًا٘ ؿَؿ تععآ  :ىعععُ ثُٕعععـ ٍعععُ طعٍُعععٌ ٕعععىوغ وَكباعععل٘ ،وَ ععععاىُو
ًٕ ْععُتُىعععإٌ ػعععى بعُهعععُك ػع يعععإُوَ يععاؿ بيعُٕععُوَ ،بعععُآلٔ مٍعُمٍُىعععإٌ طعععٍُُىٍُ،
و تُ  :ىعافلَ مٍُ مٍُىعا٘  ،موععُ كِزيٌعيىوَىععا٘  ،ؿَهعُآلتـ كَىععا٘ ،بًَعْٖععُتٌ ؿَىعععُ٘ ،
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وَ ٓعاّاؿَ ٕابٗ ؿَهعت ٍُ بعت ثُكهعيًًععٌُ ٍَُٙعباععل٘  ،ىعُ بعابْ باثًعل ًٕععإِ ٍُهععُك
بىوُ٘ٓ ،ويٍ ب ؿو دعاك ثًًَعا٘ ؿٍََععآ  :ىُ ثُكهععيعل وَىعإٌ ُٓو ٘ ،داععُ ٍعُ ٕعاوٍ بعآ
ًَٕعىَكِزٌ  ًٙ ،عٌ ؿييعُ ًٕعٗ ،وَ ثًًَعا٘ ؿٍََععآ  :عاوَكِيَعٌ هن ٍ ػععى بعُٗٓ ،طععُك ٙعُك
ّعيىكِ بٗ ٍُهعُك بت ثُكهعيًعٌ ،وَ هعُكَجنععأ بععُآلٍ ػععى ؿٍَ ،وَ ٙععىوؿ  ػعع ٍْ
 ٙععُّىْ ًعىيَٖيعُوتىو ٕ ععٌ ؿَكبععععام ؿَبععععٗ ،بعععُآلٔ ىعافلَىعععا٘ بعععُ هعععُك مِْ ُٓو ٕععٍُ
ؿييًُعععععُوَ  ،بعععععُ ثُيلَِويعععععٌ ٍعع ععًَيل و ٘ ثُيلَِو ٕععععععُوَ  ،بعععععُ موعععععُ كِزيٌعع ععيىو ْ٘
الهعايًيعُك ٕعُوَ ٙ ،ععُّىويعا٘ هععُكيعا٘ بعُ فُتععاكَت ؿَ ععآ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وَ بعع الٍ طعٍُعععٌ ععععاؿ ٙعععىوؿٍ بل يعانعععا٘ ٕععاكؿ ،طععىتٌٓ :ععٍُ طعععٍُُىُٔ ! ػعععى
بجُكهعَ ،داعُ ٍعُو ٙعً ثُكهعع وٍ ؿييعُ (ٍ ًعايوععيٍُ ثُكهعيععل ٘)تعا٘ ٕعنيٓ ،عايععا
ثاكيَعن ٕاىععُ٘ ! ﯬ ؿَهعيعلِزيٌعيىو ٌٕ بًَبعلِو ٍ طعٍُُىٍُ طىتًعا٘ ّ :وع طعُك ًَْٓعُ تع

ٍُ ُٕفعاًِّ ؿ ؿَبًٖعنيْ ثًٌَععْا٘ و يُ ٍُ ؿكزمٕععإٌ ﯻ طىتعٌٓ :عٍُ طععٍُُىُٔ ! ٙعً
ُٕفععاًًّع ععٓ تًَع ععـ ًٕع ععُ ،بعٍَُععععيى ٍعععُ اليعععُ٘ ثُكوَكؿطععععاكٍ دًٚعإُىععععإُوَ بع ع التعععا٘
كَِو ٕععُىل ؤ ﰆ ثُياُّىعععإٌ ثُكوَكؿطعععاكّيا٘ ثععآ كِ ؿَطعععُيُ  ،وَ ّععٗ ؿٍَوعع ميَيٌ

ًُّٖٓـ كٔ ب تعا٘ ﭘ ٓععايا ثًَيعا٘ هععُيل بعىو ىعُ بًعلػُكَوَيُىععيا٘ بععُ ثًععاويَيـ ٍعُ
ػع ت ععا٘ ٍ ،ععُ ثُكوَكؿطعععاكتإُوَ بعع ٙععات ،تععاىى بيإيعلهععع ًَ ْ وكياتععا٘ بيعععاتُوَ ! وَ
ياؿبيعُٕعُوَ ىُ (ػعى ) ًَٓعىٍَ طًَعلِ وَ بعُ دعًَاعلَوَ ٍُ ثاَ طعٍُعٌ ٕعىوغ ،وَ ٍعُ كِووٍ
دُهعيُيِ يُوَ  ،ميَـَيٌ ثًَعـ و٘  ،ؿَدععا يعاؿٍ عاىُىععإٌ ػععى (بعُهععُك ػعع تإُوَ)

بيُُٕوَ  ،بعٍَُعيى هعُكفعل مبٗ ﭶ (مٍُمالٕعٌ طعٍُُىعٍُ) طىتًعا٘ٓ :ععايا ب يعُ ٙعاتىويععُ
الّعا٘  ،تاىعى بعُ تًُٕا ػعى بجُكهعينيْ ُٓ ،وٍَ بابْ باثًعل نا٘ ثُكهعيىويعإُ  ،ويَعَعٌ
بيعُيٗ ؟ ؿَدعا ُٓطعُك ٍُ ِك هععيإٌ ُٓ ،وٍَ ُٙكًَِعٍُ ثعآ ٍععًَْا٘ ؿَىعٍُ  ،ب ّعا٘ بًَٖعُ

ﮉ طععىتٌ  :بعععُ ؿٍَعًٖايًععُوَ ٓ ،ععُوَ هععن و تعىوكَِيًعيععععا٘ ٍععُ ثُكوَكؿطعععاكتإُوَ ىُوتععُ
هعُك (بلِياكٍ ى تعايٌ ٍُهععُك ؿك ) ٓععايا ٍُبععاكٍَ عُٕـ ًععيًَيُوَ  ،ىعُ ػعع تاْ٘ بعابْ
باثً ععل ٕيا٘ ٕاوتععا٘ ٍ ًَ ععٖاو٘( ،وَ ٙععً ًَٕعىَكِزىعًعععا٘ ًٕععُ) ػعععى ٙععً بعٍَُعاعععُّ ٍُهعععُك
ُٕٕعاكؿووٕعععُ ػعععى ك ّ ،عٌععيىّعععلِٔ ٍُطعٍَُعععـ ؿَىعععُ٘ ! ؿَدعععا عععاوَكٍَِ بعععٗ ًّٖ ،عععٍ
ٍُطعُ ٍَعيعا٘ ٍُ عاوَكِيَعًعا ﮥ ًٓـٍ هعُكَجنعأ بعُ بععُمَيٌ ػعع ّا٘ ػعع ٍْ ُٓو ٕعٍُ
ٍُطعُ ٍَ ععٌ بععععىو٘ مىتاكّععا٘ ىععلؿ٘  ،وَ ُٓو ٕععَُ ىععُ بعععُ ٓعايُتُىعان ععا٘ بًَب ععلِو بععىو٘ ،
(بلِو ؿ ك ُٕبععىو٘) ؿو ّععا٘ بلِيععْٗ مًععلَِبلِّععا٘ ىععلؿ٘ ﮴)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ظـرٔ َٚ ،اطــتُعِ ٌَُٔ ٔفــٞ
طــلَ :ْ٘ٝسدٔ ُ٤ٟايٖٓ ِ
خلٖ ــ ْ١فٔ ــ ٞايبَ ــذََٕٔ َٚ ،ثـِٛبْ َ
(ﯶ) ( :ايظٖ ــ َلُ٘ٔ :
خلٖ ـ ٔ١ايـ ٖٓلِعٔ ئٓكُصــا ٕٔ اي َعكِـٌٔ) و تعُ :وًععٍُ (طَـلَ٘) بععُ ّإعاٍ دُهععيُ هععىوىًِ
ٔ
ؿٍَ ،وَ مىّاًعععععًًَ ىعععُ بعععاَ ُٕ عععٖل بآ (طَـ ـلٔ ّ)٘ٝثع عآ ؿَطعععىتلٍَ ،و تعععُ :بعععاَ
ُٕ ععٖل وَو هعععىوىُ ،ثاًعععا٘ بعُىعاكًَٖٙععل وَو ػعععى مك وَتُوَ بع هعىوىععًِ ُٕفععى،
ٍُبعععُك عععُمٌََ هعععىوٌ ،ععىٕيُ عُم عع َُ بلييًععُ ٍععُ سُمًنععُتٌ ًٖٓوعععاْ٘ ىعاىعَععععٌ
ًٖٓوعععإعُ .
ال ٔ ٔي ًِ َػ ـ ِٝشٔ) ،
(ﭖﭗ)  :و تُ  :ؿٍَوعع ميَيٌ ًُّٖٓـ ك( ،ايٓاصــح َُ :شٜٔـذُ اخلَِٝـشٔ َٚايصٖـ َ
ٙععُك ىُه ععًًَ ىععُ عاىععععُو بعععُكفَوَٕـيٌ بعُك ٕبعععُكَىٍُ بععىٍَ  ،ث ًَععٌ ؿَطععىتلٍَ :
صــح)َ( ،أَــني)يععٍ ىُهععععًَيُ ىععُ ٍُطعُ ٍَعًعععإـ ِك هعععيُو ػًعإُتًعععا٘ ٍ ععآ ٕاىعععات،
(َْا ٔ
(أََٔــََ :ِٔٝــِٔ ُِٜٛثَـ ــلَ بٔــ٘ٔ َُٜٚــ ِؤ َت ََُُٔٚ ،احلَ ــافٔغُ احلَ ــاسٔغ)( ،أََٔ ــني) ٙعععُك ىُهع عًَيُ ىعععُ
ّيْإٍُ ثعآ بيلٍَْ  ،ػٍَُععً ٍع ًَعٌ ؿٍَعًٖعا بعآ ،وَ ُٙك ىُهًَيُ ىعُ ثعاكيَنَك بعآ ،وَ
ثاهععُو ٘ بععآ ب ُّٓععإُتْ هععجاكؿٍَ ػعٍَُععً .
ظ ـ ) و تععُ :بآلوىلؿٕععُوٍَ ًعععيًًَ،
طــُ ٝعُ٘) ( َب ِ
ؼ ـشَُٚ ُٙتَٔ ٛ
ظ ـ ايؼــِ َْ : ٔ٤ٞ
(ﭯ) ( :بَ ِ
ياػععععىؿ فل و ٕيععععلؿٌٕ  ،ىُو تععععُ :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ فل و ًٕعععٌ
ثًَياعٗ ؿ وَ ٍُ دُهعيُتعا٘ ؿ  ،يإعِ  :دُهعيُّ طعُوكَو بًَُٙعنّ ثًَعـ و٘ .
سذٕ اآلَْـ ـا( ،)٤آَْـ ـا َ٤ايًٖ ِٝـ ـٌ)
 ٢ئـَٛا ٔ
َْ ، ٢شُ ـ : ٛأَْ ـاّ َٚإَْٔ ـ ّ
دُِـعُ أَالّ َٔٚإيَـ ـ ّ
(ﭲ ﭳ) ( :آالََ :َ٤
به (أَْـ ـاّ َٚإَْٔ )ّ٢ى ؿَىليَيعُوَ ،ىُو تُ( :آالَ)َ٤يش يـ ن ى ٍ (أَالّ)َ ،بُ ؿوو هعُك ،يعا٘
ىعع ّ (ٔإ َيـ ،َ)ّ٢ؿيوعا٘ بععُ ؿوو هععُك( ،أَالّ َٔٚإ َيـ )ّ٢و تعُ :يعٌُ ًٕ ْععُت ،بععُآلٔ (آالَ)َ٤
و تُ ًٕ :عْعُتعُىا٘  ،ىُو تُ (ﭲ ﭳ) يإعِ  :عاىُو ًٕ عُْتُىإعِ ػعى .
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(ﭼ)  َْ ( :ـ َذعُ َْٚـَ ِت ُشىُ) و تععٍُ :ععًَِ ؿَطعُكِيَعًععْٗ و مّ ٍعععآ ؿيَٖعًععٗ .
دـع) بعُ ّإاٍ ثًوعًٌ ؿٍَ  ،ياػعىؿ بعُ
(ﮐ) ( :ايشِّدِع  :ايؼٖ ُ٤ٞاي َكزٔس) و تُ ( :س ِ
ّإعععاٍ ًعع ععيًَيٌ ثعععًى ؿٍَُٙ ،كوَٙعععععا (ايلٔعِـ ــٌ اي َكب ــٝح ٚ ،ايهُ ـلـ ــش ٚايعَــزَاب) بععععُ
ط ِبـعُ
دـٕ٘  :اي ٖ
ىععلؿَوٍَ ػععل خْ بعععُ ىععىفععععلو بعععُ هععععن َ ؿٍَُٖ َٚ ( .ـ َٛعَـ ـًَ ٢أَسِ َب َعــ ١أَُ ِٚ
َٚاي َع ِكٌُ َٚايؼٖ ـ ِشعُ َ َٚث ـالَثَ ُتَٗا) و تععُ  :ععى ك ساٍَععُتٌ ٙععُ٘ :
ُٓ /1و ًعيُ بعُ هلوًعت ًٖٓوعا٘ مع ًَععنٍ ٍععآ بيعاتُوَ .
 /2ياػعىؿ بعُ عُمععَُ بن ٕععلٍَ ىعُ ُٓوَ ثًوععُ .
 /3يعا٘ ًعُكا بعُ ثًوععٌ ٍُ مٍَُععُٔ ؿ بععآ .
 /4ياػعىؿ ٙعُٔ بعُ هععلوًعتْ ٙعععُٔ بععُ عُمعععَُْ ٙعععُٔ بععُ ًعُكعًععٍ ،ىعُو تععُ:
ؿَىعاتُ ععى ك دعع ك.
خ ـشِ)
ط ـعَ الُ دَابٔ ـ ـ َشُِِٖ  :أ ٟآخٔ ـ ـشَ ََ ـِٔ َب ٔك ـ َٔ َٞـ ُِِِٓٗ) ،و تععُ ( :دَا ٔبــش) يعإعععِ ( :آ ٔ
(ﮬ)( :قَ َ
ى تععا ىُهععًَيُ ىُ ٍُ ى تعايًععـ ّاوَتععُوَ ،و تععُ  :ؿو بعع ِل و بىو٘ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
هعُكَتا ٍُبعاكَّ ُٓهعألْ كَِ عٍَُُىعِ ععُكَِب بُ طٌععيِْ  ،طٍُعِ يععا٘ ٙعع مّ (ع ــاد)
ىععُ ععععُكَِب بععىو٘  ،ؿٍََع ًَعًععٗ :عععُكَِب بعععُ طٌعععيت هععآ دع ك٘( :اي َعـشَبُ ايبَا ٔ٥ـذَ ،٠اي َعـشَبُ
ايعَ ـا ٔسب ــ ،١اي َعـشَبُ ايـُُظــت ِع ٔشب ــ )١يإعععِ  :ع ععُكَِبٌ ٍععُ بعععُيٗ ععىو ،وَ عُكَِب ًَ ععً ىععُ ٍععُ
ُٓهعَعـ ععُكَِبععٗ ،وَ عععُكَِبًَععً ىعُ عُكَِب ٕعُبىوْ٘ ،بعىو٘ بععُ ععُكَِبٖٓ ،ذععا ؿيعاكَ
ٙععع مّ (عـ ــاد) ٍععُ (اي َع ـشَبُ ايبَا ٔ ٥ـذَ ،٘)٠ىععُ ُٕٙـيَعععً ؿٍََعععًَٗ :ؿَ ( ،)01وَ ُٕٙـيَيعًعععٍ
ؿٍََععًَٗ  :هعًَنؿَ ( )05تًععلَ (عؼـٝــش )٠بععىوْ٘ ٍععُو ًعععىيَُٖ بععىو٘ ىعُ ثًعَعٌ ؿَطىتععلٍَ :
الدُ اي َعشَب) و تُ ُٓ :هعَعٌ ُٓو ًععىيٍَُٖ ىُ طعٍُعععٌ عُكَِبعععٌ تًَعععـ بىوَ  ،ىعُ بلييًعُ
(ب َ
ٍععععُ ( :أسض ايــٚ ، ُٔٝسضــشَٛت ٚ ،عـ ـُٓإ) ٓععُو ٕاو ععُيُ  ،ىععُ ٌٕععًٖاعععٍُ ُٓهععَ ععًٌ
طعٍُعٌ عُكَِبعُ ،طعٍُعٌ (عـاد) ٍعُو ًعىيَٖععُؿ فيعععاو٘ ،وَ ٍعُ مىكِٓععإـ باهعٌ (األسكـاف)
ىععل وَ ُٓ ،و ًععىيَٖعٍُ ىُ طعٍُعٌ عععاؿٍ ٍععآبعىوَ  ،و تععُ ُٓ :و طعٍُعُّ ىُ ٙعىوؿيعا٘ بع
ال كَِو ٕعُى ععل وَ ( ،ذلُ ــذ طــاٖش بــٔ عاػ ــٛس)يععٍ ٍععُ ثًَٖعاهعععُّ (األسكــاف)ؿ ؿَ ٍَ ععآ :
()1
(سَاٍ بَ ِٝـَٔ سَضِـشََٛت  ٚعُ ـإ) ُٓو ؿًَعيُ ٍعْعاويعُيععُ ىعُ ٍعُ ًَٕععى ٘ (سَضـشَٛت ٚ
عُـ ـإ)َ.
ٖٓذعععا ثعًٍَ ٓععُوٍَ ب عًٖ ععُ هعععُك ّإععاٍ طٌع ععيت ٓعععُو ٓايُتعإعععُ  ،ثًَىيوعععيُ ٓععُوََ
ص ـب َٚ
بن ٕعلٍَ ،ىعُ وًعٍُ (عاد) ؿياكَ ٍُ مىكِٓعإـ تُُعليك ىعل وَْ ساٍَعُتٌ (سَفِـع َْ َٚـ ِ
ن ًٔ َُ ـ ُ١عَ ـ ـادَ  :ط ــاغَ
د ـ ـشٓ)ٍ وَكط ععلتىَو ً ،عاكَم يعإعععِ مّعععا٘ ٍُوبعععاكَوَ طىتىويعععإُ َ ( :
َ
صشِ ُفُ٘ إلٔ َْٖٗا ُثالَثٔ ٌّٞطـانٔ ايَٛطِ ـ َٔ ،جِ ـٌ  ُْ :ـ ٚ ٛيُ ـٛط) ٙعٍَُبععُتُ وًعُىإِ ْ{ :ـ ـٛ
َ
 ٚيـ ــٛط  ٚعـ ــاد } ٙعععُك هعًَيعًععععا٘ ُٓعذعًًُّععععٗ  ،بععععُآلٔ ب عععٌ ُععععُكل ىعععل و٘ ؟
ٍُبعععُكُٓوٍَ ىععُ ٍععُ هععععآ ثًعععت ثًَيعٚعاتعععىوْ٘  ،ثًيععععٌ ًَٕعىَ ِك هععيًٌععًعععا٘ مَٕعععُؿ ك
(طـانٔ)َ .
هعُكَتاو ٍُ ؿَهعيجًَيعِ تُفوعًعلىلؿٕعِ ُٓو ٓايعُتإعُؿ ؿٍََعًًَعٗ :
 )1ايتششٜش ٚايتٜٓٛش  :ز  ، 7ص.211
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ػعى  باهٌ طعٍُعٌ (عـاد) ؿَىععاتْ ؿَفععُكّىٍَ  :ﭽﯛ ﯜﯝ ﯞﭼ ،وَ بع
الٍ طعٍُ ععٌ (عـــاد)ٖ( ،ــٛد) ٍ بل يعععانا٘ كَِو ُٕى ععلؿ ،وَ ٍععُ ؿو يععٌ ؿ ى ععُ باهععععٌ طعٍُعععِ
(مثٛد)يٍ ؿَىعات  ،ؿَفُكّىٍَ :ﭽﯘ ﯙﰊﭼهود ،ىُ ؿو يٌ ىُ باهعٌ طٍُععِ
(َذ ٜــٔ)يععٍ ؿَىعععات  ،ؿَفععُكّىٍَ :ﭽﭲﭳﭴﭵ ﮆﭼهررود  ،وٌَ
ؿو يععٌ باهععٌ ؿَىععُيُّٗٓ ،ععُ ٓععُوٍَ ٍععآ وَكؿَطعًعععلٍَ ىععُ ٓععُو ثًَغعُّبعععُك ُٕ ( َع ًَـ ُِِٔٗٝ
ظالَّ) ٍُ كِووٍ كَِ ٍَُعٌُ (ْظـب)َوَ ٍ ،عُو طعُالُٕ بىو٘ ،و تُُٓ :وَ ُٕبىوَ
ايصٖ ـالََٚ ُ٠اي ٖ
ىععُ ٍععُ طعٍُعًَيععٌ ؿييععُ بععىوبٗ ٙ ،ععات  ،بعُ ٍَعععيى ٍععُ طعٍُععٌ ػع يعععا٘ بععىو٘ ،ب يععُ ػعععى ٍ
ثُكوَكؿطعاك وًعٍُ  :بل (أَخ)ٍ ب

بعُىعاكًَٖٙععاو٘  :ﭽﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﭼ ،بععععع الٍ طعٍُععععععٌ ععععععععاؿ ٙ ،ععععععىوؿٍ
بل يعإعْعععا٘ ٕعععاكؿ ،ثًَععٌ طىتعععٗٓ :ععٍُ طعٍُُىعععُٔ ! ػعععى بجُكهعععَ ،داعععُ ٍععُو ًٙععع
ثُكهعيعل ويَعيٌ ؿييعُتعا٘ ًٕعُٓ ،عايعا ثاكيَعععنٍ ٍععآ ٕاىعُ٘ ،و تعُٓ :ععايا ػعع تا٘ ٕاثعاكيَن٘ ،
ٍعُوٍَ ىُ بآفُكّإًٌ ػعى بيُ٘ ،وَ هعُكَجنعأ تىوًٌ هن ٍ ػعى ّ ؿ ؿطعُك ببعٗ؟!

ﭽﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﭼ ،ؿَهعيعلِزيٌعيىو ًًَٕ ىعُ ىععافل بعىو٘ ٍعُ طعٍُُىععٍُ طىتًععا٘ :
بًَاعىّا٘ ًَْٓعُ تع ٍعُ ُٕفعاًًّععـ ؿَبًًٖعع ٗ ،وَ ًَْٓعُ ثًَْعا٘ و يعُ ىعُ تع ٍعُ ؿكزمٕعإٌ،

ٓععُويٍ وَآلًّعععا٘ ؿَؿ تععُوَ ﭽﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅﭼ ،طعىتععععِ ٓ :عععٍُ طعٍُُىع ععُٔ ! ّعععٗ {ٕعععٌُ ٍعععُ ُٕفع ععاًًّـ ٕعععًٓ ،وَ ٍعععُ
ؿكزمٕإًعٍ ًٕعٓ} ،بعٍَُعيى  ًٙد كَ ُٕفعاًًّععُىٓ تًَعـ ًٕعُ ،بعٍَُععيى ّعٗ كَِو ٕعُىل ؤ
ٍُاليُ٘ ثُكوَكؿطعاكٍ دًٚعإُىعإُوَ .
ٍععًَلَؿ ؿيوعععا٘ ؿَبًععٖني ٙعععىوؿ  يععٍ وٌَ ٕععىوغ  بعععُ ُٕم ىععُتْ بعُوثععُكٍِ
ِكيَعععنو سىكُّتعععُوَ  ،وَآلٔ ؿَؿ تعععُوَ ،بععععُ كِيَعععنو سىكّعععُتْ وينعععاكَوَ ىعععُ ًعايوععععيٍُ
ظـالَّ) ُٓطعععُكٕا ُٓطعععُك ث ًَ ععٌ فُكّىوب ععا٘  :بعٍَُعيعععى
صـالََٚ ُ٠اي ٖ
ثًَغعُّبعُك ٕ ععُ ( َع ًَـ ِ ُِٔٗٝاي ٖ
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ٓ ًَععىَ مزك مزك ُٕفععاًَّْٗ ٓ ،ععىَ مزك ؿكزمٕععٗ ِ ،ك هعععيت ؿَفععُكّىو ،بعععُآلٔ وٌَ ًعايوعععيٍُ
ُٓو ٕععُ  ،وَآلٔ ٕاؿ تععُوَ  ،بعٍَُعيعععى وٌَ ًعايوعععيٍُ ػععع يُتٌ  ،وَآلٔ ؿَؿ تععُوَ  ،و تععُ:
ٕا ًَيُ ٓعاهعيت ٕنّعٌ ُٓو ٕعُوَ  ،بعٍَُعيعى ٍُ ٓعاهعيت بعُكمٍ ػع يـ ؿًََّعًَٖيعُوَ .

ٖٓذععا ٙعىوؿ  ثًَٖاهعٍُ ػع ٍ ؿَىعات ،ؿٍََععآ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،ثُياُّىعععإٌ ثُكوَكؿطعععاكّيا٘ ثععآ كِ ؿَطعععُيُ  ،وَ ّععٗ بعع ًَٓععىَ
ؿٍَوع ميَيٌ ًُّٖٓععـ كٔ ،مزك بعععُ تُٕايإععُؤَ بعععُ ثُكزًعععيإُؤَ ،ثًَغعُّبعععُك ٘ ( َع ًَـ ُِِٔٗٝ
ظ ـالَّ) وَ ًععىيَٖيعُوتى ٕ ععٌ ثًَغعُّبعععُك ٘ ًٌُّٙ ،عععُ بعععُ تععُٕء ػُ ٍَ ععيُوَ
ايصٖ ـ ـالََٚ ُ٠اي ٖ
ب ععىو٘  ،ب ع ػُ ٍَ ععً بعععُ ثععُكزَ بععىو٘  ،ب ع ػُ ٍَ ععً ؿٍَعو عع م بععىو٘  ،وَ ٍُطعًٌٍَُعًعععإـ
ُّٓنيْ ؿَهععيجعاٌ بععىو٘ .

ٖٓذعععععا ٙعععععىوؿ ؿٍََعع ععآ  :ﭽﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭼٓ ،عايا ثًَيا٘ هعُيل بىو  ،ىعُ ٍعُ ثُكوَكؿطععاكتإُوَ بععُ ثًعاويَععً ؿ ٍعُ
ػع تا٘ {ىعُ ؿَيٖاهعْٗ ٍعُ طعٍُععٌ ػعع تإًُٖٓ ،وعععا٘ ُٓطععُك ٍعُ مُوًَّععً بععآ  ،ميععاتل
ب يعععا٘ ؿٍَعو عع م ؿَب عآ ،بعععُ ً عًَىَيُىٌ فًط ـ ِيععٌْ دًعبًَعَ ععٌ} ،بًعلػُكَوَيُى ععيا٘ ٍععُ
ثُكوَكؿطعاكتعإُوَ ب بعآ  ،تعاىى وكيععاتا٘ بيععاتُوَو بيإيعلهعًَٖععآ ٓ ،ععايا ثًَيععا٘ هععُيل
بىو  ،ىُ ًٙع دًٌَ هعُكهععىوكِّا٘ ٕعُبىو  ،بعٍَُعيععى دًَعٌ هعُكهععىوكِّا٘ ُٓوَيععُ ىععُ :
ػعععى بعُٕـَىعععإٌ ػععع ٍ و َيعَُ بيعععاتْ ٓعاطعاؿ كيعععا٘ ُٕىعععاتُوَو  ،ثُياًّعععا٘ بع ُٕٕ ًَععلٍَ،

ﭽﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ

ﭯﭼ ،وَ يعاؿ بيعُُٕوَ ىُ ػعى ًَٓىٍَ ىلؿ بعُ دًٌَٖني ٍُ ؿو ٍ طعٍُععٌ ٕعىوغ ،وَ
ٍُ كِووٍ دُهعيُو بعُؿَٕيعإُوَ ميعاؿٍَ ثًَعـ و٘ ،و تعُ :دُهععيُو بععُؿًََٕيٌ بعًَُٙنتععل

ٍُو ٌٕ  ،ثًَـ و٘ ،ﭽﭱﭲﭳﭴ ﭵﭼ ،ؿَدعا يعاؿٍ عاىُىععإٌ
ػعى بعُهعُك ػع تعإُوَ بيعُٕعُوَ ،بعٍَُعيعى هععُكفل م بعٗ.
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ثًًَعا٘ ؿٍََععآ  :ىُ عاىُىعإٌ ػععى يعاؿ بيُٕعُوَ  ،يعإععٌ ُٓطععُك ػععى ّ تعاٌْ تًُٕععا
ٍُبعُكُٓوََ ٕاثُكهعَ  ،ىُ ًعايوعيٍُ ثُكهعَْ بععُٕـ يُتًٌ بع ىلؿٕعُ ٍُ ،بععُكُٓوَ

بًجُكهعععَ  ،ىععُ عععاىٍُ بعُهعععُكتإُوَ ٙ ،عععُيُ  ،ب يععُ ؿَفععُكّىٍَ  :ﭽﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،ؿَدعا عاىُىعإٌ ًٕ ْعُتُىعإٌ ػععى يعاؿ بيُٕعُوَ  ،بع
ُٓوٍَ هعُكفل م بعٗ ،بعٍَُعيععى هععُكفل م بعٗ ،ىعُ عاىعُىععإٌ ػععى تا٘ يعاؿ ىععلؿَوَٓ ،عُو
ىعععاتُ ُٓطعععُك نععٌُْ ُُّٓطعيععا٘ ُٙبععععآ ،وَفععاتا٘ ٙعُبععآ ،ؿَبعآ ىُهعًًَ ىعععُ عععاىٍُ
ٍُطعععَُِ ىععلؿووٍ  ،ؿَب ععآ ت عع َ ٍُم ععُؿَك عععاىٍُ وّ بععٌ ،ت ع َ عععاىُ ٍععُ بعُك ٕبعععُك
عاىعُؿ بيعٍُٓ ،عُوََ ؿَبًَيعُ ٙعع ٍ هعُكفل ميعٌ ،بُآلٔ ٓعُو ٘ ؿٍََعًَٗ ٌ ؟
ﭽﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ طىتًععا٘ :
ٓعايا ت ٙاتىوٍ ب الّا٘  ،تاىى تعًُٕا ػععى بجُكهععيني ،وَ ٓعُوٍَ ىعُ بعابْ باثًعل نععا٘
ؿَيعإجُكهعت  ،و ميعا٘ ٍعآ بًًَٖعْٗ و َي َعًعا٘ بيُيٗ ؟ ثًًَعا٘ ًعيًَيٌ مزك هعُيل بىوَ  ،ىُ
ٙعععىوؿ  ؿ و يعععا٘ ٍععآ بيعععات تععًُٕا ػعععى بجُكهعععَ ،وَ ٓععُوٍَ ىععُ بععابْ باثًعل ًٕعععا٘
ثُكهعيىويعإُ  ٍُ ،بتْ ُعُُْٕٔ ٕععاوَ بعآ ًَٕعىَكِزىُىععا٘  ،و ميععا٘ ٍععآ بًَٖععٗ ٓ ،عُو ٘
مزك ثًَعًعا٘ ؿ و يعُىٌ هعُكهعىكًَِٖٙعُك بعىوَ .
ط ِبشَإَ ال ! بعًُعُك ىُ ًّن زْ عُمعَُْ فًط َِتٌ تًَيعـَ عآ ً ،عيُ عاىُىعإٌ بععُ
ُ
ػل خ ؿيَٖعُ بعُك عاو ،وَ ًعيُ ثاىعُىعإٌ بعُ ثًى ؿيَٖعُ بعُك ععاو ،وَ ًععيُ ِك هعيُىععإٌ
بعُ عُوت ؿيَٖعُ بعُك ععاو ،وَ بععُ ث ًَ ُو ًُٕععُوًَ ،ععيت ثًععىْ ػعل خْ عُوتٌ  ،بععُ
ثععاٌْ عععاٌْ ِك هعععت  ،ؿيَي ععُ بعُك عععاوٙ ،ععُكوٌَ ىُه ععًًَ ىععُ ًّن دععٌ تًَيـَ عآ بعععُ
طل ُٕت ععا ٓ ،عععاوٍ ًععًعليٖ ععٌ بعععُ م كٍ تا ٍَععُ  ،ػعععى مبعإجعاك َي ععنآ ٍععُ تًَي ععىوٌٕ ًّن دععِ
عُمععَُْ فًطــ َِتْ هعلوًعت  ،ب ُٓوٍَ ًعيُىعا٘ وٌَ ػع يعا٘ ببًًٖعٗ ٕ ،عٌُ ٍَُٙعًععا٘
باعًَعلِيُٖوَ .

ٖٓذععا ُٓو ٘ ٍُ دًعاتٌ ٓعُوٍَ ىُ ًْٓإٌ ثعآ بًَعٖٗ ،ؿَ ًٍََععٗ :ﭽﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،ؿَدعا ُٓوٍَ ىُ ت ُٙكًَِعٍُ ثآ ٍُ ًَُْٓ ؿَىٍُْ  ،طعقيْععا٘
ثعآ ؿَؿٍَ ،ب ّعا٘ بًَٖعُ ُٓ ،طعُك ٍُ ِك هعيإٌ .
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ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،ثًَغعُّبععععُك ٙععععىوؿ 
وَآلٔ ؿَؿ تُوَ ،ؿٍََآُٓ :وَ ٍُ ثُكوَكؿطعاكتإُوَ هن و تىوكَِيًيا٘ ٍُهعُك ثًَىيوعت بعىو،
ؿياكَ ىعاتًًَ ٙعىوؿ ُٓ وٍَ فعُكّىوَ ىعُ ػعى ٍ ثُكوَكؿطععاك ٙعُو ٍَععٌ ثًَععـ وَ  ،ىعُ
ُٓو طعٍُعُ ًْٓ ،ا٘ ٕاًَٖٙعٗ ،وَ ت تى ٕعاّ ػعع ت ٍُطعُ ٍَعًععإـ هععُكل ىعلؿ ،وَ بعٍَُعاععُت
ٍُهععُك تععُو و ىععلؿ٘ ،وَ بًععإىو بع ِل وت ىععلؿًَ٘ٓ ،وععيا ىعععاتٌ ٓععُوَ ٙعاتىَ  ،هععن بععـكيَٗ،
ٍَُٙبعُتعُ ؿو ٍ ُٓوٍَ ىُ ػعى ُٙو ٍَعٌ ثًَـ وَ ٓ ،عُو موععُيٍُ ثععآ طىتععىو٘  ،ىععُ ٓعُوَ
بلِيععاكٍ هععن و تععىوكَِيٌ ثًَىيوعععت بععىوٌٕ ثُكوَكؿطعععاكتا٘ ٍُ ،هعععُك ًَٓععىَ ٙ ،اتععُ ؿٍ ،
ﭽﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﭼٓ ،ععععايا ًععععُكَِ موععععُو

ٌّععيىّلِ ٍُطعَُِ ّٗ ؿَىعُ٘ ،ؿَكبعاكٍَ ُٕـ ٕاويَعً ىُ ػع تاْ٘ بابْ باثًععل ٕيا٘ ٓعُو
ٕاو ُٕتا٘ بُىاكًَٖٙاو٘ ؟! و تعُ  :ب ُٓو بعتْ ُعُُّٕعإُ ىُ ٙعُك ٕعاوْ٘ ًَٕ ،عىَكِزىععًا٘
ًٕععععُ ،ﭽﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﭼ ،ػععععى ٙععً بعٍَُعاععععٍُ ٍُهعععُك ُٕٕاكؿووٕعععُ
ػعى ك ،و تُ  :ثُكهعيعل و ؿَبعآ ٍُاليعُ٘ ػعى وَ بعٍَُعاعٍُ ٍُهعُك بآّ ،اؿ ٔ ػعى بٍَُعاعٍُ

ٍُهعُك ُٕٕاكؿووُٕ ػعى ك ،ىعُو تُ  :ؿيعاكَ ًعايوعيٍُ ثُكهعيعل ٘ ٕعني  ،ﭽﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﭼ ،ىُو يعُ ًَٓ :ىَ عاوَكٍَِ بعٗ ! ًّٖععٍ ٍُطععَُِ ًَٓعىَ ٍعُ
عاوَكِو ٕعإععٓ .
ٖٓذعا ؿَفعُكّىآ  :ﭽﮦ ﮧﮨﮩﮪﭼ ،هعُكَجنعأ  :ػع يٌْ
ُٓو ٍُٕ ىُ ٍُطعُ ٍَعٌ ؿ بىو٘ { ،و تُ :بعُ ًْٓإُوَ ٍُطعٌٍَُ ؿ بعىو٘} ،ؿَكبامّعا٘ ىعلؿ٘ ،

بعُ بُمَيٌ ػع ّعا٘ ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﭼ ،وَ ُٓو ٕعٍُ ىعُ بًَبعلِو

بىو٘ بعُ ٓعايُتُىعانعا٘  ،ؿو ب ِل وّا٘ ىلؿ٘ ،و تُ :ؿو ًًُّٖٙعانا٘ بلٍُِٓ ،طُك ىع ٍَُّعُ
ػٍَُعيًَعً ٙعٌ ؿو يًععا٘ ٍعُ بععُيٗ ب عآ ّ ،إعاٍ و يعُ ٙعٌ ثًٌَعُوَيععا٘ مووتععل ٍعُ بععُيٗ
ععىوَ  ،يعإعععِ ؿو بلِ وّععا٘ ىععلؿٍ٘ ،ععُ ىععىكؿَو كيًٍ ؿ ؿَطىتعععلآ  :ؿو بع ِل و ىعععل ٘ ،يعععا٘

مًع ععلَِ بع عع ِل و ىع ععل ٘ ،ﭽﮱ ﮲ ﮳ﭼ ،وَ ُٓو ٕعععُ بع علِو ؿ ك ٕعععُبىو٘ ٖٓ ،ذععععا
ٍُبعُكُٓوَّ بلِو ؿ ك ُٕبىو٘  ،بُ ثًٌَ ياهعاٍ ؿ ؿطعُك ٍُٕ ػعى  ٍُ طُالٌٕ ثًٌَععىوؿ ،
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ياهعععاٍ ػعععى و بععىوَ ىعععُ ٙععُك طعععًًٍَُ ،يعععا٘ ٙععُك ى ٍَُّعاعععايٌُ ٓعععاو عاُععآ بععآ ٍععُ
ثًَغعُّبعُكٍ ػع ٍ ،ػعى ٍ ىعاكم ٘ بعُو ًعًَىَيُ هعُك مًَّٖعٌ ٍعآ ثعاٌ بيععاتعُوَ.
ؿيعاكَ ٓ ُتٌ ثًَغعُّبعُكٍ ػاتععُٔ ّىسُ ععُؿ ٍ عُو بٖ ًٖععُيُ ٙعُآلويَلؿك وَ،
ىٕيعُ ٓعُو بعًُعُكَ  ،ىُ ّىسعُ عُؿ  ب الٍ كَِو ٕعُ ىعل وَ ،ؿو ٍَُٓععنٍُ وَ عٍُ
بعًُعُكَ  ،بعُو و تايُ ىعُ ُٓ :طععُك ػععى ٍ عُ ؿو ٍ ٙاتٖععٌ ثًَغعُّبععُكٍ ػاتعُٔ  ،بععُ
ثًٌَ ُٓو ياهععايُ ّاٍَُّعٍُ ٍُطععُ َِ بًُععُكؿ ىلؿبايعُ  ،ىعُ ّاٍَُّعٍُ ثعآ ٍُطععُ َِ طععُِْ
ى ٍَُّعاعاىعإٌ ثًَغعُّبعُك ٌٕ ؿييعُؿ ىلؿوَ ،ؿَبىو بعًُعُكٍ بلِيعبايععُوَ ٍُهععُك مَوٍ ،
ىٕيعععُ ثًَغعُّبعععُك ٌٕ ؿييعععُ بعع طعٍُعًَيعععٌ ؿيععععاكيًيل وْ  ،بعع  ٙميَيعععٌ ؿياكيًيعععل و
ٙععاتىو٘ ٖٓ ،ذععا ُٓطععُك ٓععُو ٙع مو طعٍُععُ ٍععُ بععُيٗ عىو بععععآ  ،ػٍَُعيًَيععٌ ؿييعُ ّععاوَ
ٍُهعععُك مَوٍ ،بعععُآلٔ ػعععى  ثًَغعُّبعععُكٍ ػاتععٌُّ ب ع ٙععُّىو ّلز عايُتًعععِْ دٖععـ
ٕععاكؿوَ ،ب يعععُ ُٓطعععُك ُٙك ععٌ ًْٓعإععٌ ثععآ ًَُٕٖٙعابععا ٍ ،ععُ بعععُيٗ بل بايععُ ٓ ،ععُو ىعععاتُ
ػٍَُعيعععِ هعععُك مَوٍ ٙععُّىوّ ٍُبعععُيٗ ؿَ ععىو ،بعًُعععُكو دٖعععـ ُّٙىويعععا٘ ٍععُ بعععُيٗ
ؿَ ىو٘  ،وٌَ ٙعٌ طععُِْ ى ٍَُّعاعايُىععإٌ ثًَ ُّبعُكَىععإٌ ؿييعُ ٕعُ ؿَبعىو  ،ىععُ ٍعُ
ًعىيًََٖيٌ ؿياكيًعيل وؿ  ،طعٍُعًَيعٌ ؿيعاكيًععيل و ٙ ،ع ميَيٌ ؿياكيًععيل و ٍعُ بععُيٗ ب ععآ ،
طعٍُُى ععٍُ ؿييععُ مبًَعًَٖي ععُوَ ! ب يععُ ػعععى ّ ىعاكبعععُدآ بعععُ ٙععُّا٘ ياهعععاٍ ىععُ ٍُطعععَُِ
طعُالْ٘ ى ٍَُّعاعاىعإٌ ثًَغعُّبععُك ٌٕ ؿييععُؿ كَِفيععاكٍ ىعلؿوَ  ،بععُو ياهععايُ ّاٍَُّعٍُ
ٍُطعععَُِ ٓ َى ععُتٌ ثًَغعُّبعععُكٍ ى تععايٌ ؿ ُٕىعععلؿوَ ،ععىٕيُ ٓ َى ععُتٌ ثًَغعُّبعععُكٍ
ى تعايعٌ ؿَبًَيُ ؿوو بععَُ  :بعًُععًًَ ىعُ وَآلّعٌ ؿ وَتعُوَ  ،و تعَُُٙٓ :ععٌ ًْٓعإٗ  ،وَ
بًُع ًَعً ىُ وَآلٌّ ُٕؿ وَتعُوَو ٍُهعُك ىعىفعلو ًعًعلٌْ ٓعًَعشاؿ ّاوٕعُوَ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ّعُهع ععٍٍُُ يُى ععُٔ :ىععُ ؿَف ععُكّىٍَ :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ،ثًَعععٖر ٍَُٙىَهععععيُ ٍُبعععُكؿَٔ ٓعععُٔ ٓايععععُتُؿ
ؿَىُيعٗ :
هةلَوةسـىةي كةةـة  :ثًٌَعيععليٍ باهععْا٘ ىععلؿ  ،ىععُ طعٍُععٌ عععاؿ ٍ ،عععُو ٕاو عُيُ
بىو٘ ىُ ثًٌَ ؿَطىتعلٍَ (األسكاف)  ،وٌَ ػعى

ؿَفُكّعىآ  :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭫﭼ ألحقرررا  ،ىعععُ ؿَىُويَيعععُ ًَٕعععى ٘ (سض ــشَٛت) و
(عُُإ)ٍ ًَٓوعياوٍَُ ،وٍَ فيعإًعا٘ طعىمَك ٕعـوَ .
هةلَوةســـىةي و ة  :ىععُ ؿَفععُكّىٍَ  :ﭽﯝ ﯞﭼ ،وٌَ ُٓو ٕععٍُ ؿييععُ ،ىععُ
ؿَكبععععاكَّ ُعععععاٍَض ؿَفععععُكّىٍَ  :ﭽ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﰊﭼ هرررررود ،
ؿَكبععاكَّ ًعععىعُيب ؿَفععُكّىٍَ  :ﭽﭲﭳﭴﭵﮆﭼ هررود ،
و تُ  ٍُ :كِووٍ كَِ ٍَُُىعُوَ بل يعا٘ بىوَ ،و تُ :بل ٍ ُٕهعُبًًعا٘ ُٙبىوَ ،يإعِ :
بل يُتًًعُىُيععععا٘ بل يع ععُتًٌ ُٕتُوَيع ععٌ  ،يععععا٘ بل يعععُتًٌ ًٌٕععععيًْإًٌ بععععىوَ ،
ىعُو تعععُ ٓ :ععُٔ وًعععُيُ ُٓطعععُك بعُىعاكبٚعًَٖعععلٍَ بعع ىُهعععًًَ ٕاّوععىٍَْعععا٘ بعععآ،
ّىٍعشً ععـ ب عآ  ،بيجُكهعععت ب عآ  ،بعععُآلٔ ّععاؿ ٔ ٍععُ كِووّ ُٕهعععُبْ كَِ ٍَُُىعععُوَ
ٍُطعُ ٍَ ععيـ يععٌُ ؿَطليَي ععُوَ ٙ ،ععً ًٌٓعيعاٍ ععًَيٌ ت ًَ ععـ ًٕ ععُ ،بعٍَُعيعععى ُٓطعععُك ب ع
ُّٙىو ػٍَُعيٌ هعُك مَوٍ بعُىعاكبٚعًَٖلٍَ ،بعُو ًٓ يًباكٍَ ىعُ بعًُععُك ٙعُّىوٍ
ؿَبًَيععُوَ ػًَن ٕ ًَععً ٙ ،ععُّىوّا٘ ٍععُ ٓعععاؿَْٔ سععععُوو ؿ ثًَيـَطعععُيُٖوَٙ ،عُّ ععىو
ب ععل و ػعىً ععيٌ يُىععـيٗ  ٙ ،ععُّىو كِز ٍَ ععٍُ ي ععٌُ ؿ ي ععًْ بابً ععٗ  ،ؿيوعععا٘ ٙععً
ًٌٓعيعععاًٍَيٌ تًَععـ ًٕععُ ! ىعُو تعععُ ُٓ :طعععُك بًَععتْ ٍُهعععُك ٓعاهعععيت ًٌٕعععيْإًًَ
بعُىعاكبٚععععًَٖلٍَ ٍُ ،ثًٌَعيععععلو اىعيعليٌعععععُ  ،عععىٕيُ ٓعععُو ػٍَُععععيُ ٍعععُ كِووٍ
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ًٌٕععيًْعإًًعععُوَ  ،يعععا٘ ٍععُ كِووٍ ُٕتُوَيًععُوَ ،ثًَععً ؿَطعُٕعععُوَ ٓ ،ععُوَ ًٙععع
ًٌٓعيعععاًٍَيٌ ت ًَععـ ًٕععُ ،ععىٕيُ بل يُتًعععٌ تًُٕعععا بل يعُتًعععٌ ًْٓإًعععٌْ ٓايًٖععًٌ
ًُٕ ،بعٍَُعيعى ُٕعـ د كَ بل يُتًٌ ؿييَُ ُٓ ،ُ٘ٙطععُكٕا بععُ تُٓيععًـ ىعُ ػععى
 ؿَفعُكّععىٍَ  :ﭽﯛﯜﯝ ﯞﭼ ،ؿيععاكَ ٙعععىوؿ  بععل ٍ ًْٓععإًٌْ

ٓايًٖ ععٌ طعٍُ ععٌ ع ععاؿ ٕععُبىوَ ،بعععُ بعٍَُعاعععٍُ ٓععُوٍَ ىععُ طعٍُ ععٌ عععاؿ ٙعُّىويعععا٘
ُٓٙععَععععٌ ىعىفععععل بععىوْ٘ ،ػعععى َ ُّٙىوي ععإٌ ٍُبعُيععععٗ بععلؿوو٘ٓ ،ععععُؿٍ ٓايعععا
دعع كَ بل يُتًًُىًعععا٘ ٍععُ بعُيٖعععـ ٙععُبىوَ ؟ بًَاعىّعععا٘ بل يععععُتٌ ُٕهعععُبًٌ ،
ىُو تععُ  :وٌَ ٘ بل يُتًٌ ًْٓإًعٌ ُٙيُ  ،بل يععُتٌ كَِ ٍَُععٌُْ (ْظــب)يعٍ
ُٙيُ  ،وَ بل يعُتًٌ ًٌٕععيًْإًٌْ  ،بل يعُتًعٌ ُٕتُوَيعًٍ ٙعُيعُ .

هةلَوةسـىةي سـيــيــة ٖٓ :ذععا ٙععىوؿيٍ وٌَ ٕعىوغ طعٍُُىععٍُ ؿَؿويَٖعععآ  :ﭽﯠ
ﯡﭼ ٍُٓ ،طعٍُعُىُٔ ! ٍُٓ ػٍَُعيُىعُٔ ! ٓعٍُ ٓعُو ى ٍَُّعاععايٍُ ىعُ ّعٗ ٍعُ
ًَٕىتعععععععععععا٘ ؿ ٔ ! ﭽﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﭼ ،ؿيعععععععععععاكَ ُّٓعععععععععععُ
ػعىيَٖل ويٌععععُتُوَ  :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ غَيْررر ِﭼ ،ىععععُ ُٙكؿووىًععععا٘ ٍعععُ كِووٍ
كِيَنّعإًًعععُوَ ت ععُو و٘ ،و ت ععُ :ػعععى بجُكهعععَ داعععُ ٍععُو ٙععً ثُكهعيعل و َي ععيٌ
ؿييعُتعا٘ ًٕععٗ .
هةلَوةسـىةي وــو ة  :كَِٕاععُ يُىععًًَ بََععآٓ :عُؿٍ ٓعُوَ ًٕعُ ػٍَُععً ًععيت ؿييعُ

ؿَثُكهعَ ؟ ىعُو تعُ ثُكهعيعل وّ ؿييععُ ٙععُ٘ ! ؿٍََعًًَععٗ  :و تعُ  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨبِحررر َرقّ ﭼ ،ياػععععىؿ  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

حَررررقّ ﯨﭼ ،و تعععُٙ :عععً

ثُكهعيعل وٍ ؿييعُّ ِك هعييا٘ ٕنيُٓ ،طععُكٕا ثُكهعيععل وٍ ٕا ِك هععت ٙ ،عُ٘  ،بعُآلٔ
ثُكهعيعل ويًَ ىُ ًعايوعيٍُ ثُكهعيعل ٘ بعآ ًٕ ،ععُ ُٓ ،طععُكٕا ثُكهعيععل و ًًَٕ ىعُ
ًعايوععيٍُ ثُكهعيعل ٌٕ ٙعُو ًٕععٗٙ ،عُ٘ .
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هةلَوةســـىةي ثيــنـةـــة  :ﭽﯪ ﯫﭼٓ ،عععايا ػععع تا٘ ٕاثعاك َي ععن٘ ؟ يإعععِ ٓ :عععايا
ػع تا٘ ٍُ هعن ٍ ػعى ٕاثعاكيَععن٘  ،ىعُ و م ٍعُ بيجعُكهعيًععٌْ و م ٍعُ غعُيلٍ ػععى
ثُكهعيعًٌ  ،بًَعٖٗ ،ب ٓعُوٍَ ىُ تىوًععٌ هععن ٍ ػعى ُٕبعٗ .

ُّهعععععععٍٍُُ ؿوؤَ :ىععععععُ ؿَفععععععُكّىٍَ :ﭽ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼًٍَ ،عععععلَؿ ؿَفعععععُكّىٍَ :
ﭽﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ ،بعععُآلٔ ٍععُ ٙععٌ ٕععىوغ ؿ فععُكّىوٍ :
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮃﭼ ألعرر

 ،ىُو تععُ ٓ :ععُوٍَ ٕععىوغ ٙععُّىو مٍعُمالٕعععٌ

طعٍُُىٍُ ،ى ٍَُّعاعاىٍُُّٙ ،ىو ؿَهعيعلِزيٌعيىوَىعا٘ يٌُ ٍَُٙىيَوعت بىوْ٘ ،ثًَيُوَ
ؿفٍ ٕعىوغ بىو٘ ،بعُآلٔ ٙعٌ طعٍُعٌ عععاؿٙ ،عُّىو ؿَهعيعلِزيٌعيىوَىععإٌ  ،ؿفٍ ٙععىوؿ
ُٕ بععععىو٘  ،بعٍَُععععيى تًُٕععععا ُٓو ُٕيععععا٘ ىعععُ بًَبععععلِو بععععىو٘ ،و بععععىو٘ ،بعععُآلٔ
ىُهعإًَيعععًٍ ٙععُبىو٘ ىععُ ؿَهعيعلِزيٌعععيىوَ بععىو٘ ،بعععُآلٔ ؿفّ ٙعععىوؿ ُٕبعععىو٘،

ىٕيعُ بًَبععلِو ٕعُبىو٘ ،ىٕيععُ ىعُ ؿَفعُكّىٍَ  :ﭽﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﭼٓ ،ععُو مٍعععُمالٍُٕ بًَب ععلِو بععىو٘ ،بعععُآلٔ ٍععُ ٙععٌ ٕععىوغ ؿ  ؿَفععُكّىٍَ:
ﭽﭺ ﭻﭼ ﭽ ﮃﭼ ألعر

 ،و تُٙ :عُّىو ؿَهعيعلِزيٌععيىو ٌٕ طععٍُُىٍُ،

ُٓوَ ٙعٍَُعىيَوعيًعا٘ بعىو .
ًٍَلًَعـ ب ّا٘ ؿَكؿَىعُوٍَ ىُ ىيًَبععٌ ػععى ععُٕـ وكؿَ  :ؿيعععاكَ ٍعُ ًَٕعى طعٍُععٌ
عععاؿؿ ُٕٙ ،ـيًَ ىُهٌ ؿَهعيعلِزيٌعيىو و ػاوَ٘ ًْٓيعإًعُت ٙعُبىو٘ ،ىعُ ًْٓإًععا٘
بعُ ٙععىوؿ ًَٖٙ ععاوَ ،بعُآلٔ ٍُ ًَٕعى طعٍُعٌ ٕىوسـ  ًٙ ،ىُهًَيٌ ؿَهعيعلِزيٌعيىو
ُٕبعىوَ ،ب يُ ػعى ٍ ثُكوَكؿطععاك ٓعاو ٍعًَيعٌ دًععا ىعلؿووٕعُتعُوَ.

ٖٓذعععععا طعٍُعععععٌ ععععععاؿ ؿٍََععععًَٗ :ﭽ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺﭼٍ ،عًَلَؿ طعٍُعٌ عععاؿ ؿوو ٘ ٍعُ طععُوكَتليٗ دع كٍ دًَٖعىو ت ّعُت ،
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ٓعا ِك هعيٍُ ٙعىوؿ  ؿَىعُ٘  ،ىٕيعععُ ًٖٓوععا٘ بععُ عٌ ًٖٓوععإُ ؟ ؿٍََعًَٗ ( :إُْٖٔـا
ا ِي َُشِ ُ٤بَ َأصِـ َػشَ َِ : ٜٔ٘ع ِك ًٔ٘ٔ َٔ ٚيظـا ْٔ٘ٔ ،أَ ٚقًِ ـ ٔب٘ٔ َٔ ٚيظـا ْٔ٘ٔ) ًٖٓوعا٘ بععُ ؿوو ًععيُ ب عىىُىععا٘
ًٖٓوعإُ  :بعُ عُمعَععًٌْ بعُ مّعإٌ ،يعا٘ بعُ ؿَِْ م كّ .

ٍعًَعععلَؿ ُٓو ٕععُ ٙعععىوؿ  ت ّععُتباك ؿَىععُْ٘ ؿٍََعًَعععٗ  :تعع ُٕفعععاٌّ  :ﭽ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ٖٓذععععا ٕاًعَعًَع ععٗ ُٕ :فععععأ (طَـ ـلٔ)٘ٝى ،عععىٕيُ ىعععُ بََع عًَٗ :
(طَـلٔٓ ، ّ)٘ٝععُوَ تًُٕعععا بعععُ (ٕععُفأ) ؿ ٕعععاوَ  ،بعععُآلٔ ىععُ ؿَ ٍَععًَٗ  :ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ،
و تععُ  :ت ٍُ ُٕفععاًِّ ؿ ٕىمععٓ بىوٍْ ٕغععلز بععىوٍ  ،ىعُ ٓعُوَ ميَعـَكِزيعٌ مياتععلٍ
تًَععـ ُٙيععُ .
ؿو ي ععٌ مّإًٌ ععٌ ت ُّتب ععاك ؿَىععُ٘  ،ىععُ موعععٍُ ِك هعععيت ث ًَععـ ٕاي عُتْ ٕاًعَ ععًَٗ :

نزَبِتَ) يـ ن (أَِْتَ نـارٔبْ) ،بعٍَُعيعى ؿٍََعًَٗ :ﭽﯷﯸﯹﯺ ﭼ
( َ

وَ ًَْٓعُ ت ؿَبًعًٖعْٗ ثًَْا٘ و يُ ت ٍُ ؿكزم ٕإٌ ،و تُ ٍُ :ؿكزىلؿٕـ ًَٖٙـَ مععىوأل
بىويعععُوَو ًٌٓ ععت ٍُهعععُك ؿكزىععلؿ٘ ى ععلؿوَ ،ععىويُ كِي ععنٍ ؿكزمٕإععُوَ ! ٍَُٙبعععُتُ
ًٍَلَؿ وًععٍَُْ( :عُ ٗٓوَ) ،بُ ّإعاٍ ؿٍَعًٖععايِ (ٜكـني)َ  ،عىٕيُ (ظـٔ) ٍعُ مىكِٓععإـ
بعُ ّإععاٍ طىّعا٘ ٙععاتىَ  ،وَ بعُ ّإعاٍ يُمععنيْ ؿٍَععًٖايًٍ ٙاتععىَ ٖٓ ،ذععا بععُ ثًَعٌ
هعًامُى ععُ  ،ؿَب ععآ بن ًٕعععٗ ىعععأ ّإايععُُّ ،بُهععععيُ ؟ بعع ويَٖععُ ٓععُو ًعععىيٍَُٖ ىععُ
ؿَفعععُكّىٍَ  :ﭽ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮑ ﭼ لبقررر ة ُٓ ،و ٕععٍُ ىععُ

ثًًَعا٘ و يعُ ىُ بعُ ؿيعـ كيٌ ػعى ؿَطعُ٘ ًٍَ ،علَؿ (ٜعٓ )ٕٛيإععِ  :يُمًًٖععا٘ و يعُ ،
ىٕيعُ ُٓوَ ُّؿسُ ،ؿياكَ ىُهًًَ طىّإعٌ ٙعُبآ  ،ؿ ػع ؿَطعاتُ ػعى  ،يعا٘ ٕاطععاتُ
ػعى  ،مًاُّت ؿٍَ  ،يعا٘ مًعاُّت ٕايُت ؟ ُٓوَ بعابعاّ و ٕ ،عٌُ ٙعُك ّعُؿغ ٕاىععلٍَ ،
باعلَ ُٙك بعُ ًْٓعإعـ كيٍ ٍُ معٍَُعُٔ ٕععاؿكٍَ .
ىعُو تٍُ :عًَلَؿ ﭽﯷ ﯸ ﯹﯺﭼ  ،يعإِ ( :إٔ ْٖـا يَـ ُُظــتٝكَُٕٔٓٛ
أَ ْٖوَ ََٔٔ ايهـارٔبني)ٖٓ ،ذعا وٌَ طىمت :بُٔ موععُيُ طععُوكَتليٗ موععٍُ ٕاًعًعليًٖععا٘
ٓعا ِك هععيٍُ ٙععىوؿ  ىعلؿوَ ،وَ طععُوكَتليٗ ت ُّتًعععا٘ ٓعاكِ هععيُ ىعلؿوَٖٓ ،ذععا بععا
بن ٕني ٙعىوؿ  ثًَغعُّبعُكٍ ثايُ بععُكمٍ ػععى  ،ثًَغعُّبععُكٍ ثعلِ ُٕم ىعُتْ بععُ
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ٓعُؿَب  ،ع ٘ وَآلٌّ ُٓو ت ُّتععإُ ؿَؿ تعُوَو ع ٘ ٍُطععَُِ ٓعُو طععٍٍُُ ػعع يـ ،
ٍُطعَُِ ُٓو مٍعُ مالٕعٌ بًَبعلِو ٍ طعٍُُىعُيعـ  ،كِووبعُكوو ؿَبًَيععُوَ ؟

ُّهعٍُعٍُ هع ًَعًععُٔ  :ىعُ ؿَفععُكّىٍَ  :ﭽﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄﰅﰆ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭼٓ ،ععععععععععععٍُ
ػٍَُعيعُىعُٔ ! ٓعٍُ طعٍُُىععُٔ ! ٙعً ُٕفاًًّعٌُ ٍعُ ّٖعـ ًٕعُٕ ،عٌُ ٍعُ ٕعُفاًِّ ؿ
ٕنىٔ ُٕبىؤ ،بعٍَُعيعى  ًٙدع كَ ُٕفاًًّععٌُ ٍعُ ّٖعـ ًٕععُٖٓ ،ذععا ٕاٍَعععآ ّعٗ ؿكزم٘
ًٕ ععٓ ،ععىٕيُ ٓعاً ععيل و ؿيععععاك بععىوَ ىععُ ٙعععىوؿ  موعععٍُ ؿكز ٕاىعععات ،و تععُ :بعععُ
ثًَىيوعععيت م ًٕععىَ ت ّععُتٌ ُٕفاًّ ععٌ ٍععُ ػععع ٍ ؿووك خباتععُوَ ،بعععُآلٔ بعععُ ثًَىيوعععيت
ُٕم ًٕع ععىَ ب َعععععآّ :عععٗ ؿكزم٘ ًٕع ععٓ ،ب عععِ ؟ عععىٕيُ ُّهععععٍٍُُ ٕعععُفاًٌّ ؿ ػعععع
ًٖٓوعععإُىُ ُٕف ععاُّ  ،يعععا٘ ُٕفععععأ ًٕ ععُٓ ،ععُوَ ثًَىيوعععيت بعععُ كِووٕيلؿٕععُوَ ؿَىعععات،
بعُآلٔ ٓعُوَ ىعُ ٓايعا ِك هععياع يُ  ،ياػعىؿ ؿكزمٕعُ ؟ ُٓوَ ؿياك ؿَبعآ  ،وٌَ طىتععل وَ :
ُّيععـ ٌٕ ؿكزيععُ ىىكتععُُٓ ،طعععُك ؿكز بيعععات ؿَكؿَىععُوٍَ  ،ؿ ػع ؿكزمٕععُ يععا٘ ٕععععا ؟
بعُآلٔ ُّهعٍٍُُ ُٕفاّعًعٌ  ،ثًَىيوععيت بعُ بعٍَُععاعُ ًَٖٙإعُوَ ُٙيعُْ  ،ثًَىيوععيت بععُ

كِووٕيلؿٕعُوَ ؿَىعات  ،وَ ؿَتى ٕني بََععًَني :ؿو يعٌ ىعُ ؿَفعُكّىٍَ  :ﭽﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﰅﭼ ٓعُوَ وَآلّععـ ُٕوٍَ ٙعُكؿوو ت ُّتُىُيعُ ،و تعُ :بععُآلٔ ّعٗ
كَِو ٕععُىل ؤ ٍُاليععُ٘ ثُكوَكؿطعععاكٍ دًٚإُىعععإُوَ  ،ىُو تععُ :ىُهعًًَ ثُكوَكؿطعععاكٍ
دًٚعإُىعععا٘ كَِو ٕععٌ بيعععاتٕ ،اب ععآ ٕععُفأ ب عآ ،بعٍَُعيعععى ؿَب عآ ٍععُ ٍعىوتي ععٍُ عُم ععَُْ
تًَاعُيٌعععععَ ؿ بعععآ  ،وَ ٕابعععآ ؿكزمًٕعععٍ بعععععآ  ،بعٍَُععععيى ؿَبععآ ٍعععُ ٙعععُّىو ىعععُي
ِك هعياع تل بعآ .
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هـوود  لة نـؤ ( )9برِطـةدا وةآلمـي طـةلةكـةي دةداتـةوة:
 )1ﭽﯾﯿﰀﭼًٙ ،ع ُٕفعاًًّعٌُ ٍُ ّٖعـ ًٕععُ.
 )2ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﭼ ،بُآلٔ كَِو ُٕىل ؤ ٍُ اليُ٘ ثعُكوَكؿطعاكٍ
دًٚععإُىعإُوَ.

 )3ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ ،ثُياُّى ععإٌ ثُكوَكؿطعاكّي ععا٘ ث عآ كِ ؿَطعععُيُ ،
ىُهًًَ ثُياُّىعإٌ ثُكوَكؿطعاك بعُ ػٍَُعً ِك باعُيُٕععآ  ،ؿَبعآ ٍعُ ٍععىوتيُ ؿ بععآ
ٍُ ٙعُّىو هعًقُتًَيٌ بععُكمو دى ٕعـ  ،ىُهعًًَ ٕىيَٖعُكٍ ػععى بعآ ،و تعٍُ :عُ ػععى
بعُكَو فيَععل ٓعُو بعآ ،ؿَبعآ ٍُمععُؿَك ػععى بععآ ،وَ ٍعُ ٙعُّىو كَِوًععيًَيٌ بععُكمو
دعى ٘ ٍُ ٍىوتيعُ ؿ بعآٖٓ ،ذعا ًعايوعيٍُ ُٓوَيُ  ،ىُ ػعى بًيععاتُ ٕىيَٖعُكٍ ػعع ٍ
ب الٍ بعُٕـَىعإعٌ.

 )4ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ ،وَ ّععععٗ بععع ًَٓععععىَ ؿٍَوععع ميَيٌ ًُّٖٓععععـ كٔ ،ىعععآ ٍععععُ
ظالَّ) ؿٍَوع متل بىوَ ب بًُُك؟ ىُ تُمحْىٌٍ ُٓو
صالََٚ ُ٠اي ٖ
ثًَغُّبُك ٘ ( َعًَ ِ ُِٔٗٝاي ٖ
ُّٙىو ٕاكَِسُتًٌْ ٓام كَيا٘ ىلؿوَُٓ ،و ٙعُّىو بعآ ٓعُؿَبًٌْ بعآ ُٕم ىُتًًعٍُ
بعُك ٕبعُكَىعإًعععا٘ تُسُ ععىِ ىععلؿوَ ،بعععُآلٔ وًعععُيُىٌ بًَٖعُم ىُتًعععا٘ ٍععُ ؿَٔ
ُٕٙعات تعععُ ؿَكٍَ  ،ععُٕـ ؿٍَوعععع م بععىو٘  ،ععععُٕـ بعععُ ػععُٔ بععىو٘ ،ععُٕـ بعععُ
ثُكزًعُوَ بىو٘  ،وَ ُٕـيٍ ِك هعتْ ًُّٖٓعـ ك بىو٘ ٍُطعُ ٍَعًعا٘ !!.

 )5ﭽﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼٓ ،عايا

ثًَيا٘ هعُيل بعىو ىعُ ٍعُ ثُكوَكؿطععاكتإُوَ بععُ يُىععًًَ ٍعُ ثًاوَىععإيإـ ( ،و تعُ:
يُىع ًَعً ٍُ ثًاوَىعإٌ ػع تإًَ٘ ٍُ ،ى طعٍُُىعٍُ ػع تا٘ ؿ ) بًعلػُكَوَيُىعيا٘ ٍعُ
ثُكوَكؿطعاكتإُوَ ب بآ ،بعُكٕاُّيُىععيا٘ بع بعآ  ،ىعُ ّايعٍُ بًعلػوععيُٖوَتإُ،
ياػعععىؿ ّايععٍُ ًعععُ ِكَلْ كِ َيععنو سىكُّتيإععُ ،تععاىى وكياتععا٘ بيعععاتُوَ ً ٙ ،ععًاكتا٘
بيعاتُوَ  ،بيعإيعلهعًَٖعآْ ٍُ ػعُوٍ غُف َعُت ِك تا٘ ب َعُىعًَٖعآ  ،ىُ ٓ :عُٔ ؿًٕععايُ
ًعععاكٍ ب عآ ػععاوَ٘ ًٕععُ ،ىععُ ٓععُّلِز ؿًٕ ععايُ هبعُيٖ ععآ مًاُّتععُ ،وَ ًٖٓوعععا٘ ٍععُوَ
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بعععُكمتلَ ،وَ ٍععُوَ طعععُوكَتلَ ىععُ وٌَ ٓعععافََِْ ّععاآلتْ ثٍُ عُوَكو ميٖععـَوَك  ،ب ع
فيعإًَيٌ ثًَٖرْ ؿوو كِزفٍ ؿًٕايٌ خبعىٍَعنعًَٖعـكٍَ ،بٍَُعيعى ًٖٓوعا٘ ٍعُٔ هعُكمَويًعُ
ؿ ٕل وَو ُّٙ ،ىو ًعيُىععإٌ بع ِك ْٔ ؿَهععيُّ ىعل و٘  ،تاىععى تامععٌ بيعليَيعععُوَ ،
وٌَ ًعاععًعليَعً ؿٍََععآ :
ت يَـ٘
طـِٓـ َ
خ ًٔكِـتَ ألََِـشٕ عَعٔ ٝـ ِٕ َي ـ ِٛفَ ٔ
َي ـ َكذِ ُ
َفــاسِب ـأ بَٓـلِظٔ ـ ـوَ إٔ تشع ـََ ٢ـعَ ايـ َٗـُِـ ـ ـ ٌٕ
يعإِ ُٓ :طعُك ت بن ٕعٌْ ُٙهعيت ثآ بيعٍُ  ،ب ًععيًًَ طععُوكَ ؿكوهععييل وٍ ،
ٍُ ػعع تٌ ُّوًَعًَٖععُوَ ٍُطععَُِ ٓعافٍََعععـ بَععُوَكِيَعععٌ ،و تعُ فيعإًَيععٌ ٓععافَآلُٕت
ُٙبآ ،ىُ ٍُ ًَٕعى ٘ ٍُ :وَكِيعْٗ كِ ىٌعاْ٘ كِيٖعـ  ،ىععىكت بًَيععُوَ  ،يعإععٌ  :خبعععى و
خبعُوٍَْ ػع ّ ػاٍَعِ بيعاتُوَ  ،فيعإعِ ٍعُوَؿ ىعىكت بًَيعُوَ  ،بعُ تُٓيًـ ُٓطععُك
بعًُعُك وٌَ ٓعافََِ بقيعُت ُٓ ،و ىعاتُ ٍُ ٓععافََِ ػل ثيععل ؿَبععآ  ،ىٕيععُ ٓععافََِ
ٕاتى ٕعآ ٓعافََِ ُٕبعآ  ،بعُآلٔ ّلز ع ؿَتى ٕععآ ٓععافََِ ُٕبععآ !
 )6ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ،وَ ياؿبيع ععُُٕوَ ىعععُ
(ػعى ) ًَٓىٍَ طًَعلِ وَ بعُ دًٌَٖعني ٍُ ؿو ٍ طعٍُعٌ ٕىوغ  ،و تُ  :ؿو ٍ ٓعُوٍَ ػععى
طعٍُعٌ ٕىوسعٌ ٍُبعُيٗ بعلؿوَ ًَٓ ،ىَ بىوٕعُ دًٌَٖعنيْ دًَاععلَوٍَ ٓعُو ٘  ،ؿيعاكَ
ٍُ بعًُعًًَ ٍُهععُك مًَّٖععـ ُٓ ،طععُكٕا طعٍُععٌ ععععاؿ  ،ىعُ ٙعىوؿيععا٘ بع ال كَِو ٕعُ
ىل وَ ًٙ ،ىعأ ٍُ ًَّقووٕىوهعاْ٘ تىيَعقَكَو ٌٕ مىكِٓعإًٍ ُٕيعإاعىتىَ  :ىُ تاىُ
ى ٍَُّع ًَعً بىو٘ ٍُهعُك مَوٍ فيعابععٗ ٍ ،عُؿو ٍ طٍُععٌ ٕعىوغ ،بععُآلٔ ؿيعاكَ يُىععًًَ
ٍععُو طعععُالٍُٕ ىععُ ًععىيَٖععٌ طعٍُععٌ ٕىوسًعععا٘ طلت تععُوَ  ،عععععاؿ بععععىوَ  ،وَ كَِٕاعععُ
ػٍَُعيععًَيٌ مزكيععٍ بععىوبٗ ُٓ ،طععُكٕا و ثًَـَ عآ ٍُطععَُِ ُٓو ٕععـ ىععُ ٍعععُ ٕاو ععُّ
(سضشَٛت)ْ ًَٕى ؿووكطعٍُ ععُكَِبٌ ؿ بىو٘  ،ػُ ٍَعيٌ ؿييعَُ ٍُ ًععى َي ؿييععُ
بعىو بعآ ،بعُ ث ًَ عُو ٍُٕ طٍُععٌ ٕىوسعُوَ ،ىعُ ىععاتًًَ طعٍُععٌ ٕعىوغ ٍعُو ًععىيٍَُٖ
ُٓو ٘ ٍعًٌَ بىو٘ ٙ ،عُك ٓعُو ٘ ٙععُبىو٘ ٍعُ بعًُععُك ٍُ ،هععُك مَوٍ ،وٌَ ثًٌَععيععل
باهعْعا٘ ىععلؿ.
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 )7ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ،وَ ميَـَيًٌعععععٌ ثًَعععـ و٘ ٍعععُ ؿكوهعييعل ٕع ععـ ،
خًُ ــل) و تعععُ :اليعععٌُٕ
خًِ ــل) و تعععُ :الًععععُو دُهععععيُُ ( ،
و تعععٍُ :عععُ دُهععععيُتإـ ( َ
ُّعُٖويٌ ،وَ اليعٌُٕ كَِوًعيًععٌْ ٓاىععاكٍ ،ب يعُ هعىُٕٖتُ ىعُ ًٖٓوععا٘ تُّاًععاٍ
ن َُـا أَسِظَـِٓتَ
خ ًُ ٔكـَ ،ٞ
ٓعاويَُٖ ؿَىععات ٓ ،عُو ؿوعايعُ بيععات بََععآ[ :اَي ًٖ ُٗـِٖ َفشَظِّـِٔ ُ
دُ٘ َأسِ َُـذ بـشقَِ َٚ ،)24458( :قـاٍَ اهلََ ِٝج ُٔـ :ٗٞسدــاي٘ سدــاٍ ايصـشٝح،
خ ًِكَٔ{]ٞأخِ َش َ
َ
ألدَب ايـُلشَد) بـشقَِٚ ،)211( :أَ ٔبـِ َٜ ٞع ًَـ ٢بـشقَِٚ ،)3070( :إٔبِـُٔ َأبـٞ
َٚاي ُبخَـاسٔ ٟٓفـ( ٞا َ
ػَِٝب ــ ١بــشقِٚ ،)568( :ايبٗٝكــ ٞفـ ـ( ٞػــعب اإلميــإ) بــشقِ ،})7343( :و تععُٓ :عععُّ
ػعى يُ ! كَِوًعيٓ دعى ٘ بيععُ ،وٌَ عع ٘ دُهعيُت دعى ٘ ىععلؿوؤ .
ىُو تعُ :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ،و تُ ٍُ :كِووٍ دُهععيُو بععُؿَْ٘
كِو ٍَُتْ ىًٍُُععيإُوَ  ،ميعاؿٍَ ثًَعـ و٘ ،وَ ؿيعاكَ ىعُ ٍعُ ًععى َي ؿييعَُ ػععى ّ
م ٕعاو تعى ٕعا باي ؿَىعات ،ىعُ طعٍُعٌ ععاؿ طعٍُعًَيععٌ مزك بععُ ًَٙعنو تى ٕعا بعىو٘ ٍ ،عُ
كِووٍ دُهعيُوَو مزك بعُ ىٍُعَُْ مِ بععىو٘ .

 )8ﭽﭱ ﭲ ﭳﭼ ،ؿَدعععا يععاؿٍ عاىُىعععإٌ ػعععى بيُٕععُوَ بعُهعععُك
ػعععععع تإُوَ ،عاىعُىععععععإٌ ػععععععى بًَٖعٖععع ععُوَ بعُك ععععععاوٍ ػع تععع ععا٘ ،ب ٓعععععُوٍَ
هعىثاهعاعىم كيٌ بيُ٘ ب ػعى  ،وٌَ طىتعٓ ُٓ :طعُك ٍُبعُك ُٓوََ ػعى ٕاثُكهعَ،
ىععُ ًعايوعععيٍُ ثُكهععيعععل ٍُُٕ ،بعععُك ٓعععُوَ بًجُكهعععَ  ،ىععُ عععاىٍُ ٍُطعٍَُعععيا٘
ىعلؿوَ ،هععج َعُْ بعآ وَفععاو بعآ ُّٓعُ ّعُبععٗ .

 ٍُ )9ى تعايٌ ؿ ؿٍََععآ  :ﭽ ﭴﭵﭼ ،بعٍَُعيعى هعُكفل م بعُٗٓ ،طععُك ُٓو ٕعُ
كَِ عاو بيعُ٘ ،هعُكفعل م ؿَبعٗ ،ػع ًبعُػعت ؿَبٗ ،بعُ ّل ؿ ؿَطعُ٘.
ىُو تععُ ٙ :عىوؿ  ٍُ ثًَٖر تعُوَكؿ وَآلّعٌ طعٍُُىععٍُ ؿَؿ تععُوَ :
أ ٍُ /تعُوَكّ يُىعُٔ ؿ  ،بعُكثُك عٌ ت ُّتُىُيعا٘ ؿَؿ تعُوَ .
ب ٍُ /تعُوَكّ ؿوؤَ ؿ  ،ثًَٖعاهعٍُ ػع ٍْ بعُكٕاُّىعٍُ ؿَىعات .
ز ٍُ /تعُوَكّ هع ًَعًعُٔ ؿ  ،طعىّعاْ٘ ؿووؿٍَعًٌ بًَذععآ ؿَكَِويَعًَٖعيعُوَ.
ؿ ٍُ /تُوَكّ ى كَٔ ؿ  ،هُكجنًا٘ كِ ؿَىًٌَآ ىُ ب ًَّقوو ،ثُٕـٍ ٍعآ وَكبال٘.
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ه ٍُ /تعُوَكّ ثًَٖذُٔ ؿ  ،هُكجنًا٘ كِ ؿَىعًٌَآْ ثًًَا٘ ؿٍََآ  :هُكجنٌ عاىُىإٌ
ػعى بعـَ٘ ،عاىعُو ًٕ ْعُتُىعإٌ ػعى ٍُهعُك ػع يعا٘ ياؿ بيعُٕعُوَ .
وَ هُكَجنأ ثًًَا٘ ؿٍََآ ُٓ :طُك و تإيلؿ ،هُكفل ميٌ ب ػ تا٘ ؿَهيُبُك ؿَىُ٘.
وًعُّ (تل ًٔشَُ ( ٍُ )ٕٛفًِح)َوَ ٙعاتىَ ( ،اي َلًِـحُ  :ايؼَـلٗ) و تعٍُ :عُت ىعلؿْ٘ ًععُو
حلذٜٔـذُ
حلذٜٔٔـذُ) يععا٘ ؿَ ًٍََععٗ( :ا َ
ىلؿ٘  ،ب يُ عُكَِب ؿَ ًٍََععٗ ( :ال ُٜلًَـحُ احلَذٜـذَ إالٖ ا َ
بٔاحلَذ ٜـذٔ َُ ٜل ًٖ ـحُ)  ،و ت ععُٓ :عاه ععٗ بعععُ ٓعاهععععٗ ٍ ععُت ؿَىععلٍَ  ،وَ دىتًععاك ب يععُ ث ًَععٌ
ال ) عععىٕيُ مَوٍ ؿَىع ًَََعععآْ ٍعععُتٌ ؿَىععععاتِ َُ ( ،لًٔ ــح)يعععٍ ىُهععًَيُ
ؿَطععىتلٍَ ( :فَ ـ ٓ
ى هعجُىعإٌ بعُكؿٌَّ ػع ٍ ؿَبععلٍَِ  ،تاىعى ؿَطعاتُ ٓعُو ٓعاّاجنععٍُ ىعُ ؿَيعُوٍَ  ،وَ
( َُ ِل ًٔــح) ٍععُ م ك وٍَ ًعُكع ععـ  ،ىُه عًَيُ ىععُ ٍععُ ؿًٕععاؿ بعُػي ععُوَك بىوب ععآ  ،وَ ٍععُ
ؿو كِزفيٌععـ هععُكفل م بعىوبعآ  ،بعُٙعع ٍ ثابعُٕـبىوٌٕ بعُ ًععُكي عُتعُوَ .
ٖٓذعععا هعُكفعل مي ععٌ (فـ ـال ) ؿًٕ ععايٌ ٙعُي ععُو  ،هعُكفعل ميعععِ ؿو كِزفي ععٌ ٙعُي ععُ ،
علِــشُ بايظٖــعَادَاتٔ ايٖـ ٔتـ ــ ٞتَطٔ ــٝبُ بٔ ـَٗ ــا احلََٝـ ــا ُ٠ايذَْٗٔٝـ ــاَُٖٚ ،ـ ــَٛ
ال ُ ايذَْٝـ ــ : ٟٛاي ٖ
(ايلَـ ــ َ
اي َبكَ ــاَٚ ُ٤ايعٔـ ـضٗ َٚايػَٔٓ ــا ،)٤و تعععُ :هععععُكفل ميٌ ؿًٕعععايٌ بلييًعععُ ٍعععُ وَؿَهععيٚعًَٖإع ععٌ
بعُػيعُوَكيًُىعععا٘ ىععُ فيعععإٌ ؿًٕعايعععا٘ ثععآ ػععع َ ؿَبعععآ ٓ ،ععُو ًٍٕ بلييًععٗ ٍععُ :
ّعإُوَْ ،بعاآلؿَهعيتْ  ،ؿَوٍَعُّعُٕعـيعٌ .
بعُآلٔ (ايلـال األُخش )ٟٚهععُكفل ميععٌ ؿو كِزف ٍ ،عُ ععى ك ًعععيا٘ ثًَيعـٍَ َ ( :بكَـ ـا٤
ال رٍُ ،عٔ ـ ًِــِ ٔبــالَ دَ ـِٗ ــٌ) ،و تععُّ :إععععُوَ بعُبععععآ
ٔب ــالَ فََٓ ــا ،٤غٔـ َٓ ــأ ٤بـالَ فَ ـكِ ــش ،عٔ ــضٓ بٔ ــ َ
ٍُبعُيعٗ عىو٘  ،بآ ًٕعاميٌ بُبعآ ٙعُف كبعىو٘  ،باآلؿَهععيًعٌ بُبععآ مَبعىو٘ بعىو٘ ،
وَ م ًٕععاكيعٌ بعُبععآ ُٕفعاًّعٌ .
ىعععُ ؿيعععاكَ ٓعععُوََ تعععًُٕا ٍعععُ بعًُُٙععععيـ ؿَهعيـَىعععُوٍَ  ،ػععععى ٍ ثُكوَكؿطععععاك
هعُكفعل ميعٌ ؿًٕععاو ؿو كِزفّععا٘ بعُ موععُْت بيععات .
ّعُهعععٍُعع ععٍُ

ععععععى كَٔ  :ىعع ععُ ؿَفعع ععُكّىٍَ  :ﭽﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ( ،طعٍُعُىعععٍُ) طىتًععععا٘ ٓ :ععععايا تعع ٙاتىويعععععُ
الّا٘  ،تاىى تًُٕععا ػعى بجُكهعيني ،وَ ٓعُوٍَ ىُ بععابْ باثععًعل ٕعْعا٘ ثُكهعيىويعإُ
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و مٍ ٍععآبًَعًٖعٗ ؟ بعُ هعُكهعىوكِّإُوَ ،و ؿٍََع ًَعٗ ،ياػعىؿ بعُ ٕيعىوٍَعًعٌ ٍعًَيلؿٕععُوَ
ٓععععُو ثلهععععًاكَ ؿَىععععُ٘  ،و ت ععًُ :عععيًَيٌ مزك هعععُيلَ ! ىععُ ت ع ؿ و ّععا٘ ٍعًَبي ععٍُ :
ؿَهعيبعععُكؿ كٍ ٓعععُو بعععتْ ُعععُُْٕٔ ثُكهعيعععل و ُٕ بعععني  ،ىعععُ بعععابْ باثًعل ٕعْعععا٘
ٍُهعُكيا٘ بىو٘  ،وَ بًَٖني تًُٕا ػعى بجُكهعيني !
ٙعٍَُعبعُتُ ُٓٔ ُّهعٍٍُُ ػعى بعُيُىعاعلتْٗ تعًُٕا ػععى ثُكهععيُٖ ،وٌَ م ٕعايععا٘
ؼ ـش) ،و تعُ :طععليٌَ ٙعُّىو طليًَعُىععا٘ بعععىوَ ،
طعىتعىويعإُ ( :عُـكِ ـذَ ُ٠ايعُـ َكـ ـذٔ عِٔٓـذَ ايبَ َ
ٍععُ الّ ّلز ع .
طُـ ـ ِبشَإ ال ! بعًُعععُك بعع ُّهعععٍٍُُ تًُٕعععا ػعى ثُكهعععيًٌْ ،تععًُٕا ػعععى بععععُ
ثُكهعيعل وٍ ػع م ًٕعْٗ ،تًُٕععا بعُٕـ يُتًعٌ ب ػععى ىعلؿ٘ ،مزك بععُ مَمحعُت كِيَعٌ
ؿ طععلتعىَ ،بعُآلٔ بع ًععًععلٌْ ٙاوبععَُ ؿ ٕعا٘  ،تُّاًععا ؿَىعٍُ مزك ٍععُ الّ ٓعاهععا٘

بععىوَ  ،وٌَ ػعععى ٍععُ هععععىوكَِتٌ (يىهععك)ؿ ؿَفعُكّععىٍَ  :ﭽﭩ ﭪﭫ

ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭼ ،و تععُ :مزكبعُيعععا٘ ًْٓععا٘ بعععُ ػعععى ٕاٙعًَٖ ععُّٗ ،طعععُك
ٙعاوبعًٌُ ب ثُيععـ ؿَىعُ٘ ،ىعُ ؿيعاكَ ٙعُك ىعاتًَععً ػعى ثُكهععيًععًٍ ٙاوبععَُ بع
ػعى ثُيـ ىلؿٌٕ كَِطععَُِ ىععُوتُٓ ،وىعاتُ ػععى ٍ بععآ ًٕعععام ٕععايُوٍَ  ،وَ ٓعُو ىععاتُ
بعُ ًٓعْإًعٍ ٍُ معٍَُععُٔ ٕععاؿكٍَ .
ٖٓذععععا هععُكَجنععععأ ؿٍََععععًَٗ  :ﭽﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﭼ،

ٖٓذعا ُٓطعُك ت ٍعُ ِك هععيإٌ ٓ ،عُوٍَ ىُ ٙعُكًَِععٍُ ثععآ ٍعُ ًَْٓععُ ؿَىععٍُ  ،ب ّعا٘

بًَعٖعُ ،ؿياكَ ىُ ؿٍََع ًَعٗ  :ﭽﮃﮄﭼ ،وًعُّ ( :وعععـ) ،يعإعِ  :طقعت َ َٚ( ،ع ـذَ،
َٜعٔ ـ ـذَُٚ ،عِ ـ ـذَاّ ،ايِ َٛع ـذُ ُٜظ ــت ِع ٌَُُ ٔفــ ٞاخلَ ِ ٝـشٔ َٚايؼ ـ ـشَٓٚ ،عَ ـ ـذََٜ ،عٔ ـ ـذَُٚ ،عِ ـ ـذَاّٚ ،اإلَٔ ٜع ـ ـادُ ٔفــٞ
ايؼٖ ـشِّ َفكَ ـ  ،أَِٚعَ ـذَ ُٜٛع ـذُ َٚعٔ ٝـذَاّ) ،وًعُّ (ٚعذ) ٍعُ ػًَعلو ًععُكِؿ بعُىععاكؿٍَ ،و تعُ:
ٍُ بعٍَُعًَٖعـ ٌٕ عاٌ ،وَ ٍُ ُٙكًَِعُ ًٍَيلؿًٍٕ ؿ  ،بعُآلٔ (ٔإَ ٜعـ ـاد) ىُ ٍُ (أَِٚعَـ ـ َذ)َوَ
ٙععاتعىَ ،تًُٕععا ب ٙعُكًَِععُ بعُىعععاكؿٍَ .
ٍع ًَععلَؿ ىُ ؿٍََعًَععٗ  :ﭽﮂﮃﮄﭼٓ ،ععُوَّ ىعُ تعع وَعععـٍ ثًَععـَؿٍَ

بعععُ ًَْٓععععُ ،و تععععُ :طعقيْععععا٘ ثًَععععـَؿٍَ  ،ياػعععىؿ ُٙكًَِعععٍُ ثععععآ ٍععُ ًَْٓععُ ؿَىععٍُ،

......

()20 – 56

[ ] 226

ىٕيععُ ب ٙعُكؿووىًعا٘ بعُىععاكؿٍَُٓ ،طععُك ِك هععت ؿَىعععٍُ ب ّعا٘ بًَٖعععُٖٓ ،ذععا بععا
بن ًٕعٗ ٙععىوؿ  عع ٘ وَآلٔ ؿَؿ تععُوَ ؟

ّعُهععٍُععععٍُ ثع ًَعٖذععععععُٔ :ىععععُ ؿَفععععُكّىٍَ :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﭼ (ٙعععىوؿ  )فُكّ ععىوّ ٓ :ععُوَ ٍععُ ثُكوَكؿطعععاكتإُوَ هعععن و
تىوكَِيًيععا٘ ىعُوتععُ هععُك ،و تععُ ٍُ :اليعععُ٘ ػععى وَ بعلِيععاكّ هعن ؿ ٕيععا٘ ؿَك عععىوَو
ًٍَيعا٘ تعىوكَِ بعىوَ .
ٖٓذعا ًعايإِ باهعُ ىُ بيجعُكهععيُىا٘ ى ٍَُّعًَعً بعتْ ُعًُُّٕععا٘ ُٙبععىو٘  ،ىعُ
ٍععععُ ًَٕعى ًٕعععععا٘ ؿ ( :ال َََٓ( ْ)٠ـ ــا( ْ)٠عُ ـ ــضٖٙ )٣ععععععُبىو٘  ،ىععععُ (الُٕٙ )٠ععععـيًَ ٍععععُ
تىيَعقَكَو ٕ ععٌ مّععععإٌ عُكَِبععععٌ ؿٍََععععًَٗ َُ ( :ؤَْٖ ـ ـح)ٍ (ٔإيَ ـ ـ٘)  ،يعععا٘ ( َُؤَ ْٖــح)ٍ (ال)
بععىوَ  ،وَ (َََٓـ ـاَُ ( )٠ؤَْٖـ ـح)ى (ََٖٓـ ـإ)َ  ،وَ (عُـ ـضَُٖ ( )٣ؤَ ْٖـح)ى ( َعضٜٔـضَ)ه ،ىعُ ُٓو ٕعُ
ؿيععاكَ هععآ بععت بعىو٘  ،بعُ سًوعععاب هعععآ بيععٌ ًَّعًٖععُ بععىو٘ .

ٖٓذعا ٙعىوؿ  ؿَفُكّععىٍَ  :ﭽ ﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﭼٓ ،عععايا ًَٓععىَ ًعععُكَِ موعععُو ٌّععيعععىّلِ
ٍُطعَُِ ّٗ ؿَىعُ٘  ،ؿَكبعاكٍَ ُٕٙـيَععً ٕعاو ٘  ،ىعُ ػعع تاْ٘ بعابْ باثًعل ٕيععا٘ ٓعُو
ٕاو ُٕتا٘ بعُىعاكًَٖٙعاو٘  ،بع عُٕـ ًععيًًٍَ ،عُ ىعاتًَيععـ ىعُ ػععى بعٍَُعاععٍُ ٍُهععُك
ُٕٕعاكؿووُٕ ػعى كآ ؟! ؿيعاكَ تًُٕعا ػعى َ ؿَم ٕآ ؿَبعآ ِ بجُكهععيعلٍَ ،ىعُ تًُٕعا
ثُكهععيعل وٍ بعُ ٙععُو ّ ،افععٌ ُٓوٍَ ُٙيعُ ،بجعُكهعيعلآْ بُٕعـ يُتًعِ ب بيعلآ .
ىُو تُ :عُمًـَو ًْٓا٘ ،بععُ تايبععُت ىعلزىععٌ ًْٓعاْ٘ عُمًععـَ  ،ىعُ بلييًعععُ ٍعُ
ػعى بعُيُىعاعلتٗ (تٛسٝـذ) ؿَبععآ ٍُاليععُ٘ ػعععى وَ ُٙو ٍَعععٌ ثًَبعـكٍَ  ،وَ ؿَبعآ ٍعُ
اليُ٘ ػعى وَ  ،بعٍَُعاعٍُ ٍُهعُك ُٙبعآْ عًَعًَْعً ٍعُ اليعُ٘ ػععى وَ بععآٖٓ ،ذععا ًَْٓعُ
ب ّا٘ ؿَكؿَىعُوٍَ ىعُ بعًُععًَيُ ٍعُ ًْٓععاْ٘ عُمًعععـَ ،ب يعُ ٙععىوؿيٍ ؿَفعُكّىٍَ :
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ،ععععاوَكٍَِ بعععّٖٗ ،عععًٍ ٍُطععععَُِ

ًَٓعىَ ٍُ عاوَكِو ٕعإععٓ ،يعإعِ ّ :ععاؿ ٔ ًْٓعا٘ ٕاٙعًَٖعٗ  ،ععاوَكِيَعِ هعن ٍ ػععى بعٗ.
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ّعُهععٍُعٍُ ًععًُععُٔ ْ ىع تعايعٌ ٖٓ :ذعا ٓايعا هعُكَجنعأ ع ٘ بىو ؟ ػعى ّ ثُكوَكؿطعاك

مزك بعُ ىىكتًعٌْ بعُ ػعىآلُعُيٌ ؿَفُكّىٍَ  :ﭽﮦﮧﮨ ﮩ

ﮪﭼ ،هعُكَجنععععأ ػعععع ّْ ٓعُو ٕع ععٍُ ٍُطععععٌٍَُ ؿ بع ععىو٘  ،بعععُ بعُمَيععععِ ػعععع ّا٘
ؿَكبعامّعععا٘ ىعععلؿ٘  ،و تععُُٓ :و ٕععٍُ بعععُ ًْٓععاْ٘ بعععُ عُمًععـَوَ ٍُطعععَُِ ثُيعععأْ
بعُكٕاُّى ععٍُ ؿ ب ععىوُ٘ٓ ،طعععُكٕا ىعافلَىعععإًٍ ٙععُك ٍُطعُ ٍَ ععًـ بععىو٘  ،وٌَ ػععنْٔ
م ععُؤْ ٍ ،ععُ كِووّ ًع ععىيَْٗ ًٌٕععيًْإ ععُوَ  ،بعععُآلٔ ٍُطعععَُِ بعععُكٕاُّو كِيَبامَىُيععـ

ميـإ
ُٕبعىو٘  ،ىُو تعُ  :ﭽﮦﮧﮨ ﭼ ،يإعٌ َٚ( :ا ٖيزََٔ َٜٔعَـُ٘ باإل َ
اإلت َب ـاعٔ) ُٓو ٕعٍُ بعععُ ًْٓعاْ٘ عُمععًـَو ًعىيَٖيعُوتٖععٌ ٍُطععًٍَُـ بععىو٘
ٚايعَـ ـكٔٝذَِّ َٚ ٔ٠
ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﭼ ،وَ ُٓو ٍُٕ ىُ بلِو يا٘ بُ ٓعايُتُىعإٌ

ًَْٓععُ ُٕىععلؿو ،بًَعبعلِو بعىو٘  ،ؿو بع ِل وّعا٘ ىعلؿ٘ .
ٖٓذعا ٍعُ هعىوكَِتُىععإٌ ؿييععُؿ وٌَ ػععى ثٌععيًى ٘ بععآ بععُ تُفعِععًَُ ٍعُ ىاتععِ
كِووٕيععععلؿُٕوَّ ّإععععاّ ٓايُتعُىإععععِ هععععىوكَِتٌ (ٖ ــٛد) ؿ باهعععٌ ؿَىعععُيٗ ،ػععععى ٍ
ت ٍَعُهعيًَعْٗ ؿ ؿطُك  ،بايعُىٌ مزك بًَُٙععنٍ ٕعاكؿَ هعُكيععاْ٘ بععُو بايععُ  ،ؿو بعع ِل وٍ

ىعلؿْ٘ تامٌ ٍعآ ًٌَُٕٙعَ  ،ؿو يٌ ؿَفعُكّىٍَ  :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ﭼُٓ ،و ٕعُ

بلِو ؿ ك ُٕبعىو٘  ،ب يُ ًعايوعيٍُ ُٓو هن هعُػيٍُ ػعى ٍ ؿ ؿطععُك بعىو٘  ،ىُو تُ :
ػعى ٍ ثُكوَكؿطعاك ٓعاو ب ّا٘ باهٌ هعُكَجنعاٌّ ًعىوٌّ طٍُعٌ عاعـ ؿَىعات  ،ىُ بععُ
ًعىيَٗ ٙعىوؿ  ٍبل يعا٘ ُٕىعُوتٗ ،وَ هعُكَجنأ ميعإبععاكٍ ؿًٕععاو ؿو كِزف بعىو٘ .
ٍَُٙبُتععُ ٓاّععإرْ سًيعُْتعععِ بٖععُكَِتًًٍ ٍ عُ ط ًَععع ِل ُٕوَّ ٓععُو بُهُكٙعععاتإُؿ ،
ؿَكي ْ عًبعلَِت ًٍَعىَكطلتٖعِ ٓى عُتِ ثًَغُّبعُكّ ىع تايعِ يعُ .
ػ َٗذُ َإِٔ ال ٔإ َيَ٘ ٔإال أَِْتَ  ،أَطِ َت ِػ ٔل ُشىَ ََٚأتُـٛبُ ٔإيَ ِٝوَ.
ش ُِ ٔذىَ  ،أَ ِ
ط ِبشَا َْوَ اي ًُِٖٖٗ َٚبٔ َ
ُ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ عةؽفسةًاْ حةوت ( )7ئسايةت عةطؾيَتسة صسؤي  73( :تا  ،)79هةو حةوت ئسايةتةعا ،
صسوا  بافي بسةفسةؽٓاتسي ىساهَذ ء طسةهةكةي واتة :طسةهسي (ثم ٕد)ًساْ بسؤ عةكسسات،
كة ٍسواؽةًني بسةفسةؽٓاتة صسواي ثةؽوةؽعطساؽ هسة فووؽةةتسسي (األع سا م)عا بافسي كسؾعوة،
طسةهسي (ثٕد)يه ئسةو طسسةهة بسووْ  ،كسة صسسوا حومستسسؾيَلي وةن ًو سيسسـةو بسةهَسطسسةي
ثيَغسةًبسةؽايةتيسي ىساهَذ  ثيَغاوْ  ،وة ىساهَذ  بسة طسةهةكةي طسوتوة  :كة عةفسس
هسةو حومستسؾة ُسةعةْ  ،ئةطسةؽُا توومسي فسـا عةبسّ  ،ئِ سا ئسسةواْ بيسؾيَلسسياْ ٓسسةبووة ،
عيسساؽة ؽةؤػيَسسم حسومسستسؾةكسة ئساوي هسسآ صسواؽعؤتسسسسةوة  ،ؽةؤػيَسلسيسسه صسؤيسسسساْ ئساويسسسساْ
هس سسآ ٓسةهَس َيسِ سسسساوة  ،وة ئسسسةو ؽةؤػة كس سسة حومستسسسسؾةكة ئسسسساوي هس سسآ صسسسسواؽعؤتةوة  ،عيسسساؽة
حومستسؾةكة ؿؤؽ طسةوؽة بسووةء ،ئسساوةكة ٓسسةًوو صسسواؽعؤتةوة ،بسةةَ ئةواُيسسه طةهسس
(ث ٕد) ٓسةًووي سساْ مسيسسسؾياْ هسسسسآ عؤم سسيوةو  ،فسووع َي سسلي ؿؤؽيسساْ ه سسآ بيسِي سسوة  ،وةن
ًو يسـةيةكسيه هة مساصة بسةؽعيَسسلي طسسةوؽة ٓاتؤتسسة عةؽيَ  ،بسةٓسسؤ عاواو ثاؽةاُسةوةي
ثيَغسةًبسةؽ {ىساهَذ }ةوة  ،وةن عوايي بافسي عةكسسةيّ  ،وة ثيَسسي طسسوتووْ  :عةفستسسي
هسآ ًةعةْٓ ،سة ؽوةٓا ئساًؤػطسساؽيي كسؾعووْ كسة يساعي ٍسساكةي صسسوا بسةفسسةؽ صسؤياُسسةوة
بلسةُ سسةوة  ،كسسة كؾعووُيسسة ريَطؾةواُسسي طسةه سسي سساع ،وة عؽوفسسستلؾعُي صاُووبسسسةؽةي هسسة
عةمس ء ٍياكساُغا  ،بؤ ئسافساْ كؾعووْ .
بسةةَ ؿهسةؿالُسي بيَبسؾةواو صسسؤ بسةؿهسسطؾاُ طسةهسسي (ث ٕدم)يسه  ،وةن ٓسسةًوو طسسةالُي
عيلة  ،كةوتووُةتة فسةؽكيَنسييء ياصيي بسووْ  ،هسة بسةؽاُبسسةؽ ثيَغسةًبسسةؽ ىسساهَذ عا ،وة
ًنستوًؾةياْ هةطسةيَ بؾواعاؽة ٍةوفساوةكساُغا كسؾعوة  ،هسةباؽةي ثيَغسةًبسةؽايةتيسسي ىسساهَذ
ةوة ،وة بيَبسؾةوايي صسؤياُياْ عةؽبؾةيوةو  ،فسةؽةجنساَ حومستسؾةكةمسسياْ فسةؽبؾةيسسوةو
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ثةييسسساْ كسسؾعوة  ،واتسسة  :القةكسسساُياْ بؾةيسسوْ  ،عوايسي فسسسةؽياْ بؾةيسسوة  ،وة ىساهَخسينسسياْ
بيَسٌِسسسةت كسسؾعوةو  ،هسسة ئساكسسساَ عا بووًةهسسةؽؿةو ٍؾيلسةيةكسسسي بسةٓيَسسسـ هسسسيَي عاوْ  ،وة
هةطسسسةيَ ؿةويسسغا تةصسسس ء يةكسقسسساْ بسسووْ  ،ىسسساهَخيه ثنستسسسي تسيَسسسلؾعووْء بسسسة عاظء
حةفسسؾةتةوة ث َيسسي طسوت سسووْ  :ئسسةي طسسسةهةكةَ ! ئسسةوة ثةي سساَء بسسسةؽُاًةي ثةؽوةؽعطسسساؽَ
ثيَطسةياُغْء  ،عهَقسسؤؿيسيٍ بؤ ُواُسسغْ ،بسةةَ ئيَسسوة عهَسقسسؤؿاُتساْ صسسؤو ُسساويَسّ .
ئِ سا صسوا ثنسستسيواْ بسآ ئيٌَة هسة كساتسسي تةـقسيسسؾكؾعُي فووؽةةتسسي (احلج سم)عا  ،بسسة
عؽيَسؼيي بافي بسةفسةؽٓاتسي ىساهَذء طسةهةكسةي (واتة :طسةهس ثٕد) عةكسةيّ .
(احلجس)يه بسةو فسةؽ ؿةًيِة طسوتسؾاوة  ،كة طسةهسي (ثٕد)ي هس َيسبسسووة  ،بؤيسة ئيٌَسة
ققسةكؾعُي تسيَؾو تةفسةي عةؽباؽةي بسةفسةؽٓاتسسي ىسساهَذء طسةهةكسسةي ٓ ،سةهَسسغةطؾيّ بسؤ
كساتسي تةـسقسيسؾكؾعُسي فووؽةةتسي (احلجس) إُمغاٞماهلل .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وة بؤ الي طسةهي فسةًووع ىساهَخي بؾاياُسٌسساْ ُساؽع ،طسوتسسي  :ئسةي طسسةهةكةَ ! صسسوا
بجةؽفسنت رطسة هسةو ثةؽفستسؾاويَلي عيلةتاْ ُية (كة مسياوي ثةؽفستسسؾاْ بسيَ) ،بيَطسسوًاْ
بسةهَسطسسسةيةكي ؽةووُتسساْ هسسة ثةؽوةؽعطساؽت سساُةوة (هةفسسسةؽ ؽةافستي سسي ًسسّ) بسسؤ ٓسساتوة  :ئسسةَ
حومستسؾةي صسوا بسؤ ئيَسسوة ُ ،ينسسساُة (ءًو سيسسـة)يسسة ،عةرسا هسسيَي طسسةؽةيَّ بسا هسة ؿةوي
صسسسواعا بوَسسسسةوةؽةيَء  ،بسسسة صؾاثسسة عةفستسسسي ًةطسةيةُِ سسآ ،ئةطسسسةؽُا فسسـايةكي بسسسة ئ سيَه
عةتساُطسسسسؾيَ ﯽ وة يسساع بلةُسسةوة كسسة (صسسسوا) ئ َيسسوةي ط َي سؾةاوة بسسسة ر َي سسطؾةواْ هسسة عواي
(طسةه سسي) سساع ،وة هسسة ؿةويسسغا عةفستسؾةؤينسسستووي كسسؾعووْ ،هسسة ثيَغةمستةكسسساُغا كؤمسل سساْ
عؽوفسسس عةكسسةْء  ،هسسة ٍياكساُينسسسسغا صسساُوواْ عةتامسسّ ،عةرسسا يسساعي ٍساكةكسسساُي صسسسوا

(بسةفسةؽصسسسؤتاُةوة) بلةُسسةوة ،وة صؾاثسةكسسساؽاُة هسسة ؿةويسسغا ؽةةـسسستاؽ ًةكسسةْ ﭫ ئسسةو
عةفستسؾؤينستوواُسةي صسؤيساْ بسسة ؿهسطسسؾت هسة طسةهةكسسةي  ،بسسةواُةياْ طسسوت كسة بؾةوايساْ
ٓيَِسسسا بسسسوو هسسسة ٍةوفيَِؾاوةكسسسساْ  :ئسسسسايا عةؿاُسسسّ (قةُا ةتتس سساْ وايسسسة) كسسسة ىسسسساهَذ هسسسة
ثسةؽوةؽعطساؽيسسسةوة ؽةةواُسسة كسسؾاوة ؟ (بسسؾةواعاؽة ٍةوفسيَِؾاوةكسسساْ) طسوتيسسساْ ( :بسةهَسسسسآ)،

بيَطسسسوًاْ ئيٌَسسة بسسسةو (ثسسةياَ)ةي ث َيسسي ُ َيسسؾؽاوة  ،بؾةواعاؽي سسّ ﮄ ئةواُسسةي صسسسؤياْ بسسسة

ؿهسطؾتبسوو  ،طسوتيساْ  :بيَطسوًاْ ئيٌَة بسةوةي بؾةواتساْ ث َيسٔسيَِسساوة  ،بيَبسسؾةوايّ ﮍ ئِ سسا
حومستسسسؾةكةياْ ثةيلسسسؾع (و فسسسةؽبؾةي)ء هسسة ـسسةؽًاُي ثةؽوةؽعطسسساؽيياْ يسساصي بسسووْء
طسوتسياْ  :ئةي ىساهَذ ! ئةطسةؽ هة ؽةةواُةكسؾاواُي (صسواي) ئسةوةي ٓسةؽةةمسسةي ثسآ هسسيٌَاْ

عةكسسسسةي بسةفسسسسسةؽًاْ بيَِسسسسة ﮝ ئيسسسسغي بووًةهةؽؿيسسسسةن (ي طسسسسسةوؽة) طؾتِسس سسيء هسسسسة

ًةُسـهَسطساك سسةياُغا بسسسة ؿةويي سسةوة تةص سس بسسووْ ﮤ ئِ سسسا ئسسةويه ثنستسسسي تسيَل سسؾعْء
طسوتسي :ئةي طسةهةكسةَ ! بيَطسوًاْ ثسةياًي ثةؽوةؽعطسساؽًٍ ثيَطسسةياُغْء (عهَقسؤؿييسسٍ بسؤ
ُواُسغْ) بسةةَ (ٍي بلسةَ كسة ئيَسوة) عهَقسؤؿاُتساْ صسؤمسِساويَسّ ﮳)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
اللَ ٛمالَٕاضٔ َٛمعَيمَٔٗ ٛمْ اٌَحِمَُٔم َو ِطُٕض ٛةمٔضُ ى٘مغ ّادٚم
(ﯧ) ( :البٍََٗٓ :ٛمالدِّ َ
الػٖ ا ِٔدَ ََِٖمٍََِِّّٗ ٛم) )ٛ ٍََِِّّٗ( ،ياُسسسس  :ؽةيَ ثينسسساُغةؽيَلي ؽةووْء ئسسسساملؾا ،رسسسا ؽة َ
ي
ثيَنساُغةؽي سةقس َوسيي بآٓ ،سي بسةؽٓسةفسس بسآٓ ،سسةؽ ؽةيَ ثيَنساُغاُيَم كسة ًؾؤ سس
بطسةيةُيَتسسسة ئةجنسسسساَ  ،ثيَس سس عةطسوتسسسسؾيَ ،)ٍَٛ َِِّّٗ( :بؤيس سسة بسسسسة مسسايةعييسسسسغاُ عوو
مايةعاْ طسوتسؾاوةٍ ،)ٍَٛ َِِّّٗ( :سوُلة ئةطسسةؽ عوو مسايةعيسسي عاعطسسةؽ ،مسايةعيي بسغةْ
هةفسةؽ مستسيَسمء بوَس َيسّ  :ئةَ مسستةًاْ ئساوا بيِيسوة ،يساْ واًساْ بيقسستوة ،يساْ واًساْ
ئساطسا هسسآ بووةً ،اُسسا وايسسة عاعوةؽ ؽةيٌَِسسايي عةكسسةْ بؤ ٓسةق .
مىَ نم) ،حومستسسؾي ًسآ
(ﯬ ﯭ) ٌَ( :اقَ  )ٛكؤيةكسسسةي (ٌُ ََٕةمٌَٔٔ َٗ اَم)ةٌَ( ،اقَ :ٛمٌُِ ََ ٜما َ
ثيَي عةطسوتسؾيَ (ٌَاقَ ٛم) ،بسسةةَ ئسةوةي ثيَسي عةطسوتسسؾيَ :ﭽﯬ ﯭﭼ ،حومستسسؾي
ًيَِسسةي صسوا ،عيساؽة حومستسؾيَلي تايبسةت ( ٌَ اقَٛم َوخِصُٕصَ )ٛبسووة ،كسسة وةن عوايسي
بافسي عةكسةيّ هة بسةؽعيَسلي طسةوؽة ٓسساتسؤتسة عةؽيَ.
اٌِط ا مَُمؤ َِم
طم ًاةمالم َىظٗم ُٖ َي اهُم ِٔ ٘مْ نِّم َو ام َٖ ٍَ اهُما َ
طُْم َٖىَطٗ ُْموَ ٓ
(ﯷ ﯸﯹ) ( :وَ ٖ
ي هة ئاؿاؽ ،كة توومي ئيِقساْ بسآ (وَطٖ ُْم
َُذَ )ٝومةي ( َو ظم) بة ٓةؽ مستيَم عةطسوتؾ َ
طُْموَط ا) واتة :ثيَسي طسةينسس  ،هة ئساؿاؽو مستيَم كة ئيِقساْ ثيَي ُاصسؤو بسسآ .
َٖىَ ٗ
خمَ َم
خلالََِ :ٛمالٍَِّٗم اِّ ٛمعَ ََماليَِٗ سَةمَٔ َ
خمٔٗفَ )ٛيسة ،عةهَسسسآ ( :ا ٔ
خ َمفَا )ٞكسؤي ( َ
(ﭔ ) ُ ( :
خالََِ ٛم) بؾيتسية هةوةي كةفسيَم هة رياتسي كةفيَم
ِ الَُْمِ الٌَاًةمقَ اًَمِّاألَ ِوسَمعَ ٍُِْ)ٔ ( ،
خ َم َمِ الَُْمِ الٌَاً) ،ـسسآلُسل سسةل هسسة ريساتسسسي
بسسسة كساؽ َي سسم ٓسةهَسقسسسسآ ،عةطسوتسسسؾيََ ( :
ـسسآلُسلسةل عاُينسس  ،واتسسة :هة مسويَِسي ئةو كساؽةكسةي بسةؽةيَوةبسسؾع.
(ﭘ) َُ( :صِ منُمالبَ َٕاٞموُط أَاٚماألَءِ صَاٞمِٔ ٘مالم ىَك اُمخٔ الَ ُمالٍٗم بم ِّٕ)  ،ومسسسسةي
(َِّ َٕاٞم)  ،بؾيتسية هة مسويَِيَم كة ٓسسةًوو بسةمسةكسساُي يةكقسساْ بسّ ،بسسة ثيََسةواُةي
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(ٌُب ٕٓ)ةٌَ( ،ب امٍٖب ٕا) وات سسة :بسةؽؿب سسؤوة هسسة ئسافستسسسي ؿةوي ،عةطسوتسسسؾيَُ ُ ٕٓ ِّ( :م َل ُْم
وَك اٌَاًم:مضَ ِٕٖٖتُ ُْ) واتة :مسويَِةكسسةَ بؤ صسؤوء تةصسس كسسؾع .
ءبِ رم)
(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) ( :العَِٗ وُمَٔالعََِ ُ٘مَٖ َتيَازََِّ اَُةم ٌَ ٕمءَ رِ ُم َ
ءبِ ر)ة ،وة (ءَ رِ ) واتسسسة :ؽةاكسيَنس سساْ ،ئسسسةوة
ومسسسسةي (عَِٗ وُةمعَ َٔ ٘) وةن (ءَ رِ م َ
عوواُ سسةو ٓسةؽعووك سسياْ بسسسة ًاُسساي صؾاثةكسساؽي سسي ع َيسسّ( ،العَ ِٗ وُمَٔالعَ َِ ٘م:مالفَط ادُمم
ط اًمَٔحُكُ َى ًا) ،واتسسة :صؾاثةكسسساؽيي بسةؽٓسةفسسس ء ًة ِةويسسس ب سآ ،هسسة ؽةووي
ح ٖ
حوكسٌسسةوة بسسآ .
(ﮎ ﮏ)  :واتة :فسةؽياْ بسؾةي ،ياصسوع ثةييساْ كؾع ،واتةٍ :واؽ ثةهسيساْ بسؾةي،
ص َمُْ)،
حل ِٕضمٔال دٖازَمَٔيَ ِٗ َس ِٔىَام:مََُصِ م َّامةم َعيَ ِس ُت ُْ  :قطع حمُ ِ
عةطسوتسسسؾيَ( :عُ ُيسُما َ
واتسة  :هسة ؽةينسةَ كسيَنسسا ،ياصسسوع ؽةينسسةييٍ بسؾةيَ ( ،ع ميُس) واتسة :فسةؽبسسؾةيّ ،وة بسسة
ًاُسساي بؾةيِ سسي ثامس سسوو ،يساُسسس  :ثيَيةكسسساُي ثامسسسةوةي وةصسسيه عةطسوتسسسؾيَ ،ياصسسسوع
بؾةيِس ٓسةؽ ٍسواؽ ثةهسي .
طسَا ُمالػٖ دٖٔدُم)( ،زَءِف ٛم) واتسة :هةؽؿيِسةوة ،بووًةهسةؽؿة،
اضِ ٔ
ءفَٛم:ما َ
(ﮟ) ( :السٖ ِ
ء َمال َب ِسُ) ؿةوييسةكسة هسةؽؿييسةوة ،ياصسوع عةؽياكسة
ءفَحٔماألَ ِزضُمَٔمزَ َ
عةطسوتسؾيَ ( :زَ َ
ء ا ) عةؽيسسسسا كسسة ؿؤؽ بيَسسسس ء بَسسسسسآ بسٔسسسةػيَ ،ثيَسسس
هسسسةؽؿيء ٓسسسسةػا ْ ِ ََِّٔ( ،سمزَ ٖ
عةطوتسؾآ ( :زءٖ ا ) .
(ﮣ) ( :ءَََيَمالط ا ٟٔسُ:مَإذَام َق َعدَم َٔلَطَٔ٘ٞمِّ األَ ِزضَم) ،باهَِسغة كسة عةُينسآء صسسؤي بسسة
ءم اثٔي) واتسة :باهَسسِغة كسة صسسؤي
ؿةوييسةوة عةُووفسيَِسآ  ،ثيَي عةطسوتسسؾيَ( :ءَ ََم َي)َ ( ،

بسسسة ؿةوي ُووفسسساُغبآ ،وة ك سسة عةـسسةؽًويَ ( :ﮣ) واتسسة  :وةن ٍسسؤْ با َه سسِغة
عةُينسآء صسؤي بسة ؿةوييسةوة عةُووفسيَِسآ ئةواُسةي كسة هةبسسةيّ ٍسووْ  ،ئسساوا بسسة
ؿةوييةوة تةصسس بوو بسسووْء بسة ؿةوييسةوة ُووفسسسا بووْ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
طسةهي (ثٕد)يسه وةن ؿاُايساْ طسوتوويسساُةُ( :وٖ ٛمعَِٔٗ َىمٛمؤ ََمالعَ سَ ٔمالبَا ٟٔدَٚمْ اٌَحِم
ػ اًم) كؤًةهَس َي سسلي ًسسسةؿْ بسسووْ ،صةهَسلس َي سسلي ؿؤؽ
ج اشَمَٔال ٖ
حل َ
جسَم َِّ ََِٗما ٔ
حل ِ
وَط أْ ٍُُّيمِّ ا ٔ
بووْ هة ةؽةةبسي ـسةوتساو ،ثيَنسستسؾ بافسٌاْ كؾع ،كسة سةؽةةس فسسآ رسؤؽ بسووْ ( :الع س م
الباٟد )ٚو (الع س مالعازِّ )ٛو (الع س مال ىط تعسِّ ٛم) ،واتسة :ةؽةةبسسة هةبسةيِسَسووةكسساْ ،
وة سةؽةةبسي ئةفس َوسييء ،ةؽةةبيَسم كة طسةهسي عيلسة بووْء عوايسي بووْ بسة سةؽةةس .
وة ثيَغسةًبسةؽي صسؤًاْ (ذل ىد)  كة عةٍيَستةوة فسسةؽ ةعُاُييسةكسساْ  ،كسسة بسسة
سةؽةةبسي ًوفسستة ؾةةبسة بسةُساوباُطسّ ،هةبسةؽئةوةي هسة ئةفسوَسسغا سةؽةةس ُسةبووْ ،بسسةةَ
ط الًَم) كسسة ػْء ػْ
بسةٓسسسؤي ئيقسسٌا يوسسسي بابياُسسةوة ،كسسة كسسوؽةي ئيبسؾةآيٌسسسة ( َعمَ ِٗ ْٔمال ٖ
صسواؿييء ٓساوفسةطيسس ؾيي كسؾعوة هةطسسة َي ٓسؤؿي روؽٓسوَ عا ،وة ئسةواُيه سةؽةةس بسووْ
صسؤيء ُةوةكساُي ـيَسؾ سةؽةةبي بسووْء ،بسووْ بسسة سسسةؽةةس ،ئِ سسا هةبسسةؽئةوةي ٓسسةؽ
صسؤيسساْ غسسةيؾة سسةؽةةس هسسةويَ بسسووْ ،هةطسسسة َي طسةهسسي سسةؽةةس تسسسيلةيَ بسسووْ  ،بسسووْ بسسسة
سةؽةةس  ،وة ئةواْ ثيَيساْ عةطسوتسؾيَ  :سةؽةةبس ًوفستة ؾةةبسة  ،ئِ ا طسةهسي (ث ىم ٕد) هسة
سةؽةةبي (ِّا ٟد ، ْ)ٚئةو ةؽةةبسةي كة هةبسةيسّ ٍسسووْ  ،وة مسسو َي ُينسستةريَسبووُيسساْ
هة (حج س) بووة  ،وة (حج س)يه مسسويَِسيَلسة كة عةكسةويَتسة ُيَسواْ حي ساؿو مسساًةوة .

صسواي ثةؽوةؽعطسساؽ كسة بافسي طسةهسسي (ثم ىٕد) عةكسسات  ،عةـسةؽًويَ  :ﭽ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﭼ ،بسسؤ الي طسةه سسي (ث ىٕد) ىسسساهَخي بؾاياُسٌسسساْ ؽةةواُسسة كسسؾع ،كةواتسسة:
ىسساهَسخيه ٓسةؽ هة ؽةووي ؽةةٍةهَسةكةوة  ،بسؾا طسةهسي (ث ىٕد) بسووة ،ئةطسسةؽُا بؾايةتيسسي
ئيٌاُيي هةطسةهَياُغا ُةبووة ،ﭽﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﭼ

ـسسسةؽًووي :ئسسةي صةهَسلةكسسسةَ  ،ئسسةي كسؤًةهَسطسايةكسسسةَ  ،ئسسةي ئسسةو صةهَسسسلةي ًسسّ هسسة
ُيَسوتساُغاَ ! بسةُغايسةتسيي بؤ صسوا بلةْ  ،بيَ طسة هةو ،ب َي طسسة هسة صسسوا  ،ثةؽفستسسؾاويَلي
عيلةتساْ ُيسة ،واتة :ثةؽفستسؾاويَسم كة مسايقستةي ثةؽفستسؾاْء بسةُغايةتي بؤ كؾاْ بآ.
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عيساؽة ئيٌَة عةبسآ بـاُيسّ كة ثيَغسةًبسةؽاْ (عمّٗيمالصالٚمٔالط الًم) ٓسةًووياْ بافي
ئةوةيسسساْ كسسؾعوة ،كسسة بسسسة صسسسوا بةيةكطسسسؾتّ (تٕحٗ د) ؽةةواُةكسسسؾاوْ ،ئِ سسسا ثةؽفسسسسنت
(ع ب ادٚم)يسه وةن ؿؤؽ رسساؽي عيلسسةو هسسةَ عةؽفسسي تةـقسيسسؾةعا بافسسٌاْ كسؾعوة ٓ ،سسسةؽ
ئ سسةوة ُيسسسسة باف سسي ُويَسسسسؼو ؽةؤػوو بسسسسآ ،بسةهَسل سسو ثةؽفسسسنت (ثةؽفسسستِ صسسسوا) بسؾيتيسسسسة
ًوسلسةٍسيي هة ٓسةًوو ؽةووةكساُي ػيساُةوة ،هة ؽةووي عؽوومسٌةكساْ (غ عامٟس)ةوة  ،هسة
ؽةووي بسةؽُاًةكسسساْ (غ سا) ٟةوة ،وة بسسسة ؽةواهَسسةتء بسسسة ثةُٔسسساْ ،وة هسسة ػيسساُي تسساكييء
صيَـاُيسيء كؤًةةيةتسيء فسيافسيي عا ،واتسة :ثابسسةُغيي بسسةو بسسةؽُاًة مسسةؽيةةتةوة كسة
صسسسوا ُاؽعوويةتسسسيءً ،وسل سسة كسسؾعْ بسسؤ صسسسوا  ،هسسة ٓسسسةًوو بواؽةكسسساُي ػياُسسغا ،هةفسسسةؽ
عواُطسةو هسة ـةؽًاُطسسة ،هسة ًـطسسةوتء هسة بسساؿاؽة  ،هسة ٓسسةًوو كسايةكسساُي ػيسساُغا  ،عةبسآ
ًسؾؤ سسس ثابسسسةُغ ب سآ بسسسة مسةؽيةةتسسسي صسسسواوة ،ئِ سسسا ًاُسساي وايسسسة بسةُغايةتسيسسسي بسسؤ صسسسوا
كسسؾعوة ،ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ،
ىسسسسساهَذ بسسسسة طسةهةكسسسسةي عةهَسسسسسآ  :ئيَسسسسوة هسسسة ثةؽوةؽعطسسسساؽتاُةوة بسةهَسطسسسسةيةكي ؽةووْء
ئسامسلؾاتسسساْ بسسؤ ٓسسساتوة ،ئةًسسسة حومستسسسؾي صسسسواية بسسؤ ئيَسسوة ُ ،ينسساُةو ًو يـةيسسة،

ﭽﯱﯲ ﯳﯴﯵﭼ ،عةرسسسا ه سسيَي طسةؽة َي سسّ  ،بسسا هةفسسسةؽ ؿةًيِ سسي صسسسوا

بوسةوةؽةيَ  ،بسة ًةفسؾةـسي ئيَوة ُساػ  ،ئيَسوة ثنستتاْ ثيَوة ُةٓيَنساوة  ،صسسوا هسة ٍيسايسسةن
بسسؤ عةؽٓسيَِسساوْ ،وة هةفسسسةؽ ؿةًيِسسي صسسسواو عةهسسةوةؽةيَ  ،هسسة هةوةؽةطسسسايةن عا كسسة صسسسوا
عؽوفستسسسسي كسسسسؾعوة ،وة هسسسة كساُيساويَلسسسسيه عةصسواتسسسسةوة  ،كساُيسسسساوةكةو ٓسسسي صسسسسواي
ثةؽوةؽعطسسسساؽة ،واتسسسة :بسسسسة ُسسساْء ًةفسسسؾةةء ُةـةقسسسةي ئيَسسسوة ُيسسسة ،وة صسؤمسسسستاْ هيَسسسي
بسسةٓؾةًةُغْ ،بؤيسسة هس َييسطسسةؽةيَّ ،ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ ،وة
بة صؾاثة عةفسيت بؤ عؽيَسؼ ًةكةْ ،وة ؿيساُي ثآ ًةطسةيةُّ ،ئةطسةؽُا ئسساؿاؽ فسسـايةك

بةئ َيسسسه عةتسساُطؾآ  ،بؤيسسةو ـةؽًوويةتسسسي  :ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼٍ ،وُل سسة ٓس سسةؽ
ؽةؤػيَم ُا ؽةؤػيَم  ،عؤميوياُة كةواتة :ئةطسةؽ بسة بساؽ ٍساكسةعاو  ،بسة ًةبةفستسسي فسووع
هسيَوةؽطؾتسّء بسةٓؾةًةُسغ بووْ  ،عةفستسي ثآ بطسةيةُسّء بيغؤمّ قسةيِساكسا  ،بسسةةَ بسسة
باؽي ؿيساْ ثيَطسةياُسغْ  ،عةفستسي ًةطسةيةُسِسسآ ،ئةطسةؽُسسا فسـايةكي بسسة ئيَنسستاْ تسووو
عيَ ،واتة :فسـايةن كة ؿؤؽ بسة ئيَنسسة ،عةُسا ٓسةًوو فسـايةن ئيَنسسي ٓسةؽ ٓسةيسة.
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سسسا ئساًؤػطساؽييسسساْ عةكسسسسات  :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭼ ،وة يساع بلسةُسةوة كسة صسسوا ئيَسوةي طيَسؾةاوة بسسة رسيَِنسسني هسة
عواي طسةهي (ع ادم)ء ئيَوة كؾعوة بسة ريَسطؾةوةي ئةواْ ،وة ؿةوي بؤ تةصسس كسؾعووْء ،
فسسسسسسةؽ ؿةوي بسسسسسؤ عةفسسسسسستةًؤء ٓسةًسسسسسسواؽ كسسسسسسؾعووْ  ،كسسسسسة ٍسسسسسي هسسسسسسآ بلسسسسسةْ ؟،

ﭽﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭼ،هة ثآ عةمسستةكاْء
هسسة عةمسستساييةكسسساُيغا كؤمسسل بسسسةؽؿ بسسسةؽؿ عؽوفسسس عةكسسةْ ،وة هسسة ٍياكساُينسسسسغا صسساُوو
عةتامسسّ ،كة ؽةةُطسة كساتسي ٓساويِساْ ٍووبِسسة ٍيسايةكسساْء هسسةو َ صسساُووياْ عاتامسيبسسآ،
وة كساتسي ؿفستاُاْ ٓاتبسِة عةمسستاييةكساْء هسة ثسآ عةمستةكسساُغا كسسة طسسةؽًة فسسيَؾ بسووة،
كؤمسسسمء تةالؽيسسساْ عؽوفسسس كؾعبسسآ ،وات سسة  :طسةؽًي سساْء كويَقس سستاُياْ ك سسؾعوة ،ياصسسسوع
ئةطسسسةؽ هسسة عوػًِيَسسم تسؾفسسسساوْ ٍ ،سسووُة ئسسةو ُيَسسو ئسسةو صسسساُوواُة كسسة هسسة ٍياكسسساُغا
عاياُتسام سسيوْء ،هسسة كساتسسسي ٓيٌَِي س ء ئسافسايين سسغا  ،هسسةو كؤملسسساُةعا ػيسساوْ ،كسسة هسسة ث سآ

عةمستةكسسسساُغا عؽوفستسيس سساْ كس سسؾعووْ  ،ﭽﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ

ﭪﭼ ،عةرسسسا يسسساعي ٍساكةكسسساُي صسسسوا بسةفسسسةؽ صسؤتسسساُةوة بلةُسسةوة ،وة هسسة
ؿةويغا صؾاثةكساؽاُسة ؽةةـتاؽ ًةكةْ ،ئِ سا بسا بـاُيسّ ئسةواْ ٍييساْ وةةَ عايةوة ؟
ٓسةًينسسسة صسسسؤ بسسسة ؿهسط سسؾو عةفستسؾةؤينستووةكسسساْ  ،بسةُ سساوي صةهَسلسةك سسةوة ققسسسةياْ
كؾعوة ،كة ؽةةُطسة صةهَسلسةكة ئساطساياْ هة ٓيض ُةبووبسآ ،بسةةَ ئةواُة بة ُاوي صةهَسلةكة
ققسسسةياْ ك سسؾعوة ،وةن ئيَقسسسستاو ؿؤؽ رسساؽاْ ٓسسسةؽ واي سسة ،بسسسة ُسساوي صةهَسلس َي سسلي ؿؤؽةوة
كةفيَم ققسة عةكسسات ،بسا ُويَِسةؽيَلي ُاؽةافستسينسسياْ بسآ ،بسا ُسا عهَقسسؤؿينسسياْ بسآ ،بسسةةَ
صةهَسلس َيسم بسة عواي كةفسيَم بلسسةوْ كسة ُسا عهَسقسؤؿيسساُة ،وة هةطسةهَسسياُغا عؽؤ عةكسسات ،وة
عةياُسَةوفسيَِسيَتسةوة  ،وة ًاـةكساُيساْ ؿةوت عةكسات ،بةةَ صسؤي هسيَلؾعووُسة ًاًؤتسمء ،
صسؤي هةفسةؽ ـسةؽةؿ كؾعووْ ،ئسةواُيه ٓةقسةًقسستسياْ بآ  ،مسايقستةي ئةوةْ كسة هةطةيَ

ئسةو ؿهسة ؿهسة عةفستسؾةؤينستوواُسسةعا  ،فسسـا بسسغؽيَّ ،ﭽﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ ،عةفستسؾةؤينسسستوواْء صسسسؤ بسسسة
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ؿهسطؾةكساُي طسةهةكةي  ،بة واُةياْ طسوت كسة عةٍسةوفسسيَِسؾاُةوة  ،وة ئيٌسساُياْ ٓيَسسِابوو

هة طةهةكةي ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،بة فةؽفسووؽةًاُةوة ،

بسسسة ثؾفسياؽكؾعُيَلسسي ُلوو َهسسيي هسيَلسةؽاُسسةوة ،واتسسة :مستسسسيَلي ؿؤؽ ب َي سيَتسساْ كسسؾعوة ،كسسة
ثيَتاُسوابآء  ،بؾةواتاْ وابآ ىساهَذ هة اليةُي ثةؽوةؽعطساؽييسةوة ؽةةواُسةكسؾاوةٍ ،سؤْ بسسؾةوا
بة مستسي وا ب َي آ عيَِّ ؟ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﭼٍ ،ةوفيَِؾاوة

بؾةواعاؽةكساُي طةهسي (ث ٕدم)  ،مسويَِلةوتووةكاُي ىساهَذ  ،طسوتياْ  :ئيٌَسة بسةوةي كة ثيَسي
ؽةةواُةكسؾاوة  ،بؾةواعاؽيسّ  ،واتسة :ئسةوة كسة ىساهَذ هةاليةْ ثةؽوةؽعطساؽيةوة ؽةةواُةكؾاوة ،
ريَطةي ًنسستوًسؾة ٓةؽ ُية ،وة بسةوةو كسة ثيَي ؽةةواُة كؾاوة  ،هةاليةْ ثةؽوةؽعطساؽيةوة

 ،بةهَسسسسآ ئيٌَسسسسة بسسسؾةواعاؽيّ  ،ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ ئةواُةي صسسؤياْ بسسة ؿهسطسؾتبسسوو هسة طسةهسسي (ث ٕدم) طسوتسيسساْ  :بيَطسسوًاْ
ئيٌَسة بسةوةي كة بؾةواتسساْ ثآٓيَِساوة  ،بيَبسؾةوايسّ .
تةًامسا بلسةْ ! ئسةواُيه مسسةيتا ُاُسة ققسسة عةكسةُْ ،اهَسيَسسّ :بسسةوةي كسة ىسساهَذ ثيَسي
ؽةةواُسةك سسؾاوة ! عةهَسيسسَسّ  :بسسسةوةي كسسة ئ َي سسوة بسؾةواتسسساْ ثيَسٔسيَسِسسساوة ،كةواتسسة  :عاْ بسسسةوة
عاُساُيَسّ كة ىسساهَذ هة اليسةْ ثةؽوةؽعطساؽيسةوة ؽةةواُةكسؾاوةو  ،ثةيساًيَلي ٓيَِساوة .
ئِ

سسسا عوايسسي صسسسوا  فسةؽةجنساًةكسسةياْ كسسوؽت عةكسسساتةوة ،عةـسسةؽًويَ :ﭽﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ ،ئِ سسسا حومستسؾةكةيسسساْ ثةيلسسسؾعٍ ،سسواؽ ثةهسيسسساْ
بسسؾةي ،عوايسي فسةؽياْ بسؾةي ،وة هة بسةؽاُبسسةؽ ـةؽًاُسي صسواي ثةؽوةؽعطساؽيسساُغا صسؤيسساْ
بسسسسسسة ؿي طسسسسسسؾت ،ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ،وة
طسوتسيساْ  :ئسسةي ىسساهَسسذ ! ئسةوةي تسؤ ٓسةؽةةمسسةي ثسآ هسة ئيٌَسسة عةكسةي  ،بؤًسساْ بيَسِسسة،
ئةطسةؽ تؤ هسة ؽةةواُسسة كسس ؾاواُي ،واتسة :ئيٌَسة بسؾةوا ُاكسةيّ كسة تسؤ هسة ؽةةواُسة كسؾاواْ بسي،
ئةطسةؽ هة ؽةةواُة كؾاواُسي  ،ـسسةؽًوو فسسسـا بيَسِسسة ،ئسةو فسـايةي كسة ٓسةؽةةمسسةي ثسآ هسة

ئيٌَسسسسسسسة عةكسسسسسسسةي  ،بؤًسسسسسسساْ بيَِسسسسسسسة  ،ﭽﮞﮟ ﮠﮡﮢ
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ﮣﭼ ،ئِ سسسا بوًسةهسةؽؿةيسسةن طؾتِسسي  ،هسسة مسسويَِسيَلسسي عيلسسسةعا بافسسي (ص ٗ )ٛ
عةكسسسات ،واتسسة :عةُطسيَلسسسي طسسسةوؽة ،كةواتسسسة :عةبسسسآ عةُطسيَلسسسي ؿؤؽ طسسسةوؽة بووبسسسآ ،وة
بووبيَستسة ٓؤي هةؽؿيِةوةي ؿةو  ،ياصوع فةؽ ؿةوي كة هةؽؿيوةتسةوة  ،عةُطيَلي طسةوؽةي

هسسسآ ثةيسسغا بسسووة  ،وةن عوايسسي بافسسي عةكسسةيّ  ،ﭽﮠ ﮡﮢ ﮣﭼ،
ئيسغ هة صساُووي صسؤياُسغا  ،تةصس بووْء هة ثسةوؽةوو كةوتّء بسة ؿةوييسةوة ُووفسساْ،

وة هسسة مسسويَِ سسي عيل سسة قوؽةئساُ سسغا عةـ سسةؽًويَ  :ﭽﮡﮢﮣ ﮤﭼي و ،
ه َيسسؾةعا عةـسةؽً سسويَ  :ﭽ ﮡﮢﭼ ،وةن ئ سسةوةي كسسة ٓسسسةًوو ًساهَةكساُي سساْ ٓ ،سسسةًوو
صساُووةكساُي سساْ ي سسةن ص سساُوو بووب سسآ  ،وة هسسة صساُووةكسةياُ سسغا وةن ٍسسؤْ باهَسِسغةي سسةن
عةُينسسآء بسسسة ؿةويسيسسسةوة عةُووفسسسسآ هسسة كساتسسسي صسسةوعا  ،ئسسساوا بسسسة ؿةويسيسسسةوة ُوءفسسساْ،
ﭽﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ ئةويه

ثنسسستسي تسيَلسؾعْ {عواي ئةوةي كة طسةهسةكسة ـةوتسسا  ،صسسؤيء ئةواُسةي كسة عةؽبساؿيسساْ
ب سسوو ب سسوو  ،ئيٌساُي سساْ ثيَسٔسيَِ سسابوو  ،وةن هسسة مسسسو َي عيلسسةعا ٓاتسسسوة} ؽةؤينسسس ثنستسسسي
تسيَس سسلؾعْء ئساوؽةيَس سسلي هس َيسغاُس سسةوةو تسسسةص بسسسووْ ،وة طسوتسسسسي :ئسسسةي طسةهةكس سسةَ ! ئسسسةي
صةهَسلسةكسسسةَ ! ًسسّ بيَطسسسوًاْ ثسسةياًي ثةؽوةؽعطسسساؽًٍ ثسسآ ؽةاطسةيسسساُغْ ،وة عهَسقسسسؤؿييء
ثةؽؤمسييٍ بسؤ ُواُسغْ ،ﭽﮯﮰ ﮱ﮲ﭼ ،بسسةةَ ئيَسوة عهَقسؤؿاُتسساْ

صسؤمسِساويَسّ ،ئةو ؿهسة ؿهسة ققسسة ؽةؤينستواُةتساْ صسؤمسويقس ء ،بسة عواي ئةواُسة كسةوتّ
كة عؽؤياْ هةطسةهَسغا كؾعْء صياُةتسيساْ ثسآ كؾعْء ئيَسوةيسساْ عةٍةوفسساُغةوة  ،بؤيسسةو
هةطسةأل واُسغا فسـا عؽاْ ! ئيٌسساُتاْ بسسة ًِسسي عهَقسسسؤؿ ُةٓسيَِسسا  ،كسة بؤتساْ عهَسقسسسؤؿَ هسة
عُيسساء عواؽةؤػتسساْ عا  ،بسسسة عوا ًسسّ ُةكةوتسسسّ  ،بسةهَسلسسسو بسسسةعواي ئسسةواْ كسسةوتّ ! عة
بيضسؤْء اـيَستستساْ بسسآ  ،ئسسةوة هةطسسةيَ ئةواُينسسغا فسسـا عؽاْ !.
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًةفسسسسسةهةي يةكسسسسةَ :كسسسسة عةـسسسسةؽًويَ :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺﯻﯼﭼ
عياؽة طسةهسي (ثم ٕد) وة ثيَنستسؾ بافسٌاْ كسؾع  :يةكيَم بووْ هةو ٓؤؿة سسة ةؽةباُةي
كسسسة ـسسسةوتاوْ ،وة ىسسسساهَذ هسسسة ؽةووي ؽةةٍسسسةهَةكةوة بؾايسسساْ بسسسووة ،ئةطسسسسةؽُا هسسسة ؽةووي
ئيٌساُييسةوة  ،ئةواْ ُةٓاتووُسة فسةؽ ئةو عيّء ئيٌاُةي كة ىساهَذ ٓيَِساويةتسي.

ئةويه وةن ُووشء ٓووع ٓ ،ةًاْ ققة عووباؽة عةكاتةوةو عةـةؽًو َ  :ﭽﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ ،ئسسةي طسةهسةك سسةَ ! ئسسةي صةهَسلةك سسةَ !
صسوا بجةؽفسنت  ،رطسسة هسةو ثةؽفستسسؾاويَلي عيلةتسساْ ُيسسة ،فسةؽةتسسا  :بسسة طسةهةكسسةَ،
صةهَسلسةكسةَ  ،باُطياْ عةكسات ،بؤئةوةي ٓسةفس ء فؤؿياْ جبسووهَس َيسِسسآ ،وة ـةؽًاُيسساْ
ثآ عةكات  ،ثيَسه ٓةًوو مستيَم  ،بة صسوا بةيةكسطسؾتّ ،ياْ بسةل صسوا ثةؽفسنت ،كسسة
ص الَٚمَٔالطٖ الًَ).
ئةوة بِاغةو كساكسوَسي باُطسةواؿي ٓسةًسوو ثيَغسةًبسةؽاُة ( َعمَ َِّٗيُمال ٖ
عوايسسسسسسسسسي عةـسسسسسسسسسةؽًويَ :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ ،هسسسسسسسسسة

ثةؽوةؽعطسسساؽتاُةوة بسةهَسطسةيةكسسي ؽةووْء ئسامسسلؾاتاْ بسسؤ ٓسساتوة ٓ ،سسيض ثيَغسةًبسسسةؽيَم
بسسسسةبآ ًو س سسيـةو بسةهَسطسسسسة ُةٓس سساتوة ،وةن ثيَغسةًبسسسسةؽ  هسسسة ـةؽًاينسستسيَلس سسغا
ػ سُةمَٔإَ ٌٖ َى ام
عةـ سسةؽًويَ  :ر َو ام ٔو ََماألَ ٌِبَٔٗم أٞم ٌَبٔ ٌّ٘مإَالَّمُعِطٔ َ٘م َو امؤَِم ُْمَ َو ََم َعمَ ِٗ ْٔما ُلبَ َ
ْ اَُمالَّ رٔٙمُٔت ٗتُ ُْمَٔحِ َٗاًمَُِٔحَ آُماهللمَإلَ ٖ٘ةمَِ َزِءُٕمَُُِمَُْ َُٕمَََُُْ َسُِيِمتَا ِّٔعَ اًمَٖ ًَِٕم
ط مٔيْمِّ سقي:م
خ ازَٗٙمِّ سقي:م()4696ةمَٔوُ ِ
ح َى دمِّ سقيم:م()8472ةمَٔال ُب َ
ء ُْمَُ ِ
خسَ َ
ا ُلئَٗا َو ٔٛد{َُ ِ
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( ،})152واتسسةٓ :سسيض ثيَغسةًبسسسةؽيَم ُسسةبووة هسسة ثيَغسةًبسسسةؽاْ ً ،ةطسسسةؽ ُينسساُةي واي
ثيَغؽاوْ  ،كة صةهَسسم بسةثيَسسي ئسةو ُينساُةو ًو يـاُسة {بسـاُّ كسة ؽةافسس عةكسساتء
ثيَغسةًبسةؽي صسواية} ئيٌاُي ثسآ بيَِسّ ،وة ئةوةي بسة ًسّ عؽاوة  ،وةحييسة هسة اليسةْ
صسواوة {واتة :قوؽةئساُة} بؤية ئوًيَغ عةكةَ هسة ؽةؤػ عوايسي عا هسة ٓسسةًووياْ ؿياتسسؾ
مسويَسّ كسةوتسووَ ٓسةبسّ .
ٍسسوُلة ًو يـةكسسسةي ثيَغسةًبسسسسةؽ صسسساتةَ عوا صسسسسؤ عةًيَِسيَتسسسةوة  ،بسسسسةةَ
ٓسةًوو ثيَغسةًبسةؽاُ عيلسة هةطسةيَ صسؤيسساْ عا ًو يـةكةمسياْ ؽةؤينسستوة .
ئِ سسا ًو سسيـة ىسسساهَذ ٍسي بسسووة ؟ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ  ،ئسسسا

ئسةوة حومستسؾي صسوايةٓ ،ةهَسبسةتسة صسؤ ٓسةًوو مستةكساْ ٓسي صسسواْ ،حومستسؾةكسساُي
عيلسةو ٓسةؽ ٓي صسواْ ،بةةَ ئسةَ حومستسؾةياْ صسوا بسة تايبسسةت عؽوفستسسي كسؾعوة،
وةن عوايسي بافسي عةكسةيّ  ،صسسوا ثينسستواْ بسآ  ،ئِ سسا هةبسسةؽئةوةي بسسة مسيَوةيةكي

تايسبسةت عؽوفسس كسسؾاوة ،بؤيسة ئسةَ ومسسةيةي بسؤ بسةكساؽٓيَِسسؾاوة  :ﭽﯬ ﯭﭼ،
ئةطسةؽ ُا ٓسةًسوو مسستةكساْ ٓ ،سةؽ عؽوفسستسلسؾاوي صسواي بسةعئسيَِسسةؽْ  .م
ئِ سسسا عةؽبسساؽة ًسسو يـة بسسووُ حومستسسسؾةكة ى سساهَذ  كسسة بسسسة (ٌَا َق ٛماهلل)
ُاوبؾاوة  ،هة ؿؤؽ مسويَِس قوؽةئساُغا :
ٓ /1سسسةَ ه َيسسؾة هسسة فسسووؽةةت (األع سا )عآ ،سسسةَ هسسة فسسووؽةةت فسسووؽةةت (ٓسسوع)عا ،كسسة

عةـسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةؽًو َ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﭼ.
 /2وة ٓسةَ هة فووؽةةت فسووؽةةت

(الػ عساٞم)عا كسة عةـسةؽًو َ  :ﭽﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ .
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 /3وة ٓسسسسةَ هسسسة فسسسووؽةةت (الػ ىظ)عا كسسسة عةـسسسةؽًو َ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﭼ ،كةواتسة :حومستسؾةكة بسة (ٌَاقَ ٛماهلل) ُسساوؿةع كسؾاوة .
ئِ سا هسةوبساؽةوة ٍسةُسغ ـسةؽًووعةيسةن ٓسةْ :
ح َى ِٗ دم
غِٗب ٛم َٔ َع ِب دُم ِِّ َُم ُ
خ َسََم َع ِب دُمال ٖسشٖاَمَٔالفس َٖ ا ِّٔ٘ٗمَٔا ِِّ َُمَُِّ ٘م َ
 )1يةكسسيَم هةواُسة :ر َُ ِ
ءسَٖ سمَٔاِِّ َُمال ىٍُِ رٔزمَٔاِِّ َُمَُِّ ٘محَ اتٔيمعَ َِمَُِّٔ ٘مقفَِٗ نمقَم اهَم:مقَ اهَمثَ ىُٕدُم
َٔاِِّ َُم َ
خسَءُٕامإَل ٜمَِطِ ب ٛم
خسُءُٕام َِ َ
لٔص الٔح:ماِٟتٔ ٍَامَِّآَٖ ٕٛمإَُِمٍِْ حَم ٔوََمالص ادٔقٔ نيةمقَاهَ:مُ ِ
ء حٔم
خسَ َ
ء حِةم َِ َ
ْ َى امم َت ِىخَ ُُماحلَا ٔومنُم ُث يٖمإَ ٌٖ َّ اما ٌِ َفسَ َ
ٔوََماألَ ِزضَمََِإذَامَِٔ٘م َت ِىخَ ُُم َ
طَّاةم َِيَ اهَم َلُّ يمص الٔح:مَِ رٔٓٔمٌَاقَ ٛماهللٔم َل كم يِمََٖ ٛمةم َِ َمىٖ ام َومََِٕ ام
الٍٖاقَ ٛمؤ َِمَٔضَ ٔ
()1
َعيَ سَُِٔ اد ئةو ؿاُا بسةؽةيَـاُة هسة (َُِّ ٘مقفَم ِٗم ن)ةوة طيَؾةاوياُةتسةوة كسة يةكيَسلسسة
هة ؿاُايساُس (تاِّعٗ َ)ةوة ،ئسةَ ـةؽًووعةيسة بسسة ( ُوسِضَ من) هسة قةهَسةَ عةعؽيَ٘ َُِّ( ،م
قفَِٗن) عةهَسآ :طسةهس فسةًووع بسسة ثيَغسةًبسسةؽ (ص ا م)يساْ طسسوت :ئةطسسةؽ ؽةافسس
عةكة تؤ هة ؽةافستطسؤيسساُ ( ،هسة ثيَغسةًبسسةؽاُ صسسوا ) ُينسساُةيةكٌاْ بسؤ بيَِسسة ،
ئسسسةويه ثيَس س ـسسسةؽًووْ :بسسسا بس سسؾةؤيِة عةؽ ،هسسسة مسسساؽةكةياْ ٍسسسووُة عةؽ ،بسسسسةؽةو
بسةؽؿايي سسةن ٍسسسووْ  ،هسسة ؿةو عا { ،رسسا ٓسةُغ َي سسم عة َه سسيَّ  :تةثؤهلةيسسةن بسسووة،
ٓسةُغيَم عةهَسيَّ  :مساصسؤهلسةيسةن بووة) تةًاماياْ كؾع ػاُس عةٓاتسسآ  ،وةن ٍسؤْ
حومستسؾ ئساول ػاُس عيَستسي( ،واتة :ػاُ بسةٍلسة بسووْ) عوايسس ئسسةوة بسوو  ،كسة
ِ )1تحماليدٖسملمػ ْٕ اٌ٘مَ2ةمص.270
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هس َيسم بسووةوة ،وة هسة ُيَوةؽةافسست حومستسسؾيَم ٓساتسسة عةؽيَ ،ىسساهَذ ثيَس طسسوتّ :ئسسا
ئسسةوة حومستسسسؾ صسسسواية بسسؤ ئيَسسوةُ ،ينسساُةو بسةهَسطسسسةية هةفسسسةؽ ئسسةوة كسسة ًسسّ
ثيَغسةًبسةؽ صسواَ ،ئِ سسا كساتسسيَم كسة هسيَسس بيَسسـاؽ بسسووْ ،ئسسةوة بسوو كسة ثةييسساْ
طسؾتء فسسةؽيساْ بؾة .
ض ٕهَماهللٔم
ءم ا ِّٔسْمةمَُُٖمزَ ُ
ٓ )2سةؽ هسةوبساؽةوة ئسةَ بسةفسةؽٓساتسسةو ٓسسةية :رعَ َِم َ
عم
ط ََمال ٍٖ اعَممةم َِم يَاهَم:م َٖ امَُ ٖٗ َّ امال ٍٖ ا ُ
جسُمِٔ٘ميَ صَِٔٔٚمتَ بُ ٕكَمةمقَ ماًَم َِخَ َ
َل ىٖامٌَ صَهَما ُل ٔ ِ
الَمتَط َلٕام ٌَبٔ ٖٗك يِم َعََماآلَٖا ٔةمَِ إَُٖم َقًَِٕمص الٔحمضمَلٕام ٌَبٖٔٗ مُّيِمَُُِم َٖ ِب َع وَمَإلَِٗم مَّيِمََٖ ًٛةم
ػ َس َم َو ا ُُِٞيم َٖ ًَِٕم َٔ ِز ٔد َِ اةم
َمالم ُْم َل ُّ يُمالٍٖا َق َٛةمَِك اٌَحمت سدُم ٔو َِم َِ رَاما ُل َف ءِّةم َِ َت ِ
َِ َب َع و َّ
َٔ َٖ ِ َت ٔمبَُُٕم ٔوَِم َلبٍََ َّامؤَِ نَمالَّ رٔٙمْ إٌُامََُٖخُ رَُُٔم ٔوَِموَاَّ ٟٔامَٖ ًَِٕمئبِّم مَّامةم َٔتَصِ دُزُم
ٔو َِم َِ رَامالفَ ءِّةم َِعَ َتِٕامعَ َِمَُ ِو سَمز َِِّّ َّ يِم َِ َع َيسُٔ َِ ام ََِٕ َع َدُِيُماهللمال َع رَا َم َِّ ِع دَم َثالَ َث ٛم
ص ِٗم َٛمََِ ِِ َم اماهللم َو َِم
ء ا َِ ٞتُّيُمال ٖ
َُ ٖٓ اًمةمَْٔ اَُمَٔ ِع دْم ٔو ََماهللٔميَ ِٗم سُموَ ُك رُٔ ٕةم ُث يٖم َ
ْ اَُمؤ ٍُِّيِم َت ِحَموَػَ ازَََماألَ ِزضَمَٔ َويَم مازََِّّامةمإَالَّمزَءُ الًمْ اَُم ِٔ ٘محَ سًََماهللٔم َِىٍََع ُْم
ح مسًَُماهللٔمؤ َِمعَم مرَا ٔماهللٔةم َِئٗ منَم َٖ امزَضُم مٕهَماهللٔموَ َِمُِم مَٕ؟م َِيَ ماهَم:مَُُِّ ٕمزَ َي اهممةم َِ َم ٖى ام
َ
حىَ دمِّ سقي:م()14193ةم َق اهَم
خسَءَ ُْمَُ ِ
خ َسََم ٔوََما ُل َسًََمةمَُص ا َُِّْم َو امَُص ا َم َقِٕوَ ُْمد {َُ ِ
َ
ح ٖب اُمِّ سقي:م
ال َِّٗ ََىٔ٘مِ ٘م(الم ىجى )مَ7مةمصم38م:مزءال ْمزء اهمالصٖ ٔٗحةمَٔاِِّ َُم ٔ
َالط َبسَأٌ ٘ٗمِ ٘م
()6197ةمَٔاحلَ أْيُمِّ سقي:م()3248مَٔقَ اهَ:مصَ ٔٗحُمااَضِ ٍَادةمٔ َّ
(األَٔض ط)مِّ سقي:م( ،})9069واتة رسابيس ةؾ كسوؽة ةبغوهَسآل صسوا هة صسسؤ ء بابسس
ؽةاؿ بسسسسآ  ،عةهَسسسسسآ  :ثيَغسةًبسسسةؽ  عوا ئسسةوة هسسة فسسسةـةؽ بسسسةؽةو رةُ سسط
تةبسوون هة ُسساوٍسسة (ح ج مس) سس كة عةكسسةويَستسسة ُيَسواْ (حم ٗجاشمٔمغ ماً)ةوة سسس
ًةُـهسطسسسسا طسسسسؾت ٓ ،سةهَسقسسسسا وتسسساؽ عاو ـسسسةؽًوو  :ئسسسة صةهَسلسيِسسسسة ! عاوا
ًو سيسـةو ُينسساُساْ هة ثيَغسةًبسةؽةكةتساْ ًةكةْ ٍ ،وُلسسة طسةهسسس ىسساهَذ عاوا
ُيناُةيةكياْ هة ثيَغسةًبسةؽةكةي صسؤياْ كؾع  ،صسوا ثةؽوةؽعطسساؽيه حومستسسؾ
بسسؤ ؽةةصقسسساُغْ ،ئِ سسا ئسسةو حومستسسسؾة هسسةو عؤ َهسسةوة عةٓسسات (عيسساؽة ثيَغسةًبسسسةؽ 
ئسسساًاػة كسسؾعوة بسسسة مسسيويَم) وة ئسسةو ؽةؤػة كسسة ُسسؤؽة ئسسساو حومستسسسؾ بسسوو  ،هسسة
ئسسساوةكةياُ عةصسسسواؽعُةوة { ،عيسساؽة كسسساُ ء فسةؽٍسسساوةيةكياْ ٓسسسةبووة  ،ؽةؤػ َيسسم
حومستسؾةكة هس َيس صسواؽعؤتةوة  ،ؽةؤػيَم صةهَسسم ئسساوياْ هسسآ ٓسةهَس َيسِ سسِاوة  ،عيساؽة
بسةم ٓسةؽعوون اليسساُ ُةكسسؾعوة} وة ئسةو ؽةؤػةو كسة ُسؤؽة ئسساو حومستسسؾةكة
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بوو  ،هة مسيسؾةكةيساْ وةؽعةطؾت  ،بسسة ئةُسغاؿة ئسةو ئسساوة كسة هسة ؽةؤػ صسسؤيغا
ئساو عةصسواؽعةوة  ،ئِ سا ـسةؽًوو  :وة هسةَ عؤهَسةوة عةٍسووة عةؽيَ{ ،واتسة  :هسةَ
مسيوةوة  ،ئساًاػة كؾع بسسة مسيسويَسسم }عةؽةؤينسسسس بسؤ هةوةؽةطسسا  ،بسسةةَ ئسةواْ هسة
ـسسةؽًاُ ثةؽوةؽعطسسسساؽياْ ياصسسس بسسسووْ ،وة حومستسسسؾةكةياْ فسسةؽبسسسؾة  ،ياصسسسسوع
ثةييساْ كؾع( ،واتة ٍ :سواؽ ثةهسيسساْ بسؾة ) ،وة عوا ئسةوة فسسةؽياْ بسؾة  ،صسسواو
ٓسةؽةةمسة فـا هسيَلسؾعْ ،عوا فآ ؽةؤػاْ ،عياؽة ٓسةؽةةمسسة صسسواو ؽةافسس بسوو،
عؽؤ ُسسسةبوو  ،ئةوةبسسسوو كسسسة عةُطسسسيَل طسسسسةوؽةٍ ،ؾيلسةيةكسسس طسسسسةوؽة ٓسسسات  ،وة
ٓسسةًووي سساْ ٓسسسةؽٍ هسسة ؽةؤػٓس سسةةتء ؽةؤػئس سساوا بسسووْ { ،وات سسة :طسةه سس (ث ٕد)}
ٓسةًووياْ هةبسةيسّ ٍسووًْ ،ةطسةؽ يسةن ثيساو  ،ئةويه هسةو كسساتةعا هسة حسةؽةةَ عا
بسسوو (هة عةوؽ ًةكلسسة بسوو ،بسةٓسسؤ حسةؽةةً صسسواوة صسسوا ًسسةؿْ هسة فسسسـا
صسؤ ثاؽافسست ) طسوتسيسساْ  :ئسة ثيَغسةًبسسةؽ صسسوا !  ئسةو ثيساوة كسسسآ بسوو ؟
ُ سساو ٍ سس بسسوو ؟! ـةؽً سسوو ُ :سساو (ُِّ ٕ َزي اه) بسسوو ،بسسسةةَ عوا ئسسةوة هسسة
ف سسِووؽ ح سسةؽةةَ ٍسسسسووة عةؽيَ ،ئسسةو بسةةي سسة كسسة تووم س طسةهسةك سسة ٓات سسبوو ،
توومسس ئةويسسه بسوو ،ئةويسسه ـةوتسسا .
َمالم ْٔم ِِّ ََم ُعىَم سَمَٖي ٕهُم:م َق اهَم
ٓ )3سسسةؽ هسةوبسساؽةوة ئسسةَ ـسسةؽًووعةيةو ٓسةيسسة :ر َعبِ د َّ
ألصِ َا ٔما ُل ٔجِ سَمم:مالَمتَ دِخُمٕامعَم ممَٜمَِ ُُالَٔٞما ُليَ ًَِٕما ُلىُم َعرٖ ِّٔم نيَةمإَالَّم
زَضُ ٕهُمالمَّ ْٔمَ 
َُُِمتَك ٌُٕ ٕام َِّ أْنيَةم َِ إَُِملَ يِمتَكٕ ٌُ ٕام َِّ أْنيَةم َِ الَم َت دِخُمٕام َعمَِٗم َّ يِةمَُُِمُٖصٔم ٗبَكيِم
ح َى دمِّ سقي:م
ء ُْموَا ٔل امِم ٘مال ىُٕق ا)مِّ سقي:م()966ةمََُٔ ِ
خسَ َ
ٔو َِ نُم َو امَُص ا َُِّّيِد{َُ ِ
()5441ةمَٔ َعبِ دُمال سٖشٖاَمِّ سقي:مم()1625ةمَٔال ُبخَ ازَٗٙمِّ سقي:م م)4425ةمَٔوُطِ مٔيْمِّ سقي:م
()2980ةمَٔإَ َُِِّمحٔ بٖاَُمِّسقي:م()6199ةمََُُِّٕٔم َٖ ِعمَٜمِّسقي:م( ،})5575ةبغوهَسسآل كسوؽة
وًسةؽ صسوا هسيَيساْ ؽةاؿ بسسآ  ،عةهَسسسآ  :ثيَغسةًبسسةؽ صسسوا  ئسةو كسساتة كسة هسة
حسي سسؾ بسسوو( ،كسسة عة سسسسةؽيَم بسسسسووة) ـسسةؽًوو ً :ةٍسسِة مسسسويَِةواؽ ئسسةو فسسـا
عؽاواُةً ،ةطسةؽ بسة ٍساو بسة طؾياُةوة  ،وة ئةطسةؽ طؾياُتاْ ُةٓسسات{ هة تسؾفسس
فسـا صسوا} ئسةوة ً ،ةٍسِسة مسسويَِسةكسةيساُةوةُ ،ةوةن ئةوة كسة توومس ئسسةواْ
بسووة  ،توومس ئيَسسوةو بسآ .
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ثيَغسةًبسةؽ صسوا  ئةو عهَسة ثؾة ئيٌاْء ث ةؾ ُووؽو بةؽةكةتة ئساوا بسةو ميَوةية
بووةٓ ،يَِسسغة ٓسةفستسياؽ بووة كة تةُاُةت بسةٓسؤ ؽةابؾعْء تسيَجسةؽةبسووْ بسسة مسسويَِ
طسةهس َيسل فسسـاعؽاوعاً ،ةتسؾفسي ئةوة ٓسةبووة كة ئةواُيه توومسس فسسـا ببسسّ .
ســآ سـةرنج :

 )1كسسسسة ئسسسسسايةتةكة عةـسسسسسةؽًويَ  :ﭽﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ ،واتسة :هس َيس طسةؽةيَسسّ بسسا هةفسسةؽ ؿةًيِسس صسسوا
بسضسسسواو ،وة بسسسة صؾاث سسة عةفسسست ًةطسةيةُِسسسسآ ،واتسسة  :ئسسةو حومستسسسؾة ٓسسيض ئسسةؽك
هةفسةؽ ئيَوة ُية،
خ ُُم َوخَاضّام
ط حٔماحلَ ا ٔونُم َت ِى َ
خُُ) عةهَسسسسآَ ( :وخٔ َ
خ َُ) ( َٔ ِٔ َ٘م َت ِى َ
 )2ومسسسة ( َو َ
()1
َِامالطمُقُ)  ،حاهَسةتس ( َوخَاض) كة بسسة ( َوخٔ َُممةم
َّ
خر
َََِّ٘موَاخُْم:مدٌَٜمَٔال ُدَِامَُٔ َ
َت ِىخَ ُُم) ٓسساتوة  ،ئةوةيسة كسة حومستسسؾ ،يساْ ٓسسةؽ ػياُغاؽيَسسل عيلسة ًيَسييسسِة كسة
ئساول بسسآ  ،ػاْ بيطسسؾيَء كساتسس ئسسةوة بسسآ  ،كة بسةٍلسةكسة ببسسآ .
 )3ومسة ( ٔي َٓ) كسة عةـسةؽًويََٖ ( :م ًَِٕمئ بِّ مَّا) ،عةهَسسسسآ ( :ال ٔي َٗمم:مِّالكَطِ سَم ِٔ ٘مضَم مئ٘م
ااَِِّ نمَِٔ ٘ماحل ٖى ٜمةم َٖ ًِْٕمََٖٔ ًِٕ) ،واتسسة ٓ :سسسةؽ مستس َي سسم كسسة ؽةؤػ َيسسم ببسسسسآء ؽةؤػ َيسسم
ُةبسسسسآ ،حومستسسسؾةكةو ؽةؤػيَسسسسم ئسسساو عةصسسسواؽعةوةو ،ؽةؤػ َيسسم ئسسةواْ مسيسسسؾياْ ه سسآ
عةعؤمسسسس ٓ ،سةؽوةٓسسسا (تسسسا) هئَساتسسسّ كسسة ؽةؤػ ُسسا ؽةؤػيَلسسسة  ،ثيَغسةًبسسسةؽ صسسسوا 
َالط َبسَا ٌٔ ٘ٗم
حل أْيُمِّ سقي:م م)5477ةمٔ َّ
خسَءَ مُْما َ
ح ٖب اًمد {َُ ِ
ـةؽًوويةت  :رمشُزِمئ ٖبم اًمتَ ِص َددِم ُ
صئري)مِّسقي:م )1754ةمَٔاِِّ َُمَُِّ ٘مالدٌَٗٔٗم مامِم ٘م ْٔ َت ا مااخ ٕاُم)مِّ سقي:م م)104ةم
ِ ٘م ال ٖ
ْىَامِ ٘م دلى مالصٔاٟد)مَم8مةمصم175ةمقَاهَمال َََِّٗ ىٔ٘ٗم:مإَضِ ٍَ ادُُٓمءٔ ٓٗم دةم
َالط َبسَأٌ٘ٗم َ
ٔ َّ
ص ٔٗحمالت سيَٗمٔالت سَِٗ)} ،واتسسة  :ك سسةَ كسسةَ فسسسةؽعاْ
َٔحَطٖ ٍَُْماألَل بَاٌ ٘مِ ٘م َ
بلسسسسسة  ،بسسسؤ ئسسسةوة صسؤمسةويقسستسييسسسس ؿيسسسساع بلسسسسات  ،يسسساُ  :بسسسؤ ئسسسسةوة ؿيسسسساتؾ
صسؤمسةويقستسي بس هسة ال ئةواُسسة كسة فسسةؽعاُياْ عةكسة ُ ،سةن ٓيَِسغة فسسةؽعاْ
بلة  ،كة فيَبسةؽ صسؤت هةاليسساْ قسوؽل بلسسة .
 )1ال ىعجيمالٕضٗطمةمصم .857م
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عووةَ  :كسسسسة عةـسس سسةؽًويَ  :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ،
وة ياع بلةُةوة كسة صسسوا ئيَسوة كسؾعوة بسسة ريَِنسسسني هسة عوا طةهسسس سساع  ،ومسسة
ء اَٞم َِّعِ دَُٓ) ياصسسسوع ( َق اًَم
خ َم َف ُْمةم َٖخِم فُْمَُٙم:م َ
خمٔٗ َف )ٛيسسة  ،وة ( َ
خ َم َف ا )ٞكسسسسؤ ( َ
( ُ
َويَ ا َوُْ)  ،واتسسة  :هسسة عوا ئسسةو ٓسسات  ،يسساْ هسسة مسسسويَِ ئسسةو عاُينسسس  ،ئِ سسسا ومسسسة
خ َمفَا )ٞكؤعةكؾيَتةوةٓ ،ةؽعووكسينسياْ هسة قوؽةئاُغا ٓساتووْ :
خالَ ٔ ٟمٔ ُ
خمٔٗفَ )ٛبسة ( َ
( َ

ﭽ ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌ...ﰞﭼ األنعام  ،يساْ عةـسةؽًو َ  :ﭽﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ...ﭶﭼ األعوراف .
ئِ سا ﭽ ﭘ ﭙﭚﭼَُْٖٕ َِّ( ،يم) ثيَنسستسسؾيه طسو سساَِّْ ( ،م ُُٕٖٓ) واتسة :
تةصسست كسسؾع ،يةكقسسساُ كسسؾع ،كسسة ( َِّ ُِٕ) ةكسقسسس (ٌُبُ ٕٓ)ة ،كسسسة ئةوةيسسة مسسويَسِ َيسسم
بسةؽؿتسسسؾ بيَست سسةوة هسسة ئسافسسست ؿةو  ،كةواتسسة  :ﭽ ﭘ ﭙﭚﭼ ،يسساُ :

َكََ) واتسسة :ؿةو بؤ ٓسةًواؽ كؾعووْء ،ئيَسوة تسيَسسغا عةفسستسؾةؤينسسستوو
(َٔقَّ َم َل ك يِمَٔو َّ
كسؾعوة ،ئِ سا عواي ؽةووُ عةكسساتةوة كسة ٍس هسيَغةكسسةْ هسةو ؿةوييسسة كسة ٓسسةًواؽ

كسؾاوةء بؤيساْ عةفسستةًؤ كسؾاوة ،عةـسةؽًويَ  :ﭽﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡﭼ ،هة عةمس ء ثسسآ عةمستةكساُ عا كسؤمسسسم بِيسات عةُسيَّ ،
وة هسسة ٍيساكساُينسسسسغا صسساُوو عاعةتام سسّ  ،كسسة ثيَنسستسسسؾيه بافس سسٌاْ كسسؾع  :هةواُةيسسة
ئةواُة كةفسساُيَم بووبسسّ كسة طسسةؽًياْء كويَقسستاُياْ كؾعبسآ ،عيساؽة ثسآ عةمستةكسساْ
طسةؽًةفسسيَؾ بووْءٍ ،يساكساْ كويَقسستاْ بسووْ ،وا ثيَغةٍسسسآ كسسة ئةواُسة ؿفسستاُاْ هسة
ثسسآ عةمستةكساْ هة كؤمسلةكساُيساْ عا بووبّٓ ،سساويِاُيه ٍسووبِة ٍيسساو ٍؤهَسةكسساْء
هسسةويَ عيسساؽة صاُسووبسةؽةياْ عؽوفسس كسسؾعوة .

......
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سسسسسسسسسا كسسسسسسسسسة عةـسسسسسسسسةؽًويَ  :ﭽﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪﭼ ،عةرسسسسسا ٍساكةكسسسسساُ صسسسسسوا يسسسساع بلةُسسسسةوة بسةفسسةؽصسسسسسؤتاُةوةو،
صؾاثةكسسساؽاُة هسسة ؿةويي سغا صؾاثسسة بسسآلو ًةكةُسسةوةو  ،بسسسة ؿةويسسغا ًةيسسةْء ًةٍسسّء
مسسويَِسةواؽ صسؾاث بسةرسآ ًةٓس َيس َوسسّ .
كة عيسساؽة ًةبسةفس ث َي ؿؤؽ مسستة :
ٓ /1سةَ هة ُيَو ًؾؤ ةكساُغا صؾاثةكساؽي ًةكةْ.
ٓ /2سةَ بسة مسسيَوةيةك ُاؽةيَم عةفستلساؽي ػيِطسسة ًةكسسةْ .
 /3وة ٓسةَ ُيةسٌةتسةكساُ صسوا ،ئةو ٓسةًوو ُيةٌةتاُة كة صسوا عؽوفست كؾعووْ ،
بسة مسيَوةيةن ٓسةهَقوكةوتسيساْ تيَسغا ًسةكسةْ  ،كة ببيَتة ًاية صؾاث كؾعُيسساْ.
ًسةفسسةهسسسسة

فسيَيسسسسةَ :كسسسة عةـسسسةؽًويَ  :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ،هيَسسسسسسسسسسؾةعا صسسسسسسسسسسسوا
ثةؽوةؽعطسسساؽ عياهسؤطسسسيَم بسسال عةكسسسات ،هسسة ُيَسسواْ عةفستسؾؤينسسستووة صسسسؤ بسةؿهسسسطؾة
كساـؾةكساُ طسةهسس فسسةًووعء  ،ئيٌاُسغاؽة ٍةوفيَِؾاوةكسساْ عا ،فسسةؽةتا عةـسسةؽًو َ :
عةفستسؾؤينسسسسسستووة صسسسسسسؤ بسةؿهسطؾةكسسسسسساُ طسسسسسسةهةكة بسةواُةيسسسسسساْ طسسسسسسوت  ،كسسسسسة
عةٍةوفسيَِؾيَِسسةوة هسسة ئيٌاُسسغاؽاْ  ،ئةًسسة ئسسةوة عةطسسسةيةُآ كسسة ٓسسسةًووياْ ُسسةبووْ،
ٍوُلس سسة عةـسسسةؽًو َ :ﭽﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،ئةًسسسة
ئةطسسسةؽ ( ٔو َِ) بسسؤ بسةم سسيَم ( َِّ ِع ُ) بسسسآء (تبعٗط ٖٗ  )ٛبسسآ  ،بسسسةةَ ئةطسسسةؽ ( ٔو َِ)
ؽةووُلؾعُسسةوة (ََِّٗ أٌٗ ٖم )ٛبسسسآ ٓ ،سةًوويسسساْ عةطؾيَتسسسةوة ،كسسة ئةوكسسسساتة ئةًسسة ئسسسةوة
عةطسةيةُسآ كة فسةؽرسةَ عةفستسؾؤينستووةكاْ كساـسؾو صسؤ بةؿهسطسسؾ بسووْ ٓ ،سةؽوةٓسسا

كسسسسسة عةـسسسسسةؽًوآ  :ﭽﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭼ ،بسةواُسسسسسة كسسسسة
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ٍةوفسسيَِؾابووُةوة  ،هةواُةيسسساْ كسسسة ئيٌسسساُياْ ٓيَسِسسسابوو  ،هيَيسسسساْ ،عيقسسساْ ئةطسسسةؽ
( ٔو َِ) (ؤٍِ ُّ ي) بطسةؽةيَتسسسسةوة بسسسسؤ ( َق ًِٕ) واتسسسسة :بسةمسسسسسسيَم هسسسسة طسةهةكسسسسة كسسسسة
ال رٔ ََِٖ) بطسةؽةيَت سسةوة ،
ٍةوفسسيَِؾاوُسسسةوة  ،ئيٌاُي سساْ ٓيَِ سسابوو  ،بسسسةةَ ئةطسسسةؽ بسسؤ ( َّ
ًاُا وايسسة ًسةؽج ُيسة كسسة تةُيسا ئيٌاُغاؽاْ ٍةوفسسيَِؾابِسسةوة ،كسسة ثيَسسٍ وايسسة ئسةَ
ؽةايسة عووةَ هة ؽةافستييسةوة ُسـيلستسؾةٍ ،وُلة صسؤ بسةؿهسطؾةكساْ بسةطنسسست صةهَسسمء
كؤًةهَسطسسسا عةٍةوفسيَِِ سسةوة ،رسسا ئيٌساُسغاؽب سسّ ،يسساْ ب سسآ ئيٌ سساْ بسسّٓ ،سةؽٍ سسةُغة وا
ثيَغةٍسآ ئيٌاُسغاؽاْ ثنسل ؿيساتسؾياْ ثآ ببسؾةيَ هة ٍةوفسيَِةؽاُةوةو فستةَ .
ئِ سسسسسا كسسسسة عةهَسس سسيَّ  :ﭽﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭼ ،ئسسسسسايا

عةؿاُ سسّ كسسة ىسسساهَذ ؽةةواُةك سسؾاوة هةالي سسةْ ثةؽوةؽعطس سساؽيةوة ؟! ئسسةو تة بي سسؾة وةن

طساهَس سستة ثيَلسسسؾعْ عةٍس سآ ،ﭽﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭼ ،ئسسسسايا
ؿاُيساؽييتاْ ٓسةيسة كسسة ىسساهَذ ؽةةواُسةكسسؾاو بسسآ هةاليسسةْ ثةؽوةؽعطسساؽةوة ؟ ئةطسسةؽُا
ض نْم ٔو َِمز َِِّّ ْٔم)؟ بسسسةةَ ئسسةواْ عةهَسسيَّ :
عةبسووايسسسة بوَسيَسسسّ ُ َُ( :تُِؤ ٍُ َُٕمِّٔص الٔحمَُ ٌٖ ُْم ُوسِ َ
ﭽﭷﭼ ،ئسايا ؿاُياؽييتساْ ٓسةية ؟ واتة :ئيَوة بسةبسسآ ؿاُيساؽي بؾةواتساْ بسسة

ىساهَذ ٓيَِاوة  ،هة حاهَسةتسيلغا كة عاوا ثيَغسةًبسةؽايةتيس عةكسات .
بسةةَ ئسةواْ وةةًيَسل

حةكسيٌسساُةياْ عاوةتسةوة  :ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﭼ ،واتسسة( :بؾةواعاؽةك ساْ) طوتسسسياْ  :ئيٌَسسة ب سةوة كسسة ث َي سس ؽةةواُسسة
كؾاوة  ،بؾةواعاؽيسّ ،واتة :ؿاُيساؽييٌساْ ٓسةيسة ئسةوة ٓيسسض  ،ئيَسسوةو ٓسسةؽ ؿاُياؽييتساْ
ٓةيسسة ،ب سةةَ ئيٌَسسة ئيٌاُسسسٌاْ ٓيَِسساوةو ر َي س صؤيةت سس  ،ئيٌَسسة ب سةثيَ ؿاُياؽييةك سة
صؤًاْ  ،كة عةؿاُني ىساهَذ ثيَغسةًبسةؽ صسسواية ،ئيٌاُسٌسساْ ثسآ ٓيَِساوة ،بسسةةَ ئيَسوة
بؤٍ بسة ث َي ؿاُياؽييةكةتاْ ؽةةـستاؽ ُاكةْ ،تاكسو ئيَوةو وةن ئيٌَسة ئيٌاْ بيَسِّ ؟!
ئِ

سا كة عةـةؽًويَ  :ﭽ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌﮍﭼ ،ئةواُة صؤياْ بة ؿهسطؾتبوو ،طوتياْ :ئيٌَة بةوة ئيَوة بؾةواتاْ
ثئَسيَِساوة ،بؾةوا ُآيَِني ،واتة :ئيٌَة ٓةؽ هةفسةؽ ٓسةهَويَقست صسؤًاْ عةًيَسِيِةوة .
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ٍسسواؽةَ :كسسة عةـسسةؽًويَ  :ﭽﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ،هسسسة ؿًسسساُ
ةؽةةبيسسسغا عةهَسسسسسآ ( :ال َعيُ سُ:مامَ ِس ُمةم َعيَ سَُٓم َٖ ِعئ سُُٓمَٔعَيَّ سَُٓم َت ِعئ ريَاً:مقَطَ َمقَٕا ٟٔىَ ُْم
ءم ِس ) عآ،
ِّالطٖٗ ٔم َٔ َُِٕمقَاْ ٟٔي) ،ومسة ( َع ُيسَ) هة ؿًاُ سةؽةةبي عا بسة ًاُا بؾيسّ ( َ
وة عةطسوتسؾيََ ( :ع َيسَُٓم َٖ ِعئ سُُٓمَٔعَ َّيسَُٓم َت ِعئٗم سَاً) يةن واتسا ٓسةيسسة ،يساُ  :هسة كساتسيَلسسغا
كة ئسةو ئساػةهَة وةفستاوة ،ئِ سسا حومستسؾة  ،يساْ ئساػةهَسيَلسسسةٓ ،سسةؽ ٍسواؽ ثةهسس بسؾةيّ
جعَ نُمال ٍٖ ِ سُم َعيُ سَاًم
(َٔقَاهَماألَ ِشَِ سَ:ٗٙمال َع ُيسُمعٍِٔ دَمالعَ َس ٔم:مقط معُ سِق ٕ ٔمال َبعٔٗ مسَةم ُث يٖم ُٖ ِ
ألَُٖمٌَاحٔ مسَماأَِّ نَم َٖ ِعئ م ُسَِام ُث يٖمَٖ ٍِ َ ُس َِ اةمٔالعَم ُيسُ:مال ٍٖ ِ س) ئةؿٓسسسةؽي كسسة يةكيَلسسة هسسة
ؿاُساياُ ؿًاُةواْ ،عةهَسآ  :ومسة (عيس) هة ال ةؽةبساْ بؾيتسية هةوة كة ثامسسوو
ئةو ئساػةهَسة ببسؾةعؽيَ ،واتة :ثيَيةكساُ ثامسوو ببسؾةعؽيَّ ،وة راؽ واو ٓسةية ومسة
(حنس) بسة (عيس) هة قةهَسسةَ عةعؽيٍَ ،وُلسة كةفيَم كة بيسةويَ حومستسسؾ فسةؽببسسؾةيَ،
ثيَنسسسسآ عةبسسسسآ ثيَيسةكسسساُ ببسسؾةيَ ،ئةطسسسةؽُا بسسؤ بسةؽعةفسسس ُاكسسسسؾيَ ،ئِ سسسا عوايسسيه
فسةؽ عةبؾة َٓ ،سةؽوةٓا ومسة ( َعيُس) بسة ًاُا ( ٌَ ِس)يه ٓاتوة ،واتة :فسةؽبؾةيّ .
ئِ سا يةكيَم بسؤ ٓسةية بوَسسآ صسؤ قةوً (ثٕد) بسة ٓسةًووياْ ئةو حومستسسؾةياْ
فسةؽُةبؾةيسوة ،وةن صسوا ثةؽوةؽعطساؽ هة فسووؽةةت

(الػ ىظم)عا عةـسةؽًويَ  :ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﭼ ،واتة :كساتسيَم كة صؾاثتسؾيِس قةوًةكة بؤ عةؽثةؽة  ،بؤ ٍوو  ،كسة عياؽة
ئسسةو ثيَنسسسسآ ث سسة كسسؾعوةو عوايسسيه فسسسةؽ بؾةيسسوة  ،بسسسةةَ بؤٍ س فسةؽبؾةيِسةك سسة
ثاهَسغاوةتسةوة ال ٓسةًوويسساْ ؟ عةهَسيَيسسّ ٍ :سوُلة بسسة ُويَِسةؽ ٓسسةًووياْ ٍسووةو ،
ٓسةًوويسسساْ ؽةاؿ بووُسسسة بسسسة كؾعةوةكسسسة  ،بؤيسسة صسسسوا عاعطسسسةؽ فسةؽبؾةيِسةكسسسة
ثاهَسغاوة ال ٓسةًوويسساْ ،وة ٓسسةؽ بؤيسةو عوايس فسـايةكةو ٓسسةًووياُ طؾتؤتسةوة،
ئةًةو بسةؽةافست عةؽلء ثةُسغيَل طسةوؽة هسسآ وةؽعةطيسؾيَ ،كة ٓةؽ كسؤًةهَسسطايةن
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صؾاثةك سساؽةكاُ ٓسسةؽ مس سستآ بل سسةْ ً ،سساعاَ صة َهسسسلةكة ب سةو صؾاثسسة واْ ؽةاؿ ب سآ ،
يسسساصوع هس سة بةؽاُبس سةؽ صؾاثسسسة ئةواُسسسغا  ،بس سآ ٓسةهَسويَقسس سس بس سسّ  ،ئسسسةوة بيَطسسسسوًاْ
كؤًسةهَسطسايةك سسة ٓسسسةًوو مايقسسستة فسسـاو رةؿؽةبسسسة صسسسوا عةب سآ هسسة عُيسساعاء هسسة
عواؽةؤػعا .
ًسةفسسةهسة ثيَسِ سةَ :

ثم
حيكمه تي باسكر د ني هك لي ( ود)
هل ﯟزري هش ش انو و نيشان دا
7

كسسة عةـسسةؽًويَ  :ﭽ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ ﭼ
عيسساؽة صسسسوا ؿاُسسسا بسسسة ٍسسةُغ مسيَوةيةن تة بيسسؾ كسسؾعوة هسسةو فسسـاية كسسة توومس
طسةهس (ث ٕد) بوو :
ءفَ. )ٛ
( - 1زَ ِ

ص ِٗ َ.)ٛ
َ (-2

َ ( - 3عرَا ) .

( - 4ص اعٔي. )ٛ

( - 5ق ائَٗ . )ٛ

( - 6دَ ِودًََم َعمََّٗيمزَ ُِّّٓي ِّرَ ٌِ ٔبَّي).

ئِ سا ئةطسةؽ كةفسيَم بسة فسةؽكس َيوَسي تةًاما ئسايةتةكساُ قوؽةئسساْ بلسسات ،ؽةةُطسسة
ص ِٗ َٛم) بسسة عةُس ء
بوَسسآ  :صسوا هة مسويَِيَسم بسة ( َزءِ َفم  )ٛهسةؽؿيِسةوة ،هة مسويَِيَم ( َ
ٍسؾيلسة ،هة مسويَِيَم بسة (ع را ) فسسـا ،هة مسويَِيَل ع بسة (ص اعي )ٛطةؽعةهسووهس
ئاطسسسؾي  ،هسسة مسسسويَِيَل ع بسسسة (ق ايٗ )ٛكساؽةفساتسسسيَل هسسة فسسِووؽ بسسسةعةؽ ،وة هسسة
مسويَِس َيسسم بسسسة ؿةو ؽةووصسسساْء ٓسسسةػاْ بسسة فسسسةؽياْ عا (دو دًمعمٗ ّي)  ،بافسسس ئسسةو
فسسـاية عةكسات ،ئِ سا ئسايسا ئةًة ٍؤُسةء ئايسا كساًةيساْ بسووة ؟

......

()37 – 37

[ ] 777

وةةًةك سسة ئةوةي سسة ك سسة  :صسسسوا ققسسسة هةر سسآ هسسة ٓسسسةؽ فسسووؽةةتةعا تة بيسؾ َي سسم،
ومسسسةيةن بسةكساؽعيَِ سسآ ك سسة ئسسةو تة بي سسؾو ومسسسةية الي سسةك  ،ياصسسسوع وةف سسفيَل ئسسةو
فسـاية بسسال عةكسسات ،عيسساؽة ئسةو فسـاية عةطسوجنسسآ ئيٌَسسة بوَسيَيسسّ ( :ص ا ٔع َيٛم) بسووة،
واتة :طسةؽعةهسووهسيَم كة ئساطؾ تسيَسغا بووة ،ياصسسوع ٓسسةوؽة تسؾينسسقةيةن كسة ئسساطؾ
صم ِٗ َ )ٛهسسسآ ثةيسغا عةبسسآ  :عةُطسسيَل طسسةوؽة،
تسيَسغا بووة ،كة ئةو (ص اعم ي)ٛيسسة ( َ
ءفَ ٛم)  :هةؽؿيِسسةوة  ،ثةيسسغا عةبسسآ  ،ئِ سسا ئةًسة عةبيَتسة
ئِ سا هة ئةجنساً ئةوةعا (زَ ِ
ٓسؤ (دَ ِودًََ َعمَِٗ َّي) واتة  :ؿةو بسةفسةؽياُغا عةٓسةػيَء عةؽةووصسآ ،وة عوايسس ئسةوة
عةبيَتة ٓؤ ؽةووعاويَم ،عةبيَتة ٓؤ كساؽةفاتيَم كة هة فِووؽ عةؽعةٍسسآ ( :ق ا ٔيم َٗ،)ٛ
وة فسةؽةجنساً ئةوةو ٓسةًوو  ،بؾيتسية هةو فسـاو رةؿؽةبسةية كة صسوا عةيساُسسغا
ء َف ٛةمدَ ِو دَم ًَ َعمَِٗ َّ ي ،ق ائ َٗ ،ٛ
ص ِٗ َٛةمزَ ِ
(ع را )  ،كةوات سسة  :ومسسسةكاُ (ص ا ٔع يَٛةم َ
َع رَا ) ُةن ٓيض ُاكؤكييةكيساْ هةُيَسواْ عا ُية  ،بةهَسلو بسة ٓسةًووياْ تة بيسسؾ هسةو
رؤؽة بةةو فـاية عةكةْ  ،كة صوا عاعطةؽ بةفسةؽ طسةهس (ث ىٕد)ى دا ٓيَِسساوة.
ئيَقسستاو با فسةؽجنس ئةو ئايسةتاُة بغةيسّ  ،كسة صسوا عاعطسسةؽو كسساؽؿاْ تيَيسساْ عا
بافس ئسةو فسـايسة عةكسات :
 /1هسسة فسسسووؽةةت (األع سا

)عا عةـسسةؽًويَ  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﭼ.
 /2هسسسسسة فسسس سسووؽةةت (ِ

ٕد)عا عةـسسسسسةؽًويَ  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﭼ.
 /3هة فسووؽةةت (الػعسا)ٞعا عةـسةؽًو َ  :ﭽ ﯾ ﯿ ﰊ ﭼ.
 /4هة فسووؽةةت

(ِ صم مح)عا عةـسةؽًويَ  :ﭽﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯫ ﭼ( ،ﯥﯦﯧ)
واتة :بوَس َيسقسة ئساطؾ فسـايسةك ؽةيقسسواكسةؽ.

......
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(احلاق )ٛعا عةـسسسسةؽًويَ  :ﭽﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣﭼ .
 /6وة هة فسووؽةةت (الػ ىظ)عا ئسايةت

( )14عةـسةؽًويَ :ﭽﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﭼ ،واتسسسة :بسسسة عؽؤيسسسساْ عاُسسسساو
حومستسسسسسسؾةكةياْ ثسسسسسةيلؾع ،ثةؽوةعطاؽينسسسسسسياْ بسسسسسة ٓسسسسسسسؤ تاواُةكةيسسسسسساُةوة
فسةؽؿةًيِةكسسة بةفسسةؽعا تةصسس كسسؾعْء  ،بسسآ طسؾيَء طؤهَسس كسؾع ( ،كسة عيساؽة
بسةؽؿاي ء تةثؤهسلسسةء مسست وا تسيَسغا ٓسةبووة) .
ًسةفسسةهسة

مسسةمسسسةَء كسؤتسايسسي  :كسة عةـسةؽًويَ  :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ،
واتسسة :ثنسسست تسسسيَلؾعْء طسوت سس  :ئسسة طسةهةك سسةَ ! ًسسّ ثسسةياً ثةؽوةؽعطسسساؽًٍ ث سآ
طسةيس سساُغْ ،وة عهَقسسؤؿييسسسسٍ بسسسؤ ُواُسسسغْ ،بسسسسةةَ ئيَسسسوة عهَقس سسؤؿاُتاْ صسسسسؤو ُاويَسسسسّ،
بسةصةًسةوة بوواُتساْ صسؤو ُاويَسّ .
عةطسوجن سسآ ىسسساهَذ هةبسةؽصسؤي سسةوة ئسسةو ققسسسةية كؾعب سآ  ،بسسسةعاظء حةفسسؾةتةوة ،
ٍوُلسسسة ئيٌساُي سساْ ُةٓيَِ سساوة ،وة عةمسطسوجنسسسسآ ىسسساهَذ عواُغبِ سس  ،عوا ئسسةوة كسسة
ًسسسؾعووْء هةبسسسسةيّ ٍس سسووْ ،وةن ٍسسسسسؤْ ثيَغسةًبسسسسةؽ صاتسسسسسةَ ًوحةممسسسةع 
()1
ئةواُسة عواُسسغ كة هة ( َقمٔ َٗ) بسةعؽ عابسووْ  ،وةن هسةَ ـةؽًووعةيسسةعا ٓاتسسوة :
:ماق َم َمالٍٖ ٔب ٘ٗمَ عمَٜمَُ ِِنَما ُل َيمَٔٗٔةم َِيَاهَم:م
َمالمُْمعٍَِ ُّ ىَاةمقَاهَم َّ
ر َعََما ََِِّم ُع َىسَم َزضٔ٘ َّ
ض َى َم
َي اً؟م َِئٗ نَم َل ُْم:م َتدِعُ ٕمَُ ِوَٕاتَ اً؟م َِ َي اهَ:م َو امَُ ٌِ تُيِمِّٔ َ ِ
ء ِدتُ يِم َو امَٔ َع دَمزَِّٗك يِمح َّ
َِ نِمَٔ َ
خ ازَٗٙمِّ سقي:م( ،})1304واتسسة :ةبغوهَسسسآل
ء ُْمال ُب َ
خسَ َ
ؤ ٍُِّ يِةم َٔ َل كَِمالم ُٖجٔٗبُ َُٕد{َُ ِ
( )1قَمَٔٗ) بسة بيسؾيَم عةطسوتسؾيَ ٓسسةهَقةُؾابآ ،بسسةةَ عوايس ٍسسان ُسةكؾابآ (اليَمٔٗ َُ:مال ٔب ِ٠سُمقَبِ نَمَُُِم
تُط ٕ )ٝث سيَه ئسسةوة قةؽاغةكسسساُ ٓسةهََ سسِؾيَء ؽةيَسسم بلسسؾيَ  ،ثيَ سس عةطسوتسسسؾيَ( :قَمٔٗ َ) كسسة عوا
ئةوة هة رةُط بسةعؽعا كساـؾةكساْ حةـتسا ُةـةؽياْ هسسآ كسوػؽا ،رةُاؿةكسساُياْ ـس ةؾيَ عايسة قةهسسيب
بسةعؽةوة ،ئِ سسا ثيَغسةًبسةؽ صسوا  ققسة هةطسةهَسغا كسؾعْ .

......
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كسوؽة وًسةؽ صسوا هة صسؤ ء بابسي ؽةاؿ بسسآ ،عةهَسسآ :ثيَغسةًبسةؽ صسسوا  صسسؤ
بةفةؽ ئةٓوس قةهسسيب عاطسسؾت( ،واتة ئةو رةُاؿاُة كساـؾةكساْ  ،كة حةـستسا رسةُاؿة
بسسووْ ،ـ سؾةيَ عؽابووُسسة قةه سسيب بسسةعؽةوة) ـسسةؽًوو  :ئايسسسا ئسسةوة ثةؽوةؽعطسسساؽتاْ
بسةهَس َيسِ ثيَغا بووْ ٓ ،سةق بوو  ،بسة ميَوةيةك ؽةافس ٓساتة ع ؟ ث َي طسوتسسؾا  :ئسسايا
ققسسسة هةطسسسةيَ ًسسؾعوواْ عةكسسسسة ؟ ـةؽً سسوو  :ئ َيسسوة بيقسسةؽتسسسؾُني هسسةوة كسسة ًسسّ
عةيوَسس َيسٍ ،بسةةَ ُاتواُسسّ وةةَ بغةُسسةوة ،ئيَسسوة هةواْ بامستسؾ طسويَتسساْ هسة ققسسة ًسّ
ُيسسة ،بسةةَ ئسسةواْ تواُسسا وةةًسغاُةوةيسساْ ُيسسة.
ئِ سا با هة كؤتساي ئةَ عةؽفسةعا  ،ئةو ققسةية (ذلى دمزغ ٗدمزض ام) بيَسِيسسّ كسة
()1
كؾعوويسةتس  ،ققسسةيةك رسواْ عةكسات ،عةهَسسآ ٔ { :و َِنُم َِرَام
هة تةـقسيسؾةكة صسؤ
خ صٖماهللم ِّٔ ْٔماألَ ٌِبَٔٗ اَٞةم َٔ َل ك َِم َِّ ِع ُُمال م ُىعِ َترٔزََٖم ٔلعُ بٖادمالي ُب ٕزم ِّٔ دُعَأٞم
ٔو ٖى ام َ
أل ٌِ ٔب َٗ ا ٔٞم
ح َٗ أٚما َ
ط َُٕم َع َم ِٗ ْٔم َٔ َع َم ٜم َو ام َٔ َزدَم ٔو َِم ٔ
جَّيةم َٖئٗ ُ
ح َٕا ٔٔ ٟ
َُصِ َأَِّّ ام ٔليَط أٞم َ
ط ٘م
ط َى َمؤ ٍِ ُْمَٔ َٖيُ ٔ
ػ َّدَأٞم ِٔ ٘مال َب سِشَ ةمَُُٖمْ نٖم َو َِمدَ َع اموَِّٗ َت اًم ٔو ََمالص ا ٔل ٔنيمةمَٖ ِ
َٔال ٗ
حَاءَتَ مُْةم َو َمال ٔع ُم يَم َِّ َُٖمُوُ ٕزَم َع ا َليَماليَ ِٗ َٔمالم ُٖ َي اعُم َعمَ ِٗ َّ امةمَٔإَُِم َل يِمتَك َم ٔو ََم
اخلَص ا ٟٔصَمالَّت ٘مالم َٖجِ سَٙمالئَٗ اعُمِٔ َِّٗ ام} واتسسسة  :ويَِسسسسة ئةًسسسة { يسسسساُ  :كسسسة
ثيَغسةًبسسسةؽ صسسسوا  ققسسسة هةطسسسةيَ تسةؽًسسسةكاُ كوػؽاواُسسس رسسةُط بسسسةعؽعا
كسسسؾعوة} مستسسسسيَل تايبسسسسةتة بسسسسة ثيَغسةًبسةؽاُسسسسةوةٓ{ ،سةؽوةٓسسسسا ئةطسسسسةؽ ئسسسةوة
(ىسساهَذ)يه ًاُسا عووةًس وةؽبطسؾيّ  ،كسة ًؾعوواُسس عواُغبسسّ  ،ئسةوةو مستسسيَل
تايبسةتة بسة ثيَغسةًبسةؽاُةوة ،وةن ٍؤْ ثيَغسةًبسةؽاْ  ،صسسوا وةحس بسؤ ُساؽعووْ بسسة
ـؾينسسستةعاء ققسسسة هةطسة َهسسسغا كسسؾعووْء ً ،و يسـةيسساْ ٓسسسةبووْ ،ئسسةوةو يةكس َي سسم
بووة هة تايبسة ةُغييةكساُيساْ} عةهَسسآ  :بسةةَ ٓسةُغيَم هةواُسة بيساُسسوواْ عيَِِسةوة
بسسؤ طسسؤؽة ثةؽفستةكسسساْ  ،ئسسةواُ سسة ك سسة عيَِ سسّ بسسؤ ريَبسسسةريَلؾعُ كساؽوباؽي سساْ  ،هسسة
صاوةْ طسؤؽةةكساْ( ،هةواُة كة هة ُيَو طؤؽةةكساُغاْ) عةثاؽةيَِسةوة ،قيسال عةكةُسة فسسةؽ
ئةَ ـةؽًووعةية  ،بيِسسا هةفسةؽ ئةو ؽةافستسييسة كة ثيَغسةًبسةؽاْء مسسةٓيغاْ ػياُيسسساْ
ٓسسسةية هسسة بسسسةؽؿةصغا ،عةهَسسسيَّ كسسسةواتةٓ :سسسةؽ كةفسسيَم هسسة ىس سساهَخاْ بجساؽةيَتسسسةوة بسسا
ًؾعووو بسآ ،ئةطسسةؽ تسؤ بساُط بلسة  ،ئسةوة طسسو َي هسس َي عةبسآ ،وة كساؽةكةمسس بسؤ
)1متفطريماليسَُماحلك ٗيم:مَم8مةمصم.466

......

()37 – 37

[ ] 333

ريَسبسةرسآ عةكسات ! هة حاهَس َيسلسسغا كسساؽوباؽ ثةُٔسساْء ُاعيساؽ قيافسس ُاكؾيَتسة فسسةؽ،
تةُاُةت ئةطسةؽ ئةًة هة تايبسة ةُغيس ثيَغسةًبسةؽاُيه ُةبسآ  ،ئةوة بيَطسوًاْ ٓسسةؽ
ُاطسوجنسآ قيال بلؾيَتة فسةؽ ئةوةٍ ،وُلة ئةوة مستسيل ُاعياؽة .
ًِيه عةهَسيَسٍ  :بيَطوًساْ ئيٌَة ُاؿاُني ثيَغسةًبسسةؽ كسة ققسسة كسؾعوة هةطسسةيَ ئسةو
ًؾعوواُسسةٍ ،سؤْ بسووة ؟ ئِ سا ئيٌَة ٍؤْ بؤًاْ ٓسةية مستسيَسم كة ثيَغسةًبسةؽ صسوا
كؾعووي سسةت  ،وة بسسؤ ئيٌَسسة ُاعيسساؽة ئيٌَسسسسةو وةن ئسسةو بلسسةيّ ؟ هسسة حاهَس َيسل سسغا كسسسة
ثيَغسةًبسةؽ وةن فسةؽؿةُنس ء هسؤًةكسؾعْء فسةؽكؤُةكسؾعْ ققسة هةطسةيَ رةُسساؿة
ًؾعوواُغا كؾعوة  ،وة كة ـةؽًوومسيسةت  :ئيَسوة هسةواْ بامسستسسؾ ُابيقسسنت  ،بيَطسسوًاْ
ًةبسةفسسس ث َيسسس ؽةووحةكساُي سساْ بسسووة ،ئةطسسسةؽُا رةُساؿةكسسساْ ُابيقسسسنتٍ ،وُلسسسة ُسسة
صسواؽعْء صسؤؽان ُسة ٓيسض كساَ هسسةو تةىسسسةؽةووةء ٓسةهَسقسوكسةوتساُةيسساْ ُاًيَِسسسآ ،
وةن عيتسّء بيقسنتءٓ ...تسغ  ،بسةةَ بيَطسوًاْ ؽةووحةكساُيساْ ئساطساعاؽْ .
مساياُ بافسينسة هة (ص ٗحمالبخ ازٙم) عا ٓساتوة كة عايسلٌاْ (عاٟػ ٛم) صسسوا هيَسس
ؽةاؿ بآ ؽةةصِسة هةو ؽةيسوايةتة طؾتوةو ُلسووهَسي هةوة كسؾعوة كة ثيَغةًبسسةؽ صسسوا
 بافس بيقسسسنت (ض ى م) رةُسساؿة كساـؾةكسساُ كسؾعبسسآ ،بسؤ ـةؽًاينسستةكاُسس ،
بة َهسسسلو بافسسس ؿاُيسسسّ ( وسسسٍ) ياُسسس كسسؾعوة بسسة ققسسسةكاُ ئامسلؾامسسسة ؿاُيسسساؽي بسسة
ؽةووحيسه عةكسؾآ ،بسةةَ بيقسسسنت تةُيسسا بسة رةفسسسستة عةبسآ  ،واتسسة  :رةفسسستةيةك
فساغ كة ؽةووحس تيَسغا بسآ .
صسواو ثنسستيواْ بآ هة تةـقسيسؾ فسووؽةةت (األٌف اه)عا عةقسس ققسسةكاُ عايلسس
بسسؾةواعاؽاْ (عاٟػ )ٛء ؽةاريسسسساي ؿاُسايسسسساْ هةوبسسسساؽةوة عيَِيسسسسّ  ،هسسسةكات بافسسسسلؾعُ
ؽةووعاوةكاُس رةُطس بسةعؽعا ،كة فسووؽةةت (األٌف اهم) ٓسسةًوو هةوبسساؽةوة ٓاتسؤتسسة
صسواؽ.
المَإلَ َْمإَالَّمٌَُِحَمةمَُضِ َت ِي ٔف ُسكَمََُٔتُٕ ُمَإلَ ِٗاَ .م
المُّيٖمَٔ ِّٔ َىِ دٔكَمةمَُغِ َّدُمَُُِم َ
ضُ ِب َاٌَام َّ
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ده رسي ده هيم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ عةؽفسةًاْ هة ثيَِج ( )5ئسايةت ثيَم عيَ ،كة بسؾيتني هسة ئسايةتةكسساُ ( 80تسا ،)84
وة صسوا ؿاُاو تواُا ؿؤؽ بسة كسوؽتيس هسةَ ثيَِج ئسايةتةعا بافس ثيَغسةًبسةؽ ل ٕٔ م و
طسسسةهةكة عةكسسسات ،كسسة ٍسسؤْ ئسسةو ثيَغسةًبسسسةؽة ثايسسة بسسسةؽؿة ،بسسسة فسةؽؿةُنسسس كسسؾعْء
فسةؽكؤُةكؾعُسسسةوة  ،هةفسسسةؽ ُيَؾباؿيسسسس ؽةةصِسسسة هسسسة طسسسسةهةكة عةطسسسسؾيَ ،وة ئسسسةواُيه
ٓسةؽةةمسسسة عةك سسؾعْ هسسة صسسؤ ء هسسة مسويَِلةوتوواُ سس عةك سسةْ ،بسسسة بيسسسسساُوو ئسسةوة كسسة
صؤيسسساْ ثسسسان ؽةاعةطسسسسؾْ ! ئِ سسسسا عوا ئسسسةوة صسسسسوا باةعةفسسسس ء عاعطسسسسةؽيه  ،صسسسؤ ء
كةفوكساؽةكة  ،رطسة هة ػُةكة عةؽباؿ عةكسات ،وة باؽاُيَسل هسة ئساطسسؾء ئسافسسّ بةفسسةؽ
طسسسسةهة بس سسآ ؽةةومسسسس ء بيَبسؾةوايةكس سسةيغا عةبسساؽيَِسسسسسآء ،وة بسسسسةو مس سيَوةية فسسسـاياْ عةعاو
هسةبسةيِيساْ عةبسسات.
ٓسة َهسبسةتة ئيٌَة صسسوا ثنسستيواْ بسآ  ،بسةتةًسسايّ هسة كسسات تةـقسيسسؾكؾعُ فسسووؽةةت
(ِ ٕد)عا تويَؼيِةوةيسسةك تيَسسؾو تةفسسسةي هةبسسساؽة ل ٕٔ و طسةهةكةيسسسةوة بلسسةيّ،
هةبسسسةؽ تينسسل فسسسةؽرةَ ئسسةو ئسايةتسساُةعا كسسة هةوبسسساؽةوة ٓسسساتووْ ،هةبسسسةؽئةوة كسسة هسسة
فسووؽةةتسسسس (ِ ٕد)عا وؽعةكسسسسساؽي ؿؤؽ ٓسسسسساتوة ،وة ئيٌَسسسسة ئايسةتةكاُسسسسس هةًسسسسسةؽة ئسسسسسةو
بةفسةؽٓاتسسسة ،هسسة فسووؽةةتةكسسساُ عيلسسةو عيَِيسسّء  ،هسيَسلسؤهسَيِسسسةوةيةك ت َيسسؾو تةفسةهسس
هةبساؽةوة عةكسةيّ  ،وةن ٓسةؽ كساَ هة ػياُ ثيَغسةًبسسةؽاْ ( َعمَ َّٗيُمالصٖ الَٚمَٔالطٖ الًَم) كسة
بس سسال عةكس سسةيّ  ،وا عةكسسسسةيّ ،بؤيسسسة ئيٌَسسسة هيَسسسؾة بسسسسة مسسسيَوةيةك ئسافسسسساي بسةفسسسسةؽ
تةـقسسيسؾكؾعُس ئسايةتةكسساُغا عةؽةؤيسّ  ،وةن ٓسسةؽيةن هسة بسةفسةؽٓسسات ٓسووعء ُسووشء
ىساهَذ ،وة عواييه مسو ةيب كة عواتسؾ ثيَس عةطسةيسسّ  ،ىسسةةتء فسسةالً صسسوا هةفسسةؽ
ٓسةًسوو ثيَغسةًبسةؽاْ بسسآ .
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ﭽ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱﭼ .

ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وة ل ٕٔ م (ينسسٌاْ ؽةةواُسسة كسسؾع) كسات َيسسم بسسسة طسةهسةكسسة صسسؤ طسسوت :ئسسسايا كساؽ َيسسل

ُاقسسؤةو صسؾاث عةكسةْ كسة ثيَسه ئيَسوة ٓيَلسسةل هسة رئساُييسساْ ُةيلسسؾعوة ﯢ ئسايسسا
ئيَسوة بسؤ تيَؾكؾعُس ئسسساؽةؿوو  ،هسة ريسات ئساـؾةتسساْ عةٍسسِة ال ثيساواْ ؟ بسةهَسلسسو ئ َيسسوة
كسؤًةهَسيَل سس ؿيَسغةؽةؤي سسي كسسساؽْ ﯯ وة طسةهةكسةينسسسسي ٓسسسةؽ ئسسةوة وةةًيسسسساْ بسسوو ،كسسة
طوتيساْ ( :صةهَسليِسسة !) هة ئساوةعاُيسسي صؤتاُيساْ وةعةؽُيَسسّ ،ئةواُسة كةفسساُيَلّ صؤيساْ
ثسسسان ؽةاعةطسسسؾْ ﭟ ئيسسسسغ ئيٌَسسسسةو صسسؤ ء ُسـيلسةكسسساُيٌاْ عةؽبسساؿ كسسؾع ،رطسسسة هسسة
ػُةكسة  ،كة ئةويه هة بةريٌَساوو ـةوتساواْ بوو ﭧ وة باؽاُيَلس تايبسة ساْ بةفسةؽعا

بساؽاُسغْ ،عةرا فسسةؽُج بغة  ،فسةؽةجنساً تاواُبسساؽاْ ٍسسؤْ بوو ! ﭱ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﯚ)  :كسسسسة هسسسسة عةؽفسةكسسسسساُ ؽةابؾعوومسسسسغا ًاُساًسسسسساْ كسسسسسؾعوة ،بسسسسسةةَ بسسسسسة
ًوُافسةبسسسةت ئسسةوة كسسة ٍسسةُغاْ رسساؽ هسسة قوؽةئسسساُغا عووبسساؽة بؤتسسةوة ،بسسؤ ؿيسساتؾ
ٍةفجاُغُ واتساكة عووباؽة عةكسةيِسسسةوة( ،الف ِمؼُم َٔالفَ ِػ امُٞم َٔالفَاحٔػ ٛمم:م َومام
َعِ َيمقبِ ُ ُْم ٔو ََماألَ ُِ َعاهَم َٔاألَ ُق َٕاهَ)  ،واتسسةٓ :سسسةؽ ف سسآ ومسسسة  ِ ِ( :ؼُةم َِ ِػ اُٞةم
َِاحٔػ ٛم) بةًاُسا ٓسةؽ ققسةو كؾعةوةيةكسّ كة ؿؤؽ عؿيَسوو ُاقسؤةو ُامسيسؾيّ بسسسآ ،
كة عيساؽة ومسة َِ ( :احٔػ  )ٛهسة قوؽةئسساُغا ٓسسةَ بسسة ًاُسا ؿيِسا ٓساتسسوة ٓ ،سسةَ بسسة
ًاُا ُيَسؾبساؿيسي ٓساتسوة  ،وة ٓسةَ بسة ًاُسا ٍسؾووكسي ء ؽةػعيسيه ٓساتسسوةء ٓ ،سسةَ
بسة ًاُا بسسآلوكؾعُسةوة ققسسسة صؾاثيسه ٓساتسوة .
ام
ظمَإل ٜموَ امتُ َسٖ دُُٓم َٔ َذلٔ َ
(ﯦ)  :واتسسسسسة  :ئسسسساؽةؿوو َُ( ،صِ نُمالػٖ ِّ َٕ ٔٚم:مٌُ صُٔعُمال ٍٖفُ َ
غمِّ َٕ )ٚهة بِسسسةؽةةتغا بؾيتيسة هسةوة كسة ُسةـك
ض سِ َِّ اَُم:مص ادٔ َقٛمَْٔ اذِّٔ  )ٛومسة ( َ
َ
بسسسسسةؽةو مسسسسستيَم عةؽةوات  ،كسسسسة عةيسسسسسسةويَ ،ئسسسسةويه عوو رسس سسؤؽة  :رسس سسؤؽيَم كسسسسة
ئساؽةؿوويسةكس ؽةافستة ،وة رؤؽيَلسيساْ ُاؽةافستة ،ئساؽةؿوو ؽةافس ئسةوةيسة ،كة بسةؽةو
ئسسةو مسستاُة عةٍسسسآ كسسة رةفسستسسة ثيَويقستيسس ثيَياُسسسة  ،رساؽ واو ٓسسةية ُةـسسسك
ئساؽةؿوو مستيَم عةكسات  ،كة رةفسستسة ثيَويقستيس ث َي ُية  ،بسةهَسلسسو عةبيَتسة ٓسؤ
ُةصسؤو بووْ  ،ياصسسوع قةهَسسسةو بسووْ ( ،ال ىػ تَّمٜم:ماليمٕٖٚمالَّ ٔتم٘م َتػ تَّم٘مالػم٘)ٞ
(وُػ تَّم )ٜبؾيتسسسية هسسسةو ٓيَسسسـة كسسسة ئسسسساؽةؿوو مسسسس عةكسسسسات هسسسة ئيِقسسسساُغا ،وة
(إَغ ت َّ ا)ٞيسه  ،واتة  :ئساؽةؿووكسؾعُس مسسس .
ض سِ ) بؾيتيسسة هسسة
حل دِّم ِٔ ٘مْ نِّم ِٔ ِع نمُٖفُ َع نُ)َ ( ،
ج أشُما َ
ط سِ ُ:م َت َ
(ﯮ) ( :ال ٖ
فسسِووؽبسةؿاُغْ هة ٓسةؽ كسؾعةوةيةكسغا كة ئةُس سساَ عةعؽيَ .
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طِّ٘م َوامُِ َٕم َو َعمُْ)َ ( ،ي اِّسم) بؾيتيسة هسة ًاُسةوة
(ﭦ) ( :اليَأِّسُم:مال ىأْ وُم َِّعِ َدموُ ٔ
كةفسسسس َيم ك سسة عةًيَسِيَتسسسسةوة  ،عوا ئسسةوة كسسة ئسسةوة هةطسة َهسي سسغا بسسووة ؽةؤينسسستوة ،
كةواتسة َ ( :ي ماِّس) واتة :ئسسةوة كة عةًيَسِيَتةوة ،هة عوا ئةوة ئةواُسة هةطسةهَسسيغا
الم َب ََ) (ي ِب سَ )ٚهسسة ؿًسساْ
ط سِ َعم ٔو ََم َّ
بسسووْ ـسسةوتاؤْ َٔ ( ،و ٍِ ُْماليُ ِب َسٚمةمالبَ ٔي ٖٗ ٛم ِٔ ٘مال ٖ
سةؽةةبيسسغا بسةو ثسامسٌاوةيسسة عةطسوتسسؾيَ  ،كسة هسسة طسسواُ ئساػةهَسسسغا عةًيَسِيَتسسةوة هسة
مسسيسؾ  ،كسةواتسة َ ( :ي اِّس) يساُس  :كسؤتسايس  ،عوايسس .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽ عوا ئسسةوة كسسة بسةفسةؽٓسسسات ٓسسسةُغيَ هسسة ثيَغسةًبسسسةؽاُ  ،وةن
ئساعةَء ُسووشء ىسساهَسخس ىسةةتء فسةالً صسوايساْ هةفسةؽ بسآ  ،صقسستة ؽةوو.
ئِ سا عةـسةؽًسويَ :ﭽ﮴ﭼ  ،واتة :بيَطسوًاْ ئيٌَة (ل ٕ )يشم ن ؽةةواُةكسسؾع  ،ئسةَ
(و) واوة ةتفسسس عةكسسساتةوة فسسسةؽ ،ﭽﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭹﭼ ،عوا ئسسةوة

عةـسسسةؽًويَ  :ﭽﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬﭼ ،ياُ ََُٔ( :زِضَ مٍَُامإَىلمعَادٕمَُخَاُِيِمُِٕدَاً)ٓ ،ةؽوةٓا عوايس عةـسةؽًويَ :
خ اُِيِمص ا ٔل اًم)
ض مٍَُامإَلم ٜمثَى ٕدَمَُ َ
ﭽﯖﯗﯘﯙ ﯽﭼ ،يسسساُ ََُٔ( :زِ َ
هسيَؾةو كة عةـسةؽًو َ  :ﭽ﮴ﭼ  ،واتسة ( :لي دمُزض مٍامل ٕق اًمال ٜمقٕو ْم) ،بيَطسوًاْ
ل ٕٔقى اُ ؽةةواْ كسؾع بسؤ ال طسةهةكسسة  ،ﭽ ﯖﯗﯘ ﭼ ،كسساتيَم بسسة طسسةهةكة
صسسسسؤ طسسسسوت  :ﭽﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ،
ئسايا ئيَسوة كسسؾعةوةيةك ؿؤؽ ُاقسسؤة عةكسةْ  ،كسة هسة ثسيَه ئيَسوةعا هسة رئساُييسساْ ٓيسسض
كةل ئسسةوة ُةكسؾعوة ؟! واتسسة ٓ :سيض كسةل بسسةو ؽةيَؼةيسسسة ُسةيلؾعوة  ،كسة بيلسسات بسسة
اعةت ،ياصسوع ٓيض كةل ٓسةؽ ئةفس َوسةْ ئةو طوُآسساُة ُسةكؾعوة  ،كسة هةواُةيسة ًاُسا
يةكسسةًياْ ؽةافسسستستسسسؾو  ،هةطسسسةيَ واقيسةسسسغا طوجنسسساوتؾ بسسسآ ،وةن عوايسس بافسسس عةكسسةيّ
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ ،بيَطوًسسساْ ئيَسسسوة عةٍسسسِة

ال ثيسساواْ هسسة ؽةوو ئسسساؽةؿووةوة هسسة ريسسسسات ػُسسسساْ  ،هةطسسسةيَ ثيسساواْ رسسووت عةبسسّ ،هسسة
رسيسات ئسةوة بيَسّ هةطسةيَ ػُسساْ رسسووت بسسّ  ،هسة حساهَس َيسلسسسغا كسة صسسوا ثسةؽوةؽعطسساؽ
ػُ بؤ ثيسساو ،وة ثيسساو بسؤ ػْ عؽوفسس كسؾعوة ُ ،سةن ثيسسساو بسؤ ثيسسساو ،ءة ػْ بسؤ ػْ !
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ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ بسةهَسلسسسسو ئيَسسسوة كؤًةهَسيَس سسل ؿيَس سغةؽةؤي كسسسساؽْ  ،ؿؤؽ
تيَغةثةؽة َيسسِّء ؿيَغةؽةؤيسسس عةكسسةْ  ،فسسِووؽ عةمسلسيَِسسّ ُ ،سسةن فسسسسِووؽ عةملسيَِسسّ بسسسةو
واتساية كة ئةفسوَسس كاؽةكسةتسساْ ٍساكسسسة ،بسسةةَ ئيَسسسوة تيَسغةثةؽةيَِسسّ ! بسةهَسلسسو ًةبسةفسس
هسيَؾةعا هة ؿيَغةؽةؤي كؾعْ  ،يساُ  :هة فِووؽةكساُ صسوا تيَسغةثةؽةيَسِّ  ،وة فسسِووؽةكاُ
صسسسوا عةبةؿ َي سسِّ ٍ ،وُل سسة صسسسوا عايِ سساوة  ،كسسة ثيسساو ئسسساؽةؿوو ريِقسي سس صسسؤ هةطسسةيَ
ئاـسؾةتسغا تيَؾ بلساتٓ ،سة َهسبسةتة بسة حسةةهَسي ء هةطسةيَ ٓساوفسةؽ صؤيغا ،ئساـؾةتيه بسسة
ٓسةًاْ مسيَوة  ،هةطسةيَ ٓساوفسةؽ صؤيغا ،بسةةَ ئةوة كسة ثيساو هةطسسة َي ثيساو رسووت بسآ،
ياصسوع ثياو هةطسسةيَ ئساـؾةتيَسسم رسووت بسآ  ،كسة ثيَس ُامسسآ ،ياصسسوع ئسساـؾةتيَم هةطسسةيَ
ثياويَسم رسووت بآ  ،كة حةةهَس ُية ،ئةوة بيَطوًاْ ؿيَسغةؽةؤييسةء فسسِووؽ مسسلس َيسِيسيسة.
ئِ سا بسا بـاُيسّ طسةهةكسة

ٍييساْ وةةَ عايسةوة ؟ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ  ،وة
وةةًس صسةهَسلةكسة ٓسسةؽ ئسةوة بسوو كسة طوتيساْ ( :صةهَسلسيسِسسة !) هسة ئسساوةعاُي صؤتسساْ
عةؽياْ بلسةْ ،مساؽبسةعةؽياْ بلسسةْ  ،بيَطسوًاْ ئةواُة كؤًةهَسة صةهَسليَسسلّ  ،صؤيسساْ ثسان
ؽةاعةطسسؾْ  ،كةوات سسة  :بسةكسة َهسسسل ُ َي سسو ئ َيسسوة ُاي سسةْ  ،ئِ سسا ئسسةوة عةطوجن سسآ بسسسة تسسواُجء
تةوفسةوة ثيَياْ طوتبسّ ،واتة :ئةواُة صؤياْ ثان ؽةاعةطسؾْء ئةو كساؽة ئيٌَسسة ُاكسسةْء ،
ثيَيساْ واية ئةو كساؽة ئيٌَة ثيقسةو قيَسـةوُسسسة  ،وة عةمطوجنسسآ ٓسسةؽ بسةؽةافسستي ثيَيساْ
طوتبسسسّ  ،واتسسسة  :ئسسةو كسسساؽة ئيٌَسسة عةيلسسةيّ ٓ ،سةؽٍسسسةُغة ثيقسينسسسسة ،بسسسةةَ ئسسسةوة
عةيلسةيسسسّ  ،عيسسسساؽة ئةواُسسسة صؤيسسسساْ ثسسان ؽةاعةطسسسؾْء  ،ئسسةو كسسساؽة ئيٌَسسة هسسة صؤيسساْ
ُاوةمسيَِِسةوة ،كسةواتة :بسة كةهَسل ُيَو ئيٌَسة ُايسسةْ .
عيسسسساؽة صسسسوا كسساؽبةرسسسآ ثيَغسةًبسسسةؽاُ صسسؤ  ،ك سة بسسسةُغة تايبسةتييةكسسساُِ  ،و َي سىَ
ُاكساتء  ،ثنستياْ بةؽُساعات ،بسةهَسلو ٓسةًينسة بسةؽطسؾييساْ هيَغةكسات  ،بسة ث َي حيلٌةت
صؤ ٍ ،وُلة ًةؽج ُية ٓسةًينسة بسة فسةؽكةوتِس ؽةواهَةتيس عةؽبساؿبسّء ٓ ،يَيساْ هسسسآ
ُةيسةت ،راؽ وايسسة فسةؽكةوتِ بسةُغةكساُ صسوا  ،ئةوةية كة هةفسسةؽ ئسةو بيسؾوبسس ةؾواو
ثةيساًة صسوا ،طسياْ ـيسغايسسي بلسسسةْء  ،صؤيساْ بسةصسس بلسةْ ،وة رسساؽ واو ٓسسةية ،
ويَسسؾةا ئةوة كة هسة ؽةوو ًة ِسسةوييسسةوة فسسةؽعةكةوْ ،هسة ؽةوو ؽةواهَةتسييسنسسسةوة صسسوا
فسسةؽياْ عةصسساتء ،عةؽباؿياْ عةكساتء  ،ؽةيَطسا ُاعات كساـؾةكساْ عةفستيساْ بيساُطساتسآ .
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ئِ سسسا عةـسسسةؽًو َ  :ﭽﭠﭡﭼ  ،ئيٌَسسة صسسؤيء كةفسوكسسساؽةكة  ،ياصسسسوع
صسؤيء ُسـيلةكساُيٌاْ عةؽبساؿ كسؾعُ ،سـيلسةكساُ (لٕٔ ) كسآ بسووْ ؟ ئةواُسة بسووْ كسسة
بؾةوايساْ ثسآ ٓيَِساوة ،ئةواُسة ُسـيلسيِس  ،ئةواُة كةفسوكساؽيِ ٓ ،سةؽكساَ هسة ثيَغسةًبسسةؽاْ
ُسـيلسةكساْء عهَقسسؤؿةكساُيساْ ئةواُة بووْ  ،كسة هسة صـًسةتياْ عابسووْ ،هسة صـًسةت ئسةو
ثةيسسساَء بسسسةؽُاًةية عابسسووْ كسسة ثيَيسسساْ بسسووة  ،بسسا بسسسة صسسسويَّء ُةفسسسةسء طؤمسسستيه

ُةٍِسسسسسسةوة فسسسسسسةؽياْ ،ﭽﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭼُ{ ،سـيلةكساُيٌسسسسسساْ

ٓسةًوو عةؽبساؿ كسؾعْ} رطسة هة ػُةكسة  ،ئةو هسة ـةوتسساواْ بسوو ،واتسة :هسة بسةريَسسٌاواْ
بوو ،عيسساؽة ػُسس ل ٕٔ م  ،بؤيسة صسسوا بسسةو رسؤؽة فسـا عاوةٍ ،سوُلة بسؾةوا بسسة ل ٕٔ م
ثيَغسةًبسةؽ ُةٓيَِساوة  ،بسةهَسلسو عةهَسآ  :عةفس كيَنيس قةوًةكةمس عةكسؾعءٓ ،ساوكساؽيسس
عةكؾعْ هةفسةؽ صؾاثة  ،بسةةَ ٓسةًوو ؿاُاياْ هةفسةؽ ئةوة يةكسغةُطّ  ،كسة ٓساوفسسةؽاُ
ط الًَم) ٓسةًوويسسسسساْ بسسسسسة ٓساوفسسسسسةؽاُ ُسسسسسووشء
ص الَٚمَٔال ٖ
ثيَغسةًبسسسسسةؽاْ ( َع َم َّٗيمال ٖ
لاىوطاينسسةوة ،هسة ؽةوو ئساكسساؽو ؽةةومسستسسةوة  ،ثسسان بسووْ ٍ ،سوُلة ؽةةومسس ُـًيس بسؤ
ئساـؾةت تساُسة (ق عَ)ية هة كسةؽةاًةتء مسةؽةةـ ثياو  ،وة هة ؽةةٍسةهَةنء وةٍسة ثيساو ،
ؽةةٍسةهَسةنء وةٍسة ثيَغسةًبسةؽاُيه ،عةبسآ ثساؽيَسـؽاوء ثسانء ٍسان بسآ .
بسسسسسةةَ ئايسسسسسا بؤٍسسسس كسوـسسسسؾ ئسسسسةو عوو ٓساوفسسسسسةؽة  ،وا ُةكسسسسؾعوة كسسسسة ئسسسسةواْ
عةفستبسسسةؽعاؽ ٓساوفسةؽةكساُيسسساْ ببسسسّ ؟ عيسساؽة ئسسةو كسسساتة ؽةيَطسسسا عؽابسسسووة كسسة ثيسساو
ًقسسسسوهٌَاْ ٓساوفسسسةؽ كسسساـؾ ٓسةب سسآ ،وة عيسساؽة كسوـ سسؾ ًايسسة ُسسةُطي ء مسسسةؽًةؿاؽي
ُةبسووة ٍ ،وُلسة ئسةو صةهَسلسة مسساُاؿييسساْ بسسة كسسوـؾ كسسؾعوة ،بؤيسسة كسسة صيَـاُس ٓسسةؽ
كساَ هسة ُسووشء لاىوط فسةالً صسواياْ هسسسآ بسآ  ،كسساـؾ بسووْ ،ئسةوة ُةبسسؤتة ٓسؤ تاُسة
هيَسسغاُيساْء ،ةيبسغاؽ بووُيسساْ ،بسةهَسلسسو ؽةةُطسسة مساُاؿيينسسياْ ثيَسوة كسؾعبّء طوتسيبيسساْ
ئسسةوةتا ُسسسووشء لاااىوط  ،تةُاُسسسةت صيَـاُةكساُينسسسسياْ هسسة ؽةوو بيسؾوبسسسؾةواوة  ،هةطسسسةيَ
ئيٌَسسسةْ ! بسسسسةةَ بيَطوًسسساْ ئةطسسسسةؽ هسسسة ؽةوو ؽةةومستييسسسسةوة  ،هسسسة ؽةوو ريِقسييس سسةوة ،
ئيِخؾةاةء ٓسة َهسةياْ ببوواية ،ئةو كساتة ٓسسةَ هسة ؽةوو ؽةةٍسةهَسسةنء وةٍسةوة  ،ئينسلسساي
بسسسؤ ثيَغةًبسسسسةؽاْ ( َعمَ َّٗيمالصٖ الَٚمَٔالطٖ الًَم) ،ثةيسسسسغا عةبسسسسوو ،وة هسسسة ؽةوو مسسسسةؽةةةء
كةؽةاًسسةت ثيَغسةًبسةؽاُينسسسةوة  ،ئسسةوة مسسستيَل ُةطوجنسسساوة ،بؤيسسة ؿاُايسساْ هةفسسسةؽ ئسسةوة
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يةكغةُطسّ كسة صيَـاُةكساُ ئةو عوو ثيَغسةًبسةؽةو ،ىسةةتء فسسةالً صسسواياْ هةفسسةؽ
ب سآ ،ثسسسان بسسووْ  ،كسةواتسسسة ًةبةفسسس

هسسسةوة  ،كسسة عةـسسةؽًويَ  :ﭽﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ

()1

ﮫ ﭼ التحريوم .

ياصسسسوع كسسسة هيَسسسؾةعا عةـسسةؽًويَ { :ػُسةكسسسة ل ٕٔ هسسة ـةوتسسساواْ بسسوو} ،يسساْ هسسة
بسةفسةؽٓسسسات ُسسووش عا  وةن بافسسسٌاْ كسؾع ،بافسس صيَـاُةكسة عةكسسات ،كسة عةؽبساؿ
ُةبووةً ،ةبةفس ئسةوة ُسةبووة كسة وةن قةوًسةكةيسساْ هسة ؽةةومسست ُسـَء ئسةو كسؾعةوة
ُاقسؤةيسسساُةعا  ،كسسة ئيِقسسساُياْ ثسسآ ُاميسسسؾيّ عةبسسسآ  ،كساـؾبسسسآ ً ،قسسسوهٌَاْ بسسسآ ،
عةفستياْ هسةوةعا بسوو بسسآ  ،بسةهَسلسسو ًةبسةفسس ئسةوة بسووة ،كسسة هسةؽةوو بيسسؾو بسؾةواوة ،
العاُسي ةقيسغةي ء ـيلسؾييسساْ ٓسةبووة .
ئِ سسسسا صسسسسوا  هسسسة كؤتسسساي

عا عةـةؽًس سسويَ  :ﭽﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰﭼ ،وة بسسسساؽاُيَل تايبسةتسييٌسسسسساْ بسةفسسسسسةؽعا
باؽاُغْ ،تةًامسسسا بلسسة فسةؽةجنسساً تاواُبسسساؽاْ ٍسؤُة ؟ عيسساؽة ئسةو باؽاُسة تايبسةتييسسة،
ئساطسسسؾء ئسافسسسسّ بسسووة  ،بسةفسسسةؽياُغا بسساؽيوة ،يسساْ وةن تة بسيسسسؾ ثةيسساُ كسسؤْ عة َهسآ :
كبسؾيتيساْ بسةفسةؽعا بساؽيوة ،كساُسسسـا (ًةسسسغْ)ة تواوةيساْ بسةفسسةؽعا باؽيسسوة ،كسة عوايس
بافس عةكسسةيّ ئسةوة ٍسسؤْ بووة ؟

 )1مُاثساكييسساْ ب ةؽاُبةؽيسسساْ كسسسؾع ،يساُ  :فسةؽثيََسسسيياْ هيَيسسساْ كسسؾعو عػايسةتييسسساْ كسسؾعْ  ،هسسة ؽةوو
ةقيغةي يةوة.
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًةفسسسةهة

يةكسسةَ :كسسة عةـسسةؽًويَ :ﭽ﮴ﯖﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ً ،يَؼووُووفسسسسسسساْ ،بسسسسسسؤ ويَِسسسسسسة:
()1

عةهَسسآ ( :ل ٕ مإَِِّ َُمَُ َمإَ ِِّسَأِم ٗم يم
ًوحةممسةع يسغ ةبغوهَسآل ية سقسووس حوفسةيِ
َزمال رٔٙمَٔ َزدَم
ء حَماألَقُ َٕاهةمَِ َُّٕمل ٕ م ِِّ َُمِ ازَاَُم ِِّ َُمت َاز مةمَٔقٔٗ نَمت ا َز م ُِ َٕمَش َّ
َع َم ٜمَُزِ َ
ذُْٔ سُُٓمِٔ٘مالي سَُِم) ٓسةهَبسةتة ؿؤؽ ر َي عهَسِيساي ُيسة ،بسسةةَ ؿؤؽ هسة ؿاُايساْ عةهَسيَّ :
ل ٕٔ ب سسؾاؿا ئيب سسؾةآيٍ بسسووة  ،بسةث َي سس بسةٓ َي سسـتؾيّ ققسسسة ،واتسسة :ل ٕٔ كسسسوؽة
ٓسسسساؽةاُ كسسسسوؽة تسسسساؽش بسسسووة ،كسسة عيسساؽة عةبيَتسسة بسسؾاؿا ئيبسسسؾةآيٍٓ ،سةُغيَلسسسيه
طوتوويساُة  :تا ؽش بؾيتيسة هة ئساؿةؽ كة صسوا ثةؽوةؽعطساؽ ُاو هة قوؽةئسساُغا ٓيَِساوة،
ئِ سا طسةهس لم ٕٔ  ،هةَ ثيَِج مساؽةعا بسووْ ،وةن هسة كستيَبسةكاُسس ًيَسؼووعا ٓسساتوة :
(فسةعووَ ،ىسسساًووؽة ،ىسسسابووؽة ،عووًسسا ،سساًوو ةؽة) ئسسةو ثيَسِج مسسساؽةُ ،اوٍةكةمسسياْ
ئيَقسسستا هسسة ُ َي سسواْ ئ سسوؽعْء عةفسسسةةت ـةهَةفسسستنيء قسسةواؽة ؿايسسؤُ عايسسة ،وة كسسسات
ػيسساْء طسسوؿةؽاُ طسةهسس (ل ٕ ) ( )2000فسسسايَ ثسيَه ؿايسسّ بسسووة ،وة ػًاؽةيسساْ بسسسةثيَ
فسةؽٍسسساوة ًيَسؼووييسةكسسساْ  ،هسسة ُ َي سسواْ (000ز 400تسسا 000ز )600كسسةل بسسووة ،وة ئيَقسسستا
مسويَِ طسةهس لم ٕٔ هة ػيَؾ عةؽيسسسا ًسؾعوو (ال َب ِ سُمال ىمِّٗح) عايسة ،كسة عيساؽة بؤيسة
وا ثسآ عةطسوتؾيَ ٍ ،وُلسة ٓسيض ؿيِسغةوةؽيَلس تيَسسغا ُسساػيٍ ،وُلة ؽةيَسؼة صسو َيسسس
تيَغا ؿؤؽ ؿؤؽ بسةؽؿة  ،كسة ئةًسساُة ٓسةًوو هة فسةؽٍساوة ثيَنسووعا ٓساتووْ .
ئِ سا كسسة (ل ٕ م) بسة طسةهةكسسة صؤ

عةهَسسسآ  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ،ئايسا كؾعةوةيةكس ُاقسؤة عةكسةْ كة ٓيَلسةل
 )1ضِٔٗ َسٔٚمالٍٖبٔ٘ٓمَٔال ى ِسضَمٔني:مَ1ةم.282
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هة ريسٔاُييساْ ثيَنسستاْ ُةكسةوتوة تيَيسسغا ؟ (الفَاحٔػ ٛمَ :ومام َعِم َيمقبِ ُمُْم ٔوم ََماألَُِ َعماهَم
َٔاألَقُ َٕاهَ)َِ( ،احٔػ ٛم) بؾيتيسة هة ٓسةؽ كسؾعةوةيةنء ققسةيةن كة ؿؤؽ ُاقسسؤةو عؿيَسوو
ُامسسيسؾيّ بسآ  ،كة ًةبسةفس ثيَس ُ َيسسؾباؿييسسة ،رسووت بووُ ثياو هةطسةيَ ثيساو ،كسة
بسسسة سةؽةةبسسسس (الرْ ٕزٖ  )ٛث سسآ عةهَسسسسيَّ ،وة (ال ىَم ٗ)ٛشااااى ث سآ عة َه سيَّ  ،بسسسةةَ
بسةؽةافستسي ًّ ومسة ( ٔل َٕاق )ٛةَ ثسسآ صؤو ُيسسةء  ،هةفسةؽ عهَسسٍ قوؽفسسة ٍ ،سوُلة
وةن بوَسيَس سسي هسسسة ُسسساو (ل ٕٔ )ةوة وةؽطسيسسسسؾابآ  ،كسسسة هسسسة ؽةافسسسستييغا (ل ٕ )يااا
ثيَغسةًبسةؽ َي سسل ثايةبسسسةؽؿ صسواي سسة  ،بؤيسسة ئسسةَ ومسسسةية بسةكساؽُةٓسيَِ سسؾيَ ٍسسساكة ،
ٓسةؽٍسةُغة عةهَسس َيسّ ً :ةبسةفستٌاْ هسة ٔ ( :ل َٕاق  )ٛكؾعةوة طسةهس (ل ٕ )ه .
كة عةـةؽًسويَ :ﭽﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﭼ ،واتسة :بسسةو ؽةيَسؼةيسسةو
بسةو قةبساؽةيسة ،وة ياصسوع بسةو مسيَواؿة ؿةقسة ،وة عةمطوجنسسآ ًةبسةفسس ئةوةبسسآ كسة
ٓيسسض كسسةل هسة ث َيسسه ئيَسسسوةعا ئسسةو كسسسؾعةوة عؿ َيسسو ُاقسسؤةية ُسسةكؾعوة ،واتسةٓ :سسيض
ثياويَم هةطسةيَ ٓيض ثيسساويَم عا رسسووت ُةبووة  ،هة ثيَه طسةهس ل ٕٔ م عا ،بسةةَ ؿؤؽ
هة ؿاُايساْ عةهَسس َيسّ  :ؽةةُطسة ًةبسةفس ث َي ئةوةبسآ كة بسةو ميَوة ؿةقء بسآ ًاُايسةء ،
بسةو مسسيَوةيسة كسة ؽةيَطسا هة صةهَسم بطسؾْء  ،ثياواْ واؿ هة ئساـؾةتساْ بيَِسسّء  ،ثيَلسةوة
ئساؽةؿوو ريِقسسييساْ تيَسسؾ بلسسةْ  ،ئساـؾةتسساُيه واؿ هسة ثيساواْ بيَسِّ  ،ئسةوة بسسةل
هةُيَسسو طسةهسس ل ٕٔ عا ئةَ مسسيَوةيسسة ٓسةبووة .
ًسةفسسةهسة

عووةَ :كة عةـةؽًسويَ  :ﭽ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﭼٓ ،سسسةؽ كسسساَ هسسسة (ٌاِ مٔمحف ص) وايسساْ صسسسويَِغؤتةوة ،ئسسةواُ عيلسسة
ء اهَمغَ ًَِّٕٚموِّ َمدَُُٔمالٍِّط اٞم)،
ٓسةًووياْ ئساواياْ صويَِسغؤتسسةوة ٍٖ َُٟٔ( :م كيِم َلم تَ َُتَُُٕمالسِّ َ
(َُ ٍٖٟٔك ميِ)  ،واتة  :ئسايسا ئيَوة عةٍِة ال ثياواْ بة ئساؽةؿووةوة  ،هة ريات ئساـؾةتساْ ؟

بسسسسسسسةةَ  :ﭽﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ  ،واتسسسسسسة:
بيَطوًاْ ئيَسوة عةٍِسة ال ثيسساواْ بؤ تيَؾكؾعُس ئساؽةؿووةكساُتساْ  ،هة ريسات ػُساْ .
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كة عةـسةؽًويَ  :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ ،وةن طومت  :ﭽ ﯮ ﭼ
واتة  :هة فسِووؽ عةؽٍسوواٍْ ،وُلسسة ئسسةواْ هسة فسِووؽ فؾومسس ء مسسةؽةء ةقسس َى
عةؽٍووٍْ ،سوُلة ًةفسسةهة ثةيوةُسغي ُيَسواْ ثيساوء ئسساـؾةت  ،هةؽةافسستييغا تةُيسسا
تيَسؾكؾعُسسسس ئسسسساؽةؿوو ريِقيسسسس ُيسسسة ،بسةهَسلسسسسو ثيَلسسسةوةُاُ صيَسـاُسسسسة ،ثيَلسسسةوة
ئساؽاًطسؾتِسة ،ثامساْ بسةؽعةواًسبووُ وةٍسسة ًؾؤ سايةتييسة ،بؤية كساتيَسم كة ًؾؤ سس
هسسسسةو ؽةووةوة ئيِخسسسسؾةاة عةكسسسات ً ،اُسسسسا وايسسسسة هسسسة حوكسسٌسسسس سةقسسسسىَء مسسسةؽةء
فؾومس  ،عةؽعةٍسسآ .
ئِ سسسا كسسسة هيَسسؾةعا  :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ ٓسسساتوة  ،هسسة فسسسووؽةةت

(الػ عسا)ٞعا  ،عةـسسةؽًو َ  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ،واتسسسة  :بةهَسلسسسو ئ َيسسسوة
كؤًةهَسيَسلس فسِووؽ مسليَسِسّ .
وة هسسسة فسسسسووؽةةت (ال ٍى ن) عا عةـسسسسةؽًويَ  :ﭽ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﭼ،
واتة :بسةهَسلسو ئيَوة كةفساُيَلسّ ُةـاًيس عةكسةْ ،ئامسلؾامسة كسة ئةو رؤؽة ئيِخسؾةاةء
العاُسسسسة ٓ :سسسةَ تيَجةؽةاُغُسسةٓ ،سسسةَ فسسِووؽ مسلسسساُغُةٓ ،سسسةَ ُةـاًييسسةء ،كسؤًةهَس َي سسم
وةفسسف صسؾاث هة صسؤيسسغا كسسؤعةكساتسةوة .
ئِس سا هسيَؾةعا ًةبسةفس هةوة كة عةـةؽًويَ :ﭽ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﭼ،
يساُس  :هسيَؾةعا ًةفسةهة ٓسسةؽ ئسةوة ُيسة  ،كسة بتسساُةويَ ئسساؽةؿوو ريِقسييسستاْ تيَسؾ
بلسسسسةْ ،ئةطسسسةؽُا ئسسساؽةؿوو ريِقسسي سس ثيسساو هةطسسسةيَ ئسسساـؾةت  ،بامسسستسسسؾ ت َيسسؾ عةب سآ،
بسةهَسلسو ئيَوة ٓسةؽ ؿيَسغةؽةؤيسس كساؽْء ،حةؿتسساْ هة صسؾاثسةو طوُساشء تسساواُة.
ًسةفسسةهسسسسة

فسسيَسسسسيةَ :كسسسسة عةـسسسسسسةؽًويَ  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭼ ،وةةً طسةهةكة
ٓسسسسةؽ ئس سسةوة بسسسوو كسسسة طوتيس سساْ  :هسسسة ئساوةعاُيسسسس صؤتس سساْ عةؽيسسساْ بلسسسةْ{ ،واتسسسة:
مساؽبسةعةؽياْ بلسةْ}ٍ ،وُلسسة ئةواُة كؤًةهَسيَلسسّ عةياُسةويَ صؤيسساْ ثسسان ؽةابسطسسؾْ،

......
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كسسسة عةهَسيَسسسّ  :ﭽﭘﭙ ﭚﭼ ،وةن بوَسيَسسس ئةواُسسسة ٓساووةتسيسسسس
ُةبسّ ً ،ساـ ٓساووةتيسس بووُيسساْ ثسسآ ؽةةوا ُابيِسسّ !
كة عةهَسيَّ  :ﭽ ﭜﭝﭞﭼ  ،وةن طسومت :عةطسوجنسآ هةبسةؽ ئةوةبسسآ
كسة ئسةواْ ثسيك بسسووْ  ،ئسةواُيه صؤيساْ ثسان ؽةاطسسسؾتوة ،وة عةمطوجنسسآ بسسة تسسواُجء
تةوفسةوة ئةوةيسساْ ثسسآ طوتبسسّ .
ئِ سسسا هسسة فسسسووؽةةت (العٍكب ٕ

) عا عةـسسةؽًويَ  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

ﯰ ﭼ ،وةةًسسسس س

طسةهةكة ٓسةؽ ئةوة بوو كة طوتياْ :فـا صسسواًاْ بسؤ بِيَسؾة  ،ئةطسسةؽ هسة ؽةافسستاُ ،

هس سسيَؾةو عةـسسسةؽًويَ  :ﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭼ ،يةكس َيسم بؤ ٓسسةية بوَسسسآ ٍ :سؤْ هسةويَ عةـسةؽًويَ  :وةةًيساْ
ٓسسسةؽ ئسسةوة بسسسسوو ،هسسسسيَؾةو عةـسسسسةؽًويَ  :وةةًي سساْ ٓسسسةؽ ئسسةوة بسسسسوو ؟! وةةًةكسسة
ئةوةيسسة :كسسة ئةًسسة هسسة عوو قؤُساغسسسسغا بسسووة ،هسسة قؤُسساغ يةكةًسسغا طوتووياُسسة :عةؽيسساْ
بلسسسةْ ،وةةًةكسسسةياْ ٓسسسسةؽ ئسسسةوة بسسسوو  ،وة هسسسة قؤُسسساغ عووةًسسسغا عوا ئسسسةوة كسسسة
عةؽُسةك سسؾاوْ ،ي سساْ بؤي سساْ عةؽُةكسسسسؾاوْ ،طوتووياُسسة :ئةطسسسةؽ ؽةافسسس عةكسسة فسسـا
صسواًاْ بسؤ بيَسِسة  ،ئةوة بووة كة صسوا ثةؽوةؽعطساؽيه فـا بسؤ ُساؽعووْ  ،هةفسسةؽ
عاوا صسؤيسساْ .
ًسةفسسةهسة

ٍسسواؽةَء كسؤتسايسي  :كة عةـسةؽًويَ  :ﭽﭠﭡ ﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭼ ،واتسسة :تةُيسسسسا صسسسؤيء صيَسسسـاُ ء بِةًاهَسةكسةيسسساْ
عةؽبساؿ كؾعْ  ،رطسة هة ػُسةكسة  ،هيَؾةعا ريَس فسسةؽُج ئةوةيسة كسة صسسوا كاؽبسةرآ

......
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ﭣﭼ ،وةن بوَسسسسيَ  :ئسسسسةوة ٓسسسسةؽ ػْ بسسسووةو ًيَسيسِسةيسسسسةن بسسسووة ،ئةطسسسسةؽُا
ٓساوفسسسةؽ ُةبسسسووةٍ ،وُلسسسسة ٓساوفسةؽايسةتيسسس ئسةوةيسسسسة كسسة ػْء ًيَسسسؾع ثيَسسلسسسةوة
تسةبسسساو طوجنسسساوء ٓساوكسسساؽ بسسسّ  ،بسسسةةَ ئسسةو ٓسسيض ئيِقسي سساَء تةبايي سسةك هةطسسسةيَ
ٓساوفسةؽةك سسة صؤيسسسسغا ُةب سسووة  ،ئسسةو ٓساوفسسسةؽة بسسسةؽؿء بسةؽة َي سسـة كسسة (ل ٕ )ه ،
ئِس سسسا واو ثيَسغةٍسسسسسآ كسسسة تةُيسسسسسا صسسسؤ ء بِسةًاهَسسسةكة عةؽٍسسسووبّ  ،رطسسسسة هسسسة
ػُةكسسسسة  ،بسسسة بسةهَسطسسسة ئسسةوة كسسة صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽ هسسة فسسسووؽةةت (ال رزٖا )عا

عةـسسسةؽًويَ  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ ،واتسسةٓ :سسسةؽٍ ئيٌاُسسغاؽ بسسووْ هسسةو مسسساؽو وةتسسة عةؽباؿًسساْ

كسسؾعْ ،بسسسةةَ رطسسسة هسسة ًاهَس َي سسم هسسة ًقس سسوهٌَاُاْ  ،تيٌَاُسسغا ُةعؤؿيِسسةوة  ،ئِ سسسا ًا َهسسة
ًقسوهٌَاُةك سسةو ًا َه سس (ل ٕ ) بسسووةً ،اُسسا وايسسسة  :ئةواُسسة كسسة ؽؿطساؽيسسساْ بسسووةو
عةؽٍسسسسووْ  ،تةُيسسسا هسسسة كةفسوكسسساؽةكة ء ُسـيلسةكسسساُ صسسؤ بسسووْ ،كسسة عيسساؽة ٓسسسةؽ
ئةواُة ئيٌساُيسساْ ثيَس ٓسيَِسساوة .
ومسسسسسة (ال َي ا ِّٔسََٖم:مال َب اقٔنيةمال ّ الٔ ٔك ني) ٍسسسسوُلة ومسسسسسة ( َي َبسَ) عوو ًاُسسسسا
ظ) بسسة ًاُسا ٓسسات (َُقُ َبم َن) عيَ ،بسسة ًاُسا
ط َعم َ
ثيََسةواُسسة يةكسسغ ٓسةْ ،وةن ( َع ِ
ط ٜم) ؽةؤينسس  ،وة بسسة ًاُسا ( َِّ َي ٘م)
ؽةؤيسنسس (َُدَِِّ َس)و عيََ ( .ي َبسَ)و ،بسسة ًاُسا (وَ َ
ًايسةوة  ،ع َ  ،كةواتسسسسة (اليم اِّسَٖ  :الب اقني) واتسسة :ئةواُسة كسسة ًاُسسسسةوة بؤئسسسسةوة
فسسـا بغؽ َي سسّ ،ئسسساـؾةتةكةو هةطسسسةيَ ئةواُسسغا ب سسوو ،ياصسسسوع (ال ّ الكني) ئةواُسسة ك سسة
ـسةوتساْ ء ؽةؤينسستسسّ .

كسسة عةـسسةؽًو َ :ﭽﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭼ ،باؽاُ َي سسل تايبسسسة اْ بسةفسسسةؽعا باؽاُسسغْ ،بؾةواُسسسة فسسسةؽُج بسسغة !
فسةؽةجنساً تاواُبسساؽاْ بسسوو !

......
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(ِ ٕد)عا عةـسسسةؽًو َ :ﭽﭗﭘ ﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ ،واتسسة:
ئيٌَة بسةؽعيَسلٌساْ بةفسةؽعا بساؽاُسغْ  ،كة هة قسسوؽة ومسم كسؾاوة (عؽوفسس ) كؾابسووء
ؿؤؽ ؽة َيسسم ؽةيسسـ كؾابسسوو ُ ،ينسسساُةعاؽ كؾابسسوو هةاليسسةْ ثةؽوةؽعطسسساؽةوة ( ،عة َهسيَّ ٓ :سسسةؽ
بسةؽعيَم ُاو ئةو كةفسة هةفسسةؽ بسووة كسة ثيَس عةـةوتسسآ ،يساْ ُينسساُغاؽ كؾابسووء
مسيَوةيةك تايبسةتيس وةؽطسؾتبسوو( ،بسؤ ئسةو تاواُبسساؽاُة) ،وة ئةو (رسؤؽة فسـايس)ة هسة
فستةًلساؽاُةوة عووؽ ُيسة .
وة هسسسة فسسسسووؽةةت

(احلج س)عا عةـسسسةؽًو َ  :ﭽﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭼ ،واتسسسسة :فسسسسةؽةوة ئسسسةو ئساوةعاُييسسسسةًاْ كسسسؾعة
صسسسواؽ َ ،وة صسواؽيَنسسسسٌاْ كسسؾعة فسسسةؽيَ ،واتسسةٓ :سة َهسٌاُسطسسيَؾةايةوة  ،وةن ٍسسؤْ ئسسةواْ
فاًطااا ةؽةتسس صؤيسساْ ٓسة َهسطسيَسسسؾةابووةوة ،ئيٌَسسسةو ئسسساوةعاُي ء وةتيانسساْ وةؽطسسسيَؾةاو
فسةؽةوبٌِساْ كسؾعْ ،وة بسةؽعيَلس هة قسوؽة ومسسلسلسؾاوةًاْ بسةفسةؽعا بساؽاُغْ.
وة هس سسة فسسسسووؽةةت

(الٍج ي)عا عةـسسسةؽًو َ  :ﭽﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼُ ( ،و ُِ َتفٔك ا ) واتسسسسة ( :وْ ٍِ َي ٔم َب ا ) ئسسسسةو
مسساؽاُة كسة ٓسة َهسٌاُسطس َيسؾةاُةوة( ،صسوا) بسةؽؿ كؾعُسةوةو بسةؽيسغاُسسةوة ،ﭽﮀﭼ
ض يَطَ) ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﭼ  ،ئيسسغ بسةفسسسةؽيغا ٓسسسات (تسةَء ًسسؼو ٍسسسسؾةة
يسسساُ (َُ ِ
عووكسةهَس َيسم) ئةوة كة بسةفسسةؽيغا ٓسسات  ،ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ ئِ سسا
(ئة ًسؾؤ سس !) بسةؽاُبسةؽ بسة كساَ هة ُيةسٌةتةكساُ ثةؽوةؽعطساؽت عةكسةويسسة طوًسساْ،
ياصسوع مسسةؽةةققسسة عةكسسة ؟!
ئِ سا هة تسةوؽةاتسسغا ئساوا بافس ـةوتاُ طسةهسس ل ٕٔ م عةكسات ،كة عةيلسةًة كسؤتايس
ئسةَ عةؽفسسةًاْ  ،عةهَسسسآ :

......
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ط ىَا.ٔٞم
ْ ِبسَٖ َت اًمَٔم ٌَ ازاًم ٔو َِمعٔ ٍِ دٔمال سٖ ِّم ٔو ََمال ٖ
(َِ َوِط سمال سٖ ٗم َع َم ٜمضَ دًَُٔمَٔعَ ىُٕزََٚم ٔ
َٔ َقمَ ََم ٔتمُ م اَمال ىدَُُمٔالط أٍْٔنيَمِّٔٗ امَٔالطٖ ِّنمال ى ِٔٗطَمِّّٔ امُْٔ نٖم َوصِزُٔعَ ا َمم
خ ُمفَ ُْمَٔزَاَٞمِ اممَِ َت َ ٖٕلَ حِمإَل مٜم َع ُى ٕدٕمؤ ََم
األَزِضةم َٔ َتمَفَّتَ حِمشَِٔءَ مٛمل ٕ مالط ا ٟٔسَٚم َ
()1
ال ىمُ ح) واتسسة :ثةؽوةؽعطسسساؽ بسةفسسسةؽ مسسساؽ فسسسةعووَء سسةًووؽةةعا  ،كبسؾيسسس ء
ئساطسؾ باؽاُسغ  ،هةاليسةْ صسؤي هسة ئسافسسسٌاُةوة ،وة ئسةو مسساؽاُةو عاُينستووةكساُينسس
ٓسة َهسطسيَؾةايسسةوة ،وة ئةو عةمس ء عةؽة كسة عةوؽةيسساْ عابسسووْ  ،وة ئسةو كسنستوكسساهَة
كة هة عةوؽ بسوو ٓ ،سسةًوو ٓسة َهسطسيَسسؾةايةوة ،وة صيَـاُس لىوطااً ئسساوؽة عايسةوة ،
كساتيَسسسسم هسسة ثنسسستيةوة عةؽةؤيسسسي  ،ئسسةويه بسسوو بسسسة يسسةن كؤهَسسةكسسسسة صسسسسوآ {واتسسة :
ئةويه هة مسويَِ صسؤ ؽةةقء ومسسم بسوو}.
هة ثةيساُ كسؤُغا ئساوا بال عةكسات  ،بسةةَ هة قوؽةئساُغا بسسة طنسستسس عةـسسسةؽًويَ :
ٓسة َهسٌاُسطس َيسؾةايسسسسةوة ،وة عةـسسسسةؽًويَ  :بسسسسةؽع ئساطسؾيٌِسسسساْ بسةفسسسسةؽعا بساؽاُسسسسغْ ،
ٓسةهَبسسسسةتة ئيٌَسسسة عوايسسسي هسسسة تةـقسسيسسسسؾ فسسسسووؽةةت (ِ ٕد)عا ،بسسسسة عؽيَسسسؼي بافسسسس
بسةفسةؽٓسات لااىوط و طسةهسةكسسسة عةكسسةيّ  ،وة بافسس ققسسة ؿاُسايسساُيه عةكسسسةيّ
هةبسساؽة حوكٍء فسسـا ُيَسسؾباؿييسةوةء  ،هسيَؾةعا عيَسيسِة كؤتسساي ئةَ عةؽفسسةًاْ .
المُّيٖمَِّٔٔ َ ِى ٔدكَمةمَُغِ َّدُمَُُِمالمَإ َلَْمَإالمٌَُِحَمةمَُضِ َت ِي ٔف ُسكَمََُٔتُٕ ُمَإلَ ِٗاَ .م
ض ِب َا ٌَاَم َّ
ُ
م
م
م

 )1التٖفٔط ريمال ٖتطُبٔٗي ٘ملمكٔتَ ا مال ىيَدٖعمةمالعَِّ دماليَ دٖٔيمةمضٔ فُسمالتك ََٕٖمةمااَصِ َا م:مم19ةمإَِِ الَكم
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ده رسي ياز ده هيم
ثيَهاسـةي ئةم دةرسـة
ئةَ عةؽفسةًاْ ُسؤ ( )9ئسسايةت عةطسسؾيَتة صسؤ  85( :تسا  ،)93عيساؽة هسةَ عةؽفسسةًاُغا
بسةفسةؽٓسات ثيَغسةًبسةؽ مسو ةيبء طسةهةكة  ،واتسة :طسةهسس ًةعيسةْ بسال عةكسةيّ ،كسة
ئسسةويه وةن فسسسةؽرةَ ثيَغسةًبسسسةؽاُ بسسؾا  ،هسسة صسسسوا بسةيةكطسسسؾتِةوة عةفسسست بسسسة
عواُغُ طسةيء كسؤًةهَسطساكة صؤ كؾعوة  ،ثامساْ هسة ؽةوو ٓسةهَقسوكسسةوت ئسسابووؽي ء
كؤًةةيةتيس ء ئةًِييسةوة  ،ئساًؤػطساؽيس كسؾعووْ .
وة ث َي ؽةاطسةياُغووْ كة عةبسسآ بيسسؾوؽةا ريساواؿ يةكسغ تةحسةمموي بلسةْ ،وة بسسة
تةبساي سس ثيَلسسسةوة بؼي سسّ ،تاكسسسو صسسسوا عاعوةؽييسساْ هسسة ُيَواُسسغا عةكسسسات ،بسسسةةَ كسسسؤًةهَ
عةفستسؾةؤينسسستووء صسسسؤ بسةؿهسطسسسؾ كسؤًةهَسطسسسايةكة ٓ ،سةؽةةمسسسة هسسة وةت عةؽكسسؾعْء
مساؽبسةعةؽكؾعُيساْ هة صسؤ ء مسويَِلسةوتوواُ كؾعوة ،ئةطسةؽ ُةطسةؽةيَِةوة فسةؽ ئساينيء
ؽةيَباؿةكسسةياْ ،ئسسةويه (واتسسة :مسسسو ةيب) بسسسة فسةؽفسسسوؽةًاُةوة عةثؾف سآ  :ئسسسايا ئةطسسسةؽ
ثيَنسسٌاْ ُاصسؤو بسآء قةُا ةتينسٌاْ بسة ؽةيَباؿةكةتاْ ُةبسآ ٓ ،سةؽ ُاٍساؽًاْ عةكةْ ؟!
ثامساْ ققسسة ؽةؤينسستووة صسسؤ بسةؿهسطسؾةكسساُ طسسةهةكة بسسة  ،بسؾةواعاؽاْ عةهَسيَّ  :ئةطسسةؽ
بسةعوا مسو سةيب بلسسةوْ  ،ؿياُبسساؽْ ،كسة ئسةوة عيساؽة ٓسةؽةةمسسةيةك ثةُٔسساُة  ،واتسة :
ؿةؽةؽ عةكسسسةْ ،وة فسةؽةجنسسساَ ئسسةواُيه بوًةهسسسةؽؿةيةن عةياُطسسسؾيَء  ،هةطسسسةيَ صاكسسغا
يةكقسسساْ عةبسسّء قي سسؾةةبؾة عةبسسّ ،ئِ سسسا مسو ةي سسب ؽةوويسساْ هسسسسآ وةؽعةط سسيَؾةيَء ثنسسستياْ
تيَغةكسسساتء عةهَسسسسآ  :ئسسة طسةهسةكسسسةَ ! ثةياًةكسسساُ ثةؽوةؽعطسسساؽًٍ ث سآ ؽةاطسسسةياُغْ  ،وة
صيَؾصسواؿيسس ء عهَقسسؤؿييسسسٍ بسسؤ ُواُسسغْ  ،بسسسةةَ بسسسة ققسسسةتاْ ُةكسسؾعَ  ،كةواتسسة ٍ :سسؤْ
صةـسةت بسؤ كؤًةهَس َيسل كساـسؾ خبسسؤَ ؟!
ٓةهَبسةتة ئيٌَة عوايي هة كسات تةـقسيسؾكؾعُس فسووؽةةت (ٓسوع)عا  ،بسة عؽيَؼي بافسس
بةفسةؽٓاتس مسو سةيسبء طسةهسةكسة عةكسةيّ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وة بؤ (طسةهسس ) ًةعيسةْ مسسو ةييب بؾايسساناْ ُساؽع ،طسوت  :ئسة طسسةهةكةَ ! صسسوا
بجةؽفسنت  ،رطسة هسةو ٓيض ثةؽفسستسؾاو عيلسة ( مسايقستة ثةؽفسنت)تسسساْ ُسني  ،ئسةوة
(بؤ ئيقجات ؽةافسستيي ًِسيه) بسةهَسطسسةيةك ؽةووُتساْ هسة ثةؽوةؽعطسساؽتاُةوة بسؤ ٓسساتوة ،
عةرسسا ث َيسسواْء كيَنسسساْ بسسسة تةواوي سسي بلسسةْء (فستةًلسسساؽاُة) مستةكسسساُ صسسةهَم فسسسوون
ًةكسسةْ ،وة ثسساو ٍساكسقسسساؿيي تيَسغاكسسسؾاُ  ،صؾاثةكسسساؽيي هسسة ؿةو عا ًةكسسةْ ،ئسسسا ئسسةوة

بؤتسسساْ بامسستسسسسؾة ئةطسسسسةؽ ئيٌس سساُغاؽْ ﮛ وة بسسسسة ًةبسةفسسسست تؾفسسسساُغْ ( صةهَس سسمء
ٓسةؽةةمسسسة هسيَلؾعُي سساْ) هةفسسسةؽ ٓسسسةًوو ؽةيَيسساْ (بسسؤ رسسةؽعةيي) عاًةُينسسّ ،وة (واؿ هسسةو
ُةؽيَتسةتاْ ب َيسسِّء) عهَسِيابسسّ تسساواُيَل ؿهسسة ،كسسة ئةواُسسة بؾةوايسساْ ٓيَِسساوة هسسة ؽة َيس صسسسوا
عةطسيَؾةُسسسةوة ،وة ٓسةوهَسسسغةعةْ (ؽةيَبسساؿ صسسسوا) صسسسواؽو صسسيَض بلسسةْ (و ُاؽةيَسسم بيضةُسسة
بسةؽٍسسساو صة َهسسم) وة ئسسسةوة ي سساع بلسةُسسةوة كسات َيسسم (هسسة ؽةوو ػًسساؽةوة) كسسةَ بسسووْ ،
بسةةَ (صسوا) ؿيساع كسؾعْ ،وة فسسةؽُج بسغةْ  ،بـاُسسّ فسةؽةجنسساً صؾاثةكسسساؽاْ ٍسسؤْ
بوو ! ﯗ وة ئةطسةؽ كسؤًةهَسيَلستاْ بؾةوايسساْ بسةوة ٓيَِسسا كة ثيَس ُيَسؾؽاوَء  ،كسؤًةهَسيَسسم
بؾةواياْ ُةٓيَِسا  ،ئةوة يةكسغ تةحةممسوي بلسةْء صؤؽةاطسؾبسّ ٓ ،سةتا صسوا عاعوةؽييٌساْ
هةُيَسواُغا عةكسساتء  ،ئسةويه بامسستسسؾيّ عاعوةؽة ﯬ ئسةو عةفستسؾةؤينسستوواُة صؤيسساْ
بسسة ؿي عةطسسسؾت هسسة طسةهةكسسة طوتيسساْ  :ئسة مسو سسةيب ! بسسسة عهَسِيسساييةوة يسساْ صسسؤتء
ئةواُسسة بؾةوايسسساْ ٓيَِسسساوة هةطسةهَسسس  ،هسسسة ئسسسساوةعاُيي صؤًسساْ وةعةؽتسسساْ عةُسسيَني ،يسسساْ
عةطسةؽةيَِسسسسةوة فسسسسةؽ ئساييِسةكسسسسةًاْ ! طسوتسسسس  :ئسسسةع ئةطسسسسةؽ ثيٌَسسساْ ُسسساصؤو بسسسآ
(قةُا ة ساْ بسة ئساييِةكةتساْ ُسةبآء  ،حسةؿيه ُةكسةيّ مساؽبسسةعةؽ بسني !) ئسسايا ٓسسةؽ

ُاٍسسساؽًاْ عةكسسةْ ؟ ﭨ بسسسة ؽةافسسستي ئةطسسسةؽ بطسةؽةيَيِسسةوة فسسسةؽ ؽةيَبساؿةكةتسساْ  ،ثسساو
ئةوة صسوا قوتاؽ كسؾعوويّ ً ،اُسا وايسة عؽؤًساْ بسسة ُساو صسسواوة ٓسةهَبسةفسستوة  ،وة
ًةطسسسةؽ صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽ بيسسةو َ ،ئةطسسسةؽُا ٓسسسةؽطيـ ُاطسةؽةيَيِ سسةوة فسسسةؽ  ،ؿاُيسساؽيي
ثةؽوةؽعطسسسساؽًاْ ٓسسسسةًوو مسسسستيَل طسؾتؤتس سسةوة ،تةُيس سسا ثنسسسستٌاْ بسسسسة صسسسسوا بسةفسسسستوة،
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ثةؽوةؽعطساؽًسسساْ ! بسسسة ٓسسسةق عاعوةؽيسسسي هسسة ُيَسسواْ ئيٌَسسسسةو طسةهةكسسسةًاُغا بلسسة ،وة تسسؤ

ٍساكتسؾيّ عاعوةؽي ﮗ وة ئةو عةفستسؾةؤينستوواُة بيَبسؾةوابووْ هة طسةهسةكة طوتياْ :
(بسة بؾةواعاؽةكساْ) بسة ًقسؤطسةؽيي ئةطسةؽ مسسويَّ مسسو ةيب بلسةوْ ٓ ،سيض طوًساُ تيَسغا

ُيسة كسة ئيَسوة ؿيساُبساؽْ ﮤ ئيغ بووًسةهةؽؿة طسؾتِ ء  ،هة ًاهَةكةياُسغا تسةص بسووْ

ﮫ ئةواُة بؾةواياْ بة مسو سةيب ُةكؾع  ،وةن ٓسةؽطسيـ هةو وةتةعا ُةبسووبسّ ٓ( ،يض
كةفسياْ هسسآ عةؽباؿ ُةبوو  ،وة قيسؾةةبؾة بووْ) ئةواُة بؾةواياْ بسسة مسسو ةيب ُةكسسسؾع ،

ٓسةؽ صؤيساْ ؿيساُباؽ بسسووْ ﯛ ئةويه ثنست تيَسلسؾعْء  ،طوتسسس  :ئسسسة طسةهسةكسسةَ !
بيَطوًساْ ثةياًةكساُ ثةؽوةؽعطساؽًٍ ثيَؾةاطةياُغْء  ،عهَقسسسؤؿييسٍ بؤ ُواُسغْ  ،كةواتسسة :
ٍسسؤْ بسؤ (ٍساؽةُووفي ؽةةمس ) كسؤًةهَس َيسل بيَسسبسؾةوا صةـسةتبساؽ بسسٍ ! ﯬ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﮇ ﮈ ﮉ)  :واتسسسة  :ثيَسسواْء كيَنسسساْ بسسسة تسسةواوي بلسسةْ،
:مال رٔٙم َِّ َم َم
(َْ ِٗ ن) واتسسسة  :ثيَسسسسواْ ( ،ؤٗ صَاُ) واتسسة  :كيَنسسساْ  ،عةهَسسآ ( :ال َٕأِ٘مم َّ
التٖ ىَاًَ) (َٔأِ٘) واتة  :مستيَم كة طسةينسستبيَتة ئةُغاؿة تةواو صؤ  ،عةطوتسسؾ َ :
(دٔ ِز َِم يْمَٔا ٕةمََِْٔٗ نْمَٔا ٕ) واتسسسسة  :عؽةً َيسسل تسسسسةواو هسسة ؽةوو وةؿْء كسيَنسسسةوة ،وة
مستيَم كة بسة تةواوي بلسيَنسؾ َ.
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)  :واتسة  :مسست صةهَسسم بسسة كسةَ ًةطسسؾْ ،ياصسسوع
خم ظُ:م
بسة فسووك تةًامسا ًةكةْ ،ياصسوع هة ُؾصس مسستةكساُيساْ عاًةمسليَِسّ{ ،ال َب ِ
ضم ٔبٗنَمالَِ ُمم َيةم َٔال َبخِ مظُةمَٔال َبماخٔظُ:مالػمُ٘ٞمالطَّ ٔفٗ مال ٍٖ اقٔمصم
ػم٘ٔٞم َع َممٜم َ
ٌَيُصُمال ٖ
خ ظ) بؾيتيسسسسة هسسسسةوة كسسسسة بسسسسسة مسسسيَوة
خ م ظمدَزَا ِٔ يم َوعِ مدُٔدَِ َِّ ( ،})ٚ
( ِّٔ ََىََم َِّ ِ
خ ظةمَٔم َِّ اخٔظ) بسسسة مسسستيَل ف سسووك
فستةًلساؽاُ سسة مسسستيَم ك سسةَ بلةيسسةوة ،وة ( َِّ ِ
ُاتسسسسةواو عةطسوتسسسسؾيَ ،وةن هسسسة فسسسسووؽةةت (ٖٕض )عا ٓسسسساتوة ،صسسسسوا عةـسسسةؽًو َ:
ﭽﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﭼ

واتة :يوفسفيساْ ـؾؤمسس بسة ٍةُغ عؽةًيَسل كسةَ ،وة تيَيغا ؿؤؽ بسة كسةًطسؾ بسووْ،
يسساُ  :ؿؤؽ بسة كسةًيساْ طسؾت  ،بؤيسسة ٓسةؽؿاْ ـؾؤمسسياْ كسسؾع .
َالط سَا :مالط سٖقمال ىط ت َّن) ،ومسسسة
لص َسا :مالط سٖقُمال ىط تئٗيةمٔ ِّ
(ﮟ) ( :ا ِّ
صسَا ) بسة (ٌ) واتسة :ؽة َي ؽةافس  ،بسةةَ بسسة (ل) واتسة :ؽةيَيسةن كسة ئسافسساْ بسآ،
( ٔ
قُْم:م َِّمَ عَ ُْ) واتسة :صسواؽعُةكسة قوتسغا ،وةن بوَسيَ بابسا ثسسيَؾةؤ  ،كسة
ٍوُلسة ( :ضَسَ َ
بسة ؽة َيسيةكسغا عةؽةوا  ،ؽةيَيسةكسسة قسوتسسغةعا.
خاص ٛةمتُٕ ٔع دَُُٔةمَُِٔ َع َدةمُٖٕ ٔع دُةم َِ ُّ َٕم َوِٕ ٔع دْم) واتسسة :
ػ سِّم َ
(ﮠ) ( :الَٕ ٔعٗ دُ:م ِٔ ٘مال ٓ
ٓسةؽةةمسسسة كسسؾعٓ ،سةؽةةمسسسة عةكسسساتٓ ،سةؽةةمسسسة كسسةؽةٔ َٔ ( ،ع ٗد) طسفستسسسة بسةتايبسسسةت
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عةؽبسساؽة مسسست صؾاث سسة ،واتسسةٓ :سةؽةةمسسسة( ،ال َٕعِدُم َٖك ُُٕم ِٔ ٘ماخلَ ِٗ َسم َٔالػ سِّ) بسسةةَ
(َٔ ِع د) يسسساُ  :طسفسسس عاْء بسةهَسسسيَّ عآْ ،سسسةَ بسسؤ ٍسسساكة بسةكسسساؽعيَ ،وة ٓسسسةَ بسسؤ
صؾاثةء بؤ ٓسةؽةةمسةو بسةكساؽعيَ ،عةطوتؾيَ َُِٔ( :عَ دِتُْ) واتةٓ :سةؽةةمسةَ هس َيسلسؾع .
ػم٘ٔٞم َٔا ِو ٔت ٍَا َعم ًاةم َٔ َقمدِم َٖك ٕمُُم
صم َسا َِ ًام َعم ََمال ٖ
(ﮡ) ( :الصٓدُٔدُم َٔالصَدٗ:م َقدِم َٖك ُُٕماٌِ ٔ
صمد) راؽ واية بسةوة عةطسوتؾ َي كسة واؿ هسة مسستيَم بيَِس ء
صسِ َِ ًام َٔ َوٍِ َع ًا)( ،صٓ دُٔدُم َٔ َ
َ
ُةيلسسة  ،وة ر سساؽ واو ٓسسسةية ًةبسةفسسس ث َي س ئةوةيسسة  ،كسسة كةف سيَم هسسة ؽةيَيسسةن
البغة ء ُةئس َيوَس  ،ياُ ُ :ةٓس َيوَس بسةؽةو ئةو مسستة بَسسآ .
(ﮨ ﮩ)  :واتسة  :بة عوا ئةوةعا عةطةؽةيَّ صسواؽء صيَضء الؽ بلةْ ،
ء اًم) واتسة:
قمَب ُْملَ ُْم)ِ َٖ ( ،بيٌَُّٕ امم ٔعَٕ َ
(ٖطمبُٕملَ ّ امالعَٕمٔااحنٔ سَا ةمَُ ِِّ َي آُمالػ ٘ٞمم:م َ
صسواؽيس بؤ عةصسواؿْ ،عةياُسةويَ ؽةيَباؿ صسوا صسواؽء صيَضء بيَـؽاو خبسةُة بةؽٍاو،

قمَبُْملَ ُْم) واتسة  :ئسةو مسستة بسؤ عاواكسؾع ( ،ﮨ
(َُ ِِّيَآُمالػ٘ )ٞياُ َ ( :

ءاً) الؽيس بؤ ؽةيَبساؿ صسوا عةصسواؿْ .
ﮩ) ،ياُس َ ( :ت ِبيُ َُٕملَّ ام ٔع َٕ َ
(ﭢ)( :ال ىمَّ ٛم:مْ الدََِّٖةم َُِٔ َٕماضِ يملٔ َىامغَ َس َعماهللم َت َعالَٜملٔ ٔع َبمادٔ ٔٓم َع َممٜملٔط اَُمماألٌَِ ٔب َٗمأٞم
ٔل َٗ َت َٕصٖمٕامِّْٔمَإل ٜمءَ َٕازَماهلل)( ،ؤمَّ  )ٛوةن عيسّ وايسة ،بسةةَ ُاوة بؤ ئسةوة كة صسسوا
بسةؽؿ وةن ؽةيَبساؿ عايِساوة  ،هةفسسةؽ ؿًساُ ثيَغسةًبسسةؽاْ (عم ّٗيمالص الٚمٔالط الًم)،
بؤ ئسةوة ث َي بطسةُة عيسغاؽي صسسواء ثيَسس ببِسة عؽاوفسسس َي صسسوا  ،واتسة  :ثيَس هسة
صسسسوا ُ سسـيم بلةوُ سسةوة  ،وة ومسسسة (و َّٔم ٓ )ٛسةًينسسسة ثسسايَ عةعؽيَتسسة ال مسسسةصً ،
بسةةَ عيّ ثايَ عةعؽيَتة ال صسوا  ،بؤ ويَِة عةطسوتؾيَ( :دٖٔ َماهللم) ،بسسةةَ عةطسوتؾيَ :
(و َّٔمَٛمإَ ِِّسَأِٗ َي) ياْ (ؤمَّٛم ُو َىٖد) ىسسةةتء فسةالً صسواياْ هةفسةؽ بسسآ .
ال ََم َٔااَغِ ك اهَ)  َِ( ،تِح) بؾيتيسسسسة هسسسة مسسسستيَم كسسسة
(ﮖ) ( :الفَ تِحُ:مَإ َشالَ ٛمااَيُ َ
عاصؾابسآء بيلةيسسةوة  ،ياصسسسوع ئينسلساهسسيَم ،طسؾيَيسسةن ٓسسسةبآٍ ،ساؽةفسسسةؽ بلسسسة ،
صم َنماألَ ِومسُم ِّٔٗ ام) واتسة :قةؿيةكسة ٓسةهَبسسؾة ء
ط َٗٛمِٔ َتاحَ ًام:م َِ َ
حماليَ ٔ
عةطوتسؾيَ َ َِ ( :ت َ
كيَنسةكة يةكساليس كسسؾعةوة .
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(ﮦ) ( :السٖءِ ُم:مااَضِط سا ُمالػٖ ٔدٖد) ثيَنسستسؾيه بامساْ كسؾع ،ومسسة (زَءِفم)ٛة
بسة ًاُسسا هسةؽؿيِسةوةو ٓسةػاْ عيَ .
(ﮰ ﮱ﮲) ( :ئٍَ َ٘م ِٔم٘مال ىك اَُممَْ رَام:مَإذَامق اهَمم ُويَاو ْمِٔمٗ ْٔمموُط ت ِيم ٍٔٗاًم َعمَِم َي ِٗمسٓةم
َٔال ىيٍِ ٜم:م ُٖيَاهُملمىَصِ دَزمال ىك اُ)( ،ئٍَ َ٘م ِٔم٘مال ىك اَُممَْ رَام) واتسة هسةو مسسسويَِةعا
ؿؤؽ ًايةوة كسة بسةٓسؤ ئةو مسويَِةوة بيَِياؿ بوو هسةوة كة بَسآ بؤ مسويَِ عيلة ،
( َي ٍٔ َ٘مةمٖي ينمةموَيٍِ ٓ )ٜسسسةَ بسسؤ ٍسسساوط بسةكسسساؽعيَ واتسسة ً :اُسسةوة ٓ ،سسسةَ ُسساو
مسويَِينسة  ،واتسسة  :مسويَِ تيَسسغا ًاُسسةوة .
ضمِٗحُم َع َم ِٗم ْٔةم
(ﯨ) ( :األَض :ٜماحل صُم) واتسة  :صةًباؽيسس  ،عهَستةُطسسي  ،عةطوتسسؾيَ َ َُ( :
ضِٗحُم َلمُْ)  ،واتسسسة ٓ :سةؽعووكيسساْ بسسةيةن ًاُسسساْ  ،واتسسسة  :صسةًٍ بسؤ صسسواؽع ،
ََُٔ َ
حمِّاليَ ميٓ) حةقيقةتةكسةمسس ئةوةيسة
ح ٔيٗيَتُْم:مَإتِّ َباعمالفَأ ٟٔ
بؤ صةـةتبساؽ بووَ َ َٔ ( ،
كة مستيَلس هةعةفس ٍووة صسةً بسة عواوة خبسسؤ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ئِ سسسسا صسسسسوا ثةؽوةؽعطسسسساؽ هسسسةَ فسسسسووؽةةت ئة سسسؾةاـةعا  ،مسةمسسسسةًني بسةفسةؽٓسسسسات
عةؽبساؽة ثيَغسةًبسةؽاْ عةصاتة ؽةوو ،كة بؾيتيسة هسة بسةفسةؽٓسسات مسسو ةيب ثيَغسةًبسسةؽ
 بؤ ال طسةهةكة ً( ،ةعيةْ) ٓسةؽوةٓسا مسسو ةيب رطسسة هسة طسةهسس ًةعيسةْ بسؤ ال
()1
ص َا ُماألَِٖ َكم ٔ)ٛو  ،واتسسسة  :صاوةُسس عؽةصتةكسسسة  ،بسؤ ال ئسةواُيه ؽةةواُسةكؾاوة ،
(َُ ِ
وةن عواي بافس عةكةيّ  ،وة وا ثيَغةٍسآ مسو سةيسسب تاكسة ثيَغسةًبسسةؽيَم بسوو بسآ  ،بسؤ
ال عوو طسسسسسةيء عوو كؤًةهَسسسس ريسسسساواؿ ؽةةواُسةكؾابسسسسسآٓ ،سسسسسةَ ًةعيسسسسةْ  ،صساوةُاُسسسسس
ص َا ُماألَِٖ َك ٔ. )ٛ
عؽةصتسةكسة ٓسةَ (َُ ِ
صسسسسوا  عةـسسسسةؽًويَ :ﭽﭲﭳﭴﭵﭼ ،عيسسساؽة ئسسسةَ (و) واوة،
ئةًة (عط ) عةكساتةوة فسةؽ ئةوة ثيَنسآ ،كة صسسوا  هسة فسسةؽةتاوة عةؽبساؽة ُسووش
 ـسةؽً سسوو

 :ﭽ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭼاألعووو ووراف ،يسسسسساُ ( َٔ َليَ دِم
غ عَ ِٗبَم ًا) ،واتسسة :وة بيَطوًسساْ ئيٌَسسة بسسؤ ال طسةهسسس ًةعيسسةْ
خ اُِيِم ُ
ض مٍَُامإَلم ٜم َو دِ َََٖمَُ َ
َُزِ َ
مسسسو ةيب بؾاي سساناْ ؽةةواُةك سسؾع ،بؤيسسةو بسةرةصتسلؾعُ سسةوة وا عةـةؽً سسويٍَ ،وُلسسسة
ؽةةُطسسسة يةكسسسسآ بوَسسسسآ  :ئِ سسا ثيَسويقسسست بسسسة تةئلسسسيغ كؾعُسسةوة ٓسسسةية  ،كسسسة صسسسوا 
ُاؽعوويسةتسسس ؟! عةهَسيَسيسسسّ  :بسسسة َهيَ ،واتسسة :بسسسة تةئلسسسيغء بيَطوًسسساْ  ،ئيٌَسسة مسسسو ةيب
بؾاياناْ بؤ ال طسةهس ًةعيسسةْ ؽةةواُسة كؾعُ ،سسةن هسةصسسؤوة ٍسسسوو بسآء ،هسة طيسؾـسساُ
صسسسؤ ققسسسسة

بسسسؤ عةؽٓسسسيَِابّ ،ﭽﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ

ﭿﭼ ،عي سساؽة مسو سسةيبيه وةن ٓسسسةؽ كسسساَ هسسة ُسسووشء ٓسسووعء ىسسساهَذ ،وة فسسسةؽرةَ
ثيَغسةًبسسسةؽاُ عيلسسةو ىسسسةةتء فسسسةالً صسسسواياْ هيَبسسآ  ،ئسسةويه ٓسسسةؽ بسسسةو مسيَوةية
َفٔٛماألَغِجَازَ) َُِٖ( ،كَ  )ٛواتسسة  :عؽةصتيَسل ؿؤؽ ٍسؾةء ثسؾة  .م
( )1األِٖكَ ٔٛم:ماليَِٗطَ ٔٛمال ىمُت َّ
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طسسسةهةكة عةعويَِسسسسآ  :ئسسة طسةهةك سسةَ ! ئسسة صة َه سسلةكةَ ! صسسسوا بجةؽفسسسنت رطسسسة هسسةو
ثةؽفستسؾاو عيلسةتساْ ُيسة  ،واتة  :رطسة هسةو ثةؽفستسسؾاويَل مسايقسستة ثةؽفستسؾاُتسساْ
ُيسة  ،ئةطسسةؽُا عيساؽة ثةؽفستسسؾاوياْ ٓسسسةبووْ  ،بسسةةَ ثةؽفستسسؾاو فسساصتةو ُاؽةاافسسس ،
ﭽﮁ ﮂﮃﮄﮅﭼ  ،بيَطوًسساْ ئسسةوة بسةهَسسطسسسةيةك ؽةووْء

ئسامسلؾاتساْ بؤ ٓساتسوة ،كة ًةبسةفست ثسآ ئسةو ًو سيـةيسةيسسة كسة صسسوا  ثيَسسس عاوة،
ئِ سا ئايسا ًو سيـةكسة مسسو ةيسب كسة بسؤ طسةهسس ًةعيسةُ بسؾعوة ٓ ،سةؽوةٓسسا ئسةوة
صم َا ُماألَِٖكَ ٔ )ٛبسسؾعوة ٍ ،سسي بسسووة ؟! ُةبيِيوًسسة صسسسوا بافسسس كؾعبسآ هسسة
كسسة بسسؤ (َُ ِ
قوؽةئساُغا ،وة ُة بيِيوًة ًيَؼوو ؿاُاُيه هة ًيَؼوو بةفسةؽٓات ثيَغةًبةؽاُسغا ( َعمَ َّٗيم
طالًَ) بافسياْ كؾعبسآ ،بةةَ طسؾُ ئةوةية كة بيَطوًاْ بسةهَسطسسةيةك ؽةووْء
الصٖ الَٚمَٔال ٖ
ئسامسلؾا ثآ بووة ،بسة ميَوةيةن كة طسةهةكة ثآ عةفستةوفساْ بلسات  ،وة ئةطسةؽ ؽةيَسسـ
ةقس سسىَء ًةُتيسسسسق بطسسسسؾْ ُ ،اٍسسسساؽياْ بلسسسسات  ،كسسسة عاْ بيَسسسِّ بسسسسةوةعا كسسسة مسسسسو ةيب
ثيَغسةًبسةؽ صسواية  ،وة ئةو ثةياَ بسةؽُاًسةي ٓيَِسساويةتسس  ،هة صسواوة بؤ ٓيَِساوْ .
ئِ سسسا عوا ؽةاطسسسةياُغُ صسسسوا  بسةيةكسطسسسؾتّ (تٕحٗ د) كسسة كساك سسىَء بِاغسسة ثسسةياَء
باُطسسسةواؿء بسسسةؽُاًة فسسسةؽرةَ ثيَغسةًبسسسةؽاْ بسسووةٓ ،سسسةًوو ثيَغسةًبسسسةؽاْ ٓسسساتووْ
ًؾؤ ةكساْ بلسةُة بسةُسغة صسوا ،وة ئسسةوة بسسةؽع بِساغسسة وةؽٍةؽصسساْء ٍساكقسساؿي
بووة هة ُيَو بسةمسةؽعا  ،عوا ئسةوة ،ئِ سا عةطسواؿيَتسسةوة بسؤ بابسسةتيَل عيلسسة  ،كسة عيساؽة
طسةهسسس ًةعيسسسةْ كسسسة مسو ةيسبسيسسساْ بسسسؤ ال ؽةةواُسسسة كسسسؾاوة  ،طسةهسسسيَم بسسسووْ ،هسسسة ؽةوو
ئسابووؽييسسةوة  ،هسة ؽةوو كؤًةةيةتييسسةوةو  ،هسة ؽةوو ئسةًِي ء ئسافسايينسسةوة  ،توومس

العاْء ٓسسسسسةهَةو ثةهَسسسسة بسسسسووْ ،بؤيسسسسة يةكقسسسسسةؽ عةـسسسسةؽًويَ  :ﭽﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،ثيَس سسواْء كيَنسسسساْ بسسسسة تسسسةواوي

بلسةْ ،واتة :كة مسسس بسؤ صسةهَسسم عةثيَسسسوْء عةكيَنسّ ،بسا ثيَسواْء كيَنسساُتاْ بسؤ صةهَسسم
تةواوبسآ ،ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،وة مست صةهَسم بسسة كسةَ ًةطسسؾْ ،
وة مستةكساُياْ هسآ كةَ ًةكةُةوة ً ،اـةكساُياْ هسسآ ؿةوت ًةكةْ  ،هس َييساْ عاًةمسلسسيَِّ ،

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﭼ ،وة ئسسسةو ؿةوييسسسسة عوا ئسسسةوة
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صسوا ٍ ساك كسؾعوةء  ،عؽوفست كؾعوةء  ،ثؾة كسؾعوة هسة صيَسؾو صؤمسسسي  ،هسة ُسساؿو

ُيةٌسسسس سسةت  ،صؾاثةكسسسسسساؽي تيَسسسسسغا ًةكسسس سسةْ  ،ﭽﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﭼ  ،ئسا ئةوة بسؤ ئيَسسوة ٍساكتسسؾة ،ئةطسسةؽ بؾةواعاؽبسسّ ،بسؾةواعاؽ عةبسآ ٓسةًينسسة
ٍساكة كساؽبآ ،عةبآ ٍساكقسساؿي كساؽبسآ هسة ؿةويسسغاُ ،سةن صؾاثسةكسساؽبآ ،وة ُسسةن طسسيَؾة
مسيَويَّء ئسامسسسووس طس َيسؾة بسآ .
ئِ سسسا عوا ئسسةوة هسسة ؽةوو ئسابوؽييسسسةوة ئساًؤػطساؽييسسساْ عةكسسسات  ،ئِ سسسا هسسة ؽةوو

كؤًةةيسةتيي و تيَلِسةعاُ ئسافسايينسسةوة  ،ئساًؤػطسساؽيياْ عةكسساتء عةـسسةؽًو َ  :ﭽﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠﭼ ،وة هةفسةؽ ٓسةًوو ؽةيَيساْ عاًةُينسّٓ ،سةؽةةمسة

هسسسة صةهَسسسم بلسسسةْ ،ﭽﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﭼ ،وة ًةيلسسةْ بسسسة سساعةت كسسة عابِينسسّ هةفسسسةؽ ؽةيَء صسسةهَم هسسة ؽة َي س صسسسوا
بطسيَؾةُسسةوة (ئةواُسة كة ئيٌساُ ثسآ عيَِسسّ ) وة ٓسةوهَسبسسغةْ ؽةيَبساؿ صسسوا  صسسواؽء
صيَسسضء الؽ ،بسضسسةُة بسةؽٍساو صةهَسم .
ئِ سا هة ؽةوويةك عيلةمسةوة ئساًؤػطساؽييساْ عةكسات ،كسة ُيةٌسةتء ٍساكةكسساُ صسسوا ،

بسةفسسسسسسسةؽ صؤيسسسس سساُةوة ببسيِسسسس سسّ  ،عةـسسسسسسةؽًويَ  :ﭽﮫﮬﮭﮮ
ﮯﭼ ،وة يسسساع بلسةُسسسةوة  :كساتسسسآ ئيَسسسوة كسسسةَ بسسسووْ  ،صسسسسوا ؿؤؽ كسسسؾعْ ،
ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﭼ ،ئِ سسسا ٍسسساوياْ ثسسآ ٓسة َهسغةطسسسواؿيَ
بسسسسةؽةو ؽةابس سسؾعوو ،بسسسسةؽةو ًيَسسسسسؼوو ،عةـسسسسةؽًوآ  :وة فسسسسةؽُج بس سسغةْ  ،فسةؽةجنسسسساً
صؾاثسةكساؽاْ ٍسسؤْ بسووة ؟ ئيَسسوةو ثةُسسغ هسسةواْ وةؽبطسؾْ .

ئِ سا عةؽبساؽة ئةوة كسة ئسسةو ثسةياَء بسسةؽُاًةية ٓيَِسساويةت  ،كسة عيساؽة صةهَسلسيَسسم
ئيٌاُ ثسآ ٓيَِساوةو ،ؿؤؽبسسةمياْ ئيٌاُيساْ ثسآ ُةٓيَِسسساوة ،هةوباؽةمسسةوة ئساًؤػطسساؽيياْ

عةكسات ،كة ٍؤْ ثيَلسةوة ًسةعاؽ بلسةْ  ،عةـسةؽًو َ  :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

......

( ) 77 - 33

[ ] 333

ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ،وة ئةطةؽ كؤًةهَسيَلستاْ بؾةوا بسةو بسةؽُاًةو ثةياًة ٓيَِسا ،
كسسة ًسسّ ث َي س ؽةةواُةك سسؾاوَ ،وة كؤًةهَسيَل سسيه بؾةوايسساْ ث سآ ُةٓيَِ سسا ،صؤؽةاطسسسؾبّ (واتسسة :
تةحةمموهسسس يةكسسغ بلسسةْ) رياواؿييسةكسسساُ يةكسسغ تةحسسةًوي بلسسةْ ٓ ،سسسةتا صسسسوا
عاعوةؽييسٌساْ هة ُيَسواْ عا عةكسات .
بيَطوًساْ بسسة ثيَس يافسسا صسسوا  :فسةؽةجنسساَ بسؤ ئةٓوسس ئيٌساْء ئةٓوسس تةقوايسة ،وة
فسةؽةجنسسسساَ (المَٖصٔ حٗمإَالَّمالصٖ ٔٗح) ٓسسسسةؽ ئسسسةوة ؽةافسسسستة عةٍةفسسسجآ ،وة فسةؽةجنسسسساَ

ﭽﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯾﭼ الرعو ،

ئسسةوة كسسة كسسةةء كسسسويَء ثسسوووء ثةةمسسسة عةؽةواء ،ئسسةوة فسسسووع بسسؤ صسسةهَم ٓسسسةية ،
ص مالَٚمَٔالطٖ الًَم) ثنسس ئةفسستووؽ بسووْ  ،بسسةوة
عةًيَسِيَتسةوة  ،ثيَغسةًبسةؽاْ َعمَ َِّٗيمال ٖ
كة صسوا  صةهَسسل هةفسسةؽ فؾومسستيَل بساو عؽوفسس كسسؾعوة ،كسة فسةؽةجنسساَ ئسةوة
ؽةافس ء عؽوفستةء بسةفسووعة بؤ صةهَسم  ،كسة ثسةياَء بسسةؽُاًة صسسوا ثةؽوةؽعطسساؽة،
هسسسسة ؽةوو ئيٌسسسساْء ةقسسسسيغةو ـيلؾييسسسسسةوة ،هسسسسة ؽةوو ئةصالقييسسسسةوة ،هسسسسة ؽةوو
يبساعييسسسسةوة ،هسسسسة ؽةوو ئسابووؽيسسسس ء فسيافسسسسسي ء كؤًسةةيسةتييسسسسةوةٓ ،سسسسسةؽ ئسسسسةوة
عةٍةفسجسآ ،بؤية ـةؽًوويةت  :با يةكغ تةحةًوي بلةيّ .
عيساؽة كؤًةهَسطسسا فسةؽكةوتووةكسساْ ،ئسةو كؤًةهَسطسايسساُةْ كسة ريساواؿييسةكسساُ يةكسسغ
تةحةممسسسوي عةكسسةْ ،وة مسسسةؽة عةوةْ بسسسة ئسسساو هةطسسسةيَ يةكسسسسغ عا ُاكسسسةْ ،وة ٍسسساو
عةطس َيؾةْ بؤ صاهَة ٓساوبسةمسةكساْ ،وة ٓسسةؽ كساًيَلسسياْ تايبسسة ةُغي اليسةُ بسةؽاُبسسةؽ

قبسسوويَ عةكسسساتء  ،ه َي س عةطسسسةؽة َي تايبسة ةُسغييةكسسساُ صسسؤ بؤص سسؤ بسسّ  ،ﭽﯩ ﯪ

ﯫﭼ ،بيَطوًسساْ صسسسوا بامسستسسسؾيّ عاعوةؽة ،كسسسة عاعوةؽيسس عةكسسسات هسسة ُيَسسسواْ

بسةُغةكسسسسسسساُيغا ﭽ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ،تةًامسا بلسةْ ! مسو سةيب ٍةُغ بسسة
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ُةؿاكسسسسةتء ئسسسسةعةسء ؽةيَسسسسـو حوؽًةتيَسس سسل بسسسسسةؽؿةوة صةهَسلسس سسةكة عةعويَِسس سسآ ،طسسسسسةيء
كؤًةهَسطسسسايةكة صسسسؤ عةعويَِس سسآ ،ؿؤؽ ئساًؤػطسسسساؽي ٍساكسسسياْ عةكسسسساتٓ ،سسسسةؽ بؤيسسسةو
()1
ثيَغسةًبسسسسةؽ صاتس سسةَ ًوحةممس سسةع  مسو ةيس سسب بسسسسة (خَطٔٗ َماألَ ٌِبَٗ ا )ٞواتسسسة :
وتاؽبيَؼ ثيَغسةًبسةؽاْ ُاوبسؾعوة ٓ ،سةؽٍةُغة ٓسةًوو ثيَغسةًبسسةؽاْ ىسسةةتء فسسةالً
صسواياْ هيَسبسآ ؿؤؽ بسسة ؽةووْء ؽةامسلسساوي  ،وة ؿؤؽ بسسةؽةةواْ بيَؼيسس  ،وة ؿؤؽ بسسة عاُساي ء
وةفسسستاي ققسسسةياْ كسسؾعوة ،بسسسةةَ صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽ ٓ سس ٓسةُغيَلسي سساُ وا صقسسستؤتة
بسةؽٍسسساو  ،كسسة ه سسة ٓسةُغيَل سسياْ ؿيسساتؾ هسسة بسسواؽ صقسسستِة ؽةوو بسةهَسطسسسةعا  ،بسةٓيَسـت سسؾ
بسووْ ،وة ٓسةًوومسياْ هة ٓسةًوو ؽةوويَلسةوة هسة هسسووتلة عا بسووْ ،بسسةةَ هووتلةكسساُيه
بةؽؿو بسةؽؿتؾياْ ٓسةية  ،وة مسو سةيسب هة ٓسةًوو مسويَِةكساُ كة هة قوؽةئاُغا ٓاتووْ ،
ؿؤؽ ققسة وةفستاياُةو ،عاُسايساُةء بسةريَس هةطسةيَ طسةهسةكسةيسغا عةكسات .
بةةَ ئسايسا طةهسةكسة هة وةةًس ئةو ققسةو بافاُة مسو سةيبغا عة َهيَّ ٍس

؟! ﭽﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭼ ،عةفستسؾةؤينسسستووة صسسسؤ بةؿهسطؾةكسسساُ طسسسةهةكة ،

واتة :ئةواُة كة عةفستس ةؾؤينستوو بووْ ،صساوةْ عةفسسةةت بسووْ  ،طوتيساْ  :ﭽﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭼ بيَطوًسسسسساْء فسسسسسسويَِغ
عةصؤيسّ  ،ئة مسسو سسةيب ! صسؤتء ئةواُسة ئيٌاُيساْ ٓيَِساوة هةطسسةيَ تسؤعا  ،هسة مسساؽو

ئساوةعاُيس صؤًاْ عةؽتساْ عةكسةيّ ،ﭽﭟﭠﭡﭢﭼ ،يساْ عةبسسسآ بطسةؽةيَِسسةوة

فسةؽ ؽةيَباؿةكسة ئيٌَسة ،واتسة :يساْ مساؽبسسةعةؽ ،يساْ ٓسةهَسطسسةؽةاُةوة هسةو ئيٌساْء ةقيسغة
تاؿةيسة كة ٓيَِساوتساُة ،بةةَ فبخاْ اهوة ! مسو ةيسب وةن ٓسسةًوو ثيَغسةًبسسةؽاُ ثسساية
بسةؽؿء ؽةةومس بسةؽؿ صسوا ثةؽوةؽعطساؽ ،وةن عةؽيايةء مسوسويَ ُابآ  :هسة وةةًس ئسةو
ٓسةؽةةمسةيةعا كة عياؽة فسةصتستسؾيّ ٓةؽةةمسةية ؛ يساْ مساؽبسسةعةؽ  ،يساْ ٓسةهَسطسسةؽةاُةوة ،
 )1ع َمذلى دمِّ َمإض اَمق اهمم:مٔغ عَٗمِّ َموٗك اٟٗنمالٍبم ٘ممةمِّعَ ْماهللمٌبٗ اًمِك اُمو َمخ ٓم
ٔخ مقٕوْموامذْسماهللمِ ٘ماليسَُمةمْٔ اُمزضٕهماهللمممإذامذْسٓةمقاهم:مذاكمخطٗ َماألٌبٗ اٞم
ل ىساءعتْمقٕو ْم.مال ىطتدزكمعم ٜمالص ٗ نيم:مَم2م/مص620م م4071مةممتعمٗ قمال رِ مِ ٘م
التمخٗصم:مض كحمعٍ ْمالرِب ٘مِ ٘مالتمخٗص.
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عةهَسسآ ٍ ؟! ﭽ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭼ ،ـةؽًسوو  :ئةع ئةطسةؽ ثيٌَساْ ُسساصؤو بسآ
 ،واتة  :ةقىَء ًةُتسيق وا عةصسواؿيَ ٓ ،يض كةفيَم مستيَم هةفسةؽ ـسةؽةؿ ُةكسسؾيَ  ،كسة
ث َي ُاصسسؤو بسسسآ ،ئيٌَسسةو ثيٌَسساْ ُاصؤمسسة وةتس صؤًساْ واؿ هسآبيَسِيسسّ ،وة ثيَنسسٌاْ
ُاصؤمسة ئي سباؽ بلؾيَنيء  ،وا صسؤًاْ ثيَنساْ بغةيّ كة بؾةواًاْ بسة مسستيَم ٓسسةية  ،كسة
هة عهَسسةوة بؾةواًسساْ ثيَس ُيسسسة ،واتسة ُيفساقء عووـوسيسقسساُةي بلسسةيّ ،ئيِقسساُ صسساوةْ
طارةت فسساغ ُ ،سة حسةؿ عةكسسات وةتس صسؤ رسآ ب َيوَسسآ ٍ ،وُلسسة ُينسسستيٌاُ صسؤ
فً ا
صؤمسسسغةويَء  ،كسؤًةهَسسسسطا صسسسؤ صؤمسسسغةويَ  ،بسسسؤ كؤًةهَسطايةكسسسة عهَقسسسؤؿة  ،وة ُسسسة
حسسةؿيه عةكسسسات مسسستيَم بوَسسسسآ  ،كسسة قةُا سسةت ث َي س ُسسةبآ ً ،ةطسسسةؽ ئيِقسسساْ ًيـار س
تيَلسَسووب سسآ  ،ئةطسسسةؽُا ُيسفسسساقء عووؽةووي س هةص سسؤ ُاوةمسيَِيَت سسةوة ،بؤيسسة مسسو سسةيب
هةفسسسةؽ ققسةكسسساُ

بسسسةؽعةواَ عةبسسآء عةهَسسسآ  :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ،ئةطسةؽ ئيٌَة بطسةؽةيَيِسةوة ُيَسو ةؽيَباؿةكسسة ئيَسسوةو
بسةؽُاًةكسة ئيَسوة  ،عوا ئسسةوة صسسوا ئيَسسٌسسة هسسآ عةؽبساؿكسسؾعوة  ،ئسةوة عؽؤًساْ بسسة
ُساو صسواوة ٓسةهَبسةفسستوة  ،يساُ ٍ :سس ؟ يسساُ ئيٌَسة ئسسةو كاتسسة بسسة ؿًسساُ حسايَ بسسة
صةهَسم عةهَس َييسسّ  :بؤًسساْ عةؽكسةوت كسة ؽةيَبساؿ صسسوا ٓ سسةهَةية ،بؤيسة عةفستبسسةؽعاؽ
بوويّ ! كسة ئسةوةو عؽؤء ٓسةهَبسةفسستسسِة بسسة ُسساو صسسواوةٍ ،وُلسسة ئيٌَسة قةُا ة سساْ
واية ئاييِس صسوا ؽةافستة ،بؤيسة ئيَقستا كة هيَ ٓسةهَسسطسةؽةيَِةوة  ،عؽؤيسةن ٓسةهَغةبسةفسستني
بسسسةُاو صسسسواوة بسسسة ؿًسساُ

حسسسسايَ  ،ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﭼ ،وة بؤًاْ ُيةء ُاطوجنسآ ئيٌَة بطسسةؽةيَيِةوة فسسةؽ ئسةو ؽةيَبسساؿة ئيَسسوة ً ،ةطسسةؽ
صسوا ثةؽوةؽعطساؽًاْ بيسسةويَ .
هيَؾةعا مسو سةيسب ئةعةس هةطسةيَ صسوا ثةؽوةؽعطساؽعا بسةكساؽعيَِسسآ ،ئةطسسةؽُا وةُةبسسآ
هسسة طوًاُسسغا ب سآ  :عاصسسسؤ عةطسسسةؽةيَِةوة ،يسساْ ُاطسسسةؽةيَِةوة ؟ صؤيسساْ سسةؿًياْ رةؿًسسة ،
ُةطسةؽةيَِسةوة ،بسةةَ وةن ئةعةس هةطسةيَ ويقست ؽةةٓسا صسواعا  عةهَسسسآ  :هسة حاهَس َيسلسسغا
كسسة صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽًاْ ويقسسستب  ،ئسسةوة مسسستيَل عيلةيسسة ،هةطسسسةيَ ويقسسست صسسسوا
ثسسةؽوةؽعطاؽعا ٓسسيض ُاكسسسؾيَ  ،كسسة صسسوا بسسةؽؿيه بيَطوًسساْ ٓسسيض مسستيَل ُسساويَ  ،وةن
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ؿؤؽكسسسسؾعْ هسسسسة بسةُغةكسسسسساُ  ،وةن عةـسسسسةؽًو َ  :ﭽ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭷﭼي نوس ،واتة :وة ئةطسةؽ ثةؽوةؽعطساؽ ويقستبا ٓ ،سةؽكةل هةفسسةؽ
ؿةويسغايسة  ،تيَسلؾةايساْ ئيٌساُيساْ عةٓيَِسا ،بسةةَ ُةيويقسستوة ؿؤؽيساْ هسسآ بلسسات.
كةواتة  :ئساًاُجء ثوصتسة ققسةكة (غ عَٗم) ئساوايسة ( :صسوا كساؽؿاْ ؿؤؽ هسة ئيٌَسة
ُاكسات مبساُلسات بسة كساـؾ ً ،ةطسةؽ بؤصؤًاْ بسٌاُسةويَ  ،صؤمسسٌاْ سةؿمماْ رةؿًسة كسة
ي) بسةةَ وةن طوتسٍ  :ئسةوة ؿيَسغة ئةعةبسة هةطسةيَ ويقست صسوا ثةؽوةؽعطسساؽعا ،
ُاًاُةو َ
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،ثةؽوةؽعطسسسسسساؽًاْ ؿاُياؽييةكسسسسسة ٓسسسسسسةًوو مسسسسسستيَل

طسؾتؤتسةوة ٓ ،سةًوو مسستيَم عةؿاُسآ  ،ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ ،ثنسستٌاْ بسسة صسسوا بسةفسستوة،
ﭽﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﭼ ،ثةوةؽعطسسسسسساؽًاْ ! بسسسسسة
ٓسةق عاعوةؽيس بلسسة هةُيَسواْ ئيٌَةو طسةهةكسةًاُغا  ،بسة ميَوةيةك ؽةافسس ء عاعطسسةؽاُة ،
وة تؤ بامسرتيّ عاعوةؽ .
ئِ سا عووباؽة عةفسس ؽةؤينسستووة صسسؤ بسةؿهسطسؾةكسساُ طةهسسةكة  ،هةفسسةؽ ٓةهَويَقسست

صؤيسسسسساْ بسسسسةؽعةواَ عةبسسسسسّ  :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﭼ ،وة ئسسسةو عةفستسؾةؤينسسسستووة بيَسبسسسسؾةواياُة طسةهةكسسسسة طوتيسسساْ،
{واتسة :بسة بسؾةواعاؽةكساُيساْ طسوت  }:ئةطسةؽ ئيَسوة بسسة عوا مسسو ةيب بلسةوْ ،بيَطوًسساْ
ئيَسوة ؿياُباؽْ ،ئسةوةو عةطوجنسسآ ًةبسةفسس ثيَس ئسةوة بسآ  :ؿياُبساؽْ كسة بؾةواتساْ بسسة
مسسستيَم ٓيَِسسسساوة ؽةافسسس ُيسسة ،يسساْ عةطوجن سسآ ٓسةؽةةمسةيةك سس ثةُٔسسسساْ ب سآ ،واتسسة :ؿةؽةؽ
عةكةْ ،ئةطسةؽ بيَ ء هةفسةؽ ئةوة بسةؽعةواَ بسّ ،كة عياؽة ئةوة اعةت ٓةًوو تاغووتء
عيلستاتسؤؽةكساُة ،كة ٓسةؽةةمسة هة صةهَسم عةكةْ ،وة عةياُةويَ صةهَم هة بيسؾكؾعُةوةمسسغا
ئساؿاع ُةبسسآ ،بسة ئي اؿة ئسةواْ بيسؾبلسساتةوة ،وة بسسة ئي سساؿة ئسةواْ بسؾةوا بسسة مسستيَم
بيَِسآ  ،يساْ بؾةوا بسة مستيَم ُةٓيَِسسآ ،وةن ـيسؾ سسةوْ بسسة راعووطسةؽةكسساُ طسوت :عوا
ئةوة ًو يسـة ًووفساياْ بيِسيء كؾةُوومياْ بؾع ،بؤ صسوا ثةؽوةؽعطساؽء طوتيسساْ :
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ﭽﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ األعو ووراف ،واتسسسسة  :بسسسسؾةواًاْ بسسسة
ثسةؽوةؽعطساؽ رئساُيسياْ ٓيَِسا  ،ثةؽوةؽعطساؽ ًووفساو ٓسساؽةووْ  ،ـيسسؾ ةوْ ٍس ثسآ

طوتسّ ؟ ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ...ﭯ ﭼ األعووراف ،ـيسؾ سسةوْ
طوتس  :ئسةوة ٍسسسؤْ بؾةواتسسساْ ثيَسٔسيَِسسا  ،ثسيَه ئسةوة ًؤهَةتستسساْ بسسغةَ ؟! يساُ صسةهَم
عةبسآ تةُاُةت بؤ ئيٌاْ ٓيَِاُيساْ ،يساْ ئيٌساْ ُةٓيَِساُينسسسياْ ! ًؤهَسةت هسةو تاغسسووتاُة
وةؽبطسسؾْ !

ئِ سا صسوا  بافسس فسةؽةجنساًةكةيسساْ عةكسساتء  ،عةـسةؽًو َ :ﭽﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪﭼ ،هةؽؿيِسةوةيةن طسؾتِ  ،بسةةَ

هسةؽؿيِسسةوةيةن !

بووًسةهسسةؽؿةيةك طسسسةوؽة طسؾتِسس  ،وة هسسة ًاهَةكسسةياُغا هسةثسسةوؽةوو كسسةوتّ  ،وةن ٍسسؤْ

باهَسِغة ٓسةهَغةُينسسآ بة ؿةوييةوة عةُووفسآ  ،ئساوا تةص بووْ ،ﭽﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ ،ئةواُة بؾةواياْ بسة مسو سةيسب ُةٓيَِسا ثيَس بيَبسسؾةوابووْ  ،وةن

ٓسسيض كسات َي سسم هسسةو مسويَِ سسةعا ُةًابِ سسةوة ،واتسسة  :تةص سس بسسووْء عواي س هةطسسسة َي صؤ َهسسغا
يةكقساْ بووْ  ،وةن ٓةؽطيسـ كةف

هسآ ُةبووبسسآ  ،ﭽ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﭼ ،ئةواُة بؾةواياْ بة مسو سةيسب ُةٓيَسِا ٓ ،ةؽ ئةواُة ؿيساُباؽ بووْ .
ئِ سا مسو ةيب ٍس كسؾع ؟ ﭽﯜ ﯝﭼ ،ثنسست

تيَلسؾعْ ،ﭽﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣ ﭼ ،طوت  :ئسة طسةهةكسسةَ ،ئسة صةهَسلةكسسةَ ! ثةياًةكسساُ
ثةؽوةؽعطساؽ صؤًٍ ثسآ ؽةاطسسةياُغْ ،ﭽﯤﯥﭼ ،وة عهَقسسؤؿييٍ بسؤ ُواُسغْ،
ﭽﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ ،ئيَقسسسستا ٍسسسؤْ عةبسسسآ صةـسسسةت خبسسسؤَ هسسسة
كسؤًةهَس َيسل بيَبسسؾةوا ،واتسة :مسايقسستة ئسةوة ُسني ،صةـسةتتاْ هسسسآ خبسسؤَ  ،ئةطسسةؽ بيَيسسة
فسةؽ باؽ ةقسىَء ًةُتسسيسق .
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رساؽ واية ًؾؤ س فؤؿ بسةفسةؽ ةقسىَء ًةُتقيغا ؿايَ عةبسسآ ،وة صةـسسةت هة مسستيَم
عةصسوا كسة ُابسسآ صةـةت هسسآ خبسوؽيَ ،ئِ سا وةن ثيَنستسؾيه طوتووًاُة :ئةوة ققسسةيسسة
ياْ هةبسةؽصؤيسةوة طوتوويةت  ،ياْ ئةوةتسسسا ؽةوو هسة رةُاؿةكساُيسساْ كسؾعوة كسة هةطسسةيَ
صاكسسغا يةكقسسسساْ بسسووْء  ،ئسسساوا بسسسةو مسسيَوة عواُسسغووُ  ،كسسة بيَطوًسساْ ؽةووحةكسسساُياْ
ققسةكساُ مسو ةيبيساْ ؿاُيسوةو بيقستوة ،بسةةَ تواُا وةةًسغاُةوةيساْ ُةبسسووة .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًسةفسسةهسسسسسة

يةكسسسسسةَ  :كسسسسسة عةـسسسسسةؽًو َ  :ﭽﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﭼ ،هةبسسسس سساؽة ؽةةٍسةهَسةكسسسس سس
طسةهس ًةعيةْء ؽةةٍةهَسسةك مسو ةيبسسةوةً ،يَؼووُووفسساْ ققسسة ؿؤؽيساْ كسؾعوة ،وة
ؿؤؽبسةيسسساْ ؽةايسساْ وايسسسة كسسة طسةهسسس ًةعيسسسةْ عةٍِسسسةوة فسسسةؽ (و دَٖمِّ َمإِّ ساِٗيم
اخلم ٗن) هسسة ٓساوفسسسةؽ ف سسيَيةً (قَط ٕزَا) ،وات سسة  :إبسسؾآيٍ  رطسسسة هسسة فسسساؽاو
ٓسسسارةؽ فسسسةالً صسسسواياْ هسيَبسسسآء صسسسوا هسسسيَياْ ؽةاؿ بسسآ  ،كسسة عايلسسس ئيقسخسسساقء
ئيقسٌا يو سسّ ٓ ،ساوفسسسةؽيَل عيلةم س بسسسة ُسساو (قَط ٕزَا) ٓسسسةبووة  ،وةن هسسة كتيَب س
صساوةْ كستيَبسةكساُغا  ،هة ثةياُ كؤُغا ٓساتسوة  ،بسة ُساو (قَط ٕزَام) و (قٍطمٕزَا ،)ٞوة
ئةَ (قط ٕزما)ية كسوؽةيَسل بووة بسة ُاو (ًةعيسسةْ) ئسةويه كسسو ةؽ ئيبسسؾةآيٌة ،ئِ سا
عةهَسسآ  :ومسة ًةعيةْ ٓسةَ ُاو ٓسؤؿةٓ ،سسةَ ُساو مسويَِينسسة ،عيساؽة مسسو ةيب هسة
تةوؽةاتسسغا بسسسة (َٖ َِ سُُٔةمزَعِ َٕ ٟٗٔن)يسسه ُسساو ٓسسساتوة  ،ئِ سسسا عةهَسسسسآ  :مسسسو ةيب كسسسوؽة
ُوةيسب كسوؽة ؽةة سوةئيسى كسوؽة يفسسا كسوؽة ًةعيةُسة ،واتسة :مسسو ةيب عةٍيَتسسةوة
فسةؽ ًةعيسةْ  ،كة كسوؽة ئيبسؾةآيٌة ،ئِ سا وةن طو اْ ً :ةعيسةْ ٓسةَ ُاو تيسسؾةو
ٓسسؤؿة  ،رطسسسة هسسةوة باثي سسؾة ئسسةو تيسسؾةو ٓسسؤؿة بسسووة ٓ ،سسسةَ ُسساو مسويَِينسسسة ،وة
ئةواُسة هة بِسسةؽةةتغا سسةؽةةس ُسسةبووْ  ،بسسةةَ عوايسي بسةٓسسؤ تيَلةهَسيسس ةؽةةبسسةوة
بسووْ بسسسة سسةؽةةس  ،وةن ئيقسسٌا يىء ُةوةكسسساُ  ،واتسسة  :ئةواُسسة هسسة رسسؤؽ فسيَيةً
ةؽةبسّ :
( /1الع س مالب اٟد )ٚئةواُةْ كة هةبسةيّ ٍووْ.
( /2الع س مالع ازِّ  )ٛةؽةةبسة قةحطا ُييسةكساْ.
( /3الع س مال ىطتعسِّ  )ٛكسسسة ةؽةةبس سس ةعُاُيسيسسسسّ ،يسسساُ  :هسسسة ؽةيَس س ةعُاُس سسةوة
عةٍِسسةوة فسسسةؽ ئيقسسٌا يى ،ئيقسٌا يوسسيه كسسسوؽة ئيبسسؾةآيٌة ،كسسة عيسساؽة سسةؽةةس
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ُةبووْ ،كةواتسة  :مسو ةيسب ٓ سةؽ هة صؤياْ بووة بؤيسة  ،صسوا ـةؽًوويسةت :
ﭽﭴ ﭵﭼ.

بسةةَ هةوبساؽةوة كة (ودَٖ)ء (َُصِ َا ُماألَِٖ كَٓ )ٛسةؽ يةكسسّ  ،ياصسسوع عوو طسسةيء
ص َا ُماألَِٖكَ ٔٛم)و
كسؤًةهَسسطاسسس ريسسساواؿ بسسسووْ ،واتسسة ًةعيسسسةَ طسسسةهيَم بسسسووة ،وة (َُ ِ
طسةهسيَلس عيلة بووْ ؟! هسةوبسساؽةوة ؽةاريساي ٓسةيسة .
َفٔٛم
عيسسساؽة ومسسسة (َُِٖكَ )ٛو بسسسة (اليَِٗطَ  )ٔٛهيَلسسسغؽاوة( ،األِٖكَ ٔٛم:ماليَِٗطَ ٔٛمال ىمُت َّ
غ جَازَ) واتسسة :عؽةصت َيسسم كسسة هسسقء ثسسؤثء طسسسةة ٍ سؾةءثؾة ٓسةب سسآ ،ياصسسسوع بسساغء
األَ ِ
عاؽفسسسستاُيَم كسسسة طسسسسةةء هسسسقء ثسؤثةكسسسساُ ٍؾةوثسسسؾة بسسسّ ،وا ثيَغةٍسسآ ئسسسةو طسسسسةهةو
عؽةصتيَلس واياْ بسووبسآ  ،ياصسوع بساغء عاؽفستاُيَل بسةو ميَوةياْ ٓسةبووة .
ضـةند بةلَـطـةيةك لةسـةر ئةوة كـة (شـعـيب) علــيه الســالم بـ ى هـةردوو طـةلــ
(مـديـن)ء (أصـحاب األيكــة) نيَـرراوة :
عةطوجنسآ ئيٌَة ٍسةُغ بسةهَسطسسةيةن هةوبسساؽةوة بيَِيِسسةوة  ،كسة مسسو ةيب  بسؤ
ال عوو طسةي ؽةةواُةكسؾاوة :
 )1بسسسؤ ال طسةهس سس ًةعيسسسةْ  ،كسسسة عيسسساؽة صؤمس س هسسسةواْ بسسسووة  ،بؤيسسسةو صسسسسوا 
ـسةؽًوويسةت  :ﭽﭲﭳﭴﭵﭼ.

ص َا ُماألَ ِٖ َك)ٔٛو  ،كسسة هسسة ؽةةٍةهَةكسسسسغا مس سسو ةيب ُاٍيَت سسةوة فسسةؽ
 )2وة بسسؤ ال (َُ ِ
ئسسةواْ :
بـةلَـطـةى يةكـةم :ئةوةية كة صسسوا بسسةؽؿو ًسةؿْ ُساو يةكسيَلسسياُ بسسة (و دَٖم)ء
ئسسسةوة عيلسسسةياُ بسسسسة (َُصِ َا ُماألَِٖكَ ُ )ٛسسساوبؾعوة ،كةواتسسسة :عةبسسآ عوو طسسسسةيء
كؤًةهَسط سسا بووب سسُّ ،سسةن ي سسةن  ،وة صسسسوا  وةصت َيسسم ُسساو طسةه سسيَل بسسسة مسسستيَم
ٓيَِابسآ ،بؤ ويَِة ُاو طسةهس ثيَغسةًبسةؽ (ِ ٕد) ٓسةؽ بسة (عم اد) ٓيَِاوة ،وة ُساو
طةهس (ص ا م) ٓسةؽ بسسة (ث ٕدم)ى ٓسيَِسساوة ،بسسةةَ هيَسؾةعا صسسوا كسساؽؿاْ كساتسسآ
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بافس مسو سةيسسب عةكسسات ،بافسس (و دَٖم) عةكسسات ،وة بافسس (َُصِ َا ُماألَِٖكَم م)ٛو
عةكسات ،كةواتسسة :عةبسسآ عوو طسةي بسسّ .
بـةلَـطـةى دووةم :ئةوةية كة صسسوا ؿايَء تواُسسا  ،بافسس فسـاعاُسس ئسةو عوو طسةهسسة
بة ريا كؾعوة  ،بة ُقبةت ًةعيةُةوة ،ـةؽًوويةت  :ﭽ ﮥ ﮦﮫ ﭼ
األعوووراف  ،واتسسة هةؽؿيِسسسةوة طسؾتِسسس  ،بووًةهسسةؽؿة طسسسؾتِ  ،بسسسةةَ بسسسة ُقبسسسةت

(َُصِ َا ُماألَِٖكَ)ٛةوة ،هة فسووؽةةت (الػ عساٞم)دا عةـسةؽًويَ  :ﭽﭷ ﭸ

ص َا ُم
ﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﭼ ،واتسسة{ :طةهسسس (َُ ِ
األَِٖكَ ٛم)} بسة عؽؤ عاُسا  ،ئِ سسا فسـا ؽةؤػ ٓسسةوؽةكة طسسؾتِ (ؽةؤػ فسيَبسسةؽ) كسة
عياؽة صسوا بساةعةفس فسـايةك بؤ ُسساؽعووْء كةوتووُةتسسة تاؽيلسساي ء فسيَبسسةؽو
عووكسةهَسيَلسةوة.
بـةلَـطـةى سـيَـيـةم :هة بافس ُساؽعُ مسو سةيسسب بسؤ طسةهسس ًةعيسةْ عا ،بسسة بؾايساْ
(ﭴ) ُسساو بسسؾعوة  :ﭽﭲﭳﭴﭵﭼ ،بسسسةةَ هسسة بسساؽة
ص َا ُماألَ ِٖ كَ )ٛهسسة كسسساتيَلغا ٓسسسةؽ كسسساَ هسسة ُ :سسووشء
ُاؽعُي سسةوة بسسؤ ال طةهسسس (َُ ِ
ٓسسسسووعء ىسسسساهَذء ل ٕٔ بسسسة بسسؾا طسةهةكساُيسسساْ ُسسسساو بسسؾاوْ ،بسسؤ مسسو سةيسسسبء
ص َا ُماألَِٖكَ  )ٛومسة بؾا بةكساؽُةٓساتوة :
(َُ ِ
 - 1ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ الشوعراء.
 - 2ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ الشوعراء.
 - 3ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭼ الشوعراء.
 - 4ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ الشوعراء.
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سةيسبةوة عةـةؽًويَ  :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ الشوووووعراء ،واتسسسسة :بسسسسسة بؾايسسسساْ ُسس سساو
ُةٓيَِساوة ٍ ،وُلسة هةؽةوو ؽةةٍةهَسةنء ُةفسسةب ُسسـيلةوة ،وةن طسسةيء ُةتسةوة ،
هةو طسةيء ُةتسةوةية ُةبسووة .
ض َاَمِٔا ِِّ َُم َعط أْسم َع َِم ٔعكُ َس َو ٛم
خ َس ََمَإ ِ
بـةلَـطـــةى اــم رةم  :ئ سسةَ عةقةيسسة ِ َُ{ :
خم َرُِيُماهللَم
وماهللم ٌَ ٔبٖٗ م ًام َومسٖ َتِٗ ََمَإالَّمغُ م َعِٗ َب ًاةم َومسٖ ًٚمَإىلم َومدِ َٖ ََم ََِ َ
ٔالطٗدِّٓٙم َق اال:موَامَِّ َع م َ
()1
خ َرُِيُماهللمِّٔ َع َرا ٔم َِٖٕ ًَمالِ ََّمم ٔ}ٛ
ِّالصٖ ِٗ َٛةم َٔ َوسٖٚمُخِ َسٝمإَل ٜمَُصِ َا ٔماألَِٖ َك ٔٛمةم ََِ َ
ئيبِسسو ئيقسسسسخاقء ئيبِسسو ةفسساكسيسسسؾ ٓيَِسساوياُة هسسة يسلؾيسسةو فسوععييسسسةوة كسسة
طوتووياُسسسة :صسسسسوا ٓسسسيض ثيَغسةًبسسسسةؽيَل عوو رسسساؽاْ ؽةةواْ ُسسسةكؾعوة  ،رطسسسسة هسسسة
مسو سةي سسب  :ر سساؽيَم بسسؤ طسةه سس ًةعيسسةْ  ،كسسسة بسسسة ٍؾيل سسة ( ،بووًةهسسسسةؽؿة) هسسة
بسةيِس بسؾعْ ،ءة رساؽيَل عيلسسسة ُساؽع بسؤ ال ٓسساوةةُ عؽةصتةكسة ،كسة صسسوا
بسةؽؿو ًةؿْ بسة ئساؿاؽ ؽةؤػ فسسيَبسةؽ هة بسةيِسس بسسؾعْ .

ًسةفسسةه سسة عووةَ  :ك سسة عةـسسةؽًويَ  :ﭽﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،تسسا كؤتسساي ققسةكسسساُ مسو سةيسسسب
 كسة هسة فسآ ٍسواؽ ئسايةتغا ـةؽًووُسس  ،مسسو ةيب بسةؽُاًةيةكسس (ُسؤ) بؾةطسسةي
بسة طسةهةكسة ؽةاعةطسةيةُسآ :
بةرنـامـة نـ برِطـةيـيةكـة (شـعـيب) عليـه السـالم ب طـةلـةكـة

 /1يةكةَ مستيَم كة ثيَيساْ ؽةاعةطسةيةُسسآ ،عةـسةؽًو َ :ﭽﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﭿﭼ ،صسوا بجةؽفسنت  ،رطسة هةو ٓيض ثةؽفستسسؾاو عيلسةتاْ ُيسة ،كسة
بيَط سسوًاْ صسسسوا بسسسة يةكطسسسؾتّء تسسةُيا صسسسوا ثةؽفسسسنت  ،بِاغسسة بسسسةؽُاًة صسسسواو
)1مِتحماليدٖسملمػ ْٕ اٌ٘مةمَم2مةمصم.276
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ص الَٚم
ئسايي سسِ صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽة ،ئِ سسسا وةن ٓسسسةًوو ثيَغسةًبسسسةؽاْ ( َع َم َّٗيمال ٖ
َٔالطٖ الًَ) ئةويسه هة ئيسٌاْء صسوا بسةيةكسطسؾتِسةوة عةفس ثيَغةكسات .
 /2هسسة بؾةطسسسة عووةًسسغا عةهَسسسسآ  :ﭽﮁﮂﮃﮄ ﮅﭼ،
بيَطسوًاْ هة ثةؽوةؽعطساؽتساُةوة بسةهَسطسةيةكس ؽةووْء ئسامسلؾاتاْ بؤ ٓساتسوة .
هسسة عوا ئيسسسٌاْء صسسسوا بسةيةكسطسسسؾتّ عيَتسسة فسسسةؽ بافسسس ثيَغسةًبسةؽايةتيسسس  ،كسسة
عياؽة ثيَغسةًبسةؽاُيه عةبآ بسةهَسطسةياْ هةفسةؽ بآ ،ئةطسةؽُا ؽةافس ء عؽؤ هيَسم ريسا

ُاكؾيَِسةوة  ،بةبآ بسة َهطسة ،وةن صسسوا  عةـسةؽًويَ :ﭽ ﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹﯺﯻﭼ البقورة ،بوَسسآ :بسةهَسطسةتسساْ بيَسسِّ ئةطسسةؽ ئيَسسوة
هسسسة ؽةافسسستاُّ ،ثيَنستسسسؾيه ـةؽًووعةيةكٌسسساْ ٓيَِسسسا ،كسسة ثيَغسةًبسسسةؽ صسسسوا 
عةـسةؽًو َٓ :يض ثيَغسةًبسةؽيَم هة ثيَغسةًبسةؽاْ ُةبووةً ،ةطسةؽ ئةوةُسغة ئسسايةتء
بسةهَسطسة ثيَسغؽاوْ  ،كسسة هةفسسةؽياْ ًؾؤ سسةكاْ ئيٌساْ بيَسِّء  ،ئسةوة هسة ٓسةقسسآ
بطسسسةؽةيَ  ،قةُسسا ةت بسسسآ ،كسسة ئسسةو صسساوةْ بسةهَسطسسسةو ًو سسيـةية  ،ثيَغسةًبسسسةؽ
صسوايةو كةفسيَل ئافساي ُيسةء ،ئةوة عةيوَسآ ققسة طيسؾـاُ صؤ ُيةو  ،وةح
صسوايسة بسسؤ عيَ .

 /3هسسسة بؾةطسسسسة فسيَسسسيةَ عا عةهَسسسآ  :ﭽﮇﮈﮉﭼ ،ئِ سسسسا
عيَتسة فسةؽ بسافس ٍساكقساؿي ئسابسووؽي  ،عةـسةؽًوآ  :ثيَواْء كيَنساْ بسسة تسةواوي
بلسةْ ،كة بيَطوًاْ ئةطسةؽ صةهَسم ًاـة ئسابووؽييسةكساُ يةكغ ثيَنسيَى ُةكسةْ ،وة
ف سسِووؽ يةك سسغ ُةم سسليَِّ ،ص َيسسؾء صؤمسسي ء بسةؽةك سسةت عةكةويَتسسة وةتسسةوة ،وة
ئةطسةؽ قؾةييء ثؾةي ُةبسآٓ ،سةُغيَلياْ هةفسسةؽياْ ُسةؽةػيَء  ،ؿؤؽبسسةياْ هةبسسةؽياْ
ُةبسؾةيَ ٓ ،سةًينسة ٓساوفسةُطيس كسؤًةةيسةتيس عةثساؽيَسـؽيَ .
 /4هسسسة بؾةطسسسسة ٍسسسواؽةَ عا عةهَسسسآ  :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،عوا
ٍساكسقسسساؿيي ئسابووؽيسسسي عيَتسسسسة فسسسةؽ ٍساكقس سساؿيي كسؤًةةيسةتيسسس ء عة َهسسسآ  :مسسست
صةهَسم كسةَ ًةكسسةْ ،بسة كسسةَ بايسةظ تةًامسا ًةكةْ  ،ئةًة ٓسةَ مست ًاععييء
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ٓسةَ مست ًة سِةويس عةطسؾيَتسسةوة ،واتسة :صؤتساْ ثسآ ؿؤؽ ُةبسسآء صةهَسلسستاْ ثسآ
كةَ ُةبسآ ،مست صؤتساْ ثسسآ ٍساكتسسؾ ُةبسسآ هسة مسست صةهَسسم ،بسةبسسآ بسةهَسطسسة ،وة
ؿؤؽ واتسا عيلسةو عةطسؾيَتسةوة .

 /5هة بؾةطسة ثيَسِ سةَ عا بافس ٍاكقساؿي طنسست عةكاتء عةهَسآ  :ﭽﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﭼ
واتسسة  :عوا ئسةوة ؿةو ٍسسان عؽوفسسس كسؾاوةء ثؾةكسؾاوة هسسة صيَسؾء بيَسسؾء ُسساؿء
ُيةٌسسةت  ،تيَلسس ًسسةعةْ  ،صؾاثةكسسساؽي ت َيسسغا ًةكسسةْ ،ئسسةوة بسسؤ ئ َيسسوة ٍساكستسسؾة ،
ئةطسةؽ ئيَسوة بؾةواعاؽبسّ .
ئةًةو ٍساكقساؿييسسةك طنسستسطسيسسؾةءٓ ،سسةًوو اليةُةكسساْ عةطسؾيَتسسةوة ،اليسةُ
ـيلؾي ء  ،اليةُ ؽةةومسستي ء  ،اليسةُ صيَـاُيس ء  ،اليسةُ ئسابووؽيسس ء  ،اليةُسس
ٓيٌَسِيس ء ئسافسايهء ٓ ...ستسسغ .

 /6هسسسة بؾةطسسسسة مسةمسسسسةَ عا بافسسسس ٍاكقسسسساؿي ئةًِيسسسس عةكسسساتء عةهَس سآ  :ﭽﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﭼ ،وة هةفسسةؽ ٓسسسةؽ ؽةيَبسساؿيَم عاًةُينسسّٓ ،سةؽةةمسسسة
هة صةهَسم بلةْء ؽةيَطسسؾي بلسةْء صةهَسسم بتسؾفسسيَِّ{ ،يسساُ  :رةؽعةيسس ًةكسةْ،
ٓيٌَِيس ء ئسافساينس صةهَسم تيَسم ًةعةْ} ،وة صةهَم هسة ؽةيَس صسسوا ًةطسةؽةيَِِسسةوة
كسسة عةياُ سسةويَ بسسسةؽةو صسسسوا بيَسسسسّء ً ،وسلةٍ سس بسسسةؽُاًةء ئساييسسسِ صسسسوا بسسسسّ ،
{ٍوُلة صسسوا ئسسةَ فسسةؽ ؿةوييسسة عاُساوة  ،كسة بسسة ئساؿاعيسس تيَيسغا بسؼيُّ ،ابسسسآ
ي ٍ ،وُلسسة
كسةل ؽة َي عيِسغاؽي ئساؿاع  ،ؽةيَس بيسؾكؾعُةوة ئساؿاع  ،هة كسةل بطسسؾ َ
ئةَ فسةؽؿةوييسة  ،مسسويَِ تاقيلؾاُةوةيسة ُ ،سةن مسسويَِ تةىسفية حيقسساسء هيَسم
عةؽكسسؾعْ} ،ﭽﮨ ﮩﭼ ،وة الؽي س ء صسسسواؽي بسسؤ عيِ س صسسسوا ،

ًةصسسسواؿْ ،بسسسة ُآسسسةق عيِسس صسسسوا الؽو ُاؽةيَسسم ًةصةُسسة بسةؽٍسسساو صةهَسسسمء،
ًةينسيَويَِسّ {ٍؤُة با صةهَسم ئساوا بيبيِّ}.
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 /7هة بؾةطسة حسةوتةَ عا ٍساكةو ُيةٌةتسسةكاُ صسوايسساْ وةبيسسؾ عيَِيَتسسةوةو ،عةهَسآ :

ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﭼ ،واتسسسة  :وة بيسؾبلسةُسسسةوة

كساتيَم ئيَوة كسةَ بسووْ ،بسةةَ صسوا  ؿؤؽ كؾعْ ،عيساؽة طسةهسس ًةعيسةْ ثيَنسسآ
كةَ بووْ  ،بةةَ عواي وةٍسةياْ ؿؤؽ بووةو  ،ػًاؽةياْ ؿؤؽ بووة ،ؿؤؽبووُ طةيء
كؤًةهَسطسايةكساْ  ،يةكسيَلة هة ُيةٌةتةكساُ صسوا ،وةن ٍؤْ كسةَ بووُسةوةو هةبسةيّ
ٍووُياْ  ،بسةةيةكسة بسةفسةؽياْ عيَ  ،كةواتة :ئةَ بؾةطسة حةوتةًسة  :بؾيتيسة هسة
ياعكؾعُةوة ٍاكةكساُ صسوا  ،بةفةؽ صسؤوةو بيِيِ ُيةٌةتء ٍاكةكساُ صسوا .
 /8هسسة بؾةطسسسة ٓسةمسسستةَ عا بافسسس ثةُسسسغ وةؽطسسسؾتّ هسسة ًيَسسسؼوو عةكسسساتء عةهَسسسآ :

ﭽﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﭼ ،واتسسسة  :وة فسسسةؽةُج بسسغةْ ،

فسةؽةجنسسساً صؾاثةكسسساؽاْ ٍ سسؤْ بسسووة ؟ ئةًسسةو بؾيتيسسة هسسة ثةُسسغ وةؽطسسسؾتّ هسسة
ً َيسسؼوو ،وة ٍسسساو بسسسة ً َيسسؼووعا طسيَؾةاُ سسةوةء ثةُسسغ هيَوةؽطسسسؾتِ  ،كةواتسسة :ئ َيسسوةو
صؾاثسةكساؽي ًةكسةْ  ،بؤ ئةوة ئيَوةو بسة عةؽع ئةواُسة ثيَنسوو ُةٍسسّ .
 /9هة بؾةطسة ُؤيسةًغا بافس تةبايس ء ثيَسلسسةوة ػيسساْء يةكسسغ تةحسةمموهسلؾعُيسساْ

بسسسؤ عةكسسسساتء عةهَسسسآ  :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ
وة ئةطسسسةؽ كؤًة َه سسيَم هسسة ئ َيسسوة بؾةوايسساْ ٓيَِسسا بسسسةوة ًسسّ ث َي س ؽةةواُسسةكؾاوَ ،وة
كؤًةهَسسسسيليه بؾةوايسسسساْ ثسسسآ ُةٓيَِسسسسا  ،صؤؽةاطسسسسسؾبّ  ،واتسسسسة ٓ :سسسسسةؽعوون التسسسساْ
تةحةًووهس يةكسسغ بلسسةْء  ،صسؤؽةاطسؾبسسّ  ،ثنسسسوو عؽيَسسؼ بسّ  ،ثيَلسسسةوة تةُطسسة
ثؾيَقسلة ًةبسّ  ،عهَستاْ بَوون ُسةبآ ٍ ،يلس َوسغاُةتسساْ هةطسسةأل يسةن طسسَلة ُةبسسآ،
ثيَلةوة بسسآ حةوفسةهسسة ًةبسسّ ،طسسويَ هسة يةكسسغ بطسسؾْ ،ثيَلسةوة عياهسسؤط بلسةْ ،

تاكسسسو فسةؽةجنسسساَ بطسسسةُة ئسسةوة

كسسة ٓسسسةقةو ؽةافسسستةء ٍساك سسة ،ﭽﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﭼ ،تاكسسسو صسسسوا حوك سسٌٌاْ هسسة بسةيِ سسغا عةكسسسات ،صسسسوا ه سسة ؽة َي س
يافساكساُ صؤيسةوة  ،عاعوةؽيس هسة ُيَسواْ بسةُغةكسساُ صسؤ عا عةكسسات ،كسة يافسسا
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صسوا ئةوةية  :ئةوة ٓسةقةء ؽةافستةو ٍساكسةو بسةفسووعة  ،عةًيَسِيَتسةوة ،وة ئسةوة
كة بآفسووعة  ،هةبسةيّ عةٍسآ ،وة ٓسةًينسة ثيَغسةًبسةؽاْ ثنسس ئةفسستووؽ بسووْ ،
بسسسةوة كسسة ئسسةوة ثيَيسسساُة ٓ ،سسسةقةء ؽةافسسستةء ٍسسساكةو  ،عةًيَسِيَتسسسةوة ،ئِ سسسا كسسة
مسو ةيب  ئساوا بسسةو مسسيَوةية ٓيَِسسغة بسسة عاُسساي ء بسسة وةفسستاي ء عاعطسسةؽاُة
ققسة عةكسات ،بـاُني ئةواْ وةةًيساْ ٍيسة ؟!
ًسةفسسةهسسسسة

فس َيسيسسسسةَ  :كسسسسة عةـسسسةؽًو َ  :ﭽﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭼ ،عيسساؽة
ٓسةًينسسسة هؤػيَلسسس ٓ َيسسسـ (وٍط قمالي ٕ )ٚريَسطسسسؾةوة ُسسةبووُ ٓ َيسسـ هسسسؤػيم (ق ٕٚ
ال ىٍطق)ه ،ي سساُ (وٍط قمالي ٕٚم) ثةُ سسا ث سسآ عةب سسؾيَ هسسة كسسسات ُةبووُ سس ٓ َي سسـ
ؽةافسسستي عا ،كةف سيَم كسسة بسةهَسطسسسة ُةب سسآ  ،ثسسةُا عةباتسسة بسسسةؽ كسسسوتةنء ٓسةؽةةمسسسةو
طسوؽةةمسةء ئساطسؾء ئسافسّ ،بؤيسة عةـسةؽًويَ  :عةفستسؾةؤينستووةكسساْ كسة صؤيساْ بسسة ؿي
عةطسؾت هة طسةهةكسة طوتيساْ  :ئة مسو سةيسب ! صسؤتء ئةواُة هةطسةيَ تؤ ئيٌاُياْ
ٓيَِساوة  ،هة مساؽ صؤًاْ عةؽتساْ عةكسةيّ  ،وةن بوَس َي  :ئةواْ بسةمسياْ بسةو وةتةوة

ُةبآ  ،بؤيسة مساؽبةعةؽياْ عةكةْ ! ﭽﭟﭠ ﭡﭢﭼ ،ياْ عةبآ بطسةؽةيَِةوة
فسةؽ ؽةيَبساؿةكة ئيٌَة ! عيساؽة ؽةيَبساؿةكسة مسو ةيسسب  كسسة صةهَسلسسيَل بسؤ باُسس
ك سسؾعوة  ،ئ سسةوة بسسووة  :واؿ ه سسةو ب س ثةؽفستييسسسة ب َيسسِّ  ،واؿ هسسةو ط َيسسؾة مسيَويَِ سسييء
ؽةيَطؾيي سة ب َي سِّ  ،ئسسةو ت سةؽاؿوو ب ساؿي ء ق سسؤ َي بؾةيي سة  ،هسسة بسسواؽ ئ سابووؽي عا  ،ئسسةو
صؾاثةكساؽيية هة بواؽ كسؤًةةتييسسغا ،ئسةو بس ثةؽفسستي ء فسةؽهس َينسسيَواُة هسة بسواؽ
ـيلؾي عا  ،واؿ هسآ بيَِسّ  ،وةؽُة فسةؽ ؽةافستة مسةقاَ  ،كة تةوحيغء عاعطسةؽييسةء ،
ٍساكقساؿي ئسابووؽييسسةء ٍ ،ساكقسساؿي كسؤًسةةيةتييسسةء  ،ؽةيَسـ هسة يةكسسغ طسسؾتِةء ،
يةكسغ تةحسةًووي كؾعُسة ،وةؽُة فسةؽ ئسةو ؽةيَبسساؿة ؽةافسستة ،كةٍسس ئسسةواْ عةهَسيَّ :
ياْ عةبسسآ مساؽبسةعةؽتاْ بلسةيّ ،ياْ عةبآ بطسةؽةيَِةوة فسةؽ ؽةيَبساؿةكسة ئيٌَسسة !
ئِ سسا ئةًسسة ٓسةًينسسسة ًةُتقيسسس ًيَؼووي سس ئسسةٓو كسوـ سسؾ بسسووة  ،هسسة بسةؽاُبسسسةؽ
ئةٓوسس ئيسقسالًغا ،كةٍ بسةؽةافست ؿؤؽ ر َي عاصة ،كة ئيَقستسا عةويقسستسؾيَ  :ئيقالَ
بسسسة رسسؤؽيَل عيل سسة ويَِسسسسا بلسسسسؾيَ  ،وة ٓسسسةُغيَم طسسسؾووثء عةفسسستة كسسؾ ء كسسسايَء
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العةؽيه هة ؽةافسستة مسسةقاً ثيَغسةًبسسةؽ صاتسةَ  ،وة ثيَغسةًبسسةؽاْ بسسة طنسسست
ٓسةْ ،كة كةؽفستة ثؾةوثاطسسةُغة بساو عةصةُسة عةفسست ُاحسةؿاُ ئيقسالًةوة ،بسؤ
ئسةوة كسسة ئيقسسسسالَ بسسسة ثيََسسسسةواُة ئسسةوةوة كسسة ثيَغسةًبسسسةؽاْ ويَِايسساْ كسسؾعوة  ،كسسة
ٓسةًينسسسة ثنسسست بسسسة ٓ َيسسسـ هسؤػيسسسم بسةفسسستوةُ ،سسةن هسؤػيسلسسس ٓس َيسسسـ  ،وة ٓسةًينسسسة
ثنسسست بسةفسسستوة بسسسة ةقسسىَ بسسسة فًطااارةتء ،بسسسة سسيوٍ  ،وة بسسةوة كسسة بسسسةؽػةوةُغي
صة َه سسم عيَسِ َي سستة ع ُ ،سسةن ثنسسس ببسةفست سسآ بسسسةوة كسسة صسسسؤ ـ سسةؽةؿ بلسسسات بسةفسسسةؽ
صةهَسلغاء صةهَسم ُاٍساؽ بلسات ! ٓسةًينسة ئاييِ صسسوا  ،صةهَسسم هسة ثةُايسغا ٓسةفسست
بسسة ئسافسسووعةي ء ئسساؽاًي كسسؾعوةُ ،سةن ٓسةفسس بسسة بسسيٍء تسؾلء هسةؽؿ بلسسسات ! وة
ٓسةًينسسسة ئاييسسسِ صسسسوا بسةؽطسسسؾي كسسؾعوة هسسة فسسستةَ هسسيَلؾاواْء ٍةوفسسساواْء  ،عػ
فستةًلساؽاْء صسؤ بسةؿهسطسؾاْ بووةُ ،سةن بسسة ثيََسةواُةوة ،وة ٓسةًينسسة ثةياًةكسساُ
صسوا ،بسةؽُاًةكساُ صسوا ،كة ثيَغسةًبسةؽاْ ٓيَِساوياُّ  ،ال ئساؿاعيياْ طؾتوة  ،وة عػ
ٍةوفسسساُغُةوةو صسسؤ بسةؿهسطسسسؾتّء ؿةب سسؾء ؿؤؽ ب سسووْ ُ ،سسةن ب سة ثيََسسةواُةوة  ،وةن
ئيَقستا عةويقستسسؾيَ وا ويَِسا بلسؾيَ  ،وةن طسومت ٓةُسغيَ طسسؾووثء عةفسستةو كسة ُساو
رؤؽاو رؤؽ هةصسؤياْ عةُيَّ  ،بسسة ُساو ئيقسسسالًةوةو  ،بسسةيغاغء ئسساة ئيقسسسالًيه
بةكساؽعيَِّ  ،بةةَ ؽةةومس ء ؽةةـتاؽةكساُياْ  ،ثيََسةواُة ئةو ؽةيَباؿة ثيَغسةًبسسةؽاُة،
طالًَ) هةفةؽ بووْ .
ثيََةواُة ئةوةية كة ثيَغسةًبةؽاُ صسوا ( َعمََّٗيمالصٖ الَٚمَٔال ٖ
وة ثيَغسةًبسةؽاُ صسوا ( َعمََّٗيمالصٖ مالَٚمَٔالطٖ الًَم) ٓسةًينسسة ثسةُاياْ بؾعؤتسة بسسةؽ
بسةهَسطسسسة ئيقسجاتسلسسسةؽ بسسؤ تيَطسسسةياُغُ صة َهسسم ،وة ٓةًينسسسة ثنسسستياْ بسسة فًطااراةتء
ةقسألء ًةنطاق بسةفستوة  ،وة ٓسةًينسة ٍساوياْ هةوة بووة  ،كة صةهَم بسة ٓيٌَِيس ء
ئسافسسسسساييه ثيَلسسسسسسةوة بسسسسؼيّء ،يةكسسسسغ تةحسسسسةمموي بلسسسسةْ ،وة ئسسسسةوة عوػًِسس سساُ
ثيَغسةًبسةؽاْ بووْ  ،كة ثسةُاياْ بؾعؤتسة بسسةؽ ئساطسسؾء ئسسافّء ٓسةؽةةمسسةء طوؽةةمسسةء
ؿو َهسسٍء فسسستةَء ٍةوفسسساُغُةوة ،كةٍسس ئيَقسسستا وةن طسسومت ٓسسسةَ عوػًِسساُ ئيقسسالَ
عةيساُةويَ ئيقسسالَ بسةو ميَوةية ويَِسا بلسةْ  ،واتسة  :ثيََسةواُة ئسسةوة كسة ٓسسةية ،وة
ٓسسسةَ ؿؤؽ طسسسؾووثء تاصسٌسسس ئيق سسالًي واو ٓسسسةْ  ،ك سسة العةؽْء ُاحا َه سسي ء كسسؾ ء
كساهَسسّء ،بسة ؽةةومس ء ؽةةـستاؽء ئساكساؽة العةؽةكساُياْ  ،كةؽةفستةيةكس صساو بساو بسؤ
ثؾةوثاطسةُغة صؾاث عةصةُسة عةفست ُاحسةؿاُ ئيقسالًةوة ! كسسة ئسةوة طسسةوؽةتؾيّ
بسسسةةية هسسةَ فسسسةؽعةًةعا ،تووم سس ئوَممسسةت بسسووة ،كسسة  :هسسة ُ َيسسو مسويَِلةتووةكسسساُ
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صؤيسسسغاء  ،هةاليسسسسسةْ مسويَِلةتووةكسسسساُ صؤيسسسسسةوة عػايسسسةتي عةكسسسؾيَء ُ ،امسيسسسسؾيّ
عةكؾيَء ُ ،اؽةيَمء صسواؽء صيَض عةصؾيَتة بسةؽٍسساو صةهَسسم ! هسة حاهَسيَلسسغا كسة ئسةوة
ثينسسة عوػًِسساُ ئيقسسسالَء  ،عوػًِسساُ ثةياًةكسساُ صسسسوايةء ،ئسةواْ ويقسسستووياُة
ئاييِ صسوا بسة صسواؽو صيََس خبسةُة بسةؽٍساو صةهَسسم !
بةهَسآ  ،ئسةوة كسة ٓسةُغيَم هسة ًقسوهٌَاُسساُ كسؾ ء كسساألء فسةؽكسيَسسأل  ،بسسة ؽةةـتساؽة
ُامسسسةؽ ي ء ٓسة َهسق سسوكةوتة ُاؽةيَلسةكساُي سساْ  ،ئسساييِ صسسسوا  ،صسسسواؽء ص سيَضء ق َيسسـةوْ
عةصةُة بسةؽٍساو صةهَسم ،ئةوة طسةوؽةتؾيّ بسةةية بةفسةؽ ئوَممةت ئيقالَ ٓساتسوة،
هةَ فسةؽعةًةعا  ،هة صسوا ًئسؾةباْء ؿاأل عاواكاؽيّ كة ؿوو ئةو بةةية عةـع بلسات ،
وة ًقسسو َهسٌاُاْء ئةواُة كة ئيغعيةسا ئيقالَ عةكةْ  ،تيَسبطسةْ كسة ئيقالَ ٍسيية ؟
قوؽةئسسساْ ٍؤُسسة ؟ ؽةيَبسساؿ ثيَغةًبسسةؽاْ ٍسسؤُة ؟ وة مسسستيَم ُةكسسةْ صياُسسةت بسآ  ،بسسة
ئيقسالَ  ،وة مستيَم ُةكةْ كة بةؽاوةػووء ثيََةواُة بآ هةطةأل ؽةيَباؿ ثيَغةًبةؽاْ عا
طالًَ)  ،هةطسةيَ ؽةةومس ء ؽةةـتاؽو ئساكساؽ بسةؽؿو رسواُيساْ عا.
( َعمََّٗيمالصٖ الَٚمَٔال ٖ
ًسةفسسةهسة ٍسسواؽةَ  :ئايسا ثيَغسةًبسةؽ مسو سةيسب  هة وةةً ئةو ٓةؽةةمسةيةعا ٍ

عةهَسسسسسآ ؟ ﭽﭤﭥ ﭦ ﭧﭼ ،طسسسوت  :ئسسسةع ئةطسسسسةؽ ثيٌَسسساْ ُسسساصؤو بس سآ ،

ٓسةهَبسةتة عوايسي ٍسةُغ ققسةيةك عيلسةو عةهَسآ  ،كة ٓسةًوو وةةًةكسة  ،صسؤ هسة
مسةو بؾةطسةعا عةبيسِيَستةوة :
وةآلمـ (شـعـيب) علـيـه السـالم ب هـةرِةشـــة
سـةران كـافـر طـةلـةكـة لـة شـةش ( )6برِطـةدا
برِطـــةى يةكــةم  :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ ،ئايسسسا ئةطسسسةؽ ثيَنسسسسٌاْ ُاصسسسؤو بسسسآ ؟
كاًيساُياْ ثسآ ُاصسؤو بسآ ؟ عياؽة ٓسةؽعووكياُيساْ ثسآ ُاصؤمسة :
 -1ثيَيساْ ُاصؤمسة هة مسساؽو وةتس صؤيسساْ مساؽ بسسةعةؽ بلسؾيَّٓ ،سسةًوو ًؾؤ سسيَم
بسة فؾومس حةؿ عةكسات هة وةت صؤيغا بؼي ،هة ُيَو ٓساوؿًاُةكسساُ صؤيسغاء ،
حةؿ ُاكسات بسة ُآسةق عةؽبلسسؾيَ .
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 -2ثامساْ ٓسةًوو كةفسيَلسيه ثيَس ُاصؤمسة  :بيسؾوبؾةوايةك هةفسةؽ ـةؽةؿ بلؾيَ ،
كة قةُا ةت ث َي ُيسة ،وة ؽةيَطسؾي هسآ بلسؾيَ هسة بيسؾوبؾةوايسسةن كسة قةُا سةت
ثيَيسسسسةت  ،بؤيسسسسسة عةهَسسسسآ  :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ ،يسسسساُ  :بيَطوًسسسساْ ثيٌَسسساْ

ُاصؤمسة مساؽ بسةعةؽ بلسؾيَيسّ  ،يساْ خبسؾيَيِسةوة فسةؽ ؽةيَسباؿ ئيَسسوة .

برِطـةى دووةم  :ﭽﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭼ ،بيَطسوًاْ ئيٌَة عؽؤ بسة ُاو صسواوة ٓسةهَغةبسةفستني  ،ئةطسةؽ بطسةؽةيَيِسةوة
فسةؽ ؽةيَبساؿةكةتساْ  ،عواي ئةوة صسوا هيَس عةؽباؿ كؾعوويسّ .
واتة  :كساتيَسسم ئيٌَسة هة ؽةيَبساؿو بسةؽُساًة صسوا بطسةؽةيَيِسسةوة  ،بسة ؿًساُ حسسا َي
بسة صةهَسسمء كؤًةهَسطسا صؤًساْ عةهَسيَيسّ :ئةو ؽةيَباؿو بسةؽُاًةيسسسة صسسوا ٓ ،سة َهسسسة
بسسووٍ ،وُلسسسسة سساعةت وايسسة ،وة ًةُتسقي سسه وا عةصسسسواؿ َ ،كسسة ًؾؤ سس واؿ هسسة مسسست
ٓسة َه سسة عيَِسسسسآ  ،ئِ سس سسا ئةطسسسةؽ ئيٌَسسسسة هسسسسيَ ٓسةهَسطسسةؽةيَيِ سسةوة  ،هسسة ػ َيسسؾ ـنسسسسساؽ
ئيَسسوةعا  ،بسسة ؿًساُ حسسسايَ بسة صةهَسسم عةهَسيَسسني :ئسةو ؽةيَبساؿو بسةؽُاًةيسسة صسسوا ،
ٓسسسةهَة بسسوو ،بؤيسسسسة عةفسسستبةؽعاؽ بسسوويّء ه سسيَ ٓسةهَسطسة ةؽايِ سسةوة ،كسسسة بيَسطسسسوًاْ
ئةوةو عؽؤ ٓسة َهسبسةفسنتء بوصتساْ كؾعُة بسة ئساييِ صسوا ٍ ،وُلسسة ئساييِ صسسوا
ٓسة َهسسة ُيسسة ،ب سةةَ كاتيَسسسسم ئيٌَسسسسة هسسيَ ٓة َهسغةطةؽةيَيِ سسةوة  ،ب سة ؿًسساُ ح سسايَء ب سة
كؾعةوة بسة صةهَسم عةهَسيَني  ،ئةَ ئساييِسة ٓةهَسسةية ،ئسةوةو طسسةوؽةتؾيّ صيساُةتسسسة
بة ئساييِ صسوا .

برِطــــةى سـيَـيــــةم  :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﭼ ،وة

ئيٌَسسسة بؤًسسساْ ُيسسسة بطسةؽةيَيِس سسةوة فسسسسةؽ ئسسسةو ؽةيَبسسساؿة ئيَسسسوة ً ،ةطسسسسةؽ صسسسسوا
ثةؽوةؽعطساؽًاْ بيسسةو َ .
بة عهَسِيساي هسسيَؾةعا ًةبسةفسس ئسةوة ُيسة كسة مسو سةيسسب  ئةطسسةؽ ئسةوة
عاُابسسسآ  :ؽةؤػيَسسسم هسسة ؽةؤػاْ بطسةؽةيَتسسسةوة فسسسةؽ ؽةيَباؿةكسسة ئسسةواْ ،ئسسةع بؤٍسس
عةيبسةفسسستيَتةوة بسسسة ويقسسست صسسسواوة ؟ ئسسةوة بؾيتيسسة هسسة ئسسةعةس ُواُسسغْ هةطسسسةيَ
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ويقست ؽةةٓسا صسواعاو ،بسةفستِةوة ٓسةًوو مستيَم بسسة ويقسست صسسواوة ،ئةطسسةؽُا
وةُةبسآ ئةطسةؽ ئةوةيسساْ عاُسسابآ  ،كة بطسةؽةيَسِسةوة !
ئةوةتسا ئيبسؾةآيسٌ صةهسيوسيه  بسة ٓسةًاْ مسيَوة  ،صسوا هس َي عةطيَؾةيَتسةوة ،

كسسسسة عةـسسسسةؽًو َ  :ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﭼ ،هسسة عؽيَسسؼة ئسايةتةكسسسةعا عةـسسةؽًو َ :وة ًسسّ هسسسةوة
ُاتؾفسٍ كة عةيلسةُة ٓاوبةمس صسواً ،ةطسسةؽ ثةؽوةؽعطسساؽَ مسستيَل بسو َ  ،يساُ :
صسسسوا ٓسسسةؽ مسسستيَل بسسو َ  ،عةب سسآء ٓ ،سسيض مسسستيَم ُاتواُ سسآ هسسة بسةؽاُبسسسةؽ ويقسسست
ؽةةٓسسسا صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽعا بوةفسسستآ ،بسسسةةَ بيَطوًسساْ صسسسوا عاعط سسةؽيه ٓسسيض
مستيَل ٍسان ،ياْ صؾاث هةفسةؽ بسةُغةكساُ ـةؽةؿ ُاكساتٍ ،سوُلة صسسوا  فسستةَ
هسسة بسةُغةكسسساُ ُاكسسسات ،واتسسة :ئةطسسسةؽ ثةؽوةؽعطسسساؽَ مسسستيَل بسسو َ ،ئسسةو كسسساتة ًسسّ
تووم ؿياُيَسم عةبسٍ  ،هةاليةْ ثةؽفستسؾاوةكساُ ئيَسوةوة  ،ياصسوع ٓسةؽ ؿياُيَم كسة
صسوا بيسةو َ توومس عةبسٍ  ،بسةةَ ًّ ًةتؾفسييٍ ُية هة ثةؽفسستسؾاوةكساُ ئيَسوة ،
هةويَنغا عيقساْ ئيبسسؾةآيٍ  هةطسسةيَ ويقسست ؽةةٓسسا صسسوا بسسآ ويَِسسةعا  ،ئسةو
ٓسةةواؽعُسة تيَضسقسستوة .
برِطــــةى اـ ــم رةم  :ﭽﮄﮅ ﮆﮇﮈ ﭼ ،ؿاُيس سساؽي ثةؽوةؽعطسسسساؽًاْ
ٓسسسةًوو مسسستيَل طسؾتؤتسسسةوة  ،واتسسة  :ؿاُيسساؽيي صسسسوا ـؾاواُسسةو ٓسسسةًوو مسسستيَل
ت َي سسغايةو ٓ ،سسسةًوو مسسستيَم عةؿاُ سآٓ ،سةهَبسسسةتة ه َيسسؾةعا ثيَغسةًبسسسةؽ مسسسو ةيب 
عةيسسةو َ بسسسة صةهَسلةك سسة ب َو سسآ  ،بسسسةواُة كسسة ٓسسسةؽةةمةياْ هيَلسسؾعوة  :كسسة ٓسسسةًوو
مستيَم هة ؿاُياؽيي بسآ فسِووؽ صسسوا ؿاُسساو تسواُسساعا ٓسسةية ،وة ئةطسسةؽ طسؾيسساْ
ؿياُطسةياُغُيَلس ئيَوةو هسة ؿاُيساؽيي صسسواعا ٓسسةبآ  ،ئسةوة ثيٌَساْ عةطسسات  ،بسةةَ
ئةطسسسةؽ ؿاُيسساؽيي صسسسوا ثةيوةفسسس ُسسةبآ بسسسة ؿياُطسةياُغُسس ئ َيسسوةوة ٓ ،سسسةؽٍةُغة
ٓسةؽةةمسةًاْ هسيَبلسسةًْ ،سسساعاَ هسة ؿاُيسساؽيي صسسواعا ُةبسسآ  ،ئيٌَسسة ٓسيض مسستيَلٌاْ
تسووو ُسسايسسةت .
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برِطـةى ثـيَـهجـةم  :عةهَسسآ  :ﭽﮊﮋﮌ ﭼ ،ثنسستٌاْ ٓسسةؽ بسسة صسسوا بسةفسستوة،
عيساؽة ئيٌساُغاؽاْ ثنسستياْ ٓسةؽ بسة صسوا قسايسةو  ،عهَسياْ ٓسةؽ بسة صسوا عةبسةفسنت.

برِطـــةى ةـةةـــةم  :عةهَسسسآ  :ﭽﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ ،ثةؽوةؽعطساؽًاْ ! عاعوةؽيسي بة ٓسسةق هسة ُيَسواْ ئيٌَسةو طسسةهةكةًاُغا
بلسة  ،وة بيَطوًساْ تؤ بامستسؾيِ عاعوةؽاُ .
هسيَؾةعا عياؽة ئةوة عوايسني قؤُساغ ًنستوًؾةيسساْ بسسسووة  ،بؤيسسة ثسةُا عةبسسةُة بسسةؽ
صسوا ،بسؤ عاعوةؽيسسي هسة ُيَسسواُغا كؾعُيسساْ .
ًسةفسسةهسة ثيَسِ

سةَ  :كة صسوا عةـسسةؽًو َ  :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ ،وة ققسسسسسة ؽةؤينسسسسستوواُ بيَبسسسسسؾةوا طسةهسسسس
مسسسو ةيب بسسسة ئيٌاُسسغاؽاُ مسسسويَِلةوتوو مسسسو ةيب يسساْ طسسوت :ئةطسسسةؽ ئ َيسسوة
مسويَِ مسو ةيب بلةوًْ ،قسؤطسةؽ ؿياُباؽْ .
هسيَؾةعا عةطوجنسآ ًةبسةفس هةو ققسةية عةفستسؾةؤينسستوواُ طسةهسس مسسو ةيب بسؤ
ئيٌاُسسغاؽاْ  ،ئسسةوة بسسوو بسسآ كسسة  :ئ َيسسوة هسسة عُيسساعا ًايسسة ثووٍسسّء  ،عةفسسس بسةتا َهسسّ ،
ٍسسوُلة بسسسة عوا بسسسةؽُاًةو ؽةيَبسساؿيَل ٓسة َه سسة كسسةوتووْ ،ياصسسسوع بسسسة عوا كةف سسيَم
كةوتسسسسووْ كسسة بسسسةؽةو ٓسةهَغيَؾت سساْ عةبسسات  .وة عةمسطوجن سسآ ًةبسةفسسستياْ هسسسةوة ك سسة
عةهَسيَّ  :ئيَوة ؿياُباؽْ  ،ئسةوة بسآ  :وةن ٍؤْ كةفيَم ٓسةؽةةمسسة هسة كةفسسيَم عةكسسات
عةهَسسسسآ ( :ؿةؽةؽ عةكسسسة !)  ،واتسسة  :ئيٌَسسة توومسسي فسسسـاو رسةؿؽةبسةتسسساْ عةكسسسةيّ ،
ي.
ٓسةؽعوو واتاكسةو ٓسة َهسغةطسؾ َ
وة هة فسووؽةةت (ِ ٕد)عا ٓسةهَويَقست طسةهس ٓسووع كة (ع ادم)ة ،ئساوا بسسةياْ عةكسؾيَ،

صسسسسوا عةـسسسةؽًو َ :ﭽﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،واتسسة  :طوتيسساْ :
ئة مسو ةيب ! ؿؤؽيَم هسةوة كة تؤ عةيوَس َي تيَيِاطسةيّ  ،وة ئيٌَسة هسة ُيَسو صؤًاُسغا
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بيَسٔسيَـو بآ عةفستةةت عةتبيِني  ،وة ئةطسسةؽ كؤًةهَسسةكةت ُةبووايسة  ،بسةؽعبساؽانسساْ
عةكسؾع  ،وة تؤ هسةال ئيٌَسة كةفسيَل صساوةْ ثيَطسةو بسة عةفستةةت ُس .
عةطوجنس سسآ ًةبسةفسسسس هسسسة (ﮁ) طسسسسةيء ٓؤؿةكسسسة بووبس سآ ،وة عةمطوجنس سسآ

ًةبسةفسسسس مسويَِلةوتووةكسسسساُ بسسآ ،بسسسسةةَ ئسسسةوة يةكسسسةًياْ بسسسسةٓيَـتؾةٍ ،سسسوُلة
الٚمَٔالطٖ الًَم) كةَ وا بسووة ٓيَِغة صةهَسم مسويَِياْ بلةو َ ،
ثيَغسةًبةؽاْ ( َعمََّٗيمالصٖ َ
كة بؤياْ ببِسة ثنسس ء قسوةت  ،ؿيساتؾ ٓسؤؿو صـًةكسساُياْ بسةؽطسسؾيياْ هسيَلسسسؾعووْ ،
كسةواتسة طوتسووياُة :ئةطسةؽ هةبسةؽ ٓسؤؿةكةت ُةبآ  ،بسةؽعباؽاُ عةكسةيّ .
ئسِ سا كة هسيَؾةعا عةـسسةؽًو َ  :ﭽﮡ ﮢﮣ ﭼٓ ،سةؽةةمسةيةكسس ؽةووُيساْ
هسسسسآ ُةك سسؾعوة  ،بسةهَسلسسسو ٓةؽةةمسسسةيةك ثةُٔسسساُياْ هسيَل سسؾعوة ،هةبسسسةؽئةوة ثنسسس ء
قوةتيَلسسسياْ ثيَسسوة مسسسم بسسؾعوة ! ثيَغسةًبسسسةؽ صاتسسةَ ًوحةممسسسةع  ،وةن تة قيسسسب
هةفسسسةؽ ققسسسة هسسسسوو {عوا ئسسةوة طسةهةكسسسة ع َيسسّ عةفسسستغؽيَؼيي بلةُسسة فسسسةؽ
ًيواُةكساُ  ،كة ـؾينستةْ فسةالً صسواياْ هسآ بسآ  ،وة صؤيساْ هسة مسسيَوة طسةجنسس
رسواُغا ُواُغوةء ٓساتووْ بؤ ًاهَسس هوو } فسةالً صسوا هسسآ بسسآ كسسة عةـسةؽًو َ :
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ يووو  ،واتسسسة  :ئةطسسسسةؽ صسسسؤَ

تواُايةكٍ ٓسةبوواية هة بسةؽاُبسسةؽتاُغا  ،ياصسسوع ثنسس ء ٓيَسـيَسسلٍ ٓسسةبوواية { ،هسيٍَ
قبسووأل ُسةعةكؾعْء فسسـاَ عةعاْ} ثيَغسةًبسسةؽ صسسوا  هسسةوباؽةوة ـةؽًوويسةت :
ر...مٔو امِّع وماهللم ٌَبٔٗٓ اًمِّع دٓماالـمِ ٘م ٓث سٕٔٚمو َمقٕو ْمد زٔآمالرتو رٙمةم(2م/م)139
ٔقاهم:محط َمةمٔاحلاْ يمةم(/2م)561مةمٔق اهم:مص ٗحمعم ٜمغ س موط ميمةمواتسسة هسة
عوا ل ٕٔ صسسسوا ٓسسيض ثيَغسةًبسسسةؽيَل ُةُ سساؽعوة ً ،ةطسسسةؽ هسسة ُ َيسسو صةهَسلسيَل سسغا كسسة
بتواُّ بسةؽطسؾي هسآ بلسةْ} وةن ٍؤْ بسةُ ٓسامسيٍ بسةؽطسؾييسساْ هسة ثيَغسةًبسسةؽ
صسوا كسسؾع ٓ ،سةؽٍةُغة ؿؤؽبسةيساْ ئيٌاُينسسياْ ثسآ ُةٓيَِسسابوو .
ًسةفسسةه سسة

مسسةمسسسسةَ  :ك سسة عةـ سسةؽًو َ  :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ءفَ  )ٛواتسسسة :هةؽؿيِسسسةوة،
ﮪﭼ ،ثيَنسسستسسسسؾ بافس سسٌاْ كسسسؾع ،كسسسة ومسسسسة (زَ ِ
بووًةهسةؽؿة  ،ئِ سا كسة هسيَؾةعا بسة ( ) ٓيَِساويسةت  ،تويَسؼةؽةواْ عوو ؽةايسساْ ٓسةْ :
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ٓ /1سةُغيَل سسياْ عة َه سسيَّ  :ئسسةو ( )ة ( ) ( ،تعيٗ َ)سسسة ٍ ،سسوُلة ئةطسسسةؽ طسوت سس :
حىَد) واتة :يةكقسةؽ ئةمحسةعيه بة عوا ًوحةممسةععا ٓسات .
(ءَاَٞم ُو َ ٖىدُمَِ َ ِ
ٓ /2سةُغيَلسينس سسياْ طوتسوويس سساُة :ئسسسةو ( )ة( ) ( ،ءَ صَا)َٞة ،واتسسسة ٓسسسسةؽ كةفس سيَم
وايسلسؾع  ،ئسةوة رسةؿايسةكةيسةت ( َِجَ صَامؤُُٓ)ٓ ،سةؽعووكسينسيسساْ عةطوجنسيَسسّ ،طسسؾُ
ئةوةيسسة صسسسوا عاعطسسسةؽ ـةؽًوويةتسسس  :يةكقسسسةؽ عوا ئسسةو ٓسةؽةةمسسسةية ئسسةواْ ،
بووًةهسسسسةؽؿة طسسسسؾتِ  ،ياصسسسسوع هسسسة فسسسـا ئسسسةو ققسسسسةو ٓسةؽةةمسسسسة ئةواُسسسغا :
بووًةهسسسةؽؿةيةن طسؾتِسسس  ،ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ،هسسة ًاهَةكسسة
()1

ء اثٔيم) بسة باهَسِغةيسةن عةهَيَّ كة عةُينسيَ ء صسؤ
صؤيساُغا هسةثسةءؽةوو كسةوتَّ ( ،
بسسسة ؿةوييسةوة عةٍةفسسجيَِ َي ( ،ءَا ٔث ٔى ني) واتسسة  :ئسسةواُيه وةن ٍسسؤْ باهَِسسغة بسسسة
ؿةوييسةوة ُووفساوة  ،ئساوا بسة ؿةوييسةوة تةصسس بووْ .
ٓةُغيَسم هسة تويَسؼةؽةواُس قوؽةئساْ ثؾفسيويسساُة  :بؤٍس هيَسؾةعا صسسوا عةـسةؽًويَ :

ﭽﮨ ﮩﭼ( ،داز) واتة  :هة ًاهَسةكةيساْ عا  ،هسة صاُووةكةياْ عا  ،صسؤ ًاهَةكساُيساْ
ٍسةُغ صاُوويسةن بسووْ ؟ وة هة مسسويَِ عيلسسةو ـةؽًوويسةت

 :ﭽﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﭼ يوووووو ؟ (ﮡﮢ)
يساُ  :هة صساُوو ًاهَةكاُيساْ عا .
هة وةةًغا عةهَس َيني  :هةبسسةؽئةوة ًاهَسةكاُيسساْ وا تسةص بووبسووْ بسسة ؿةوييسةوة ،
مسساؽة ويَسؾاُةكةيسسساْ وةن و َيسسؾاْ بسسووُ يسسةن ًسسايَ  ،وابسسسووة  ،وة كسسة عةمسسفةؽًويَ :
ﭽﮢﭼ ،بؤ ئةوةية كة بـاُؾ َ ٓةًوو ُنسيِطسةكاْء ًاهَسةكاْ  ،وةن يسةن كساوي

بووْء  ،ئةواُةو كة هسةو ًساةُةعا ُينسستةرآ بووْ  ،بة ؿةوييسةوة تةصس بسووْ .
ئِ سا عياؽة طسةهس ًةعيسةْ عوو ٓسةؽةةمسسةياْ كسؾعووْ هسة ثيَغسةًبسسةؽ مسو سةيسسبء
مسويَِلسةوتوواُس :
)1مءَََ يمالطا ٟسم:متَمَ ٖب دمِّاألزضمةمرلت ازمالصِّ ا مةمصم.94
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 )1طوتسسسووياُة  :ﭽﮉ ﭼ هسسة ئسساوةعاُي وةتء مسساؽ صؤًسساْ عةؽتسساْ
عةكسسةيّ .
 )2ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ياصسوع عةطسةؽةيَِةوة فسةؽ ؽةيَباؿةكسة ئيٌَسة .
ئِ سا هةبسةؽ ئةوة ئةواْ ٓسة ةؽةمسسةياْ هسة ثيَغسةًبسسةؽ مسسو ةيبء مسسويَِلةتوواُ
كسسؾعوة  ،كسسة مساؽبسسسةعةؽياْ بل سسةْ  ،صسسسوا عاعطسسسةؽيه ئسسةواُ مسسساؽ و َيسسؾاْ كسسؾعوةو
كساوهس كؾعوة بسةفسةؽيساُغا.
ئِ سسسسا كسسسسة هسسسة مسويَِيَسسسسم فسسسسـاية (عي ِّٕ )ٛكةيسسسساُ ُساوُسسسساوة( :زَءِ فَ ،)ٛوة هسسسة
ص ِٗ َ ُ )ٛسساو ٓيَِ سساوة ،وة هسسة مسسو َيسِ َيسسسل عيلسسسة بسسسة :
مسويَِسيَلسسس  ،عيل سسة بسسسة َ ( :
(ص ا ٔعيَُ )ٛسساو ٓيَِ سساوةو هسسة مسويَِيَلسسس عيلسسسة بسسسة َ ( :ع رَا ُمال َُِّٕ) ُسساو ٓيَِسساوة،
ئةواُس سسة ٓسسسيض ُاكؤكسييةكس سسياْ هسسسة ُيَواُس سسغا ُيس سسةٍ ،وُلس سسة ثيَغةٍس سآ تؾينسسسقةيةك
ئساطسؾاوي هسة ئسافسسسٌاُةوة ٓساتبسسسآ هسس َي عابسسسّء ،بووبيَتسسة ٓسؤ عةُطسيَطسس طسسةوؽةو،
ثامسسساْ بووبيَتسسسة ٓسسسؤ بووًةهسسسةؽؿةيةك طسسسةوؽةو ،فسةؽةُس سسساَ فسسسـاء ئاؿاؽ َيسلسسس
ؽةيقسسواكسةؽ ،كسةواتة  :بسا ئساوا تةًامسا ئسايةتةكسساْ بلسةيّ ٓ :سسةؽ كسساَ هسةو ئسسايةتاُة
تة بيسؾ كؾعوة هة طؤمسةيةكس ئةو فسسـاية  ،ياصسوع هة قؤُساغيَلس ئسةو فسـاية  ،كسة
بافس (ص اعي )ٛعةكسات ،واتة :فسةؽةتا فسـايةكة (ص اعيٛم)يسةن بسووة ،عوايس بؤتسة
ءم فَ)ٛء  ،فسةؽةجنساَ ئةو
عةُطسيَلس طسةوؽة (صَ ِٗ َ )ٛثامساْ بؤتسة بووًةهسةؽؿةيسةن (زَ ِ
مساؽو وةتةياْ كساوي كؾاوةو  ،ئةواُيه بسة ؿةوييسةوة تةصسس بووْ .
ًسةفسسةهسسسس سسة

حسةوتسسسس سسةَ  :كسسسس سسة عةـةؽًسسسس سسو َ  :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﭼ ،واتسسة :ثنسسست تيَلسسؾعْ ،عوا ئسسةوة كسسة مسسساؽةكةياْ كسسساوي بسسوو ،عيسساؽة ئسسةو
هةطسةيَ مسويَِلةوتوواُ عووؽ كةوتووُةتسةوةو ،ئِ سسا مسساؽو وةتةكسةياْ كسساوي بسووةو
تةصس بسسووة.
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ي:
ئِ سسا كة عةهَسسآ  :ﭽﯞﯟﭼ ،ئسةوة عوو واتسايساْ ٓسة َهسغةطسؾ َ
 - 1ياْ ئساوؽةيَلس هسسآ عاوُسةوةو عواُغووُس .
 -2ياْ هةبسةؽ صؤيةوة ققسةكساُ كؾعووْ  ،بسسة عاظء حةفسؾةتةوة طسسوتوويةت  :ئسة
طسةهةكسةَ ! ئة ئةو كسؤًةهَسسطساية كة هة ُيَوتساْ عا بووَ ! عيساؽة ٓسةؽ هة صؤمياْ
بووةٍ ،وُلسة صسـَء كةفس بووْ .
ٍوُلسة وةن صسوا عةـسسةؽًويَ  :ﭽ ﭲﭳﭴﭵﮛﭼ األعوراف

وةن ثيَنستسؾ بافسسٌاْ كسؾع  ،ئسةو بؾايةتييسة ،بؾايسةتي ئسساييِ ُيسة ٍ ،وُلسسة ئسةواْ
كساـؾ بووْء ئيٌاُيساْ ُةٓيَِسس ا ،بسةهَسلسسو بؾايسةتي ُسةػاعي ء ؽةةٍسةهَةنء ُةفسةبسسة ،

عوايسسس ـةؽًوويسسسةت  :ﭽﯠ ﯡﯢﯣﭼ ،بيَطوًسساْ ثةياًةكسسساُ

ثةؽوةؽعطسسساؽ صسسؤًٍ ث سآ ؽةاطسسسةياُغْ  ،ومسسسة (زَض االَ ) هسسة ٓسسسةُغيَم صسسسويَِغُةوة
( ٔق سا)ٚٞعابسة (زَض الَٓ )ٛساتسوة ،ئِ سسا ئةطسسةؽ ( :زَض االَ ممز ِّٓ ٘م) بسآ  ،هةبسةؽئةوةيسسة كسة
ٓسةؽ كساَ هسة ثيَغسةًبسسةؽاْ هسة ٍسةُغ ؽةوويةكسة ثسةياً صؤيساْ طسسةياُغوة  :هسة ؽةوو
ةقيسغةييء ـيلسؾييسةوة  ،هة ؽةوو صسواثةؽفستييةءة  ،هسة ؽةوو ؽةةومسست بسسةؽؿةوة ،
هة ؽةوو ئسابووؽي ء هسة ؽةوو فسيافسسييةوة  ،هسة ؽةوو كؤًةةيسةتي ٓ ... ،تسغةوة  .وة
ئةطسةؽ (زَض ا َلَٛمزَِّٓ٘) بسآ  ،هسةبةؽ ئةوةيسة كسسة ثةيسساً صسسوا ـسؾة ؽةةٓسسةُغةء ٓسسةًوو
ئةو اليسةُساُة عةطسؾيَتسة صؤ .
عوايس عةـسةؽًوآ  :ﭽﯤﯥﭼ ،وة عهَقسؤؿيينسسٍ بسؤ ُواُسغْ ٌُ( ،صِ حم)

بة ثيََةواُة تيَطةينستِ ؿؤؽ صةهَسلةوة ،بؾيتي ُية هة ئاًؤػطساؽي كؾعْ  ،بةهَسلسسو
بؾيتيسة هة عهَقسسؤؿي ء ثةؽؤمسسي ُواُغْ ،عةؽباؽة ئسةء ومسسسةية  ،ئسةَ ـةؽًووعةيسة
صم ٗ َٛةمم
ٓسةية  ،ر َعَِم َتىٔٗ يمال دٖازَِّٝمَُُٖمال ٍٖبٔ٘مصمٜماهللمعمْٗمٔضميمةمقَاهَم:مال دَُِّٖمالٍٖ ٔ
ءمُْم
ط ٔمىٔنيَمَٔعَ ماوٖ ٔتَّيِد {َُخِ َس َ
قمُ ٍَ ا:م ٔل َىَِم؟م َق اهَم:مل َّٔمْٔم َٔلٔكٔ تَا ِّْٔٔم َٔ ٔلسَض ٕ ٔلْٔمَٔألَ ٟٔىٖ ٔٛمال ى ِ
وُطِ ٔم ْيمِّ سقي:م( ،})55واتسسة :تةًي سسٌ عاؽيسسي صسسسوا ه َي س ؽةاؿ عة َه سآ :ثيَغسةًبسسسةؽ 
ـسةؽًوو  :عيِغاؽيي بؾيتية هة ُةىسيخةت ،طوتيساْ :بؤ كسسآ ؟ ـسسسةؽًوو  :بسؤ صسسواو
بؤ كتيَبسةكة ء بؤ ثيَغسةًبسةؽةكة ء بؤ ثيَنسةوايساُي ًقسسو َهسٌاُاْء تيَسلؾةايساْ .
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ئِ سا ئسايا ئساًؤػطساؽي صسوا صسواو قوؽةئساْء ثيَغسةًبسسةؽ ٍسؤْ عةكسؾيَ ؟! بسسة ٓسسةؽ
حسسايَ ،كةواتسسة :وةن ؿاُايساْ طوتوويساُةٌ( :ص ٗ ٛم) بؾيتية هسةوة كة تؤ ئسةو كةفسسة
كة ُةىسسيخسةتس ئساؽةافستة عةكسة ٍ ٍ ،سساكة ئسةوةت بسؤ بسسو َ  ،واتسة  :عهَقسسؤؿيسس
بسؤ ُواُغْء بسة تةُطسةوة بووْء ،بسة ثةؽؤمسةوة بووْ .
مسو سةيسسب بسسسة طسسسةهةكة عةهَسسسسآً :سسّ عهَقسسؤؿييسسٍ بسسؤ ُواُسسغْ ،بسسسة ثةؽؤمسسستاُةوة
بووَ ،صةخمسؤؽتسساْ بسسووَ .
عيساؽة ئةًةو ئةوة هسآ وةؽعةطيسؾيَ  :كسة ئيِقسساُ ئيٌاُسغاؽ عةبسسآ عهَسقسسسؤؿ بسسآ
بسسؤ ٓسسسةًوو كةف سسيَم ٍ ،وُل سسة ئسسةوةتا تةًامسسسا ػيسساُ ثيَغسةًبسسسةؽاْ عةكسسة  ،بسسة
ثةؽؤوء عهَقسؤؿ طسةهة كساـؾةكساُياْ بووْ ٍ ،وُلسة ٓسسةُغيَ ًقسسوهٌَاُ كسؾ ء كسسايَ
وا حاهَس بووْ  ،كة ُابسآ كساـؾ ٓيض صيَؾيَلسياْ هسسآ ببيِسسآ ! كسة ئةًسة ٓسةهَسسةية  ،هسة
ؽةافسسستييغا ئيٌساُسسسغاؽ عةبسسسآ ٓسةًينسسسة هةطسسسسةأل ٓسسسسةًوو كسسةل عا كاـسسسؾ بسسسّ  ،يسساْ
ًقسوهَسٌاْ  :ئةٓوس ٍساكسةو ئيخقسساْ بسآ ،بسة بسةؿةيي بسسآ .
كةواتسسة :وةن ؿاُايسساْ طوتووياُسسةً :ةبسةفسسس هسسة (ٌُص ح) بؾيتيسسة هسسةوة كسسة تسسؤ ئسسةو
كةفسسسة ُوىسخةكسسسة ئساؽةافسسستة عةكسسسة ٍ ،سس ٍساكةيسسسة بسسؤ ئسسسةوت بسسسويَ  ،واتسسة :
عهَسقسسؤؿيس بؤ ُواُغْ  ،بسسة تسةُطسسةوة بسووْ ،بسسة ثةؽؤمسسةوة بسووْ ٌ( ،صم حمل ك يم)
واتسسة ً :سسّ عهَقسسؤؿييٍ بسسؤ ُواُسسغْء بسةثةؽؤمسسستاُةوة بسسووَ  ،بسسسة تةُط سستاُةوة بسسووَ ،
صةخمسؤؽتسساْ بسسووَ .
بسةهَسآ ًقسوهَسٌاْ هة حاهَسةتس ًساًةهَسةكؾعُسغا ،عةبسآ ٍسؤْ ٍساكة  ،ئساوا بسآ  ،بسسةةَ
كة كةوتسة حاهَسسةت ؽةووبسةؽةووبووُسةوة  ،ئةو كساتة ،وةن طوتؾاوةٔ ( :لم كنِّم َو َي اًم َو َي اهم)
بؤ ٓسسةؽ حساهَسسةتسة ٓ ،سة َهسويَسقست صسسؤ عةويَ .
عواي هسة كؤتسساي

عا عةـسسةؽًويَ  :ﭽﯧﯨ

()1

ﯩ ﯪ ﯫﭼ،

واتسة ٍ :سؤْ ؿؤؽ عهَستسةُ بسٍء  ،صةـسةت خبسؤَ هةفسةؽ كسؤًسةهَس كساـسؾاْ ؟

)1ماألضٜم:مماحل صُِمةمرلت ازمالصِّ ا مةمصم.29
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ثيَنسستسسسؾيه طوت سسٌاْ ه َيسسؾةعا تو َيسسؼةؽةواُ قوؽةئسسساْ عة َه سيَّ :عةطوجن سسآ ثيَغسةًبسسسةؽ
مسسو ةيسب هةبةؽصؤيةوة ئةَ ققسةية كؾعبآ  ،كاتآ بيِيسويةت  ،ئةواْ مساؽةكسسةياْ
بسةفسةؽعا كساوي بسووةو قيسؾةةبؾة بسووْ ،وة عةمطوجنسسآ ؽةوو تيَلسؾعبّء ئسةو ققسساُة
هةطسةيَ كؾعبّ ،وةن ٍؤْ ثيَغسةًبسةؽ صسوا ؽةوو كسؾعة ئسةو حسةـتا كةفسسة كسة هسة
رسسسةُط بسسسسةعؽعا كسسسسوػؽابووْء هسسسة بيسسسسؾ ( َقمٔٗ َ)يَسسسم عا ـس سؾةيَ عؽابسسسووْ ،وةن هس سةَ
ـةؽًووعةيسسةعا ٓساتسسسوة  :رع َمٌََُ ظمَُُٖمزَض ٕهَماهللٔمَ ت َسكَمقَتِ مَٜمَِّ دِزمثَال َث َٛمَُٖٖ اًم
ءِّ نَمِِّ ََم
خمَ ٕمم م َٖ امَُ َِّ ام َ
حَتٖٜمءَٖٗ فٕاةم ُث يٖممَُتَ ماُِيِةم َِيَ ماًَم َعمَِٗ مَّيِةم َِيَ ماهَ:م َٖ امُوَٖٗم مٛمِِّ ََم َ
ء ِدتُيِموَامَٔ َعدَْيِمزَِّٗكيِمحَ يًّام؟م
ِٔػ اًم مَٖامعُتِب ٛم ََِِّمزَِّٔٗ َعَٛم مَٖامغَِٗب ٛم ََِِّمزَِّٔٗ َعَٛم م َِنِمَٔ َ
َمالمْٔم
ط ٔى َم ُع َىسُمصَ ِٕ َتُْمةم َِيَاهَمَٖامزَض ٕه َّ
ءدِ ُموَامَٔ َعدَ ٌٔ ٘مزَِِّّ٘محَيًّامةمقَاهَم:مَِ َ
َِ إٌَِّ٘م َقدِمَٔ َ
ُمالمُْمعَ صٖمَٔءَ نٖمإٌَٖ اَمالمتُطِ ٔى ُمال ى ِٕتَٜم؟م
مَُتٍَُ ادَّٖٔيِم َِّ ِعدَمثَ الثٕم ََِٔ نِمَٖطِ َىعَُُٕ؟مَٖيٕه َّ
ض َى َمؤ ٍُِّيِم َٔلَكٔ ٍُّٖيِمالمَٖط تطٔٗعَُُٕمَُُِم ُٖجٔٗبُ ٕامد
َالرٔٙم ٌَفُطٔ٘مِّٔ َٗدٔٓٔموَامٌَُِتُيِمِّٔ َ ِ
َِيَاهَم:مٔ َّ
ص ٔٗحم
ض ٍَادُُٓم َ
ح َى دمِّ سقيمم:م(َٔ )14096يَ ِٗ سُُٓةمتعمٗ قمغ عَٗماألزٌ ُٔ :مإَم ِ
ء ُْمَُ ِ
خسَ َ
{َُ ِ
طم ٔمي} ،واتسة :ثيَغسةًبسسةؽ صسسوا  فسسآ ؽةؤػاْ كوػؽاوةكاُسس (ِّ دزم)
غمسِ ٔموُ ِ
َع َمٜم َ
واؿ هيَسٔيَسِاْ تاكسو بؤُياْ كؾع  ،ثامساْ ٍسووة الياْء بةفسةؽياُةوة وةفستاو ـسسةؽًوو
 :ئة (ُوٗٛمَِّمخَ َم ِم ) ئسة ُِّٕ( :مءّ نمِّ َم ِػ اًم) ،ئسسة ( :عت بٛمِّ َمزِّٗع ٛم !)،
ئسسسة (غ ٗبٛمِّ َمزِّٗ عٛم !) ئايسسا ئسسسةوة ثةؽوةؽعطسسساؽتاْ بةهَسيَسِسسس ث َيسسسغابوو ،بؤتسسسساْ
ؽةافس عةؽٍسوو ؟ ًّ بةهَسيَِس ثةؽوةؽعطساؽًسٍ ؽةافس بيسِس  ،ئِ سا سوًسسةؽ طويَسس هسة
عةُطس بسوو ،طوتسس  :ئسة ثيَغسسةًبسسةؽ صسسوا ! ئسايسسا عوا ئسسةواْ سسس هسة ًؾعُيسساْ سسس
باُ عةكسة

 ،وة ئايسا عةبيقسسنت ؟ صسواو  عةـسسةؽًوآ  :ﭽﭩﭪﭫﭬ

ﭴﭼ الهمو سسسس تسسؤ بسسة ًسسسؾعوواْ ُابيسقستيَِسسس سسسس ! ـسسةؽًوو  :فسسسويَِغ بسسةو كةفسسسة
طيسانس بةعةفستة  ،ئيَسوة هةواْ بامستسؾ ُابيسقسنت  ،بةةَ ُاتواُّ وةةَ بغةُةوة .
ص الَٚم
ئِ سسا ئةًسسة عةطوجنسسسآ ًو يـةيسسةن بووبسسآ بسسؤ ثيَغسةًبسسسةؽاْ ( َع َم َِّٗيمال ٖ
َٔالطٖ الًَم) ،ياصسوع ٓسسةؽ كةفسيَم ققسسة هةطسسةيَ ًسؾعوو بلسسات ئسةو ًسؾعوة عةيبيقسستآ،
ٓسةهَبسسسسةتة المسسسسة ؽةؿيوةكسسسة ُسسسا ،كسسسة ؽةووحسس تيَسسسغا ُسسسةًاوة ،بسةهَسلسسسسو ؽةووحةكسسسة
عةيبيقسسستآ ،وة بيَطوًسساْ ئةطسسسةؽ بنسيبيقسسسنت  ،تواُسسا وةةًغاُسسةوةياْ ُيسسة ،كةواتسسة:
ٓسةؽعوو ئةطسةؽةكساْ ٓسةْ .
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ئِ سا كسة عةـسسةؽًو َ :ﭽﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼٍ ،سؤْ صةـسةت
خبؤَ هسة كؤًةهَسسيَل بيَبسسؾةوا ،وا ثيَغةٍسآ صةـسةت صسسواؽعبآ ،بسسةةًّ وا تيَغةطسسةَ
ثيَغسةًبسةؽ مسسو سةيسب بسة صؤ عةهَسسآ  :ةقسىَء ًةُتيق وا عةصسواؿ َ ً ،اعاَ ئةواُسة
عهَقسسؤؿيسسس تؤيسسسساْ قب سسوويَ ُةكسسسسؾع ،بسسسة عةُ س باُطسسسةواؿ تسسسسؤوة ُةٓسسساتّ  ،تسسؤو
صسسةًياْ هسسسسآ ًةص سسؤ ،بسسسةةَ رسساؽ واو ٓسسسةية ئيِقسسساْ فسسسسؤؿو ٓسةفسسست بسةفسسسةؽ
ةق سسىَء ًةُتيق سسغا ؿايَ عةبسسسسآ ،ئةطسسسةؽُا ٓسسسةَ مسسو سةي سسبء ٓسسسةَ ىسسساهَذ ٓ ،سسسةًاْ
ؽةفسسستةياْ عووب سساؽة كسؾعؤت سسةوة  ،هةطسسسةيَ ت سسؤؿ َ ريسساواؿي عا  ،ئةًسسةو ئسسةوة ه سسآ
وةؽعةطيسسسؾيَ  ،كسسة صةـةتيسسسساْ هسسسآ صسسسواؽعبّ  ،وة بيَطوًسساْ ثيَغسةًبسسسةؽاْ ( َع َم َِّٗيم
ط الًَم) بسسسة تةُسسس صةهَسسسلةوة بسسووْء  ،كسسساتيَم ئسسةو صةهَسسسلة ٓيغايسسةت
ص الَٚمَٔال ٖ
ال ٖ
وةؽُةطسؾتوة  ،توومس صةـسةت صسسواؽعْء عهَستةُطسسي بسوو وْ بؤيسساْ  ،بسسةةَ هيَسؾةعا
مسو سةيسب رؤؽيَسم هة فسةؽكسؤُسة صؤ عةكسات  ،كة ُةعةبسوو صةًتسساْ هسسآ خبسسسؤَ ،
بسسةةَ ئسسةوة ؿيسسسساعة ؽةةحسٍء بسسسةؿةييء مسةـةقسسةت ًِسة  ،ئةطسسسةؽُا ئيَسوة مسايقسسستة
صةَ بؤ صسواؽعْء ثةؽؤمسسيي ُيسسّ .

م

غ َّدُمَُُِمالمَإ َلَْمَإالمٌَُِحَمةمَُضِ َت ِي ٔف ُسكَمََُٔتُٕ ُمَإلَ ِٗاَ.م م
المُّيٖمَِّٔٔ َ ِى ٔدكَمةمَُ ِ
ض ِب َا ٌَاَم َّ
ُ
مم

م
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ده رسي د واز ده هيم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ عةؽفسةًاْ ئسايةتةكساُ ػًاؽة ( 94تا  )102عةطسؾيَتة صسؤ  ،واتسةُ :سؤ ( )9ئسسايةت،
هسةَ ُؤ ئسايةتةعا صسوا كساؽبسةرسآ بسة ميَوةيةك طنسست بسال هسة ٓسسةُغ َي يافسسا صسؤ
عةكسات  ،كة هة ػياُ كؤًةهَسطسةكساُ بسةمسةؽعا ٓساتووُة ع  ،كسة صسسوا ثةؽوةؽعطسساؽ هسة
قوؽةئساُغا ئةو يافساياُة بسسة (ض ٍَم) ُساوبؾعووْ  ،كسسة كسؤ (ض ٍٛم)ةو فسوُِسسةت ،واتسة :
يسافسا صسوا .
عيسساؽة هة عةؽفسةكساُ ؽةابؾعووعا صسوا بافي بسةفسةؽٓسات ثيَِج هة ثيَغسةًبسةؽاُ كؾع،
ثيَنسستسسسؾيه بافسسسي ئسسساعةً كؾعبسسوو ئسسةوة مسسسةو ،كسسة ئيٌَسسة طو سساْ هسسةَ فسسسووؽةةت
ئة سؾةاـةعا  ،صسوا بافي بةفسةؽٓسات ٓسةمس هة ثيَغسةًبسةؽاْ عةطيَؾةيَتةوة ُ ،ووش  ء
طسةهةك سسة  ٓ ،سووع  ء طسةه سس سساع  ،ىسسساهَذ  ء طسةه سس فسسسةًووع  ،لااىوط  ء
طسةهةك سسة  ،مسسو سةي سسب  ء طسةه سس ًةعيسسةْء صساوةُسسساُ عؽةصسسس  ،ئسسساعةًيه 
ثيَنسسستسؾ ،ئِ سا صسوا كساؽبسةرسآ عوايسي بافسسي ًووفسساو ٓسساؽةووُيه فسسسسةالً صسوايسساْ
هسآ بآ  ،عةكسات  ،ئِ سا وةن بةعواعاٍووْ هةفسةؽ بةفسةؽٓسات ئةو ثيَِج ثيَغسةًبسةؽاُة ،
كسسسة واثيَغةٍس سسآ بسةؽرةفسسسستةتؾيِ ُيَسسسو ثيَغسةًبسسسسةؽاْ بسسسٍّ ،وُلس سسة هسسسة فسسسسووؽةةت
(الػ عساٞم)مسسسغا بافسسسي ئسسسةو ثيَغسةًبسسسسةؽاُة بسةفسسسسةؽ يةكسسسةوة كسسسؾاوة ،وة هسسسة فسسسسووؽةةت
(ِ ٕد)يسسسه عا صسسسسوا بسةفسةؽٓسسسساتياُ طيَؾةاوةتسسسةوة  ،وةن مسسسيلؾعُةوة ٓسسسسةُغيَم هسسسة
يافساكساُ صؤ هسة ػيساُ بسةمسسةؽعا ٍ ،سةُغ مسستيَم عةـسسةؽًو َ  ،فسسةؽةتا عةـسسةؽًو َ :
ئةو كؤًةهَسطساياُة كة عػايةتيس ثيَغسةًبسةؽاْ عةكسةْ  ،بسة طؾـتساؽي ء صؤمسسطوؿةؽاُي
تاقيياْ عةكةًسةوة ،ثامسساْ عوا ئسةوة ُسة بسسة ُاصؤمسييء طسسؾـتاؽي عةطسسةؽةيَِةوة ال
صسسسواوُ ،سسة بسسسة صؤمسسطوؿةؽاُي  ،فسسسوثافي صسسسوا عةكسسةْء عةطسسسةؽةيَِةوة ،ئةوكسسساتة صسسسوا
فـاياْ عةعات ،وة ثامساْ صسوا بافي يةكيَم هة يافساكسساُ عيلسة عةكسسات ،كسة بؾيتيسة هسة
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كؾعُسسةوة عةؽواؿةكسسساُ صيَؾوب َي سسؾ بسسؤ كةفسسساُيَم كسسة ئةٓو سس تسسةقواو ئيٌسساُّ ،وة بسسسة
ثيََسسةواُةوةو ئسسةوة ئةٓوسس ئيٌسساْء تةقسسوا ُةبسسسسآ  ،صسسسوا عةؽواؿةكسسساُ ص َيسسؾو ب َيسسؾ
ؿةو ء ئسامساُةكساُ هةفسةؽ عاعةصسسات .
ثامساْ صسسوا فسةؽؿةُنسست كسؤًةهَسطسسا الؽةيَيةكسساْ عةكسساتءٓ ،ؤمسياؽياْ عةكسساتةوة  ،كسة
ؿؤؽ ُسـيلسة هسةُاكساوء بسة كتسوثسؾة  ،مسةو َ هسة كسسات صسةوعا ،ياصسسوع بسسة ؽةؤػ هسة كسسات
طسسسةًةو ياؽيي سساُغا  ،بسسسةة ُاطسةٓساُي سساْ بسسؤ بِ َي سسؾيَ  ،وةن هسسة كسسسوؽعةواؽيي صؤًسسسساُغا
عةهَس َيسّ ( :بسةة ُاطسةٓساْ) واتسة  :بسةةيةكس كستوثسؾة ٍساوةؽةواْ ُةكسؾاو .
عوايي صسوا ٓؤمسياؽيس عةعات بسة بسةمسةؽ كسة ئةطسسةؽ ثةُسغو عةؽل هسة طسسةالُ ثسيَه
صؤيساْ وةؽُةطسؾُْ ،سـيلة بسةٓسؤ طوُآسةكسساُياُةوة  ،عألء طسويَيسساْ ًسؤؽ بلسؾيَ ،واتسة :
ئسسةو ئةُسغاًاُ سسة كسسة ث َي سس عاوْ  ،بسسؤ ئسسةوة مستيسسساْ ثسسسآ ببيسسِّء ببيقسسسنتء بـاُسسسّء
بِافسّ  ،هة كساؽ عةكسسةوْ .
هة كؤتايي عا صسوا ثةؽوةؽعطساؽ ؽةوو هة ثيَغسةًبسةؽ صاتةَ عةكساتء ث َي عةـةؽًو َ :
ئسسةو طسسسةالُة كسسة بسةفسةؽٓساتةكسسساُياْ بسةفسسسةؽتغا عةصسويَِؾيَِسسسةوة  ،هةبسسسةؽئةوة هسسة
فسةؽةتاوة ئيٌاُيساْ ُةٓيَِسساوة  ،ئةو ئيٌسساْ ُةٓيَِاُسة هة فسةؽةتاوة  ،بسوو بسةٓسسؤ ئسةوة
كة عهَسياْ ًسؤؽ بلسؾيَ  ،هةاليةْ صسوا عاعطسسةؽةوة  ،وة صسسوا ؽةايغةطسةيةُسسآ كسة ؿؤؽبسسة
ئةو طسةالُة  ،بآ ثةياْء الؽةيَ بووْ  ،بآ ثةياْ بسووْ  ،واتسة  :ثابسسةُغ ُةبسسووْ  ،بسسةو
ثةياُسسةوة  ،كة صسوا وةن ثةيساُيَلس فؾومسس ( ِٔط س )ٙهسس َي وةؽطسسؾتووْ ،كسة عةبسآ
ص سساوةْء بسةعئ سسيَِةؽ صؤي سساْ بِافسسسسّء ،بةؽاُبسسسةؽ فسسسوثافطوؿاؽو بسسسة ئةًسسةطء بسسسة
وةـسسابسّ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وة ئيٌَة ٓيض ثيَغسةًبسسةؽيَلٌاْ هسة ٓيسسض ئساوةعاُييةكسسغا ُسةُاؽعوة ً ،ةطسسةؽ (ثساو
بؾةوا ُةٓيَِساُياْ) صةهَسلةكةياْ بسسة ُسةعاؽييء ُاصؤمسيي فسـاعاوة ،بسسة ئوًيَسغ ئسةوة

(بؤ صسوا) ًوسلةٍيسيء كسؾةووؿاُسسةوة بلسسةْ ﯺ عوايسسي حاهَسسةت صؾاثسةًاْ بسؤ طؤؽةيسوْ
بسة ٍساكة ٓ ،سةتسا (هة ٓسةًوو ؽةوويَلةوة) ؿياعياْ كؾع  ،وة طوتياْ  :بساسء باثيسؾاُينسسياْ
ٓسةؽ ئسساوا بسووْ ،طسؾـتسساؽييء مساعًاُييسساْ بسةفسسةؽ ٓسساتووْ ،ئيسغ ئيٌَسةو (هسة فسـا

ئسسةوةعا) بآئ سسةوة ٓسةفسسس بلسسةْ  ،كت سسوثؾة طسؾ سساُّ ﰍ وة ئةطسسسةؽ ٓساتب سساو صة َهسسسل
ئساوةعاُييسةكساْ بؾةواياْ ٓيَِاباو ثاؽيَـياْ كؾعباية  ،بة ًقسسؤطسةؽي (عةؽواؿةكاُ ) صيَؾو
بيَؾةكسساُ ئساف سسٌاْء ؿةًيٌِسساْ بسةفسسسةؽعا عةكؾعُسسةوة ،بسسةةَ بيَبسسسؾةوا بسسووْء  ،ئيٌَسسةو
بةٓسسسؤ كسسؾعةوة (صؾاثسسة)كسسساُياُةوة  ،طسؾ سساُّء فسسـاًاْ عاْ ﭣ ئِ سسسا ئسسسايا صة َهسسسل
ئساوةعاُييسةكساْ عهَسِيساْ  ،كسة هة كاتيَلسغا صةوتسووْ  ،فـا ئيٌَة مسةبسةخيسووُيساْ بلساتة
فسةؽيَ ؟ ﭭ ياْ ئسايا صةهَسل ئساوةعاُييسةكساْ عهَِياْ  ،كة بسة ٍيَنستةُطساو هسة كساتيَلسسغا

يساؽيي عةكسةْ  ،فـا ئيٌَسةيساْ بسة ًى عا بسآ ؟ ﭷ ئسايا هسة ُةصنسسةو ثالُس صسسوا بسسآ
باكسسّ ؟ بيَطوًاْ رطسة هة كسؤًسةهَس ؿياُبساؽاْ ٓسيَسلة هة ثالْء ُةصنسة صسوا بآ بسسان
ُيسة ﮃ ئسايسا ئةواُسة ثاو صةهَسلسة (ـةوتساوة)كة ؿةًيِياْ بسة ًيسؾات طسسؾتوة  ،بؤيساْ
عةؽُةكسسسةوتوة  ،كسسسة ئةطسسسسةؽ ويقسسسستباًاْ بسةٓسسسسؤ طوُآسةكسسسساُياُةوة فسسسـاًاْ عةعاْء ،

عهَسيانس سساْ ًسسسؤؽ عةكس سسؾع  ،بسسسسة رس سسؤؽيَم كسسسة (ٓسسسسةق) ُةبيقسس سسنت ﮘ ئسةواُسسسسة ئسسسةو
ئساوةعاُيسيساُةْ  ،كة هة ٓسةواهَةكساُيسساُ بسؤ عةطيَؾةيِسةوة  ،وة بيَطسسوًاْ ثيَغسةًبسةؽاُيسساْ
بسسسة بسةهَسطسسسة ؽةووُةكسسساْ (ًو يـةكسسساْ)ةوة ٓسسساتِة اليسساْ ،بسسسةةَ (ٓيَِسسغة بسسسة كسسسوـؾو
فسةؽةصسةؽيي عا ؽةؤٍوو بووْ) ُةعةطوجنسا بسؾةوا بسسةوة بيَِسسّ  ،كسة ثيَنسستسسؾ بؾةوايساْ ثسآ
ُةٓيَِابسوو ،بسةو مسيَوة صسوا عهَس كساـؾاْ ًؤؽ عةكسات ﮲ وة هة ؿؤؽبسةيسساُغا (وةـساعاؽيي

بسة) ثةيسانساْ ُةع  ،بسةهَسلسو بسة عهَسِياييسةوة ؿؤؽبسةيانساْ بسة الؽةيَ بيِ ﯞ)).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ظمٔ ُِ َٕم ٔو ََمال ُب ُِعَم) ِ٠ ِّٔ ( ،ظَ) واتسسة :صؾاثت سسؾيّ مسسس ،
ص نُمِّ ِ٠ظَ:مَِّ َٔ ٠
(ﯶ ) ِ َُ( :
ٍوُلة ومسةي ( ِّٔ ِ٠ظَم) هسة ( َِّ ٔ٠ظَم)ةوة ٓسساتوة  ،ئسةويه هسة ( ُِّمُِع)ةوة ٓسساتوة ،واتسة:
صؾاثتس سسؾيّ ُساؽةةحةتيس سسي ( .البُ ُِعُمٔالبَ َُعُمَٔالبََُض ا:ٞمالػ دٖٚمَٔمال ىكُ سُٔٓةمَإالَّمَُُم
حل سِ ٔ) واتسسسة ُِ ِّ( :عُمٔم َِّ َُعُمٔمََُِّض آ )ٞسسسةًووياْ بسسسة ًاُسسا
ال ُب ُِعم ِٔ ٘مالفَ ُي َسم َٔا َ
تةُطساُةء فسةغوَسةتيس عيَسّ ،تةُيسا ئةوةُةبسسآ كسة (ُِّ ُِعم) بؾيتيسة هسة فسةصتييسسةن
كة هة رةُطسسغا عيَتسسة ع .
ط سٓمَٞمعَكُ ظُم
ض سٓمَ )ٞهسسة (ض مسٓ)ةوة ٓسسساتوة ( ،الطٗم سٗمض ٕمُٞما ُل َ اهَممةمٔال ٖ
( ﭽ) ٖ ( :
ط سَٓ( ،)ٞض س) واتسسسة  :حسساهَ ُسساصؤو  ،ثيََسسةواُة (ض سٔز)ة  ،واتسسة  :صؤمسسي ،
ال ٖ
ض سٖا )ٞهسسة بسةؽاُبسسسةؽ عا
ط سٓمِّ الٍٖفُ ) َ ( ،
ط سٖأٞم َٔالٍٖ ِع َىاٞمةمٔال ُ
(ٔالط ساٞمٖياِّ نمِّال ٖ
ضسٖاُٞةمٌٔعىَآ )ٞسةية ،واتة :مساعًاُييء صؤمسيي ،وة ومسسة (ضُ سٓم) كسة بسسة
ومسة ( َ
ًاُا ؿياْ عيَ ،بسةؽاُبسةؽةكسة (ٌف )ة ،واتة :فسووعو قساؿاُج .
(ﰀ ﰁ) :يسساُ ٓ :سسسةتا ؿيسسساعياْ كسسسؾع ،عةطسسوتؾيََ ( :عفَ ٜمالػٖم ِعسُمٔمَْ َُ سَم) واتسسسة:
ح َف ٕام
ٕامالم َٜةمَٔ ُ
ًووةكسة ؿيساع كؾع ،ثيَغسةًبسةؽ صسوا  ـةؽًوويسةت  :رَُعِ ف ِّ
ءُْمَُحِ َىدمِّ سقي:مم()6456معَ ََماِِّ ََم ُعىَ سَممةمتعمٗ قمغ عَٗماألزٌ ُٔ مم:م
الػ ٕازَ َد{َُخِ َس َ
ص ٗحمزءالْمثيا مةمزءاهمالص ٗحم} ،واتسة  :هسة ؽةينسستاْ بطسسةؽةيَّ  ،بئس َيوَسسِةوة،
فسٌيَوسينستاْ كسوؽت بلسةُسةوة .
المُٖ ِ َتطَ َُ) َِّ ( ،يِ ح) بؾيتيسسسة هسسسةوة
حِٗموُم َ
(ﰉ)( :البَيِ محُم:موُ َفاءَ َٚمالػٖ ٘ٔٞممؤ َِم َ
مستيَم كسستوثسؾة بسة ًوسس عا بسآ  ،بيَئةوة حيقساب بؤ كسؾعبآءٍ ،ساوةؽة َي كؾعبسآ،
واتة  :مست هةُساكساو .
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(ﭳ) ( :ال َب َُعم:مالعَ رَا ُمةم َُِٔ َٕمالػٔ دٖٚم ِٔ ٘ماحلَ سِ م) َُ َِّ ( ،عم) ٓسسةَ بسسة ًاُسا فسـاو
ئسساؿاؽ عيَ  ،وة ٓسسةَ بسسة ًاُسسسا ئسةو فسةصتييسسة ع َ  ،كسسة هسسسة حاهَسسةت رسسسةُ عا
عيَتسسة ع .
ض سِ َِّاَُم:م
ام َ
ص دُُٓم ِّٔ ِٔٗ َم ٔٛم َٔ َذ ٔل َ
ص سِ ُماليَ ِٗ َسم َع ٖى امَٖيُ ٔ
(ﭹ ﭺ) ( :ال ىكُ سُم:م َ
َو ِ ُىمٕدْم َٔ َو رِوًُْٕ) ومسسسة (وَكُ مس) هسسة ؿًسساُ ةؽةةبيسسغا ئةوةيسسة كسسة تسسؤ كةفسيَم هسسسة
مستيَم البغة  ،كةفسيَم بسةؽةو ئساًاجنسيَم بَسسآ ،يةكس َيسل ع بسة ـ َيوَس َيسم  ،اليبسغات،
وة ومسة (وَكُ سم) عةطوجنسآ ثةفسِغ بسآء عةطوُس سآ ُاثةفسِغ بسآ ،بسؤ ويَِسة :ئةطسسةؽ
كةف سسيَم بسسسةؽةو طوُآ سسو تسساواْ بَ سسآء بت سسةو َ بسسسة م سسيَوةيةن ـ َي َو س ه سسآ بل سسة ء
اليبسسغة  ،ئسسةوة ًةكسؾ َيسسل ثةفسسِغة ،وة بسسسة ثيََسسةواُةوة  :ئةطسسسةؽ كةف سيَم بسسسةؽةو
ئةجنساًغاُ ٍساكةيةن بَآء يةكسيَم اليبغات  ،ئسةوة مسستيَل ُاثةفسِغة ،هسة ؿًساُ
كسوؽعيغا ومسة (وَكُس) ؿيساتؾ بسؤ ئسساـؾةتاْ بسةكساؽعةٓيَِسسؾيَ ،عةهَسيًَّ :سةكؾ ػُساْ،
ٓسةؽ حيلسايةتس َيسم ٓسةية بسة ُساو ً( :ةكسسؾ ػُسساْ) ،بسسةةَ هسة ؿًساُ ةؽةةبيسغا ،
وةن هسسسة كستيَبسسسي (ئةمحسسسةعي )عا ٓسسسساتوة  ،عةهَسسسسسآ ( :وَكُ سُمَِْٔٗ دُمٔحٔ ِٗمَ  )ٛـ َيوَس سسة،
()1
ء ِب َّ ( )ٛتةويَسس َى)ة .
(ءبٗ َء َ
بسةةَ عيساؽة كة صسوا ثةؽوةؽعطساؽ ئةَ ومساُة بؤصؤ بسةكساؽعيَِسآ  ،بسة تةئلسسيغ
ُابسآ بسةو ًاُا بساوة ُيَسو صةهَسم بؤ صسوا بسةكساؽبٔسيَِسؾيَ ،بؤية ًّ ومسسة (وَكُ سم)َ
بؤ صسوا  ،بسة ًاُسا ثسسالْء ُةصنسةعاُسساْ تةـقسسيسسؾ كسسؾعوةُ ،سةن بسسة ـسيَسسىَ ،ئيٌَسة
ُابسآ بوَس َيسني  :صسوا ـس َيسسىَ عةكسات ،عةهَسسيَيسّ  :صسسوا عاعطسسةؽو كساؽبسةرسسآ ُةصنسسةء
ثسسسسالْ عاعةُسسآٓ ،سسسةؽٍةُغة ومسسسة ثسسالْء ثسسيالْ ٓسسسةؽ يةكسسة هةبسسسةؽئةوة هسسة
ئيِطسوسيـي وةؽطيسؾاوة  ،بسةةَ ومسة ثيالْ بؤ كساؽ صؾاث بسةكساؽعيَ  ،عةطسوتؾيَ :
ثيسالُطسيَؾةيسي  ،بسةةَ ثسالْ عاُاْ  ،بسؤ ٍسساكة بسةكسساؽعيَ  ،رساؽ وايسة ومسةكسساْ بسسة
ثيستيَسم كةًتسؾ ياْ ؿيساتؾ ًاُاكسةيسساْ عةطسسسؤؽةيَ ٓ ،ةهَبسسةتة هسة ؽةوو بسساو (عُ س م)
ُيَسو كسؤًسةهَسطساوة .
 )1تسةويَسسأل  :واتسة ُ :يَسوٍسةواْ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
صسوا  عوا ئةوة بافسي بسةفسةؽٓسسات ئسةو ثيَسِج ثيَغسةًبسسةؽة ثايسة بسسةؽؿة كسؾع
ىسةةتء فسةالً صسسواياْ هةفسسةؽ بسآ ،هةطسسةيَ طسةهةكساُيسساْ ،ئِ سسا عيَِسسآ ٓسسةُغيَم هسة
يافساكساُ صسسؤ  ،كة ٓسةَ هة ػياُ ئةو ثيَِج ثيَغسةًبسسةؽةو طسةهةكسساُياْ عاء ٓ ،سسةَ هسة
ػياُس غةيؾ واُسيه عا ٓ ،ساتووُسسة ع  ،ؽةووْ عةكسساتةوة ،كسة بسسة ؽةافسستي ٓسسةؽكةفيَم
بيةو َ بساو هة قوؽةئساْ تيَبطسات  ،عةبسآ ؿؤؽ ٍسسان فسةؽجن بسةفسةؽٓسات ثيَغسةًبسةؽاْء
مسيَوة وتوويَؼيساْ هةطسةيَ طسةهةكساُيساْ بغات هسة قوؽةئسساْ عاٍ ،سوُلة ثوصتسة ئسةوة كسة
عةب سسآ وةن عةؽلء ثةُ سسغ وةؽبطي سسؾيَ هسسةو بسةفسةؽٓسسساتاُةعا  ،صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽ هسسةو
ئسايسةتساُةعا عةخيسساتةؽةوو.
ئيَقستا هسسةَ ُؤ ( )9ئسايةتةعا كة تةـقسيسؾياْ عةكسةيّ  ،صسوا تسسانء ثسسان عةيسةو َ هسة
عوو تويَسسسس بسةفسةؽٓسسسسات ئسسسةو ثيَسسسِج ثيَغسةًبسسسسةؽة ثايسسسة بسسسسةؽؿةعا  ،ثوصتسسسة ثةُسسسغو
ئساًؤػطساؽييسةكساناْ ثسآ بفةؽًسو َ.

فسسسسسسسسسسسةؽةتا عةـسسسسسسسسسسةؽًو َ  :ﭽﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷﯸﯹﭼ ،وة بيَطوًسساْ ٓسسيض ثيَغسةًبسسسةؽيَلٌاْ هسسة ٓسسيض
مساؽيَمء ئساوةعاُييسةك قسةؽةةبساهَسغغا ُةُساؽعوةً ،ةطسةؽ صةهَسل ئةو مساؽو ئساوةعاُييةًاْ
بسة فسةصتييء ُساصؤمسيي تاقيلؾعؤتسةوة ،بسةهَسلسو ،بجسساؽةيَِةوةو بسال َهسيَسسِةوةو بطسسةؽةيَِةوة
بؤ ال صسوا ،وة ؿةبووُي ء بَووكيس صؤياْ بسةؽاُبسةؽ صسوا باةعةفس ثيَنساْ بغةْ .
كةواتة  :ئةًسة يافسايةك صسسوا

تسسانء تةُيسساية  ،كسة عةـسسةؽًو َ  :ﭽﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ...ﭼٍ ،وُلسة ئسةو تة بيسؾة ئسسةوة عةطةيةُسسآ كسة ٓةًينسسةو بسةؽعةواَ صسسوا
ٓ ةؽ بةو رسؤؽة ًاًسةهَسة هةطسةأل بةمسةؽعا كسسؾعوة ،كسةواتسسة  :ئسةَ يافسساية ئةوةُيسة
تةُيسا هة ػيساُ ثيَغسةًبسسةؽاْء طسةهةكسساُياُغا ٓساتبيَتسسة ع ء  ،تساؿة بؾةابيَتسةوة  ،بسةهَسلسسو
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ًةبسةفسسس ئةوةيسسة كسسة ئةًسسة يافسسسايةك طنسسسست صسسسواية هسسة ػيسساُ بسةمسسسةؽعا  ،كسسة صسسسوا
ٓسةًوو صةهَسل تاق عةكساتةوة بسسة فسسةصتييء ُاؽةةحسةتييء ُ ،ةصؤمسسييء ُاصؤمسسييء
ُةٓساًةتيس .
ئِ سا ئسايسا بؤٍ صسوا كساؽبسةرآ ئةء صةهَسلة تاقس عةكساتةوةو توومس طسؾـتسساؽييء

ُاصؤمسسسسسياْ عةكسسسسسسات ؟ عةـسسسسسةؽًو َ  :ﭽﯸ ﯹﭼ ،بسةهَسلسسسسسسو بجسسسسساؽةيَِةوةو
بال َهسيَِسةوةو بطسةؽةيَِسةوة بؤ ال صسوا ثةؽوةؽعطساؽ.
ئِ سا ئسايا صسوا عاعطسةؽ ٓسةؽ بةوةُسغة هسيَياْ طةؽةاوة كسة بة فسةصتييء ُاؽةةحسةتيياْ
تاقييساْ بلاتسسةوة  ،بسسؤ ئسسةوة

بطسسسةؽةيَِةوة ؟ عةـسسةؽًو َ  :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﭼ ،عوايي هة مسويَِ صؾاثة ٍ ،ساكةًساْ بسؤ عاُساوْ  ،واتسة  :بةُقسسبةت ئسسةوة
ثيَنسسآ كسة ثيَيساْ صسؾاث بووة  ،ئةطسسةؽُا هةاليسسةْ صسسوا ؿاُسساوة فسةصتييسسةكة مسستيَل
بساو عةبوو  ،ئةطسةؽ طسةؽةابساُايسسةوة بسؤ ال صسسوا ،بسؤ ئيسسٌاُغاؽاْ ئسسةء تاقسيلسؾعُةوةيسسة
عةبووة مستيَل بساو ،بسةةَ ئةواْ ثيَيسساْ صسسؾاث بسووة ،ئسةع ئسةواْ ٍييسساْ ثسسآ بسساو
بسووة ؟ صؤمسطسوؿةؽاُيسيء عةوهَسةًةُسغيسيء مساعًساُيسي.
هيَؾةعا صسوا ثةؽوةؽعطساؽ عوو ومسسة بسةكساؽٓيَِسساوْ  ،كسة بسؾيتني هسة  :ﭽﯾ/
ﯿﭼ ،عياؽة بسة ث َي تيَطسةينسستِ ئسةو صةهَسسلة كسة ـسةوتسساوْ ،بسةكسساؽ ٓيَِساوْ ،
ئةواْ ٓسةًينسة ُةصؤمسييء ُاصؤمييء ُاؽةةحةتييء ٓسسةػاؽييء ُسةعاؽيياْ  ،ثسآ صسؾاث
بسسسووة ،بسسسسةةَ عةوهَسةًس سسةُغييء ٓسسسساتء صؤمسسطسوؿةؽاُييسسسساْ  ،ثس سآ ٍسسسسان بسسسووة  ،بؤيسسسة
عةـسسةؽًو َ  :عوايسسي ٍسسساكةًاْ ب سسؤ هسسة مسسسويَِ ص سسؾاثة عاُسساْ  ،ﭽﰀ ﰁﭼٓ ،سةت سسا
ؿي سساعياْ كسسؾعٍ ،يي سساْ ؿي سساع ك سسؾع ؟ ًاهَيسساْ ؿيسساع كسسؾع ُ ،ةـقسةكسسساُياْ ؿيسساع كسسؾع،

ٓسسسسسةًوو مسسسسستيَلياْ ؿيسسسساع كسسسسؾع ،ﭽﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﭼ ،وة
طوتيساْ  :ثيَنسيِاُينسٌاْ ،بساسء باثيسؾاُينسٌاْ ُاصؤمييساْ تسووو بسووةء ،صؤمسيينسسياْ
تسووو بووة  ،واتة  :ئةو حساهَسةتة كسة ثيَنسسآ ُاؽةةحةتييساْ تووو بوو  ،عوايسي صؤميياْ
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تووو بوو  :طيَؾةاياُةوة بسؤ ال فؾومسست ػيساُْ ،سةن بسؤ ال صسسوا ثةؽوةؽعطسساؽ ،يساُ
وةن تاقيلسؾعُسسةوة صسسسوا حيقسسسابياْ بسسؤ ُةكسسؾع ،طوتيسساْ :ػيسساُ بسساسء باثيسؾاُين سسٌاْ
ٓسةؽوا بسووة ،صؤمسييء ُاصؤمسييء مسسيسؾيِ ء تاهَسسي  ،تيَسسغا بووة .
كةواتسسةُ :سسة ح سساهَةت طسؾـت سساؽيي  ،بسسوو بسةٓسسسؤ ثةُسسغ وةؽطسؾتِي سساْ ،وة ُسسة حا َهسسةت

مساعًاُيسيء صؤمسسيي  ،بسووة ٓسؤ طسةؽةاُةوةيسساْ ،بؤيسة صسسوا عةـسةؽًو َ  :ﭽﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ ،كسستوثسؾة طسؾ ساُّء فسـاًاُغا ،بيَئةوة كة ٓسةفس ثيَبلسةْ.
ئِ سسسا صسسسوا  بافسسي يافسسسايةك عيلسسة صسسؤ

عةكسسسات ،عةـسسةؽًو َ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،وة ئةطسسسسسسةؽ
صةهَسلسسس ئساوةعاُييسةكسسساْ بؾةوايسسساْ ٓيَِسابسسساو ثاؽيَـيسساْ كؾعبسسساية ،هسسة ٍسس  ،ثاؽيَسسسـياْ
كؾعبايسة ؟ وة بؾةواياْ بسة ٍ بٔسيَِسابسا ؟ ٓسةًينسسة هسة قوؽةئسساُغا صسسوا ومسسةيةن عيَِسسآ،
عوايسسي ئسسةوة ومسسسةكةو فسسياقةكة عةاله سسةت هةفسسسةؽ عةكسسسةْ  ،عةيقسؾتيَِسسسسآ ،بسسؤ ئسسةوة
ؽةفسستةكة ؿؤؽ عؽيَسسسؼ ُةبيَتسسةوة ،بسؤ ويَِسسة  :كسسة صسسوا ؿاُسسا بافسس ئيٌسساْ عةكسسات  ،بسة
ؿؤؽيسسسس بس سسةل ومسسسسة (إٖ ىاُ) بسسسة مسسسسيَوة (َؤٍ ٕا) يسسسساْ (َوٍَ ٕا) يسسسساْ (ُٖوٍ ُٕ)
بةكساؽعيَِسآ  ،كة هسة ؽةافسسستي عا ًةبةفسس ثيَسس بؾةوآيَِسساُة بسة  :صسسواو ـؾينسستةكاُ ء
كتيَبسةكاُسآء ثيَغسةًبسةؽاُ ء ؽةؤػ عوايسس ء قسسةعةؽو ٓ ،سسةًوو ئسةو مسسستاُة ثيَويقسستة
بؾةوايساْ ثآ بٔيَِسؾآ َ( :و ٍُم ٕامِّمٔاهللٔمَٔ َوالَٟٔكَ م ٔتْٔمَْٔتُب ْٔمَٔزض ٕ ٔلْٔمَٔالَٗم مًَِٕماآلخ سمَِّٔمٔكنٓم َو ام
َٖجَُٔمَُُِم ُُِٖوَ ََمِّْٔ) بسةةَ هة ؿؤؽبسة مسويَِةكسساْ عا ئسةو ؽةفسستةية العةبساتء  ،تةُيسسا هسة
ٍةُغ مسو َيسِيَسل كسسةَ عا عةيسٔسيَِسسسآ ،بسؤ ويَِسسة  :هسة فسسووؽةةت (البي سٚم)عا عةـسةؽًو َ :

ﭽﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮈ ﭼ ،وة عةـسسسسسسسسسسسسسسسسسسةؽًو َ :

ﭽﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼالبقوورةٓ ،سةؽوةٓسا هة فسسووؽةةت (الٍط اٞم)عا

عةـسسسسسسةؽًو َ  :ﭽﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ ،ئسسسسساوا رطسسسسسة هسسسسة ٍسسسسةُغ
مسويَِيَل كسسةَ  ،ئةطسةؽُا بسة ؿؤؽيس ومسة ئيٌاْ بسة تةُيسسا عيَسِسسآ .
كةواتسسسة ً :ةبسةفسسسس هسسسةوة كسسسة ـةؽًوويةتسسسس  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ،
ئةطسةؽ صةهَسل ئاوةعاُييسةكاْ بؾةوايساْ ٓيَسِسابايسة ،ئةوةية كسة بؾةوا بيَِّ بسسة صسسواء ،بسسة
ـؾينستةكساْء ،بسة كتيَبسةكساْء ،بسة ثيَغسةًبسةؽاْء ،بسة ؽةؤػ عوايسي ،وة بسسة ٓسسةًوو ئسةو

مسسستاُة كسسة ثيَويقسسستة ئيٌاُيسسساْ ث سسآ بٔسيَِ سسؾيَ  ،وة كسسة عةـسسةؽًو َ :ﭽﭖﭼ ،وة

ئةطسةؽ ثاؽيَسسـياْ كؾعبسساية ،ثاؽيَـيسساْ هسة ٍس كؾعبايسسة ؟ بةطنسسست ثساؽيَـيسساْ كؾعبايسة
هةوة صسوا هة صؤيساْ تووؽةة بلسةْ  ،صسواو بسة عوو مستاْ هسة بسسةُغة تسووؽةة عةبسآ  ،كسة
بؾيتي سسّ هسسةوة كسسسة ـسةؽةؿةكسسساُ بَسسويَِسسسسآء قةعةغسةكسسساُ بنسسليَِ سسآ ،كسسة هسسة ؽةافسسستييغا
ريَبسةريَل سسؾعُ ئةؽكةكسسساْ ،وة صسسؤ عووؽطسسسؾتّ هسسة قةعةغةكسسساْ ٓ ،سسسةًوو مسسسةؽيةةت
عةطسؾيَتسسسة صسسؤ ٍ ،سسوُلة صسسسوا باةعةفسسس ء بسسسة بسسسةؿةيي هسسة ٓسسسةًوو ـةؽًاُةكسسساُغا
ـةؽًوويسةت  :ئسةوة بلسةْ ٍ ،وُلسة بؤ ئيَوة بامسسة ،وة ئسةوة ًةكسةْ ٍ ،سوُلة بسؤ ئيَسوة
صؾاثسسة .
ئِ ا ئسايا ئةطسةؽ ًؾؤ ةكسساْ ئيٌساْ بيَسِّء  ،ثساؽيَـ بلسةْ  ،صسسوا ٍسيياْ بسؤ عةكسسات ؟

عةـسسسةؽًو َ  :ﭽ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ ،بيَطوًسسساْ ئسسسةو الًسسسة
(ي) الً تةئلسيغة ،واتة :بسة تةئلسيغ عةؽواؿة صيَؾو بيَؾ ئسافسٌاْء ؿةوياْ بسةفسةؽعا
عةكسؾعُسسسةوة ،يسساْ هسسة فسسسةؽيَء هسسة صسسسواؽيَ ؽةا بسةؽةكة سسساْ بسةفسسسةؽعا عةؽةمسسسنت ،ئِ سسا
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بسةؽةكةت ئسافسٌاْ ئةوة عيسساؽة  :تينل صؤؽة  ،باؽاُة  ،بسةـؾة ،تةؽؿةية ٓ ،سةوايسة  ،كسة
بسة مسيَوةيةك وا ٓسة َهسبلسات ؿيسانساْ ثيَِةطسةيةُسآ  ،وة ٓسةًوو ئةو صيَسؾو بيَؾاُسة كسة
ؿاُياؽيي وؽعة وؽعة ثةؽعةيساْ هةفسةؽ ٓسة َهسغةًاهَسسآ .
صيَؾو بيَؾ ؿةويه ئسةو بةؽوبووًاُسسةْ كسة هسسة ؿةو بؤًساْ ثةيسغا عةبسّ  ،كةواتسة :
بةٓسسؤ ئيسٌاْ ٓيَِساْء ثاؽيَسـكؾعُسةوة (بةةَ بسة ًاُسسا ؽةافستةقيِسسة ئيسسٌاْء تةقسسوا)
ٓسةًوو ئسةو عةؽواؿاُسسة ئسافسٌاْء ؿةوياْ بؤ عةكسسؾيَِسةوة .
صسوا عةـسةؽًو َ  :ﭽﭝ ﭞﭼ ،بسةةَ بيَسبسؾةوبووْ هسة ريسات ئيٌساْء تةقسسوا،

ثيَغسةًبسسسسةؽاُياْ ( َعمَ َّٗيمالصٖ الَٚمَٔالطٖ الًم) بسسسسة عؽؤ عاُس سسا ،ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ ،ئيٌَةو طسسؾ اُّء فسـاًاْ عاْ ،بسةٓسسؤ كؾعةوةكسساُ صؤيسساُةوة ،يساُ :
ئيٌَة فستةمماْ هيَِسةكسؾعْ ٍ :ييساْ ٍساُسغبوو  ،ئةوةيسساْ عؽوويسسةوة .
ئِ

سسسسسسسا صسسسسسسسوا عةـسسسسسسةؽًو َ  :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭼ ،ئسايا صةهَسل ئساوةعاُييةكساْ ،صةهَسل مساؽو وةتةكساْ  ،عهَِيسابووْ كسة فسـا
ئيٌَةيسساْ بسؤ بسسسآ  ،هسة كساتيَلسسغا كسة صةوتسسووْ ؟ واتسسة  :عهَِيسسساْ كسسة بسسة مسسةو َ فسسـا

ئيٌَسةيساْ بؤ بسآ ؟ ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ،

يسسساْ ئسسسايا صة َهسسسل ئساوةعاُييةكسسساْ  ،صة َهسسسل مسسساؽو وةتةكسسساْ عهَِي سسابووْ  ،كسسة فسسـا
ئيٌَسسةياْ بسسؤ بسسسسآ بسسسة ٍيَنسستةُطسسساو ،هسسة كسسساتيَلغا كسسة طسسسةًةو يسساؽيي عةكسسةْ ؟ بؤٍ س
عةـسسةؽًو َ  :طسسسةًةو ياؽي سسي عةك سسةْ ؟! ئسسسايا صة َهسسسل عُي سسا ٓسسسةًووياْ طسسسةًةو ياؽي سسي
عةكسةْ ؟ ُةصيَؾ ،واتة :ػياُ ئةواْ وةن طسسةًةو يساؽيي وايسة ،وةن ٍسؤْ طسسةًةو يساؽيي
ًِسغاةْ ٓسيض ئساًاجنسسيَل هسسة ثنسسستةوة ُيسسة ًِ :سسسغاأل صساُووهسلسسةيةن عؽوفسس عةكسسسات،
عوايي ٓسةؽ بؤصؤمي تيَل عةعاو صؾاثي عةكسساتةوة ،ػيساُ عُيساو ئةطسسةؽ تةُيسسا بؾيتس
بآ هةو صسواؽعْء صسواؽعُةوةو ٓساتّء ٍووُة  ،عوايسي ٓيَس عيلسسسة بسسةعواعا ُةيسةت ،
وةن طسةًةو ياؽيي ًِغاةْ وايسة ٍ ،وُلسسة ػيساُ عُيسا ثيَسِجء عوو ؽةؤػيَلسةو تيَغةثسةؽةيَ،
ػيساُ عُيسا ئةطسسةؽ ثةيوةفسس ُةكسسؾيَ بسسة ئساًاجنسيَلسسةوة  ،كسسة ًؾؤ سس بسؤ بسسؼ  ،وةن
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صاُووٍلةو طسةًةو ياؽيسي ًِسغاةُسة واية ،بؤيسة صسسوا عةـسةؽًو َ :هسة كساتيَلسسغا ياؽييسساْ

عةكسسؾع ،ﭽﭵ ﭶﭼ ئةطسسسةؽُا ئسسسةو صة َهسسسلة كسسساؽو كةفسسابسسسةتيه عةكسسةْ ،كسسساـؾو

ًقسسسوهٌَاْ كةفسابسسسةت عةكسسةْء ،ػياُيسسساْ ٓسسسةًوو يساؽيسسس ُيسسة ،بسسسة ٍسسةًلة باوةكسسة ،
بسةةَ صسوا ػياُةكةيساُس ٓسةًوو بسة ياؽيي عاُسساوة ،ئيٌَسسة عةبسآ ئسساوا هسة ًاُسسا قوؽةئسساْ
تيَبطسةيّ ،كة صسوا  عةـسةؽًو َ  :ػيساُ عُيسسسا طسسةًةو ياؽييسسسة ،واتسة  :ئةطسسةؽ ػيساُ
عُيا ثةيوةفس ُةبسآ بسة صسسواو عواؽةؤػو ثاعامسس ء فسـاوة  ،ئسةوة هسة ؽةافسستييغا طسةًسسةو
ياؽيسيء كسات بسةفسةؽ بؾعُة .

عوايسسسسي عةـسسسسةؽًو َ :ﭽﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂﭼ ،ئسايا هة ثسالْء ُةصنسسة صسسوا (بسؤ فسـاعاُياْ)  ،عهَِيسابووْ ؟ رطسسة هسة
كسؤًسةهَس ؿيساُبسساؽاْ ٓيسسض كسةل هسة ثسسالْء ُةصنسسسة صسسوا عهَسِيسسا ُابسآء ،ثنستسيَسسِغ
هيَِساكساتسةوة  ،هس َي بيَسبان ُابسسآ  ،ث َي واُية كسة عُيسا مسساؽ بسآ صاوةُسةو ٓسسةؽ هةصسسؤؽةا
ٓساتؤتة فسةؽ ؿةو  ،وةن يةكسيَم هة ةؽةةبسسة كساـؾةكسساْ طوتبسوو ُ( :زح اًمت دِ مٔممقب ٕزْم
تبم ) ًِسغاهَسغاْ عةؽعاويَسسّء  ،طسؤؽةيه قسووت عةعةْء  ،كسسؤتسايسي ثسسآ ع َ .
ثامساْ صسوا بافي يافسايةك عيلة صؤ

عةكسساتء ،عةـسةؽًويَ  :ﭽ ﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﭼ ،ئسسسايا ئةواُسسة كسسة فسسسةؽ ؿةًيِيسساْ بسسسة ًي سسؾات
طسسسؾتوة ،هسسة عوا صةهَسلةك سسة {وات سسة :صةهَسل سسيَم بسسووْ هةفسسسةؽ ؿةو  ،صسسسوا هسسة ُ َيسسو
بؾعووْ ،بسةٓسؤ صؾاثةو تاواْء العاُةكساُياُةوةو ،صةهَسليَسل عيلة ٓساتووْ  ،ئسةو فسسةؽ
ؿةًيِسةيساْ بسة ًيسؾات طسؾتوة} ،ـيَسؾ ُسةكؾعووْء بؤيساُ ؽةووْ ُسةكؾعةوةو  ،ؽةيٌَِسايي

ُةكسؾعْ ؟ ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ{ ،عةؽكسلؾعُسس ئسةو ؽةافسستيية} كسة
ئةطسسسةؽ ويقسسستباًاْ بسةٓسسسؤ

طوُآسةكسسساُياُةوة فسسـاًاْ عةعاْ  ،ﭽﮒ ﮓ ﮔ

ﮖ ﮗﭼ ،وة عهَسيانساْ ًسؤؽ كسؾع  ،كة ٓيض ُةبيقسنت .
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ئةًسة ئةوة هس َيسوةؽعةطيسؾيَ كة صسسوا  هسة ئةجنسساً طوُساش كؾعُس ئيِقسساُغا  ،وا
هسيَغةكسسسات كسسة ع َه سس تيَِسةطسسسات ،طسسويَ ُةبيقسسستآٍ ،سسساو ٓسسسةق ُةبيِ سسآٓ ،سةهَبسسسةتة عألء
طوآء ٍساوياْ فساغة بسة ؽةواهَسةت ،بسةةَ هسة ؽةوو ًة ِةوييسسةوة ً :سؾؤ سس العةؽ  :عهَسس
ثةؽعةثؤو عةكسسؾيَء  ،طسويَسس عةئساصِسسؾيَء ٍساوينسس ثسةؽعة عيَتسسة بسةؽ  ،واتسةٓ :سسةق
ُابيقستسآء ُابيِسسآء عةؽن ُسساكسات .
ئِ سسسا هسسة كؤتسسايي عا عةـسسةؽًو َ :ﭽﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﭼ ،ئسسسا ئسسةو
ئساوةعاُييساُة ئيٌَسة بسةفسةؽٓساتةكساُياُ بسةفسةؽعا عةصسويَِيِةوة  ،عيسسساؽة ؽةوو عواُسغْ
هة ثيَغسةًبسةؽ صاتةًة ًوحةممةع  ،ياصسوع هة ٓسةؽ كةفسيَلسة كسة قوؽةئساْ خبسويَِسسآ
ﭽﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ ،بيَطوًسسسساْ ثيَغسةًبسسسسسةؽاْ بسسسسسة بسةهَسسطسسسسسة ؽةووْء
ئساملؾايةكساُةوة بؤياْ ٓساتّ ،ومسة (ٍِِّّٗ ا ) ياُسس  :بةهَسطسسة ؽةؤمسسِةكاْ ٓ ،سسةًوو ئسةو
ط الًم) ٓيَِسساوياُّ بسؤ ثنسس
بسةهَسطساُة عةطسؾيَتسةوة  ،كة ثيَغسةًبسةؽاْ ( َعمََّٗيمالصٖ الَٚمَٔال ٖ
ؽةافستلؾعُةوة باُطسةواؿةكةيساْ ،وة بؤ ئيقسجات ئسةوة كة ثيَغسةًبسةؽو ُويَسسِةؽ صسسواْ،
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،بسسةةَ ُةعةطوجنسسا بؾةوابيَِسسّ ،

بسةوة كة ثيَنسسستسؾ ثيَ بيَبسؾةوا بسووْ ،واتةٓ :سةؽ هة فسةؽةتساوة بؾةياؽياْ عابوو كسة بسؾةوا
ُةٓيَِسسّ  ،عوايسسي ئسسةو ٓسةهَويَقستةيسساْ بسسووة ٓسسؤ ئسسةوة كسسة عألء ةق َوسسياْ حاهَةتيَل سس
ي  ،وة بسؤ
ُةصؤمسسيي وةؽبطسؾ َ

ُةطوجنسآ كة ئيٌساْ بيَِسسآ  ،ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﭼ  ،ئساوا بسةو ميَوةية  ،صسوا ًسؤؽ بسةفسسةؽ عهَس كسساـؾاُةوة عةُيَس ،
يساُس  :عهَسياْ ًؤؽ عةكسات بسةٓسؤ كسوـؾةكةيساُةوة  ،بسةٓسؤ صؾاثةكسساُياُةوة  ،وة ئسسةو
حاهَسةتةيساْ وا عةكسات كة عةؽك حةقيقسةت ُةكسسةْ .
ئيٌَسسة ؿؤؽ رسساؽ وةن ًقسسسوهٌَاْ كسسة تةًامسسسا قوؽةئسسساْء فسسسوُِةت ثيَغسةًبسسسةؽ 
عةكةيّ ،عةبيسِيسّ ٓ :سةؽٍ بساوء ثةفسِغة ،ـسةؽًاُياْ ثيَلسؾعوة ،وة ٓسسةؽٍ صسؾاثء
ؿياُبسةصنسة  ،قةعةغةيساْ كسؾعوة ،كةٍس كةفسساُيَم عةهَسيَّ :كسسوا قوؽةئسساْ ٍس تيَغايسة ؟
بؤية ٓسةهَويَقستيَل صؾاث وةؽعةطسسؾْ ،بسسةةَ كساتيَسسم ئسةَ ئسسايةتاُة عةصسويَِيسسّ  ،ئِ سسا
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ُٔسيَِسسسي ئسسسةو ٓةهَسويَقسسستةًاْ بسسؤ عةؽعةكسسةو ًَ ،سسّ بؤصسسؤَ ؿؤؽرسساؽ وتوو َيسسؼَ هةطسسسة َي
كةفساُيَلغا كؾعوة كة ئةٓوس كسوـؾو ُيفاق بووْ  ،هة وةتس صؤًاْء غةيؾ صؤًاْ عا ،
طوتسووًسسسة  :ؽةافستيَتسسسي ئيقسسسالَ  ،حةقيقسةتيَل سس ؿؤؽ ؽةووُ سسة  ،ئيقسسسسالَ عة َه سسآ  :قةت سسىَ
ًةكسسة  ،ؿيِسسا ًةك سسة  ،عؿيسسس ًةك سسة  ،طسةُغة َهسسي ًةك سسة  ،فسسستةَ ًةكسسة  ،كسسة ب َيسسسطوًاْ
ٓسةًوو ئةو طوُآساُة ًايسة ةيسسبغاؽي عُيساو قياًسةتّ ،كسةواتسسة  :بسسةؽُاًةو ؽةيَبساؿ
صسسوا ثةؽوةؽعطسساؽ صيَسؾو صؤمسييء بسسةصتةوةؽييء فسساغء فسسةالًةتييء ثاكسسي عُيسساو
قيساًةت تيَغايسة  ،بؤٍس وةؽيسِساطسؾْ ؟ وةةَ ئةوةيسة كسة هة ؽةافستييغا هة ئةجنسساً ؿؤؽ
طوُاش كؾعُغا  ،ئيِقساْ وا هسيَسغ َ كسة ئيسسؾاعة صسسؤ هةعةفسس بسسغات  ،بؤيسة صسسوا هسة
قوؽةئساُغا عةـسسةؽًو َ  :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

غووا ر ،واتسسسة  :بسسةو مسسسيَوةية ئةواُسسسة ُلووه سسَي هسسة ئايةتةكاُسٌسسساْ عةكسسةْ  ،العةعؽ َيسسسّ .
( َُُِِٖا) ياُ ُٖ ( :يُ َمَمة ُٖصِ َس ) وةن بوَس َي  :ةقسألء ويقسست صؤيساْ هةعةفسس عابسآ ،
مسةيتاْ بسةًسالو اليساُغا عةبسات .
ئِ سسسسسسا هسسسسسة كؤتسسسسسايي عا عةـسسسسسةؽًو َ  :ﭽ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ،وة

ؿؤؽبسسسةياناْ بسسة صسسساوةْ بةهَس َيسسسّ ُةبيسِسسس  ،صسساوةْ بسة َهسسيَّء ثسسةياْ ُسسةبووْ ،ﭽﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﭼ ،ئةَ (إُِ)ة  ،بؤ تةئلسيغة  ،بسة بةهَسطسسة ٓةبووُسس الَ
(ه) هةفسةؽ ومسة (ﯝ) واتة  :بسة عهَسِيساييسةوة ؿؤؽبسةيانساْ الؽةيَ بيِس  ،ئِ سسا
ئسايا ًةبسةفس هسةو ثةيساُة ٍييسة ؟ عةطوجنسآ ًةبسةفس ث َي ثةيساُ فًطاارايسي بسسسآ ،
كة صسوا عاعطسةؽ ٓسةًوو ًؾؤ ةكساُ وا عؽوفس كؾعوة  ،كة بسةعئيَِةؽو ثةؽوةؽعطسساؽ
صؤياْ بِافّ ،وةن بوَس َي ثسةياُ هيَوةؽطسؾتبسسّٓ ،سةُغيَلسسيه عةهَسيَسسّ ً :ةبسةفسس ثيَس
ئةو ثةياُةيسة كسسة كسسات صسؤ صسسوا ثةؽوةؽعطسساؽ هسة وةٍسسة ئسساعةَ  ،كسة هسة ثنسست
ئسسساعةَ عا بسسووْ  ،وةؽيطسؾتسسسسوة  ،وةن هسسة ٓةُغ َيسسسم ؽةيسوايةتسسساْ عا ٓاتسسسوة  ،بسسةةَ ًاُسسسا
يةكسةَ ؽةافستة .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًسةفسسةهسة

يةكسةَ  :كسة عةـسسةؽًو َ  :ﭽﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﭼ ،ثيَنسستسسسسؾيه ئساًاػةيةكسسسسٌاْ ثيَسسسسغاء  ،هيَسسسؾةو تينسسسل ؿيسسساتؾ
عةصةيِسسة فسسسةؽ  :صسسسوا كساؽبسسسةرآ ه َيسسسؾةعا يةك سسيَم هسسة يافساكسسساُ صسسؤ هسسة ػيسساُ
بسةمسةؽعا عةصساتة ؽةوو ،ئسةو يافسساية بؾيتيسة هسة ٍسي ؟ ثوصتسة ئسةو يافسساية صسسوا
ئةوةية كة  :ثاو ؽةةواُسةكؾعُ ٓسةؽ كسساَ هسة ثيَغسةًبسسةؽاْ بسؤ كسؤًةهَسطسسايةن ،وة هسة
ئةجنساً بؾةوا ُةٓيَِساُياْ عا بسةو ثيَغسةًبسةؽة ،صسوا طسؾـتساؽي كؾعووْ بسة ُسةعاؽييء
ُةصؤمييء ُاصؤمسيي ،بؤٍس ؟! ؽةق هسآ ٓسة َهسقساوْ ؟!
ُةصيَؾ ،صسوا بسة بسةؿةيي بسةُغةكساُ صسؤ صؤمسغةو َ ،وة بسةُغةكسساُ بسؤ ئسةوة
عؽوفس ُةكسؾعوة  ،هة عُيسساعا توومسس طؾـتسساؽي ء  ،هسة عواؽةؤػعا توومسس عؤؿةصيسساْ
بلسسساتً ،ةطسسسةؽ بؤصؤي سساْ بياُسسةو َ بَسسِة عؤؿةظ ،ئةطسسسةؽُا صسسسوا بسةُغةكسسساُ صسسؤ
صؤمسسغةو َء بسسسةؽةةحٍء بسةؿةييسسسة هةطسة َهسيسسساْ  ،بسسسةةَ بؤيسسسة توومسس طسؾـتسسساؽييء
ُاصؤمسيي كؾعووْ ،وةن بؤصسؤ عةـةؽًسسو َ  :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ،بسةهَسلسسو

بطسةؽةيَِةوة بؤ ال صسواء ،هيَس بجساؽةيَِسةوةو  ،وة بسؤ ًوسسلة بسّ ،وة واؿ هسة صسسؤ بسسة
ؿهسطسؾيي بيَِّ ،هة بسةؽاُبسسةؽ ثيَغسةًبسسةؽاُ صسسواو ثسةياً صسسواعا ،كسة ثيَغسةًبسسةؽاْ
ط الًم) ثةياً صسواياْ بؤ ٓيَِاوْ ،تاكسو ػياُيَل ًؾؤ ساُة ؽةيَمء
صالَٚمَٔال ٖ
( َعمََّٗيمال ٖ
ؽةافس ء ثانء ٍسان بطوؿةؽيَِّ ،كسةواتسة  :صسوا كسساؽبةرسآ بؤية تووم ُاؽةةحسةتيي
كسسؾعووْ ،وةن عةطسسوتؾيَ :ئسسةوة ؿهسو سسةي ًيسٔؾةبساُيي سسة ،بسسؤ ئسسةوة بطسةؽةيَِ سسةوة ،وةن
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ٍسؤْ رساؽ وايسة ًؾؤ سس طسو َي ًِغاهَةكسة صسؤ ؽةاعةكيَنسآ ،ؿهوةيسةك هسسيَغةعا ،تيَس
عةصسوؽة َء هس َي تووؽةة عةبآ  ،صسؤ ؽةق هيَ ٓسةهَِسافستسآ بؤ عهَسقسسؤؿة ،بةةَ عةيسسةو َ
راؽيَسل عيلسة ئةو ٓسةهَةية ُةكساتء واؿ هةو ؽةةـتاؽة صؾاثة بيَِآ .
ئِ سا كة ئةوة فسووع ُةبووة  ،صسوا طسؾـتاؽييء ُاؽةةحةتييةكسة بسؤ طؤؽةيسوْ بسسة
صؤمييء مساعًاُييء ٍساكةو ُيةٌةت ،بسةهَلسو ئةطسةؽ ئةٓوس ىسةبؾ ُسةبووْ ،ئةٓوسس
مسوكؾ بسّ ،ئةطسسةؽ بسسة ؿهوسة ًئؾةبساُيي بيَسغاؽ ُةبووُةتسةوة ،ئسة اؽة بسسة ٍسساكةو
ُيةٌةتةكساُ صسوا بيَغاؽ ببِسةوةو  ،بـاُّ كسسة صسسوا ئسةو ٓةًسسوو ٍساكسساُة هةطسسةهَغا
كؾعووْ ،وة فسةؽةجنساَ هة ٓسةًوو ؽةوويَلسةوة ،بسسةؽة ؿيساعي ٍسووْ ،صسسوا بةصنسسةؽ
بسةؽةكةت بسةفسةؽعا ؽةمستووْءُ ،وقٌس ُاؿو ُيةٌسةت صسؤ كسؾعووْ ،بسسةةَ عيقسساْ
بسسسسةوةو ٓسسسسةؽ ُةطسسسسةؽةاوُةوة ،وة ئسسسةَ حاهَةتاُسسسةياْ بسسسسة مسسسستيَل ئسافسسسسايي ؿاُيسسسوة،
طوتووياُة :ئةوة ٓسةؽوا بووة ،ػياْ بسة طنسست واية ،باسء باثيسؾاُينسسٌاْ ٓسةؽوا بووْ
! ئِ سسسسا فسةؽةجنسسساَ كةف سيَم كسسسة بسسسة ٓسسيض ُةطسسسةؽةيَتةوةُ ،سسة بسةصؤمسسيي سساُْ ،سسة بسسسة
ُاصؤمييسسسساْ ،ثيَنسستسسسسؾيه يافسسسسا صسسسسوا ٓسسسسةؽوا بسسسووة هةفسسسسةؽ ؿةو  ،كسسسة ٓسسسسةؽ
كسؤًةهَسطسايةن ُةطسةؽةابيَتسةوة  ،صسوا  تؤو بؾةيوْء عوابؾةاو كسؾعووْء قيسؾةةبسؾة
كسسؾعووْء ،فسسسةؽ ؿةو هس َييسسساْ ثسسان كؾعؤتسسسةوة  ،بسسؤ ئسسةوة صةهَسلس َي سسل ع بيَِسسسسآء
ثيَغسةًبسةؽيَل عيلسسةياْ بسؤ بِيَسؾيَء  ،ئسةؿًووُيَل عيلسة عةفسس ثيَسبلسسةْ ،بسةهَسلسسو
ئةواْ بسساو بسسووْ .
ثيَنس سآ يافسسسسا ثةؽوةؽعطسسسساؽ وابسسسووة ،بسسسسةةَ عوا ٓسسسساتِ ثيَغسةًبسسسسةؽ صاتسسسةَ
ًوحةممسةع  ،ئةو يافسساية طسؤؽةيسوة ،بسةوة كسة صةهَسلةكسة هةبسةيّ ُابساتٍ ،سوُلة
كسات صسؤ كة ثيَغسةًبسةؽيَم بؤ ئساوةعاُييسةنُ ،اوٍةيةنٓ ،ؤؿيَسم ٓسساتوة ،ئِ سسا كسة
صسوا هة بسسةيِ بسؾعووْ ،صةهَسليَسسل عيلسة ٓيَِاوُسة مسسويَّ ،بسسةةَ هسة عوا ٓسساتِ
ثيَغسةًبسسسسةؽ صاتسسسةَ ٓ سسسسةًوو بسةمسسسسةؽ ئؤممسسسةت ًوحةممسسسةعة ،ئِ سسسا ئسسسةو
ئؤممةتسسة وةةًيسسساْ عابيَستسسسةوة ،يسساْ وةةًيسسساْ ُةعابيَسسستةوة  ،بؤيسسسة ئةطسسسةؽ صسسسوا
كساؽبةرسآ ٓسةًوو ئسةو بسةمسةؽة كسة ثيَغسةًبسسةؽ  صاتسسةً بسؤ ُسساؽعووْ  ،هسة
بسسسةيِ بؾعبسساْ ،بسةمسسسةؽ كؤتسسايي ثيَغةٓسسساتٍ ،سسوُلة ثيَغسةًبسسسةؽاُ عيلسسسة رطسسسة هسسة
ُسووش ٓ يسض كسساًيساْ بؤ ٓسسةًوو بسةمسسةؽ ُسةُيَؾعؽاوْٓ ،سةؽكساًيَلسسياْ بسؤ ٓسؤؿو
تيسؾةو طسةهسسيَم ُيَسؾعؽاوْ ،بسسةةَ ُسووش  عيساؽة بسؤ ٓسسةًوو بسةمسسةؽ فسسةؽعةً
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صسسؤ ُ َيسسؾعؽاوةٍ ،سسوُلة ٓسسسةؽ ئةوةُسسغة ًؾؤ سسة ٓسسسةبووْ ،بؤيسسة صسسسوا ثةؽوةؽعطسسساؽ
كسسساتيَم ئةواُسسة بيَبسسسؾةوا بسسووْ هةُ َيسسسوبؾع  ،وة ُسسووشء ئةواُسسة مسسسويَِ كسسةوتبووْء
هةطة َهسسسيغا فسسسواؽ كةمسسستييةكة بووبسسووْ ٓ ،يَنسسستِيةوة ،عووبسساؽة هةواُسسةوة وةٍسسة
بةمةؽ عةفت ثيَلؾعةوة ،وةن صوا عةـسةؽًو َ  :ﭽ ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭼ

الصوا ات ،واتة :تةُيسا وةٍسة ئةوًساْ ٓيَنستةوة ( ،هةفسةؽ ؿةو ) .
بسةةَ هة عوا ٓساتِ ثيَغسةًبسةؽ صاتةَ  ،صسوا  ئسةو يافساية طؤؽةيسوة كسة
ٓسةًوو بسةمسةؽ هة بسةيّ بسةؽيٍَ ،وُلسة ئةو كساتة ٓسسةًوو ًؾؤ سس قيسؾةةبسسؾة عةبسووْء
كؤتاييسساْ ثيَغةٓسسسات ،بسةهَسلسسسو صسسسوا كسسساؽؿاْ ٓسسسةؽ تووم سس صؤميسسسيء ُاصؤمييسسساْ
عةكسسسات ،بسسؤ ئسسةوة بطسسسةؽةيَِةوة ،تاكسسسو ؽةؤػ قيسساًةت ،ئِ سسسسا ئةطسسسةؽ ص َيسسؾياْ ث َيسسوة
ُةًسسسسا ،كسسة ؽةؤػ َيسسم عا ع َ كسسةل ُاًيَِسسسآ ص َيسسؾ ث َيسسوة ًابسسسآ هةفسسسةؽ ؿةو  ،وةن هسسة
ـةؽًاينسسست ثيَغسةًبسسسةؽعا ٓ ساتسسسوة ،ـةؽًوويسسسةت  :رالَمتَي ًُٕمالط اعَٛمإَالَّم َع َم ٜم
طم ٔم ْيمِّ سقي:م()2949م َع َِم َع ِب دماهللٔمِِّ َُم َع ِى سَٔم ِِّ ََما ُل َع اصَم}،
ء ُْموُ ِ
خ ُم قَمد {َُخِ َس َ
غٔ سَازَما ُل َ
واتة :تيَلَووُ ئةَ عُياية ُايسةتً ،ةطسةؽ هةفسةؽ صؾاثتسؾيِ صةهَسم .
وة هسسة ـةؽًاينسسستيَل عيلسسةعا ثيَغسةًبسسسسةؽ صسسسوا  ـةؽًوويسسةت  :رالَمتَي ًُٕم
ءُْمَُحِ َىمدمِّ سقي:م()12062ةم َٔ َع ِبمدُم
الط اعَٛمحَتٖٜمالَم ُٖيَاهَمِٔ٘ماألَ ِزضَم:ماهللمةماهللد{َُخِ َس َ
حبٖ اَُم
َُِِّمحُ َىٗدمِّسقي:م(.)1247مَٔوُطِ ٔم ْيمِّسقي:م()373ةمَٔالتِّس ٔورٔٗٙمِّسقي:م()2207ةمَٔإَِِّ َُم ٔ
ِّسقي:م()6849ةمَٔال َبصٖازمِّ سقي:م()6980مَٔالبَ ِٗم َّئ٘ٗمِم ٘م الػ عَمااا اُم)مِّ سقي:م(،)524
واتة :تيَلَسووُ عُيسا ُايةت ٓ ،سةتا ئةو كساتة هةفسةؽ ؿةو ُاطسوتسؾيَ ( :اهللمةماهلل).
كةواتسة :عُيا بسةفسةؽ صؾاثتسؾيّ عؽوفستلؾاواُ صسسواعا كسساوي عةبسسآ  ،كسة كةفسياْ
تيَغا ُاًيَِسسآ بوَسسسآ ( :اهلل) كةل صسوا هةبيسؾ ُاًيَِسآ ،ئةو كسساتة ًاُسا وايسة كةفسس
وا ُةًسسساوة ص َيسسؾ ثيَوةًابسسسآء  ،ئسسةَ ػياُسسة عُي سسايية كسسة هةفسسسةؽ ئسسةَ ؿةوييةيسسة،
يةك ساؽيسي كؤتسسايسي ثسسسآ ع َ .
ئِ سسا كسسساتيَم ئسسةَ كؤًةهَسط سساياُة وا بسسووْ ،فسةؽةجنسسساَ صسسسوا فسسـايةك كتوث سسؾة بسسؤ
ُساؽعووْ ،بيَئسةوة بؤ صؤمسسياْ ٓسةفست ثآ بلسسةْ .
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ج َٔٚم
وة عةؽب سساؽة ًؾعُ س كت سسوثؾة  ،ئسسةَ ـةؽًووعةيسسسة ط َي سسؾةعؽاوةتةوة  :ر َو ِٕ ٔما ُل َف ِ
ء ُْمَُحِ َى دمِّ سقيم:م()25086ةمَٔالبَِٗ َّ ٔي ٘ٗم
ض ٕم ٔلفَاءٔم سد {َُخِ َس َ
خ رَٚمَُ َ
ح ٛم ٔل ُم ُى ُِ ٔوََمََُٔم ِ
زَا َ
ِّ سقيم:م()6364ةم َٔضَ ٖع َفُْمْ نمؤ ََماألل م باٌ٘مٔاألٌ ُٔ ةمتعمٗ قمغ عَٗماألزٌ ُٔ :م
َإضِ ٍَادُُٓم َٔإٓ} ،واتة ً :ؾعُس كتسوثسؾة بؤ بسؾةواعاؽ ئسافسووعةييسةء بسؤ صؾاثسةكسساؽ ًايسسة
صةـسةتباؽييسةٍ ،وُلسة ـؾيسا طسةؽةاُسسةوة (تِّٕ ٛم) ُاكسسةو َ ،بسسةةَ ئيٌسساُغاؽ ثةؽيَسسـ
ثاكسسةء بيَسباكسسة .
ئِ سا ئةو يافساية صسوا هيَسؾةعا بافسي كؾع  ،هة تةـقسيسؾ فسووؽةةت ئةُةساَ عا  ،كة
بسسسةؽط ثيَِ سسسةً ئسسةَ تةـقسسيسسسؾةية  ،بسسسة تةـيسسيأل بافسسسٌاْ كسسؾعوة  ،هسسةو َ صسسسوا
ـةؽًوويسسسسسسسسسسةت

 :ﭽﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

ﯦﯧ

ﯨﭼ ،واتسة :وة بيَطوًاْ هة ثيَسه تؤمسسغا ثيَغسةًبسةؽاُيَلسسٌاْ ؽةةواْ

كسؾع  ،بسسؤ ال ٍسةُغ كسؤًةهَسطسسايةن هسسة ثسيَه تسسؤعا  ،ئيٌَسسة بسسة ُسسةعاؽييء فسسسةصتييء
ُاصؤمييء ُاؽةةحسسةتيي طسؾ سساُّ ،فسـاًاْ عاْ ،بسؤ ئسةوة بطسةؽةيَِسسةوة ،وةن ؿهسوسسة
ًئؾةباُيسي  ،صوا فسـا عاوْ بؤ ئةوة بؤ ال صسوا بطسةؽةيَِةوةو هة صسوا بجاؽةيَِسةوة ،

ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ ،ئِ سا كسساتيَم فسسـا ئيٌَسةياْ بسؤ عةٓسسات ،عةبووايسسة
(طسسسةؽةاباُةوة بسسؤ ال صسسوا) ،ه َيس ثساؽةاباُسسةوة ،ب سةةَ عهَيسساْ ؽةةق بسسوو ،وة مسسسةيتاْ ئسسةو
كؾعةوة صؾاثاُة كة عةياُلسؾعْ  ،بؤ

ؽةاؿاُغُسةوة ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃﰄﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ ،ئِ سا كسساتيَم ئسةوة ثيَس ئساًؤػطسساؽي كؾابسووْ (كسة وةن
طسةالُ ثيَنسوو ُةبّ) ـةؽًؤمياْ كؾعو هسة بيسسؾياْ كسؾع  ،عةؽطسساكاُ ٓسسةًوو صيَسؾو
صؤمسييء ُيةسٌةتيَسلسيسسساْ بةفسةؽعاكسؾعُسسسةوة (بسسؤ ئسسةوة مسسسوكؾاُة بؼ َيسسؾبّ) ،بسسسةةَ
كاتيَسم (هسةريسات ئةوة كسة فسوثافسسطوؿاؽبّء هسة صسسوا بـاُسسّ) ،ثيَسس هسة صؤبسسايي
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بووْ ،كتوثسؾة طسؾ ساُّء فسـاًاُغاْ ،ئسةواُيه ُائوًيَسغ بسووْء عةفسستياْ هسة ٓسسةًوو
ثَلساْ بسؾةاو ٓساواؽياْ بسسة ٓسيض كسةل ُةطسةينسس

 ،ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭼ ،واتة :ئةو كؤًةهَسة كسة فسستةًياْ عةكسؾع  ،عوابسؾةاو
بووْ( ،تاقيساْ هيَسبسؾةاو قيسؾةةبؾة كؾاْ) ،وة فستايه بؤ صوا ثةؽوةؽعطاؽ رئساُيياْ .
هيَسؾةعا صسوا  فستايني صؤ عةكسات هةفسةؽ ئةوة كة صةهَسل صؾاثسي فسـا عاوةو
ال بسسسسؾعووْء فسسسسةؽ ؿةو هسسسسسآ ثسسسسان كؾعووُةتسسسةوة ،كةواتسسسة :البؾعُسسس صةهَسسسسل
صؾاثةكسساؽو فستةًلسساؽ هسسة ؿةويسسغا ٍ :سساكةو ُيةٌسةتيَلسس صسوايسسسة ،هةطسسةيَ بسةمسسسةؽعا
عةيلسسساتٍ ،سسوُلة ئةطسسسةؽ ب َي س ء صؾاثةكسسساؽاْ هسسة ؿةويسسغا ٓسسسةؽ مبيَِ سسّ ،ػيسساْ ؿيسساتؾ
تيَلسغةٍسآ  ،بؤيسةو تةًامسا عةكسسةيّ ٓسةًوو ئسةو وةتاُسة طسةينسستووُةتة هسووتلسسسة
هة فستةَء صؾاثةكسساؽييء عاؽةووصساُ ؽةةومسستغا  ،صسسوا عاعطسسسةؽ كؤتسايي ثيَسٔسيَِسساوْ،
تاكسو هة مسويَِيَل عيلة ،قةواؽةيةك عيلةو ئةؿًووُيَلس عيلسة عةفسس ثسآ بلساتسسةوة،
وة ئةطسسسةؽ ب َي سس ء ئةواُسسة طسسسةُغةيَء ثووٍسسةيَء ثؤصس َوسسسسّ  ،هيَيسسسساْ بطسسسةؽةيَ  ،ػيسساُ
بسةمسةؽ ٓسسةًوو صسسؾاثء طسةُسسغةيَء ثووٍسسةيَ عةكسسسةْ ،كةواتسة :ئسةوة ُيةٌسةتيَلسسة
صسوا بسة بسةؿةيي هةطسة َي ًؾؤ سايةتي عا عةيلسات ،كة فسةؽ ؿةًني هةو رؤؽة كةفسساُة
ثسان عةكساتةوة .
ًسةفسسةهسة

عووةَ :كة عةـسسةؽًو َ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ ،ئةَ ئسسايةتةو يةكسيَلسسة هسة يافسايةكسساُ صسسوا كساؽبسةرسسآ هسة ػيساُ
ًؾؤ سايةتي عا ،كة هة ؿؤؽ مسويَِ قوؽةئساُغا بسة تسة بيسؾ رسؤؽاورسسؤؽ ٓسساتوة ،عيساؽة
ئةطسةؽ ؽةافستيسيةن يةك ساؽ ٓساتبسسآ هة مسسو َيسِيَسل قوؽةئساْ عا  ،ئةوة بسة ئةُغاؿة ئةو
رسسسسساؽة ًؾؤ سسسسايةتي ثيَويقسسسسيت ثيَيسسسةت ء طسؾُطسسسسة ،وة ئةطسسسسةؽ عوورسسساؽ بسسسسآ  ،بسسسسة
ئةُغاؿة ئةو عوورساؽة ،طؾُطسةو ريَس بايةصة  ،وة ئةطةؽ هة فسةع مسويَّ عا ٓاتبسسآ ،
ئةوة بسة ئةُسغاؿة ئةو فسةع مسسويَِة ثيَطسسةو بايسةص ٓسسةية ،وة ئسةو كسساتة ثيَويقسستة
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ؿياتؾ طسؾُطي ثيَبغةيّء هسسيَي بلسؤهَسيِسةوةو هس َي وؽعبيِسةوة ،هيَؾةعا صسوا عةـةؽًو َ :
ئةطسسسسسةؽ صةهَسسسسسل ئساوةعاُييسةكسسسسساْ صاوةُسس سس ئيٌسسسساْء تسسسسةقوابّ ،عةؽواؿة صيَسسسسؾو
صؤمسييةكاُ فسةؽو صواؽيساْ هيَغةكسةيِةوة  ،بةةَ بيَبسؾةوابووْ  ،بؤيسسة فسـاًاْ عاْ ،
بسةٓسؤ كؾعةوةكساُيساُةوة .
ئِ سا وةن طومت ئسةَ ؽةافستيية هة مسويَِ عيلةمسغا ٓساتوة  ،بؤ ويَِة :
 /1هسسسة فسسسسووؽةةت

(ال ىاٟد)ٚعا عةـسسسةؽًو َ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸﭼ ،واتة :وة ئةطسةؽ ٓساتبساو صساوةْ كتيَبسةكسساْ ئيٌاُيساْ ٓيَِسابايسسةو
ثاؽيَـيساْ كؾعبايسة ،بة ًقسؤطسةؽيي صؾاثةكساُيساناْ هيَياْ عةفؾةيةوةو عةًاخنقسستِة
باغسسة ثسؾة ُساؿو ُيةٌسةتةكساُةوة  .وة ئةطسسةؽ ئسةواْ تسةوؽةاتء ئيِ يسىء ئسةوة كسة
هةاليسةْ ثةؽوةؽعطساؽياُةوة بؤيساْ عابسةؿيَِؾاوة ،ريَبسةريَيسساْ كؾعبايسةو ،ثيَياُسةوة
ثابسةُغ بووُاية  ،بسة عهَِياي يةوة هة ؽةؤؿيسيء بسةؽةكسسةت فسسةؽووياْء ػيَسؾ ثيَيساْ
عةياخنسواؽع ،كؤًةهَسيَلسياْ ؽةيَمء ؽةافسنتء  ،ؿؤؽبسةمسياْ صؾاثتسؾيّ ؽةةـتساؽ عةكسةْ .
هيَسؾةعا صسوا ثةؽوةؽعطساؽ ئةَ يافساية تايبسةت عةكسات بسة صساوةْ كتيَبسةكسساُةوة،
ئةواُسة كستيَبسي ثيَسغاوْ ،واتسة :رووهسةكسةو ُةىسؾةاُييسةكساْء ئةواُسة عيلسةو .
 /2وة هسسة فسسسووؽةةت (ِ ٕد)عا كسسساتيَم ثيَغسةًبسسسةؽ ٓسسسسووع  بسسسة طسةهةك سسة ص سسؤ
(وات سسة  :طسةه سس

سساع) عةـسسةؽًو َ  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﭼ ،واتسسة :ئسسة طسةهةكسسسسةَ ! عاوا ه سسيَبوؽعْ هسسة ثةؽوةؽعطساؽتسسساْ
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بلةْ ،ثامساْ بؤ ال بطسةؽةيَِسةوة( ،واتة :ثيَنسآ بسة ققسة بوَسسيَّ  :عاوا هيَبسسوؽعْ هسة
صسوا عةكسةيّ (َُضِ تَيِ ٔف سُماهلل) عوايي بسة كؾعةوة بؤ ال صسوا بطسةؽةيَِسةوة  ،ئِ سا ئايسا
صسسسوا ٍيتسساْ بسسؤ عةكسسسات ؟) ئسافسٌاُتسساْ بسسسة ئسسساو صسسسوؽؿةَ بسةفسسسةؽعا عةؽةػيَِسسآ ،
(يسساُ  :هسسة ئساف سسٌاُةوة ئسسساو ؿؤؽت سساْ بسسؤ عةبساؽيَِسسسسآ هسسة م سسيَوة بسساؽاْء تسسةؽؿةو
بسسسةـؾعا) وة ٓيَـتسسساْ بسسسؤ ؿيسسساع عةكسسسسات  ،هسسسة ؽةوو ًاععيسسسس ء ًة ِسةوييسسسسةوة ،وة
تاواُباؽاُة  ،ثنس هة ئساينيء بسةؽُاًسة صسوا ًةكسةْ .
ٓ /3سةؽوةٓسا هة فسووؽةةت (ٌ ٕ )عا ،ثيَغسةًبسةؽ ُووش  ،عوا ُؤفسةعو ثةجنسا فسايَ،
ؽةاثؤؽت صؤ

بؤ صسوا عةصسويَِيَتسةوة ،وةن صسوا عةـسةؽًو َ  :ﭽﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﭼالعهكبوووووو ت،
ٓةهَبسةتة ُسووش كسة بسةفسةؽٓسات صؤ عةطسيَؾةيَتسةوة ،بيَطوًسساْ صسسوا ثةُٔسساْ ؿاْ
ٓسةًوو مستيَل بيِيسوةو بيقستوة ،بؤئسةوة ئةواُة عوا ُووش عيَسّ ،بسـاُّ ُسووش
ٍ ؤْ صسةبات كسؾعوة ؟ ٍسةُغة صسؤ ًاُسغووكؾعوة بسسةو صةهَسلسسةوة ؟ بسسةةَ

ئسسةواْ ٓسسسةؽ كةهسو سسة ؽةةقء بيَبسسسؾةوا بسسووْ ،عةـسسةؽًو َ :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼنووو ح  ،واتسسة ُ( :سسووش  عةهَسسسآ)

طوتسسٍ  :عاوا هسيَبسسوؽعْ هسسة ثةؽوةؽعطسسساؽتاْ بلسسةْ ،بيَطوًسساْ ئسسةو ؿؤؽ هسيَبوؽعةيسسة،
ئسافسٌاُتساْ بسة ئساو صسوؽؿةَ بسةفسةؽعا عةبساؽيَِسسآ ( ،واتسة  :هسة فسسةؽيَوة ئساويَلسس
بسة هسووؿةوء بسة صسوؽؿةَ هسة ميَوة باؽاْء بسةـؾو تةؽؿةعا بسةفسسةؽتاُغا عةؽةيَسسؼيَ)
وة هة ؽةوو فسةؽوةتء فساًاْء وةٍسةوة بؤتساْ ؿيساع عةكسات  ،وة بساغء بيَقسستاُتسساْ
بؤ ؿياع عةكسات  ،وة ؽةووبساؽو رؤطسةو رؤبساؽتساْ بؤ ؿؤؽ عةكسات .
كةواتسسسة  :ئةطسسسسةؽ بسةُغةكسسسساْ ؽةوو هسسسة صسسسسوابّ  ،ئسسسةو فؾومسسسس ء عُسسسساية كسسسة
هةبسةؽعةفست صسواعاية ،بؤ ئيِقساْ عةفستةًؤ عةبآء بامسستسؾ بسة عةَ ئيِقسساُةوة عآء،
هةطسة َه تةبا عةبآء صيَؾوبيَؾ صؤي ؿياتؾ عةصةُة بةؽعةفست ئيِقسآْ ،سةؽوةٓسا بة
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ثيََةواُةوةو ٓسةؽ ؽةافسستة  :وةن صسسوا عةـسةؽًو َ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭼاألعوراف ٓ ،سةؽوةٓسا هة فسووؽةةت (اهسؾوَ)يه عةـسةؽًو َ :

ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ ،واتسسة :تيَلَسسووْء صؾاثةكسسساؽي  ،وملسسساُييء عةؽيسساي
طسؾتةوة ،بسةٓسؤ ئةوةوة كة عةفست صةهَم ئةجنسساً عابسوو( ،ئِ سسا ئايسسا بؤٍس صسسوا
ئسسةو يافسسساية عاُسساوة كسسة كات َيسسسم صة َه سسم طوُآيسساْ كسسؾع  :عةؽةجنسسساًة مسسسووًةكة
وملسسسساُييء عةؽيسسساو بطسسسسؾيَتةوة ؟ عةـةؽًسسسسو َ  ):بؤئسسسسةوة فسسسـا ٓسسسسةُغيَم هسسسة
صؾاثةكساُياْ ثسآ بَيَسؼيسّ  ،وة بسةهَسلسو بطسةؽةيَسِسةوة .
ئيَقستا ؿاُاياُ طسسةؽعووُِال عةهَسسيٍَّ :يسسِ ئسسؤؿؤْ كسسوُ تيَبسووة  ،هسة ئةجنسساً
ئةو ٓسةًووة عووكةيَء غساؿة كساؽطسةكساْ عا ،بةتايبسةت كساؽطة ٍةن عؽوفستلؾعْ ،
كة عووكةهَةكة ؿؤؽ ؿياُبةصنسة و عووةَ ئؤكقسيغ كساؽبؤْء ًاععة ؿياُبسةصنسةكسساْ
عةؽعةكسات  ،كة عةبِسسة ٓسسؤ تيَلغاُ عةؽيسساو ٓسةوا  ،كة هسة ئةجنسساَ عا ؿؤؽ ؿيِسغةوةؽ
هة عةؽياكساُغا عةًؾْ  ،وة تينل ؿياُبسةصه هسة ئةجنسساً كسسوْ بسووُ ئسةو بسةؽطسسة
ٓسةوايسةعا كسة عةوؽ ؿةو عاوة  ،بةتايبسةت ٍيسِ ئؤؿؤْ  ،تينل ؿياُبسسةصه عيَتسة
ُ َيسسو ًةراه سس ؿةوييسسسةوةو ،فسةؽةجنسسساَ كساؽيطسسسةؽي صؾاثسسس عةب سآ بسسؤ فسسسةؽ ًؾؤ سس ء
ػياُسسغاؽو ئسسساػةيَء عةؽيسساو ومسسلسسساُي  ،ئِ سسسا ئايسسسا بؤٍ س صسسسوا كسسساؽؿاْ واعةكسسسات ؟
عةـسةؽًو َ  :بسةهَسلسو بطسةؽةيَِسةوة بؤ ال صسوا بةصنسِغة !
ئةًسسةو ئسسةوة عةطسسسةيةُآ كسسة وةن طسسومت  :ئسسةَ بووُسسةوةؽة ثةيوةفسسستة بسسسة ػيسساُ
بسةمسةؽةوة ،بؤية ئةطسةؽ ًؾؤ س بؤ صسسوا ىسوهَخساوبسسآء طوجنساوبسسآ ،ئسةَ بووُسةوةؽةو
هةطسة َهسيغا تةباو طوجنساو عةبآ ،وة بسة ثيََسةواُةوةو  :بسسة ئةُسسغاؿة ئسةوة كسة ًؾؤ سس
ب سآ ـسسةؽًاُي صسسسوا عةكسسسات ،فؾومسسستيه ه سسيَ ٓسةهَغةطسسسةؽةيَتةوةو  ،هةطسسسةهَ ُاتسسةباو
ُةطوجنسساو عةبسآء ؿيسساُ هيَسسغةعات .
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فسيَيس سسةَ  :كس سسة عةـسةؽًس سسو َ  :ﭽ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ،هيَؾةعا صسوا ؿاُساو كساؽبةرسآ فسآ ثؾفياؽ ُلسووهَسسيي
هسيَلةؽاُسسسة عةكسسسات  ،واتسسة :ثؾفياؽةكسسساْ ئسافسسسايي ُسسنيٍ ،سسوُلة ثؾفسسياؽ ئسافسسسايي ،
ثيَويقست بسة وةةًسة  ،بسةةَ ثؾفياؽ ُلسووهَسيي هسيَلةؽاُة  ،ثيَويقسست بسسة وةةَ ُيسة،
ٍوُلة وةةًةكسسسة هةُيَوصسؤعايسسة  ،وةن ئسةوة ًسّ عةـتةؽيَلسسٍ هسة عةفسس عا بسآ ،
ب َوسسيٍَ  :ئةًسة عةـتسسةؽ ُيسسة ؟ تسسؤو بوَسيسَس  :بسسا ،كةواتسسة  :هسسةَ فسآ ثؾفسسياؽةعا صسسسوا
بسةؽؿو ًسةؿْ ٍساوةؽةيَس وةةَ ُاكسات :
 )1عةـسةؽًسو َ  :ئسايا صةهَسل ئساوةعاُييء مساؽةكساْ عهَِيساْ كسة فـا ئيٌَةيساْ بؤ بسسسآ
هسسة كسسساتيَلغا كسسسة صةوت سسووْ ؟ ئسسسايا عهَسِي سساْ ؟ واتسسة ُ :سسةعةبوو عهَِيساب سسّ  ،صسسسوا
كساؽبسةرآ ٍساوةؽةيَ ُاكسسات ،ئسةواْ بوَسسيَّ  :بسةهَسسسآ عهَِيسايّ ،يساْ ُسةصيَؾ عهَِيساُيسسّ،
كةواتسسة :صسوا باةعةفس ُلسووهَسيي هسةوة عةكسسات  ،كسسة ئسةواْ عهَسِيسساْء ثنسستيَِياْ
كؾعؤتسةوةٍ ،وُلسسة عُيا مساؽ بآ صساوةْ ُيسة .

 )2ثامسسسسسسساْ عةـسسسسسسةؽًو َ :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼاألعوراف ،واتة :ياْ ئسايا صةهَسسل ئساوةعاُييسةكسساْ عهَِيساْ كسة بسسةة
ئيٌَسسةياْ بسسؤ ب سآ  ،هسسة كساتيَل سسغا كسسسة ئسسةواْ فسةؽطسسسةؽً طسسسةًةو ياؽييسسسّ ؟ عيقسسساْ
ئةوةو ثؾفياؽيَل ُلسووهَسسيي هسيَلةؽاُةيسسة ،واتسةُ :ةعةبسسوو عهَِيسابّء ئسساوا بيَبسانء
بآًِسسةت بسّ .

 )3ثامساْ عةـةؽًسو َ  :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﭼ ،ئسايا هة ُةصنسةو ثالُ صسوا بيَباكسّء هيَ عهَسِيساْ { ،كة صسسوا
ُةصنسةيةك بؤ عاُساوْء فسـاياْ عةعات}ٓ ،سيض كسةل هسة ُةصنسسة فسـاعاُ صسسوا
عهَسِيساء بآ ًِسةت ُسابسآ ً ،ةطسةؽ كؤًةهَسيَلس ؿةؽةؽًةُسغ.
ٓسةهَبسسسسةتة ثيَنسستسسسسؾيه بافس سسٌاْ كسسسؾع  :صسسسسوا بسسسسةؽؿو ًسسسسةؿْ ئسسسةَ ثؾفسسسياؽاُة
ئساؽةافستة بسةمسةؽاْ عةكساتء ،ثيَيساْ عةـسةؽًو َ  :ئةواُة ثيَنسآ وا بسووْ  :بيَبسسانء
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عهَِيسسابووْ  ،بؤيسسة صسسسوا عاعطسسسةؽ ٓسةياُ سسبووة بسسسة مسسسةو َ بسسسةة بسسؤ ُسساؽعووْ  ،وة
ٓسةياُسسبووة بسسسة ؽةؤػ َ بسسسةة بسسؤ ُسساؽعووْ ،ئةواُسسة كةفسسساُيَم بسسووْ وايسساُـاُيوة صسسسوا
هيَياْ طسةؽةاوة ٍ :ي عةكةْ ،بيلسسةْ ! عُيسا مساؽ بسآ صاوةُسسة ،بسسةةَ بيَطوًسساْ عُيسسسا
مساؽ بآ صساوةْ ُيسة ،صسسوا ئساطسسا هسة ٓسسةًوو عؽوفستلؾاوةكسساُ صسؤ ٓسسةية ،وةن
عةـسسةؽًو َ  :ﭽ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥﭼطوووه ،واتسسةً :سسّ هةطسةهَسسستامن،

عةبيقستٍء عةبيسٍِٓ ،سةؽوةٓسسا صسسوا  عةـسةؽًو َ :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﭼالومؤمهو ى ،واتسة :وة بيَسطوًسساْ هسة فسسةؽوو
ئ َيسسوةوة  ،حسسةوت ٍسسني ئسسسامساناْ عؽوفسسس كسسؾعووْ ،وة ئيٌَ سسة هسسة عؽوفستلؾاوةكسسساُ
صؤًاْ بيَئساطساُيسّ .
كةواتسة :ئةطسةؽ ًؾؤ س ٓسةفس بلسات  ،صسوا ٍساو هسيَيةو بسةفسةؽ ؽةاعةطساو ئساطسسا
هسسيَية ،ئةطسسسةؽ البسسغات فسسـا عةعات ،بيَطوًسساْ ئسسةو كسسساتة ؿؤؽ بسسسة ٓؤمسسياؽي ء وؽيسسايي
ًاًةهَسسسسة عةكسسسسات ،ئِ سسسا ثيَغسةًبسسسسةؽاْ (عم ّٗيمالص الٚمٔالط الًم) كسسسة ٓسسسسساتووْء
كتيَبسةكساُ صسواياْ ٓيَِاوْ  ،بؤ ئةوة بووة كة ًؾؤ بسة ٓؤمسياؽييء وؽيسايي بؼيسسةت،
ُسسةن ب سسآ ًِةت سساُةو ب سسآ باكسسساُةٍ ،وُلسسسسة صسسسوا ئيٌَسسة هةفسسسةؽ ئسسةَ ؿةًيِسسة عاُسساوة
بسةوم سسيَوةية بسسؼيّ  ،ك سسة صسسسوا ث َي س صؤمسسسة ،وة ػيسساُيَل مسايقسسستة ًؾؤ سس بؼيسسسسّ،
ػياُيَل ثانء ٍسسان بسسةؽةيَ بلسسةيّ ،بؤئسسةوة ٓسسةَ هسةَ عُيايسةعا بسةصتسسةوةؽ بيسسسّ،
ٓسةَ فسسةؽةجنساًةكة كة عواؽةؤػة  ،فسةؽـسؾاؿ بيسسّ .

ًسةفسسةهسة ٍسسواؽةَ  :كسسة عةـسةؽًسسسو َ  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗﭼ ،ؿاُايسساْء تويَسسؼةؽةواُ قوؽةئسسساْ عةهَسسيَّ ( :ﮄ ﮅ) يسساُ َ َٔ َُ( :ل يم
ض حم َل ُّ ي) ئسسسايا بؤيسساْ ؽةووْ ُةبؤتسسةوة ،ئِ سسسا ئايسسسا بؤٍسسي صسسسوا ومسسسة (ّٖ د)ٙ
َٖ َتَٕ ٓ
بسةكساؽٓيَِساوة ؟ هة ؿًاُ ةؽةةبييغا بَِيِةيةن ٓسةية عةهَآ ( :ضُ ىِّمََم َِّٖ دٔٙم:م َوعِ ٍَ ٜم
َٖ َت َب َٗٓ) ،رسساؽ وايسسة صسسسوا كسسساؽؿاْ ومسسسةيةن بسةكساؽعيَِسسسآ ،ئسسةو ومسسسةية ويَسسسؾةا
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ًاُايةكسسة صسسسؤ ًاُايسسةك عيلسسةو عةطسسسةيةُآء عةطسسسؾيَتة صسسؤ  ،ئِ سسسا هسسة ريسسات
ئةوة عوو ؽةفسستة بفسةؽًو َ ،يسةن ؽةفسستة عةـسةؽًو َ ،ئيَقسستا هيَسؾةعا كسة عةـسةؽًو َ :
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﭼ ،واتسسسسسسة :ئسسسسسسسايا ػيسسسسسساُ

ًيوسوةتساُ ثيَنسوو ،بسةفسةؽٓسات واْ ،ؽةيٌَِايي ُسةكؾعْء بسؤ ؽةووْ ُةكؾعُسةوة ؟ بسؤ
ك سسآ ؟ بسسؤ ئةواُ سسة كسسة فسسسةؽؿةًني بسسسة ًي سسؾات عةطسسسؾْ ،عوا ئسسةوة كسسة صة َه سسلةكة
ـةوتسساوة ،عةبسسوو بؤيسسساْ ؽةووْ بووبايسسةوةو حسساهَ بووبسساْ ،كسسة ٓسسسةؽٍ طوُآسسو تسساواْ
بلسسساتء بسسسةؽعةواَ بسآ ،عةطوجنسسآ كسسة ع َهس ًسسؤؽ بلسسةيّ ،عوايسسي وا هيَبلسسةيّ كسسة ٓسسيض
مستيَسم ُةبيقستآء ُةؿاُسسآ .
ئِ

سسسسسسا كسسسسسة عةـسسسسسةؽًو َ  :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ  ،هيَسسسسسسؾةعا ئسسسسسسةَ تة بيسسسسسسسؾة ُٔيَِييسسسسسسسةك ؿؤؽ
طسةوؽةًاْ بؤ عةؽعةصات هة ػياُ بسةمسةؽعا ،ئةويه ئةوةية كة هة ئةجنساً طوُآغا ،
ئيِقسسسساْ طسسسؤؽةاْ بسةفسسسسةؽ ٓسسسسةًوو ٓسةفستةوةؽةكسسسساُيغا ع َ ،طسسسؤؽةاْ بسةفسسسسةؽ عيسسسو
ًة ِةويسيء ؽةواهَةتييسغا ع َ ،واتة  :طوُاش ؿياْ بسة عةؽو عةؽووُس ًؾؤ سس عةطسةيةُسسآ،
با تةًامسا قوؽةئساْ بلسةيسّ :
صسوا ثةؽوةؽعطساؽ هة فسوؽؽةةت (األحيا )عا بافي ئةَ ؽةافستيية عةكسسات كسة ٍسؤْ
ئةو ٓيَسـاُة بسة ًؾؤ عاوْ  ،وةن ٍساوو طسويَء عيَء ٓ ...تسغ  ،هسة ئةجنسساً طوُساش

كؾعْ عا  ،هةكساؽعةكسةوْ  ،عةـسةؽًو َ  :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ،واتسسسسة :ئيٌَسسسسة بيقسسسسسنتء
بيِيسسسسّء ةقسسسسىَء عهٌَسسسساْ ثيَسسسغابووْ ،بسسسسةةَ ُسسسسة بيقسسسستِياُْ ،سسسسة ٍساوةكسسسسساُياْ،
ُة ةقوَةكسسساُياْ ٓسسيض فسسسووعيَل ثيَِةطسسسةياُغْ( ،هةبسسسةؽٍ ؟ عةـسسةؽًو َ ٍ ):سسوُلة
ُلسووهَسييساْ عةكسؾع هة ئسايةتةكساُ صسوا ،بيَبسؾةوا بووْ بسة ئسايةتةكساُ صسوا ،بؤية ئةَ
بيَبسؾةواييةيساْ كساؽيطسةؽي صقسستة فسسةؽ ٓسةفستةوةؽةكاُيسساْ  :كسة ُسة طسويَيسساْ ٍسسان
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ببيقستآ ُ ،ة ٍساوةكساُياْ مس ببيِسّ ُ ،ة ةقوَسياْ عةؽك حيلٌةتةكساْ بلسسات  ،بسسة
ؽةواهَةت مس ٓةفس ثسآ عةكسةْ  ،بسةةَ هة عيو ثةُٔساُ مستةكساْ حساهَ ُابسسّ.
سةبغوهَسآل كسوؽة ةببال صسوا هة صسؤ ء بسابي ؽةاؿ بسآ  ،عةؽبساؽة مسسويَِةواؽ
ض َٗاّٞم ِٔ ٘م
ط ٍَٔٛملَ ٍُ ٕزّام ِٔ ٘ما ُل َي ُم َٔمةم َٔ ٔ
ٍساكسسسةء صؾاثسسسة كسسسؾعْ ،طوتوويسسسةت [ :إُٖم ٔل ُم َ َ
خمُ قَمةمَٔإَُٖملٔمطٖ ِّٗ َٔٛ٠م
ض َعًٛمِٔ ٘مال سِّشََِمةمَٔ َو َب ٛمِٔ ٘مقم ٕ ٔما ُل َ
ء ْٔمةمَٔق ًٕٖٚمِٔ ٘ما ُلبَ دََُمةمَٔ َ
ا ُلَٕ ِ
َةم َٔضم ٕاداًم ِٔ ٘ما ُلَٕءِ ْٔمةمَٔ ََِٔ ٍّ ام ِٔ ٘ما ُلبَ دََُمةم َٔضٔ مٗيًام ِٔ ٘مال سِّشََِمةمِّٔيط ٛم
لَِ ُم َىًٛمِٔ٘ما ُل َيمُ ٔ
()1
ِٔ٘مق م ٕ ٔما ُلخَ مُقَ} واتة :بيَطوًاْ ٍساكة  :عؽةومسساوي عةعا بسسة ؽةوو ئيِقسساْ ،وة
ؽةووُاكيس عةصاتة ُيَسو عهَس  ،وة ٓيَسـ عةصسات رةفسستة  ،وة ؽةؤؿيسسي ؿيسساع عةكسسات  ،وة
صؤمسةويقستي عةصاتة ُيَو عهَس صةهَسمء صةهَم صؤمسياْ عةو َ  ،وة بة ثيََسةواُةوة :
صؾاثة ؽةووصقساؽو عةًوٍساو ئيِقساْ هيَسىَء توَسط عةكسسات  ،وة عهَس تاؽيسم عةكسسات ،وة
رةفستة بئَس َيسـ عةكسات (ئسةو مسستاُة صسسوا قةعةغسسة كسؾعووْ بسةكساؽيسساْ عيَِسسآ ،
ُسسةصؤو عةب سآ)  ،وة ؽةؤؿي س ه َيسسوة تسسةُ عةب سآ  ،وة هةاليسسةْ صسسةهَم كةف سيَل ب َي سـؽاو
عةبسسسآء صؤمسسسياْ ُسسساو َ ( ،بسةتايبسسسسةت ئةٓوسسسس ئيٌسسساْ ،كسسسة رسسساؽ وايسسسة كةفسسسي
ُاًقسسو َهسٌاُسيه ًقسسو َهٌاُيَلس صؤمسغةو َ  ،ئةًةو يافسايةك صسوا ثسةؽوةؽعطساؽة) .
ئِ سسسا ك سسة عةـ سسةؽًو َ :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ ،صسسسوا
ؿاُساو تسواُسا ٍسواؽ ومسة بسةكساؽٓيَِساوْ  ،بؤ تة بيسؾكؾعْ هةو حاهَسسةتة كسة توومسي
كةفي صؾاثةكساؽ عةبسآ ،بة ٍسواؽ قؤُساغ كسة بؾيتيسّ هةَ ( :وسَضةمزََِٖةمخَتيةمقَب ) .
ضــوار ق نـاغ ب لةكـاركـةوتهـ عةقـألء دألء هةسـتةوةركـان مـرؤظـ
 /1بؤ حاهَسةت

يةكسسةَ عةـسةؽًو َ  :ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼالبقووورة ،واتسسة :ئةواُ سسة عهَسي سساْ ُةصؤمسسيي
تيَغايسة ،كةواتسة :فسةؽةتا هة ئةجنساً كسسوـؾو صؾاثةكؾعُسغا  ،عهَس ًسؾؤ سس ُسةصؤو
عةبسسآ ،وةن عة َهسسآ  :سايؾؤفسآ يساْ ًيلس ةؾؤبيَسم عةٍيَتة ُيَو ع َهسس .
)1مودازَمالط الكني:مَ1ةمص .424م
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 /2قؤُاغسسس عووةَ  :عوايسسي عةطسسؤؽةيَ بسسؤ حسسسساهَةت (زَ ِٖ َ) واتسسة  :ػةُسس  ،صسسسوا 
ـةؽًوويسةتسسسسس  :ﮋﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮊ الومطففويوووووو ،

ئِ سسسا وةن عوايسسي هسسة ـةؽًووعةيةكسسغا بافسسي عةكسسةيّ  ،ع َهس ئيِقسسساْ هسسة ئةجنسسساً
طوُآسلؾعُسغا ػةُ عيَسسِسآ .
 /3قؤُاغس فسسيَيسسةَ  :ئِ سسا عةطسسؤؽة َ بسؤ حاهَسةت (خ تيم) ًؤؽكسسؾعْ  ،وةن صسسوا 
ـةؽًوويةتس  :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ  ...ﭫﭼ ،الوبقورة .

 /4قؤُساغس ٍسواؽةَ  :ثامساْ عةطؤؽةيَ بؤ قؤُاغ (قب م) كسة ئةوكسساتة بسسة يةك سساؽيي
كؤتسايي ثسسسآ ع َء ئسةو عهَسة وا هسسسآ ع َ كسة تؾوفلسسايي ئيٌساْء ٓيغايسةت ُاٍيَتسسة

ُيَسسسسسسسسو  ،وةن صسسسسسسسسوا  ـةؽًوويةتسسسسسسسس  :ﮋ ...ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ﮊ األعراف  ،بؤية ثيَتاْ فسةيؾ ُةبسسآ كسسة رساؽ وايسة تسؤ ؿؤؽ بسسة
عهَقسسسسسؤؿي ء صةخمسسسؤؽاُة ئساًؤػطساؽيسسسس كةفسسيَم عةكسسسة  ،بس سةةَ بسسسسةو طس سسويَيةيغا
عةٍيَت سسة ػووؽ َ  ،بسسسة طسويَيةك سسة عيلسسسةعا عةٍيَت سسة عةؽيَ ،يسساْ وةن بايسسة بسسسةال
طويَيسسغا ع َ ،بؤٍس ؟ ٍسسوُلة عهَةكسسة (خ تي) يسسساْ( ،قب ) بسسووة ،وة رسساؽ واو
ٓسةية ققسة بؤ كةفيَم عةكسة بسسة عةُطسستةوة ع ٍَ ،سوُلة عهَسسةكة بسةل ُسةصؤو
بووة ،يساْ ػةُطساو بووة ،بسةةَ بسةتسةواوي عاُةصؾاوةوً ،ةراهسيَلس تيَغا ًاوة ،رسا
ئسسةوة ع َه س (خت ي) يسسساْ (قب ) بسسووة ،ؿؤؽ بسسسة ؿةمحسسةت ئسسةو (خ تي) ء (قب )ة
عةمسسسلآ ،بؤيسسسة صسسسوا عاعطسسسةؽ هسسة فسسسةؽةتا فسسسووؽةةت (البي س)ٚعا عةـسسةؽًو َ :

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭼ ،واتة  :صسوا ًسؤؽ بسةفسسةؽ عهَسةوة ُساوْ  ،كسة بيَسطوًسساْ ًةبةفسس
تةُيسسسسا ٓسسسسةُغيَم هةواُسةيسسسسة كس سسة بيَبسسسسؾةواْ ٍ ،وُلس سسة رسسساؽ وا ٓسسسسةية كةفس سسيَم
بيَبسؾةوامسة ،بسةةَ بيَبسؾةواييةكسة ًةراهسيَلس تيَغا ًاوة  ،بؤٍ ؟ ٍسوُلة ئةوةُيسة
كة ٓسسةق كةوتبيَتسة بسةؽٍسساوو ُلسووهَسسيي هسيَلسؾعبسسآ  ،بسةهَسلسسو بسةٓسسؤ ُسةؿاُييء
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ُةـساًي سسي يسسةوة ،بسةؽاُبسسسةؽ بسسسة ٓسسسةق ٓسة َهسويَقسستيَل سس صؾاثسسي ٓسةي سسة ،ئسسةو رسسؤؽة
كةفسة ئوًيَسغ صيَسؾ ؿيسساتؾ هسآعةكسسؾيَ  ،هسةو رسؤؽة بيَبسؾةواياُسسة ٓسسةقياْ بسؤ
ؽةووْ بؤتسسةوةو ُلسووهَسيي هسيَغةكسسةْ .
ًسةفسسةهسة ثسيَِس

سةَ  :كة عةـسةؽًسو َ  :ﭽﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ،
هةبةؽعةَ ئةَ ئايةتةعا ٍسواؽ ٓةهَوةفستة عةكسةيّ :
هةلَمةســـىةى يةكــةم ٓ :ةهَسبةتسسسة ًاُسسا ؽةواهسسسَةت بيَسسسؼة (ل فِ م) (ﮚ) هسسة
ئايةتسسسةكةعا ٓسسسةًوو ئ ساوةعاُي ء مساؽةكسسساُة ،بسسسةةَ هسسةَ فسسسووؽةةتةعا بسسسة تايبسسسةت ،
طسةهةكسسساُ ثيَغسةًبسسسةؽاْ ُ :سسووشء ٓسسووعو لااىوطء ىسسساهَذء مسسسو ةيب عةطسسسؾيَتةوة،
ىسةةتء فسةالً صسوا هةفسةؽ ٓسةًووياْ بآ .
هةلَمةســـىةى دووةم  :كسسة عةـسسةؽًو َ  :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼٔ ( ،و َ) بسسؤ
ٓسةُغيَسم ( َت ِبعُٔٗ)ة  ،كةواتسة  :صسوا ثةُٔسساُـاْ ٓسسةًوو بسةفسةؽٓساتسةكسساُ ئسةو
ثيَغسةًبسةؽاُةو طسةهةكساُياُ بسةفسةؽ ئيٌَةعا ُةصسويَِغؤتةوة  ،بسةهَسلسو ٓسسةُغيَم هسة
بسةفسةؽٓسسات ئسةواُ بسةفسسةؽ ئيٌَسةعا صسويَِغؤتسسةوة  ،بؤيسة ُابسسآ ثيٌَساْ وابسآ كسة
ٓس سسةؽٍ بسسسسسووة  ،صس سسوا هسسسة قوؽةئاُسسسغا بةفسسسسةؽ ئيٌَسسسة عا صويَِغؤتسسسةوة ٍ ،سسسوُلة
عةـسسةؽًو َ  :هسسة ٓسسسةواهَ ئسسةواُ بسةفسسسةؽعا عةصسسسويَِيِةوةُ ،سسةن ٓسةواهَةكسسساُياْ
ٓسةًوويساْ .
هةلَمةسـىةى سـيَيـةم  :ئِ ا كسة عةـسةؽًو َ  :ﭽﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ،
بيَطوًاْ ثيَغسةًبسةؽاُياْ ٓساتِسة ال  ،بسة بسةهَسطسة ؽةووْء ئسامسلؾايةكساُةوة .
ِّٗم ٍ)ٛيسة ،واتسة :بسةهَسسطسسةيةك ؽةووْء ئسامسسسلؾا ،كسسة
عياؽة ومسة (ٍِّٗ ا م) كؤ ( ِّ
ِّٗم ٍ)ٛيسة،
ئةًة طنسستييستسؾة هة ومسة (وعجصا )ٍ ،وُلة ٓسسةًوو ًو يـةيسسةن ( ِّ
ِّٗم ٍ)ٛيسةن ًو سسيـة ُيسسة ،صسسوا كساؽبةرسسآ ٓسسةَ ًو سسيـة كسة
بسةةَ ٓسةًوو ( ِّ
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عةفستةوفسسسساُلةؽ كةفسسسي بسةؽاُبسسسسةؽة ،وة ٓسسسسةَ (ِِّّٗ ٍ )ٛكسسسسة بسةهَسطسسسسة ؽةووْء
ئسامسلؾايسة  ،بسة ثيَغسةًبسةؽاُ عاوْ .

هةلَمةســـىةى اـــم رةم  :كسسة عةـسةؽً سسو َ  :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﭼ ،ؿاُاياْ عة َهيَّ  :ئةَ الًة (ي) ( ،الًمام ٕد)ة ٓ ،ةؽ الًيَم هة عوا
ُةـييسسسسةوة بسسسآ (الً ام ٕدم)ة  ،ﭽﮤ ﮥﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،
واتسسة ُ :ةعةبسسوو ُ ،ةعةطسوجنسسسا ئيٌسساْ بيَِسسّ بسسسة مسسستيَم كسسة ثيَنسستسسسؾ ث َيس بيَبسسسؾةوا
بسسووْ ،ئِ سسا تو َيسسؼةؽةواُ قوؽةئسسساْ ٍسسةُغ ًاُايسسةكياْ بسسؤ ئسسةَ ؽةفس سستة قوؽةئساُيي سسة
هيَسلغاوةُسةوة :
يــــة ً :سساعاَ يةكسة سساؽ ئيٌاُي سساْ ُةٓيَِسسسسا ُ ،ةعةطوجنس سسا عوايسسي ئيٌ سساْ ب َيسسِّ ،
كةواتسة  :عوا ئةوة ٓسةقس عةكةويَتة بسةؽٍساو  ،يةكقسةؽ قبووهَس بلةء  ،عواي
ًةصسة ٍ ،وُلسسة ؽةةُطسسة فسةؽبليَنسسسآ بسؤ ئسسةوة كسة ثةهسليَنسسس بلسسات بسؤ مسست
صؾاث  :بتةو َ بطسةؽةيَيةوة  ،بةةَ ُةتواُس ئيٌاْ بيَِ  ،وةن صسوا ثةؽوةؽعطسساؽ

عةـسسسسسةؽًو َ :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍﭼ ،واتسسسسسة :عهَةكسسسسساُياْء ٍساوةكسسسسساُياْ

ٓسةهَغةطسيَؾةيِسسسةوة  ،وةن ٍسسسؤْ يةكة سسساؽ ئيٌساُيسسساْ ثسسآ ُةٓيَِسسسا ،بسسؤ ئسسةوة
عواييه ئيٌاُ ثآ ُةٓيَِسّ ،هة فسـا ئسسةوةعا كة ثيَنسسآ قبووهَسياْ ُةكسسؾع .
دووً :اعاَ هة ؿاُياؽيي صسواعا ئيٌساُياْ ُةٓيَِسساوةُ ،ةعةطوجنسسا ئيٌسساْ بيَسِّ  ،وةن

هة فسووؽةةت (ٖ ٌٕظم)عا ـةؽًوويسةت  :ﭽ ﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸ ﯹﭼ ،واتة :ئةواُسة كسة ومسسة ثةؽوةؽعطسساؽت هةفسسةؽ ئسةواْ
ٓساتؤت سسة ع ( ،ي سساُ  :هسسة ؿاُي سساؽيي ثةؽوةؽعطسسساؽتغا ٓسسسةبووة  ،كسسة ئةواُسسة ئيٌسساْ
ُآيَِّ) ُاطوجنسآ ئيٌساْ بيَِسّ .
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ٓسة َهسبسةتة ئةًة ؿيساتؾ ٍةًلسيَل رةبسؾيسية  ًّ ،بؤصسؤَ ئةوةَ بسة عيَ ُيسة ،
ٓسةؽٍةُسغة هة تةـقسسيسؾةكساُغا ٓساتوةو (قب س)ٙيه  ،ئةَ ؽةايسسة ٓسةهَسسبؼاؽعوة ،

بسسةةَ ًسسّ ئسسةَ ئسايةت سسة ئسسساوا تةـقسيسسسؾ عةك سسةَ  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﭼ  ،واتسسة  :ئةواُسسة كسسة ومسسسة ثةؽوةؽعطسسساؽت

بسسسة ُقسبسسسةت ئةواُسسةوة ٍةف سسجيوة  ،ئيٌسساْ ُسسآيَِّ  ،يساُسسس  :صسسسوا ثةُٔسسسساُـاْ
ؿاُيسساؽيي ٓسسسةبووة ،كسسة بسسسؾةوا ُآيَسِسسسّ  ،بسسسةةَ ئسسةو بؾةيسساؽة صسسسوا بسسسة ُقسسبسسسةت
ئةواُسسةوة  ،هةبسةؽ ئسةوة بسووة كسسة ئسةواْ بؤصؤيسساْ ئسساؽةؿووياْ ُةبسسووة ئيٌسساْ
بيَِسّ ٍ ،وُلسة هةو ًةفسةالُةعا ويقست صسوا بسة عوا ويقست ًؾؤ سس عةكسسسةو َ ،
صسوا ؿاُيويسةت ئةو كةفسة ئيٌساْ ُآيَِسسآ ،بؤيسة هسة ؿاُيساؽيي صسسواعا ٓسسةية ،هسة
ئةؿةهسسةوة صسوا ؿاُيسويةت ـسآلُسلسةل ئيٌاْ ُآيَسِسآ ،بسةةَ بسة ويقسسست صسؤ ،
ُسسةن ٓيسسسض كةفسسيَم ؽة َيس هسسآ بطسسسؾيَ ! ئِ سسا ئةطسسسةؽ وابسآ سسسس صسسسوا ؽة َيسسس ئيٌسسساْ
ٓيَِاُيساْ هسآ بطسؾآ سس ٍسؤْ صسوا ققسسةهةرآ فسةؽؿةُنست كةفيَم عةكسات  ،كسة
صسسؤ ؽةيَس هسسآ طسؾتوة ئيٌسساْ بسيَِسسآ ؟!.
ســــآ ٓ :سةؽٍ سسةُغة بٔس َيوَسؾاباُ سسةوة ُ ،ةعةطوجنسسسا ئيٌسساْ ب َيسسِّ ،كسسة عةـسسةؽًو َ :
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،واتة :صسوا كة مسةفسس
فسايَ ،حةـتا فسايَُ ،ةوةع فسايَٓ ،يَنستووُس هةفسةؽ ؿةو  ،ئةطسةؽ عة ٓيَِسغةو هسة
ؿةويغا ٓيَنسستبايِسسةوة ٓ ،سسةؽ ئيٌاُيساْ ُةعةٓيَِسساٍ ،سوُلة ؽةةُطسسة يسةكيَم بوَسآ :
ئةطسسسةؽ صسسسوا ًيسٔسسسؾةباْ ئيٌَسسة ؿؤؽ ٓيَنست سسبايةوة  ،ئيٌانسساْ عةٓيَِسسا  ،صسسسوا
عةـةؽًو َ ُ :ةصيَؾ ً ،ساعاَ هسة فسسةؽةتاوة ئيٌاُيساْ ُةٓيَِسساوة  ،ئيٌساْ ُآيَِسسّ ،
كةفسيَسم بسة مسةفس فسايَ صسوا ُةعؤؿيَتسةوةو قةُا ةت بسةو ٓسةقة ُةٓيَِسس  ،عة
ئةوةُغةو تةًةُس ٓسةبسآ ٓ ،سةؽ ئيٌساْ ُآسيَِسسآء صسوا ُساعؤؿيَتسةوة .
اـم ر :ئةطةؽ طيَؾةعؽاباُةوة بؤ عُياوٓ ،سةؽ ئيٌاُياْ ُةعةٓيَِسا ،وةن هة فسووؽةةت
(األٌع اً)عا عةـ سسةؽًو َ  :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ
ٍوُلسة ئةواْ ؿؤؽ رساؽ طوتوويساُة  :صسواية مبساُطسسيَؾةةوة بسؤ عُيسسا  ،تاكسسو ئيٌساْ
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بيَِيسسسّ  ،صسسسوا عةـسسةؽًو َ  :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ،
وة ئةطسةؽ طسيَؾةعؽابساُةوةو بؤ عُيا  ،عةطسةؽةاُةوة فسسةؽ ئسةوة كسة هسس َي قةعةغسة
كؾابسووْء  ،وةن ثيَنسسيَياْ عةكسسؾعةوة .
ٓسةًوو ئةو ًاُايساُة ٓسةْ  ،بسةةَ وةن طومت ً ًّ :اُا عووةًيامن بسسة عيَ ُيسة،
بسةةَ ٓسةؽ كساَ هة ًاُايةكساُ ع بطسؾي  ،ثيَسٍ ئسافسايية.
ًسةفسسةهسة مسسةمسةَ :كة عةـةؽًو َ  :ﭽﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ،
ئسسساوا بسسسةو مسسيَوةية صسسسوا ًسسؤؽ بسةفسسسةؽ عهَسس ئسسةو كسسساـؾاُةوة ُسسا( ،هسسة ئةجنسسساً
صؾاثةكساؽييساُغا).
ئةًةو يافسايةك عيلسة صسسوا عاعطسسةؽة ،كسة كساـؾةكسساْ بسةٓسسؤ صؾاثةكسساؽي ء
كسوـؾةكةياُةوة ً ،سؤؽ بسةفسسةؽ عهَسسياُةوة عةُسؾيَ ،وةن هسة فسسووؽةةت (ٖ ٌٕظم)عا صسسوا

عةـسسسسسةؽًو َ  :ﭽ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﭼ ،واتسة  :وة ٓيسض ُةـقسسيَم بسؤ ُيسسسة ئيٌساْ بيَِسآ ،
ًةطسسةؽ بسسسة ًؤهَسسسسةت صسسوا ،وة صسسسوا فسسـا هةفسسةؽ ئةواُسسة عاعةُسآ كسة ُاـسساًّ ،واتسسة :
ةق َو سس صؤي سساْ بسةكساؽُسآ َي سسِّ  ،صسسسوا ئةواُسسة فسسـا عةعات  ،ف سسـايةكةو بؾيتيسسة هسسة
ئيٌاْ ُةٓيَِساُيسساْ .
وة هسسسة فسسسسووؽةةت

(ال ىطففني)عا عةـسسسةؽًو َ :ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﭼ ،واتسسةُ :ةص َيسسؾ ( ،كساـؾةكسسساْ) ؽةافسسس ُاكسسةْ  ،بسةهَسلسسسو هسسة ئةجنسسساً
كؾعةوة صؾاثةكساُياُغا  ،عهَسياْ ػةُط طسؾتوة  ،كة عيَ ػةُط طسؾت  ،ؽةيَس تؾوفلسساييء
ئيٌساْء ٓيسغايةت ُابسآ بَسيَتسة ُيَسو  ،كةواتسة  :صؤيساْ صؤيساْ بةو ًةؽةعة بؾعوة.
هة كؤتسايي ئةَ ًةفسةهةيةو عا  ،ئساًاػة بسةو ـةؽًاينسستة ًوباؽةةكسة ثيَغسةًبسسةؽ
صسسسوا عةكسسسسةَ كسسة عةـسسةؽًو َ  :رإَُٖمال َعبِ دمَإذَامَُذِ ٌَ ََمذٌَِ َب ًامْ اٌَحِمٌُكُ تَٛمض ٕدَاُٞم ِٔ ٘ةم
َقمُ م ٔبْٔمةم َِ مإَُِم َت ا َمٌََٔم َصعَمَٔاض ت ِي َفسَمةمصُ م ٔينَمؤٍِّ ام َقمُ م ُبُْةم َِ إَُِمعَ ادَمزَا ٌَ حِمحَ ٖت ٜم ُٖ ِيمَ قَمِّّٔ ام
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ْ سَماهللمعَ صٖمَٔ َء نٖم ِٔم٘مْٔتَا ِّٔ ْٔ:مﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
َقمُ م ُبُْةم َِ رَاكَمالَّ رٔمٙمذَ َ
حىَ دمِّ سقي:م()7939ةم َٔالتِّسؤ ٔرٗٙمِّ سقي:م()3334ةمَٔقَ اهَ:م
ﮂ ﮃﭼد{َُخِ َسءَ ُْمَُ ِ
ءمِْمِّمسقي:م()4244ةم
ص ٔٗحةم َٔالٍٖط اٟٗ٘ٔمِ ٘م(الك بم س)ٝةمِّمسقي:م()10251ةمَٔا ِِّمَُم َوا َ
ط َْم َ
حَ
َ
حل أْيُم
ح ٖب اَُمِّ سقي:م()2787مةمَٔا َ
ََٔإ ِِّ َُمَُِّ ٘مال دٗ ٌٔ َٗامِ ٘م(التِّٕ )ٛمِّ سقي:م()198ةمََٔإ ِِّ َُم ٔ
ِّسقي:م()6م َٔ َق اهَم:مصَ ٔٗحةم َٔالبِٖٗ َّ ٔي٘ٗمِ ٘م(الك ب س )ٝةمِّ سقيمم:م( ،})20552واتة :ئةطسسةؽ
بسةُغة طوُآسيَل كؾع  ،صاهَسيَل ؽةةو هسة عهَيسغا ثةيسغا عةبسآ  ،ئِ سسا ئةطسسةؽ تةوبسسة
كؾعو طسةؽةايسةوةو واؿ ٓيَِسسا  ،ئسةوة عهَسسس فسسجي عةكؾيَتسةوة ،بسةةَ ئةطسسةؽ طسسةؽةايةوة
فسةؽ طوُآسةكساْ  ،صاهَسة ؽةةمسةكساُ ؿيساع عةبسّٓ ،سةتا بسةٓؤيسةوة عهَسس عاعةصسؾيَ ،ئسسا

ئةوةية كسة صسسوا هسة قوؽةئسساُغا بافسي كسؾعوة ،عةـسةؽًو َ :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﭼ  ،واتسسةُ :سسةصيَؾ ،ؽةافسسس ُاكسسةْ ،بسةهَسلسسسو هسسة ئةجنسسساً كسسؾعةوة
صؾاثةكساُياُسغا  ،عهَسياْ ػةُطس طسؾتسوة .
صسوا مباُجاؽيَء ياؽًةتيٌاْ بغات بسؤ ئسةوة صؾاثسة ُةكسةيّ ،وة ئةطسسةؽ صؾاثسةًاْ
كؾع  ،ؿوو بطةؽةيَيِسةوة  ،بؤ ئةوة عهَةكةًاْ ٓسةًينسسة بة فاغء ىساـ مبيَسِيَتسةوة .

ًسةفسسةهسة حسةوتسةَء كسؤتسايي  :كسة عةـسةؽًو َ  :ﭽ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ،وة ؿؤؽبسسسةياناْ ُةبيِ سس صسساوةْ ثةي سساْ بسسّ،
بسةهَسلسو ؿؤؽبسةيانساْ الؽةيَ بيِ  ،بؤٍس عةـسةؽًو َ ؿؤؽبسةيانسساْ ُةبيِسس ثةياُيسساْ
ٓسةبسسآ ؟ ٍوُلسة ثةيسساُيَم ثابسسةُغي ثيَسوة ُةكسسؾيَ  ،بسووْء ُسةبووُ وةن يةكسة ،
فسةؽُج بغةْ تة بيسؾ قوؽةئساْ ؿؤؽ وؽعة  ،عةـةؽًو َ  :ؿؤؽبسةياْ ثةيساُياْ ُسةبوو ،

ؽةةُطسة يةن بجؾفسآ  ،بوَسآ ٍ :ؤْ ثسةياُياْ ُسةبوو  ،ئسةع صسسوا ُاـسةؽًو َ  :ﭽ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﮃﭼاألعوراف ،وةةًةكسسة ئةوةيسسة وةن طوتسسٍ  :ثةيسساُيَم كسة ثابسسةُغي
ثيَوة ُةكسؾيَ  ،بووْء ُةبووُس وةن يسسةن واْء ،يةكسقسسساُّ .
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ئسسةَ ثؾفسسياؽة عة َه َيسسّ  :كسسة صسسوا عةـسسةؽًو َ  :ﭽ ﮳

﮴ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ،ومسسسةيةن قؾتيَِسسسغؽاو (ذل رٔ )ة ،يسساُ َٔ( :وَ ام
ءدٌَِامألَََُْ َسِٔيموِّ َِمَٔ َِ إٞمم ِّٔ َعم ِّدٕ) ،واتسة  :وة ؿؤؽبسةياْ وةـسساعاؽيي بسة ثةياُيانسساْ
َٔ َ
تيَغا ُةبيِيسسّ .
ئِ سسسا كسسسة عةـةؽًسسسو َ  :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ،ئسسسةو (إَُِ)ة( ،إَُم
الٍاِٗ ُ )ٛيسسة ،بسةهَسلسسسو (إَُِ) تةئليسسغة ،يسساُ  :بسسسة تةئليسسغ ؿؤؽبسسسةياناْ بيِ س الؽة َ
ي
بسسسووْ ٓ ،ةهَسبسةتسسسسة صسسسسوا  ؿؤؽ عاعطسسسسةؽة ،تةًامسسسسا قوؽةئسسسساْ بلسسسة ! ُاـسسسةؽًو َ :
ٓسةًووياْ  ،قوؽةئساْ ٓسةًينسة صؤ بسة عووؽ طسؾتوة هسة ؽةةٓسساييء طنسستاُغْ (إق الَم
ٔتعىٗ ي)  ،تةُاُسسةت بؤ كساـؾاُيه ُاـسةؽًو َ ٓ :سةًووياْ  ،عةـسةؽًو َ  :ؿؤؽبسسةياْ ،
ياْ كةًيَلسياْ ُةبسسآ.
ي  ،كسة عةبسسآ ئيٌَسسة ًقسسوهٌَاُيه صؤًساْ بسسة عووؽ
ئةًةو ئسةوة هيَسوةؽعةطسيسسؾ َ
بطسسسؾيّ هسسة طنسسستاُغْ  ،وةن ٓسسسةُغ َ كسسةل عة َهسآ ٓ :سسسةًوو وةتاُسسس ؽةؤػئسسساوا كة َه سسل
ٓيَسسياْ ُيسسة  ،يسسساْ رووهةك سسةو ُةى سؾةاُيي ٓسةًسوويسسساْ صؾاث سسّ ،يسسساْ ً :قسسسوهٌَاُاْ
ٓةًووياْ بامُّ ،ةصيَؾ ،هة ُيَو صؾاثاُغا ٍان ٓةية ،هة ُيَو ٍاكساُينسغا صؾاث ٓةية،
وة هة ؽةافستييغا ؿؤؽ راؽاْ طنستاُغْ ئيِقساْ توومي بآ ئيِيساـي عةكسات ،ئِ سسا كسسة
عةـسةؽًو َ  :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ،بسة تةئلسيغ ؿؤؽبسةيانسساْ الؽةيَ

بيِسس  ،هة ؽةآ عةؽٍسسوو بيسِسس  ،هسة ؽةآ عةؽٍسسووْ  ،هسة ٍسس ؟! هسة فؾومسست صؤيسساْ
عةؽٍسووْ ،هة حوكسٌ ةقسسىَء مسةؽة عةؽٍسووْ ٍ ،وُلسسة صسسوا ؽةووُس ُةكؾعؤتسةوة
هة ٍس عةؽٍسسووْ  ،بسةةَ هة ٓسةًوو ئةواُسة عةؽٍسسووْ  ،كة بافسسٍ كؾعْ .
ضُ ِب َا ٌَاَمالمَُّّيٖمَٔ ِّٔ َ ِىدٔكَمةمَُغِ َّدُمَُُِمالمَإ َلَْمَإالمٌَُِحَمةمَُضِ َت ِيفٔ ُسكَمََُٔتُٕ ُمَإلَ ِٗاَ.

....

()129 – 103

[ ] 487

ده رسي سيس ده هي م
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ زةضغـةًاْ هةُيَو زةضغـةكامناْ زا  ،بؤ تةفػـيـطى ئةَ غـووضِةتة  ،ظؤضتطيّ ئـايةح
زةطـطيَثـة خؤى ،هة ئـايةتى ( 103تا  ،)129واتة :بيػــج ةـةوح ( )27ئــايةح ،زيـاضة ئيٌَـة
هةَ زةضغـة بـة زواوة  ،تاكـو ُـعيلةى ةةفـثا ( )70ئــايةح  ،باغـ بـةغـةضٓــاتى ًووغــاو
ٓـــاضِووْ قـــةآلح غــــة ًى خـــواياْ هةغـــةض بــآ ،هةطـــةيَ طـــةهةكةياْ فيــــطنةوْ
زاضوزةغـثةكةى  ،زةكةيّ ــ زيـاضة هة نةُس زةضغـيَم زا ُةن هة يةن زةضؽ زا ــ نوُلــة
تةُيـا يةن بـةغـةضٓـاح ُيـة  ،بـةهَـلـو كؤًةهَـ َيـم بـةغـةضٓـاتة.
ئــةَ زةضغـــةًاْ يةكـــيَم هــة نؤُا ـــة طـطُطـةكـاُـــى شيــــاُى خيَغـةًبـــةضاْ ًووغـــاو
ٓـــاضِووْ (عًُٗٝااالسيظالاالّ)ل ،كــة نؤُــا ى ضِووبـــةضِووبووُةوةياُة هةطـــةيَ فيـــطنةوْ
زاضوزةغـثةكةى زا  ،زةططيَثـة خـؤى  ،خوخثـةى ُيَوةضِؤكــى ئـةو بيػــج ةــةوح ئــايةتة
ئةوةية :زواى ئةوةى خـواى خةضوةضزطـاض ًووغـا ضِةواُة زةكـاح ٓـاضِووُى بطاؾى زةكــاتة
وةظيـط ،وة ًووغــا خـةياًى خــوا بــة فيــطنةوْ ضِازةطـةيةُــآ ،زةهَــآ ً :ـّ خيَغـةًبـــةضى
خـواَ خـواى ًّ خةضوةضزطــاضى ييـٔـاُييـةكــاُةًِ ،ـى ُـاضزوة بـؤ ى تـؤ  ،تـاكو ئيٌـاْ
بيَِـى ،وة طـةهـى بـةُى ئيػـطِائيويـ ُةنةوغـيَِيةوة ،وة ئيعُيـاْ بـسةى هةطــةيَ ئيٌَــةى
خيَغـةًبـةضاُـى خـوازا بيَـّ ضِظطـاضياْ ببــآ .
زياضة فيـطنةوُيـ زاواى ًونجـيعةى هيَـسةكـاحً ،ووغـاف كة طؤنـاُةكةى زةبـوو بــة
ًـاض ،بؤى زةخـاتـةضِوو ،زةغـثيؿ زةخاتـة بـّ ٓـةُطـوَــى كــة زةضيسيَِــآ زةزضةوؾـيَثةوة،
بيَئـةوةى كة تووؾ ُةخؤؾـي بـةهَةكيـى بووبـآ ،ئِجــا كـة فيــطنةوْ زةظاُـآ ًووغــا
ضِاغـج زةكــاح ،ئـةوةى ئةاــاًى زةزاح ًونجيعةيــة ٓ ،ـةهَسةغـثــآ خةهَــلةكة نةواؾــة
زةكـاح  ،خـؤأل زةكـاتة نــاوى خةهَلـةوة ،زةهَـ َ :ئـةى ًووغــا ! تـؤ يازووطــةضىًِ ،ـيـ
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يازووطـــةضاُج بــؤ كـؤزةكـــةًةوة ،بــا بــعاُد يــازووى تــؤ بـــةٓيَعتطة ،يــاْ يــازووى
يـازووطـــةضاُى ًــّ ؟ غـةضةاـــاَ يازووطـةضةكـــاُى بــؤ كـؤزةكـــاتةوة  ،كــة ضِووبـــةضِوو
زةبــــِةوة  ،هـــة كؤتـــاي زا ًووغــــاو ٓــــاضِووُى بـــطاى غـةضزةكــــةوْ  ،وة فيــــطنةوْ
زاضوزةغـــثةكةى تيَلسةؾ ــليَّ  ،يازووطـةضةكـــاُيـ ئيٌــاْ ز َيــِّ زةبِــة ًػـــوهٌَاْ  ،وة
فيـطنةوْ ٓـةضِةؾـةي ًةضطـياْ هيَسةكــاح  ،زةهَــآ  :هـة غـيَساضةتاْ زةزةَ زةغــج خيَــى
ضِاغـج نةخثـاْ زةبـطَِ ،ئةواُيـ بيٌَِـةتى زةكـةْ هة خـوا زةخاضِيَِةوة ،كة ئـاضاًــيياْ
بـةغـــةضزا بطِ َيــص َي هــةو تانيلطزُةوةيــة زةضبهــّ ،كــة بطيثيــة هــة كـــوشضاُياْ هة يــةْ
فيـــطنةوُةوة  ،خاؾـــاْ فيـــطنةوْ زاضو زةغـــثةكةى ٓـةضِةؾـــةى غـــةبطِيِى ُيَطةكـــاْ
ٓيَؿـثِةوةى ًيَيِةكـاُياْ هيَسةكةًْ ،ووغـاف  بـة طـةهةكـةى زةهَـآ  :خـةُا بــة خــوا
بطــــطْ  ،خؤضِاطــــطبّ  ،غـةضةاــــاًى نــــان ٓــــةض بـــؤ خاضيَعكــــاضاُة  ،ئـــةواُيـ باغــ
كـ َوـؤ َه ــي ب ــآ نـــاضةي خؤيــاْ زةكــةْ  ،بـةزةغـــج فيـــطنةوْ زاضو زةغـــثةكةيةوة ،
ئــةويـ ًوشزةي ــاْ خيَــــسةزاح  ،كــة خةضيلــة خـــوا زوشًِ ــاْ بفةوتيَِ ــآ  ،وة بياُلـــاتة
ييَطـطةوةى ئـةو زوشًِاُة هةغـةض ظةويــسا ،وة تةًاؾـــا بلـاح زاخـؤ نى زةكـةْ ؟
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ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
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ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ .

ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((ئِجا زواى ئةواْ (ُووح ٓووزو قـاهَح لـىوط ؾونةيب) ًووغـاًاْ بـة ُيؿـاُة
(بةهَـطـةو ًونجيعة)كامناُةوة ُاضزة ى فيـطنةوْ كؤًةهَة زةغـثـطِؤيؿـثووةكةى ،كةنى
غـثةًلـاضاُة بطِواياْ خآ ُةكطز ،زةيا غـةضُج بسة  ،غـةضةاـاًى (ؾـووًى) خطاخةكـاضاْ

نـؤْ بوو ! ﯰ وة ًووغـا طوتى :ئةى فيـطنةوْ! بيَطوًـاْ ًّ هة يـــةْ خةضوةضزطــاضى

يئاُةكاُةوة ُيَـطضاوَ ﯹ هةغةضَ خيَويػـثة كة يطـة هة ٓـةق بـة ُاوى خـواوة ُةهَـيٍَ،
بة زهَـِياييةوة ،هة يةْ خةضوةضزطاضتاُةوة  ،بةهَـطـةى ضِووْ ئاؾـلطاَ بـؤ ٓيَِــاوْ ،زةيــا
بـةُى ئيػــطِائيوـٍ هةطـةيَ بِيَطة (با ئيَـطة نـؤيَ بلـةيّ) ﭤ (فيــطنةوْ) طـوتى :ئِجــا
ئةطـةض هـة ضِاغــثاُى ُيؿــاُة (و بـةهَـطــة)يةكــج كــة ٓيَِـــاوة  ،بيدــة ضِوو ﭰ ئةويـــ

طؤناُةكةى ٓةهَساو  ،يةكػـةض بوو بة ًاضيَلى ئاؾـلطا ﭷ وة زةغثيؿـى (هة يةخةيةوة)
زةضٓيَِــا يةكػـــةض بــؤ بيِــةضاْ غ ــد بــوو ﭾ زةغـثـطِؤيؿـــثوواْ هــة طةه ــى فيـــطنةوْ

طوتياًْ :ػــؤطـةض ئةًة (ًووغـا) يازووطـةضيَلى ؾـاضةظاية ،ﮈ زةيةو َى هةغـةض ظةًيِـى
خؤتــاْ وةزةضتــاْ بِ ـآ ،ئِجـــا فةضًاُث ــاْ بــة نيي ــة ؟ ﮑ طوتي ــاْ :خــؤى بطايةكــةى
زواخبةو  ،كؤكـةضةواْ بـؤ ؾــاضاْ بِيَـــطة ﮙ كـة ٓــةضنى يازووطــةضي ؾــاضةظاية بـؤح

بيَِّ ﮞ وة يازووطةضةكاْ ٓـاتِة ى فيـطنةوْ طوتياْ :ئايا كطيَ خةآلمتـاْ ٓةيـة ،
ئةطــةض ئيٌَــة ظايَ بــوويّ ؟ ﮪ (فيـــطنةوْ) طــوتى  :بة َه ــآ  ،وة بيَطوًــاْ ئ َيــوة هــة ظؤض
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وةُعيـــم خـــطاواُيـ زةبـــّ ﮰ (يازووطـةضةكــــاْ) طوتيـــاْ :ئـــةى ًووغــــا ! يـــاْ تـــؤ

(طؤنـاُةكةح) فـطِيَ زةزةى ،يـاْ ئيٌَــة فطِيَــسةض (ى طؤنــاْ خةتةكــامناْ) زةبيــّ ﯜ
(ًووغـا) طوتـى( :ئيَوة ؾــثةكـاُثاْ) فطِيَ بسةْ ،ئِجـا كـاتيَم فطِيَياُـساْ  ،يازوويـاْ هـة

نـاوى خةهَم كـطزو تطغــاُسُياُّ  ،يــازوويةكى ًـةظُياْ كـطز ﯩ وة غطوؾـــٌاْ بـؤ
ًووغا كطز  :كة طؤناُةكةح فطِيَبسة ،يةكػةض ٓةضنى ف َيوَى كطزووياُة ،نووتى زةزا ﯷ
ئيسى ٓةق نةغـداو  ،ئةوةى زةياُلطز خوونةيَ بؤوة ﯾ ئِجا ٓةض هةويَسا (فيـطنةوْ

زاضوزةغـثةكةى) بـةظيّ ظةبووْ بووْ ﰃ وة يازووطةضةكـاُيـ كطُِووؾياْ (بؤ خـوا)

بطز ﰇ طوتياْ  :بطِواًاْ بة خةضوةضزطاضى يئـاُيةكاْ ٓيَِا ﭕ خةضوةضزطاضى ًووغاو

ٓـــاضِووْ ﭙ فيـــطنةوْ طــوتى  :ئـــايا بطِواتــاْ ٓيَِــا  ،خـيَـ ئــةوةى ًؤهَةتثــاْ بــسةَ ؟!
بيَطوًاْ ئـةوة خيـالُيَلــة طـ َيـطِاوتــاُة هـة ؾــاضةكةزا  ،تاكــو خةهَلةكـةى هـــآ وةزةضُـيَّ ،
ئِجــا هةًــةوزا زةظاُــّ ﭯ زةغـــج

نــةكاُثاْ بــة خيَهــةواُةوة (زةغـــثى ضِاغـــج

نــى

نةث) زةبطَِ ،ئِجا تيَلطِاؾـثاْ ٓةهَسةواغٍ ﭸ (يازووطةضةكـاْ) طوتيـاْ :بيَطوًاْ ئيٌَة
بؤ ى خةضوةضزطـاضًاْ زةطـةضِيَيِةوة ﭾ وة تؤف نـةيبيَلٌاْ هيَِـاططى  ،هةغـةض ٓـي
ؾـثيَم غـعاًاْ ُازةىً ،ةطـةض هةغـةض ئةوة كة بطِواًاْ بـة ُيؿـاُةكـاُى خةضوةضزطــاضًاْ
ٓيَِا كة بيِيٌـاُّ  ،خةضوةضزطاضًاْ ! ئـاضاًييـٌاْ بةغـةضزا بطِيَـصةو  ،بـة ًػــوهٌَاُةتيى

طةضزُلةني مبامنطيَِة ! ﮐ وة كؤًةهَى زةغـثـطِؤيؿـثوواْ هة طةهـى فيــطنةوْ طوتيـاْ:
ئـــايا واظ هــة ًووغـــاو طـةهةك ــةى زيَِ ــى  ،كــة خطاخةكـــاضي هــة ظةويــسا بلــةْ  ،خــؤح
خةضغـثـطاوةكاُيؿـج ويَىَ بلةْ ؟ (فيـطنةوْ) طوتى ُ( :ةخيَط) هةًةوزوا كـوضِةكـاُياْ بـة
خةغـثي زةكوشيّ  ،ئافطةتةكاُيؿـياْ بة ظيِسووي زةٓ َيوَـيِةوة  ،وة ئيٌَة بةغـةضياُسا
ظايَ ًـى خيَلةنلــةضيّ ﮧ ًووغــاف بـــة طةهةكــةى خـؤى طــوح  :ياضًـةتي هــة خـــوا
وةضبططْ خؤضِاطـطبّ  ،بيَطـوًاْ ظةًد ٓى خـواية  ،زةيلاتة ًيـطاتى ٓــةض كةغـــيَم هـة

بةُسةكاُى كة بيـةوىَ  ،وة غـةضةااًيـ بـؤ خاضيَعكاضاُـة ﯛ (طةهــى ًووغـا) طوتيـاْ :
خيَـ ئةوةى بيَية ًاْ ٓةض ئاظاض زةزضايّ  ،زواى ٓاتِيؿـج بؤ ًاْ (بة ٓةًاْ ؾيَوة)
(ًووغـا) طوتـىُ :ـعيلـة (ئوًيَس واية) خةضوةضزطـاضتاْ زوشًِاُثاْ هةبـةيّ بةض َي  ،ئيَـوة
هةغةض ظةوى بلاتة ييَِؿـد ،ئِجا تةًاؾـاتاْ زةكاح زاخؤ نؤْ (ضِةفثاض) زةكةْ ﯳ)).
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شـيكردنـةوةي يـةنديَـك لة وشــةكاى
جا ْل َع ًَا)ٖٞ
ذ ٔكٝالْل َع ًَا( )ٖٞأَٟلَٚس ٔ
(ﭑﭒ)  :ؾـايػـثةيةكـــة  ،خـويَِطاويؿـــةتةوة َ ( :
واتة  :هةغـةضَ خيَويػـثة .
ج ُِعُاُ٘لع َعاا ل) يؤضيَلـة هـة ًـاضً ،ـاضيَلى ظؤض
حلٝاا لطاٛسٍْلل،لَ َٚ
بل َٔ َٔلس َ
كشِ ْ
(ﭵ) َ ( :
زض َي ــصو طةوضةيــة  ،وة بـــة (ععااا ) كؤزةكطيَثــــةوة  ،وة هــة نةضِةبي ــسا زةطــوتطيَ :
( َع َعبِتُلسياُاَ٤ل،لَأَ ٟفحٖ اشِتُُ٘) واتة  :ئاوةكـةَ تةناُـسةوة  ،ئاوةكـةَ بـة هـووظة ٓيَِـا ،
هـةوةوة ٓاتوة كة ًـاضيـ كــثوخطِ زةضزةنآ  ،ئةو يؤضة ًاضة ظؤض خيَطا زةيووهَـآ ،
وةن نــؤْ ئـــاو ٓـــةهَسةضِشآ ٓـةهَسةنو َه ــآ ،يــاْ وةن كـــاُى غـةضنـــاوةى ئـــاو كــة
زةتةنـيَثـةوة .
ن ٔبا ٔذ َْٔ ( ،)ٙا َضعَلسيؼ ا)٤ٞ
غل َعأِل َ
ن َٓا َض ٔعلسيكَ اأ ِٛ
ج َز َاُ٘ل َٔأِل ََ ِكاشِّ ٔٙل َ
(ﭸ) َْ ( :ا َض َعلسيؼااَ٤ٞل:ل َ
واتة :ؾـثةكةى ٓـة َهـقـةُـس ،وةن نؤْ تيـط هة كـةواْ زةضزةنــآ  ،تيــطئـاويَــص شيَــى
كةواُـةكة ضِازةكـيَؿــآ .
جاا:ُٙلأََّٖاشَُٙل) واتـة :زواى خػــج ،كةواتـة( :ﮓﮔ) واتـة:
(ﮓ) ( :سَجَ االسألَ َِشَلأَسِ َ
خـؤى بطاكــةى زواخبــة ،ياُــى يــاضيَ ضِايـــاُـبـطـطة .
ح َُعُلعً٢لَُذِٕلَُ ٚذُٕ) ،وؾـةى (ََاذَس ٔٔ٥ل) كـؤى
ج ُِعُل ََذٔ١َٜٓل َُ ٚت ِ
(ﮗ) ( :سياُذَسٔٔ٥ل:ل َ
( ََذٔ َٜٓا)١ية ،يـاُـى  :ؾــاض  ،وة بـة (َُاذِٕ) و ( َُذُٕ)يـــ كـؤزةكـطيَثــةوة .
(ﮥ) ( :سألَجِشُلٚسألُجِ َشُ٠ل ََالُ َٜعالٛدُل َٔالِٔل َعال َٛسبٔلسيعَ َُال ٌٔلدَُْٜ ٛٔ َٝلا َالنااإَللَأِٚلأَُِّ َش ٜٔٚااّل) وؾــةى
جشَ )٠بطيثيـة هة خازاؾـثى كطزةوة  ،كة بـة ئيِػـاْ زةبـــ ِطآ  :ض هـة ضِووى
(أَجِش) و (أُ ِ
زُيــاييــةوة ،ض هـة ضِووى زواضِؤشييــةوة .
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ر ازِ ٔمل
(ﯴ)  :واتــة  :نــــوح زةزا َ ( ،ي ٔكفِ ا اتُلسيؼٖا اا٤ٞلَأيِ َك ِف اُ٘ل ََ ٚت ًَا َكفِ ا اتُُ٘ل:ل َت َٓ ا ااَٚيِتُُ٘ل ٔايِ ٔ
طاٛسْ٤ل ايِ َف ِٔلَأ ٔٚلسي َٝال ٔذ) واتة  :ظؤض بـة كـاضاًةي ئةو ؾــثةَ وةضطــطح  ،ئِجـا بــة ظاض ،
ياْ بـة زةغـج ،كة هيَــطةزا ًةبـةغـج خيَى طؤنـاُةكةى ًووغـاية كـاتيَم بـووة ًـاض ،
ٓـةًوو ئةو زاضو خةتاُةى كة يازووطـةضةكـاْ يازووياْ خيَلطزبوو  ،كطزبووياُّ بـة
ًاض  ،هةبـةضنـاوى خةهَــمٓ ،ـةًوويــاُى بـة زةًـى نــوتـسا.

ر الٗلَإِٔل َٜه اإَ ٛل
ـ اشُٚفٕل َع أِل َٚجِ ٔٗ ا ٔ٘لس ٖي ا ٔزٟل َٔ ٜ
ن اٌٗل ََ ِ
(ﯶ) :واتــــة :زةزةْ( ،سإلٔ ِف اوُ:ل ُ
َع ًَ ِٝا ٔ٘لَ٘ٓٚلقٌٝليًشٜاحلسيعادياال١لعألسياُٗ االبل:لَؤتفها١ل)  ،وؾــةى (ٔإ ِفالو) بطيثــية
هة ٓـةض ؾـثيَم كة هة ضِووى خــؤى  ،كـة خيَويػــثة هةغــةضى بــآ  ،بـسضيَ { ،بؤيـــة
(ٔإ ِفالو) بــة ًاُــاى ٓـةهَـطــةضِاُةوةو  ،بـــة ًاُــاى زضؤ ٓــاتوة  ،وة (ٔإ ِفالو) بـــة ًاُــاى
ٓـة َهـط ــيَطِاُةوةى ؾـــثيَم ٓـــاتوة  ،بؤيــة بـــة ؾـــاضو ئـاوةزاُييةكـــاُى طـةهــــى يااٚٛط
طوتــطاوة ِ َُ ( :ؤ َتفٔهاا ) واتة  :ئـةو ئـاوةزاُييـاُــةى كـة ٓـة َهــطـــيَطِضاُةوة}  ،وة ٓـةض
بؤيـةف بة (بــا)يةن كة هة ضِيَـى خـؤى زةزاح زةطوتــطآ (َؤتفه. )١

(ﰂ ) :واتة :ظةبووُـاْ( ،ؿَأِشلٚلؿَا َِشَلؿَاَِاسسّل:لأٟل:لرٍَٖ) ،واتـة  :ظةبـووْ ًولـةض
ـ ُِشُل َف َُٗٛلؿَاِ ل)  ،واتة  :بهوون زةبـآ ،
ؿ ُِشَ) واتة  :بهـوون بوو ِ َٜ( ،
بوو ،بـةآلَ ( َ
ؿا َِشَسَل َف ُٗاَٛلؿااا ٔشِ) واتــة  :ظةبــووْ بــوو  ،يــا زة َهــآ :
ؿاَِاسَسّلَ ٚ
ـا َِشُل َ
ؿا ِٔشَلِ َٜ
بـــةآلَ ( َ
(سيـ ااا ٔشُل:لسيشَسكااٞل َُِٔٓ ا ا ٔض َئ١لسيذْٖٔ ا ا( ، )١ٖٝؿ ااا ٔش) بـــة كةغــيَم زةطــوتطيَ كــة بـــة
خيَطـةيةكى ُعَ خةغـج ضِاظى بــآ .

َّاش)
جا ْٔا ٕلآ ٔ
َّا َش٣ل َٔأِل َ
جا ْٔا ٕلٚسألُ ِ
ذاذَس َُُٖال َٔأِل َ
(ﭳﭴ)  :واتــة :خيَهــةواُة ( ،أَٟلإٔ ِ
زةغـثى ضِاغـج خيَـى نةخيــاْ زةبـطَِ  ،ياخـوز بـة خيَهــةواُـةوة .

(ﭽ)  :واتـــة َُِٓ( :ـَ ا اشٔفُ ، )ٕٛزةطــــةضِيَيِةوة ( ،سإلٔ ِْكٔا االَبُل:لسإلِْٔـٔا اشَسف) واتـــة :
طـةضِاُــةوة .

(ﭿ ﮀ ﮁ)  :واتة  :هيٌَاْ بـة ضِةخِة ُاطـطى  ،هيٌَاْ بـة نـةيب ُاطــطى َ َْ ( ،ك ُِالتُل
ؼاَ٤ٞل َٔ َْ ٚك اُِتُ ااُ٘لٔإ َرسلَأِْ َهشِ َتاُ٘لٔإ َٖاال ايًٖظ ااإٕل َٔٚإ َٖاال ٔايعُكُ ا ٛاا ،)١واتــةُ :لـووهَــيي ــٍ هــةو
سي ٖ
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ؾــــثة كــطز ،يــا بـــة ظًــاْ ُلـووهَــــي هـــــآ بلــــةى ،يــاْ بـــة غــــعازاُْ ،لـــووهَي هــة
كةغــيَم بلةى كة بؤنى واى كطزوة.
ؿ ا َب ِبلاتُل ََالالفٔٝاال ٔ٘) َ ( ،ديِاال َ )ٛئـــةوةية كـة ئـــاوى
(ﮋﮌﮍ) َ( :أفِ َش ِاالتُلسيذٖيِاال َٛل:ل َ
خآ زةضزيَِى  ،كة بوَــيَى َ( :أفِ َش ِتُُ٘) واتة ٓ :ـةضنى ئـاوى تيَــسا بـوو ٓ ،ــةهٍَ ضِؾــج ،
ئـــةواُيـ زاوا زةكـــةْ  ،زةهَــيَّ  :خــــواية ئــــاضاًييةكى ظؤض ٓـةهَبـــطِيَصة غــــةض زيَ
زةضوومنـــاْ ،نـــوُلة بــــة ئـاضاًييـــةكى ظؤض ُةبـــآ ُ ،ـــاتواُد بـةضٓـةهَػــــثيى ئـــةو
ٓـة َهـويَـػـج ٓـةضِةؾـةيـةى فيـطنةوْ بلــةيّ.
ذا ٕذل َُِٔٓٗ َُاا)
ناٌِّل َٚس ٔ
(ﮦ) ( :سيكَ ا ِٗلاشُ:لسيَِ ًَباا١لَٚسي ٖتازِ ٔيٌُٝل ََ َعا ا ّال،ل َُٜٚظااتعِ ٌَُُل ٔفاٞل ُ
ٓـةَ بـة ظاهَـبووْ زةطوتطيَ  ،وة ٓـةَ بــة ًوـديَلــةض كــطزْ زةطوتــطيَ  ،ويَـلــطِا  ،وة
بـة ٓـةض كـاًيَليؿــياْ زةطوتـطيَ .
(ﯨ) َ ( :عظا٢لطَ َُ ْعل ََ ٚت َشجٓ ٕ( )ٞعظا )٢بطيثية هة ئوًيَسةواض بووْ ٓيـوا خـواغــ ،
ظ ا َشٚسليَ َع اٌٖل
ن ا ٔث ل َٔ ا َٔلسي ااُ َفظِّ ٔشٜٔلفَ ٖ
ئِجـــا وةن ضِا يبــــ ئةغــفةٓـــاُى زةهَــــآ َ َٚ ( :
ـالحٗل َٔا َٔلسهللٔل،لٔ َٚفاٞل َٖا َزسل
الل َٔ ٜ
جااَ٤ل َ
ََ ٚعظاا٢ل ٔفالٞلسي ُكاشِإٓل اياالالٖ ٔص ّٔل ََ ٚقاايُٛسلإٕٖٔلسيطٖ َُا َعل َٚسيشٖ َ
ول َ ٜازِنُشُٙل ٔي َٝه اإَ ٛلسإلِْٔظ ااإل
ن ا َشل َر ٔي ا َ
ع ا ا ٕشل،لَ َٚرسىَلَإٖٔلسهلللتَ َع اايَ٢لإٔ َرسلرَ َ
َٔ آُِِِٗلقُـُ ا اٛسُل َْ َ
ألِٕل َٜهاإَ ٛلُٖ ااٛلتَ َع ااايَ٢لَٜشِجُ اا ، )ٛواتـــة  :ظؤض َيـــم هــة ضِووُةكـــةضةواُى
الل َ
َٔ ِٓاُ٘ل َسسجٔ َ ٝاا ّال َ
ظالا )٢يــاْ بـة (الصّ)ةكــةياْ هيَـلساوةتــةوة  ،بؤيــة
ًاُايةكاُى نوضِئــاْ ( َي َعاالٌٖ) و ( َع َ
طوتوويـــاُة ٓ :يـــواو ئوً َيـــس ،بــؤ خـــوا ضِاغــــج ُيـــة  ،بــةآلَ ئـــةوة كوضتبيـِيـــى يــة ،
نوُـــلة كــة خـــواى بــةضظ باغـــى ئــةوة زةكـــاح ً ،ةبةغـــج ئةوةيـــة كــة ًــطؤ ــــ
ئوًيَـسةواض بآ ُ ،ـةن خـواى بةضظ ئوًيَـسى وابـآ !
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى

قو ان هغ كا ني هب هس رىـاتي مو و سا و ىـا ر و و ن و
7

هك هل هك يا ن و فير هع ون

زةتــواُد نؤُا ةكـــاُى بـةغـةضٓـــاتى ًووغـــاو ٓـــاضِووُى بــطاى طـــةهةكةياْ هةطـــةيَ
فيـطنةوْ زاضو زةغـثةكةيسا  ،بؤ غــيَعزة ( )13نؤُاغ زابـةف بلةيّ :
قؤنااا ا

يةكاااااة  :نةوغــــيَِطاُةوةى بــــــةُى ئيػــــطِائيى هة يـــــةْ فيــــــطنةوْ

زاضوزةغـثةكةيةوة  ،واتة :خيَــ ئةوةى كة ًووغـا  هة زايم بـآ ،ئـةَ نؤُا ـة بــة
خوـــةى يةكـــةَ هـــة غــــووضِةتى (سيكـ ااف)زا باغـــلطاوة  ،هـــة ئـايةتةكــــاُى ( 1تـــا ، )8
ٓـةضوةٓـــا هــة نــةُس ؾـــويَِيَلى زيلــةف زا ئـــاًاشةى خيَلــطاوة ،وةن :غـــووضِةتى (طاا٘)
ئـايةتى ( )47غـووضِةتى (سيؼعشس )٤هة ٓـةض زوو ئـايةتى ( 10و )11زا.
قؤنا ا دووة  :هة زايـلـبووُى ًووغـا  ،وة بـةخيَوكــطاُى هـة ًـاهَــى فيــطنةوُسا ،
ئــةَ نؤُا ــةف بـــة خوــةى يةكــةَ ٓـــةض هــة غـــووضِةتى (سيكـااف)زا باغــلطاوة ،هــة
ئـايةتةكـاُى ( 7تا )13زا  ،بـةآلَ هة غـووضِةتى (طا٘ل)زا  ،ئـاًاشةيةكى كــوضتى خيَلـطاوة ،
هة ئـايةتةكـاُى ( 37تا )40زا.
قؤنا ااااا ضايَاياااااة  :خيَطـةيؿـــــثِى ًووغـــــا و طـــــةوضةبووُى  ،وة خاؾــــــاْ
بـةضطـطييلطزُى هة طـةهةكـةى خؤى  ،وة كـوشضاُى نيبثييةن بـة زةغـثى  ،كــاتيَم ئـةو
نيبثييـــة هةطـــةيَ يــةكيَم هــة بـــةُى ئيػـطِائيى زا تيَلطيــطاوة  ،ئــةَ نؤُا ــة تــةُيا هــة
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غـــووضِةتى (سيكـااف)زا باغــلطاوة ،هــة ئـايةتةكـــاُى ( 14تــا )21زا  ،وة هــة غـــووضِةتى
(سيؼ ااعشس )٤هـــة ئــــايةتى ()14و ئـايةتةكــــاُى ( 19و  )20زا ئــــاًاشةيةن كـــطاوة  ،بــــة
كـوؾـثِى بابايةكى فيـطنةوُيـ .
قؤنا ا ضاوازة  :ضِاكطزُى ًووغـا  بؤ ًةزيـةْ ؾــواُيى كطزُـى  ،بـؤ ًــاوةى زة
( )10غـايَ ،ئـةوةف بــة خوـةى يةكـةَ ٓــةض هـة غــووضِةتى (سيكـافل)زا باغـلطاوة ،هـة
ئـايةتةكـاُى ( 22تا )28زا  ،بـةآلَ هة غـووضِةتى (ط٘)زا  ،ئـاًاشةيةكى كـوضتى خيَلطاوة ،
هة ئـايةتى ()40زا  ،وة ٓـةُسيَم هة تويَصةضةواُى نوضِئـاْ زةهَـيَّ  :ئـةو خيـاوةى ًووغــا
 زة غـــايَ ؾـــواُيى بــؤ ك ــطزوة  ،خيَغـةًبـــةض ؾـونـةي ــب  بــووة  ،بـــةآلَ وةن
زواي ـ باغ ـ زةكــةَ ،بـــة خ َيــى تيَطـةيؿـــثِى ًــّ خيَغـةًبـــةض ؾـــونةيب ُ ــةبووة،
بـةهَـلـو خيــاويَـلى قـــاهَح خـواُــاؽ بــووة.
قؤنا

ثايَنجااة  :طــةضِاُةوةى ًووغــا  بـؤ ًيػــطِ  ،وة بــةزةَ ضِيَطــاوة كطاُـى بــة

خيَغـةًبـــةض ،وة ُيَطضاُــى بــؤ ى فيـــطنةوْ زاضوزةغـــثةكةى ،ئــةَ نؤُا ــة ويَــطِاى
غـووضِةتى (سيكـف) هة ئـايةتةكـاُى ( 29تا )35زا  ،هة غـووضِةتى (ط٘)  ،ئـايةتةكـاُى
( 9تــا )48زا بـــة زض َيــصي  ،باغــلطاوة ،وة هــة ٓـــةض كـــاَ هــة غـووضِةتةكـــاُى (سيؼااعشس)٤
ئـايةتةكــــاُى ( 10تـــا )17زا  ،وة غــــووضِةتى (سيُٓ ااٌ) ئـايةتةكــــاُى ( 7تـــا  )12زا  ،وة
غـووضِةتى (اهِاظناح) ئـايةتةكـاُى ( 15تا )19ؾسا ٓـاتوة ،ئِجا زيـاضة هـة ٓــةض كــاَ هـةَ
غــووضِةتاُةزا  ،كة ئةَ ضِووزاواُـة بــاؽ زةكـطيَــّ بــة ؾــيَوةيةكى زيلـةى ييـا هـةوةى
زيلة باؽ زةكطيَـّ  ،ياخـوز ٓـةُسيَ ؾـج باؽ زةكـطيَ  ،هـة ؾـويَِةكــاُى زيلـةزا بـاؽ
ُةكـطاوة ،وة بـة ٓـةًووياْ زميـةُيَلـى تيَـطو تـةواو طـؿـثطـيـطًاْ زةزةُة زةغـج .
قؤناا

شاةشاااة  :ضِووبـــةضِووبووُةوةى ًووغـــاو ٓـــاضِووْ (عًُٗٝااالسيظااالّ) هةطـــةيَ

فيـــطنةوْ زاضوزةغـــثةكةيسا ،ئــةَ نؤُا ــةف  ،ويَــطِاى غـــووضِةتى (سيكـ افل) هــــة
ئـايةتةكـاُى ( 36تا )39زا  ،هة غـووضِةتى (سإلطاشس٤ل)يؿسا  ،ئايةتةكـاُى (101تا )103زا ،
وة غـووضِةتى (طا٘ل) ئـايةتةكـاُى ( 47تـا )56زا  ،وة غــووضِةتى (سيؼاعشس٤ل) ئـايةتةكــاُى
( 18تا )37زا  ،وة غـووضِةتى (سيُٓاٌ) ئـايةتةكـاُى ( 12تا )14زا ٓـاتوةٓ ،ـةض يـاضة بــة
ؾـيَواظيَـم .
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حاةوتااة  :شيــاْ بـةغـةضٓـاتةكــاُى ًووغـــاو ٓـــاضِووُى بـطاى هةطـــةيَ بـــةُى

ئيػـــــ ِطائيى فيـــــطنةوْ زاضوزةغـــــثةكةيسا ،وة كؤكطزُــــةوةى يازووطـةضةكــــــاْ
ضِووبـةضِووبووُةوةياْ هةطـةيَ ًووغـا زا ،ئةَ نؤُا ة بـة خوةى يةكةَ هة غـووضِةتى
(ط٘) ئـايةتةكـاُى ( 57تا )76زا  ،ظؤض بــة وضزيــى ،وة هـة غــووضِةتى (سيؼاعشس٤ل)يؿـسا ،
بـــة ٓـــةًاْ ؾـــيَوة  ،هــة ئـايةتةكـــاُى ( 36تــا )51زا بـــة وضزيــى ٓـــاتوة ،بـــةآلَ ٓـــةض
كـاًيَلـياْ تـاَ نيَـصو وضزةكـاضي تايبـةح بـةخـؤى تيَـسايـة .
قؤنااا

هاةشااامة  :توُــسكطزُى غعايةكـــاْ هة يــةْ فيـــطنةوُةوة  ،هةغـــةض بـــةُى

ئيػطِائيى طـطفثاضبووُى فيـطنةوْ زاضوزةغـثةكةى بـة نةُس بـةآليةكـةوة ،ئـةًيـ
بــــة خوـــةى يةكـــةَ هـــة غــــووضِةتى (سألع ااشسف) ئـايةتةكــــاُى ( 130تـــا )135زا ٓــــاتوة،
ٓـةضوةٓـــا هــة غـــووضِةتى (سإلطااشس)٤يـــ هــة ئـايةتةكـــاُى ( 101و )102زا ئـاًاشةي ــةكى
كـوضتـى خيَلــطاوة .
قؤنا

ناؤياة  :زةضبـاظبووُـى بـةُى ئيػــطِائيى خِـلــاُى فيـطنــةوْ غــوخايةكــةى

هــة زةضيــاى غـــووضزا ،ئــةًيـ هــة ظؤض ؾـــويَِسا ٓـــاتوة ،بـــةآلَ بـــة خوــةى يةكــةَ هــة
غـووضِةتى (سيؼاعشس٤ل) ئـايةتةكـاُى ( 52تا )68زا بــة كــوضتيى ٓــاتوة ،وة هـة غــووضِةتى
(سإلطاشس٤ل)يــ هــة ئـايةتةكـــاُى ( 103و )104زا بــة كـــوضتيى ئــاًاشةى خيَلــطاوة ،وة هــة
غـــووضِةتى (طاا٘) ئـايةتةكـــاُى ( 77تــا )79زا  ،زيػـــاْ بـــة تةفكــي َى بــاؽ زةكـــاح ،وة
ٓـةضوةٓــــا هـــة غــــووضِةتى (سيكـ ااف) ئـايةتةكــــاُى ( 41و )42زا  ،وة هـــة غــــووضِةتى
(سيـاافا ) ئـايةتةكـاُى ( 114تا )122زا  ،وة هة غـووضِةتى (سيزسسٜا ) ئـايةتةكــاُى (38
تا )40زا  ،ئـاًاشة بـةَ بـةغـةضٓـاتة كطاوة.
قؤناا

دةيااااة ُ :يؿـــثةي َيبووُى بــةُى ئيػــطِائيى هــة بيابــاُى غــيِازا  ،ئــةًيـ هــة

نةُس ؾـويَِيَلسا باغلطاوة ،وةن غووضِةتى (سألعشسف) ئـايةتى ( ،)160وةن زواي باغ
زةكةيّ  ،وة غـووضِةتى (ط٘) ئايةتى ( 80تا  ،)82وة غـووضِةتى (سيبكش )٠ئـايةتى (.)57
قؤنا

يا شدةياة  :وةضطيـطاُى تةوضِاح هة يـةْ ًووغـاوة هـة خــواى خةضوةضزطــاض  ،كـة

هـة هةوةةكـــاُسا ُووغــطا بــوو ،ئــةًيـ هـة نــةُس غـــووضِةتيَلسا ٓـــاتوة ،بـةتايبـــةح هــة
غـــووضِةتى (سألعااشسف) ئـايةتةكـاُـــى ( 143تــا  ،)145وة غـــووضِةتى (طاا٘) ئـايةتةكــــاُى
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( 83تا  ،)98بـة تةفكـيىَ باغـلطاوةٓ ،ــةضنةُسة هـةوىَ باغـ ئةهــواح ُـةكطاوة ،بــةآلَ
هةوكـــاتةزا ئــةو بـةغـةضٓـــاتة ضِوويــساوة ،واتــة :زواى ئــةوةى كــة ًووغـــا تــةوضِاتى هــة
هـةوةةكـاُسا وةضطـطتوة ،ئةو بـةغـةضٓـاتة ضِوويـساوة  ،كة هةو ئـايةتاُةزا باغـلطاوة .
قؤنا

دواشدةياة  :زاواهـيَلطزُى ًووغـا هة طـةهةكةى بؤ ئـةوةى بهـِة ؾـاضيَلــةوة  ،وة

غـةضخيَهيـيـلطزُياْ  ،ئـةويـ هـة نـةُس ؾـويَِـيَلــسا ٓــاتوة  ،هـة غــووضِةتى (سيبكاش٠ل)
ٓـةضزوو ئـايـةتى ( 58و )59زا  ،وة غـووضِةتى (سياُا٥ذ )٠بـة تايبـةح ئـايةتةكاُى 20( :
تا  ، )24وة هة غـووضِةتى (سألعشسف) ٓـةضزوون ئـايةتـى ( 161و )162زا .
قؤنا

ضايَصدةياة ُ :ائوًيَـسبووُى ًووغـا هة طـةهةكةى خاضِاُةوةى هة خـوا  ،بؤئةوةى

هــة يةكـسييـــاْ ييابلـــاتةوة  ،ئــةَ نؤُا ـــة ،وة ئــةَ ضِووزاوة  ،تــةُيا هــة غـــووضِةتى
(سياُا٥ذ )٠ئـايةتةكـاُى  25( :و )26زا ٓـاتوة.
زيـاضة ئيٌَـة تويَصيِـةوةى نؤُا ةكـاُى يـةن زوو و غـآ نواض خيَـِج (،1ل،2ل،3ل4ل،ل)5
بؤ تةفػـيــطى غــووضِةتى (اهقكـل) غــووضِةتى (طا٘ل) ٓـة َهـسةطــطيّ ،هةبــةضئةوةى وةن
طومت ــاْ  :هـــةوىَ ظيـــاتط باغـــلطاوْ ،وة ٓـةوهَـــسةزةيّ هيَـــطةزا نػـــة هةغـــةض غـــةضيةَ
نؤُا ةكـاُى 6( :لٚل7لٚل8لٚل9لٚل 10و 11لٚل12ل )13 ٚبلةيّ ،هةبـةض تيؿلى ئةو ؾـةغــج
( )69ئــــايةتةى غــــووضِةتى (سألع ااشسف)زا  ،وة بيَطوًـــاْ ٓــــةُسيَم يـــاضيـ باغـ ـ ئـــةو
نؤُا اُـةى زيلــةف زةكــطيَ  ،وة ٓــةُس َى بابــةتى زيلــة  ،بـةتايبــةح كـة هـة غـــووضِةتى
زيلةزا ٓـاتنب  ،كـاتيَم زةطـةيِة تةفػــيـطى ئةو غـووضِةتاُة خـوا خؿــثيواْ بـآ تةًـةْ
بــان بـآ  ،هــةوىَ ظيــاتط زةياُثويَصيِــةوةٓ ،ـةضنــةُسة هــة غـــووضِةتى (سألعااشسف)يؿــسا ،
ئـاًاشةياْ خيَسةكةيـّ .
ًاوةتـةوة بوَـيَيـّ  :زوو بـةغـةضٓـاتى زيلةى تايبـةح ٓـةْ  ،هة غـةضطوظؾـثةى ًووغــا
زا ،كــة ٓـــةض كـــاًياْ تــةُيا هــة يــةن غـــووضِةتسا ٓـــاتووْ ،ئــةو زوواُــةف هــة كـــاتى
طـةيؿــثٌِاْ بـة تةفػــريكطزُى غـووضِةتةكـاْ زا زةياُثويَـصيِـةوة ،ئةواُيــ بطيثـد هة:
يــةن :بـةغـةضٓـــاتى ًووغـــا و بـــةُسةيةكى قـــا َه ى خـــوا ،كــة ًووغـــا وةن نوتــاب
غـةفةضى هةطـةهَسا كـطزوة ،تاكــو ظاُيـاضي هــآ فيَــط بـآ ،ئـةوةياْ تـةُيا هـة غــووضِةتى
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(سيهٗف)زا ٓـاتوة ،هة ئايةتةكـاُى  60( :تا )82زا  ،واتة  )23( :ئـايةح تةضخاْ كطاوْ ،
بؤ ئةو بـةغـةضٓـاتة ،خـوا خؿــثيواْ بـآ  ،كة خيَيطـةيؿـثد زةيثـويَصيِـةوة .
زوو  :بـةغـةضٓــــاتى ٓـةضِةؾــــةكطزُى فيــــطنةوُة  ،هـــة ًووغــــا  كـــة بيلــــوشيَ ،وة
بـةضطـطييلـطزُى يةكـيَم هة زاضوزةغـثةى فيــطنةوْ هـة ًووغــا  ،كـة ئـةو كةغــة
ئةٓوـــى ئيٌــاْ بــووة ،ئــةو بـةغـةضٓـــاتة تــةُيا هــة غـــووضِةتى ( ااافش)زآ ،ـــاتوة هــة
ئـايةتةكـاُى ( 23تا )46زا  ،واتة  :ئـايةتيـ تةضخاْ كطاوْ  ،بؤ ئـةو بـةغـةضٓــاتة كـة
بـة ضِاغــثيـ ظؤض ييَـى خةُــسو نيبــطِةتـة .
ئيَػـثاف ضِاغـثةوخؤ زةنيِـة غـةض ًاُاى طؿــثى ئــةو بيػــج ةـةوح ( )27ئايةتـةى
كة ئةَ زةضغـةًاْ خيَم زيَِّ باغـى نؤُا ـى ؾـةف ()6ى شيــاْ بةغــةضٓاتى ًووغــاو
ٓـــــاضِووُى بـــــطاى طةهةكةيـــــاْ  ،فيـــــطِنةوْ زاضوزةغـــــثةكةى زةكـــــةْ  ،كــــة وةن
خيَؿـثـطيـ باغـٌاْ كطز  ،ئايةتةكاُى 13( :ل–ل: ْ)129
خواى بةضظو بآٓـاوتا خاف ئـةوةى باغـى بةغـةضٓاتى ٓـةضكاَ هـة :
ُـووح ٓـووزو قـاهَــح ي ااٚٛطل و ؾـونةيبــى عًاِٗٝلسيظااالّل هةطـةأل طةهةكاُيــاْ زا ،
كطز ،ئةجمـاضة زيَثـة غـةض باغـى بةغــةضٓاتى ًووغــاو ٓـاضِووُــى بــطاى عًُٗٝاالسياظااالّل
هةطةأل فيـطنةوْ زا  ،كة طةهةكةياُيـاُى زةنـةوغاُسةوةو غـؤ طةو بيَـطاضى خيَسةكطزْ .
ٓةهَبـــةتة ئاًــااى غـةضةكيـــى هــة ضِةواُـــةكطزُى ًووغـــاو ٓـــاضِووُى بـــطاى بـــؤ ى
فيـطنةوْ فيـطنةوُييةكاْ  ،بطيثـى بـووة هـة زةضبـاظكطزْ نوتاضكطزُــى طةهــى بةُــى
ئيػـــــطِائيى  ،هـــة نةُطــــى فيــــطنةوْ زاضوزةغـثةكــــةى  ،وةن خــــوا  هـــةوباضةوة

فةضًوويـةتــــــــــــــى  :ﮋﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ...ﯽﮊ طــه .
غـةضةتا خــواى تـان

خــان زةفـةضًوآ  :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰﮊ األعزاف.
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زيـــاضة هــةَ ئايةتــةى يةكــةَ زا  ،خـــواى كـــاضبةيآ كوضتــةو طوؾـــطاوى بةغةضٓـــاتى
ًووغـاو فيـطنةوْ زةخاتةضِوو ،كة ئةًـة وةن خيَؿــةكى وايــة بـؤ كـؤى بةغـةضٓاتةكــة ،
زةفةضًـوآ :
خاؾـاْ زواى ئةواْ (زواى ُووح ٓـووزو قـاهَـح يااٚٛطل و ؾـونــةيب) ًووغــاًاْ بـة
ُيؿـاُةكامناُةوة ُاضزة ى فيـطنةوْ زاضوزةغـثةكةى ( كؤًةهَـة زةغـثـطِؤيؿــثووةكةى)،
كةنـى بةٓـؤى بيَـبـطِوايى يـاُةوة بة ئايـةتةكاُـٌاْ  ،غـثةًلاضييـاْ كطز  ،زةيـا غــةضُج
بسة غـةضةاـاًى غــثةًلاضاْ نـؤْ بوو !
زواتـــط بــاؽ زةكةيـــّ ــــ هــة ًةغـــةهة ططُطـــةكاْ زا ــــ كــة وؾـــةى (ظً ااُٛس) بؤخــؤى
(تَعاَذِّ )ٟزةكـاح خيَويػـثى بة خيــج (ذااشفل) ُيــة  ،بـةآلَ هيَــطةزا وؾــةى (ظًااُٛسل) بـة
خيَـى بِهـيِةي خػــثِةُيَـو (تلُ ) ًاُـاى (نفاشٚس)يؿـى ُاواخـّ كـطاوة .
ئِجـا خـواى خةُٔـاُـعاْ زيَثـة غـةضباغـى نؤُيــةتى زواُــسُى ًووغــا بـؤ فيــطنةوْ :

ﭽﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ

واتـة :وة ًووغـا فةضًووى  :ئةى فيـطنـةوْ ! ًّ هة يةْ خةضوةضزطــاضى يئاُةكاُـةوة
ضِةواُــة كــطاوَ  :ؾـايػـــثةًةو هةغـــةضَ خيَويػــــثة كــة يطـــة هــة ٓـــةق ضِاغـــثيى بــةُاوى
خـواوة ُة َهيَـٍ ؛ بة زهَِيـايى ًـّ هـة خةضوةضزطــاضتاُةوة بةهَـطــةو ًونجيـعةيةكــى ضِووْ
ئاؾـلطاَ ــ بـؤ ئيػــداتى ضِاغــثيى خــؤَ ـــ بـؤ ٓيَِــاوْ  ،زةيــا طةهــى بـةُ ئيػـ ِطائيـوــٍ
هةطــةأل بِيَـطة (با ئيَـطة بةيآ بٔيَـوَـّ).
وةن زةبيــِد ً :ووغـــا  هـة يةكــةًد زواُـسُى زا بــؤ فيــطنةوْ  ،نــةُس ؾـــثيَم
زةخـاتة ضِوو :
 /1بـــة ُاظُــــاوى خازؾـايةتيـ ــى بةضِيَــــعةوة باُطــــى زةكـــاح (ﯳ!) نوُلــــة بـــة
خيَهــــةواُةى نةًــــم واتــــاى بـــاوى ئـــةو ضِؤشطــــاضةوة  ،وؾــــةى (فاشعاااُ )ٕٛاظُـــاوى
خازؾـايةكاُى ًيكـط بووة !

....
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يـــةْ خـــواى خةضوةضزطـــاضى يئاُـةكاُـــةوة ُ َيـــطضاوة ( :ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)  ،كـــةواتة ٓ :ـــةض هـةخــؤوة ُةٓـــاتوة  ،يةخـــةى فيـــطنةوْ
بطـطآ طـيَهـةهَـى خآ بلـاح .
 /3ضِايـسةطةيةُـآ كة هة غـؤُطـةى ئةوةوة كة بةُاوى خـواوة زةزوآ ،يطـة هـة ضِاغــثيــى

ٓةنـب َيـــصيى  ،بــة ضِةواو ؾـايػـــثةى خــؤى ُاظاُـــآ  ( :ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ .) ...
 /4ضِايـسةطةيةُـآ كة خؿــج ئةغـثووضة بـة بةهَــطةو ًونجيــعةى زةغـثاوغــاُلةضى ضِووْ
هة يـةْ خـةضوةضزطـاضةوة  ( :ﭛﭜﭝﭞﭟ.)...

 /5وة غـةضةاـــاَ ئاًاا ــة غـةضةكييـــةكةى خـــؤى زةخـــاتةضِوو كــة ضِظطـاضكطزُـــى طةهـــى

بةُــى ئيػـطِائيـوــة  ،هـةو شيـــاُة كوهـةًةضطيـيــةى شيَـطزةغــثى فـيـطنـــةوْ ( :ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ. ) ...

ئِجـا فيـطنةوُيـ زيَـثـة نػـــة  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰ ﭼ واتـــة  :فيـطنـــةوْ طوتـــى  :ئةطـــةض هــة ضِاغـــثاُى  :ئةطـــةض بة َهـــطةو
ُيؿـاُةيةكـج ٓيَِـاوة  ،بيدـة ضِوو .
زيـــاضة فيـــطنةوْ ويػـــثوويةتى ٓـــةض هة ِضيَـــوة تاُــة هــة ضِاغـــثطؤيى ًووغـــا بـــساح
تؤًةتبـاضى بلـاح بة زضؤ !
ئِجـــا ًووغـــا زوو بةهَـــطةو ًونـجيـــعة ضِؤؾـــِةكةى خـــؤى  :طؤناُةكـــةى زةغـــثى
غـدى زضةوؾـاوةى  ،وةن زوو بةهَـطة ُيؿــاُةى ئيػــداتى زةنـوايــةكةى زةخــاتة ضِوو :

ﭽﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭼ واتـة  :ئِجـا (ًووغـا) طؤنـاُةكةى ٓاويؿـج  :يةكػـةض بوو بـة ًاضيَـلى ئاؾــلطا.
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وة زةغـثيؿـى ( هة بّ ٓةُطـوَـى ضِاغـثى  ،ياْ هـة يةخةكـةى) زةضٓيَِــا  :يةكػــةض غــدى
زضةوؾـاوةو بوو بؤ تةًاؾـاكـاضاْ .

ئِجـا زةغـج خيَــوةُسة نػــة ضِؤيؿــثوواُى زةوضى فيـطنــةوْ  ،زيَِــة نػــة  :ﭽﭿ

ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ  .واتـــة  :كؤًة َهـــة زةغـثـطِؤيؿـــثووةكة هــة طةهـــى فيـــطنةوْ
طوتيـــاْ  :ئةًــة (ًووغـــا) يازوطـةض َيـــلى ؾـــاضةظاية .زةيـــةوآ هةغـــةض ظةًيـــِى خؤتـــاْ
وةزةضتـاْ بِـآ ؛ ئِجـا ئايـا فةضًاُثـاْ بة نيـيـة ؟
ؾـاياُى باغيؿـة هة ؾـويَِـى زيلـةزا ٓــاتوة  ،كـة فيـطنــةوْ بـة (ﮀ)ةكـةى طوتــوة
نـى بلـةيّ ؟ :

ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﭼ الشـعزاء .
ٓةهَبــــةتة ئـــةوةف بةٓــــؤى ييـاواظيــــى غـيانةكــــاُةوةيةو ،هـــة ٓـةضزووكيؿـياُــــةوة

زةظاُـطآ كة (ﮀ)ى فيـطنةةوُيـ بووُـةتة بةؾـيَم هة فيـطنةوْ تيَـيسا تواوُـةوة!

ئِجــا زاضوزةغـــثةكةى فيـــطنةوْ زةغـــج زةكـــةْ بــة خػـ ــثِةضِووى خيَؿـــِياضاْ بــؤ

فيـطنـــــــةوْ  :ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﭼ  .واتـة  :كؤًةهَـة زةغـثـطِؤيؿـثووةكـة طوتيـاْ  :خــؤى بطايةكــةى
زواخبـــة (ٓيـــ بطِيـاضيـــاْ هــةباضةوة ًـــةزة) وة يِا ِضنيـيـــاْ بــة ؾـــاضاْ زا بِ َيـــطة .كــة
ٓـةًوو يـازووطةضيَـلى ظاُـاح بؤ بيَـِـّ (بؤ بةضةُطـاضبووُـةوةى ًووغـا).
ﭽ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﭼ  ،واتــــة  :وة يـازووطـةضةكـــــاْ ٓاتِــــة ى
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فيـطنـــةوْ طوتـيـــاْ  :ئايـــا ئةطـــةض ئيٌَـــة ظاهَبـــوويّ  ،كـــطآ (خازاؾـج)ً ــاْ زةزةيـــة ؟
طوتـى  :بةهَـآ  ،بةهَـلـو بة زهَِيـايـى  ،ئيَـوة هة ظؤض ُيـعيـلاُيؿـٍ زةبـّ .
ئِجـا يـازووطـةضةكـاْ خـاف ئةوةى كـطآ خةآلتـى خؤيـاُيــاْ هة يــةْ فيــطنةوُةوة
ًػـؤطـةض كـطز  ،بؤ ًووغـا  زيَِـة ًةيـساُـآ :
ﭽﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﭼ  ،واتـــــــــة:
(يـازووطـةضةكـاْ) طوتيـاْ  :ئةى ًووغـا ! يــاْ تـؤ ٓــى خــؤح فــطِآ زة (خيَؿــاُى بــسة)
ياْ ئيَـٌة فـطِيـسةض (وُيؿـاُسةض)ى يـازووةكاُى خؤًاْ زةبيـّ !

ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﭼ واتـةً :ووغـا فـةضًووى  :بـيـٔاويَــّ  ،ئِجــا كاتيَــم ٓاويؿـثيــاْ
(طؤنـــاْ خةتةكـاُيـــاْ فـطِآ زاْ) يـازوويـــاْ هــة نـــاوى خة َهـــم كـــطزو تطغـاُسُيـــاُّ
يـازوويةكى ًةظُيـاْ كطز .
بةآلَ ئةجمـاضة خـواى خؿـثيواُى بـطِوازاضاْ  ،بؤ خؿـثيواُى ًووغـا زةغـج بةكـاضزةبآ :

ﭽ ﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆﰇ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭼ ،
واتـة :وة غـطوؾـٌاْ بؤ ى ًووغـا كــطز كــة  :طؤنـاُةكــةح فــطِآ بـسة :ئِجــا يةكػــةض
ئــةوةى (بــة يـــازوو) ٓةهَيـــاْ بةغــــثبوو  ،نووتـــى زاْ  .ئيـــسى ٓــةق نةغـدـــاو ئــةوةى
كطزبوويـــاْ (هـــة يــــازوو) ٓةهَوةؾــــايةوة .غـةضةاــــاَ هـــةوآ تيَؿــــلاْ بـــة ظةبووُــــيى
طــــةضِاُةوة ،وة يـازووطــــةضةكاُيـ بـــة كطُِـــووف زا كـــةوتّ  .طوتيــــاْ  :بطِواًــــاْ بـــة
خـةضوةضزطاضى يئـاُةكاْ ٓيَِـا  .خةضوةضزطـاضى ًووغـاو ٓـاضِووْ .
ٓةهَبةتـــة هيـــَطةزا و هــة بةضاُبـــةض ئــةو ٓةهَويَػـــثة بويَـــطاُةيةى يـازووطـــةضةكاْ زا
فيـطنةوْ تووؾـى ةةخةغـاْ ؾـؤن زةبــآ  ،يةكجــاض نةهَــؼ زةبــآ  ،زةغــج زةكــاح
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بة ٓـةضِو طيـف هة يـازووطـةضةكاْ  ،خيَـ ئةوةف تؤًةتبـاضكطزُيـاْ بة خيـالُطيَـطِيــى
ئـاشاوةنيـيـةتى :

ﭽ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭼ  ،واتــــة :فيـطنــــةوْ طوتــــى  :ئـايــــا بطِواتــــاْ خئَيَِــــا
بةضهـةوةى ًؤهَـةتثـاْ بسةَ ؟! بيَـطوًـاْ ئةًـة خيـالُيَـلة هـة ؾــاضةكةزا طيَـطِاوتــاُة تاكــو
خةهَـلةكـةى هيَــى وةزةضبِـيَّ  ،ئِجــا هــةًةوزوا زةظاُــّ ! بـة زهَِــيايى زةغــج نـثــاْ
خيَهـةواُة (زةغـثى ضِاغـج نـى نـةث) زةبـطَِ  ،خاؾـاْ ٓةًوواُيؿـثاْ ٓةهَـسةواغـٍ .
بـــةآلَ بيَـطوًــــاْ يــــازووطةضةكاْ كـــة ئيــــٌاْ خـــوا بةيةكطــــطتّ نؤتــــة زهَيــــاُةوة
بةضنـاوضِووُيـى يـطةح ئاظايـةتيى تيَـسا خةيساكطزووْ ،بؤيــة وةن كيَــوى ُةهةخؿــاو
زةوةغـ بةنـؤن زاُايـةْ :

ﭽ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﭼ ،واتـــة  :طوتـيـــاْ  :بيَـــطوًاْ
ئيٌَـة بةضةو ى خةضوةضزطـاضًاْ زةطةضِيَيِـةوة .وة تـؤ ٓيهــٌاْ هـــى بـة ضِةخِــة ُاطــطى
يطـة هةوةى كاتيَـم ُيؿــاُةكاُى خـةضوةضزطاضًاْ بؤًـاْ ٓــاتّ  ،بطِواًـاْ خيَيــاْ ٓيَِــا .
خةضوةضزطـاضًاْ ! ئاضاًيـى ًاْ بةغـةضزا ٓةهَـطِيَــصة  ،وة بة ًػـوهَـٌاُةتيـى بـٌامنـطيَِـة .
ئِجـــا بيَــــطوًاْ زاضوزةغـــثةى وابةغــــثة زابةغـــثةى فيـطنــــةوْ  ،هةبــةضزةَ ئــــةو
ٓةهَويَػـــثة بو َيـــطاُةيةى ئــةو بطِوازاضاُــةى ئيَػـــثاو  ،يـازووطـةضاُـــى خيَؿـــوو ب َيـــسةُ
ُابـّ زةغـثةو ئةشُـؤ زاُاُيـؿـّ :

ﭽ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ
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ﮧ ﭼ  ،واتـة  :كؤًةهَـى زةغـثـطِؤيؿـثوو هة طةهـى فيـطنـةوْ خيَيـاْ طوح  :ئـايــا واظ هـة
ًووغـــاو طةهـــةكةى زيَِـــى  ،كــة خطاخـــةكاضيى هــة ظةوى زا بلـــةْ  ،وة واظ هــة خـــؤح
خةضغـثـطاوةكاُـج بيَـِّ (ويَـوَـثاْ بلــةْ) ؟ (فيـطنــةوْ) طوتــى  :بيَـطــوًاْ كوضِةكاُيــاْ
غـةضزةبـطِيّ ئافـطةتةكاُيـاْ زةٓيَـوَـيـِةوة  ،وة ئيَـٌة بةغـةضياُةوة ًوـديَـلةنـلةضيـّ .
ٓـةهَبــةتة هــة بةضاُبـــةض ئــةو ٓـةضِةؾـــة زضُِساُةيـــةف زا ً ،ووغـــا خيَغةًبـــةضى خـــواو
ًؿـووضخؤضى طةهـى غـثةًسيسةى بةُـى ئيػـطائيـى  ،وةزةُ زآ :

ﭽﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ  ،واتـة ً :ووغـا بة طةهـةكةى
خؤى فةضًوو  :ياضًةتيى هة خـوا وةضبـططْ  ،خؤضِاططبّ  ،بة زهَِيـايى ظةوى ٓـى خوايـة
زةيلاتة ًيـطاتـى ٓةضكةؽ هة بةُسةكـاُى كة بيـةوآ ،وة غـةضةاـاَ بؤ خاضيَـعكاضاُـة .
وة غـةضةاـاَ بةُــى ئيػـطِائيـوــى نـةوغــاوة  ،بـة ُائوًيَـسييــةوة زيَِــة نػــة ،بـةآلَ
ًووغـا زهَيـاْ زةزاتـةوة ًوشزةى خؤؾـياْ خـآ زةزاح :

ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﭼ  ،واتـــــة ( :طةهةكـــــةى ًووغـــــا) طوتـيـــــاْ  :بةضهـــــةوةى بيَيـــــة ًــــاْ ــــــ وةن
خيَغةًبـةضيَلـــى فطيـــازضِةؽ ــــ ٓـــةض ئـــاظاض زةزضايـــّ  ،زواى ئـــةوةى ٓاتؿـــية ًـــاْ بــة
ٓـةًاْ ؾـيَوة  ،ئـاظاضو ئةؾـلةاـةًاْ ٓـةض بةضزةواًـة ! (ًووغــا) فــةضًووى ُ :يـعيــلة
خةضوةضزطـــاضتاْ زوشًِـثـــاْ بفـةوتيَِـــآ هةغـــةض ظةوى بثـاُلاتـــة ييَِيؿـِيـــاْ  ،ئِـــجا
غـةضُج بـساح نـؤْ ضِةفثـاض زةكـةْ ؟!
ئاؾـلطاؾـة غـةضةاـاَ ئـةوةى ًووغــا بـة ضِةُطـة ُ ،يـعيــلة (ﯨ) خيَــى طوتبــووْ،
هـةغـةض ئةضظى وانيـع ٓـاتةزى ،وةن هة زةضغـى زآـاتووزا باغــيـسةكةيـّ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًـةغـ ــةهةى يةكــــةَ  :ئــةو ُــؤ ئـــايةتةى زةضغ ـ ضِابــطزوو  ،ؾ ــيلطزُةوةى ئــةو زةضؽ
خةُــسو نيبـــطِةتاُة بــووْ ،كـــة وةن ياغـــاى خـــوا هــة شيــاْ طــوظةضاُى ئــةو خيَــِج
خيَغـةًبـةضاُةو طـة هةكــاُياُسا بـةضيةغــثة بـووْ ،وة بــة طؿـــثى هـة شيـاُى بـةؾــةضزا
بـةضيةغـثة بووْ ،ئِجـا خـواى كـاضبـةيـآ يةكػـةض زوا بـة زواى بـةغـةضٓـاتى ُـووح
ٓـــووزو قــــاهَح ي ااٚٛط ؾـونـ ــةيب ،بـةغـةضٓــــاتى ًووغــــا  زيَِيَثـ ــة خـ ـيَـ ،

زةفــــــــةضًوىَ :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ ،واتــــة :زواى ئــــةواْ (واتــــة :زواى
ُووح ٓووزو قـاهَح يٚٛط ؾـونةيب) ًووغـاًاْ بـة ُيؿـاُةكــاُى خؤًاُـةوة  ،بـؤ
ى فيـطنةوْ زاضوزةغـثةكةى ضِةواْ كــطز ،كةنى غـثةًياْ هـة ئـايةتةكـامنـاْ كطز ،
غـــةضُج بــسة غـةضةاـــاًى خطاخةكـــاضاْ نــؤْ بـــوو ؟ هيَــطةزا ةـــةوح ٓـةهَوةغـــثة
هةبـةضزةَ ئةَ ئـايةتة ًوبـاضِةكـةزا زةكــةيـّ :
هةلَوةضااامة يةكااة  :ئةوةيــة كــة زةفــةضًوىَ  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ،
واتة :هة زواى ئـةو خيَـِج خيَغـةًبــةضة قــةآلح غــة ًى خــواياْ هةغــةض بـآ ،كـة
خيَؿــثـــط بـةغـةضٓـاتةكـــاُيامناْ باغــلطزً ،ووغـــاًاْ بـــة زواياُــسا ُــاضز ،ئةًــة نـ
هيَـوةضزةطيــطيَ ؟
ئةًــة ئــةوةي هيَوةضزةطيــطيَ  ،كــة خيَغـةًبـــةضاْ ٓـــةًووياْ ضِيَبــواضى يــةن ضِ َيــّ،
ٓـةًووياْ هة يةن كـاضوآُّ ،ـةًووياْ ئـاهَـقةكاُـى ظاـيـطيَلـّ ،غـةضةتايةكـةى بـة
ئـازةَ زةغـثى خيَلـطزوة  ،كؤتاييةكـةى بــة خيَغـةًبــةضى خاتـةَ ٓ ــةًووياْ
تةواوكـــاضى ئيؿ ـ يةكــسيّ ،وة ٓــي ُــاكؤكي خيَلــةوة ُةطواـــاوييةن هــة ُ َيــواْ
باُطـــةواظو خــةياًى خيَغـةًبـــةضاُسا ُــةبووة ،بـةهَـلـــو ٓـــةض كـاًيَلـــياْ تةواوكـــاضى
ئيؿـى ئةوى زيلة بووة ،وة ٓـةضكـاًيَلياْ ئةوةى خيَـ خؤى بـةضِاغـج ظاُيـوة.
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هةلَوةضامة دووة  :كة زةفـةضًوىَ :ﭽ ﯤﭼ ،هة غـووضِةتى (ٖااٛدل)زا زةفةضًوىَ :
ﭽ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﭼ ،وة هة غـووضِةتى ( اافشل)زا،

بـة ٓـةًاْ ؾيَوة زةفةضًوىَ  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﭼ ،ؾـاياُى باغـيؿـة وؾـةى (آٜا )١هة نوضِئـاْ زا  ،بـةغــآ واتايـاْ ٓـاتوة :
()1

 )1بـة ًاُاى ًونجيعة ،وةن خـوا زةفـةضًوآ  :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ..﮼ﭼاإلصـزاء ،واتـة :ئيٌَـة ُؤ ًونجيعةى ضِووْ ئـاؾلطاًاْ بــة ًووغــا
زابووْ ،كـة زوواُيـــاْ طؤنــاُةكةى زةغــثى بـووْ ،وة ةـةوتى زيلــةف بـووْ،
وةن هـةَ غـووضِةتى (سألعشسف)زا باغـلطاوْ .
ً )2اُايــةكى زيلــةى (آٜاا )١بطيثيــة هــة زيــاضزةو زميةُــة غطوؾـثييةكـــاْ  ،كــة خـــوا

زضوغـيت كطزووْ ،وةن خــواى خةضوةضزطــاض زةفـةضًوآ  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ يوصـــ ،
واتة  :ظؤض ُيؿـاُة هة ئـامساُةكـاْ ظةويسا ٓـةْ  ،بــة ياُسا تيَدـةضِ زةبـّ ،بــةآلَ
غـةضا ــياْ ُــازةْ ،واتــة :ظؤض زيــاضزةى زضوغـــثلطاو ٓـــةْ كــة زميــةُى غـــةضُج
ضِاكيَؿــّ ،بـةآلَ تةًاؾـاياْ ُاكــةْ .
ً )3اُاى غـيَيةًى (آ ٜا١ل) بطيثيـة هة ضِغـثةكــاُى نوضِئــاْ ،يـاْ بــة ؾـيَوةكى طؿـــثى
ضِغـثةكـاُى خــواى خةضوةضزطــاض هـة كثيَبــة ئـاغـٌاُييةكــاْ زا ،بةهَــآ ضِغـثةكــاُى
كثيَبـةكاُى خــواو  ،نوضِئـاُيـ خــوا  بــة ئــايةتى زاُـاوْ  ،وةن زةفـةضًوىَ :
ﭽ ...ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ...ﭸﭼاألنفـال ،واتة :وة ئةطـةض
ئـايةتةكـــاُى ئيٌَــةياْ بـةغـــةضزا خـــويَِطاُةوة ،ئيٌاُيــاْ خيَيـــاْ ظيــاز زةبــآ ،كــة

ًةبـةغــــج خيَيــــاْ ضِغـثةكــــاُى نوضِئــــاُة ،وة هيَطةؾـــسا ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
)1لًاُاى ظًاُةواُيىل(آ)١ٜلبطيـثيـة هةل(عالَ)١لياُى ُ :يؿـاُة ؛ بطِواُة :لرلتااسلسيـاِّراحل،لقل .46ل
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ :زةطوا ــآ ًةبـةغـــج خيَيـــاْ ضِغـثةكـــاُى
تةوضِاح بآ ،ياْ ًةبـةغـج خيَيـاْ ئةو فةضًايؿـثة بـآ  ،كة خـوا  خيَـ ئـةوةى
تــةوضِاح هــة هةوةةكـــاْ زا بــؤ ًووغـــا بِووغــــآ فةضًايؿـــثى هةطـــةيَ زا كــطزوة ،
زياضة هةوةةكـاْ تايبــةح بـووْ بــة بــةُى ئيػـطِائيوــةوة بـؤ ِضيَلدػــثِى شيــاْ
طوظةضاُـى بـةُى ئيػـــطِائيى  ،وة زةؾـطواــآ ًةبـةغــج خيَيــاْ ئـةو ًـونجيعةو
ُيؿـاُاُة بـّ  ،كة خـواى باآلزةغـج بـة ًووغـاى زاوْ .

هةلَوةضامة ضايَاياة  :كـة زةفـةضًوىَ  :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮﯯﯰﭼ ،هة ؾـويَِيَلى زيلةزا ،زةفةضًوىَ  :ﭽﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﭼغافز ،وة هة ؾـويَِيَلى
زيلةزا  ،زةفـةضًوىَ  :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﰄﭼالننل ،وة هــة ؾــويَِيَلى زيلـةزا ،
فةضًوويةتى :ﭽ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﭼ الذاريات !
بؤيــةف ئــةَ ئـــايةتاُةَ ٓيَِ ــاْ ،نــوُلة ضِةُطـــة كةغ ــيَم بوَــــآ  :ئـــايا ئةواُــة
ُاكؤكـييـاْ هة ُيَــواُسا ُيــة ؟
ئيٌَة زة َهيَيـّ ُ :ةخيَط ٓي ُاكؤكييةكيـاْ هة ُيَواُسا ُيـة  ،نوُلـة :
 )1هـةو ؾـــويَِةى كــة زةفــةضًوىَ  :بــؤ ى فيـــطنةوْ زةغـثـطِؤيؿـثووةكـــاُى  ،ئـــايا
زةغـثـطِؤيؿــثووةكـاْ كـآ بووْ ؟ خيَـ ٓـةًوو كةؽ ٓـاًـاْ نـاضِووْ بووْ .
 )2وة كــــة زةفـــــةضًوىَ  :بـــــؤ ى فيـطنـــــةوْ طـةهةكـةيــــــٌاْ ُــــــاضز  ،زيـــــاضة
زةغـثـطِؤيؿـثوواُى طـةهةكـةى  ،بـة ُـاوى طـةهةكـةيةوة نػـةياْ كـطزوة .
 )3وة كــــة تةُيـــــا باغـــــى فيـــــطنةوْ زةكـــــاح  ،هةبةضئةوةيـــــة كــــة فيـطنـــــةوْ
كؤًةهَـطايةكــةى خـؤى هة خـؤى زا خوآلغــة كطزؤتـةوة .
كـةواتـة كـاتيَم خـوا  باغ ضِووزاويَم زةكـاح  ،بـة تةنبيـطى ييـا ييـا باغـ
زةكـاحٓ ،ـةض تةنبيـطةى طؤؾـةيةن ضِوويةن هـةو بـةغـةضٓـاتة زةخاتة ضِوو.
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هةلَوةضااامة ضااوازة  :ئـــايا ئــةَ ئـــايةتاُة نــةُس بــووْ ؟ وة نــى بــووْ ؟ خـــواى

خةُٔـاُعاْ  ،هة غووضِةتى (سيٌُٓ)زا بؤًاْ ضِووُـسةكاتــةوة  ،زةفـةضًوىَ  :ﭽﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼُ ،ــــؤ ًــــونجيعةو ُيؿـــــاُة

بووْ ،وة هة غـووضِةتى (سإلطاشس٤ل)زا زةفـةضًوىَ  :ﭽﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶﮷ ﮸﮹ ﮺
﮻ ﮼ﭼ  ،واتـة ( :ئةى ًوةةممةز !) بيَطـوًاْ ُؤ ُيؿــاُةًاْ بــة ًووغــا
زابووْ ٓ { ،ةًووياْ بـةهَـطـة بووْ هةغـةض ئةوة كة ًووغـا خيَغـةًبـةضى خــواية}،
هةوبـاضةوة هة بـةُى ئيػطِائيى بدطغـة .
ئِجـــا وةن زواي ـ باغ ـ زةك ــةيّ ً ،ــّ هــة خــةمياُى كؤُــسا ٓيَِاوًــة ،كـــة ئــةو
ًونجـيـعاُةى خـوا هة نوضِئاُسا باغ كطزووْ  ،ئيَػثاف هةطة َي تؤظيَم يياواظي هة
كثيَبـــةكاُى ئــةٓوى كيثــاة زا زةبيِــطيَّ ،هةطــةيَ ئــةو ٓــةًوو زةغـثل ــاضييةف كــة
كــطاوْ  ،ئيَػـــثاف با وةآلًى ئةَ خطغـياضة بسةيِةوة  :ئـايا ئـةو ئـايةح ُيؿــاُاُة
نـ بـووْ ؟
خـــواى خةضوةضزطـــاض هــة غـــووضِةتى (سألعااشسف) ئـــايةتةكاُى ( 130تـــا ل )133زا ،

زةفةضًوىَ  :ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﯾﭼ ،زوايــــ زةفــــةضًوىَ  :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ
ﮄﭼ ،ئةوة ةـةوح ،زواي هة غـووضِةتى (سيُٓلاٌ) هـة ئــايةتى ()10زا زةفـةضًوىَ :
ﭽ ﮬ ﮭ  . . .ﯢ ﭼ،

ﯲﯳ ﯴ

وة هــة ئـــايةتى ()12زا زةفــةضًوىَ :ﭽﯯ ﯰ ﯱ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﰄﭼ ،وة

زةغـــج خبــة باخة َه ــج بـــة زضاوةؾـــاوةي زيَثــة زةضيَ ،بآئــةوةى كــة ُــةخؤف ب ـآ،
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زةغـثةكةف يةكيَلـة هـة ُـؤ ُيؿــاُةكــاْ ،زيـاضة ئيٌَـة زوايـ ئـايةتةكــاْ تةفػــيــط
زةكةيــّ.
بـةآلَ ئيَػـثا بـة كـوضتيـى ،زةيـاُـٔيَـِيـّ :
 )1ﭽﯴﯵﯶ ﯷﯸﭼ ،وة ئـاهـ ــى فيــــطنةومناْ غـــعازا بــــة
غـــاآلُى طـطاُيـــى (طاآ ) ،هــة ظًــاُى نةضِةبيــسا وؾـــةى (سيظاآ )١واتــة :غـــاهَى
طـطاُيـــى نــاح نطِيـ  ،وة (سيظاآ ) واتــة :غـاهَةكـــاُى طـــطاُيى نــاح نطِي ـ ،
ئـةوة ًونجيـعةو ُيؿــاُةى يةكـةَ.
 )2ﭽﯹﯺﯻﯼﯽﭼ ،وة كـــةًيى بـةضوبـ ــووَ ،بـــؤ
ئةوةى خةُس وةضبطـطْ بطـةضِيَِـةوة ،كةواتـة  :هة ُـؤ ُؤيـةكــاْ  ،ئـةوة ُيؿــاُةى
زووةَ .
 )3ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ،ئِجـــــا تؤفامنـــــاْ بــــؤ ُــــاضزْ ،واتــــة  :ئـــــاو
ٓـةهَسةغـثاو بـةضظ زةبـؤوة  ،ظةوييـةكاُى ٓـةًوو زازةخؤؾـ  ،ئةوة ٓـى غـآ يةَ .
 )4ﭽ ﭺ ﭼ ،وة كـوهـوـةًـاْ ُــاضز  ،ئةوة ٓـى نــواضةَ .
 )5ﭽ ﭻ ﭼ ،وة ئةغــديٌَاْ ُـاضزٓ ،ـةُسيَليـ زة َهيَّ :طــةُةو نــ ِطُوو ،ئـةوةى
بـة وآلخة ضِةؾـةو وآلخى غــدييةوة زةُيؿــآ ،زةميـص َي ُةخؤؾـ زةكـاح  ،ئـةوة
ُيؿـاُةى خيَِجـةَ .
 )6ﭽ ﭼﭼ ،وة بؤنٌــاْ بـؤ ُاضزْ  ،ئـةوة ُيؿـاُةى ؾـةؾـةَ .
 )7ﭽ ﭽﭼ ،وة خـــويٌَِاْ بــؤ ُــاضزْ  ،هـووتي ــاْ زةخ ــصا  ،خـــويَّ هــة ظاضو زةَ
طويَيـاْ زةٓـاتـة زةض  ،وة ٓـةُسيَم هة ظاُاياْ زة َهيَـّ  :ئـاويـاْ زةبوو بـة خــويَّ ،
واتــة  :ناخيــــاْ هــة ئـــاوىَ ٓـة َهــــسةزا  ،خـــويَِى غـــووض بــوو  ،ئـــةوة ُيؿـــاُةى
ةـةوتـةَ .
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 )8طؤنـاْ (عـا)٢ةكــةى بــوو .
 )9وة زةغـــ ــج ( ٜاااذ)ى بــــوو  ،كــــة زةخـػــــ ــثة بــــّ باخـةهَــــــى زةضيـسةٓـيَِــــــا
زةزضةوؾـــايةوة .
كةواتــة :ئةو ُؤ ًونجيـعةو ُيؿـــاُةيـةى ًووغــاياْ خــآ ضِةواُـة كطابـوو بـؤ ى
فـيـطنـةوْ طـةهةكـةى  ،ئةَ ُؤ ًونجيـعةيـة بووْ.
هةلَوةضااامة ثيَانجاااة  :كــة زةفــةضًوىَ  :ﭽ ﯨﯩﭼ ،يــاُى( :فَ َه ازٖ ُٛسل ٔٗا االل
ظ ًَ ُُااٛس) وؾـــةى
ظاايااُ ) واتــة :غــثةًلـــاضاُة بـــة زضؤيــاْ ظاُــى ،ه َيــطةزا وؾـــةى ( َ
(تَهِ ا ٔزٜا ا )ى خطاوتــة ُيَــو ،خـــوا  هــة ييــاتى ئـــةوةى زوو ضِغـــثة بفــةضًوىَ :
(فَ َهزٖ ُٛسل ٔٗاالَٚظَ ا ًَُُٛس) يةكػـةض فةضًوويةتى  :ﭽ ﯨ ﯩﭼ ،غـثةًلـاضاُة بــة

ظ ًَ اَِ) هــة ظًــــاُى نةضِةبيــــسا بؤخــؤى ( َت َع اذٓ)ٟ
زضؤيــــاْ زاُــــا ،نــوُلة وؾـــةى ( َ
زةكـاح  ،خيَويػــثى بــة خيثـيَــم ُاكــاح ،بــةآلَ بـؤ وؾــةى (نَا ٖزبَل) زةبـآ بوَـيَــى :
ظ ًَاَِل) زةنـيَثة غــةض وؾــةى (نَازٖبَل)ة ،
ن ازٖبَل ٔا٘ٔل) ،كةواتـــة  :كـاتيَـــم وؾــةى ( َ
( َ
ًاُـــاى (تَهِا ازٔ ) ٜزةطـطيَثـ ــة خـــؤى ،ئةًـــةف يةكيَلـــة هـــة ضِووةكــــاُى ئي جـ ــاظي
ضِةواُبيَصي هة نوضِئـاُسا ،خــواى خةضوةضزطــاض وؾــةيةن بـةكــاضزيَِى كـة ًاُـاى زوو
ضِغـثة زةطـةيةُـآ  ،بة خيَـى بِهـيِـةى (تلاُ ).
وة هـــة غــــووضِةتى (سيُٓ ااٌ)زا  ،خــــوا زةضبـــاضةى فيــــطنةوْ زاضوزةغــــثةكةى ،

زةفـــةضًوىَ  :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ...ﭝﭼ  ،واتـــةُ :لـووهَــــيياْ
هيَـى كطزو زاُياْ خيَساُةٓيَِــا زهَـِيـاف بووْ هـة زهَـى خؤيـاْ كـة (خةيـاًةكــةى )
ًونجيـعةكاُى (ًووغـا) ضِاغـ .
ئِجا ئـايا ئةو ُلـووهَـي

ﭖﭗ ﭘ ﭙ

كطزُة  ،بةٓـؤى نييةوة بوو ؟ زةفةضًوىَ  :ﭽ...لﭕ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،هــة ئةاـــاًى غـــثةًلطزْ

خـؤبـة ظهـطـطتّ زا ،غـةضُج بسة غـةضةاـاًى خطاخةكـاضاْ نـؤْ بـوو .
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وة هـــة ؾــــويَِى زيلـــةزا زةفـــةضًوىَ  :ﭽﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﭼ
الـنؤمنـون  ،واتـة  :خؤياْ بـة ظهطـطح  ،طـةهـيَلـى غـةضكـيَـ بووْ .
وةن زةبيــِد  :ه َيــطةزا زةفــةضًوىَ :ﭽ ﯨﯩﭼ ،وة هــة ؾـــويَِيَلى زيـــلةزا
زةفـــــــةضًوىَ  :ﭽﭑ ﭒﭼ ،وة هـــــــة ؾــــــــويَِى زيلــــــــةزا زةفـــــــةضًوىَ :
ﭽﭼﭼ ،ئِجـــا ئـــايا ئةواُــة تيَلسةطيـط َي ــّ ؟ بيَطوًــاْ ُةخ َي ــط ،نــوُلة
فيـطنةوُيـيةكـاْ ٓــةَ غــثةًياْ هـة ئـايةتةكــاْ كـطزوة  ،كـة بــة زضؤيـاْ زاُــاوْ،
ٓـــةَ ُلـووهَـيؿــــياْ هـيَلـــطزووْ ،زواى ئــةوةى كــة ظاُيووياُــة ضِاغـــ  ،وة ٓـــةَ
خؤؾياْ بـة ظي طـطتوة ،وة ئةَ وؾـاُة ٓــةض يةكـةى تةنبيــط هـة يـةكى بابــةتةكة
زةكـــاح.
هةلَوةضامة شاةشاة :
أ /زيـاضة ًووغــا  بــة تةُيــا ُـةبوو  ،بـةهَـلــو ٓـاضِووُيؿـــ هةطــةهَسابوو  ،وةن

خـوا هة غووضِةتى (سياُؤَٓ)ٕٛزا باؽ زةكاح  ،زةفةضًوىَ :ﭽﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀﭼ ،واتــــة :زوايــ ـ ًووغـــــا ٓـــــاضِووُى بطايؿــــٌاْ بـــــة

ُيؿـاُةكـامناُةوةو بة بةهَطةيةكى ضِووُةوة ُـاضز بؤ ى فيـطنــةوْ زاضو زةغــثة
زةغـثـطِؤيؿـثووةكةى  ،كةنى خؤياْ بة ظهـططح كؤًةهَـيَلـى خؤ بةظضطط بووْ .
زيـــاضة ئـــةوة فةظهَـــيَلى ظؤض طــــةوضةية ،بـــؤ ًووغــــا  ،كـــة ٓــــةضنى ةاهَـــةتى
ٓـةغـــثياضي ةةغـــازةتة  ،هــةو خيَغـةًبـــةضة خايــة بـــةضظةزا ُةبـــووة ،ئــةوةتا
بؤخؤى زاوا هـة خــوا زةكــاحٓ ،ــاضِووُى بطاؾـ هةطــةيَ بلــاح بــة خيَغـةًبــةض ،
تاكـو هةطـة َهـى زا بــآ .
ئِجـــا ٓـــاضِووْ وةن نــ هةطـــةيَ ًووغـــازا بــووة ؟ وةن وةظيــــط ،هــة كـــوىَ
ئةوةًاْ بؤ زةضزةكــةويَ ؟
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ة /هة غووضِةتى (سيفشقإ)زا كة خوا زةفةضًوىَ  :ﭽﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ،واتــة  :بيَطوًــاْ ئيٌَــة كثيَبٌــاْ بـــة
ًووغازا ،وة ٓـاضِووُى بطايؿــيٌاْ هةطةهَى كطزة وةظيط ،ئِجـا خيٌَاْ طوتّ  :بـطِؤْ
بــؤ ى ئــةو طـــةهةى كــة ئـايةتةكـــاُى ئيٌَــةياْ بــة زضؤ زاُــاوة ،كــة ًاهَـويَطامنــاْ
كطزْ  ،هة ئةاـاًـى ئــةوةزا كة ئـايةتةكـاُى ئيٌَةيـاْ بـة زضؤ زاُــاوة.

وؾـةى وةظيطيـ هة نوضِئـاْ واتة  :خاهَدؿـج ،وةن خــوا زةفـةضًوىَ :ﭽ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﭼالقيام ـ ٓ ،ــي خؿـــج خةُايــةن ُيــة  ،هــةو

ضِؤشةزا (هـة ى خـوا) ؾـويَِـى غـةناًطيـطيى (كاضةكـاْ) بؤ ى خةضوةضزطـاضتة .
هة ظاضاوى ئيَػــثاف زا وؾــةى وةظيـطٓ ،ــةًاْ ًاُــاى ٓةيــةو ً ،ةبـةغــج هـة
وةظيطةكـاْ ئةو كةغـاُةْ كة خاهَـدؿــ بؤ غـةضؤن وةظيطاْ ،ياخـوز بـؤ غــةضؤن
كؤًــاض.
ج /وة ٓـاضِووُيـ هةغـةض خيَؿِياضو زاواى ًووغــا  ،كـطاوة بــة خيَغـةًبــةضو وةظيـط،
وةن خيَؿـــثـط ئـاًـاشةَ خيَـسا ،بــةآلَ هـة غــووضِةتى (طا٘ل) ئـايةتةكــاُى ( 29تاكــو
)36زا  ،زواى ئةوةى خـواى خةضوةضزطـاض ًووغــا زةُيَــطيَ ،بؤ ى فيـطنةوْ  ،كـة
ئةو كةغيَلى ياخيـ بــووة ،تاكـو خيَــى بوَـــآ ً :ـّ خيَغـةًبــةضَ خـةياًى خــواَ
بؤح ٓيَِاوة ً ،ووغـا كةغـيَلى ظؤض نــان َى زووضبـد بـووة ،يةكػــةض ُانـآ ًوـ
ي  ،بوَــــآ ً :ــازاَ خـــوا زةًِ َي ــطيَ  ،خـــوا نػـــةى هةطـــةيَ كــطزووَ ،
ضِيَطـــا بطـــط َ
يةكػـةض زةضِؤَ ! بـعاُّ نـةُس زووض بيــّ وضز بـــووة ! ئةطــةضنى ظؤض خؿــثى
بـة خـوا بـةغـثوةو ظؤض هة خؤى ضِابيِيـوة  ،بـةآلَ غــةضةتا هـة خــوا زةخاضِيَثـةوة :

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ ،واتــــــــة  :طــــــــوتى :
خةضوةضزطـــاضَ ! غــيِةَ طوؾـــاز بلــة ،غ ــيِةَ فــطاواْ بلــــة( ،نــوُلة ئيِػـــاُى
نيلـ َوـساُة طهلة  ،كـاضى طـةوضةى بؤ ُاكـــطيَ)  .وة كــاضَ ئـاغــاْ بلـة (ئيِػــاُى
غيِ فطاواْ ٓـةًيؿـة كـاضيؿـ ئـاغـاْ زةبـآ ،بـةآلَ ئيِػـاُى نيلوَـساُة طهـلة
ٓـةًيؿـة ئيؿ هـآ زةئـاهَـقـآ) .وة طـطيَى ظًامن بلـةوة  ،تاكــو هـة نػــةكةَ بـاف
تيَبطـــةْ  ،وة هــة ُيعيلـــاُى خــؤَ خاهَـدؿـثيَل ــٍ بــؤ خةيــسا بلــــة( ،كــــآ بــــآ ئــةو
خاهَـدؿـثة) ٓـاضِووُى بـطآَ( .ــاضِووْ هـة ًووغــا طـةوضةتــط بـووة  ،خيـــاويَلى ظؤض
ُـــةضَ ُيـــــاْ هةغـةضخــــؤبووة  ،ئِجـــــا بؤنـــى زاوا زةكــــاح ٓــــاضِووْ ببـيَثـــة
خاهَــدؿـج ؟) خؿـثٍ خيَى بـةٓيَـع بلـة  ،وة هة كـاضةكةؾــٍ زا ٓـاوبـةؾ بلــة  ،بـؤ
ئةوةى ظؤض تؤ بـة خان بطـطيّ  ،وة ظؤض يازى تؤ بلةيّ  ،وة تـؤ زةًاُـبيِــى (كــة
ٓـةًيؿــة خيَويػـثيٌاْ بـة ٓـاوكــاضي ياضًــةتى تـؤ ٓـةيــة) خــوا فـــةضًووى :
ئةى ًووغـا زاواكـةح يـيَبـةيـآ كطا .
كةضِةَ بـةخؿــِسةي خـوا غِووضى ُيـة ،بــة ًـةضييَم ًطؤ ــ زاواى بـةيــآ
بلـاح ،خـواى بـةخؿــِسة خيَى زةبـةخؿــآ .
ٓـةضوةٓــــا ٓــــةض هـــةوباضةوة خيَؿــــايـ ئــــايةتةكةًاْ ٓيَِـــا ،هـــة غــــووضِةتى

(ًطيٍ)زا زةفـةضًوىَ :ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖﰗ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،واتة :هة كثيَبـسا باغ ًووغـا بلـة ،كة ئةو ٓـةهَبصيَطزضاو
بوو ،وة خيَغـةًبـةضو ضِةواُةكـطاويـ بوو ،واتـة  :خةياًى خـواى خيَبوو ،وة هـة ى
ضِاغـــثى (طا اٛس) (كــة نيـايةكـــى زياضيلــــطاوة ،ياخـــوز نيــــايةكة هــة نياكـــاْ)
باُطٌــاْ كـــطز  ،وة هــة خؤًـــاْ ُيعيلٌــاْ خػــثةوة  ،نػـــة (ى تايبـــةمتاْ)ًاْ
هةطةهَـــسا كـــطز .وة هـــة ئـــةااًى بـــةظةي خؤًاُـــسا ٓ ،ـــاضِووُ بطايؿـــيٌاْ وةن
خيَغـةًبـةض خآ بةخؿـ .
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كــة زيــاضة خيَؿـث ــط زاواى كــطز ،وة هــة ؾـــويَِى زيلــةزا زةفــةضًوىَ :ﭽ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﭼالقصص ،واتة :وة ٓـاضِووُى بطاؾـٍ بِيَـطة  ،ئـةو ظًـاُى هـة ًـّ
خاضاوتـطة  ،خؿثيؿـٍ بطـطآ بـةضِاغـثٍ بعاُــآ ً ،ـّ زةتطغـٍ كـة ئةواُـة ًــّ بـة
زضؤ زابِيَــّ .
تةًاؾـا بلـةْ ! ًووغـا نةُسة بـة ئيِكـاف بووة  ،فةظهَـيَم كـة هـة ٓــاضِووُى
بطاى زا ٓـةيةو  ،بـةو ضِاززةيــة هـةوزا ُيـة  ،باغـ زةكــاح ،ئِجـا ئـةوة زيـاضة كـة
ئةواُـةى بـــة ى تووضِةييــساْ  ،ظؤضيــاض ضِةُطـــة ُـةتواُّ وةن خيَويػـــج تةنبيــط
بلــــةْ  ،هــةوةى هةُيَـــو ز َي زةضووُيــاْ زايـــة  ،بؤيـــة ًووغـــا خيَويػـــثيى بـــة
ٓـاضِووْ بوو  ،قــةآلح غـة ًى خـوا هةغـةض ٓـةضزووكيــاْ بــآ .
هةلَوةضامة حةوتاة  :كة زةفةضًوىَ  :ﭽﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﭼ
ئةًة ياغـاى خـواية ،خطاخةكـاضاْ ٓـةًيؿـة غـةضةاــاًياْ خطاخـة ،هـةوباضةوة خــوا

فةضًوويةتى  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ يونـــس  ،واتــة  :كات َيـــم ًووغـــا خــةح

طؤناُةكيـاْ فـطِآ زا ً ،ووغـا طوتـى  :ئـةوةى كطزتــاْ يـازوويــة  ،بيَـطوًــاْ خــوا
خوونـة َهـــى زةكـــاتةوة  ،بيَطوًــاْ خـــوا كـــاضى خطاخـةكـــاضاْ نـــان ُاكـــاح  ،وات ــة :
ُـآيَـ َوــآ بـةضٓـةًـساضبـآ  ،غـةضةاـاًى خيَطبـآ.
ئِجـا ئايا ئـةو فيـطنةوُةى ًووغـا بؤ ى نووة كــآ بووة ؟ نؤْ بـووة ؟ ُـاوى
نـى بووة ؟ نى هة ُيَواُياُسا ضِوويساوة ؟ هة ًةغـةهةى زووةَ زا باغ زةكــةيّ .

ًةغـــــةهةى زووةَ :كــــة زةفــــةضًوىَ :ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﭼً ،ووغـــا طــوتى :ئــةى فيـــطنةوْ ! زهَِيـــابة ًــّ هة يـــةْ خةضوةضزطـــاضى
يئـاُةكاُةوة ُيَطزضاوَ .
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ئةو كـاح فيـطنةوْ ُاويَلى ًةًسوح بووة ،خازؾـاكـاُى ًيػــطِ ُاظُاويــاْ فيــطنةوْ
بووة ،خازؾـاكـاُى فاضؽ ُاظُاوياْ (كيػــطِا) بووة ،خازؾـاكاُى ضِؤَ ُاظُاوياْ (ٓيـطةنـى)
بـــووة( ،خـــاْ) ُاظُـــاوى خازؾــــاى تووضكةكــــاْ بـــووةُ( ،ةياؾــي ) ُاظُـــاوى خازؾــــاى
ةةبـةؾــييةكـاْ بووةُ( ،ـةًطزووز) ُاظُــاوى خاؾــاى كـةُ ـاُييةكــاْ بـووة ،وة (تُ ٖبلاعِ)
كة بة كـؤ (تبا اع)١ياْ خـآ زةطوتطاُ ،اظُـاوى خازؾـاى يةًــةْ بــووة .
ئِجـا كة ًووغـا زةهَـآ  :ﭽ ﯳﭼ ،واتة :ئةى خازؾـاى ًيػــطِ ،نـوُلة طوًـاْ

هــةوةزا ُيــة ٓـــةًوو خيَغـةًبـــةضاْ ظؤض بـــة ُةظاكــةح بــووْ ،ظؤض بـةضِ َيــع بــووُْ ،ــاوى
غـووكي ــاْ هــة خة َه ــم ٓـــةهَِةزاوة ،بؤيــةف ئ ـةوةَ ضِووُلــطزةوة ،نــوُلة ئيَػـــثا كــة
زةطوتـطيَ  :فـآلْ كةؽ بؤتة فـيـطنةوْ ،كة بـة ًاُـا نوضفـييةكـــةى واتـة :غـثةًلــاض،
ضِةُطـة ٓةُسيَـم وابــعاُآ ًووغـــا ُـاويَلى خطاخـ هـة فيـطنــةوْ ٓـةهَــساوة ! ُـةخيَط،
ٓـةض ئةوة ُاظُاوى خـؤي بووة  ،كة كؤيةكـةى (فشسعٔ آ)١ية  ،ئِجـا ًووغـا زةهَـآ  :ئـةى
فيـطن ــةوْ ! ًــّ ضِةواُةك ــطاوَ هة يــةْ خةضوةضزطـــاضى يئـاُةكـــاُةوة  ،هةغـــةض ًــّ
خيَويػـثة كة بـة ُاوى خـواوة  ،تـةُيا ٓــةق ب َويَــٍ  ،واتـة ٓ :ــةضنى بــة ُـاوى خــواوة
زةي َو َي ــٍ ٓـــةًووى ٓـــةض ٓـــةنة  ،زضؤ ُاكــةَ  ،وة هــة خةضوةضزطـــاضتاُةوة بـةهَـطـــةيةكى
ئـــاؾلطاَ بــؤ ٓيَِــاوْ  ،بؤيــة بـــةُى ئيػطِائيوــــٍ هةطـــةيَ بِ َيــطة نــى زيلــة ًــةياْ
نةوغــيَِةوةو غـثةًياْ هــآ ًةكـة .
زيــاضة هيَــطةزا زةبــآ خيَـِج ٓـةهَوةغــثة بلــةيّ :
هةلَوةضامة يةكاة  :باغــٌاْ كطز ،كة ًووغـا خازؾــاى ًيـػـــطى بـة ُاظُـاوي خــؤى
باُ كـطزوة ،نـوُلـة خازؾـاكاُى ًيػـطِ ُـاظُـاويـاْ فيـطنةوْ بووة .
هةلَوةضامة دووة ً :ووغـا  خيَِاغـةى خؤى ٓـاضِووُى بطاى زةكــاح ،ئــايا ئـةو
زوو خيــاوة كـــيَّ ؟ هــة كــوآ خةيــسابووْ ؟ ض كـاضيَلــياْ ٓــةية ؟ ئِجـا ئــايا نـؤْ
ضِيَطـــا زضاوة  ،ئــةو زوو ُةفــةضة بهــــِة ى خازؾـــايةن نػـــةى هةطـــةيَ بلــةْ ؟ هــة
تةفػـيـطو كـثيَبـة ًيَصووييةكــاْ زا ظؤض ؾــج باغــلطاوة  ،بــةآلَ خــواى كـاضبــةيآ
ئـــةَ وضزةكــــاضيياُةى بـــاؽ ُـــةكطزووْ  ،ضِةُطــــة فيــــطنةوْ ًووغــــاو ٓــــاضِووُى
ُاغــيبيَثةوة  ،كة ًووغـا كـاتى خؤى هة ًـاهَى ئــةوزا بــةخيَو كــطاوة  ،ئايــا ًووغــا
نى خـآ زةهَـــآ ؟ زةهَـــآ ً :ـّ ضِةواُـةكطاَ هة يـةْ خةضوةضزطــاضى يئـاُةكــاُةوة ،
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واتــةٓ :ـــةضنى زةي َوــيٍَ  ،نػـــةى خــؤَ ُيــةو هــة طيــطفاُى خؤًــةوة زةضيـِــآيٍَِ ،
طالٌِ) كةغـيَلة
خةياًيَلة خيٌَـــةو خيَـــج ضِازةطــةيةمنً ،ـّ (سطااٍٛل)َ( ،سطااٍٛل) (َُشِ َ
طاٌِ)ة واتــة :ضِةواُةكـاضُ ،يَطةض.
هة يةْ كةغيَلى زيلــةوة ُيَطزضاوة ،كة ئةويـ (َُشِ ٔ
ئِجـا زةهَـآ  :خاؾــاْ خةياًيَلـيؿـــٍ خيَيــة ،هـة كــآ وة ؟ ﭽﯶ ﯷ ﯸﭼ،
هة خةضوةضزطـاضى يئـاُةكـاُةوة ،نوُلـة فيـطنةوْ زاواى خةضوةضزطـاضيَثيى كطزوة ،

طوتوويــةتى  :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ النـاسعـــات ،واتــةً :ــّ خةضوةضزطـــاضى ٓـــةضة
بـةضظ ًةظُثـاُـٍ ،كةواتةٓ :ـةض هــة ِضيَـوة ًووغـا  خيَـى زةهَـــآ  :تـؤ خةضوةضزطــاض
ُــ  ،بـةهَــلـو خةضوةضزطـاض ئـةو كةغــةية كـة ًِــى ُـــاضزوة بـؤ ى تـؤ ،خةياًيَلــى
خيَــــسا ُــــاضزووَ ،زيـــاضة فيـــطنةوْ ُــةن ٓـــةض خةضوةضزطـــاض ،بـةهَــلـــو خــؤى بـــة

خةضغـثــــطاويـ ظاُيــــوة  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼالقصـص ،واتة :فيـطنةوْ طوتى:
ئــةى زةغـــج خيَوةُــسو نػـــة ضِؤيؿـــثوواْ ! ًــّ يطـــة هــة خــؤَ خةضغـــثـطاو َيــلى
زيلةَ بؤ ئيَوة خــآ ؾـــم ُــايـةح ٓ ،ـةض ًّ خةضغـــثـطاوتـاُـٍ. ...
هةلَوةضامة ضاايَياة  :ئِجـا ًووغـا زواى ئـةوةى خـؤى وةن ُويَِـةضو ضِةواُـةكطاوى
ذكٔٝالْل َعًَلاال )ٖٞهةغــةض ًـّ
خـوا ُاغـاُس ،زةفةضًوآ  :ﭽﭑﭒﭼ ،ياخــوز َ ( :
خيَويػــثة ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ ،كـة بــة ُـاوى خــواوة  ،يطــة هـة
ٓـةق ٓيهـى زيلــة ُةهَـيَــٍ ،ئـةوةى زةيوَـيَــٍ ٓــةًووى ٓــةنةو ضِاغـــثةو بـآ كـةَ
ظياز خـواى خةضوةضزطاض خيَى فةضًووَ  ،ئـاوا ب َويَـٍ .
ئِجـا وؾـةى ﭽﭑ ﭒﭼ ،زوو واتــاى ٓـةْ :
 )1هةغـةضَ خيَـويػــثة كة بـةؽ ٓـةق بوَــ َيـٍ .
 )2غـووضَ هةغـةض ئةوة كـة بةؽ ٓـةق بـوَـيَـٍ بة ُـاوى خـواوة .
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ذكٔٝالْلل ََ ِعٓا٢لذَاشٜٔفل) ،وؾــةى (ذَكٝالل)
ؾـاضةظاياُى ظًـاْ طوتوويــاُة ( :كُاُِّلٔل َ
ذاشٜٔفْل
حلاالل،لَٚأَ َْااال َ
ذالْل َع ًَاٖٞلأَالٖلأَ ُقااٍُٛلإٔالٖلس َ
ذاشٜٔف)ى خطاوةتــــة ُيَــــو َ ( :
ًاُــــاى ( َ
َعًَ٢لأَالٖلأَقٍُُٛلإٔالٖلسحلَلٓ)  ،واتة  :هةغـةضَ خيَويػــثة كـة تةُيــا ٓــةق ب َويَــٍ  ،وة ًـّ
غـووضَ هةغـةض ئــةوةى يطـة هة ٓـةق ٓيهــى زى ُةهَــيٍَ .
يــا زيــاضة بـةُسةكـــاُى خـــواُ ،ويَِــةضاُى ئـــاييِى خـــوا ،ض خيَغـةًبـــةضاْ بــّ ،ض
ظاُايــــاْ ييَطـــــطاُى خيَغـةًبـــــةضاْ (عًا ااِٗٝلسيـا ااال٠لٚسيظا ااالّ) ٓـــــةض ٓـةنيــــاْ
ؾـايػـثةية بيوَـ َيـّ ،وة ُابـــآ ؾــثى ُاضِاغــج ب َويَــّ ،تةُاُـةح بــة زوشًِـاُيـ زةبـآ
ٓـةض نػـةى ضِاغـج زازطـةضاُةو بـة ئيِكـافاُة بوَــيَّ ،واتة :بـة نـاكـةى زوشًِـيـ
بوَــــيَّ نـاك ــة ،بـــة ٓـــةنى زوشًِ ــيـ بوَــــيَّ ٓـــةنة ،وة ُاب ـآ ضِق ٓـةهَػـــاُياْ هــة
كطزةوة خطاخةكـاُياْ  ،واياْ هـآ بلـاح كة كطزةوة نـاكةكـاُيؿــياْ ُةبيِــّ.
هةلَوةضامة ضاوازة  :ئِجـا ئـايا ًووغـا ٓةض هةخؤوة ٓاتوة ؟ ياْ بةهَــطةى خيَــية ؟
زةفــــــةضًوآ  :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،هـــــة خةضوةضزطــــــاضتاُةوة
بـةهَـطـةيةك ــى ضِووْ ئـــاؾلطاَ بــؤ ٓيَِــاوْ ،زيـــاضة ( ٝآِّ اا )١بـــة ًاُــاى ًونج ــيعةو
بةهَـطـة زىَ  ،زواى ئةوةى زوو ًونجيــعةو بـةهَـطـةى خآ خيَؿـاُساْ  ،كة بطييت بووْ
هــة طؤنـــاُةكةى زةغـــثى ،ﭽﭞ ﭟﭼ  ،واتــة :هــة خةضوةضزطـــاضتاُةوة ،خيَؿــــآ
فةضًووى  :ﭽﯶ ﯷ ﯸﭼ ،هة خةضوةضزطـاضى ٓـةًوو يئاُةكاُةوة ،بؤنـى
وايفةضًوو ؟ تاكو زواي فيـطنةوْ ُةهَـآ  :خةضوةضزطـاضى ًّ ُية ،بؤية زةفـةضًوىَ:
ﭽﭞ ﭟﭼ ،هة خةضوةضزطاضى ئيَوةوة ،واتة :تؤف ٓةض بةُسةيةكى ،ئةوة ُـى كـة
خةضوةضزطـاضبى  ،ياْ خـوا زةغـثةآلتيَــلى خيَسابــ  ،نـوُلة ظؤض هـة خازؾـاكــاُى زُيـا
هةبةضئةوةى خؤياْ بة غـيَبـةضى خـوا ،ياْ وةكيوـى خـوا ُاغــاُسوة ،خةضغـــثـطاوْ .

هةلَوةضااامة ثايَناجااة  :ئِجـــا ئـــايا ًووغـــا بؤنــى ُ َيـــطضاوة ؟ ﭽﭠﭡﭢ
ﭣﭼ ،بـةُى ئيػــطِائيوـٍ هةطـةيَ بِيَـطة  ،واتـة  :ئــاًااى غــةضةكيى ًووغــا
ضِظطـاضكطزُى طـةهةكـةى بـووة  ،كةواتـة  :ضِظطــاضكطزُى طــةي كؤًةهَـطــا ئــاًاايَلى
طـةوضةية  ،نوُلـــة ٓــةُسىَ كةغـ كــطض كــا َي فــاَ كــايَ  ،كـاتيَــم طـويَبيػـــثج
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زةبـآ  ،كة باغـ ًـافى ُةتــةوةي ُؿــثيٌاُي نـاُووغـــي طـةهةكـــةح زةكـةى،
يــا كـــوضزة ،نةضِةبـــة ،فاضغـــة ،توضك ــةٓ ... ،ث ــس ،زةهَــــآ  :ئــةوة هةطـــةيَ ئيػــالًسا
ُاطواـــآ ! ُــةخيَط واُيــة ،ئةوةتـــا خيَغـةًبـــةضيَلى خايــة بـــةضظى وةن ًووغـــا 
ٓــةًوو ئيؿــةكةى ئـةوة بـووة  ،كـة بهــآ بـؤ ى فيــطنةوْ  ،تـاكــو طـةهــى بــةُى
ئيػــطِائيوى هةطـةيَ ضِةواُة بلـاح ،نـى زيلـة ُةياُهـةوغـ َيـِيَــثةوة ،ئيٌَـةف ئةطــةض
طـةهـى خؤًاْ ضِظطـاض بلـةيّ ُ ،ةٓ َيوَـيــّ بهةوغـيَِطيَثةوةو ٓ ،ــةوهَبسةيّ نـةواضةى
غـياغـيـيٌاْ ٓـةبـآ  ،بــة ًافةكــاُى خؤًـاْ بطــةيّ ،ئـةوة ؾــثيَلٌاْ كـطزوة ،وةن
ئةوةى خيَغـةًبـةضاْ ،كــة ؾـثيَلى ظؤض نـان خةغــِسو نـاكــة.
ـلا )يــ ئةوةيـة كـة
بـةآلَ ئةوةى كة خطاخة  ،زةًاضطيـطييـة ،زةًاضطـيـطي ( َتع ٗ
تؤ ياضًـةتى طـةي خةهَـلةكـةح بسةى هةغــةض غــثةَ ،ياخــوز خطاخـى نـةوًةكــةح
خـآ هة نـاكـةى نةوًيَـلى زى نـاكثــط بـآ  ،ئةطــةضُا ًــازاَ يياواظيــى ُةكـةى ،بـا
هةطـــةيَ نةوً ــى خؤؾـــثسا نـــاكة بلــــةى ً ،ــازاَ بـــة ًوغـــثةةةق ؾـايػـــثةياْ
زةظاُــــى  ،ئـــةوة ( :سألَقِ َش ُا إَٛلَأِٚيَا ا٢ل ايا ااُعِشُٚفٔ) واتـــة :ئةواُـــةى كـــة ُيـعيلــــّ
ؾـايػــثةتطْ كـة نـاكةياْ هةطـة َهــسا بلــطيَ.
ئِـجـا با بعاُيــّ نــى ضِوويــساوة  ،هـة ُيَـــواْ ًووغــاو ٓــاضِووْ هـة يـــةن  ،وة
فيـطنةوْ زا ،هة يةكــى زيلــةوة ؟ :
 - 1خـواى خةضوةضزطــاض هـة غــووضِةتى (طا٘ل)زا باغـ ًووغــاو ٓــاضِووْ زةكــاح  ،كـة

ُـــاضزووُى بـــؤ ى فيـطنـــةوْ ،زةفـــةضًوىَ  :ﭽﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ ،واتـــة :بهـــّ بـــؤ ى فيــــطنةوْ  ،خيَـــى بوَـ ـيَّ :ئيٌَـــة
ضِةواُةكطاوى خةضوةضزطـاضى تؤيّ ،بؤية وةنةى ئيػطِائيوٌاْ هةطــةيَ بِيَـطة ،نـى
زيلة غـعاو ئاظاضياْ ًـةزة ،هة خةضوةضزطـاضتةوة بـةهَـطـةو ُيؿـاُةًاْ بؤ ٓيَِاوى ،
ئـاؾـثيى غـة ًةتيى هةغـةض كةغـيَم بـآ  ،كة بة زواى ضِيٌَِاي خـوا زةكةوىَ .

واتـة  :ئةطـةض بة زواى ضِيٌَِاي خوا ُةكةوىَ ٓ ،ـةض خةهَم بهـةوغـــيَِيَثةوة،
ئةوة غـة ًةح ُابــآ !
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 - 2هـــة غــــووضِةتى (سيؼ ااعشس)٤زا زواى ئـــةوةى ًووغــــا  زةهَـ ـآ :زةتطغـــٍ هـ ـيٍَ
تيَِةطـةْ ،وة زةتطغٍ مبلـوشْ ،نـوُلة كــاتى خـؤى ُةفـةضيَلٍ هـةواْ كـوؾــثوة،

زةتطغــٍ بـــة زضؤَ زابِيَـــّ ،خـــوا زةفــةضًوىَ  :ﭽ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﭼ ،واتة :فةضًووى ُ :ةخيَـط (ظياُـج خيَِاطــةيةُّ)
بــة ُيؿـاُةكـــاُى ئيٌَــةوة بــطِؤْ ،ئيٌَــــة هةطـــةيَ ئيَـوةزا بيػـــةضيًّ( ،ؿـثــوًطِو
نػـةى تؤ ،وةآلًى فيـطنةوْ ٓ ،ـةًووى زةبيػــثد  ،ئـاطــاًاْ هـيَثاُــة) بوَـيَــّ :
ئيٌَــــة ضِةواُــــةكطاوى خةضوةضزطـــــاضى يئـاُةكـــــاُدٓ ،ـــــاتوويّ كــــة بـــــةُى
ئيػـطِائيوـــ ــٌاْ هةطــــــةيَ بِيَـــــطي  ،ئيعُيـــــاْ بـــ ــسةى (تاكــــــو نـــــى زيلـــــــة
ُةياُهةوغـيَِيـ ــةوة  ،زةياُبــــةيّ بـــؤ وآلتيَـ ــلى زى ،ضِظطــــاضياْ زةكـ ــةيّ هـــةو
غـؤ طةو بيَطـاض غـووكـايةتييـةى خيَياْ زةكــةى  :ئـافطةتةكـاُياْ زةٓيَـ َوـيــةوة ،
كـوضِةكـاُيؿــياْ غـةضزةبــطِى) .

 - 3ئِجـا خـواى خةضوةضزطـاض هة غـووضِةتى (طا٘ل)زا زةفـةضًوىَ  :ﭽﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﭼ ،واتــة :بيَطوًــاْ ًــّ هةطـة َه ــثامن ،زةبيػـــثٍ زةؾــبيٍِ ،
زةبيٍِ نى زةكةْ نؤْ زةكةْ ؟ وة زةؾبيٍِ ئاطـاَ هة نػـةو باغـثاْ ٓةية .

 - 4وة هـــة غــــووضِةتى (سيا ااُؤَٓ)ٕٛزا زةفـــةضًوىَ :ﭽ ﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈﭼٓ ،ـةًوو ئةو ئـايةتاْ ئةوة زةطــةيةُّ ،كـة بــةُى
ئيػطِائيى وةن كؤيوــة نةوغـــيَِطاوُةتةوة ،ئـةوةتا زةهَـيَّ :ئــايا بـطِوا بيَـِد بـؤ
زوو بـةؾـةضاْ (بؤ زوو كةغـاْ) ،كة طـةهةكةؾــياْ ًولـةض بـةضزةغـثى ئيٌَـــةْ،
شيَــطزةغـثى ئيٌَــةْ.

 - 5كـاتيَـم فيـطنةوْ بــة ًووغــا زةهَــآ  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼالشعزاء ،ئــايا ئيٌَـة تؤًـاْ بــة طهـلةي بـةخيَــو ُةكــطز،
نــةُس غـــاآلْ هــة تةً ــةُج هــة ُيَــــو ئيٌَــةزا ُةًايــةوة ،هــة ًــاهَى ئيٌَــة بـــةخيَو
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ُةكــطاى ؟! نوُلـة وةن زواي باغـ زةكةيًّ ،ووغـا بــة ًِساهَيــى زايلـى بــة
ضِووبــاضى زازوةو  ،زاضوزةغـــثةى فيـــطنةوْ ٓـة َهـياُطـــطتؤتةوةو هــة ًاهَــــى وى زا
بـةخيَــويـاْ كــطزوة.
زي ــاضة ًووغـــا وةآلًيَل ــى ظؤض نـــاكى ئ ــةو ًِ ــةتةى فيـــطنةوْ زةزاتــةوة  ،كــة
طـوايـ ــة ئـــةو بــــةخيَوى كـــطزوةو طــــةوضةى كـــطزوة  ،هـــة غــــووضِةتى (سيؼ ااعشس)٤زا
زةفةضًـــوىَ  :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ،واتــة :ئــةو

نـاكـةية كة بـة نـاوى ًِـــى زازةزةيـــةوة  ،بـةٓــؤى ئـــةوةوة بـوو  ،كـة تـؤ بــةُى
ئيػـطِائيوـج كطزبوو بـة كؤيوــةو زةتهةوغـاُسُةوة  ،شيَطزةغـثةح كـطزبووْ .
كةواتة :بـةُى ئيػــطِائيى شيَطزةغــثةو ظةبـووْ بـووْ ،نةوغــاةوةى شيَطزةغــثى
فيـطنـةوْ بووْ ،وة ئـاًااى غـةضةكيى ًووغـا هة نووُى بؤ ى فيـطنةوْ  ،ئـةوة
بـ ــووة ،كـــة هـــة نةوغــ ــاُةوةو غــ ــثةًسيسةي ضِظطــــاضياْ بلــــاح ،وة بياُبـــاح بـــؤ
ؾـويَِـ َيـلى زى.
ًـةغــةهــــةى غـيَــــيةَ  :زيـــــاضة فيـطنــــةوُيـ وةآلَ زةزاتـــــةوة ،بــــةآلَ نــــؤْ وةآلَ
زةزاتـةوة؟ ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ ،زةهَآ :
ئةطـةض ُيؿــاُةيةكــج ٓيَِــاوة  ،بيدــةضِوو ئةطـةض هة ضِاغـــثاُى .
ٓـةهَبـةتة هيَطةزا بـاؽ ُـةكطاوة  ،كـة ًؿـثوًطِيــاْ بووبـــآ ً ،ووغــا بـةهَـطــةى بـؤ
فيـطن ــةوْ ٓيَِـابيَثـــةوة ،يــاْ فيـطنـــةوْ نػـــةى كطزب ـآ ،بـــةآلَ هــة ٓـــةض كـــاَ هــة
غـووضِةتةكــــــاُى (طا اا٘)و (سيؼا ااعشس)٤و ( ا ااافش)زا باغـــ وتوويَــــصى ُيَــــواْ ًووغـــــاو
فيـطنـةوْ كــطاوة :
 /1هة غــووضِةتى (ط٘) ئـايةتةكاُـى ( 49تا )52زا خــوا باغـ ًؿـثوًطِةكةيــاْ زةكــاح،
كــة بـــةَ ؾــــيَوةية بــووة  :زواى ئــةوةى خـــوا ًووغـــاو ٓ ــاضِووْ زةُيَــــطيَ بــؤ ى
فيـــــطنةوْ  ،بؤئــــةوةى بـــــةُى ئيػـطِائيوـــــياْ ضِةطـــــةيَ خبــــاح  ،نــــ زيلــــة

ُةياُهـةوغـ َيـِيَـثةوة  ،وةن خيَؿـآ باغـٌاْ كطز ،ئــةَ وتـوويَـصةيــاْ زةبـآ  :ﭽ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
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ﰙ ﰚ ﰛﰜ ﰝ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭼ ،واتــة( :فيـطنـــةوْ) طوتــــى  :ئــةى ًووغـــا ! خةضوةضزطـــاضى ئ َيــوة كـيَي ــة ؟
(يــاُىٓ :ـــةض ًــّ خةضوةضزطـــاضو خةضغـثــطاو طـةوضةتــامنٓ ،يـــ طـــةوضةى زيلــةتاْ
ُيــــة)ً( ،ووغـــا) طـوت ــى  :خةضوةضزطـــاضًاْ ئــةو كةغـــةية ،كــة بــووُى بـــة ٓـــةًوو
ؾـثيَم زاوة ،زوايــ ضِيٌَِـاييؿــ كــطزوة .
هـيَطةزا ًووغــا ٓــةضزوون ياغــاى ٓ :ؤكــاضيى (سيظابب ٝا١ل) ضِيَلدػــ (ْعاااّل)ى
باغـلـطزوة  ،كة زة َهيَـّ ٓ{ :يـ خةيــسابوويَــم بـآ خةيساكـةض ُابـــآ} ،وة {ٓــةًوو
رذَثل،ل َٚئهٌُٓلْٔعااإّلَِٓعَلاالِ) ،
ضِيَم خيَلييـةن ضِيَلدـةضيَلـى ٓةيـة}ٔ ( :ي ا ُهٌٓلذَادٔثٕل َُ ِ

بـــةَ ضِغـــثةية ٓـــةضزوو بـةهَـطـةكـــة ه َيــم زةزاح  ،زةهَــــآ  :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ ،خةضوةضزطـــاضًاْ ئــةو كةغـــةية ،كــة بــووُى بـــة ٓـــةًوو
ؾـثيَم زاوةو زضوغثى كطزووْ( ،ئةوة ياغـاى يةكةَ) وة زواي ضِيٌَِاييؿ كطزووْ ،
كة نـؤْ بصيـّ  ،نــؤْ بـةضِيَــوة بهــّ ؟ هـة طـةضزيوــة تـا كةٓلةؾــاْ  ،وة ئـةوةى
زةكةويَثـة ُيَواُيـاْ  ،خـوا ٓـةًووى بـةزئــيَِـاوةو ضِيَلى خػـثوةو بـةضُاًةؾــى بـؤ
زاُــــاوة ٓ ،يهــــى هــة بـةضُ ــاًةى خـــوا ُــــازاح ٓ ،ـــةض كاًيـــاُى هــة يواُث ــطيّ
باؾـثـطيّ ؾـيَوةؾسا خـوهـقاُسوة  ،يـاُـى  :تؤ كـة هيٌَاْ زةخطغـ  :خةضوةضزطـاضتـــاْ
كــيَيــــة ؟ ئـــا ئــةوة خةضوةضزطـــاضى ئيٌَــــةية ،وة تــؤ يةكـيَلـــى هةواُــةى كــة خـــوا
زضوغــثى كطزووْ  ،ضِيَطـاو بـةضُاًةؾـ بؤ زاُـاوْ  ،ئةوةتا بـةضُاًةى بؤ ُـاضزووى
هة بـةؾــة ئيدـثياضييةكـةتــسا ،نـوُلة فيــطنةوُيـ هـة بـةؾــة ئيجـباضييةكــةى زا
وةن خةهَـــلى زى خـواضزوويـــةتى خـواضزوويةتـــةوةو خــةوتوةو ُ ،ةيثواُيـــوة هــة
ياغـاى خـوا زةضبهـآ .

ئِجـــا زواى ئــةوةى فيـــطنةوْ هــة بـةضاُبـــةض ئــةَ بـةهَـطـــة ضِووْ ب ـآ نــةُسوو
نووُــــةى ًووغـــازا طيــط زةخـــواحٓ ،ـةوهَــــسةزاح بيطواظيَثــةوة بــؤ بابـــةتيَلى زى :

ﭽﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،واتــة( :فيـطنـــةوْ) طوت ــى :ئــةزى طـةهـــة خيَؿـووةكـــاْ نييـــاْ
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هـ َيـٔـــاح ؟ غـةضةاـــاًياْ نــؤْ بــوو ؟ ًووغـــاف وةآلًيَلــى ظؤض كـــوضتى زةزاتــةوةو
ي ُ ،آ َيوَــآ بـةًــالو زا بطِواح ،زةهَـآ  :ظاُيـاضي ئةو طــةي و ًيوـوــةتاُة هـة
زةيطـط َ
ى خةضوةضزطـــاضًة  ،هــة كـثيَـب َي ــم زا ،كــة خةضوةضزطـــاضَ ُــة ه َيــى وْ زةب ـآ ُ ،ــة
هةبيـطى زةنــآ .
 /2بـــةآلَ هــة غـ ــووضِةتى (سيؼااعشس )٤ئـــايةتةكاُى ( 16تــا )33زا زض َيــصتط ئــةَ وتوو َيــصة
باغلطاوة ،ئِجـا كةغيَم كة ؾـاضةظا ُةبــآ ٓ ،ـةض بـة غـةضكيَــ َوـيى تةًاؾـاى نوضِئــاْ
بلـــاح ،زة َه ـآ  :خـــوا ه َيــطةزا بـــةَ ؾ ـيَوةية باغ ـ ئــةَ وتوو َيــصة زةكـــاح ،كةنــى هــة
غـــووضِةتى (سيؼااعشس)٤زا بـــة ؾــــيَوةيةكى زيلــــة بــاؽ زةكـــاح ،هـــة ةاهَـ َيـــم زا كــة
ٓـةضزووكـــياْ يـــةن بةغـةضٓـــاتّ ؟! وةآلًةكـةؾـــى ئةوةيـــة كـــة  :هــة غـــووضِةتى
(ط٘)زا خـوا بــة كــوضتيى باغــى كـطزوةو  ،هـة غــووضِةتى (سيؼاعشس٤ل)زا بــة زضيَـصي
باغـى كطزوة.
ئِجـا ئيٌَــة هيَطةزا تةُيـا ًاُاى ئـايةتةكــاْ زةكـةيّ هـة كــاتى تةفػــيـطكطزُــى
غـووضِةتى (سيؼاعشس٤ل)زا بةتةفكــيىَ باغ زةكةيّ  ،خـوا خؿـثيواْ بآ  ،زةفةضًوىَ :
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﭼ ،واتــةٓ :ـةضزووكـــثاْ بهــّ بــؤ ى
فيـطنةوْ ب َويَـّ  :ئيٌَة ضِةواُةكطاوى خةضوةضزطــاضى ييـٔـاُةكــاُد ٓ ،ــاتوويّ كـة
بــــةُى ئيػــطِائيوـــــٌاْ هةطــــةيَ بِيَـــــطى ( ،فيــــطنةوْ) طوتـــى  :ئــــايا تؤًـــاْ بــــة
طـهل ــةي هــة ى خؤًــاْ بـةخ َي ــو ُةكــــطزوة ؟ غـــاآلُيَلى ظؤض هــة تةًــةُج هــةُيَو
ئيٌَــةزا ُةًايــــةوة ؟ وة ئــةو كـــةتّ كـطزةوةيةؾـــج كــــطز  ،كـــة كــطزح (يــاُى :
ُةفـةضيَل ــج كـوؾـــج) ؟ وة تــؤ غـد َو ــة بــووىً( ،ووغـــا وةآلَ زةزات ــةوةٓ ،ةهَـبـةتـــة،
خيَغـةًبـةضاُى خـوا ظؤض ضِاغــثطــؤ بووْ ،كة ٓـة َهـةيةكـياْ هـــآ ضِووزابــآ زاُـى خيَـسا
زيَِّ)  ،زةهَـآ :ئةو كـطزةوةيــةَ كة كـطز ،ئةوكــاح ًـّ بؤخــؤَ غـةضطــةضزاْ بـووَ،
بـة ضِيَيـةَ ُةزةظاُــى( ،واتة :ئةو كـاح وةةييـٍ بؤ ُةٓـاتبــوو ،خيَغـةًبـةض ُةبــووَ،
ُةًــسةظاُى نــؤْ نـاضةغـــةضى كيَؿـــةو طـطفثةكـــاْ بلــةَ ،بـةضطـــطييٍ هــةو غـــثةَ
هيَلــطاوة كــطزوة  ،ئةو غـثةًلـاضةَ هة زةغـج كـوشضا) ئِجـا هة تطغـ ئيَـوة ضِاًلـطز،
ئِجـا خةضوةضزطـاضَ ةيلٌةتى خيَـــساَ ًِيؿـى طيَـطِا هـة ضِةواُةكــطاواْ (واتـةًِ :ـى
كطزة خيَغـةًبـةض) ،بـةآلَ بـةُػــبـةح ئـةوةوة كــة هـة ًاهَــى ئيَـــوةزا بـةخيَـــوكطاَ ،
كة ئـةوةف نـاكةيــةكة ًِــةتى خــآ هةغـةض ًّ زةكـةى  ،ئـةوةف بـةٓــؤى ئـةوةوة
بــوو كــة تــؤ بـــةُى ئيػــطِائيو ــج زةنةوغـــاُسةوةو  ،ك ــطزبووُج بـــة شيَطزةغـــثةو
كؤيوةى خؤح (بؤية ًـّ بــة ضِووبـــاضزا زضاَ ٓ ،ـاتـــٍ هـة ًـاهَى تـؤزا بـةخيَـوكــطاَ،
ئةطـةضُا زايلٍ ًِى هــآ بـةآل ُةبــوو ،تا مبدــاتة تابووتيَــم بـة ضِووبـــاضَ زابـساح،
بةهَـلو هة تطغـ ئةوةى كـة تؤ ُيَطةكـاُج غـةضزةبطِيّ  ،زايلٍ تطغ ئةوةى ٓـةبوو
غـةضببـطِزضيَــٍ ،خػـــثٌية تابـووتيَلـــةوةو بـــة ئيوــٔـــاًى خــوا بـــة ضِووبــاضى زازاَ
زواي هة ى ئيَوة طيـطغـاًةوة).
ئِجـا فيـطنةوْ طوتـى  :ئةزى خةضوةضزطـاضى يئــاُةكــاْ نييـــة ؟ (ُةيطـــوح :
كـيَيــة ؟) (ًووغـا) طوتـى  :خةضوةضزطـاضى ئاغــٌاُةكـاْ ظةوي ئةوةى ُيَـواُياُـة ،
ئةطـةض ظاُيـاضييثــاْ ٓـةبـآ بثاُةوىَ ئيٌــاْ بيَِــّ.

....

()129 – 103

[ ] 525

(فيــطنةوْ) بــة زةوضوبـــةضةكةى طـوح  :ئـــايا طويَثـاْ هـةو نػـــاُةية (واتـة :ئــةو
نػـة غـةيطو ُـاًةُثـيقـييـاُة !)
(ًووغـــــا) طوتــ ــى  :خةضوةضزطـــــاضى ئيَــــوةو خةضوةضزطـــــاضى بــــاة باخيــ ــطاُى
خيَؿـووؾـثاُة .
(فيـــطنةوْ) ضِووى هــة خةهَـلةك ــة كــطزو طــــوتى  :ئــــةو خيَغـةًبـــةضةتاْ كــة بــؤ
تــاْ ضِةواُة كــطاوة ؾــيَثة .
(بــــة تةوغــــةوة واى طـــــوح  ،يـ ــاُى  :ئـــةوة خيَغـةًبــــةض ُيـــة  ،نـــوُلة خــــوا
خيَغـةًبـــةضى ؾــــيَج ُاُ َي ــطىَ) ئِجـــا ًووغـــا بـةهَـطـــةيةكى زيل ــةى بــؤ ٓيَِ ــايةوة ،
طوتــى  :خةضوةضزطـاضى ضِؤشٓـةآلح ضِؤشئـاواو ئــةوةى ُيَواُيــاُة  ،ئةطـةض نةنوَــثــاْ
ٓـةبـآ ( ،وا زياضة ًووغـاف وضزة وضزة هةٓجةكـةى توُس زةكـاح) .
(فيـطنةوْ) طوتـى  :ئةطـةض يطـة هة ًّ خةضغـثـطاويَلى زيلةح ٓـةبــآ  ،ضِةطــةيَ
طيـطاواُج زةخةَ (واتـة  :ظؤضى وةن تؤؾٍ طـطتــووْ).
(ًووغـا) طـوتـى  :ئةزى ئةطـةض بـةهَـطـةيةكى ظؤض ضِووْ ئـاؾــلطاح بؤ بيَــٍِ ،كة
بـةهَـطـة بــآ هةغـةض ئةوة ًّ خيَغـةًبـةضَ ؟
(فيـطنـةوْ) طوتـى  :ئةطـةض هة ضِاغـثاُى بيدـةضِوو  ،ئةويـ طؤنـاُةكةى فطِيَسا ،
بـــووة ًـــاضيَلى ئـاؾـــــلطا  ،وة زةغـثيؿـــــ هـــةبّ ٓـةُطـوـــى زةضٓيَِـــا  ،ظؤض غـــد
زضةوؾــاوة بوو  ،بؤ ئةواُــةى كة تةًاؾـايـاْ زةكــطز .

 /3هــة غـــووضِةتى ( ــافط)زا خـــوا  زةفــةضًويَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،فيـطنـــةوْ طوتــــى  :هــيٍَ طـــةضِيَّ  ،بــا ًووغـــا بلـــوشَ
ئةويـ هة خةضوةضزطـاضى بدـاضِيَثــةوةً ًّ ،ةتطغـيـى ئةوةَ ٓـةية  ،بـةضُاًةكــةتاْ
بطؤضِيَ ،ياخـوز خطاخةكـاضي ئـاؾـووة ئـاشاوة هة ظةويـسا خةيـسا بلــاح ،وة ًووغــا
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طوتى ًّ :خةُــا بـة خةضوةضطـاضَ خةضوةضزطـاضى ئيَوةف زةطـطَ  ،هـة ٓــةض خــؤ بــة
ظهـطـطيَم  ،كة بــطِواى بـة ضِؤشى هــيَدـطغــيِةوة ُيــة .
كةواتـة :هـيَـطةف زا بـة كـوضتى خـواى خةضوةضزطـاض باغـى ئةو ًؿــثوًطِة زةكــاح،
وة ئ َيــطة تاكــة ؾـــويَِيَلة كــة ئــةو ٓـةضِةؾـــةيةى فيــطنةوْ زةخاتــة ضِوو ،كــة زيــاضة
فيـــطنةوْ ٓـةضِةؾـــةى كـوؾـــثِى هــة ًووغـــا  كــطزوةً ،ووغـــاف خــةُاى بـــة
خةضوةضزطـــــاضى خــــؤى خةضوةضزطـــــاضى فيـــــطنةوْ زاضوزةغـــــثةكةي ٓـــــةًوو
يئــاُييـاُيـــ بــطزوة .
 /4وة ٓـــةض ه َيــطةف زايــة ،ــــ واتــة هــةَ ئـايةتـاُــةى غـــووضِةتى ( اف اش)زا ــــ كــة خـيــاوة
ئيٌاُساضةكــةى ُيَــو زاضوزةغـــثةى فيـــطنةوْ ،كــة ئيٌاُةكــةى خــؤى ؾـــاضزؤتةوة ،
بـةضطـطييـةكى يواًيَـطاُة هة ًووغــا  زةكــاح ،وةن خيَؿــثــط ئـاًاشةًــاْ خيَـسا،

خــــــــوا زةفـــــــةضًويَ  :ﭽﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮝﭼغــــافز ،واتــــة :خيــــاويَلى بــ ـطِوازاض هــــة
زاضوزةغـثةى فيـطنةوْ  ،كة ئيٌاُـةكــةى خـؤى زةؾــاضزةوة  ،طـوتى  :ئــايا خياويَـم
ٓـةض هةغـةض ئةوة زةكـوشْ  ،كة زةهَــآ  :خةضوةضزطـاضَ خـواية .

ئِجا زيـاضة ئيٌَة تةفػـيـطكطزُى تيَطو تةغـةهـى ئةَ ئـايةتاُة ٓـةهَسةطـطيّ بؤ كـاتى
طـةيؿـثٌِاْ بـةو غـووضِةتاُة ،بـةآلَ بـة خيَويػـثٍ ظاُى هـيَطةزا ئـاًاشةيةكياْ خآ بلـةَ
بـةتايبـةح كـة هـة غـووضِةتى ئةنـطِافسا ،وتوويَصو ًؿـثـوًطِى ُيَواْ ًووغـا فيـطنةوْ
بـــةو ؾـــيَوةية ُةخـــطاوةتة ضِوو  ،بـــةآلَ هــة غـووضِةتةكـــاُى زيلــةزا  ،بــاف تيؿــلى
خطاوةتة غـةض ،وةن ئـاًاشةًاْ خيَيـاُـسا .
ئِجـا بـة خيَى ئـايةتةكـاُى غـووضِةتى (سيؼعشس )٤ظؤض يواْ زياضة كـة خػــثِة ضِووى
ـا٢ل
ًووغـا بؤ ٓـةضزوو ًونجـيعةكـةى  :طؤنـاْ زةغـثى ،ياْ وةن طوتووياُـة ( :سيعَ َ
َٚسي َٝاذُلسيبَِٝلاااا )٤زواى ًوُانةؾــــةو وتوويَـــصى نـــوو َي زووضو زضيَـــص بـــووة  ،هةطــــةيَ
فيـطنةوُـسا ،واتةٓ :ـةضوا ُةنووة يةكػـةض طؤنـاُةكةى فـطِيَ بـساح  ،زةغـثيؿــى هـة
يةخـة زةضبيَِــآ خيَؿـاُى بساح ! بـةهَـلـو وتوويَصو ًوُانةؾـةى ظؤضى بووة هةطـةهَــى ،
وة فيـطنةوُى بآ نػـة كطزوة  ،ئِجـا زواى ئةوةى فيـطنةوْ هة ًةيـساُى بـةهَـطــاُسا ،
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بـآ خؿـج خةُا كةوتؤتة طؤضِيَ ،وة زةغــثى هـة بِـى ٓـةًباُــةى بـةتاهَــةوة زةضنـووة،

ئِجـــا وةن زةغـثةوغـــاْ كــطزْ بــؤ ًووغـــا  ،طوتوويــةتى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭼاألعـــزاف  ،واتـــة  :ئةطــــةض ضِاغــــج زةكـ ــةى
ُيؿـاُةيةن بيَِــة  ،ئةطـةض هة ضِاغــثاُى .
ٓـة َهـبـةتة ظاُيوؾـيةتى ًووغــا ضِاغــج زةكــاح ،بــةآلَ ًةبـةغــثى زضِزؤُـ كـطزْ
طوًاُ ــساضكطزُى خةهَـلةك ــة بــووة ،وة بــؤ خ ــؤ َي كطزُــة نـــاوى خةهَـل ــةكة بــووة ،كــة
طوايـــة ًووغـــا بـةهَـطـــةى بـةزةغـــثةوة ُيــــة ُ ،يؿـــاُةيةكى بـةزةغـــثةوة ُيــة كــة
ئيػـداتى بلـاح  ،خيَغـةًبـةضى خـواية هة يةْ خــواى خةضوةضزطــاضةوة ضِةواُـة كـطاوة،
بؤيــة ئــةو تةة ــةززايةى ئاضِاغـــثةى ًووغـــا كــطزوة ،زيــاضة ًووغـــاف ظؤض ًةضزاُــةو
ضِووْ ضِاؾـلـاواُة  ،وةآلًـى تةةةززاكـةى فيـطنةوُــى زاوةتـةوة  ،وةن هـة ًةغــةهةى
نـواضةًسا باغـى زةكـةيــّ .

ًـةغــةهـةى نـواضةَ :زةفـةضًويَ  :ﭽﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭼً( ،ووغـا) طؤنـاُةكةى فطِيَسا  ،يةكػـةض بوو بـة
ًاضيَلى ئـاؾـلطا ،وة زةغـثيؿى زةضٓـيَِـا  ،بؤ بيِـةضاْ غــدى زضةوؾـاوة بوو.
وؾـةى  :ﭽﭱﭼ ،ياُـى ( :طاش َح) فطِيَـيــسآ ،ـاويـؿـــثى .
جًٔ ًٖ )ْ١ٝاضيَلى ئـاؾـلطا  ،واتة  :وةن
ذ ٖٝاْ١لظاا ٖٔشَْ٠ل َ
وؾـةى  :ﭽﭵ ﭶﭼ( ،أَٟل َ
ٓــى يازووطـةضةكـــاْ ُ ــةبوو  ،كــة ٓـــةض هةبـةضنـــاوى خة َه ــم واب ــآ  ،بـةهَـلـــو ٓـــةض
ًاضيَلى ضِاغـثةنيِة بوو  ،بـة فةضًاُى خـوا هـةو طؤنـاُة خةيــسا بوو .
ضِغــثةى  :ﭽﭸ ﭹﭼ ،واتة :زةغـثى زةضٓيَـِا ،زةغـثى هـة كــويَ زةضٓيَِـا ؟ هـة
غــــووضِةتى (سيُٓا ااٌ)زا  ،خــــواى خةضوةضزطـ ــاض بؤًـــاْ ضِووْ زةكــــاتةوة ،زةفـــةضًوىَ :

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
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ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ ،زةغـــج خبــة يةخةتــةوة ،زوايــى زةضيـبيَِ ــةوة
غــدى زةبــآ بؤ تةًاؾـاكـةضاْ .
رالا ٔش) ئــةوةى كــة هــة
وؾـــةى  :ﭽﯲﭼ( ،جَ ِٝا ُلسيكَُااٝفٔل:ل ََااالَ ِٓ َٜفا ٔتحُلعًاا٢لسي ٖٓ ِ
ئـاغـــثى غــيِطـــةوة زةكطيَث ــةوة  ،زيــاضة ئيٌَــة خيَــى زةهَـيَي ــّ  :يةخــة  ،يــاْ يةنــة ،
(ٚسجلُعل:لأَجَٝابلٚجُٛٝب) كـؤى (ج( ) ٝأجباب)ة و  ،بـة (جٛٝب)يـ كؤزةكـطيَثةوة
(سياُـباحلسيآُٝاش،لقل:ل.)64
كــة زةفــةضًويَ  :ﭽﭼ ﭽﭼ ،ئِجـــا ئـــايا ئــةو غـديَثـييــة  ،وا بــووة كــة
هـيَى ُاؾـــيـطيّ بــآ ؟ ياخـوز ُيؿـاُةى ُةخؤؾــيى بآ ؟
خــواى كـاضبـةيــآ هـة غــووضِةتى (سيُٓاٌل)زا  ،بؤًـاْ ضِووْ زةكــاتةوةو ئـةو طوًاُــة
زةبـــــاح

 ،زةفـةضًـــــوىَ  :ﭽﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ،واتــــة :وة زةغـــــج خبــــة
يةخةتـةوة  ،زوايـى زةضزيَثـةوة  ،بـةبـآ ٓي خطاخـةو ُةخؤؾيى  ،يـاُـى  :بــآ ئـةوةى
كة تووؾــى كةًوكـوضِييــةن بووبــآ . ...
ئِجـا تويَصةضةواْ باغياْ كطزوة كة ئـةو غـديَثييــة ،غديَثييــةكى ئـاغــايى ُـةبووة ،
بةهَـلو ظؤض بة ؾةوق بووةٓ ،ـةُسيَم زةهَـيَّ  :نـاوى هةبةض ٓـةهَِةٓــاتوة ،وة ٓــةُسيَم
زة َهيَّ  :زضةوؾــاوة بـووة ،بـةآلَ طـطُ ئةوةيـة وؾـة نوضِئاُييةكـة تـةُيا زةفـةضًويَ :
ﭽﯴ ﭼ ،هة ٓـةًوو ؾـويَِةكـاْ زا ٓـةض وا زةفـةضًويَ  ،بـةآلَ باغــى ئـةوة ُاكــاح

كة نـاوى هةبـةض ٓـة َهـِةٓـاتبــآ ظؤض زضةوؾـابيَثـةوة ٓ ،ـةضنةُس ئةوةف زةطـةيةُــآ
 ،بـةآلَ ظؤض بةضِووْ ضِاؾـلـاويى ئةوة ُاطـةيةُآ ً ،ةطـةض بوَـيَى ُابــآ ئةو غــديَثـييــة
غـديَثييةكى ئـاغــايى بووبــآ ،بـؤ ئـةوةى ببــآ بــة بـةهَـطــة  ،هةغــةض ئـةوة كـة ئةًــة
ًونجـيعةيـةكـى زةغـثةوغـاْ كـاضة ،زياضة زةبآ غـديَثـييـةكى تايبـةتيـى بووبــآ ،بؤيـة
ٓــــةُسيَم هـــة تويَـ ــصةضةواْ طوتووياُـــة :وةن طـ َوـــــؤث نـــطا بــــووةو نــــاوى هةبــــةض
ٓـة َهـِـةٓـاتوة .
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ًـةغــةهـــةى خيَـِجــــةَ  :كــة زةفــةضًويَ :ﭽﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،واتــــــــة:
زةغـــــج ضِؤيؿـــــثوواْ كـاضبـةزةغـــــثاْ هــــة طـةهـــــى فيـطنـــــةوْ طوتيــــاْ :ئةًــــة
ياضزووطـةضيَلـــى ظاُـــاية ،زةيــةويَ هةغـــةض ظةًيِــى خؤتــاْ وةزةضتــاْ بِــــآ ،ئِجـــا
فةضًاُثـاْ بـة نييــة ؟! زياضة ضِووياْ هة فيـطنةوْ كطزوةو ،طوتووياُة :فةضًاُج بــة
نييـة ؟ نـى بلةيـّ ؟
بـــةآلَ هــة غـــووضِةتى (سيؼااعشس)٤زا ئةًــة بـــة ؾـيَوةيةكى زيلــة ٓـــاتوة ،زةفــةضًويَ:

ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲﯳﭼ ،واتة :فيـطنةوْ بة زةغـثـطِؤيؿـثوواُى زةوضوبـةضى
خؤى طوح :ئةًة يازووطةضيَلى ظاُاية ،زةيةويَ هةغةض ظةًيِى خؤتاْ بة يازووةكـةى
زةضتــاْ بلــاح  ،فةضًاُثـــاْ بــة نييــة ؟ كةواتـة  :نػــةى زةغـثـطِؤيؿـــثوواْ نػــة
بـةزةغـثاُى كؤضِو ًةيويػـةكةى فيـطنةوْ  ،كة هةييَى خةضهةًاُى ئيَػـثا بـووةٓ ،ــةض
زووباضةكطزُةوةى نػـةكةى فيـطنةوُـة ٓـةًاْ ؾـج كـة فيــطنةوْ طوتوويـةتى  ،هـة
غـووضِةتى (سيؼعشس)٤زا ،خـواى خةضوةضزطـاض هيَـطة هة {غـووضِةتى (سألعشسف)}زا ٓـةًاْ
ؾـج بـةُاوى زةغـثـطِؤيؿـثوواُى كؤضِو ًةيوـيػـى فيــطنةوُةوة  ،زووبـاضة زةكــاتةوة ،
ئةًةف ئةوة زةطةيةُآ كة نازةتى زةغـج خيَوةُسو زةوضوبةضى تا ووح ةوكٌـطِاُة
خـؤ بـةظهطـطةكـاْ واية ،كة ًاغـثاو نييـّ  ،وةن تووتى نػـةى ةوكٌطِاُــةكة ،نػــةى
طـــةوضةكةياْ زووبــاضة زةكةُــةوة ،وةن بوَـ َيــى نــةنوَى خؤيــاْ تةغــويٌى ئــةو كــطزوة ،
بؤيـة خـواى ظاُـا هةويَ ئــاواى ٓيَِاوة  ،هيَطةف بـةو ؾيَوةيةى ٓيَِاوة  ،واتة  :زةغــج
خيَوةُــس زةوضوبـــةضى فيـــطنةوُيـ ٓ ،ـــةض ٓـــةًاْ نػـــةى فيـــطنةوُياْ زووبـــاضة
كطزؤتـةوة  ،وةن تووتـى .
ئِجــا ئايـا ًووغـا  ئةوةى كة ئةواْ خيَياْ واية يــازووية  ،زةيـةو َي كــيَــى خـآ
زةضبلـــاح ؟ ئةطـــةض ًةبـةغـــج خ َيـى بـــةُى ئيػــطِائيى بــآ  ،ئــةزى بؤنــى فيـطنـــةوْ
زةهَـآ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،؟ وةآلَ :
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 /1نوُلة زياضة فيـطنـةوْ بةُى ئيػــطِائيوـى بة كؤيوــةى خؤى زاُاوْ  ،وةن بـةؾيَم
هة طةهةكةى خؤى زاُاوْ ،وةن بوَـيَى  :ئةواُة بآ خاوةُّ  ،فيـطنةوْ خاوةُيــاُـة.
ً /2ةبـةغـج خيَى ًيػــطِييةكـاُــة ،واتـة :ئةطــةض ًووغــا  كــاضةكةى غـةضبطــط َ
ي
طـةهةكـ ــةى هةطــــةهَى بـ ـطِؤْ ،ئيَـــوةف شياُثـــاْ ُابـ ــآ ،..وةن ئيَـــوةف ضِؤيؿــــثنب
ؾـاضبـةزةض كطابـّ  ،وايـة.
 /3ياخـوز ًةبـةغـج ئةوةيـة  ،كة ئةطـةض ئةوةى بؤ بهيَثة غـةض  ،كة طـةهةكـةى خـؤى
(بةُى ئيػـطِائيـى) كة زةنةوغيَِطيَِةوة  ،هةشيَط زةغـثى ئيَوة بيَِـيَثــة زةضيَ ،ئـةوة
زوايى ئيَوةف ٓـةض زةضزةكـاح ،واتة :ؾـؤضِف هـة زشى ئيَـوةف زةكــاح  ،غـةضةاــاَ
ٓـةًووتــاْ هــةَ وآلتــة زةضبـةزةض زةكـاح.
ؾـاياُى باغيؿـة كة فيـطنـةوْ بة نةُـس ؾـثيَم خةهَـلـةكـةى هـة زشى ًووغــا ٓــاْ
زةزاح :
 )1هـة غـووضِةتى (سيؼعشس)٤و غووضِةتى (سألعشسف)زا خوا  هةغةض ظًاُى فيـطنةوْ

فيـطنةوُيـيةكاْ زةفةضًوىَ  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،زةيـةوآ هةغـةض
ظةًيِـى خؤتـاْ وةضزةضتـاْ بِــآ .

 )2وة ه ـة غـــووضِةتى ( ااافش)زا خـــوا  هـةغـــةض ظًــاُى فيـطنـــةوْ  ،فـةضًوويـــةتى :
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭼ ،واتة:
ًّ ًةتطغـيـى ئةوةَ ٓــةية كـة بــةضُاًةكةتاْ بــةضُاًةى شياُثـاْ  ،كـة تـا ئيَػــثا
هةغـةضى بووْ  ،بيطـــؤضِيَ ،وة خطاخـةو ئــاشاوة ئـاؾــووة هـة ظةويـسا بــةضخا بلــاح،
ئِجـا زياضة هة ئةاـاًى طؤضِاُى بــةضُاًةكةياْ غيػــثةًى ةـوكٌطِاُيى يـةوة هـة
ئةاـاًى خةيسابووُى ئـاؾـووة ئـاشاوةزا ُ ،انـاض زةبّ كة وآلتةكةياْ يـآ ب َيوَـــّ ،
ياخـوز فيـطنـةوْ ئةويؿـى طوتـوةو  ،ئةوةؾـــى طوتــوة .

 )3وة هة غـووضِةتى (يوُؼ)زا خــوا هـةغــةض ظًـاُى فيـطنـةوُييةكــاْ فةضًوويــةتى :

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ ،طوتيـــــــــاْ ( :واتـــــــــة فيـــــــــطنةوْ
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زاضوزةغـثةكةى بــة ًووغــاياْ طــوح)  :ئــايا تـؤ ٓــاتووى بـؤ ًــاْ  ،تاكــو ئـةوةى
باة باخيـطامناْ هةغـةضى بيـِيــوة  ،هـةوة ًـاْ بـسةى{ ،واتـة  :هـةو ضِيَبـــاظةى كـة
بــاة باخيـطامنـــاْ هةغـــةضى بــووْ  ،ئيٌَــةف ئــةوامناْ هةغـــةض بيـــِيوة  ،ئيٌَــة
ٓـة َهـبطـيَطِيـــــةوةو ًــــاْ بــــسةى}  ،ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ ،وة
غـةضةاـاَ زةغــةآلح

طــةوضةيى بـؤ ئيَـوة بـآ هةغــةض ظةًيِـسا  ،ﭽﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﭼ ،وة ئيٌَـة بطِواتــاْ خــآ ُـآيَِيـّ  ،بـة تــؤو بـة ٓـاضِووُـى بــطاح .
ئِجـــا وةن يـــاضى زيلـــةف باغـــٌاْ كــطز  :خـــواى خةضوةضزطـــاض بــةو تةنبيـــطة
يـؤضاويؤضاُة ،كؤى ضِووزاوةكة هة ٓــةًوو ضِووةكاُيــيةوة ،ضِووْ زةكاتـةوة ،هيَــطةف زا
بة ٓـةًاْ ؾـيَـوة :
أ  /هــة غـــووضِةتى (ٜااْٛع)زا  ،خـــوا هةغـــةض ظًـــاُى فيـطنـــةوْ زةفـــةضًوآ  :ئيَــوة
زةتـاُةويَ ئيٌَـة هةغـةض ضِيَبــاظى بـاة باخيــطامناْ بـسةْ  ،خؤتـاْ ببِـة طــةوضةو
ةوكٌـطِاْ.
ة  /هـة غــووضِةتى ( ااافش)زا زةهَــآ ً :ـّ زةتطغـيٍَ زيِةكـةتاْ بطــؤضِىَ ئـاؾــووة هــة
ظةويسا بـةضخــا بلـــاح .
ج  /هــة غـ ــووضِةتى (سألعا اشسف) و (سيؼااعشس)٤زا زة َه ـآ  :ئــةوة زةيــةويَ هــة ُيؿـــثيٌاُى
خؤتــاْ  ،هةغـةض ظةوى خؤتاْ  ،وةزةضتاْ بِــآ.
كة زيـاضة فيـطنةوْ ٓــةًوو ئـةو نػــاُةى كـطزووْ ،بــةآلَ خــواى خةضوةضزطــاض هـة
ٓـةض ؾـويَِة  ،هة ٓـةض غـووضِةتةزا  ،يةكيَـم هة نػـةكـاُى زيَِــآ  ،كة نػـةكـاُيـ بــة
ٓـةًووياْ تةنبيـط زةكةْ هـةو خطِوخاطةُسةيـةى  ،كـة فيــطنةوْ كطزوويـةتى هـة زشى
ًووغـــا ٓـــاضِووُى بــطاى غــة ًى خـــواياْ هةغــةض بــآ ،بــؤ ئــةو خةيـــاَ بـــةضُاًة
خـواييـ ــةى كـــة ٓيَِـ ــاوياُة ،بؤئـــةوةى يةُطـيَـ ــلى زةضووُييـ ـاْ هةطــــةهَسا بلــــاح ،وة
خةهَـلةكةيـاْ هـآ ٓـاُبـساو  ،خـؤيَ بلـاتة نـاوى خةهَـلةكـةى خؤيؿــى  ،تـا ًثٌاُـةياْ
بـــة ًووغـــا ُ ةبــآ  ،وة ئيقـِانيـــاْ بلـــاْ  ،كــة ئــةو بــؤ بـةضشةوةُسيـــى خ َيــطى
ئةواْ ُةٓـاتوة  ،بـةهَـلـو ٓـاتـوة :
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 - 1بةآليــاْ بـةغـةض بيَـِــآ .
 – 2وةزةضيــاْ بِـآ هة ُيؿـثيٌاُى خؤياْ ؾـاضبـةزةضياْ بلـاح .
 - 3وة هة زيِى باة باخيـطاُياْ ياْ بساح.
 - 4وة بـةضُاًة ضِيَباظى شياُياْ تيَم بساح .
 - 5وة خؤياْ بـةغـةضزا بلـاتـة طـةوضة ةوكـٌـطِاْ .
 - 6ئـاؾـووة ئـاشاوة هة ظةويسا بـةضخا بلـاح !
ٓـــةًاْ ئــةو خ ِط خاطـــةُساُةى كــة ئيَػـــثاف ئــةو ةوكٌطِاُــة خـؤغـةخيَِ ــاُةى ،كــة
خؤيـــاْ بـةغــــةض كؤًةهَــــطا ًػـوهٌَاُةكــــاُسا غــــةخاُسوة  ،هـــة زشى ئةواُــــةى زاواى
ناكػـاظى زةكـةْ  ،زياُلـةْ !!
كـــاتيَم كــة خةهَـــليَلى غــثةًـسيـــسة  ،يــةُيَلى ئيػـــالًيى ،زةهَـــآ  :ئــةو ؾــيَوة
ةوكٌـطِاُيية بطؤضِْ بطـةضِيَِـةوة بؤ ضِاى ًيوـوـةح ،بـا ٓــة َهبصاضزْ بلــطيَ  ،بـا خةهَــم
خؤيـــاْ بـةضخطغــــاُى خؤيـ ــاْ زابِيَيـ ــّ ،بـــا ئـــةو ؾــــةضي ةح بـةضُاًةيـ ــةى خــــوا
ُاضزوويـةتى  ،بؤ ضِيَلدػـثِى شيـاُى خةهَـم بـؤ ٓــيسايةتى ًطؤ ــ  ،ئـةوة ةاكــٍ بــآ ،
ٓـةًاْ ئةو خ ِط خاطـةُساُةى كة فيـطنةوْ زاض زةغـثةكةى  ،غــآ نـواض ٓــةظاض غــايَ
هةًــةو خــيَـ كطزووياُــة  ،هــة زشى ًووغـــا ٓـــاضِووْ ئةواُــةى هةطـــةهَياُسا بــووْ،
تا ــووح زيلـثات ــؤضة خـؤغـــةخيَِةو بـــة ظةبــطو ظؤضةكـــاُى ئــةَ ضِؤشطـــاضةف ٓ ،ـــةض
ٓـةًاْ نـةواْ زووبـاضة زةكةُـةوة ٓ ،ـةض ٓـةًـاْ نػـــة زووخاح زةكةُـةوة .
ًةغـةهةى ؾـةؾـةَ  :ئِجـا بـا بعاُيـّ زوا بطِياضياْ نـى زةبـآ  ،زواى ئـةوةى فيــطنةوْ
ضِاويَـص زةكـــاح بـــة زاضوزةغـــثةكةى

زةوضوبـــةضى ؟ ﭽﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﭼ ،ئــــةواُيـ زةهَــــيَّ :خــــؤى
بطايةكةى زوا خبـة ،واتة :يـاضيَ ٓـي ئيجـ ِطائـاتيَلــياْ بـةضاُبــةض ًةكـة زوايـاْ خبـة
{(أَسِجٔ٘) واتـة ( :أََِّّش)} وة بـة ؾــاضاُسا بِــيَطة ،كــؤ كــةضةواْ بِيَـطة ،بـــا يــاضِنيــ
بهـّ  ،خةهَـم كؤبلـةُـةوةٓ ،ـةًوو يــازووطـةضيَلى ظاُــاح بؤ بيَــِّ .
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هــة غـــووضِةتى (سيؼااعشس)٤زا  ،ئــةو تةنبيـــطة بـــة تؤظيَـــم يياواظييـــةوة ٓـــاتوة ،

زةفــــــــــــةضًوىَ  :ﭽ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ،كـــة زيــــاضة ئــــةوةى غـــــووضِةتى (سألعا ااشسف)يـــــ :
طرٖاسٔ)يـ خـويَِطاوةتـةوة  ،ييــاواظييـةكـــةى ئةوةيـة كـة زةفـةضًويَ :
(طااذٔش) بـة ( َ

طوتيــــاْ  :خـــؤى بطايةكــــةى زوا خبــــة  ،هـــةويَ زةفــــةضًوآ ( :ﮕ) زةهَــــآ :
(ﯷ ) زيـاضة (ﯷ ) و (ﮕ) ًاُايــاْ ظؤض هــيَم ُيعيلــة.
ئِجــــا هـــةويَ زةفــــةضًوآ ( :ﮚﮛﮜﮝ) كـــة وةن طـــو  :بــــة
ذشل) واتـة  :يـازووطــةض ( ،طَارٖاسل) زيـاضة ضِيَصطــةى
(طَارٖاسٔل)يـ خـويَِطاوةتــةوة ( ،طااا ٔ
طاااذٔش) ،واتــة  :ظؤض يازووطـــةض ،ظؤض كـــاضاًة هــة
ؿاا١َِٝلَبايِاا)١يــة بــؤ ( َ
ظيَسةضِؤيــــ ( َ
يـازووطـةضيـسا .
َّ ِشتا اُ٘ل) ئةًـــة بــــة غـــآ يـــؤض
وؾــــةى (َأسِجٔا ا )ِ١واتـــة (َأَِّّا اشِ) زةهَـــآ ( :أَسِجَِٝتُا اُ٘:لأَ ٖ
جِ٘).
خـويَِطاوةتةوة (أسجأ ٔ٘ل،لَٚأَسِجٔ ِ٦اُ٘ل،لٚأَسِ ٔ
هــــة غـــــووضِةتى (طا اا٘)دا وضزةكـــــاضيى ظيــــاتط باغــــلطاوة  ،زةضبــــاضةى نــــؤُيةتى
ضِووبـةضِووبووُةوةى فيـطنةوْ زاضوزةغـثةكةى  ،هةطـةيَ ًووغــازا  :كـة نـى بلـةْ ؟

وة نــؤْ بلــــةْ ؟ وة نــيياْ خ ــآ طوتــوة ؟ وةن زةفــةضًويَ  :ﭽﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓ ﮔﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ،واتـــة :وة
بيَطوًــاْ ئيٌَــة ٓـــةًوو ُيؿـاُةكـــاُى خؤًامنــاْ خيَؿـــاْ زاْ { ،خيَؿـــاُى فيـــطنةوْ
زاضوزةغـثةكــةي } بـــةآلَ بـــة زضؤى زاُــاْ بيَـبـــطِوا بــوو ،وة ًــــى بــووً ،وــى ُــةزا،
طــوتى  :ئـــايا ( ئــةى ًووغـــا) ٓـــاتووى كــة بـــة يازووةكــةح هةغـــةض ظةًيِــى خؤًــاْ
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وةزةضًاْ بِيَـى؟ بــة تةئليـس ئيٌَـةف يازوويـةكى وةن يـازووى تـؤي زيَِيــّ  ،بؤيـة
بـةهَـيَِـطـة (َٛعلاذ)يَلٌـاْ بؤ زابِـآ ُ ،ة ئيٌَـةو ُة تـؤ هـةو ًةونيـسة زوا ُةكـــةويّ ،
وة ؾـويَِيَلى تةخــج بــآ ( ،واتـة  :ؾــويَِيَلى تـةخج بـآ  ،بؤئـةوةى ٓــةًوو خةهَــم
نـاوى هـآ بــآ)  ،طوتـى  :بـا بـةهَـيَِـطــةتاْ كــاتى زيـساض خيَـم طـةيؿـــثٌِاْ  ،ضِؤشى
خؤضِاظاُسُةوة بآ( ،كة زياضة ضِؤشيَلياْ ٓـةبووة خؤيـاْ تيَـسا ضِاظاُسؤتـةوة بـةضطـيَلــى
يواُيـــاْ هةبـةضكطزوة ،زيــاضة ضِؤشيَلى يــةشْ بووةٓ ،ـةُسيَم زةهَـيَّ :ضِؤشى ُـــةوضؤظ
بووة ،بــة ٓــةض ةـــ ا َي ضِؤشيَـم بـووة كـة بــةضطى يواُيـاْ تيَـسا هةبــةضكطزوة خةهَــم
نـؤتـة زةؾـج زةض ،يـاْ نــووُـة زةضةوةى ؾـاضو كؤبـووُةتةوة) وة بـا خةهَـلــيـ هـة
كـاتى نيَؿـثةُطـاوزا كـؤ بلـطيَثــةوة .
نوُلــــة كـــاتى نيَؿـــثةُطـــا كـــة ضِؤش بـــةضةو ُيَوةضِاغـــثى ئـاغــــٌاْ زةنــآ  ،زُيــا
ضِووُاكثــطةو خة َهــم باؾــثـــط زةيبيِــــآ  ،كةغـيَم ٓـــةنى خــآ بــى  ،خ َيــى خؤؾـــة بـــة
ِضؤشى ضِووْ  ،وة بـــة ضِووُاكيـــى بيد ــاتة ضِوو  ،نــوُلة ه ــيَى زهَــِيـاي ــة خ َي ــى خؿـــج
ئةغـثووضة  ،كـة ٓــةتا خةهَــم باؾــثــط بيبيِـــآ  ،ظيـاتط كــاضياْ تـآ زةكــاح  ،ظيـاتط
زةكةوُة شيَط كـاضيطـةضييـةوة ،بــةآلَ ئـةوةى ُآــةنى خــآ بـآ ،خيَـى خؤؾــة هـة خـةُا
خةغـيواْ  ،هة ةةؾـاضطـةو ُةزيــواْ  ،هة ؾـويَِى خةُٔـاْ ؾـيَطزضاوةزا بــة خةهَــلى
بوَــآ  ،بـة نـطخـةو غطكة غــطن  ،بـةآلَ ئةوةى كة ٓـةنـآ خــآ بــآ  ،خيَـى خؤؾــة هـة
ؾـويَِى تةخــج هة ضِؤشى نــةضِةباهَـــغ زا  ،وة هـة كـاتيَلـيؿـــسا كـة ضِؤش هـة ُيَوةضِاغــثى
ئـاغـٌاُيَـية ،بؤئـةوةى كة ٓةًوو خةهَـم بيبيِــآ ،وة بيِاغّ كة نؤُة ؟ بيداتةضِوو .

هة غـووضِةتــى (يـوُؼ)زا زةفـةضًويَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭼ ،واتة :فيـطنةوْ طوتـى ٓ :ـةًوو يازووطـةضيَلى ظاُــاَ بؤ بيَِّ .
وةن طوتـٍ ٓـةض ياضة خـواى كـاضبـةيـآ بة يؤضيَـم تةنبيـط زةكـاح  ،هـة ضِوويـةكى
ئةو ضِووزاوة  ،كة ضِووى زاوة  ،ئةطـةضُـا زيــاضة ٓيهى ُة زووبـاضة كطزُةوةيـة  ،بـةبــآ
ةيلٌةح ،وة ُة واؾـة كة تيَلـطيـطاْ ُاكــؤكيى ٓـةبـــآ  ،بـةهَـلــو ٓــةض يـاضة خــواى
هيَــعاْ تةنبيـط زةكـاح هة ضِوويــةن هة يةُيَلــى ئـةو ًةبـةغــثةى كـة زةويػــثــطيَ
بـاؽ بلــطيَ .

....

()129 – 103

[ ] 535

ًـةغــــةهةى ةـةوتـــةَ :ئِجـــا بــعاُد يازووطـةضةكـــاْ نــيياْ كــطزو ،نـــؤْ ٓـــاتّ ؟
ﭽﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ،وة يازووطـةضةكــــــاْ ٓــــــاتّ بـــــؤ ى
فيـــطنةوْ طوتي ــاْ  :ئـــايا خازاؾـــثٌاْ ٓـــةية (كطيٌَ ــاْ زةزةيــــة) ئةطـــةض ئيٌَــة ظا َي
بوويـّ ؟ طوتـى  :بـةهَــآ  ،بيَطوًاْ وة ئيَوة هـة وةُيعيـم خـطاواْ زةبـّ { ،واتـة  :ظؤض
هة خؤَ ُيعيلـثـاْ زةخةًـةوةو ،خيَـطـةو خوــةو خـايةتـاْ بـةضظ زةكـةًةوة} .

هة غـووضِةتى (سيؼعشس)٤زا بـةَ ؾيَوةية ٓــاتوة  ،زةفـةضًويَ  :ﭽﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭼ ،وة كـــاتيَم يازووطـةضةكـــاْ ٓـــاتّ  ،بـــة فيـطنةوُي ــاْ طــوح  :ئـــايا
خازاؾـج خةآلمتـاْ زةبــآ  ،ئةطـةض ئيٌَة ظايَ بوويـّ ،طوتى :بـةهَــآ ،وة بيَطوًـاْ ئيَـوة
هة ظؤض وةُيعيلدطاواُيـ زةبّ.
زيـاضة تةنبيـطةكـاْ ظؤض هيَـم ُيـعيلــّ  ،نةُـس ييـاواظييةكـى كةًيـاْ ٓـةية .
نوُلـة :

 /1هـــة غـــووضِةتى (سألع ااشسف)يؿـــسا ﭽإنَّ ﭟﭠ ﭼ خو َيـِطاوةتـــــةوة  :ﭽﭞ ﭟ
ﭠﭼ.

/2

ٓـةضوةٓـا هة غــووضِةتى (سيؼاعشس٤ل)زا ﭽﭞﭟﭠﭼ خويَِطاوةتـةوةف  :ﭽإنَّ

ﭟ ﭠ ﭼ ،بــةآلَ بـــة ؾــــيَوةى خطغــياضكطزْ واتــة :ئـــايا ئيٌَــة كطيٌَــاْ زةب ـآ ،
خةآلح زةكطيَد  ،ئةطةض ظايَ بوويّ ؟ زياضة ئةويـ زةهَآ  :بةهَـآ  ،بة زهَـِياييـةوة.
بةآلَ هة غـووضِةتى (طاال٘)دا وضزةكـاضيى ظياتط ٓـةية  ،زةضباضةى ضِووبةضِووبووُـةوةى
يـازووطـةضةكـاْ يازووةكةياْ هةطـةيَ ًووغـا ًونجـيعةكةيـسا  :خـواى خةضوةضزطـاض
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يواْ ئةو بابةتة ضِووْ زةكـاتةوة ،زةفةضًويَ  :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵﮶﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂        
 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ ،
واتة :فيـطنةوْ خؿـثى كطزة (ًووغـا) ئةو خةياًةى كة ٓيَِـابووى ،وة خـيالْ فيَــوَى
خؤى كؤكـطزةوة ،زوايى ٓـاحً ،ووغـا خيَـى طـوتّ  :غـعاى غــةخج بـؤ ئيَــوة ،يـاْ ئـةى

ٓـاواض بؤ ئيَــوة ،زضؤ بــة ُـاوى خــواوة ًةكـةْ ،ﭽ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ 
ﭼ ،ئةطـةضُا خـوا ضِيؿـةكيَؿـثاْ زةكـاح بـة غعاى خـؤى ،وة ٓــةض كةغـيَم زضؤ
بلـاح (بـة ُاوى خـواوة) خةؾيٌَاْ بـةزبـةخثـة.

زضؤ بـــة ُــاوى خـــواوة ،يـاُـــى  :خـــواى خةضوةضزطـــاض كــة ًِــى ُــاضزوة خــةياًى خ َيــسا
ُاضزووَ  ،ئيَػـــثا ئيَـوة ئـةو يازووطــةضاُة زيَـِّ ،يـازووةكةيــاْ هةطــةيَ ًونجــيعةى
ًِــسا بـةضاوضز زةكــةْ  ،زةياخنـةُــة تةضاظوويةكــةوة  ،ئــا ئـةوة زضؤكطزُـة بــة ُـاوى
خــواوة  ،زضؤ ٓـةهَبـةغـــثِة بـةُــاوى خــواوة  ،نــوُلة ئ َيــوة تؤًـةح خــايَ زةزةُــة ى
خـــوا  ،كـــة طـوايـــة ئـــةو ًونجيـعةيـــةى بـةًِيؿـــى زاوة  ،يازوويـــة ،وةن يـــازووى
يازووطـةضةكـاُى ئيَوة  ،كةواتـة  :ئـةوة زضؤ ٓـةهَبـةغــثِة بــة ُـاوى خــواوة  ،بوخثـاْ
كطزُة بـة خيَغـةًبـةضى خـوا بـة خةياًى خـوا ،وة غـةضةاـاَ بـة خـواى خةضوةضزطــاض،
كة ئيَـوة بيَــِّ ًونجـيعةيةكى خــواى بــآ ٓـاوتــا  ،هةطــةيَ يـازووى يازووطــةضاْ زا
خبـةُة تةضاظوويـةكةوة .
ﭽ ﭼ ،هةُيَواْ خؤياُسا كةوتِة ُاكؤكيى
كــة ن ـى بلــةْ ؟ ظؤض خيَسةنـــآ زةضبــاضةى ًيلــاُيعَ ؾ ـيَواظى ضِووبةضِووبووُةوةكــة
كةوتبـِـة ُاكؤكـيـى  :يةكـ َيـم طـوتـبيَـثـى بـا وا بلـةيــّ  ،ئـةوى زيلــة طوتـبيَــثى  :بــا
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وا ُةكـةيّ  ،وة ٓـةًيؿــة ئةٓوــى بـات َى هةُيَــوخـــؤزا ُاكـؤكــّ ،ﭽ ﭼ،
بــةآلَ تةطبيــطكطزْ خـيـالُـطـيَــطِاُةكةى خؤيـاْ بـــة خةُٔــاُيى كــطز ،ياُــى  :غــطتة
غــطح ندــة ندـيَلــياْ بـةيةكــةوة كطز  ،كة نؤْ ضِووبـةضِوو ببِـةوة  ،نى بلةْ
نــؤْ بلــةْ ؟ يــاْ ضِةُطـــة ٓـــةض ئــةو كـــاتة كــة ًووغـــا  هةطة َه ــياُسا ضِووبـــةضِوو
بؤتـــــةوة ٓ ،ـةُسيَلــــياْ كـةوتبِـــــة طوًـــــاُةوة  ،وة هةُيَــــواْ خؤياُـــسا بـووبيَـثــــة
ُاكـؤكـييـاْ  :ئةوة ُاطواـــآ يازووطــةض بــآ ،ئـةو زةًـونــاوة ،ئـةو ٓـة َهـػـوكةوتــة ،
ئةو ضِةوؾـج ئـاكـاضة بـةضظ خةغِسةى ئةو زوو خياوة كة ًووغـا ٓـاضِووُّ ،وةن ٓـى
يازووطـــةضاْ ُانـآ ،نــوُلة ٓـــةًوو خــاوةْ خيؿـــةيةن  ،خــــاوةْ خيؿـةكـــاُى خــؤى
زةُاغــــآ ،يـازووطـــةض يازووطـــةض زةُاغ ـآ ،ئِجـــا كــة تةًاؾـــاى ًووغـــاو ٓـــاضِووُياْ
كــطزوة  ،بـــة يازووطـــةضياْ ُةٓـــاتووُة بةضنـــاو  ،هةبــةيِى خؤياُــسا كةوتووُةتــة
ُاكـؤكـيـى  ،ﭽ  ﭼ ،غـةضةاـاَ ئةو ضِايةيـاْ تةبةُِيى كـطز ،
طوتيـاْ  :ئةَ زوواُة يـازووطــةضْ  ،ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﭼ،
زةياُةويَ هةغـةض ظةًيِى خؤتاْ زةضتـاْ بلــةْ بـة يـازووةكـةيـاْ !
تةًاؾـا بلـةْ فيـطنةوُييـةكاْ نـؤْ زةًاضى ٓـةغـثياضي خةهَــم زةطــطْ ،خةهَــم
ظؤضى خـآ ُاخؤؾـة هة ًـايَ ةـاهَى خـؤى زةضبلـطيَ  ،ؾـاضبــةزةض بلـطيَ ُيؿــثيٌاُى
خؤى بـةيـيَـبٔـ َيوَــآ  ،ئةطـةضُـا ًووغـا ُةٓـاتوة ئةواْ زةضبلـاحٓ ،ـاتوة زةهَــآ  :بـةُى
ئيػـطِائيـوٍ ويَبسةْ  ،ن زيلة ًةياُهـةوغــيَِِةوة ،بةآلَ ئةواْ بؤ ئةوةى خةهَــلةكة

ٓةًووى ٓـاُبسةْ هة زشى ًووغـا ،ئةو خطِوخاطةُسةية زةكـةْ ! ﭽﯖ ﯗ

ﯘ ﭼ ،وة ئــةو ضِيَبــاظة ٓـــةضة نـاكــةى ئ َيــوة هــةُيَو بــةضْ (َاػااا٤لسهللل! ضِيَبــاظيَلى
نةُس نـان نةيـايب بووة  :فيـطنةوُياْ خةضغـثوة  ،فيـطنـةوْ خؤى هـآ كطزووُة

خةضغـث ــطاوو خةضوةضزطـــاض) .ﭽﯘﭼ ،زيــاضة (َؤْ ا )ى (أَث ااٌ)( ،ٙأَثااٌ) ،واتــــة :

باؾــثـطيّ بـةضظتطيـّ ؾـج  ،ؾــثيَـم كة ُـٌووُةى نـاكـيـى بـآ .
ئةو ضِيَباظةى كة زاضوزةغـثةى فيــطنةوُى هةغــةض بـووةٓ ،ـةهَبــةتة بـؤ فيــطنةوْ
زاضوزةغـــثةكةى ض نةيبــ ُــةبووة ،باؾــثـــطيّ ضِيَبــاظ بــووة ،ئةطـــةض نياًــةح ُةبــآ
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طـويَ ُـةزةى بـة زازطـةضيى بـة ًافــى خةهَــم ،باؾــايّ ؾــج ئةوةيـة خةهَــم بـؤ تـؤ
ببيَـثـة باضةبـةض ضِيَؿــٌةياْ خبــةُة زةغــثى تـؤ ،وة تـؤ بـؤ كـويَــج بـويَ بـؤ ئةويَيــاْ
بـــةضى ،وة نيـــج بــويَ  ،ئــةوةياْ خـآ بلــةى ،ئــةوة بــؤ فيـــطنةوْ زاضوزةغـــثةكةى ض
نةيبــى ُــةبووة ،بـــةآلَ بيَطـوًـــاْ بــؤ خةهَـلةكــة ً ،ايــةى نـاضةضِةؾــيى ضِووضِةؾــيى
زُيــا نيـاًةتياْ بووة .
يا زوايــى زةهَـــيَّ  :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ،خـيالْ ف َيوَـى خؤتـاْ
ٓـــةًووى كؤبلـةُ ــةوة ،زوايــى بـــة يــةن ضِي ــع وةضْ ،واتــةُ :اكــــؤن ًةبــــّ هــة ُيَــــو
خـؤتـــــاْ زا ،ئةًـــــة ئـاًاشةيــــــة بـــــؤ ئــــةوة كـــــة ضِةُطــــــة خيَؿــثــــــط ًوُانةؾــــــةو
زةًبـةزًبـةيةكيــــاْ بووبـــآ  ،وةن ئـــــاًاشةَ خيَــــسا ٓ :ـةُسيَلــــياْ كةوتبِــــة شيَــــط
كـاضيطـةضيى نػـةكـاُى ًووغـا  ،ئِجـا زةهَـ َيـّ  :با ٓـةًوو يةن ضِيـع بـد يـةن زةُـ
بد يةن نػــة بد  ،ئةطـةضُا ًةضج ُيـة ٓ ،ـةًوو بـة يـةن ضِيـع بوةغــ  ،واتـة :بــا
ٓـةًووًاْ وةن خؿــثةكــاُى زيواضيَـم بـد  ،كـة يةكسييــاْ ًةةلـةَ كـطزوة  ،وة بــا

نػــةى ييــاًاْ ُةبــآ  ،نــوُلة ٓيَـعو خيَعًــاْ هـة يــةن ضِيعييٌاُسايــة ،ﭽﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﭼ ،وة ٓـةض كةغـيَم ئةًطِؤ بــةضظ بـآ ( ،بيبــاتةوة) بـة زهَـِيـايــى
ئـةوة غـةضفطاظة .
زيـــاضة ئ ــةواْ غــةضفطاظييـــاْ ٓـــةض هــةوةزا بيِيــوة كــة ظايَ بــّ بـةغـــةض ًووغـــا
بـةغـةض خةياًةكــةى ًووغـازا .

ًةغـــةهةى ٓـةؾـــثةَ  :كــة زةفــةضًو َى  :ﭽﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﭼ ،واتـــة" :يازووطـةضةكــــاْ" طوتيـــاْ:
ًووغـا يـاْ زةبــآ تـؤ طؤنـاُةكــةى خـؤح ٓـةهَــسةى ،يـاْ زةبــآ ئيٌَــة فــ ِطيَـسةضبيــّ،
{واتـة :يــــازووى خــؤًاْ بلــــةيّ} ،وةن :نـؤْ زوو كــةؽ بــةيةكةوة ؾـــةضِ زةكــةْ،
يةكيَلياْ زةهَـآ :زةغـج بوةؾيَِة ،تؤ زةغج زةوةؾيَِى ،ياخـوز ًـّ زةغـج بوةؾـيٍَِ ؟
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زةغج خآ زةكـةى  ،يـاْ زةغـج خـآ بلــةَ ؟ ض هـة نػــةكطزُسا  ،ض هــة ؾـــةضِزا  ،ئِجـا
ئةطـةض كةغــيَم هة خـؤي ضِاببيِــآ  ،بـآ ًِةتــة  ،زةهَـآ  :تـؤ زةغــج بوةؾـــيَِة  ،يـاْ
تؤ نػـةى خــؤح بلـة .
ًووغـا فةضًـووى  :ﭽﯞ ﭼ ،بئــاويَّ  ،ئيَوة ؾـثةكـاُى خؤتاْ ٓـة َهـسةْ ،هيَطةزا
بـاؽ ُاكـاح كـة نـييـاْ ٓـة َهـساوة ؟ بـةآلَ هـة ئـايةتةكــاُى زيلـةزا ،وةن زوايـى باغــى
زةكـــــةيّ  ،خــــواى ظاُــــاو ؾــــاضةظا ضِووُـــى زةكــــاتةوة  ،كـــة ئـــةوةى ٓـةهَــــياُساوةو

ٓـاويؿـثووياُة  ،نى بووة ؟! ﭽﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨ ﯩ ﭼ ،ئِجــــا كـاتيَـــم ٓـاويؿــــثياْ  ،يازوويـــاْ هـــة نــــاوى
خةهَـم كطز ،وة تطغــياْ خػـثة زهَـياْ ،وة يــازوويـةكى ًةظُيـاْ كطز.

هة غـووضِةتى (ْٜٛع)زا زةفـةضًويَ :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢﭼ ،واتــة :كـــاتيَم يازووطـةضةكـــاْ ٓـــاتّ ً ،ووغـــا خيَــى طــوتّ:

ئـةوةى ئيَـوة زةتـاُةويَ بئــاويَّ ،فطِيَــى بـسةْ ،ﭽ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ،واتـة :كــاتيَم ؾـثةكـــاُى خؤيـاْ ٓـاويَؿـــج
فطِيسا ً ،ووغـا فةضًووى  :ئةو يازووةى ٓيَِاتاْ  ،بيَطوًاْ خوا ٓةهَى زةوةؾـيَِيَثةوة ،
نوُلــــة بيَطوًــاْ خـــوا كــطزةوةى خطاخةكـــاضاْ نـــان ُاكـــاح ( ،خيَــعى تيَِــــاخاح ،
بـةضةكـةتساضى ُاكـاح  ،بـةضٓـةًساضى ُاكـاح) وة خـوا بــة بطِيـاضو وؾـةكــاُى خـؤى ،
ٓـةق زةنةغدـيَِـآ ٓ ،ـةضنةُـسة تاواُباضاُيـ ةـةظُةكـةْ خيَياْ ُاخــؤف بــآ .
وة هـ ــة غــ ــووضِةتى (ط اا٘)زا ٓ ،ــــةُس َي طؤؾــــةى زيلـــة هـــةو ضِووزاوة زةخـ ــاتةضِوو،

زةفـــ ــةضًوىَ  :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،واتــة :ئِجـــا كـــة
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خةتةكـاُيـاْ طؤنـاُةكـاُيـاْ ٓـة َهـسا  ،بـةٓـؤى يـازووى ئةواُـةوة { كـة كـاضيطــةضيى
بــؤ غـــةض وةٓــٍ خةي ــاهَى ًووغـــا ٓ ـــةبوو} ،وا زةٓـــاتة بـةضنـــاوى كــة ب ـطِؤْ
ظـووهَـــيَّ بيَـــّ بهــــّ  ،ئيـــسى ًووغـــا تــطؽ نــــووة ُيَـــو زهَــى  ،بـةٓـــؤى ئــةو
زميـةُـةوة كــة بيـِــى !
ئِجـا ئـايا تطغـةكة بـةٓـؤى ئةوةوة بوو  ،كة هةبـةضنـاوى بووْ بـة ًاضو ئةشزئــا
ٓـاتـووْ نووْ خؤيــاْ بـازاوةو فيؿــلـاُسووياُةو  ،وةن نؤْ ًـاض زةفيؿـلـيَِــآ ،
خؤى بـةضظ زةكـاتةوةو زةًـى زةكــاتةوةو ،زض َيؿـووكــةى (ظًــاُى) زةضزيَِـــآ ؟ ياخــوز
تطغـــةكةى هــةوة بــووة  ،كــة خــةهَم بـةٓـــؤى يــازووى ئةواُ ـةوة ٓ ،ـة َهـدةهَـةتي ـَـّ
غـةضةاـــاَ بــطِوا بلـــةْ  ،بـــةو يـازووطـــةضاُة  ،وة هــة ًونجيعةكــةى ًووغـــا 
ي:
بلـةوُة طوًـاُةوة ؟ ٓـةضزوو ًاُـاكـة ٓـة َهـسةطـط َ
 /1غــةيط ُيـة ًطؤ ـ بثـطغـــآ  ،با خيَغـةًبـةضى خـواف بــآ .
 /2وة ئةطـــةض ًةتطغــييؿى هــة خة َهــلةكة ٓـةبووبــآ  ،كــة ٓةهَـدةهَةت َيـــّ  ،زيػـــاْ
ئةوةف ٓـةض ضِيَى تيَـسةنـآ .

وة هــة غـ ــووضِةتى (سيؼااعشس)٤زا زةف ــةضًويَ  :ﭽﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭼواتة:
ًووغـــا خ َيــى طــوتّ :ئــةوةى كــة ئيَــــوة فطِيَـسةضيِــىٓ( ،ـاويَصةضيِــى) ،فطِيَيــاْ بــسةْ،
{واتــة :يــازووةكةت ــاْ بلــــةْ} ئِجـــا ئ ــةواُيـ خةتةكـــاُياْ طؤنـاُاُةكـــاُياْ كــة
خيَيـــاْ بـــوو ٓ ،ـةهَـــياُساْ ،وة طوتيـــاْ  :بـةٓــــؤى نيعظةتـــى فيــــطنةوْ زةغــــةآلتى
فيـطنـةوُـةوة ٓ ،ـةض ئيٌَــة ظايَ زةبيــّ .
كةواتــة :بـــة خيَــى ئـايةتةكـــاُى غـــووضِةتى (طاا٘) و غـــووضِةتى (سيؼااعشس ،)٤بؤًــاْ
زةضزةكــةويَ كــة ئــةوةى هــة غـــووضِةتى (سألعااشسف) زايــة ،وة هــة نــةُس ؾـــويَِى زيلــةزا
زةفةضًويَ ٓ :ـة َهــبسةْ بئــاويَـصْ  ،ئةواُـة خـةح طوضيؼ طؤنـاْ بووْ .
وة ٓـــةُسيَم هــة تويَـــصةضةواُى نوضِئـــاْ زةهَــــيَّ  :خــةح طوضيػـةكـــاْ هــة نــةضَ
زضوغـج كطاوْ  ،ييوةيـاْ تيَلــطزووْ كـاتيَــم ٓـة َهــياْ زاوْ  ،بؤ بـةض خؤض ،زيــاضة
ييــوة كـــاتيَم تيؿــــلى خــؤضى ه ــيَسةزا ،طـــةضَ زازي زةكؿ ـآ زةيوو َهــــآٓ ،ـةضوةٓـــا
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طؤنـاُةكاُيـ بـة ٓةًاْ ؾــيَوة  ،بـةآلَ بـة ٓـةض ةـايَ ئةو وضزةكـاضيـيـة هة نوضِئــاُسا
باؽ ُةكــطاوة  ،وة خيٍَ وايـة خيَويػـثيـ بةو تةئويوـة ُاكـاح ،نوُلــة خـيٍَ وايـة وةن
ئـــايةتةكة ئاًــاشة خــآ زةكـــاح  :ﭽ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ زةطواـــآ

يــازوو كــاض بلــاتة غــةض خةيــا َي ٓؤؾـى ًطؤ ــ  ،وة ؾــثيَلى زةخاتـة بـةضنــاو كــة
ةةنيقـةتى ُيــة .
ٓـةهَبـةتة خـواى ظاُـاو تـواُــا هـة غـــووضِةتى (طاال٘)زا  ،زواى ئـةوةى ًووغــا تطغــى

هــ ــآ زةُيؿــــــآ  ،زةفةضًـــــويَ  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ،واتـــــة :
طومتـاْ ً :ةتطغـآ ٓ ،ـةض تؤ هة غـةضةوةى ٓ ،ـةض تؤ بـةضظتـطى .
ئـةًةف ئةو ًاُـاية ظيــاتط بـةٓيَــع زةكـاح  ،كة تطغـ ًووغــا هـة خـؤى ُةبــووة ،
كـــة هـــةو زاض طـــوضيؼ ؾــــثاُة بثـطغـــــآ  ،بـةهَـلــــو تطغـةكـــةى هـــةوة بـــووة  ،كـــة
خةهَـلةكـــــة ٓـة َهـبدـةهَـةتيَِطيَـــّ كـــة طـوايــــة  :يازووةكـــةى ئـــةواْ ضِاغــــثة  ،وة هـــة
ًونجـيعةو  ،خاؾـاْ هة خةيـاَ بـةضُاًةكـةى ًووغـا بلةوُـة طوًاُـةوة  ،بؤيـة خــواى
بـــة بةظةيـــى ه ــةو ضِووةوة زهَـِي ــاى زةكـــاتةوة  ،واتــة  :غـةضةاـــاَ ًونجـيعةك ــةى تــؤ
بةغـةض يـازووى ئةواُــسا ظايَ زةبــآ ،وة ئةو خةهَـلـة تووؾــى نةواؾـة بووْ ُ ،ـابّ .
ًةغــةهـةى ُؤيــةَ :
رِووبةرِووبوونةوةى مووسـاو يارِوونى بـرايء  ،فيـرعةوىء جادوطـةرةكانى :
ئِجـ ــا باغ ــ غـةضةاـــاًى ئــةو كيَبـطِك ــآ ضِووبـةضِووبووُ ــةوةية زةكـــاح  ،كــة هــة
ُيَواْ ًووغـا ٓـاضِووُــى بـطاى ًونجيعةكــاُى ًووغــازا هـة يـةن  ،وة فيــطنةوْ
زاضوزةغـثةكــــةي يازووةكــــاُياْ زا هة يـــةكى زيلـــةوة  ،ضِوويـــساوة  ،زةفـــةضًويَ :

ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ
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ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،واتة  :غطوؾـٌاْ بـؤ ًووغــا كـطز  :كـة طؤنـاُةكــةح
ٓـةهَــــسة ،يةكػـــــةض زةبيِـــى ٓـــــةضنى ئـــةواْ بـــــة زضؤ كــــطزووياُة  ،نــــوتى زةزاو
ٓـة َهـيـسةهـووؾــآ .
ئِجـا خـواى خةضوةضزطاض يةكػـةض زيَثة غـةض غـةضةااًةكةىُ ،افـةضًويَ  :فطِيَــيساو
ئِجـا طؤنـاُةكة بوو بـة ًـاضيَم ،ةةظيايةن زةًى هيَم كـــطزةوة ٓ ،ــةًوو طؤنــاْ
طوضيؼ خةتةكاُى كة يـازووطةضةكـاْ فطِيَياُسابووْ  ،يازووياْ خآ هة نـاوى خةهَــم
كطزبوو ٓ ،ةًووياُى ٓة َهـوـووؾـد ،ئةوة ٓةًووى زةخيَهـيَثةوةو ،يةكػـةض زةفةضًويَ :
ﭽﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ ئِجــــا ٓـ ـةق نةغـــد  ،وة ئـــةوةى ئـــةواْ
زةيـــاُلطز  ،خوونـــةيَ بـــوو ،ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ هةويَـــسا هـــةو
ًةيساُةزا  ،ئةواْ تيَلؿلـاْ ،وة بـة ظةبووُيى غـةضؾـؤضِيى طـةضِاُـةوة  ،كـــآ ؟! زيـاضة

فيـطنةوْ زاضوزةغـثةكةى  ،ئةزى يازووطةضةكاْ نييـاْ كـطز ؟! ﭽﰄ ﰅ

ﰆ ﭼ يـازووطـةضةكـاُيـ هـةخـةوضِوو خطاُة غـةض ظةوى ،وةن بوَـ َيـى  :ئةوةُـسة
كةوتووُةتـة ش َيــط طـاضيطــةضيى ًونجيــعةكةى ًووغــاوة  ،خواغـــج ئيدـثيــاضياْ
بـةزةغـــج خؤيــاْ ُةًـاب ــآ  ،بـةزةغـــج خؤيــاْ ُةبـووب ــآ كــة يةكػـــةض هـةخ ــةوضِوو
كـــةوتووْ  ،بؤيـــة بـــة قـ ــيغةى بلــــةض ُـــةظاُطاو (لدلٗ اا ٍٛسيفاعا ااٌ) ٓيَِاويـــةتى ،
جذٜٔٔل)  ،وة يازووطةضةكاْ خؤياْ خػـثة
رشَُ٠لأَ ِْفُظَ ا ُِِٗلطااا ٔ
ظ َ
ُةيفةضًووة َٚ( :أ ِيكَ٢لسي ٖ
غــةيسةوة  ،زةفــةضًويَ :ﭽﰄﰅ ﰆ ﭼ يازووطــةضةكاْ هـــةخةو ضِوو

خطاُة ةاهَةتى كطُِووؾــةوة  ،نييــاْ طـوح ؟ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ طوتيـــاْ  :بطِواًــاْ بـــة خةضوةضزطـــاضى يئـاُـةكـــاْ ٓيَِـــا ،
خةضوةضزطـاضى ًووغـاو ٓـاضِووْ.
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بؤنـى طوتوويـاُة  :خةضوةضزطـاضى ًووغـا ٓـاضِووْ ؟! واتة ئـةو ًووغــا ٓــاضِووُة
قـــةآلح غـــة ًى خـــواياْ هةغـــةض ب ــآ  ،كــة بـةزةغـــثى خاهَـيي ــةوة ٓـــاتووْ  ،بــؤ
بـةضةُطـاضبووُةوة هةطـةيَ فيـطنةوُيَـم زا  ،كـة ئةو ٓـةًوو غـوخا ٓيَـعو ئةو ٓـةًوو
زةغـــةآلتةى ٓـــةية ،بـــةآلَ ئــةواْ خـــوايةكى خةضوةضزطـــاضياْ ٓـــةية ،كــة خةضوةضطـــاضى
فيــــطنةوْ زاضوزةغـثةكةؾــــيةتى  ،بؤيـــــة بآًِـةتــــاُة بـــآ باكــــاُة هةطـةهَــــيسا
ضِووبـــةضِووبووُةوة بـــة زةغـــثى خا َه ــيى  ،وة غـةضةاـــاًيـ خةضوةضزطـــاض ً ،ووغـــا
ٓـاضِووُى بـةغـةض فيـطنـةوْ زاضوزةغـثةكـةيـسا ظا َي كــطز .

هة غـووضِةتى (طا٘ل)زا باغـى ئةو بابـةتة زةكـاح  ،زةفةضًوىَ  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ،كـــــــة
زيـاضة ًاُايـةكةيـاْ هة ٓـى ئـايةتةكــاُى غــووضِةتى (سألعاشسفل)ةوة ظؤض ُيعيلـة  ،زواى
ئــةوةى كــة ًووغـــا تطغـــى هــــآ زةُيؿــــآ  ،وةن خيَؿــثـــط باغــــٌاْ كــطز  ،خـــوا 
زةفـــةضًوآ  :طومتـــاْ ً :ةتطغـــــآ  ،بيَطـ ــوًاْ ٓــــةض تـ ــؤ هةغــــةضةوةى ٓ ،ــــةض تـــؤ
بـاآلزةغــــثى ،ئـــةوةى كـــة بـةزةغــــثى ضِاغــــثثةوةية  ،فطِيَبـــسة ٓ ،ــــةضنى ئـــةواْ بــــة
هـيَعاُيـى كـاضاًـةيى زضوغـثيـاْ كطزوة ٓ ،ةهَـيـسةهـووؾـآ {نوُلــة (ؿُاالٓع) بطيثية :
هــــة زضوغــثـلطزُــ ــى ؾـــــثيَم بـــــة هـيَعاُيــ ــى كـاضاًــ ــةيى وضزةكـاضيــ ــى  ،زيــــــاضة
يازووكطزُيــــ ظاُػـثيَلـــة وضزةكـــاضيى كـاضاًةيـــى زةويَ} ئــةوة ٓـــةًووى فيَـوَـــى
يــازووة  ،يازووطـــةضيـ هــة ٓـــةض ؾـو َيـِـيَلــةوة بـآ ٓـةضنييـــةن بلـــاح غـةضفــطاظ
ُـابـآ ُ( ،ة هة زُيا ُة هة زواضِؤشزا)  ،ئيـسى يـازووطـةضةكـاْ بة كـطُِووف زا خــطاْ ،
طوتيـاْ  :بطِواًاْ ٓيَِـا بـة خةضوةضزطـاضى ٓـاضِووْ ًووغـا .

ٓـةضوةٓـــا هــة غـــووضِةتى (سيؼااعشس)٤زا زةفــةضًويَ :ﭽﭿﮀﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،كــــة ٓـــــةًووياْ ُيَوةضِؤكـةكـةيـــــاْ يةكــــة ،بـــــةآلَ ؾــ ـيَوةى
زةضبطِيِةكـةيـــاْ ييـايــة  ،طؤؾـــةيةكى زيلــة هــةو بابـــةتة زةخاتــة ضِوو ،زةفــةضًويَ :
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ًووغـــا طؤنـــاُةكةى فطِ َي ــسا ،يةكػـــةض ٓـــةضنى بـــة زضؤو بوخثــاْ كطزبوويــاْ ،بـــة
ٓـة َهـطـيَطِاوةيى كطزبوويآْ ،ةهَـيـوووؾـى {نوُلة وةن خيَؿـثـط طوتـٍ (إفاول) بطيثيـة
هــة زضؤيـــةن كــة ةةنيقـةتيَـــلى ٓـة َهـطـيَطِابيَثـــةوة  ،ئةواُـــةف هــة ضِاغــــثييسا ئـــةو
يـازووةى كة كـطزوويـاُة  ،كة زاضو خةتيـاْ كـطزووُـة ًاض  ،زاضو خةح طوضيػــةكـاْ ،
ٓــــةض زاضو خــــةح طوضيـــؼ بـــووْ  ،بــــةآلَ نــــاوى خةهَـلـــياْ ٓـةهَدـةهَةتـاُسبـــوو}
يازووطـةضةكــــاْ هةخـــــةوضِوو خطاُـــــة كطُِـــووف بطزُـــةوة  ،طوتيـــاْ  :بطِواًـــاْ بــــة
خةضوةضزطـاضى ييـٔـاُـةكـاْ ٓيَِــا ،خةضوةضزطـاضى ًووغـا ٓـاضِووْ .
هــة ؾـــويَِى زيلـــة زةفــةضًويَ  :ﭽ ...ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼطــه ،
ه َي ــطة زةف ــةضًويَ  :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﭼ كــة زيــاضة ئاغـايـــى يـــة ض ًووغـــا خ ـيَـ
ٓـاضِووْ خبـطيَ  ،ياْ ٓـاضِووْ خيَـ ًووغـا خبـطيَ  ،وة ٓــةُسيَم هـة ظاُايـاْ ظاُايـاُى
ضِةواُبيَصيى زة َهيَّ  :خـواى خةضوةضزطـاض بؤيـة هـة ٓةُسيَــم ؾــويَّ زا ً ،ووغــاى خـيَـ
ٓـاضِووْ خػـثوةو ٓـاضِووُى خػـثؤتة زواى ،وة هة ؾـويَِيَـلــى زيلـةزا ٓــاضِووُى خيَـــ
ًووغـــا خػـــثوة  ،هةبـــةض نافـــيةى ئايةتـــةكاْ ئـاواظيـــاْ  ،تــاكو ٓـــةًووى خيَلــةوة
بطواـآ  ،بةآلَ زةؾـطواـآ ةيلٌـةح ُٔـيَِييــةكى زيلـةى تيَسابــآ  ،بـؤ ويَِــة  :كـة
خـواى ظاُـاو ؾـاضةظا ٓـاضِووْ خـيَـ زةخــاح  ،نـوُلة ٓــاضِووْ بــة تةًةُثــط بـووة هـة
ًووغـا ،وة كـة ًووغـا خيَـ زةخاح  ،هةبـةضئـةوةية كة ًووغـا خايةى بـةضظتط بووة هـة
ٓــاضِووْ  ،قـــةآلح غــة ًى خـــواياْ هــــآ بــآ ،واتــة :كــة ٓــاضِووْ خ َيـــ زةخــطيَ ،
ضِةنـاوى تةًةُـساضيـى كــطاوة ،نوُلـة ٓـاضِووْ بــة تةًةُثــط بـووة ،وة كـة ًووغــاف
خيَـ خــطاوة  ،ةاهَـةتى خيَطـةو خايـةى ًةنِةويــى ضِةنــاو كـطاوة ،كـة زيـاضة ًووغــا ،
خوةو خايــةى هة ٓـاضِووْ هـة ى خـواى خةضوةضزطـاض بـةضظتط بــووة .
ٓـةضوةٓـــا زةؾـطواـــآ ئـــةو ًةغـــةهةية خةيـوةغـــج بـــآ  ،بــة ُيَـوةضِؤكـــى ئـــةو
بابةتـةى هةو ظايـطة ئايـةح غــيـانةزا خـطاوةتـة ضِوو.

ًـةغــةهـةى زةيــةَ  :كة زةفـةضًوىَ  :ﭽﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ،
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(فيـطنةوْ) طـوتى :ئـايا بطِواتـاْ خـآ ٓيَِـا  ،خيَـ ئـةوةى ًؤهَةتثــاْ بـسةَ ؟ بيَطوًـاْ
ئةًة خيالُيَلـــة هـة ؾـاضةكــةزا كطزووتاُـة تاكــو خةهَـلةكــةى هــآ وةزةضُيَــّ  ،بــةآلَ
هةًــةوزوا زةظاُــّ( ،ن ــى زةظاُ ــّ ؟) زةغـــج خيَثــاْ ضِاغـــج نــةث زةب ـطَِ  ،زوايــى
ٓـةًوواُـثـاْ تيَلطِا ٓـة َهــسةواغٍ.
هة ؾويَِى زيلةزا باغى كطزوة  ،كة بة غةضةوةى زاض خوضًاياُةوة ٓة َهـياُسةواغـــآ ،
كــة زةؾ َو ــآ  :زةغــج خيَثــاْ ضِاغـــج نــةث زةب ـطَِ  ،واتــة  :زةغـــثى ضِاغـ ــج  ،خ َي ــى
نةخثـاْ زةبــطَِ .

وة هة غــووضِةتى (ط٘)دا بـةَ ؾـيَوةية ٓاتوة  ،زةفةضًويَ  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ( ،فيـــــطنةوْ)
طوتـى  :ئـايا بطِواتــاْ خــآ ٓيَِــا خيَـ ئةوةى ًؤهَــةتثـاْ بسةَ ؟ {وةن بوَـ َيـى  :خةهَم
بؤى ُةبـآ نةُانةح بـة ؾـثيَم بيَِـــآً ،ةطــةض بــة ئيعُـى فيــطنةوْ ،زةبـآ نةنـوَــى
خؤيــاْ زاخبــةْ ،كـــاتيَم فيـــطنةوْ ًؤ َه ــةتيسا ،ئِجـــا نةن ــوَى خؤيــاْ بلةُــةوة ،ئــةو
فيـــطنةوْ تا ووتاُــة نــةُس هــة خؤيـــاْ ضِا زةبيِــــّ ! وة نــةُس بـــة كــةَ تةًاؾـــاى
خةهَـم زةكـةْ ! خيَيـاْ واية خةهَم بؤى ُية بيـطبلـاتةوة بــة ًؤهَـةتى ئـةواْ ُةبــآ}،
ئةوة ئةو طةوضةيةتاُة كـة فيَـطى يازووى كـطزووْ{ ،تةًاؾـا بلـةْ ! فيـطنةوْ نؤْ
طـاهَـثةى بـة نةنوَــى خةهَــم كـطزوة ،ئـةو يازووطــةضاُة ٓ ،ـى خـؤى بـووْ ً ،ووغـا
ٓـاضِووُياْ ٓـةض ُةُاغيوة ٓ ،ـةض يةكـةى هة ؾـاضيَلةوة ٓـاتووْ ،وة زةظاُـآ كـة ئـةوةى
ًووغــا يازوو ُية ،بـة بـةهَـطــةى ئـةوة كــة ُةخطاُــة تـةضاظوويـةكــةوة ،طؤنــاُةكةى
ًووغـا بوو بـة ةةظيـا ًاضيَـم ٓــةضنى ئـةواْ كطزبوويــاْ ٓ ،ــةًووى ٓـة َهـوـووؾــى،
كـة ٓـةض خـوا زةظاُـآ نةُس غــاةـيـط بووْ  ،نوُلة هة ٓـةُسيَم ضِيوايةتاْ زا ٓــاتوة
كـة ٓةظاضاْ يازووطـةض بووْ  ،وة ٓـةُسيَم زة َهيَّ  :بة غــةزاْ يازووطــةض بـووْ  ،وة
خـوا زةظاُى نةُس طؤنـاْ طوضيػياْ بةكـاضٓيَِـاوْ} ،ئِجا فيـطنــةوْ زةهَــآ  :ئـةوة
ئةو طـةوضةيةتـاُة( ،ئة ًاًؤغـثايةتـاُة) كـة فـ َيـطى يـازووى كـطزووْ .
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وة هــة غـــووضِةتى (سألعااشسف)زا فيـطنـــةوْ زة َهــآ  :ﭽﭣﭤﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭼ ،واتـــــة :بيَطوًـــــاْ ئـــــةوة
خيالُيَم بوو هة ؾـاضةكةزا كطزتاْ ،بـةآلَ هيَطةزا زةهَآ  :ئـةوة طـةوضةكةتاُة كة فيَــطى
يـــــازووى كـــــطزووْ ،كـــة زيـــاضة ئـــةو زوواُـــــة تيَـــم ُاطـيـــطيَّ ،واتـــــة :ئـــةوة ئـــةو
طـــةوضةيةتاُة كــة ئ َيــوةى ف َيــطى يــــازوو كــطزوة  ،بـــة ٓـةًووتــاْ ئــةو خيـالُةتــاْ
زاُاوة  ،بؤئـةوةى ئـةو خـةهَــلة ؾـاضبـةزةض بلــةْ.

ئِجـا زةغـج زةكـاح بــة ٓـةضِةؾــة  ،هـة ؾـويَِيَــم زا زةهَـــآ  :ﭽﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭼاألعــــزاف  ،كةنـ ــ هـ ــيَطةزا

زةهَـآ  :ﭽﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼطـــه ،واتــة  :بيَطوًـــاْ ًـــّ زةغــــج

نـــثاْ

ضِاغـج نـةث زةبــطَِ .
هـيَـطةزا بؤًاْ زةضزةكـةويَ كة بــة كـويَيــاْ ٓةهَسةواغـآ ؟ هـة غـووضِةتى ئـةنطِاف زا

تــــةُيا زةهَــ ـآ  :ﭽﭶﭷﭼ ،بـــــةآلَ زةضيِةخػـــــثوة بــــة نــــيياْ
ٓـةهَسةواغـــآ ؟ بــةآلَ هيَــطةزا زةهَـــآ  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﭼ طــه ،واتــة :بـــة نــةزى
زاضخوضًاياُــــةوة ٓـةهَـثـاُسةواغــ ــٍ  ،ﭽﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﭼ طــ ــه  ،وة
ئةوكاتـــة نـــاكيـ زةظاُــّ كـــاًةًاْ (وات ــة ً :ــّ  ،ياخـــوز خةضوةضزطـــاضى ًووغـــا) ،
غــعايةكـةًاْ غــةخثثـطيؿـةو بـةضزةواًثـطيؿـــة ؟!

وة هــة غـــووضِةتى (سيؼااعشس )٤ئـــاوا زةفــةضًوىَ :ﭽﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ،واتة :ئـايا بطِواتاْ خيَى ٓيَِا  ،بـةضهــةوةى
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ًؤهَـةتث ــاْ بــسةَ ! بيَط ــوًاْ ئــةو (ًووغـــا) ئــةو طـــةوضةيةتاُة كــة ف َي ــطى يــازووى
كـطزووْ ،هةًةوزوا زةظاُـّ ! زةغــج خيَثـاْ ضِاغــج نـةث زةبـطَِ  ،وة ٓـةًووؾــثاْ
ٓـةهَسةواغــٍ هة غــيَساضةتــاْ زةزةَ .
ًـةغــةهـةى يـاظزةيةَ  :ئِجـا بـا بعاُيــّ ٓـة َهـويَػــثى يازووطــةضة ئيٌاُساضةكــاْ  ،زواى
ئةوةى كـة ئيٌــاُياْ ٓيَِـــا ،وة نيــعظةتى ئيٌاُييـاْ خةيـسا بــوو ،ئــايا هـة ٓـةضِةؾــةى
فيـــطنةوْ زةتطغ ـيَّ ؟ ئـــايا كــة خ ـيَـ ئــةوةى ئيٌــاْ ب َيــِّ  ،نـــاوةضِيَى ظاض نــةوض
ؾــيـــطيّ كطزُيَـلـــى فيــــطنةوْ بـــووْ ،نــــاوةضِيَى خـــةآلح بــــةضاح بـــووْ  ،زاواى
كطيَـي ــاْ هـــــآ زةك ــطز  ،بـــةآلَ ئيَػــ ــثا كــة ئيٌ ــاُياْ ٓيَِــــاوة  ،طــؤضِاْ بـةغـــةضياُسا
ٓـاتوة  ،بـا بعاُد ٓـةهَويَػــثيـاْ نــؤْ زةبــآ ؟

خــــــــوا زةفةضًــــــــوىَ  :ﭽﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ...ﭼ( ،يـازووطـةضة ئيٌـاُساضةكـاْ) طوتياْ  :بيَطوًاْ
ئيٌَـة بؤ ى خةضوةضزطـاضًاْ زةطـةضِيَيِـةوة  ،وة تؤف ٓيهٌاْ هــآ بة نةيـب ُـاططى ،
وة تؤهَــةًاْ هـــآ ُاكةيــةوة ً ،ةطــــةض هةغـــةض ئــةوة كـــة بطِواًــاْ بـــة ُيؿـاُةكــــاُى
خةضوةضزطـاضًاْ ٓيَِاوة  ،كـاتيَم ُيؿـاُةكـاْ ٓـاتووْ بؤ ًاْ  ،واتـة ً :ونجيعةكـاُى
كـة بـة ًووغـازا ُاضزووُـى  ،كة نوُلـة ئةوةى هة ًووغـا زةضكـةوح  ،بــة خــوا ُةبــآ
بـة كـةؽ ُاكـطيَ  ،ئةوةى ئيٌَة خؤًاْ زةظاُد كـة يـازووة  ،ئيٌَـةف يازووطــةضيّ
زةظاُــد يــازوو تــا كـــويَ زةضِوا  ،بـةآلَ ئــةوةى ًووغـــا كـــطزى ٓ ،ــةًوو غــِووضةكاُى
بـةظاُسووْ  ،ئةوةى ًووغـا هةطـة َي يــازووى ئيٌَــةزا ُاخطيَثـة تـةضاظووةوة !
ئِجـا زواى خاكـيى بـآطوُـآيـى خؤيـاْ ضِازةطةيةُّ  ،هة خـوا زةخاضِيَِةوة زة َهيَّ :

ﭽ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ،خةضوةضزطـاضًاْ ! ئـاضاًيـيٌــاْ
ٓـة َه ــطِيَصة غـــةض زيَ  ،وة بـــة ًػـوهٌَاُةتيـــى ًولـةن ــيى بــؤ خ ــؤح مبــامنطيَِــــة (
ضِووةةكــةًاْ بـة خـاكـيـى هــآ وةضبطـطةوة) .
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وؾـــةى (ٔإفِ ااشسغ) وةن خيَؿــثـــط باغ ــٌاْ كــطز  :بطيثيـــة هـــةوةى زؤهَهـــةيةن  ،كــة
()2
ئـاوى خآ ٓـة َهـسةٓـيَِجـىٓ ،ـةًوو ئاوةكـةى ٓةهَـطِيَــصى  ،زةهَــيَّ  :خــواية ! ٓــةضنى
غـــةبط ئـاضاًيـــى ٓـــةية بيـطِشيَِــــة غـ ــةضًاْ ،زيــاضة ظؤض هــة ٓـةضِةؾـــةى فيـــطنةوْ
تطغـاوْ  ،وة غـعايةكــة ظؤض غــةخج بـووة ،نوُلــة ُةيطــوتوة  :ئ َيػـــثا زةتاُلــوشَ ،
طوتوويـةتـى  :زةغـج خيَــى ضِاغــج نةخثـــاْ زةبـــطَِ ٓـة َهـيؿـــثاْ زةواغــٍ  ،ئِجـا
بعاُة بــة نـةُس ضِؤشاْ طياُيـاْ زةضزةنـآ  ،شيـاُيــاْ هـــآ زةبــطِيَ ؟! زيـاضة ظؤض بــة
ئـــاظاضو ئةؾــلةاة زةياُلـــوشيَ ،بؤيــة ئـــاوا هــة خـــواى خةضوةضزطـــاض زةخاضِيَِ ـةوة  ،كــة
ياضًةتـييـاْ بساح ئـاضاًييةكـى باؾــياْ بطِشيَـِيَــثة غـــةض ز َي زةضووْ .
وة هة غـووضِةتى (ط٘)زا خواى ظاُا وضزتطو ضِووُثـط  ،باغى ٓـةهَويَػـثى يازووطـةضة
ئيٌاُساضةكـاْ زةكـاح  ،كة هة فيـطنةوْ ٓةهَـطـةضِاوُةوة ئيٌاُياْ بة ًووغـا ٓـيَِـاوة :

ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀

﯁ ﯂  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛﰜ ﰝﰞ ﭼ،
واتة ( :يازووطةضةكاْ كة ئيٌاُياْ بـة ًووغـا ٓ يَِـا) طوتيـاْ  :تؤ ٓـةهَــِابصيَطيّ
بـةغــــةض ئـــةو بـةهَــــطةو ًونجـيـ ــعة ضِووْ ئـاؾـ ــلطاياُةزا كـــة بؤًـــاْ ٓـ ــاتووْ هـــة
خةضوةضزطاضًاُةوة { ،واتـة  :تؤ ٓـة َهـِابصيَــطيّ بـةضشةوةُسييةن كة هـة ى تـؤ بــآ ،
ٓة َهـ ُابصيَطيّ بةغـةض خـواو بـة َهــطةكـاُى خـواو خةياَ بـةضُاًةكـاُيسا} ،وة بةغـةض
ئةو كةغـةزا كة ئيٌَةى ٓيَِـاوةتة زى ،ﭽ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ﭼ ،ض بطِيــاض َيم زةزةى

 )1زؤهَـهـة  :دَيَاٛل،لغـةتوَـة يـاْ زؤهـلةيةكى طـةوضة كة ئـاوى خـآ هة بيـط ٓةهَـسةٓيَِـجـطآ  .ل
 )2أفاشغللُٜفاشٔغُللإفاشس ااّل :ئـاوةكةى ٓـةًوو ٓةهَـطِؾـج ٓيهـى هة زةفـطةكةزا ُةٓيَؿــج  .ل
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بيــسة  ،ﭽ﯁ ﯂   ﯦﭼٓ ،ـــةض بطِيـاض َيــم تـــؤ بيـسةى  ،تةُيــا هــة

نواضنيَوةى ئةَ شياُةى زُيا زاية( ،نياًةح ُاطـطيَثـــةوة) ،ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ،ئيٌَة بطِواًاْ بـة خةضوةضزطـاضًاْ ٓيَـِا ،بؤ
ئةوةى هة طوُآـةكـامناْ مبـاُبـووضيَ{ ،طوُــآى يــازووكطزْ يــازوو فيَــطى خةهَــم
كطزْ  ،هة زشى ًونجيعةى ًووغـا  ،}وة ئةوةى كة تـؤ بــة ظؤض خيَـج زةكطزيــّ ،
{زياضة فيـطنةوْ بـة ظؤض خةهَـلى كطزوة بـة يازووطــةض ،وا زيــاضة ًِـساهَى خةهَـلــياْ
وةضطـطتوة  ،بـة ظؤض ُاضزووياُة بؤ ى ئةواُةى كة يازوو زةظاُّ ،وة كطزووياُــّ بــة
نوتابى يازووطةضةكاْ  ،بؤ ئةوةى فيَـطى يازوويـاْ بلـةْ  ،تاكــو هـة ضِؤشيَـلــى ئــاوازا
بـة ةيػـاة بـة يــازووةكةياْ  ،بـةضطــطيى بلـةْ هـة فيــطنةوْ هـة زاَ زةظطــا هـة

كـوضغـــــى ةوكٌطِاُييـةكــ ــةى} ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ ،واتــــة :وة (خازاؾـــــثى) خـــــوا
نـاكثـطةو ظياتطيـ زةًيَـِيَثـةوة ،واتة :خازاؾـثى خـوا باؾــثـطة ،هة خازاؾـج خـةآلح
بـةضاتى تؤ  ،وة ظياتطيـ زةًيَـِيَثـةوة ،كة شياُيَلى ٓـةًيؿـةيى ٓـةتـا ٓـةتـاييـــة هـة
بةٓةؾــج زا .

ئِجـــا زوايــى زة َهـيَّ  :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﭼ ،بيَطوًاْ ٓـةض كةغيَم بــة تاواُبـاضيى بهـيَثةوة بـؤ ى خةضوةضزطــاضى ،ئـةوة
زؤظةر ؾـويَِيةتى  ،كة ُة تيَيسا زةًـطيَُ ،ةتيَيـسا زةشى ُ{ ،ـة طيـاُى زةضزةنـآ ُـة

شياُةكةؾــى شياُــة} ﭽﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﭼ ،وة ٓـةضكةغ ــيَم به ـيَثةوة بــؤ ى خةضوةضزطـــاضى بـــة ئيٌاُــةوة  ،وة كــطزةوة

باؾـةكـاُى ئةاـاَ زابـّ ،ئـةوة ئةواُة خوـة بـةضظةكـاُى بـةٓـةؾــثياْ ٓــةية ،ﭽﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ ،هـــة ُيَــــو بــــاغ بيَػــــثاُة ٓةًيؿــــةييةكاْ زا  ،كــــة
ضِووباضياْ بة شيَـطزا زةضِؤْ{ ،واتة  :ضِووبـاضو يؤطةو يؤبـاض بة شيَط زاضو زضةخثةكاْ
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كؤؾــم تة ضةكاُياُــسا زةضِؤْ} ﭽﰗ ﰘﭼ ،واتــة  :بــة ٓةًيؿـــةيى تيَيـــاُسا
زةًيَِِةوة  ،ﭽﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼ ،ئةوةف خازاؾـثى ٓـةض كةغيَلة  ،كـة خــؤى
خان نــان كــطزوة .

وة هــة غـــووضِةتى (سيؼااعشس)٤زا  ،زةفــةضًويَ  :ﭽﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﭼ ،واتـــــــــــــــة :
{يازووطـةضةكـاْ كة ئيٌاُياْ ٓيَِابوو هة وةآلًـى ٓـةضِةؾــةى فيــطنةوُسا} طوتيـاْ :

ﭽﮮ ﮯﭼ ،واتـة :ظيــاْ ُاكـةيـّ ﭽﮱ ﮲﮳﮴ﭼ ،ئيٌَة زةطــةضِيَيِةوة بـؤ
ى خةضوةضزطـاضًاْ ﭽ﮶﮷﮸ ﮹﮺ ﮻﮼ﭼ ،ئيٌَـة ئوًيَـسًاْ ٓــةية
خةضوةضزطـــــاضًاْ هــــة طوُآـةكـــــامناْ مباُبــ ــووضيَ ،ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،هــــة

غـؤُطــــةى ئـــةوةوة  ،كـــة ئيٌَـ ــة يةكـــــةًد بـ ـطِوازاضاْ بـ ــوويّ (بــــة ًووغــ ــا 
خةيـاًةكــةى ًونجيـعةكـاُى) .
زيــــاضة ُـــة هـــيَطة ُ ،ـــة هــة ٓــي كـــاَ هــة ئـايةتةكـــاْ زا  ،باغـــى كـوؾـــ يـــاْ
ُةكـوؾــــثِياْ ُـــةكطاوة  ،واتــــة  :باغــــى ئـــةوة ُةكــــطاوة  :ئــــايا فيــــطنةوْ ئـــةو
ٓـةضِةؾـةيةى كة هيَى كطزْ ئةو بطِياضةى كة بـةغـةضى زازاْ  ،ئةو غعايةى بـةغــةضزا
نةغداُسْ ،ياْ ُـا ؟!  ،خـواى كـاضبـةيآ هة ٓي كـاَ هـة ئـايةتةكــاْ زا باغــى ئـةوةى
ُةكطزوة ،ئةوةف ــ بـة ضِاى ًـّ ــ زوو ةيلٌـةتى تيَـساْ  ،زةطواــآ ظيـاتطيـــ بــّ :
يةكــةَ  :طـــطُ ُيــة زواى ئــةوةى كــة ًطؤ ــ هــة خيَِــاوى خـــوازا  ،بطِيــاضى ًــةضطى بــؤ
زةضزةنــــآ ،بطِياضةكــة ييَبـةي ــآ بلــطيَ ًةضطـــةكة ب ـآ ،ياخـــوز ُةيـــةح ً ،ــازاَ
هةخيَِــاوى خـوازايـة ٓ ،ـةًوو ؾـثيَم هةخيَِــاوى خـوازا ئـاغـــاُة .
زووةَ  :ئةوةيـة كـة بؤية خـواى خةضوةضزطـاض باغـى ُةكـطزوة ،نـوُلة ئـةو بطِيـاضة ،وة
ئـــةو غـــعا غـةخثـ ــة  ،ةـاهَةتيَلـ ــى ُةضيَِــــيى (طاً ا ايب)ة  ،بؤيـــة خــــواى ؾــــاضةظا
ُةخػـــثؤتة ضِوو  ،ئةطـــةضُا وا خيَسةن ـآ فيـــطنةوْ غــعايةكةى ييَبـــةيآ كطزب ـآ
بـةغـــةضياُسا  ،نوُلـ ــة ٓــي ك ــةؽ زةغـــثى ُةطـطت ــوة  ،زةغـــةآلتى تةواويؿ ــ
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بـةغـــةضياُسا ٓـــةبووة  ،بـــةآلَ ًــازاَ ئــةواْ تـــاظة خؤيـــاْ بـــة خـــوا فطؤؾـــثوة
ئيٌاُياْ ٓيَِاوة ً ،ةضط هة ضِيَــى خــوازا هة يــاْ بؤتــة ؾـــثيَلى ئاغــايى  ،تةًاؾــا
زةكةيّ  :ئةطـةض خيَؿـآ نـاوةضِيَــى تـؤظة تةًــاع خةآلح بةضاتيَـلى فيـطنةوُيــاْ
زةكطز  ،وة زاواى كطيَ خةآلتيـاْ هــآ زةكــطز  ،ئيَػـثا ُةن نـاوةضِيَى ٓي ؾــثيَلى
هــآ ُاكــةْ  ،بـةهَـلـــو هــة غــعاو يةظضةبـةكــةؾى بـآًِــةتّ ! زيـــاضة ئيــٌاُيــــ بـة
خـواى بـاآلزةغـج  ،بـةو ؾــيَوةية ًـطؤ ـ فـ َيـطى نيـعظةح زةكــاح ،وة واى هـيَسةكــاح
كة بـةضاُبـةض زُيا ئةٓوــى زُيــا  ،غـةضبـةضظبــآ بـآًِــةح بـآ .

ًـةغــةهـةى زواظزةيـةَ  :كة خـوا  زةفةضًويَ  :ﭽ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ،واتـــة :زاضوزةغــــثةو نػــــة
ضِؤيؿــــثوواُى فيــــطنةوْ  ،بـــة فيــــطنةوُياْ طـــوح  :ئايـــــا هـــة ًووغــــا طةهةكـــــةى
زةطـةضِيَـى  ،خطاخةكـاضيى بلـةْ هة ظةويسا ،وة واظ هة خؤح خةضغــثـطاوةكـاُج بيَِـّ ؟
ئـــةويـ طـــوتى  :ظؤض بــــة خةغــــثيى كـوضِةكــــاُياْ زةكــــوشيّ ئـافطةتةكــــاُياْ بــــة
ظيِـسوويـــى زةٓ َيوَـيِ ــةوة ،وة ئيٌَــة بةغـــةض ئةواُــةوة  ،زةغــةآلتساض باآلزةغــج ًــى
خيَلةنلـةضيـّ .
هيَــطةزا خطغــياضيَم زضوغـــج زةبــآ ،ئـــايا فيـــطنةوْ كــة خــؤى بـــة خةضغــثـــطاوو
خةضوةضزطـاض ظاُيـوة  ،خةضغـثـطاواُى (آئٗا)١ى ٓـةبووْ ؟!
هـــة وةآلًـــسا زة َهيَيـ ــّ ً :يػــطِييةكــــاْ كـؤًةهَـ ــيَم خةضغـثـ ــطاوياْ ٓــــةبووْ ،وةن
رُٖذلسيطااٖشل ٔلعاػ اٛلس) هـة تةفػــيـطةكــةى خـؤي (سيترشٜاشلٚسيتٓاٜٛشل)زا زةهَـآ :
( َُ َ
ن َل َِ ٜع الابُذَُٕٚلآئ اٗ ا ا١للَُ َت ََٓ ِّٛعاال ّ١ل َٔاال َٔلسيه ا اٛلسنٔ ٔل َٚسيعَ َٓاؿٔا االشل،ل
ؼاال ٔش ٔ
{ َٚنا ااإَلسي ٔكاالبِطُلَُ ِ
ـالٛسٔلٚسألَقِطاااسٔل،لأَػِ ا َٗشُٖ االل( ٔف َتاالاح)ل
الفلسيعُ ُ
ؿال ََ ٛسسّلعَ ٔذٜاذَل ّ٠لَُخِ َت ًٔ َفال ّ١ل اَِّ ٔتلا ٔ
ؿ اٖٛسٚسليَ اٗ االل ُ
ََ ٚ
عُُٗاال ٔع ِٓال َذُِِٖ،ل َٚنااإَلل ُٜعِ َبالذُل ٔ َُ ٔذَٓ ِٜال ٔ١ل(ََ ِٓ ٔفالٝع)،ل َِٓٔ َٚاٗ االل( َسعِ)ل َُٖ ٚال َٛلسيؼٖاالُِعُل،ل
َ ُٖٚا َٛلَأعِ َ
ع،لَِٗٓٔ َٚا ااال(أ ٔصٜا اشٜٔع)ل َٚل(ٔإ ٔصٜا اع)ل َٚل
ََ ٚت َت َفا ا اشٖعُل َعِٓا اُ٘لآئ اٗا اا١ل اعِ ٔتبَا ااسلأَِٚقَا اا ٔلػُا ا َعاعٔلسيؼٖا اُِ ٔ
ٍّل َٚس ِ ا ٕٔ،لَِٗٓٔ َٚاال(تُ ا)ِ ٛل َُٖ ٚال َٛلسيكَُِاالشُل
بل َٚأُّ
(ُٖٛسُٚغ)ل ََ َٖ ٚزسلعِٔٓ ا َذُٖ اِِل َعايُ اٛثْل ََحُُِ اٛعْل َِٔٔلَأ ٕ
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َٚناإلعِٔٓ ا َذُٖ اِِل َسبٓلسحلٔهِ ا َُ ٔ،١لَِٗٓٔ َٚاال(َإَُِٔٛل َسعِ)}  ،واتــة  :قًـبتًًـــهكــاْ ٓـاوبــةف
بؤ خـوا زاُــةض بووْ ،نـةُس خةضغـثـطاويَلى يــؤضاو يـؤضياْ هـة خطِؤكـة ئةغــثيَطة
تومخةكـاْ زةخةضغـ  ،وة ويَِــةى يــؤضاو يـؤضو ييـــاواظياْ بـؤ زضوغـثلـطزبــووْ ،
بـة خيَــى يياواظيى نـار غـةضزةًةكــاْ ؾـويَِةكــاْ ،بــة ُاوباُطـثـطيِيـــاْ ( ٔفا َتلااح)
بـووة ،كة ئةوة طـةوضةتطيّ خةضغــثـطاوياْ بووة ،وة هة ؾـاضى (ََ ِٓفٔٝع) خةضغـثــطاوة ،
وة يةكيَـلـى زيلــة هةو خةضغـثـطاواُةياْ ُ ،ــاوى ( َسعِ) بووة كة بطيثية بووة هـة خـؤض ،
كــة ئــةويـ واتــة  :خــؤض نــةُس خةضغـثـــطاويَلى زى هــــآ ييــــابووُةوة  ،بـــة خيَــى
كـاتةكــاُى تيؿــلـساُــةوةى خــــؤض{ ،يــاُى :كــاتى بـةضةبـــةياْ  ،كـــاتى نيَؿـثةُطـــاو ،
ُيــوةضِؤ  ،ئيَـــواضة بـــةو ؾــيَوةية} ٓـةضوةٓـــا هـــةو بثاُــةى كـــة خةضغـثووياُـــّ بــــة
خةضغـثـطاوياْ زاُاوْ ،يةكـيَلى زى ُــاوى (َأ ٔصٜشٜٔع) بـووة ،يةكـيَلـى زى ُـاوى (ٔإ ٔصٜاعل)
بـــووة ،وة يـــةكى زى ُـــــاوى (ُٖا اٛسُٚغ) بـــووة ،وة ئـــةو غـــــيَية غــ َيلـونلةيةكــــياْ
خيَلــٔــيَِاوة  ،كـة طــواية بـــاة زايـــم كــوضِْٓ ،ـةضوةٓــا يـةكى زيلـــة هـــةو بثـــاُة
ُــاوى (تُ ) ٛبووة  ،كة بطيثية هة ًاُــ  ،وة هـة ى ئـةواْ بــة خةضوةضزطــاضى خـاوةْ
ةيلٌةح ظاُػـج ُاغــطاوةٓ ،ـةضوةٓـا يةكــى زى ُــاوى (َأَُ إِٛل َسعِ) بــووة .
كةواتــــة :فيـطنـةوُييـةكـــــاْ نــــةُس بــــج قـةُةًيَلــ ــياْ خةضغـــــثووْ ،بؤيــــة
زاضوزةغـــثةى فيـــطنةوْ نػـةضِؤيؿـثووةكـــاُى ،بـــة فيـطنـــةوْ زةهَــــيَّ  :ئـــايا هــة
ًووغـا هة طـةهةكـةى زةطـةضِيَى  ،واظ هـة خـؤح خةضغـثـطاوةكــاُج بٔـيَِــّ ،خــوايةن
بدةضغـــ كــة ييــاية هــةو خةضغـثــطاواُة ،زيــاضة فيـــطنةوُيـ وةآلًيــــاْ زةزاتــــةوةو
زةهَـــآ ُ :ةخيَـــط ،ئيٌَـــة هـــيَياْ ُاطـةضِيَيـــّ ،بـةهَـلــــو كـوضِةكـاُيـــاْ غـةضزةبطِيـــّ ،وة
ئـافطةتةكـاُيؿــــياْ زةٓ َيوَـيِــــةوة (بــؤ خعًــةح بــؤ ضِابــــواضزْ) ،وة ئيٌَــة بـةغـــةض
ئةواُةوة زةغـةآلتساضيـّ  ،وة ًوــديَلـةنـلــةضيّ ،يـاُــى  :هـة زةغــثٌاْ نوتــاض ُابــّ !
بـةهَـآ فيـطنـةوْ هـةو خةياهَـــة زابـووة ،بــةآلَ ئـةوةى هـة ى نةبـــس خةيـــاهَة ،هــة ى
خـوا بـةتاهَــة  ،وةن هة زةضغــى زآـاتووزا باغــى زةكـةيـّ .
ًـةغــةهـةى غــ َيـعزةيـةَ كـؤتـايـ  :ئِجـا بـا بعاُيـّ غـةضةاـاَ نــى هيَـــسيَ ؟! كــاتيَم
كة فيـطنةوْ بـةو ؾــيَوةية ٓـةضِةؾـةى هة بــةُى ئيػطِائيــى كـطز  ،كـة ُيَطيِةكــاُياْ
 )1دل:ل9ل،لقل:ل58ل .ل
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غـةضزةبـطِيَ ،وة كهةكـاُيؿـــياْ زةٓ َيوَـيَثــةوة ،وة بــةضزةواَ زةياخنــاتة شيَـط غـؤ ــطةو
بيَطــاضةوة ،زيـاضة بـةُى ئيػـطِائيى ظؤض زهَـثةُ بووْ ،وة زياضة هة زواى ٓـاتِى ًووغـا
 ،فيـطنةوْ ئةوةى بة بةُى ئيػطِائيوى كطزوة  ،ظياتط بووة ،هة ئاظاضو ئةؾـلةاةو
غـؤ ـطةو بيَطـاض  ،هة كـاضزاُةوةى ًووغـا خةياًةكـةيسا ،بؤية خيَويػـثى بـةوة كـــطزوة
كــة ًووغـ ــا زهَــــى خةهَـل ــةكةى ًيوـوـةتةك ــةى خــؤى بساتــةوة ،ئِجــــا ه َيــطةزا خـــوا

زةفةضًويَ  :ﭽ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ

﮲﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ
واتةً :ووغــا بــة طـةهةكــةى خـؤى طـوح :ياضًـةتى هـة خــوا وةضبطــطْ{ ،واتــة :زاواى
يـاضًةتـيى هة خـوا بلةْ} وة خؤضِاطـط بّ  ،بيَطوًاْ غـةضظةًيـّ ٓـى خـواية ،زةيلـاتة
ًيـــطاتى ٓــــةض كةغــيَم هـــة بـةُسةكــــاُى كـــة بيـــةويَ {واًةظاُـــّ كـــة فيــــطنةوْ
زاضوزةغـثةكةى ٓـةضوا زةغـــةآلتـساضو ةوكٌــطِاْ زةبّ} وة غـةضةاـاًى زُيا زواضِؤش
ٓى خاضيَعكـاضاُة {،ياُـى  :ئةطـةض ئيٌَة خاضيَعكـاض بد  ،غـةضةاــاًى نــان هـة طــطةوى
ئيٌَة زاية} ئةواُيـ زياضة كة ظؤض نةوغيَِطاوُةوةو ظؤض بيَـعاض ًاُسوو بــووْ ،ئــاوا

وةآلَ زةزةُةوة  :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ ،طوتيــآْ :ـــةَ خ ـيَـ ئــةوةى كــة تــؤ ب َيــى بــؤ
ًاْ{ ،وة خةياًى خـواًاْ بؤ بيَِــآ}ٓ ،ــةض زةنةوغــيَِطايِةوة ئــاظاض زةزضايـّ ،وة
زواى ئــةوةى كــة ٓـاتيؿـــى  ،ئـــاظاضو ئةؾـلةاـــةكةًاْ ٓـــةض هةغـــةضةو بـــةضزةواًة،
ًووغـاف  وةآلَ زةزاتةوة  ،زةفةضًـوآ  :ظؤض ُيعيلـة خةضوةضزطــاضتاْ زوشًِثـاْ
بفةوتيَِـآ ،وة ئيَوة هة ييَـى ئـةواْ بلــاح بــة ييَِؿــد هةغــةض ظةوى ،ئِجــا تةًاؾــا
زةكـاح ،بعاُـآ نؤْ ضِةفثـاض زةكـةْ ؟
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هيَطةزا ًووغـا  ةـةوح ؾــثاْ بـة طـةهةكـةى خـؤى زةهَـــآ :

 /1ﭽﮫﮬﭼ  :يـاضًةتيـــى هــة خـــوا وةضبطـــطْ ،واتــة  :خؿـــج بـــة خـــوا
ببـةغـ  ،ضِووبلـةُـة خـوا ،وة كؤًـةكيى هـة خــوا خبــواظْ  ،هـة بـةضاُبــةض فـيَــ َى
خيالْ ئـاظاضو يـةظضةبـةى فـيـطنـةوُساً ،طؤ ــ ئةطــةض خؿــثى بــة خــوا نـايٍ بـآ،
بيَطوًـاْ خؤضِاطـطتط زةبــآ ،وة ئوًيَـس بـةضُــازاو ُابـةظيَ.
 /2ﭽﮭﭼ  :وة تــةُيا ئةوةُــسةف ُ ــا  ،كــة خؿـــج بـــة خـــوا ببـةغـــ

زاواى

ياضًـةتيى هة خـوا بلةْ ،بةهَـلـو بؤخؤؾـثاْ خؤضِاطـطبّ( ،ؿابلاش) بطيثيـة هـةوة كــة
تــؤ كــة ُةفـػـــى خــؤح ةــةخؼ بلــةى  ،هةغـــةض ؾـــثيَم كــة خ َيــى ُاخؤؾـــةُ ،ةفــؼ
ؾـثيَلى خـآ ُاخؤؾــة  ،زةبـآ خؤتى هةغـةض ةةبؼ بلةى ،خؤتى هةغــةض ضِابطــطى
خؿـوو زضيَـص بـ ُ ،ةن نيلـ َوـساُة طـهلـة كـةَ ةةوغـةهَة بــ .
 /3ﭽﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴ﯖ ﯗ ﭼ  :ئِجـــا يةكـــيَم هــة
ياغـاكـاُى خـواى خآ ضِاطـةياُسْ  :غــةضظةًد ٓـى خــواية  ،زةيلــاتة ًيــطاتى ٓــةض
كـــاًيَم هــة بـةُسةكـــاُى كــة بيــةويَ ،واتــة :وا ًــةظاُّ كــة فيـــطنةوْ ٓـةًةكـــاضةى
كـةوْ كــائيِاتة ،فيـطنةوْ يةكـيَلـة هة زضوغــثـلطاوةكــاُى خــوا  ،بــةآلَ خـاوةُى
غـةضظةًد  ،خاوةُى زُيا زواضِؤش  ،تةُيـا خـواية  ،وة زةطواــآ خــوا فيــطنةوْ
هةبـــةيّ بـــةضيَ ئ َيــوة بلـات ــة ييَِيؿــد ،وة غـةضظةًيـِ َي ــم كــة فيـــطنةوْ تيَيــسا
ةوكٌـطِاُــة  ،بيلـاتة ًيـطاتـى ئيَــوة .
 /4ﭽﯙﯚﭼ  :وة غـةضةااَ بؤ خاضيَعكاضاُة ،واتة  :ئةٓوـى باتىَ هـة
غةضةتاوة ٓ ،ةُسيَم زيَّ زةنّ خؤياْ بازةزةْ  ،بةآلَ غةضةااَ بؤ خاضيَعكاضاُـة،
ئيَـوةف ئةطةض ئةٓوى خـاضيَـع بّ  ،غـةضةاـاَ زُياو زواضِؤش هة طـطةوى ئيَوةزاية .
زيـاضة بـةُى ئيػطِائيويـ كـة وةن طوتـٍ  :ظؤض ُاضِةةةح بووبــووُْ ،اضِةةــةتى
بيَـ ــعاضيى زةضزةبـ ـطِْ زةهَـ ـيَّ  :خـ ـيَـ تـــؤف زواى تـــؤف  ،ئـاظاضزضاُــــٌاْ ٓـــــةض
بةضزةواًـة  .واتـة  :خيَــ ئـةوةى ٓـةهَــبصيَطزضيَى بــة خيَغـةًبــةض ،وة زواى ئــةوةى
كـــة كـــطاوى بـــة خيَغـةًبـــةض  ،ئيٌَــة ئــةو ئـــاظاضو ُاضِةةـةتييـــةى كـــة فيـــطنةوْ
زةيسايـّ ٓ ،ـةض بـةضزةواًـة .
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 /5ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ ً( :ووغــا) طوتــى ُ :يعيلـة
خةضوةضطـــاضتاْ زوشًِةكـــاُثاْ بفـةوتيَِــــآ  ،واتــة :ئوًيَـــسةواض بــّ بـــة خـــوا ،وة
خؿـثثاْ بـة خــوا نايــٍ بـــآ  ،وة بـةضنـاوتــاْ ضِووْ بــآ ،وة زووض ببـيِــّ ،تةُيـــا
ئةَ خيَِج زوو ضِؤشة ،كـة تيَيـسا زةشيــّ  :غــؤ طةو بيَطــاضتاْ هةغــةضة فيــطنةوْ
زةتاُهـةوغـيَِيَـثـةوة ٓ ،ـةض ئيَػــثا ًةبيـِّ ،ئـاغــؤى زووض تةًاؾـا بلــةْ .
 /6ﭽﯭﯮﯯﭼ وة ُيـعيـــــلة خـــــوا بثاُلـــــاتة ييَِؿــــد
هةغـــةض ظةوى  ،واتـــة  :بثاُلـــاتة ييَطـــطةوةى فيـــطنةوْ زاضوزةغــثةكـــةى  ،هــة
ؾــويَِى ئةواْ ئيَــوة ببِــة ةوكٌــطِاْ .
 /7ﭽﯰ ﯱﯲﭼ  :ئِجـــا ئــةو كـــاتة خـــوا تةًاؾـــاتاْ زةكـــاح ،
بعاُـآ نؤْ ضِةفثـاض زةكـةْ ؟ واتة :ئةوكـاتةف ئـاطـاتاْ هة خؤتــاْ بــآ.
ئِجـا هة غـووضِةتى (ْٜٛع)زا وضزةكـاضيى ظياتط هةوبــاضةوة ٓــاتوة  ،كـة فيــطنةوْ
زاضوزةغـــثةكةى  ،نــؤْ ًووغـــا  طـةهـــى ًووغـــاياْ نةوغـــاُسؤتةوة  ،خـــواى

خةضوةضزطــــاض هـــة غــــووضِةتى (ٜااْٛعل)زا ئــــاوا زةفـــةضًوىَ  :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ
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ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆ ﭑﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭼ،
هيَـطةزا خـــواى خةُٔــاُعاْ باغـــى ئـةو ًاوةيــة زةكــاح كــة نـؤْ فيـــطنةوْ  ،هةنِــةتى
خـواى هـآ بـآ  ،بـةُى ئيػـطِائيوى نةوغــاُسؤتةوة ،وة ًووغــا  و ٓــاضِووُى بـطاى
قـةآلح غـة ًى خـواياْ هةغـةض بــآ  ،نـؤْ ئـاًؤشطــاضيى طـةهــى خؤيـاْ كـطزوة ،وة
غـةضةاـاَ خـواى خةضوةضزطـاض ض بـةهَـ َيـِيَـلى خيَـساوْ :

زةفـــــــــةضًويَ  :ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﭼ ،زواى ئةوةى كة ًووغـا  نوو بؤ ى بةُى ئيػـطِائيى
هةُيَو بـةُى ئيػـطِائيوــسا بــة خيَغـةًبــةضى خــوا ٓـةهَبــصيَطزضاوة ،هةطــةيَ فيـطنةوُــسا
ضِووبةضِوو بووةوة  ،ئِجا هةُيَو طةهةكةيسا باُطةواظى كطز  ،خـوا  زةفةضًويَ  :بةآلَ

كةؽ بطِواى بـة ًووغـا ُ ةٓيَِـا  ،يطة هة طـةاـاُيَم هة طةهةكــةى  ،ﭽﮃﭼ،
واتة  :تاظة خيَطةيؿثوواُيَم هة طةهةكةى  ،وازياضة ئةواُةى كة بةتةًةْ بووْ  ،هةغـةض
بـــج خةضغــــثيى نةنيـــسةي ةهَـــةح خةهَـــةح  ،كـــة هـــة ضِؤشطــــاضى فيـطنـــةوْ هـــة
فيـطنـةوُييةكـاُةوة فيَطي بووْ ،بةضزةواَ بووْ ،بةآلَ طةاةكـاُى بـةُى ئيػــطِائيى ،

بطِوايـاْ بـة ًووغـا ٓ يَِا ،ئةويــ هة ض ةاهَــةتيَلسا ؟ ﭽﮆ ﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،هــة ةاهَـــيَلسا كــة ًةتطغــيياْ ٓـــةبوو  ،هــة فيـطنـــةوْ

زاضوزةغثةكةى  ،كة بياُهةوغيَِِةوةو غعا ئةؾلةاةياْ بسةْ ٓ ،ـةهَياْ بطيَطُِـةوة

ﭽﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ ،وة بيَطوًاْ فيـطنةوْ هة
ظةوى زا خؤى بة ظي ططتبـوو  ،وة هة ظيَـسةضِؤيى كاضاْ بوو ظؤض غِووض بـةظيَّ بوو .
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،وة
ًووغـا طوتى  :ئةى طـةهةكـةَ ! ئةطــة ض ئيَـوة بطِواتـاْ بــة ًووغــا ٓيَِـاوة ،خؿــثى خـآ
ببـةغـ  ،ئةطـةض ًولـةنـّ بؤ خـوا .
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ئِجـــا ئايـــا ئــةواْ نــيياْ طــوح ؟! ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ﭼ( ،ئةواُـــةى كـــة
بطِواي ــاْ ٓيَِ ــابوو) طوتيــــاْ :ئيٌَــة خؿـــثٌاْ بـــة خـــوا بـةغـــثوة  ،خةضوةضزطـــاضًاْ !
ًةًاُلــــــة بـــــة ًايــــةى تانيلـــــطزُةوة بــــؤ كؤًــــةهَى غـثةًلـــــاضاْ{ ،واتــــة :بــــا
ُةًاُهـةوغـيَِـِـ ــةوة ،وة ئــــاظاضو ئةؾـلةاـ ــةًاْ ُـــةزةْ} وة بــــة بــــةظةيى خـــؤح
زةضبــاظًــاْ بلــة هة كؤًةهَـى كـافـطاُى غـثةًلـاض.
ئِجـــــا خـــــوا بــــاؽ زةكـــــاح

زةفــــةضًويَ :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞﭼ ،وة وةةييٌـــاْ ُـــاضز بــؤ ًووغـــا بطايةكــةىٓ{ ،ـــاضِووْ}
خيٌَاْ طوتّ  :با هة ًيػطِ نةُس ييَطـاو ضِيَطـايةكــثاْ ٓــةبّ  ،وا خيَـسةنــآ ًةبـةغــج
ئــةوة بـــآ  :بــــا نــةُس ًاهَـيَلــثاْ ٓـةبــّ  ،كــة كؤبووُــةوةى تايبـــةتيياْ ت َيــسا بلــةْ،

ﭽﯟﯠﯡﭼ ،وة بـا ًاهَـةكـاُثـاْ ضِووياْ هة يةكـسى بـآ { ،بـؤ

ئةوةى كـة ئـاطــاتاْ هـة ٓـةغــج خـوغــثى يةكـسى بـآ ،ئةطــةض كةغـيَلثاْ بــةآليةكى
بةغــةض ٓـــاح  ،تةنةززايةكـــى هـــيَلطا  ،ئــةواُى زيلـــة زيفانــــى هـــآ بلــةْ} ،ئةًــة
واتايةكـى ،واتايةكى زيلـةى ئةوةيـة  :كة ًاهَـةكاُثاْ بلةْ بـة ضِووطــة  ،واتـة  :بيلـةْ
بة خةضغـثطا  ،واتة ً :ةنِة زةض هة ًاهَةكاُثاْ بؤ خـوا خةضغـثيى ٓ ،ةض هة ًاهَـةكاُى
خؤتاُسا خوا خةضغـثيى بلةْ ،بة خةُٔـاُيى ،وة ٓةض هة ًاهَةكاُى خؤؾثاُسا كؤبووُةوة
بلــةْ زةضؽ زةوضتــاْ ٓـــةبآ  ،ﭽﯢﯣﯤ ﯥﯦﭼ ،وة
ُويَص بـةضخا بلةْ هة ًاهَةكـاُثاُسا  ،وة ًوشزةف بسةْ بـة ئيٌـاُــساضاْ.
ًوشزةى نييـاْ خآ بسةْ ؟ ًوشزةى ئـةوة كـة ضِؤشيَـم زىَ خــوا زةضباظيـاْ زةكــاح ،

ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳ ﭼ ،وة ًووغـــا طــوتى :خةضوةضزطـــاضًاْ ! تــؤ يواُيـــى ًــاأل غـاًاُ َيـــلى ظؤضى
شياُى زُياح بة فيـطنةوْ بة زاضوزةغثةى فيـطنةوْ نػـةضِؤيؿـثوواُى فيـطنةوْ ،
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بةخؿــــــيوة ﭽﯴﯵﯶﯷﭼ ،خةضوةضزطــــــاضًاْ ! تاكــــــو ئةواُـــــة
غـةضةاـاَ بـةٓــؤى ئـةو ًــا َي غــاًاْ ئيٌلــاُيةتةوة  ،خـةهَم هـة ضِيَـى تـؤ بــسةْ،

ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ ،زةيـــــا خةضوةضزطـــــاضًاْ ! ًــــا َي غــاًاُةكــ ــةياْ
هةبـــةيّ بـــةضة  ،ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ ،وة
زهَـيؿـياْ توُس بلة ًةٓيَــ َوـة ئيٌــاْ بيَِــّ  ،تاكـو غعاى بـة ئيَؿى تؤ زةبيِـّ .
زياضة ًووغـا  ظؤض هـيَياْ بــة زار بـووةو بــة ضِنـسا نـووة ،نـوُلة طوتوويـةتى:
خـواية ! ًةٓ َيوَــة ئيٌــاْ بيَِّ ً ،ازاَ تةًةُيـاْ ٓـةًووى بـة طوُـاح تـاواْ ظوهَـٍ
زةغـــثسضيَصيى  ،هـــة بـــةُى ئيػـطِائيى  ،بـــةضِ َي كــــطزوة  ،بــا نانيبـــةح خ َيــط ُةبــــّ ،
ئيٌاْ ُةٓيَِــّ  ،تاكـو غعاى بـة ئيَؿــى تؤ زةبيـِّ .
ٓةهَـبـةت ــة ًووغـــا  وةن ٓـــةض كـــاَ هــة خيَغـةًبـــةضاُى خـــوا ً ،ةطـــةض نــؤْ،
ئةطـــةضُا زاوايةكـيـــاْ ُــةكطزوة هةييَـــــى خؤيــسا ُةبــــآ ،وة بـــؤ ؾــثيَـــم هــة خــــوا
ُةخاضِاوُةوة كة بيَجــآ بــآ ،بؤية ٓـةًيؿــة خــواى ًئـطةبــاْ وةآلًـى خيَغـةًبــةضاُى
خؤى زاوةتةوة  ،زاواو خـاضِاُةوةكـاُيـاُى طيــطا كطزووْ .
ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭼ( ،خــــوا) فـةضًــــووى  :وةآلًـــى زاوايةكـــةتاْ
زضايــةوة  ،زونايةكـةتاْ طيــطا بوو ،ﭽﭕﭼ ،كةواتـة  :ئيَوةف بـةضزةواَ بّ
خؿـــوو زضيَصييثـــاْ ٓـةبــــآ  ،ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ،وة بـــة
زواى ضِآو ؾـويَِى ئةواُة ًةكةوْ  ،كة ُـاظاُّ  ،ئـاطـاتاْ هة خؤتاْ طـةهةكةتــاْ بـآ ،
هةغـــةض ضِاغـــثة ؾـــةناًى خـــوا بـــةضزةواَ بــّ  ،وة بـــة زواى ئــةو ُةف ــاَ ُةظاُاُــةى
بـةضزةغـثى فيـطنــةوْ ً ،ةكــةوْ .
ل
ػ َٗذُلَإِٔلاللٔإ َيَ٘لٔإاللأَِْتَل،لأَطِ َت ِِ ٔف ُشىَلََٚأتُٛبُلٔإيَ ِٝوَ.
ر ُِ ٔذىَل،لأَ ِ
ط ِبرَا َْوَلسي ًُِٖٖٗلَ ٔ َٚ
ُ
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ده رسي حوا رده هي م
ثيَهاسـةي ئةم دةرسـة
ئةَ زةضغـةًاْ هة ٓـةؾـج ( )8ئــايةح خيَـم زيَ ،هـة ئـايةتةكــاُى ( 130تـا  ،)137خــواى
خةضوةضزطـــاض هــةَ ٓـةؾـــج ئـــايةتةزا باغـــى ئــةوة زةكـــاح :كــة خــاف ٓـةهَويَػـــثى خــطاث
كةهوةضِةناُــةى فيـــطنةوْ زاضوزةغـــثةكةى ،خـــواى باآلزةغـــج غـــةضةتا طـــطاُيى نــاح
نطِي ــى ب ــآ بـــةضوبووًيى بـةغـــةضزا ٓيَِ ــاْ  ،بـةهَـلـــو خةُــس وةضبطـــطْ بطـةضِيَِ ــةوة ،
بـــةآلَ غـــووزى ُةبــــوو  ،وة خ َي ــطو نـاك ــةياْ بــؤ خؤي ــاْ  ،خطاخــة ؾـةضِيؿــــياْ بــؤ
ًووغـا  بطِوازاضاْ زةطـيَــطِايةوةو  ،زةياُطــوح  :ئـةوة خةتـــاى ئيَوةيـة تووؾـى ئـةو
بـــةآل طـطفث ــاضيياُة زةبــد  ،وة بـــة ًووغـاؾ ــياْ ط ــوح ٓ :ـــةضنةُسة ُيؿـــاُامناْ بــؤ
بيَِى ً ،ونجـيعاُيؿــٌاْ خيَؿــاْ بــسةى  ،بـطِواح خـآ ُـآـيَِـد .
خاؾـاْ خـوا  زةفــةضًويَ  :ئِجــا تؤفــاْ كـوهوـــة ئةغـدآ بـؤق خــويٌَِاْ وةن
بـةآل بـة ًـوـسا ٓ يَِاْ ،ياضيَـم ئــاو ظؤض زةبـوو ،زةبـوو بــة فـاو تؤفـاْ ،ياضيَـم كـوهوــة
كؿـثوكـــايَ بـــةضوبووًيى زةخـــواضزْ ،يــاضيَم ئةغــدآ زةكةوتــة طياُيــاْ ،يــاْ زةكةوتــة
زة َى زاُيـاْ  ،يـاْ ًةبـةغــج خيَـى طــةُة نطُـووة  ،كــة زةكةوتـة يةغــثةى ئــاشةيَ
وآلخةكـاُياْ  ،ياضيَـم بـؤق ظؤضى بـؤ زةٓيَِــاْ  ،وة يــاضيَم خـويَِــياْ زةخــصا  ،ياخــوز
ئـاوياْ ٓـةًووى زةبوو بــة خــويَّ  ،وةن زوايـى بــة تةفكـيىَ باغــى زةكـةيّ  ،وة ٓــةض
يـاضيَـم كة يةكـ َيـم هةو بـةآلياُةياْ تووف زةبــوو  ،زةياُطــوح  :ئـةى ًووغــا ! زاواًـاْ
بــؤ هــة خةضوةضزطـــاضح بلــة ،كـــة ئةطـــةض ئــةو غ ــعايةًاْ هةغـــةض بـــةضيَ  ،ب ــطِواح خــــآ
زيَِي ــّ بـــةُى ئيػــطِائيوـيؿـ ــج هةطـــة َي زةُيَـطيــــّ  ،كةنــى كـات َي ــم خـــوا بـةآليةك ــةى
ٓـةتا كـاتيَلى زيــاضيـيلـطاو  ،هةغـةض زةبــطزْ ،بـةهَـيَِـيـاْ ٓـةهَوةؾـاُسةوة زةنـووُةوة
غـةض بـةظًـى خيَؿــآ !
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بؤيــــة خـــوا زةفــةضًويَ  :غـةضةاـــاَ تؤ َهــةًاْ هــــآ غـــثاُسْ  ،هــة زةضيــازا ُغــطؤًاْ
كطزْ  ،وة ئةو خةهَـلةى كة زةنـةوغيَِطاُةوة (كة بــةُى ئيػـطِائيى بـووْ) ضِؤشٓــةآلح
ضِؤشئـاوايةكـاُى ئةو غـةضظةًيِـةى كة بــة خيَــعًاْ كـطزوة (كـة وآلتـى ؾــاًة ،بةتايبــةح
فةهـةغـثد) كطزًاْ بـة ًيـطاتى ئةواْ  ،بـةواُـٌاْ زا ،وة بـةهَـيَِى نـاكى خـوا بؤ بـةُـى
ئيػطِائيى ٓــاتة زى ،وة ٓــةضنى فيــطنةوْ طــةهةكةيؿى زضوغــثياْ كطزبـوو ،هةبــةيّ
نووْ ويَطامنــاْ كــطز .
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ﭽﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ

ﯾ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳
﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((وة بــــة زهَِياييـــةوة زاضو زةغــــثةى فيــــطنةومناْ  ،بــــة غــــاآلُى طــــطاُي

كـــةًي

بـــةضوبووَ طـــطح (غــعازا) بـةهَـلـــو بي ــطياْ بلةويَثــةوة (و خةُــس وةضبطـــطْ) ﯾ ئِجـــا
كـاتيَم خؤؾـي نـاكةيةكــياْ بـؤ زةٓــاح  ،زةيـاُطوح :ئـةوة ٓــةض ؾـايػــثةى ئيٌَةيـة،
بـةآلَ كة ُاخؤؾـي خطاخةيـةكياْ بـةغــةض زةٓــاح  ،بــة ُةطبــةتي ًووغــاو ئةواُـةى
هةطـةهَيـساْ  ،هـيَلـياْ زةزايةوة ،بعاُّ ! ُةطبـةتييةكةياْ هة يةْ خــواوةية ،وة طوتيـاْ :
ئةى ًووغـا ! ٓـةض ُيؿـاُةيةكـٌاْ بـؤ بيَِــى  ،تاكــو بـةٓؤيـــةوة يازووًـاْ هــآ بلـةى ،
ئيٌَـة ٓـــةض بـطِواح خـآ ُآيَـِيــّ ﭩ ئِجـــا ئيٌَــةف فــاوو كـوهوــةو طـــةُة (يــاْ كـيَ
ئةغـدآ) ،وة بـؤق خـويٌَِـاْ (وةن بـةآل) بؤ ُاضزْ ،كةنى ٓــةض خؤيـاْ بــة ظهطــطح ،

كؤًة َه ــيَلى تاواُبــاض بــووْ ﮄ وة كـــاتيَم غــعاياْ كةوتــة غـــةض (و طي ــطؤزة بــووْ بـــة
بـةآلياُ ــةوة) طوتي ــاْ :ئــةى ًووغـــا ! بـةٓـــؤى خــةمياُى خـــواوة هةطـة َه ــثسا (كــة ضِ َيــعح
ي زاواح بطـطيَث ــةوة) بؤًــاْ هــة خةضوةضزطـــاضح بد ــاضِيَوة ،ئةطـــةض ئــةو غــعايةًاْ
بطـــط َ
هةغــــةض بـــسةى  ،بــــة ًػــؤطــــةضي بـ ـطِواح خـ ــآ زيَِيـ ــّ  ،بــــة زهَـِيـ ــاييةوة بــــةُى
ئيػــطِائيوـيـؿـج هةطـةيَ زةُيَطيّ ﮜ بـةآلَ ٓـةض كـة غـعايةكةًاْ هةغــةض زاْ ٓ ،ــةتا

كـاتيَم كة خيَيسةطـةْ ،بـةهَـيَِيـاْ ؾـلـاُس ﮨ بؤية ئيٌَةف تؤهَةًاْ هــآ غــثاُسْ  ،هـة
زةضيــازا ُونٌٌــاْ كـطزْ  ،بـةٓـؤى ئـةوةوة كـة بــة ُيؿـاُةكــاُى ئيٌَـة بيَبــطِوا بـووْ ،

هيَيــــاْ ب ــآ ئـاطـ ــا بــووْ ﮴ وة ضِؤشٓـــةآلح ضِؤشئـاوايـةكـــاُى ئــةو غـــةض ظةًيِــةى كــة
خيــ ــج خيَــ ــعًاْ تيَدػـــ ــثوة  ،كطزًـاُــ ــة ًيــ ــطاتى ئــــةو خةهَـلــ ــةى كــــة خيَؿــثـــــط
زةنةوغيَِطاُ ــةوة ،وة بـةٓـــؤى ئــةوةوة كــة بـــةُى ئيػ ـطِائيى خـؤضِاطـــطبووْ  ،وؾـــة (و
بـةهَـــيَّ)ى خةضوةضزطــــاضياْ بــــة تـــةواوي بـــؤ ٓــــاتة زى ،وة ٓــــةضنى كـــة فيــــطنةوْ
خةهَـلةكةى زضوغــثياْ زةكـطز ( ،هـة خـاُووو بــةضةو كةهـوخــةي) ة ٓــةضنى هـة كةخــطو
غــيَبـةض غـــاظياْ كطزبــوو ٓ ،ـةًووميــاْ تيَــم ضًِاُس ﯵ)).
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شـيكردنـةوةي يـةنديَـك لة وشــةكاى
(ﯸ)  :زياضة (طٔآٔ ل) كـؤى (طَا َٓ١ل)يـة( ،طَا َٓ١ل) واتـة :غــايَ (سيظٖا َٓ:ُ١ل َٔكِاذَسسُلقَطِاعل
ط)( ،طَا َٓ١ل)
را ل
جلا ِذبُلَٚسي َك ِ
ظا،١ٖٝلَأِٚلس َ
ؼ ُِ ٔ
ظآَ١لسي ٖ
ؼاشَ،ل َٖٔ ٚاَٞلسي ٖ
إل ِع َٓاٞل َع َ
ؼُِعٔلسي ُبشُٚدَلس ٔ
سي ٖ
ئــةو ئةُساظةيــة كــة خــؤض زواظزة بوضيةكـــاْ زةب ـطِيَ  ،واتــة  :زواظزة ًاُطـــاْ تــةواو
زةكاح  ،زيــاضة ئةوة غـاهَى خؤضيى خـــآ زةهَـــيَّ ،بــةآلَ غــاهَى ًـاُطيى ئةوةيـة  :كـة
ًاُ زيــاضة زواظزة غـــووضِ تــةواو زةكـاح ،واتـة  :زواظزة ( )29ؾــةوى  ،يـاخوز ()30
ؾـةوى ،وة زياضة غـاهَى خؤضيى بـة ضِؤش ةيػــاة زةكـطيَ  ،وة غــاهَى ًـاُطيى بـةؾــةو
ةيػـاة زةكطيَ ،وة غـاهَى خـؤضيى خةيوةُــسيى بــة يووهَـةى ًاُطــةوة ٓــةية ،ئِجــا
زياضة ًاُـ ٓـةض ًاُطـى يـاضيَم بـة زةوضى ظةويـسا زيَـج زةنـيَج  ،كـة ( )29ؾــةو
ياخـوز ( )30ؾـةوى خآ زةنـآ ،بؤيـة زةطـوتطيَ :غــاهَى ًاُطــيى (سيظٖا َٓ١ل سي َك َُشٜٔا١ل) و
غـاهَـى خؤضيـى (سيظٖ آَ ١سيؼٖ اُِظٔٓ ، )١ٝـةضوةٓــا وؾــةى (طَا َٓ١ل) هـة ظًـاُى نةضِةبيـسا
بـــة طـــطاُيى نــــاح

نطِييــــ زيَ ،وة هــيَطةزا كــة زةفــةضًوىَ  :ﭽﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﭼ ،واتة :غـاآلُى طـطاُيى ناح نطِييٌاْ بةغـةض ٓيَِـاْ ،
ئـايا نةُس غـا َي بووْ ؟ زيــاضيى ُةكــطاوة .
(ﭛ)  :هة ئةغـ َوـسا (َٜتَطَ ٖٝشُ)ة ،زةطـوتطيَ ( :تَطَ ٖٝشَل ُفالَ ْٕل:ل َتفَاٍَ٤ل اايطٖ ِٝشٔلل،لسيتطٗٝالشل:ل
سي ٖتفَ اااٍُُُلٚسيتؼا اااُُّل،لطا ااأ٥شُِٖ:لػُ الاؤِ َُُِٗ) نـــــازةتى نةضِةبـــــاْ وابــــووة  ،ئةطــــةض
ويػـــثبياْ كــــاضيَم بلــةْ ،باهَـِسةيةكـــياْ ٓـةهَـــسةفطِاُس ،ئةطــــةض بـــة ى ضِاغــــثسا
ضِؤيؿـــثباية زةياُطــوح ( :تٝااأَ) ئـــةوة بـةضِةكــةتة ،بـــةآلَ ئةطـــةض بـــة ى نــةخسا
ضِؤيؿـثباية زةياُطوح َ ( :تؼ اال )َّ٤ئــةوة ؾــووًةُ ،ةطبـةتييــة ،ى ضِاغــثياْ بــة ى
خيَطو بـةضةكةح زاُابوو ،وة ى نـةخيـاْ بـة ى ُةطبـةتيـى ،بـةآلَ ئةوة نازةتيَلـى
طلاٗٝش) هيَم زةزايـةوة،
ُةفاًيى نةضِةبـةكـاْ بـووة ،ئِـجـا هـةوة ضِا ضِةؾــبييِيـاْ بـة (تَ َ
(تَطَ ٖٝاشَ) ،واتــةَ ( :تؼااا ،)َّ٤ئــةو وؾـــةياْ بـــة ُةطبـةتيـــى ظاُيــوة ،بؤيــة زةفـــةضًوآ :
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ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ ،واتةً :ووغـا ئةواُةى هةطـة َهـيساْ  ،بــة ًايـةى
ُةطبـةتيـــى ب ــآ خ َي ــطيى خؤيــاْ زةظاُــى  ،زيــاضة ( َت َفاااٍُُ) واتــة  :طـةؾــــبيِى  ،وة
(تؼااُُّ) واتة  :ضِةؾـبيِيـى .
ػشِطٕلجَاصّْٔل ٔي ٔف ِعًَ َُِٗ( )ٔٔٝاا) ُاوى ًةضيـة ،
(ﭫ)  :واتـة ٓـةضنةُـسة ،زةهَآ( :سطِِْل َ
نشٔ َِوَ) ٓـةضنــةُسة تـؤ
زوو في ــالْ ًةيـعووَ زةكـاح ،وةن َُِٗ ََ ( :التضُٚسِْٔٞل،لأُ ِ
غـةضزاُـٍ بلـةىًِ ،ـيـ ضِيَــعح زةطـطَ ،كـة ٓـةضزووكـيـاُى (دلض )ّٚكـطزوة .
ذادٔعَا ا ٕ١لتٔا اٝطل اإلِْٔظا ااإٔ،ل َٚؿا اااسَلَُ َت َعاسَفَا ا ّالفٔا اٞلسيا ااُأ٤ل
(ﭹ ) ( :سيطِٗٛفَا اإ:لنُا اٌٗل َ
سياُ َت َٓاأٖٞل ٔفٞلسيهَثِ َش( ،)٠طِٛفإ) ٓــةض بــةآليةن ،يـاْ ضِووزاويَلـة كـة زةوضى ًطؤ ــ
بساح ،بـةآلَ وةن ًاُاى بـاوى  :تـؤفـاْ ئـاويَلــة ظؤض ظؤضبــآ .
ألْٖا اُ٘ل َٜحِا ا ُشدُلسألَ ِسَْلجَا ا ِشدَسّل) ،نـــوُلة ظةوى ضِووح
(ﭺ) :كـوهوـ ــة  ،هةبــــةض نـــى ؟ ( َ
جشَسد).
زةكـاتةوةٓ ،ـةض كـؿـثوكـاهَـيَلـى هةغــةضبآ  ،زةخـواح ،بؤية ُـاوى هـيَِطاوة ( َ
نا ُلسيبَ ٔعٝااشل
ؿا َِشُل َِٔٓٗااال َتشِ َ
علسي ٔكاشِ َدسٕٔلٔإالٖلَأْٖٗااالَأ ِ
جآِ ٔ
( ﭻ)  :زة َهــآ ( :دُ ََ ِٜٚبااْ١ل َٔأِل ٔ
ٔعِٓا ا َذلسي ا اُٗ َضسٍ،ل َرس ُلَأسِجُا ا ٌٕلنَا ا ٔث َ٠لتَعٔا اٝؽلعًََا ا٢لسيا اذٖ َٚسبٔلٚسَيط ٝااٛس،ل ََِٗٓٔ ٚا ااالَأجَِٓا ااغل
()1
سيَٛسذٔ َذ٠لقٔ َشسدَ ، )٠كـوضتـةى ًاُاكـةى (قُاٌُٖ) ئةوةية هة ؾـيَوةى (نـطزاْ)ة ،واتـة هـة
ؾــيَوةى طــــةُة نطُِـــووة ،وة هـــة كــــاتى بيَـٔيَـــعييسا بــــة يةغـــــثةى ةوؾـثـــطةوة
زةُووغ ــآ( ،وة ئــةواْ باغـــى ةوؾــثـــطياْ ك ــطزوة ،نــوُلة ةوؾـــاياْ هة ب ــووة،
ئةطـــةضُا بـــة يةغــــثةى ضِةؾـــةوآلر ًاُطـــاو طـــاو ًــةضِو بعُيؿــةوة  ،زةُووغــــآ) ،
ئِجـــا زةهَــــآ  :نـــةُس خيَيـــةكى ظؤضى ٓـــةْ ،هةغـــةض ئـــاشة َي هةغـــةض باهَـِـــسةف
زةُيؿـــــآ  ،وة يــــؤضى ظؤضْ ،تاكةكـــــةى خيَــــ زةطــــوتطيَ ٔ ( :ق ا اشسدٓ ،)٠ـةهَبـــــةتة
ٓـــةُسيَليؿياْ وؾـــةى ( ُقااٌُٖ)يــاْ بـــة ًاُــاى ئةغــدآ كـ َي هيَل ــساوةتةوة  ،ئــةوةى
زةكةويَثــة يةغـثةى ًطؤ ــةوةو خـويَِـى ًطؤ ــ زةًــصيَ .
 )1سياُعحِلسيٛطاٝطل،لقل744ل،لٚلرلتااسلسيـاراح،لقل478ل.
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جااض) بـــة ًاُــاى يــووآلْ هةضظيِـــةوة
إلكِط ااشسب،لسي َعا ازَسب) ( ،سٔ ِ
جا اضُ:لس ٔ
(ﮈ) ( :سيشِّ ِ
ٓـاتوة ،وة بـة ًاُاى غــعاو ئـاظاضيـ ٓـاتــوة.
(ﮧ) ( :سيٖٓهِا ا ا ُ:لسيا ا ا َٓ ِكُِلَٚسطا ا ااتعٔ َلئا ا ا َٓ ِكِٔلسي َعِٗا ا اذٔل) ْ( ،ها ا ا ) بطيثيـــــة هـــــة
ٓـةهَوةؾـاُسُةوةى ؾـثيَم ،بةآلَ زوايى خـواظضاوةتةوة بؤ ٓـةهَوةؾـاُسُةوةى خةمياْ .
(ﮩ) :واتــة :تؤ َهــةًاْ ه ــآ غـــثاُسِْ َْ ( ،كاتُلسيؼااَ٤ٞلَ َْ َٚك ُِت اُ٘:لٔإرَسلأَِْ َه ِش َتاُ٘ل ٔيظ اااْاّلأَٚل
عُاكُ ٛاا )١ؾـــثيَم كــة بـــة ظًــاْ ُلـوو َهــيى هــآ بلــةى ،ياخـــوز غــعاى هــة بـةضُبـــةضزا
زابِيَــى َْ ( ،كٔا َِ)ى بؤ بةكـاضزآ  ،ئةوة خيَى زةطــوتـطيَ َْ ( :كٔاَِلِٓ َٜكَ اُِل َْ َكُِ اتُ٘) .
(ﮭ)  َٜ ( :اِِ) بـــة ًاُــاى ئـــاويَلى ظؤض زيَ ،ض زةضيــا ب ـآ ،ض ضِووبــاض ب ـآٓ ،ـةضنـــةُسة
ر اشُ) ،بـــةآلَ بـــة ضِووبــاضى طـــةوضةف زةطــوتطيَ ( َ ٜاِِ) ،بـــة
طوت ــوويةتى( :س ِي اَِٗٝل:لسي َب ِ
بـةهَـطـةى نوضِئـاْ  ،كـة زوايى باغـى زةكـةيّ .
الىٔل َع ًَاا٢لسيؼالَ ( ،)٤ٞتذَِٔ ٝا اش) بطيثيــة هــةوة كــة
َّاااٍُلسي ا ا َٗ َ
(ﯬ) ( :سي ٖتذَِٔ ٝا اشُ:لٔإدِ َ
ؾـثيَم بفـةوتيَـِى هةبـةيِى بـةضي كـاوي بــآ .
ػا٤ٞل
ؿال ٌٔل َ
(ﯴ)  :واتــة كـةخط غــاباتياْ بـؤ زضوغــج زةكـطز (سي َعالشِؾُل ٔفالٞلسألَ ِ
ن َٗ َ٦ِٝا ا ٔ١ل
تليَا اُ٘ل َ
جُِعُا اُ٘لعُا اشُٚؾ،لقٔٝا اٌَل َع َشػا ااتلسيهَاالشِ َّل ََ ٚعشٖػا ااتُ٘ل،لٔإ َرسلجَ َعًِا ا َ
َظا اكٖف،ل ََ ٚ
ف)َ ( ،عشِؾ) هة ئةغوَـسا ؾــثيَلة غــةضباُيَم  ،غــةنفيَلى ٓـةبــآ  ،وة كؤيـةكــةى
طكِ ٕ
َ
(عُااشُٚؾ)ة ،زةطوتـــطيَ َ ( :ع َشػاااتلسيهَ ااشِ َّل ََ ٚعشٖػاااتُ٘)  ،واتـ ــة  :كةخـــطَ بـــؤ ًيَوةكـــة
زضوغـج كطز ،غـابا بؤ زضوغـج كطز .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى
خــــوا  هـــة زضيَـــصةى بـةغـةضٓــــاتى فيــــطنةوْ ًووغــــا زا ،زواى ئـــةوةى كـــة
فيـطنةوْ ــ وةن هة زةضغـى ضِابطزووزا بامساْ كطز ــ بـةو ؾـيَوةية ٓـةضِةؾــةى هـة بــةُى
ئيػـ ـطِائيى كـــطزً ،ووغــــا  ئـاًؤشطــــاضيى نةوًةكـــةى كـــطز زهَـ ــى زاُـــــةوةو زهَـــى
خؤؾلطزْ ،وة ئوًيَسى خػـثِة بـةض  ،كة زووض ببيِّ ئـاغــؤ بــة ضِووُيـى ببيـِّٓ ،ــةض
تةًاؾـــاى ئيَػـــثا ُةكــــةْ  ،كــة هـ َي َوــة  ،زيــاضة ٓـةًيؿـــة زةبـآ غـــةضكطزة نـاوغـــا اْ
ًؿـــووضخؤضاْ ،بـــة ز َهــى طـــةوضةوة  ،بـــة ئوً َيــسو ٓيــواوة  ،تةًاؾـــا بلــةْ  ،وة تووؾــى
ُائوًيَـسيى تةًـا بطِاويـى ُةبـّ ،وة تةُطـة خطيَػـلةو نيلـوَساُـة طـهلـة ُةبـّ .
بة َهـــآ زواى ئــةوة خـــواى خةضوةضزطـــاض باغـــى ئــةوة زةكـــاح كــة  :ئــةوةى ًووغـــا 
ئةطـةضى بؤ زاُابوو  ،نـاوةضِواُيــى زةكـطزٓ ،ــاتة زى  ،كــة ًووغــا نــاوةضِواُيى ئـةوةى

زةكــــطز  ،خـــــوا طـةهـــــى فيـطنـــــةوْ بفـةوتيَِـــــآ  :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ،

واتــةُ :يعيل ــة خةضوةضزطـاضت ــاْ  ،زوشًِةكـاُث ــاْ بفةوتيَِ ــ  ،وة ئ َيــوةف هةغـــةض ظةوى
بلـاتة ييَِؿيِى ئةواْ ،وة تةًاؾـا بلاح ئيَوةف نؤْ ضِةفثاض زةكةْ .
ئِجـا ئـةوة غـةضةتاى ٓـاتِة زى  ،ئةو ئةطـةضةية كة ًووغـا  هـة زهَـى طــةوضةو خـطِ
ئيٌاُيـسا ييَـطيـطى كطزبـوو :

كـــــة خــــوا  زةفــــةضًويَ :ﭽﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﭼ ،وة بيَطوًــاْ ئيٌَــة زاضوزةغـــثة ؾـــويَِلةوتوواُى
فيـطنةومناْ بــة غــاآلُى طــطاُيى نـاح نطِيـى طــطح ( ،غـعاًاْ زاْ)  ،وة بــةضوبووَ
ًيـوةو ةاقــةآلتيـاْ هة كةًيـى زا ،بـةهَـلـو خةُس وةضبطـطْ بطـةضِيَِــةوة .

....

()137 – 130

[ ] 567

واتة :خـواى خةضوةضزطـاض ضِنــى هيَيـــاْ ُةبـــوو ،بـةهَـلــو بــةظةيى خيَياُـسا زةٓــاح ،كــة
بـةو زوو بـةآليـة  :بـة بـةآلى ناح نطِيى  ،كـةًيـى بــةضوبووَ  ،تانيـلطزُــةوة  ،يـاُــى
يــــاضى وا بـــووة  ،نـــاح نطِيــى ُــةبووة  ،بـــةو ًاُايــةى وؾــــلة غـــا َي بووبــآ بــاضاْ
ُةباضيبــآ  ،بـاضاْ ٓـةبووة  ،بـةآلَ بـةضٓـةَ ةاقــةآلتةكـةياْ بؤ ُةٓـاتؤتةزى  :كـوهوـة
هيَى زةزاُ ،ةخؤؾيى زيلـةى تـووف زةبـوو  ،طــطُ ئةوةيـة بـةضٓــةًةكةياْ ظؤض كةًــى
زةكـــــطز  ،ئـــةوة ُـــةبوو كـ ــة نــــاوةضِواُيياْ زةكـ ــطز ،بـــةآلَ ئـايــــا بؤنـــى خــــوا واى
بـةغـةضٓيَِـاْ ؟ بـةهَـلـو خةُس وةضبطـطْ .
ئِجــــا باغــــى ٓـةهَويَػــــثى نيبثييـةكــــاْ ٓ ،ـةهَويَػــــثى زاضوزةغــــثةى فيــــطنةوْ

ؾـويَِلةوتوواُى فيــطنةوْ زةكــاح  ،زةفـةضًوىَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭼ  ،ئةطـةض نـاكـةو خيَطو خؤؾـييةكياْ تـووف بووبايـة  ،زةياُطــوح  :ئـةوة ٓـى

ئيٌَةية ،ئةوة ئيٌَة ؾـايػـثةيّ ،بؤيـة خــوا ئـةوةًاْ بةنػــٌةح زةكــاح ﭽﭘ ﭙ
ﭚﭼ ،بـةآلَ ئةطـةض خطاخةيةكياْ تووف بووبايـة ،كـة ئـةواْ بــة خطاخيـاْ زازةُـا،
ٓـةضنـةُسة ئةطــةض خةُسيـــاْ هـــآ وةضطــطتباية  ،خطاخةكةؾـياْ بـؤ وةخيَـط زةطــةضِا ،وة
نـــاكةف ئةطـــةض ؾـــوكطى هةغـــةض ُةكــةى  ،زةبيَثــةوة بـــة ُيقٌــةح ،زةفــةضًوىَ :كــاتيَم
ؾـثيَم كة ئـةواْ خيَيـاْ خطاخـة  ،تووؾياْ زةبوو ،ئِجا غـاهَى طـطاُيى زةبوو ،وؾلة غـاهَى
زةبوو  ،بـةضٓـةَ

ًيوةيـاتياْ كـةَ زةبـوو  ،زاُةو َيوَةكـةياْ بـاف ُةزةبــوو  ،ﭽﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭼً ،ووغـا ئةواُةى كة هةطـةيَ ًووغـا  زاْ (خـوا هـيَيـاْ ضِاظى
بــــآ) ئةواُيــاْ زةكــطزة ًايــةى ُةطبـــةتيى  ،زةياُطــوح  :ئــةوة ُةطبـةتيـــى ئةواُــة هــة
ئيٌَةؾــــى زاوة  ،يـاُـــى  :ئــةواْ ًووغـــا ؾـــويَِلةوتوواُياْ زةكــطزة ًايــةى ضِةؾـبيِيـــى
خؤيــاْ ،ئِجـــا خـــوا زةفــةضًويَ  :ﭽﭠﭡﭢﭣﭤﭼ ،ئـاطـازاضبـــّ ًايــةى

ُةطبـةتييـــةكةياْ هــة خـــواوةية  ،واتــة  :بـــة ويػـــثى خـــوا بـةغـــةضتاْ ٓـات ــوة  ،بـــةآلَ
بـةٓـؤى كـطزةوة خطاخةكــاُى خؤيـاْ  ،بـةٓــؤى ٓـةهَويَػــثى خطاخـى خؤياُـةوة ،خــواى
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بـ ــآ خيَطييـ ـةى بـــؤ بطِيـــاضزاوْ  ،ﭽﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭼ ،بــــةآلَ ظؤضبــــةياْ ُـــاظاُُّ ،ـــاظاُّ كــــة بـةٓــــؤى كـــطزةوة خطاخـةكــــاُى
خؤيـاُةوةيـة  ،خـوا ُةطبـةتيـى بة ًـى زا ٓيَـِـاوْ بـؤى بطِيـاضزاوْ .

ئِجـا ٓـةهَويَػـثيَلى زيلةى خطاث بطـطة خطاخثـطيؿــياْ هـآ زةطيَطِيَثةوة  :ﭽﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،وة بــــة ًووغــــاياْ
ط ــوح ٓ :ـةضن ــةُسة ٓـــةض ُيؿــــاُةيةنٓ ،ـــةض ًونجي ــعةيةكٌاْ خيَؿـــاْ بــسةى  ،تاك ــو
يــازووى خـآ هة ئيٌَـة بلــةى  ،ئيٌَة ٓـةض بطِواح بـؤ ُآيَِيــّ ،وة بــة ضِاغــثج ُـاظاُد ،
يـاُـى  :ئيٌَة ٓـةهَويَػـثٌاْ ُاطـؤضِيَ ،نةُـس كةهوــة ضِةق بــووْ !!

ئِجــا خـوا  زةفـةضًويَ  :ﭽﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭼ ،غـةضةاـاَ ئيٌَـةف فـاوو كوهوـةو ئةغـدآ بـؤق خويَـٌِـاْ ُاضزة غـةضياْ :
 / 1ﭽﭹﭼ ،فـاو ،ئـاوى ظؤض ،كة ٓـةهَسةغـثا ٓـةًوو كـؿــثوكـايَ ،بـةهَـلـو ياضى وا
ٓـةبوو ًا َي ةاهَةكاُيؿــياْ خطِ زةبووْ هـة ئـاو .
 / 2ﭽﭺﭼ ،كـوهوـة هة كؿـثوكـا َي بـةضوبووًياُى زةزاو ٓـةًووى زةخـواضز .
 / 3ﭽﭻﭼ ،ئةغـد ــآ  ،ياخـــوز ك ـيَ كــة هــة يةغـــثةى خؤي ــاُى زةزاو  ،ب َي ــعاضى
زةكطزْ  ،خـويَِى زةًصيّ  ،ياخـوز طةُة نطُِوو هة ئاشةهَةكاُياْ خةهةوةضياُى زةزا .
/ 4ﭽﭼﭼ ،واتــة :بؤنيؿــــٌاْ بــؤ ُ ــاضزْ ً ،يَـصووظاُـــاْ زةهَـ َي ــّ  :ئــةو بؤناُــة
زةٓـاتِة بـةضو ًةيوـيػياْ يـاضى وا ٓـةبوو  ،كـة نػـةى زةكـطز  ،بؤنيَم زةيويػــج
بهـيَثة ُ َيو ظاضى ! ظؤض بيَعاضياْ زةكطزْ ،وة ٓـةًيؿـة نطِة نطِياْ ٓـةبوو .
 / 5ﭽﭽﭼ ،وة خـويَِيؿـٌاْ بؤ ُـاضزْ ،ئِجــا ٓـةُسيَم هة ظاُايـاْ زةهَـيَّ  :ئةوة بوو
كــة بــةضزةواَ خـويَِيـــاْ زةخــصا ٓ ،ـةُسيَلـــيـ زةهَـــيَّ  :كـاُيـــا

غـةضنـاوةكاُيـــاْ
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ٓـةًوويـاْ خطِ زةبـووْ هة خـو َيـــّ  ،واتـة  :هـة ييـاتى ئــاو ،كــة ٓـة َهـيــاْ زةٓيَِجــا ،
خـويَّ بـوو !
ﭽﭾ ﭿﭼ ،ئةواُة نـةُس ُيؿـاُةو بـةهَـطـةو ًونجيعةيةكى ضِووْ ئـاؾــلطا
بووْ ،وةن نـؤْ نػــةيةن كـة بــة كـاوةخــؤ زةيلــةى ،ئـةوةى كــة طويَطــطة  ،بـاف هيَـى
تيَسةطـاح ،ئةو ُيؿـاُاُةف  :ئةوةُسة ضِووْ ئـاؾـلطا بووْ  ،وةن نػـةى بـة ضِ َي يـآ ؛
ظؤض ضِووْ ئـاؾــــلطا بــوو ،كــة ئةواُــة تانيلطزُــةوةى خـــواْ  ،ئةواُــة بـــةآلى خـــواْ

بـةغـةضياْ ٓـاتووْ  ،كةنى ئةواْ ٓـة َهـويَػـثياْ نؤْ بـوو ؟ ﭽﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﭼ ،خؤيـاْ بـة ظي طـطح  ،وة كؤًةهَـيَلـى ظؤض تاواُباض بووْ .
زيـاضة ئيٌَة زواي ئـةو ُيؿــاُةو بةآلياُـة  ،هـة ًةغــةهة طـطُطـةكــاْ زا باؾــثــط ضِووْ
زةكةيِةوة ،كة ئةواُة نؤْ بووْ نؤُيــاْ بـةغــةض ٓــاتووْ ؟ كـة زيـاضة ئـةَ خيَِجـة :
فـــاوو كوهوـــةو ئةغــــدآ بـــؤق و خويَـــّ  ،هةطــــةيَ ئــــةو زووةى خيَؿــــآ  :طـطاُيــــى
بـةضوبووَ كةًيــى  ،هةطــةيَ طؤنــاُى ًووغــا زةغــثةكــةى زا  ،ئـةو ُـؤ ئــايةتةْ  ،كـة

خـــــوا خةضوةضزطـــــاضى زةضباضةيــــاْ فةضًوويــــةتى  :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ...﮼ﭼاإلصزاء ،واتة :ئيٌَة ُؤ ُيؿـاُةى ضِووْ ئـاؾــلطاًاْ بــة ًووغــازا بـووْ ،
بـؤ ى فيـطنـةوْ فيـطنةوُييـةكـاْ .

ئِجـا زةفةضًويَ  :ﭽﮅ ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﭼ ،ئِجـا كاتيَم ئـاظاضو غـعاى خـواياْ كةوتة غةض  ،طوتياْ  :ئةى ًووغا ! بؤًاْ

هة خةضوةضزطـاضح بدــاضِيَوة  ،بـةٓـؤى ئةوةوة كة بـة َهيَِى بــة تـؤ زاوة  ،ﭽﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﭼ  ،ئةطةض تؤ ئةَ غعاو ئاظاضةًاْ هةغـةض بـةضى  ،ﭽﮖ ﮗﭼ ،هةبـةض
تؤ بطِوا زيَِد  ،بطِوا زيَِد بؤ تؤ  :بة خةياًةكةح بة خةضوةضزطاضح بـةو بةضُاًةيـةى

كـــة ٓيَِاوتـــة  ،ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،غــــةضباضى ئـــةوةف  :بــــةُى
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ئيػطِائيوـيؿـج هةطةيَ ضِةواْ زةكةيّ  ،كة تؤ زاوا زةكةى هةبةضزةغثى ئيٌَةياْ زةضبيَِـى ،
ئةواُيؿـج هةطـةيَ زةُيَطيّ  ،بؤ كـويَياْ زةبــةى بياُبــة ،بــةآلَ ئــايا ضِاغــثياْ زةكــطز ؟
ُةخ َيـــط بةهَـلــــو  :كــة طـطاُييـــاْ بـةغـــةضزا ٓـــاتوة  ،ئــةو بـةهَـيَِةي ــاْ زاوة  ،زواي ــى كــة
ًووغـا  زونـــاى كـطزوةو طـطاُييــةكةياْ هةغــةض نـووة ،زيػــاْ طــةضِاوُةوة غــةض
بـةظًى خيَؿــآ !
ئةويــاض كةًيــى بـةضوبووًيــاْ بـةغـــةضزا ٓـــاتوة  ،زيػـــاْ نــووُةوة بــؤ ى ًووغـــا
 خــاضِاوُةوةو ،ئةويـ هة خـوا خاضِاوةتةوة ،ئةو بـةآليـةى هةغـةض بـطزووْ ،كةنــى
زوايـى زووبـاضة تئَـةهَـهـووُـةوة ،خاؾـاْ خـواى خةضوةضزطـاض تؤفـاُى بـؤ ُـاضزووْ  ،ئــاوا

بـةو ؾــيَوةية ٓ...ثــس ،ئِجــا خــوا  زةفـةضًويَ  :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ،ئِجـــا ٓـــةض ي ــاضيَم غــعاو ئـــاظاضًاْ هةغـــةض زةبــطزْ  ،تــا
كـــاتيَم ك ــة خ َيــى زةطـــةْ  ،واتــة بـــة ضِةٓـــاي خـــوا هةغـــةضى ُــةبطزووْ  ،بـةهَـلـــو بــؤ
كـاتيَلى زيــاضييلـطاو ،ئةو بــةآليةى هةغــةض بـطزووْ ،وة كـة زووبـاضة طــةضِاوُةوة غــةض
وةظن ــى خيَؿـــووياْ  ،ئةوي ــاض بـــةآليةكى زيلــةى بــؤ ُــاضزووْ  ،ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ،

ٓـــةًوو يــاضيَ خــةمياُياْ زةؾـلـــاُس ،خـــواى كـــاضظاُيـ بـــة يــؤضيَلى زيلــة بـــةآليةكى
زيلـةى بؤ زةُـاضزْ ٓ ،ـةتــا ئةو بـةآلياُةى ٓـةًوو بــة ضِيــع بـؤ ُـــاضزْ  ،يـةن هـة زواى
ي ــةن  ،بـــةآلَ زوايـــى ئــــةوة بــوو كـــة  :خؤيــــاْ بـــة ظي طـــطح ُةٓـاتِ ــة ش َيــط بــاض ،

غـةضةاــــــاَ  :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ﭼ  ،تؤهَةًاْ هـآ غـثاُسُةوة  ،وة هة زةضيـازا ُونٌٌـاْ كـطزْ  ،ياخــوز هـة

ئـاويَلى ظؤضزا ُونوممـاْ كـطزْ ،نوُلة وؾــةى َٜ ( :آِ) ٓــةَ بــة ًاُـاى زةضيـا زيَ ٓ ،ــةَ
بـة ًاُاى ضِووباضى طـةوضةف زيَ ،نـوُلة ٓــةُسيَم هـة ظاُايـاْ طوتوويــاُة  :هـة ضِووبـاضى
(ْٝا ااٌ)زا خِلـــاوْ ،ظؤضبـةؾــــياْ زة َه ــيَّ  :هــة (زةضيــاى غـــووض)زا خِلـــاوْ ،كــة ئــةوةى
زووةًيــاْ ضِاغــثثــطة ،بـة َهــآ وؾـــةى َٜ ( :آِ) ٓـــةَ ضِووبــاضيَلى طـــةوضة زةطـــطيَثةوةٓ ،ـــةَ
زةضيـاف زةطـطيَثــةوة  ،كـةواتـة  :يـاُـى  :هة ئـاويَلى ظؤضزا ُونٌٌـاْ كـطزْ .
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ئِجـا ئايـا بؤنى واياْ هـيَـلطا ؟! زةفةضًوىَ  :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ﭼ ،هةبـةض ئةوةى بطِوايـاْ بـة ئـايةتةكـاُى ئيٌَـة ُةكــطز ،وة هيَيـــاْ بـآ ئـاطــا
بووْ ،ئـايةتةكـاْ كـاًاُةْ ؟ ئةو ًونجيعاُةْ كة خـوا بـة ًووغــا ى زاوْ ،ئـةو ُـؤ
ًونجيـعةيـة ،وة زةؾـطواـآ ًةبـةغـج خيَى ئةو وةةيـى خةياًـة بـآ كــة ًووغــا 
هة خـواوة بؤى ٓـاتـوة  ،ئةويـ بـة فيـطنـةوْ زاضوزةغـثةكة ضِاطـةياُسوة  ،كـة  :تةُيــا
خـوا بدـةضغـ  ،زوا ضِؤش ٓـةية  ،هـيَدطغــيِةوة ٓـةية ،غـعاو خازاؾــج ٓــةية ،زُيـا ؾــاضى
بـآ خــاوةْ ُيــة ،تا كـؤتــايى .

ئِجـــا هــة كؤتــايى زا زةفــةضًويَ :ﭽﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ ،وة ئـــةو كؤًةهَـــة خةهَــــلةى كـــة
زةنةوغـيَِطاُةوة  :ضِؤشٓـةآلح ضِؤشئـاواييةكــاُى ئـةو غــةضظةًيِةى كـة خيـج خيَعًـاْ
تيَدػـــثوة  ،كطزًاُــة ًيـطاتيــاْ  ،ئــةو غـــةضظةًيِة كـويَيــة ؟ ظؤضبـــةى ظاُايــاْ زة َهـيَّ :
ؾـاًة ،نوُلة زوايى بـةُى ئيػـطِائيى زةنـّ هـة ؾــاَ ُيؿــةيآ زةبـّ  ،بؤيـة ئيَػــثاؾى
هةطــةيَ زابــآ يووهةكــة زاواى فةهةغـــثد زةكــةْ زةهَـيَّ  :ئــةوة ٓـى ئيٌَةيــة ،كــة وةن
زواي ـى باغـــى زةكــةيّ  :هــةوةزا بـةٓـــةهَةزانووْ ،نوُلـــة خـــواى خةضوةضزطـــاض بــؤ بــة
ًيـطاتطـطتِـى ئةو غـةضظةًيِـة  ،بـةهَـ َيـِى زا بـة نـاكةكـاُيـاْ  ،كة ئـةو غـةضظةًيِةيــاْ
بساتــــآ ،بـــةآلَ زوايــى هةغـــةض طوُـآـــو خطاخةكـاُيـــاْ زاُيـــاْ  ،ضِؤًـةكـــاْ هـــةوآ
زةضياُلـطزْ ٓ ،ـةضوةٓا (خبتٓـش)ى بابوـى زةضيلـطزْ زةضبـةزةض بــووْ  ،وة ٓــةض ئـةو
كاتةف ئةو بـةهَـيَِـةى خـواى خةضوةضزطـاض تةواو بوو كؤتايـى ٓـاح .
ئِجـا زةفةضًوىَ  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﭼ
وة وؾـــةى ٓـــةضة نـــاكى خةضوةضزطـــاضح تــةواو بــوو  ،هةغـــةض بـــةُى ئيػ ـطِائيى  ،واتــة:
بـةهَـ َيـِى ٓـةضة نـاكى خـوا  ،كـة طـفثى خيَساْ  :غـةضياْ خبــاح  ،زةضبـاظيـاْ بلـاح ،خــوا
ئةو بـةهَـيَِـة ٓـةضة نـاكـةى بـؤ بــةُى ئيػطِائيــى بــةيآ طـةيــاُس ،بـةٓــؤى ئـةوةوة كـة
خؤضِاطـط بووْ  ،خؿـوو زضيَــص بووْٓ ،ـةهَـبـةتة خةهَـلى كةَ ةةوغـةهَةو تةُطة خطيَػـلة
بيَعاضيؿــياْ ت َيــسا بــووة ،بـــةآلَ زيــاضة خةهَـلــى واؾــياْ ت َيــسا بــووة ،كــة خــاوةُى غـــةبط
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خؤضِاطـطيى بووْ ،وة ؾـايػـثةى ئةوة بووْ خــواى ًئـطةبــاْ ٓــةًووياْ زةضبـاظ بلــاح،
وةن كـوضزةواضيـى خؤؾــٌاْ زةهَــآ ( :هة خةُـا طوهَة طـةمنيَـم زا  ،غـةز طـوهَــة يـؤ ئــاويَ
زةخـؤُةوة) ،نةضِةبيـ زةهَـ َيـّ َِٔٔ َٚ( :لأَجِ أٌلعَ ِ،ٕٔٝلَأ ِيفُلعَ ِٝإٔلتُ ِهشَُّ) ،بـةٓــؤى نــاويَلةوة
ضِ َيــع هــة ٓـــةظاض نـــاو زةطـي ــطيَ  ،ئـةواُيــــ خة َهـــلى ناكـــياْ ٓيَِـــسة ت َيــسا ٓـــةبووة
ؾـايػـــثةى ئــةوة بــووْ  ،كـــة خـــواى بةخؿـــــةض هةبـــةض نـاكةكـــاْ نـاوخؤؾــيـــى هــة
خـطاخةكـاُيؿــياْ بلـاح ،وة بـةهَـيَِى خؤى بؤ ٓةًـوويــاْ بيَِيَثـةزى زةضباظيـاْ بلــاح ،
ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ ،وة ئـــــةوةى كــــــة فيــــــطنةوْ

طـةهةكـةى زضوغـثياْ زةكـطز هـة نــةآلو خــاُوو كؤؾـــم بيِــا ،وة هـة كـاضطــةو زيـاضزةى
ؾـاضغـــثاُيى  ،ئةواُــةًاْ ٓـةًوويـــاْ كـــاوي كــطز  ،ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ ،وة

ئةوةف كة زةياُلـطزة كةخـطو غـــاباح ،واتـة :ئـةوةى كـة بـؤ شيــاُى ظغــثاُة هـة كؤؾـم
خـاُوو  ،زضوغــثياْ زةكـطز ،وة ئــةوةف كـة بـؤ ٓــاويِة هـة كةخــط غــاباح  ،زضوغـــثياْ
زةكــطز ،ياخـــوز ئــةوةى كــة هــة نــةآلى ًةةل ــةَ كؤؾــــم تــة ض بـــة كـــاضاًةيى بـــة
وةغـــثايى زضوغـــثياْ زةكــطز ،وة ئــةوةى كــة بــؤ بــاغ بيَػـثاُةكـــاُياْ غـــاظياْ زةكــطز،
ئةواُــةًاْ ٓـــةًووياْ بـةغــــةضيَم زا ضًِـاُـــس ضِووخاُــس  ،كـؤتاييــــٌاْ بـــة نـــــةواضة
غـياغـيةكةياْ ةاهَـةتةكـةياْ ٓـيَِـا .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًةغــــةهةى يةكـــةَ  :كـــة خــــوا زةفـــةضًويَ  :ﭽ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﭼ ،زيـــاضة خيَؿــثـــط باغـــٌاْ زةكــطز ،
كـة وؾــةى (طَا َٓ١ل) بــة ًاُـاى غـــايَ زيَ  ،كـة زواظزة ًاُطــة ،بــةآلَ هـــيَطةزا بــة خيَـى
طآ ل) واتــة  :غــاآلُى بـآ بـاضاْ ،غــاآلُى وؾـلة
غـياق زةظاُـد  ،كـة ًةبـةغــج هـة ( ٔ
غـــايَ ،كــة زيــاضة غـــايَ ئةطـــةض وؾــــم بــوو ،وة ئةطـــةض بــاضاْ ُــةبوو  ،بـــةضوبووَ
كـؿـثوكــــا َي زاُةو َيوَـــةف ُـــابّ  ،ظاُـايـ ــاْ طوتووياُـــة ( :أَََّاازَ ُٙايظا آَ١ل:ل ااايكرِطٔل
جلاذِب) ياُـــى  :وؾــلة غـا َه ــيى ب ـآ بـةضوبووًي ــى ،بـةهَـطـةؾــــٌاْ هــةوباضةوة ،ئــةَ
َٚس َ
فةضًايؿــثةية  :ضِؤشيَـم خيَغـةًبـةضى خـوا  ،زونـاى هة نوضِةيـ كـطز ،فـةضًووى :
خ ااسٟٔٗل ااشقِ:ل(،)771ل
ج اُ٘لسيبُ َ
ط افَل] {َأَِّ َش َ
ظ آٔ٢لُ ُٜٛ
ط آٔ َلنَ ٔ
ج َعًِٗ ااال َع ًَ ا ِِِٔٗٝل ٔ
[سي ًٖ ُٗ اِٖلس ِ
ََُٚظِ ًٔ ِْل شقِ:ل(،)1572ل ََٚأ ُٛلدَسَ ُٚدل شقِ:ل(،)1444ل َٚسيٖٓظااٗٞٔ٥ل شقِ:ل(،)1073لَٚس ِأُلََاجَاِ٘ل
ذبٖإَل شقِ:ل( ،})6585واتة :خـواية ! بــة غــاآلُيَم غـعاياْ بـسة،
شقِ:ل(،)1244لَٚس ُِٔل ٔ
{غـــاآلُى طـطاُيـــى نـــاح نطِيـــى وؾـــلة غـاهَـــيى} ،وةن ئــةو غـــاآلُةى كــة هــة
بـةغـةضٓـاتى (ٜٛطف)زا ٓـاتووْ { ،كـة ةةوح غـا َي بوو  ،بـآ بـاضاُيى وؾـلة غــاهَى
نــاح نـطِيـى بوو} .
كــة زةفــةضًويَ  :ﭽﯶﯷﭼ واتــة  :ؾـــويَِلةوتوواُى فيـــطنةوْ  ،زةغـــج
خيَوةُـــسى فيـطنــــةوْ ،يةُطــــطاُى فيـطنــــةوْ ،نـــوُلة (ﯶ)ى ٓــــةض كةغـــيَم
خفٕل ُٖ اِِلَأتِلا َباا ُعا اُ٘) بـةهَـطـةًـــاْ نيـــة
ػا ِ
ن اٌٗل َ
ؾـويَِلـــةوتوواُى ئــةو كةغـــةْ( ،آٍُل ُ
هةغــةض ئـةوة ؟! بـةهَـطــةًاْ هـة ضِووى ظًـاُى نةضِةبييــةوة زةطوتــطآ ( :آٍ) هــة (آٍل،ل
ج اعُل،لسُجَُ ٛع ااّ) ئِجـــا بــةو خيَيـــةبآ (آٍ)
ج اعَل،ل َٜشِ ٔ
َ ٜا اؤٍل،لأَِٚالّ)ةوة ٓ ،ـــاتوة  ،واتــة ( :سَ َ
ئةواُ ــةْ ك ــة بــؤ ى كةغ ـيَم زةطـةضِيَِ ــةوة بـــة ُةغـــةة  ،ياخـــوز بـــة خةيوةُــسيى
فيلطيــــى ،يــاْ بـــة خةيوةُ ــسيى بـــة نػـــةكطزْ خةيوةُــسيى غـياغـــى  ،واتــة ٓ :ـــةض
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كؤًةهَة كةغــيَم غـةض بـة كةغــيَم بّ ،ض بـة ضِةنةهَـةن (ْظا )  ،ض بــة نػــةكطزْ
طـويَ ضِايـةهَـيـى ،خيَيـاْ زةطوتــطيَ (آٍ)ى  ،بؤيةف ئيَــٌـة :

ﭽﭤ ﭥﭼً ،ـاْ بـة زاضوزةغـثة ،وة بـة ؾـويَِلةوتوواْ  ،تةفػــيــط كـطزوة ،

ُــةن ئــةوة كــة ًةبـةغـــج هـــة خعًــاُى فيـطنـــةوْ بــآ ! ئةطـــةضُا زةبــآ خيَعاُــى
بطـطيَث ــةوةو  ،ئةواُــةى هــة فيـــطنةوْ ُيعيــم بــووْ ً ،ػـــوهٌَاْ بــّ ،يــاْ كـاف ــطبّ ،
بياُطـطيَثـــةوة ! بــــةآلَ هــة ضِاغــــيت زا واُيــة ،بةهَـلــــو (آٍ) واتــة  :ؾــــويَِلةوتوواْ ،
كةغـاُيَم كة هيَـى ُيعيلـّ  ،هةطـةهَى ٓـاوضِاو ٓـاوضِيَبــاظْ ،بؤيـة وؾــةى (آٍلإ اشسِٖٝل)
رُٖذ)يـ بـة ٓــةًاْ ؾــيَوةية ،واتـة :كةغــاُيَم كـة هـة ًوةةممـةز ةوة،
و (آٍل َُ َ
ياْ هة ئيبـطِآيٌةوة ُيعيلـّ  ،هةطـةهَى ٓـاو بطِواو ٓـاو ضِيَباظْ  ،بؤيـةف وا زةهَـيَد :
نوُلـة ٓـةُس َى خةهَـلى غـةيسو ؾـيَذ زة َهيَّ  :ئيٌَة خعًاْ بِةًاهَـة (أٌٖلسيب ٝاتل)ى
خيَغـةًبـــةضيّ و خــطاخيـ بيــّ ٓ ،ـــةض هــةوى ُيــعيلد  ،وة خــطاخيـ بــد ٓـــةض
هةطــــةيَ ويـــّ هـــة بـةٓـةؾــــج !! كـــة هـــة ضِاغــــثى زا ئـــةوة ئةغـ ـىَ ئةغـاغــــى ُيـــة،
ؾـانيـطيَلـيـ هـةوبـاضةوة ظؤض يواُـى طوتــوة  ،زةهَــآ :
آٍُلسي آٖ ا ٔب اِّٞلُٖ ا اُِلَأتِا َب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعُل ًَٔٓاَ ٔت ا ا ا ا ا ا ا ا ٔ٘للللللللل ل
َٔ ا ا ا َٔلسألَعَااجٔ ا ا ا ا ا ا ِٔلَٚسيظااٛدَسٕٔلَٚس ِيعَ ا ا ا اشَبٔ ل
ل َيا اِٛل َي اِِلَٜهُ ا ا ا أِلآيُ اُ٘لإالٖل َق اشَس َتَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اُ٘للل ل
ـًٖ٢لسياُـًَِّٞل َعًَ٢لسيطاا ٔٞلأَ ٔٞل َيَٗ ٔ ل
ي َ
واتــــة  :ئـاهــ ــى خيَغـةًبـــــةض  ،ؾـــــويَِلةوتوواُى ضِيَبــاظةكةيِــ ــى  ،هــــة نةيــــةَ
ضِةؾـديَػــثةكـاْ هـة نـــةضِةة  ،ئةطــةض ئةٓوـــى ئـةو تةُيــا خعًـة ُعيلةكــاُى بـاْ ،
ئـةوة كةغــ قـــة َهــةواتسةض ،قــةهَةواتى بؤ ئةبـو هـةٓةبـ ياخييــ زةُــاضز !
ئِجــا هــةو ُــؤ ُيؿـــاُاُةى خـــوا بـــة ًووغـــاى زاوْ ،زوواُيــاْ بـــة ضِاى ظؤضبـــةى

تو َيــصةضةواُى نوضِئـــاْ ،ئــةَ زووةْ  :ﭽ ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﭼ  ،واتـة  :وة ئيٌَـة كـة ئـاهـى فيـطنةومناْ غـعازا  ،بـة طـطاُيى ناح
نطِيـى  ،وؾـلة غـاهَى  ،وة بـة كةًيـى بـةضوبووَ ًيـوة .
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ةةوتةكـةى زيلـةف  :زوواُيـاْ  :طؤنـاْ زةغـثى بووْ  ،وة خيَِجةكـةى زيلــةف
كـــة زوايــى باغــــياْ زةكــــةيّ  :تؤفــــاْ كـوهوــــة ئةغــــدآ بــؤق خـــويَّ  ،بــووْ ،
ئِجــا ئايـــا ئـــاًاُج نـى بــوو ،هــــةوة ؟ ﭽﯼﯽﭼ ،ئــاًاُج هــةوة كــة

خـــواى خةضوةضزطـــاض زاضوزةغـــثةى فيـــطنةوْ ؾـــويَّ كــةوتوواُى فيـــطنةوُى  ،بـــةو
زوو بـــةآلية طـطفثـــاض كـــطزوةو تـــانى كطزووُـــةوة  :بيـطخػـثِةوةيـــاْ بــوو ُ ،ـــةن
ئةظيـةح زاُيـاْ  ،نوُلـة خـوا ٓ ي خيَويػـثيى بـة ئةظيةتـساُى بـةُسةكاُى ُيـة ،
بـةآل َ بـةآلياْ بـةغـةض زيَِــآ  ،تاكــو بيـطبلــةُةوة  ،بــة خةبــةض بـيَّ بطــةضِيَِةوة
بؤ ى خـوا.
ئةًة وةن ٓـةضزوون ئـايةتى شًاضة ( 42و )43ى غـووضِةتى (سألْعاّ)ة  ،كة خيَؿــثــط

ئـاًاشةًاْ خيَـساوْ ،كـة زةفـةضًويَ :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ ،واتــــــــــــة:
بيَطوًاْ ئيٌَـة هة خيَـ تــؤزا خيَغـةًبــةضامناْ ضِةواُةكــطز  ،بـؤ ى نـةُس كؤًةهَــيَم،
كــة بـــة ٓـــةشاضيى ُــةزاضيى ُاخؤؾــيى ُاضِةةــةتيى تانيٌــاْ كطزُــةوة ،بـةهَـلـــو
بطـــةضِيَِةوة بــؤ ى خـــوا بدـاضِيَِ ــةوة  ،ئِجـــا زةبووايــة ئةطـــةض غــعاى ئيٌَــةياْ بــؤ
زةٓـاح  ،خاضِاباُةوة آلباُةوة (بؤ ى خـوا) بـةآلَ زهَـياْ ضِةق بوو  ،وة ؾـةيثاْ ئةو
كطزةواُةى كة زةياُلـطزْ  ،بؤى يواْ كطزْ  ،وة هةغـةض غـةضكيَؿـيى ياخيى بـووُى
خؤياْ بـةضزةواَ بـووْ{ ،بؤية غـةضةاـاَ خـواى زازطـةض غــعاى زاْ}.

ًـةغــةهـةى زووةَ  :خــواى ظاُــاو تـواُــا زةفــةضًويَ :ﭽﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ ،ئِجـا كـاتيَم كة نــاكةو خؤؾـييةكيــاْ
بؤ زةٓـاح { ،باضاُيــاْ باف بؤ زةباضى ،كؿـثوكـاهَـياْ باف زةبوو ،بــةضوبووًياْ بــاف
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زةبـوو ،ئـاشةهَـياْ بـاف ظاوظيَـى زةكطز} ،زةيـاُطوح  :ئـةوة ٓـى ئيٌَةيــة{ ،خــوا ٓــةض
بـة ئيٌَةى زاوة ؾــايػــثةى ئيٌَـةية} ،بــةآلَ ئةطــةض خطاخةيةكــياْ تــووف زةبـوو ،
زةيــاُطوح  :ئــةوة هــة ُةطبـةتيـــى ًووغـــا ئةواُةيـــة كــة هةطـــةيَ ًووغـــازاْ  ،خـــوا
زةفــةضًويَ  :ئـاطـــازاضبّ ! ُةطبـةتييةكــةياْ بطِياضةكــةى هــة ى خـــواوةوةية { ،بـــةآلَ
ٓؤكـاضةكـةى بيَطوًاْ هة يـةْ خؤيـاُةوةية}  ،بـةآلَ ظؤضبـةياْ ُاظاُــّ .
ئِجـا ئةًة يـاُـى  :طـيَطِاُةوةى ُةطبـةتيى بـةآل بؤ خيَغـةًبــةضاْ ( َع ًَا ُِِٔٗٝلسيـٖاالَُ٠ل
َٚسيظٖ االَّ) وة بؤ ئةٓوى ئيٌــاْ ،نـازةتى هة ًيَصيِةى ئةٓـوـى كـوفط بووة  ،بؤ ويَِــة :

 )1هة غـووضِةتى (يـؼ)زا خــوا زةفـةضًويَ  :ﭽﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﭼ ،واتة ( :خةهَـلى ئـةو ؾــاضة كـة
غـــآ خيَغـةًبـةضةكةيـــاْ بـــؤ نــووْ) طوتيــاْ :ئيٌَــة بـةٓـــؤى ئيَــوةوة تووؾــى
ُةطبـةتيـى بـةآل بوويـّ ،وة ئيٌَة ضِةؾـبيــِد بـةٓــؤى ٓـاتِــى ئيَـوةوة  ،ئةطــةض
واظ ُةٓيَِـّ  ،هة يـةْ ئيٌَـةوة ئـاظاضيَلى بـة ئيَؿــثاْ خيَسةطـاح .

ٓ )2ـةضوةٓـا هة غـووضِةتى (سيٌُٓ)زا  ،زةفةضًويَ  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،طوتيـــــــــاْ  { :طـةهـــــــــى
غـةًووز بـة (قـاهَح)يـاْ طـوح} :ئيٌَة بـةٓـؤى تـؤ ئةواُةوة كـة هةطــةيَ تــؤزاْ ،
تووؾى بـةآل ُةطبـةتيـى طـطفثاضيـى بوويـّ .

ٓ )3ـةضوةٓـا هة غـووضِةتى (سيٓظااا٤ل)زا  ،زةفــةضًويَ  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ( ،خـــــوا هيَــــطةزا باغــ ـ

زة ة َي ًوُافيقةكـاْ زةكـاح)  ،واتة  :وة ئةطــةض خيَـطو خؤؾــييةكياْ تـووف بـآ
زة َه ــيَّ  :ئــةوة هــة خـواوةي ــة ،بـــةآلَ ئةطـــةض خطاخــةو ُاخؤؾــييةكياْ بـةغـــةضبآ،
زة َه ـيَّ :ئــةوة هــة تؤوةيـــة (ئــةي ًوةةمم ــةز) ! بوَــــآ ٓ :ـــةًووي ٓـــةض هة يــةْ
خـواوةية ،ئةو كـؤًةهَـة (خةهَــلة) بؤنــ واُْ ،يعيلــة هة نػــة تيَِــةطـةْ !
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وةن بطِيــاضو ويػـج هة يةْ خـواية ،بـةآلَ بيَطوًاْ خطاخةكـاْ ٓ ،ؤكـاضةكــاُياْ هة
ًطؤ ةكـاُةوةْ .
ئِجـا زةطوتـطيَ ( :تَطَ ٖٝشَل َٔ َٔلسيؼ٤ٔ ٞل َٚتَطَ ٖٝشَل َايؼَٔ٤ٞل َٚسإلطِلسيطَِّٝاشَُ٠ل َالَ ِٛص ٕٔلسيعٔ َٓب ا١لل،ل
َ ُٖٚا َٛل ََالُٜتَؼاا َُّ٤ل ٘ٔل َٔ َٔلسيفَأِ ٍٔلسي ا َش ٔد٤ٟلٔ َٚفٞلسحلَ ٔذٜا ٔل:لَأُْٖ٘لناإَل ُٜرٔ ٗلس ِيفَأٍَِلس ِيرَظَأَل
()1
ؼالٓ )ٔ٤ٞـةضزووكــياْ بـةكــاضزيَّ ،
ََٜٚهِ اشَُٙلسيطَِّٝاشَ( ، )َ٠تَطَٖٝاال َشل َٔال َٔلسيؼأ٤ٞلل َٚتَطَٖٝاالشَل َاي َ
واتة  :ئةو ؾــثةى كـطزة ًايـةى ُةطبــةتيى خـؤى ضِةؾبيِيــى ،بـةٓــؤى ئـةو ؾــثةوة
ضِةؾبيِيـى بؤ زضوغـج بووة  ،وة ُــاوى (سيطِّ َٝاشَ )٠هةغـةض كيَؿـــى ( ٔع ا َٓابا)١ة .
وة (ط ٝاش )٠واتــة  :ضِةؾـــبيِيى ُواُـــسْ ،ياخــوز طـةؾـبيِيــى ُواُـسْ  ،بــةآلَ بــة
ظؤضي ـى بــؤ ضِةؾــبيِيـــى بـةكـاضزةٓيَِ ــطيَ  ،زةهَــــآ  ُٖ َٚ ( :ا َٛل ََ االُٜتَؼ ااا َُّ٤ل ا٘ٔل َٔ ا َٔلسي َف اأِ ٍٔل
سي اشَ ٔد )٤ٟبطيثيــــة هـــة خيَؿـــبيِيى كطزُـــى ؾــــثى خـــطاث ضِةؾـــبيِيى ،وة زةضبـــاضةى
را ٗل
خيَغـةًبـــةضى خـــوا  ئــةبو ٓــوضِةيطِة ط ــوتوويةتى [ :نااإَل َسطاا ٍُٛسهللٔلل ُٔ ٜ
()2
ذَُ ااذل ااشقِل:ل()8374لتعً ٝااللػ ااع ٝل
َّشَجَااُ٘لأَ ِ
س ِيفَااأٍَِلس ِيرَظَاأَلََٜٚهِااشَُٙلسيطَِّٝااشََ٠ل] {أَ ِ
ؿارٝح} ،واتــة :خيَغـةًبـــةضى خـــوا  طـةؾ ــبيِيى ة ــةظ هــــآ زةكــطز،
سألسْااؤٚط:ل َ
بـةآلَ ضِنــى هة ضِةؾــبيِيـى بوو .
كةغ ـيَم زةٓـــاح زةيدطغـــى ُ :ــــاوح نيي ــة ؟ ئةطـــةض ُــاويَلى خؤؾــى ٓـةبواي ــة ،
زةيفــةضًوو ً ،وشزةتــاْ هـآ بـآ (إِٕٔلػاا َ٤لسهلل) خيَطًاْ زيَثــة ضِيَ  ،ئـةو ُةفـةضة ئـةو
ُاوة خؤؾـةى ٓـةيــة .

 - 1هــة غـــووضِةتى (سألعااشسف)زا خـــواى خةضوةضزطـــاض هـــةوباضةوة زةفــةضًويَ  :ﭽ ﭑ

ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭼ ،ئاؾـلطاية
وؾــةى (طـــر هم) يــاُى  :باهَـِسةكــةياْ ،بــةآلَ هةبـــةض ئــةوةى نــةضِةة نازةتيــاْ
وابــوو ،باهَِسةي ــاْ ٓـةهَسةفطِاُ ــس  ،ئةطـــةض بـــة ى نــةخسا ضِؤيب ــاية  ،زةياُط ــوح :
 )1رلتااسلسيـاراح،لقل356ل.
 )2رلتااسلسيـاراح،لقل356ل.
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ًايــةى ضِةؾـبيِييـــة  ،وة بـــة ى ضِاغـــثسا زةياُط ــوح ً :ايــةى طةؾ ــبيِيية  ،بؤيــة

ضِغـثةى  :ﭽﭢﭣﭤﭼ ،واتةٓ :ؤكـاضى ُةطبـةتييةكـةيـاْ هة خـواوةيةو ،

بـة ئيـطازةى خـوايــة .

ٓ - 2ـةضوةٓــــا هـــة غــــووضِةتى (يـــؼ)زا  ،زةفـــةضًويَ  :ﭽﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ،واتة ( :غـآ ُيــَطضاوةكاْ) طوتيـاْ :
ٓؤى ُةطبةتييـةكةتاْ هةطةيَ خؤتاُة ،ئـايا بةٓـؤى ئةوةوة كة ئاًؤشطـاضيى كطاوْ ،
ُةطبةتيـى بةآلتـاْ تـووف بـووة ؟ بةهَـلـو ئيَــوة كؤًةهَـيَلى ظيَـسةضِؤيـى كـاضْ .

 - 3وة هـة غـووضِةتى (سإلطشس)٤زا  ،زةفةضًويَ  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ ،واتة ٓ :ةًوو ًطؤ يَم بةخج ناضةُووغةكةى
خؤمياْ هة طـةضزُى نايــٍ كــطزوة ،وة هـة ضِؤشى نياًةتـسا ُووغـطاويَلى بـؤ زيَِيِـة
زةضيَ  ،بة كطاوةيـى زةيـبيـِــآ (خيَــى زةطوتــطيَ  ):هيػــثةكةى خـؤح خبـويَِــةوة ،
بةغـة بؤخؤح هـيَدطغــيِةوة هةطةيَ خؤتـسا بلـةى .
كةواتــة :كــة هة يــةن زةفــةضًويَ  :ﭽﭢ ﭣ ﭤﭼ ،هــة ؾـــويَِيَلى زيلــةزا

زةفـــةضًويَ :ﭽﮒ ﮓﭼ  ،وة هيَـــطةزا كــــة زةفـــةضًويَ  :ﭽﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ ،ئةوة ٓــةًووى بــة ئي ثيبـاضاتى ييــايةوُ ،اكؤكيــى هـة
ُيَــواْ ئةو ئـايةتة ًوباضِةكـاُةزا ُيـة ،بـةَ ؾـيَوةيـة :
 /1وةن بطِيــاضو ويػـج ٓ ،ـةًوو ؾـثيَم هة يةْ خـواوةيـةوة .
 /2بـــةآلَ وةن ٓؤكـــاض  ،خةهَـــلةكة بـــة طؿــــثى ٓؤكـاضةكـــاُى بـةآليةكـــاُى خؤيــاْ
زةغــثةبـةض زةكــةْ .
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 /3وة ٓةض ًطؤ ـيَلـيـ بؤخـؤى نـاضةُووغـى خؤى  ،وة غـةضةاـاًى خـؤى بةزةغـج
خؤيةتى  ،زةطواآ ناضةُووغى باف بؤخؤى زابد بلاح  ،وة زةطواآ ٓى خطاث .
وة زةضبــــاضةى ضِةؾــبيِيـــى ئــةَ فةضًايؿـــثةف زيَـِيِــــةوة َ [ :ع أِل َع ِب اذٔلسي ًٖ ا٘ٔل ِ الٔٔل
ػ ا ِشىْل،ل َعالَعَ اال ّا:لل َََٚااالَٖٔٓااالإٔالٖل َٚيَهٔ أٖلسهللَل
ظ اعُٛدٕل َع أِلسَط اأٍٛلسي ًٖ ا٘ٔللقَاااٍَلل:لسيطِّ َٝاشَُ٠ل ٔ
ََ ِ
 ُٜا ِز ٖٔبُا ااُ٘ل ٔاي ٖتَٛنٗاأٌ] {َأَِّ َشجَا اُ٘لَأذِ َُا ااذل ا اشقِل:ل()4194ل،لََٚأ ُا اٛلدَسَ ُٚدل ا اشقِل:ل(، )3910ل
نُِل اشقِل:ل(،)43لَٚسيبَٔ َٗ ِٝكاٞل ٔفاٞل(ػااع لسإلنااإ)ل
حلاا ٔ
جاِ٘ل اشقِل:ل(، )3538لَٚس َ
َٚس ِأُل ََا َ
ااشقِل:ل(، )1167ل َٚسيبُخَا ااسٟٔٗلفٔااٞل(سألدبلسياااُفشد)ل ااشقِ:ل(، )909لََٚأ ُا اٛلَٜعًَِاا٢ل ا اشقِل:ل
ذبٖإَل شقِل:ل()6122ل،لَٚسيذًُِٖٜٗٞٔل الشقِل:ل( ، ])3984واتة  :نةبسوهَـآلى
()5219ل،لَٚس ُِٔل ٔ
كـوضِى ًةغ ووز خـوا هـ َيى ضِاظى بـآ  ،زةهَـــآ  :خيَغـةًبــةضى خــوا لفةضًوويـةتى :
ضِةؾبيِيى ٓـاوبـةف بؤ خـوا زاُـاُــة  ،غــآ يـاضاْ واى فـةضًوو  ،وة ٓـي كــاًيَم هـة
ئيٌَة ُيـة ً ،ةطـةض (يـؤضيَم هة ضِةؾبيِيى بـة زهَـسا زيَ ) بــةآلَ خــوا بـةٓــؤى خؿــج
بـةغـ بـة خـواوة ضِةؾــبيِيى زةبــاح .
وة ًطؤ ـــ بةٓـــؤى ئـــةوةوة تووؾــــى طوُــــاح ُـابــــآ كـــة يـــاضيَم خةتـــةضةيةكى
بـةز َه ــسا بــــآ  ،بـةٓـــؤى ؾـــثيَلةوة كــة هــةُيَو خةهَـل ــسا بؤتــة ن ــوضف نــــازةح بــؤ
ُـٌووُـــة  :يةكـ َيــم زةخصًــآ  ،يــةكيَم ُاو َيــلى ُاخؤؾــــى هـيَيــــة  ،بـــة خ َيــى نــوضف
نـازةتى باوى ُيَو ًيوـوـةتــاْ كة كطزوويــاُة بـة ًايــةى ضِةؾــبيِيى  ،ئةطـةض بةٓــؤى
ئـةوةوة خةتـةضةيـةكى بـةزهَــسا بآ ً ،ازاَ خؿــثى بـة خـوا نايٍ بـآ  ،ئةوة ضِةؾـبيِيى
ُية  ،كـاضيطــةضيى ُابــآ  ،نوُلــة ًطؤ ــ ًطؤ ـة  ،زةكةويَثـة شيَـط كـاضيطــةضيى ئـةو
نوضف نازةتــاُةوة  ،كـة هة ُيَـو كؤًةهَــطـاكـاْ زا باويـــاْ ٓـةيــة .

ًـةغــةه ــةى غــ َيـيـــةَ  :كــة خـــوا  زةفــةضًويَ :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،واتـة  :وة ئةٓوــى ًيػـطِ (زاضوزةغــثةى
فيـطنـةوْ) بـة ًووغـا بــة ٓـاضِووُيــاْ طـــوح ( ،بــة خوـةى يةكـةَ بــة ًووغــا 
يـاْ طــوح ٓ ):ـةضنةُسة ُيؿـاُةًاْ بؤ بيَِىً ،ونجيعةًاْ بـؤ بيَِـى ،بـؤ ئـةوةى كـة
بـةو ُيؿــاُاُة ًونجـيعاُة يازووًاْ هـــآ بلـةى  ،ئيٌَـة ٓــةض بـؤ تـؤ هـة بـطِوازاضاْ
ُابيــّ ،بؤ تؤ ُابيــّ بـة بــطِوازاض .
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زياضة هةًةوة زةضزةكـةويَ كة ئةواُة نةظًياْ يةظَ بووة  ،هةغـةض بطِوا ُةٓيَِـاْ ،
واتــة  :خةك ــياْ هةغـــةض بـةهَـطـــة ُةك ــةوتوة  ،بـةهَـلـــو ويػـــثياْ ُــةبووة  ،بــؤ ئيٌــاْ
ٓيَِـاْ ،بـة بـةهَـطـةى ئةوة كة زة َهيَـّ ٓ :ـةضنةُــسة ُيؿــاُةو بـةهَـطــة ًونجيعةًـاْ
خيَؿـاْ بسةى  ،ئيٌَة ٓـةض ُابيِـة بــطِوازاض ،زيـاضة خــوا ً طؤ ـى وا زضوغــج كـطزوة
كــة بثواُــــآ ئيٌــاْ بيَِــــآ  ،وة بؿـثواُــآ ئيٌــــاْ ُةٓيَِــآ  ،نـوُلـــة ئيٌــاْ تةُيــــا
بطيث ــ ُيــة هــة ظاُيِــى ؾـثةكـــاْ  ،ظاُيِــى ؾـثةكـــاْ وةن خؤيــاْ  ،وة خةيــسابووُى
ئي ـثيقــاز نةُانــةتيَـلــى نةغـــداو  ،بـــةوة كــة فــآلُــة ؾـــج ئـــاواية  ،بة َهـــلو ئــةوة
تةُيـــا يةكـيَلـــة هــة خيَلـٔيَـِةضةكـــاُى ئيٌـــاْ  ،بـــةآلَ ويَــطِاى ئــةوة  ،ئيـــٌاْ غــــآ
خيَلـٔـيَِـةضى زيلـةؾى ٓـةْ .
كــة هــة ٓـــةًووياْ طـطُطث ــط بطيثيــة هــة ويػـــ ئـــاضةظووًةُس بــووُى بـــة ز َي
خةغـِسكطزُى بـة زيَ  ،كـة ظاُــاياْ (سإلرعإلٚسيكب)ٍٛى خآ زةهَـ َيـّ  ،زةبـــآ بــة زيَ
ئةو ؾـثةح بـو َي ئـاضةظووح هــآ بـآ  ،كة ئةوةياْ هـة شيَـط كؤُثــطِؤهَى ًطؤ ــ زايـــة ،
بــةآلَ ًطؤ ــ كـات َي ــم ؾـــثيَلى زةكةويَثــة بـةضنـــاو نةنــــ َى زةضكــى خ ــآ زةكـــاح ،
بـةزةغـج خؤى ُيـة كـة زةظاُـــآ ئـةو ؾـــثة وايــة ً ،طؤ ــ بـةزةغـــج خـؤى ُيـة كـة
ئةغـــثيَطة زةبيِــــآ  ،ئـاغــــٌاْ زةبيِــــآ  ،بــاضاْ زةبيِــــآ  ،نيــــا زةبيِــــآ  ،زةظاُــــآ
ئةوة نيــاية ،بـةآلَ بـةزةغـج خؤيـةتى كة بوَــآ  :ئةو ؾــثـةية ياْ ئــةو ُيـة ،واتــة :
زةتواُــآ ُلـووهَـيى هــآ بلـاح  ،يـاْ بة خيَـهـةواُـةوة نبووهَى بلــاح  ،وةن خـؤى ،كــة
ئــةوة بـــةؾى زووةًــى ئيٌاُــة  ،وة خةيوةُــسيى بـــة ز َي زةضووُــةوة ٓـــةية ،ئــةوةى
يةكـةًيـاْ خةيوةُــسيى بــة نةنــ َى ٓؤؾــةوة ٓــةية  ،بــةآلَ ويػــ ُةويػـــ ،
نبوو َي كـطزْ نبوويَ ُةكـطزْ  ،خةيوةُـسيى بـة ز َي زةضووُـةوة ٓـةية .
ئِجـا خيَلـٔـيَِـةضى غـ َيـيةًى ئيٌــاْ  ،بطيثية هة زاْ خيَسآيَِاُى بـة ظًـاْ ً ،طؤ ــ
زةتواُــآ زاْ بـة ؾـثيَم زا ُةٓيَِــآ  ،زةؾـثواُآ زاُـى خيَسا بٔيَِــآ .
وة خيَلـٔـيَِــةضى نــواضةَ بطيثيــة هة ئةاـاًساْ بـة ئةُساًةكـاْ  ،كــة ئةويؿـيــاْ
زيػــاْ هة شيَــط كؤُثـــطِؤ َي ئيــطازةى ًطؤ ــ زايـة ً ،طؤ ــ زةتواُــآ ئـةو ؾــثةى كـة
نةُانـةتى خيَيـةتى  ،ييَـبـةييَـى بلـاح  ،وة زةؾـثواُـآ يـيَبـةييَـى ُةكــاح .
كةواتة  :غــآ هة خيَلـٔـيَِةضةكـاُى ئيٌاْ خةيوةُسييـاْ بـة ويػـثى ًطؤ ةوة ٓــةية،
تةُيا ئةوةيــاْ كة خةيوةُـسيى بــة نةنوَـــةوة ٓــةية هـة شيَـط كـؤُـثـطِؤهَــى ئيـــطازةيسا
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ُيــة ٓ ،ةهَـبـةتة ئةويـــ زةتواُـآ تةًاؾـاى ُةكـاح  ،غـةضاــى ُــةزا ٓــةويَ ُـةزا
بيــعاُـآ  ،بـةآلَ زواى ئةوةى كة بؤى زةضزةكـةويَ  ،ئيـــطازةو بـصاضزةى تيَـساُيــة  ،كـة
زةضكـى بلــا  ،يـاْ ُةكــاح ؟ نوُلـــة تـاظة كةوتؤتــة بـةضنــاوى  ،يـــا ض ئــةوةى بــة
نــــاو زةبيِ ــطيَ  ،ض ئــةوةى بـــة ط ــويَ زةبيػــثـــطيَ  ،ض ئــــةوةى بـــة نـةنــــىَ زةضن
زةكــطيَ  ،بؤ ويَـِـة ٓ :ـةًوو ًطؤ يَــلى نانـــىَ زةظاُـــآ كـــة (2ل+ل2ل=ل ،)4بــةآلَ كــة
بـــة نةن ــىَ ئــةوة زةظاُــــآ زةضك ــى زةكـــاح بـةزةغـــج خــؤى ُيــة ،نــوُلة ؾـــثيَلى
بـةهَـطـة ُةويػـثة ،زةتواُــآ زاُـى خيَـسا ُةٓيَِـــآ بــة ظًـاْ ،وة زةتواُــآ بــة زيَ ئـةو
ًةغـةهـةيـةى كـة بـة نـةنــىَ زةضكـى كـطزوة  ،نبـووهَـى ُةكـا ضِةفــعى بلـاح .

ًـةغــةه ــةى ن ــواضةَ  :كــة زةفــةضًويَ :ﭽﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ،خـوا
زةفـةضًويَ  :ئيٌَــة فـاو ( ،ئاو ٓـة َهـػـاُيَلى طـةوضة) وة كـوهوـة  ،ة ئةغدآ ( ،ياخـوز
طةُـــــة نطُِـــــو )  ،وة بــــؤق  ،وة خـويٌَِـــــاْ  ،وةن نــــةُس ُيؿــــاُةيةكى ضِووْ
ئـاؾــلطا ُاضزة غـةضياْ

بة ًوـياُسا ٓيَِاْ  ،وةن بةآل  ،ﭽﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﭼ كةنـى خؤيــاْ بـة ظي طـطح ،وة كـؤًةهَـ َيـلى تاواُبــاض بووْ .
وؾـةى :ﭽﭹﭼ ،بـة ٓـةض بـةآليةكـى زةوضةزةض زةطوتـطيَ ٓ ،ــةض ؾــثيَم كـة
زةوضى ًطؤ ـ بـساح  ،ئـابوَــوونـةى بـساح ،بـةآلَ بـة ظؤضيـى بؤ فاو بـةكـاضٓـاتوة .
ﭽﭺ ﭼٓ ،ـــةًوو تو َيــصةضةواْ ظًــاْ ظاُــاْ بـــة كـوهو ــة هيَـل ــياْ زاوةتــةوة ،
ج ا ا ِشدَسّل)  ،نوُلــ ــة ظةوى ضِووح زةكـــــاتةوة ٓ ،ـــــةض
ح ا ا ُشدُلسألَ ِسَْل َ
ئــــةويـ ( :ألَ ْٖ ا اُ٘ل َِ ٜ
كؿـثوكـاهَـ َيـلى هةغــةضبـآ زةخـــواح .
وؾــةى  :ﭽﭻﭼ ،بــة ئةغـدآ زةطــوتطيَ ،وة بــة كــيَهيـ زةطـوتطيَ ،وة بـــة
طـــةُة نطُِـــووف زةطوتــــطيَ( ،طـــةُة)ف ظيِــسةوةضيَلى ًؿـــةخؤضة هةغـــةض خـــويَِى
ئـــاشةيَ زةشي ( ،نطُِ ــوو)ف بـــة ٓـــةًاْ ؾ ــيَوة ،بـــةآلَ طـــةُة هــة نطُِ ــوو طـــةوضةتطة ،
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نطُِـوو وضزة ،طـةُـة طـةوضةيـةٓ ،ةضوةٓـا (قاٌُ) بة ئةغــديَى زاُةويَـ َوـةف زةطوتــطيَ ،
وة بـة كـوهوـةى طـهلـةى بآ باهَــيـ زةطـوتــطيَ ٓ ،ــةًوو ئةواُــة زةطـطيَثــةوة ،بــةآلَ
ظيــاتط وا خ َيـسةنــــآ كــة ًةبـةغـــج خيَـــى كيَـــ ئةغدـــآ بــآ  ،كــة ظيِــسةوةضيَلى
ًؿـــةخؤضة ،هةغـــةض خـويَِ ــى ًطؤ ــ زةشي  ،طـــةُة يـــاْ ن ــطُِووف كــة ظيِــسةوةضيَلى
ًؿـــةخؤضى نــةُس خيَـي ــة ،هةغـــةض خـويَِ ــى ئـــاشةيَ زةشي ،وة ئــةو ئـاشةهَــــة بـيَـٔ ــيَعو
ُةخؤف زةكــاح .
وؾـةى ( :سيلافادع) كـؤى (كافذع)ة  ،واتة  :بـؤق  ،كة ٓـةًووًاْ زةظاُد نيـة .
وؾـةى ( :سياذّ)  ،واتة  :خـو َيـّ  ،ئِجــا ئايـا هيَـطةزا ًةبـةغـج هة تانيـلطزُةوةيــاْ
بـة خـو َيـّ نيـة ؟ ٓـةُسيَـم هة تويَـصةضةواْ زةهَـيَّ  :ئـاوةكةيــاْ زةبـوو بــة خــويَّ ،
كـــة زةيـاُويػـــج ئـــاو خبــــؤُةوة ناخيـــاْ تـــآ ٓـةهَـــسةزا  ،ياخـــوز نِطـيــــاْ تــــآ
ٓـة َهــسةزا ٓ ،ـةض خـو َيـِـى غـووض بوو .
كة زةفةضًويَ  :ﭽ ﭿﭼ ،واتة :نةُس ُيؿـاُةيةكى ظؤض ضِووَُْ ( ،فَـٖ اٌِ)يــ
هة ئةغـ َوـسا بـةوة زةطوتـطيَ كة نةُس ؾـثيَم هيَم ييـا بلطيَِـةوة ،زةطوتــطيَ ( :فَـاٌل
ٖ اازسل َع أِلرَسىَ) ٓةهَــبةتـــة ؾـثةكـــاْ كــة هــة يةكــسى ييـــا بلـطيَِـــةوة  ،زيـاضتـــطْ ،
ـًِآَاُٙل َتفِـٔاالٝالّ) نػـةيةكى ضِووْ  ،كـة ضِغــثة
ٓـةضوةٓـا بـة نػـةف زةطـوتـطيَ َٚ( :فَ ٖ
ضِغـثة  ،بطِطـة بطِطـة ،هة يةكسى ييــا كطابيَثــةوة ،كــة ئةطــةض وابــآ باؾـــثــط فةٓـــٍ
زةكـــط َي ً ،طؤ ــ زةتواُــآ هـ َيـى تــآ بطــاح .
هيَـــطةزا ًةبـةغـــج ئةوةيــــة كــة ئــــةو ًةنجيــــعةو ُيؿـــاُاُة ٓ ،ـــةض كـاًيَلـــياْ
زة هـةتيَــلى ضِووْ ئـاؾــــلطاى ٓـةبــوو ،هـةغـــةض ضِاغـــثيى ًووغـــاو ٓـــاضِووْ  ،بـــةآلَ
ئـةواْ هة بـةضاُبـةضزا خؤياْ بـة ظي طـطح ،وة غـةضةاـاَ كؤًةهَـ َيـلى تاواُبـاض بـووْ ،
كةواتة  :ئـةواُـة ئـةو ُؤ (ُ )9يؿـــاُة ًونجـيــعةية بـووْ  ،كـة خــواى خةضوةضزطــاض
بـــة ًووغـــــا ٓ ـــــاضِووُى بــطاى  زابـــووْ  ،كــة ه ــة نـةُــــس ؾـو َيـِ َي ــم هــة
نوضئـاْ زا ئـاًـاشة بـةوة كطاوة  ،كة شًاضةياْ ُـؤ ()9يــة .
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بؤ ويَِـة  :هـة غــووضِةتى (سإلطاشس٤ل) ئـايةتــى ( 101و  )102زا زةفـةضًويَ  :ﭽﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
     ﭼ ،واتـــــــة:
بيَطوًاْ ئيٌَة ُؤ بـةهَـطـةو ُيؿـاُةى ضِوومناْ بـة ًووغـا زابووْ  ،هة بــةُى ئيػـطِائيى
بدطغـة  :كة كـاتيَــم ًووغـا ٓـاتة يــاْ  ،فيـطنـةوْ خيَى طوتــّ  :ئةى ًووغــا ! ًـّ
خ ـيٍَ وايــــة تــؤ يــــازووح هيَـل ــطاوةً ،ووغـــاف طــــوتى  :تــؤ بــــاف زةظاُــى كــة ئــةَ
ُيؿـــاُاُة تــةُيا خةضوةضزطـــاضى ئـاغــٌاُةكـــاْ ظةوى زايبـــةظاُسووْ ،وةن بـةضنـــاو
ضِووُيـى بـةهَـطـــةى ضِووْ ئـــاؾلطا {كــة زةبِــة ًايــةى ئــةوةى ًطؤ ــــ خيَيــاْ بطـــاتة
ةةنيـقــةح}  ،وة ًّ خيَــٍ واية ئةى فيـطنــةوْ ! تؤ بـة ٓيــالن نــووى .

ٓةضوةٓا هة غـووضِةتى (سيٌُٓ)زا زةفةضًويَ  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ ،واتة ( :ئةى ًووغـا !) تؤ بـة ُؤ ُيؿـــاُةو بـةهَــطــةوة
بطِؤ بـةضةو فيـطنـةوْ طةهةكـةى ،بيَطوًاْ ئةواْ طةهـيَلـى هـةضِآ زةضنـوو بووْ .

وة هـــة غــــووضِةتى (سيضَّ ااشف)زا زةفـــةضًويَ  :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،واتــة :كـــاتيَم ًووغـــا بـــة ُيؿـــاُة بـةهَـطـةكـــاُى
ئيٌَــةوة ٓـــاتة يــــاْ ،خ َيــى خيَـسةكةُي ــّ ،وة ٓــي بـةهَـطــــةو ُيؿـــــاُةيةكٌاْ خيَؿـــاْ
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ُــةزاْ ً ،ةطـــةض هــة زةغـــثة خـوؾــلـةكـــةى (هــةوةى خيَؿـــيَى) طـــةوضةتط بــوو  ،وة
غـةضةاـاَ {بـة غــعا} طـطمتاُّ  ،بؤ ئةوةى بطـةضِيَِــةوة .
بـةآلَ زياضة نةظًيـاْ يةظَ بوو  ،هةغــةض ُةطــةضِاُةوةو ًؤــووضِيى بــةضزةواًيى
هةغـةض بــآ بطِوايــى .
كةواتة :ئةو ُؤ بـةهَـطـةو ًونجيعةيـة غـةضةاـاَ ئـةًاُـةْ :
 /1زةغـثى .

 /2طـؤنـاُةكــةى .

 /4كـةًيى بــةضوبــووَ

 /5تؤفــاْ .

 /7ئةغــدــآ {ياخـوز طـةُة نطُِــوو} .

 /3طـطاُيـى وؾلة غـاهَـيى .
 /6كـوهــوــة .
 /8بــؤق .

 /9خـو َيــّ .

ٓـةهَبـــةتة باغـــى ئــةو ًونـجيـــعةو ُيؿــــاُاُة هــة تةوضِاتيؿــسا ٓـات ــوة ،واتــــة  :هــة
خةميـاُى كؤُسا كة تةوضِاح بـةؾــيَلـيةتى  ،بـةآلَ هةويَـسا باغــى (ُ )10يؿــاُاْ كـطاوة ،
وة ٓـةُسيَلـيؿــــياْ يي ــاواظْ ه ــةو ()9يــةى كــة هــة نوضِئـــاُسا ٓـــاتووْ  ،هةو َيــسا بـــةو
ؾيَوةية ٓـاتووْ :
(سيلٖ اشِ ااا ١سألَٚيَ اا٢ل:لكَ اشِ ااا١لسيااذّٖ) واتـــة  :ظةبـــطى يةكـــــةَ  ،ظةبـ ــطى خــــويَّ  ،كـــة
خويَِيـاْ خـصاوة  ،يـاْ ئـاويـاْ بؤتـة خـويَـّ .
ل افَادٔع) ظةبــطى زووةَ  ،غـــةضكةوتِى بؤنةكـــاْ بــوو ،
(سيلٖ ا ِش ا١للسيثٖا اأْ١َٝل:لؿُا اعُٛدُلسي ٖ
بؤق زةٓــاتِة ُيَـو ًـا َي ةـاهَــياْ  ،خؤيـاْ هــة ظاضيـاْ ٓـةهَسةٓـاويَؿــج  ،كـاتيَــم
زةياُويػـــج نـػـــة بلـــةْ .
(سيلٖ اشِ ا١لسيثٖاائ ا َثا١ل:ل َ اضِٚلسي َب ُعاْٛل) ظةبطى غيَيةَ ٓ ،يَطؾ ًيَؿـووهة ً ،يَؿــووهةياْ
بةُيَـو وةضزةبــووْ .
لشِ ا١لسيشٖس ٔعَا١ل:لأَطِاشَسبُلسيزٗ َاب) ظةبطى نواضةَ  ،هيَؿـاوى ًيَؿـياْ وةغةض طةضِاوة .
(سي ٖ
(سيلٖ اشِ ا١لسخلَأَظاا١ل:لٔإ ِٖالَىلسياَُٛسػ )ٞظةبطى خيَِجـةَ  ،هةبـةيّ نـووُى ئـاشةهَـياْ.
َٝرَ )١ظةبطى ؾـةؾـةَ  ،كـواْ زووًةهَـى كـ َيـٍ
لشِ ا١لسيظاادٔطا١ل:لسيذََٖا ٌَُٔلسي اُُل َتك ِّ
(سي ٖ
ظوخـاوزاض.
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طاكُٛطلسيبَا اشَد) ظةبــطى ةةوتــةَ  ،تــةضظةى ظؤضيــاْ هــــآ بــاضى ،
(سيلٖ ا ِش ا١للسيظا اا ٔعَ١ل:ل ُ
ٓيـ ؾـثيَلى بؤ ُةزةٓيَؿــ .
(سيلٖ اشِ ا١لسيثٖ اأََٓ ا١ل:ل َ اضٚلسجلَ اشَسد) ظةبطى ٓـةؾـثةَ ٓ ،يَـطؾـى كـوهوــة.
(سيلٖاشِ ا١لسيتٖااطٔ اعَ١ل:لسيعٖاالَُّلسيهَثٔ اٝف) ظةبـطي ُؤيــةَ  ،تـاضيلـييـةكــى نــ ِط خــطِ.
ػااش٠ل ََاُ ِٛلسألَ ِهاااس) ًطزُــى ُؤبــةضةياْ  ،ض ُؤبــةضةى ًِسا َهــى خؤيــاْ ،
(سيلٖ ا ِش اا١لسيعَا ٔ
()1
ياخـوز ُؤبـةضةى ئـاشةهَةكـاُيــاْ .
ٓةهَـبـةتة زةطواــآ ويَـطِاى ئـةو ؾــثاُةى كـة هـة نوضِئــاُسا ٓــاتووْ ،ئـةو ؾــثاُةى
زيلــةف كــة هــة تـــةوضِاتسا ٓـــاتووْ ،بووبــــّ ،وة زةؾــطواــآ ظيــــاز كــطابّ ،وةن ظؤض
ؾـثى زيلةؾــياْ طـؤضِيـوة ،بـةآلَ بيَطوًاْ ئةواُةى كة هة نوضِئــاُسا ٓــاتووْ  ،ئةواُـة
بــوو وْ ،ئِجــــا ئايـــا ويَــــطِاى ئةواُــــة ،ؾـــثى زيلةؾــــياْ هةطـة َهــــسا بــووة ،يــاْ ُــا ؟
هـةوبـاضةوة ئيٌَة بـةهَـطـةيةكٌاْ بـةزةغـثةوة ُية ،خـواى خةضوةضزطـاضيـ زةفـةضًويَ :
ُؤ ُيؿـــاُة ،كة هةغـةض ضِاى ظؤض هة ظاُاياْ ُ :ؤ ُيؿـاُةكة ٓـةَ زةغــثى ًووغـــا  ،كـة
غـــدى زةبــوو زةزضةوؾــايةوة ٓ ،ـــةَ طؤنـاُةكةؾـــى  ،وة ٓـــةَ وؾـلــة غـا َهــيى ،وة
ٓـةَ كةًـي بـةضوبووَ  ،هةطـةيَ بووْ  ،كـة بةو خيَـِجـةى زيلةؾــةوة زةبّ بـة ُؤ .

.
ب
هن كو شتني ز يند ه و ه ر و ز يا ند ا ر ى ي ز يا ن
7

هيَطةزا بابـةتيَــلى فيـقٔـيــى ٓـةيـــة  ،كـة فةضًايؿــثيَلى خيَغـةًبــةض  ئــاًاشةى
كاَٞلسَي ًٖاُ٘لعَ ِٓ ُٗ َُااال،ل َقاااٍَل:ل َْ َٗاا٢ل َسطااٍُٛلسهللٔلَ عأِل
خــــآ زةكـــاح َ [ :عأِلسٔ ِأٔل َع ٖباااغٕل َس ٔ
ج اُ٘لَأذِ َُ اذل
ـ ا َشدُ]{َأَِّ َش َ
َق اتِ ا أٌلأَسِ َ اعٕل َٔ أَلسي ا اذَٖٚسبِّل:لسَي ٖٓ ًَُِ ا ا،ُ١لَٚسي ٖٓرِ ًَ ا ا،ُ١لَٚس ِي ُٗ ِذُٖ ا اذُ،لَٚسي ٗ
ااشقِل:ل(، )3067ل ََ ٚع ِباذُل ِ أُلذُ َُ ِٝاذل ااشقِل:ل(.)651لَٚسياذٖسسٔ َٔٗٞل ااشقِ:ل(،)2005ل ََٚأ ُ اٛلدَسَ ُٚدل
( )1سيتفظا ا لسيتطبٝك ااٞليًهت ااابلسيا ااُكذغلسيعٗ ااذلسيك ااذ،ِٜلط اافشلسخل ااشٚدلل،لسإلؿ ااراحل:ل،6ل،7ل،8ل،9ل
)10دا ،هة شيَط ُاووُيؿـاُى ٚ( :عاذلسيشبلمبعاقبا١لفشع ا)ٕٛزا ٓـاتوةل،للقل(141ل . )155-
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رُ٘لن ااٌلَ األسأليب اااْٞلٚلػ ااع ٝل
ر َ
ااشقِ:ل()5267ل،ل َٚس ِا أُل ََاجَا اِ٘ل ااشقِل:ل()3224ل َٚؿَا ا ٖ
سألسْاؤٚطل} واتة :نةبسوهَــآلى كـوضِى نةببــاؽ خـوا هة خؤى باب ضِاظى بآ  ،زةهَـــآ:
خيَغـةًبـــةضى خـــوا  ضِيَطـــطيى كــطزوة هــة كـوؾـــثِى نــواض شياُــساض ً :يَــطوو ،وة
ًيَؿـــةُطويِة ،وة خةخوغــوـيٌَاُــــة ،وة قــــوضِةز  ،ك ــة زيــاضة يــؤضة باهَـِسةيةك ــى ب ــآ
()1
ظيــاُــة ،بـة نــةضِةب (ؿُ اشَد) ى خـآ زةهَـ َيـــّ ً ،ـّ ُـاظامن زاخــؤ هـة كـوضزغـــثاْ زا
ٓةيـة ،تاكـو ُاوى بـؤ زاُطابـ َ ،يـاْ ُـا ،نـوُلة ئـةو باهَِساُـةى ى ئيٌَـة ُـةبّ زيـاضة
ُاويؿياْ بؤ زاُةُطاوة ،بؤية زةب َ ٓـةض ُاوةكةى خؤياْ بـةكـاضبيَـِد .
طـطُ ئةوة ٓـةضكـاَ هة ً :يَطوو ٓـةُ خةخـوغــوـيٌَاُة قــوضةز  ،كوؾــثِيــاْ
نةزة ـة كـطاوة  ،بةآلَ ئةطـةض ظياْ بطــةيةُّ  ،بـؤ منووُـة ًيَـطوو  ،ئــةوة زةطواـــآ
كـاضيَلى وابلــةى هةخـؤتى زووض خبـةيـةوة ،بــةآلَ زةبــآ خــؤ هـة كـوؾــثِى هةبــةيّ
بطزُــى  ،بداضيَــعضىَ .
ٓـةضوةٓـــا هــــةوباضةوة ئـــةَ زةنـــةف ٓةيــــة [ :ل َعأِلعبااذلسياشٓ ٔل ِأٔلعُثُااإَلإٖٔل
ن اشَلكٔا ِفذَع ااّلفأٞلدَٚسٕ٤ل ٔعَٓا اذَلسَطأٍُٛلسهللللفَ َٓٗ ا٢للسَطأٍُٛلسهللللعَأِل َق اتِاال ًٔ٘]
طَبٝابااّلرَ َ
جا ا اُ٘لسيٖٓظااا٥ا اأٞلف ا ااٞل(ط ا اآٓ٘)ل شقا ا اِل:ل(ٚ )4355ؿ ا اارر٘لأياباْ ا ااٞل} ،واتــــة :
{َأَِّ َش َ
نةبسو ِض ِضةمحـــــاُى كــــوضِى نوغـــــٌاْ ،زةهَـــــآ  :خعيؿــلـ ــيَم باغــــى بـــؤنى كـــطز هـــة
زةضًــاُيَلــــسا كــة هــة ى خيَغـةًبـــةضى خـــوا (حمــٌــــس )ى زضوغـــج كطزبــوو (بــؤ
ناضةغـةضى ُةخؤؾــييةن) خيَغـةًبـةضى خـوا  ضِيَطـطيى كطز هة كـوؾـثِى .
ٓةهَـبةتـة ةيلـٌةتـى نةزة ـةكطزُى كوؾـثِى ئةو خيَِـج شيـاُـساضةف ً :يَـطووهــةو
ٓةُـ ٓـوٓـوز قــوضِةزو بـؤق  ،ئةوةيـة كــة بـآ ظياُــّ  ،بطــطة غـووزبةخؿـيؿــّ
بــؤ ًـطؤ ـــ و شيِـــطة  ،وةن هــــة ٓ :ـــةُ خةخـوغـوَــيَـــٌاُةو قـــوضِةزو بـــؤق زا بــة
ضِووُـــيى زيـــاضة  ،ئِجــــا بـــة نيــاؽ هةغـــةض ئــةو خيَِـجـــة زةطواــــآ بوَـ َيـيـــّ ٓ :ـــةض
ظيِسةوةضيَم يــاْ شياُـساضيَلى طــةوضة ً ،ـازاَ ظيـاُى ُةبــآ  ،زضوغــج ُيـة بلــوشضيَ ،
ًةطـةض بؤ بةضشةوةُـسييـةن  ،نوُلـة هة ئةغـ َوـسا خـواى خةضوةضزطـاض ٓـةضنى هةغــةض
ظةوى زا ٓـةية  ،بؤ ًطؤ ــى زضوغـج كــطزوة  ،بؤيـة ئةطـةض طــطمياْ زةضكـةوح كـة هـة
 )1سيـٗااشدل:لطاا٥ااشُْلأنبااشلَاألسيعـاافٛس،لكخااِلسيااشأغلٚسيآُكاااس،لٜـااٝذُلؿااِاسلسحلؼااشس لٚلس ُٓااال
ؿاادلسيعـافٛس،لٚناْاٛسلٜتاؼ ااإََٛ٤ل ا٘ل.لسياُعحاِلسياٛطاٝذلقل512ل.
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فـآلْ باهَــِسةيــةزا  ،نـاضةغـةضيَم زةضًاُيَـم ٓــةية  ،ئةوكــاتة ةوكـٌةكــةى ييـايــة،
بـةآلَ ئةوة كة خيَغـةًبـةضى خـوا ُ ـةٓى كـطزوة هـة كـوؾــثِى بـؤق ٓ ،ــةضنةُسة
خعيؿلةكـة واى طوتـوة  ،زةبـآ خيَغـةًبـةضى خـوا  ظاُيـبيَـثى كة ئةوة زةضًاْ ُيـة
يـاْ وةن نؤْ بـة كةهَــلى زةضًـاْ زآ ِ ،ضةُطــة ظيـاُيؿـــى ٓـةبـــآ  ،يـاْ زةضًــاُةكة
خــةكى هةغـــةض ئــةوة ُةكــةوتــــوة  ،بــؤ ئــةوةى ُةبيَثـــة زابيَــم ضِيَ ؾـو َيـِيَـــم
بطـوتـطآ ً :ـازاَ خيَغـةًبـةضى خـوا ِ ضيَـى زاوة با ئيَـٌةف بيـلةيـّ .

ًـةغــةهةى خيَـِجـةَ  :كة زةفـةضًويَ  :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ  ،وة كـاتيَــــم كــة غــعاى خـــواياْ كةوتــة غـــةض( ،يـاُـــى :
ٓــةض يــــاضيَم كـة يةكــــيَم هـةو بـــةآلياُةياْ بــة ًــى زا زةٓــاح)  ،زةياُطــــوح  :ئــةى
ًووغـا ! بؤًاْ هة خةضوةضزطـاضح بدــاضِيَوة بـةٓـؤى ئـةو خةميـــاُةى خــوا كـة هة تـــة،
(كــة بطيثيـــة هـــة خيَغـةًبــــةضايةتيى

هـــــةوة كـــة زاواى تـــؤ زةطـطيَثـــــةوة) ،ﭽﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﭼ ،ئةطـةض ئةو ئـاظاضو غعايةًاْ هةغـةض بـةضى ،
بيَطـوًاْ بؤ تـؤ ئيٌــاْ زيَِيـّ ( ،واتـة  :ئيٌاْ بؤ تـؤ زيَِيـــّ  ،هةبــةض زاواى تـؤ ،كــة
خيَج خؤؾـــة !) .
ئِجـا هيَـطةزا كة زةفةضًـوآ  :ﭽﮖ ﮗﭼ ،هة ئةغىَ زا خـؤى وؾــةى (آَاأل،ل
ٜؤَأ) بـة (ة) تةنسزيى زةكـاح ،بـةآلَ وا خيَسةنـآ هيَـطةزا بؤيـة بــة (ٍ) تةنـةززاى
كـطزبـآ  ،تاكـو ًاُــاى (يٓخلاعٖٔ) بؤ تؤ ًوــلةض زةبيــّ ،يـاْ وؾــةيةكى ئــاوا  ،ئـةو
ًاُــاية بطـةيةُــآ ،يـاُـى  :بطِواح خـآ زيَِيــّ بـؤح ًولـةض زةبـد ،نـوُلة خيَؿــثــط
باغـٌاْ كطز  ،كـة هـة ظًـاُــى نةضِةبيــى زا بِهيِــةى (تلااُ ل) ٓةيــة ،كـة بطيـثيــة
هةوةى ًاُـاى وؾـةيةكى زيلــةى خبطيَثـــة ُيَـو وؾــةيةكةوة بـةٓــؤى تةنةززاكطزُــى
بـة خيـثيَـم  ،كة نــازةح ُيـــة ،بــةو خيثـــة تةنــةززا بلــاح بـؤ (َفعاٍٛل) ،وة خــواى
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كـاضظاْ هة نوضِئـاُسا ئةو بِهـيِـةيـةى بـةكـاضٓيَِــاوة بـؤ كـوضتـلطزُــةوة هـة ييـــاتى
زوو ضِغـثة بـةكـاضبيَِـــآ يـةن ضِغـــثةى بةكـاضٓيَِــاوة بـؤ ُـٌووُــة  :هيَـــطة هةييــاتى
ئـــةوةى بفــــةضًوآ  :بـــ ــطِواح خ ـآ زيَـِي ــّ بــؤح ًوــل ــةض زةبيــــّْ( ،ؤَا أُل ا اوَل،ل
ٚخنلاااعلي ااوَ) يةكػــــةض فةضًوويـ ــةتى :ﭽﮖ ﮗﭼ ،واتـ ــة  :ئيٌـ ــاُج خـ ــآ
زيَِــ ــد  ،وة بؤؾـــــج ًولــــةض زةبــــد ﭽﮘ ﮙﮚ ﮛ ﭼ وة
بيَطوًاْ بـةُى ئيػــطِائيوـيؿـج هةطـة َي زةُيَـطيـّ  ،كة تـؤ ًةبـةغــثثة هةشيَـــط ضِكيَفـى

ئيٌَـــــةياْ زةضبيَِـــــى ،ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧﭼ ،بـةآلَ زواى ئةوةى كة غـعاو ئـاظاضًاْ هةغـةض بطزْ بـؤ كــاتيَم
كـة ئةواْ خيَى زةطـةْ  ،واتــة  :بـؤ كـاتيَلـــى زيــاضيـلـــطاو ُـةن بـةضِةٓـــايى  ،ياخــوز

ًةبـةغـــج كـــاتى ًطزُيــاُـــة ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ئـــةواْ خةميـــاُياْ زةؾـلـــاُس
وةفاياْ بـةو نػـــةو بـةهَـيَِةى خؤيـاْ ُةزةكـطز ٓة َهـياْ زةوةؾــاُسةوة .

ئِجـا كــة زةفــةضًوآ  :ﭽﭦ ﭧ ﭨﭼ ٓةُــسآ هــة تويَــصةضةواْ ئـاوايــاْ
تةفػــيـط كـطزوة ( :أٟل عَِٗاذٔٔٙلعِٔٓاذَىل َُٖٚاَٛلسيٓٗ اب اٖٛل )٠بـةٓـؤى خةميــاُى خـواوة  ،هـة ى
تـؤ كـة بطيثيــة هة خيَغـةًبـةضايةتيـى .
وة (سي ٖٓظ ااف )ٞطوتوويـــةتى ( :أ ِدعُلسهللَليَآااَالَُ َتَٛط آاالّلإ َيٝاِا٘ٔل عَٗا اذٔٔٙل ٔعٓاِاذَى)لواتـــة :
بؤًــاْ هــة خـــوا بداضِ َي ــوة  ،ئــةو خةمياُــةى كــة هة تــة بيلــة بـــة ئـاًـــطِاظ (ٚطاا)١ًٝى
ُيـعيلـبووُةوة بؤ ى خـوا  ،واتة خيَى هـة خــوا ُيعيـم ببـــةوةو بوَـــآ  :خــواية ! بـؤ
خــاتطى ئةو خةميــاُةى كة هـة ًــة كــة خيَغـةًبـةضايةتييــة  ،ئةو ؾــثةى بلــة .
زيــــاضة ئــــةو ًةغـةهــــةية هـــة غــــووضِةتى (اهعخطف)يؿـــسا ٓــــاتوة  ،زةفـــةضًويَ :

ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭼ ،واتــــــة  :وة زاضو زةغـــــثةى
فيـطنةوْ طوتياْ  :ئةى يازووطـةض ! بؤًاْ هة خةضوةضزطـاضح بدـاضِيَوة  ،بـةٓــؤى ئـةو
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خةميــاُةوة كــة هة تــة بيَطوًــاْ ئةطـــةض ئــةو بـــةآليةًاْ هةغـــةض بـــةضى ،ئيٌَــة ضِ َيــى
ضِاغـج زةطـطيّ ،بـةآلَ كــاتيَم غـعاًاْ هةغــةض بـطزْ  ،ئـةو بـةهَـيَــّ خةمياُـــاُةياْ
ٓـةهَوةؾـاُسةوة  .وةآلًةكـةى ئةوةيــة :

يةكـ َيـم بؤى ٓـةيـة بوَــآ  :نــؤْ زاواؾـــياْ هــيَلطزوةو ،خيَؿـياْ طوتـوة  :ﭽ ﭡ
ﭢ ﭼ؟
وا خيَسةن ــآ وؾـــةى غــاةي ــط هـــة ى ئــةواْ  ،وةن نــؤْ زةطوتـــطآ ً :اًؤغـــثا ،
ًاُايــةكى ئــاواى ٓـةبـــآ ،يـاْ هةبـــةض ئـةوةى ئــةواْ خيؿــةى غــي طياْ هـة ؾـــثيَلى
خيـــ ــطؤظ بـــــووة  ،وةن ؾــــــثيَلى ئـــــاييِى  ،وة يياواظيؿـــــياْ ُـــــةكطزوة هـــــةُيَواْ
خيَغـةًبـةضايةتيى يازووطـةضيسا  ،وة هة ُيَـواْ ًونجيــعةى خيَغـةًبــةضاْ يـازووى
يازووطـــةضاُسا  ،ياُـــى :واخيَسةنــــآ ئـــةو تةنبـيـطةيـــاْ بــؤ ؾـلـــاُسُى ًووغـــا 
ُةبووبـآ  ،وةن ظاضاوةو وؾــةيةكى خؤيـاْ ُاظُــاويَلى خؤيـاْ  ،بـؤ كةغـيَم كـة ظاُـا
بوو بــآ بــة خيــطؤظياْ ظاُيبــآ  ،بةكـاضيــاْ ٓيَِـابــآ  ،وة زةؾـطواــآ بـة تواُـــج
تةوغـةوة واياُـطوتبـآ  ،كة هة ةاهَـيَلى ئـاوازا ُ ،ابـــآ زاواكطزُةكـةيـــاْ زاواكطزُيَلـى
يي ـسزيى بووبــــآ  ،نوُل ــة تــؤ زاواى ؾـــثيَم هــة كةغ ـيَم بلــةى ُ ،ابــــآ هــة كـــاتى
زاواكـطزُةكـةزا بة تةوغـةوة نػـةى هةطـةيَ بلــةى تواُــج خـالضى تيَــبطـطى !.
ئِجــــا كـــة زةفـــةضًويَ  :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ،ظاُايـــاْ زوو واتايـــاْ بـــؤ
هيَلـساوُـةوة :
 /1واتـــــة :بـــؤ كــــاتيَلى زيــاضييــــلطاو كـــة ئـــــةواْ خيَـــى زةطــــةْ  ،يـاُــــى  :كــــاتيَلى
زياضييلـطاو كة ًووغـا بؤى زيـاضيى زةكـطزْ  ،تاكــو وا ُـةظاُّ بةآليـةكــة هةخــؤوة
زةنآ ،بؤ ويَِــة  :كـاتيَــم ضِةوة كـوهوـةياْ بـة ًى زا زةٓـاح  ،ئـةواُيـ زةنـووْ
هة ًووغـــا زةخــاضِاُــةوةو تةكوـيفـياْ هـــآ زةكـــطز ،ئــةويـ زةيطـوح  :باؾــة زواى
يةن ةةفثــةى زيلـة زةنـآ  ،بؤئـةوةى وا ُـةظاُـّ كـة هةخؤيـةوة زةنـآ .
 /2بةآليةكـةياْ هةغـةض زةنآ ،بةآلَ كـاتيَم كة ئةواْ خيَـى زةطةْ  ،كـة بطيثيــة هـة
كاتى فةوتـاْ ًطزُيـاْ  ،يـاُـى  :ططفثـاضيـى بةآليةكةياْ تا كاتى هةبةيِهـووُياْ
بةضزةواَ زةبـآ  ،بةآلَ ًاُـاى يةكـةَ باؾــثـط زةنيَثـة نةنوـةوة .
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ًـةغــةه ــةى ؾــةؾـــةَ  :كــة زةفــةضًوىَ :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱ﮲﮳ﭼ ،خـوا زةفةضًويَ  :ﭽﮩﮪﭼ،
هةبـــةضئةوةى كــة ئــةواْ ب ـآ بـةهَـــيَّ بــووْ  ،خــةمياُياْ ؾلـــاُس  ،ئيٌَــةف تؤهَــةًاْ

هـآغـثاُسْ غــعاًاْ زاْ  ،وة هــةو ئــاوة ظؤضةزا ُغــطؤًاْ كـطزْ  ،بؤنـى ؟ ﭽﮮ
ﮯ ﮰﮱ﮲﮳ﭼ ،بـةٓـــــؤى ئــــةوةوة كــــة بطِوايــــاْ بـــــة
ئـايةتةكـاُى ئيٌَة ُةكـطزو هيَيـاْ بآئـاطـا بووْ .
وؾـــةى (ٜاِل) (ايٝااِ  :سيبرااش)ٜ( ،لاِ) يـاُـــى  :زةضيــــا ،كــة ئةطـــةض بــة ًاُـــاى زةضيـــا
(حبش)بآ ً ،ةبـةغـج خيَى زةضياى غـووض (حبشلسألذااُشل)ة ،كة ئةوكـاتة خيَياْ طوتـوة :
(حباشلسيكًُِاضّ) .
ٓةضوةٓـــا ياخـــوز (سيٝا اِ  :سيٓٗ ا اشلسيهب ٝا اش) (ٜا اِ) يـاُـــى  :ضِووبـــاضى طـــةوضة  ،كــة
ئةطـةض ًةبـةغـج ضِووبـاض (ْاٗش) بآ  ،زيــاضة ضِووبـاضى ُيوـــة ،بــةآلَ ظيـاتط واخيَسةنـآ
ًةبـةغـــج خ َيـى زةضيــــاى غــووض بـآ  ،وة هــة تةوضِاتيؿــسا ٓـــةض بـــة ضِاؾــلـــاويى زة َهــآ
زةضي ــا  ،وة ًةبـةغـــج خ َي ـى زةضيــــاى غـــووضة ،بــؤ ويَـِ ــة  ،هــة (سيتفظ ا لسيتطبٝكااٞل
يًهاتاابلسياُكذغل،لسيعٗذلسيكذ ٜاِ،لطافشلسخلاشٚدل،لسإلؿاراحلل:ل،14لق ،)160هـة شيَـط
را ااشلفَاجِ َتا اااصَل
ؼ ا الٓلسي َب ِ
ُاووُيؿـــــاُى ( :عبا ااٛسلسيبرا ااشلسأل ا اشل)زا زةهَــ ـآ َ ََٖٚ ( :ه ا ازَسلسِْ َ
ر اشٔل َع ًَاا٢لأَسِْل َٜااا عٕلفَه ااإَلسي ااُا٤لمبَثَا اا١لط ااٛسَِٜٔل َع أِل
ط اطٔلسي َب ِ
ط اشَسًٕٛٝٔٝٔ٥ل ٔفااٞلَ َٚ
سإلٔ ِ
جبُٔٝاعل
طاطٔل،ل َ
َُِٜٗٓٝلٚعٔلٜظاااسِٖ،ل ََ ٚيرٔالل ٔٗٔاِلسياُـاالشٕٜٔٛل َٚدًَََّاٛسلَٚسَس َُٖ٤اِلإٔيلا٢لَ َٚ
نبَا لٚسي ُفشِطااإل
نبَا ٔتال٘ٔلُ َٚفشِطااا ْٔ٘ٔ...لَٚس ِستَاذٖ ٔلسي اُلَٝاُٙلَٚأَ ِشَ َقاتٔلسي اُلشِ َ
ٌََِّٝل ٔفشِ َعَِٕٛلََ َٚشِ َ
ذااذ) ،
راشٔل،ل َف ًَاِِل َِ ٜف ًٔاتِل َٔا ُِِٓٗل َْالاادٕلَٚس ٔ
جاِٝؽل ٔفشِعَ اإٛلس ٖيازٟٔليَراالل ٔٗااِلإٔي اا٢لسي َب ِ
َٚنُ اآٌل َ
واتــة  :ئـاوا بـةو ؾيَوةية زةضيا هةح بوو ئيػــطِائيوــييةكــاْ بــة ُيَوةضِاغــثى زةضيـازا
هةغـةض ظةوييةكـى وؾــم زةضِؤيؿـ  ،ئِجـا ئـاوى زةضياكــة  ،وةن زوو ؾـووضاو زيـواضى
بـــةضظ هـــة ى ضِاغـــج نةخيــــاْ بــووً ،يػــطِييةكـــاُيـ (واتــة :فيـطنةوُييةكـــاْ
زاضوزةغـــثةى فيـــطنةوُيـ) بـــةزواياْ كــةوتّ  ،بـــة زواى واُــسا ٓـــاتِة ُيَوةضِاغـــثى
زةضيـاوة ،بـــة ٓـــةًوو ئــةو وآلخاُــةى كــة فيـــطنةوْ خ َيــى بــووْ ،وة بـــة ٓـــةًوو ئــةو

....

()137 – 130

[ ] 591

نــة ِضةباُ ــاُةى كــة وآلخةكـــاْ ضِايــاْ زةكيَؿـــاْ  ،وة بـــة ٓـــةًوو غـواضةكـاُيؿــــياُةوة
{(فشطاإ) كــؤى (فااسغ)ة  ،واتـة  :غـواضةكـاْ}.
زوايــى زةهَــــآ  :وة زواى ئــةوةى كــة كؤتــا كةغـــى بـــةُى ئيػــطِائيى هــة زةضياكــة
زةضنـووْ ،وة كؤتا كةغـى زاضوزةغــثةى فيــطنةوُيـ ٓـاتِــة ُيَـو زةضيـا ،زةضيايةكـة
طـةضِايــــةوةو ويَلـل ــةوتةوة ،وة ٓـــةًوو ئــةو نــــاضِةباُةو غـواضاُـــة ٓـــةًوو غـــوخاى
فيـطنةوْ كـة بــةزواياْ كــةوتبووْ بـؤ ُيَــو زةضيـآ ،ــةًووياْ ُقـوَ بـووْ ،وة يـةن
ُةفـةضياْ هــآ زةضبــاظ ُةبـوة .
ئِجـا ٓـةض هة خةميـاُى كؤُــسا ٓـةُـسيَ ظاُياضى زيلــة ٓـاتووْ ،واباؾـة بيـاُـعاُيـّ،
با ظؤضيـ هيَيــاْ زهَـِيا ُةبيــّ  ،بؤ ويَِــة :
 )1زةضباضةى غـوخاى فيـطنةوْ كة شًاضةياْ نةُــس بـووة ؟ زةهَـــآ ( :فاأعلاذٖل ََشِنبتاُ٘ل
ؿاطَلرَ َلجَِٝؼَاُ٘ل ََعَاُ٘ل،لفَأَعَاذٓلطااتل َٔلا١َ٦ل ََشِنباا١لَٚطااأ٥شلََشنَباا لَـاشل ٚاٌل
َٚس ِ
()1
عً ٗٝا االلق اااد٠لط ااالحلسيا ااُشنبا )  ،واتـــة  :فيـــــطنةوْ نـــــة ِضةباُةكةى خــــؤى،
(كةشاوةكــــةى خــــؤى) وة غــــوخايةكةؾى هةطــــة َي خـــؤى بـــطز ،وة ؾــــةف غــــةز
نـة ِضةبـــاُةى ئـــاواى ئـــاًازة كــــطز  ،وة ٓــةًوو ئــةو نـة ِضةبــاُاُةى ًيػــــطِ( ،واتــة:
يطـة هةو ؾـةف غـةزةف) ،وة ئةواُـةى كة فةضًاُـسةى نـةن بـووْ  ،فةضًاُـسةى
غـووخاكة بووْ (ئـةو غــوخايةى كـة بــة نـة ِضةباُةكــاْ زةطواظضايـةوة  ،كـة هةيــيَى
غـةياضةى ئيَػـــثا بووْ) غـواضى ئـةو نـةضِةبـاُاُـةى كـطزْ .
 )2زةضباضةى شًاضةى بـةُى ئيػطِائيى هةو كــاتةزا ٓــةض هـة (طافشلسخلاشٚد،لسإلؿاراح:ل
،12لق )156هة شيَط ُـاووُيؿـاُى ٛٓ ( :لٝ٥ظشسٌٝ٥لفٔٞلسيرب ٜا)١زا ٓـاتوة َٚ( :س ِس َترَاٌل
جااٍل
ظُٔٝعلإٔيا٢لطُها ٛل،ل َفهاااُْٛسل َْراٛلطااتلَا٥ا١لَأ ِيافل َٔأَلسي ٓش َ
طشَسٌٝ٥ل َِٔٔلسَع ِ
َُٓٛلإٔ ِ
ن َز ٔيوَلسْلِٖلٔإ َيا ِِٔٗٝلذَؼِاذلنَاب لَٔأَلسي ٖٓااغٔل
سيٓظاا٤لٚسألَِٚالدل،ل ََ ٚ
سياُؼاا٠لَال َعذَسل ِّ
طعَإٕلنَثٔ ٝاشَ ،)٠واتة :بـةُو ئيػطِائيى هة ضِةنٌػيػـةوة (زياضة
ََعَل َ إَِٓل ََٚاَٛسؾٕلَٚقٔ ِ
ُــــاوى ؾـاضيَلــــة) بــؤ غـوكلـــوح (ئــةويـ زيــــاضة ُــاوى ؾـــاضيَلى زيلةيــة) باضطـــةو
بِةيــاْ تيَلــِا ضِؤيؿـــ  ،وة شًاضةياْ ؾـةف غـةز ٓـةظاض بـوو بــةؽ هـة خيـاواُى
( )1سيتفظ لسيتطبٝكٞليًهتابلسياُكذغلسيعٗذلسيكذ،ِٜلطفشلسخلشٚد،لسإلؿراح:ل)14ل،لقل.159
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خــآ ضِؤ ،يطـة هة شْ ًِـسايَ  :وة خةهَــليَلى ظؤضى زيلةؾـياْ ضِةطــةيَ كـةوتــبوو ،
هةطـةيَ ًةضِو ًـاآلح بـعْ ضِةؾـةوآلر ضِاُــة ئـاشةهَــى ظؤض.
بةآلَ ًّ خيٍَ واية ئةوة ضِاغـج ُية ،نوُلة ئةطةض ٓــةض خياوةكــاْ ؾــةف غــةز
ٓةظاض بووبّ ،زياضة زوو ئـةوةُسةف شْ ًِساهَياْ هةطـة َي زا بـووة ،ئِجـا بـةو خيَيـة
زةبِة ًوـيؤْ ُيويَم ظياتط ،وة خةهَـلى زيلةؾياْ ضِةطـةيَ كةوتبـآ  ،زةبِـة زةوضى
زوو ًوـيؤْ ،وة ًّ خيٍَ واية ٓةضطيـع زوو ًويؤْ كةؽ ئةو كاتة هة ًيػـطِ ُةشيــاوة
بـة ٓـةًووؾـيــاُةوة !! هةبـةض ئةوة زهَـِيـاَ كـة ئةوة ظيازةضِؤيى ظؤضى تيَــسايــة.
 )3زةضبــاضةى ًــاوةى ًاُةوةؾــياْ هــة ًيػـطِزا ،هــةو كـــاتةوة كــة يةنقــووة ،وة زواظزة
كـوضِةكــةى هةويَ ُيؿـثةيـآ بووْ ،تاكـو زةضنـووْ  ،زةهَـــآ َٚ( :ناااَْتلَُاذُٖ٠ل ُشِل اا١ل
ـاشَلَأ ِس َاعل َٔ َ٦ا١ل َٚعَالعا لطآ،١لٔ ٚفاٞلسيٝاّٛلسألَّا ل
َينلإٔطشَسٌٝ٥لسيٖ ٔتاٞلأَقَا َُٛلٖ االل ٔفاٞل َٔ ِ
اياازس لف ا اٞلَّت ا ااّلأس ااعلَ٦اا١لٚعالع ا لطاآ١ل،لَّااشدلع ٝاعُلأَجَِٓل ا اادٔلسي اشٓبٓل َٔ أِلأَسِْل
()1
َٔـِش)  ،واتة ًاوةى ةضيبايةتيـى( ،واتـة  :زووضكةوتِـةوةى بــةُى ئيػـطِائيى هـة
ُيؿـثيٌاُى خؤيــاْ) كة تيَيسا ُيؿـثةيآ بووْ هة ًيػط  :نواض غــةز غـ ()430
غـــايَ بــوو ،وة هــة ضِؤشى كؤتــايى ئــةو نــواض غـــةز غ ـ ( )430غـــاهَةزا ٓ ،ـــةًوو
()2
غـةضباظةكـاُى خةضوةضزطـاض هةغـةض ظةًيِـى ًيػــطِ زةضنـووْ .
ًةغـةهـةى ةةوتةَ  :ئِجـا خـوا باغـى غـةضةاـاًى بــةُى ئيػـطِائيى زةكــاح ،كـة نـياْ

هئَــــــــــاح ؟ زةفـــــــــةضًوىَ  :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ ،وة ئيٌَ ــة ضِؤشٓـةآلتةكـــاْ ضِؤشئـايةواكـــاُى ئــةو
( )1سيتفظ لسيتطبٝكٞليًهتابلسياُكذغلسيعٗذلسيكذ،ِٜلطفشلسخلشٚد،لسإلؿراح:ل)14ل،لقل.159
ٓ )2ـةضوةٓـا هة يةكى زيلةؾـةوة ٓ :ةضطيـع ُاطواـآ هةًاوةى نـواضغـةزوغـى ( )430غــاأل زا بـةضةو
وةنةى زواظزة كوضِةكـةى يةنقـووة غـة ًى خواى هـآ بـآ ٓيَِـسة ظؤض ببـّ ،ببِـة زةوضى ًويــؤْ و
ُيـويَـم ظيـاتط .
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غـةضظةًيِـةى كة خيـج خيَعًاْ تيَدـػـثبوو ،كطزًاُة ًيـطاتى ئةو كؤًةهَة خةهَـلـةى
كة زةنةوغيَِطاُةوة (كة ًةبةغـج بةُى ئيػـطِائيوة ،وةنةوغيَِةضةكاُيـ فيــطنةوْ
زاضوزةغـثةكةى بووْ)  ،وة وؾـةى ٓـةضة نـاكى خةضوةضزطـاضح ( ،واتة :بـةهَـيَّ طفثى
خةضوةضزطـاضح  ،ياخـوز بطِياضى ٓـةضة نـاكى خةضوةضزطــاضح) هةغــةض بــةُى ئيػـطِائيى
نةغد

بؤياْ ٓاتة زى  ،بةٓؤى خؤضِاططييـاُةوة  ،ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲ ﯳﯴﭼ ،وة ئــــــةوةى كــــــة فيـــــــطنةوْ
طةهةكــةى زضوغـــثياْ زةكــطز (هــة بيــــِا نــةآل كؤؾــم تــة ض) ٓـةًوويـــٌاْ تيَلــسا
كـاوي كطزٓ ،ـةضوةٓـا ئةوةف كـة وةن كـةخط غــاباح زضوغــثياْ زةكـطز (ئةوةؾـــٌاْ
ضِووخــاُس تيَلــٌاْ زا) .
رِوونكـردنةوةيـةك دةربارةى ضـةمكـى
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ:
ظاُايـــــــاْ زةضبـــــــاضةى :ﭽﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﭼ،
ضِؤشٓـةآلتةكـاْ ضِؤشئـاوايةكـاُى ئةو غــةض ظةًيِـةى كـة خيـج خيَعًـاْ تيَدػــثبوو ،
نــةُس ضِايـةكـيـاْ ٓـةْ :
ٓ - 1ةُسيَلياْ زة َهيَّ ً :ةبةغـج ٓةًوو ؾاًة { ،ؾـاَ  :ياُى  :هوبِاْ فةهَةطااط لل،
بــة نــةواضةى ظايؤُيؿـــةوة  ،وة ئــوضزْ غــوضيا} ،نوُلــة كــاتى خــؤى ٓـــةًووى
خيَى طوتــطاوة  :ؾـــاَ .
 – 2وة ٓـةُسيَم زةهَـيَّ ً :ةبـةغـج خيَى تةُيـا فةهَـةطااطٓٝل٘ ،بــةو ؾـويَِةؾــةوة كـة
نــةواضةى ظايؤُيؿــى هةغـةض بِيــاح ُــطاوة  ،كـة ظؤضبـةى خاكـى فةهَةطاطٓٝا٘ل.
 - 3وة ٓـةُسيَم طوتووياُةً :ةبـةغـج خيَــى (ًيػـــطِ)ة .
ٓ - 4ـةُسيَلـيـ طوتووياُةً :ةبـةغـج خيَـى ًيػــ ِط ؾـاًة .
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بـةآلَ ظيــاتط واخيَسةنــآ ًةبـةغـثى خــآ ؾـــاَ بــآ ( ،ؾـاَ) بــةو نــةًم واتايــة
كة كـاتى خؤى بـاوبـووةو  ،ئيَػـــثا بووة بـة نواض زةوهَـةح .
بـةهَـطـةًاْ نييـة هةغـةض ئــةوة ؟
غــآ بةهَــطـاْ هـةوبـاضةوة زيَِيـِـةوة :

 )1خـوا  هة غـووضِةتى (سألْبٝا)٤زا  ،زةفةضًويَ  :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ( ،باغــــى ئيبــــطِآيٍ زةكــــاح)  ،واتـــة ئــــةو
(ئيبــطِآيــٍ) هــووطٝؼ ااُالْ ضِظطـاض كطزْ بؤ ئةو غـةضظةًيِةى كة بؤ يئـاُيياْ
خيـج خيَـعًاْ تـآ خػـــثبوو  ،وة ئيَـٌة بة ٓـةًوو ؾـثيَم ظاُـا بوويّ .
كـة زياضة ئيبـطِآـيٌيـ هةطـة َي (يٚٛط) نـووْ بؤ ؾـاَ ،وة ئةو كــاتة ُةنـووُة
ى فةهَةطاط  ،ضِةُطة نووبِة ئـةو ؾويَِةى كة ئيَػـثا خيَى زةطوتـطيَ  :غـوضيـا.

ٓ )2ـــةض هـــة غــــووضِةتى (سألْب ٝااا )٤ئــــايةتى ()81زا ،زةفـــةضًويَ  :ﭽﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﭼ ،واتـــة :وة بايـــةكى ٓـة َهـلـ ــطزوو  ،وةن طــــةضزة هووهـ ــٌاْ بـــؤ غـوهةميـ ــاْ
زةغـــثةًؤ كــطزبوو ،بـــة فــةضًاُى ئــةو بــةضةو ئــةو غـةضظةًيِــــة زةضِؤيؿـــج  ،كــة
خيــج خيَــعًاْ تيَدـػـــثبوو .
زياضة غـوهةمياُيـ هة فةهَةطاط ُيؿـثةيآ بـووة  ،هـة نوزغــى ئيَػــثا  ،ئِجــا
زيــاضة باي ــةكة ٓـة َه ــى كــطزوة هــة فة َه ـةطاطٓٝااـ ـةوة نــووة بــؤ ؾـــويَِيَم هةويَــــوة
زووباضة طـةضِاوةتةوة بـةضةو فةهَةطاط .

 )3هة غــووضِةتى (سإلطاشس٤ل)زا  ،خــوا زةفـةضًويَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭼ ،وات ــة  :زووضي ـى هــة كـةًوكـووضِي ــى
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بؤ ئةو خـوايةى كة ؾــةوضِؤى بـة بـةُسةكــةى خــؤى كـــطز (بــة ؾــــةو غـةفـــةضى
خـآ كــطز) ،هــة ًعطـــةوتى ةةضِاًــةوة بــؤ ًعطـــةوتى ئةنكـــا  ،كــة هــة زةوضوبـــةضيسا
بـةضةكةح خيَعًــاْ زاُــاوة .
كة زياضة ًةبـةغـــج خيَــى فةهَةطاط و نوزغـــة .
ٓـةهَبـةتة هـيَطةزا ضِايةكى زيلـةف ٓـةية  ،خيَويػـثة ئةوةف بعاُد :
(زكـثؤض ذلُذلتٛفٝاللؿذقٓ )ٞيَِاويةتى كـة ئةويـ بيَطوًــاْ هة كثيَبى زيلةوة
ٓيَِــاويةتى زةهَــآ { :جا٤لفاٞلنتابلسألؿٍٛلسيبؼش١ٜلؿفر١ل( )88ياُؤياف٘ليٓٝخل،ل
ط اٝفُٛغلسياُ االؤسخلسيٗٝااٛدٟلسيؼااٗ لْكالاٌلعاألَاااْٝثٛلٖاازٙلسيشٚسٜاا١لسيا اُلـش١ٜل
إٔلٔ ُٜٛ
سيكذناا١لسيااخلًَخـٗااالإٔلَٛطاا٢ل عااذلإٔلٖااضّلفشعاإٛلَـااشل(س ٓيازٟلفاشٖللإي اا٢ل ااالدل
سحلبؼ ا اا)١لذهااِلَـ ا اشل13لطاآ،١ل ٚعااذلريااولعل ا اادلإي ٝا ا٘لفشعاإٛلٖااٛلٚس ٓاا٘لَٚعُٗااال
()1
جٝؽلععِٝلفكٗشٙٚلٚأَّشجٙٛلَٓٗاالإي ا٢ل الدلسيؼااّ) واتـة  :هة كـثيَبى (سألؿاٍٛل
طالٝفُٛغ)
سيبؼش)١ٜزا هة خةضِة ()88زا ٓـاتوة كـة ٓـى ُووغــةض (هــيِج)ة زةهَـــآ ٔ ُٜٛ( :
(كــة ًيَصووُووغـيَلى بـةُاوبــاُطى يووهةكةيــة) هــة (َاْٝثاا)ٛةوة (كــة زيــاضة ئــةويـ
ًيَصووُووغـيَلـة) ئةَ ضِيوايةتة ًيػطِييـة هةًيَصيـِةية زةطواظيَثـةوة  ،كـة كـوضتةكــةى
ئةوةيـــة ً :ووغـــــا  زواى ئــةوةى فيـــطنةوُى ًيػــطِ زةؾليَِـــآ ،وة فيـــطنةوْ
ضِازةكـاح بؤ وآلتى ةةبـةؾـةً ،ووغـا غيَعزة ( )13غـايَ ةـوكٌى ًيػـطِ زةكــاح ،بــةآلَ
زواى ئــةو ًاوةيـــة فيـــطنةوْ كـــوضِةكةى غـوخايةك ــى ًةظُيؿــياْ هةطـــةيَ زةب ـآ ،
زةطـةضِيَِ ــةوة ،وة ًووغـــا ئةواُــةى هةطـة َه ــيساْ زةياُؿــل ــيَِّ ،وة ئــةواْ (ًووغـــا
طـةهةكةى) زةنــّ بؤ وآلتى ؾـاَ.
ٓـةهَبـــةتة ئــةوةف ضِيوايةتيَـــلة ،بـــةآلَ ئيٌَــــة هـيَـــى زهَـــِيا ُــد  ،هةبـــةضئةوةى
ئـايةتةكـاْ ظياتط ئةوة زةطـةيةُـّ كـة واخيَـسةنـآ يةكػــةض بةُــى ئيػـطِائيــى كـة هـة
زةضياى غـووض خةضِيــوُةوة  ،نــووبِـة زةؾـثى غـيِا ُ ،ةن زوايـى طـةضِابِــةوة ًيػطِ
ةوكٌطِاُيياْ كطزبــآ هـــةويَ ،بــةآلَ ئةطــةض طـطميـــاْ ئـةو ضِيوايــةتةف ضِاغــج بــآ ،
هةطـةيَ نوضِئـاُسا ٓـةض زش ُــاوةغـثـآ  ،نــؤْ ؟ بـا تةًاؾـــا بلــةيّ :
( )1دلً١لسيآُاس،لدل،16لقل446لٚل ،)447وة (تفظ لسيكشإٓلسحله )ِٝبـةضطى ( )9خةضِة ( 84و .)85
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 )1هـــة غــــووضِةتى (سإلط ااشس)٤زا  ،خــــواى ظاُـ ــاو ؾــــاضةظا زةفـــةضًويَ  :ﭽ 
   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﭼ،
واتـــة  :فيـــطنةوْ ويػـــــثى هةغـــةض ظةًــد زةضيــاْ بلـــاح ،بـــةآلَ ئيٌَــة خــؤى
ئةواُــةى كــة هةطـة َه ــيسا بــووْ  ،تيَلــطِايامن ــاْ خِـلـــاُسْ ،وة زواى وى بـــة طـةهــــى
ًووغــــاًاْ طــوح  :هةغـــةض ظةوى ُيؿـــثةيــآ بــّٓ ،ـــةض كـات َيــم بـةهَــيَِــى ضِؤشى
زوايى ٓـاح ،ئةوة ٓــةًووتاْ خيَلـــةوة ضِاخيَــ زةكــةيّ (ٓــةًووتاْ زةخيَهــيِةوةو
زةتـأُـيَِد) .
 )2وة هة غـووضِةتى (سيؼاعشس٤ل)زا زةفـةضًويَ  :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆ

ﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﭼ ،واتـــــــــــــــــة :

فيـــــطنةوْ زاضوزةغـثةكـةميــ ــاْ هــــة ُيَــــــو نــــةُس بــــاغ بيَػـــــثاْ كـــــاُى
غـةضنـــاوةيةن وةزةضُــا ،وة هــة ُ َيــــو نــةُس خةظُــــةو ييَطـــاو ضِيَطـايةكــــى ظؤض
خـؤف باف ،وة بةو ؾـيَوةيـة كـطزًاُـة ًيـطاتـى بةُـى ئيػـطِائيـى .
نؤُيـةتى تيَـم ُةطيـطاُى ئةو ئايةتـاُةف  ،هةطـةأل ئةو ضِيـوايـةتة ًيَـصوويـيـةزا
بـةَ ؾـيَوةيـة :
ئةطةض بةُـى ئيػـطِائيـى نووبِـة ًيػــطِةوةو ةوكـٌطِاُييـاْ تيَـسا كطزبـآ ،ئــةوة
زيـاضة ،بـةآلَ ئةطــةض ُةؾـــهووبِةوة ًيػـــ ِط كـة زةغــثياْ بـةغــةض ئـةو ؾـــثاُةزا
طـطتبـآ ًـاوةى غــيَـعزة ( )13غـايَ ةوكٌطِاُيى بلـةْ ً ،ـازاَ زوايى ئةو ًيــطاح
خاؾــٌاواُةى كة هة فيــطنةوْ زاضوزةغــثةكةى بـةيــآ ًـاوْ  ،بــةُى ئيػـــطِائيى
هــ َييـاْ بـةٓطةًةُــس بووبــّ ،ئايـةتةكاْ ئـةو واتايـة ٓـةض زةطةيـةُّ .
ٓ )3ـةضوةٓـا هة غـووضِةتى (سياذَّإل) ئــايةتةكاُى  25( :تـا  )29زا  ،خــوا زةفـةضًويَ :

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ
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ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،واتـــة :نـــةُسياْ بـــاغ بيَػــــثاْ كــــاُى
غـةضنـاوة بـةيآ ٓيَؿــ ! وة نـةُساْ كـؿــثوكا َي ييَطاو ضِيَطاى بــاف ! وة ُـاظ
ُي ـٌةتيَم كة تيَيسا خؤؾـطوظةضاْ بووْ ،ئاوا بةو ؾيَوةية  ،وة كطزًاْ بة ًيــطاتى
طـةهـيَلــــى زيلــة{ ،كــة طةهـــى (بِـــو سط ااشس)ٌٝ٥ة وةن هــة غ ــووضِةتى (سيؼ ااعشس)٤زا
ٓـاتوة  :ﭽﰉﰊﰋ ﰌ ﰍ ﭼ} .

خاؾـــــاْ زةفـــــةضًوآ  :ﭽ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﭼ ُة ئاغـٌاْ ُة ظةوى بؤيـاْ ُةططيـاْ ،وة ناوةضِيَؿـيـاْ ُةكـطا.
كةواتـة  :نوضِئـاْ هةطـةيَ ئةو ضِيوايةتة هـة ًيَــصيِـــة ًيػـــطِييةؾسا زةطواـآ  ،كـة
(د.لذلُذلتٛفٝللؿذقٓ )ٞيَِـاويةتـى .
ٓـةضوةٓـا ئـةوةى نوضِئـاْ فةضًوويـةتـى  :هةطـةيَ ئةو ضِايةؾـــسا زةطواــآ  ،كـة هـة
ٓـةًاْ ضِيوايـةتـسا ٓـاتوة  ،كة زةهَــآ  :فيـطنةوْ غـوخاكةيةكةى هـة ضِووبـاضى (ُيـى)زا
خِلـاوْ ُ ،ـةن هة زةضياى غـووضزا ( ،زةضياى غـووض)يـ ئةوكــاتة (حباشلسيكًاضّل) يـاْ
خآ طـوتوة  ،نوُلــة خـوا  هة ئـايةتةكـاُسا وؾـةى (ٜاِ) بـةكـاضزيَِــآُ ،ـةن وؾــةى
(حبااش)  ،وة وؾـــةى (ٜااِ)يـــ و َي ـطِاى ًاُــاى زةضيــا (حبااش) ًاُــاى ضِووبـــاض (ْٗ ااش)يـــ
زةطـةيةُــآ  ،با تةًاؾـا بلــةيّ :

 /1هة غـووضِةتى (طه)زا زةفـةضًويَ  :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ،واتة( :ئةى ًووغــا !) يــاز
بلـةوة كـاتيَم غطوؾـٌاْ بؤ زايـلـج كـطز  ،ئـةوةى كــة بؤًاْ غـطوف كـطز (يـاُى :
خةيامماْ بؤ ُــاضز  ،خػـثٌاُة زهَــى) كة ًووغـا خبة ُيَــو تابووتيَـم (غـِسوونــيَلى
زاضةوة  ،كة ئـاوى تيَِةنـآ) وة زوايـى تابـووتةكـة خبـة ُيَو ( ٜاِ)ةوة ....
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ئِجـــا (ٜا اِ) زةطواــــآ كــة ًةبـةغـــج خ َيـــى ضِووبــاضى ُيــى ب ـآ ،وة زةؾطوا ــآ
ًةبـةغـج خيَـى زةضيـا بـآ ،بــةآلَ بيَطوًـاْ هيَـطةزا ًةبـةغــج خيَــى ضِووبـاضى ُيوـة،
نوُلـة كؤؾلى فيـطنةوْ هةغــةض ضِووبـاضى ُيـى بـووة ،وة هـة زةضيـاى غــووض زووض
بووة ،كـةواتة ٓ )ِٜ( :ـةضنةُسة هة بِـةضِةتـسا ٓـةَ ًاُاى ضِووباض زةطـةيةُــآ ٓــةَ
ًاُاى زةضيــا ،بـةآلَ هــيَطةزا بـة ًاُاى ضِووبــاضة .

 /2ئِجــا هـة غــووضِةتى (سيكـااف)زا بـةٓــةًاْ ؾـيَوة ،زةفــةضًوىَ :ﭽﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ،واتة :وة غـطوؾـٌاْ
بؤ زايلـى ًووغـا كـطز كة ؾـيـطى بسةيـة  ،ئِجـا ئةطـةض ًةتطغــييج هيَــى ٓــةبوو ،
فطِيَى بسة ُيَـو (ٜاِ)ةوة .
كـة بيَطوًـاْ ًةبـةغـثى خآ ضِووبــاضى (ْ ٝاٌ)ة .

 /3ئِجـا هة زضيَصةى بـةغـةضٓـاتةكةزا  ،هة غـووضِةتى (طا٘ل)دا زةفـةضًوىَ  :ﭽﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ،واتـــ ــة  :فيــــــطنةوْ بــــــة
خـــؤى بـــة غـةضباظةكـــاُيةوة  ،ؾـــويَِياْ كــةوح ( ،ؾـــويَِى ًووغـــا طـــةهةكةى
كـةوح)  ،وة هـة ()ِٜزا ئــةوة زايدؤؾـد  ،كـة زايدؤؾـد( ،يـاُــى  :ئــاو زايدؤؾـد)،
كـةواتـة ٜ( :اِل) ٓـةَ زةطواـآ ًةبـةغـج خيَى زةضياى غـووض بـآ ٓ ،ـةَ زةؾطواآ
ًةبـةغـج خيَى ضِووبـــاضى ُيــى بـآ .
 /4وة هة زضيَـصةى بـةغـةضٓـاتةكةى (سيكـافل)يؿسا هة ئــايةتى شًـاضة ()40زا ٓ ،ــاتوة

زةفـــــــــــــةضًويَ  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ،واتــة :خــؤى غـةضباظةكـــاُيٌاْ طـــطح
فطِيٌَـاْ زاُة ُــاو (ٜاالِ) ،كـة زيػـاْ زةطواـآ ًةبـةغــج خيَــى ضِووبـاضى ُيـى بـآ ،
وة زةؾطواـآ ًةبـةغـج خيَى زةضياى غــووض بــآ .
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ئِجـــا ئـاؾــلطاية كــة زايلــى ًووغـــا تابووتةكــةى هــة ضِووبــــاضى ُيــى ٓـاويؿـــثوة ،
كةواتـة ٓ :ـةض كـاَ هـة ( :حبش) و (ْ اٗش)  ٜ( ،اِ)ًيــاْ خــآ زةطوتــطيَ .
بــةآلَ هـة تةوضِاتــسا زةهَـــآ  :بـــةُى ئيػـطِائيى كـــة هـة ًيػـطِ زةضنـووْ  ،يةكػـــةض
نــووُة زةؾـــثى غــــيِا ،وة بـــة زيــاضييل ــطاويـ زة َه ــآ  :فيـــطنةوْ غـــوخاكةى هــة
زةضيـــاى غــــووضزا خِلـــاوْ  ،واتــــة  :تــةوضِاح هةطـــةيَ ئــةو ضِيوايـــةتة هــة ًيَصيـــِة
ًيػـطِييـة زا ــ ئةطـةض طـطمياْ ضِاغـج بـآ ـــ تيَلسةطــطيَ ،نـوُلة هـة تةوضِاتـسا زةهَــآ :
يةكػــــةض نــــووُة زةؾـــــثى (ط اآٝال) ،وة بـــــة زيــــاضييلطاويـ زةهَـــآ  :فيـــــطنةوْ
زاضوزةغــثةكـةى غـوخايةكةى هة زةضياى غـووضزا خِلــاوْ  ،وةن :
 – 1هــــة (سيتفظا ا لسيتطبٝك ااٞليًهت ااابلسيا ااُكذغ،لسيعٗ ااذلسيك ااذ،ِٜلط اافشلسخل ااشٚد،ل
رااشل
رشَس٤لسي َب ِ
ؿا ِ
ؼ ا ِع ل َعبِااشل َ
سإلؿااراح:ل،13لقل)158زا زةهَــآ ( :إٔ َُْٖااالسقِالاتَادَ سهلللسي ٖ
ذَُاش..ل) ،واتــة  :بيَطوًاْ خـوا ئةو طـةهةى (واتة :طـةهـى بــةُى ئيػـطِائيى)ى بـة
سألَ ِ
بيـابـاُى زةضياى غـــووضزا  ،خــةضِاُــسةوة .
ٓ - 2ـةضوةٓـا هة (إؿراح)ى ()15زا هـة خـةضِة ()163ى ٓـةًاْ غـةضنــاوة زا زةهَــآ :
رشَس٤لػ اٛلس،)...
ؿا ِ
راٛل َ
جٗاٛسل َْ ِ
ذ َُاشل ََ ٚت َٖ ٛ
أل ِ
راشلس َ
رٌَلَُٛطا٢ل إطاشَسٌٝٔ٥ل َٔأَلسي َب ِ
( ُعِٖلس ِس َت َ
واتة :زوايى ًووغـا بــةُى ئيػـطِائيوى ٓـة َهـطــطح طواغــثِيةوة ،خيَؿـياْ كـةوح هـة
زةضياى غـووضةوة  ،وة ضِوويـاْ كـطزة بيــاباُى غــووض (كـة ًةبـةغــج خيَـى بيابـاُى
زةؾـثى غــيِاية).
جَُاعَ اا١ل
 - 3وة هــة (إؿ ااراح)ى ( )16هــــة خـــةضِة ()163زا زةهَــآ ( :عُ اِٖلسِْ َت َكًَ اتِلنُ آٌل َ
طاآٝا،َ٤ل
ط ا لسيَٛس ٔق َعاا١ل َ ا َِٔٝلإًٜٔااِٝلٔ َٚ
رشِس٤ل ٔ
ؿا َ
ط اشَسٌٝٔ٥ل َٔ أِلإٔلًٜااَِٝلذَ ٖتاا٢لأَ ِق َب ًُااٛسلإٔيالا٢ل َ
إٔ ِ
جِٗٔلَٔأِلأَ ِسْٔلَٔـاشل)،
ََ ٚر ٔيوَلفٔٞلسيّٛٝلسخلَأَعلعَؼَشلَٔلسيؼٗشلسيثاْٞل َ ِعذَلَُّاشٔ ٚ
واتة :زوايــى ٓــةًوو ئـةو كؤًةهَـــى بــةُى ئيػــطِائيوــة  ،هـة ئيويٌـةوة زةضنـووْ ،
ٓـةتاكـو ِضووياْ كطزة بيـابـاُى غـد  ،كة زةكةويَثة ُيَواْ ئيويٍ غيِاوة  ،ئـةويـ
هة ضِؤشى ()15ى ًاُطى ( )2هة زواى زةضنووُياْ هةغـةض ظةًيِى ًيػــ ِط .
ًةبـةغـــج ئةوةيــة كــة ئـــةوةى كــة هــة نوضِئـــاُسا ٓـاتـــوةٓ ،ـــةَ هةطـــةيَ ئــةوةزا
زةطوُـج ــآ كــة هــة خةمي ــاُى ك ــؤُسا ٓـــاتوة ٓ ،ـــةَ هةطـــةيَ ئــةو ضِيوايةتــة ًيػ ـطِيية
كؤُـةف زا زةطواـآ  ،كة خيَـؿــثـط ٓيَِـاًـاْ .
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بـا غـةضاى نـةُس غـووضِةتيَلى زيلـة بسةيّ ،كة نؤْ باغـى زةضباظبووُى بـةُى
ئيػــطِائيى خِلـاُى فيـطنةوُييةكـاْ زةكةْ ،كـة ظياتط تيؿـم زةخةُة غـةض ئةو
بابـةتـة :

 )1خـواى خةُٔـاُـعاْ هة غـووضِةتى (يوُؼ)زا زةفةضًويَ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﭼ ،واتـــــــة :
بـةُى ئيػطِائيوـٌاْ بـة زةضيازا تيَدــةضِاُس  ،وة فيــطنةوْ غـةضباظةكــاُى هـة ضِووى
زةغـثـسضيَصيـى غِووضؾليَِييـةوة  ،ؾـويَِياْ كةوتّ ظوهَـٌياْ هـآ زةكطزْ ٓ ،ـةتا
كـاتيَم كة فيـطنةوْ خةضيلى خِلـاُـآ بوو  ،طـوتى  :بـطِواَ ٓيَِــا  ،كـة يطــة هـةو
خةضغـااوةى بـةُى ئيػــطِائيى ئيٌــاُيـاْ خـآ ٓيَِـاوة ٓ ،ي خةضغـااوى زيلة ُـد،
وة ًــّ هــة ًوـلةنـــاْ طـــةضزْ كةنـــامن ( .خـــوا زةفــــةضًويَ)  :ئـــا ئيَػـــثا ئيٌــاْ
زيَِــــى ! كــة خيَؿـــا غـةضخيَهـييـــج زةكــطز  ،وة هــة خطاخةكـــاضاْ بــووى  ،ئــةًطِؤ
يةغـثةكـةح زةضبـاظ زةكــةيّ  ،تاكـو بؤ خةهَـلى زواى خؤح ببى بـة ُيؿــاُةو ببـى
بـة خةُــس  ،وة بيَطــوًاْ ظؤض هة خةهَـلى هة ئـايةتـةكـاُى ئيٌَــة بـآئـاطـاْ.
كـة زيـاضة ئةًـة ئي جــاظيَلى ٓـةواهَـيــى (إعحاااصلَّبااشٟل)يؿـى تيَـــساية  ،نـوُلة
تاكـو ئيَػـثاف يةغـثةى فيـطنةوُى ًووغـا هة ًؤظةخاُةى ًيػـطِ ٓـة َهـطيــطاوة ،وة
بـةهَـيَِـى خـواى خةضوةضزطـاض ٓـاتؤتـة زى .
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 )2وة هــة غـــووضِةتى (طاا٘)دا  ،خـــواى خةضوةضزطـــاض ئـــاوا باغـــى زةضباظبووُـــى طةهـــى

ًووغـــــاى كــــطزوة  ،زةفــــةضًوىَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ،

واتــة :ئيٌَ ــة غـطوؾـ ــٌاْ بــؤ ًووغـــا كــطز ( ،وةةييٌــاْ بــؤ ُــاضز) كــة بـــة ؾـــة
بـةُسةكـامن غـةفةض خآ بلـة ،وة هة زةضيــازا ضِيَيةكياْ خيَؿــاْ بـسة{ ،واتـة :طؤنــاْ
هة زةضيــا بــسة ــ وةن هـة ئـايةتةكــاُى غــووضِةتى (سيؼلاعشس)٤زا ٓـاتــوة ـــ بـا ؾــةق
بب ــآ} وة ضِيَيــةك وؾــم ُ ،ــة ًةتطغـي ــى ئــةوةح ٓـــةية كــة خ َيــج بطـــةْ ،وة ُــة
ًةتطغـي ــى خِلـاُيؿـــج ٓـــةية  ،ئِجـــا فيـــطنةوْ بـــة خــؤى غــةضباظةكـاُيـــةوة
ؾـويَِيـاْ كـةوح  ،بـةآلَ هة ُيَـو (ٜلاِ)زا ؾــثيَم ٓــاتة غــةضياْ كـة ٓــاتة غــةضياْ
(كــة ًةبةغـــج خِلــاُيـــاُة) ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،وة فيـطن ــةوْ

طـةهةكـةى خؤى طوًــطِا كــطزو ،ضِيٌَِــايى ُةكــطزْ .

 )3وة هــة غـــووضِةتى (سيؼااعشس )٤ئـــايةتى  52( :تــا )66زا زةفــةضًويَ  :ﭽﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎ ﰏﰐ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ،واتــــــة:
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وة وةةييــاْ بؤ ًووغـا كطز  ،كة بـة ؾــةو خيَـــ بـةُسةكــامن بلـةوة  .وة بيـاُبــة
نوُلـة بيَطـوًاْ ئيَـوة ضِاوةزووُـطاوْ {واتة :زاضوزةغـثةى فيـطنةوْ غـوخايةكةى
ؾـويَِثـــاْ زةكـــةوْ} فيـــطنةوُيـ ُ ــاضزى بــؤ ؾـــاضاْ  ،يـاضِنييـــاْ ياضِياُــسا
خةهَـلــــياْ كؤكــــطزةوة  ،طوتيــــــاْ  :ئـــــا ئةواُـــة كـؤًةهَــــيَلى كــــةًى ُــــابووح
بآزةغــــةآلتّ ،وة ئةواُـــة ظؤض ضِنـــى ئيٌَـــةياْ ٓـةهَػــــاُسوة ،وة ئيٌَـــة خةهَـلـــيَلى
ظؤضيؿـــد طةهـيَــــم وضيـــايّ ظؤض خــ ِط نـــــةن طــــوضج طـؤهَـــــد  .غـةضةاــــاَ
ئــةوامناْ هــةُيَو بــاغ كـــاُى غـةضنـاوةكـــاُياْ وةزةضُــاْ ( ،واتــة :فيـطنـــةوْ
زاضوزةغــثةكـةى) وة هة ُيَو ئةو خةظُـةو غـةضوةح غـاًاْ ئةو ييَطـاو ضِيَطــا خـطِ
نـةيـ ُؤؾـةى كة تيَيـسا بـووْ ،وة زةضًاُـِــاْ ،ئــاوا بــةو ؾـيَوةية  ،وة كطزًـاْ
بــــة ًيـ ــطاتى بـ ــةُى ئيػـ ــطِائيى { ،واتـــة  :هـــة زواى ئـ ــةواْ زاًــــاْ بــــة بــــةُى
ئيػــطِائـيـــى ،بـةخيَـــى ئـــةوةف زةبـــآ هيَـــى بــــةٓطةًةُس بووبـــّ} ،وة ئـــةواُيـ
ؾـويَِياْ كةوتّ زةًةو ضِؤشٓـةآلح  ،ئِجـا كـاتيَم زوو كؤًةهَةكـاْ هيَم وةزةضكةوتّ
ٓ ،ـاوةآلُى ًووغـا طوتياْ  :ئيٌَة زةطيـطيَد (زةًاُطـةُـآ) ً ،ووغـا طوتىُ :ـةخيَط،
ًّ خةضوةضزطـاضَ هةطـةهٍَ زايةو ضِيٌَِاييٍ زةكـاح ،وة غطوؾـٌاْ بؤ ًووغـا كـطز كـة
 :طؤنـاُةكة هة زةضيـازا بـسة  ،ئـةويـ هيَـيــسا ،وة بـوو بــة زاآلُيَـم كــة ئـةًالو ى
وةن كيَـوى ًـةظْ بووْ ( ،نـوُلة زيــاضة ئـاوةكـــة بـةغــثوويةتى)  ،ئِجــا ئـةواُى
زيلـةًاْ وةُيــعيم خػــــ  ،وة ًووغــا ئةواُـةى هةطــةهَيسا بـووْ ٓ ،ــةًووًاْ
زةضبـاظ كـطزْ  ،خاؾــاْ ئةواُـى زيلــةًـاْ ٓـةًووياْ خـِلـاُـسْ .

 )4وة هة غـووضِةتى (سياذَّإل)زا زةفةضًويَ  :ﭽﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ ،واتـــــــة ( :بــــة ًووغــــ ــاًاْ
طـوح  ) :بـة ؾـةويَ خيَـ بـةُسةكـامن بلــةوة (غــةفةضى ؾــةوياْ خيَبلـــة) نـوُلة
ئيَـوة ضِاوةزووُــطاوْ (ئـةواْ ؾــويَِثاْ زةكـةوْ ئةطــةض ضِؤشبـآ ،زةتـاُبــيِّ)  ،وة
زةضيايـةكة بـة كطاوةيــى بـةيــآ بٔـ َيوَــة ،نـوُلة ئـةواْ غـةضباظاُيَلــّ زةخِلــيَّ،
(واتـة :كة طؤنـاُج هة زةضياكــةزا  ،هيَـى طــةضِيَ  ،بـا ٓــةض كـــطاوة بـــآ  ،كــة ئيَــوة
زةضباظبووْ  ،طـؤناُى هــآ ًةزة ويَلـبيَـثةوة ،بةهَـلو هـيَى طةضِيَ  ،با ٓةض كطاوةبـآ ،
وة ئةواُيـ يةكػةض بةزواى ئيَـوةزا تيَى بلةْ ،وة كاتيَم كة ٓةًووياْ ٓاتِـة ُيَـو
زةضيا  ،خواى باآلزةغج بؤخؤى زةضيايةكة ويَم زيَِيَثةوةو ٓةًووياْ زةخِلـيَّ) .
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ًـةغــةهـةى ٓـةؾــــثةَ  :كـة خــوا زةفـةضًويَ  :ﭽﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ،واتــة :وة وؾــــةى ٓـــةضة نــــاكى خةضوةضزطـــاضح بـــؤ
بـةُى ئيػــطِائيى ٓـاتة زى  ،بـةٓـؤى خؤضِاطـطييــاُةوة  ،ئِجــا ئــايا ئـةو وؾــة نـاكــة
كـاًةي ــة ؟ وا خيَسةن ـآ ئــةوة ب ـآ كــة خـــواى بةخؿــــةض هــة غـــووضِةتى (سيكـااف)زا
زةفةضًويَ:

ﭽ    

 ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ،واتــــة :وة زةًاُــــةويَ نـــــاكة
بلـةيّ هةطـةيَ ئةواُـةزا كة هـة ظةوى زا نةوغـيَِطاوُةتـةوة ،وة بيـاُلـةيِـة خيَؿــةواو
ةوكٌطِاْ بياُلةيِـة ًيـطاتطــط ،وة هـة ظةوييـسا زةغــةآلتياْ خـآ بـسةيّ ،وة خيَؿــاُى
فيـطنةوْ ٓـاًاْ غـةضباظةكـاُياْ بسةيّ ،ئةوةى كة هيَى زةتطغـاْ .
كـــوضزةواضيى خؤًـــاْ زةهَـــيَّ ( :ئــةوةى بثـطغــــآ ُاخةهـػــــآ) ئــةوةى كــة هـــيَى
زةتطغـــاْ  ،ئــةوة ب ــوو كــة ضِؤشيَ هــة ضِؤشاْ ئــةو خة َه ــلةى كــة زةيـاُـهـةوغــــيَِِةوة ،
هــيَياْ ضِاخــةضِْ ؾـؤضِؾــياْ هــة زش بلــةْ  ،وة ةاهَـةت َيــم بيَثــة ئـــاضاوة  ،كــة تووؾــى
ظةضةضو ظيــاْ بّ  ،وة ئةو بـةهَـيَِـةى خـواى زةضووكــةضةوة ٓـاتــة زى  ،واف خيَسةنــآ
ئةو وؾـة ٓـةضة نـاكةى خةضوةضزطـاض ً ،ةبـةغـج خيَى بطِياضو بـةهَـيَِى خـــوا بــآ  ،كـة
بـة وؾـة ًوباضةكـةكـاُى  ،فةضًوويـةتـى  ،بـة باؾــثـطيّ ؾـيَوة بـؤ بــةُى ئيػــطِائيى
ٓـاتؤتة زى .

ًـةغــةهــــةى ُـؤيــــةَ :كــــة زةفــــةضًويَ :ﭽﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ ،وة ٓـــــةضنى كــــة فيـــــطنةوْ طـةهةكــ ــةى
زضوغـثياْ كطز ،بـة كـاضاًةيـى هـيَعاُـيى  ،ويَـطاُـٌاْ كـطز ،
ؿآِع) بطيثي ــة هــة ٓـــةض ؾـــثيَم كــة ًطؤ ــ بـــة كـاضاً ــةيى هيَعاُيــى
وؾــــةى ُ ( :
وةغـثايى بيلـاح ،بؤية (ؿاأْع ) كةغـيَلة كـة ؾــثيَم زضوغــج زةكــاح بــة كـاضاًــةيى،
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(ﯲ ﯳ ﯴ) ئةوةف كة وةن غـةنف غـةضباْ غــاباح زضوغــثياْ
زةكــطز ،كــة زةطواـآ وةن خيَؿــثـــطيـ ئـاًاشةًــاْ خ َيــسا ً ،ةبـةغـــج ئــةو كؤؾــــم
نــةآل ت ــة ضو بيِـاياُـــة ك ــة هــة ؾـاضةكـــاْ بِياتيــاْ زةُ ــاْ  ،وة ٓـــةَ ئــةو كــةخط
غـاباتاُة بـّ  ،كـة وةن ٓـاويِــة ٓـةواض زضوغـثياْ زةكــطزْ  ،واتـةٓ :ــةَ ئــةوةى كـة
بــؤ شيــاُى ظغـــثاُة بــؤ كـــاتى باضاُــــة ٓ ،ـــةَ ئــةوةى بــؤ كـــاتى ٓـاويِــةٓـــةواض ،
زضوغـثياْ زةكطز ٓ ،ـةًووميــاْ كـاوي كــطز ضًِاُسًــاْ .
ٓـة َهـبـةتة هيَــطةزا خـواى كـاضبةيـآ  ،زوو ؾــثاْ زةفــةضًويَ :
يةكــةَ  :كـة بـةُــى ئيػــــطِائيى بـةهَــيَِى خــواياْ بــؤ ٓــاتة زى ،وة خــوا زةغـــثةآلتى
خيَــساْ هةغـةض ظةوى .
زووةَ  :بــــة خيَهةواُةؾــــةوة  :فيــــطنةوْ زاضوزةغــــثةكةى كـــة ظوهَـــٍ غــــثةًياْ
هـآزةكـــطزْ  ،خــــواى باآلزةغـــــج ًوهَـــم ًـــايَ ةـــايَ خـاُووبــــةضةو كةخــــــطو
غـــاباتى هــــآ ضِووخــاُسْ ه َيــى تيَلــــساْ  ،زيــاضة ئةًــةف ياغـــايةكى خـــواية  ،كــة
ٓـةًيؿـــة خـــواى خةضوةضزطـــاض وةن ياغـــايةن هةطــةأل نـةوغـــاواْ زايـــةو  ،زشى
غــثةًلـاضو نةوغـيَِـةضاُـة ،نوُلــة زوو ئايةتــةكةى (سيكاـ افل) بـة شًـاضة ( 5و
 ، )6خــــواى كـاضبــــةيآ ياغــــايةكى خؤييــــاْ تيَــــسا زةخــــاتةضِوو كــــة  :هــــةطةأل
نـةوغـاواُةو زشى نةوغـيَِـةضاُـة .
كـةواتـــة  :غـةضخػـثِـــى نةوغـــاواْ  ،غـوُِـــةح ياغـــايةكى خـوايـــة  ،ويػــــثى
خوايـــاْ هــة خؿــــثة ٓ ،ـــةضوةن هــة بــةيّ بـطزُـــى غـثةًلـــاضاُيـ زيػـــاْ ويػـــثى
خـوايـة  ،واتة  :ويػـثى خـوا هـة زشى غـثةًلــاضاُة  ،وة خاهَدؿــثى نةوغيَِــطاواُة ،
بـــةآلَ زيــاضة نةوغـيَِـــطاواُيـ زةب ــآ بـةضخ ــؤزاْ بلـــةْ  ،خةب ــاح بلــةْ  ،خــؤ
ًاُسوو بلـةْ  ،تيَبلـؤؾـّ ُ ،ةن زةغـثةو ئةشُؤ زابِيؿّ  ،زةغـج بــة خـــؤياْ زا
بـةضزةُــةوة  ،نةوغــاواُيَم كة تيَبلـؤؾــّ خـؤ ًــاُسوو بلـةْ  ،بيَطوًـاْ خــواى
باآلزةغــــج هـــة خؿــــثياُةو غــــةضياْ زةخـــاح  ،نـــوُلة خــــواى خةضوةضزطــــاض ئـــةَ
غـةضظةًيِـةى بؤ ئـةوة زاُةُـاوة كـة فيـطنةوْ فيـطنةوُييـةكــاْ تـةضاتيَِى تيَـسا
بلــــةْ  ،خةهَــــم بلةُ ــة كؤيوــــةى خؤيــــاْ ،بـةهَــلـــو خـــوا ئ ــةَ غـةضظةًيِ ــةى
زاُاوة ،تاكـو خةهَـلى تيَـسا تـانى بلطيَثـةوة  ،ئِجـا زيـاضة بــة كــوفط ئيٌـاْ خـةهَم

....

()137 – 130

[ ] 605

زةتـــواُّ هـــةَ غــــةضظةًيِةزا شيـــاْ بـةغــــةض بــــةضْ ،بــــةآلَ بــــة غـثةًلاضيــــى
زابةؾــبووُيـاْ بؤ غــثةًلاضو غــثةًويَـلطاو (ظاا لٚلَعًاّٛل) ٓـاوغـةُطــيى شيـاْ
تيَلـسةنـ ــآ ،بؤيـ ــةف ؾــــةضي ةتى خــــوا ضِيَطــــاى زاوة  ،كـ ــة ًطؤ ةكــــاْ ئةطــــةض
ضِة

بـةتيــاْ هــة كـوفــط ب ـآ  ،كـــوفط ٓـة َهـب ــصيَطْ  ،وةن زةفــةضًوىَ  :ﭽ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮒﭼالكـهـ ــ  ،واتـــة  :كـــــآ زةيـــةويَ بـــا ئيٌـــاْ
بيَِــآ كـــآ زةيــةويَ با كـافـــط بـــآ  ،بــةآلَ ؾــةضي ةتى خــوا ضِيَـى ُـةزاوة  ،كـة
خــةهَم ظوهَــٍ بلـــاح ُةيفــــةضًوة َ (( :ف َُ أِلػ اااَ٤ل َف ًِ اَٝعًِِٔل ََ َٚأِلػ اااَ٤ل َفًِ َِ ٝع اذٍٔ))،
بؤنى ؟ نوُلـة وةن ظاُاياُى ئيػالَ طوتـووياُةَ ( :قالذِل َٜالذُُّٚلسيا ُُ ًِ اوُللََاعَلسيهُلاال ِفشٔل،ل
َٚالَل َٜاذُُّٚل ََعَلسيعُ اًِِ) ةوكٌــطِاُيى بـة كـوفـــطةوة بــةضةواَ زةبـــآ ( ،ئـةو ٓــةًوو
زةوهَـةتـاُة كـافــطْ  ،ض بـةآلؾـــياْ ُيـــة ةوكــٌطِاُيى زةغــةآلتياْ بــةضزةواَ
غـةنـاًطيـطة) بـةآلَ هةطـةأل غــثةَ زا ةوكـٌطِاُيـى بـةضزةواَ ُابـــآ  ،ئــةوة وآلتــى
ًػـوهٌَاُاُّ تةًاؾـا زةكــةيـّ  ،نوُلـة ٓـةض كـاًيَلـياْ زيلـثاتؤضيَـم خؤى هةغــةض
فــةضِظ كــــطزوة غـــثةَ زةكـــاح ،ؾــــؤضِؾى هــة زش زةكــطيَ ئـــاشاوة خةيــسا زةبــآ
ئـاؾـووة خةيـسا زةبـــآ  ،بؤيــة خــوا ٓــةَ بـة ئيــطازةى طـةضزووُــيى و نـةزةضيــى
(سإلدسس٠لسيها ْٝٛاا١لٚسيكاذسٜا ا١ل)و ٓ ،ــةَ بــة ئيـــطازةى ؾـــةضاى فةضًاُيـــى (سإلسسد٠ل
سيؼ ااشع١ٝلٚسألَش ٜا١ل)ى خـــؤى ضِ َي ــى هــة كـاف ــطبووْ ُةطـــطتوة  ،زةب ـآ ًطؤ ـةكـــاْ
ضِيَـيـاْ ٓـةبــآ  ،كـة كــوفط ٓـة َهـبصيَــطْ  ،يـاْ ئيٌـاْ ٓـةهَبـصيَــطْ  ،نوُلـــة بـةبآ
ئـةوة ُاطواـآ تانيـبلـطيَِـةوة  ،بــةآلَ تانيلــطزُةوةى ًطؤ ةكــاْ  ،خـةكى هةغــةض
ئةوة ُةكةوتــوة ظوهَـــٍ بلـــةْ  ،بـةهَلــو ظوهَـٍ هـة يةكـسى كطزُيـاْ  ،زةبيَثـة ٓـؤى
تــةُ بـــة يةك ــسى ٓـة َهـهــِد تيَلــــهووُى غـــةض ظةوى  ،بؤيــة ؾـــةضي ةتى خـــوا
ضِيَطـا بة ٓيـ يؤضيَـم ضِآ بـة غـثةَ ُــازاح ،هـة ةاهَـيَلـــسا كـة ضِيَطــا زةزاح خةهَــم
كـوفـط ٓـة َهـبصيَـطْ ،وة خـوا يـةبـطى هة بـةُسةكـاُى ُةكـطزوة  ،بـؤ ئـــةوةى ئيٌــاْ
بيَـ ــِّ ٓ ،ةضنةُــــسة بيَـطوًــــاْ ئيــــٌاُى خؤؾــــسةوآ ضِنــــى هـــة كـوفــــطة  ،وةن
فةضًوويةتى  :ﭽ ...ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ...ﮞﭼ

الشمـز .
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د ه ر ش و.هب ند ه كا ني هب هس ر ىـا تي
موو سا (عليو السالم) و فير هع و ن
ئِجــــا بـــا بـــعاُد ض زةضؽ خةُسيَــــم هـــة بـةغـةضٓــــاتى ًووغــــا فيــــطنةوْ
وةضزةطيــــطيَ  ،ئيٌَــــــة زةتــــواُد بـــــة ى كــةًــــــةوة ُــــــؤ ( )9زةضؽ خةُــــس هــــة
بـةغـةضٓـاتى ًووغــا فيـطنــةوْ وةضبطـطيـّ :
 /1خاواثةزضامي ء دادطاةزي لةاليةك ،وة شاككء كااوءسء ضاامة لاة الياةك
ديكةوة ،ثيَكاةوة ثةيوةضانت :
وات ــة ُ :اطواــآ خةهَـلـــيَم بـــة ضِاغـــثيى خـواخةضغـــج بــآ  ،زازطـــةض ُــةبآ ،
بـةتايبـةتى ةوكـٌطِاُـاُى خواخةضغـج ُ ،اطـواـآ زازطــةض ُةبــّ ٓ ،ــةضكةغيَم كـة
خـــوا خةضغـــج ب ـآ  :هــة خـــوزى خؤيــسا  ،هةطـــةيَ ً ــايَ ًِـساهَـةك ــةى زا  ،هةطـــةيَ
ئةواُةزا كـة زةغـثةآلتى بـةغـةضياُسا ٓــةية  ،بـةُسايةتييـةكــةى بـؤ خــوا واى هـــآ
زةكـاح كـة زازطـةض بآ  ،ئةٓوـى ئيِكـاف بآ  ،وة نـاوى هة غـثةَ ُـةبـآ .
بـةآلَ ؾـيـطن كـوفط ٓ ،ـةًيؿـة وا هة خاوةُةكةي زةكــاح ،كـة غــةض بـؤ غــثةَ
بلـيَؿــــآ ً ،ةطـــةض نـواضن َي ــوةى بــؤ زاُ ــطابآ  ،وةن ئيَػـــثا هــة وآلت ـاُى ضِؤشئـــاواو
ضِؤشٓــةآلح زا ٓـــةية  ،طـــةض غيػــثةًيَم ٓـةبــآ كــة زةغــثياْ بطـــطيَ هةًدــةضياْ
هةبـةضزةًـــسا زضوغــــج بلــــاح ،ئةطــــةضُا ؾــيــــطن كــــوفط كــــاتيَم زةنـ ـيَثة زيَ
زةضووُى ًطؤ ــ  ،هـة نةنــ َى ُاخيــاُسا ييَطيــط زةبـــآ  ،ضِيَطــاى طوُآــو تـاواْ
ظوهَـــٍ بـــؤ خاوةُةكـ ــةى ئـانـــــووغ تةخـــــج زةكــــاح  ،بــــة خيَهـــةواُةى ئيٌـــاْ
بـــةُسايةتيى كـــطزْ ب ـؤ خـــواوة  ،ئيٌ ــاْ بـةُساي ــةتيى بــؤ خـــوا  ،زةغـــثى ًطؤ ــ
زةطـــطآ ضِيَطـــا زةطـــطيَ ه ــةوة ك ــة غـــثةَ بلـ ــاح  ،بؤن ــى ؟ زةهَــــآ  :ئـــةو ًـطؤ ـــة
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ًطؤ ـيَلى وةن تؤية  ،ئةويـ بـةُسةى خـواية وةن تـؤ  ،خـوا هـيَج زةخطغـــيَثةوة !
بةهَــآ ئيٌـاْ وا هة ًطؤ ـ زةكــاح كـة زةغــثى ُةنيَثــة ظوهَـٌــةوة  ،ئةطــةض هةطــةيَ
ئيٌـاُةكــةيسا ضِاغــج بلـــاح ،بــةآلَ ئةطـــةض ٓــةض بـــة زضؤ بــة ضِواهَــــةح خـؤى بـــة
ًػـــوهٌَاْ بـة ئيٌاُساض هة نةهَةَ بساح  ،ئةوة نػـةًاْ هــةوة ُيــة .
ئِجـا ضِةُطـة يةكـ َيـم بوَـــآ  :ئـةزى بؤنــى ئـةو وآلتـــاُة ًوؾـطيم كـافطيؿــّ
غـثةًيـ ُاكـةْ ؟
 - 1زةهَـيَـيـّ ٓ :ـةهَبـةتة غـثةَ ٓـةض ٓـةية  ،هةُيَـو خؤؾــياُسا غـثةَ ٓــةض ٓــةية ،
ئةزى ئةوة غـثةَ ُية ،كـة ٓـةُسيَلــياْ خـطِْ هةغــةضياْ ضِشاوة  ،ظؤضبـةؾـــياْ
نــطِْ طـةهـيَلــــياْ هةبـــةض بــطِاوة ؟ كةغـــة ظؤض غــاًاُساضةكاُيـــاْ ضِةُطـــة بـــة
شًاضةى خةاـةكـاُى زةغـثيَم  ،ياْ ٓــةض زوو زةغــج بصًيَـطزضيَــّ ،هـة ظؤضبــةى
هة وآلتــاُى ضِؤشئـاوازا  :خــاوةُى ()% 90ى ًوهَم ًا َي غــةضوةح غــاًاُى ئـةو
وآلت ــةى خؤياُــــّ )% 90( ،ى خةهَـلةك ــةف خاوةُــــى ( )% 10يــة ،ئــــةزى ئــةوة
ظوهَــٍ ُيــة ؟
 - 2ئِجـا ويَطِاى ئـةوةو غـةضباضى ئةوةف  :ئةواُة كـاتيَم هة غـِووضى وآلتةكـاُيــاْ
زةنــِة زةض ٓ ،ـــةًوو ؾـــثيَم بؤخؤيــــاْ ضِةوا زةكــــةْ  ،هــة وآلتــاُى ئيػــالًيى
ــةيطة ئيػــالًيى زا  ،وةن زةظاُيـــّ  :هــة ضِؤشٓـــةآلتى ُيَـوةضِاغـــج ظؤضبـــةى
زُيــازا  ،ئةواْ بِلــةى غـةضباظييـاْ هــآ زاُاوةو  ،زةياُـةويَ كـوــثووضى خؤيـاْ
غياغـةتى خؤياْ هةغـةض ئةو ًيووـةتــاُة فـةضِظ بلـةْ  ،ئـةزى ئـةوة ظوهَـٍ ُيـة ؟
ئةواُــة ٓـةُسيَم بـةٓـاياْ ٓـةْ هة ُيَـو وآلتةكـةى خؤياُسا خيَوةيــاْ خابــةُسْ ،
بـةآلَ هة زةضةوةى غِووضى وآلتةكةى خؤيـاْ زا  ،ئـةو بـةٓــاياُة ُاُاغـّ ،وة بــة
ؾــيَوةيةكى زيلــة ًاًةهَــة زةكــةْ .
بةهَــــآ ٓ :ـةًيؿـــة ؾــيـــطن كـــوفط وا هــة خاوةُــةكةى زةكـــاح  ،كــة هــة غــِووض
زةضبهــــآ غـــثةَ بلـــاح  ،وة ًــافى ئــةواُى زيلــة خيَؿ ـيَى بلـــاح  ،بؤيــة خـــوا هــة

غــــــووضِةتى (سيكـ ااف)زا زةفـــــةضًوىَ  :ﭽﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼﮽
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﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﭼ ،واتة  :بيَطوًـاْ فيـطنــةوْ هـة ظةويـسا خـؤى
بـة بـةضظ طـطح  ،وة خةهَـلـةكةى كطزة بــةف بــةفٓ ،ــةُسيَلى زةنةوغــاُسُةوة :
كـوضِةكـــــاُى غـةضزةبطِيــ ــّ  ،ئافطةتةكاُيـــ ــاُى زةٓيَؿـــــثِةوة  ،بيَطــ ــوًاْ ئــ ــةو
خطاخـةكـاض بــوو .
 /2ثيَغاةمباةزان ( َع ًَا ُِِٔٗٝلسيـٖلاالالَُ٠لَٚسيظٖاالَُّل) دذ ضامةمكاا زان واوونء ،لةطااةأل
ضامةمديدةكا ن ووون :
وةن خةُسيَــــم ٓـــــاتوة زةهَــــــآ ( :ئ ُها ااٌِّلفٔش َعا اإٕٛلَٛط ااا )٢واتــــة :بــــؤ ٓـــــةًوو
فيـطنةوُيَـم ًووغـايةن ٓـةية ! ئةطــةض تةًاؾــاى ًيَـصووى خيَغـةًبــةضاْ بلـةيّ،
ٓةًيؿـة زوشًِاْ ُاةةظاُى خيَغـةًبـةضاْ  ،خؤغـةخيَّ خؤ بةظهـطـطةكـاْ بووْ :
ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ...ﭨﭼلاألعـــزاف  ،زةغـثـطِؤيؿــــثووة خــــؤ

بـةظهـطـطةكـــاْ  ،طوتيـــاْ  ... :وة بــة خيَهـةواُـــةوة ؾـــويَِلةوتوواُى خيَغـةًبـــةضاْ
( َعًَ ا ا ُِِٔٗٝلسيظٖا االَُّ) ٓةًيؿـــة نـةوغــــاوة بـــووْ  :ﭽ ﭢ ﭣﭤ...

ﮝﭼ صـــ أ  ،ئةواُــةى كــة نةوغيَِطابووُــةوة  ،طوتيـــاْ  .... :بةهَــــآ ٓ :ـةًيؿـــة
خةهَــــــلى ضِةف ضِووح خةهَــــــلى زاًـــــاوو ،نةوغـــــــيَِطاوة  ،ؾـويَِـلـــــةوتوواُى
ظالَُّ) بـووْ  ،بؤنـى ؟ نوُلــة :
خيَغـةًبـةضاْ ( َعًَا ُِِٔٗٝلسيـٖ االَُ٠لَٚسي ٖ
يةكــةَ ً :وهَــم غــاًاُى ةـةضِاَ زةغــةآلتى ةـةضِاَ ،زةغــج خيَـى ُةطــطتووْ ،
ئيٌــاْ بيَــِّ .
زووةَ  :ئـاظازيـــ ــى غــــــةضفطاظيى بــــــةخثةوةضيى خؤيـــ ــاْ  ،هـــــةو خةياًـــــةى
خيَغـةًبــــةضاُسا بيِيـوةتــــةوة  ،كــــة ٓيـــــ ييـــاواظي ُـــةكطزوة هـــة ُيَـــواْ
ًطؤ ـةكــاْ زا  ،وة ضِيَطـــاى ُـةزاوة ظو َهــٍ هـة يةكــسى بلـــةْ  ،وة طوتوويــةتى :
زةبـآ خيَلــةوة تةبــابــّ .

....
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وسا صاةآلتء ضااةالم خااواي ن لةضااةز وااآ  ،وااة

دةضام خ لَيا ا واة زِوالَةت ا واةطار ءياسعةونادا ضووناةوة:

كــة وةن خـــواى باآلزةغـــج هــة غـــووضِةتى (طا ا٘ل)زا زةفــةضًوىَ  :ﭽﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،كـيَيـاْ هةطة َهـسا بووة ؟ بيَطوًاْ كةؽ  ،بةهَـلو بةزةغــثى
خاهَـيى نـووْ ً :ووغــا خـــؤى طؤنـاُةكــةى ٓ ،ــاضِووُى بـطاى طؤنـاُيؿــى خـــآ

ُةبـووة  ،بـةآلَ ئايا بآ خؿـثيواْ بووْ ؟ بيَطوًاْ ُةخيَـط ،ﭽﮱﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼً( ،ووغــــــاو ٓــــــاضِووْ) طوتيـــــاْ  :خــــــواية !
زةتطغــد كـة يةكػــةض خطِكـيَؿـــييٌاْ بلـاتــآ  ،ياخــوز زواى ئــةوةى خةياًةكــةى

خآ زةطةيةُد  ،ياخيـى بآ  ،وة غــعاًاْ بـساح ،خـوا زةفـةضًويَ  :ﭽﯝﯞ ﯟﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﭼ ،واتـة ( :خــوا) فةضًــووى ً :ةتطغـّ ً ،ـّ
هةطـة َهـثاُـٍ زةبيػـثٍ زةؾـبيٍِ .
كةوات ــة  :خـــواى خةضوةضزطـــاض خؿـ ــثيواُياْ بــوو  ،بؤيــةف غـــةضكةوتّ  ،ئِجـــا
ـاالَُ٠لَٚسيظٖاالَُّل) بـــة ضِاغـثيـــى
ئيٌَــةف ئةطـــةض وةن خيَغـةًبـــةضاُى خـــوا ( َع ًَا ُِِٔٗٝلسي ٖ
خؿـــثٌاْ بـــة خـــواوة بسةيــــّ  ،وة خؿـــثٌاْ بـــة خـــوا نــايٍ بـــآ  ،غـــةضكةوتوو
غـــةضفطاظ زةبيـــّ ،نوُلـــة خـــواى بـــةضظو ًـةظمنـــاْ هةطـــةأل زةبــآ ،كــة زيـــاضة
كـةغـيَلـــيـ بـــة ضِاغـــثيى خؿـــثى بـــة خـــوا نــايٍ بــآ  ،بـةضِاغـــثيـ خابـــةُسيى
بـةضُاًة ؾـةضي ةتى خـواى خةضوةضزطـاض زةبــآ  ،بـة ئةُـساظةى ئةوة كـــة هـة خــوا
زةتطغ ـآ  ،خـــواى خةضوةضزطـــاض  ،زوشًــّ ُاةـةظةكـاُ ــى هــــآ زةتطغــيَِ ــآ  ،بـــةو
ًاُايـــــة كــــــة بابـــــاى بـــــطِوازاضى ضِاغـــــج غــــــاغ  ،غـــــــاًى زةنيَثــــــة زهَــــى
بةضاُبةضةكـاُيةوة  ،بـة ًةضييَـم بـة ضِاغــثى بــةُسةى خــوا بــآ  ،هةطــةيَ خــوازا
ضِاغـج غـــاغ بـآ .

....

()137 – 130

[ ] 610

 /4خاوا واةنادة خاؤ لة يا د ن كا ت :

وةن هة غـووضِةتى (طا٘)زا زةفــةضًوىَ  :ﭽﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥﭼ ،واتــة ( :خـــوا) فــةضًووى ً :ةتطغ ـيَّ ًــّ هةطـة َهـث ــامن زةبيػـــثٍ
زةبيــٍِ  ،ياُـــى ٓ :ـــةًوو نػـةكـــاُى ئ َيــوةف بـةضاُبـةضةكـاُيؿـــثاْ زةبيػـــثٍ ،وة
ٓـةًوو ؾــثيَلـيؿـثاْ زةبيِــٍ ،بطـطة ُيَو زهَيؿـثاْ زةبيٍِ .
ئِجــــا بيَطــــوًاْ خــــواى خةضوةضزطـــــاض وةن نـــؤْ ًؿـــــووضى خيَغـةًبـــــةضاُى
خـواضزوة  ،هةطـة َهـياْ بووة غـةضخةضؾـــثى كـطزووْ ،زيـــاضة خــواى بــة بـةظةيــ
تةُيـا خةضوةضزطـاضى خيَغـةًبـةضاْ ُيــة  ،تةُيـــا خؿــثيواُى ئـةواْ ُيــة  ،بـةهَـلــو

خـــواى خةضوةضزطــــاض فـةضًوويـةتــــى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭬﭼال قـــزة ،
واتـة  :خـوا زؤغـج خؿـثيواُى ئةواُةيـة كـة ئيٌــاُياْ ٓيَِــاوة .
 /5شانيا زي زِاضامةقينا ة  ،مسؤظا واة ئةجنا دةطاةيةنااآ:

بـةهَـطـــةًاْ نيـــية ؟ خـــوا هــة غـــووضِةتى (سألعااشسف)زا زةفــةضًويَ  :ﭽﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﭼ ،واتـــــة  :يازووطـةضةكــــاْ خطاُـــة كطُِووؾــــةوة ،وةن
بوَـيَى بـةبـآ ويػــثى خؤياْ بوو ،كاتيَـم ئةو ًونجــيعاُةى ًووغــا يـاْ بيِـى،
ئةوةُــسة بةنووهَـيـــى نةُانةتيـــاْ ٓـــاح  ،يةكػــــةض غــةيسةيـــاْ بــطز  ،نــوُلة
خؤيـاْ خـاوةْ خيؿـةى يـازووكـطزْ بووْ ،زةيــاُعاُى غـِووضى يـــازوو تـا كــــويَ
بـطِ زةكــاح  ،ئِجـــا كــاتيَم ًونجيعةكـةى ًووغـــاياْ بيِـى ،ظاُيـاْ كـــة ئـةوة ٓــي
خةيوةُــسيى بـــة يــازووةوة ُيــة ،بؤيــة وةن بةزةغـــج خؤيـــاْ ُةبـــآ وابـــووْ  ،كــة
يةكػـةض هـةخةوضِوو خطاُة كطُِووؾـةوة .
بةهَــــآ ٓـةًيؿــــة ظاُيــــاضيى ضِاغــــثةنيِةو نـــــوويَ خاوةُةكـــةى بــــة ئةاــــاَ
زةطـةيةُ ــآ  ،بـــة خيَهــةواُةى ظاُيــاضيى غـةضك ــيَىَ كــةَ كـــوضح ،بؤيــة ظاُايــةن
نػـــةيةكى يــــواْ زةكـــاح  ،زة َه ــآ ( :زةضيــاى ظاُػـــج بـــة خيَهــةواُةى زةضياكـــاُى
زيلـةيـة ،خةهَــم هة نوآلييةكــةيةوة زةضبــاظى زةبآ  ،هة هيَواضةكـاُى زا زةخِلآ).
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بةهَــــآ ئـةواُـــةى ك ــة ظاُيــــاضيى كــــةَ كـــوضتياْ ٓـــةية زةضبــاضةى ئيػــــالَ ،
تةًاؾـــا زةك ــةى خؤيــاْ خةهَـل ــيـ ناغ ــآ زةكــةْ  ،وة زُيــا هــة خة َهـــلى تــةُ
زةكةْ زةيلةُة نةضًى نؤهـةكــة  ،وة ةاهَةتيَـــم بــة خـؤوة زةطــطْ كـة ئاييِــى
خ ــآ ُاؾــيـــطيّ خ ــآ كــــطض كـــا َي ك ــةَ كـــوضح زةكةويَثــة بـةضنـــاوى خة َه ــم،
هةبـةضئــةوةى نـــووأل تــآ ُةطـةيؿـــثووْ  ،بـــةآلَ ئةواُــــةى كــة نــوويَ زةبِــةوة هــة
ئيػــالَ زا ؾــاضةظا زةبــّ  :ضِ َي بؤ خةهَـلى فـطاواْ زةكــةْ .
ٓـة َهـبـةتة ُاهَـيَيـّ  :ظاُايـاُى نووأل تيَطةيؿــثوو هـة ئيػــالَ  ،ةـةضِاَ بـؤ خةهَــم
ةــةآليَ زةكــــةْ ! بـــةآلَ بيَطوًـــاْ  :ئـــةوة كــة تــؤ وابعاُ ــى  :ئيػـــالَ تــةُيا يــةن
بؤنووُى فـيـقـٔـييـة  ،ظؤض ييـاواظة هةوة كة بعاُى ُ :ةخيَط  ،ويَطِاى ئةو بؤنـووُة
فيقـٔـيية  ،خيَِج ؾـةف بؤنووُى زيلـةف ٓـةْ  ،ئيػـالَ ٓـةض ئةو بــاضيلة ضِيَيـة
ُيــــة ! بـةهَـلـــو خ َيــِج ؾـــةف ضِ َيــى زيل ــةف ٓـــةْ ! بؤيــةف يةك ــيَم هــة ظاُايــاُى
ألْٖ ُٗ اِل َي اٛل َي اِِل
ر ُٖ ا ٕذل َي اِِل َٜخِ َت ًٔ ُف اٛسل،ل َ
رابَلَُ َ
ؿا َ
تابي ــد زةهَـ ــآ  ََ ( :االط اشْٖٞل َي اٛلإَٖٔلَأ ِ
()1
َٜخِ َت ًٔ ُفاٛسل َي اِِل َت ُه أِلسَُِّـ اا ، )١واتــة  :ةــةظَ ُةزةك ــطز كــة ٓـــاوةآلُى خيَغـةًبـــةض
ضِاييـايياْ ُةبووايــة  ،نوُلــة بـةٓــؤى ئـةو ضِا ييـاييةيــاُةوة  ،غـِووضى باظُـةى
ؾــةضي ــةح بؤ خةهَــم فــطاواْ بـووة .
بةهَــآ ئـةوة هة كـو َى كـة تؤ ٓــةًوو خــةهَم هـة نوهـوــةى نـاف بلـيَؿــى بوَــيَى :
ئيػــالَ تةُيـا فــآلْ ُاًيولــة  ،فـآلْ ئيجثيـٔــازو بؤنـووُة  ،تـةُيا نػــةى فـــآلْ
ظاُــا ! وة ئةوة هة كـويَ بوَــيَى ُ :ةخيَــط  ،ئةوة يةن يــؤضة تيَطـةيؿــثِة زةضبـاضةى
ئيػالَ ،بـةآلَ خةهَـلى زيلةف ٓــةية تيَطـةيؿــثِى زيلـةى ٓــةية  ،زةضبــاضةى ئـةو
ئايةح فةضًايؿـثاُة  ،زةضباضةى ئةو ةوكٌة ؾـةضنيياُةى كة ظياتط هة بؤنـووُيَم
ٓةهَسةططْ  ،ئةطةضُا ؾــةضي ةح هة بابةتـة طـةوضةو ططُطةكــاُى ئيــٌاْ نةنيــسةو
ةةآلأل و ةةضِاَ زا ُ :ونثـةى خػـثؤتة غةض خيج ،بـةآلَ فيقٕ بطيثية هة بؤنـووْ
تيَطـةيؿـــثِى ظاُايــاْ  ،بؤيــة بـةٓـــؤى فيقٔــى فطاواُــةوة  ،بـةٓـــؤى تيَطـةيؿـــثِى
فطاواُــــةوة هــة ئيػـــالَ ً ،طؤ ــ نــةنىَ ز َهــى فــطاواْ زةب ــآ  ،ئةخ ــالنى ف ــطاواْ
زةبــآ  ،وة ئيػـالًيـ بؤ خةهَـم فطاواْ زةخاتة بةضنـاو  ،غـة وَـةتيـاْ ُاكـاح .
 )1سٚحلسياُعااْٞل،ليآليٛطٞل،لدل3ل،لقل164ل.
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 /6هاةز كةس خاوا شام ت يباةت ثيَصا ن وا داتء ئين ن نةهيَناآ ،وااة توناادي
ضاصا دةدات :
ٓـةض كةغـيَم خـواى خةضوةضطـاض بـةهَـطـةى هةغـةض تةواو بلـاح  ،وة بياُوو بـطِاوى
بلـاح ،زوايى ئيٌاْ ُةٓيَِـآ  ،غـعاى غــةخثثـطة هة ٓـى خةهَــلى زى ،وةن خــوا هـة

غـووضِةتى (سألعاشسفل)زا زةضباضةى طـةهـى فيــطنةوْ زةفـةضًويَ :ﭽﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ﭼ،
واتــة :تؤهَـةًــــاْ هــــآ غـــثاُسُةوة هــة زةضيــــازا ُغطؤًــاْ كــطزْ (بؤن ــى) نوُل ــة
بيَـبـــطِوا بــووْ بـــة ئـايةتةكـــاُى ئيٌَــــة  ،ئـايةتةكـامناُيـــاْ بـــة زضؤ زةظاُـــى  ،وة
هـ َييـاْ بـآ ئـاطـا بووْ .
كةواتـة  :بـة ئةُساظةى ئةوة كة بـةُسة ؾـثى خيَؿـــاْ زةزضيَ  ،هـة يـةْ خــواوة،
هيَـدطغــيِةوةو غعاؾـى نوضغـــثـط زةبـآ  ،بؤيــة زةبــآ ًطؤ ــ هةخـــؤى وضيــابـــآ ،
بـــة ئةُــــساظةى ئــةوة كـــة ؾـــاضةظاتط زةبــــآ  ،ظيــاتط زةغـــثى زةطـــاتة ظاُيــاضيى
ؾـةضنـيى ظيـاتط بـةضنــاوى ضِووْ زةبيَثـةوة  ،زوايـى ئةطــةض يـــسا  ،غـــعايةكةى
غـةخثـثـط زةبآ ٓ ،ـةض بؤيـةف غــعاى ظاُايــاُى زةض  ،غـةخثـثـطة هة ٓى خةهَــلى
نـةواَ ٓ ،ـةضوةن خوــةو خايـةؾــياْ بـةضظتـطة هـة ٓـى خةهَـلى زيلــة .
 /7خاوا واة صاةوسة ،واةآل واة شةواسة :
نوُلة خوا هة غـووضِةتى (سيضَّشف)زا باغـى فيـطنةوْ زاضوزةغثةكةى زةكاح ،

زةفـــةضًويَ  :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،واتةٓ :ي ُيؿــاُةو ًونجـيعةيةكــٌاْ خيَؿــاْ
ُـةزاًْ ،ةطـةض هة ٓـى زةغـثة خـوؾــلةكـةى (واتة :هـةوةى خيَؿـــآ طــةوضةتط بـوو)
وة غــعاًاْ زاْ  ،بؤئةوةى بطـةضِيَِــةوة .
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بـةآلَ زوايى كـة ٓـةض ُةطـةضِاُـةوة  ،بيِيٌــاْ خــواى باآلزةغــج نـى هـيَلــطزْ !
بـــة زةضزيَلــى بــطزْ ك ــةَ كةغـــى بـــةو زةضزة ب ــطزوة  ،كــة ٓـــةًووى خيَلــــةوة هــة
زةضيـازا ُغـطؤكطزْ .
 / 8لة ئةجنا م خؤزِاطاسي دا ،مسؤظا شا يطامة ضاةزخسان دةوااآ:

وةن خـــوا هــة ئـــايةتى ()137ى غـــووضِةتى (سألعااشسف)زا زةف ــةضًويَ  :ﭽﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯵﭼ ،واتـــة :وؾــــةى
ٓــــةضة نــــاكى خةضوةضزطــــاضح هةغــــةض بــــةُى ئيػـــــطِائيى ٓــــاتةزى  ،بـةٓــــؤى
خؤضِاطـطيياُــةوة .
وةن خيَؿـث ــطيـ باغــٍ كــطز هــة كـــاتى تةفػـيـــطكطزُى ئـايةتةك ــةزا ٓ :ـــةَ هــة
خةمياُى كؤُسا ،وة ٓـةَ هـة نوضِئـاُيؿــسا زةضزةكـةويَ  ،كـة بــةُى ئيػـطِائيى خطتـةو
بؤهَــةى ظؤضيـاْ هةغـةض ًووغـا  كـطزوةٓ ،ـةَ هةو كـاتةزا كـــة هـة ًيػـ ِط بـووْ،
وة ٓـةَ زواييـ كة كةوتووُةتـة زةؾـثى غيِاو ؾـاَ ،ظؤض خطتـةو بؤهَةيــاْ كـطزوةو
بيَـعاضييـــاْ زةضبطِيـــوة ،بـــةآلَ زيــــاضة بــايى ئةوةُــــسةف خةهَـــلى نـاكـــياْ تيَــسا
ٓـةب ــووة  ،كــة خـــواى بةخؿــــِسة هةبـــةض ئــةواْ نـاوخؤؾ ــيى هــة خطتــةو بؤهَـــة
بئَـ َيـعيى ئةواُى زيلــةف بلــاح .
 /9طاةالنا طـا ووت ثةزضات  ،لةطاةلَ طـا ووتةكا ندا ضاصا دةدزيَان:
با تةًاؾـا بلـةيّ  :يـــاضيَ ئـةوة زيـاضة كـة خــواى زازطـــةض طـةهــى فيــطنةوُى

هةطـةيَ فيـطنةوُسا خِلــاُسو ُغـطؤى كـطزْ ،وةن زةفـةضًويَ  :ﭽ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴ﭼ األعزاف.

بـــةآلَ بــــا تةًاؾــــا بلــــةيّ بعاُيــــّ خـــــواى زازطــــةض بؤنـــى غـثةًلـــــاضاْ
ؾـويَِةكـةوتووةكـاُيــ ــاْ خيَلــــةوة غــــعا زةزاح ؟ خـــــوا هةوبـــــاضةوة زةفــــةضًوىَ :
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ﭽﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ﭼ الشخــ ــزف  ،واتــــة ( :فيـــــطنةوْ) زاواى هيَــــلطزْ ظؤض بـــــة
خيَـطايـى بـة زةُطيــةوة بـيَّ بــة زةغــثيةوة بيَــّ  ،ئةواُيـــ بـة نػـــةياْ كـطز،
(ئــةوة واتـايةكــــى ،واتــايةكى زيلــــةى  :واى هـيَلــطزْ كــة ُةفـــاَ ُــةظاْ نةنــىَ
غـــوون بــّ  ،ئــةواُيـ بـــة نػـــةياْ كــــطز) هةبـــةضئةوةى كؤًة َهــيَلى زةضو ضِيَ
بـــووْ  ،كـاتيَـــم ئيٌَـةيــاْ تــووضِة كــطز  ،تؤهَــةًاْ هـــآ غــثاُسْ ٓ ،ـةًوويامنــــاْ
ُغطؤ كــطزو خِلـاُس هـة ئــاوزا  ،وة كطزًــاُّ بــة خيَؿـــد بــة خةُـس بـؤ خةهَــلى
زيلةى كة بـة زواى واُــسا زيَــّ .
ئِجـا ئـايا فيـطنـــةوْ نـؤْ خةهَـــلةكةى وا هــيَلطز ،كـة نةنوَـــياْ غــوون بـآ
ُــةظاْ كــةوزةْ بـّ ؟
هــة وةآلَ زا زةهَـ َيـــد  :بـــةو يــؤضة نػـــاُة خة َه ــلةكةى ئيغ ــفاأل كــطزوةو كــآلوى

هةغــــةض ُـــــاوْ  ،وةن هـــة غــــووضِةتى (ايضَّاااشف)زا خــــوا زةفـــةضًويَ  :ﭽ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﭼ ،واتــة :فيـــطنةوْ هــة ُ َيــو طـةهةكــةيسا يــاضِيسا ،طــوتى  :ئــةى
طـةهـــةكةَ ! ئــــايا ًوهَـلـــى ًيػـــــ ِط ٓــى ًـــّ ُيــــة ،وة ئـــةَ ضِووبـــاضاُة بــــة شيَـــط
(كؤؾـلةكـةى) ًِسا ُاضِؤْ  ،ئـايا ُابيِـّ ،ض ًــا َي ًوهَـم غـةهَـثةُةتيَــلٍ ٓــةية ،
يــاْ ئـاي ــا ًــّ نـاكث ــطَ هــةوةى كــة غـووك ــة {ًةبـةغـــثى خ ـآ ًووغـــا  بــوو ،
(ةاؾـــاى ًووغـــا)} وة خةضيلــــة ُةظاُــــآ تةُاُـــةح نػـــةف بلـــاح ً ،ةبـةغـــثى
خـؤيؿــ ــى زةضبـــــطِيَ (كـ ــة ئةوةؾـــــى زضؤ بـــــووة)  ،زةبـــــوواية بـــــاظُةى ظيَـ ـطِى

....

()137 – 130

[ ] 615

هــةزةغــ ــج زاب ــاْ  ،ياخـــوز فطيؿـ ــثةى هةطـة َه ــسا ٓـاتب ــاْ ٓـاوزةً ــى بووُـايـــة ،
(يـاُـــى ً :ــازاَ ب ــاظُةى ظيَــــطِى هــة زةغـــثسا ُيــــّ فطيؿــ ــثةى هةطـة َه ــسا ُيــــّ ،
كـةواتــة  :زيــاضة ضِاغـج ُاكـاح) .
تةًاؾـــا بلـــةْ ! فيـطنـــةوْ بـــةو نػـــة غـــوون غـــازاُة  ،كــــآلوى هةغـــةضى
طـةهةكــةى ُاوة ،ئِجـا خةهَـليَــم ئــاوا بــة ئـاغــاُيى كــآلوياْ هةغــةض بِـطيَ ئــاوا
ٓـة َهـدةهَـةتيَـِطيَـّ ! ٓـةض بؤ ئةوة باؾّ هةطـةيَ فيـطنةوُسا غـعا بـسضيَّٓ ،ـةهَبــةتة
ئةوةف زةضؽ خةُسيَلـى طـةوضةى تيَساية كـة خةهَــم زةبــآ وضيابــآ  ،بــة نػــةى
هـووؽ ؾــيـطيّ  ،خـؤف بؤؾــى غـثةًلــاضاْ ةوكٌطِاُـاُى غـثةًلــاض ضِيَ ،
فطيـو ُةخــواو كـآلوى ُةنـيَثة غــةض ،ئةطـــةضُا زوايـى ئـةو غـعاو تؤهَــةيةى خـــواى
زازطــةض ض هـة زُيــا  ،ض هـة زواضِؤشزا كة بـة ًـى ئـةو ةوكــٌطِاُة غـثةًلــاضةزا زيَ،
بـة ًـى ؾـويَِلـةوتووةكـاُيؿــ زا زيَ  ،كة ئـاوا نـةنـأل ويػــثى خؤيـاْ تةغـويٌى
ئةو كــطزوة  ،وة ئـاوا ضِيَؿــٌةى خؤيـاْ وة زةغــج وى زاوة  ،هـة ةاهَـيَلــسا كـة خــوا
واى زضوغـــج كــطزووْ  ،زةيــاُثواُى خــــاوةْ ويػـــج نةنـــىَ ٓةغـــج ُةغــثى
خؤيــاْ بـّ .
للل ل

ػ َٗذُلإَِٔلاللٔإ َيَ٘لٔإاللأَِْتَل،لأَطِ ا َت ِِفٔ ُشىَلََٚأتُاٛبُلٔإيَ ِٝوَ.
ر ُِ ٔذىَل،لأَ ِ
ط ِبرَا َْوَلسي ًُِٖٖٗلَ ٔ َٚ
ُ
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ده رسي باز دههي م
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
هــةَ زةضغـــةوة بـةغـةضٓـــاتى ًووغـــا  طـــةهةكةى زةغـــج خــآ زةكـــاح  ،واتــة :
بـةغـةضٓـاتى ًووغـا هةطـةيَ فيـطنةوْ زاضوزةغـثةو طـةهة غـثةًلـاضةكةى فيــطنةوْ زا
كؤتـايى ٓـاح ،وة ئةَ زةضغـةًاْ هة نواض ( )4ئـايةح خيَلـسيَ  ،ئـايةتةكــاُى  138( :تاكــو
 ) 141هــةو نــواض ئـــايةتةزا خـــواى بـــةضظو ًــةظْ بـــة ضِغـــثةيةن باغـــى خةضِاُسُــةوةو
زةضبــاظكطزُى بةُـــى ئيػــطِائيى هــة زةضيــاى غـــووض زةكـــاح  ،هةغـــةض ضِاى بـةٓيَعتــط  ،وة
يةكػـةض زواى ئةوة باغـى ٓـةهَـويَػــثيَلى غـةيط ظؤض خـطاخى بـةُى ئيػــطِائيى زةكــاح ،
كة بطيثية هة زاواكطزُيـاْ هة ًووغـا  كة بثيَلـياْ بؤ خةيسا بلـاح ،خةضغــثـطاويَلـياْ
بؤ خةيسا بلـاح ،وةن نؤْ ئةو خةهَـلةى كة بــة ياُسا ضِةح بـووْ  ،بثيـاْ ٓــةبووْ  ،كـة
كةُ ـاُييةكـاْ بووْ  ،زياضة ًووغـاف ظؤض بـة تووضِةيى وةآلًياْ زةزاتـةوة بـةضخةضنــى
زاوايةكـةياْ زةزاتـةوة ،وة نـاكـة ُي ٌةتةكــاُى خــوا هةغــةضياْ  ،زةخاتــةوة يازيـــاْ ،
كة يةكيَم هةو نـاكــةو ُي ٌـةتــاُةى خــوا بـطييت بـووة  ،هـة ٓـةهَبـصيَطزضاُيــاْ بـةغــةض
طـــة ُى ضِؤشطـــاضى خؤياُ ــسا ،بــؤ ٓـةهَـطـــطتِى خــةياًى خـــوا ،وة ُي ٌـةتيَل ــى زيلةؾ ــياْ
بــطييت بــووة ،هــة زةضبــاظ كطاُيــاْ هــة نــِطى فـيـــطنةوْ كــة كـوضِةكـــاُى زةكـوؾـــ
ئـافطةتةكـاُيؿـى زةٓيَؿــثِــةوة .
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ

ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((وة (خاؾـ ــاْ) بـــةُى ئيػــــطِائيوٌاْ هــة زةضيــا تيَدةضِاُــس  ،ئِجـــا بـــة ى كؤًةهَـيَل ــسا
ضِةتبووْ  ،خؤيـاْ بؤ خةضغـثِى نةُس بثيَلى خؤياْ تةضخاْ كطزبوو( ،بـةُى ئيػـطِائيى)
طوتيـاْ  :ئةى ًووغــا ! خةضغـثـطاويَلــٌاْ بـؤ زاُــآ  ،وةن نــؤْ ئةواُـة خةضغــثــطاوياْ

ٓـةْ  ،طـوتى  :ئيَـوة كؤًةهَـيَلـّ ُةفــاًيـ زةكـةْ ﭪ ًػـؤطــةض ئـةو ةاهَـةى ئةواُـةى

تيَـساْ  ،بـآ خايةو ًايــةيةو ئـةوةى ئةاـاًيؿـــ زةزةْ  ،خـووض بؤؾــة ﭵ (ًووغــا)
طوتـى  :ئـايا يطـة هة خـوا  ،خةضغــثـطاويَلـى زيلةتـاْ بـؤ خةيـسا بلـةَ  ،هـة ةاهَــيَلسا كـة
ئـــةو بـةغــــةض يئــاُييـ ــاْ (ى ضِؤشطــــاضى خؤتـــــاْ)زا ٓـةهَـيبـ ــصاضزووْ (كـــة خةيـ ــاَ
بـةضُاًـةى خـوا ٓـةهَـبطـطْ) ؟! ﭿ وة يـاز بلـةُـةوة كـة هـة زاضو زةغــثةى فيــطنةوْ ،
نوتـاضًاْ كطزْ  ،كة بــة خطاخثــطيّ ؾـيَوة غـعاياْ زةزاْ  :كـوضِةكـاُثـاُيــاْ زةكـوؾــج
ئـافطةتةكـاُثـاُيـاْ بـة ظيِـسووي زةٓيَؿــثِةوة  ،وة هةوةؾـسا تانيلطزُةوةيـةكى ًةظُــى
خةضوةضزطـاضتـاْ بؤ ئيَـوة ٓـةبـوو ﮔ )) .
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شـيكردنـةوةي يـةنديَـك لة وشــةكاى
طُ٘،ل
طا ُ
حااَٚصَللجَاِٛصَ،ُٙلَٚجَاِٛصُلسيطااشٜلٔل:لَ َٚ
(ﭑ) واتة تيٌَـاُـدـةضِاْ ،خةضِاُسًاُةوة (أَٟل َت َ
جاِٛص)ى
حااَٚصَل) هــةوةوة ٓــاتوة ،واتــة هـة ( َ
جااَٚصَلسيااُِٛقٔعلَٚسيطااشٜل:لَّ ًٖ َفاُ٘ل) زةهَـآ َ ( :ت َ
َ
جاااَٚصَلسيااُِٛقٔعل
تيَدةضِاُــس  ،يــا زة َهـآ ( :جَاِٛصُلسيطااشٜلل) واتــةَ ُ :يوةضِاغـــثى ضِيَطـــا ،وة ( َ
َٚسيطاشٜال) واتـة :ضِيَيـةكة ،ياخـوز ؾـويَِةكـةى بـةيآ ٓيَـؿـــج.

(ﭘ) (سيعُها ااٛفُل:لسإل ِقبَ اااٍُل َعًَ اا٢لسيؼٖ اا٤ٞلَُ َٚالَصَََتُا اُ٘ل َعًَ اا٢لطَا ابٔ ٌٔٔٝلسي َتعِعٔ اأِٝليَا اُ٘ل)،

(عهااٛفل) بطيثيـة هـةوةى ئيِػـاْ ضِوو هة ؾـثيَم بلـاو بـةضى ُةزاو هةطـةهَى بــآ ،بــة
طااب ٌٔٔٝل
ؼا ِشعٔ:ل ُٖاَٛلسإلٔذِ ٔت َباااغُل ٔفااٞلسيااُظِحذٔل َع ًَاا٢ل َ
ؾــــيَوةى بـــة طـةوضةطـــطتّٔ َٚ( ،فاٞلسي ٖ
سي ُكشِ ا اا( )١إعتٔه اااف) :هــةضِووى ؾـــةضنةوة  ،بطيثيـــة هــة ًاُــةوة هــة ًعطـــةوح بـــة
ؾــيَوةيةن  ،كـة بثــةوىَ هة خـوا ُـعيم ببيــةوة ،بـةٓـوَى ئةو ًاُـةوةيــةوة.

ؼا ٕل،لتُعبااذليًتكاشٗبلإىلل
َّ َ
رااغٕلَأِٚل َ
لا ٕ١لَأِٚلُْ َ
خا َز ْ٠ل َٔأِل ٔف ٖ
(ﭚ) (سيـٖ اا َُِٓ:لجُثٖ اا ْ١لَُتٖ َ
ؿآَِ) بطيثيــة هة خةيلـةضيَم كة هـة ظيــو  ،يـاْ هـة ًــؼ  ،يــاْ هـة تةخثـة ،
سهلل)َ ( ،
يـا هة ٓـةض ؾـثيَلى زيلة زضوغـج زةكـطيَ  ،وة هة يياتى خـوا زةخطغــثـطيَ  ،بؤ خــؤ
ُيعيم خػـــثِةوة هة خـوا .

الىُ) واتــة  :تيَلؿــلـــاْ هةبـــةيّ نــووْ ( َتا ا َبشَُٙل
ظ اشُلَٚسي ا َٗا ا َ
(ﭭ) زةهَــآ ( :سي ٖتا ا ِبشُ:لسيهَ ِ
ظشَ)ُٙة  ،واتة  :تيَـلى ؾـــلـاُس .
َٚتَابٖ اشَٓ )ُٙـةضزووكــى بـة ًاُــاى (نَ َ

طااٌ) خيَهــةواُةى ٓةنــة ،واتــة :خ ـووض بــؤف،
حل الٓل) ( َا ٔ
طا اٌُل َْ ٔكااُِٝلس َ
(ﭱ) ( ،سيبَا ٔ
رافٔلعَ ِٓاُ٘ل) ئــةويـ ئةوةيــة كــة نةغــداويى ُيــة ،وة
( َُٖ ٚاَٛل ََاالالَل َع َبااا َل َياُ٘لعٔ ِٓاذَلسي َف ِ
ُيَـوةضِؤكيَلى ُية ،كاتيَم كة زةيدؿلين ٓ ،يهى هةباضاُسا ُيةٓ ،ي ُيَوةضِؤكيَلى ُية.

نازَسل:ل َر َٖ ِباتُل
طاُِتُل َ
ؼأ٤ٞل،ل ُ
ؿاًُُ٘ل:لسيزٖٓااابُل ٔفاٞلس ِ ٔت َِاأ٤لسي ٖ
(ﮅ) ( ،سيظااُّٛلَأ ِ
َٚس َتَِ ا ِٝااتُ)  ،ئةغــــوَى (غـــوَ) بطيثيــة هــةوة كــة تــؤ بـــة زواى ؾـــثيَلسا بهــى ،ئِجــا
نزَس) واتــة  :ضِؤيؿـــثٍ زاواَ كـطز .
زةطوتــطيَ ( :طُ اُِتُل َ
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى
زيــــاضة ئيٌَـــــة خيَؿـثـــــطيـ باغــــــٌاْ كــــطز ،هيَــــطة بـــــة زواوة خـــــوا  باغـــــى
بـةغـةضٓـاتةكـــاُى ًووغـــا ٓـــاضِووُى بــطاى قـ ــةآلح غـــة ًى خـــواياْ هةغـــةض ب ـآ ،
زةك ــاح ،هةطـــةيَ وةن ــةى ئيػــــطِائيى ،زي ــاضة كــة خـــواى خةضوةضزطـــاض هــة ئـايةتـةكـــاُى
خيَؿـيَسا  ،باغـى ئةوةى كـطز كـة فيــطنةوْ طـةهةكــةى زاضوزةغــثةكةى غـوخايةكــةى
ٓـةًـوويـاْ هة زةضيــاى غـــووضزا خِلــازْ ُغــطؤ كــطزْ .
ئِجـــا زةفــةضًويَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭼ وة بـــةُى ئيػطِائيوــٌاْ بـة
زةضيــاى غـــووضزا تيَدةضِاُــس

خةضِاُسًاُسُ ـةوة ﭽ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭼ ،بـة ى كؤًةهَـيَلـسا  ،بـة ى خةهَـلـيَلـسا تيَدةضِيّ  ،كة هةغـةض نةُس قــةُةَ
بثـيَل ــى خؤي ــاْ زاُيؿـ ــثبووْ ،وة ئــةو بثـاُةي ــاْ زةخةضغـــج هــة ياْ زةًاُــةوة بـــة
ًةظُيــاْ زةطـطتّ

خةضغـثؿــياْ بؤ ئةاــاَ زةزاْ ،ﭽ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﭼ ،طوتي ــاْ  :ئــةى ًووغـــا ! خةضغــثـطاويَل ــيـ بــؤ ئيٌَــة زابِــــآ  ،وةن
نؤْ ئـةواْ نةُـس خةضغــثـطاويَلـياْ ٓــةْ  ،ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ،فـةضًووى :
بيَطـوًـاْ ئيَـوة كـؤًةهَـيَلـّ ُةفاًيـى ُةكـةْ ،ياُى نـى ؟! ئيَػـثا خيَثاْ وؾم ُةبؤتـةوة،
تــاظة خـــوا  هــة زةضيــا زةضبــاظى كــطزووْ  ،ئــةوة زوشًِةكــةتاْ فــةوتاوة  ،ئــةو خـــوا
خةضوةضزطاضةى كة ئيَوةى زةضبـاظ كـطزوة  ،ئيَػـثا زةتـاُةويَ بج قـةُةًيَم بدةضغـ ،

بيلةُـــة ٓـاوبــــةؾى خــــوا ؟! ئيَـــوة ُةفـــاًيى زةكـــةْ  ،ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ،بيَطوًـاْ ئـا ئـةواُة  ،ئــةو ةاهَةتـةى كـة تيَيــساْ هـة
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بةي ــّ زةنــــآ  ،زةفـةوت ــآ ،وة ئــةوةف كــة زةيل ــةْ خــووض ب ــآ خ ــاية ًاي ــةية ،ب ـآ
ئةاـاًة ُ ،ة هة زُيــاو ُة هــة زواضِؤشزا غــووزيَلى ُيــة .

ئِجــ ــا ٓــــةض هةغــــةض غـةضظةُؿــــثةكةى خـ ــؤى بــــةضزةواَ زةبـ ـآ ،ﭽﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ،فـــةضًووى  :ئـايـــا بيَجطـــة
هــة خـــوا  خةضغـثـــطاويَلى زيلــةتاْ بــؤ خةيــسا بلــةَ ،هــة ةا َه ــيَلسا كــة خـــوا ئيَــوةى
ٓـةهَـــبصاضزوة بـةغـــةض يئــاُييـــاُسا ؟ واتــة :يئـــاُيياُى غـــةضزةًى خؤتــاْ ،هــة ُيَــو
ٓـةًوو يئـاُييـاُسا ئيَـوةى ٓـةهَـبصاضزوة ،خةيـاًى خؤى بـةو خيَغـةًبـةضة خايـة بــةضظاُة
زاوة كـــة ًووغــاو ٓــاضِووُى بطايــةتى (قــةآلح غــة ًى خــواياْ هةغـــةض بـآ) هـة ُ َيــو
ئيَــوةزا ضِةواُـى كــطزووْ  ،ئةوة خيَـطـةو خايةيـةكى ظؤض بـةضظة  ،نــةزضى بعاُــّ .

ئِجـا خـوا  زةفةضًويَ :ﭽﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﭼ ،وة بيدـ ــةُةوة يـــازى خؤتـــــاْ  ،كــــاتيَم كـــة زةضباظًـــاْ كـــطزْ هـــة
زاضوزةغـــثةى فيـطنـــةوْ  ،كـــاتيَم كــة غــعايةكى خطاخيــاْ خــآ زةنيَؿـــ  ،غـــؤ طةو
بيَطـاضيـاْ خآ زةكـطزْ .

ئِجـا ُـٌووُةيـةن هةو غـعا خطاخة كة خيَيـاْ نيَؿــثووْ  ،زةيــداتة ضِوو  :ﭽﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،زيــاضة خـويَِطاويؿـــةوة (يَقْتُلُ و

نَ ﮊ ) هــة

ؾـويَِــ ــى زيلــــةف زةفــ ــةضًوىَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭼ ال قـزة ٓ ،ـةضوةٓـا خـويَِطاويؿـثةوة (يَذِبَحُ
بـة نيـطِائةتـى (يَقْتُلُ نَ ،يَذِبَحُ نَ)ة بـآ  ،واتة  :كـوضِةكـاُثاُياْ زةكـوؾــج  ،يـاْ غــةضياْ
نَ ﭚ ) يا زيـاضة ئةطــةض

زةبــطِيّ  ،بــــةآلَ ئةطــــةض بــــة نيـــطِائةتى (ﮉ ،ﭙ)ة بـــــآ  ،واتـــــة :ظؤضيـــاْ
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 ،ظؤضيـــاْ غــــةضزةبطِيّ  ،ظؤض بــــة خةغــــثيى  ،ئِجــ ــا ﭽﮋ

ﮌﭼ ،وة ئـافطةتةكـاُياْ زةٓيَؿـثِةوة  ،زياضة بؤ خعًــةح بؤ ضِابـواضزْ  ،وة بــة
ظؤضي ـيـ خي ــاواْ كـــوضِاْ ييَطـــاى ًةتطغ ـيد  ،كــة غـبـةيِ ــآ زةبِ ــة خيــاو ،وة غـــوخا
خيَلـسيَِـّ ٓيَــعو خيَــعيـاْ ٓـةية ،وة زةتواُّ ؾؤضِف بلــةْ  ،ئـافطةتــاْ كةًثـط ئةوةيـاْ
هة تواُازا ٓـةية  ،بـة ةوكٌى ئةو غطوؾـثةى كـة خــوا هةغـــةضى خـوهَـقــاُسووْ  ،ظيـاتط

بــ ـة ى ُــــةضَ ُاغــــليى بـــــة ى غــــؤظزاْ ،ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﭼ ،وة هــةوةف زا تانيلطزُةوةيــةكى ًــةظْ  ،هــة خةضوةضزطـاضت ــاُةوة بــؤ ئ َي ــوة
ٓـةبووة  ،ﭽﮐﭼ ،زةطواــآ بـة ًاُاى تانيـلطزُــةوة بــآ  ،وة زةؾــطواآ بــة ًاُـاى
ُي ٌـــةح بــآ ،نوُلـــــة ﭽﮐﭼ ،ويَــــطِاى بـــةآلو ططفثــــاضيى كــــة ًـطؤ ــــى خــــآ تـــانى
زةكطيَثـةوة .
بؤ نـاكـةو ُي ٌةتيـ بـةكـاضزيَ  ،يـاُـى ُ :ي ٌـةتيَلـى ًةظُـى خةضوةضزطـاضتــاْ بـوو ،
كة ئـاوا زةضبـاظى كــطزْ .
زةؾطواــآ ﭽ ﮎ ﮏﭼ ً ،اُايةكـــةى ئـاوابــآ  :هــةوةزا كـة فيـــطنةوْ ئـــاواى
هةطـةهَـسا زةكــطزْ  ،ئـةو غـعاو ئةؾـلةاــةزاُة ،ئـةوة بــةآليةن ُاخؤؾـييةكــى ًـةظُى
خةضوةضزطـاضتــــاْ بــوو  ،كــة بـةغـــةضى ٓيَـِــا بــووْ  ،زيــاضة ئــةويـ ٓـــةض بـآ ةيلــٌةح
ُةبـووة  ،كةواتة ٓ :ـةض نـؤْ بـآ ئيَـوة زةبـآ نـاكةكــاُى خــواى خةضوةضزطــاض بيَِِـــةوة
بـةضنـاوى خؤتـاْ  ،وة بعاُّ كة خـواى بـةخؿـةض نى بؤ كـطزووْ ،وة ئيَوةف هة نــةزةض
نـاكـةكـاُى خـوا  ،هةطـةيَ خـوازا ًاًةهَـة بلــةْ  ،ئةطــةض هـة نــةزةض خايــةى بــةضظو بــآ
ويَـِـةي خـواف ًاًةهَـة ُاكـةْ  ،هةبـةض خةضوةضزطـاضيَثــيى ُ ،ايدـةضغــ  ،كـة ٓــةض ئـةو
ؾـايػـثةى خةضغـثـطاُة ،بـة ى كةًةوة  :وةفاتاْ ٓـةبـآ بـؤ نـاكةكــاُى  ،هةبــةض ئـةوة
بيدةضغـ  ،كة نـاكةى هةطـةهَـثـاْ كـطزوة !

....

()141 -138

[ ] 622

ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًـةغــةهــةى يةكــةَ  :كــة زةفــةضًويَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ ،وة بـــةُى
ئيػـطِائيو ــٌاْ هــة زةضي ــاى غـــووض خةضِاُ ــسةوة ً ،يَـصووظاُـــاْ زة َه َي ــّ  :ئــةو زةضي ــاية
زةضياى غــووضة  ،كـة كــاتى خـؤى بــة زةضيـاى غــووض طـوتطاوة (حباشلسيكًاضّل)  ،بــةآلَ
ئيَػـثا خيَى زةطوتطيَ ( :سيبرشلسأل اشل)ٓ ،ـةهَبـةتة خيَؿـثـطيـ طومتـاْ  :وؾـةى (ٜلاِ)
(ْاٗش)يـ (حباشل)يـ زةطـطيَثــةوة ،نوُلــة ( َٜاِل) بــة ئــاوى ظؤض زةطـوتــطيَ  ،ض ٓـى
ضِووبــاض بــآ ،ض ٓــى زةضيــا بـآ  ،بـةآلَ كة هيَـطةزا وؾـةى (حبلاش) ٓـاتــوة ً ،ةبـةغــج
خيَـى زةضياى غـووضة ُ ،ـةن ضِووبـاضى (ْٝااٌ)  ،وة هـة ٓــةًوو ئايةتـةكاُــى زيلــةف زا
ٓـةض وؾـةى () بةكـاضٓيَِـطاوة :

 / 1هة غـووضِةتى (طا٘ل)زا زةفـةضًوآ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭼ.

 / 2وة هـــــة غــــــووضِةتى (يـــــوُؼ)زا زةفـــــةضًويَ  :ﭽﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ يونـس.
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 / 3وة هة غــووضِةتى (سيؼاعشس٤ل)زا زةفـةضًويَ  :ﭽ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ الشــعزاء.
كة وةن زةبيـِيـّ هةو غـآ كؤًةهَــة ئايةتــةى غــووضِةتةكاُى ( :ط ا٘ل) و (ٜاْٛعل) و
(سيؼ اعااشس )٤زا بـــة وضزيــى باغـــى ئــةو خـةضِيِــةوةي ــة ك ــطاوة  ،بـــةآلَ هـــــيَطةزا ــــ هــة
(سألعااشسف)زا ــ ٓـةض بـة كـوضتيى بــة ئــاًاشة بـؤ كـطزْ  ،باغـلطاوة ،ؾــاياُى باغـيؿــة
ئيٌَة هـة زةضغــى خيَؿــووتطزا بــة تةفكـيىَ ئـةو ئــايةتاُةًاْ ٓيَِــاوةو تةفػــيــطًاْ
كطزووْ ،وة ًاُا هيَلساُـةوةى وضز ضِووْ زضيَصيؿــياْ هـة كــاتى تةفػيــطكطزُى ئـةو
غــووضِةتاُةزا زةبـآ  ،واتـة :تةفػيــطكطزُى غـووضِةتةكــاُى (ٜاْٛعلٚلط ا٘للٚلسيؼااعشس)٤
خـوا خؿــثيواْ بآ  ،ئةطـةض تةًـةْ بـانى بـآ.
وة ؾـاياُى باغيؿـة هة (خةيـٌاُى كـؤْ )زا باغى نؤُيةتى ئةو خةضِيِـةوةية كـطاوة ،
بــؤ ويَِــة ( :سيتفظ ا لسيتطبٝكااٞليًهتااابلسي ااُكذغلل،لسيعٗااذلسيكااذ،ِٜلطاافشلسخلااشٚد،ل
سإلؿراحل:ل،14لقل:ل )160هـة شيَــط ُاووُيؿــاُى( :عُاٛدلسيظارابل ا لسيفاشٜك ل)زا،
بةَ ؾـيَوةية ٓـاتــوة :
َّشَٔ٠لًََّفٗااِ،ل
ط اشَسٌٝ٥لإيالا٢لسي ااُؤَ ٖ
ظ اهَشلإٔ ِ
(َٚسِْتَ َك اٌَل ََااالىلسهلللسي ازٟٔلن ااإَلَ َٜت َك اذّٓلعَ ِ
ٚن اازيولسْتك ااٌلعُ ااٛدلسيظٖ اارابلَ األأَ اااَِٗٔلٚٚق اافلٚسس ُٖ٤ااِ،لف ااذٌَّل اا لعظ ااهشل
سياااُـش ٜلٚعظ ااهشلسإلط ااشس، ًٝ٥لٚؿااااسلسيعُ ااٛدلظا ااالَاّلذااايه اااّلعً اا٢لسياااُـش ٜل
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ٚكاٝا٤لعًا٢ل ٓاٞلإطشسٌٝ٥ل،لفًِلٜكرتبلأذذُٖالَٔلسآلَّشلطٛسٍلسيًٝاٌل)  ،واتـة  :وة
فطيؿـــثةى خـــوا كــة هــة خ ـيَـ غـــوخاى ئيػــــطِائيى بــوو ،نــوو بــؤ ى زواوةيــاْ هــة
خؿـثياُةوة زةضِؤيؿـجٓ ،ـةضوةٓـا ٓـةوضيَلــيـ وةن كؤهَـةطــةيةن ،وةن هووهــةيةن هـة
خيَؿــــياُةوة زةضِؤيؿـــــج  ،زوايــ ـ كــ ــةوتة خؿـــــثياُةوةو  ،كةوتــــة ُيَــــواْ غـــــوخاى
ًيػــطِييةكــــاْ غــــوخاى ئيػــطِائيوـيةكــــاْ (واتـ ــة يووهةكـةكــــاْ) وة ئـــةو ٓــــةوضة
نةًوزييـة بؤ ًيػـطِييةكـاْ بـوو بـة تاضيلــييةكى ئةُطوغــثة نـاوى ضِةف ،بــةآلَ بـؤ
بـةُى ئيػــطِائيى (طةهــى ًووغــا) بـوو بـة ضِووُاكييـةكى ظؤض ،وة ٓـي كــاًياْ هـةوى
زيلــة ُيعيم ُةكـةوتـةوة  ،بة زضيَصايى ؾـةوطاض .
واتــة  :بـة زضيَـصايى ؾـةوطـاض كة بـة ُيَو زةضيـازا ضِؤيؿـثووْ  ،كة ٓـةض خـوا زةظاُآ
ًاوةى نةُس كيوـؤًةتط بووة ،ئةو ٓةوضة كة زيوى ًيػطِييةكاُى تاضيم بـووةو زيــوى
بةُى ئيػـطِائيوى ضِووُان بوو ،كةوتبووة بـةيِيـاْ ،وة بـةيةن ُةزةطـةيؿــ .
زياضة ئـةوة هة خةميـاُى كؤُـسا ٓـاتوة  ،ئِجـا نةُسى ضِاغـثة نةُسى ضِاغـج ُيـة ؟
طـــطُ ئةوةيــة ئةطـــةض ضِاغـــثيـ ُةبــآ ،ظياُ َيــم ُــــازاح ،وة ئةطـــةض ضِاغـــثيـ بــآ ،
ئةوة زيــاضة وضزةكـاضيى بـةضنـاوضِووُيى ظياتط زةزاتة ؾـةضح تةفػـيـطى ئــايةتةكة،

كة خـوا  زةفـةضًويَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ ،بـةُى ئيػـطِائيوـٌاْ هة
زةضيــا خةضِاُـسةوة  ،نؤْ خةضِيوُـةوة ؟ خةيـٌاُـى كـؤْ وضزةكـاضيى ظياتطى تيَسايـة  ،وة
وةن طوتــٍ  :ئةطـةض ضِاغـثيـ ُةبـآ ٓ ،ي ظيـاُــى ُيــة  ،نـوُلة ٓـي ؾــثيَلى تيَـسا
ُية  ،كة هةطـةيَ زةنى ئـايةتةكـةزا تيَــم بطيــطيَ .

ًـةغــةهــــــــــةى زووةَ  :كــــــــــة زةفةضًــــــــــويَ  :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭼ ،ضِغـــثةى  :ﭽﭕ ﭖ ﭗﭼ ،زيـــاضة وؾـــةى َ( :أ َتاا )٢بـــة ﭽ ﭖﭼ،
تةنةززا ُاكاح بؤ (َفع ،)ٍٛبةآلَ هيَطةزا بؤنى فةضًوويـةتى :ﭽﭕﭖﭗﭼ؟
كأُل
بؤ ئـةوةى (أتاالٛس) ًاُـاى (ََاشٓٚلا) بطـةيةُــآ  ،ؾــاضةظاياُى ظًــاْ طوتوويــاُة ُ { :
(أتا اٛس)لَعٓاا٢ل(َاشٗٚس)لعً ا٢لقَا ا }ّٛواتـــة ( :أتا اٛس) ًاُـــاى (َاشٗٚس)ى خـطاوةتــــة ُيَـــــو ،
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ياُـى  :بـة يـاُسا تيَدـةضِيـّ  ،بـةغـةضياُسا طـوظةضياْ كـطز .
كةواتـــة :هـــة ييـــاتى ئـــةوةى خــــوا  زوو ضِغــــثاْ بـةكـاضبيَِـ ــآ ،يـــةن ضِغــــثةى
بـةكـاضٓيَِــــاوة ،واتــة :نــووُة ي ــاْ بـة ؾــــياُسا ضِةح بــووْ َ ( :ف اأَتٛسل َق ََ ِٛااّل ََ َٚاشٗٚسل
َع ًَا ِ )ِٔٗٝهــة ييــــاتى ئــةوة ،خـــواى كـــاضبةيآ يــةن ضِغـــثةى بةكاضٓيَِـــاوة  ،بةٓـــؤى
(تعاذٓ )٣خيَـلطزُى  :ﭽ ﭕ ﭼ  ،بــة ﭽ ﭖ ﭼ بـؤ ى (َفعال ، )ٍٛئةطــةضُا (أتالا)٢
خيَويػـثى بة خيـج ُيـة (ذاشف) ( :أتا ٢ذلاُاذْ) .
ئِجـا ئـايا ئةو نـةوًة كــآ بووْ ؟!
خــاوةُى (سيترشٜااشلٚسيتٓااٜٛش) زةهَــــآ ٚ( :سيكااّٛلٖااِلسي َهالآِ َعإْٔٛٝلٜٚكاااٍليااِٗلعٓااذل
()1
بلسيعَ َُائ َكالُ١لٜٚعشفإٛلعٓاذلَتاأَّشٟلسيااُؤسَّ ل اايفٓٝك ٝل)  ،واتـة  :طـةهــى
سيعَ َش ٔ
كةُ ـاُييةكـــاْ بــووْ كــة هــة ى نةضِةبـةكـــاْ خيَيــاْ زةطــوتّ ( :عُايكاا )١واتــة ظؤض
طـةوضةو بـةكـةهـةف  ،وة هـة ى ًيَصوو ظاُةكـاُى زوايى بـة (فٓٝكُ ) ٝاغــطاوْ .
كـــــــة زةفةضًــــــــوىَ  :ﭽﭘﭙﭚﭛﭼ ،خـويَِطاويؿــــــــثةوة :

ﭽيَ ِعكِفُوو

نﭼ  ،ئِجـا ئايـا ئةو بثــاُةى كة خةضغـثوويـاُـّ  ،نى بـووْ ؟!

زيػــــاْ خـــاوةُى (سيترش ٜااشلٚسيتٓ ااٜٛشل) زةهَــــآ ٚ{ :ق ااذلنا ااإلسيبك ااشلٜعب ااذلعٓ ااذل
سيهآعاْ ٝاا ،ل اطااِ َاعِ ااٌ } واتـــة ً :اُطـــا هـــة ى كـةُ اُييـةكـــاْ زةخةضغــثـــطا بـــة
ُاوى ( َعِ اٌ) وةن هة غـووضِةتى (سيـاافا )زا ٓـاتــوة.
ئِجـا ئايا نييـاْ طـوح  :كـاتيَم بـة ى ئةو طـةهةزا تيَدةضِيّ كة بثياْ زةخةضغج ؟
كــة بـةخ َي ــى ئ ــةوةى ضِابـــطز  ،زةب ــآ بثةك ــة ًاُطـــا بووب ــآ  ،يــاْ هــة ؾ ـيَوةى ًاُطـــازا
بووبـــــآ  ،ﭽﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ ،طوتيـــ ــاْ  :ئـــــةى

ًووغـا ! وةن نؤْ ئةواُة نةُس خةضغـثـطاويَلـياْ ٓةْ ،ئيٌَةف با خةضغــثــطاويَلٌاْ

ٓـةبــــآ  ،زيـــاضة ًووغــــاف  ظؤض تـــووضِة زةبـــآ  ،ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ
 )1دل:ل9ل،للقل(.)8

ل
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فـةضًووى  :ئيَـوة كـؤًةهَـيَلـّ ُةفاًيى زةكةْ ،واتةُ :ةفـاًييةكةتـاْ ٓؤكـاضى ئةوةية
كـة ٓـاوبـةف بؤ خـوا  خةيــسا بلــةْ .
كةواتةٓ :ـةًيؿـة ُةفاًيـى بـةضاُبـةض بـة خـوا ،نـان خـوا ُةُاغد نـان نـةزضي
خـوا ُةظاُيـّ ،ئةوة زةبيَثــة ًايةى ٓـاوبـةف بؤ خـوا خةيسا كـطزْ :
 /1نـان خـوا ُةُاغــد .
 /2نـان ُةُاغـيِـى زضوغـثلطاوةكـاْ  ،كة ٓيـ ؾـثيَم هة ُيَــو زضوغـثلطاوةكــاُسا هـة
ضِيــعى خـوا زا ُيــة ،تا بيـٔـيَِيـة ضِيعى خــوا .
 /3نـان خـؤُةُاغــد .
 /4نـان هة زيّ زا ؾـاضةظا ُةبووْ .
 /5نـان هة ًطؤ ـ ؾـاضةظا ُةبــووْ .
هة ضِاغـثييسا وؾـةى ﭽ ﭩ ﭼ واتةُ :ة خـوا زةُاغــُّ ،ة خؤتــاْ زةُاغــُّ ،ة
زضوغـثلطاوةكـــاْ زةُاغــــُّ ،ــة هــة زيــــّ زا ؾـــاضةظا بــووْ ،بؤيــــة ُةفـــاًيى واتــاْ
هــآزةكـاح كة ئةو زاوايــة بلــةْ .
ٓـةهَبـــةتة ه ــيَطةزا خيَويػـــثة ئـــاًاشة بـــةوة بل ــةيّ  ،كــة ٓـــةُسيَ هــة تو َيــصةضةواُى
نوضِئـاْ كة بـةزاخةوة نةًم واتاى (إيا٘ل)يـاْ  ،هةطــةيَ نـةًم واتــاى َّ( :اايلل)
(سب) هيَـم ييــاُةكطزؤتـةوة  ،تووؾى يؤضيَــم هـة غـةضاغــيٌةي بـووْ ،طوتووياُـة :
باؾة طةهـى بةُى ئيػطِائيى ،طةهـى ًووغا  نؤْ زاواياْ كطزوة كة بةزئـيَِةضيَلى
زيلةو خةضوةضزطـاضيَلى زيلة بدةضغـ ؟ واياُـعاُيوة طـةهـى ًووغــا كــة طوتوويــاُة :
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ياُـى  :بةزئـيَِـةضيَلٌاْ بؤ خةيـسا بلـة (سجعاٌليٓاالَّايلاكاّ) !

كة هة ضِاغـثيـ واُيـةو ٓـةضطيـع بـةُى ئيػــطِائيــى زاوايـاْ ُةكــطزوة بـةزئـيَِــةضياْ
بؤ زضوغـج بلـاح ،نـوُلة بــةؽ يـةن بـةزئـيَِــةض ٓــةية ،بــةؽ خــوا بةزئـيَِــةضو
خةضوةضزطـــاضةو خــاوةُى ٓـــةًوو كــةوْ كـائيِــاتة ،كــة ئــةوة ؾـــثيَلى غـةهــٌيَِطاوة ،
نوُلـــة (إياال٘) واتة  :خةضغــثـطاو ،كـةواتة  :طوتـووياُة  :خةضغـثـطاويَلٌاْ بؤ زابِـآ ،
كة ئيٌَة بـةٓـؤى خةضغـثِى ئةو خةضغــثـطاوةوة  ،هة خــوا ُيعيـم بلـةويِـــةوة ُ ،ـةن
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بـةزئـيَِـةضو خةضوةضزطـاضيَلــٌاْ بـؤ زابِــآ ! وةن ٓــةُسيَم هـة تـويَــصةضةواْ ـــ خــوا
هـيَياْ خؤف بـآ ــ طوًاُيـاْ بطزوةو بة خيَويػـــثى ُـاظاُـٍ ئـاًاشةيــاْ خـآ بلـةَ .
ًـةغــةهـةى غــ َيـيــةًَ :ووغــا  هةغــةض غـةضظةُؿــج غـةضكؤُةكطزُــى طةهـةكــةى
خــؤى بـــةضزةواَ زةب ــآ  ،وة ؾـــثياْ ظيــاتط بــؤ ضِووْ زةكـــاتةوة

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

زةف ـةضًوآ  :ﭽﭫ

ﭴﭼ ،بيَطوًـــاْ ئــــا ئةواُـــة

ئــةو ةا َه ــةتةى كــة تيَيــساْ  ،هةبـــةيّ زةنــــآ ٓ ،ــي خايــة ًايةيــةكى ُيــة ،وة ئــةو
كطزةوةيــةف كــة زةيلــةْ خوونــة ُ ،ــة غـــووزى زُيــاى ٓـــةيةُ ،ــة غـــووزى نيــاًةتى
ٓـةية  ،نةُـس غــةيطة هةبـةض ًاُطـايةن بدـاضِيَيةوة  ،كة ًاُطـا زضوغـثلطاوى خـواية ،
ٓـــةضنؤْ بــــآ ًطؤ ــ هــة غـــةضووى ًاُطـــاوةية ! هــة زاضو بـــةضزيَم بداضِيَيــةوة ! هــة
ئةغـثيَطةو ًاُ خؤضيَم بداضِيَيةوة ! هة ضِووةكـيَم  ،هة ًؿـليَــم  ،هـة ًاضيَــم  ،وةن
هــة ضِؤشٓـــةآلتى ئـاغــــيا ٓـــةية  ،بـةضِاغـــثى ئــةوة ةاهَـــةتيَلى بــــآ خايــةو ًايةيــة ،
ةاهَـةتيَلى بـآ زةضةاـاَ بــآ ئـاكـاًة ،وة ئةو كطزةوةيـةف بطيثيـة هـة كطزةوةيـةكى
خووض بـؤف ٓي غـووزيَلى ُيــة .
ظااشل،ل َُ ِٗ ًَااو) وةن خيَؿــثـــطيـ باغــــٌاْ كــطز  ،ياُـــى  :ئــةو
وؾـــةى (َُا َتا ا ٖبشْل:لَُهَ ٖ
ةاهَـةتــةى كــة ئةواُــةى ت َيــــساْ  ،هةبـــةيّ نــووة تيَلـؿــلـــاوة  ،زةطوتــــطيَ َ ( :تبٖ ااشَُٙل
ََ ٚتبَ اشَ )ُٙواتــة ( :نَظٖ اشَُٙل،لَٚأ ًَِٖ َهُ٘) ؾــلـاُسى فةوتـاُـسى .

كـــة زةفةضًـ ــوىَ  :ﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭼ ،خيَؿــثــــط باغـ ــٌاْ كــــطز :

بـاطاٌَ خيَهــةواُةى ٓـةنــة  ،نوُلــة (ذالل) يـاُى  :نةغــداو ( اطاٌل) يــرنــ  :ؾــثى
ُةنةغ ــداو بــؤف بــآ ُ َيــوةضِؤن  ،كـاتيَـــم ه َيــى وضز زةبي ــةوة  ،زةظاُـــى ك ــة ٓــي
نةغــداوييـةكـى ُيــة .
ط اٌْل َع ًَُُٗااِ) كطزةوةكــةياْ
كــة زةفــةضًويَ :ﭽﭲ ﭳ ﭴﭼ ،يــاُى ( ا ٔ

خوونـــة ،بؤؾـــةٓ ،يـــ ُيَـوةضِؤكـيَـــلى ُيــــة ،واتــة :ةاهَةتـــى بــج خةضغـــثيى زةواَ
زآـاتـووى ُيـة  ،وة كـاضى بثدـةضغــثييـ  ،خـاوةُةكـةى ٓي غـووزيَلى هــآ ُابيِـآ.
هةوبـــاضةوة ئــةَ فةضًووزةيــة ٓـاتــوة َ [ :عأِلأَ ٔااٞلَٚس ٔقاذٕلسئًٖ ِٝث اِّٞلقَ اااٍَلََّاشَجَا َٓااال ََاعَل
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جعَاٌِل َيلآَالَٖازٔٔٙلرَس َل
َسطأٍٛلسيًٖا٘ٔلللٔ قبَاٌَلذُ َٓا ِٕٔٝل َف َُشَسِ َْاال ٔظٔاذِسَٕ٠ل،ل َف ُك ًِاتُلل َٜاال َْ ٔباٖٞلسيًٖا٘ٔلس ِ
ذُِِٗل ٔظٔاذِسَٕ٠لَٜ َٚعِ ُهلافَُٕٛل
طا االل َ
نَُال ٔيًِهُافٖاسٔلرَس ُلأَ َِْٛسطٕل،لَٚناإَلسيِهُ افٖاسُلَُٜٛٓطَُٕٔٛل ٔ
أَ َِْٛسطٕل َ
نَُ ااالقَايَا اتِل َُٓ ااٛلإٔطِا اشَلسٌَٝٔ٥ل ٔيُُٛطا اا٢
نبَا اشُل!لَٖا ازَسل َ
ذ ِٛيَ اٗا ااال،ل َفكَ اااٍَلسي ٖٓبٔا اٗٞل:لسيًٖا اُ٘لأَ ِ
َ
نبُ اإَٛلطا ا ََٓٔلسيٖا ازَٜٔٔلَٔا أِل َق ِبًٔهُ الاِل]
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ ،إْٖٔهُا اِِل َتشِ َ
ذ ٖبالإَل الشقِ:ل()6702لتعًٝاللػاع ٝلسألسْاؤٚط:ل
جُ٘لَأذِ َُذل شقِل:ل()21950ل َٚس ِالُٔل ٔ
{َأَِّ َش َ
إطآادٙلؿارٝحلعًا٢لػاشطلسيؼاٝخ ل}  ،واتـة  :ئــةبو وانيــسى هةيػـ زةيطيَطِيَثــةوة
زة َهـآ  :هةطةيَ خيَغةًبـةض  بةضةو ةوُةيّ نوويّ  ،بـة ى زضةخثيَم زا تيَدةضِيّ ،
طوتـٍ  :ئةى خيَغةًبـةضى خـوا !  بـا ئيٌَــةف زضةخثيَــلٌاْ ٓةبــآ خةضِؤيــاُى خـآ
ٓةهَـبواغـد  ،وةن نؤْ كافطةكـاْ (رَس َلأَ َِْٛسط) (خاوةْ ٓةهَواغطاوةكاْ)يــاْ ٓــةية ،
{زضةخثيَم بووة ؾــثيـاْ خآ ٓةهَـواغـيـوة بؤ خيـطؤظيى زوايى هة زةغج ًوى خؤياْ
خيَهـاوة  ،بة ةيػــاة بؤئـةوةى ؾـيفاياْ بؤ بآ}  ،خيَغـةًبةضى خـوا  فةضًـووى :
نلابَش) ! واتة  :خـوا طـةوضةتطة  ،ئةوة وةن ئةوة وايـة كـة بـةُى ئيػــطِائيى بـة
(سي ًُٖ٘لأَ ِ
ًووغــاياْ طــوح  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ ،خةضغـــااويَلٌاْ بــؤ زابِـآ ،
وةن نؤْ ئةو طةهة خةضغـااوياْ ٓـةْ ( ،ئِجـا فةضًووى)  :بيَطوًـاْ ئيَـــوة بــةزواى
ي ؾـويَِى ئةواُةى خيَـ خؤتـاْ زةكــةوْ .
ضِ َ
واتــة :كـــاتيَم كــة هــة نوضِئـــاْ غـــوُِةح زةزةْ  ،بـــةزواى ضِ َيــو ؾـــويَِى ئةواُــةى
خ ـيَـ خؤتــاْ زةكــةوْ ،وةن نــؤْ ئــةواْ زاضوبـــةضز خــةضِؤ خا َي ؾــــٌةن ئيَػــم
خطِوغــلياْ خةضغــثوة  ،ئيَوةف ئةو ؾــثاُـة زةخةضغـ  ،هة كـاتيَلسا كـة هـة نوضِئــاْ
غـوُِةح زةزةْ  ،هة يــازةى ؾـةضي ةح خـوا بـةيةكطـطتّ زةزةْ .
ًةغـــةهةى ن ــواضةَ

كؤت ــايى ً :ووغـــا  هــة كؤتــايى زا زةهَــــآ  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ.
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هـة بةضاُبـةض ئةَ زوو ئايةتـةزا غــآ ٓةهَوةغـثة زةكـةيـّ :
هةلَوةضااامة يةكاااة

 :كــة ًووغـــا  زةفـــةضًويَ  :ﭽﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ،يــــاُى  :ئـــــايا يطـــــة هــــة خـــــوا
خةضغـااويَلى زيلةتاْ بؤ خبواظَ ،بؤ خةيسا بلةَ ،هة ةاهَـيَلسا كة ئةو ئيَوةى بةغةض
يئـاُييـاُسا بةضظ كطزؤتـةوة ؟ واتة  :بةغةض يئـاُيياُى غـةضزةًى خؤتاُـسا .
بؤية يووهةكــة كة ئيَػـثا زةهَـيَّ ( :حنٔلػع لسهلللسيااُختاسل) بةٓةهَةزا نووْ ،
نوُلـة ٓـةهَبصيَـطزضاوى ُيَـو طــة ُى ضِؤشطــاضى خؤيـاْ بـووْ  ،بــةآلَ زواى ٓــاتِى
خيَغـةًبـــةضاُى زيلـــة ،هــة زواى ًووغـــا  ،زةبووايــة بـــة زواى ئــةو خيَغـةًبـــةضاُة
بلــةوْ  ،وة ئةو خيَغـةًبـةضاُة بـةضِاغــج بـعاُّ  ،ويَـطِاى ًووغــا  ، بـؤ ويَِـة:
نيػـــا ٓ ـةضوةٓـــا خيَغـةًبـــةضاُى زيلــةف  ،بـــة تايبـــةتى ًوةةممــةز  كــة
خيَغـةًبـةضى كؤتـاي يةو خيَغـةًبـةضى ٓـةًوو بـةؾـةضة .
هةلَوةضااامة دووة  :خـــواى خةضوةضزطـــاض نػـ ــةكة هــة ًووغـــا  وةضزةطـــط َي ،
خـــوا  بؤخــؤى ضِوويــاْ تيَـسةكـــا

زةفــةضًويَ  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ،يــاز بلةُـــةوة كـــاتيَم كـــة ئيٌَـــة
زةضبـاظًــاْ كـطزْ هـة ؾـــويَِلةوتوواْ زاضوزةغــثةى فيــطنةوْ كـة غــعايةكى ظؤض
خطاخياْ خآ زةنيَؿـ ظؤض بـة خطاخيى هيَثـاْ زةخةفثاْ  ،غـــعاتاْ خـآ بهـيَصْ ،
ﭽﮉ ﮊ ﮋﮌﭼ ،ظؤض بـــــــــــــة غـةخثيــــــــــــــى

كوضِةكـاُث ــاُياْ زةكـوؾـــج  ،هــة ؾـــويَِى زيلــة زةفــةضًويَ  :غـــةضياْ زةب ـطِيّ  ،وة
ئـافطةتةكـاُيؿـثاُياْ زةٓيَؿـثةوة  ،وة هـةوةزا تانيلطزُةوةيـةكى ًـةظْ ٓــةبوو هـة
خةضوةضزطـاضتاُةوة بؤ ئيَـوة  ،كةواتـة  :ةيـطى خـوا خةضغـااوى بــة ٓــةق ُيـة ،وة
تةُيـا خـوا ؾـايػـثةى خةضغــثـطاُة .
خاؾـاْ غـةضباضةف خـوا ئيَوةى ٓـةهَبصاضزوة بـةغـةض طـة ُى غــةضزةًى خؤتاُـسا،
كة خةياًى خـوا بـةيةكـطـطتّ بـةُسايةتيـى بؤ خـوا ٓ ،ـةهَـبطـطْ .
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وة هـــة غــــؤ طةو بيَطــــاضو ئــــاظاض ئةؾـــلةاة نة نـــؤكطزُى زاضوزةغــــثةى
فيـطنــةوْ زةضبــاظى كــطزووْ ،وة هــة غـووكـــايةتيى كــطزْ بـــة ئـافطةتةكـــاُثاْ كــة
زةيأُيَؿـثِةوة بؤ خـعًةح بـؤ خـآ ضِابواضزْ  ،زةضباظى كطزووْ ،كةواتـةٓ :ــةًوو
ئةواُة زةبآ ٓـاُسةضتـاْ بّ ،بؤ ئةوةى تةُيا خــوا بدةضغــ تـةُيا بــةُسايةتيى
بؤ خـوا بلةْ  ،وة نـاوتـاْ هة بـج قــةُـةَ خةضغــثيى ُةبــآ .
هةلَوةضامة ضايَياة  :وؾـةى ﭽﮐﭼ هيَـطةزا نةُـس ًاُايـةن ٓةهَـسةطــطآ :
أ) تانيـلطزُةوةى خـوا بؤيـاْ  ،بةو ئــاظاضو ُاضِةةةتييــةى بةزةغــج فيـطنــةوُةوة
زةياُهيَؿــج .
ة) تانيـلطزُةوةى خـوا بؤيـاْ  ،بـةوة كـة زةضبــاظى كـطزْ هــةو بـةآلو ططفثـاضيــى
زةضزةغـةضييـاُةى  ،كة فيـطِنـةوْ بةغـةضى ٓيَِـابـووْ .
ج ) تانيـلطزُةوةى خـوا بؤيـاْ بةوة كـة ًةؾــء ضِآيَِــاْ (تاذس ٜلٚلراشٜٔل) يـاْ
خآزةكاح ،نوُلـة خـواى كاضبةيآ ٓةض كـاح ويػــثى ئةضكيَــم بـة كةغــيَم يـاْ
كؤًة َهيَــم بػـــديَطآ  ،تانييـــاْ زةكاتـــةوةو ضِايـــاْ زةٓيَِـــآ ،وةن فةضًوويـــةتى :

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯜ ...ﭼ ال قــزة  ،واتـة  :يـاز بلـةوة كاتيَـم خةضوةضزطـاضى ئيبـطِآيـٍ بة نةُـس
ئةضكيَـم تانـى كـطزةوةو  ،ئةويـ تـةواوى كـطزْ بـة تـةواويــى ئةاــاًى زاْ ،
فـةضًووى  :بؤ خـةهَـلى زةتلـةًـة خيَـؿـةوا ...

ل

ػ َٗذُلَإِٔلاللٔإيَ َ٘لٔإاللأَِْتَل،لأَطِ َت ِِ ٔف ُشىَلََٚأتُٛبُلٔإيَ ِٝوَ.
ر ُِ ٔذىَل،لأَ ِ
ط ِبرَا َْوَلسي ًُِٖٖٗلَ ٔ َٚ
ُ

....
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ل

ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئــةَ زةضغـــةًاْ ؾـــةف ( )6ئـــايةح زةطـــطيَثة خــؤي ،ئـايةتةكـــاُ  142( :تاكـــو ،)147
زيــاضة هــةو ؾـــةف ( )6ئـــايةتةزا  ،خـــواي بـــةضظو ب ـآ ويَِــة  ،باغ ـ ضِووزاويَل ـ يةكج ــاض
ًةظْ غـةضغـووضِٓيَِـةض هة شياُ ًووغـازا زةكـاح ،كـة بطيثيـة هـة بـةهَـ َيـِطــة (َٝكاا ل)
بؤ زاُـاُ خـاف نــى ( )40ؾـةو ،كة بهـــآ بـؤ ؾــويَِيَل زياضييلــطاو  ،طفثوطــؤ هةطــةيَ
ي  ،كــة
خـــواي بـــةضظو ًةظُــسا بلـــاح  ،بـــةضُاًةي شي ــاُ خــؤي طـةه ــةكةي هيَـوةضبطـــط َ
ظ االَّل) هــة ؾـــويَين خـــؤي
ت ــةوضِاح بــووة  ،زي ــاضة ًووغـــا ٓـــاضِووُ بــــطاي ( َعًَ َُِ ٗٔ ٝااالسي ٖ
زازةُـآ ضِيَ ؾـويَين بؤ زيــاضي زةكـاح  ،كة نـؤْ ًاًةهَـة هةطـة َي خةهَلةكةزا بلـاح .
ئِجــا كـاتيَم ًووغـا  خاف نــى ( )40ؾـةوو ضِؤشةكة زةطـاتة ؾــويَين زياضييلــطاو،
وة نػـة هـة خعًــةح خــوازا زةكــاح ،زاواي هيَـسةكــاح كـة خـؤي خيَؿــاْ بـساو بيبيِـــآ !
بــةآلَ خــوا  خيَـ زةفةضًــويَ ُ :اكــطيَ مببيِـــ ! بــةآلَ تةًاؾـــاي ئـةو نـياية بلــة،
ئِجـا ئةطـةض نيايةكة خؤي بؤ زةضكةوتِــ ًـّ طــطح  ،تـؤف زةتـواُ مببيِــ  ،بــةآلَ
كـاتيَم خـوا  بؤ نيايةكة زةضكـةوح  ،وضزو خـاف بوو ،وة ًووغـاف بيَـٔـؤف كـةوح .
ئِجـا خاف ٓـاتِــةوةي ٓـؤف خـؤي  ،زاواي هيَبـوضزُ هـة خــوا كـطزو خــواي بــة خـان
طـطح  ،خـواي بـةضظو ًةظْ خ َي فةضًوو  :كـة هة ُيَو خةهَلـيسا (هة ُيَو ًطؤ ايةتي زا) ،
بـة خيَساُ خةياً خؤي ضِاغـثةوخــؤ فةضًايؿــج هةطــةيَ كطزُـ زا ٓ ،ـة َهـيبــصاضزوةو ،
ي.
خيَويػــثة ؾـوكطاُة بصيَـط بــآ ،وة بـة توُـسي ًةةلـةًيـ خةيــاً خـوا بطـط َ
ئِجــــا خــــواي ظاُـــا باغـ ـ ئـــةوةي كـــطزوة كـــة نـــةُس هـــةوةيَل بــــة ًووغــــا زاوْ،
ئـاًؤشطـاضي وضزةكـاضي هـةباضةي ٓــةض ؾــثيَلةوة  ،كـة بؤيـاْ خيَويػــج بـآ  ،خػــثؤتة
ُ َيــو زوو تويَي ــاُةوة  ،خاؾـــاْ خـــواي خةضوةضزطـــاض خ َي ـ ضِاطـــةياُسووْ كــة  :بــا وضيـــابّ
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كةغـاُيَل خـؤبـة ظهـطـطو كةهوــةضِةق ٓـةًيؿـة هة ُآـةق خةفـثـاوو  ،خؿــــج هـة ٓــةق
كـطز  ،بة بطِوآيَِــاْ هة ئـايةتةكـاُ خــوا يـاْ ُـةزةْ  ،واتـة خــواي زازطـــةض وايـاْ
هـيَسةكـــاح  ،بـةٓــــؤي ئــةو غــيفةت ــاُاُةوة  ،كــة ٓـةياُ ــّ ،نوُلــــة ؾـايػـ ــثةي ئيٌــــاْ
ٓيَِــاْ ُيــّ .
وة هة كؤتاييـسا خــوا  ضِايسةطـةيةُــآ كـة  :بيَبــطِواياْ بــة ئـايةتةكــاُ خــواو بــة
زيــــساضي زوا ضِؤش  ،كــــطزةوة باؾـةكـاُيــــاْ ٓـةهَسةوةؾــــــيَِةوة ،وة بـــــة خيَـــ كــــطزةوة
خطاخةكـاُيــاْ غــعا زةزضيَــّ .
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ﭽ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى
((وة طفثيَلـ غــــ ؾــةوييٌاْ بـــة ًووغــازا ،خاؾـــاْ بــة زة ؾـــةوي زيلــة تــةواوًاْ
كطزو ،كـات زياضييلطاو (بؤ زيـساض)ي خةضوةضزطــاضي بـوو بــة نـى ؾــةوي تـةواو (كـة هـة
كؤتاي ئةو نى ؾــةوةزا طفـثوطـؤي هة خعًةتـسا بلـاح) ،وة ًووغــا بــة ٓــاضِووُ بـطاي
طــوح  :هــة ُ َيــو طـةهةك ــةًسا ييَِؿــــيٍِ بـــة  ،وة نـاكػـــاظي بلــةو  ،بـــةزواي ضِيَبــاظي

خطاخةكــــاضاْ ًةكـــةوة ﮮ وة كــــاتيَم ًووغــــا ٓــــاتة بـةهَـ َيـِطــــة (كــــاح ؾــــويَين
زياضييـلطاو)ًاْ  ،وة خةضوةضزطـاضي زواُسي ،طـوت  :خةضوةضزطــاضَ ! خـؤ خيَؿــاْ بـسة ،
با بثبيٍِ ؟ (خـوا) فةضًووي ٓ :ةضطيـع (هةَ شياُةزا) ُاًبيِـ  ،بةآلَ تةًاؾـاي نيايةكة
بلـة  ،ئِجا ئةطةض هة ؾـو َيين خؤي بـة نةغـداوي ًا ،ئةوة تؤف زةًبيِـ  ،ئِجا كاتيَـم
خــةضوةضزطاضي بــؤ نــيايةكة زةضكــةوح  ،وضزو خــاف تــةخيت كــطز  ،وة ًووغــاف بــة
بئَـؤؾـي كـةوح ،وة كاتيَم وةٓؤف ٓـاتةوة  ،طوت  :خاكي بؤ تؤ (خــواية !) بـؤ ي تـؤ
طـةضِاًةوة ،وة ًّ يةكةًيين بطِوازاضاُـٍ ﯛ (خـوا فةضًووى  ) :ئةي ًووغــا ! ًـّ تـؤَ
بة خيَساُ بةضُاًةكـامن ئاخاوتٍِ بةغةض خةهَـلسا ٓ ،ةهَبصاضزوة ،زةيا ئةوةي خـيٍَ زاوي

بيططةو  ،هة غـوخاغـطوظاضاْ بـة ﭟ وة هة هةوةةكـاُسا هـةباضةي ٓـةض ؾــثيَلةوة (كـة بـؤ
ئةواْ هةو ضِؤشطـاضةزا خيَويػـج بوو بآ)  ،ئـاًؤشطـاضييٌـاْ بؤ ُووغ  ،وة وضزةكـاضي ٓةض
ؾثيَم (كة خيَويػثياْ بآ  ،بؤًاْ ُووغ خيٌَاْ طوح  ) :بة توُسي بيططة  ،وة فةضًاْ
بة طةهةكـةح بلة كة باؾـثـطيين بططْ (كاضي خآ بلةْ)  ،بيَطوًاْ هةًةوزوا ًةُعهَـطـاي
هة ضِيَ زةضنوواُ خيَؿـاْ زةزةَ ( زةتاُلةًة ًيـطاتططياْ) ﭵ هةًةوزوا ئةواُـةى بـة
ُآــةق هــة ظةوي زا خــؤ بــة ظي زةطــطْ هــة (ب ـطِوا خئَ ــيَِاُ ) ئايةتةكـــامن  ،زةزةَ  ،وة
ئةواُة ئةطةض ٓةضنى ُيؿـــاُةية ،بيـبيـِّ  ،بطِواياْ خآ ُآيَِـّ ،وة ئةطةض ضِ َي ضِاغــج
بة ئاًاُج طةيةُـةض ببيــِّ ُ ،ايطــطُةبةض ،بــةآلَ ئةطــةض ضِيَـ غـةضطةضزاُلــةض ببيِــّ ،
زةيططُةبةض ،ئةوةف هة غـؤُطةي ئةوةوة كة بطِواياْ بـة ئايةتةكــامناْ ُـةٓيَِاو  ،هيَيـــاْ

بـآ ئـاطـا بووْ ﮛ وة ئةواُةي بطِواياْ بـة ئـايةتةكـامنـاْ بـة زيـساضي زواضِؤش ُةٓيَِــا،
كـطزةوة نـاكةكـــاُياْ ٓـةهَوةؾــاُةوة ،ئـــايا ٓــةض بـــة خيَـ ئــةوةي كـة كطزووياُــة  ،غــعاو
خازاؾـج ُازضيَِـةوة ؟ ﮪ)).
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شـيكردنـةوةي يـةنديَـك لة وشــةكاى
(ﮖ) ( :سيِ َٛعذُلَٜهإُٛلفاٞلسخلَ ِٝشٔلٚسيؼٖشِّل،لٚلفٔٞلسخلَِٝشلأَنِثَاشل)َٚ( ،عِاذل) هـة خيَطيؿـسا
بـةكــاضزىَ هـة ؾـةضِيؿـــسا ،بــةآلَ ظيـاتط بـؤ خيَـطو نــاكة بـةكــاضزىَ  ،زةهَــآ وةنــسى
خيَساوة واتة :بؤ نـاكة ،بةآلَ بـؤ خطاخـة (ٔ َٚعلاٝذُ) ٓــةية (أٚعَاذَُٙل) واتـة ٓ :ـةضِةؾــةى
ه َيـل ــطز (ٔ َٚعا اٝذ) ٓـةضِةؾـــةية (ِ َٚعااذ) بـة َه ــيَِساْ و طف ــج زاُــة  ،بــؤ ؾـــثى بــــاف ،
(َٛعذلٚلَٝع ااد) زةطواــآ نـاوط بّ  ،وة زةؾــطواــآ ُـاو بـّ .
جعِااٌَليَا اُ٘لسيَٛقِا اتل)،
(ﮝ) ( :سياُ ٝااكَا ُ:لسيَٛقِا اتُلسياُلِا ااشُٚبُل ٔيًِؼَ اا،ٕ٤ٞلَٚسيَٛعِااذُلسيٖاازٟٔل ُ
(َٔٝكَا ) بطيثية هـة كــاتيَل زياضييلــطاو بـؤ ؾــثيَم ،وة بـةهَـيَِــيَم كـة كــاتيَل بـؤ
زياضيـيلــطاوة  ،خيَـ زةطوتــطيَ َٝٔ( :كَا ).
ًََّافَل ُفاالَْٕل ُفالَ َْااّل)
ًََّافَل ُفاالَْٕل ُفالَ َْااّل،لإرسل َقا ااَّل أَ َِلا ٕشلعَ ِٓاُ٘) كــة زةطــوتطيَ َ ( :
(ﮦ )َ ( :
واتة  :هة ؾـويَين ئةو زاُيؿـثوة  ،وة هة ييـات ئةو بـةكـاضةكة ٓـةهَػــاو ئةااًى زا.
ؼ افَ)( ،جًاا )ٛزةهَــــآ :
ح ًٖاا٢لسيؼااُ٤ٞل:لسِْهَ َ
ؼ افُلسيع ااا ٖٔشُل،ل َت َ
جلا ا ًِ:ٔٛلسيهَ ِ
() َ( :أؿِ ا اٌُلس َ
ؼافَ) ئـاؾــــلطا بــوو،
ح ًٖاا٢لسيؼااُ٤ٞل:لسِْهَ َ
بطيثيــة هــة زةضكـةوتِـ َي ــل ئـاؾ ــلطا  ،وة ( َت َ
زةضكــةوح .
ظ اشَُٙل،لذَ ٖتاا٢لطاآَٛسُٙل اااألَ ِسْل) ،
ك اشَ َُ٘لَٚنَ َ
ن اُ٘ل،لٔإرَسل َ
() ( :سي ا َذىٗل:لسي اذَمٗل،لَ َٚق اذِلدَ ٖ
(دَى) ،واتة( :دَم)( ،دم)يــ ،واتة :وضزكـطزْ ،وضز خـاف كـطزْ ،ئــاضز (دقٝالل)يــ
بؤيــة خ َيــ زةطوتــطيَ ( :دق ٝاال) نوُلــــة وضزو خــــاف كــطاوةو طـةمنــة ٓـــاضِزضاوة ،
نُ٘) ئةطةض هــيَ بــساو بيؿـلـيَِــآ  ،تاكــو هةطـــةيَ ظةويـــسا تـةخيت زةكـاح ،
(َ َٚقذِلدَ ٖ
خيَــ

زةطوتـــطيَ َ ( :دىٓ)  ،وةن خــــوا زةضبـــاضةى زواضِؤش زةفـــةضًوىَ  :ﭽ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الفجـز ،واتة :كـاتيَـم كـة ظةوي تيَــم زةؾـــليَِط َي تـةخج
زةكطيَ وضزو خــاف زةبــآ .
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( ) ََّ( :ا اشٖ)  ،واتـــة ( :طَا اكَطَ) يـــاُى  :هـ ــةخةوضِوو كـــةوح  ،ﭽ 
ﭼ ،واتـة ً :ووغـا بة بـآ ٓؤؾـيـ كــةوح .
() ( :سيـااعٔاكَ١ل:لَٖٔٞلسيـٖ اُ ِٛلسيؼٖ اذٜٔذُل ََٔٔلسجلَِّٛل،لعُِٖلقَاذِلَٜله اٛلُٕلفٔ ٗٝااللْااسْل َف َكاطِلل،ل
أَٚلعَاازَسبْلأٚلََاا،ْ ِٛلٖٔٚا اَٞلف الاٞلرستٗاااالػ ااْ٤ٞلَٚسذٔااذْ،ل ٖٚاازٔٙلسألَػِا اَٝاُ٤لتَأِعٔٝلا ااشَس ْلَِٔٓٗا ااا)،
(ؿ ااعٔاكَ )١بطيثيـة هة زةُطـيَلــ بـةٓيَـــع كـة هـة غــةضيَـــوة  ،يـاْ هـة ٓــةواوة زيَ ،
ئِجا يـاضي وا ٓــةية كـة بــةؽ ئـاطــطي تيَسايـة ،وة يــاضي وا ٓــةية زةبيَثـــة ٓـؤى
غــعاو ًـــةضط  ،وة هــة ضِاغــــثييسا (ؿ ااا ٔع َك١ل) يـــةن ؾــــثة ،بـــةآلَ ؾـثةكــــاُى زيلـــة
زةضةاـاَ كـاضيطـةضيى ئةوْ  ،بؤيـة هة نوضِئـاُسا بـة ًاُاي ًطزُيـــ ٓــاتوةو  ،بــة
ًاُاي ئـاطـطيـ بـةكـاضٓـاتوة  ،وة بـة ًاُـاي ئـةو زةُطــة بـةٓــيَعةف كـة هةغــةضيَوة
زيَجٓ ،ـــاتوة .
(ﯓ) ( :سإلفَاقَاا:ُ١لسُجُ ااٛعُلسي َفِٗاأِلٔإي اا٢لسإلِْٔظاااإٔل َعِااذَلسيظٗاا ِهشٔلأٚلسجلُٓ اإٔٛلأٚلسيكُاا٠ٖٛل َعِااذَل
سياُ َشْٔ) ،وؾـةي (أَ َفاامَل) واتةٓ :ـاتةوة ٓـؤف ،زةهَــآ ( :إٔفَاقَا١ل) ئةوةيـة كـة ئيِػــاْ
ٓؤؾ بـؤ بطـةضِيَثــةوة  ،زواي ئـةوةي كـة غــةضخؤف بـووة ،يـاْ زواي ئـةوةي كـة
ؾيَج بووة ،وة ٓيَعو خيَعي بؤ بطـةضِيَثـةوة  ،زواي ئةوةي كـة ُـةخؤف بـووة ،زةهَــآ :
(إٔفَ ااق)١ةي بؤ ٓــاح ،واتةٓ :يَــعو خيَــعي ٓـاتةوة بـةض .
ظ ا ِبحُ:لسيا اُلشٗل
ط ا ِبحَل) ةوة ٓـــاتوة ( :سي ٖ
ظ ابٔٝح) هــة ( َ
(ﯕ)  :ئةغوَـــ وؾـــةي (تَ ِ
ط ِبحَ) ياُـى  :تيَدةضِيِــ خيَـطا هـة ئــاوزا ياخــوز
هلَٛسَ ( )ٔ٤
ظشٜٔعُلفاٞلسياُا،ٔ٤لأٚلفاٞلس َ
سي ٖ
ظابٝحل) واتـة :بــة زووضطــطتّ ،بــة زووضطـطتِــ خــوا هـة ٓـةضنــ
هة ٓـةوازا ،وة (تَ ِ
كـةًوكـوضِي ٓـةية ،هة ٓـةضن ٓـة َهـةو خةهَــة ٓـةية .
(ﭣ)  :كـؤي (يااٛح)ة ،زة َهـآ ( :سي ًٖا ِٛحُ:لَٚسذٔاذُلأياَٛسحٔلسيظٖافٔٔ١َٓ ٝل،لَٚااالُٜهِ َتا ُل ٔفٝا٘ٔل َٔأَل
رااَ ( ،)ٔٙٛياِٛح) بـــة يــةكيَم هــة تةخثةكـــاُ كــة كةؾـــثيياْ ه ــآ زضوغـــج
ؼا ٔلِ َْ ٚ
سخلَ َ
زةكـــطيَ (أيا ا اَٛسحُلسيظٖا افٔ )ٔ١َٓ ٝزةطوتــــطآ  ،وة ٓــــةض ؾــــثيَم كـــة ُووغـ ــيين هةغــــةض
بِووغطيَ ،ئِجـا تةخثــة بــآ  ،ياْ بـةضز بــآ  ،ياْ ٓـةضن بــآ .
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َّ االَفُلسيَِ اا،ِّٞلُٜ ٚظ ااتع ٌَُُلسط اات ِعَُاٍَلسيلا ٔٗذَسَٜا آ )١ــــةضزوو
(ﮉ) ( :سيشٖػَ االذُلٚسيشٗػِ اذُ:ل ٔ
ػااذُ) و (سُػِ ا اذُ) خيَهــــةواُةى ( َ اا ، ْ)ِّٞوةن ٓيــسايــــةح بـةكـاضزيَــــّ ،
وؾـــةى (س َ
واتـة  :غـةضضِاغـثيى  ،ياخـوز ضِيَطـاى ضِاغـج طـطتّٓ ،ـةضوةن نـــؤْ ( ٔاَٛس َٜلا١لأٚل َاال)ٞ
واتـة  :غـةضطـةضزاُيى غـةضهـيَؿــيَواْ .
ج ٌِْٗل َِٔٔلسعِ ٔتكَاادٕللفَاطٔاذل) َ ( ،لاُ )ٓٞةفاًييةكـة كـة هـة ئةاــاً بيــطو
(ﮐ) ( :سياَِٗٞل:ل َ
بطِوايةكـ ٓـة َهــةو خطاخــةوة خةيسا زةبــآ .
(ﮡ) َ( :أؿا اٌُلسحلَا ابِطٔلَٔا أَلسحلَا ابَطٔ،ل َُٖٚا اَٛلإَٔلتُهثٔ ااشلسيذَس ا اا١لأَنِا االّلذَتٖ اا٢لَٜٓا ا َتفٔ َل
ذبٔطَت) هة ضِيؿــةوة هـة (ذَابَطِل)ةوة ٓــاتوة ،ئـةويـ ئةوةيـة
َطُِٓٗاا) واتة :وؾـةى ( َ
كــة ئـاشة َهــيَم هــةوةضِي ظؤض خبــواح  ،تاكـــو وضطــى زة ئـاوغـــآ زوايــى وةظنــى ت َيــم
طًَ ااتلَ ٚر َٖبَ الاتل،ل ٚطُٛئٗا ااال:لرَٖا ااابلعَٛس ٔٗا ااال
ذبٔطَا اتِلأعَُايُاُٗ ا اِل،لأٟل:ل َ َ
بهـــــآ (إرَسّل:ل َ
ذبٔطَا ااتِلأعَُ ا ااا ُيُِٗ) يـــــاُى :كطزةوةكــــــاُياْ
 ٚطُ ا ااٍٛلسألَجِا ااشٔل َعًَِٗٝا اااا) كةواتـــــة َ ( :
ٓـةهَوةؾـــاُةوةو نــووْ  ،كــة زيــاضة ًةبـةغـــج هــة ٓـةهَوةؾـــاُةوةؾياْ ُ ،ــةًاُى
خازاؾـثياُة هةغـةض كطزةوةكـاُيـاْ .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــاى
خــاف زةضب ــاظبووُ بـــةُ ئيػــــطِائيى ،وة بووُيـــاْ بـــة خــاوةُ ئيـــساضةو ئي ــطازةي
خؤيـــاْ  ،كــة تةُيـــا هــةو كـــاتةزا بؤيـــاْ زةطواـــا شيــاْ طــوظةضاُ خؤيــاْ بـــة خيَــ
ب ــةضُاًةي خـــوا ضِ َيــم خبــةْ ،وةن نــؤْ ًػـــوهٌَاُاْ بـــة نيــازةي خيَغـةًبـــةضي خاتــةَ
(ًوةةممةز)  زواي ئةوةي كة نـووْ بؤ ًةزيِة ،ئِجـا خـواي كـاضبةيـآ ؾـةضي ةت
بؤ ُاضزُة خـواض ،خيَؿــثـط ئةو غـووضِةتاُةي كة هة ًةكــلة ٓــاتووُةتة خــواض  ،كـة ()3/2
نوضِئـــاْ خيَــلـسيَِـــّ ،ظيــاتط ئةواُـــةْ كــة باغــ ئيٌـــاْ نةنيـــسةو ،بــووْ ُاغــي ،
خواخةضغـــثيى  ،ضِةوؾـــج ئـاكـــاضي بـــةضظو خةغـــةُسو  ،بـةغـةضٓـــات خيَغـةًبـــةضاْ
ئةواُة زةكــةْ ،بـةآلَ كة نــووُة ًةزيِة  ،ئةجمـاض بـةضُاًةى ةةآليَ ةةضِاَ  ،كـة نـ
بلــةْ نـؤْ بلـةْ ؟ ئةوةيــاْ بؤ زابـةظي .
بــــة ٓــــةًاْ ؾــيَوة بــــةُى ئيػطِائيوـ ــيـ كــــاتيَم هةبـةضزةغــــيت فيــــطنةوْ بـــووْ ،
ؾـةضي ةتييـاْ بؤ خيــازة ُةزةكــطا ،ؾــةضي ةح بوَـآ  :وا بلةْ فيــطنةوْ بوَــآ ُ :ـةخيَط
ُابـــــآ وابلـــــةْ ! بؤيـــاْ ييَبـةيـ ــآ ُةزةكـ ــطا ،وةن نـــؤْ ًػـــــوهٌَاُاْ هـــة ًةكلـ ــة
بيَسةغـةآلح بووْ ؾــةضي ـةتياْ بؤ خيازة ُةزةكــطا ،بــةآلَ كــاتيَم بــةُى ئيػــ ِطائيى هـة
نةُطـى فيـطنـةوْ زةضبـاظياْ بـوو بووُة خاوةُـ خؤياْ  ،بـا هـة بيـاباُيَلــيـ زابــآ ،
ًـازاَ خــاوةُ ئيــساضةو ئيــطازةي خؤيـاْ بـووْ  ،ئـةو كــاتة ؾـايػــثةي ئـةوة بـووْ كـة
بـــةضُاًةياْ بــؤ زاببـةظ َيــِطيَ خيــــازةى بلــةْ  ،بؤيــة خـــواي ظاُــــاو كـــاضظاْ ئــةو كـــاتة
بـةضُاًـةي بؤ زابـةظاُـسْ .

خــــــوا  زةفـــــةضًويَ  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ ،وة بـةهَـيَِيَـل غـ ( )30ؾـةوييٌاْ بـؤ ًووغــا 
زاُــا ،وة بـة زة ()10ي زيلةف تةواوًــاْ كـطزْ  ،بؤيـة بـةهَـ َيـِطــةي خةضوةضزطــاضي نـى
ؾـةوي تـةواو كـطز .
واتـة :ئــةو كـــاح ؾـــويَِةي كــة زةبــوو ًووغـــا  بـــة خعًــةح خـــواي خةضوةضزطـــاض
بطـاح  ،هة خعًةت زا نػـة بلـاح  ،خـواي بة بةظةيـى خةياًـ خـؤى خآ ضِابطــةيةُآ ،
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وة تةوضِات خــآ بساح  ،كة هةغـةض هةوةةكـاْ ُووغـطا بـوو  ،ئــةوة زواي نـى ؾــةو بـوو،

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﭼ  ،وة ًووغـا بـة بطايةكـةي خؤي ٓـاضِووُ طـوح  :هة ؾـويَين ًـّ هـة ُيَـو
طـةهةكةَ زابـة  ،وة نـاكػـاظي بلةو  ،بـة زواي ضِيَبــاظي خطاخةكـاضاْ ًةكـةوة .
زيــاضة ًووغـــا  زهَــ خةبـــةضي زاوة  ،كــة خطاخةكـــاضاُيَم ٓـــةْ هــة ُيَــو بـــةُى
ئيػــطِائيوــسا  ،ضِةُطـة كيَؿـةو ئـاؾـووة ئـاشاوةيةن زضوغــج بلـةْ  ،كـة ئـةوة بـوو وةن
زواي باغ زةكةيـّ  :غـاًيـطي ٓـةهَيدةهَـةتاُسْ  ،وة طؤهـلـ َيل ظيَطِي بؤ زضوغـثلطزْ
طوتـ  :ئةوة خةضغـثـطاوي ئيَوةية ،زيـاضة ًووغــا  زهَـى خةبــةضي زابـووة كـة ؾــثيَم
زةبـآ  ،بؤية بـة ٓـاضِووُ بـطاي طـوتــوة  :هـة ؾــويَين ًـّ بــة  ،هـة ُيَـو طـةهةكــةًسا ،وة
نـاكػـاظي بلةو ،بـة زواي ضِيَبـاظي خطاخةكـاضاْ ًةكـةوة .
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ  ،خــــوا
 باغ ئةو بـةغـةضٓـاتة ظؤض طـةوضةو طـطُ غـةضغـوضِٓيَِةضة زةكــاح ،كـة هـة شيـاُ
ًووغـازا  بــووة  ،زةفــةضًوىَ  :ئِجــا كــاتيَم ًووغــا ٓ ــاتة بـةهَـ َيـِطــةي ئيٌَـة
(ئــةو كــاح ؾـــويَِةي ئيٌَـــة بؤًــاْ زيـــاضي كطزب ــوو) ،وة خةضوةضزطـــاضي فةضًايؿـــيت
هةطـةهَسا كطز  ،طوتـــ  :خةضوةضزطــاضَ ! خيَؿــامن بـسة  ،تةًاؾــاح بلـــةَ ( ،واتـة  :خـؤ
خيَؿــاُبـسة  ،با بثـبيِـٍ) ،ﭽ﮻ ﮼ ﮽ﭼ ( ،خـوا) فـةضًووى  :بـة تةئلـيس ُاًبيِـ ،

ٓـــةضطيع ُاًبيِـــ

( ،واتــة  :هــةَ شياُــة زُياييــةزا)  ،ﭽ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂

   ﭼ  ،بـةآلَ تةًاؾـاي ئـةو نيـــاية  ،ئـةو كيَـوة بلـــة ،
ئةطـةض هة ؾـويَين خـؤي ًايـةوةو خــؤي ضِاطــطح  ،ئـةوة تـؤف زةتـواُ مببيِـــ {واتـة :
بــةو يةغــثة بئَـ َيــعة  ،بــةو نـــاواُة  ،بــةو ةـاهَــةي تــؤ هـة زُيــازا ٓــةتة  ،وة ٓـــةًوو
ًطؤ ةكـاْ ٓـةيـاُة  ،كة خـواي كـاضبةيــآ ئـةو ؾـــ َيوةو خيَلـٔـاتةيــةي بــةؽ بـؤ ئـةوةي
تــان بلطيَِ ــةوة  ،خيَيــساوْ ُ ،ــةن بــؤ ئــةوةى خـــواي خ ــآ ببـيِ ــّ ،يـــاْ بــؤ ئــةوةى كــة
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ضِاغـثييةكـاُ ٓـةًوو خـآ بعاُـّ ،بـةهَـلـو ئةو يةغـثةية ٓـةض بايـ ئةوةُسةية كـة خيَــى
تانـ بلـطيَِـةوة تا ضِاززةيـةن زةضك ؾـثةكـاْ بلـةْ } .
ﭽ         ﭼ  ،خــــواي ظاُــــاو
تـواُـا ويػـيت ؾـثيَم خيَؿـاُ ًووغـاو ةيطي ًووغـاف بـساح  ،كـة بؤنـ ُـاتواُّ خــوا
ببيِّ ؟ هةبــةضئةوةي كـة تواُايـاْ ُيــة تةةةمموهــ زةضكةوتِــ خــواي بةزيـٔـيَِــةض
ُاكـةْ ،زةفـةضًوآ  :ئِجـا كـاتيَم خةضوةضزطــاضي بـؤ نيايةكــة زةضكـةوح  ،وضزو خاؾـــ
كطز  ،وة ًووغـاف بيَـٔـؤف كةوح .
كةواتـة  :ئةطـةض نيـايةك غـةخج ُةتواُـآ بـةضطـةي زةضكةوتِـ خـواي خةضوةضزطــاض
بطـطيَ  ،بـةضطـةي ئةوة بطـطيَ  ،كة خـواي بـةضظو ًـةظْ خؤي خيَؿــاُبـسا ! ئــةى ًطؤ ــ !
تـؤ هة نيــايةك غــةخج ظؤض بئَـ َيـعتــطي  ،نــؤْ زةتواُــ ؟! بؤيـــة خــواي بــآ ويَِــة
خـؤي خيَـؿـاُ نيايةكـةزا  ،بـةآلَ خـؤي خيَؿــاُ ًووغـــا ُـةزا .
ئِجـا ًووغــا  تةُيـا بـةوة هة ٓـؤف خـؤي نوو  ،كـة زميـةُ نـيايةكـةي بيِـ ،
كــة تةةـةمموهــ زةضكـةوتِـــى خـــواى ُــةكطزو خــؤى ضِاُةطـــطح بــؤ زةضكةوتِــ  ،ئــةزي
ئةطـةض خـواي بـةضظو ًـةظْ بؤ ًووغـا زةضكـةوتبـاية  ،زةبوو ن هـ َئـاتبـا ؟! ئةوة تةُيــا
بـة زيثـِـ زميــةُ نيـــايةكة كـة خــوا خـؤي خيَؿــاُساوة  ،خـؤي ضِاُةطــطح هـة ٓـؤف
خـؤي نـوو ،ئةزي ئةطـةض ضِاغـثةوخـؤ خـواي خةضوةضزطــاضي بيـِيبــاية ! ﭽ ﯓﭼ،
ئِجـا كـاتيَـم ًووغـا ٓـاتةوة ٓـؤف يـاُـى ٓ :ؤؾ ٓـاتةوة ي  ،زواي ئـةوةى بـة زيثِــ
زمي ــةُ

نيـايةك ــة هــة ٓــؤف خــؤي ن ــوو بــووٓ ،ـةُسيَل ــيـ زة َه َي ــّ  :ﭽ  

 ﭼ ،بة ًطزْ هيَـم زةزةُـةوة  ،واتـة :زواي ئةوةي كة ًـطز بوو ،بـةآلَ واخيَـسةنــآ
هــة ٓ ــؤف خــؤي نــوو ب ــآ ُةًطزب ــآ  ،بة َهـــآ كـــاتيَم ٓـــاتةوة ٓــؤف خــؤي نةن َو ــ

طـــةضِايةوة ي  ،ﭽﯔ ﯕﭼ ،طوتــ  :خاكيـــ بــؤ تــؤ ،واتــة :خاكيـــ بــؤ تــؤ ،
ئـةي خةضوةضزطـاضَ ! كـة بـة نـاوي غــةض هـة زُيــازا ببـيِطيَـــ ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ ً ،ـّ
خةؾـيٌَاْ بووًــةوة بــؤ ي تــــؤ ،طـــةضِاًةوة بــؤ ي تــــؤ ،كــة يــاضيَل زيلــة زاواي ئـــاوا
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ُةكــةَ ،ﭽﯘ ﯙ ﯚﭼ ،وة ًــّ يةكةًيِ ــ بطِوازاضاُ ــٍ ،واتــة :يةكــةًيين
ب ـطِوازاضامن كــة خـــوا  هــة زُيــازا بـــة نـــاوي غـــةض ُــابيِطيَ ،ياخـــوز ًــّ يةكــةًيِى
بطِوازاضاُـٍ كة ٓـةضنـ تؤ بيفـةضًـووي  ،وايـة .
زيــاضة ًووغـــا  يةكــةًيين بطِوازاضاُــ ئوَممـةتةك ــةي خ ــؤي بــووة  ،وة ٓـةًـــوو
خيَغـةًبـةضيَم ٓـةض وابـووة .

ئِجـا خـوا  باغـى ؾـثيَلـى زيلـة زةكـاح  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭼ( ،خـوا) فـةضًووى  :ئـةي ًووغـا ! ًّ تؤَ بةغـةض خةهَـلسا
ٓـةهَبصاضزوة  ،بـةٓـؤى خةياًةكـاُ خؤًـةوة ،كة بـة تؤَ زاوْ ،ﭽﭘﭼ ،وة بةٓـؤى
فةضًايؿـــيت خؤًـــةوة هــةُيَو ٓـــةًوو خةهَـلـــسا تــةُيا تــؤَ ٓـــةهَبصاضزوة  ،ضِاغـثةوخـــؤ
فةضًايؿـثج هةطة َهـا بلةَ بثـسويٍَِ  ،ﭽﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ ،

زةيـا ئـةوةي خيٌَـساوي  ،وةضيبطـطة ،وة هة ؾـوكطاُة بصيَطاْ غـوخاغـطوظاضاْ بـة ،يـاُـى :
نـةزضي ُي ٌـةت خــوا بعاُــة  ،كةًــج وةضُةطــطتوة  ،تاكــو زاواي ٓــ زيلـةف بلـةي !
ئــةوةي كــة بـــة تــؤَ زاوة  ،بـــة كةغــٍ ُــةزاوة  ،بـةتايبـــةح ئــةوة كــة خـــوا ضِاغـثةوخـــؤ
فةضًايؿـــيت هةطـــةيَ ًووغـــا زا كــطزوة ٓ ،ـةهَبـــةتة خيَغـةًبـــةضي خــاتةًيـ خـــواي
خةضوةضزطـــاض هــة ؾـــةوي (سياُعااشسد)زا فةضًايؿـــيت هةطـــةهَسا كــطزوة ،بـــةآلَ ًووغـــا 
زيــاضة وةن ن ــازةح  ،نــةُس ي ــاض فةضًايؿـــيت هةطـــةيَ خـــواي كـــاضظاْ زا ك ــطزوة ُ ،ــةن
تةُيـا يةكجـاض  ،وةن خيَغـةًبـةضي خـاتةَ ًوةةممةز  ،وة زةؾـطواآ غــيفةتيَم هـة
كةغـيَلـسا ٓـةبــآ  ،كـة كةغـيَلـى هةوي ناكـثـط بـآ  ،بــةآلَ ئـةو غــيفةتيَل ٓـةبــآ كـة
هة نـاكثـطةكـةزا ُةبــآ ،بؤيــة زةطواـآ غـيفةتيَم هة بةغـةضزآةهَبـصيَطضاو (َفلاٍٛل)زا
ٓـةبـآ  ،هــة باؾـثـط (أفلاالٌ) زا ُةبــآ  ،زةُا خيَغـةًبـةضي خـاتةَ  ،بـة تةئلـيس هة
ًووغـا طـةوضةتـطةو غـةضوةضي خيَغـةًبـةضاُة  ،بـةآلَ خـواي خةضوةضزطـاض ئـةو غـيفةتةي
تايبـــةح كــــطزوة بـــة ًووغـــاوة  ،كــة وةن طوتــــٍ بـــة بـةضزةواًيـــ ٓـــةض كـــاتيَم
خيَويػـج بوو بـآ  ،خـواي بـآ ٓـاوتـا فةضًايؿــيت هةطـة َهــسا كــطزوة .
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ئِجـا خـوا زةفـةضًويَ  :ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪﭼ{ ،زوايــ هـــة ًةغـةهـــة طـطُطـةكــــاُسا باغــ زةكـــةيّ  ،ئـــةو
هةوةاُـة نـ بـووْ ؟} ﭽﭣﭼ ،كـؤي (هـوح)ة( ،هـوح)يـ واتـة  :تةخثــة  ،ئِجـا
تةخثــة بـةضز بـآ  ،تةخثة زاض بآٓ ،ـةضن بآ ،واتـة  :هة هةوةةكــاُسا ئـاًؤشطـاضييٌــاْ
هةب ــاضةي ٓـــةًوو ؾـــثيَلةوة بــؤ ُووغــيب ــوو ،ﭽﭨﭩ ﭪﭼ ،وة هــةباضةي

ٓـةًوو ؾـثيَلةوة ظؤض وضزةكـاضييٌــاْ بؤ ُووغـيبوو ،يةكــآ بـؤي ٓــةية بوَــآ  :ئــايا ئـةو
تةوضِاتـةي كـة ئيَـػــــثا ٓـــةية وضزةكــاضي زةضبـاضةي ٓـــةًوو ؾــثيَم تيَسايـة ؟ زةهَـيَيـــّ :
زةطواآ تـةوضِاح وةن خؤي ًابيَثــةوة ،وة زةطواـآ ظؤض هة وضزةكـاضييةكـاْ طؤضِزضابـّ
ُةً ــابّ  ،بـــةآلَ ئةطـــةض تــةوضِاح وةن خؤؾ ـ ًابيَثــةوة  ،ئــةو وضزةكـاضيي ــاُةي كــة هــة
تــةوضِات ئيَػـــثازا ٓـــةْ ،ئــةوة زةضبــاضةي ٓـــةًوو ؾـــثيَم بــووة  ،كــة ئــةو كـات ــة ئــةواْ
خيَويػــثياْ خيَيـاْ بووة .
ئِجــــا خــــوا زةفـــةضًويَ :ﭽﭫ ﭬﭼ ،بـةٓيَـ ــع بـــة ييـسزيــــى هةوةةكــــاْ
وةضبـطـطة ،يـاُى  :بة ططُطيـ

خيَساُةوة تيَياْ بطـةو كـاضياْ خـآ بلــة  ،ﭽﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭼ ،وة فةضًاُيـ بــة طـةهـةكــةح بلـة  ،بـا باؾــثـطيِــ فةضًاُةكــاُ
كة هةو هةوةاُةزا ٓـاتووْ  ،كـاضياْ خـآ بلةْ ،واتة :ئةطــةض بـاف باؾــثـطيــاْ ٓـةبــآ ،
كـــاض بـــة باؾـثـطيِةكــةى بلــةْ ،بــؤ ويَِــة :ئةطـــةض كةغـيَم نػـــةيةك خـآ طــوت  ،بــؤح
ٓـةيـة خ َي بوَـيَيــةوة  ،ﭽﮬﮭﮮﮯ ﯝﭼالشـورى ،بـةآلَ ئةطــةض خيَـ

ُة َهــيَيةوة باؾـثــطة  ،ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯝﭼ الشـــورى  ،كةواتــة :
ئـةواْ بـا ئـيـ بــة باؾــثـطيِةكــةي بلــةْ  ،وة ٓـةضوةٓــا هـة ٓــةض ؾــثيَل زيلـةزا كـة

باف باؾـثـط ٓـةبآ  ،با ئـيـ بـة باؾـثــطةكةي بلـةْ ،ﭽﭲ ﭳ ﭴﭼ،
هةً ــةوزوا ييَطـــاو ضِيَطـــاو خــاُوو بـــةضةي هــة ضِ َي ـ زةضنوةكـاُث ــاُسا خيَؿـــاْ زةزةَ  ،كــة
ًةبـةغـج خيَـى فيـطنـةوْ زاضوزةغــثةكـةيـةت  ،يـاخـوز ًةبـةغـج خيَـ ئـةو طـــــةي

....
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ئيػـطِائيى ؾـويَِةكــاُياْ زةطــطْ  ،ﭽﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭼ ،وة بـة تةئليـس ئـةواُــةى بـة ُـآــةق هـة
ظةوى زا خـؤ بة ظي زةطـطْ  ،هة ئـايةتةكـاُ خؤًيـاْ زةزةَ ،واتـةُ :آـيَـوَــٍ ئيٌـاُيــاْ

خــآ بيَــِّ  .ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﭼ ،وة ئةطةض ٓةض ًونجـيعةو

ُيؿـــاُةو بـةهَــطـــةيةن ببي ــِّ  ،ئيٌاُيـــاْ خ ــآ ُآيَـِ ــّ  ،ﭽﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﭼ ،وة ئةطـةض ضِ َي ضِاغـج

زضوغـج ببيـِّ ُ ،ايططُةبـةض  ،ﭽﮍ

ﮎ ﮏﮐﮑﮒﭼ ،بةآلَ ئةطـةض ضِ َي طوًطِايــ

غـةضطـةضزاُيــ

ببيِّ  ،ئةو ضِيَيـة زةطـطُةبـةض.
كـةواتـة  :كةغـاُيَل ئـاواْ كـة خـوا زةفـةضًويَ  :هـة ئـايةتةكــاُ خـؤَ يـاْ زةزةَ
ُآـ َيوَـٍ ئيٌاُيـاْ خـآ بيَِــّ ،نـوُلة ؾـايػــثة ُـد ،بـةخـؤيــاْ بــةو ٓــةًوو غـيفةتة
خـطاخاُةوة ؾـايػـثةي ئةوة ُد  ،كة ئيٌاْ بـة ئـايةتةكـاْ بيَِــّ .
هـةًةؾـةوة بؤًـاْ زةضزةكــةويَ كة ئيِػــاُ ئيٌاُــساض زةبــآ ٓـةو َهـبــساح ضِاظاوة بـــآ
بـة غيفةت بــةضظو يـواْ ،ئةطــةضُا ئيٌـاْ ُانيَثــة ٓــةًوو ز َي زةضووُيَلـةوة  ،زةبــآ
ئيِػـــاْ ز َي زةضووُ ــ خــــؤي خــان بلـــاتةوة ،ز َي زةضووُ ـ خــؤي بـطِاظيَـِيَث ــةوة بـــة
غــيـفـةتـــ بـــةضظو يـــواْ  ،ئِجـــا ؾـايػـــثةي ئــــةوة زةبــــآ كــة ئيٌـاُيَـــل بــاف هــة

زةضووُييـــسا بهـةغــــدآ ،بؤيــة خـــوا  زةفــةضًويَ  :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﭼ ،يـاُـى  :ئةو غـيفةتة خطاخــاُةياْ بؤيـة تيَـسا خةيـسا بـووْ ،كـة
ئـايةتةكـاُ ئيٌَةياْ بـة زضؤ زاُـا ،وة هة ئـايةتةكـاُ ئيٌَة بآ ئـاطـا بووْ .
كـةواتة  :كةغـاُيَم كة خاوةُ ئةو غيفةتة خطاخاُةْ  ،ؾـايػـثةي ئةوة ُابّ كة بطِوا
بـة ئـايةتةكــاُ خــواي خةضوةضزطــاض بيَـــِّ ،وة هـة ئةاــاً ئـةوةزا  ،خــوا يـاْ زةزا ،
هـةوةي كـة بطِوا بـة ئـايةتةكـاْ بيَـِــّ .
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ﭽﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ ،وة ئةواُةي
كــة ئـايةتةكـــاُ ئيٌَ ــة بـــة زضؤ زازةُ َي ــّ ،وة زيــساضي زواضِؤش بـــة زضؤ زازةُ ـيَّ  ،واتــة :
بطِواياْ ُة بـة ئـايةتـةكــاُ خـوا ٓـةيـــةُ ،ـة بــةوة كـة بــة زيـساضي خــوا زةطــةْ  ،هـة
زواضِؤشزا  ،ﭽﮡ ﮢﭼ ،ئـا ئةواُة كطزةوةكــاُياْ ٓـةهَسةوةؾــيَِةوة  ،واتـة :

كطزةوة باؾـةكـاُياْ ٓـةهَسةوةؾــيَِةوة ،كةواتـة :بيَبــطِواي زةبيَثـة ٓـؤي ئـةوةي ئيِػــاْ
ببيَثـة غـــةخاُ خووؾــآ ،بيَبـطِواياُيــــ كـطزةوة باؾـةكـــاُياْ ٓـةهَسةوةؾــيَِةوة بؤيـــاْ
ةيػـــاة ُاكط َيــّ ،نوُلــــة ئيٌــاْ وةن بِا ــة وايــة ،زيــواضيـ هةغـــةض بِا ــة زازةُــطيَ
كةغــيَم ئيٌاُ ُةبـآ  ،كـطزةوة باؾـةكـاُ وةن زيواضي بـآ بِـا ة واْ زةضِووخيَـج .
ٓـةضوةٓـا زةطواـآ ب َويَيــّ  :ئيٌـــاْ وةن ٓــةويَّ وايـــة ،كـــطزةوة باؾـةكــاُيـ وةن
ؾــيـط واْ ،ؾــيـطيَم ٓـةويَِـ تيَِةكـطيَ ُ ،ابيَـثة ًاغـج ُاًةيـآ.
وة زةطواــآ بوَـيَيــّ  :ئيٌــــاْ وةن ضِووح وايــة  ،كــطزةوة باؾـةكـــاُيـ وةن يةغـــثة
واْ ،ئِجـا يةغـثةيةن كة ضِووة تيَــسا ُةبــآ ُـــاشي.
هة كؤتاي زا خوا  زةفةضًويَ  :ﭽ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
ئـايا يطـة هـةوةي كة زةياُلـطز  ،بــة ؾــثيَل زيلـــة غـعاو خازاؾــج زةزضيَِـةوة ؟! واتـة:
ٓـــةض بـــةوة غــعا زةزض َيــّ كــة زةيــاُلطز ،ئةواُيـــ كـطزةوةكـاُيــــاْ خــــطاث بــووْ ،بؤيــة
خـواي كــاضظاْ زازطــةض بـةو ؾــيَوةية غــعاي زاوْ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًةغـةهةي يةكةَ :كة زةفةضًويَ  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ ،بـة َهيٌَِاْ بـة ًووغـا زا بؤ ًاوةي غـ ()30
ؾـــةو{ ،واتــة :طومت ــاْ :زواي غ ـ ( )30ؾـــةو  ،وةضة بــؤ فـــآلْ كـــاح ؾـــويَِة ،هــةو َ
ي
طفثـوطــؤ هةطـــةيَ خـــواي خةضوةضزطـــاضزا بلــــة} زوايــ غــ ( )30ؾـــةوةكةًاْ تــةواو
كطز ،بـة زة ()10ي زيلـةف  ،ئيـسى كـاح ؾــويَين زيـساضي خةضوةضزطــاضي ً ،ـاوةكــةى
بـة نــى ( )40ؾـةو تةواو بـوو .
ظاُايــاْ تو َيــصةضةواُ نوضِئـــاْ ضِمحــةت خـــواياْ هــآ ب ـآ  ،هــةباضةي ئـــةوةوة كـــة
بة َهيَـِـى طفـثوطـؤى ًووغـا هةطـةأل خـوازا  30( :ؾـةو  10 +ؾــةو  40ؾــةو) ،ياُــى :
غــى ( )30ؾـةو بووة زواي زة ()10ي بؤ ظياز كطاوة بؤتـة نــى ( ،)40ظؤضيـاْ نػــة
كطزوة ،وة ظؤضؾــثياْ ٓيَِــاوة  ،بـةآلَ ٓـةًوو ئةو ؾــثاُة هـة غـةضنـاوةكــاُ خـاوةْ
كـثيَبـاُةوة ٓـاتووْ ،بةتايبــةح هـة ٓــ يووهةكــةو ُةقــطِاُييةكــاُةوة ،بؤيــة ييَـ
خؿــج خـآ بـةغـ ُيــّ ،بـةآلَ بؤ بةضنـاوضِووُي  ،يةكـيَلـياْ بـة منووُـة زيَـٍِ كــة
(سيكاشطبآ )ٞيَِــاويةت  ،وة ظؤضبـةي تةفػـيـطةكــاُ زيلـةف ٓيَِــاوياُةَ ( :قالاٍَلس ِالُٔل
حا١ل،ل
ؼا ْشل َٔأِل ٔرٟلسحلٔ ٖ
كا َٞلسهللُل َعآُِِِٗل:ل ٖٔا َٞلرُٚلسيكَ ٔعا َذ٠لَ َٚع ِ
ظاشُٚملسَ ٔ
حا ٖٔاذلِ ََ َٚ
َع ٖبااغلَ ََُٚ
َأ ََ َشُٙلَإِٔل َٜـَُّٛلسيؼٖ اِٗ َشل ََ َِٜٓ ٚف ٔش َدل ٔفٔ٘ٝل ايعٔ َبالادَ،٠ل َف ًَ ُٖالالؿاااََلُ٘لَأِْ َهال َشلَُّ ًُالٛفَل َفُا٘ٔلل َفاطااتاىَل،ل
ظذِ َتُ٘ل ٔايظاٛسىٔ،ل
ول َف َأفِ َ
ر َ١لسياُظِ ٔ
ؼلُل َِٔٔل ٔفٝوَل َسسَ ٔ٥
ال َٔ ٥ه اُ١ل:لإْٖٔالنُٖٓالَْظاتِٓ ٔ
تلسياُ َ
َف َكايَ ٔ
ذال٢لإٔ َي ِٝال ٔ٘ل َي ُٖالالسطااتاىَلل:ل
َف ٔضٜذَل َع ًَ٘ٔ ِٝل َعؼِشُل َي َٝإٍل َِٔٔل ٔرٟلسحلٔحٖ،١ل َٔ ٚقٌَٝل:لإٕٖٔلسهللَل َت َعالايَ٢لأََ ِٚ
تلَإٖٔل
ذ ٖت ا٢لُ َٜع اٛدَلفُ ا اٛىَلٔإيا ا٢ل ََ االن ااإَل َع ًَ ِ ٝا ٔ٘ل َق ِب اٌُ،لأَ ََ االعَ ًٔ ا اُِ َ
ول َ
نًِّ ُُ ا َ
َ ٜاالَُٛط اا٢لاللأُ َ
الُّل
نال َ
ـ َٝأّل َعؼِ ا َش ٔ٠لَأٖٜإّ،ل َٚناإَل َ
ول؟ل ََٚأ ََ َشُٙل ٔ ٔ
ذ ٗلٔإ َيٖٞل َِٔٔل ٔسٜحٔلسياُظِ ٔ
ر َ١لسيـاأِ ٔ٥لَأ َ
َسسَ ٔ٥
()1
ح)  ،واتــة :
طا ا َُاعٌَٔٝل َٔ ا َٔلسي ازٖ ِ ٔ
ذ ا َل َف ا َذ٣لإٔ ِ
ر ا ٔشل ٔ
سهللٔل َت َع اايَ٢لئُُٛط اا٢لل َا ا َذسَ٠لسيٖٓ ِ
نةبسو َه ــآلي كـــوضِي نــةبباؽ ًويآيــسو ًةغــطووق (كــة زيــاضة ئــةو زوواُــةياْ هــة
 )1سجلاَعلألذهااّلسيكشإٓل:لدل،7للقل222ل.

ل
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ظاُايـاُ تابي ــيِّ) خـــوا هــيَياْ ضِاظى بـآ ،طوتووياُــة :ئــةو ( )40ؾـــةوة ً :ــاُط (رُٚل
ح ا )١خـــواى بـــةضظ فــةضًاُ خيَلــطزوة كــة
سيكَ ٔع ا َذ )٠بــووة ،هةطـــةيَ ()10ي ( ٔرٟلسحلٔ ٖ
ًاُطـيَم بـةضِؤشوو بــآ خـؤي يةكـالبلـاتةوة بؤ خةضغـثين خـوا ،كـاتيَم كـة ًاُطــةكة
بـةضِؤشو بووةو ٓـةض خةضيل خـوا خةضغـثي بووة  ،تاً ظاضي طـؤضِاوة  ،ئـةويـ خيَـ
ُاخـؤف بووة كــة تـاً ظاضي بطـؤضِ َي  ،ئــاوا بــة ظاضيَلـ بـؤْ طـؤضِاوةوة فةضًايؿــج
هةطـةيَ خـواي خةضوةضزطـاضزا بلـاح  ،بؤيـة غــيواك كطزوة( ،واخيَسةنـآ هة ًاوةي ئةو
( )30ؾـةوةزا ؾـيت ُةخـواضزبـآ) فطيؿــثةكـاْ طوتيـاْ  :ئيٌَة بؤُ ًيػلٌاْ هة ظاضي
تؤ زةكطز ،بـةآلَ بـةو غيوان كطزُةح بـؤُ ظاضي خـؤح تيَلـسا ،بؤيـة زة ( )10ؾــةوي
زيلـةي هة ًاُط ( ٔرٟلسحلٔحٖاال )١بؤ ظياز كطا {غ ( )30ؾــةوي (رٟلسيكعااذ٠ل) هةطــةيَ
حال )١ئــةوة نـــى ( ،})40وة طــوتطاوة  :خــواي بـــةضظ كات َيـــم
زة ( )10ؾــةوي ( ٔرٟلسحلٔ ٖ
ًووغـا غـيواكــى كــطز  ،وةةــ بـؤ ًووغـــا ُـــاضز فـةضًووي  :ئـةي ًووغــا ! نػــةح
هةطـةيَ ُاكـةَ تاكـو بؤُــ ظاضح وةن خيَؿــيَــى هــآ ُةيةتـةوة  ،ئــايا ُـاظاُ كـة بـؤُ
ظاضي ضِؤشووةواْ هة ي ًّ خؤؾـةويػـــثـثـطة هـة بؤُــ ًيػـم ؟ وة فـةضًاُ خيَلـطز
بــة ضِؤشووططتِـــ زة ( )10ضِؤشي زيلــة ،وة فةضًايؿـــج كطزُــ خــواي بــةضظ هةطــةيَ
ًووغـازا  ،هة بـةضةبـةياُ ضِؤشي نوضباُيـ غـةضبطِيّ زابوو ،ئةو كـاتة كة ئيػـــٌانيى
ئةو بـةضاُةي بؤ ُيَــطضاو هة غـةضبـطِاْ هة يــةْ بابيــةوة  ،زةضباظي بوو.
ًِيــ زةهَـيَــٍ  :ئةطـةض ضِؤشي ()10ي ( ٔرٟلسحلٔحٖاال )١بووبـآ  ،كـةواتة  :بؤتة غــى
ُـؤ ( )39ضِؤش ً ،ةطـةض ضِؤشي زواي غـةضبطِيّ (سيٓرش) بووبـآ ،نوُلـة ضِؤشي (سيٓراشل)
()10ي ( ٔرٟلسحلٔحٖ)١ةيــة .
ؾـاياُ باغيؿـة كة هة غـووضِةت (سيبكش)٠زا خــوا  باغـ ئـةوةي ُـةكطزوة  ،كــة
غ ( )30ؾـةو بوو بآ زوايـى زة ( )10زيلةؾــ هـــآ ظيـاز كـطا بــآ بووبيَثــة نــى
( ، )40بـةهَـلـو يةكػـةض باغ

نــى ( )40ؾــةوةكة كـطاوة  ،وةن زةفـةضًويَ  :ﭽﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،واتــة  :وة يــاز بلةُــةوة (ئــةي بـــةُو ئيػطِائيــى !)
كة بـةهَـيَِيَـل نـى ( )40ؾـةوييٌاْ هةطــةيَ ًووغــازا زاُـا  ،كةنـ ئيَـوة (زوايـ كـة
ًووغـا ٓـاح بؤ طفثـوطؤ هةطـةيَ خـوازا )ٓـةتـا طةضِايــةوة تــاْ  ،طؤهـلــثاْ خةضغــج ،
(كطزتـاُة خةضغـــثـطاو) هة ةاهَـ َيـلــسا كـة ئيَـوة غــثةًثاْ هةخؤتــاْ كطزبـوو  ،كةنــى
زواي ئـــةوةف  ،هـــةوة هيٌَـــاْ بـــوضزْ  ،بـــؤ ئـــةوةي غـوخاغـ ــطوظاضي بلـــةْ ( ،زيـــاضة
ه ــيَبوضزُةكةف بةغـةضٓات َيـــلى ٓـةيـــة  ،زواي ـ باغ ـ زةكــةيّ ،ه َيــطةزا بـــة كـــوضت
فةضًوويةت )  ،وة يـاز بلـةُةوة كـاتيَم كة كث َيب فـوضِنـامناْ بـة ًووغــازاْ( ،واتـة :
تــةوضِامتاْ خ َيــسا كــة ٓـــةق ُآـــةق  ،ةــةآليَ ةــةضِاَ  ،نـــان خطاخــى ه َيــم ييــا
زةكـطزةوة)  ،بؤ ئةوةي ضِيَطــاي ضِاغـــج بطـطْ .
زياضة هة ٓـةض كـاَ هة ئـايةتةكـاُ (سألعشسف) (سيبكاش٠ل)ؾسا بـة ضِووُي زةظاُطيَ ،
كة وةضطـطتين كثيَب( ،واتــة :تةوضِاح) هة يةْ ًووغـاوة ٓـةض هةو غــةفةضةيسا بـووة ،
كــة ٓـــةتا طـــةضِاوةتةوة  ،بـةؾ ــيَل ظؤضي طـــةهةكةي زةغـــثياْ بـــة طؤه ــم خةضغـــثي
كطزوة ،بـةآلَ بؤن هة غـووضِةت (سيبكش)٠زا بةؽ بـة كوضتيــى ئاًــاشة باغــلطاوة ؟!
وةآلًةكةى ئةوةيـة كة هة غــووضِةت (سيبكاش٠ل)زا خــواي خةضوةضزطــاض تةُيــا ؾـثةكــاْ
زةخاتــةوة بي ــط بـــةُ ئيػــــطِائيى  ،ئاؾــلطايـــة كـــة غـووضِةتةكـــاُ نوضِئـــاْ بـــةخيَ
ضِيـعبةُـسي ًوقـ ـةف ُد  ،بةهَـلو غـةضةتـا غـووضِةت (سألعاشسفل) ٓـاتؤتة خــواضآ
ئةو وضزةكاضييـاُةى تيَـسا بـووْ  ،بؤيـة هـة غــووضِةت (سيبكاش٠ل)زا خــواي ظاُــاو تـواُــا
بـــة خيَويػـ ــيت ُةظاُيــــوة  ،ئــةو زضيَـصةيـــةي هــة غـــووضِةت (سألعااشسف)زا ٓـــاتوة  ،هــة
(سيبك اش)٠زا زووبـاضةى بلـاتةوة  ،بـةهَـلـو بـةؽ بيـطي خػــثووُةوة .
ئِجـــا ئايـــا ةيلٌةتــ ئــةو (30ل+ل )10نـ بــووة ؟ واتــة  :كــة خـــواي خةضوةضزطـــاض
خيَؿـآ فةضًوويةت ()30و  ،زوايــ ( )10زيلــةي هــآ ظيـاز كطزوة ؟
هة وةآلَ زا زةهَـيَيـّ  :كـاضةكـاُ خـوا ٓيهياْ بآ ةيلٌـةح ُـد  ،بــةآلَ ًـةضييـ
ُيـــــة ئيٌَـــــــة ٓــــــةًوو ةيـلـٌةتةكــــــاْ بعاُيـــــّ ،وة زةطواـــــآ ةيلٌةتةكـــــةي
تانيلطزُةوةي بـةُ ئيػطِائيى بوو بآ  ،كة ًووغــا هـة ئةاــاً ئـةوةزا  ،زة ؾــةوي
ظيـازةي خيَهــــوة ،نــوُلة ًووغـــا زيـــاضة هـة غـــةضةتاي غـ ( )30ؾـةوةكــةوة  ،نؤتــة
كـ َيـو  ،هةويَ بـة تةُيا خـواخةضغـثي كـــطزوة  ،زوايـ كـة خــواي خةُٔـاُــعاْ زة ()10
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ي بـووْ  ،كــة زواي
ؾـةوي زيلةي بؤ ظياز كطزوة ٓ ،ةهَبـةتة بــةُ ئيػـطِائيى نــاوةضِ َ
غ ( )30ؾـةوةكة بطـةضِيَثةوة بؤ يـاْ  ،نوُلـة طوتوويـةت ً :ـاُطيَلٍ خــآ زةنـآ ،
بةآلَ نى ؾـةوي خيَهوة  ،وة ئةو طؤهم خةضغــثي يـة  ،واخيَسةنـآ هـة ًـاوةي ئـةو زة
ضِؤش ظيازكطزُةزا بووبآ ،نوُلة ًيَـصوو زةهَآ  :غـاًريي ٓةُسيَم هة ئاشاوةنييةكـاْ
طوتووياُةً :ووغـا ٓـةض ضِةُطة وْ بووبآ ُةًابـآ ! با نيـسيلة نـاوةضِيَـى ُةكةيــّ ،
وةضْ با خةضغـثـطاويَل زيلـة بؤخؤًـاْ خةيسا بلةيّ ،وة طوتـوويــاُة ً :ووغــا نـووة
هة خـواي خؤي بطـةضِيَ  ،بةآلَ ُةيـسؤظيوةتـةوة ضِةُطــة ٓــةض فةوتــا بـــآ  ،ئةطــةضُا
ُاطواــآ زة ( )10ؾـةوي ظيازى خـآ بهـّ  ،هةو ًةونيسةي كـة بـؤي زاُـاويّ ! بةهَـــآ
ضِةُطـة ئـةو زة ( )10ؾـةو ظيـازكطزُــة بـؤ تانيلطزُـةوةي بــةُ ئيػـــطِائيى بووبــآ ،
كـة بـةزاخةوةف ظؤضبـةيـاْ هة تانيلـطزُةوةكــة زةضُةنــووْ .

ًـةغــةهــةي زووةَ  :كــة زةفــةضًويَ  :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،وة ًووغــــا بــــة ٓــــاضِووُ بـــطاي
فةضًوو  :هة ؾـويَين ًّ هة ُيَو طـةهةكةًسا ييَِؿـيٍِ بــة  ،وة نـاكػــاظي بلـةو بــة
زواي ضِيَبـاظي خطاخـةكـاضاْ ئـاشاوة نيياْ ًةكةوة .
َّ ًَفَ ا اُ٘) وات ــه  :هــة
َّ ًَفَ ا اُ٘ل:ل َق ا ااَّل اأَ َِشٔل َعِ ا اذََ ( ) ُٙ
ﭽﮦ ﮧ ﮨﭼ  ،زة َه ـآ َ ( :
ييَــ ئــةو كـاضوبـــاضي بـةضِيَــوةبـــطز  ،بــووة خةهيفــــةي  ،واتــــة  :هــة ؾـــويَين ئــةو
كـاضةكـاُ ٓـة َهـػــوضِاُس.
كـــة زةفـــةضًويَ :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،وةن خيَؿـثـ ــطيـ
بامســاْ كــطزوة  ،زيــاضة ًووغـــا ز َه ـ خةبـــةضي زاوة  ،كــة هــة ُ َيــو بـــةُ ئيػـطِائيو ــسا
كةغـــاُيَل ئـــاشاوة نـي خطاخةكـــاض ٓـــةْ  ،زةياُــةويَ ٓـــةتا ئــةو زةطـةضِيَثــةوة بـــة
ضِيَيـاُسا بـةضْ تووؾ غـةضطـةضزاُي خطاخةكـاضيياْ بلـةْ  ،بؤيـة فةضًوويـةت :
نـاكػــاظي بلــة  ،وة وضيـا بــة بــة زواي ضِيَبــاظي خطاخةكــاضاْ ًةكــةوة ،ئـةَ زووة ،
واتـة  :نـاكـػــاظي كطزْ ُةكةوتِة ؾـويَّ خطاخةكــاضاْ  ،زوو كـاضو ئةضك طــةوضةو
طـطُط بـةضخطغــاُّ  ،كة زةبـآ هةُيَـو خةهَـليَـم زا كــة بةضاُبـةضيــاْ بةضخطغــياضْ ،
ئةاـاًيــاْ بسةْ .
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ئِجـا هـيَطةزا ؾـي ةي زواظزة ئيٌاًي  ،ئةو نػـةيةي ًووغـا  ،كطزوويةتى  :وة
ئــةوة كــة ًووغـــا ٓـــاضِووُ هــة ؾـــويَين خــؤي كطزؤتــة ييَِؿــد ،هةطـــةيَ ئــةوةي كــة
خيَغـةًبـةض  هة يةُط تةبووكسا بـة (نةه كـوضِي ئةب طـرلًب)ي فـةضًوو ( :هـة
ييَـ ًّ بـة  ،وةن نـؤْ ٓــاضِووْ هـة ييَـ ًووغــا بـوو) ئـةوة زةكةُـة بـةهَـطــة كـة
(عًاٞل) (خـواي هـآ ضِاظي بـآ) هة زواي ًوةةممـةز خيَغـةًبــةضي خاتـةَ  ئيٌـاً
ًػـــوهٌَاُاُةو خةهيفــــةي بـــة ٓـةنــة ،وة ئــةو غــــآ ييَِؿــــيِةي زيلــة ( :أ اٛل هااشل،ل
ُع َُااشل،لعثُااإ) خـــوا ه ــيَياْ ضِاظي ب ــآ  ،ييَِؿــــيِايةتي ةلـوًطِاُييـــاْ هــة (عًاا)ٞ
زاطـيـط كـطزوة !
ئِجـا با تةًاؾـا بلـةيّ زاخــؤ ئـةو نػــةية ئةطــةض هـة ًةةـةك بسةيـــّ  ،نــةُس
زةضزةنــآ ؟ [ َعِٔلطَاعِلذٔل ِأٔلأَ ٔا٢لٖ َٚقااقٕلل،ل َقااٍَلل:لطَا ُٔعِتُلسَطااٍَٛلسيًٖا٘ٔلل َُ ٜكاٍُٛلئل َع ًٔآٞل
َّ ًٖ َفُ٘لفٔٞل َ ِعِٔل َََِاصٜٔٔ٘لل:لأَََال َت ِشكَ٢لإَِٔلتَهإَٛلَِّٔٓٞل َُٔ ِٓ ٔض َئ١لٖاااسَُٕٚلَٔأِلَُٛط ا٢لل،ل
ذٔ َل َ
خالاسٟٔٗل شقلاِل:ل(، )3503ل
جالُ٘لَأذِ َُالذل الشقِل:ل(، )1547لَٚسيبُ َ
إٔالٖلأَ ُْٖ٘لالل َْبٖٔٞل َ ِعلا ٔذَ{ ]ٟأَِّ َش َ
ََُٚظِ ًٔ ِْل شقاِل:ل()2404ل،لَٚسيتِّشَٔ ٔزٟٗل شقِل:ل()3731ل،ل َٚس ُِٔل ََاجَِ٘ل شقِل:ل( ،})115واتـة
 :غــةنسي كـــوضِي ئــةب وةنقـام زة َهــآ  :طـويٍَ هــة خيَغـةًبـــةضي خـــوا  بــوو بـــة
نةهــــ فـــةضًوو  :كـــاتيَم كــة هــة ٓـــةُسيَم هــة يةُطـةكـــاُيسا كــطزي بـــة ييَِؿــــيين
خــؤي  ( ،ئةو يةُطــةف يـةُط تـةبوون بـووة  ،وةن هـة ؾــويَين زيلــةزا ٓــاتوة) ،
خيَـ فةضًوو :ئـايا ضِاظي ُـاب كة بؤ ًّ وةن ٓـاضِووْ ب بـؤ ًووغــا ،بــةآلَ هـة زواي
ًّ ٓي خيَغـةًبـةض ُيــّ ؟
واتة :وةن نؤْ ًووغــا كـة نــووة بـؤ ًيقـــاتى خــواي بــةضظو ًــةظْ ٓ ،ــاضِووُ
بطاي هة ييَطـاي خؤي زاُـاوةًِ ،يـ كة زةنٍ بؤ ئةو يةُطــة  ،تـؤ هـة ؾــويَين خـؤَ
زازةُيٍَ  ،بـةآلَ هة زواي ًّ ٓـي خيَغـةًبــةض ُـد ،بـؤ ئـةوةي خـةهَم وا ُةظاُــآ كـة
وةن نؤْ ٓـاضِووْ خيَغـةًبـةض بووةو هـة ييَ ًووغـا زاُيؿـثوة (عاًا)ٞف وايـة .
ئِجـــا (سيكشطب ا )ٞهــة بـةضخةضنــساُةوةي ئــةو نػـــةيةى ؾــي ةكـــاُسا  ،نػـــةيةك
ظؤض يواْ بـةيآ زةكـاح ،زةهَــآ َ ( :فاطااتذَلٍٖل َٗال َزسلسياشٖل َٚسفِلَٚسإلٔ ََأَ ٖٝالُ١ل َٚطااأ٥لشُل ٔفال َش ٔمل
را اا١ل
ذتٖ٢لنَفٖ َشلسيـٖ َ
فل َع ًٔ ٖٝا ّال َع ًَ٢لجَ ُٔٝعٔلسألَُٖ ا ٔ،١ل َ
سيؼَِّ ِٝع ٔ١ل َع ًَ٢لإَٖٔلسيٖٓ ٔبٓٞللسطاتخِ ًَ َ
ألْٖ ُٗ ااِِل ٔع ِٓ اا َذُِِٖل َت َشن اااٛسلسيعَ َُ ااٌلس ٖي اا ٔزٟل ُٖ اا َٛلسيا اآفلعَ ًَ اا٢ل
رُٗ ا ااُِلسهلل)ل َ
سإلٔ ََأَ ٓٝا اا١ل( َقبٖ َ
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ن ٖفا َشل َع ًٔ ٖٝا ّالٔإرِل َياِِل
إلجِ ٔتٗااا ٔدل َٔآُِِِٗ،ل ََٔ ٚآُِِِٗل ََأِل َ
فل َع ًٔاآٞل َٚسط ااتخِ ًَفُٛسل َ ِٝا َشُٙل ا ٔ
ال ٔ
سطااتخِ َ
ػالوٖل ٔفالٞلنُ ِفال ٔش ِٖٔل،ل َٚنُ ِفال ٔشل ََالِٔل َتال َب َعُِِٗل َع ًَال٢لََ َكايَ ٔتلا ِٔٗ،ل
ذكِّ ا ٔ٘،ل ََٖ ٚؤالٔ٤لالل َ
َٜكُِِل طَ ًَ ٔل َ
الفلفٔا اٞلسحلَ َٝا ا اأ٠ل،لناايِ َٛنا ااايَ ٔ١لسيٖتٔا اٞلتَِٓ َكلٔا اٞل عَا اضِ ٍٔل
َٚيَا اِِل َٜعِ ًَُُا ا اٛسلإَٖٔلَٖا ا َزسلسطا ااتخِ َ
راالٌٗل َع ًَال٢ل َٖال َزسل ََالالتَ َع ًٖال َلل
لٞلأَ ْٖالُ٘لَُ َت َُاالادٕل َ ِعال َذل ََ ٚفاتٔاال ٔ٘،ل َف ََ ِٓٝ
سياُ َٛنِّ ٌٔلَأٚلمبَٔ ِٛت ا ٔ٘،ل َٚاللَٜكِ َت ٔ
فلسيٖٓ ٔبا اآٞلل َعًَا ا٢لسياُ ٔذَٜٓا اا١لس ِا ا َٔلأُّٓل ََهِ ُتا إّٛل
ا ا٘ٔلسإلٔ ََأَ ٖٝا اُ١ل ََِٝ ٚا ا َشُِٖ.لَ َٚقا ا ا ٔذلسطا ااتخِ ًَ َ
()1
ال َفُ٘ل َدسّ َُ ٔ٥ال اإلٔتِّ َفام) ٓ ،ـةهَبــةتة نػـةكــاُ ظؤض
ولسطاتخِ َ
َ َِٝ ٚا َش،ُٙلَ َٚيِِل َ ًِٜا َضّلَِٔٔل َر ٔي َ
بـةٓيَــعْٓ ،ـةضنةُـسة توُـسييةك تيَــساية  ،كة ًّ ضِاَ هةطـة َهـيـسا ُيــة .
زة َه ــآ  :ضِافيعةكـــاْ ،وة ؾــي ة زواظزة ئيٌاًييةكـــاْ ،وة بــان زةغـثةكـــاُ زيلــةي
ؾي ةكـاْ  ،بـةهَـطـةياْ بـةًة ٓيَِـاوةتةوة كة خيَغـةًبــةض  نةهــ هةغــةض ٓــةًوو
ئوَممةح كطزوة بــة خيَؿــةوا ،وة هـة ئةاــاً ئـةوةزا ؾـي ةي زواظزة ئيٌـاًي ـ خــوا
ُاؾــيـطيِيـاْ بلـاح ــ ٓـاوةآلُ بــةضِيَعياْ بــة كــافط زاُـاوة ! نـوُلة بــة ي ؾـي ةي
زواظزة ئيٌـاًييــةوة ٓ ،ـــاوةآلْ ئيؿــــياْ بـــةًة ُةكــــطزوة  ،كــة زةنــة هةغـــةض ئــةوةي
نةهـ هة زواي خيَغـةًبـةض خةهيفــةية (بـة بؤنـووُ واْ) وة ٓـاوةآلْ ٓـةهَػـاوْ بــة
ئيجثئـــازو بؤنووُـــ خؤيــاْ  ،يةكيَـــل زيلـــةي ييــــا هــة نةهـــيياْ كــطزوة بـــة
ييَِؿــد  ،وة ٓـةض هة ؾي ةف ٓـةية كة (نةهـ )يؿ بـة كــافط زاُـاوة  ،طوتووياُـة :
نوُلة ئةويـ بــة زواي ٓــةن خـؤي ُةكـةوتوة ئيؿـ  ،بــةو ٓــةنة ُـةكطزوة كـة
خيَغـةًبــــةض  خيَـ ـ زاوة{ ،ئِجـــــا (سيك ااشطيب) زةهَـــــآ ََٖٚ ( }:ا اؤالٔ٤لاللػَا اوٖلفٔا اٞل
نُ ِفا ٔش ِٖٔل،ل َٚنُ ِفا ٔشل ََ أِل َتا َب َعُِِٗل َع ًَ ا٢لََ َكاايَ ٔت ِٔٗ) يـاُـــى  :ئةواُــة ٓــي طوًــاْ ُيــة هــة
كـوفطيـاُسا ٓ ،ـةضوةٓـا ٓةض كةغـيَليــ كة هةو نػـةياْ زا ؾـويَِيـاْ بلـةوآ  ،زيػـاْ
طوًـاْ هة كوفـطى زا ُيـة.
(بـــةآلَ زيــاضة ئــةوة توُــسي ظ َيــسة ضِؤيي ـ تيَسايــة ،نــوُلة ئةٓو ــ غــــوُِةح
يةًانــةح بـةطؿـــيت  ،ؾــي ة بـــة كـــافط زاُــاُيَّ ،بـــةآلَ بـــة طــوًطِاو غـةضطـــةضزاْ
غـةضهـيَؿــــيَواوياْ زازةُـيَّ) { ،زوايـــى (سيكشطب ا )ٞبةضخةضنيـــاْ زةزاتــةوة زة َهــآ }:
بةآلَ ئةواُـة ُـاظاُـّ كة ئـةوةى خيَغـةًبـةض هةطــةأل (عًال)ٞزا كطزوويــةتى  :ييَِؿـد
َؤنااٌ)
زاُاُــة هــة كـــات شياُــسا  ،وةن وةكـــاهةح  ،كــة ٓـــةض كـــاتيَم وةكــيى زاُـــةض ( ِّ
 )1سجلاَعلألذهااّلسيكشإٓل:لدل7ل،للقل224ل.
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وةكيـــى (َؤنٖا ااٌ)ةكـــةى خــــؤى بـــطز ،ياخــــوز وةفـــات كـ ــطز ،ئـــةوة كؤتـــاي بــــة
وةكـاهـةتةكـةف زيَ  ،وة ئةًة ئـةوة ُاطـةيةُـآ كة هة زواي وةفاتيؿـ ٓــةض بــةضزةواَ
زةب ــآ  ،بؤي ــة ئــةوةي كــة ؾــــي ةي زواظزة ئيٌ ــاًي زةغـــثياْ خيَطـــطتوةو  ،خــةُاياْ
خيَبـطزوةو  ،بـةهَـطـةياْ خــآ ٓيَِــاوةتةوة ٓ ،ـة َهــسةوةؾــيَثةوة .
فلسيٖٓ ٔبالٓٞل
زوايـ منووُةيةن بـةهَـطـةيةك يـواْ زيَِيَثـةوة زةهَــآ َ َٚ ( :قال ٔذلسطااتخِل ًَ َ
ال َفُ٘ل َدسَُٔ٥اا ّال
ولسطاااتخِ َ
ل َعًَاا٢لسياُ ٔذ َٜٓاا١لس ِاا َٔلأُّٓل ََهِتُاإّٛل ََِٝ ٚاا َشُٙل،لَٚيَااِِل ًَِٜاا َضّلَٔاأِل َرئاا َ
اإلٔتِّ َف اام)  ،واتــة  :خيَ ةًبـــةضي خـــوا نةبــسوهَالي كـــوضِي ئوممـــى ًةكـــثووَ (كــة
ٓـاوةهَـ َيـــلى كـــويَط بــووة) هــة ًةزيِـــةزا هـــة ؾـــويَين خــؤي زاُ ــاوة ٓ ،ـةضوةٓـــا يطـــة
هةويؿـى زاُاوة  ،بةآلَ ئـةوة هيَـى ُةفاًطاوةتةوةو ئةوة ُاطةيةُآ كة هة زوايـيـ ٓـةض
ييَِؿــيِايةتييـةكة ٓـةض بـةضزةواَ بـآ  ،ئةوة بـة يةن زةُطي ٓـةًوو ظاُاياْ واية .
زيـــــاضة بـةهَـطــــةكةي ظؤض بـةٓيَـــعة ،وة ئـــةوةي ؾـــــي ة خـــةُاياْ خيَبـــطزوة  ،وةن
ئـةوةيـة كة زةهَـــآ  :كةغيَم بـة ضِووبـاضى زانـوو  ،زةغـج بؤ نوَـة خووؾـيـ زةباح !

ًـةغــةه ــةي غـ َيـي ــةَ  :كــة زةف ــةضًو َي  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂ 
          
 ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﭼ ،كات َي ــم
ًووغـــا بــؤ كـــات زيــاضييلطاو ؾـــويَين زياضيل ــطاوي ئيٌَــة ٓـــاح  ،وة خةضوةضزطـــاضي
طفـثؤطـؤي هةطـة َهـسا كطز  ،طـوت  :خةضوةضزطــاضَ خيَؿــامن بـسة تةًاؾــاح بلـةَ  ،خــوا
فةضً ــووي ٓ :ـــةضطيع ُــاتواُ مببيِ ــ (واتــة  :ئيَػـــثا هــةَ شيــاُ زُيايــةزا) بـــةآلَ
تةًاؾـاي ئةَ نيـاية بلة ،ئةطـةض هـة ؾــويَين خـؤي نةغـداو ًايـةوة  ،تـؤف زةتـواُ
مببيـِـ  ،ئِجـا كـاتيَم خةضوةضزطـاضي بؤ نيـايةكـة زةضكةوح  ،وضز خــاؾـى كـطز ،وة
ًووغـاف بيَـٔــؤف كـةوح  ،كــاتيَم ٓــاتةوة ٓـؤف طـوت  :خاكيــ بـؤ تـؤ  ،بـؤ ي تـؤ
طـةضِاًةوة ،وة ًّ يةكةًيِى بطِوازاضاُـٍ .
هةبـةضزةَ ئـةَ ئايةتـةزا ُؤ (ٓ )9ـةهَوةغـثة زةكــةيّ :
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هةلَوةضاااامة يةكااااة  :زيـــاضة ًووغــــا  خـــاف نػــــةكطزُ هةطــــةيَ خــــواي
خةضوةضزطــاضزا  ،تاًةظضؤيــ بـؤ ُيعيـــلى هـة خــوا ظيـاتط بــووة ،بؤيـة ئـةو زاوايــةي
كطزوة ،ئِجـا كة ضِاغـــثةوخــؤ نػــةي هةطــةيَ خــواي تــان خــان زا كـطزوة  ،ئـايــا
نؤْ فةضًايؿـيت خـواي بيػــثوة ؟ ئةوة ٓـةض خـوا بؤخـؤي زةظاُــآ  ،بــةآلَ زيـاضة
هــة ئةاـــاًى ئــةو نػـ ــةكطزُةزا  ،ظيــــاتط تاًــةظضؤي بــؤ خةيــسابووة ،بؤيــة زاواي
كــطزوة كة بيؿــيـبيـِــآ .
هةلَوةضااامة دووة  :كــة ًووغـــا فةضًوويــةت  :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ﭼ ،واتــة:
خيَؿـامن بسة تةًاؾــاح بلــةَ  ،واتــة :واَ هـ َيـبلــة بثـواُــٍ بثـبيِــٍ ُ ،ةيفــةضًووة
خـؤتـــٍ خيَؿــــاْ بــسة  ،ياُـــى  :غــــووض و خةتـــاى خـــؤًة كــة ُاتبيـــٍِ  ،خــةضض
(َاْاع)ى زيثِـةكـة هة ى ًِـةوةي ُ ،ـةن تـؤ !.
هةلَوةضامة ضايَياة  :كـة خــوا  زةفـةضًويَ  :ﭽ﮼ ﮽ﭼ ،زياضة ﭽ﮼ﭼ ،بـؤ
يةخثـلطزْ (تأكيس)ة ،وة ٓـةُسيَلـيـ زةهَــيَّ بـؤ بــطزُى ؾـــثيَلة هـة زآـاتووزا،
ـا لٔ َْ َٚفااٞلَٚسط اات ِكبَإٍل) ،واتــة :
ذاشِفْلَْ ِ
ياُـــى ٓـةضطيـــع (تأ ٝااذ)  ،وة طـوتـــطاوة َ ( :
بيَطوًـــاْ ٓـةضطيــع ُاًبيِ ــ  ،ئِجـــا ًونثـةظيو ــةو ئةواُــةي كــة بطِوايــاْ وايــة كــة
خـــواي خةضوةضزطـــاض هــة ني ــاًةتيَـ ُابيِ ــطيَ ،وة هــة بـةٓـةؾـــثيـ زا ئيٌاُــساضاْ
خـواي بـةضظو ًـةظْ ُـابيِـد ،ئةوةيــاْ بــة بـةهَـطــة ٓيَِــاوةتةوة ،بــةآلَ بيَطوًـاْ
ئايـةتـةكة ًةبـةغـيت ئةوةيـة هةَ شياُة زُيـايــةزا ٓـةضطيع ُـاتواُ مببـيين ُ ،ـةن
هة نياًةتيَــ ،خـواي خةضوةضزطـاض باغ ئيَػـثا زةكـاح ،وة باغـ ئيَـطة زةكــاح ،بــة
بـةهَــطـةي ئةوةى كة زةفــةضًويَ  :تةًاؾـاي ئـةو نـياية بلـة  ،ئةطــةض ئـةو نـياية
خــؤي ضِاطـــطح  ،تــواُ بـــة نةغــداوي مبـيَِـيَثــةوة هــة ؾـــويَين خؤيــسا  ،ئةطـــةض
خؤً خيَؿــاْ بـسةَ  ،زواي ئـةوة تؤف زةتواُــ بـٌبيـِـى .
هةلَوةضامة ضاوازة :

كـة زةفـةضًويَ :ﭽ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 

  ﭼ ،ئةٓوــــ غــــوُِةح يةًانـــةح زةهَـــيَّ  :كةواتــــة
ًةغـةهةكـة ئةوة ُيـة كة خـواي بـآ ويَِـة ُةبيِــطيَ  ،بةهَـلــو ًةغـةهةكــة ئةوةيـة
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كة ًووغـا بـةضطـةي بيِيِـ خـواي بـةضظو ًــةظْ و زةضكـةوتِــ ُاطــطآ  ،يـاُــى :
ًةغـةهـةك ــة بـةضطـــة ُةطـــطتّ ُةتواُيِــةُ ،ــةن ئــةوة كــة خـــوا هــة ظات ـ خؤيــسا
ُةطواـآ ببيِطيَ ،وةن ؾــي ة ًونثـةظيوــة وا زةهَـ َيـّ  ،ئِجـا ظؤضبةي ٓـةضةظؤضي
ًػـوهٌَاُاْ بـة خ َي ئـةو فةضًايؿــثاُةي خيَغـةًبــةض  ، كـة زوايـ ٓـةُسيَلــياْ
زيَِيـّ  ،زة َهيَـّ  :خــواي خةضوةضزطــاض هـة بـةٓـةؾــثسا هـة يـةْ ئةٓـوــ ئيٌــاُةوة
زةبيِــطيَٓ ،ـةض كةغـة بـة نةزةض ئيٌاُ خؤي  ،خـواي تـان خــان زةبيـِـآ .
هةلَوةضااامة ثيَنجااااة  :كـــة زةفةضًـــويَ :

ﭽ   

ﭼ ،ﭽﭼ  ،يـــــــــ ــاُ ( :سِْهَؼَا ا ا ا ا افَ) ،كاتيَـــــــــــم
خةضوةضزطـاضي ًووغـا بؤ نيـايةكة زةضكةوح ﭽ  ﭼ ،ﭽﭼ،
ياُى َ( :فَتٖاتَ ا ّا) ،واتة :وضزو خاف بووٓ ،ـاضِزضا ،ياخوز غـووتاو بوو بة خؤهَةًيَـ ،
ﭽ  ﭼ ،ﭽﭼ ،يـــاُ (طَا اكَطَل) واتـــة ً :ووغــــا كــــةوح ،
ﭽﭼَ ( ،اا ٔ٥بَاّ َعٔٔلسيَٛعٔ ا ،)ٞواتة :هة ٓـؤف خؤي نوو ،وة بآٓـؤف كــةوح .
هةلَوةضامة شاةشاة  :كة زةفـةضًويَ  :ﭽ ﯓﭼ ،زةهَـآ  :ﭽﯓﭼ ،يـاُ :
( َع اادَلإٔي ا٢لسيَٛعٔ ،)ٞواتة :طـةضِايـةوة ٓــؤف خؤيٓ ،ـاتةوة ٓـــؤف .
هةلَوةضامة حاةوتاة  :كة زةفةضًوىَ  :ﭽﯔ ﯕﭼ ،خـاكي بـؤ تـؤ ،
واتة :خاكي بؤ تؤ كــة بطواـــآ ببـيِطيَــى هـةَ شيــاُة زُيـاييــةزاو ،بــةَ يةغــثة
بيَـٔـ َيـعة ،كة بـة تةئليس يةغـثةي ئيِػـاْ هة نيـا بيَـٔـ َيـعتطة  ،ئِجـا ئةطـةض نيــا
ُةيثـواُ بـةضطـةي زيثِـ خـواي بةزيـٔـيَِـةض بـططآ  ،ئةزي يةغـثةي ًطؤ ـ  ،كـة
ظؤض هـــة نيـــــا بيَـٔــيَعتـ ــطو بـ ــآ تواُـــــاتطة  ،نـــؤْ زةتواُـ ــآ ؟ بؤيـــةف خــــواي
خةضوةضزطـــاض نــياي بـــة ُــٌووُة بــؤ ٓـيَِـايــةو ة ،نوُلــــة زيــاضة نــيا هــة ظيـٔـِــ
بـةؾـــةضزا  ،هــة ٓـــةًوو ؾـــثيَم خثــةوتطو غـــةخثاة ،ئِجـــا ئةطـــةض نيـــا بــــةو
ي،
غـةخثي خثـةوييـة ُ ،ةتواُـآ بـةضطـةي زةضكـةوتين خــواي خةضوةضزطــاض بطــط َ
ًطؤ ـ بـةو يةغـثة بيَـٔـ َيـعةوة  ،نــؤْ زةتواُــآ ؟
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هةلَوةضامة هةشامة  :كــة زةفـةضًويَ  :ﭽ ﯖ ﯗﭼ ،بيَطوًـاْ ًونثةظيوـةو
ؾي ة بـةهَـطـة بـةوة زيَِِةوة زة َهيَـّ ً :ازاَ ًووغــا تؤبــةي كـطزوةو طـةضِاوةتــةوة ،
كةواتــة ٓ :ـة َهــةي كــطزوة  ،كــة زاواي بيِيِــ خـــواي كــطزوة  ،هةبـــةضئةوةى خـــوا
ُابيـِـطيَ ! بـةآلَ ئيٌَة زة َهيَـد ُ :ـةخيَط ،تؤبــة ًـةضج ُيـة هـة طوُآــاْ بــآ  ،بــة
بـةهَـطـةي ئةوةي كة خـواي خةضوةضزطـاض بــة خيَغـةًبــةضي خاتـةَ  زةفـةضًويَ :

ﭽﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
النصــز ،بـةهَـلـــو يــاضي وا ٓـةي ــة بــؤ ي خـــوا زةطـةضِ َي ــيةوة هــة طـــرنةتيَلــةوة بــؤ
طـرنةتيَلـ باؾــثـط ،ياخوز هـة كةًثةضخةًييــةوة  ،يـاخوز هـة بـآ ئـاطـاييـةوةيــة،
وةن ًّ هة كـثيَـبـ (طـةضِاُةوة بؤ ي خـوا)زا بـة تةفكـيىَ باغٍ كـــطزوة  ،تؤبــةو
طـةضِاُةوة ًةضج ُيــة بةؽ هـة طوُـآـةوة بـآ بؤ طـرنةح  ،بةهَـلـو تؤبــة بــة خيَــ
ًةنــاً ئيِػــاُةكـاْ زةطــؤضِيَ ٓ ،ـةية ئةو خـواخةضغـثييةي كـة زةيلــاح  ،بـا هــة
هـووتلـةف زابـآ  ،بــةآلَ كــاتيَم بــةضاوضزي زةكــاح هةطــةيَ خايـةي بــةضظي خــواي
خةضوةضزطـاضزا  ،بـة كةًـ زةظاُآ  ،بؤية خيَغـةًبـةض ٓ ـةًوو يـاضيَ كة غـآلوي
ُويَـــصي زاوةتـــةوة  ،غـــآ يـــاضاْ فةضًوويةتـــ { :أَطااات ِِ ٔفشُلسيًٖااَ٘ ،أَطااات ِِ ٔفشُلسيًٖااَ٘،ل
()1
أَطات ِِ ٔفشُلسيًٖاَ٘ل} كة ُويَصي خيَغـةًبـةض  يـ بـة تةئليس هة هووتلــةي ُويَـــصي
نـان زابووة ،بـةآلَ زاواي هـيَبوضزُـ هـة خــوا كـطزوة ،واتـة  :خــواية ! ئـةوةي ًـّ
ؾـايػـثةي ًةنـاً بـةضظي تؤ ُيــة ،بـةآلَ ًّ ٓـةض ئةوةُسةَ هـة تواُـــازا ٓـةيــة
زاواى هيَبـوضزُج هـآ زةكـةَ هة كـةًثـةضخةًيـى .
هةلَوةضامة ناؤيااة  :كـة زةفـةضًويَ  :ﭽﯘ ﯙ ﯚﭼ ،واتـةً :ـّ كـة
يةكـةًيِـ بـطِوازاضاُـٍ  ،كـة هـةَ شيـاُة زُيـايةزا تؤ ُـابيِطيَــ  ،ئِجــا هةوبــاضةوة
ال ٔت٘ٔلسطِاالتَِِفَشَلعَالَعّاال،ل َٚقَااٍَلل:لسيًُٖٗاِٖلأَِْاتَل
)1ل[عَِٔلعََ ِٛإَلقَاٍَلناإَل َسطٍُُٛلسي ًٖ٘ٔللإٔرَسلسِْـَاشَفَلَِٔٔلؿَ اال َ
سيظٖا ا االَُّلََِٓٔٚا اوَلسيظٖا ا االَُّلتَبَا ا ااسَنِتَلرَسلسيِحَا االٍَٔلَٚسإلٔنِا اشَسّٔل] {لسََٚسُٙل َُظِا ا ًِْٔل ٔفاالٞلسيـٖا ارٔٝحٔل:ل ااابل
الٔ٠لََٝ َٚإٔلؿٔفَ ٔت٘ٔل،لسقِل:ل( .})1362ل
سطِ اتٔرِبَابٔلسيزِّنِشٔل َعِاذَلسيـٖ ا َ
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كــة خـــواى بـــةضظو ًـــةظْ هــة زواضؤشزاو هــة بةٓةؾـــج زا هــة يـــةْ بطِوازاضاُــةوة
زةبيِـطآ  ،نـةُس فةضًايؿـثيَم ٓـةْ :
فةرموودةى يةكةة  :خيَغـةًبــةض  زةفـةضًويَ[ :الَل ُتخَِّٝاشُٚسل َا َِٔٝلسألَ ِْبٔ َٝاا،ٔ٤ل َفاإٕٖٔل
ؼ الٗلعَ ِٓ اُ٘لسألَ ِسُْل،ل َف أإرَسلأَ َْااال
ـ ا َعكَُٕٛل َ ٜاَِّٛلس ِيكَٔٝا ََ ا،ٔ١لفَ َأن اإٛلأٍََٖٚل ََ أِلتَِٓ َ
سي ٖٓاااغَلِ َٜ
ؿعٔ اا َلل،لأَِّل
ُُٔٛطاا٢لآَّٔ اازْل ٔكَا َُٔ ٥إ١ل َٔأِل َقَٛس ٔ٥اأِلس ِي َعاشِؾٔل،ل َفاالَلَأدِسٟٔلَأنااإَلفٔ َُٝاأِل َ
خالاسٟٔٗل الشقِل:ل
جالُ٘لَأذِ َُالذل الشقِل:ل(،)11383لَٚسيبُ َ
ذُٛطٔ َل ٔـَ ا ِعكَتا٘ٔ سألَُ ٚيا٢ل]{َأَِّ َش َ
ذ ٖب ا ا اإَل ا ا اشقِل:ل( ،})6237واتــــــة :
ظ ا ا ا ًٔ ِْل ا ا اشقِل:ل()2373ل،لَٚس ِ ا ا أُل ٔ
()2411ل،لِ ََُٚ
خيَغـةًبـةضاْ بـةغـةض يةكـسيسا ٓـة َهـٌـةبصيَطْ (ب َويَّ :ئـةو هـةوي نـاكثــطةو ئـةو
هةوي طـةوضةتطةو  ،ئةو هةوي بـةضظتطة)  ،نوُلة ضِؤشي نياًةح خةهَـم بيَـٔــؤف
زةبــّ ًّ ،غـةض بــةضظ زةكــةًةوة  ،تةًاؾــا زةكـةَ ًووغــا زةغــيت طــطتوة بــة
يةكــآ هة خايةكـاُ نةضِؾـــةوة  ،ئِجـــا ُـاظامن ئــايا ًووغــاف هـة ضِيـعي ئةواُـة
زابووة كة بئَؤف كةوتـووْ  ،هة خـيَـ ًِـسا ٓـةهَػــاوةتةوةو ٓــاتؤتةوة ٓـؤف ،
ياخـوز ئةوةى يةكةًد يـاض كـة بيَـٔـؤف كةوتوة هة زُيازا  ،بـؤى وة بــةض ئـةوة
خــطاوةو ئــةو بيَـٔــؤف ُةكــةوتـوة .
فةةرمة ةةوودةى دووة [ :عَا أِلأَ ٔ ااٞلَُٛطا اا٢ل،لقَ اااٍَل:لقَ اااَّلفٔ َٓٝااالسَطا ااٍُٛلسيًٖا ا٘ٔل
ن ًٔ َُ ااا ٕ،ل َف َكا اااٍَ:لإٕٖٔلسيلًٖا اَ٘لاللََٜٓلا ا ااُّل،لَٚاللَ ِٓ َٜب ِٔ ااٞل َيا اُ٘لإَِٔلََٜٓلا االاَّل،ل َٚيَهٔا ا ا ُٖٓ٘ل
خ ُِا اعٔل َ
ٔ َ
ظ اطَلَٜ َٚشِ َفعُل ا اُ٘ل،ل ُٜشِ َف اعُلٔإيَ ِ ٝا٘ٔل َع َُ اٌُلسيًٖ ِ ٝأٌل َق ِب اٌَل َع َُ أٌلسيٖٓٗ اااسٔلل،لَ َٚع َُ اٌُل
خ ٔف اُِلس ِيكٔ ِ
َِ ٜ
ؼ َفٗ ااال
ذحَ ا اا ُُ٘لسيٓٗ ااٛسُل(ٚف ااٞلسٚس ٜاا١ل:لسيٓ اااس)ليَ اِٛلنَ َ
سيٖٓ اٗ اااسٔل َقبِ اٌَل َعَُل ا أٌلسيًٖ ِٝاال ٌٔل،ل ٔ
ج اُ٘لَأذِ َُ اذل
َّ ًِ ٔك ا٘ٔل] {َأَِّ َش َ
ـ اشُُٙل َٔ أِل َ
ج ٔٗ ا٘ٔل ََااالسِْ َت َٗاا٢لٔإيَِٝل ا ا٘ٔل َ َ
ط ا ُبرَا ُلِ َٚ
ذشَ َق اتِل ُ
ألَ ِ
ج اِ٘ل ااشقِ:ل(، )195ل ََٚأ ُ اٛلعَ َٛس َْ ا١ل
ظ ا ًٔ ِْل اشقِل:ل()179ل،لَٚس ِ أُل ََا َ
اشقِل:ل(،)19649لَُ ِ
ذبٖا اإَل ا اشقِل:ل(،)266ل َٚسيطٖ َب َشسْٔا اٗٞلف ااٞل(سألَِٚطَا اط)ل ا اشقِ:ل
ا اشقِل:ل(، )379لَٚس ِا أُل ٔ
( ، })6025واتـــة  :ئــةبو ًووغـــاى ئةؾــ ةضي خـــوا هـــ َي ضِاظي بـــآ  ،زةهَــــآ :
ضِؤشيَم خيَغـةًبــةضي خــوا ٓ ـة َهـػــا هـة ُيَوًـــاُسا خيَـِج وؾــةي فـــةضًووْ
(خيَـــِج ؾــــيت خــآ طوتيـــّ)  :فـــةضًووي  :بيَطوًـــاْ خــــواي ظايَ خـــاية بــــةضظ
ُاخــــــةويَ  ،وة ُاؾطواـــآ خبـــةويَ  ،تـــةضاظوو ُـــعَ زةكــــاح بــــةضظ زةكــــاح ،
كطزةوةي ؾـةويَـى خيَـ ٓـى ضِؤشي بؤ بـةضظ زةكطيَثــةوة  ،كـطزةوةي ضِؤشيَؿـــ
خيَـ ٓـى ؾــةويَ  ،بـؤ بــةضظ زةكطيَثــةوة  ،خـةضزةي خــوا ضِووُاكـييــة (وة هـة
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ضِيوايـةتيَلـسا زةفـةضًـويَ  :ئـاطـطة)  ،ئةطـةض خـوا خةضزةكــةي بـساح  ،خطِؾــِط
ضِووي ٓ ،ــــةضن هـــة ةـــوكٌ نةؾــــٌةُساظي زيثِـــــ خــــوازاية ٓ ،ــــةًووي
زةغـووتيَِــآ .
ٍّلل َقااٍَلل:لطال َأيِتُلسَطااٍَٛلسيًٖا٘ٔلللَٖ اٌِلسَأَ ِٜاتَل
فةرمةوودةي سةةَيةيةةة [ :عَأِللأَ ٔالٞلرَس
ظال ًٔ ِْل الشقِل:ل
جالُ٘لَأذِ َُالذل الشقِل:ل(، )21429لِ ََُٚ
ول؟للقَاٍَل:لُْٛسْلأَْٖ٢لأَسَسَ{ ]ُٙأَِّ َش َ
سَ ٖا َ
ذبٖااإَل ااشقِل:ل(،})58
()442ل،لَٚسيتِّشَٔاا ٔزٟٗل ااشقِل:ل()3282ل َٚقَاااٍَل:لذَظَاا ْٔل،ل َٚس ِاأُل ٔ
وات ــة  :ئةب ــو ظةضِ خـــواي ه ــآ ضِاظي ب ــآ  ،زةهَــــآ  :هــة خيَغـةًبـــةضي خـــواَ 
خطغـ  :ـرير خةضوةضزطـاضي خؤتج بيِـ ؟ ئـةويـ فـةضًووي  :ضِووُاكــي بـوو،
نـؤُ ببـيِـٍ ،يــاْ هة كـو َيــى ببـيِـٍ ؟.
زيــــــاضة (ْا ا اٛس) ،واتــــــة  :ضِووُـاكيـــــ  ،بـــــةآلَ ضِووُاكــ ــييةن كــــة خـــــواي
خةضوةضزطـاضي خـآ وةغف بلطىَ ،وةن ئةو ضِووُاكييـة ُيـة  ،كة ئيٌَة زةيعاُيــّ
زةيـبيِـد  ،كة زيــاضة ضِووُـاكيـ ًاززيـ ييــاية  ،هةو ضِووُاكـييـةي كـة خــواي
خةضوةضزطــــاضي خـــآ وةغـــــف زةكـــــطيَ  ،كـــة بؤخـــؤي هـــة غــــووضِةت (سيٓ ااٛس)زا

زةفةضًـــويَ  :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳
﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸﮹ ﮺﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂            

  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﰀ ﰁﭼ ،واتــة :خـــوا ضِووُــاكي ئـاغـٌاُةكـــاْ ظةوييــــة  ،...ئِجـــا ئــةو
(ْااٛس)ة كــة خـــواي خ ـآ وةغــف زةكــطيَ ،غـيفةتـــى خـوايـــةو زيــاضة غيفةتةكـــاُ
خـــواف  ،وةن خـــواْ  ،وة خـــواي خةضوةضزطـــاض زةضبــاضةى غيفةتةكـــاُى خــؤى
فةضًوويــــــــــــــةتى  :ﭽﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭼ

الشـــورى  ،واتـــة ٓ :يــ ؾـــثيَم وةن ويَِـــةى وى (خـــوا) ُيـــة ،وة ئــةو بيػـــةضى
بيِـةضة  ،كة ئـةوة ٓـةَ ظاتـ ٓـةَ غـيفةتةكـاُ زةطـطيَثـةوة .
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ٍّل:ل َياِٛلسَأَ ِٜاتُل
ػاكٔٝلٕل،ل َقااٍَلل:ل ُق ًِاتُلألَ ٔاٞلرَس
فةةرمةةوودةي ضةةةةوارة َ [ :عأِل َع ِباذٔلسهللٔل ِأٔل َ
نا آِتَل َتظا ا َأ ُيُ٘ل؟ل َقاااٍَل:لنُ ِٓ اتُل
ػ ا إ٤ِٞل ُ
َسط ااٍَٛلسهللٔلَ يظا ا َأيِ ُتُ٘ل،ل َف َكاااٍَل:ل َع أِلأَِّٟل َ
جالُ٘ل
ٍّلل:لقَاذِلط ال َأيِتُل،ل َف َكااٍَلل:لسَأَ ِٜاتُلُْاٛسَلّس]{َأَِّ َش َ
َأطا َأ ُيُ٘لَٖاٌِلسَأَ ِٜاتَلسَ ٖاوَلل؟ل َقااٍَلأَ ُاٛلرَس
ظ ا ًٔ ِْل اشقِ:ل( ،})462واتـــة :نةبسوهَـــالي كـــوضِي ؾـةنيـــء (كــة يةكـيَلـــة هــة
َُ ِ
ظاُاي ــاُ تاب ييــــّ  ،واتــــة  :ئــةو ييوــةي كــة هــة زواي ٓـــاوةآلُةوة ٓـــاتووْ) ،
طوتـوويـــةتى  :بــة ئــةبو ظةضِ ـيف ــاضي (خـــوا ه َي ـ ضِاظي ب ـآ)َ ط ــوح  :ئةطـــةض
خيَغـةًبـــةضي خـــواَ  بيـِيب ــاية  ،خطغ ــياضَ هــآ زةكــطز ؟ ئــةبو ظةضِ طــوت :
هةبـاضةي نييـةوة هـ َيـج زةخطغـ ؟ طـوتــ  :هةوبــاضةوة هـيٍَ زةخطغـ  :كـة ئــايا
خةضوةضزطـاضي خؤتج بيـِيـوة ؟ ئةبو ظةضِ يفاضيـ طـوت ً :ـّ هةوبــاضةوة هـيٍَ
خطغـى ؟ فةضًـووي  :ضِووُاكـيٍ بيِــ .
زيــاضة ئيٌَــة هةبـــاضةى بيِيـــِى خـــواوة  هــة كـــات تةفػـيـــطكطزُ غـــووضِةت
(سألْع ا ا ا ا اااّ) ئــــــــــــايةت

 :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭼ زا  ،بة زضيَــصيى نػــةًاْ كـطزوة  ،بؤيــة هيَـطةزا ٓــةض بــة
كـوضت بـةغـةضيسا ضِؤيؿـثد هـةوآ باغـيَلى تيـَطو تةغـةهـٌـاْ هةبـاضةوة كـطزوة

()1

.

ًةغــــةهةي نـــواضةَ  :كـــة زةفـــةضًويَ  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭼ( ،خـــوا) فــةضًووي :
ئةي ًووغـا ! ًـّ تـؤَ ٓـة َهـبــصاضزوة بــةوة كـة خةياًةكــاُ خـؤًٍ بــة تــؤ زاوْ ،وة
بـةوة كة فةضًايؿــثٍ هةطـةهَــسا كـطزووي ،ئِجـا ئـةوةي خـيٍَ زاوي  ،وةضيبطــطة ،وة هـة
غـوخاغـطوظاضاْ بـة.
واتة :ئةوةي كة خيَثسضاوة  ،كـة ٓــةَ بــةضُاًةو ضِيَبـاظيَل غـةضبــةخؤح خيَــسضاوة ،
وةن خيَغـةًبـةضيَل خـاوةْ بـةضُاًةي تيَطو تةواوو تايبـةح ،وة ٓـةَ ئةوة كة خــواي
بةخؿــةض بـةتـايبـةح فةضًايؿـيت هةطـةهَسا كـطزووي  ،هـة ُيَـو ٓــةًوو خيَغـةًبــةضاُسا
)1ل ٓـةضوةٓا هة زوو تـويَـى ُاًيـولةيةكيـ زا ناخـٌاْ كـطزوة  ،بة ُاووُيؿـاُى (بيِيِـى خـواى بةظضى
ًةظْ هة زُيـاو زواضِؤشزا ) .ل
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ظاالَّ)  ،ئــةوة ئيٌثيــاظيَل طـــةوضةية  ،بؤيــة غـــوخاؽ غـثايؿ ــ
ـاالَُ٠لَٚسي ٖ
( َع ًَاأِٗٝلسي ٖ
خةضوةضزطـاضتـ هةغـةض بلـة .
ٓـةهَبـةتة ئـةوة يؤضيَلــة هـة زهَـــساُةوةي خــواي خةضوةضزطــاض بـؤ ًووغــا  ،وة
بيـطخػــثِةوةيـةت بؤ ُي ــٌةتـة طـةوضةكــاُ  ،كــة خيَيـساوْ ،بـؤ ئـةوةى زاوايةكـةي
كــة كــطزي ييَبـةيـــآ ُةبــــوو  ،ظؤض هةغـــةض زهَــ نــوضؽ ُةبـــآ ،زيــاضة خـــوا 
كـاضبـةييَـيـة ،كـاتيَم كة ًووغـا  زاوا زةكـاح  ،خـواي بـآ ٓـاوتـا ببيِـآ  ،زةظاُــآ
ئـــةوة هــة ضِووي ظ َي ــسة ئيؿــ ــثياق تاًــةظؤضي ةةظكطزُيــةوة بـــووة  ،هـــة ُي ــعيل
خـواي خةضوةضزطـاض ،بــةآلَ هةبــةضئةوةي كـة ًطؤ ــ ٓــةتا هـةَ شيــاُة زُياييــة زابـآ ،
بـةَ يةغـثةيةوة ُ ،اتـواُـآ بـةضطـةي زيثِـ خـواي بـآ ٓـاوتـاو زةضكةوتِــ بطــطآ ،
وةن نؤْ كـيَوو نـيا بـةضطــةي ُةطــطح ،بؤيــة زاوايةكــةى ييَــبةيآ ُةكــطا ،بــةآلَ
خـوا  ئـاوا زهَـ زةزاتــةوةو ُي ٌـةتةكـاُ خؤي زةخاتةوة بـةضنــاو ،يـاُــى  :ئــةى
ًووغـــا ! ئةطـــةض ُي ٌ ــةت بيـِيِ ــ خـــواي خةضوةضزطـــاضح خ ــآ ُــةزضاوة ُ ،ي ــٌةت
ئـاخـ ــاوتّ طفثـوطـ ــؤ هةطــــةيَ خــــواي ظاأل خـايــــة بــــةضظح خيَـــسضاوة ،وة ُي ـ ــٌةت
خيَبـةخؿــطاُ  ،بـــةضُاًةح خيَــــسضاوة  ،كةواتــة  :غـــوخاغطوظاضي خـــوا بلــة  ،هةغـــةض
ُي ٌـةتـةكـاُ  ،وة بـةوةُــسةي كـة خيَــج زضاوة  ،نةُــانــةح بلــة .

ًـةغــةهـةي خيَـِجـــةَ  :كـة زةفـةضًويَ  :ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭼ  ،واتة  :هـة هـةوةةكــاْ زا هـةباضةي ٓــةًوو ؾـثيَلــةوة
ئـاًؤشطـاضييٌـاْ بؤ ُووغـ بـوو ،وة بـؤ ٓــةض ؾــثيَم وضزةكـاضييٌــاْ بـؤ ُووغــيــبوو،
واتة :بؤ ٓـةض ؾـثيَم كـة بـؤ ضِيَلدػــ بـةضِيَوةنووُــ شيـاُ زُيــاياْ خيَويػــثياْ

بووبــــآ  ،ﭽﭫ ﭬﭼ  ،ئـــةي ًووغــــا ! ئـــةوةي كـــة خــــوا خيَيـــساوي هـــةو

بـةضُاًةيةو خةياًـة  ،بــة تووُـسي بــة ييـسزيى بيطــطة  ،ﭽﭭﭮﭯ
ﭰﭼ  ،بـة طـةهةكـةؾـج بوَـــآ  :كـة نـاكثـطيِــ بطــطْ ،واتـة  :ئةطــةض نــان
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نـاكثـطيين تيَساية  ،با كاض بة نـاكثـطيِةكةي بلةْ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ،
هةًةوزواف ًةُـعهَـطــاي ضِيَيـاُثــاْ خيَؿـــاْ زةزةَ .
ئـةوة زوايــ ظياتط تيؿل زةخةيِة غـةض  ،كة ًةبـةغـج خيَــ نيـيـة ؟
ظ افٔٔ١َٓ ٝلَٚااالُٜلهِا َتا ا ُل
ذ اذُلأي اَٛسحٔلسي ٖ
(ﭣ)  :كــــؤي ( َي ا اِٛح)ة ،زة َه ـآ ( :سي ًٖ ا ِٛحُل:لَٚس ٔ
َعًَ ِٝا ا ٔ٘)َ ( ،ي اِٛح) بـــة يةك ــيَم هــة تةخثـةكـــاُ كــة كةؾـــثيياْ ه ــآ زضوغـــج زةكــطيَ ،
زةطوتـطآ  ،وة بـة ٓـةض ؾـثيَم كة ُووغـيِـ هةغـةض بِووغــطيَ ،ئِجــا ض تةخثـة بـآ،
ض بـةضز بـآ  ،ض ئـاغـــّ بــآ  ،ض نـــةضَ بـــآ  ،ض كـا ــةظ بــآ ٓ ،ــةض ؾــثيَم بـآ كـة
هةغـةضي بِووغـطيَ  ،خيَـ زةطوتــطيَ ( :ي ااٛحل) ،ئِجـا ئـايا ئةو هةوةاُة نةُس بـووْ ؟
وة هة نـ زضوغـج كطابـووْ ؟ ًـاززةكــةياْ نـ بوو ؟
هة ضِاغـثييـسا ٓي ؾـثيَل ييَ زهَـِيـاي هـةوباضةوة هـة نوضِئــاُسا بــاؽ ُةكـــطاوة ،
وة هة فةضًايؿـيت خيَغـةًبـةضيؿــسا  كة غـةضنـاوةي زووةً وةةييـة  ،هـةويَؿــسا
ؾـثيَم هةوبـاضةوة ُيــة  ،بـةآلَ هــةوة زهَــِيـايّ كـة ئــةوةي هة تةوضِاتسا ٓـاتوة زةهَــآ :
زوو هــــةوح بــووْ  ،بـــة خ َي ــ ئـــايةتةكةي نوضِئـــاْ كــة زةفــةضًويَ  :ﭽ ﭣ ﭼ

زةظاُيــّ كــة نػـةك ــةي تــةوضِاح ضِاغـــج ُيــة ،زوواْ ُــةبووْ  ،نــوُلة ئةطـــةض زوواْ
بـ ــوواْ خـــواي خةضوةضزطــــاض زةيفـ ــةضًوو َٚ( :نَا َتابِٓ اَااليَا اُ٘لفٔ ااٞلسي ًِٖٛذَ ِٝالا ٔٔ)  ،بــــةآلَ
زةفــةضًويَ  :ﭽﭣﭼٓ ،ـة َهـبـــةتة ٓـــةُسيَم هــة ظاُـاي ــاُ ؾـــاضةظاي ظًاُ ــيـ

زة َهيَـّ  :ياضي واية زوواُيـ كؤ زةكـطيَِةوة  ،بــةآلَ هـيَــطةزا ٓـي ؾــثيَم ُانــاضًاْ
ُاكـاح كة خـواي ظاُــاو ؾــاضةظا بــة كــؤ (ع اعل) ٓيَِــاويةت  ،ئيٌَـة هـةخؤوة بوَـ َيـيــّ
زوواُّ  ،بؤيـة زةهَـيَـيــّ  :بــة تةئلــيس غـــآ ياخــوز هـة غــيَـ ظيـــاتط بـووْ  ،ئِجــا
نــواض بــووْ  ،خ َيــِج بــووْ ٓ ...ـثــــس  ،ئــةوةياْ بــؤ ئيٌَــة زيــــاض ُيــــة  ،بـــةآلَ ئــــةوة
زةظاُد  ،كة هة زوواْ ظيــاتط بــووْ.
وة نػـةي تـــةوضِاح هـةوبــاضةوة ئةوةيـة كـة زةهَــآ ُ { :عاِٖلَْاضٍََلَُٛطاا٢لَٚس ِْرَاذَسَلَٔأَل
جل َبٌٔلذَا َٔالّلفٔٞلَٜاذٔٔٙليَاِٛذَٔٞلسيؼٖلٗ االدَٔ٠ل(سيٛؿاااٜالسيعؼاشل)ل،لَٚقَاذِل ُْ ٔكؼااتلنٔتَا اا١ل َع ًَا٢ل
س َ
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ؿ ا َٓعَلسي ًٖ اِٛذَ ِٔٔٝلَ َْ َٚك اؽَلسيِهٔلا َت اا اا١ل َعًَ ِ َُ ٗٔ ٝاال} ،
ن إٌٓلَٔ ِٓ َُُٗ ا اا،لَٚن ااإَلسهللُل َق اذِل َ
َٚجِا َٗا اِٞل ُ
واتـــة  :خاؾــــاْ ًووغــــا ٓــــاتة خــــواض هـــة نياكـــةوةو ؾـــــؤضِبؤوة  ،زوو هةوةةكـــةي
ؾـةٓـــازةى بــة زةغـثـــى ٓـة َهـطـــطتبووْ { ،زة ( )10وةقـيةتةكـــاْ} وة هةغـــةض زوو
ضِووي ٓـةضزووكـياْ ُووغـطابوو (ٓـةض هةوةيَـم زياضة زوو ضِووي ٓــةبووْ)  ،وة خــوا
بؤخ ــؤي زوو هةوةـةك ــةي زضوغـــج كطزبــووْ  ،وة ُووغ ــيِةكةؾ هةغـــةض ُةخ ـــ
كيَؿـــابـوو !
ئِجـا ئةوةي كة هة تـةوضِاح زا بــة (سيٛؿاااٜالسيعؼاشل) زة ئـاًؤشطـاضييةكــاْ ،ياخــوز
زة ضِاغــداضزةكـاْ ُاغــطاوة  ،كة خاوةْ كثيَبـةكــاْ ظؤض طـطُطييــاْ خيَـسةزةْ هـة ظؤض
بؤُــةزا باغــياْ زةكــةْ  ،ئةًــة زةنةكةيــةت وةن هــة (سيتفظ ا لسيتطبٝكااٞليًهتااابل
سياُكذغل،لسيعٗذلسيكذِٜل،لطفشلسخلشٚد،لسإلؿراحل:ل)19زا ٓـاتوة ( :سيَٛؿااَٜالسيعؼاشلل
جبُٔٝاعلَٖازٔٔٙلسألَقِاَٛسٍلل،لأََْاالُٖاَٛلسياشٖبٓللٔإ َيَٗاولسيٖازٟٔلأَّشجاولَألأَ ِسْٔل
:لعُِٖلَْطَالَلسهللل َ
رااتل َياوَل ٔتُِثَ اااالّلٚالل
َّاشَ٣لطااٛس،َٟلاللتَ ِٓ َ
ـااشلدٔ َٜاااسلعبٛدٜاتااو،لاللٜهاأل َياوَلآياٗاا١لأُ ِ
َ ِ
ظَُأ٤ل َِٔٔل َفِٛمل،لَٚالفٔٞلسألَسِْل َِٔٔل َترِتل،لَََٚالفٔٞلسي اُلا٤ل
تـ آَعلؿُ اٛسَ٠لََال َُٖٔالفٔٞلسي ٖ
ظاحُذليَ ااٖٗٔلٚالل َت ِعبُ اا ِذ ُٖٖٔل،لألَْٓ ا اٞلأَ َْااالسي ااشٖبٓلٔإ َي َٗاوَلٔإ َياا٘ل ٝااٛسل
َٔأِلأَطِ اافٌَلسألَسِْ،لاللتَ ِ
أفتاكذلآعَاّلسيبَٓٔ ا لذَتٖ٢لسجلٌٝلسيث ااي لٚسيشٖس ٔاعلَٔأِل َُ ِبِٔلٔلاالٖٞل،لَٚأُ اذٟلإٔذِظاااْاّلحناٛل
طالّلألَٕٖل
طاِلسياشٖبٓللٔإيَٗاول َاا ٔ
ُأيُٛفل َِٔٔل َُرٔبِّٖٞلسيٖازٜٔٔلٜطٝعلإٛل َٚؿاااَٜاٟلل،لاللتٓطالل ا ِ
الل،لأُرنشلَٜاِّٛلسيظابتليتُكذِّلطا٘لل،لطااتَ١لأٜااّلتَعَُاٌل
سيشٖبٓلٜعاَاقٔ ل ََِٔلْطلل امس٘ٔل َاطٔ ا ّ
حُٔٝعلَؼاا ًول،لأَالسيّٛٝلسيظاا علفتحعًا٘لطابتاّليًاشبلإيلاٗول،لفااللتَلا ُكلاِل
ٚتكّٛل ٔي َ
ولأٚلأَتاولأٚل َلُٗتاولأٚلسيٓاضٜااٌل
فٔ ٝا ٘ٔل اأٟل َع َُاٌلَأ ِْاتَلأَٚلٔإ ِ َٓاوَلأٚلس ٓتاولأٚلع ُٓتا لَ
سياُك ٝااِلدسَّااٌلأ ٛس ااو،لألٕلسيااشبلقااذلؿاآعلسيظااُا٤لٚسألسْلٚسيبراشَلٚنًُٖااالفٝلٗااال
فلاٞلطاات١لأٜاالاّل،لعااِلسطاارتسحَلفلاٞلسيٝاّٛلسيظااا عليلاٗزسل اااسىلسياشبلٜااّٛلسيظابتلٚجع ًَاُ٘ل
نشِّٔلأَ َاىَلَٚأُ َٖوَليهٞلٜطٍٛل ُع ُُاشىلفلاٞلسألَسْلسيالخلٜٗباولإٜالٖ االلسياشبل
َُ َك ٖذطاا،لأَ ِ
جلاا ٔسىَ،ل
ظشٔمِ،لالَلتَؼِا َٗذِلصُلٚسَّسلعًا٢لجااسى،لالل َتؼاات٘ٔل َِٝلاالتَل َ
إي اٗو،لالَل َتكِ ُتٌِ،لالَلتَ اضِٕٔ،لالَلتَ ِ
()2
َٚاللصَِٚجَت االُ٘ل،لَٚالل َعبِ االذَُٙل،لَٚاللأَََتَ االُ٘ل،لٚاللعَ ا اَٛسُِٙل،لٚاللذٔ االَُاسَ،ُٙلٚاللػَ ا ٦ِٝااال َُٖٔاااليَل ا اُ٘) ،
)1لسيتفظ ا لسيتطبٝكااٞليًهتااابلسي ااُكذغلل،لسيعٗااذلسيكااذِٜلل،لطاافشلسخلااشٚدلل،لسإلؿااراحل:ل32ل،لَٛط اا٢ل
حيطِليٛذٞلسيؼٗااد٠لٜٚطرٔلسيعحٌ:لق .196ل
)2لسيهتابلسياُكذغل،لسيعٗذلسيكذِٜل:لقل171ل173 -ل .ل
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واتة { :زة وةغـيةتةكـاْ (ياخـوز زة ئـاًؤشطـاضييةكـاْ)  :ئِجـا خــوا بــة ٓــةًوو ئـةو
فـةضًووزاُـة فةضًايؿـيت كـطز  ًّ :ئةو خةضوةضزطـاضو خةضغـثـطاوة كة تـؤي هةغــةض
ظةًيين ًيػــطِ غـةضظةًيِيَـم كة تيَيـسا كطابووي بـة كؤيوة زةضًـٔيَِـاي (هـيَـطةزا خــوا
 ـ ـ بــة خ َيـــى تـــةوضِاح ــــ نػـــة هةطـــةيَ ًووغـــازا زةكـــاح) بــا يطـــة هــة ًــّ ٓــي
خةضغـث ــطاوي زيل ــةح ُةب ــّ ٓ ،ــي بث َي ــم ًةتاؾـ ــة  ،وة ٓــي خةيل ــةضيَم زضوغـــج
ًةكــة ُ ،ـة بؤ ئةو ؾـثاُةي كة هة ئـاغــٌاُـّ هة غـةضةوة  ،وة ُة بؤ ئةوة ؾـثاُةي كة
هة ظةويـساْ هة خـواضةوة  ،وة ُة بؤ ئةو ؾـثاُةي كة هـة ئــاوزاْ هـة خــواض ظةوييـةوة ،
كطُِووؾــــياْ بـــؤ ًةبــــة  ،وة ًةياُـدةضغــــثة  ،نوُلــــة ٓــــةض ًـــّ خةضوةضزطــــاضو
خةضغـثـطاوتـٍ  ،وة ًّ خةضغـثـطاويَلٍ كـة ٓـاوبـةؾــي نبـوو َي ُاكـةَ  ،وة بـؤ طوُـآ
كـوضِاْ زةطةضِيَـٍ ٓةتـا خؿـيت غــيَيةَ نــواضةَ (واتة :ئةطـةض كةغيَم ئيَػــثا طوُـآ
كطزبآ  ،تؤهَــة زةغـثيٌَِـةوة تةُاُةح هة ييـى خؿـيت غيَيةَ نواضةًيـ) ،هةواُةي
كة ًـّ زةبو عيَِـّ ضِنـيـاْ هـيٌَـة  ،وة نـاكـة زةكــةَ هةطـةيَ ٓــةظاضاْ هةواُــةي كـة
ًِياْ خؤؾسةويَ ،ئةواُةي كة ئاًؤشطـاضييةكاُ ًّ هة طويَ زةططْ  ،فةضًاُبةضيياْ
بؤ زةكةْ  ،بـة ُآـةق ُاوي خةضوةضزطـاضو خةضغـثــطاوح ًةٓيَــِة (ضِةُطــة ًةبـةغــيت
ئةوة بآ  :غـويَِسي بـة زضؤي خآ ًةخـؤ) نوُلة خةضوةضزطــاض غـــعاي ٓــةض كةغـــيَم
زةزا كة بـة ُآـةق ُاوي ئةو بيَِــآ  ،وة ضِؤشي ؾــةممةح هة يــاز بـــآ  ،بؤئــةوةي كـة
ِضؤشي ؾـةممة بة خيـطؤظ بطـطي  ،ؾـةف ضِؤش هة ٓـةفثــةزا ئيــ زةكــةي بـة ٓةًــوو
كـاضوبـاضةكـاْ ٓـة َهـسةغـيت  ،بـةآلَ ضِؤشي ةةوتـــةَ زةيلـةي بــة ضِؤشي ئيػـطِاةةح بـؤ
خةضوةضزطـاضو خةضغــثـطاوح  ،وة ُابــآ ٓي كـاضيَل تيَـسا ئةاـاَ بـسةي ُة بؤخـــؤح ،
ُة كـوضِةكـةح ُ ،ة كهةكـةح ُ ،ة كؤيوـةكــةح ُ ،ـة كــةُيعةكةكةحُ ،ـة ئـاشةهَـةكــةح ،
ُـــة ئـــةو ًيـ ــواُةف كــــة هـ ــة ي تـــؤ ُيؿــثةييَيـ ــة ٓـاتؤتـــــة ًـــاهَ تـــؤ  ،نـــوُلة
خةضوةضزطـاض  ،ئـاغـٌاْ ظةوي زةضياو ٓـةضن تيَياْ زا ٓـةيــة  ،هـة ؾــةف ضِؤشاُـــسا
زضوغـيت كطزْ  ،زوايـ هـة ضِؤشي ةةوتـةًــسا خؿـــووي زا ،بؤيــة خةضوةضزطــاض خيــج
خيَــعي خػـثؤتة ضِؤشي ؾـةممةوة ،وة كطزوويـةت بـة ضِؤشيَـل خيـــطؤظ ،ضِيَـع هـة بـاة
زايلـــج بطــــطة  ،بـــؤ ئـــةوةي تةًـــةُج زضيَـــــص بـــــآ هـــة ظةويـــسا ،ئـــةو خةضوةضزطــــاضو
خةضغــثـطاوةح  ،كة غـةضظةوي بـة تـؤ بـةخؿـــيوة ،نةتــىَ ًةكـة  ،ظيِــا ًةكـة  ،زظيـ
ًةكـــة  ،بــــة زضؤ ؾــــايةزي هةغــــةض زضاوغـيَيـةكـ ــةح ًـــةزة  ،وة ئــــاضةظووي ًاهَـ ــ
زضاوغيَيةكةح ًةكـة  ،وة ئــاضةظووي ٓـاوغــةضةكةي ًةكـة  ،وة ئــاضةظووي كؤيوــةكةي
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ًةكة  ،وة ئـاضةظووي كةُعيلـةكـةي ًةكة ٓ ،ـةضوةٓـا ئــاضةظووي طـايةكــةي ًةكـة ،وة
ئـاضةظووي طويَ زضيَصةكةي ًةكة (واتــة  :تةًــان تيٌَـةكـــة) كـة ببِـــة ٓــ تـؤ  ،وة
ئـاضةظووي ٓي ؾـثيَم ًةكـة  ،كة ٓــ زضاوغــيَيـةكةتــة .
ئةًة ئةوةيـة كـة بـة زة وةغيةتةكـاْ ُاغطاوة  ،هة خةمياُ كؤْ هة ُيَو تةوضِاتسا ،
كـة زيــاضة تـةوضِاح بـةؾــيَلة هة خةميــاُ كــؤْ .
ؾــاياُى باغـيؿــة ئـةو نــةُس زيَــطِةى هـة (خةيــٌاُى كــؤْ) ٓيَِـاوًاُِــةوة نةُـــس
ٓةهَـةو خةهَـةيةكى بيَـطِةظاياْ تيَـساْ  ،كة هيـَطةزا بـة خيَويػـــثى ُـاظاُــٍ هةباضةيـاُــةوة
بسويَـٍ هة بةضطـى غـيَيةًى كثيَبـى ( :سإلطاالّلنُالٜتحًاا٢لفااٞلنتاابلسهللل)زا كــة
زةبيَثــــة كـثيَــــبى خيَِجــــةَ (سيهت اااب سخلاَاااع) هـــة ناخــــى زووةًـــى َٛ( :طاااٛع: ١
سإلطااالّلنُااالٜتحًاا٢لفااٞلنتااابلسهللل) زا  ،بــة زض َيـــصيى ٓـــةض كــاَ  :هــة (خةيـــٌاُى
كـؤْ) (خةيـٌاُـى ُـوآ)َ هة بيَـصيِـ زاوْ .

ئِجـــــــا كــــــة زةفــــــةضًويَ  :ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭼ  ،زةضبـــاضةي ٓـــةًوو ؾــــثيَم  ،ئـاًؤشطــاضييٌــــاْ هــة هـةوةـــةكاْ زا بــؤ
ُووغـيبوو  ،واتة ٓ :ةًوو ؾـثيَم كة ئةواْ خيَويػـثياْ خ َي بووة  ،كة شيـاُياْ ضِيَـم
ضِاغـج بـةضِيَوةبهــآ  ،خــواي خةضوةضزطــاض وةن ئـاًـؤشطــاضي هــةو تـةوضِاتـــةزا كـة هـة

تةخثةكاُسا ُووغـطاوة ،خـوا بؤي ُووغــيوة ،ﭽﭨﭩ ﭪﭼ ،واتـــة  :وة
وضزةكاضي زةضباضةي ٓةض ؾـثيَم كة شياُ ئةواْ  ،ئةو كاتة خيَويػـثي خيَـ بـووة .
كـة زةفةضًـويَ  :ﭽ ﭭﭮﭯ ﭰﭼ ،بيَطـوًـاْ ٓـةًـوو ئـةوةي

كة خـوا زةيفـةضًـوآ ٓ ،ـةض نـاكـة  ،بـةآلَ نـان ٓةيـةو نـاكـثـط ٓـةيـة  ،بؤ ويَِـــة :
بــا ف ــةضِظ خ ـيَـ غـــوُِةح خب ــةْ  ،ياخـــوز ئةطـــةض ؾـــثيَم ٓـــةَ ناكــــة (فل ا اٌ)ي
تيَــسابـآ ٓ ،ـةَ زاز (ع اذٍ) ،ئيـــ بـة ناكـة (فلٌ) بلةْ ،بؤ ويَِة  :ئةطـةض ظةكــاح
فــةضِظة  ،بـةآلَ غـةضةضِاي ظةكـاتيـ يـاضًةت ٓـــةشاضو هيَقـةوًـــاواْ بــسةْ (فللاٌ)ه،
بــا تةُي ــا بـــة ييَبـــةيآ كطزُــى فةضِظةكــة واظُةٓيَِ ــّ ،بـةهَـلـــو ٓـةو َه ــبسةْ ئةٓـوـــ
(فل اٌ)يـش بّ هـة ظيــازةف ببــةخـؿــّ .
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كـــة زةفـــــةضًويَ  :ﭽﭲ ﭳ ﭴﭼ ،زةطواــــآ ًةبـةغــــج خيَـــى
ئةوةبـآ ؾـويَِةواضةكـاُ ئةواُثاْ خيَؿـاُسةزةيّ  ،كـة نيٌــاْ خيَلـطزووْ ،بـؤ ئـةوةي
خةُسيــاْ هــيَوةضبـطـطْ.
وة زةؾطوا َ ًةبـةغـج ئـةوة بآ  ،كة ئيَـوة زةكةيِـة ًيـطاتطــطي ئـةواْ  ،خـاُوو
بـــةضةو ييَطـــاو ضِيَطـاكـــاُ ئــةواْ بـــة ًيــطاح زةطـــطْ ،وةن هــة (سيتفظا لسيتطبٝكااٞل
يًهتابلسياُكذغ/لسيعٗذلسيكاذ/ِٜلطافشلسخلاشٚدلل،لسإلؿاراحلل:ل)33زا ٓــاتوة  ،زةهَـآ :
ذفَااغِلََ ااالأََْ ااالَُٛؿٔ ااٝوَل ا٘ٔل،لٖاااالَأَْ ااالط ااا ٔسدْلَٔ أِلقُ اذٖس َٔوَل:لسألَ ااٛس ٜلٚسحلث اا ٝل
(إ ِ
ٚسيفشص ٜلٚسحل ٜٛلٚسيٝبٛط ٝلٚسيهٓعااْ ، ) ٝزيــاضة ئةواُــة نةُس طـةهيَـم بـووْ
هة ؾـاًسا شيــاوْ زةهَــآ  :تـؤ ئـةوةي كـة ًـّ ئـاًؤشطـاضييثــى خــآ زةكـةَ  ،بيدـاضيَعة ،
ئــةوة ًِي ـــ هــة خيَـــــ تــؤوة ٓـةًـــوو ئ ــةو طـة ُـــة زةضزةكــةَ  ،ئوًـوضييـةكـــاْ ،
ةةثًًـهكـاْ  ،فةضِظييـةكـاْ  ،ةـوةييةكـاْ  ،يةبووغـييةكـاْ  ،كـةُ ـاُييةكـاْ .

ًـةغــةهــةي ؾــةؾـــةَ  :كــة زةفــةضًويَ  :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ،كة خيَؿـــثـطيـــ ًاُـاًـاْ كــطز .
كـــة زةفـةضًـــويَ  :ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ ،هةًـــةوزوا هـــة (بطِوآيَِــــاْ  ،بـــة)
بةهَطــــــةو ُيؿــاُةكـاُـــ ــٍ زةزةَ  ،ﭽ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭼ،
ئةواُـةي كـة بةُآـةق هة ظةوييـسا خـؤ بـة ظي زةطـطْ .
ئايةتةكــانى خـوا سـآ جـؤرى سـةرةكييـو :
ئِجـــا ه َيــطةزا كــة زةفــةضًويَ  :ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ ،هــة ئـايةتةكـــاُ خــؤَ
ؿشٔفُلل َعاألسإلنااإل آٜااات)ٞ
زةزةَ  ،وات ــة  :هــةوة كــة ئيٌاُيـــاْ خ ــآ بيَِ ــّ) ( ،طاا َأ ِ
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ئـايةتةكـاُـى خـواف  ،وةن نةُـس ياضيَـلـى زيلـةف طـوتووًــاُة  :ئايـةتةكاُــى خــوا
 غـآ ( )3يـؤضْ ( :سآلٜا لسياُكش٠٤ٚل،لٚسآلٜا لسيآُعٛس٠ل،لٚسياُعحضس ) :

ياااةك /ئا يةت ااة خاويَناساوةكااا ن  :خـــوا وةن خـــوا زةفــةضًويَ  :ﭽ ﯮﯯ
ﯰﯼﭼ آل عنـــزان  ،يـــاْ زةفـــةضًوىَ  :ﭽ ﯸ ﯹﯺﰃ ﭼ
القصـص ،كةواتة  :بةؾـيَم هـة ئـايةتةكــاْ زةخـويَِطيَِــةوة ،ئِجــا زيــاضة ئــايةتة
خـويَِطاوةكـــاْ  ،ضِغـثةكـــاُ فةضًايؿـث ــ خـــواْ ،ض ئةواُــةي كــة هــة نوضِئـــاُسا
ٓـــاتووْ  ،ض هــة ت ــةوضِاح  ،ض هــة ئيِج ــيى  ،ض هــة ظةب ــووض  ،هــة قــوةوف  ،وة
ٓـةًوو كثيَبـةكـاُ زيلـةى خـوا .
دوو /ئا يةتاااة ويناساوةكااا ن :يـــاُى زيــاضزة غـطوؾـثييةكـــاْ ،كــة ٓـةضكـاًيَلـــياْ
ُيؿـاُةية هةغــةض خةضوةضزطـاضيَثيــ خــوا  :وةن خــوا هـة غــووضِةت (يوغـف)زا

زةفــــــةضًويَ  :ﭽﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ يوصـ  ،واتة :ظؤض ُيؿــاُة ٓـةْ هـة ئـامساُةكـاْ

ظةويـــسا بــــة يـ ــاُسا تيَـ ــسةخةضِْ خؿــثـــياْ تيَـسةكـ ــةْ ،واتـــة :خةُـــسياْ هـ ــآ
وةضُاطـــــطْ غـةضاــ ــياْ هــيَِــ ــازةْ  ،تاكـــــو ؾـــــويَّ زةغـــــيت خةضوةضزطـــــاضو
غيفةتةكـاُ خـواي خةضوةضزطــاضياْ تيَـسا ببيـِّ  ،وةن يةكــآ هـة ؾـانـيـطةكــاْ
زةهَــآ :
َٚفٔ اٞلنُ اٌِّلػَ إ٤ِٞليَ اُ٘لآَٜا ا ْ١للللل

للل َت اذٍُٗلعَا ًَ ا ا٢لأَْٖ ا ا اُ٘لَٚسذٔا ا ا ا ْذ

خىا له ٓـةًوو ؾـثيَم زا ُيؿـاُةيةكى ٓةيـة ،ئةوة زةطـةيةُآ كة خوا تان تةُيايـة
ضاآ /موعجياصةكا ن  :ئةو ًونجـيعاُةي كة خـواي ظاُـاو تـواُـا بــة خيَغـةًبــةضاُ
زاوْ  :وةن خـوا هـة غــوضِةت

(سإلطاشس٤ل)زا زةفـةضًويَ  :ﭽ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ﮼ﭼاإلصـــــزاء ،واتــــة :ئيٌَــــة ُــــؤ ُيؿــــــاُةي ضِؤؾــــّ
بـةضنـاوًـاْ بـة ًووغـا زابووْ ،كة ًةبـةغــج خيَى ًونجيعةكـاُة.

....
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(سإلطاشس٤ل)زا زةفـةضًويَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ ،واتــــــة  :وة ضِيَــ ـ هــ ــآ ُةطـطتيــــــّ كــــة
ُيؿـــاُاْ (ًونجـي ــعاْ) بِ َيــطيّ ً ،ةطـــةض ئــةوة ُةب ــآ كــة خيَؿــيِاْ خيَؿـووةكـــاْ
ئايةتةكاُ خواياْ بـة زضؤ زاُـاوة (بطِواياْ خـآ ُةكطزووْ) ،وة ئيٌَـة ةوؾـثـطيَلــٌاْ
بة طـةهـ (عااُٛدل)دا( ،هة طـاؾــة بــةضزيَل طــةوضة ،ياخــوز هـة ؾــاخيَم ٓـاتــة زةضيَ ،
كـة خيَؿــثـط باغــٌاْ كطز) كـة ًايـةي بةضنـاو ضِؤؾـــِييـاْ بوو ( ،كـة زةبوو بةضخيَــ
خؤياُـــى خــآ ببيـــِّ زةبـــوو ٓــــةن خـــآ بـــسؤظُةوة) ﭽ ﭠ ﭡﭼ ،كةنــــى
غـثةًلــــاضاُة بـــة زضؤيـــاْ زاُـ ــا ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ  ،وة ئيٌَـــة
ًونجيعةكـــاْ بـــةؽ بــؤ تطغـــاُسْ (ى بـةُسةكـــاْ) زةُ َيــطيّ ،كةواتــة ً :ةبةغـــج هــة
وؾــةى  :ئـايةح هـيَطةزا ً ،ونجــيـعةي خيَغـةًبـةضاُـة ( َعًَ ُِِٔٗٝلسيـٖ االَُ٠لَٚسيظٖا االَّ) .
ضـوار سـيـفـةتى بهةرِةتـيى بيَـبـرِوايـاى بة ئايةتـةكانـى خـوا :
ئِجـا با بعاُيـّ كـآ بطِوا بـة ئـايةتةكـاُ خـوا ُآيَِــآ ؟ خـواي كــاضظاْ بـة نــواض
غـيفـةح وةغـفيـاْ زةكـاح :
 )1ﭽ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭼ  ،ئةواُـــةي كـــة بــــة ُآــــةق هـــة
ظةويسا خـؤ بـة ظي زةطـطْ ،ئِجــا بـة تةئلـيس خـؤبـة ظهـطـطتّ ٓـةض بــة ُآــةنة ،
بــــةآلَ ئـــــةوة وةغـ ــفيَل ضِووُلطزُةوةيـ ــة ،وةن (خــــوا) هـــة ؾــو َيـِيَـ ــل زيلــــة
زةفــــــةضًويَ  :ﭽ ﯚﯛﯜ ﯝﯧﭼآل عنــــــزان ،واتــــــة:

خيَغـةًبـةضاْ بـة ُآـةق زةكـوشْ ،زيـاضة كـوؾـثين خيَغـةًبـةضاْ ٓـةض بــة ُآـةنــة،
بـــةآلَ ئـــةو وةغـــفة بــؤ ظيــاتط زةضخػـــثين ئــةو تاواُـةيـــة ،ئةطـــةضُا كـوؾـــثين
خيَغـةًبـةضاْ ٓـةض بــة ُآــةنةو  ،خــؤ بــة ظهـطــطتّ ٓــةض بــة ُآــةنة خــؤ بــة
ظهـطـطتين بـة ٓـةق  ،خيَغـةًبـةض كـوؾـثين بـة ٓـةق  ،بووُـى ُيـة .

....
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زووةًيـاْ ئةوة كة زةفةضًويَ  :ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﭼ ،وة ئةطـةض ٓـةض ُيؿـاُةيةن بـةهَـطــةيةن ٓــةض ًونجيــعةيةن ببـيِــّ ،
ٓـةض بـطِواي خـآ ُآـيَِـّ .
 )3غيفةتى غـيَيةًيـاْ ئةوةيـة كـة زةفةضًوىَ :

ﭽﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﭼ ،وة ئةطةض ضِ َي ضِاغـج ضِ َي بة ًطاز طـةيـؿـ

غـةضفطاظي

ببـيِـّ ُ ،ايطــطُة بـةضو ُايلـةُـة ضِيَبــاظي خؤيــاْ .

 )4غــيفةتى نــواضةَ ئـــةوةية كـــة زةفــةضًوىَ  :ﭽﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒﭼ ،وة ئةطـةض ضِيَ بـآ ئـاكــاًي

نــاضةضِةؾي

غـةضطــةضزاُي  ،ببيـِّ ،

زةيطـطُة بـةضو زةيلـةُـة ضِيَبـاظي خؤيــاْ .
ئِجــــــا ئايـــــا بؤنــــ

وا زةكـــــةْ ؟ ﭽﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ

ﮚﭼ ،ئةوي ـــ بـةٓ ــؤي ئــةوةوة كــة ئـايةتةكـــاُ ئيٌَــة بـــة زضؤ زازةُ َي ــّ ،وة
هـيَيـاْ بـآ ئـاطـاْ ،كـةواتة :هة يةكــةوة خــوا  زةفـةضًويَ  :ئةواُـةي خـاوةُ ئـةو
نواض غيفةتة بـّ  ،هة ئيـٌاْ ٓيَِـاْ بـة ئايةتةكاُــى خـؤَ يــاُسةزةَ ،خاؾــاُيـ بـة
زوو غـيفةتى زيلـة ٓــؤكاضى ئـةو بـطِوا ُةٓيَِاُـةى ئـةو يــؤة كةغــاُة ،زةخاتـةضِوو
زةفـةضًـوآ :
 - 1ﭽﮔ ﮕ ﮖﮗﭼ ،ئــةوةف بـةٓـــؤي ئــةوةوة كــة ئـايةتةكـــاُ
ئيٌَةيـاْ بة زضؤ زاُـاْ .
 - 2ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ ،وة هة ئـايةتةكـاُ ئيٌَـة بيَئـاطـا بـووْ  ،هـة غــؤُطةى
ئةو زوو ٓـؤكــاضةوة  ،ئةو نـواض غـيفةتةياْ تيَـسا خةيـسا بووْ .
كةواتـة :بة زضؤ زاُـاُى ئـايةتةكـاُ خـوا  ،هــآ بـآ ئـاطابووُيــاْ  ،زةبيَثـة ًايـةي
خةيسابووُ ئةو غـيفةتة خطاخـاُة :
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 )1خـؤبـة ظهـطـطتـّ .
 )2بطِوا ُةٓيَِـاْ بـة ُيؿـاُةكـاُ خـوا .
ُ )3ةطـطتِة بـةضي ضِ َي ضِاغـج .
 )4طـطتِة بـةضي ضِ َي نـةوح .
خاؾـاْ ئةو غـيفةتة خطاخـاُةف ياضيَل زيلـة  ،زةبِــة ًايـــةي ئـةوة كـة ئيِػــاْ
بطِوا بـة ئـايةتةكـاُ خـوا ُةكـاح ،وة هـيَياْ بيَئـاطـا بــآ  ،كةواتـة  :بـطِوا ُـةكطزْ بــة
ئايةتةكـاُ خـوا ،وة هـ َي بيَئـاطـا بووُياْ  ،زةبِـة ٓـؤي خةيسابووُ ئـةو غـيفةتاُة ،
ي  ،واتـة :
وة ئةو غـيفةتـاُةف زةبِـة ٓؤي ئةوة كة ئيِػــاْ ٓيسايةت خوا وةضُةطـط َ
هة ُيَـواْ ئةو غـيفةتة خطاخـــاُةو  ،وةضُةطــطتين ٓيسايـةت خــوازا  ،خةيوةُسييــةك
زوو غةضة ٓةيـة ٓ ،ةض كاًيَليـاْ كـاضيطةضي بؤ غـةض ئةوي زيلـةيـاْ ٓــةية  ،ياُــى :
بـة ئةُساظةي ئـةوة كـة ئيِػــاْ بـطِوا بــة ئـايةتةكــاُ خــوا ُآيَِـــآ  ،ئـةو غـيفةتة
خطاخاُةي تيَسا خةيسا زةبّ ،وة بـة ئةُـساظةي ئـةوةى ئـةو غـيفةتــة خطاخــاُةي تيَـــسا
خةيــسا زةبــّ  ،ئــةو غـيفةتــاُة زةبـِـــة هةًدــةضو ضِيَـطـــط هةبـــةضزةًيسا  ،كـــة بـطِوا بـــة
ئـايةتةكـاُ خـوا ُةٓيَِآ  ،وة ٓةضوةٓـا بـةَ ؾيَوةية بةضزةواَ يةكـسي ظيـاز زةكــةْ ،
ٓـةتا غـيفةت خطاث هة ئيِػـاْ زا ظياز بـّ  ،بيَبــطِواي ظيــاز زةبـــآ  ،وة ٓــةتا بـــآ
بـطِواييــ ظيـاز بـآ  ،غيفةت خطاخيؿـى تيَسا ظيــاز زةبــّ .
ًـةغــةهةي ةةوتـةَ كؤتـاي

 :كـة زةفـةضًويَ :ﭽﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ ،وة

ئةواُــةي كــة ب ـطِوا بـــة ئـايةتةكـــاُ ئيٌَــة ُاكــةْ ،وة ب ـطِوا بـــة زيــساضي ضِؤشي زواي ـ
ُاكــةْ  ،كطزةوةكـــاُياْ (كــطزةوة باؾـةكـــاُياْ) ٓـةهَسةوةؾـيَِــةوة  ،ئـــايا تــةُيا بـــةوة
غــعا ُـــازضيَّ كـة زةيــاُلطز ٓ ،ــةض بــةوة غـــعاو خازاؾــج ُازضيَِـةوة ؟ واتـة :هةبــةض
ئةوةي بطِوا بـة ئـايةتةكـاُ ئيٌَـة ُاكـةْ  ،وة بـطِوا بــة زيـساضي ضِؤشي زوايـ ُاكـةْ ،
كــطزةوة باؾـةكـــاُياْ ٓـةهَسةوةؾـيَِ ــةوة  ،نــوُلة ئــةوة غــعاي ئةوةيــة كــة زةيلــةْ ،
كةواتــــة  :كـــــطزةوة باؾـةكـــــاُ بيَـبـــــطِواياْ ٓ ،ـةهَسةوةؾــــــيَِةوة  ،نوُلـــــة وةن
خيَؿـثـطيـ طوتــٍ  :ئيٌـاْ نةنيـسة  ،زةوضي بِا ـة زةبيِــآ  ،وة كـطزةوة باؾـةكــاْ
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زةوضي زيـــواض زةبيـــِّ  ،وة زيـــواضيـ بـةبـــآ بِا ـــة ضِاُاوةغــثـــآ  ،وةن خـــوا هـــة
غــــووضِةت

(سيفاشقا ااإ)زا زةفـــةضًويَ :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ،واتـــة  :وة ضِووًــاْ كـــطزة ئـــةو كـــطزةواُةي كــة ئةاـــاًياْ
زابووْ (واتـة  :كطزةوة باؾـةكــاْ) وة ٓـةًووياُـٌــاْ كطزُـة تــؤظو خؤهَـيَــل خـطف
بــآلو  ،كطاْ بـة تؤظيَ بـاُـاْ  ،نوُلة ٓـةويَِـ ئيٌاُيـاْ هةطــةهَسا ُيـة  ،وة زيـواضي
كـطزةوة باؾــاُة  ،هةغـةض بِـا ـةي ئيٌـاْ نةنيـسةي ضِاغــج زضوغــج ُيــة  ،بؤيـــة
خـاوةُةكـاُيـاْ هـيَيـاْ بـةٓطةًةُـس ُـابـّ .
اللٔإ َيَ٘لإٔالٖلأَِْتَل،لأَطِ َت ِِ ٔف ُشىَلََٚأتُٛبُلٔإيَ ِٝوَ .ل
ػ َٗ ُذلإَِٔل َ
ر ُِ ٔذىَل،لأَ ِ
ط ِبرَاَْولسي ًُِٖٖٗلَ ٔ َٚ
ُ
ل
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ده رسي هح فده هيم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةّ زةضغــةَنٕ يـة ضـة(ح  )7ئــنةةتنٕ خيَهــسيَ ،ئـنةةتةنــنْ  148 :تننــ ( ،)154ة
ئة( ضة(ح ئـنةةتةٖ ،ـةَ (ةـنٕ بنغـ ةـةى بـةغـةضٖــنح زةنـةٕ  ،ئـة(ةـ بـةغـةضٖــنت
طـؤيـــو خةضغــــثي طـةيـــ َ (غــــنةة  ،نـــة ٖــــةتن َ (غــــن  يـــة زةـــساضي خــــ ا
طـةضِاةـة(ة  ،طـةيةنـةي بـة ؾيثـ غـنَيـطةـ  ،نـة بنبـنةـةنـ ؾيثٓـةض ء ئـنشا(ةطـيَ ِط بـ (،
طؤيـهـيَه ظةَطِةـنٕ يـة( خؿــ ًَـةي خيَيـنٕ ب ( زض(غــج نـطز ب (( ،ة زةغـثينٕ نطز ب ( بــة
خةضغـــثٓي ء بـةْساةةتيي ــنٕ بــؤ زةنــطز يــة زيــنت خـــ اٖ ،ـــةضضةْسة ٖـــنضِ((ْ بــطاي
قـةآلحء غـةالَ خـ اي يةغــةض بــآ  ،ظؤض ٖـة(يَــ يةطـةيَــساب (ٕ نـة نــنضي (ا ْةنـةٕ،
بـةآلّ بـة قػـةةنٕ ْةنـطز بـ ( ٖ ،ـةض بؤةةف ز(اي ئة(ةي َ (غـن  زةطـةضِةَثة(ة  ،يـة
طـةيةنـةي تـ (ضِة زةبـآء  ،غـةض( ضِةؿ ٖـنضِ((ْ بطاؾ ضِازةنيَؿـآ ،ةـنْــ غــةض( ضِةؿـ
تيَــو بن ٖـة َيـسةزا ،ض ْهـة (ا زةظاْــآ نة نةَثـةضخــةّ بـ (ة .
خنؾـنٕ نة ٖـنضِ((ٕ خنغـن( زةَٓـيَثــة(ة ( ،ة بؤي ضِ((ٕ زةنـنتة(ة نة بآ زةغـةآلح بـ (ة(
بـآ ضـنضة ب (ة( َ ،غــن  ضـن(خؤؾــي يـآزةنــنحء  ،زةغــج زةنــنح بــة خنضِاْـة(ة يـة
خـ ا بؤ خؤيء بؤ بطاةةنةي  ،نة ييَيـنٕ خؤف بـآ ( ،ة بينخننتة شةَـط غــنةةي ضِةتـةحء
بـةظةة خؤةــة(ة.
خنؾـنٕ خـ اي نـنضبـةزآ بنغ غـةضةجنـنَ ٖـةض نـنّ ية خطاخةنـنضاْ تؤبــة ْةنـةضء
خطاخةنـنضاْيَو نة زةطـةضِةَٓـة(ة( خةؾــيَُنٕ زةبٓــة(ة  ،زةنـنح .
(ة يــة نؤتنةيؿــسا بنغ ـ ْيؿـــثٓة(ةي ت ـ (ضِةة َ (غـــن( ٖ ،ـة َيـطـــطتٓة(ةي ية(ضةنـــنٕ
ي زابـ (ٕ ،بـؤ ئـة(ةي زةغــت بــة تـن ٍَ بــآ  ،تننــ
زةنـنح ،نة خيَؿــثــط ية(ضـ ةنــنْ ؾـ ِط َ
غـةض( ضِةؿ ٖـنضِ((ْـ بطاي بطـطيَ ،بؤ ييَدطغــيٓة(ة يةطـة َيـسانطزْ  ،ئٓســن ت ضِةةيةنـةي
نة زةْيؿــيَثـة(ة( الزةضــآ  ،ية(ضةنـنٕ ٖـة َيـسةطـطةَثــة(ة .
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ﭿﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿﯀﯁﯂

        
 ﯓﯔ ﯕﯖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﭾ .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
(ة طــــةي َ (غــــنى ز(اي (ي نـــة ضـ ــ ( بـــؤ زةـــــساضي خــــ ا يةغــــةض ضـــين) يـــة
خؿـ ًَـةنةةنٕ خةةهـةضي طؤيـهـيَهـينٕ بـة خةضغــثـطا() طـطح نـة تةْيـــن) بـؤضِةي ٖــةب (،
ئـــنةن ْةةنْــسةبي نــة ْــة قػـــةةنٕ يةطـــةٍَ زةنـــنحء ْ ،ــة ضِةَيـةن ــينٕ خيَؿـــنٕ زةزا ؟ بـــة
خةضغــثـــطا(ةنٕ طـــطحء بـــة( نـنضةؾــــينٕ) يــة غـثةَـهـــنضإ بــ (ٕ  (ة نـــنتيَو يــة
زةغـثينٕ ض ( ( زةثـييـنٕ نة ط َطِا ب (ٕ  ،ط تيـنٕ  :ئةطــةض خةض(ةضزطــنضَنٕ  ،بـةظةةــ

خيَُــنٕ زا ْةةةحء يــيَُنٕ ْةبــ (ضيَ ،بــة زيَـٓيــنة يـة ظةنْاـنضإ زةبيــٔ ﯖ (ة نــنتيَو
َ (غـــن بـــة تــ (ضِةة ء خةؾةتــة(ة يـــة غـــةؾةضة ضــٌ ؾـة(ةيـةنـــةي) طــــةضِاةة(ة الي
طـةيةنـةي  ،ط ت  :ز(اي َٔ خطاخـثـطةٔ زيَساضةيثـنٕ نـطزّ  ،ئــنةن خةيـةتنٕ نـطز( خـيَـ
ؾةضَ ــنْ خةض(ةضزطـنضت ــنٕ نة(ت ــٔ ؟ (ة ية(ضةنـــنْ ؾطِ َةــسا( قـــصى) غـــةضي بطاةةنــةي
طـــطحء بــؤ الي خــؤي ضِانـ َيؿــــن ٖ ،ـنضِ((ْي ـــ ط ت ــ  :نـــ ضِي زاةهــــِ ! خةيَـهةن ــة بـــة
بيَـٗـيَعةـنٕ ظاْيِء ْيعةو بـ ( بؿــُهــ شٕ ،زةزـن ز(شَٓـنث خـآ خـؤف َةنـة(  ،ضِةطــةٍَ
نؤَة َي ــ غــثةَهـنضاْ ــِ َةخــة ﭻ َ (غـــن ط ـ ت  :ئـــةى) خةض(ةضزطـــنضّ ! يــة َــٔء
بطاةـةن ــةّ با ــ (ضة(  ،مبنخنــــة ْ َي ـ بـــةظةة خؤتــة(ة ( ،ة تــؤ بـــة بـةظةةـيثـطةٓ ــ بـــة

بـةظةةيـنْـ ﮈ بـة زيَٓينة ةة(ة ئة(اْةي طؤيـهينٕ بـة خةضغــــثـطا( طـطح  ،ت (ضِةةــينٕ
تــ (ف زةبـــآ يــة خةض(ةضزطـنضةنْـــة(ة( ،ة يــة شةــنْ زْيـــنزا ظةبـــ (ٕ زةبـــٔ ( ،ة بـــة(
ؾــ ـيَ ةةةف غــــعاي زضؤ ٖـةيَاـةغـــــثةضإ زةزةةٓــــة(ة ﮙ (ة ئة(اْــــةي نــــة نــــطزة(ة
خطاخةنـــنْينٕ ئةجنــــنَسا(ة  ،ز(اةــــ خـــنف ئــة( ط ْنٖـــنْة طـــةضِا(ْة(ة الي خـــ ا)( ،ة
بطِ(اةـ ــنٕ ٖيَٓـــــن(ة َ ،ػــؤطــــةض خةض(ةضزطــــنضح ز(اي ئـــة( ط ْنٖــــنْة ي نـــة تؤبـةةـ ــنٕ
يـيَهـ ــطز((ٕ) يـ ــيَا ضزةي بــــة بـةظةةيـ ــة ﮨ (ة نــــنتيَو تـ ـ (ضِةة َ (غــــن ْيؿــــثة(ة،
ية(ضةنـــنْ ٖـة َيـطـطتٓ ــة(ة  ،نــة يــة ْيَ ةنْــسا ضِةَُٓــنة ء بـةظةة ــ خـــ ا) ٖـــةب (  ،بــؤ

نةغـنْيَـو نـة ية خةض(ةضزطـنضةــنٕ زةتطغــٔ ء بؤي ًَـهةضــٔ) ﯚ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﯚ) ( :اتـة  :طـطتيـنٕ  ،خةةساةنٕ نطز  ،بـةآلّ ية ضيية(ة ٖـنت ة ؟ زةيَـآ  :األَخْرُْ
ْ:ح ٕشُْالػ ْ٘ٔٞتخ َ
ص ٗمُُْ) ( ،أَخ ر) بطةثيــة يــة زةغـــج بـةغـــةض زاطـطتٓــ ؾـــثيَوء
(ةزةغـــج ٖيَٓــنْ ٔ ،اإلٔتٍخ اذُْٔ:إفِ َتع اهُْ َوٍ ُُْْٖٔع دِْٝإٔل ْٜوفِ ُع ٕلَٗ َْٖٔٔ،ج ٔسْٙوج سْٝ
اجلَع ٔن) ،إٔتِّخ اذ) (إٔفِتَ عاه)ة ،ية (أَخ رْ)ة(ة ،بؤ ز(( وفع ٕهْ) تةعـةززا زةنــنح( ،ة
َنْني جع ن) زةطـةةةْــآ  ،جع ن) (اتــة  :طـ َيــطِإ .
خ ْْٕ:ث دُ ْٔٙث َدَ ُْٖ،ِّْٙق اهْْ:ح َم ْٖ٘خ َم ْٔ،ْٜقٗ نْ
(ﮱ) ( :احلُ َم ّْ٘جى عُْاحلَ ِم ُْ٘ ٌْ،
ح َم ْ٘) (اتـة :خةؾـٌَ ( ،ةى ث دَ)ٙ
ح َم ٍْ٘) نـؤي ح ِم ٘)ُ ( ،
احلَمٗ ُْٔٛاجلى عْْْ:حَم ْ٘) ُ
ةــنْ َ :ــةَو ( ،ة ُث د( )ٙاتــة َ :ةَهـةنـــنٕ  ،زةط ت ــطيَ  :ح َم ْٖ٘خ َم ( )ٜاتــة :
خــؤي ضِاظاْــسة(ة بـــة خـؿــــ ٌَ  ،خــؤي زةضِاظةَـٓيَثــــة(ة ( ،ة ٖـــةْسةَهيـ ط ت (ة ــنْة :
احلَمٗ  )ٛبـة خؿـــٌَ زةط تــطيَ ( ،ة نؤةةنةؾــ حَم ٍ٘)ةــة .
(﮲) ٔ( :لَ دُْالب قَس) (اتــة :بـةضهــــةي َـنْطـــن ،زــن ْيَــــط ب ـآ  َ ،ـآ ب ـآ  ،ةــنٕ
بـةضهــةي ضِةؾــة (آلر  ،ض ْهـــة (ؾــةي البقَ ْس) ٖــةّ َنْطــن زةطـطةَثــة(ةءٖ ،ــةّ
طـنف زةطـطةَثــة(ة .
(﮳) ( :اجلَط دُْك ا ِلجَط ئْلَ َك ٍُِْْأَخ ؤّْ،اجلَط دُْ:الب دُُْ)( ،جط د) بـــــة
بـةزةْيـ ٖـنت ة( ،ةى جَطي) (اةة ،بـةآلّ تنةاـةتثـطة ية جَط يْ) ،جط دْ) ئة(ةةـة
نــة ؾــ َي ــ ة( زميـةْ َي ــه ٖـةبــــآ  ،ئة(اْــةي نــة (ةَٓةة ــنٕ زةنيَؿــطىَ  ،بـــة ؾ ـيَ ةي
خةةهــةضةَـو بـة جطد) ْـن( زةبطةَــٔ .
(﮵) ( :اخل ٕازُْوُخ توْْبالبقَ ْ ٔس) ،خ ْٕاز) (اتــة  :زةْطــ ضِةؾـــة (آلر  ،نــة خيَــ
زةط تــطيَ  :بــؤضِة  ،ئٓســن بـؤضِةي طــن بــآ  ،ةــنٕ ٖــ َنْـطـن بــآ .
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( ) ( :اتـــ ــة  :نة(تـــ ــة زةغــــــثينٕ  ،ييَـــــطةزا َةبـةغــــــج خيَـــ ـ
خةؾــيَُنْييـة ال ٍِ دً) ،ز(اةـيـ ظةــنتط ئة( (ؾـةةة ضِ((ٕ زةنــةةٓــة(ة .
(ﭗ) ( :األَضفُْْ:أَغ دّْاحلُصُٔ) ( ،اتة  :ظؤض زيَـثةْطـي

أَضَفْعمََْْْٗ:غَطَ ب) ( ،اتـة :

ظؤض يــيَ تـ (ضِة بــ ( ( ،ة (آَض َفُْ) أَغِط بُْ) (اتــة  :تــ (ضِةي نــطز .
ػ ىاتْ:ُْٛال َف سبُْببمَ ِٗ َْٛو َْتُعا َْٖ ََُْْٖٔعا َٖ
(ﭲﭳﭴﭵ) ( :ال ِ

َ)،

غ ىات )ْٛبطةثيـة يـة زيَدـؤف بـ (ٕ بـــة طـطؾثــنضة نةغـيَو نـة زشاةـةتي زةنــةيء
زشاةةتييـج زةنـنح ،بؤةـة يـة ؾةضَنةؿــت خيَػـةَاــةض زا ٖــنت ة  ،ؾةضَ (ةـةت :
[ال ٖم ُّ يِْإٌِّٔ ْ٘أَ ُع ٕذُْ َب َْ َو َْ َغمَْ ب ْٛال دَِْٖٔٔغ ىاتَْٛاألَع داَْٞظ {أَخسج ُْْالٍِط اٍَْٟ٘
خٗح}( ،اتــة  :ئــــةى
ب سقيْْْ،ْ)5488 ْ:ع َْْعب دَْا َْب َْٔعى سْْْٕٔ،قَ اهْاألَلبْاٌْ٘:صْ َ
خـ اة ــة ! خةْــــنح خـــآ زةَٓـــِ يـــة نـة(تٓـــة بـــٔ قـــةضظ( ،ة يـــة(ة نــة ز(شَٓ ــِ خ ـآ
خؤؾـــاـآ .
َ َم بُْالػ َْ٘ٞقَبْ ْنْأٔاٌَ َْْٕ ُِْٔ،و َْ
(ﭞ) ( :اتـة  :ئايـا خةيةتـنٕ كـد ؟ (العجمَ َ ْ:ُٛ
وقِتطْٜالػِ ّٕ ،)َٚعجمَ )ٛبطةثيــة ية(ة نة ؾـثيَو زا(ا بهـةي خـيَـ ئـة(ةي نــنت
بــآ  ،ئة(ةـ بـةٖــؤي ظايَـا (ْ ئـنضةظ((ة(ة بـةغـةض ئيٓػـنْسا  ،ت (ؾـ خةيـة خـةٍ
زيَ  ،خيَؿـيٓنْيــ ط ت (ةـنْة  :ؾـةيتان خةيةي نـطز ،ضــن(ي خـؤي نــ ةَط نـطز)( ،ة
طـ تطا(ة  :و َْٔاض تعجنْغِٗ ٠اّْقَب نْأَٔا ٌَ َْْْ،عُ ٕ َق بْ َبخَسوا ٌَ َْ) ٖـــةض نةغـيَو زا(اي
ؾـثيَو بهـنح  ،خيَـــ ئـة(ةي نـنتــ خـؤي بـآ  ،بــة بـآ بـةؾــهطاْ يـة( ؾــثة غـعا
زةزضيَ.
(ﮑ) ( :ال رّهّْْ:واْك اُْعَْقَ ّسْْٕٔ،ال رِّهّْواْك اُْبع ْدْتص ْعّبَْٔغ ْىاعٕ) (ؾــةي
ْذُهٍْ)ء ْذَهٍْ)َـــنٕ ٖــــةٕ ْذُهٍْ) ئة(ةةـــة نةغــــيَو بـةٖـــؤي زةغــــةآلح بـةغــــةضزا
ِضاْـنْة(ة ًَــ خآ نـة نـطابــآ  ،بــةآلّ ْذَهٍْ) ئة(ةةـة نــة ز(اي ةـنخي بـ (ٕ ( ،ة
ز(اي ئة(ةي نة عنغــآ بـ (ة  ،ئٓسـن ًَـ خآ نــة بهــطيَ .
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(ﮘ ) ( :اتـــة  :زضؤ ٖـةيَاـةغــثــــةضإ  ،اض تع َى نْ(افت سْ ٝفَ ْ٘القُ سآُْٔ َف ْ٘
ظ ِم ئْ) (ؾــةي  :إٔفِت س : )ْٝيـة ق ضِئــنْسا بـؤ زضؤ( بـؤ ٖـن(بــةف
ال َك رَبَْٔالػِّسكَْٔال ٗ
زاْــنٕء بؤ غــثةّ بـةنـنضٖـنت ة .
(﮲ ) ( :الٍّط خْ:ُْٛاض يُْال ىط تٍط ْٔوٍَ ُْْ) ٌُ ،ط خ ْ )ٛـن(ة بــؤ ئــة( ؾـــثةي نــة
ْ غــدةي يةبـــةض زةطيـطةَثــة(ة ( ،ةى ئيَػـــثن زةطـ تطيَ  :ؾثؤنــؤخ يةبـــةض زةنــطيَ ،
ْ غــدة بـةضزاضةـ يــ َيــسةنــطيَ .
(ﯙ ) ( :اتـــ ــة  :زةتطغـــ ــٔ  ،السِِب ْٔٛالسِِ بُْٔالسِّ بُْْ:وخافَ ْْٛو عْتخ سّشْٕ
ٔاض ط سابَ) ئــة( غـــآ (ؾـــنْة زِب ْ،ْٛزِ بْْ،زُِ ب) بـــة َنْــني تطغـــٔ يةطـــةٍَ
خـؤخنضاغــنتء  ،يةطـةٍَ زؤضةَــو ية ؾـــ ًَــةشاْــسا .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
زةنضة طـة(ضةتطةٔ طـطؾج نـة ضِ((بــةض((ي َ (غــن( ٖــنضِ((ْ بـطاي بؤتـة(ة  ،بطةثــ
ب (ة ية طـؤيـو خةضغـثيـ  ،نة (ةى ية خيَٓنغــةي ئـةّ زةضغــةزا ط نـنٕ  ،ئـةّ ئــنةةتنْة
بنغ ئة( نـنضةغـنتة طـة(ضةةة زةنـةٕ( ،ة بنغـ ئـة( طـطؾــجء نيَؿــة طــة(ضةةة زةنـةٕ ،
نـــة بـــؤ َ (غــــن( ٖــــنضِ((ْ بـــطاي عمَّٗٔى اْالصِ َٔ ُٚالطِ ًَ) ٖــــنتؤتة خــيَـ يةْيَـ ــ
طـةيةنـةةنٕ  :بـةْ ئيػـطِائيـٌ) زا.
خــــ اي ظاْــــن ةةنـيَهـ ــ زةهـ ــة يـــة بـةغـةضٖـنتـةنـنْـ ــ َ (غــــن( ٖــــنضِ((ٕ يةطــــةٍَ

طـةيةنـةةنٕ زا بنؽ زةنـنحء ،زةؾةضَ يَ  :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ( ،ة طـةيـ َ (غـن  ية ز(اي (ي (اتة :ز(اي ئة(ةي ض (
بؤ زةـساضي خةض(ةضزطـنضي ،بـؤ ئــة(ةي نـة تـة(ضِات يـيَ ةضبطــطءء  ،بـؤ ئـة(ةي طـؿثـ طــؤ
يةطـةٍَ خــ ازا بهــنح ،ز(اي غـــ  )30ضِؤش نــة بــةضِؤش(( بـ ( ،ز(اةـ زة ضِؤشي زةهةؾـ
ب ــؤي ظةــــنز نــــطا( ب ــ ( بـــة ض ــٌ  )40ضِِِؤش( ؾـــة( ،ي ــة( َن(ةةـــةزا طـةي ــ َ (غـــن يــة(
خؿـ ًَ ــةي نــة خيَي ــنٕ ب ـ (  ،خةةهــــةضي طؤيـهـيَه ــينٕ زض(غـــج نــطز ،نــة ب ــؤضِةي ٖـــةب (،
بــؤضِةي زةٖـنح)  ،ظاْنةـنٕ ط تـ (ةـنْة  :ئة(ةـ ئة(ة ب (ة نـة نـ ْيَهــينٕ يـة خؿــثة(ةي
تيَهطزب (( ،ة ةةنيَهيؿــينٕ ية الى زةَـ  ،ئٓســن ئةطــةض بـن يـة خؿـــثة(ةي زةزاء يـة ضِةَـ

زةَييـــة(ة زةضزةضـــ (  ،بـــؤضِةي يـيَسةٖـــــنح ،ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

﮾ﭼ ،خـ اي خةض(ةضزطـنض بـة غــةضظةْؿــثة(ة زةؾـــةضَ يَ  :ئــنةن ْةةنْـسةبيٓــ :
ْة قػـةةنٕ يةطـةيَسا زةنـنحء ْة ضِةَيـةنــينٕ خيَؿــنْسةزا( ،اتـة :خةضغــثــطا(( خةض(ةضزطــنض
زةب ـآ بث اْ ــآ ضِيَ خيَؿـــــنْ ئــة( خةيَـه ــة بــساح  ،نــة زةةدةضغـــنت ( ،ة زةب ـآ بث اْ ــآ
قػـــةةنٕ يةطـة َيــسا بهـــنحء  ،ضِةَُٓنةيــنٕ بهـــنحء ئـنَؤشطـــنضةينٕ بهـــنح ،بـــةآلّ ئــة( ٖي ـ
ْةب (ٖ ،ـةض بؤضِةي ٖــةب ( ،بؤةــة زةؾـةضَ يَ  :ﭽ ﯀ ﯁ ﯂ﭼ،

بـة خةضغـثـطا(ةينٕ طـطح ( ،ة يـة غـثةَهــنضإ بـ (ٕ  ،ؾــثيَه ظؤض بيَسـآء ْنَنق (يَـيــنٕ
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ظ ِم ي) بطةثيــة يــــة ٔ :ض عْغ َ٘ ْٞف ْ٘غَٗ سْٔوٕضَ َعَْ) زاْــنْ ؾـــثيَو يــة
نــطز ،ضـ ْهة ُ
ؾـ ةَٓيَو زا نة ؾـ َة خـؤي ْةبــآ ٖ ،ةيَاــةتة خةضغــنتء بـةْساةةتــييـ زةبــآ تةْيـــن
بــؤ خـــ ا بـآء ٖ ،ـــةض خـــ ا  ضِةَُٓــنة بـةْسةنـــنْ زةنـــنح  ،ئة(ةتــة خـــ ا  يةطـــةٍَ
ط ًَْ)
َ (غــن خيَػـةَاــةضزا ز(ا(ة ( ،ة يةطــة ٍَ بنقــ خيَػـةَاــةضاْ ع َم ّٗٔيُْالصِ َُْٔٚال ِ
زةهــةزا ز(ا(ة  ،بـةآلّ بـة ؾــيَ ةي ْنضِاغـثة(خؤ ،بـة ؾــيَ ةي ضِاغـثة(خــؤ تةْيـــن يةطــةٍَ
َ (غـــنزا ز(ا(ة  ،نـة(اتـــة  :خةضغــثـــطا(( خةض(ةضزطـــنض ٖـــةض خـــ اةة  نـــة ضِةَُٓــنة
بـةْسةنـــنْ زةنـــنحء  ،ئـنَؤشطـــنضةينٕ زةنـــنحء  ،ضِاغـــجء ضة(تيــنٕ زةخنتــة بـةضضـــن(،
بـةآلّ طؤيـهـيَو نـة تةْيـن زةبؤضِةَٓــآ  ،ئــة(ة ظُ مِي)ة بيدـةضغـت !
ﭽ   ﭼ( ،ة ز(اى ئـــة(ةى ن ــة(تة زةغـــثينٕ  ،ض ـ نة(تــة

زةغـثينٕ ؟
َ )1نْــنى ئة(ةةـــة نـــة ؾـــثيَهينٕ يـــآ نـة(تايَـــثة خـــ اض( بـةضب (بيَثـــة(ةء بـةزةغـــج
طـطتايـنْـة(ة .
 )2خةؾــيَُنْي ٖـنتة زةغـثينْة(ة( ٖي
ْةبــآ .

زةهةةنٕ زةغـثطيــط ْـةب ( ،تةْيــن خةؾـيَُنْي

ٖ )3ـةْسةَهـ زى ط تـ (ةنْة  :ز(اي ئـة(ةي خةجنـةي خةؾــيَُنْييـنٕ طـةظي .
ٖ )4ــــةْسةَهيـ زةيَـــئَ  :ﭽ ﭼٖ ،ــــةض تةعايــــطةَهة يـــة ظَـــنْ
عةضِةبيـسا  ،بـةنــنضزيَ بؤ خةؾــيَُنْي ( ،اتـة  :ز(اي ئة(ةي نة خةؾيَُنٕ ب (ْة(ة.
ﭽ   ﭼ( ،ة بيٓـييـــنٕ نــة ضِةَيـــنٕ (ٕ نــطز(ة( طــ َطِا بــ (ٕ ،
ﭽ     ﯓ ﯔ ﯕﭼ ،
بيَط ــ َنٕ ئةطـــةض خةض(ةضزطـــنضَنٕ بـــةظةة خيَُــنٕ زا ْةةةتــة(ةء ييَُــنٕ ْــةب (ضيَ  ،ب ـة
َػـؤطـةضةـ ئيَُة ية ظةنْاـنضإ زةبيــٔ.
(اتــة  :ت ــنظة يــة زةغـــثُنٕ ض ـ ( َ ،ةطـــةض خـــ اي يـيَاـــ ضزة يــة ؾطةنَــنٕ ب ـآء ييَُــنٕ
باـ (ضيَء بـةظة خيَـُنٕ زا بيَثـة(ة( قةيَةَ عةؾـ ( بـةغـةض ئة( ٖـةيَةةةَـنٕ زابيَٓـآ .
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ،
(ة نـــنتيَو َ (غـــن طـــةضِاةة(ة بــؤ الي طـةيةنـــةي  :بـــة تــ (ضِةة ء بـــة خةؾةتاـــنضة ،
ﭽﭖﭼ( ،اتــة  :غ دٖدْالغط ب) ةــنْ  :ظؤض بـــة تـ (ضِةة (ةى عطػ اُ) (اتــة :
ظؤض تيٓ ( ﭽﭗﭼ( ،اتة  :ظؤض بة خةؾةتانضة ء زيَـثةْطي

 ،ﭽﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭼ ،خيَـ ط تـٔ  :خطاخثـطةٔ زيَٓؿيٓنةةتي َٓثنٕ نطز ،ئـن(ا زيَٓؿــيٓنةةتي
َــٔ زةنــةٕ ! ئةطـــةض َــٔ يــة ْيَ تــنٕ ْةبــِء يــة التــنٕ ْةبــِ  ،ئـــن(ا زةٓــساضة زةنــةٕء

بـةْساةـةتـي بؤ خـ ا زةنـةٕ ؟! ﭽﭞﭟﭠﭼ ،بؤض خةيـةتنٕ نـطز  ،تننــ

ؾةضَــنْ خةض(ةضزطـــنض زيَ( ،اتــة  :تننـــ َــٔ (ةضيـيِ بــؤ زيَء زةطـــةضِةَُة(ة التــنٕ  ،بــؤ

خةيـةتـنٕ نطز  ،خـؤ ٖـةض زةٖـننة(ة بـؤ التـنٕ  ،ﭽﭢ ﭣﭼ( ،ة ية(ضةنـنْــ ،
تةخثةننْ ؾطِء زإ  ،نة ٖـةْسةَو زةيَـئَ  :ظ(َـطِ((ح ب (ٕ ٖ ،ـةْسةَو زةيَـئَ  :ةنق (ح
بـ (ٕ ٖ ،ـةْسةَو زةيَــئَ  :بـةضزي ظؤض بـةقيُـةح ب (ٕ ،بـةضزي بـةٖـةؾــج بـ (ٕ ،بـةآلّ
ئيَُة ْنظاْني ،طـطْط ئة(ةةة ضةْس ية(ضيَو ب (ٕ نة تة(ضِاتينٕ تيَسا ْ (غـطا(ة بـ ( ( ،ة

(اخيَٓـنضـآ َ (غـن ( ْ غـيآـة(ة  ،ض ْهة خــ ا زةؾـةضَ يَ  :ﭽﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،ئٓسـن ئنةـن ؾطةؿــثةنـنٕ ْ (غـي (ةنْٓــة(ة ؟ ةـنٕ خــ اي
خةض(ةضزطـــنض بـــة ؾــــيَ ةةةى نــة ٖـــةض بؤخـــؤي زةظاْــــآ  ،ئـــة( ْـ (غـــيٓةى يةغـــةض
ْةخؿـنْس((ٕ ؟ ططْط ئة(ةةـة ئة( تةخثنْة نة تة(ضِاتيينٕ تيَسا ْ (غطا ب (  ،ؾطِةَيـسإ ،
بؤض ؾطةَيسإ ؟ ْـةى (ةى بيَـطِةَعةــ ْ اْـسٕ  ،بةيَـهـ ٖـةض زةغــت خيَــ ة طيــطاب (ٕ ،
(ة زةب ( زةغـثيؿ بهطةَٓـة(ة  ،بؤئـة(ةي يـيَدطغــيٓة(ة بهـنح يةطةٍَ ٖــنضِ((ٕء  ،يةطـةٍَ

خةيَهــــةنةء  ،يةطـــــةٍَ غـنَيــــطة زا ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ( ،ة غـــــةضي
بطاةةنـةي طــطح ( ،اتـة  :قـصي غــةضى طــطحء بـؤ الي خــؤي ضِاةهـ َيؿـــن ،زةـــنضة ٖــنضِ((ٕ

زةبـــــــآ قـــــصي غــــــةضي ظؤض ب (بـــــآ  ،ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
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ﭱﭼ ،ئة(ةــ ط تـ ( :اتة ٖ :ـنضِ((ٕ بـة َ (غـني طــ ح) ئـةى نـ ضِي زاةهـــِ !
(ا زةـــنضة ٖـــنضِ((ٕء َ (غــن بــطاي بــنةء زاةهيـ ةةنــــسي بــ (ٕ  ،بــةآلّ يــيَطةزا بؤضـــ
ٖـنضِ((ٕ زةيَـآ  :نـ ضِي زاةهِ ؟ بؤئـة(ةي عـنطيفــهي ظةـنتط و ( َيـيَٓـــآء ،زاةهــ (ةبيــط
بيَـٓيَثـة(ة  ،ئة( زاةهــةي نة بــة َةيـؤتهــةة خػـــث (ةةتـــة تـاب (تـة(ة( بــة ضِ((بــنضي
زازا(ة(  ،ز(اةــ ٖـــنت َتة(ة بــؤ الي زاةهـــ  ،بـــة َيطــــٓةحء طـطؾثـنضةـيـــةى زاةهــــ
بـةخيَـ ي نــطز(ة ! ئٓسـن ٖـنضِ((ٕ زةيَــآ َ :ـٔء تؤ نـ ضِي ئة( زاةهـةةٔ  ،تـؤ بـطاي َٓـــ
ية( زاةهــة ! ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،خةيَـهةنة َٓيــنٕ بـة بيَـٗـ َيـع ظاْ  ،زةــنضة

ٖـةض بـة تةْيــن بـ (ة(  ،بـــآ خؿــجء قــ ةح بــ (ة ﭽﭰ ﭱﭼْ ،يــعةو بـ (
ٖـــــةض بؿـُهـــــ شٕ  ،ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،نة(اتــــة ٖ :ـــــنضِ((ٕ ْةٖـــــ
ييَهطز((ٕء ،ئـنَؤشطــنضة نــطز((ٕء ضِةَـ يــآ طــطت (ٕ ،بــةآلّ بـةقػــةةنٕ ْـةنطز(ة( ،ة

خــةضةو ب ـ (ة بؿــيهـــ شٕ ،بؤةــة زة َي ــآ  :ز(شَٓــــنث خيَدــؤف َةنــة ،ﭽﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺﭼ( ،ة ضِةطـةٍَ نؤَةيَــ غـثةَهــنضاث َةخـة  ،نــة (ةى (إ ضيػـــنمب
بؤ بهــةي  ،ض ْهــة ( َٔ :ةػـــثِ ضِةَيـــنٕ يــآ بطــطّ ( ،ة ئـنَؤشطــنضةيِ نـطزٕء  ،ييَيـنٕ
ت (ضِة ب (ّ { ،قػــةنةى ٖــنضِ((ٕ ئـة(اْـــة ٖـةَ (ةــنٕ زةطـةةةْــآ} بــةآلّ بـةقػــةةنٕ
ْةنطزّ  ،بـةيَـهـ يةبـةضئـة(ةي نة ظاْيـنٕ بيَسةغــةآلتـِء ئة(إ ظؤض( َـٔ نـةّ  ،خـةضةو
ب ( بؿـُهـ شٕ  ،ئٓسـن نـة ٖــنضِ((ٕ ئــن(ا خنغــن( بـؤ َ (غــن زةَٓــيَثة(ة ( ،ةى طـ تــطا(ة :
العُرزُْعٍَدْكَساًُْْالٍِاعْٔو ِقبُٕهٌ) خنغـن( ٖيَٓنْة(ة يةالي خةيَـه بةضِةَع قا (ٍَ زةنطيَ ،
(ة َ (غـنف بـةضِةَـعتطةـٔ نةغ غـةضزةّء ضِؤشطــنضي خـؤي بـ (ة ،بـةيَـهــ خيَػـةَاــةضإ
بصاضزةي ْيَ بـةؾـةضٕ  ،ع ظضةنةي قا (ٍَ نـطز(ة  ،ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ،

طـ ت :

ئــةي) خةض(ةضزطـــنضّ ! يــة َــٔء يــة بطاةةنــةّ خــؤف بـــة  ،ﭽﮁﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ( ،ة مبنخنــة ْيَ بـةظةة خؤتة(ة  ،بيَط َنٕ تؤ
بـة بـةظةةيثـطةٓــ خــن(ةٕ بـةظةةيــنْ .
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ئٓســــن خــــ ا  زةؾـــةضَ يَ  :ﭽﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﭼ  ،بيَط َـنٕ ئة(اْةي نة طؤيهـينٕ طـطح بـة خةضغـــثـطا( ،
يــة خةض(ةضزطــــنضةنْة(ة ت (ضِةةيـــنٕ زةطـنتـــآ ﭽﮑﮒ ﮓ ﮔﭼ( ،ة يـــة شةـــنْ
زْيـــنزا ت (ؾــ ظةبــ (ْي ء غـةضؾـــؤضِة زةبـــٔ  ،ﭽﮖ ﮗ ﮘﭼ( ،ة
ٖـةض بـة( ؾيَ ةةةف ئيَُــة غـــعاي زضؤ ٖـةيَاـةغــثةضإ زةزةةـٔ ،ئـةزي ئنةــن ئة(اْـةي (ا

ْةبـــــــ ــٔ ؟ ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،بـةآلّ ئة(اْــةي نــة نــطزة(ة خطاخةنــنْينٕ ئةجنــنّ زا(ٕ ،
ز(اة طةضِا(ْة(ة ز(اي ئةجنـنّ زاْ ئة( نطزة(ة خطاخنْة)( ،ة ئيُنْينٕ ٖيَٓن(ة ( ،اتـة :
ئيُــنْيَه تنظةةــنٕ ٖيَٓـن(ةتــــة(ة  ،ئيُ ــنْيَو نــة بينْطـيَطِةَثــــة(ة يــة نــــطزة(ةي خــــطار)

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﭼ ،بيَط َـــنٕ خةض(ةضزطــــنضح ز(اي ئـــة( تؤبــــة(
طـةضِاْة(ةةـة  ،يــيَاـ ضزة( بـة بـةظةة ةــة .
يــــة نؤتــــنة زا خـــــ ا زةؾــــةضَ يَ :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ( ،ة
نـنتيَــــو ت (ضِةة ــ يــة َ (غـــنزا ب َيــسةْط ب ـ (( ،ةى ب ًَ َي ـ  :ت ـ (ضِةة ْةؾةضةَهــة( قػـــة
زةنـــنح  ،ةـنْـــ  :ز(اى ئـــة(ةى تـ (ضِةةـــ ء ضِقـــةنةى ْيؿـــثة(ة  ،ﭽﮮ ﮯﭼ،

ية(ضةنـــنْ ٖـة َيـطـــطتة(ة

نــة تة(ضِاتي ــنٕ ت َيــسا ْ (غــطا ب ـ () ﭽﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ( ،ة ية ز(( ت ةَ ئـة( ية(ضنْةؾـسا  ،ضِةَُٓـنة ء بــة
بـةظةةـ خـ ا ٖـةب (  ،بؤ نةغـنْيَو نة تطؽء غـنَ خـةض(ةضزطـنضةـنٕ ية زٍَ زاةـة .
ضـ ْهـة  :ئة(ةي تطؽء غـنَ خةض(ةضزطـنضي ية زيَـسا ْةبـآء  ،ؾـةضّ ية خــ ا ْةنــنح
 ،زةـنضة بطِ(اي بـة خـ ا ْيـة(  ،بـنبـنى (اف ْة يـة تـة(ضِاح بـةٖطةَةْــس زةبـــآء ْ ،ـة يـة
غةةـطي تــة(ضِاتيــ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

كو ر هت هي ك هل با ره ى
هب هس ر هـا تي كو لك هي.رت ني هك لي موو سا وه
7

َـةغــةيـةي ةةنــةّ  :خـ اي خةض(ةضزطـنض زةؾةضَ يَ  :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ﭼ( ،ة طـــــةي َ (غـــــن يــــة ز(اةــ ـ (ي يــــة
خؿـًَةنةةنٕ  ،خةةهـةضي طؤيهـيَهينٕ زض(غـج نطز  ،نة بؤضِةي زةٖـنح .
زةــنضة ئــةّ َةغـــةيةي طؤي ــو خةضغـــثٓة( (ضزةنـنضةيـةن ــةي يــة غـــ (ضِةت َ ْ)زا
ٖــــنت ة  ،يـــة ئــــنةةتةننْ  83تننــــ ٖ )98ـةض(ةٖــــن يـــة غــــ (ضِةت البق س)ٚزا  ،يـــة
ئـــنةةتةننْ  51تننـــ ( ،)54ة ٖـــةض يــة غـــ (ضِةت البق س)ٚزا  ،ئـــنةةتةننْ ( 92
)93زا  ،ئٓسـن ئيَُة زةنضة نـنت خؤي ية تةؾػـيـطي غــ (ضِةت البق س)ْٚزا  ،بنغـ ئـة(
ضِ((زا(ةَنٕ نطز(ة ( ،ة ية غـ (ضِةت َْ)ؾـسا ئةطـةض تةَةٕ بنق بآ  ،قػـة يةغــةض
يــةبنضةى ئــة(ة  )16ئـــنةةتة(ة زةنةةـــٔ  ،نــة ية(بـــنضة(ة ٖـــنت (ٕ ،بـــةآلّ ييَطةؾــسا
خ خثةةةن ئة( ضِ((زا(ة بـنؽ زةنـةةٔ  ،يةبـةض ضِؤؾٓنة ٖـةَ ( ئـة( ئــنةةتنْةزا نـة
يــة غـ (ضِةتةنـــنْ  :البق س)ْ َ ()ٚزا ٖـــنت (ٕ ،يــة  )11خن َيــسا بنغـ ئــة( ضِ((زا(ي
طؤيو خةضغـثيية زةنةةـٔ :
 /1ية( َن(ةةـةزا نة َ (غـن ض ( بؤ زةـساضي خــ ا  ،بـةتنةاــةح زة  )10ضِؤشةنـةي نـة
زضةَص نـطاةة(ة  ،نـة خــ ا َؤيَـــةت غـــ  )30ؾــة(ي بـؤ زاْـنب (  ،ز(اةـ زة )10
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ضِؤشي زةهــة ،ةنٕ زة  )10ؾـة(ي زةهــةي بؤ ظةنز نطا  ،ئٓسـن يـة( َن(ةةـةي زة )10
ؾـة(( ضِؤشةزا ــ بةضِاى بةْـسة (ةى خيَؿـثـطةـ بنغـِ نـطز ــ ئة( َةغـةيةي طؤيــو
خةضغـثييـة ٖـنتؤتـة خيَـــ .
 /2غـنَيـطة ئة( خةيَـهـةي بـة طـؤيـو خةضغـثي ط َـطِا نطز ( ،اتة  :غـنَيــطة ئـة(
ئـنشا(ة طــيَطِ( ؾـيثــٓةضي ةــة بـ (  ،نـة ئــة( بةآلةــةى بةغــةض بةْــ ئيػـطِائيــٌ
ٖيَٓـن( ت (ؾـ ئة( ضؤضتـُـةى نـطزٕ  ،ض ْهـة ية غــ (ضِت طـه) ئــنةةت  )85زا

خـــــــــــ ا  زةؾــــــــــةضَ يَ  :ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ﭼ( ،اتــة  :خـــ ا) ؾـــةضَ (ى  :ئيَُــة يــة ز(اي تــؤ ئـــةى َ (غـــن !)
طةيةنـةنـنٕ تنقيهطزة(ةء ت (ؾــ بةآلَنٕ نطزٕ ( ،ة غــنَيـطة طـ َطِاي نـطزٕ .
َ /3ةغــــةيةنةف ئـ ــة(ة بـ ـ ( نـــة غـنَيـ ــطة ٖــــةَ ( ظةَـ ــ ِط( خؿـ ًَـةنــــنْ بــــةْ
ئيػطِائيً ــ خ ــ ِط نـطزؤت ــة(ة  ،خنؾــــنٕ ؾطِةَيـسا(ةت ــة ْ َي ـ ضـن َيـيَه ــة(ة نــة قنيَـا ــ
طؤيـهيَـه تيَسا بـ (ة( ،ة غـةضةجنـنّ طؤيهـ َيـه بؤ زض(غـج نطز((ٕ( ،اتة :خةةهـةضي
طؤيو نة بؤضِةي ٖـةب (ة( ،ةى ية غـ (ضِةت طه)زا ٖنت ة ،نـة ز(اي ئـة(ةي َ (غـن
ط ًَ) زةطـةضِةَثة(ة بؤ الةنٕء  ،غـةضظةْؿــثينٕ زةنــنحء ،زةيَـــآ :
ص َُْٔٚال ِ
عمََْْٗال ِ
بؤض ــ

(اتنْـه ــطز ؟ زة َي ـئَ  :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ( ،اتـــــــــة :

ط تيــــنٕ :ئيَُــ ــة بـةزةغـــــج خؤَــــنٕ ْــــةب (  ،نــــة بـةيَـيَــ ــُٓنٕ يةطـــــةٍَ تــــؤزا
ٖـةيَ ةؾــــنْسة(ةء ،ضــن(ةضِةَيُـــنٕ ْةنـــــطزي  ،بـةيَـهــــ ئيَُـــة خؿــٌَء ظةَــطِي ئـــة(
خةيَـهـ ــةَنٕ خـــــآ بـ ـ (( ،ة يـيَُـ ــنٕ ب (بـ ـ ( بــــة بـــنض ئــــة( خةيَــــهةف ةنْــــ :
ؾيـطعـة(ْييـةنـــنٕ نــة خؿـًَـةننْيـــنٕ يةطـــةٍَ خؤة ــنٕ ٖيَٓــــن ب ـ ( ،ئـنؾطةتةنـــنْينٕ
ييَيــنٕ (ةضطـــطتا (ٕ)  ،ئٓســــن ئيَُــة ئــة( خؿــٌَء ظةَطِاْــةَنٕ ؾطِةَــسا( ٖـةض(ةٖـــن
غـنَيـطةيـ ؾطِةَيسا (اتة :ؾطِةَيـنٕ زا(ةتة(ة ضـن َيـيَهـة(ة  ،قنيَبء خةةهـةضي طؤيـهــ
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تيَــسا بـ (ة ( ،ة ئـنطــطةَه خؤؾــيؿ نطزؤتـة(ةء ظةَطِةنــة يـة(يَ زا قــن بؤتـة(ة)،
ئٓسـن غـةضةجنـنّ خةةهـةضي طؤيـهـيَه بؤ زةضٖيَٓنٕ نة بـؤضِةي ٖــةب (( ،ة ط تيـنٕ :
ئــة(ة خةضغـث ــطا(تنْة( ،ة َ (غـــن خةضغـث ــطا(ةنةي خــؤي يــــآ (ْا ـ (ةء يــة بي ــطي
ي) .
ضـ (ة ْ ،ـنظاْـآ ئــة(ة ييَــطةةة  ،بــؤي ية ضيــن زةطـة ٍض َ
 /4نة(اتـة  :خنغـن(ي زض(غـج نطزٕء خةضغـث ئـة( طؤيـهــة  ،ئـة(ة بـ (ة  ،نـة ط اةـة

َ (غـن خةضغـثـطا(ي خؤي يــآ بعضبـ (ة ! ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭼ طــه ،ط تيـنٕ  :ئـن ئة(ة خةضغــثـطا(تـنْة ( َ ،غــن خةضغــوا(ي خـؤي
يــآ (ْـاـ (ة.
ٖ /5ـــنضِ((ٕ ظؤض ْــنضِاظي بــ ( ،ظؤض ئـنَؤشطـــنضة نــطزٕ نــة نـــنضي (اْةنــةٕ ،بـــةآلّ
بـةقػـــةةنٕ ْةنـــطز( ،ةى يــة غــــ (ضِةت

َ ْ)زا زةؾــةضَ يَ  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ( ،اتـــــــة :
(ة بة زيَـٓيــنة ٖــنضِ((ٕ خيَؿــــثــط خيَـ طـ تٔ  :ئـةي طــةيةنةّ ! ئـة(ة خيَـ تـنق
زةنطةَٓــة(ة ( ،ة خةض(ةضزطـــنضتنٕ تــةْين خـــ اي خــن(ةٕ بـــةظةة ةــة  ،بـــةز(اي َــٔ
بهــــة(ٕء ؾةضَنْاـــةضة َــٔ بهــــةٕ  ،ؾــةضَنْ َــٔ زيَاـــةزآ بهــةٕ) ط تيــنٕ :
بـةضزة(اّ زةبيـٔ يةغـةض خةضغـث ٖ ،ـةتن َ (غـن بؤ الَنٕ زةطـةضِةَثـة(ة .
نة(اتة  :ئة(ةي نة يـة خـةمينْ نـؤٕ  ،يـة تة(ضِاتـسا ٖــنت ة  ،نـة ط اةـة ٖــنضِ((ٕ
طؤيـهةنـةي بؤ زض(غـج نـطز((ٕ  ،قػــةةةن خ (ضـة ،ضـ ْهة يـة تة(ضِاتـسا يةشةَــط
ْن((ْيؿـــنْ  ِ :ازُُْٖٔص ٍعْالعَج نْالرِِ ب ٘) ( ،اتــة ٖ :ـــنضِ((ٕ طؤيــه ظةَطِةـ
زض(غـــج زةنـــنح زا ،زةيَــــآ َ ٔ :ل ِى اْزأَْٝالػِ عبُْأَُِْوُٕض َ ْٜق دَْ الَ ْإٔقَاو ُت ُْْع َم ْٜ
الِجب نْْٔ،اجتى ُع ٕاْح ٕهِْ ازَُُْٔ ْٔ،ق الُٕاْ َل ُْْ ٍٗ ِْ:اْ!ْإص ٍعْلٍَ اْإ َل ّ اّْٖتق دِوٍُاْ َف ْ٘
ج نْوُٕض ْٜا ٖل رَْٙأَخسجٍ اْ َو َْ َٖ ازْٔ
ط رٌٔاْْ،ألٌٍَِ اْالٌْ دزْٔٙو اذاْأَص ابِْ راْالسِ ُ
وَ
وَص سَ ْ،فأج ابُّيِْ ازُُُْٔ(ْ:اٌصٔ ُع ٕاْأَ ِق سالَْال رِِبَْالٖ َت ْ٘ َف ْ٘آذأٌَُْط اَٟكُئْبٍَٗكُْ يْ
ٔبٍ اتَكُئْ ِأتُ ٌَْٕ٘بَّ اْْ،فٍَصعُِٕ اْوَ َْآذا ٌَّٔ ئْج أٞاْبَّ أْإلَٗ َْْْ،فَأَخرِ اْوَ ٍّيْ
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ٔصّسِ أْص اغْعَج ّْ،عٍَ د َٟرُْقَالُٕاِْْ:رََْٓٔإ َل ّ ُت َْٖاْإٔض ْساَٟٗنُْالٖ َت ْ٘أَْخسجت َْ
()1
َو َْ ٖ ازْوَص ْس) ( ،اتـــة  :نـنتيَـــو خةيَـــهةنة (اتـــة خةيَـهـــ طـةيـــ بــــةْ
ئيػـطِائيٌ) زةثيــنٕ نة َ (غـن ظؤضي خيَ (  ،يةغـةض ضينةةنـة يـة زة(ضي ٖــنضِ((ٕ
نؤب (ْـــة(ة ( ،ا خيَسةضــآ يــة َـــن(ةي ئــة( زة  )10ضِؤشةزا ب (بـــآ  ،نــة زضةَـــــص
نطا(ةتة(ة  ،بؤ َيكنتةنة) خيَينٕ ط ح ( :ةضة خةضغــثـطا(ةَهــُنٕ بـؤ زض(غـــج بهـة ،
يـةّ ضِةَيـةَنْــسا خيَـ خؤَـــنْ بسةةــٔء يـة خيَؿـــُنْة(ة بـآ  ،ضـ ْهة ئـة( خيـن(ة
َ (غـــن) نــة ئيَُــةي يــة (آلتــ َيػــ ِط ٖيَٓنةــة زةض ْ ،ــنظاْني ضــ يـ َيٗـــنتة(ة ؟
ٖــــنضِ((ْيـ خيَـ ـ طـ ـ تٔ  :ئـــة( طـ ــ اضة( ظةَـطِاْـ ــةى نـــة يـــة طـ ـ َة شْةنـنْثـ ــنٕء
ن ةنـنْثـنٕء نـ ضِةنـنْثـنْـٔ  ،ية طـ ةَيـنٕ زابطِْـٔ  ،بؤّ بيَٓٔ  ،ئة(اْيـ ية ط ةَيـنٕ
زاضِْيــٔء بؤةنٕ ٖيَٓـن ( ،ة ئـة(ةـ ييَـ (ةضطــطتٔء قـن َي نطزْـة(ة ( ،ة طؤيـهـيَــه
يــآ زض(غـج نطزٕ  ،ئٓسـن يـة( نــنتةزا ط تيـنٕ  :ئـةي طـةيــ ئيػـطِائيٌ ! ئــن ئـة(ة
خةضغـثـطا(ي تؤةــة  ،ئة( خةضغـــثـطا(ةى نة تـؤي ية َيػــطِ زةضٖـيَٓــن(ة .
ٖـة َيـاـــةتة َنْــني ئــة(ة ْــةب (ة نــة بطِ(اةــنٕ بـــة بـةزةٗـيَٓ ــةض ْةبــــآ  ،بـــةآلّ
ط ت (ةـنْة  :ئة( خةضغــثـطا(ةي نة ية ؾطةـني ئيَُــة ٖـنتــ ة  ،ئـة(ة بــ (ة .

 /6ئٓسـن َ (غـن ز(اي ئة(ةي ئـن(ا طـةيةنــةي زةز(ةَٓــآ  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ ( ،اتـــة ( َ :غــــن) طـ ـ ت  :ئـــةي
طـةيةنـةّ ! ئـنةن خةض(ةضزطـنضتنٕ بـةيَـ َيـٓيَــه بنؾـــ خــآْةزاب (ٕ ؟ ئــنةن بـةيَـيَٓــ
خـــ ا ظؤضي خ َي ــ ( ،ةــنٕ (ةػــــثثنٕ ت (ضِةةـــ يــة خةض(ةضزطـــنضتنْة(ة زابـةظةَثـــــة
غـةضتـــنٕ ؟ ئـــن(ا خةميـــنْ َٓثــــنٕ ٖـةيَ ةؾــــنْسة(ة(  ،بـةيَـ َيـٓثـــنٕ يةطـــةٍَ َٓــسا
ْــةبطزة غـــةض  ،نــة خ َيـــِ ط تـــٔ  :خـؤضِاطـــطبٔ  ،تننـــ زةَُ ــة(ة بــؤ التــــنٕ ٖ ،ــي
َةخةضغـنت بيَسطـة ية خـ ا) .
ئة(اْيـ زةـنضة بـة( زؤضة (ةآلَيـنٕ زا(ةتة(ة نة خيَؿـــثـط ط نــنٕ .
 )1التفطرْالتطبٗقْْ٘،العّدْالقدٖيْْ،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْْْ،32ْ:صْْ.ْ194ْ:
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ئةجمنضة ضِ((ي نطزة ٖـنضِ((ْ بــطاي  :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼطـه( َ ،غـن) طـ تـ  :ئةي ٖـنضِ((ٕ !
نـنتيَـو بيـٓيـج ئة(اْــة ط َــطِا ب (ٕ  ،ؾـثيَو ضِ َة يـ َيطـطت نة ؾـ ةَِٓ بهـة(ي ،
ئـنةن غـةضخ َي ـييـج ية ؾةضَــنْ َٔ نــطز ؟
زةـنضة ٖـنضِ((ْيـ (ةآلّ زةزاتـة(ة ( ،ةى ز(اةـ بنغـ زةنةةـٔ .
 /7ئٓسـن َ (غـن بـة زةّ ئة( قػـنْةةة(ة  ،ضِةـء قـصي ٖـنضِ((ْيؿــ ضِانيَؿــن(ة  ،بؤةـة
ٖـــــنضِ((ٕ يــــة (ةآلَــ ــسا طــ ـ ت

 :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ طـــــه،
ٖـنضِ((ٕ) ط تـ  :ئةي نـ ضِي زاةهـِ ! ضِةــء غــةضّ( ،اتـة :ضِةــء قـصي غــةضّ)
َةطـطة ،ضِاميةنيَؿــة َٔ ،تطغـنّ نة ز(اة بًَـ َيـ  :بةْ ئيػـطِائيـًـج تيَهـاــةضزا(ةء
بـةف بــةفء خةضتــة(اظةح نــطز((ٕ ٖ ،ـةْسةَهــينْج بــة طــص ٖـةْسةَهــينْة(ة ْــن(ٕ ،
ضـن(ةضِةَـ قػـةي َٓج ْةنطز ٖ ،ـةتن بؤخـؤّ زةَُة(ة( نيَؿـةنة ضنضةغـةض زةنةّ .
زةنضة ية غـ ضِةت

األع سا ْ)زا ٖ ،ـنضِ((ٕ ط ت (ةـةت

 :ﭽ ﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰ ﭱﭼ( ،اتة :ط تـ  :ئةي نــ ضِي زاةهـِ ! خةيَــهةنة

َٓينٕ بة بيَـٗـيَع بيٓي ة ،خةضةو ب ( بؿــُه شٕ  ،ﭽﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭼ ،ز(شَــِٓ خيَدــؤف َةنــة( ِضةطـــةٍَ نؤَـةيَـــ
غـثةَهـنضاث َةخـة .
بةآلّ يـيَطةزا ط ت (ةـةت  :تطغ ئة(ةّ ٖـةب ( ز(اة بًَـ َي  :بـةْ ئيػـطِائيًــج
خيَو (ةضنطز(ة خةضتـة(اظةح نـطز((ٕ  ،نة(اتـة :يــةالةةنة(ة يــة(ة تطغــن(ة َ (غــن
بًَـآ  :خيَهـج (ةضنطز((ٕ ،ية الةةنيؿـة(ة ئة(إ ٖـنضِ((ْيـنٕ بــة بيَٗـيَــع ظاْيـ ة( ،ة
ٖةضِةؾةي ن ؾـثٓيؿـينٕ يـيَهطز(ة ٖ ،ـةَ ( ئة(اْـــة زةــنضة ٖؤنــنضى ئـة(ةب (ٕ نـة
ط ًَ) يـة(ة ظةـنتط نة نـطز((ةـةت  ،بؤي ْةنـطيَ .
ص َُْٔٚال ِ
ٖـن ِض((ٕ عمَٗ َْْال ِ

....
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قـصي غــةض نـطا(ة  :ﭽﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭼ (اتة :قصي غــةضي بطاةةنــةي طــطح  ،بــةآلّ يـــة
غـ (ضِةت َ ْ)زا بنغ ضِةـء قـصةـ نطا(ة  ،بةآلّ ئـة( ز((اْــة تيَــو ْنطيــطةَٔ :
ية غـ (ضِةت األع سا )زا تةْيـن بنغـ قـصي غـةضى نـطز(ة  ،بــةآلّ يـــة غــ (ضِةت
َ ْْ)زا بنغ ضِةؿـيؿــ نـطز(ة  ،بـؤ ئـة(ةي بؤَـنٕ زةضنــة(يَ  ،نــة (ةَـطِاي قـصي ،
ضِةؿـيؿ ــ يةطـــةٍَ ب ــنزا(ة ( ،ة بــؤ الي خــؤي ضِاةهـ َيؿـــن(ة (ةى غـعازاْيَــــو  ،زة ــنضة
ط ًَْ) بـــة طؿـــت خيـن(ةَهـــ
ص َُْٔٚال ِ
(ةى خيَؿـثـــط ط نــــنٕ ( َ :غـــن عمَٗ َْْال ِ
تةبيعـةح ت ْس بـ (ة  ،بــةآلّ ْنؾــ ًَـيَــني  :ئـة( تةبيعـةح ت (ْسةيـةي يـة غــٓ (ضى
ؾـةضعــــ بطزؤتـــة زةضيَ  ،بــــةآلّ بــــة الي ت ْـــسة ء غـةخثيــــ زابـــــ (ة ،بــــة
خ َي ــة(اْةي ٖـنضِ((ْـة(ة نـة بـةالي ْــةضّء ْيــنْي زاب (ة .
 /8خنؾـنٕ ية قؤْنغ غيَيةَسا ( َ ،غـن ضِ(( زةنـنتة غـنَيـطة ء خيَـ

زةيَــآ  :ﭽ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ طـــه  ،طـــ ت  :ئـــةى غــنَيـــطة ! تـــؤ ضـيـــج
نـطز(ة ؟ ةـنٕ تؤ بـؤ (اح نـطز(ة ؟ زةـنضة ئـة(ةـ زضؤ( زةيةغــةةةى ضِةَـو زةخـن( ،
ئيَػـــثنف يةطـة َيــسا بــآ ٖ ،ـــةْسةَو يــة ت َةــصةضة(اْ ق ضِئـــنٕ ،ةنخـــ ز ظؤضبـــةةنٕ ،
بطِ(اةـ ــنٕ بـــة( زضؤ( زةيةغـ ــةةة ٖةةـــة  ،نـــة غـنَيـطةـ ــ ط ت (ةةتـ ــ

 :ﭽﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼطـه ( ،اتة  :غـنَيـطة ) طـ تــ  :ئـة(ةي
نة َٔ بيٓيِ ئة(إ ْةةنْاـيٓـ َٔ ؾـثيَهِ بيٓــ ئـة(إ ْةةـنْاـيٓــ ) ،بؤةـة َـٔ
ضةْطـ َيــهِ يــة ؾــ ةَٓــة(اضي ْ ةَٓــــةض ٖـة َيــطـــطح( ،ة ؾطِةَُــسا( ْةؾػــِ ئــة(ةي بــؤ
ز إ نطزّ ْةؾػـِ ئة(ةي بؤ ئـنغـنٕ نطزّ) نة َٔ بـة( ؾـيَ ةةة بهـةّ .
ئٓسـن ئـنةن ئة( زض ٕه)ة نـآ ب ( ؟ ئـة( (قبضــة)ةـة ضـ بـ ( ؟ ئـة( ؾــ ةَٓة(اض
أث س)ة ضيي ــة ؟ يــة ضِاغـثييـــسا ٖي يـــنٕ ؾـــثيَه (اةـــنٕ يةغـــةض ْي ــة نــة زيَطـــني

....
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زيَـٓينةـ بـآ  ،بؤةة َـٔ خـيَِ (اةـة نـة ئــة(ة ٖــةض زضؤةـةنــةء غـنَيــطة بؤخـؤي
ضِةَه خػــث ة  ،بؤئة(ةي خؤي ية غـعا( ييَدطغـيٓة(ةي َ (غـن  زةضبـنظ بهـنح .
بةيَـآ (ةى ط تـِ يـة تةؾػــيـطةنــنْسا ٖــةْس َي ؾــج بنغـهطا(ة ،نـة يـة ضِاغــثييسا
خؿـــج ئةغـــث (ض ْيــــة بـــة ٖــي بـةيَـطـةةــةى ،بـــةآلّ بــن ٖـــةض ئـنَنشةةـةنيـــنٕ خ ـآ
بهـةةٔ ،بؤ (ةَٓــة :
 - 1إبَْكثر) ية تةؾػيـطةنةى خؤةسا زةيَآ :

ﮮﮯ ﮰﮱ﮲

ربٖ نْحَ َْٗج اَ ْٞلّ
ج ٔ
﮳َْ،أْ:ْٙزَأٖ ُْ َ

كْ َفسع ُُٕ ،﮴ ﯖ ﯗ
َ َ

()1

(اتة  { :غـنَيـطة ) ط ت َ :ـٔ ؾــثيَهِ

ﯘ ﯙَْ،أْ:ْٙوَََْأث ٔسْفسضْ)

بيـٓـ ــ  ،ئـــــة(إ ْةةـنْاـيٓـ ــ } (اتـــة َ :ـــٔ زاـطةًـــــِ بيـ ــٓ نــــنتيَو ٖــــنح
ؾيـطعة(ٕء زاض( زةغـثةنةى ية بـةةٔ بـةضيَ( ،ة نة زةؾـ ًَـآ  َٔ :ضٓطـيَهــِ يـة
ؾـ ةَٓـــة(اضى خيَػــةَاـــةض ،ةــنٕ ْيَــــطضا( ٖـة َيـطـــطح) ( ،اتــة  :يــة ؾـــ ةَٓة(اضى
ئةغــدةنةى زاــطةـٌ .
نة ئةطـةض بــةخيَـ ئةّ تةؾػـيــطة بــآ َ ،ةبـةغــج يـة زض ْٕه) زاـيـطةًــة ،
ك ثرْ َو َْال ى َفطِّ ٔسَْٖأََْٔأكِث سُُِي)،
ز(اةـ زةيَــــآ  ِٔ :راْ ُِ ْٕال ىػ ُّٕزُْ َعٍ دْ َ
(اتـة :ئة( َنْـنةة بــن(ة يـةالى ظؤض يـة تـ ةَــصةضة(إ ،ةـــنٕ ظؤضبـةةــنٕ .
َ { - 2ق ْاهْوُجا َِ ْدْ( :﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)َ ْ:و َْْتخ ْ ْح ْافَ ٔسْ
جب سٖنْْ،قَ اهْْٔ:القَبط َ ُْٛو نُْٞالكَ فٍْٔ،القَبط ُْٛبأََ سا َْاألَص ابَع}
عْ َ
َف س ٔ
(اتـــة  َ :زنٖيـ ــس ط ت (ةـ ــةت  :ةــنْـ ــ يـــة شةَـــــط غـــــُ ئةغـ ــدي زاـ ــطةٌ
ضةْطـيَهـِ طـطح ( ،ة َةبـةغـج يـة قبط ْ )ٛئة(ةةـة نــة خـطِ بــة يــةخة زةغــج
بـآ ٖ ،ـةض(ةٖـن بـة(ة زةط تـطيَ نة بـة خةجنـةنـنْ زةغـج بطيـطيَ .
(ة ٖـةض(ةٖـــن ط ت (ة ــةت ٌ :ب رْالط اوَ ٔسْ،ْٙأََْ:ْٙألِ َق ْٜو اْك اُْ َف ْٖ٘ َد َْٓ
حْ
ع َم ْٜحَ ِم ٗ َْٛب ٍَ ْ٘إٔض سا َٟٗنْْ،فَاٌط ب َْ َعج ّْجط داْ َل ُْْخ ٕازْح َفٗ فُْالسِّٖ ٔ
فْْْٗ،فَُّْٕخ ْٕازُُٓ) (اتــة  :ئـــة(ةى نـة يـة زةغــث زابـ ( ،ئـة( ضٓطــةى بـةغــةض
 )1ال ىصبابْال ىٍٗ سْف ْ٘تّرٖبْتفط ٗ سْابَْكثرْْ:صْ.852
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خؿــ ًَ بـةْ ئيػــطِائيــٌ زا نـطز  ،ئـة( خؿـًَــةى نـة نؤةـنٕ نطزبـؤ(ة ،ةةنػــةض
ب ( بـة طـؤيـهيَو نة بــؤضِةى ٖــةب ( ،نــة بــن يــ َي زةزا ،زةبـ ( بـة بـؤضِة .
ط عدٖ )ٙـــةَنٕ ؾـــث
ٖ -3ـةض(ةٖـــن عب دْال سنَْب ٌَْاص سْب َْعب دْا ْب َْال ِ
ٖيَٓــن(ة يــة تةؾػــيـــطةنةى خــؤى  :تفط رْالك سٖيْال سنَْف ْ٘تفط رْك ًْ
ال ىٍ اُ)زا ( ،ة ظؤض ية ت ةَصةضة(اْ زةهـةى ق ضِئــنٕ  ،خــ ا خنزاؾــثينٕ بساتـة(ة،
ئة( قػـــةةـنٕ ٖيَٓــن(ة .
بــــةآلّ َـــٔ خـــيَِ (اةـــة ْـــة ئـنةةتةنــــة ئـــة(ة زةطـةةةْــــآ ( ،ة ْـــة ٖـــي
بـةيَـطـةةةنيـ ٖـةةة ية(بـنضة(ة ،ئــةزى ئنةــن غـنَيـطةــ بؤضـ (اى نـطز ؟ َـٔ
زة َييَـــِ  :غـنَيـطةـيــــةى بث اْـــــآ خـــةيَو بـــؤ طؤيـــو خةضغــــثي بـــنْط بننــــنح،
زةؾـث اْـآ زضؤةةى بـؤخـؤى ضِةَـو اـنح( ،ة ئـة(ةف ٖـي بـةيَـطــةةةن يةغــةض
ْية نة خـ اى خةض(ةضزطـنض زاــطةً بــة غــ اضى ئةغـذ ْنضزبــآ  ،ئٓســن ئةطــةض
ي؟
ْنضزةؿـ َ ،نْنى ضيية نة ضٓطـة طـ ًَـيَو ية شةَط غــُـ ئة( ئةغدة ٖـة َيـاطـط َ
ئٓســـن غـــةةط ية(ةزاةــة نـــة ٖـــةْسيَ يــة ت َة ــصةضة(إ ط ت (ة ــنْة  :ئــة( ئةغــدة
بـةغـةض ٖـةض ؾـثيَهـسا ضِؤةؿــثاــآ ،شةنْ ٖـنتؤتة بـةض !
بــةآلّ َـــٔ خ ـيَِ (اةــة غـنَيـطةـــ نــة ئــة( قػـــنْةى نــطز((ٕ ( ،ةى بيــنْ ( ،
خنغــــن(ةَو ٖيَٓـن(ْيـــــة(ة ْ ،ـــةى ضةقيكـةتيـــــنٕ ٖـةبـ ــآ  ،بـةيَـهــــ زضؤةةنـــةء
نطز((ةةت ( ،ة ئةطـةض ئيَُة زضؤ خنيَـاسةةٓـة الى غـنَيـطةـ ٖـي غـــثةَيَهـُــنٕ
يــآ ْةنــطز(ة ،ضـ ْهة نةغـيَو طؤيــو بــؤ خة َيــو زض(غـــج بهـــنحء ب ًَــآ ( :ةضٕ
بيدـةضغـنتء  ،يـة زينت خــ ا بيهـــةْة خةضغـــثــطا( زضؤؾـ يــآ زة(ةؾـيَثة(ة !
بؤةـة ئة( ٖـةَ ( خيٓـة( خةضِؤةةى ت ةَصةضة(إ بؤةـنٕ نـطز(ة  ،ؾـنةػــثةى ْيـة ،
نـة (ةى ط تـِ  :خيٓــة( خةضِؤةةنيؿـــة ٖ ،يـ بـةيَـطـةةةنـ يةغـــةض ْيــة :
 )1نـآ زةيَــآ  :زض ٕه) (اتة  :زاـطةٌ ؟ خـ اى خةْٗـنْعإ (اةٓـةؾـةضَ (ة.
 )2خنؾـنٕ تؤ بيَٓـ ئةغـديَهـيؿــ بؤ ظةنز بهــةى .
 )3ئٓســـن خــؤيَ بٓــ غــــُ ئةغـدةنةؾ ــ ضِةطـــةٍَ اــةى  ،ضـ ْهة غــنَيـطةـــ

تةْيـــــن ط ت (ةةتـــــ  :ﭽ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ ،نـــــة
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زةـنضة ٖي ضِ((ٕ ْية َ ،ةبـةغـج خ َي ضيية ؟ بؤةة َٔ بـن(ةضِّ (اةـة  ،ئـة(ة
ٖـةض زضؤةـةنــة غـنَيـطة بؤخـؤى ضِةَهــ خػـــث ة .
 /9ئٓســـن ئـــنةن َ (غـــن ضــؤٕ غــعاى غـنَي ــطة زا(ة ؟ خـــ ا يةغـــةض ظَـنْـــ َ (غـــن

يــــة(بنضة(ة زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ

ﯩﭼ( ،اتة :زة بطِؤ تؤ ية شةنْـساى زةبـآ ٖــةض بًَــ َي  :ييَــِ ز((ضبـٔء ييَثــنٕ
ز((ض زةبـِ ﯨﯩ) ةـنْ  :نـةؽ زةغـثج يـآ ْةزا(  ،زةغج ية نةؽ ْةزةى ،
ئةَــةف ئــة(ة زةطـةةةْ ــآ نــة َ (غـــن  ئــة( خيــن(ة ؾيثٓ ــةضي ء ئـنشا(ةط ــيَطِء
ؾـ َيًَـاـنظةى بـة(ة غــعا زا(ة  ،نة تيَهةٍَ بة خةيَــو ْةبآء نـةؽ ْةةس(ةَٓــآء نـةؽ
ْةز(ةَٓــآ  ،ةنْـ  :بـة خيَـ ئةّ ئـنةةتة ( َ :غـن  غـنَيـطة ْةؾـ نــطز(ة .
زةـنضة ٖــةْسيَ يـة ظاْنةـنٕ ئـة( ٖـةيَ ةَػــثةى َ (غــن بـةضاْاــةض غـنَيـطةــ بــة
بـةيَــطـة زةَٓٓـة(ة  ،يةغـةض ئة(ة نـة ئة(اْةى بيسعةح زةنـةٕء زاٖيَٓـنٕ زةنـةٕ يـة
ئـنةيــٔ زا ،زةبــآ ز((ضةيـنٕ يـــآ بهـــطيَ ( ،ة قػــةةنٕ يةطــةٍَ ْةنــطيَ ،بـؤ ئـة(ةى
ئة( زاٖيَٓـنٕء بيسعـةتـــةى زاةـنْٗــيَٓـــن(ة يـة ئـنةيــٔ زا ْ ،ـةت أْ بـى(ى بهةْـة(ة
بـةْيَـ خةيَـهــسا( ،ة خةيَــو اـةْة شةَط نـنضةطـةضة خـطاخـ خؤةـنْـة(ة .
بــةآلّ بيَط َـــنٕ ئــة( َةغـةيةةـــة نـــنحء ؾـــ ةَٔء ؾــيَ اظى خــؤى ٖـــةةة ،خنؾـــنٕ
زةبــآ زةنضةـ بآ  ،نة ئنةـن ئة( ؾـثة بيسعــةتة ةــنٕ ْــن ؟ ْـةى (ةى ئيَػـــثن يــةّ
ضؤشطــنضةزا ٖـةْسىَ بـةْــن( غــةيـةؾيـ ٖـةض نـةؽ نة بؤض (ْيَـه ٖــةب ( يةطــةٍَ
بؤض (ْـ ئـة(إ زا ْةط جنـن ْ ،نظْن(ى زاٖيَٓــةض وبت د ْ)ى يــآ ٖـةيَــسةزةٕ( ،ةى
ْن( ظضِاْسٕ  ،خنؾـنٕ بطِةنضى ئة(ة زةزةٕ نـة ْنبــآ ئـة( نةغــة غـى(ى يـــآ بهـطيَء
غـةضزاْ بهطيَء بايٓطيَء تيَهةيَـي يةطـةٍَ بهـطيَ !! نة ية ضِاغـثييسا زض(غـج ْيــة
ٖـةض نةغــيَو ٖـةيَػـــن  ،ئـةّ بطِةـنضة بـةغــةض خةيَــو زا بـساح  ،نـة طؤؾـةطـيـطةــ
يــــآ بهــــطيَء  ،غــــى(ى يــــآ ْةن ــطيَ ( ،ة ئةطـــةض ئــةّ زــؤضة ْةخؤؾــيية يــة ْ َي ـ
َػـ َيـُنْــــنْسا بــــى(بيَثة(ة  ،ئ ــة(ة زةبــــآ ٖــي نـــنتيَو ض ـ اض ْةؾ ــةض غــــى( يــة
ةةنــــسى ْةنــــةٕ  ،بـــة تنةاـــةت ئة(اْــةى نــة يــة ضِؤشطـــنضى ئيَُــةزا ْن(ةــنٕ بـــة
غــةيةؾ ــي ضِؤةؿــ ــث ة  :ن ــةّ (اةــة ض ـ اض ْةؾةضة ــنٕ خيَهــــة(ة ط جنـــن(بٔ ،يةبـــةض
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ئة(ةى بـةضْنَةةةنـ ضِةَوء خيَوء خةةطِة( خطؤطـطِاَيَهـ ئيثيـؿنم يةغــةض نطا(ةـنٕ
ْيــــةٖ ،ـةَيؿـ ــة ٖـــةض خةضةه ــ ؾـةضِةقػـــة( َؿــــث َطِٕ يةطـــة خـة َيـــو زا ( ،ة
ٖـةَيؿـةف يةْيَــ خــؤةنٕ زا خةضةهــ زشاةةتيــ ةةنـسةٔء تؤَـةح زةزةْـة خـنٍَ
ةةنـسى  ،ئٓسـن ئةطـةض بـة( خيَيــة بــآ  ،زةبــآ خيَؿــآ يـةْيَ خؤةـــنٕ زا غـــى( يـة
ةةنـسى ْةنةٕ  ،نة ظؤض زـنضةـ (ا زةنــةٕ ! بـةآلّ بيَـطـ َــنٕ ئـة(ة ؾــثيَهة خــ ا
ٖي بـةيَـطـةةةنـ يةغـةض ْة ْنضزؤتة خـ اض( ،ة ئة( ظاْنةنْةى ئة( قػـــةةنٕ نطز(ة
 ،ظاْــنى َ عثةبـــةض( خيَؿـــة(إء ضـــنى تيَطـةةؿـــث (ٕ يــة ئـــنةني( ،ة نةغــنْ َي ــه
ضِاظا(ةٕ بـة ضِة(ؾـثة بـةضظ( ز اْةنـنٕ( ،ة ظؤض بـة ئيٓكـنؾٔ( ،ة ظؤض غــنؽء غــنؾٔ،
ئٓســن ٖـــةض نـنتيَــــو نةغـنْ َيـــه (ا ٖـةَ (ةـــنٕ ةــةى زةْــط بـ (ٕ ،نــة ؾىْهــةؽ
زاٖيَٓــنْ نــطز(ة يــة ئـنةيٓ ــساء ،بطِةـنضةَه ــ (اى يةغـــةض بــسةٕ  ،ئـنغـــنةية خة َي ــو
خيَ ةى خنبـةْسبـآ  ،بـةآلّ ٖـةض غــآ ضــ اض َػــ يَُنٕ ضِاغــج بآـة(ة  ،بــآ ئــة(ةى
بؤخؤةنٕ بــنف يـة ئـنةيــٔ ضنيَـــ ب (بـــٔ  ،بيَٓــٔ ييػــثيَو زض(غــج بهـةٕء ْـن(ى
ٖــــةْس َي خةيَــــه تـ ـآ بهـ ــةٕ  ،ئـــة(ة ٖـــي ْيـــــةء َ ،ـــنيَ قةيَـاـ ــة( غــــةض بــــة
خـن(ةْيـةتـ ( ،ة ئة(اْة نةغـنْيَهـٔ خؤةـنٕ زازةبطِٕ يـة خـةيَو ْ ،ــةى خةيَــو يـة
نةغـــنْ بيسعــةت ــي ز((ض اـةْ ــة(ة( ،ةى ط تــــطا(ة  :تؿ ـ بـــةضة( غـــةض بــؤ
خــن(ةْ زةطـةضِةَث ــة(ة) ض ْه ــة ئةطـــةض نةغــــيَو قػـــةةةى بـــة ةةنـ َي ــو بًَــــآ :
ؾـنةػـــثةى ْةب ــآ ،ئــة(ة ئــة( نةغـــةى قػـــةنةى ن ــطز(ة  ،بؤخ ــؤى ظة ــنتط ظةضةض
زةنـنح  ،ية( قػـةةةى نة نطز((ةـةت .
 /10ئٓسـ ــن َ (غـــن  زطـــة يــة غــعاى زْيــنة ٖ ،ـةضِةؾـــةى غــعاى ز(اضِؤشةـــ يــة
غـنَيـطة زةنـنح ( ،ة خةضغـثـطا(ةنةؾ

ية خيَـ ضن(ى زةغـ (تيَٓـآ  :ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ( ،ة يـــة ز(اضِؤشةــــ زا غـــعاح بـــؤ ٖــــةةة( ،ة
تةَنؾـنى ئة( خةضغـثـطا(ةؾــج بهـة  ،نـة بــةضزة(اّ بـ (ى يةغــةض خةضغــثٓ ء بــة
طـة(ضةح زةطـطحء بـة خيـطؤظح زةطـطح  ،ئة(ة زةةػـ (تيَـٓني  ،ز(اةـ خؤيَـةنةؾــ
بـة زةضةــنزا بـى(زةنـةةٓـة(ة( خـةضفء بــى(ى زةنـةةٓــة(ة .
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( /11ة ية نؤتنة زا َ (غـن  بـة غـنَيـطةــ بــة تنةاــةتي ء بــة بــةْ ئيػـطِائيٌ

بــــة طؿــــــث زةيَــ ـآ  :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌﭼ( ،اتــة  :خةضغـثـــطا(ى ضِاغـــثةقيٓةتنٕ  ،نــة ؾـنةػـــثةى خةضغـــثٓة)

تةْيـن ئة( خـ اةةةة نة ظاْيـنضة بـة ٖـةَ ( ؾـثيَو ٖـةةة .
نة(اتـة ٖ :ـةض ؾـثيَه زةهة بدةضغـثـطيَ ،طؤيـه ظةَطِ بـآ  ،زاض(بـةض بـآ ،
َطؤظ ــ بــــآ  ،ئيَػ ــوء خطِ((غــــو ب ــآ  ،ط ــؤضِ ب ــآ َ ،ــنْطء خ ــؤض ب ــآ ،
َؿـوء َنض بـآ ٖ ،ـة(ا( ئـنضةظ(( بآ  ،خنضة( خ (ٍ بـآ ٖ ...ثس ٖ ،ـةضض بـآ ،
زطـة ية خـ ا ؾـنةػــثةى خةضغــثــطإ ْيـة ( ،ة خن(ةْةنـةى يةغــةض خةضغــثٓةنةى
عةةاساض( ط ْنٖاــنض( قةضظاض زةبيَثــة(ة ،بـةيَه ٖـن(بةف بؤ خـ ا زاْنٕ ط ْنٖيَهـة ،
نــة ٖـةضطي ــع خـــ اى بــــآ ٖـن(ت ــن قة َيــةَ عــةؾ (ى بـةغـــةضزا ْنٖيَٓ ــآ ( ،ةى يــة
غـــ (ضِةت

الٍط ا )ٞيــة تةؾػـيـــطى ئـنةةتــ

 :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶
﮷ ﭼزا ،بـة تةؾكـيٌَ بنغــُنٕ نـطز(ةء ْ ،نَـة(ىَ ييَـطةزا ب ُــة(ة غــةضى  ،خــ ا
زةؾـةضَ ىَ  :بة زيَـٓيـنة خـ ا يـة(ة ْنبـ (ضيَ نة ٖـن(بـةؾ بؤ خةةسا بهطء  ،بـةآلّ
زطـة يـة(ة ية ٖــةض نةغــيَو بيـة(ىَ زةبـ (ضيَ( ،اتـــة  :زةط جنـــآ بـآ تؤبــةف يـة
ط ْنٖـةنـنْ زةهـة باــ (ضيَ  ،بـةآلّ ٖـةضطيع ْنط جنآ بـةبآ تؤبـة( طــةضِاْة(ة  ،يـة
ٖـن(بةف بؤ خـ ا زاْنٕ با (ضيَ ،زةنضة تؤبة ٖـةَ ( ط ْنٖيَو زةغطِةَثة(ة  :نـ ؾــط ،
ؾـيـطى ْ ،يؿنمء ز((ضِ((ة  ،ئيًطنز ،ةنٕ ٖـةض ط ْنٖيَه طـة(ضة  ،بـة طـةضِاْة(ة بــؤ
الى خـ ا ٖـةض ٖـةَ (ى زةبــ (ضزضيَ  ،بـة َةضزيَو َــطؤظـ بطِةـنض بــساح زـــنضةَه
زةهــة ْةطـةضِةَثة(ة غـةض ئة( ضنيَـةتةى خيَؿـ (ىء  ،خـؤى غــنفء غــــنؽ بهـنتـــة(ة
بؤ الى خــ اى خةض(ةضزطــنض .

َـةغــةيـةى ز((ةّ  :نة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿
﯀ ﯁ ﯂ﭼ( ،اتة :ئـنةن ْةةنْسةبيٓ  ،ةنٕ ْةةنْـسةظاْ  :نـة
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ْة قػــةةنٕ يةطـةيَسا زةنـنحء ْ ،ة ضِةَؿــينٕ خيَؿــنٕ زةزاح ،بــة خةضغــثــطا(ةنٕ طـطحء
غــثةَـهـنض بــ (ٕ .
ي َيــطة ئـــن(اى ؾــةضَ (ة ( ،ة يــة غـــ (ضِةت

َ ْ)زا ؾةضَ (ةـةت

 :ﭽ ﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭼ( ،اتة :ئـنةن ْةةنْسةبيٓ  ،نة
ئـــة( طؤيـهــــة) ٖـــي قػـةةةنـــينٕ بـــؤ ْنطـيَطِةَثـــة(ة ( ،ة ٖـــي ظةـــنٕء غــ (زةَهـــ
بـةزةغـــج ْيــة ؟! (اتــة ْ :ــة زةت اْ ــآ ظةنْيــنٕ ي ــآ ز((ض انتــة(ة( ْ ،ــة زةؾـث اْ ــآ
غـ (زةنٕ خآ بطـةةةْـآ  ،نــة زةـنضة يـة ْيَـ ةضِؤى زا ٖــةض زةبٓـة(ة بــة ةـةى ،ضـ ْهة
ئـــنةةتةنةى خيَؿــــآ زةؾ ــةضَ ىَ  :قػـــةةنٕ يةطـــة ٍَ ْننـــنح( ،ة ضِةَيــنٕ خيَؿــــنٕ ْــنزاح،
ةـنْـ  :ضِ َة ضِاغـج ،ييَـطةؾـسا زةؾـةضَ ىَ  :ئـنةن ْةةنْسةبيـٓ  :نــة ٖـي قػـةةةنــينٕ
بؤ ْنطـيَطِةَثـة(ة ( ،اتـة  :ئةطـةض قػـةى يةطـة َيسا بهطيَ( ،ةآلَ قػــةةنٕ ْنزاتـة(ة ؟ (ة
ٖيـ ظةـنٕء غـ (زةَـه ئة(اْيـؿـ بةزةغـج ْيـة ؟
زةؾط جنـآ ب ًَيَيـٔ َ :ةبـةغـج ية  :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ،ئة(ةةة :
ْنت اْـآ ظةنْيــنٕ يـآ بساح (ةى غعازإ ( ،ة ْنؾـث اْـآ غـ (زةـنٕ خآ بطـةةةْـآ ( ،ةى
خنزاؾــثــساْة(ة ،نة(اتــة :خةضغــثـــطا( زةبــآ ؾةضَنةؿـــث ٖـةبــآء  ،ضِةَُٓــنة نطزْـــ
ٖـةب ــآ ( ،ة زةب ــآ ت اْــــنى ظة ــنٕ طـــةةنْسٕء  ،غـ (زَةْـسنطزْ ــ ٖـةب ــآ  ،ئـــة(ةف
تــةْين يــة خـــ اى تـــنىء خـــنى زا بـــةزى زةنــــطيَ  ،نة(اتــة ٖ :ـــةض ئــة( ؾـنةػـــثةى
خةضغـــثٓة .
ئٓســن ئـة(ةى نـة تيَـايٓــ زةنـطيَ ،ئة(ةةـة نـة ٖــةض نــنح بنغـ طؤيـو خةضغــثي
زةنطيَ ية ق ضِئـنْسا ( ،ؾـةى إل ْْ) ز(اى ٔإتٍخ رُٔاْ) ةـنٕ ٔإتِخ رتُيْ) ْةٖــنت ة  ،ضـ ْهة
ٔإتٍخ رُٔا) إفتع اه)ة  ،يــة أَخ ر)ة(ة ٖـــنت ة ( ،اتــــة  :ظؤض بـــة طـطْطيـــ خيَساْــة(ة
طـطت ( ،ة ٖـةض(ةٖـن ٔإتِخرتُي) (اتة :بـة طـطْطي خيَـساْة(ة ططتثنٕ  ،ضييـنٕ طــطح ؟
(اتـة  :بـــة خةضغــثــطا(ةنٕ طـــطحء  ،نطزةــنٕ بــة خةضغـــثـــطا(ى خؤةـنٕ  ،ئٓســـن بؤةـــة
(ؾـةى إلْ) ز(اى ٔإتٍخ رُٔا) ةـنٕ ٔإتِخرتُ ْي) ْةٖــنت ة ،ضـ ْهة يـة ضِاغــثييسا طؤيـوء
خةضغــثـطا(ةَـثيـ أل ِٕ ٗ )ٛةــنٕ ْةطــ ت ة !
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بــــةآلّ ض بخاُْا ْ! خةيَـــو ئــــنَنزةى ٖـة َيـدـةيَـةتيَٓــــطإء ؾيَــ ٌَ ييَهـــطإء نـــى(
يةغـةضْطاْيـــنٕ ظؤضة َ ،ـطؤظـــ نـــنتيَو نــة عةقـــٌَء زيَــ بـــة ْــ (ضى (ةضــ ضِؤؾــٔ
ْنبيَثـة(ة  ،ظؤض بـة ئـنغـنْي ؾ َيًَــ يــآ زةنــطيَء نـى(ى يةغـةض زةْطيَ  ،بـة تنةاـةت
ية ضِ((ى َنَةيَةنطزٕ يةطـةٍَ ْـنزةـنضء خـ ا( زؤظةرء بـةٖـةؾـجء ٖ ...ثسزا  ،تةَنؾــن
زةنةى ؾةةًةغـ (ؾةنـنْ ةؤْنْ ( ،ةى  :غـ قطِاحء ئةضغـثؤ( ئةؾــىت (ٕ نـة بـة ضِاى
ٖةْسةَــو نــةؽ طـة(ضةتطةٓــ عةقًَـةنـــنْ َطؤظــ بـ (ٕ ! نةضـ يــة ْنغــيٓ خـــ اى
خةض(ةضزطـــنضزا ت (ؾ ـ ٖـــةيَةى ظؤض غـــةةط( غـــةَةضة ب ـ (ٕ  ،نـــنتيَو قـػـةنـــنْينٕء
ٖـةيَ ةَػــثةنـنْيـــنٕ يــة(بنضة(ة بـــةضا(ضز زةنــةى  ،يةطـــةٍَ ؾةضَنةؿـــجء ٖـةيَ ةَػـــث
خيَػـةَاـةضإ زا  ،قػــةنـنْيـنٕ (ةى قػـةء بيــط( بؤض (ْــ َٓـساآلٕ زةَٓـة بـةضضــن(،
زةنضة خـ ا ٖـةض بـنة ئة(ةْسة عةقـ ًَ بــة َطؤظـــ زا(ة  ،نـة بث اْـــآ َنَةيَـة يةطــةٍَ
زيٗـنْ َنززة

زا بهـنح ( ،ةى زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ الروم ( ،اتـة  :ضِ(ايَـةتيَو يـة شةـنْ زْيـن زةظاْـٔ  ،بــةآلّ
زةضبـــنضةى ز(اضِؤش بيَـئـنطــــنٕ  ،بؤةـــة بـــؤ َنَةيَـــةنطزٕ يةطــــةٍَ زيٗــــنْ ْنزةـــنضء ،
َنَـةيَـةنـــ ــطزٕ يةطــــــةٍَ خــــــ اى خةض(ةضزطــــــنض( ؾطةؿـثةنــــــنٕء ز(اضِؤش( زؤظةرء
بـةٖـةؾـجء ضِ((حء ئة( بنبـةتـنْـةزا  ،نة خةة ةْسةيـنٕ بـة ْـنزةـنض غ ٗ بْ)ة(ة ٖـةةة ،
(اتة  :بنبـةتةننْـ ب (ْٓـنغـي )Ontogyء  ،ئيُـنٕء عةقيـسة(  ،خـ اخةضغـثيـ ء ،
ضِة(ؾـجء ئـننـنض َ ،طؤظـ زةبـآ بطـةضِةَثــة(ة بـؤ الى خــ ا( ،ة بــؤ الى (ةضـ خــ ا ،
(ة (ةض ـ بهـــنتة ضــطاةةىء بـــةض خ َي ـ خــؤى خـــآ باـيٓ ــآ  ،ئةطـــةضْن ت (ؾ ـ الزإء
خًيػـهـــنٕء ٖـةيَـــةى غــــةةط( غـــةَةضة زةبــــآ ( ،ةى ئيَُــة يــة بـــةضط ةةنــةَ :
اإلض ًْكى اْٖتج ٓم ْٜفْ ْ٘كت ابْا )زا  ،خػــــث (َنْثة ضِ((  ،نــة تيَيـــسا بنغــ
ب (ْـٓنغــييُ ــنٕ نــــطز(ة  ،بـــة ْـن((ْيـؿـــنْ  :اإلض ًْوعسف ْٛص خٗخْٛباخل ال ْ
ٔاخلم ْ) (ة ئة( بـةضطـةَنٕ ٖـةَ ( بؤ ئة( بنبـةتة تةضخـنٕ نـطز(ة  ،نة ب (ْـٓـنغـي
ية ضِ(اْطــةى ئيػــالَة(ة ضـؤْــة ؟ ق ضِئــنٕ ضــؤٕ بنغــ خــ اى بةزةـٗـيَٓــةض( بنغــ
ب (ْة(ةض زةنـنح ؟ (ة ضؤٕ بنغ َطؤظـ زةنــنح ؟ (ة ضـؤٕ بنغـ شةـــنٕ زةنــنح ؟ (ة
ضؤٕ بنغ زْين( ز(اضِؤش زةنـــنح ؟.
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َـةغــةيـةى غــ َيـيـةّ  :نـة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ     

        ﯓ ﯔ
ﯕ ﭼ ،غـةضةتــن زةيَـيَيــٔ  :ضِةعبـــةْسة نـــنتي

الت ستٗبْالصوٍ ٘) ئــةّ

خةؾيَُنْـا (ْة(ةةـةى بـةْ ئيػـطِائيـٌ  ،خنف طـةضِاْة(ةى َ (غـن ب (ة ،بــةآلّ خــ اى
نـنضبـةزـــــآ خــــيَـ ئـــــة(ةى بنغــــ طـةضِاْـــــة(ةى َ (غــــــن بهــــــنح ،بنغــــ ئـــــة(
خةؾـيَُـنْـاــ (ْة(ةةةةنٕ زةنـــنح  ،بــؤ زةضخػـــثٓ ؾـــ (َ بثدةضغـــثي  ،نــة ٖيَٓــسة
غـةضةجنـنَيَـه ؾـ (ّء بيَـدـيَطى ٖـةب (ة  ،بؤةة خـ اى ظاْـن( ؾــنضةظا خيَؿـيدـػــث ة ،
ئةطـةضْن ية (اقيعسا نـة ضِ((ى زا(ة  :ز(اى ئـة(ةى َ (غــن طــةضِا(ةتة(ة( غـةضظةْؿــث
نـــطز((ٕء  ،غـةضنؤْـ ــةى نـــطز((ٕء  ،قػــــةى يةطــــةٍَ نـــطز((ٕ  ،ئٓســــن خةؾـ ـيَُنٕ
ب (ْـةتـة(ة .
ضِغـــثةى   ) (اتـة  :خةؾـيَُنْـا (ْــة(ة  ،ظؤض يـة ؾـــنضةظاةنْ
ظَنٕ زة َييَـٔ  :خيَـ زابـةظةٓ ق ضِئـنٕ ئةّ تةعايـطة بـةنـنضْةٖيَـٓطا(ة ،ةنْ  :عةضِةة
عنزةتيــنٕ ْــةب (ة ئــةّ تةعايـــطة بـةنـنضبيَٓ ــٔ بــؤ خةؾيَُنْ ــا (ْة(ة ٖ ،ـةْسةَهـــيـ
ط تـ (ةـنْة بـةنـنضٖيَٓـطا(ة .
وة شـارةزايانى زمان ضةنـد هؤكـارو تةفصـرييَكيان بؤ ئةم تةعبيـرة باشكردوون :
ٖ /1ـــةْسيَ زةيَـ َي ــٔ  :بـــة َنْــنى خةؾـيَُنْـا (ْ ــة(ة زىَ ،زةيَـ َي ــٔ ( :اتــة  :يــة خــةّء
خةؾــةتنٕ ز(اى ئــة(ةى خةؾــــيَُنٕ زةبٓـــة(ة  ،زةغـــث خؤةــنٕ زةطـــةظٕ  ،ةــنْ :
زةغـثينٕ خػـثة ْيَـ زةَيـنٕء طـةظتيــنٕ .
ٖ /2ـةْسةَه ــينٕ ط ت ــ (ةنْة  :ةـنْ ــ  :يةخــة زةغـــثينٕ خيَهــسازا( ،ةى ب ًَ ــيَ ط تيــنٕ :
خةنـهـــ  ،نــة ئةَــة ئـنَنشةة ــةن بــن(ة يــة ْ َي ـ َطؤظـــنةةتي زا ،نــة تةعاي ــط يــة
خةؾــيَُنْـا (ْـة(ة زةنـنح .

ٖ /3ـــةْسةَه زى ط ت (ةنْــة  :  ) (اتــة  :خةؾــيَُنْي نة(تــة
زةغـثيـنٕ ،ةــنْ  :تننــة ؾـثيَو نة ٖـةيَينْطـطتة(ة ( ،ةى يـة نــ ضزة(اضة زا بـن(ة ،
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زة َي ــئَ  :زة ٖـةيَيطـــطة(ة !) ةــنٕ زة بيـدـــؤ ! ٖيـ ـيـــج بــؤ ْةَنة ــة(ة)  ،ة ــنْ :
ئة(ةى نة نة(تة زيَـينٕء نة(تة زةغــثينٕ  ،تةْيــن خةؾــيَُنْـاــ (ْة(ة بـ (ء ضِةْـش
بـة خةغـــنضةـ بــ ( .

ٖ /4ـةْسةَهـيـ ط تـ (ةنْـة  :  ) (اتة ( :ةى نةغيَو نة ؾـثيَو

زةنة(ةَثة غـةض زةغـث ء ية زةغـث بـةضزةبيَثـة(ة ٖيَعى ْنَيَٓــآ  ،ئــن(ا ئة(اْيـــ
بـة( ؾــيَ ةةـنٕ يـــآ ٖـنتـ ة .
طـــطْط ئة(ةةــة َةبـةغـــث خـــ اى نـنضبـــةزآ يــةّ تةعاي ــطة ئة(ةةــة  ،نــة بؤةــنٕ
زةضنــة(ح ٖ :ـة َيــة ب (ٕء خةؾــيَُنْـا (ْــة(ة .
خنؾـنٕ ضييـنٕ طـ ح ؟ (ة ئنةـن يــة نـآ ؾـ َيـطى ئة( قػـةةـة ب (ٕ ؟ بـة زيَـٓيــنة يـة

َ (غـــن(ة ؾيَـــط بــ (ٕ  :ﭽ ﯓ

ﯔ ﯕﭼ ،ط تيــــنٕ  :ئةطـــــةض خةض(ةضزطـــــنضَنٕ بـةظةةــ ــ خيَُـنْــ ــسا
ْةةةتـة(ة( ،يـيَُــنٕ ْةبــ (ضيَ  ،ئة(ة بيَط َــنٕ ئيَُــة ية ظةنْاــنضإ زةبيــٔ .

َـةغــةيـةى ض اضةّ  :نة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭼ ،نـنتيَو َ (غــن بــة تـ (ضِةة ء
خةؾةتاــــــنضة طـةضِاةــــــة(ة بـــــؤ الى طـةيةنــــــةى  ،طـــــ ت  :ئيَـــــ ة خطاخثــــــطةٔ
زيَٓؿــيٓـنةةتييثـنٕ نطز ية ز(اى َٔ ( ،اتـة  :ئـن(ا زيَٓؿــيٓنةةت َـٔ زةنـةٕء ئــن(ا
يـــة زيـــنت َـــٔ نــــنض بـةضِةَـ ــ ة زةبــــةٕ ؟) ئــــنةن خةيـــةتنٕ نـــطز( خـ ـيَـ ؾـــةضَنْ
خةض(ةضزطـنضتـــنٕ نـة(تٓـــة(ة( ،اتـــة  :بؤضــ ضِاْة(ةغـــثنٕ تننـــ َــٔ زةٖـــننة(ة( ،
ؾةضَنْ خةض(ةضزطـنضتـنث بؤ زةٖـيَٓنٕ  ،نـة ضـؤٕ يةطــةٍَ ئـة( طؤيهـة ظةَـطِةزا َنَةيَـة
بهــةٕ ؟!) .
يـيَطةزا َ (غـن ٖــةض يـة غـةضظةْؿــثــهطزْ خةيَـهةنــة بـةضزة(اَــةء ،زـنضيَ ضِ((ى
ْةنطزؤتة غـنَيـطة  ،خيَيـنٕ زةيَـــآ  :ئـة(ة طــطمينٕ غـنَيــطة نــنبطاةةن ؾيَـ ًَـاــنظ(
غـنخثـةضيـــ ء قؤ َيـا ــ ِطة ٖ ،ـةيَػـــن(ة طؤيه ــ بــؤ زض(غـــج ن ــطز((ٕ  ،بنؾـــة ْةزةب ــ (
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ئـنضاّ بطـطٕ  ،تننـ َٔ زةٖـننـة(ة ْ ،ـة زةبــ ( خـيَـ ئـة(ةى ئـة( طؤيهـة بدةضغــنت ،
خطؽ بـة َٔ بهـــةٕ ؟
زةضبــنضةى ضةَـوء (اتـنى (ؾـة أعجم ت ي) ةـ زة َييَيـٔ :
ػ ْ٘ٞقَب نْأَٔاٌ ْْ) ،عجم  )ٛئة(ةةــة تــؤ زا(اى ؾـــثيَو بهــــةى ،
العجم َْ:ْٛم بْال ِ
خيَـ ئة(ةى نـنت بآ  ،بؤةـة (ةى بٓ ـيٓةةةن ؾــةضعي ط تــطا(ة  :و َْاض تعجنْ
غِٗ  ٠اّْقَبنَْأٔاٌَ َْْْ،عُ ٕقَبْ َبخَسو ا ٌََْ) ٖـةض نـةغـيَو زا(اى ؾــثيَو بهــنح  ،خيَـــ نــنت
ٖـنتٓ  ،بـة بـآ بـةؾـهـطاْ يــيَ  ،غــعا زةزضي َ.
زن ٖـةْسةَو ية ظاْنةـنٕ زة َييَـٔ َ :ةبةغـج ية  :ﭽﭞﭟﭠ ﭼ( ،اتــة :

ئـنةن خيَــ ؾةضَنْ خةض(ةضزطـنضتنٕ نة(تٓـة(ة( ،ئـة(ةى نطزتـنٕ نطزتـنٕ  ،بــةضية(ةى
ؾةضَـنْ خةض(ةضزطـنضتـنٕ بعاْــٔ ؟!
ٖـةْسةَهيـ زة َيئَ ( :اتة ئيَـ ة بؤضـ خيَطاةيثـنٕ نـطز يـة زةغــج ٖـة َيـطــطتٔ يـة(
عيانزةتــةى َــٔ بــؤّ زاْــنب (ٕ ( ،ة طؤضِةثــنٕ بـــة طؤيــو خةضغـــثي ء  ،خةيــةتنٕ نــطز(
ئـنضاَثنٕ ْةطـطح.
ئٓســـن زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭼ ،ألق )ٜ

ةـ ــنْ  :زو  : )ْٜؾطِةَيــــسا ( ،اتـــة  :ية(ضةنــــنْ ؾطِةَـــسا  ،زةـــنضة ئـــة(ة يـــة ضِ((ى
بيَطِةَـعةية(ة ْةب (ة  ،بةيَـهـ يةبةض خةيةنطزْ بـ (ة بؤ يـيَدطغــيٓة(ة ية طــةيةنةى ،
بةتنةـاـــةت ٖـــنضِ((ٕ نـــة زيَٓؿــيٓ بـ ( ( ،ة ضِةـــء خطضـ طـــطت ة نــة بـــة ب ـطِ(اى
َ (غـــن نـةَثــةضخةّ بــ (ةء ،زةب (اةــــة ضِةَـططةـــ يــــآ نطزبـنْنةـــة  ،زةــنضة تــن ئــة(
نـــنتةف ٖـــنضِ((ٕ ٖـــي خنغـــن(ةَه بـــؤ ْةٖيَٓن(ةتــة(ةٖ ،ـةض(ةٖـــن بـــؤ ئـــة(ةف نـــة
خةيَـهةنـة بعأْ  ،ئة(إ ط ْـنحء تـن(اْيَه ظؤض طــة(ضةةنٕ ئةجنــنّ زا(ة ،بؤةـة زةبـ (
ية(ضـةنـــنٕ زابٓـآ  ،ئٓســن يــيَطةزا خـــ اى قػـــةى يةزــآ (ؾـــةى ألق )ْٜى بــؤ زاْــنْ
ية(ضةنـنٕ بـةنـنضٖيَٓــن(ة  ،نـة َةضزيــ ْيــة بــة بآضِةَــعة زاةٓــنبٔ ،بـةيَهــ ئــة(

(ؾـةةة ئة(ة زةطةةةْــآ  ،نــة بــة خةيــة زاةٓـــن(ٕء ،ضـ (ة بـؤ الةـنٕ ،ﭽﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭼ( ،ة غـةضى بطانةى طـطحء بؤ الى خؤى ضِاةهـ َيؿــن ( ،اتـة  :قـــصى
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غـةضى طـطح  ،زةؾط جنـآ غـةضى طـطتاــآ  ،ضـ ْهــة يـة ؾــ ةَٓ زةهــة زةؾـةضَــ ىَ :

ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮨ ﭼطــــه ( ،اتــة  :ئــةى نـــ ضِى زاةهــِ !

غــةض( ضِةؿــِ َةطـطة ،نــة(اتة  :زةبــآ غــةضىء ضِةؿــ طـطتاــآ .
ٖـةيَاـــةتة ئــة(ةى خيَ ةػـــثة ي ــيَطة ئـــنَنشةى خ ــآ به ــةةٔ  ،ئة(ةةــة نــة َ (غـــن يــة
ظؤضبةى ٖـةيَ ةَػــثةنـنْيـسا خيــن(ةَه تـ ْــس( تــ (ضِة زةــنضة ،بــةآلّ (ضةـــن بــٔ ! ْـةى
(ةى خةيَـهيَه ضيهـ ًَـساْـة طـ هـة  ،نة ت (ضِة زةبآ  ،قػــة زةخطِشةَٓـآء غـٓ (ضةنــنْ
ؾـةضع زةبـةظةَٓـآ ! بـةآلّ َةبةغـج ئة(ةةــة نــة َطؤظةنــنٕ يـة غـط(ؾـــج زا زـؤضا(
زؤضٕ ( َ ،غـن بــة الى تـ ْسةــ زابــ (ة ( ،ةى تةَنؾــنى ٖـةيَ ةَػـثةنــنْ زةنـةةٔ ،
(ة ٖـــنضِ((ٕ بـــة الى ْـــةضّء ْيـــنْي ء يـيَا ضزةةـــ زابــ (ة( ،ة ضِةْطـــة ةةنـــيَو يــة
ٖؤنـنضةنـنْ زا(انـطزْ َ (غـن ية خـ ا  ،نـة ٖـنضِ((ٕ بايَثة (ةظةطى  ،ئـة(ة بـ (ة نـة
ظاْي ةــةت ٖـــنضِ((ٕ نةغــيَه ْــةضّء ْيـــنْةء بــؤ خــؤى تـــ ْسة  ،نة(اتــة  :ئةطــةض
ْةضَييةنــةى ٖـــنضِ((ٕ ٖــةبآ ئــة( نـــنتة تـ ْسةيـةنــةى َ (غـــن ٖـن(غـــةْط زةبــــآ ،
زةـــنضة خــــ اى خةْـٗـنْــــعإ بــــة ضيهُـــةح ئـــة(ةى نـــطز(ة ،خيَطةَيَـــطزةـ يةبـ ــنضةى
نـنضبـةزيَيـ خـ ا(ة طـ ت (ةـةت :
كـاكة خـوا كـارى نابـةجـآ ناكـات

تـا كـيَـو نةبـيهـآ بـةفـرى تيَـهاكـات

ئٓسن ئـنةن بؤض َ (غـن غط(ؾـث ئـن(ا تــ ْس( ت (ضِة( ظبــط بـ (ة ؟ (ةآلّ  :ئةطــةض
نةغيَه ئـن(ا ْةبـآ  ،نـآ زةت اْـآ ضِ((بـةضِ((ى ؾيـطعــة(ٕ بيَثـة(ة ،ؾيـطعة(ْيَــو نـة
زةةطـ ح َ :ـٔ خةضغـثــطا(تنث َ ،ـٔ خةض(ةضزطــنضى ٖـــةضة بـةضظتــنث ( ،ة ٖـةضِةؾـــةى
َةضطـ ية ٖةض نةغـيَو زةنـطز  ،نة بةبــآ ؾـةضَنْ ئة( نـنضةَه نطزبنةـة  ،نة(اتـة :
زةبــآ َ (غـنةةن ئـن(اى بـةطـصزا بهـطيَ  ،تنن بـةضتةقــنى ةةى بـ َيـٓة(ة .

زةنضة ٖـنضِ((ٕ ز(اى ئةَة  ،زةغـج زةنـنح بـة خنغـن( ٖيَٓنْة(ة  :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭼٖ ،ـنضِ((ٕ) طـ ت  :ئـةى نــ ضِى زاةهـِ ! خةيَـهـةنــة َٓيـنٕ
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بـة بـيَـٗيَـع ظاْـ ( ،ة خـةضةو بـ ( بؿــُهــ شٕ  ،بؤةـة ز(شَٓــنث خـآ خـؤف َةنـةء،
ضِةطـةٍَ نؤَة َي غـثةَهـنضاْـِ َةخـة ( ،اتة ( :ةى (إ َنَةيَـةّ يةطـةٍَ زا َةنــة .
ئٓســن ئنةـــن مشات  )ْٛضيـيـــة ؟ الػْ ىاتْ:ْٛالف سبْببْم ْٗٛو َْتعْ ْا ْْٖٖٔع ا ٖ ):
مشات )ٛبطةثية ية(ةى نـة تـؤ زيَـدــؤف بـ بـةٖــــؤى ئـة(ةى بــةآلةةى نــة ت (ؾـ
ز(شَٔء ْنضةظح ب (ة  ،خيَؿــثـطةـ بنغـِ نطز  :نة ٖنضِ((ٕ ييَطة بةّ ؾــيَ ةةة خنغن(
زةَـٓيَثة(ة  ،بةآلّ ية غــ (ضِةت

َْ ْ)زا زةيَــآ  :ﭽ ...ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ( ،اتة  َٔ :تطغِ ٖـةب ( نـة بًَــ َي تـؤ
بةْ ئيػـطِائيًـج خةضتة(اظة نطز(ةء  ،تيَهج بةضزا(ٕء ضن(ةضِ َة قػـةى َٔ ْـةب (ى ،
يـيَــطة يــة غـــ (ضِةت األع سا ْ)زا زةيَـــآ َٓ :يــنٕ بــة بيَـٗــيَع ظاْيـ ة( خـةضةو بـ (
بؿـُهـ شٕ  ،نة(اتــة  :يـــة غــ (ضِةت األع سا ْ)زا تةعايــطي يـة الةـةن َةغــةيةنة
نطز(ة  ،ية غ (ضِةت َْ)ؾسا تةعايـطى ية الةةن زةهةى َةغةيةنة نطز(ة  ،ئةطـةض
ٖـةض نةغيَو بـة (ضزة غـةضْش بساح ،بـة خ َي غـينق ئـنةةتةنـنٕ بـؤى زةضزةنـة(ىَ :
نة بـةْـ ئيػـطِائيـٌ بـة قػـةنـنْ غـنَيـطة ٖـةيَدـةيَــةتن(ٕء ٖ ،ـنضِ((ْيؿـــينٕ بــة
بيَـٗــيَع ظاْي ةءٖ ،ةضِةؾـةؾـينٕ ييَهطز(ة( ،خـةضةو بـ (ة  ،بيهــ شٕ ،ئةطـةض بـةضزة(اّ
ب (اةة يةغةض ضِء يـ َيطـطتٓينٕ ية طؤيو خةضغـثي ( ،ة ئـة( قػـةةةف ٖــنضِ((ٕ يـةخؤ(ة
ْةةطــــ ت ة  :ﭽ ...ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﭼ( ،اتــةَ :ــٔ

تطغِ ٖـةب ( نـة بًَــ َي تـؤ بــةْ ئيػطِائيـًــج خةضتـة(اظة نــطز(ة ( ،ة َةبـةغــج يـة
خةضتة(اظة ب (ٕ  ،ئة(ةةة نة ئةطةض ٖنضِ((ٕء ئة(اْةى يةطةيَ زإ  ،بةضزة(اّ ب (ْنةـة
يــة زشاةــةتييهطزْ غـنَي ــطة ء ئة(اْــةى ضِةطــةيَ نــة(تا (ٕ بــؤ طؤيــو خةضغـــثي ،
ؾـةضِةَه ْيَــ خؤةـ بـةضخن زةبـ ( ،ئٓســن ٖــــنضِ((ٕ يـة(ة تطغــن(ة نــة ز(اةـ َ (غــن
خيَـ بًَــآ  :تؤ ئةّ زةغـثةآلتةح ْةب (  ،ئة( خةيَهة خيَهـة(ة بةؾــة ِض بـسةىء ةةنــسى
بهـ شٕ  ،بؤضــ ضـن(ةضِ َة َٓـج ْةنـطز(ة ؟ ئٓسـن زةنضةؿــة نـة ٖــنضِ((ٕ بــةّ ؾـــيَ ة
ْـةضّء ْيـنْة  ،خنغـن( زةَٓيَثــة(ة بؤ َ (غـنى بطاى غـةالَ خـ اةـنٕ يــآ بآ ( َ ،غــن
قةْنعةح زةنـنح  ،ض ْهـة (ةى ط تطا(ة  :ا ِلعُ رزُْعٍَ دْكَساًْالٍِ اعْوقِب ٕهٌ) (اتــة :
خةيَـه بـةضِةَـع ننتآ خنغـن(ى بؤ زةٖـيَٓـطةَثــة(ة  ،قاـ (يَـ زةنـنح .
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َـةغــةيةى خيَـٓســةّ ( :ةى خيَؿــثــط بنمسـنٕ نـطز َ (غــن خنغــن(ةنةى ٖــنضِ((ٕ قاـ ( ٍَ
زةنـــنح  ،ئٓســـن زةغـــج زةنـــنح بــة خـنضِاْـــة(ة بــؤ خـــؤىء بطاةةنـــةى ( ،ةى خـــ ا

زةؾـــــــــــــــةضَ ىَ  :ﭽﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﭼ ،ط تـ  :خةض(ةضزطــنضّ ! يـة َـٔء يـة بطاةةنـةّ خؤؾـاــة( ،ة
مبنْـدـة ْيَـ بـنظْـةى) ضِةتـةت خؤتـة(ة  ،ض ْهـة بيَطـ َنٕ تؤ بـة بـةظةةيـثـطةٓــ
خـن(ةٕ بـةظةةيـنْ .
ئـنةن بؤض َ (غـن  بـؤ خـؤىء بـؤ ٖــنضِ((ْ بـطاى خنضِاةـة(ة ؟ ضـ ْهة بةيَــآ ،
بيَط َـنٕ ئـة(إ خنضةَـعضا(ٕ ية ٖـةيَــةى بــة ئةْكـةغـــج ،بــةآلّ ٖيــ نـةؽ خـنضةَعضا(
ْية ية ٖــةيَةى ئيسـثيـٗــنزة  ،تةْنْـةح خيَػـةَاــةضاْيـ عمّْٗيْالص ْٔٚالط ًْ)،
(ةى زنضى زةهـةف ئـنَنشةَنٕ خيَهـطز(ة  :يـة ضـةْس ؾــ ةَٓيَو زا خــ اى خةض(ةضزطــنض
يةغـةض نطزة(ةةةى نة خيَػـةَاـةضى خنتـةّ  ،نـة طــة(ضة( غــةض(ةضى خيَػـةَاــةضاْة ،
نطز((ةـةت  ،طـًـةة يـيَهـطز(ة( ؾةضَ (ةـةت ْ :ةزةبـ ( (اح نـطزبـنةـة  ،بؤ (ةَٓـة :
ضـةند نـموونةيـةكى رِةخهـةطرتهى خـوا لة ثيَغـةمبـةرى خـاتةم (عليـة السـالم)
 )1ننت َيـــو َ ْنؾيـــلء زٍَ ْةخؤؾـةنـــنٕ نــة ْةٖـــنتٔ بــؤ زــةْه تةبـــ (ىء  ،زا(اى
َؤيَـةتيـنٕ ية خيَػـةَاـةضى خـ ا  نـطز  ،ئة(ةـ َؤيَـةت خيَـسإ نــة ْةةـةٕ بـؤ
زةْـط  ،ية غـ (ضِةت

التٕب )ٛزا  ،خــ ا خيَـ

ؾـةضَ (  :ﭽ ﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ،
(اتة :خـ ا يـيَج بـا (ضيَ  ،بؤض َؤيَةتـج خيَسإ ٖ ،ـةتـن ضِاغـجء زضؤةنْـج بـؤ ييَـو
زيــنزةبــؤ(ة ؟
ٖ )2ـةض(ةٖـن نة تةَنؾـنى غـةضةتـنى غـ (ضِةت

ﭑﭒ

عبظ)زا زةنـةةٔ ،خــ ا زةؾــةضَ يَ :

ﭓ ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭾ ﭼ عـبـس  ،ضِؤشةَــو خيَــػـةَـاـةض  غـةضطـةضَــ

ئـنَؤشطـنضة نطزٕء ز(اْسْ غـةضاْ ق ضِةةـ زةبـآ  ،ية( نـنتةزا إب َْأًُْوكت ًْٕ)
عةبس(يَـىي نـ ضِي ئ ممـ َةنــث (ّ) نـة خيـن(ةَه نــ ةَط بـ (ة  ،زيَ بـؤ خعَـةح
خيَػـةَاـــةض ْ نظاْ ــآ نــة غـةضطـــةضَ ز(اْــسْ ئــة( ظيــة ظالْةةــة ،ئة(اْــةف
عنزةتيـــنٕ (ابـ ـ (ة  ،نــــ ةَط( ٖــــةشاض( ْـــةزاض( نؤةًـــة( ئة(اْـــة ْةٖــــنت (ْة نـــؤضِ(
َةزًـيػـينٕء قاــ (يَينٕ ْةنــطز(ة  ،ئة(ةـــ زةيَــآ  :ئـةي خيَػـةَاــةضي خــ ا !
ئـــنةةتيَه زةه ــةح بــؤ ٖـنتؤت ــة خـــ اضة(ة  ،ؾ َي ــطّ بهــةي  ،ةــنٕ ئــةضنيَه زةهــة
ٖـنتؤتة خـ اضة(ة  ،خيَـِ بًَـ َيـ  ،تننـ ئةجنـنَ بسةّ ؟ زةـنضة خيَػـةَاــةض ةــ
خيَؿـــــآ خيَـــ ؾـــةضَ (ة  :ئيَػــــثن َةزـنيــــِ ْيـــة( ،ئـــة(ةـ ٖــــةض ييَـــ ز((بـــنضة
نطزؤتــة(ة(  ،ضِةْطـــة ئـنطـــني يـــآ ْةب (بـــآ) نــة خيَػـةَاـــةضى خـــ ا  بـــ اض(
زةضؾةتـــ ْيـــة  ،ئٓســن خـــ ا يــةبنضةى ٖـةيَ ةَػـــث خيَػـةَاـــةضة(ة  ،ؾةضَ (ةــةت :
ﭽﭑﭒﭼ ،ضِ((ي خؤي ططش نطز( الًَ يـآ غـ (ضِاْس ﭽﭔ ﭕ ﭖﭼ ،

نـنتـآ نـ ةَطةنة ٖـنح بؤالي  ،ئيسي يةغـةض ئة(ةْسة  ،خــ اي زازطــةض غـةضظةْؿــت
خيَػـةَاـــةضي نــطز(ة  ،ز(اةــ خيَػـةَاـــةضى خـــ ا ٖ ـــةض ز ــنضةَو زةطـةةؿـــثة
عةبـس( َيــىي نـــ ضِي ئ ممـــ َةنــث (ّ زةةـؿ ــةضَ ( [ :وسحب اّْبَى َْعاتبٍ ْ٘فٗ َْْ
()1
زبِّ ٘] ( ،اتـة  :غـى( يـة( نةغـةي يةغـةض (ى  ،خةض(ةضزطـنضّ يـؤَةي نـطزّ .
ئـنؾهطاؾـــة ن ــة ئ ــة(ةى خيَػـةَاـــةضى خـــ ا  يةغـ ــةضى يؤَــةنــــطا(ة ٖ ،ـــةض
ئة(ة بــ (ة نـة ضِ((ى يـة عةبس(يَـى ططش نطز(ة  ،بؤضـ ؟ ض ْهــة يـة( نـنتةزا نــة
غـةضطةضَ قػــةنطزٕ ب (ة يةطةٍَ ئة( ْةؾةضاْةزا  ،خطغـينضى ييَهطز(ة ! نة زةـنضة
ئيسـثيٗـنزى خيَػـةَاـةض (ابـ (ة يــة(نـنتةزا (ةآلَــ ْةزاتـة(ة( خؿـــثط َة اـــنح ،
ض ْهـة غـةضطةضَ ئيؿـيَه طـة(ضةتـطة ! بةآلّ ئيسـثيٗـنزةنـةى ٖة َيـة ب (ة .
َْ)1أض بابْالٍ صٔهْْ،لمٕاحدْْٔ،333ْ:ْٙأخسجُْْالت سورْٔٙحطِ ٍُْْٔ،احل اكيْصٍ خِخُْْٔاب َْحب اُْع َْ
عاٟػ ْٛقال ْْ:أٌصل ْض ٕز(ْٚع بظْْٔتٕل ْ ٜف ْ٘اب َْوكت ًْٕاألعى ْ...ْٜشا ْال ىط ْرْف ْ٘عم يْ
التفط رْالبَْاجلٕشْ،ْٙصْْ .ْ1515ْ:
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ٖ )3ـةض(ةٖـن زةضبنضةى َةغــةيةى بةزةًـطــطتٓ زةًةنــنْ زـةْط بــةزض  ،خــ ا ئـةّ

ئـنةةتــةى ْــنضزة خـــ اضيَ  :ﭽﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯱﭼ األنفـال( ،اتةٖ :ي خيَػـةَاـةضةَو بؤى ْـيـة زةـً ٖـةبٔ زةـالٕ
بطـطء) تننـ بـة تة(ا(ةـ ز(شَٓـةنـةى ية ظة(ى ْةزا(  ،ية خــةٍء خـؤى ْةخـنح .
ٖ )4ةض(ةٖـن زةضبنضةى َةغةيةى ْ ةَصنطزْ خيَػةَاةضى خـ ا  يةغةض عةبس(يَـىى
ن ـ ضِى ئ بــةى ن ـ ضِى غــةي (ٍ نــة غــةضؤن َ ْنؾيك ــنْ َةزةٓــة ب ـ ( ،خ ـ ا ئــةّ

ئنةةتــــةى ْـــــنضزة خـــــ اضء  :ﭽﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀﯁ ﯂ﭼالتوبـــ ( ،اتــة :
يةَـــــة(ز(ا ْ ةَـــــص يةغـــةض ٖـــي ننَيَـــو ية(اْـــة َةنـــة ( ،ة يـــة نـــنت بـــة خـــنى
()1
غـدنضزْيؿــيسا  ،ئنَــنزة َةبـــة .
نـة(اتة( َ :غـن  بؤ خـؤىء ٖــنضِ((ْ بـطاى زةخنضِةَثـة(ة ْ ،ـةى يةبــةض ئـة(ةى
ط ْـنٖيَهـيـنٕ نطز(ة( ظاْيـ ةنْة نـة ط ْنٖــة  ،بةيَــه بـؤ ئة(ةةــة ئةطــةض ٖــةيَةةةن
ئيسـثيـٗـنزةيـــنٕ نطزبــآ ،خـــ ا ضـن(خؤؾـييـــنٕ يـــآ بهـــنح  ،بــؤ (ةَٓـــة( َ :غـــن 
ْةةعاْي ة نة ٖـنضِ((ْ بطاى ئة( خنغـن(ةى ٖةةةء  ،غـةض( ضِةؿـ ططت ة( ضِاةهـيَؿـن(ة ،
ٖـةض(ةٖـن ٖـنضِ((ٕ ئةطةض يةبةض ظةَسة ْةضَي ء ئنضاَي نةَثـةضخةَييةنــ ب (بــآ ،
بؤةـة زا(اى يـيَاـ ضزْ بؤ خـؤىء بؤ ئة(ةــ نــطز .
َـةغــةيـــةى ؾــةؾـــةّ :خـــ اى خةض(ةضزطـــنض زةَثــة غـــةض بنغــ غـةضةجنـــنَ طـؤيـــو
خةضغـثي

ء طؤيو خةضغـثةنـنٕ ،زةؾةضَ ىَ  :ﭽﮉﮊﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ ،بيَط َــنٕ
ئة(اْـــةى طؤيـهــــينٕ بــــة خةضغــثــــطا( طــــطح  ،يةَـــة(ز(ا يـــة ز(اضِؤشزا) تـــ (ضِةة
ْ)1زٔآْالبخ ازْْٔ 110/ْ3(ْ:ْٙوط ميْْ،ْ 121/17(ْ:شا ْال ىط رْف ْ٘عم يْالتفط رْْ،الب َْاجل ٕشْ،ٙ
صْْ .ْ 599ْ:
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خةض(ةضزطـنضة ــنٕ زةةنْطـنت ــآ  ،يــة شةــنْ زْينؾــــسا ظةب ـ (ٕء غـةضؾ ــؤضِ زةبــٔ  ،بـــةّ
ؾـيَ ةةة غـعاى زضؤ ٖـةيَاـةغـثةضإ زةزةةـٔ .
ض ْهـة خــ ا ٖـن(بـةؾــ ْـنيء ٖ ،ــةض نةغـيَو ٖـن(بــةف بـؤ خــ ا خةةــسا بهــنح ،
َنْــنى (اةـــة زضؤةــةن بــؤ ٖـة َيـاةغـــث ة ،ئٓســن ئـــنةن ئــة( ت (ضِةةيــةى خـــ ا ( ،ة ئــة(
ظةب (ْييـةى ئـة(إ  ،ية ضييسا بـةضزةغـثة ب ( ؟
أ  -بة ْػاةح غــنَيـطةية(ة ئة(ة زةنضة( َ ،غـن خيَ

ؾـةضَ (ة  :ﭽ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯿﭼ
ط ــه ( ،اتــــة ( َ :غـــن) طــ ت  :ب ـطِؤ تــؤ يــة شةــنْ زْيــنزا ئــة(ة غــعاتة نــة نــةؽ
زةغـثج يــآ ْـةزاحء ،زةغـج ية نـةؽ ْةزةى  ،ةنْ تيَهـةيَ خةيَـو ْةبــآ  ،ئـة(ة
بـة ْػــاـةح زْيــن(ة  ،بــة ْػاــةح ز(اضِؤشةؿــة(ة (ةى ٖـةضِةؾــة زةؾــةضَ ىَ ( ):ة
تـؤ طـؿثيَهـيؿــج يـةطة زضا(ة نـة ضةنــةٕ زةَثــة زى .
ة  -بـة ْػــاــةح خةيَــهةنة(ة  ،خــ ا يـة ئــنةةت

)54ى غــ (ضِةت

البق س)ْٚزا بنغـ

زةنـــــــــنح  ،زةؾــــــــةضَ ىَ  :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ( ،اتـة( :ة ةـنز
بهــة(ة نــنتيَـــو َ (غـــن بـــة طـةيةنـــةى طـــ ح  :ئــةى طـــةيةنةّ ! بيَط َــنٕ ئيَــ ة
غـــثةَثنٕ يــة خؤت ــنٕ ن ــطز ،بـــة(ةى نــة طؤيه ــثنٕ بـــة خةضغــثـــطا( طـــطح  ،زةزـــن
خةؾــــيَُنٕ بآــــة(ةء بطـةضِةَٓ ــة(ة بــؤ الى بـةزةٗيَٓـةضت ــنٕ ( ،اتــة :طؤيــو ئ َي ـ ةى
بـــةزى ْةٖيَـٓ ــن(ة  ،تننـــ بيدةضغـــنت  ،خـــ ا ئ َي ـ ةى زض(غـــج نــطز(ةء زةب ـآ ئــة(
بدـةضغــــنت) بؤةــــــة خؤتــــنٕ بهــــ شٕ  ،ئـــــن ئــــة(ة بـــؤ ئيَـــ ة ضننثــــطة يـــة الى
بةزةٗـيَٓـةضتــنٕ  ،ئٓسـن ئيَــ ة (اتــنٕ نـطزء خــ اف يــيَثنٕ خـــؤف بـــ (  ،بيَط َـنٕ
خـ ا ظؤض زةطـةضِةَثـة(ة غـةض بـةْسةنـنْ ( ،ة خـ ا ظؤض َيٗطةبـنٕء بـة بـةظةةيـة .
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نة زةـنضة ئة(ة غـعاى زْينةـنٕ ب (ة  ،ئٓسـن بؤ ضؤْيـةت ئة( خـؤنـ ؾـثٓةف ( ،ةى
ية تةؾػيـطي ئةّ ئـنةةتـةزا ية غـ (ضِةت بـةقــةضِة ،يـة بــةضط ةـةى  ،الخـةضِة )213زا
بنغ ــُنٕ نــطز(ة ،ضــةْس ئةطـــةضةَط ٖـــةٕ  ،بـــةآلّ ئيَُــة يــة(بنضة(ة ئــةّ ز(( زةقــةف
زةَـٓيـٓة(ة :
ض ْ٘ا ُْعٍُّى اَْْ ْ،ق اهَْ ْ:ق اهْا ْتعال ْ:ْٜإُِْٔت ٕبتُّيَْأُْٖقِ ُت نْ
[ /1ع َْٔاب َْٔع ِب اعْٕز َ
الْ ُْٖ بالَْ٘وَْْ
فَ ْٔ،
طْ ٗ َ
كْنْوَْْ َل َقْْ٘ َؤَْْ َلْ ُدْٔٔالَ ْ ُدَ ْ،فٗقِ ُتْ مُْْبال ِ
كُنِْٔاحَ ُدْ َوٍُّيْ ُ
َ ََ ْ...فغفَ سْا ْتعال ْٜلَمِ َقاتَ ٔنْٔال ىقِتُٕهٔظْ{َأخسج ُْْ
َقت نْفَ ْ٘ذلَ َْال ىٕ َ
الٍِط اَّْٟ٘ف ْ٘الكب سْ،ْٝب سقئْْ، 11326(ْ:إب َُْجسٖٔ س}( ،اتــة :عةبس( َي ــىى نـــ ضِى
عةباـنؽ خـ ا ية خـؤىء بـنب ضِاظى بــآ  ،زةيَـآ  :خـ اى بـةضظ ؾـةضَ (ى  :تؤبــةى
ئ ــة( طـؤي ــو خةضغـــثنْة ئة(ةة ــة  ،نــة ٖـــةض نـنَيَه ــينٕ ٖـــةض نةغ ـيَه بيطـــنتآ
َٓــساٍَ بـآ نـ ضِ ،ةـنٕ ن ) ،بـنة بـــآ زاةـوء بـنة) ،بــة ؾـُؿـــيَط بيهــ شيَ( ،ة
طــ ىَ ْةزاتــآ  ،زاخـــؤ يــة( ؾـــ ةَٓةزا نــآ زةنـــ شيَ  ،خعَــة ْ ،يعةهــة  ،زؤغـــثة ،
بنبـة ،بطاةةَٓ ،سايَـة ٖــةض نةغـيَه ٖــةةة بيهــ شيَ)  ،ز(اةـ خــ اى زازطــةض بــة(
ؾـيَ ةةة ٖـةّ ية بهـ شةـ خـؤف ب (ٖ ،ـةّ ية نـ شضا(ةــ خـؤف ب ( .
ض ْ٘ا ُْعٍُّى اْْْ،
 /2زةقـيَه زةهـةف يـة(بنضة(ة طـيَطِزضا(ةتـة(ة [ :عْ َْٔابْ َْٔع ِبْاعْٕز َ
َقاهْْ:أَوْسْوُٕض ْٜقَْٕوُْْْعََْْأوْ ٔسْز ِّبْ َْْعْصِْٔجْنَِْأُْٖقِتُ ُمْٕاْأٌَفُطُّْيَْ ْ،قْاهْْٔ:أُحطَ سْْ
الٖ َرٖ َْعب دُٔاْالعَج نَْ ْ،فج َم ط ٕأْ َق اًْا ٖل َرَْٖ َل يْٖع ُك فُٕاْع َم ْٜعَب ا َْٚالعَج ٔنْْ،
َف َأخ رُٔاْاخلٍَ اجَ سْبأَٖ دَ َّٖئَْ،أص ابتُّيْظُمِى ُْٛغ َدٖدْ،ٚفَجع نْٖقِتُ نُْبعطُ ُّيْ
ك نٍْو َْ
فْ َق َت ٗ ٕنُْ ْ،
بعط اْْ،فَاٌج َم َْالظٗمِى ْٛعٍُّ ئْ َق دَْأج َم ٕاْع َْض ب َعنيَْأ ِل َ
()1
ك ْنّْو َْب َق ْْ٘ك اٌ ْ َل ُْْْتٕب ٛظ ( ،اتــــة :
قُتَ نْ َو ٍُّْيْك اٌ ْ َل ُْْْتٕب ُ ْٔ،ٛ
عةبس(يَىى نـ ضِى عةباــنؽ خــ ا يـة خـؤىء بـنب ضِاظى بـآ  ،زةيَــآ ( َ :غــن 
ؾــةضَنْ بـــة طـةيةنـــةى نـــطز ،ئــة(ةـ يــة ؾـــةضَنْ خةض(ةضزطـــنضي ظايَــ خنةــة
بـةضظةيـة(ة  ،نة ةةنـسى بهـ شٕ  ،زةيَــآ  :ئٓسـن ئة(اْـةى نـة طؤيهــينٕ خةضغــثا (،
ئــــنَنزةنطإء زاْـــطإ( ،ة ئة(اْـــةى نـــة طؤيهــــينٕ ْةخةضغــــثا (  ،خةجنـــةضةنٕ
بـةزةغـثة(ة طـطح ( ،ة تنضةهـنةيةن ت ْـسةنٕ بـةغــةضزا ٖــنح  ،ئٓســن ٖـةْسةَهــينٕ
َ )1أخسج ُْْالطربْٙف ْ٘(جاوعْالبٗ اُ ْجْْ،ْ2صْْْٔ،73ال ىص بابْال ىٍٗ سْْ،صْ.61
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ٖـةْسةَهـينٕ نـ ؾـج ئة(اْةى خةجنـةضةنٕ بـةزةغـج ب (  ،ئة(اْةةــنٕ نـ ؾــج نـة
طؤيـهـيـنٕ خةضغـج ب () ئيسى نـنتيَو تنضةهـييةنة ضِة(ةة(ة  ،تةَنؾــن نـطا  :ضةؾثــن
ٖـةظاض نةغـينٕ نـ شضا ب ( ٖ ،ـةض نـنَيَو ية(اْةى نة نــ شضاب (ٕ  ،بـؤى بــة تؤبــة
يــة قة َيــةّ زضا ( ،ة ٖـــةض نـنَيَه ــيـ نــة َنةــة(ة  ،بــؤى بـــة تؤبـــة يــة قة َيــةّ زضا ،
ض ْهة ئة(اْيـ بؤ ئة( غـعاةـة ئنَنزة ب (ٕ)  ،ةنْ  :طؤيو خةضغـثةننٕ زةب (اةة
بهـ شض َة ــٔ (ةى غــــعازإ ( ،ة ئة(اْــةف نــة نؤيـط ــينٕ ْةخةضغـــثا (  ،ئـــنَنزةب (ٕ
نةغـ نـنضةـنٕ بهـ شٕ ،بؤةـة بؤ ٖـةضز(( الةـنٕ ب ( بـة تؤبـة( طـةضِاْـة(ة .
بـةآلّ خيَـِ (اةة ئـة( شَنضةةـة ظ َةـسةضِؤةيـةن ظؤضى تيَـساةة ،ضـ ْهة ضـةؾثن ٖــةظاض
نــةؽ ظؤض ظؤضةء  ،ئـة(ة ية ظةَـسةضِؤةيـةنـنْ ز (يةنـةةة .
ؾـنةنْ بنغـة ئة( بـةغـةضٖــنتة بــةّ ؾـيَ ةةة يـة تـة(ضِاح زا بنغـهطا(ة َ ٔ :ل ِى اْزأَْٝ
وُٕض ْٜأَُِْالػِ ْعبْغَ ازٌٌْٔ َف ْ٘وُجٌَٕ َْْبع دْأَُْأَ ِف َم ِْ اْزُُُْٔشٔو اوُّيْْ،فَص ازٔاْْب ر َل َْ
وثازْضُخسٔ َِْٖٛأَعدا َّٟٔئْقَ فْ َف ْ٘ب ابَْال ىْخِٗئْص ابْْْ:كُ نّْو َْٖتٍب عْٔال سِبِْ َفمِ ُٗ ِقبَ نْ
إٔل  ٍُِْٜاْْ،فَ اجتىعْحٕلَ ُْْال ّٖٖٔ ُْٕفَّ تفْ َبّٔ يْ ِْ:راْو اُْٖعمَ ٍُُْْال سِبّْٔإلَ ُْْبٍَ ْ٘
ح دُْض ٗ َفُْْٔجُٕ ُل ٕاْ َف ْ٘ال ىخِٗ يْذِ ابأّْإٖاب اّْ َو َْو دخنْٕ
ك نّْٔا َ
إٔض ساَٟٗنْ:لَٗتقَ ٖم دْ ُ
()1
ك نٍْ اع ٕس ْض ٕاًْٞك اُْأَخ اّْأًَْص احَباّْأًَْ َقسٖٔب اّْْ،فَأَ ا ْ
إٔل ْٜو دخنْْٔ،اقِتُ مُ ٕاْ ُ
()2
ج نْ)
ػ عبَْ َفْْ٘ذ َل َْالٗ ًٌْٕخ ْٕث َث َْٛآالَ َْز ُ
ال ُّْٖٖٕٔأَو سْوُٕض َ ْٜفقُ َت نْ َو َْال ِ
(ات ــة ( :ة نـــنتيَو َ (غـــن بيٓ ــ طـةي ــةنةى يــة خـطاخةنـــنضةيسا ْك ـ (ّ ب ـ (ة  ،ز(اى
ئة(ةى ٖــنضِ((ٕ زًَـة(ةنْ يـة زةغــج زابـ ( ( ،اتــة  :بــة قػــةةنٕ ْةزةنــطز) بؤةـة
بـةٖـؤى ئة( ٖـةيَ ةَػـثةةـنْة(ة ب (ْـة َنةةى طـنيَـثـةزــنضِ بؤ ز(شَٓةنــنْينٕ ( َ ،غــن
ية زةض(اظةى ضـنزضطـنةةنـة ضِا(ةغـثن( بـة زةْط بـةضظ بـنْط نـطز ٖ :ــةض نةغـيَو بــة
ز(اى خةض(ةضزطـنض زةنة(ىَ  ،بن بـةضة( ئيَطة بـآ  ،ال(ةـيةنــنٕ نـة ةةنـيَهــٔ يـة ز(اظزة
تيـطةنــنٕ( ،ة ية ٖـةَ (ةـنٕ ظةنتط ط ةَـطِاةـــةٍَ بـ (ٕ) يـة زة(ضى نؤب (ْـة(ة ،ئـة(ةـ
تيَيـدـ ضِةــٔ  ،بنْط نطزٕ  ،ط تـ  :ئةَة ئة(ةةـة نة خةض(ةضزطـنض خةضغـثـطا(ى بـةْ
ئيػــطِائيــٌ ضِاةطـةةنْـــس(ة  :بـن ٖــةض نـنَيَــو يـة ئيَـــ ة ؾــُؿـــيَطةنةى بــة ؾــنْ زا
 )1ال دِع سُْٔالدِع از ْْ:ْٚاخلب ثْٔالفط ْْ،فّ ْٕ اع سْْٔ اع سْ،ْٚخمت ازْالصٍخابْْ،صْْ.191
 )2التفطرْالتطبٗقْْ٘،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْْ،ْ32ْ:صْ.197ْْٔ196
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بهـــنح ( ،ة بـــة ضـنزضطـــنةةنةزا ب َي ــٔء ب ــــٔ  ،يــة زةض(اظة(ة بــؤ زةض(اظة زةــنضة ز((
زةضطــــنى ٖـةبـــ (ٕ) ئٓســـن ٖـــةض نةغــيَو يــة( خطاخةنـنضاْةتـــنٕ بيٓــ نــة طؤيــو
خةضغـثةنــــنْٔ) بيـهــــ شٕ ،بـــطا بـــــآ  ،ةـــنٕ بـــــطازةض بـــــآ  ،ةـــنٕ خـــعّ بــآ  ،ئيـــسى
ال(ةيـةنـــنْيـ ئــة(ةى َ (غـــن ؾــةضَنْ خيَه ــطزب (ٕ  ،زيَاـةزيَي ــنٕ نــطز ( ،ة يــة(
ضِؤشةزا ْيـعةهـةى غــآ ٖـةظاض خيــن( ية طـةيــ بـةْ ئيػـــطِائيـٌ نـ شضإ .
ٖـةيَاـةتة يـة خةميـــنْ نــؤٕ زا تةْيـــن بنغـ غـــآ ٖــةظاض نــ شضا( زةنــنح ،ئيــسى
ْنظاْــِ ئة( ضةؾثــن ٖـةظاضةى  ،نــة ية عةبس(يَـــىى نــ ضِى عـةبانؽ خــ ا يـة خـؤىء
بــنب ضِاظى بــــآ  ،طيَطِزضا(ةتــة(ة يــة نـــ ىَ ٖـــنت ة ؟ َةطـــةض يــة نـثيَـايَـــه زةهــةى
ز (يةنـةنـنٕ زا بنؽ نـطابـآ  ،ئةطـةضْن ية خةميـنْ نؤْـسا  ،تةْيــن بنغـ غــآ ٖـةظاض
نـةؽ زةنـنح .
نة زةـنضة َٔ ئة( غــآ ٖـةظاض نةغـةؾـِ خــآ ظؤضة  ،نـة يـة( ضِؤشةزا نـ شضابــٔ !

َـةغــةيــــةى ضة(ت ــةّ  :نــة خـــ ا زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﭼ( ،ة ئة(اْةى نة نطزة(ة
خطاخةنـــنْينٕ ئةجنـــنّ زا(ة ،ز(اة ـ طـــةضِا(ْة(ةء تؤبـــةةنٕ نــطز(ة( ئيُنْيــنٕ ٖيَٓــن(ة،
بيَط َنٕ خةض(ةضزطنضح ية ز(اى ئة( تؤبة( طةضِاْة(ةةة  ،ظؤض يـيَا ضزة( بة بةظةةيــة .
نــــة زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﭼ( ،ا
زةـنضة خيَؿـثـط ئيُنْيـنٕ ٖــةض ٖــةب (ة  ،بــةآلّ ئيُنْةنـةةنٕ بـنة ئـة(ة ْـةب (ة  ،يـة
ط ْنٖـة طـة(ضةنـنٕ ز((ضةنٕ انتة(ة( بينْدنضةَعىَ  ،نـة(اتـة َ :ةبـةغـج يـةّ ضِغــثةةة
ئة(ةةــة  :ت ابُٕاْع َْٔالطٍِٗ ٠امَْٔآو ٍُ ٕاْإٔجاٌ اّْجدَٖ داّْْٖى ٍ ُعُّيْ َو َْال رٌُّٕبَْ)( ،اتــة :
تؤبـةةنٕ نطز( يـة ط ْنٖـةنـنٕء طـةضِاْة(ة بؤ الى خــ ا(  ،ئيُـنْيَهــ تنظةةـنٕ ٖيَٓـــن ،
نة ئة( ئيُـنْة تـنظةةة قـةزةغةةـنٕ بهـنح  ،ية ٖـةَ ( خطاخة( ط ْــنٖـيَو.
ض ْهة ظاْنةـنٕ زةيَــئَ :بـة الى نـةَـة(ة ئيُـنٕ غـآ خًـةى ٖـةٕ :
 )1ئيُنْيَــو نــة الى نــةَ ئيُنْــة  ،ئة(ةةــة نــة ئيٓػـــنٕ يــة ط ْنٖـــة طـة(ضةنـــنٕ
ْنطـ َيـطِةَثــة(ة .
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 )2ئيُنْيَه ْيَـ ةجنـي  ،ئة(ةةــة نـة ئيٓػــنٕ يـة ط ْنٖــة طـة(ضةنــنٕ زةطيَطِةَثـــة(ة،
بـةآلّ ية ط ْنٖـة ط هةنـنٕ ْنةـطـيَطِةَـثــة(ة .
( )3ة ئيُــــنْ ٖـــةضة ت ــة(ا(  ،ن ــة ئيُــنْ ضِةٖـــن اإلج اُْال ىطم )ى خ ـآ زة َي ـئَ ،
ئة(ةةــة نــة غـــةضةضِاى ط ْــنٖ طـــة(ضة  ،خن(ةْةنــةى يــة ط ْــنٖ ط ــهةف ز((ض
زةخنتة(ة( زةطـيَطِةَثة(ة ( ،ة (اى يـيَسةننح غـ ْٓةتةنـنْيـ زيَـاـةزآ بهـنح .
ئٓســــن نــــة زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،بيَط َــــنٕ
خةض(ةضزطـنضح ز(اى ئـة(ة يــيَا ضزةي بــة بـةظةةيــة  ،ئـةّ ضِاْـن(ى ِ اْ)ةـة  ،بعدِ اْ)
زةط جنـآ بطـةضِةَثة(ة بؤ تٕب ( ، )ٛاتـة  :خــ ا ز(اى تؤبــة( طــةضِاْة(ة يــيَا ضزةي بــة
بـةظةةيـــــة ( ،ة زةؾـط جنـ ــآ بطـةضِةَثـــــة(ة بـــؤ ضٗ ٠ام) ةـــنْ ز(اى ئـــة( ط ْنٖـ ــء
خطاخنْةى  ،نة تؤبـةةنٕ يـيَهطا(ة( خن(ةْةنةةــنٕ ييَـ خةؾيَُــنٕ بؤتـة(ة  ،ئـة(ة خــ ا
يــيَاــ ضزةي بـة بـةظةةيــة .
َـةغــةيــةى ٖــةؾـــثةّء نؤتـنةــ

 :خـــ اى خةض(ةضزطـــنض زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﭼ ،ت ةَــصةضة(اْ ق ضِئـــنٕ زةيَـيَـــٔ  :ئةَــة ْ نثـــةةةن ضِة(اْايَــصة
تيَساةــة  ،ضــ ْهة زةؾــةضَ ىَ  :ز(اى ئــة(ةى تــ (ضِةة يــة َ (غـــنزا بيَــسةْط بــ ( ،
ظةَةخؿـةضة (ةى خـن(ةْـ حماضَْالتأٖٔ نْ)  ،ييَـ خـ اغــثؤتة(ة  ،زةيَــآ ِْ :راْ
ك راْْ،
وث ٌنْْ،ك أُِْالغط بْك اُُْٖغ ٔسٖ ْْعم ْٜو اْفَع ٕنْٖٔق ٕهُْ َل ُُْْ ْ:ق نْ َل َقٕ َو َْ َ
خٗ َْٔإ َلٗ َْْ،فت سكْالٍط ْب ر َل َْٔقط عْ
ٔأل ْٔاألل ٕابْْٔ،جُ سِْب سأعْأَ َ
()1
اإلٔغ سا( ، )ٞاتــــة  :ئــةّ (ةَٓــةةة (ةى ئة(ةةــة نــة تـ (ضِةة َ (غـــنى ٖـــنٕ زابـآ ،
يةغـــةض ئــــة(ة نــــة نـطز((ةـةتــ ( ،ة خ َيــ ط تاــــآ  :ئـــن(ا بـــة طـةيةنــةح ب ًَـآ ( ،ة
ية(ضـةنـنٕ ؾــطِيَ بــسة ( ،ة غــةض( ضِةؿــ بطانــةح ضِابهيَؿــة ،ئٓســن ز(اةـ ت (ضِةةــ
بيَـسةْـط ب (بيَــج( ،ة ئـة( قػــنْةى ْةنطزبــآء (اظى ٖيَٓـنبــآ يـة ٖــنْساْ َ (غــن،
 )1جْْ،ْ7صْ.259
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ةـنْـ  :ئـةَـة (ةى ئـة(ة (اةة نة ت (ضِةةـ نةغــيَو بـآء ( َ ،غــن ٖــنٕ بـساح ،بؤةـة
ؾـةضَ (ةةتـ  :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ.

ئٓســـن ز(اى ئــة(ةى نــة ت ـ (ضِةة َ (غـــن ْيؿـــثة(ة ،ئــة(ةف ٖـــةض تةعايـطةَهـــ
ضِة(اْاـيَصةـيـ ــة ( ،ةى بًَـيَـ ــ  :تـ ـ (ضِةة الؾـن(ةَهـ ــة( ٖـة َيـػــــن(ة ،ةـــنٕ ضِةؾــــةبنةةنة
ٖـة َيـيهـــطز(ة  ،بــــةآلّ زةـــنضة تــ (ضِةة خيَػـةَاــــةضاْ عم ّٗيْالط ً) يـــة ٖــــةم
ْةبطزؤتة زةضيَ  ،ئيـُـنْيَهـ (اةـنٕ ٖـةب (ة نة ية نــنت خؤؾـي ء ْنخؤؾـي ء  ،ضِاظى
ب ـ (ٕء ضِاظى ْةب ــ (ٕ زا ٖ ،ـةَيؿـ ــة خؤةــنٕ خــــآ نؤْث ــطِؤ ٍَ نــــطا(ة(  ،بـــة زؤض َةــو
َنَةيَـةةنٕ نطز(ة  ،نة يـة ضـ اضضـ َيـ ةى ؾـةضع بـةزةض ْةبـآ .
زة ــنضة ئيَُ ــة( َنْــنْيـ بـــة ئةْــساظةى ئــة(ةى بـــةز(اى خيَػـةَاـــةضإ زةنــة(ةٔ ،
ئيُنْيَه بنمشنٕ زةبآ ( ،ة يةقةزةض خؤَنٕ ية( غيؿةتة بةضظاْةى ئة(إ بةٖطةَةْـس
زةبني ،خـ ا بةٖطةَةْسَنٕ بهنحء خؿـوء بةؾ بنمشنٕ خآ باةخؿـآ .

ئٓسـن ز(اى ئة(ة زةؾةضَ ىَ  :ﭽ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﭼ ،ية(ضةنـــنْ ٖـة َيـطـطتٓـــة(ة ( ،ة يــة ز(( تــ َة يـــة(ضةننْسا
ضِةَُٓنة ء بـةظةة ٖـةب ( ،بؤ نةغــنْيَو نـة ية خةض(ةضزطـنضةنٕ زةتطغــئَ .

ؾـــــنضةظاةنٕ زةيَــيَـــــٔ  :ﮱ ﮲) ٌُط خْ:ْٛفُع َم ْٛبَىعٍ ْٜو ِفعُٕ َل ْٛوث نْ

اخلُطب  )ٛةــنْ ٌُط خ)ٛة  ،فُع َم )ٛةــة  ،بـــة َنْــنى و ِفعُٕ َل ( ، )ٛاتــة  :يــة(ةزا نــة
ْ (غــطابؤ(ة  ،يــة ية(ضةنـــنْسا ضِةَُٓــنة ء بـــةظةة خـــ اى خةض(ةضزطـــنض ٖـــةب (( ،ةى
ضؤٕ خطب  )ٛقػــةةةنـة نطا(ة  ،فُع مَ)ٛةــة ،بـة َنْــنى و ِفعُ ٕلَ . )ٛ
ئـنةن بؤضـ ط تــطا(ة  ٌُ :ط خ )ٛ؟
أللِٕابْال ىكِ ط ْٕز )ٚيةبـةضئة(ةى ز(اى ئة(ةى
أ ٖ /ةْسةَو ط ت (ةنْة  :اض تٍط ْوََْا َ
ية(ضــةننٕ ؾـهـــن(ٕ  ،زـنض َة ــه زى َ (غـــن ئــة(ةى يــة ية(ضةنـــنْسا ْ (غـطاب ــ (،
ْ (غـي ةـةتة(ة .
ة( /ة ٖـــةْسةَو ط ت (ةـنْـــة  :اض تٍط ْو َْالم ٕبْال ىخف ٕظ) يةبـــةضئة(ةى نــة
يةبـةض ل ٕبْال ىخف ٕظ) ْ (غــطا(ةتـة(ة .
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ص( /ة ٖـةْسةَو ط ت (ةـنْة :يـة بٓ ـيٓــةزا (ؾــةى ٌط خ )ْٛؾـــثيَهة نـة ْ (غــطابــآ
ةــنْـ  :وك تٕب َ ،)ٛنزاّ ْ (غــطا(ةتـة(ة  ،خيَــ زةط تــطيَ ٌ :ط خ. )ٛ

ئٓســــن نـــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ ( ،اتـــة :

ضِةَُٓـنةيـــة يـة زْيــــنزا ( ،ة َنةـةى بـــةظةة خــ اى خةض(ةضزطـــنضة يـة ز(اضِؤشزا  ،زةــنضة
(ؾـةى زِبْٖسِ بْ) بؤخؤى تةعةزز ا زةنــنحء  ،خيَ ةػــث بــة خيثـ زةهـة ْننـنح ،
زةطـ ت ــطيَ  :زِ بْحمى دْزبِ ُْ) (اتــة  َ :ضةممــةز يــة خةض(ةضزطـــنضى تطغـــن ( ،ة
ٖسِ بُ ُْ) (اتــة  :يـيَ زةتطغــآ .
ظاْـنةنٕ ز(( (اتــنةـنٕ بؤ ضِغـثةى ﭽ ﯘ ﯙﭼ ،يـيَهـسا(ةْـة(ة :

ةــةى :زةيَـئَ ( :اتة  :ية خيَٓن(ى خةض(ةضزطنضةنْسا زةتطغنٕ وََْأَجنْز ِّبّٔيْٖخ افُُْٕ) ،
ةنخ ز ية خيَٓـن(ى خةض(ةضزطـنضةنٕ زا  ،ية غـعاى زؤظةرء ز(اضِؤش زةتطغــنٕ .
ز(( ٖ :ـةْسةَـهـيـ زةيَـ َيـٔ ٖ :سِبُْْٕ،ضُىَِّْوعٍْٜخيطعُْْٕٔ،ل ّراْعُ دِّْٙبال ً)
(اتــة ٖ :سِب ُٕ) َنْــنى ًَـهـة زةبـٔ خيط عُْٕ)ى خطا(ةتـة ْيَـ  ،بؤةـة بــة الّ
ٍ) تةعــةززاى نــطز(ة  ،ن ــة(اتة ٖ :سِب ُٕ) َنْـنةةنـــةى ئـــن(اى يـيَسةَثــــة(ة  :يــة
خةض(ةضزطنضةنٕ  ،زةتطغـٔء بؤى ًَـهـةضـٔ  ،ض ْهـة (ةى خيَؿــثـط بنغـُنٕ نـطز(ة :
بٓ ـيٓــةى  :ضِةطة خطإ ت ط ْىني)  ،بؤ ئة(ةةة نـة (ؾــةةةى بةنـنضزةٖيَـٓــطيَ ،
يةزيـنتـ ئة(ةى ز(( ضِغــثة بٓ (غــطةَـٔ  ،ئة( (ؾــة َنْـنى ز(( ضِغـثة زةطةةةْآ ،
ئة(ةـ ية ضنيَـيَـو زا نة نـطزاض ف ع ن)ةَــو نـة بؤخــؤى وفع ٕهْ) زةخــ اظءء بـؤ
خ اغــثـٓ خيَ ةػـثي بة خيــج ح س ْ) ْيــة  ،بـة خيـثـيَــو تةعــةززا بـؤ بةضنــنض
وفع ٕه) بهـنح .
الْٔإلَْْإٔالْٖأٌَ ْْ،أَضتغ َف ُسكََْٔأتُٕبُْٔإلَٗ َْ.
ضُبخاٌ ْال ٖمُّئِْبَخى َدكَْْ،أَغّدُْأَُْ َ

....

()858 – 855

[ ] 768

ده رسي هـه رده هي م
ثيَهاسـةي ئةم دةرســة
ئةّ زةضغـةَنٕ ية ض اض ئـنةةتـنٕ خيَهـسىَ  ،نة بطةثني ية ئـنةةتةنــنْ  155تـن ، )158
خـ اى خةض(ةضزطـنض يةّ ئـنةةتـنْةزا  ،بنغ ضِ((زا(ةَه زةهةى َ (غـن( طةيةنـةى زةنــنح ،
ئـة(ةـ ئـة(ة ب (ة نـة َ (غـن  ضةؾثـن نةغـ يـة ْيَـ طــةيةنةى زا ٖــةيَاصاضز((ٕء
يةطــــة ٍَ خـــؤى بطز((ْــــ بـــؤ زةــــساضى خــــ اى بــــةضظ( بــــآ (ةَٓــــة  ،بــــةآلّ يـــة(ىَ
ب (َةي ــةضظةةةى طـطت ــ (ْ ء َــطز((ٕ  ،ةــنٕ ب َي ــٗؤف نــة(ت (ٕء ( َ ،غـــنف يــة خـــ ا
خـنضِا(ةتـة(ة  ،نة ْةةنْؿـة(تيَٓـآء يـيَينٕ باـ (ضيَ.
خنؾـــنٕ يــــ َي خنضِا(ةتـ ــة(ة ن ــة يــة زْيــــن( ز(اضِؤشزا ضـننةةــــنٕ بــؤ بٓ (غ ـآء  ،خـــ اى
بـــةضظ( َــةظْيـ ضِاةطـــةةنْس(ة  :نــــة خـــ ا ٖ ـــةض نةغ ــيَه ب ـ َى  ،غــعاى زةزاحء ،
بـةظةةـ ةةنةؾـ ٖـةَ ( ؾـثيَه طـطتؤتـة(ة(  ،بـةآلّ ية قينَةتسا تنةـاـةت زةنــنح بــة
خـنضةَـعنـــــنضاْ خـــــؤ تةظنـطةنــ ــةضى بـــطِ(ازاض بـــــة ئـنةةتةنـــــنْ ( ،ة ؾـ ةَٓهــ ــة(ت (ى
خيَػـةَاـــةضى ْةخـــ ةَٓسة(اض َ ضةممــةز  نــة ْيؿـنْةنـــنْ يــة تــة(ضِاحء ئيٓسـيً ــسا
زةبيـٓٔ .
خنؾـنٕ خـ ا  خيَػـةَاــةضى نؤتـنة  ،خـؤى بــة ضـةْس (ةغـؿيَو خيَٓنغــة زةنــنحء ،
ؾةضَنْيؿـ خيَسةنـنح نة ضِة(اْةنطا(ةَثيـ خؤى بــة ٖــةَ ( زيـٗـنْييــنٕ ضِابطــةةةْآء ،
ؾةضَنْيؿـينٕ خيَاهـنح  ،بـطِ(اى خــآ بيَـٓٔ  ،تننـ غــةضؾـطاظ( ضِةَٓـُنةـ نــطا(بٔ .
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ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
(ة َ (غـن ضةؾثـن خين(ى ية طـةيةنةى بؤ زةـساضى ئيَُـة ٖــةيَاصاضزٕ  ،ئٓســن نــنتيَو
ب (َـةيـــةضظة طــــطتٓ َ (غـــن) طـ تـــ  :خةض(ةضزطـــنضّ ! ئةطــــةض (ةػـــثانح خيَؿــثــــط
ئة(اْيــء َٓيؿــج زةؾة(تنْس  ،ئـنةن بـة(ة نة ْةؾنَةنــنانٕ نطزةـنٕ  ،زةَنْؿـة(تيَٓ ؟
ئةَـةف ٖـــةض تنقيهطزْــة(ةى خؤتــة  ،نــة بـةٖؤةــــة(ة ٖــةض نةغـيَهــج بــ يَ  ،طـ َطِاى
زةنـةىء ٖ ،ـةض نةغيَهيؿـج ب يَ  ،ضِاغــثة ضِةَـ زةنـةى  ،تـؤ خؿــثي اانْ  ،زةزـن ييَُـنٕ

با (ضة( بـةظةةيـج خيَُنْسابـآ ( ،ة تؤ بنؾــثـطةٓـ يـيَا ضزاْـ ﰉ (ة يــةّ زْينةةزا( يـة
ز(اضِؤشةؿ ــسا ضـننةَ ــنٕ بــؤ بٓ (غـــة ( خ ـآ باـةخؿـــة) ئيَُ ــة بــؤ الى تــؤ طـةضِاةٓ ــة(ة ،
خـ ا) ؾةضَ (ى  :غعاةةنةّ ت (ؾ ٖـةض نةغيَو زةنةّ مبـة(ىَء  ،بـةظةةيؿـــِ ٖــةَ (
ؾـثيَه طـطتؤتـة(ة  ،ئٓسـن يـة ز(اضِؤشزا) بـؤ ئة(اْـةى زةْ (غـِ ( تـةضخنٕ زةنـةّ) نـة

خنضةَــــع زةنـــةٕء  ،ظةنــــنح زةزةٕ ( ،ة ئة(اْـــةى بــطِ(ا بـــة ئـنةةتةنـــنانٕ زةَٓـــٔ ﭳ
ئة(اْــةى زةنة(ْــة ؾـــ ةَٔ ضِة(اْــةنطا(( خيَػـةَاـــةضى ْةخـــ ةَٓسة(اض  ،ئــة( نةغـــةى نــة
خيَٓـنغـــة( ْيؿـنْةنـــنْ ) ئـــة( يــةالى خؤةـــنٕ يــة تــة(ضِاحء ئيٓسـيً ــسا بـــة ْ (غ ــطا(ة
زةبيــٓٔ  ،ؾةضَنْيــنٕ خيَسةنـــنح بـــة ٖـةضضــ ؾـــث خةغــٓسة(  ،ضِةَططةيــنٕ ييَسةنـــنح يــة
ٖـــةضض ؾـــث ْنخةغــــٓسة ( ،ة ٖـــةضض ؾـــث بــنفء غـ (زبـةخؿـ ــة  ،بؤةــنٕ ضــةآلٍَ
زةنــنحء ٖ ،ــةضض ؾــث خـطارء ظةـنْاـةخؿــة  ،يــيَينٕ قةزةغـة زةنــنح ( ،ة ئـة( بــنضة
ق ضغـة ى يةغـةض ؾــنْينٕ ب (ة) ( ئة( نؤحء ظجنيـطاْةى ية زةغـجء طـةضزْيـنْسا ب (ٕ
 ،ييَينٕ الزةبنح  ،ئٓسـن ئـة( نةغــنْةى بطِ(اةـنٕ خيَـٗـيَٓــن(ة(  ،ضِةَــعةنٕ طــطت ة(  ،خؿــثينٕ
طـطت ة(  ،ؾـ ةَٔ ئة( ضِ((ْننـيية نة(تـ (ٕ  ،نـة يةطـة َيـيسا ْيَطضا(ةتة خـ اضيَ  ،ئـن ئة(اْـة
غـةضؾـــطاظٕ ﮡ بًَــــآ  :ئــةى خةيَـهـيٓـــة ! زيَـٓيـــنبٔ َــٔ ضِة(اْــةنطا(ى خـــ اّ بــؤ الى
ٖـةَ (تـنٕ  ،ئة( نةغـةى نة َ يَـهـ ئـنغــُنْةنـنٕء ظة(ى بـةؽ ٖــ (ةـــة  ،زطــة يـة(
ٖيـــ خةضغـثـــطا( ْـــني  ،زةشةـــةْآء زةَطةَٓــآ  ،زةزـــن بــطِ(ا بــــة خــــ ا( ضِة(اْةنـــطا((
خيَػـةَاـةضة ْةخـ ةَٓـسة(اضةنـةى بيَٓــٔ  ،ئـة( نةغــةى نـة بـطِ(اى بــة خــ ا( (ؾـةنــنْ
ٖـةةة ( ،ة ؾـ ةَٓـ بهـة(ٕ  ،بـةيَـهـ غــةضؾـطاظبـٔ ﯤ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
َمَبُْو اُِْ ْٕخْٗ سٌْٔفَع ْ ُم ُْْْٔ،اإلٔختَٗ ازُْأَخ رُْ
ﯛ) ( :اتةٖ :ـةيَياـصاضز  ،اإلٔختَٗ ازَُْ ْ:
واْٖسآُْخٗ ْسأّْْ،ال ىخت ْازُْْ:فَاعَ نٌْٔو ِف ُع ٕهٌْ)  ،إختٗ ازْ) بطةثيـة يـة(ةى ؾــثيَو نـة
ضـــننة زا(ا به ــةىء ئةجنـــنَ بــسةى ( ،ة ٖـــةض ؾـــثيَو َــطؤظ بـــة ضـــنن زةبيٓ ـآ
ي ( ،ة وُخت از) بـــة َنْــنى بهــةض زىَ ( ،اتــة :نةغـيَو نــة ٖـةيَسةبص َةــطيَ ،
(ةضةـاطـــط َ
ٖـةض(ةٖـن بـة َنْــنى بةضنـنض و ِفعُٕه)ةـ ةـنْ ٖ :ةيَـاـصةَـطضا( .
ﯤ) ( :اتــة :ب (َةيــةضظة  ،السِج فْْ:اإلضط سْابْالػِْ َدٖدْْٔ،اإلٔزجْا ْإٖق ا ْ
السِجف ْٛق ٕالّْْٔفعْ ّ)  ،ضزـــ) بطةثيــة يــة يـةضظةٓـة(ةةـــةن تـــ ْس  ،إزجْا )
بطةثـيـة يـة(ة نـة ٖـةشاْيَو زض(غـج بهـطيَ  ،بـة قـػـة  ،ةنٕ بـة نـطزة(ة .
ﯷ)  :ةـنْ  :إختب ازكَْٔابت َ ُؤكَ) ( ،اتة  :تنقـيهطزْـة(ة( زةضِبـنْسْـ تؤةـة .
ﭸ)  :األُوٍِّْْ٘:ا ٖلرَْٙالْٖقِسأُْٔالَْٖكِ تُبُْْٔ،األُوٍْْ٘:وٍط ْٕبْإٔىلْاألُ ِوْْٛاألُوِّٗ ، )ْٛ
ُو ْ٘) خنيَــسةزضةَثة الى خةيَـهــيَو
أُوِّ٘) نةغـيَهة ْة زةخـ ةَٓـآء ْة زةْ (غـآ ( ،ة أ ِّ
نة ْـةؾـنضةظإ  ،ةنخـ ز خـ ةَٓـسٕء ْ (غــيٓيـنٕ ْيــة .
ﮁ)  :ال ىعْ سٔ ُْْ:اض يٌْلَكُ نِّْفَع نُْٖع س ُْبالعقِ نْٔأَْٔالػِ س ْٔحُط ٍُُْْ) ( ،اتــة :
وع ْسُٔ ) ٖـةضؾـــثيَهة نــة بـــة عةقــــٌَ  ،ةــنٕ بـــة ؾـــةضع بٓنغــطىَ ( ،ة بعاْــطىَ نــة
ؾــثيَه بنؾــة .
خْ ََْْْ،أْٔتتٕ ٖقْفُْ َفْْ٘
خٗخُْٛبقُب َ
صْ َ
ﮄ)  :ال ىٍكَ سُْ:كُنّْ َفع ٕنْتخ ُكْيُْالعُ ُقْٕهُْال ِ
ػ ٔسٖع( )ُٛاتــة :وٍُ َك س) ٖـــةض
خ َْْال ِ
اض تقِباحَ َْْٔاض تخط اٌَ َْْالع ُق ٕهَْ ْ،ف تخكُيُْبقُب َ
نطزة(ةةةنة نة عةقًَـة غــنغةنـنٕ بطِةـنضى ْـنقـؤآلةــ ء ْنؾــيــطةٓ زةزةٕ  ،ةنخــ ز
ية بـة خـطار زاْـنْ  ،ةنٕ بـة ضـنى زاْنْيسا  ،ضِازة(ةغـثـٔ  ،بـةآلّ ؾـةضةعةح ضـ نِ
زةنـنح  ،نـة ئـة(ة ؾــثيَه خــطارء ْــنقـؤآلةـة ْ .
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ػْ س ْٔ:
ﮇ ) َ :أص نُْالطَِّٗبَْْ:واْتطت َمرُّْٓاحلَٕاعّْْٔ،واْتطت َمرُّْٓالٍِفظُْْٔ،ف ْ٘ال ِ
َٗ ب) ٖــةض ؾـــثيَهة نــة
جْ ٕشُ) (اتــة  :ئةغ ـ ًَ (َ ِّ
و اْك اُْوُتٍ أَالّْ َو َْحْٗ ثُْو اْٖ ُ
َْٗ ب) ية ضِ((ي
ي ِّ َ ،
ٖةغثةننٕ ضيَصي ييَ ةضططٕ ( ،ة ْةؾػ ئيٓػنٕ ضيَصي ييَ ةضبطط َ
ؾةضعة(ة ٖ ،ةض ؾثيَهة نة ؾةضع ضِةَيسابآ  ،ئة( ؾـثة (ةضبطـيـطيَء بةنـنضبٗـيَٓطىَ .

خلبَٗ ثُْْْ:و اُْٖ ِك سُْٓز أّْٚٞخْط اض ْ،ّْٛوخط ٕض اّْك اُْأَْٔ
ﮊ)  :اخلُب ثُْٔا َ
وع ُق ٕالّ) ( ،خُب ثُ) و (خبَٗ ث) ٖ :ـــةض ؾـــثيَهة نــة يةبـــةض خطاخي ـ ْة(ةػــثـــطيَ ،
ئٓســـن ؾـــثيَه بـةضٖـةغـــج بـــآ  ،ةنخـــ ز يــة ضِ((ى َةعٓـة(ةـــية(ة  ،بـــة نةيَـــو
ْةٖـنتـ (ب ــآ  ،اخلَبا َ ٟثْجى عُْاخلَبٗ ثْْْ:و اْالَُْٖٕا َف ُْال ٍِفظْٔ َو َْال ىخظُٕزام)
(اتــــة ( :خبا َٟث) نــــؤى خبَٗ ث)ة ٖ ،ـــةض ؾـــثيَهة نــة َ اؾــك غط(ؾـــث ئيٓػـــنٕ
ْةبــآء  ،ئيٓػـنٕ خيَ خـؤف ْةبــآء خيَـ ضــنى ْةبــآ .

ط ُْْبقَّ سَْْٔٓٔ،اإلٔص سُْْ:العّ دُْٔال رٌِبُْ
ﮍ)  :األَص سُْْ:عقِ دُْالػ ٘ َْٔ،ْٞحب ُ
ٔالثِّ قِ نُ)  ،أَص س) بطةثيــة يــــة(ةى نــة ؾـــثيَو طـــطيَ بــسةى  ،ةــنٕ ضةخػـ بهــةى ،
بـة(ةى نة زةغــث بـةغــةضزا بطــطي  ،بــةآلّ إٔص ْس) بــة َنْــنى خةميـــنٕ زيَ  ،بــة
َنْــنى ط ْــنه زىَ  ،بـة َنْــنى ق ضغـــنةيـ زىَ .

طُْْْْ،
ﮎ)  :األَغِ َهُْْ:جىعُْال َغ نِّْْ،واُْٖغِّٗنّْبَْْٔ ُٖقَ ِٗدُْفَتُجع نُْاألَعْط أْْٞض َ
ٔغُ نِْف ٌُْقُِّٗ دْبَْ)  ،أَغِ َه) نـــؤى َغ ْن)ة ( ،ة غَ نْ) ٖــةض ؾــثيَهة نــة َطؤظـ
خــــآ نـــــؤح زةنــــطيَ  ،زــــن يــة طـــةضزْ بهــــطيَ  ،ةنخـــ ز يــة زةغـــجء خيَيةنـــنْ
بهــــطيَ ( ،اتــة :ئةْساَةنـــنٕ زةخطةَٓــة ْيَ ةضِاغـــثية(ة ( ،ة زةطـ تطيَ  :غُ نِْف ٌُْْ:
قُِّٗ دْبَْ) (اتــة  :خيَــ بـةغـــثـطاةة(ة .

ظ ٗئُْال ِتْ ِأ َٖبْْٕ ُِ ْٔ،
ظ ٗئْْْ،ال ِت ٕقَرْٔالتِع َ
ﮖ) :التِعصٖٔ سُْ:الٍّص سُْٚو عْالتِع َ
الط سبُْ ُُْٔاحلَدِّ)  ،تعصٖٔ سْ) بطةثيـة يـة غةضخػـنت يةطـةٍَ بـة َـةظٕ ططتٓـسا ( ،ة
ٖةض(ةٖن ت ع صٖٔس) بةَنْنى ضِةَع ييَططتٔء بة َـةظٕ طـطتٔ زىَ ( ،ة بـة َنْـنى تةَاــآ
نطزْيـ زىَ  ،نة بطةثية ية(ةى نةغيَو تةَاآ بهطىَء غعا بسضيَ  ،بـة غـعاةةى نـة
ية غعاةةن زةنضةيهطا(ة ؾةضعي نةَو بآ ،ظاْنةنٕ بة( َنْنةةف بةننضةنٕ ٖيَٓن(ة .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـ اى خةض(ةضزطـنض بنغ بـةغـةضٖـنت َ (غـن( ٖـنضِ((ٕ زةنـنح يةطـةٍَ طــةيةنةةنْسا ،
(اخيَـسةضـآ ئـةّ بـةغـةضٖــنتة ز(اى غـــعازضاْ بــةْ ئيػــطِائيٌ ب (بـــآ  ،ئٓسـن ضِةْطــة
َ (غـن( ٖـنضِ((ٕ غـةالَ خـ اةنٕ يـآ بــآ  ،ئة(ةةــنٕ بــة خيَ ةػــج ظاْياـــآ  ،ةـنٕ خــ ا
خيَـ ؾــةضَ (بٔ  :نة ضةؾثـن نةؽ ية خين( َنق (آلٕء َؿـ (ضخؤضإء قػـة بـة زةغـثنْ
بـــةْ ئيػــــطِائيٌ ٖـةيَاصةَــــطٕ  ،بــؤ ئــة(ةى يــة زيــنت طـةي ــ بـــةْ ئيػ ــطِائيٌء بـــة
ْ ةَٓـةضاةةتي ٖـةَ ( خةيَـهةنـة بيَــٔ  ،غـةضةتن زةبــآ تؤبـة بهةٕ  ،خنؾــنٕ بئَ بؤ ئـة(
ش(اْطـةةة نة خـ اى خةض(ةضزطـنض بؤى زةنضةـ

نـطز((ٕ  ،زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ( ،ة َ (غـن ضةؾثن خين(ى ية طـةيةنةى ٖـةيَاصاضز  ،بـؤ
ش(اْطةى ئيَُة  ،ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ  ،ئٓسـن نـنتيَو ب (َةيةضظة طـطتٓ  ،ئــنةن
ٖــةض نــة ض ـ (ٕ ةةنػـــةض ب (َةيــةضظة طـــطتٓ ؟! ْــةخيَط  ،بــةآلّ ق ضِئـــنٕ (ةى ز ــنضى
زةهةف ط ت (َنْة  ،ئة(ةى نة غـينم زةاليةت يةغـةض بهــنحء  ،عةقــٌَ بث اْــآ بؤخــؤى
زةضن خـآ بهـنح  ،زةةكـطتيَٓـآء ْنةؿةضَ ىَ  ،ئٓسـن نة ضــ (ٕ بؤ ئة( ؾـ ةَٓة يـة( نــنتة
زةنضة نـطا(ةزا  ،زا(اةةن بيَـسـيَيــنٕ نـــطز(ة  ،خــ اى نـنضبـةزيَـــ ب (َةيـةضظةةـةنــ
بؤ ْنضز((ٕء بيَـٗـؤف نــة(ت (ٕ  ،ةنخـ ز َطز((ٕ  ،ئةطــةضْن ٖــةض يةطـة ض (ْيــنٕ بـؤ
ئـة( ؾـ ةَٓـة  ،بؤ زةـساضي خـ ا  ،خـ اى بـة بـةظةةـ ب (َةيةضظةي بؤ ْةْـنضز((ٕ !
بؤةــة ئيٓػـنٕ زةبــآ بـنف غـةضجن ئـنةةتةنـنْ ق ضِئـنٕ بساح ْ ،ـةى َنْنةةنــينٕ بـؤ
ييَهـاساتة(ة  ،نة يةطـةٍَ ضيهُـةحء زازطــةضة ء غـيؿةتة بـةضظةنــنْ خــ اى بـآ (ةَٓـةزا
ْةط جنــآ .
ئٓسـن ئنةـن ز(اى ئـة(ة َ (غــن  ضـ

نــطز ؟ ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﭼ ( َ ،غــــن) طـ ـ ت  :ئـــةى خةض(ةضزطــــنضّ ! ئةطــــةض (ةػــــثانح خيَؿــثــــط
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ئــة(اْيـء َٓيؿـــج زةؾة(تنْــس ( ،اتــة  :بنةـــ ئة(ةْــسة نةَ نـــ ضِةينٕ ٖـــةب (ة  ،نــة
َٓيؿـــينٕ خيَـ ة بؿة(تيَٓــ  ،ئةطــةضْن َ (غــن  ط ْـنٖ بــة ئةْكةغــث ْةنــطز(ة ،
ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﭼ  ،ئٓســـن ئـنة ــن بـــة(ةى نــة ْةؾنَةنـــنانٕ نطزةــنٕ ،

زةَنْؿة(تيَٓ ؟ نة(اتة  :ئة( ضةؾثـن خين(ة ضِةـ غد ء قػـة ضِؤةؿـث (ة ْ ،ةؾــنَييةنينٕ
نطز(ة  ،نـة ؾـنةػـثةى ئة(ةبـٔ  ،خـ اى زازطـةض ب (َةيةضظةةنٕ بؤ بٓيَـطيَء ئـن(ا بيَٗـؤف
بهــة(ٕ  ،ةنخـ ز مبطٕ  ،ئةطـةضْن ئـة( ئةجنــنَـة بـآ خيَؿــةنــي

ْةبــ (ة ! ﭽ ﯴ ﯵﯶ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﭼ  ،ئةَـــةف ٖــــةض تنقيهـ ــطزْة(ةى
تؤةة ٖ ،ـةض نةغيَهج ب ىَ  ،بـةٖـؤي تنقيهطزْة(ةى خؤتـة(ة  ،ط َــطِاى زةنـــةىء ٖ ،ــةض
نةغـيَهـيؿـج ب يَ  ،ضِةَُٓنة زةنةى ( ،اتـة( :ةػـــث تـؤ ٖـي قةةـــس( بــةْسةَه يةغــةض
ْيــة  ،بـةآلّ ييَطةزا َةبـةغـج ئة(ةْية خـ ا يةطـؤتـطة خةيَو طـ َطِا زةنــنحء  ،يةطــؤتطة
خةيَـو ضِةَُٓنة زةنـنح ! َ (غـن َ ةبـةغـث ئة(ة ْية  ،بـةيَـهــ َةبـةغــث ئة(ةةـة
بًَــــآ  :خـــ اةة ! تــؤ زةغـــثج نطا(ةةــة( زةغـــثةآلت تــؤ ( ،ة (ةػـــث تــؤ ٖــي نــؤحء
بـةْسةَه يةغـةض ْية  ،بـةيَـهـ ضِةٖـنةـة ( ،ة ٖـةضضـ بثة(ىَ زةةهةى  ،بــةآلّ خــ ا ضــ
زة(ىَ ؟ تةْيـن ئة(ةى نة ضيهُـةت بيدـ اظىَء ؾـنةػـثةى غيؿةتة بـةضظةنــنْيةت ( ،ةى
ظؤض زــنضى زةهــةف بنغــُنٕ نــطز(ة  ،خـــ اى نــــنضظإ  ،غـثةَهـــنضإء خطاخهـــنضإ طـ َطِا
زةنـــنح ( ،ةى زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﭹﭺ ﭻ ﮁﭼ إبراهي ــم ( ،اتــة :خـــ ا
غـثةَهـنضإ ط َطِا زةنـنح  ،ئةزى نآ ضِةَُٓنة

زةنــنح ؟ زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﭼ الشـورى ( ،اتة :خـ ا ٖيـساةةت ئة(اْــة زةزاح نـة ية زيَــة(ة بـةضة(
خـ ا زةطـةضِةَٓــة(ة(  ،زيَينٕ بؤ الى خـ ا (ةضزةضةضخيَٓـٔ .
ئٓســـن َ (غـــن زة َيــآ  :ﭽﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ  ،تــؤ
خؿــــثي إء غـةضخةضؾــــثينضَنْ  ،زةزـــن ييَُـــنٕ باـ ـ (ضة( بــــةظةةيج خيَُــنْسابـــــآ ( ،ة
بيَط َنٕ تؤ بنؾـــثـطةـٓـ يــيَاـ ضزاْ .
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ء زةيَــآ  :ﭽ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ( ،ة يــــــــــةّ شةنْـــــــــة
زْيـنةيـةزا ضــننةَنٕ بـؤ بٓ (غــة ( ،اتـة :ضــننة( خيَـط( خؤؾـييُنٕ بــة قػـُةح بهـة ،
ضـ ْهة ْ (غــــني ضِةَــعى بطِةــنض زاْــة  ،خـــ اى بـــةضظ( َةظْـيــــ ؾـــثيَو بطِةــنض بــساح ،
زةةهــــنح  ،نة(اتـــــة  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ  ،يــــةّ زْيـنةــــةزا

ضـننـةَنٕ بؤ بٓ (غـة َ ،ةبةغــج ئـة(ة ْيـة خـ ا يـةالى خؤى بيٓ (غآ ! بةيَـه ةـنْـ :
بؤَـنٕ بطِةــنض بسة( بؤَــنٕ بهــة  ،ئٓسـن ئـة( ضـننةةـة ضيية ؟ بيَطـ َـنٕ ٖــةَ ( ؾــثيَو
زةطـطةَثة(ة ( ،ةى  :يةف غـنغـي  ،تةبـنة  ،ضِظمء ضِؤظةـ ظؤض  ،غـةضنة(تٔ  ،زازطــةضة

ْيَ خـؤةـ ٖ ... ،ثـس  ،ﭽﭘ ﭙﭼ ( ،ة يـة ز(اضِؤشةؿـسا ضــننةَنٕ بــة قػـــُةح
بهة  ،نة زةــنضة َةبـةغـج ية ضـننــةى ز(اضِؤشةـ  ،بـةٖـةؾـث خـ اةة .

ية نؤتـنة زا زةؾــةضَ يَ  :ﭽﭚ ﭛﭜﭼ ،بيَط َنٕ ئيَُة بؤ الى تؤ طةضِاةٓة(ة ،

(اتـة  :ية( ٖـة َيـة( نةَ نـ ضِةيـنْةى نة نطز((َنْـٔ  ،طـةضِاةٓة(ة( خةؾــيَُنٕ ب (ةٓــة(ة ،
تؤف يـيَُنٕ خؤؾــاـة ( ،ة ضـننــةى زْيــن( قينَةنــنٕ بـة قػــُةح بهــة.
ئٓسن خـ ا ( ةآلَ زةزاتة(ة  ،زةؾةضَ ىَ  :ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭼ

(اتـة  :خـ ا) ؾـةضَ (ى  :غعاى خؤّ ٖـةض نةغـيَهِ بـ ىَ  ،ت (ؾـ زةنـةّ  ،بــةآلّ خــ ا
غـعاى خؤى ت (ؾ نـآ زةنـنح ؟ بة تةئهـيس ت (ؾ ئة( نةغـنْةى زةنـنح نة ؾـنةػـثةى
غــعاى خـ اى زازطةضٕ  ،خننيـ بؤ خـ ا نة ؾـث بة طؤتـطة بهـنح  ،ةنٕ ية خـؤ(ة خةيَــو

غــــــعا بــــساح  ،ئــــةزى خـــــ ا ْةةؿــــةضَ ة  :ﭽﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼالهســــا ( ،اتـــة  :بيَط َـــنٕ
خـ ا بـة ئةْساظةى ق ضغـنة طـةضزةًـةةةى غـثةّ ْننـنح ( ،ة ئةطـةض ضـننة بآ  ،خنزاؾـث

ضــةْس بـةضاْاـــةض زةزاتــة(ة ؟ ةــنٕ ْـنؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﯝ ﭼ

الشـورى ( ،اتة :غعاى خطاخةةةى  ،خطاخةةةن (ةى خؤةةت

؟ ةـنٕ ْـنؾــةضَ ىَ  :ﭽﮎ
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﭼاألنعـــــام ( ،اتـــةٖ :ــــةض نةغــيَو ضـننةةـــةى بهــــنح  ،زة بـةضاْاــــةض
خنزاؾـث ٖـةةة  ،بـةآلّ ٖـةض نةغـيَو خطاخةةةى بهـنح  ،تةْيـن بـة ئةْساظةى خطاخةنـةى
غعاى ٖـةةة ( ،ة ئة(إ غـثةَينٕ يــآ ْننطيَ ؟
ئٓســـن يةبـــةضض (اةــة ؟ ضـ ْهة (ةى خـــ ا ؾةضَ (ةــةت

 :ﭽﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭼ ( ،اتــة ( :ة بـةظةةـــ َــٔ ٖـــةَ ( ؾـــثيَه طـــطتؤتة(ة  ،زةــنضة يــة زْيــنزا
بـةظةة خـ ا ٖـةَ ( ؾـثيَه طـطتؤتة(ة  :نـنؾـط( َػـــ يَُنٕ  ،بنفء خطار  ،تـةضِ( (ؾـو
 ،شةــــنْساض( بــــآ شةــــنٕ  ،ض ـ ْهة ٖــي ؾـــثيَو بـةب ــآ ضِةضــِء بـــةظةة خـــ ا ْ ،نت اْ ــآ
بـةضزة(اّ بـآ  ،بـةآلّ ئـةزى ية ز(اضِؤشزا ؟

زةؾــــــ ــةضَ ىَ  :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭼ  ،يةَـة(ز(ا( ية ز(اضِؤشزا تنةاـةت زةنةّء) زةةٓ (غِ  ،بؤ ئة(اْةى
نــة خنضةَــــع زةنــــةٕء  ،ظةنـــنح يــة َــن َي خؤةــنٕ) زةزةٕ ( ،ة ئة(اْــةى نــة بــطِ(ا بـــة
ئـنةةتـةنـنْ ئيَُــة زةَـٓٔ .
ةةنـيَو بـؤى ٖـةةة بًَــآ  :ظةنـنح ية َةزةٓة ؾةضِظ ب (ةء ئـةّ غــ (ضِةتةف يـة َةنهـة
ٖـنتــؤتة خــ اض ؟ زة َييَيــٔ  :ضِاغــثة  ،ظةنـــنح بــة( ؾــيَ ةةةى نـة زةبـآ ية(ةْـسة ئة(ةْــس
بسضيَ  ،ءة بسضيَ بــة( نةغــنْةى ئــة( غــيؿةتنْةةــنٕ تيَــسإ  ،يـة َةزةٓــة ؾـةضِظ بـ (ة ،
(ةى خنةةن ئيػالّ  ،بـةآلّ ية َةنـهةف َػـ يَُنْنٕ ؾةضَنْينٕ خيَهطا(ة َ ،ـن ء غـنَنْـ
خؤةــنٕ باةخؿـــٔ ( ،ةى ضــؤٕ ؾـةضَنْينٕ خيَهـطا(ة نــة ْ ةَـص بهـةٕ  ،بـــةآلّ ْـةى خ َيــٓش
ْ ةَـصة ؾةضِظةننٕ ٖ ،ةتن ية ؾـة(ى َيعـ ِطازسا ؾةضِظ نـطا  ،بةآلّ بةطـؿـث ْ ةَصةنٕ نطز(ة ،
خنضِاْــة(ةةنٕ نــطز(ة  ،ظةهطةــنٕ نــطز(ة  ،بـــة ٖـــةَنٕ ؾــيَ ةف َــن َي خؤةــنٕ بـةخؿــــي ة ،
زةنضة َةبـةغـج ية ظةنـنتيـ ئة(ةةة نة تؤ َـنيَـ خؤحء ْةؾػــ خـؤح خـنى بهــةةة(ة ،
يـة(ةى نة خةة ةغـج بـ بـة َنٍَء غـنَنْةنـةتة(ةء زةغـثـج ييَـ ْةبيَثــة(ة !
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ئٓسـن خـ ا  خيَٓنغـةى ئة(اْة زةنـنح نة تنةاـةتيـنٕ زةنــنح بــة بــةظةة خؤةــة(ة ،

زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭼ ،ئة(اْةى ؾـ ةَٔ ضِة(اْـةنطاى
خيَػـةَاــــةضى ْةخــــ ةَٓسة(اض زةنـــة(ٕ  ،نــــة بيَطـ َــــنٕ َةبةغــــج َ ضةممـــةزة ،
ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ  ،ئة( نةغـةى نة

خيَٓنغـة( ْيؿـنْةى ية تة(ضِاحء ئيٓسيًسا يـةالى خؤةنٕ  ،بـة ْ (غطا(ى زةبيٓٔ .
ئٓسـن ئنةـن ئـة( ضِة(اْةنـطا(( خيَػـةَاـةضة ْةخـ ةَٓسة(اضة  ض يـيَيـنٕ زة(ىَء زا(اى

ضيينٕ يـيَسةنـنح ؟ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ  ،ؾـةضَنْينٕ
خيَسةنـنح بـة ٖـةض ؾـثيَو نة بـة عةقـٌَء ؾـةضع خةغٓسة(  ،ضِةَططةينٕ ييَسةنــنح يـة ٖــةض

ؾــثيَو نة بة عةقـٌَء ؾـةضع ْ ،نخةغـٓسة  ،ﭽﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ ( ،ة ٖةضض ؾـث بنفء غـ (زبةخـء خؤفء بـةيةظظةتة  ،بؤةنٕ ضـةآلٍَ

زةننحء ٖ ،ةضض ؾـث خطارء ظةنْاةخؿـة  ،يـيَينٕ قةزةغة زةننح  ،ﭽﮋ ﮌ
ي ؾـــثينٕ يــــآ
ﮍﭼ ( ،ة ئــة( بــنضة ق ضغـــةى يةغـــةض ؾــــنْينٕ بـ (ة  ،نــة ٖـــةْس َ
ق ــةزةغة نــطا(ة( ضِةَيــنٕ ييَطي ــطا(ة) يةغـــةض الزةبــنح  ،ض ـ ْهة ئــة(ة ٖـــةَ (ى بـةٖـــؤى
ط ْنٖ ٖـةيَة( نةَ نــ ضِة ةةنـنْيـنْة(ة ب (ة  ،نة خـ ا بـة(ة غـعاى زا(ٕ  ،بــةآلّ ز(اى
ٖنتٓ خيَػةَاـةضى ْةخ ةَٓسة(اض  ئة( زؤضة غـعاةنْة ْةغذ زةبٓة(ة(  ،ئـةظَ (ْيَه
تـنظةى زةٓــساضة زةغـج خيَسةنــنح ( ،ة ئـة( بـنضة ق ضغــنْةى خطا(ةتـة غــةض ؾــنْينٕ ـــ
بــــةتنةاةت

خــــن(ةٕ نثيَاـةنــــنٕ ـــــ ٖــــةَ (ةنٕ الزةضـــٔ  ،ﭽﮎﮏ ﮐ

ﮑﭼ (ة ئـة( نـؤحء ظجنـيـط( خيَـ ةْساْةى ية زةغــجء طـةضزْيــنْسا بـ (ٕ  ،ييَيـنٕ
الزةبــنح  ،زةــــنضة ئــة(ة تةعايـط َةــه َةعٓـة(ةـــية َ ،ــةضص ْيــة خة َيــو نــؤحء ظجنيــطى
ئـنغــٓ ية زةغـجء خـآء طـةضزٕ زا بـ ( بـــآ  ،بـةيَـهــ َةبةغــج ئة(ةةــة ئـة( عـنزةحء
ْةضةَثة ْةؾـنَنْةةـنٕ  ،ئة( نـًـث (ضة ْـنضِةَهةةنٕ  ،نـة زةغـجء خ َي طـطت (ٕ ( ،ةى نـؤحء
ظجنيـ ــط  ،يـــة ٖــــةَ ( ضِ((ةنــــنْ غـينغـ ــي ء نؤَةآلةـــةتي ء خيَعاْيــ ء ٖ ...ثـــسة(ة ،
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خيَػـةَاـةضى ْةخـ ةَٓــسة(اض  ئـة( نـــؤحء ظجنيــطاْة ٖـةَ (ةــنٕ زةخػــيَٓآء  ،الةـنٕ
زةبنحء ئـنظازةنٕ زةنـنح .
ﭽﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﭼ ،
ئٓسن ئة(اْةى بطِ(اةنٕ خيَٗـيَٓن(ة( (اتة  :بة( خيَػةَاةضة) (ة ضِةَعةنٕ يـآططت ة( بةٖيَعةنٕ
نطز(ة  ،خؿـثينٕ طـطت ة( غــةضةنٕ خػــث ة ( ،ة بــةز(اى ئـة( ضِ((ْننــيية نـة(ت (ٕ  ،نـة
يةطةيَــيسا ْيَطضا(ةتــة خـ اضيَ نــة ق ضِئنْـة)  ،ﭽﮞ ﮟ ﮠﭼ  ،تةْيـــن
ئة(اْةٕ غـةضؾطاظ.
ئٓسن ية نؤتنة

زا  ،خ ا بة خيَػةَاةضى خنتةّ زةؾةضَ ىَ  :ﭽﮢ ﮣﮤ

ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﭼ بًَـــــــــآ :
ئةى خةيَـهيٓـة ! زيَـٓيـنبٔ َٔ ضِة(اْةنطا(ى خـ اّ بـؤ الى ٖــةَ (تنٕ  ،ئـة( خــ اةةى نـة
َ يَـه ئـنغـُنْةنـنٕء ظة(ى بـةؽ ٖ (ةـة .
نة زةؾـةضَ ىَ  :ئـةى خةيَـهيٓــة ! (اتـة :بــة ضِةفء غـديية(ة  ،بــة عـةضِةةء غةةــطى
عـةضِةبة(ة  ،بة ْيَط( َيَ ة  ،بـة (ضز( زضؾـثة(ة  ،ية ٖـةض ؾـ َةـٓيَـهٔء بة ٖةض ظَـنْيَهٔ ،
َٔ خيَػـةَاـةض( ْ ةَٓـةضى نؤتـنة خـ اى خةض(ةضزطـنضّ ٖ ،ـة َيـطـطى ز(ا خةةـنَ خـ اّ بـؤ
ٖـةَ (ت ــنٕ  ،ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ  ،زطـــة يــة( ٖــي خةضغـث ــطا( ْيـــٔ ،

زةشةــــةْآء زةَطةَٓــــآ  ،ﭽﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠﭼ  ،زةزن بـطِ(ا بــة خــ ا( ضِة(اْـةنطا(( خيَػـةَاــةضة ْةخـ ةَٓسة(اضةنــةى

ب َيــٓٔ  ،ئــة( نةغــةى نــة ب ـطِ(اى بـــة خـــ ا( (ؾ ــةننْ ٖـــةةة  ،ﭽﯡﯢ
ﯣﭼ( ،ة ؾـ ةَٓ بهة(ٕ ضِةَـ ضِاغـج ططت ( بـٔ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

با سيك هل با ره ى ديا ر يكر د ني كا تي دا ان ني ميقا تي
7

هح فتا هك هس هك ى هك لي موو سا وه هل هك ل خو ا د ا
7

َـةغــةيـــــةى ةةنـــــةّ  :نـــــة زةؾةضَـــــ ىَ  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ( ،اتة ( َ :غــن ضةؾثــن خيـن(ى يـة ْيَـ طــةيةنةةسا
ٖـةيَاـصاضز ،بؤ ش(اْطـة نـنحء ؾــ ةَٓ زةنضةهــطا(ة ) ئيَُـة  ،ئٓســن ننتيَـو ٖــةشإ ى
ظة(ى) ططتٓـ َ (غـن) ط تـ  :خةض(ةضزطـنضّ ئةطــةض (ةػــثانح خيَـؿـثــط ئة(اْيـــء
َٓيـؿـــج زةؾة(تـــنْس  ،ئنةـــن بةٖـــؤى ئـــة(ة(ة نـــة ْةؾنَةننْـــُنٕ نـطز((ةـــنْة  ،يــة
ْيَـ َـنٕ زةبـةى ؟! يـيَطةزا ظاْنةنٕ زةضبنضةى نـنحء  ،ضؤْيـةت ئة( زةساض( ش(اْطـةةة ،
ظؤضةنٕ قػـة نطز((ٕ  ،بـةآلّ ئة(ةْـسةى َـٔ غــةضجن ئـة( بيػــج غــ تةؾػـــيــطةّ
زا(ة  ،نــة ٖـةَيؿــــة بـــؤ تةؾػـيـطنطزْــــ ئـنةةتةنــــنٕ غــةضجنـيـــنٕ زةزةّ  ،ز(( ضِاّ
نـة(ت (ْـة بـةضضـن( :
ةـــةى ٖ :ـــةْسةَو زةيَــئَ ٖ :ـــةض زــنضى ةةنــةّ نــة َ (غـــن ضــ (ة بــؤ (ةضطـــطتٓ
ية(ضةنـنْـ تـة(ضِاح  ،نة ضــٌ ؾــة(ى خيَ ـ (ة  ،ئـة( نــنتة ئـة( ضةؾثــن نةغــةى
يةطـةٍَ بـ (ة( يةطـةٍَ خـؤى بطز((ٕ  ،بـةآلّ ئةّ ضِاةــة بيَـٗـــيَعة( خؿــج ئةغــث (ض
ْيــة  ،بـة ٖي بـةيَــطـةةةن (ا نـة ؾــنةنْ بــنؽ بــآ .
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ز(( ٖ :ـةْسةَـو زةيَـئَ  :ئة(ة زةـساضةَه زةهـةى تنةاــةح بـ (ة ( ،ة ٖـي خةة ةْـسة
بـة( نـنتة(ة ْةب (ة  ،نـة َ (غـن ضــ (ة يـة(ضةنـنْ (ةضطـطت (ٕ .
زةــنضة َٔ بة طؿـــث ئـةّ ضِاةةّ خــآ ضِاغــثة  ،بـةآلّ بةتنةـاــةح يكــ خيَٓســةَ ،
ضـ ْهـة  :ئـنةـن ئة( زةـساض( ش(اْطـةةة بؤض بـ (ة ؟
يـة(بــنضة(ة خيَـٓـش ضِا ٖـةٕ :
َ )1ب س)ْٙء ظؤضبــةى ت ةَــصةضة(اْ ق ضِئــنٕ ط ت (ةــنْة  :بـؤ تؤبــةنطزٕ يــة طــؤيو
خةضغــثييةنة ب (ة ( ،اتـة  :بؤ خةؾـيَُنٕ ب (ْة(ة( خنغــن( ٖيَٓــنْة(ة بــ (ة يــةالى
خـــ ا  ،بـةٖـــؤى ئــة(ة(ة طؤي ــهينٕ خةضغـــث ة َ ،ب س )ٙية(ب ــنضة(ة ط ت (ةــةت :
ك سُُْْٓٔ:اخت ازْوُٕض َ ْٜوَْْ َقٕ َو َْْض ب َعنيْزجُ ّْ َلمِٕ ِق َْٔاألَج ٔنْ
ٖ ُق ٕهُْت عالَْٜذَ ِ
الٓ ْ َرْٔٙعْدُْٓا َْأُْٖمِ َق آُْ َفٗ ْ َْْ َب ّْٔيْ َلمِتِ ٕب ْٛوَىِ ْاْك اُْْ َو َْ َفع ْنْضُ َفّ اْ َّٔ ٟيْ َف ْ٘
َأو ٔسْالعَج ٔن)(( ،)1اتة :خــ ا ْـن(( ةـنزى ٖــةض بــةضظ بــآ  ،زةؾـةضَ ىَ ( َ :غــن يـة
طـــةيةنةى خــؤى ضةؾـث ــن خيــن(ى ٖـة َي ــاصاضز بــؤ ئــة( نـــنتة  ،ئــة( ش(اْطـــةةةى نــة
بـةيَـ َيـٓ زاب ( بـة َ (غـن  ،ئة( خةيَـهة بيَٓــآ بـؤ خةؾـيَُنٕ ب (ْـة(ة  ،يـة(ةى نـة
ْةؾنَةنـنْيـنٕ نطزةـنٕ زةضبـنضةى طؤيـو خةضغــثيـ .
طْدَِّ ْ،ٍْٙقْاهْْ:إُِْٔ
ئٓسـن ٖـةض ية(بــنضة(ة َب س )ْٙئـةّ زةقةؾـ ٖيَٓـن(ة  :عَْْال ّ
طْ ًَْأَُْٖأتٗ ْْ َفٌْْ٘ اعْٕ َوَْْب ٍَْْ٘إٔضْساَٟٗنْْٖ،عْ ت َرزُُْٔٔإ َلْٗ َْْ
ا ََْأوسْوُٕض ْٜع َمٗ َْْال ِ
جْ ّْع َمْْٜ
َوَْ َعب ْا َْٚالعَج ْنْْٔٔ،عْدُِيْوٕ َع ْدّاَْ ْ،فاخت ْازْوُٕض ْٜقَْٕوُْْْض ْب َعنيْز ُ
عٗ ٍَ َْْْ،ثُيِْذِبْ َب ّٔيْلَ ٗع ت َرزُٔاَْ ْ،ف َمىِاْأَتُٕاْذ َل َْال ىك اُْْ َقْالُٕاَْ ْ:لَْْ ٌُْؤ َوَْ َلْ َْْٖاْ
كمٖىت َُْْ ْ،ف َأ ٔزٌ آُ!ْفَ َأخ رتُّيُْالص اعَ َقُْٛ
وُٕض ْٜح ِت  ٌْٜسْٝا َْجّ س َّ ْ،ْٚف ٔإ ٌِ َْ َق دْ َ
َفىا ُتْ ٕاَْ ْ،ف َق اًْوُٕض ْٖٜب َكْْٖ٘ٔ دعُْٕا َْٖٔ ُق ٕهُْْ:زبِّْوْاذاْأَ ُق ٕهُْ َلب ٍَ ْ٘إٔض ساَٟٗنْإٔذاْ
غ ْ ٠أَِ َم ِك تُّيْ َو َْ َقب نْٔٔإ ِّٖ ا( ،)2()ٙاتــة :يــة
خٗ ازُِيَْ ْ،ل ْٕ َ
َأتٗ تُُّئْ َق دَْأِ َم ِك ْ َ
غـ ززةي ــة(ة نــة ةةنيَهــة يــة ظاْنة ــنْ تـنبيع ــني) طـيَطِزضا(ةت ــة(ة زةيَــــآ  :خـــ ا
ؾةضَنْ بـة َ (غـن نطز  :نة ٖـةْس َي خةيَـو ية طـةيـ بــةْ ئيػــطِائيٌ بيَٓـآ بـؤ
زةـساضى  ،بؤ ئة(ةى زا(اى يــيَا ضزْ يـــآ بهـــةٕ  ،بـةٖــؤى ئــة(ةى نـة طؤيـهـــينٕ
(ْ)1جاوعْالبٗاُْْ،جْْْ،ْ9صْْ . 78
(ْ)2جاوعْالبٗاُْبسقيْ. 15073ْ:
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خةضغـــثا ( ( ،ة نـــنتيَه بــؤ زة ــنضة نــطزٕ ( َ ،غـــنف ضةؾ ــثن خيــن(ى بــؤ خــؤى
ٖـةيَاصاضزٕ ية ْيَ طـةيةنـةةسا  ،ز(اة يةطـةٍَ خؤى بطزْ  ،تننــ خنغــن( بـؤ خــ ا
بيَٓٓة(ة( زا(اى يـيَا ضزٕ بهةٕ  ،نـنتيَو ض (ْـة ئة( ؾـ ةَٓة ط تينٕ  :ئةى َ (غن !
ئيَُـــة بـ ـطِ(اح خـ ـآ ْنٖيَـٓيـ ــٔ  ،تننــــ بــــة ئـنؾـ ــهطا خــــ ا ْةبيـٓيـ ــٔ َ ،ـــنزاّ تـــؤ
ؾةضَنةؿـثج يةطـةيَسا نطز  ،زةبآ خيَؿـنْ ئيَُةؾـ بـسةى  ،ئٓسـن طـةضزةيـ (ييَو نة
ئـنطـــطى ت َيــساب ( يــة ئـنغ ــُنْة(ة ٖـــنتة خـــ اضة(ةء ٖـةَ (ة ــنٕ َــطزٕ ( َ ،غـــنف
ٖـة َيـػـنةـة(ة طـطةن( يةبـةض خـ ا خـنضِاةة(ة  ،زةةطـ ح  :ئـةى خةض(ةضزطـنضّ ! ضـ يـة
طـةيـ بـةْ ئيػــطِائيٌ بهـةّ  ،ضيـينٕ خآ ب ًَيَـِ  ،نـنتيَو نة ض (َة(ة الةـنٕ ؟ يـة
ننتيَهسا ئة(اْةى ضـننةنـنْينٕ ب (ٕء ٖـة َيـُاصاضزب (ٕ ٖ ،ـةَ (ةـنْج ؾة(تنْس((ٕ ،
خةض(ةضزطـنضّ ! ئةطـةض (ةػــثاـنح َٓيــء ئة(اْيؿـــج خيَؿــثـط زةؾـة(تـنْس .
ٖـةض ية(بنضة(ة َب س )ٙئةّ زةقةؾ ٖيَٓـن(ة  ،يةغــةض ئـة( بنبــةتة  :عْ َْٔابْ َْٔ
جْ َّْ ْ،فاختْازْضْب َعنيْ
عبِ اعَْٔ ْ،ق اهْْْ:ك اُْا َُْأو سَُْٓأُْٖختازْ َوَْ َقٕ َو َْْضب َعنيْز ُ
ط ٍاْو ْاْ
زجُ ّْ َف بسِشْبَ ّٔيْلَٗ دعُ ٕاْزبِ ُّيَْ ْ،فك اُْ َفٗى اْ ع ُٕاْا َْأَُْ َقالُٕاْْ:المُّٖيَِْأع َ
طَْأحدّاْبعدٌاْ!ْفَ َكْ ٔسْٓا ُْذ َلْ َْ َوَْْ ُعْأّ َٟيَْ ْ،ف َأخْرتُّيْالسِج َفْ( ،)1()ٛاتـة:
َل يْتُع َ
عةبس(يَـىى نـ ضِى عةباـنؽ خـ ا ية خؤيء بنب ضِاظى بـآ  ،زةيَــآ  :خــ ا ؾـةضَنْ
بـة َ (غـن نطز  ،نة ضةؾـثن خيـن( ية طـةيـةنةى ٖـةيَاـصةَـطيَ  ،ئة(ةـ ضةؾثن خين(ى
ٖـةيَاــــصاضزٕء يةطـــة ٍَ خــؤى بطزْ ـ بــؤ زةؾـــج  ،بــؤ ئــة(ةى يــة خةض(ةضزطـــنضةنٕ
بدـــنضِةَٓة(ة  ،ئٓســــن يةْيَـــ خنضِاْة(ةنـــةةنٕء زا(انـطزْـــةنةةنٕ زا  ،ط تيـــنٕ :ئـــةى
خـ اةة ! ؾـثيَهُنٕ خـــآ بـسة  ،نــة خـيَـ ئيَُـة ْةتسابــآ بــة ٖـي نؤَةيَـيَــو ( ،ة
يــةز(اى ئيَُــةف ْةةــسةي بـــة ٖــي نــةؽ  ،خـــ اف ئــةّ زــؤضة خنضِاْــة(ة( زا(اةــةى
ئة(اْـ خــآ ْـنخؤف ب (  ،بؤةــة بـ (َةيـةضظة طـطتٓ .
ٖ )2ـــةْسةَه زةه ــة زة َي ــئَ :بـةٖـــؤى ئـــة(ة(ة ب (َةي ــةضظة طـــطتٓ  ،نــة ط َـــنْ
خطاخيـنٕ بة َ (غــن بــطز(ة( الؾــينٕ يــيَسا نـة َ (غــن ٖــنضِ((ْ نـ ؾــث ة  ،زةـنضة
ٖـنضِ((ٕ خيَـ َ (غـن َطز(ة ( ،ة خةيَـهيَـه ظؤض ية بــةْ ئيػـطِائيٌ ط تــ (ةنْة :
ئـةى َ (غـن ! تؤ ٖـنضِ((ْـج نـ ؾـث ة  ،بؤةــة خـ اى َـيـٗـطةبـنٕ ؾـةضَ (ةةت  :بـن
خةيَـهـيَهـينٕ بــآء بدـنضِةَٓــة(ة  ،زا(اى يـيَاـ ضزٕ بهــةٕ .
(ْ)1جاوعْالبٗاُْبسقيْْ . 15075ْ:
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( )3ة ٖـةْسةَه زةهـة ط تـ (ةنْة  :ئـة( ب (َةيـةضظةةة بؤةـة ئـة( خةيَــهةى طــطت ة ،
ض ْه ــة ئـــنَنزة ْــةب (ٕ (اظ بيَٓ ــٔ يــة تيَهـةيَيـــ يةطـــةٍَ ئة(اْــةزا نــة طؤيه ــينٕ
خةضغـث ة ْ ،ةى يةبـةضئة(ةى طؤيـو خةضغـج ب (ٕ  ،ئة(اْةى طؤيهـينٕ خةضغـثا ( ،
غــعاى خؤةنٕ (ةضطـطح  ،بـةآلّ ئة(اْة ئـنَنزة ْةب (ٕ (اظةنٕ يــآ بيَٓـٔء ز((ضةينٕ
يــآ بطـطٕ  ،بؤةـة خـ اى بـنآلزةغـج ئة( ب (َةيـةضظةةـةى يــآ زا(ٕ .
( )4ة ية ضِة اةةت شَـنضة )15084زا نـة َب سٖ )ْٙيَٓن(ةـةت  :عْ َْٔابْ َْٔع ِبْاعْْٕ:أَُِْ
ط ب َعنيْا ٖل َرَْٖاخ تازُِيْوُٕض َ ْٜوَْْ َقٕ َو َْْْٔ،إٌِى اْأَخ رتُّيُْالسِج َف َْ،ُْٛأٌِ ُّ يْ َل يْ
ال ِ
ٖسض ٕأْ َل يٍْٖ ّٕاْع َْٔالعَج ٔن) ( ،اتــة :عةبـس( َي ــىى نـــ ضِى عــةبانؽ خـــ ا يــة
خـؤىء بنبـ ضِاظى بـآ  ،ط ت (ةـةت  :ئة( ضةؾثنةةى نة َ (غــن ٖـة َيـياــصاضزٕ يـة
ْيَـ طـةيةنــةى زا  ،بؤةـة ب (َـةيــةضظة طــطتٓ  ،ض ْهــة ضِاظى ْـةب (ٕ بـــة طؤيــو
خةضغـثي  ،بـةآلّ ضِةَطـطةيؿـينٕ يـآ ْةنطز ( ،اتة :بـآ ٖـةيَ ةَػـج ب (ٕ .
 )5ئـة( غـعاةة بؤ خنبةْـسنطزْيـنٕ بـ (ة بة تـة(ضِاتـة(ة َ :ب س )ٙيـة تةؾػـيـطةنــةى
خـؤى ( ،ة إبَْكثر)ةـ ية ال ىْصبابْال ىٍْرْفْ ْ٘تّ رٖبْتفط رْإب َْك ثرْ)
الخــةضِة )62زا ٖيَٓن(ةنْــة يــة تةؾػـي ــطي ٖـــةضز(( ئـــنةةت )56 ( 55ى غـــ (ضِةت
بـةقـةضِةزا  ،نة يـة ضِاغــثييسا َـٔ ئـةّ ضِاةــةّ بــة زيَـة(ة ْ (غــن(  ،زةتـ اث بًَـيَِ :
بـةٖ َيــعتطة  ،يــة(ةى نــة ئــة( ضةؾــثن نةغـــة بــؤ َةغـــةيةى خنغـــن( ٖيَٓـنْــة(ة يــة
طؤيـو خةضغـثي ضـ (بٔ ٖ ،ـةضضـةْسة ئة(ةـ ضِ((ةَه ٖــةةة( زةضيَثــة زيَـــة(ة ،
بـةآلّ َٔ ئـةَـةّ ظةنتط بـة زيَــة(ة ْ (غـن .

ز(( ئـنةةتةن ــةف بـــةّ ؾ ـيَ ةةةٕ  :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ ( ،اتـ ــة ( :ة ةـــنز بهـ ــةْة(ة نــــنتيَو
ط تثنٕ  :ئةي َ (غـن ! بـطِ(اح بــؤ ْنٖيَـٓيــٔ ٖــةتن بــة ئـنؾـــهطا خــ ا ْةبـيٓيــٔ ،
ئيسي ية غعاي ئة(ةزا ٖـة(ضة تطةؿـكةةةى يـيَيـسإ  ،نة تةَنؾـنتنٕ زةنطز  .خنؾـنٕ
ز(اي َطزْثنٕ ظةٓـس((َنٕ نطزْــة(ة  ،بؤ ئــة(ةي غــ خنغــط ظاضة بهــةٕ .
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يـــة تةؾػــيــــطى ئـــةّ ز(( ئـنةةتــــةزا َ ،ب ْ سْٔٙإب َْك ثرْ) زةيَـ َيـــــٔ َ :ق ْاهْ
عبدالسِحىَْبَْشٖدْبَْأَض َميْفَْ٘تفِطَرِْ رََْٓاآلٖ ْ:ْٛقَاهْ َلُّيْوُٕض ْٜلَىِاْزجْعْ َوَْْ
َعٍ َدْز ِّب ْْب األَلِٕابَْٔ ْ،ق دْكت بْفَّٗ اْال ِت ٕزاَ ْ،ْٚفٕج دُِيْٖعب دُُْٔالعَج نَْ ْ،ف َأوس ُِ يْ
كت ابْ
ط ّٔيَْ ْ،ف َفع ُم ٕاَْ ْ،فت ابْا ُْع َم ٗ ّٔيَْ ْ،فقَ اهْْ:إُِِْٔ َر َْٓاألَ ِل ٕابْ َفّٗ اْ َ
بقَت ٔنَْأٌفُ َ
خْرُُْٓ
ا َْ ْ،فٗ ََْْأو سُُْٓالٖ َرْٙأَوسكُيْبَُْْْْ ُّٗ ٌْٔ،الٖ َر ٌّْٙاكُ يْعٍَُْْْ ْ،ف َقْالُٕأْْ:وَْْٖأِ ُ
بقَ ٕ َل ََْأٌ ْ ْ؟!ْالْٔا َْح ِتْْ ٌْٜسْٝا َْجّ ْس ّْ،ْٚح ِتْْٖٜطٖ َمْعْا ُْعمَٗ ٍ ْاَْ ْ،فٗقُ ْٕهُْْ:
ِ راْكَت اب ْ٘فَخُرَُُْٔٓ ْ،فىاْلَ ُْْالُْٖ َك مِّ ىٍُ اْكَىاُْٖ َك مٍَ ى ََْأٌ ْٖاْوُٕض ٜ؟ْ َفٗ قُٕهُْْ:
ِ راْكَت ابَْ٘فَخُ رُُْٔٓ؟ْٔقَ سَأْقَ ٕهْا َْتعال

ْ:ْٜﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮸ﭼْْ،قَ اهْْ:فَج اٞمْ َغطب ْٛوَ َْا َْ ْ،فج اٞتُّيْص اعَ َق ْْٛبع دْالتِٕب ْ،ْٛ
َفص َع َقتُّيْفَى اتُٕاْأَجى َع نيَْ ْ،ق اهُ ْ:ث يَِْأحٗ اُِيْا ْ َو َْبع دْو ٕ َت ّٔيَْ ْٔ،ق سَأْق ٕهْا ْ
تعال ْ:ْٜﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼَْ ْ،فقَ اهْ
خْرُٔاْكَت ابْا َْ ْ،ف َق الُٕاْ:الَْ ْ،ف َق اهْ:أَّْٙغ َُْ٘ٞأص ابكُ يْ؟ْْ َق الُٕاْْ:
َل ُّ يْوُٕض ُ ْ:ٜ
خْرُٔاْكَتْابْا ََْ ْ،قالُ ْٕاْْ:الَْ ْ،فبعْثْا ُْتعال ْْٜ
َأص ابٍاْأٌَاْوَت ٍاْ ُثْيٍْحٍْٗٗاَْ ْ،قْاهُْ ْ:
و َ ََ ْ ٟك ََ ْٛفٍتقَْ َْاجلَبْنْ َف ٕ َقُّيْ) (( ،)1اتــة :عةبــس(ضِةتنْ نـــ ضِى ظةةـــسى نـــ ضِى
ئةغـًـ ــةّ نـــة ةةنيَهـ ــة يـــة ظاْنةـ ــنْ تنبيعـ ــني) يـــة تةؾػـيــــطى ئـــةّ ئــــنةةتنْةزا
ط تــ (ةـــةت ( َ :غــــن ز(اى ئـــة(ةى يةالةـــةٕ خةض(ةضزطــــنضةة(ة بــــة ية(ضةنــــنْة(ة
طـــةضِاةة(ة  ،نــة تة(ضِاتيـــنٕ ت َيــسا ْ (غــطاب (  ،بيٓ ـ خةيَـه ــةنة طؤيــو زةخةضغـ ــنت ،
ئة(ةــــ ؾ ـةضَنْ خيَهــطزٕ ةةنــسى بهـــ شٕ خؤةــنٕ بهـــ شٕ) ئة(اْيــــ (اةنْـهـــطز ،
خـ اف يـيَيـنْ قاــ (ٍَ نـطز  ،ئٓسـن َ (غـن ؾةضَ (ى  :ئة( ية(ضنْة نثيَاــ خــ اةنٕ
ت َي ــساةة ( ،ة ئــة( ؾةضَنْــةى تيَساةــة نــة ؾــةضَنْ خيَهــطز((ٕ ( ،ة ئـــة( ضِةَطـطةيـــةى
تيَـساةة  ،نـة يـ َي قةزةغــة نطز((ٕ  ،ط تيــنٕ  :ئٓســـن نــآ تةْيــن بـة قػـةى تؤ ئــةّ
نـثيَـاـة (ةضزةطـط َى ؟ ْةخيَـط غـ ةَٓس بـة خـ ا ٖ ،ـةتــن خــ ا بــة ئـنؾـــهطا ْةبـيٓــنيء
خيَُــنٕ ْةؾــةضَ ىَ  :ئة(ة نثيَاـ َٓــة (ةضةـاطـطٕ ( ،ةضةٓـنطـطةٔ  ،بؤضـ خــ ا (ةى
(ْ)1جاوعْالبٗ اُْْ،جْْ،ْ8صْْٔ،ْ88ال ىص بابْال ىٍٗ سْْ،صْ. 62
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قػـة يةطـةٍَ تؤزا زةننح  ،يةطـةٍَ ئيَُةف زا قػـة ْننـنح ظؤض ية خؤبنة ء خـؤخةغٓس
ب (ٕ) ئٓســن ئـةّ ؾةضَنةؿــثةى خــ اى بــةضظى

خـ ةَٓــسة(ة  :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮸ﭼ ( ،اتــة :بــطِ(اح خــآ ْنٖـيَٓيـــٔ ٖ ،ـــةتن بـــة ئـنؾــــهطا خـــ ا
ْةبـيٓيـٔ  ،زةيَــآ  :ئٓسـن ت (ضِةةيةى ية خـ ا(ة ٖــنح ( ،ة ٖـة(ضة تطةؿــكةةةى  ،ةـنٕ
طةضزةيـ (ييَو نة ئنطـطى تيَساب (  ،خنف تؤبـةنطزْينٕ  ،يـ َي زإ ٖ ،ـةَ (ةـنٕ َطزٕ ،
ئٓسن ز(اى َطزْةنـةةنٕ  ،خـ ا ظةٓس((ى نطزْة(ة  ،خنؾـنٕ ئة( ئـنةةتةى خـ ةَٓــسة(ة :
ﭽ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ .

ئٓسـن َ (غـن خ َي ؾةضَـ (ٕ  :نثيَاـ خـ ا (ةضبطـطٕ (اتـة  :خيَيـة(ة خنبـةْسبـٔ).
ط تيــنْٕ :ةخيَط .
ؾةضَـ (ى  :ضيثـنٕ ت (ف بـ (ة ؟
ط تيــنٕ  :ئة(ةَـنٕ ت (ف ب ( نة َطزةٔ  ،ز(اة ظةٓس(( نطاةٓـة(ة.
ؾةضَ (ى :زةزـن نـثيَاـ خـ ا بطـطٕ .
ط تيــنٕ ْ :ةخيَط .
ئيسى خـ ا ؾطةؿـثةةةن ْـنضز  ،نــيَ ةَه ٖـة َيـهةْــس  ،يةغــةض غــةضى ضِاطــطتٔ نـة
خنبـةْس زةبـٔ بـة تة(ضِاتة(ة  ،ةنٕ ْن ؟
ئٓسـن ــ (ةى ز(اةـ بنغـ زةنـةةٔ ـــ ئـة(اْيـ يةغــةض الغـةضةَـهــينٕ نطِْ (ؾـــينٕ
بطز( بـةال( ْيــ  ،تننـ ضـن(ةؿــينٕ ية نــيَ ةنـة بـآ  ،زاخـؤ بـةغـةضةنْـسا زةنـــة(ىَ ،
ةنٕ ْــن ؟ ئــن(ا ٖـنتٓــة شةَــط بــنض .
نة بـةضِاغـثي (ةى طـ مت َٔ ئة( ضِة اةةتـةّ ظؤض بــة زيَـة(ة زةْ (غـآ  ،ئٓســن بــة
ْػاـةح (ؾــةى ص ا َع َق ( )ْٛزجفَ  )ْٛنـة يـة غــ (ضِةت البق س)ْٚزا بنغـ ص ا َع َق)ْٛ
زةنـــنحء يــة غـــ (ضِةت األع سا )زا بنغــــ زج َف  )ٛزةنـــنح ٖ ،ةْس َةـــو يـــة ظاْنةــنٕ
ط ت (ةـنْة  :ز(( بةغـةضٖنتـ زيـن(اظٕ .
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َٓـــيـ زةيَـــيَِ  :خيَ ةػـــج ْننـــنح بًَـيَيـــٔ  :ئة(اْــة ز(( ضِ((زا(ى ييَـــو زيـــنٕ ،
ض ْه ــة ٖـــة(ضة تطةؿ ــكة ص ا َعقَ )ٛن ــة زةَث ــة خـــ اض  ،زةبيَثــة ٖــؤى ب (َةيــةضظة
زج َف ٖ ، )ٛـــة(ضة تطةؿـــكة يــة ئـنغـــُنْة(ة زةَثــة خـــ اض  ،يـــة ظة(ي زةزاحء  ،ئـــة(
ظة(ةيـة زةيـةضظةَـٓيَثـة(ة  ،نـة(اتة  :خيَ ةػـج ْننـنح بًَـ َيـني  :ز(( بـةغـةضٖنح بـ (ٕ ،
ٖـــةض ةـــةى بـةغـةضٖـــنتة  ،بــــةآلّ خـــ اى نـنضبـةزـــآ يـــــة(ىَ البق س )ْٚغــــةضةتنى
زابـةظةٓــ غــعاةةنة  ،نــة ص ا َعْ قَ)ٛةــة  ،بـنؽ زةنــنحء يــة غــ (ضِةت األع سا )زا
زةضةجنـنَ زابـةظةٓ ص ا َعْ قَ )ٛبنؽ زةنـنح  ،نة بطةثيـة ية ب (َةيـةضظة  ،بـة( ز((
(ؾـةةـة ص اعَ قَ ( )ٛزجفَ )ٛتةعـايـطى يــة غــعاةةى نــطز(ة .

َةغــــــــةيةى ز((ةّ :نـــــــة زةؾـــــــةضَ ىَ  :ﭽﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅ ﰆﰇﰈﭼ( َ ،غـن
 زةؾةضَ ىَ  :ئة(ة ٖـةض تنقيهطزْـة(ةى تؤةـة  ،نة ٖـةض نةغيَهـج بـ ىَ  ،طـ َطِاى
زةنةى ( ،ة ٖـةض نةغيَهيؿـج ب ىَ  ،ضِةَُٓنة زةنةى .
ئةطــــةض ضـ ـ زـــنضى زةهـــةف ئـــة(ةَنٕ ضِ((ْهطزؤتـ ــة(ة  ،بــــةآلّ َـــنزاّ خــــ اى
خةض(ةضزطـنض ييَـطة بنغــ نطزؤتــة(ة  ،ئيَُـة ئةطــةض بــة زضةَــصةـ ْةبــآ ٖ ،ــةْسةَه
ضِ((ٕ زةنـةةٓـة(ة  :ؾةضِٖـةْطـةنـنْ ظَنٕ زةضبــنضةى (ؾـــةى فتٍْ  )ٛزةيَــئَ ( :أَص نُْ
ال َف تَْٔإ خ اهُْالرِِ بَْال ٍِ ازُْلَتظِّ سْجٕ ت ُْْ َو َْز اٟت َْْْْٔ،الفَتٍ ُْٛبَىعٍ ْٜاإلختب ازْْٔٔ
ال ب َْْٔٞالع رابَْألٌَِّْ اْض ب ُبُْ) ( ،ؾـــةى( :فَت ٍ  )ٛضِةؿـــةنةى يــة َف تَ)ة(ة ٖـــنت ة
( َف تَ)ةـــ بطةثيــة يــة(ةى نــــة ظ َةـ ِط اـطةَثــــة ْ َيـ ئـنطـــط  ،تننـــ زةضنــة(ىَ زاخــــؤ
ضـؤْــة ؟ ظ َةـطِى غـــنغة ةنخـــ ز ْنغـــنغة ( ؾـــث زةهــةى ِضةطـــة ٍَ خــطا(ة ؟ (ة (ؾـــةى
فَتٍ  )َٛبـةَنْـــــنى تنقيهطزْــــة(ة زىَ ( ،ة بـــــةَنْنى بـــــةآل(  ،بـةَنْــــــنى ئـــــنظاض(
ئةؾهةجنـ ــةف زىَ  ،ض ْهـ ــة بـةٖــــؤى ئـــة(ة(ة خةةـــسا زةبـ ـآ ( ،اتـــة :ئـــة( ئــــنظاض(
ئةؾـهةجنةةة  ،بـةٖـؤى ئـة( تـنق نطاْــة(ة(ة خةةـسا زةبــآ ( ،ةى خــ اي نـنضبـةزــآ
بـة َ (غـنى ؾـةضَـ (ة  :ﭽ ...ﮈ ﮉﮊ  ...ﮕ ﭼ طـه ( ،اتـة  :تؤَنٕ تنقـيهـطزة(ة

بـة ضـةْس تنقـ نطزْة(ةةـةى  ،تننـ خًَـثـةي خيَ ة ْةٖ َيًَــآ .
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و هش ى (ﮉ) هل قو ر ئا ن دا هب .هج ند ما ان هي ك هب كا ر هـا تو ه
7

يةكـةم  :بـة َنْـنى تنقيهـطزْة(ة زىَ ( ،ةى ية غـ (ضِةت

العٍكب ٕمْ)زا زةؾـةضَ ىَ :

ﭽ ﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ،
(اتـة  :ئةييـ  ،الّ َ ،يِ  ،ئنةـن خةيَـو خيَينٕ (اةـة بة(ةْسة (اظةنٕ يـآ زةٖيَـٓـطىَ ،
نة بًَـ َيـٔ  :بطِ(اَـنٕ ٖيَـٓن  ،بــآئـة(ةى تـنق بهطةَٓــة(ة ؟!
دووةم  :بـــة َنْــنى ؾطةــ زإء ٖـةيَدةيَةتــنْسٕ زىَ ( ،ةى يــة غـــ (ضِةت

األع سا )زا

خـــــ ا زةؾــ ــةضَ َى  :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ  ...ﮪﭼ ( ،اتة  :ئةى (ةضـةى ئـنزةّ ! ؾـةةثنٕ ٖة َيـثنْـٓةخةيَةتيَٓـآء
ؾطة تـنٕ ْـةزاح ( ،ةى ضـؤٕ بـنةء زاةهـثنٕ ئـنزةّء ضة((ا)ى ٖـةيَدـةيَـةتـنْس( يـة
بـةٖـةؾـث (ةزةضْنٕ .
شـيَ ــيةم  :بـــة َنْــنى بـــةآل( طـطؾ ــثنضة  ،زيَ ٖ ،ـــةض بـــةآل( طـطؾثـنضةي ــةى بـةغـــةض
ئيٓػــــنٕ بــآ  ،خيَــ زةطــ تطيَ  :فَتٍ ( ، )ٛةى خــــ ا يـــة غــــ (ضِةت

األٌف اه)زا

زةؾـــــــــــــــةضَ ىَ  :ﭽﯱ ﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ( ،اتة :ية بــةآلةةى بثـطغــٔ  ،نـة
تةْيـن ت (ؾ غـثةَهـنضةنـنْثـنٕ ْــنبـآ ( ،ة بعاْـٔ نة خـ ا غــعاى تـ ْسة.
ضـوارةم ( :ة بة َنْنى ط َطِانطزٕ  ،زيَ ( ،ةى ية غـ (ضِةت

ال ىاٟد)ٚزا زةؾةضَ ىَ :

ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﰀﭼ ( ،اتـ ــة :
ٖـةض نةغـيَو خـ ا بيــة(ىَ ط َـطِاى بهـنح  ،تؤ ٖي ؾـثيَهـج بؤ (ى يــة بـةضاْاــةض
خـ ازا خيَـٓننــطىَ .
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البق س)ْٚزا زةؾـةضَ ىَ :

ﭽﭶ ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ ( ،اتـــة( :ة يةطــــةٍَ نــــنؾطاْسا
وةْطـٔ  ،تننــ فَتٍ ْ )ْٛنَيَٓــآ ( ،اتـة :تننــ نـنؾطةنــنٕ ت اْـنى ئـة(ةةنٕ ْنَيَٓــآ
َػـــ يَُنْنٕ ئـــنظاض ب ــسةٕء  ،ئةؾـهةجن ــةةنٕ بــسةٕء يــة زةــٔ ٖـــةيَينٕ بطيَطِْــة(ة ،
ةنخـ ز خةيَـهـ ئـنظاض بسةٕء ْ ،ةٖيَـ ًَــٔ َػــ َيـُنٕ باــٔ .
يـ َي ــطةزا ئةَ ــة ئ ــة(ةى يــــآ (ةضزةطي ــطىَ ن ــة  :ئــة( (ؾـــة ق ضِئـنْيي ــنْةى زةَٓــــة
خيَؿ ــُنٕ  ،زةب ـآ تةَنؾـــنى غــينقةنةةنٕ بهــةةٔ  ،ئةطـــةضْن زــنضى (اةــة ةــةى (ؾـــةى
ق ضِئـنْي بـة خيَـٓش َنْنةـنٕ زيَ  ،بؤةـة زةبــآ تةَنؾــنى بهـةةٔ نـة يـة غـينقيَو زا
ٖـــنت ة(  ،تةَنؾـــنى (ؾـةنـــنْ خيَؿـــة(ة( ز(ا(ةى بهــةةٔ  ،ئٓســـن َنْـنةةن ــةى ظةــــنتط
زةَثــة زةغـجء ضِ((ٕ زةبيَـثــة(ة .
ييَـ ــطةزا َ (غــــن  نـ ــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﯴ ﯵﯶ ﯷﭼ ٖ ،ــــةْسةَو يـــة

ت َةــصةضة(إ َنْــنى (اةــنٕ بــؤ ييَهــسا(ةتة(ة نـــة ْــةى ؾـنةػـــثةى َ (غـــن ْ يــة ،
بـةيَـهـ ؾـنةنْ َػـ َيـُنْيَـه بنؾــيـ ْيـة  ،بــةآلّ ض بخاُْا ْ! ْـنظاث ضـؤٕ ؾــث
(اةـنٕ ط تــ ة ؟ بؤ (ةَٓــة :
ٖـةْسةَو ط ت (ةــنْة ( َ :غـن  ييَطة زةيَآ  :خــ اةة ! ٖــةض بؤخـؤح ٖــةضنةؽ
بثـة(ىَ طـ َطِاى زةنــةىء ٖ ،ةضنـةغـيـ بثــة(ىَ ٖ ،يـساةـةت زةزةى !
بـةآلّ َ (غـن َ ةقنَ ظؤض ية(ة بـةضظتطة  ،ئـن(ا يةطــةٍَ خــ اى خةض(ةضزطــنضزا
قػــة بهـنح  ،بـةيَـهـ يــيَطة زةط ْـسـآ ز(( َةبـةغـج ٖـةبــٔ :
ةــةى( َ :غـن  بنغ ةنغـنةةن طؿـث خـ ا زةننح  ،نة بطةثية ية تنقيهطزْـة(ةى
بؤ بةْسةنـنْ  ،زةيَآ  :خـ اةة ! تؤ بةْسةنـنْ خؤح تنق زةنةةة(ة  ،تــؤ خـن(ةْ
ئة( خةيَـهـةىء  ،بؤ ئة(ة زض(غـثج نـطز((ٕ  ،نــة تنقييـنٕ بهـةةــة(ة ( ،ةى ضــؤٕ
خـــ ا يــة ضــةْس ئـنةةتيَهـــ

ق ضِئـــنٕ زا زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭧﭼالـملـك  ،ئٓسـن َ (غـنف ٖ ـةض ئة(ةى ز((بـنضة نطزؤتـة(ة .
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ز((  :نة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﭼ  ،بنغ ضِةٖــنة ء
بــآ ْينظةــ (ةػــث خــ ا زةنــنح ْ ،ـةى (ةى زـةبطة ء قـةزةضة ء َ عثةظةًــةى
ط تاــــآ  ،ةـــنٕ (ةى (إ بيـــطى نطزبيَثـــة(ة ( َ ،غــــن  خيَػـةَاــــةضةَه خنةـــة
بـةضظى خـ اةـة َ ،ةبـةغـث ئة(ةةــة  :خــ اةة ! تـؤ خةيَــو طـ َطِا زةنـةى  ،بــةآلّ
يةبـةضئة(ةى ؾـنةػــثةى ط َطِاةيـٔ  ،ةـنٕ نة خةيَـو ضِةَُٓـنة زةنـةى يةبــةضئة(ةى
نة ؾـنةػـثةى ضِةَُٓنةني  ،ةـنْـ  :ييَطةزا بيَـٓينظة ء بآ بننيـ خـ اى تـنىء تـةْينء
بنآلزةغـــج زةخــــنتة ضِ((  ،زةيَــــآ  :خـــ اةة ! تــؤ خةنــــج يةغـــةض نــةؽ ْةنــة(ت ة ،
َــنزاّ ئــة( نةغـــة بؤخ ــؤى ط َطِاة ــ ٖـةيَسةبصةَــــطيَ  ،تــؤف ط ـ َطِاى زةنــةى ( ،ة
ئــــة(ةف نـــة ضِ(( زةنــــنتة ٖيساةــــةح  ،تـــؤ ٖيـساةــــةت زةزةى  ،بيَئـــة(ةى نـــة
خيَ ةػـثيـج خيَـ بـآ  ،تننـ بثـدةضغــثـآ .

َةغـةيةى غـ َيـيــةّ  :نـة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ ( ،اتــــة  :يــةّ شةــنْ زْينةــةزا ضـــننةَنٕ بــؤ بٓ (غـــة ،
ةنْـــ  :ضـننةَـــنٕ بــؤ بطِةـــنض بــسة ( ،ة بـــة ْػــــياُنٕ بهـــةء خيَُــنٕ بــسة ( ،ة يــة
ز(اضِؤشةـ زا ضـننةَنٕ بـة ْػـيب بهة  ،ئيَُة بؤ الى تؤ طـةضِاةٓــة(ة .
(ؾـــةى حط ٍ )ٛبــؤ زْي ــن( بــؤ ز(اضِؤش  ،بةنـنضٖـــنت ة ،ت َة ــصةضة(إ ظؤضةــنٕ قػـــة
ية(بــنضة(ة نـطز(ة  ،بـةآلّ يةبـةضئة(ةى خـ ا بـة ضِةٖـنة ٖيَٓـن(ةةتـ ٖ ،ـةَ ( ؾـثيَو
زةطـطةَثــــة(ة ( ،ةى  :ي ــةف غـنغ ــي  ٖ ،ـئَُء ئـــنضاَي ء ئـنغـــنةيـ  ،ضِظمء ضِؤظة ـ
ؾطا(إ  ،ظاْػـجء ظاْيـنضة  ،عةقـ ًَـ غـةيـيِ َ ،نٍَء َٓسا َي بنف ٖ ،ـن(غــةضى بـنف ،
غـــةضنة(تٔ  ،بـــةخثة(ةضة ٖ ...ثــس  ،بـــةآلّ حط ٍ)ٛى ز(اضِؤش زةــنضة نــطا(ة  ،نــة
بطةثية ية بـةٖـةؾـث خـ ا( ضِةظاَةْــسة خــ ا  ، نة(اتـة ( َ :غــن ز(عـنى خيَـط(
خؤؾ ـي زْيــن( ز(اضِؤشى بؤخــؤىء بــؤ طـةيةن ــةى نــطز(ة ٖ ،ـــةض ئــة(ةف ؾـنةػـــثةى
َ (غـنةة  ،يةطـةٍَ ئة( ٖــةَ ( ْةؾنَيــ ء ْةظاْيــ ء نةيًـــة ضِةقييـةى طــةيةنةى زا،
بـةآلّ خيَؿـة(اةنْيَو نة خةيَو بـة ضِ َة خــ ازا زةبــةٕ  ،زةبــآ ئــن(ا زيَػـؤظ( خةضؤؾـ
خةيَــو بٔ ( ،ة ٖـة(يَــ زةغـثةبــةضنطزٕء زابيٓــهطزْ خيَسا(ةػـثييةنــنْينٕ بـسةٕ ،
(ة خ َيــط( خؤؾـ زْيــن( ز(اضِؤشةــنٕ بــؤ بــة ئــن(اح اــ اظٕ ( ،ةى خـــ ا يــة غـــ (ضِةت
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زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﭼ
( ،اتة( :ة نةغـنْيَهيـ ٖـةٕ زة َيئَ  :خةض(ةضزطـنضَنٕ ! ية زْينزا ضـننةَنٕ بسةةة( يـة
ز(اضِؤشةـ زا ضـننـةَنٕ بسةةة ( ،ة ية غعا( ئـنظاضى ئـنطـط مبـنْدنضةَعة .
(ة ئيَُة ية غـ (ضِةت
نـطز(ة .

البق س)ْٚزا بة تةؾكـيٌَ تةؾػــيـطى ئةّ ئنةةتة َ بـنضِةنةَنٕ

زةـــنضة (ؾــــةى ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ  ،ةـــــنْ  :إٌِٔ اْتُبٍ أْزجعٍ أْإلَٗ

) (اتـــة :

خـ اةـة ! َنزاّ ئيَُــة بؤ الى تؤ طـةضِاةٓــة(ة  ،تـؤف خيَـط( خؤؾـي زْيـن( ز(اضِؤشَـنٕ
بـة قػــُةح بهــة .

َـةغــةيـــةى ضـــــ اضةّ  :زةـــنضة خــــ اى خةض(ةضزطــــنض (ةآلّ زةزاتـــة(ة  :ﭽﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭼ  ،خــــــ ا) ؾةضَـــــ (ى :
غ ــعاى خــؤّ ت (ؾ ـ ٖـــةض نةغ ــيَو زةنــةّ نــة مبــة(ىَ ( ،ة بـةظةةيةنةؾ ــِ ٖـــةَ (
ؾـثيَه طـطتؤتـة(ة  ،نة زةؾـةضَ ىَ  :غــعا( ئـنظاضى خؤّ ت (ؾ ٖـةض نةغـيَو زةنـةّ
نة مبــة(ىَ  ،ييَــطةزا خـ ا  بنغ ضِةٖــنة ءةػــجء زةغــثةآلت خـؤى زةنــنح  ،نـة
ٖـــةض نةغ ـيَه بـــ ىَ  ،غــــعاى زةزاح  ،بـــةآلّ بيَط َــنٕ ٖــي نةغ ـيَو ْنب ــآ (ا بي ــط
بهـنتــــة(ة( بؿـنَطةَثــــة(ة  ،نــة خـــ ا يــة طؤت ــطة( بـةب ــآ ٖ ــؤ  ،خة َي ــو غــعا زةزاح ،
بةيَـهـ ضيهُـةت ئة( ضِغـثةةة زةضخػـثٓ ئة( ضِاغـثييةةة  ،نة ٖي نةؽ بـؤى ْيـة
َنؾــ ظيثــؤى ٖـةبــآ يــة بـةضاْاـــةض خـــ ازا  ،بـــة( َنْنةــة نـــة ط ْنٖـــنْيـ بهـــنحء ،
خـــ اف ي َيـ ْةخطغـيَثة(ة( غــعاى ْــةزاح ! ٖــي نــةؽ ٖـــةق ئــة(ةى ْيــة  ،ض ـ ْهة
ز (يـةنـةنـنٕ ئيـسزةعـني (اةـــنٕ ظؤض نـــطز(ة  ،نــة  :ئيَُـة زطــة يـة ضـةْس ضِؤشةَهـ
نــةّ  ،ئـنطـطَنٕ ت (ف ْنبـآ  ،ةـنٕ ط ت (ةنْـة :ئيَُـة زطـــة يــة ئةْـساظةى ضِؤشةنــنْ
طؤيـو خةضغـثي  ،غــعا ْنزضةَيــٔ  ،نـة ٖــةْسةَو زةيَـئَ  :ضـٌ  )40ضِؤشة ٖ ،ـةْسةَــو
زة َيئَ  :غــ  )30ضِؤش( ٖ ،ـةْسةَـو زةيَــئَ  :زة  )10ضِؤش بـــ (ة  ،تـةْين ئة(ةْـسة يـة
زؤظةخسا زةَيَـٓيٓـة(ة  ،خـ اى زازطـةض زةةـة(ىَ ئة( ئيـسزةعـنةة ٖـةيَا ةؾـيَٓـيَثـة(ة .
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زةنضة خ اى خةض(ةضزطنض بة ةةى ضـن( تةَنؾـنى ٖـةَ ( بـةْسةنـنْ زةنـنح  ،بـةآلّ

بة ْػـاـةح بـةظةة خؤةة(ة  ،نة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ ،

(ة بـــةظةة َــٔ ٖـــةَ ( ؾـــثيَه طـــطتؤتة(ة  ،ضـ ْهة يــة زْيــنزا ٖـــةَ ( ؾـــثيَو بـــة
بـةظةةـ خـ ا بـةضِةَـ ة زةضــآ ( ،ة ئــة(ة ية زْينزا ٖــنتؤتة زى  :نــنؾط َ ،ػـ يَُـــنٕ ،
بـآ شةـنٕ  ،شةـنْـساض  ،ية طـةضزةًـة تننـ نةٖهـةؾـنٕ  ،ية ضِةتةت خــ ازا زةشةـٔ ( ،ة
بة ضِةتةت خـ ا زض(غـج ب (ٕ ( ،ة بة ضِةتةت خـ اى ننضبـةزآء خةض(ةضزطـنضةـ
بـةضِةَ ة زةضٔ  ،بـةآلّ بؤ ضِؤشى ز(اة  ،ضيػــنبـةنـنٕ زةطــؤضِةَــٔ ( ،ةى ية َةغــةيةى
خيَــٓســةّ زا زةخيـةةٓــة ضِ(( .

َـةغـةي ــةى خيَـٓس ــةّ  :نــة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ( ،اتة :بيَط َنٕ يةَة( ز(ا بةظةةـ خــؤّ
تؤَ ــنض زةنــــةّء زةةٓ (غ ــِء تنةاـــةت زةن ــةّ  ،بـــة(اْة(ة نــة خنض َة ــع زةن ــةٕ ( ،ة
ظةنـنح زةزةٕ ( ،ة ئة(اْـةى نة بـطِ(ا بـة ئـنةةتـةنـنْ ئيَُــة زةَـٓٔ .
ئٓسـن ز(اةـ ظةنتط خيَٓنغـةى ئة(اْة زةننح نة خنضةَـع زةنةٕء ظةننح زةزةٕء  ،بطِ(ا
بـــة ئـنةةتةنــــنْ خــــ ا زةَـــٓٔ  ،زةؾـــةضَ ىَ  :ئة(اْـــةى نـــة بــــة ز(اى ضِة(اْـــةنطا(ى
خيَػـةَاةضى ْةخـ ةَٓسة(اض  ،ةنٕ ْةؾـنضةظا بة نثيَاـة ئنغــُنْييةنـنٕ) زةنة(ٕ نة بـة
ْيؿـنْةنـنْ ْ (غــطا(ة يـةالى خؤةنٕ يـة تـة(ضِاحء ئيٓسـيًــسا زةةـــايٓٔ  ،ضــ بــة
ْ (غـطا(ة زةبيٓٔ ؟ خيَٓنغـةى ئة( خيَػةَاـةضة( (ةغؿةننْ  ،نة(اتة :بـةظةة خــ ا
ية ضِؤشى ز(اةـ زا  ،بؤ نةغـنْيَو تةضخـنٕ نطا(ة  ،نة ئة( ض اض غـيؿةتةةنٕ تيَـسإ :
 /1خنضةَــع زةنــةٕ  ،خـنضةَع نــطزٕء خؤخنضاغـنت  ،خيَـ ٖـةَ ( ؾـثيَو  ،زةبـآ ئيٓػـنٕ
خــؤى يـــة نـ ؾ ــط( ؾــيـــطىء ْيؿــنمء بيَـسةٓيـــ  ،بدـنضةَـــعء خنؾـــنٕ زةبــآ خـــ ا
بـةةةنطـطتٔء تةْين بـةْساةةتيـ بؤ خـ ا نطزٕ  ،بـة غــنغي ء ضِاغــثي يـة خؤةـسا
بيَٓيَثـــة زى ( ،ة ز(اةـ ـ خـؤز((ضطــــطتٔ يـــة ؾهــــنْسْ قةزةنــــنٕء ْةض اْـ ــسْ
ؾةضِظةنـنٕ  ،ية خـؤى زا بةضزةغـثة بهـنح .
 /2ظةننت َن َي خ اف ية َنٍَء غـنَنْينٕ زةزةٕ  ،نةغنْيَه بةخؿـٓسةٕء زةبةخؿٔ .
 /3ةةنـيَه زةهة ية غـيؿةتةنـنْينٕ ئة(ةةة نـة بطِ(ا بـة ئـنةةتةنـنْ خـ ا زةَٓـٔ .
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 /4غــــيؿةت ضــــــ اضةّء نؤتــــنةيـ ئة(ةةــــــة ئة(اْــــة بـــــة ز(اى ضِة(اْــــة نــــطا(ى
خيَػـةَاـةضى ْةؾـنضةظا ية نـثيَاـة ئنغـُنْييةنـنٕ ةنخـ ز ْةخـ ةَٓسة(اض) زةنـة(ٕ ،
نة ْـة ْ (غــيٓ ظاْي ة( ْ ،ة خـ ةَٓسْ ظاْيــ ة .

َـةغــةيــةى ؾـةؾـــةّ  :نــة زةؾةضَــ ىَ  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﭼ ،
(ةى زةبيـٓيـٔ خـ اى نـنضبـةزآ بـة زة (ؾـة (ةغــء خيَٓنغــةى خيَػـةَاــةضى خنتـةّ
َ ضةممــةز  زةنـنح :
 )1ﭽﭶﭼ ( ،اتة  :ضِة(اْةنـطا(  ،ظاْنةنٕ زة َيئَ  :زض ٕهْ) (اتة  :ضِة(اْـةنطا(ةَـو
يةالةـةٕ خـ ا(ة نـة خن(ةْ بـةضْنَـةى تنةاـةت خؤةــةت .
 )2ﭽﭷﭼ ( ،اتة ( :ةض بؤ نطا(  ،نة زةنضة خيَػـةَاـةضى خـ ا ٖ ،ـةّ خـن(ةٕ
بـةضْنَة ب (ة ٖ ،ـةّ (ةضيؿـ بؤ نــطا(ة .
 )3ﭽﭸﭼ ْ ،ةخـ ةَٓــسة(اض ْ ،ةؾـــنضةظا ( ،ات ــة ٖ :ـــةّ خـ ةَٓ ــسٕء ْ (غــيٓ
ْية ٖ ،ـةّ ْةؾــنضةظاةة ية نـثيَاــة ئـنغــُنْييةنـنٕ  ،نة َـٔ ئـة( َنْنةـةى ز((ةَـِ
خــآ بـةٖيَـعتـطة  ،بؤ (ؾـةى أُوِّ٘).
 )4ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ  ،ئـــة(ةى نـــة
زةةايـــٓٔ ( ْ ،غـــطا(ة يةالةـ ــنٕ يـــة تـــة(ضِاحء ئيٓسـ ــيٌ زا ( ،اتـــةْ :يؿـنْةنــــنْ
ْ (غــطا(ٕء ْ ،ــن(ى ٖيَٓــطا(ة( (ةغـؿةنـــنْ يــة تــة(ضِاحء ئيٓسـيًــسا ٖـــةٕ  ،يــةالي
خـن(ةٕ نثيَاـةنـنٕ .
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 )5ﭽﮀ ﮁﭼ  ،ؾةضَنْيـنٕ خيَسةنـنح بـة ٖـةضضـ ؾـث خةغـٓسة .
 )6ﭽﮂ ﮃ ﮄﭼ ( ،ة ضِةَطــــطةينٕ ييَسةنــــنح يـــة ٖــــةضض ؾــــث
خــطارء ْنخةغــٓسة .
 )7ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ ( ،ة ٖـةضض ؾـث بـة غـ (ز( خؤفء بــة تنَـة ،
بؤةــنٕ ضــةآلٍَ زةنـنح .
 )8ﭽﮈ ﮉ ﮊﭼ( ،ة ٖـةضض ؾـث ظةنٕ بـةخـء خيؼء خطاخة ،
يــيَيـنٕ قــةزةغـة زةنـنح .
 )9ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ  ،ئـــة( بـ ــنضة ق ضغــــةى يةغــــةض ؾــــنْينٕ بـ ـ (ة ،
بـةٖـؤى غعازضاْينٕ ية نـنت خـؤى زا  ،بـةٖــؤى ؾـهــنْسْ ؾةضَنْةنــنْ خــ ا(ة ،
يةغـةضةنٕ الزةبــنح .
 )10ﭽﮎﮏ ﮐ ﮑﭼ ( ،ة ئ ــة( ن ــؤحء خيَ ةْ ــساْةى نــة زةغـــجء
خآء طـةضزْيـنٕ طـطت (ٕ  ،زةةنْدػــيَٓـآء الةـنٕ زةبــنح .
ئة(اْة زة ( )10ةغــؿ خيَػـةَاــةضى خنتـةَٔ  ، نـة خــ اى خةض(ةضزطــنض يـةّ
ئـنةةتة َ بنضِةنـةزا خيَٓنغـةى ئة(ةــنٕ خيَـسةنـنح .
ظاْنةنْ ئيػـالّ ظؤض تةَنؾــنى نثـ َي خـن(ةٕ نثيَاـةنــنْينٕ نـطز(ة  ،بــة تنةاــةت
خةمي ــنْ نــؤٕء ْ ـ ى  ،الع ّدْالق دٖئْالع ّدْاجلدٖ د) نــة ئيَػـــثن يــة نـثيَـايَه ــسا
بـةْــــن(ى  :الك تابْال ىقدعْالعّ دْالق دٖئْالعّ دْاجلدٖ د) ضـــــنر نــــطا(ة ،
ٖـةض(ةٖـن ضـنخيَه زةهـةى تـنظةتطى ٖــةةة بــة ْـن(ى  :التفط رْالتطبٗق ْ٘لمكت ابْ
ال ىقدع) نــة ٖـــةضز((ى خةميــــنْ نــؤٕء ْــ ةَ تيَساةـــة  ،ئٓســـن نــة زةط تـــطيَ :
خــةمينْ نــــؤٕ ( ،ةَــــطِاى تــــة(ضِاح  ،نـؤَةيَـــة نـثيَـايَهـــ زةهةؾــ تيَــسإ ( ،ة نــة
زةط ـ تطيَ  :خةميــــنْ ْــــ ىَ َ ( ،ة ـطِاى ض ـ اض ئيـٓسـيًـةنـــنٕ  ،نؤَة َيــة ن ــثيَبء ْنَــةى
زةهةؾ طـطت (ْـة خـؤى .
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ظاْــنى بـةْـــن(بنْط زح ىْٛا ْب َْخمْٗ نْال سنَْال ٍّ د ، )ٙنـثيَـايَهـــ تنةاـــةت
ية(بنضة(ة ْ (غي ة بةْن(ى  :إظّ ازْاحل ْ) زةضخػـثٓ ٖـةم) نة يـة( نـثيَاـةى زا  ،ية
ٖـةضز(( خةميــنْ نـؤٕء خةميــنْ ْ ةَسا ٖ ،ـةشزة  َ )18شزةى زةضٖيَٓـن(ٕ  ،يـة ٖــةشزة
 )18ؾـ ةَٓـسا  ،ئٓسن يةطـةٍَ ئة(ةى خةميـنْ نؤٕء ْ يَ زةغــثهنضةيـ نـطا(ٕ  ،ئيَػــثنف
ٖـةْــسيَ ْيؿـــنْة( غـــيؿةح ٖــةٕ  ،نـة يـة غـةةطى خيَػـةَاــةضى نؤتنةــ  بـةغــةض
ٖي نـنّ ية خيَػـةَاـةضاْ زةهـةزا ْنضةغدـٔ  ،ئيَُةف يـة( ٖـةشزة َ شزةةة  ،ضة(تـيـنٕ
ييَــطةزا زةْ (غــني  ،بـةآلّ غــةضةتن خيَـــِ بنؾــة ضِ((ْهــطزْة(ةةـــةى بـسةّ بـؤ بـةضضــن(
ضِ((ْيــ ظةنتـط  ،زةضبــنضةى زةغـثهـنضةيهـطاْ نثيَاـةنـنْ خةميـنْ نــؤٕء ْــ يَ :
ز (يةنة( ْةقـطِاْييةنـنٕ ئيَػـثنف يةطـةيَسابـآ بـةضزة(أَ يـة زةغـثهـنضةيهطزْــ
نثيَـاـةنـنْ خؤةنٕ  َٔ ،غــآ  ،ضـ اض ْ غــدةّ يـة الةـة  ،نـة يــة َـن(ةى زيـن زيـنزا
ضـنخهـطا(ٕ  ،زـين(اظة يـة ْيَــ اْينْسا ٖــةةة  ،زـنى ئـة(ةى نـة نــنت خـؤى زةبـآ
ضــةْسةنٕ يــــآ طـؤضِةاــــآ  ،ئٓســن ئــة( الكت ابْال ىقدع)ةى نــة ظاْــنى بـــة ْن(بــنْط
زن ْٛا ْب َْخمٗ نْال سنَْالْ ٍّد )ٙئــةّ زةقنْــةى ي ــآ ٖيَٓــن(ٕ  ،يةطـــةٍَ ئــةّ
الك ت ابْال ىقدع)ةى الى َٓـة ٖ ،ــةْسيَ (ؾــةى زيـنٕ  ،بــةآلّ (اتـن طؿـثييةنــةةنٕ
ٖـةض ةةنـة َ ،ـ شزةنـنْيـ ئةَـنْـةٕ :
مـــوةدةى يةكـةمـيـــان  :زةيَــــآ ٔ :ض ٕ ْأُ َق ٗيُْ َل ُّ يٌْ َب ٍٗ اّْوَث َم َْ َو َْب ٗ َْٔٔإخ ٕ َت ّٔيْ
ط عْ
َٔأجع نُْكَ َ َوْ٘فَ ْ٘فَ َى َُْْٖٔ َك مِّىُّيْبَ كُ نٍْغ ْ٘ٞآو سُْٓب َْْْٔ،و َْ َل يُْٖ َ
ك َوُْْالٖ َرْٖٙت َك مٖيُْ َب َْْباض َىَْ٘ ْ،ف َأٌاْأَك ُُْٕال ىٍ ت َقيُْ َو َْذ َل َ)( ،)1ييَـطةزا
َ
ْ)1التفطرْالتطبٗ قْ٘لمك تابْال ىقدعْ،العّ دْالقدٖيْْ:ضفسْالت ثٍٗ ْ،ٛاإلصخابْْ،18ْ:ص.390
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خـ ا ؾةضَنةؿــج يةطــة َ (غــن  زةنــنح ) ( :اتـة  :يةَـة(ز(ا خيَػـةَاــةضةَه
(ةى تؤةـنٕ يةْيَـــ زا بــةضخن زةنـةّ  ،يـةْيَــ بطاةةنــنْينٕ زا( ،ة ؾـةضَ (زةى خـؤّ
زةخةَــة غـــةض ظاضى ( ،ة بـــة ٖـــةض ؾـــثيَو نـــة َــٔ ؾــةضَنْ خيَسةنــةّ  ،قػـــةةنٕ
يةطـــةيَسا زةنـــنح ( ،اتــة :خــةةنَ َٓيــنٕ خيَسةطـةةةْ ــآ بـــة تــة(ا(ة ) ( ،ة ٖـــةض
نةغيَو ؾةضَنْاــةضة ْةنــنح  ،بــة( ؾةضَنةؿــثةى نـة قػــةى خيَسةنــنح بـةْــن(ى
َٓة(ة  ،ئة(ة َٔ تؤيَـة يـة( نةغـة زةغـثـيَُٓـة(ة .
زةــنضة نــة زة َيــآ َ ٌ :ب ٍٗاّْوَث َم َْ َو َْب ٗ َْٔٔإخ ٕ َت ّٔي) ئــة(إ بـــةْ ئيػــــطِائيٌ)
ب (ٕ  ،نةضـ ئة( زةيَــآ  :خيَػـةَاـةضةَه (ةى تؤ يةْيَـ بطاةةنــنْينْسا ْ ،ـةى يـة
ْ َي ـ بـــةْ ئيػــــطِائيٌ)زا  ،ض ـ ْهة ئيػ ـطِائيٌ يةقــةب خيَػـةَاـــةض ةةعك (بـــة ،
ةةعـك (بيـ نـ ضِى ئيػـطنقة  ،ئيػـطنقيؿـ نـ ضِى ئياــطِاٖيِ ( ،ة ئياــطِاٖيِ ز((
نـــ ضِى ٖـــةب (ٕ  ،ئيػــطنم نــة يــة غـــنضا خــنت (ٕ ب ـ (ة  ،ئيػــُنعيٌ يــة ٖـنز ــةض
خــــنت (ٕ  ،نــة َيػــــ ِطة ب ـ (ة  ،نة(اتــة :نــة زة َي ـآ َ :و َْب ٗ َْٔٔإخ ٕ َت ّٔي) يةْ َيـــ
بطاةةنـنْـيــنٕ ( ،اتــة  :يــة بـــةْ ئيػــــطنم ْيــــةء ْ ،نضٓــة(ة غـــةض ةةعـكــ (ة ،
ةنْـ  :ئيػــطِائيـًـيـ ْيــٔ  ،بـةيَـهـ ئيػــُنعيًــيـني !
خنؾـنٕ ئـةّ (ةغـؿنْةى زةهــة نــة ؾــةضَ (ْ  ،تةْيــن يةطـــة حم ىدْ)  زا
زةط جنيَـــٔ ( :ؾـــةى خـــؤّ زةخةَــة غـــةض ظاضى ( ،ة ٖـــةضض َــٔ خيَــ زةيَــيَِ
ضِاةسةطةةةْـآ ( ،ة خيَػـةَاةضةَه (ةى تؤ زةبآ ( ،ةى ضؤٕ خيَػةَاةض َ (غـن 
خن(ةٕ بةضْنَةةةن تنةاةح ٖـةب (ة  ،زةنضة ز(اى َ (غـن ٖ ي خيَػةَاـةضةَه
خــن(ةٕ بـــةضْنَةى تنةاـــةح ْةٖـــنت ة  ،ضــ ْهة خـــ ا زةضبــنضةى عيػـــن  يــة
ق ضِئــــــــنْسا ؾـةضَ (ةـــــ ــةت

 :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ﭼآل عمـــــران ( ،ة عيػـــ ــن ٖ ـــــةض تةبـةْٓيـــــ
تة(ضِات ــ ن ــطز(ة  ،زةــنضة زا((ز( غــــ يةمينٕء ظةنةضةيـــن( ةةضيـــنف  ،ئــة(ة ٖـــةض
ضـننث ــط تةبـــةْٓي تة(ضِاتي ــنٕ نــــطز(ة  ،نة(اتــة :خيَػـةَاـــةضةَو نــة (ةى َ (غـــن
 خــــن(ةٕ بـةضْنَــ ــةى غـةضبـةخـــــؤ ب (بــ ـآ  ،تــــةْين َ ضةممــــةزة  نــــة
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خيَػـةَاـــةضى خنتةَــة ( ،ة ئــة(ةـ يــة بـــةْ ئيػ ـطِائيٌ ْيــة  ،بـةيَـهـــ يــة ْيَــ
بطاةةنـــنْ بـةْ ــ ئيػــطِائيًــــسا ٖــــنت ة  ،نــة بـــةْ ئيػــــُنعيٌ ب ـ (ٕء  ،طـةي ــ
عـةضِةبـٔ  ،نة زةــنضة عــةضِةبـ بة عـةضِةبـهـطا( وط تع سب.ٕ)ٛ
مــــوةدةى دووةمـيــــان  :زةيَـ ــآ  ِ :يْأغ ازٌْٔ٘بغ رْإل ُْْْٔ،أغط بٌْٕ٘مبعب ٕ اتّيْ
()1
الباَم ْٔ،ْٛأٌ اْأٖط اّْأغرِ يْبغٗ سْغ عبْٔبػ عبْجاِ نْأغط بّي) ( ،اتــة :
خـ ا زةؾةضَـ ىَ  ):ئــة(إ (اتـة  :بـةْ ئيػـــطِائيٌ) غةةــ ِطةى َٓيـنٕ ز (آلْـس ،
بــــة ؾــــثيَو نـــة خةضغـثـــطا( ْـــةب ( ( ،ة َٓيـــنٕ تــ (ضِة نـــطز  ،بــــة خةضغـثـــطا(ة
خـطِ(خ (ضةنـــنْينٕ َٓ ،ــيـ ئــة(إ تـــ (ضِة زةنــةّء غةةـ ِطةة ــنٕ زةز ( َي ــيَِٓ بـــة
طـةيـ َيـو نة طـةٍ ْيــة ( ،ة بـة طـةيـيَو نة ْةؾــنَة  ،ئة(إ تــ (ضِة زةنــةّ .
نة زةنضة َةبـةغــج خيَـ طـةيــ عةضِةبــة  ،نـة عـةضِةة ئـة( نــنتة (ةى طـةيــيَو
ْــةب (ٕ  ،بـةيَـهـــ (ةى ضــةْس تي ــطةةةن خــطفء بــى( ب ـ (ٕ ( ،ة يــة ضِاغـــثييسا
ق ضِئــ ــنٕ عـ ــةضِةب نـــــطزة طــــةٍ ( ،ة بيَطـ ــ َنٕ ْـــةظإء ْـــةؾنَيـ بـ ـ (ٕ  ،نـــة
زةؾةضَ ىَ  :ت (ضِةةـنٕ زةنةّ ( ،اتة :بــة(ة نـة ز(ا خـةةنَ خـؤّ يـةْ َي ئـةّ تيــطة
خـطفء بـى(اْة خةةـسا زةنـةّ ( ،ة غـةةطِةى ئـة(إ زةز (يَــيَِٓ  ،ئـة(إ ت (ضِةةـنٕ
زةنــةّ  ،خيَـ قةيَـؼ زةبــٔ ( ،ة ية ضِاغـثييسا بــةْ ئيػــطِئيٌ ظؤض تـ (ضِة بـ (ٕ ،
يةغـةض ئـة(ةى نة خيَػـةَاـةضى خـنتـةّ َ ضةممـةز  يـةْيَ عــةضِةبنْسا ٖــنح ،
نــة ئــة(إ عةضِةبي ــنٕ ٖـــةض خــــآ طـــةٍ ْ ــةب ( ( ،ة خيَيــنٕ (اب ـ ( نؤَةيَـيَه ــ ظؤض
ْةؾ ــنّء ْــةظإء ز(انــــة(ت (ٕ ( ،ة تةَـنعـــ ئــة(ةةنٕ ٖـــةب ( نــة خيَػـةَاـــةضى
نؤتــنة يـةْيَـ ئة(اْــسا بــآ.
ض ٍٗأَْأغ سٌْ َل ٍ اْوَ َْض اعَرْ
مــــوةدةى سـيَـيـةمـيــــان ٔ :قَ اهْْ:ج اْٞال سبّْوَ َْ َ
()2
ٔاض تع َم َْ َو َْجب ٔنْ َف ازأُْْ،وع ُْْأُلُ ٕ ٌْاألََِ ّ اْ ٔزْ َف ْْٖ٘ى ٍَٗ َْْْض ٍْ َْ ْٛوٌَْْ ْاز) ،
(اتــة( :ة ؾـةضَ (ى :خةض(ةضزطـنض ية غــيٓن(ة ٖـنح ( ،ة ية غــنعيـط بًَـ َيـػــةةسا ( ،ة
ية ضيـننـنْ ؾــنضِإ خؤى ئـنؾــهطا نطز ( ،ة ٖـةظاضإ ية خننةنـنْ يةطــةيَسا بـ (ٕ ،
(ة يـةالى ضِاغـــثييـة(ة َ ،ةؾــدـةيَـ َيـه ئـنطـط ٖـةب ( .
ْ)1التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّدْالقدٖيْْ:ضفسْالتثٍْٗ،ْٛاإلصخابْْ،ْ32ْ:صْْ .ْ413
 )2التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّدْالقدٖيْْ:ضفسْالتثٍْٗ،ْٛاإلصخابْْ،ْ33ْ:صْ.ْ415
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زةــنضة َ (غـــن  تــة(ضِات يــة غــيٓن(ة بــؤ ٖـــنح ( ،اتــة :خـــ ا يــة(ةَ ة خــؤى
زةضخػــج  ،ية ضِةَــ ؾةضَنةؿـــثةنــةةة(ة  ،نــة تة(ضِاتــة .
(ة غــنعيـطةـ ضيــنةةنــة يـةالى ؾةيَةغــثنيء ؾــنّ  ،ئـةّ ؾــ ةَٓةى نـة عيػــنى
يــآبــ (ة  ،ئيٓســيًيـ يـة(ىَ ٖــنت ة  ،زـنضةَه زى خــ ا يـة ضِةَـ ؾةضَنةؿـثةنـــنْ
ية(ةَــ ة  ،خــؤى بـة بـةْسةنـنْ ْنغـــنْس(ة .
(ة ؾــــنضِاْيـ بـــة ؾـــنرء ضيننـــنْ َةنهــة زةط ـ تطيَ  ،ئــة(ة ٖـــةض يــة خـــ زى
خةميــنْ نـؤْسا ٖـــنت ة  ،زةــنضة قـ ضِئـنْيـ يــة(ىَ زابـةظةـ ة .
(ة ٖـةظاضإ ية خننـنْيـ  ،زةــنضة ٖـن(ةآلْ بـةضِةَــعى خيَػـةَاـةضٕ .
(ة نــة زةؾــةضَ ىَ ( :ة ية الى ضِاغـث َةؾدـةيَـ َيـه ئـنطــط ٖــةب ( َ ،ةبـةغــج
خيَــ ئة( ظةبــط( زةغــثةآلحء ٖيَـعةةـــة نـة خيَػـةَاــةضى خــ ا  خيَياـ (ة ( ،ة
بـة( ٖيَع( زةغـثةآلتة ية ز(اى خـؤى خةييؿـة غــةض ضِاغـثةنــنْ  ،ئـة( َةؾـدةيَــ
ئيُــنٕء ٖيــساةةتـةةنٕ بـة زْيــن بــى( نطزؤتــة(ة .
ئٓســن ئـنةن بـةيَـطـةَنٕ ضييــة يةغــةض ئـة(ة نـة ؾـــنضِإ) َةبـةغــج خيَـ ؾــنرء
ضيــن( ضؤيَــ َةنـهـةةة ؟ ية خةةـُنْـ نـؤٕ) زا يةبنضةى أغـُنعيـٌ)ة(ة ٖـنتــ ة :
ٔك اُْا ُْوع ٌُْْٔ ى أْض كَْ َف ْ٘البسٖ َْٔٛص ازْغ اباّْٖس َو ْ٘بالطِّّ ا ًْْٔٔ،ض َكَْ
()1
ضْ َوصْس) ( ،اتــــة  :ئيػـُنعـيـــٌ)
بسٖ ْٛفَ ازأَُْأخْرمْ َل ُْْأُوّ ُْْاو ْسَأ َّ ْٚو ََْأز ٔ
خـ اى يةطـةٍَ ب ( ( ،ة طـةؾـةى نطز((( ،ة ية زةؾـجء بينبنٕ ْيؿـثةزآ ب (  ،بـ (
بة طةْش ( ،ة تريي زةٖـن(ةؿـنت( ،ة ية زةؾـجء ضيـــن( ضـؤٍَء بيـــنبنْ ؾـنضِإ نـة
َةنـه ــةةة) ْيؿـ ــثةزآ ب ـ ( ( ،ة زاةه ــ ئـنؾطةت َي ــه يةغـــةض ظةَيٓ ـ َيػ ـطِ بــؤ
بـةٖـن(غـةض طـــطح .
زةــــنضة ئيػــــُنعيٌ خيَعاْةنــــةى يــة ٖــؤظى ز ضٖ ـ ّ ب ـ (  ،نــة ز(اى (اظى يــة(
خيَــعاْة ٖيَٓـن(ة  ،ئـنؾطةتيَه زةهـةى بـة ٖـن(غـةض طـطت ة  ،بـةآلّ ئة(ةـ ٖـةض يـة
ٖـةَنٕ ٖــؤظ ب (ة  ،ئٓسن ئــنةن خيَعاْةنـةى يـة خةيَـهــ َيػـطِ ٖيَٓـن(ة  ،ةـنٕ ئـة(ة
ٖـة َي ــةى خــةمينْ نؤْــة ؟ طـــطْط ئة(ةةــة زة َي ـآ ٔ :ض َكَْبس ِٖ َ ْٛف ازاُ) زةــنضة نــة
ْ)1التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّدْالقدٖيْْ:ضفسْالتثٍْٗ،ْٛاإلصخابْْ،ْ22ْ:صْ.56
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ئيػــُنعيـــٌ يةطـــةٍَ ٖـــنزةض)ى زاةهــ غـــةالَ خـــ اةنٕ يـــآ بــآ  ،يــة َةنهــة
ْيؿــثةزـآ ب (ٕ ( ،ة ئةَة ية تة(ضِاتيؿــسا ٖـنت ة  ،زطـة ية(ةى نة ية قــةضيط
ب خـنضةيـسا ٖـنت ة(  ،خيَـػـةَاـةضى خـ ا  بنغــ نــطز(ة .
ك ُْْٔأك ربُُْٓ
مـــوةدةى ضـوارةمـيـــان ٔ :ع َم ْٜإٔض ىاعَٗنْأُض تجَٗبْ َل َْْٕ ُِ ْ،ذاْأُبازٔ ُ
()1
كْبر) ( ،اتـة  :زةـنضة
بْ َ
جدِاّْفَط ٗ َمدُْاث ٍْ٘عػسْز َٟٗط أَّْْأجع َمُْْْ َلػ ْع َ
َٔأكثسُُْٓ َ
خـ ا ئياـطِاٖـيِ زةز(ةَـٓــآ) (ة بـؤ ئيػـُنعيٌ (ةآلَـج زةزةَـة(ة َ ،ـٔ بـةضةنــةت
تيَسةخـــةّء طــــة(ضةى زةنـــةّ ( ،ة ظؤض ظؤضى زةنـــةّ  ،بــــة ؾـ ـيَ ةةةى نـــة ز(اظزة
غـةضؤى يـة (ةضـةى ئـة( خةةـسا زةبـٔ ( ،ة زةةهـةّ بــة غــةضؤى  ،ةـنٕ بنخيــطة بـؤ
طـةيـ َيـه ظؤض .
نــة زةـــنضة زةط جنـــآ َةبـةغــج يــةّ ز(اظزة غـةضؤنــة  ،ئـــة( ز(اظزة ْةقيـاــة
بـآ  ،نة خيَـػـةَاـةضى خـ ا  ية ْيَــ ئــة(ؽء خةظضةزــسا ٖـة َيـياــصاضزٕ .
خ ْرَْْٓ،ح ْتِْٜ
طٗبْ َوَْٖ ُّٕذأْال ىدبِّ ْسُْ َوَْْ َف َ
مـوةدةى ثـيَـهجـةميـان َ :ف َْٖ صُٔهْالقَ َ
()2
ظ سُْاألُو ي) ( ،ات ــة  :بـــةضزة(اّ ةةٖ ــ ظا نــة
جي ْ٘ٞالٖ َرَ ْٙل ُْْالكُ نّْٔٔإِٖ آُْتٍت َ
ةةنيَهــــة يــــة ز(اظزة تيـطةنـــــنْ بـــــةْ ئيػطِائيــ ــٌ) زةغـثةآلتـيــ ــنٕ زةبــ ـآء ،
غــةضخةضؾــثيــنٕ زةبـآ  ،تـن ئة( نةغـة زيَ نـة ٖــةَ (ةنٕ زةبٓـة ؾـ َةـٓهــة(ت (ى
ئــة( ( ،ة ٖـــةَ ( َيًـًـةت ــنٕ ضـــن(ةضِةَ ئــة( زةنــةٕ  ،نــة زةــنضة َةبـةغـــج خ َي ـ
خيَػـةَاـةضى خــنتــةّ َ ضـةممــةزة .)
طَْْٗ
مــوةدةى شـةشـةميـــان ٔ :و َْٖغ َم بْْٖٔ،خ َف ظْأَع ىا َل ْ٘إٔل ْٜالٍّ اٖ ََ ْ،ْٛفط أُع َ
()3
ط ٗبُْ َوَْح َدٖ د) ( ،اتة ( :ة ٖــةض نةغـيَو
ضُمِط اٌاّْع َمْٜاألُو يْْ،فٗ سع اُِ يْبقَ َ
ظايَــاـــآء نطزة(ةنـــنْ َــٔ تــن نؤتــنة بدنض َة ــعىَ (اتــة :خنبـــةْسبآ بـــة بـــةضْنَةى
َٓــة(ة)  ،ئة(ة يـةَـة(ز(ا زةغــثةآلتـ زةزةَــآ  ،بـةغـةض ٖـةَـــ ( ئؤممـةتنْــسا ،
(ة بـة قنَ ـييـةنـ ئـنغٔ غـةضخةضؾـثييـنٕ زةنـنح ( ،اتة :بـةٖيَـع( زةغـثةآلح).
 )1التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْ،العّدْالقدٖيْ:ضفسْالتثٍْٗ،ٛاإلصخابْ،17ْ:ص.465
ْ)2التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّدْالقدٖيْْ:ضفسْالتكَْْٕٖ،اإلصخابْ.47ْْ:
 )3التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّدْالقدٖيْْ:ضفسْالتكَْْٕٖ،اإلصخابْ.27ْ،26ْ:
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نـــة زةـ ــنضة تننـــة خيَػـةَاـ ــةضةَهيـ نـــة زة(يَـــةت زاَةظضاْـــسبآ ( ،ة بــــةٖيَع(
زةغــثةآلح طـــةالْ زةهــةى خػـثايَثــة ش َةــط غـــنةةى ؾـةضةعـةتــة(ة  ،خيَػـةَاـــةضى
خنتــةّ بــ (ة . 
خ ّبٌْٕ ٍَْ٘
مـوةدةى حـةوتةميـان :عيػـن  بـة ؾـ ةَٓهـة(ت (اْ زةيَـــآ ٔ :إُْكٍُْتُيْتُ َ
طْٗكُيْ َفازٔ ِقْ َمٗطْآخْسْلَٗث ُبْ ْوع ُكْيْ
َفاح َفظُٕأْص اْٖأَْ،ٍْٙأٌ اْأََِْ َمْبُْ َوَْْاألَبْفَُٗع َ
()1
ٔإل ْٜاألَب دْْٔ...اآلُْ َق دْقُ ِم ُْ َل كُ يْقَب نَْأُْٖ ك ُْٕح تِْٜإٔذاْك اُْتُؤ َو ٍُُٕ) ،
(اتــة  :ئةطةض ئيَ ة َٓثـنٕ خؤؾــسة(ىَ  ،ئـنَؤشطـنضةيةنــنْ َـٔ بدـنضةَــعٕ ( ،ة َـٔ
زا(ا يـة بـنة زةنـةّ (اتة  :خـ اى خنىء بيَطــةضز) نـة فازٖ ق م ٗطْـيَـهــ زةهـةتــنٕ
خيَـاــــساح  ،بؤئــــة(ةى تـــن نؤتـــنة ضِؤشطــــنض مبيَـٓيَثــــة(ة (اتـــة :بـةضْنَةنــــةى
مبـيَٓـيَثـة(ة  ،ئٓســن ز(اي ضـةْس قػــةةةى زةيَــآ( ):ة ئيَػــثن ئـــة(ةّ خــآ ط تــٔ ،
خيَــ ئة(ةى ؾـثةنة باــآ  ،تننـ نـنتيَو نـة بـ (  ،ئيُنْ خآبيَــٓـٔ .
بـةيَـطـةَـــنٕ ضييـ ــة نـ ــة َف ازٔقِ َم ٗ ط) ْــــن((( غـؿةتــــ خيَػـةَاــــةضى خــــنتةّ
حم ىد)ة ؟
ٖـة َيـاـــةتة ي ــة( ضـنخ ــةى نــــة َــٔ يةالَ ــة ٖ ،ــــ خةميــــنْ ْ ـ يَ) ئيٓسـيً ــ
ة ضةْٓـــنّ تةَنؾـــن نــطز  ،يــة زيـنتـــ َف ازٔقِ َمٗط) ْ (غــطا(ة ُ :و َع ني) ( ،اتــة:
ٖن(نــنض( ةنضَةتييــسةض  ،بـــةآلّ زةــــنضة ئــة( ْ غـــدةةةى  :زن ْٛا ْب َْخمْٗ نْ
السنَْال ٍّْد )ٙخؿـث خـآ بـةغــث ة  ،تـن ئة(نــنتةف (ؾــةى َفازٔقِ َمْ ٗط) ٖــةض
َـنبـ (ة .
ئٓســـــن زن ْٛا )ْزةيَــــــآ  ِ :راْالمٖفِ ظْ الف ازٔقِ َمٗط ٌُْٖٕ اٌَُْْٖ٘ٔ،كِ تبُْ
َأ ْ:ْٙال ىُع صٍُِِّْٔ،ْ ٙاكَْ َلفِظْآخسُْٖكِتبُِْ َكْراْ
باإلٌٔك َم ٗ صَٖ ِْٛك راْ
جٗ دْْ،غ ّٔرْْ٘ َِ ْٔ،كُمّٓ اْ
ٔوعٍ آُْْ:ز َفٗ عْال ى َقأًْْ،ض إًْْ،جمٗ نْْ،و َ
وع إُْت قِت ٔسبْوَ َْوع ٍْ:ْٜوُخ ِى دَْٔأحى دْٔوخ ىُٕ ) ( ،اتــة( :ؾـــةى َف ازٔقِ َمٗط)
)
(ؾـةةةن ةؤْـنْييـة ( ،ة بـة ئيٓطـًـيعةـ بـةّ ؾـيَ ةةة زةْ (غـطيَ :
 )1التفط رْالتطبٗق ْ٘لمكت ابْال ىْقدعْْ،العّ دْاجلدٖ دْْْ:إدمٗ ْنْٖٕحٍ ْاْْ،اإلص خابْْ،ْ14ْ:صْ
.ْ2224ْ 2222
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(اتــة  :زيَـسةضة(ة  ،زيَـدؤؾــهةض  ،ةنٕ خــةَطِة(ةَٓــة(ة ( ،ة (ؾــةةةن زةهـةف ٖــةةة
) نــة بـــة َنْــنى خ ــنةة بـــةضظ( بـةضِ َة ــع(
نــة بـةَـؿــــيَ ة زةْ (غــــطيَ :
خــــن(ةٕ ؾــــهؤ( خــــن(ةٕ خنةــة( ْــن(زاض زىَ  ،نــة ٖـــةَ ( ئة(اْــة َنْنةةنــةةنٕ ْيعةــو
زةبٓـــــة(ة يـــة (ؾـــةنــــنْ  :وُخىِ دَْٔأح ىدْٔوخ ىُٕ )( ،اتـــة  :غـثنةؿــــهطا(( ،
غـ خنغـهطا( َ ،ــةزضـهـطا(.
ٖـةيَاـــةتة َ ضةممــةز ضِةؾــيس ضِةظا يــة تفط رْالق سآُْاحلك ٗيْ) يــة بـــةضط )9
الخــةضِة  217تــن )240زا ٖـــةشزة َـــ شزةنةى بـــة تةؾكــــيأل ٖيَٓــــن(ٕ  ،بـــةآلّ َـــٔ
ئيهـثيؿــنّ بـة( ضــة(ح  َ )7شزةةــة نــطز .

َةغــةيــةى ضة(تـةّ  :نة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠﭼ  ،ئٓسـن ئة(اْـةى نـة
بطِ(اةـنٕ خـآ ٖيَٓـن(ة( خؿـثينٕ طـطت ة  ،ةنٕ بـةٖيَـعةنٕ نـطز(ةء غــةضةنٕ خػــث ة ( ،ة
ؾـ ةَٔ ئة( ضِ((ْننييـة نة(ت (ٕ نة يةطةيَ ْيَـطضا(ةتة خـ اض  ،ئـن ئـة(اْة غـةضؾطاظٕ.
نة(اتـ ــة  :ئـ ــةى ز (يةنـــة( ْةقطِاْييةنــــنٕء ٖــــةَ ( ئة(اْـــةى نـــة ئيسزةعـ ــنى
ٖـــةب (ْ نثيَا ــ ئـنغ ــُنْ زةنــةٕ ! ئةطـــةض بـــة تــةَنى غـةضؾطاظةيـــٔ ئيُــنٕ بـــة
خيَػـةَاـةضى نـؤتـنة بيَٓــٔ  ،نـة ئيَػــثنف يةطــةٍَ ئـة( ٖــةَ ( زةغـثهــنضة نـطإء
طؤضِاْهـنضةيـةى ية نـثيَاـةنـنْثـنْسا نطز((تـنْة  ،نـة ٖـة(يَـثـنْـسا(ة نة ٖــةض (ؾــةةةى
بؤْـ خيَػـةَاـةضى خنتةَ يــآ بـآ  ،الةاـةضٕ  ،بة بةيَـطـةى ئة(ةى ئـة( ْ غــدةةةى
نــة زن ْٛا ْب َْخمٗ نْال سنَْالْ ٍّد )ٙقػــةننْـــ ي ــآ (ةضطـــطت (ٕ ( ،ؾـــةى
َفازٔقِ َمْ ٗط)ى تيَسا ب (ة  ،نة (ؾـةةةن ةؤْـنْييـة( (ةى خـؤى ٖ َيًَــطا(ةتة(ة  ،نةضـ
ية ضـنخةنـنْ ئيَػـثنزا ب (ْ ْيةء  ،نطز((ةنْة بــة وع نيْ) (اتـة  :ةنضَةتيـسةض  ،نـة
ئةطـــةض ئــةّ َنْنةــةف بـآ ٖـــةض َ ضةممــةز زةطـــطةَثة(ة  ،ضـ ْهة ز(اى خيَػةَاـــةضى
نؤتـ ــنة ٖـــي خيَػـةَاــــةضةَه زةهـــــة ْةٖــــنت ة( ٖ ،ــــةضض ط ت (ؾـ ــيةت َ :ـــٔ
خيَـػـةَاــــةضّ  ،زضؤى نـــطز(ةء بــــة زاْديَـساٖيَٓـ ــنْ ز (يـ ــةنة( ْةقطِاْييةنــــنْيـ
نةغـــيَو ْةٖـــنت ة يــة ز(اى َ ضةممـــةز يـــة زةعـــ اى خيَػـةَاـةضاةةتييـــسا ضِاغـــث
نــــطزبآ  ،نـــة(اتة  :ئـــة(ةى ئيَػـــثن( تننــــ زْيـــنف تــة(ا( زةبـــآ (ةى خيَػـةَاــــةض
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َن(ةتــــة(ة  ،تةْٗــــن َ ضةممــــةزة ٖ ،ـةيَاــــةتة بؤخــــؤى ْةَن(ةتـــة(ة  ،بــــةآلّ
ق ضِئـنْةنةى نـة َ عسيعةؾـيةت ء بـةضْنَةؾــيةت ( ،ة ضِيَء ؾــ ةَٔء غــ ْٓةتةنةى
نـة بطةثيــة يــة زيَـاـةزيَــهطزْ ق ضِئــنٕء بـةضزةغـثـةنطزْــ يـة زْيـنى (اقيعــسا ،
بــةؽ ئــة(ة َن(ةتــة(ة يةبـةضزةغـــث بـةؾـــةضزا  ،نــة تـــؤ زيَـٓيـنبـــ بًَـيَـــ  :ئــة(ة
ؾةضَنةؿـــث خـــ اةة ( ،ة زيَـٓي ــنب ب ًَ ــيَ  :ئــــة(ة ضِةَاــــنظ( بـةضْـــنَةى خـــ اى تــنىء
تةْيــنةة  ،ئةطـةضْن ئة(اْـ زةهـة ( ،ةى َٔ ية نـثيَاـ  :اإلض ًْكى اْٖتج ٖم ْٜفْ ْ٘
كت ابْا ) يــة بـــةضط غــيَيـــةّ زا  ،نــة بنغــــ ئيُــــنٕ بـــة نثيَاـةنـــنْ خـــ ا)ّ
()1
نــطز(ة  ،نؤَةيَـ َيـو ؾـثِ ية خةميـنْ نــؤٕء خةميـــنْ ْ ةَــسا زةضٖيَٓــن(ة ( ،ة يــة
َةضةن ــ عةقــــٌَء عيً ــُِ زا(ة ٖ ،ـةضط ــيع ئــة( نـثيَاـنْ ــة  ،ئــة(ة ٖـةيَٓـنطـــطٕ تــؤ
زيَٓينبـ نـة نـثيَاـ خـ إ  ،ض ْهـة ظؤض زـؤضة تةعايـط( ٖـةيَ ةَػـثيـنٕ تيَــسا ٖـةٕ ،
نة عةقـٌَء َةْثيـلء عيـًـِء (اقـيع ضِةؾـعةـنٕ زةنـةٕ .

َةغــةيـــةى ٖـةؾــــثةّ  :نـــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﭼ ،بًَــآ  :ئةى خةيَـهيٓـة ! َٔ ضِة(اْةنطا(ى خ اّ بؤ تيَـهطِاتـنٕ.
ئــةّ ئـنةةت ــةء ٖـن((ةَٓةنـــنْ  ،قػـــةى ئــة( ضِؤشٖـةآلتٓنغـــنْة بـــة زضؤ زةخنتــة(ة
زةخـةْـة(ة نة زةيَـيَـٔ  َ :ضةممـةز ٖـةتــن يـة َةنهــة بـ (  ،ض ْهــة بــآ زةغــةآلح
ب (  ،تةْيـن بنغ زة(ض(بـةضى خؤى زةنطز  ،بـةآلّ نـة ضــ (ة َةزةٓــة  ،ئٓســـن بنغـ
زيٗـنْيَثيـ عال ىْٗ )ٛى بـةضْنَةنـةى زةنطزء  ،طـ ت َ :ـٔ خيَػـةَاــةضى خــ اّ بـؤ
ٖـةَ ( زيٗـنْييـنٕ ! ض ْهة ئةّ ئـنةةتة ية غــ (ضِةت األع سا ْ) زاةـة(  ،غــ (ضِةت

األع سا ْ)ةـ ية َةنـهة ٖــنتؤتة خــ اض  ،خــ اى بــةضظ زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ  ،بًَــ ـآ  :ئــــةى خةيَـهيٓــ ــة ! َــــٔ
ضِة(اْةنـطا(ى خـ اّ بؤ التنٕ  ،بؤ ٖـةَ (تــنٕ ( ،اتـة :بــة عـةضِةةء عةزــةَة(ة  ،بــة
ٖـةَ ( ْةتـة(ة( ظَنْـةنـنْـة(ة  ،ية ٖـةَ ( ؾـ ةَٓةنـنٕ .
 )1يــة ضنخـــ ز((ةَـــ زا بــة ْن((ْيؿـــنْ  ْ:وٕض ٕعْ:ْٛاإلض ًْكى اْٖتجمٖ ْٜف ْ٘كت ابْا ْ) ئــة(
بنبةتـة نة(تـؤتـة نثيَاـ خيَٓـسـةّ الك ت ابْاخلاو ظْْ:اإلٖ ىاُْبك ت بْا ْتعال )ٜة(ة .
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(ة يــة ضِاغـــثييسا ظؤضبـــةى ئــة( ئـنةةت ــنْةى نــة زيٗـنْيَثيـــ (عال ىٗ )ٛى خةة ــنّء
بـةضْنَةى خيَػـةَاـةضى خنتــةّ  ضِازةطـةةةْــٔ َ ،ةنهــةةني ( ،ة خــ ا زطــة يـةّ
ئـنةةتةى غـ (ضِةت األع سا )  ،ية ضةْسإ ؾـ ةَٓ زةهـةزا  ،بنغـ ئـة(ةى نـــطز(ة ،
نة َ ضةممـةز بؤ ٖــةَ ( زيٗـنْييـنٕ ضِة(اْة نـطا(ة بؤ (ةَٓـة :

 )2يــة غـــ (ضِةت ض بأ)زا زةؾــةضَ ىَ :ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮱﭼ ( ،اتــة  :تؤَــنٕ ضِة(اْــة ْــةنطز(ة َ ،ةطـــةض بــؤ تيَه ـطِاى خة َيـــه
َـ شزةزةض( تطغــيَٓةضبـ .
 )3ية غـ (ضِةتـ

التك ْٕٖس)زا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ( ،اتـة :

ئـةّ قـ ضِئـنْة زطــة ية بيـطخةضة(ة بـؤ ٖــةَ ( زيٗـنْييــنٕ ٖ ،ـي ؾــثيَه زةهـة
ْيـة .
 )4يـــة غــــ (ضِةت

القم ي)زا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ( ،اتـــة :

ق ضِئـنٕ زطـة ية بيـطخةضة(ة بؤ ٖـةَـ ( زيٗـنْييـنٕ ٖ ،يـ ؾـثيَه زةهــة ْيــة .
 )5ية غـ (ضِةت

ص)زا زةؾةضَ ىَ  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ( ،اتـة  :ئـةّ

ق ضِئـنْة تةْيـن بيـطخةضة(ةةة( ؾــةضةف ؾـهؤةة بـؤ ٖــةَ ( زيٗـنْييــنٕ  ،ضـ ْهة
(ؾـةى ذَكِ سْ) ٖــةّ بــة َنْـــنى بيـطخػــــثٓة(ة زىَ ٖ ،ــةّ بــة َنْـنى ؾـــةضِةفء
ؾــهـؤ زيَ .
(ة ية ضِاغـثييسا ٖـةض نةغــيَو زةغــج بــة ق ضِئــنْة(ة بطــطيَ  ،ؾــةضِةفء ؾـهؤ(
خنة ــة بـــةضظة خ ــآ خةةــسا زةنـــنح  ،يةغـــةض ئـنغـــث تــنى  ،يةغـــةض ئـنغـــث
َيًـًةتنٕ ( ،ة بيَط َنٕ ٖـةَيؿــة ق ضِئــنٕ ئـة( ضِاغــثيينْةى نـة يةطــةٍَ غط(ؾــث
َطؤظـ زا تيَــو ٖةيَـؿـ َيًـطا(ٕ  ،بيـطي َطؤظـيـنٕ زةخــنتة(ة .
 )6ية غــ (ضِةت

األٌبٗا)ٞزا زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﭼ ( ،اتــة  :ئيَُــة تؤَــنٕ ْــةْنضز(ة َ ،ةطـــةض بـــةظةة خـــ اب  ،بــؤ ٖـــةَ (
زيٗـنْييــنٕ .
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احل ْ)زا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭼ ( ،اتــ ــة  :بًَــ ـآ  :ئــــةى خةيَـهيٓــ ــة ! َــــٔ تةْيــــــن (ضةننــــةضة(ة(
تطغــيَٓةضةَه ئـنؾــهطاّ  ،بؤتــنٕ .
زةــنضة يـةّ غـ (ضِةتـنْةزا(  ،ية ظؤض غـ (ضِةت زةهةف زا خــ ا ؾةضَنةؿــث زةهـةى
ؾةضَـ (ة  ،زةضبنضةى طـؿـثطـيـطة خةةـــنَ َ ضةممــةز  نـة نؤتــن خيَػـةَاــةضة(
بؤ ٖـةَ ( بـةؾـةضة  ،بـةآلّ َٔ تةْيــن ئة(اْــةّ بـة ا (ْــة ٖيَٓـن(ْـة(ة .
نة(اتــةٖ :ـــةض يــة َةنهــة(ة خـــ اى خةض(ةضزطـــنض ئــة( ضِاغـــثييةى ضِاطـــةةنْس(ة  ،نــة
خيَػـةَاـــةضى خنتـــةّ  بــؤ ٖـــةَ ( َطؤظـنةةتيـــ ٖـنتـــ ة ْ ،ــةى تةْـيـــن طـةيـــ
عــةضِةة .

َةغــةيـــةى ْؤةــــةّ  :نـــة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ  ،ئةَــة خيَٓنغـــةى خـــ اى خةض(ةضزطـــنضة ( ،اتــة  :ئــة(
خــــ اةةى نـــة َٓــــ ْــــنضز(ة بـــؤ تيَهــــطِاتنٕ خةةـنَاــــةضمبء ْ ةَٓـــةضمب  َ ،يَـهــــ
ئـنغــُنْةنـنٕء ظة(ى ٖـةض ٖــ ئـة(ة ( ،ة ٖيـ خةضغـــثــطا(ةَو ْيـة بــة ٖــةم زطــة
يــة( ( ،ة زةشةَٓـآء زةَطةَٓـآ  ،نة(اتــة  :ئةّ غـآ غيؿةتة :
 - 1خن(ةْـساضةَثـ ضِةٖـنى ئـنغــُنْةنـنٕء ظة(ى .
 - 2تةْين خةضغـثـطا(ةَثيـ ء ؾـنةػـثةى خةضغـنت .
 - 3شةـنْسٕء َطاْـسٕ .
غ ــآ غــيؿةت ٖـــةضة ظةمء طـــة(ضة( َــةظْ ئــة( خـــ اةةٕ  ،نــة َٓ ـ ْــنضز(ة بـــة
ْ ةَٓـةضاةةتـي خـؤى ( ،ة َٓـ ْــنضز(ة بـة ضِة(اْـةنــطا(ى خــؤى  ،بؤ الى ئيَــ ة .

َةغـةيةى زةةةّء نؤتـنةــ  :نـة زةؾةضَــ ىَ  :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﭼ ،
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(اتــــة  :زةزــــن ئيَُــــنٕ بيَــــٓٔ بـــــة خـــــ ا ( ،ة بـــــة خيَػـةَاـــــةض( ضِة(اْــــة نــــطا(ة ،
ْةخـ ةَٓسة(اضةنـةى  ،نـة بطِ(ا زةَٓـآ بـة خـ ا( بـة ؾةضَنةؿـثةنـنْ خـ ا ( ،ة ؾــ ةَٓ
بهـة(ٕ  ،بـةيَـهـ ضِةَطــنى ضِاغـج بطـطٕ .
يةّ ئـنةةتـة َ بنضِةنـة(ة ئة(ةَــنٕ بـؤ زةضزةنــة( َى نـــة ئيُــنٕ بــة خــ اى بــةضظ(
بـآ (ةَٓـة ( ،اتة :ئيُـنٕ بــة بـةزةٗـيَٓـةضاةةتيــ خــ ا  ،بــة خةض(ةضزطـنضةَثــي خــ ا ،
بــــة خن(ةْـساضةَثيــــ خــــ ا ( ،ة ئيُـــنٕ بــــة ْـــن(( غـــيؿةتة ٖــــةضة بــــةضظ( زـ ــ إء
ضـننـةنـنْ خـ ا ( ،ة ئيُـنٕ بــة ٖــةَ ( ئـة( ؾــثنْةى نـة خةة ةْسةيــنٕ بــة خــ اى
خةض(ةضزطـنضة(ة ٖـةةة .
(ة ئيُنٕ بة خـ ا  ،ةنْـ  :ئيـُنٕ بـة خيَػـةَاـةضى نـؤتــنة َ ضةممـةز  ،نـة ٖــةّ
ُو ْ٘) خيَٓنغــــةى
بـة (ؾـةى زض ٕه) ( ٖـةّ بـة (ؾـةى ٌبٍ٘)( ٖ ،ـةّ بــة (ؾــــةى أ ِّ
نطز(ة :
زض ٕه) (اتــة :ضِة(اْــةنطا( ٌ ،بٍ ٘) (اتــة ٖ :ة(ايَـد َيـــسضا(( (ةضـ بــؤ نــطا(  ،ةـــنٕ
ُو ٘) (اتــة ْ :ةؾـــنضةظاى نـثيَاـــة خيَؿــ (ةنـــنٕ ( ،اتـنةةنـــ زةهةؾــ
ٖة(ايَـــسةض  ،أ ِّ
ٖـةةــة ( ،اتة :نةغــيَو نة خـ ةَٓــسة(اضى ْةبــآ ْ ،ة اـ َةـٓيَثـة(ة( ْة بٓ (غــآ .
نـــة زةـــنضة خيَػـةَاــــةضى خــــ ا  ؾــــنضةظاى نـثيَاــــة خيَؿـ (ةنــــنٕ ْـــةب (ة ( ،ة
ْةخــــ ةَٓسة(اضةـ بـ ــ (ة ( ،اتـ ــة  :تـــة(ضِاحء ئيٓسـيًـ ــ ْةخـ ةَٓس((ْـــــة(ة ( ،ة يـــة
َةنـهـةف نةغــيَه (ا ْةبـ (ة  ،نـة خيَػـةَاـةضى خـ ا  يـة( بـ اضةزا غـ (زى يــآ
بيٓياـآ  ،ض ْهـة نؤَةيَـطــنةةن بثدةضغــج بـ (ة  ،بـةيَـــآ (ةضةقـةى نــ ضِى ْة(ؾـةٍ
ؾـنضةظاى نـثيَاـة خيَؿـ (ةنـنٕ ب (ة(  ،خ ةَٓــسٕء ْ (غـيٓ ظاْيـ ة  ،بــةآلّ ظؤض ظ(( ،
ز(اى ئــة(ةى خةزةـســة خـــ ا ي َيـــ ضِاظى بـــآ  ،خيَػةَاـــةضى خـــ ا ى زةبـــنتة الىء
ؾـنةةزة خيَػـةَاـةضاةةتـ بؤ زةزاح ( ،ةؾـنح زةنـنح .
(ة ؾـــــ ةَٓهة(تٓ خيَػـةَاـــــةض ( اتــــة  :ئيُــــنٕ بـــــة خـــــ ا ( ،ة ئيُــــنٕ بـــــة
خيَػـةَاـةضى نؤتنة َ ضةممةز ( ،ة ؾـ ةَٓهة(تٓ خيَػـةَاـةضى نؤتـنة ةةنـػـنْة بة

ضِةَطـــنى ضِاغـــج طـــطتٔ  ،ضـ ْهة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﭼ ،
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زةزـن ئيُـنٕ بيَـٓٔ بـة خـ ا ( ،ة بـة خيَػـةَاـةض( ضِة(اْة نــطا(ة ْةخـ ةَٓسة(اضةنــةى ،
نــة بـطِ(ا زةَٓـآ بـــة خـــ ا( بـــة ؾةضَنةؿـثةنـــنْ خـــ ا ( ،ة ؾـــ ةَٓ بهــة(ٕ  ،بـةيَـهـــ
ضِةَطـنى ضِاغـج بطـطٕ  ،نة زةـنضة بـة طـطتٓـ ضِةَـ ضِاغـج َ ،طؤظـ غـةضؾطاظ زةبـآ .
نة(اتـة  :زةبـآ ئيُــنٕ بـة خــ ا ٖــةبآ ( ،ة ٖــةضض خــ ا ؾةضَ (ةـةت ئيُناـنٕ
خيَــ ٖـةبـــآ ( ،ة ئيُـــنانٕ بـــة خيَػـةَاـــةضى خـــ ا ٖ ـةبـــآ ( ،ة بـــة ٖـــةضض
ؾـــةضَ (ةةت ء نطز((ةــةت (ةى زة ــٔ ( ،ة ؾـــ ةَٓيؿ بهــة(ةٔ  ،ئٓســـن َنْــنى (اةــة
ضِةَطــنى ضِاغــثُنٕ طـطتــ ة ْ ،ـةى تةْيــــن ئيُــنٕ ٖـــةض ئة(ةْــسة بـــآ  ،بًَـيَــ  :ئيُــنث
ٖـــةةة بـــة خـــ ا( بـــة خيَػـةَاـــةضى خـــ ا  ، ضـ ْهة ئيُــنٕ ٖـــةّ خةة ةْــسة بـــة
عةقـ ًَــة(ة ٖـــةةة ( ،ة ٖـــةّ خةة ةْــسة بـــة ز َيــة(ة ٖـــةةة ( ،ة ٖـــةّ خةة ةْــسة بـــة
ظَنٕء ٖ ،ـةّ خةة ةْسة بـة زةغـثة(ة ٖــةةة ( ،ة بــة( َنْنةـة نــة ٖ :ــةضض خــ ا
ؾةضَ (ةــةت  :بـــة عةقــــٌَ زةضنـــ بهــــةىء  ،بـــة ز ٍَ قا (يَـــ بهــةىء  ،بـــة ظَــنٕ
زاْ خيَــسا بيَٓــ ء  ،بـة ئةْساَةنـنْ زةغـثةف ئةجنــنَ بـــسةى ( ،ةى يـة بةضطــ
ةةنةَـ  :ئيـُنٕء عةقيـسةى ئيػــالَي )...ء يـة بةضطــ ز((ةَــ اإلض ًْكى اْ
ٖتجمْٖٜف ْ٘كتابْا ) بة زضةَـصة بنغـُنٕ نـطز(ة .
الْٔإلَْْإٔالْٖأٌَ ْْْ،أَضتغ َف ُسكََْٔأتُٕبُْٔإلَٗ َ ْ
ضُبخاٌ ْال ٖمُّئِْبَخى َدكَْْْ،أَغّدُْأَُْ َ

....

()866 -859

[ ] 745

ده رسي نو ز د ه هيم
7

ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةّ زةضغـةَنٕ ية ضـ اض ئـنةةتنٕ خيَهـسىَ  ،ية ئنةةتـ  159 :تـن  )162غــةضةتن خــ اى
خةض(ةضزطـنض ئة( ضِاغـثيية زةخـنتة ضِ((  ،نـة ية ْيَ طـةيـ َ (غـن بـةْ ئيػطِائيــٌ)زا ،
نةغــــنْيَه ٖــــةم خــــ اظ( ضِةَطــــنى ضِاغــــج طــــطت ( ٖــــةب (ٕ ( ،اتــة ٖ :ـةَ (ةــــنٕ الض(
غــةضخيَـ يـيهـنض ْةبــ (ٕ .
(ة خنؾــــنٕ بنغـ ـ زابـةؾــــهطزْينٕ بـــؤ ز(اظزة تيــــطة زةنــــنح ،ز(اةـ ـ بنغـ ـ ضـــةْس
ْيعُةتيَــوء ضـننةةةنـــ ْـن(اظة( َ عســـيعةى خــؤى زةنــنح  ،نــة بــة بـــةْ ئيػـطِائيً
بـةخؿــي ٕ( ،ةى ٖـةيَك آلْسْ ز(اظزة غـةضضــن(ة يـة تنؾــة بــةضزةَه طــة(ضة( ،غيَاــةض
ييَهـطزْ ٖـة(ض بؤةـنٕء  ،زابـةظاْسْ طـةظؤ( بنيَـٓسةى ؾـيىقـة مساٌ٘) بـةغـةضةنْسا.
ز(اةــيـ بنغــ ضِ((زا(ةَهــ زةهــةى َ (غـــن  (طـــةيةنةى زةنـــنح  ،نــة بـــة خيَــ
ضِةعبـةْسةــــ نـنتيــــ الرتتٗ بْال صو ْ) (ا خيَسةضــــآ ز(ا ضِ((زا(ى ْيَـــــ إ َ (غــــن(
ٖـنضِ((ْـ بطاىء طـةيةنـةةنٕ ب (بـآ  ،نة بطةثيـة ية ؾةضَنٕ خيَهطاْيـنٕ بــة ضـ (ْة ْيَـ
ؾـنضةَهـة(ة  ،نـة ْيؿـثةزيَاـٔ ية(ةَــسا ،ز(اةـ بنغـ غــةضخ َي ي ء الًَــي نطزْـ بــةْ
ئيػطِائيــــٌ يـــة ؾةضَنْةنـــةى َ (غــــن ( ،ة غـةضةجنــــنّ زابــــةظةَٓطاْ غـــعاى خــــ ا
بـةغـةضةـنْسا  ،زةنـنح .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
(ة ية طـةيـ َ (غـن نؤَةيَـيَو ٖـةب (  ،نة بـةٖـؤى ٖـةقــة(ة ضِةَُٓـنة

خةيَــو)ةنٕ

زةنـطز( ،ة بـة ٖـةقيـ زازطـةضة ةنٕ بـةضِةَ ةبــطز ﯭ (ة زابـةؾــُنٕ نـطزٕ بـؤ ز(اظزة
تيـطةى قـة(اضةزاض ( ،ة نـنتيَو طـةيـ َ (غـن زا(اى ئـن(ةـنٕ ييَهـطز  ،غط(ؾــُنٕ بؤ َ (غـن
نـطز  :نـة طؤضـنْةنةح ية بـةضزةنـة بـسة ئيـسى نـة يـيَيـسا) ةةنػــةض ز(اظزة غـةضضــن(ة
ؾي ـكةةــــنٕ نـــطز( يـيَــــ زةضق يَــــني  ،نـــة ٖــــةض نــــؤَةيَة نةغــــة  ،ؾــــ ةَٓ ئــــن( يــــآ
خـ اضزْة(ةةنْيـنٕ ظاْــ ( ،ة بـة ٖـة(ضإ غيَاـةضَنٕ يةغـةض نـطزٕ ية طـةضَنى بيـنبـنْ
غــيٓنزا) (ة طـــةظؤ( بن َيـــٓسةى) غـــةي اَنٕ زابـــةظاْسة غـــةضتنٕ (ة خيَُــنٕ ط ـ تٔ  ):يــة(
خــــ اضزْة خـــؤفء بنؾــــنْةى خيَُــــنٕ زا(ٕ  ،اــــؤٕ ( ،ة بــــة الزإء غـةضخ َي ـييــــنٕ)

غـثةَينٕ ية ئيَُة ْةنـطز  ،بـةيَـهـ بــةؽ غــثةَينٕ يـة خؤةـنٕ نـطز ﮂ (ة ةـنز بهـة(ة
نـنتيَو خيَيـنٕ ط تـطا  :يةّ ؾــنضةزا ْيؿـثـةزـآ بـٔء  ،ية ٖــةض نـ ةَيـــةى (ةػــثثــنٕ يـة
بـةض(ب (َةنـةى) ييَـ اــؤٕ ( ،ة بًَـيَـٔ  :خــ اةة ! ط ْنٖـةنــنانٕ يـــآ ؾطِةَــسة ! (ة بــة
ًَـهةضييــــة(ة ب ـــٓة زةض(اظة ى ؾــنضة)نـــــة(ة  ،ئةطــــةض (اتـــــنٕ نــــطز) بــــة زيَــــٓينة
ط ْنٖـةنـنْثنٕ زةبـ (ضةٔ  ،بـؤ ضـننـةنـنضاْيـــ خنزاؾــجء ْيعُـةح) ظةـنز زةنـةةٔ ﮘ
نةض ئة(اْةةنٕ نة غـثةَينٕ ية خؤةنٕء بـةضْنَةنةةنٕء خيَػـةَاـةضةنةةنٕ) نطزبـ ( ،
ئة( قػــةةةى نـة خيَيــنٕ ط تــطا بـ ( ،بــة قػــةةةن زةهـةةــنٕ طـؤضِى ،بؤةـة غـةضةجنــنّ

بـةٖـؤى ئة( غـثةَة(ة نة زةةنْهـطز  ،ية غـةضةَـ ة غــعاَنٕ بؤ ْــنضزٕ ﮪ )).
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
طفُ) ٖيـساةةح بطةثية ية ضِةَُٓنةـ نطزْيَـهــ
ﯩ ﯪ)  :ال ّٔدا ًٖ ْ:ُْٛال َلْْٛبمُ ِ
خةْـٗـنٕء بـة ؾــيَٓةة ء بـة ية بــنضةـ .
ض بط )
ط بطَْ ْٔ:ل دُْالٕ َل دَْك أَ ٌُِْْاوت دا ُْال ُف سُٔ ْٔ) َ ،
ض بط)ة  ،ال َ
ﭔ)  :نــؤى َ
(اتة ْ :ـة(ة ْ ،ة(ةى ْة(ة نـة زضةَـص زةبيَثــة(ة ،زــن نــ ِض بــآ ،ةـنٕ نـ ٔاألَض بالُْ
َو َْبٍَ ْ٘إٔض ساَٟٗنْك القَبا َ ٟنْ َو َْ الع سبْ) (ة أَض بال) يــة ْيَــ طـةيـــ بــــةْ
ئيػـــــطِائيٌ زا (ةى قَب اَٟن) (إ يـــة ْيَـ ـ طـةيــــ عــــةضِةبسا  ،قَب اَٟن)ةــــ نـــؤى
َقبَٗ م )ٛةةة ( ،اتة ٖ :ــؤظ  ،تيــطة .
ح دٌْ،أَْٔ
ح دٌْ،أَْٔشو أٌُْا َ
ك نّْجى اعُْٖٛجىع ُّ يْأَو سٌْو أْ،إ ِو اْ َٖ ٌَْٔا َ
أل ِو ُ ْ:ُٛ
ﭕ) ٔ :ا ُ
جل اوَعْتط خراّْأْٔاختٗ ازأّْْ،جىعُّ اْْ:
ح دٌْْ،ض ْ ٕاٌْٞك اُْذ َل َْاألَو سُْا َ
وك أٌُْا َ
أُو يْ) (اتـــة  :أُ ِو  )ُٛبطةثيـــة يــة نؤَةيَــــة خةيَـهـــيَو نــة ؾـــثيَو خيَهــة(ة نؤةــنٕ
بهـنتـة(ة ،ئـنةيـٓيَـو ،ةنخـ ز يةةــةى نــنح زا ب (بــٔ ،ةـنٕ يـة ةــةى ؾــ ةَٔ زا ،ئٓســن
ئة( ؾـثة نة نـؤةـنٕ زةنـنتة(ة ،ؾـثيَو بـآ يـة ئيــطازةى خؤةــنٕ بــةزةض بـــآ ،ةـنٕ
بـة ئيـطازةى خؤةــنٕ بــآ ( ،ة نــؤى أُ ِو )ٛةـ بطةثيـة ية أُُو ي) .
ﭢ)  :جب ظْال ىأُْٞاٌ بجظْْ:اٌفَج سْ) (اتــة :ئـــن(ةنة زةضق ـ َي ء تةقيــة(ة،
َل كَ َْاإلٌبج اعْو اْك اُْ َو َْضْٗ ْٔ،اإلٌفج ازُْ َو َْٔاض عْ) بـــةآلّ إٌبج اع)
بطةثيـــة يـــة(ةى نــة يــة ؾـ ةَـٓيَـــه تةغــهة(ة بــآ ( ،ة إٌفج از) ئة(ةةــة نــة يــة
ؾـــ ةَٓيَه ؾطا(اْـــة(ة بـــآ  ،ةــــنٕ إٌبج اع) ئة(ةةــــة نــة بـــة نــةَي بـــآ ( ،ة
إٌفجاز) ئة(ةةـة نة بـة ظؤضةـ بــآ .
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ﭫ)  :األٌُاعُْلُ غَ ْٛف ْ٘ال ٍِ اع) (ؾـةى أٌُ اع) ٖـةض ظاض لغ)ٛةَهـة بة َنْـنى خةيَو،
ةـنْـ  :بًَـيَـ ٌ :اع) ،بًَـيَـ  :أٌُ اع) (اتــة  :خةيَــو .
ػ ىظْٔاح دْٓ
ط ْٕٞال ِ
ػ ْ٘ٔ،َٞوٍَ ُْْ:الغى اًُْ،لك ٌْْٕض اتَساّْل ُ
ﭰ)  :الغ يّْ:ض رتُْال ِ
غَ ىاو َ ( ،)ٛغ ي) بطةثيــة يـة زاخؤؾـــي ؾــثيَو ،بؤةـــة بــة غـةّء خةؾـةح طـ تطا(ة
غةّ  ،ض ْهة زيَ َطؤظـ زازةخؤؾــآ ،بـةيَـهــ زـنضى (اةـة عةقًَــيـ زازةخؤؾــآ ( ،ة
بؤةـةف بـة ٖـة(ض طـ تطا(ة َ ،غ ى اً) ض ْهـــة تيؿـه خـؤض زازةخؤؾـــآ ،تننـةنــةى
غَ ىاو  )ٛغـُنَـةةة .
ط نِّْفَٗ َْْح َْٖٔٚط قطْعمَ ْٜالػ جسْٔ) و ٍَ) (ةى
ﭳ)  :ال ى ٍَْْ:غ ْ٘ٞك ال ٖ
َ نٍْ) (اةــــة ( ،ةى ئـن(ْطـــيَو  ،ؾــة(ْـُيَــو نــة ؾـيـطْنةـــةت تيَــــساةة زةنــة(ةَثـــة
غـةض طـةآلى زضةخــج .
ﭴ)  َ :ا َٟسٌٌْخ ْٕاحلَىاو ْٕ ُِْٔ،ْٛأََِ ٕهْض اقَأّْعُ ٍُقَ أّْلٌَٕ ُْْغْبْْٗبمَ ُْٕ
ط ىاٌَ٘) ض مٕ )ٝبـنيَـٓسةةةنــــة (ةى نـــؤتط  ،بــــةآلّ القـ ـ زضةَصتــــط( ًَـيؿــــ
ال ّ
زضةَـصتـطة ( ،ة ضِةْطــ (ةى ضِةْطـ غــ َنْيــ (اةــة  ،نـة بــة نـ ضزةــ ؾـيَالقــةى
خـآ زةيَـيَـٔ ٖ ،ـةضضةْسة َٔ تن ئيَػـثنف ْنظاْـِ ؾــيَالقة ضيـية  ،بــةآلّ (اخيَسةضــآ
ية ؾــيَ ةى نــة(زا بـآ .
ﮤ)  :أْ:ْٙالع راب) (اتــة  :غــعا  ،ئـنظاض .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
غـةضةتن خـ اى خةض(ةضزطـنض ئـنَنشة بـة(ة زةنـنح  ،نـة بــةْ ئيػـطِائيٌ تـةْين خةيَــه
خطاخينٕ ْةبـ (ة  ،نة طـؤيـو خةضغـثيينٕ نطز(ةء  ،غــةضخ َي ـيـ خـ اةنٕ نطز(ة ،بـةيَـهــ
خةيَـهـ بنؾـيؿــينٕ ٖـةب (ة  ،زةنضة ٖـةَ ( طـةالْيـ ٖـةض(إء نةّ (ا ٖــةةة ٖــةَ (ى
ضــنى بــآ  ،ةــنٕ ٖـةَ (ى خــطار بــآ  ،خـ ا زةؾـةضَـ ىَ :
ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( ،ة يةْيَــــــ طـةيــــــ
َ (غـن زا نؤَةيَـيَو ٖـةب (ٕ  ،بـة ٖـةم ضِةَُٓنة خةيَـهيـنٕ زةنـطز( ،ة زازطـةضةـيــنٕ
بـةضِةَـ ة زةبطز ،ةنخـ ز بـة ٖـةم زازطـةضةينٕ بـةضِةَ ة زةبـطز ،ةنخــ ز نؤَةيَــطن( خةيَــه
خؤةنٕ بـة زازطـةضاْة بـةضِةَــ ة زةبطز .
(ةى زةبيـٓيـٔ ٖـةضضـةْسة خـ ا  ظؤض غةضظةْؿجء غـةضنـؤْةى طةيـ َ (غـن 
زةنـنح  ،بـةآلّ خـ اى زازطـةض  ،زازطـةضتطةٓــ زازطــةضاْة  ،بـؤ ئـة(ةى خةيَــو (اْةظاْــآ
بـةْ ئيػـطِائيـٌ ٖـةض ٖـةَ (ةنٕ خطارء الزةض( الضِيَ ب (ٕ( ،ة تننـ بـعاْـٔ نـة خةيَـه
بنؾـيؿـــينٕ ٖـــةب (ة ،نــة ٖـــةّ بـــة ٖـــةم خةيَـهـــينٕ ضِةَُٓــنة نــطز(ة( ،ة ٖـــةّ بـةٖـــؤى

ٖـةقيؿـة(ة زازطـةضةيـنٕ نطز(ة  ،نة زةط جنــآ بًَـيَيــٔ  :ﭽﯩ ﯪﭼ( ،اتــة :
ية ضِ((ى تيؤضة ء ؾيـهـطةيــة(ة ٖ ،ـةقـينٕ بؤ خةيَـو ضِ((ٕ نــطزؤتـة(ةء  ،ضِةَٓـُنةــ ةـنٕ

نطز((ٕ  ،ﭽ ﯫ ﯬﭼ( ،ة بة ٖةقيـ زازطةضةينٕ ية ْيَ خةيَهسا ضةغـدنْس(ة ،
بة نـطزة(ة .
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭼ( ،ة زاَنْاـطِةٔ بؤ ز(اظزة تيـطةى نؤَـةٍَ
نؤَةٍَ  ،نة ٖـةض نـنَةةنٕ خن(ةْـ قة(اضةةـةن

خـؤى بـ (ة ،ﭽﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ( ،ة (ةضييُــنٕ بــؤ الى َ (غـــن ْــنضز ،نـنت َيـــو نــة طـةيةنـــةى
زا(اى ئـن(ةنٕ يـيَهطز .
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ئٓســن ئـنةـن ئةّ غط(ؾـة ضــ بـ ( نـة خــ ا بـؤ َ (غــن  ى نــطز ؟ ! زةؾـةضَ ء :

ﭽﭝ ﭞﭟﭠﭼ ،خيَُـنٕ طـ ح  :بـة طؤضـنْةنةح ية بـةضزةنـة
بسة  ،زةـنضة ؾـنخيَه طـة(ضة( زةـنضةهـطا(ةـ يـيَـا (ة  ،ئة( أٍ) ئةييـء الَـة  ،ئةييـــء
الَ عةٖسة ( ،اتة  :زةظاْطيَ نـنَة بـةضزةةة ( ،ةى ية نـ ضزة(اضة خؤؾـُنٕ نة ط تـطا :
نـثيَاـةنــة َ ،يَـعةنة  ،بنبنى ز(ةَٓطا( زةظاْآ َةبـةغــج نــنَة نـــثيَبء نــنَة َيَـــعةةة ،
(ة زةؾــط ْـسـآ ئةيـيـء الَـ زيٓــؼ بـآ ( ،اتـة ٖ :ــةض بـةضزةَهــج يـــآ ٖـةيَـهـــة(ح ،
طؤضـنْةنـةت يــآ بسة .
بـــةآلّ َــٔ ظةـــنتط بــؤ ئـــة(ةى ةةنـــةَينٕ زةضـــِ( ،اخيَـسةضـــآ بـةضز َةـــه زةنضةيـهـــطا(
ب (بـآ  ،ية ْيعةـو َةْعيَـطـنةةنـةةـنْــة(ة ( ،ة بيَط َـنٕ زةبــآ بـةضزةَــه ظؤض طــة(ضةف
ب (بـآ  ،ض ْهـة ز(اظزة غـةضضـن(ةى يــآ ٖـنتؤتــة زةضء  ،زةــنضة يةتـهـةضيــن( بـةضزةَــه

ظٍ بـــــ (ة  .ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭼ ،خــــ اى نـنضبـةزــــآ يـيَــــطةزا
بنغـ ئة(ة ْننـنح نة ْن(ى خــ اى ٖيَٓـن(ة( ضـؤْ يـيَــسا(ة ،ةةنػــةض ؾـةضَ (ى  :ز(اظزة
غـةضضـن(ةى يــآ ٖـةيَـك يَــني  ،بــةآلّ ٖـةيَـك يَـيٓيَــو نـة يـة ؾــ ةَٓيَه تةغـهــة(ة بـــآ ،
ةنخـــ ز بـةقـــ ةح بيَثـــة زةضيَ ،ض ْهـــة ؾـ ةَٓةنـــة تةغــــو بـ (ةء غـــةضةتن ظؤض غـــةخج
ب (ة ،ية ؾـ ةَــٓ زةهــةزا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮚ ﭼ

البقـرة  ،ةـنْـ  :ز(اةـ (ضزة (ضزة ؾـ ةَٓةنـة ؾــطا(إ ب (ةء  ،ئـن(ةنة بـة يــ (ظة( ٖــنت ة ،
ض ْهة إٌفجاز) ( إٌبجاع) تةعايـط زةنـةٕ ية ز(( قؤْنغ زةضقـ يَيٓ ئــن( ،قؤْـنغ
غـــةضةتن( قؤْـنغـــ ز(اة ـ  ،نــة نة(تؤتــة غـــةض ضِة(ت ـ خــؤى  ،ز(اظزة غـةضضـــن(ةى يـــآ
زةضق يَـني بـة ئةْساظةى ز(اظزة ٖؤظ( تيـطة بــةْ ئيػـطِائيٌ  ،بؤئـة(ةى ٖــةض نـنَيَهــينٕ
غـةضضــــن(ةى خـــؤى زةـــنض بــــآ .ﭽﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭼ( ،ةى ضِ((ْـــ

زةنـنتـــة(ة  ،زةؾـــةضَ ىَ ٖ :ـــةض نؤَة َيــة خةيَـهـــيَو يــة بـــةْ ئيػ ـطِائيٌ ٖ ،ـــةض نـــنّ يــة
ٖـؤظةنـنٕ  ،ؾـ ةَٓ ئـن( خـ اضزْـة(ةى خؤةـنٕ (اتة  :نـنْ غـةضضـن(ةى خؤةنٕ) زةظاْ ء
زةــنض بـ (  ،بــؤ ئــة(ةى تيَهــةٍَ ْةبـــٔء يةغـــةض ْــؤضةى ئـــن(  ،ي َيـــو خؿـــنٕء ظ(ةـــطب (ٕء
نـيَؿـةء زةَةقـنيَـي زض(غـج ْةبـآ  ،ض ْهـة (اخيَسةضــآ بـة طـؿــث خةيَـهـيَه ْننـؤىء
ْنتــــةبن ب (بـــٔ  ،بؤةــة خـــ اى زازطـــةض( نـنضبـةزـــآ (اى نــطز(ة  ،تننـــ يةغـــةض ئـــن(ةـ
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ْةةهـةْـة نيَؿــة( ٖــةضا( تيَهـٓةطيـطةَــٔ  .ﭽﭮ ﭯ ﭰﭼ( ،ة ٖـة(ضَــنٕ
بـةغـةضة(ة نطزْـة غـيَاـةض  ،ئنةــن يــة نــ َى ئــة( ٖــة(ضة نطا(ةتــة غـيَـاــةض ؟ ز(اةـ يـة
َةغـةية طـطْطـةنـنٕ زا تيؿــه زةخةةٓــة غـةض ،نـة ٖــةْسةَو يـة ت ةَـصةضة(اْ ق ضِئــنٕ
زةيَـيَــٔ  :ية زةؾـث غــيٓن ب (ة  ،نة بيـنبنْيَـه ظؤض طـةضّ بـ (ة( ٖـي ْـ ا( غيَاــةضةَه

يــــــــآ ْةبــــــ (ة  ،ﭽﭱﭲ ﭳ ﭴﭼ( ،ة طــــــةظؤ( غـةيــــــ اَنٕ
بـةغـةضَنْسا بنضاْسٕ .
و ٍَْ) (اتـــــة  :طــــةظؤ  ،نـــة َـــــنززةةةن ؾــيـطةٓــــة ( ،ةى ئــــن(ْط يةغــــةض طــــةآلى
زضةخثةنـنٕ زةْيؿـآ ( ،ة ض مِ ٕ)ْٝف زـؤضة بنيَـٓسةةةنـة  ،ية ؾـيَ ةى نؤتـط( نــة(زاةة ،
(اخيَـسةضــآ ية ٖـةْسيَ ؾـ ةَٓ نـ ضزغـثنٕ ؾـيَالقــةى خآ بط تـطيَ  ،بـةآلّ يةبـةض ئة(ةى
ئـة( ْــن(ة ية ْن(ضــةى ئيَُــةزا ْية  ،بؤةة تــننـ ئيَػـثن ْــنظاث ئة( ْن(ة ية نـ َى ٖـنتــ ة
؟ زــــن يةبـةضئـــة(ةى ْنبــــآ ٖـــةض يةخــــؤ(ة ْــن( يــة ؾـــثيَو بٓيَــــ  ،بؤةــة نـــة ئــــة(إ
غـــةيــ ا)  ،ةنٕ غـ َـنْي ) خــآ زةيَــيَـٔ  ،ئيَُـةف زةبـآ ٖــةض ئـة( ْـن(ةى يــآبٓـيَيــٔ ،
ض ْهـة ئةطـةض ْن(ةَو بؤ ؾـثيَو بـةنـنضبآء ٖـةض ية( ؾـ ةَٓةف ٖـةبـآ  ،زةبــآ ٖـةض ئـة(
ْـــن(ةى بــؤ بـةنـنضبٗـيَٓـــطيَ ( ،ةى  :ئةْثــةضْيَج  ،ضِازةــؤ  ،تةيةؾعةـــؤٕ  ،تةيةؾــــؤٕ  ،يــة(
ؾـــ ةَٓةى نــة زض(غـــج نـــطا(ٕ  ،ئــةّ ْن(اْةةــــنٕ يــــآ ْــطا(ٕ  ،ئيَػـــثن خــةيَو ٖـــةض بـــة(

ْــن(اْـة ْن(ةنٕ زةَٓـآ  ،ﭽﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭼ( ،اتــة  :خيَُــنٕ

ط تـٔ  :ية( ضِظمء ضِؤظةية خؤفء بـة تنّء بـة غـ (زاْةى خيَُنٕ زا(ٕ  ،اـؤٕ  ،ﭽﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﭼ( ،ة غـثةَينٕ ية ئيَُــة ْةنـطز ،
بـةيَـهـ غـثةَينٕ ية خؤةـنٕ نـطز  ،نـة غٓ (ض ؾـهـيَٓيـنٕ نطز(  ،الًَــييـنٕ نطز( يةطــة ٍَ
ْيعُـةتةنــــنْ خـــــ اى خةض(ةضزطــــنضزا َنَةيَـةةةنـــــ غـ خنغـطـ ظاضاْةةــــنٕ ْةنــــــطز ،
غــثةَينٕ ية خؤةــنٕ نطز  ،ظةنْينٕ بـة خؤةنٕ طـةةنْـس ْ ،ـــةى بــة ئيَُـــة  ،خــ ا يـــة(ة
بـــةضظتطة بـةْسةنـــنْ بثــــ أْ بـــة ط ْـــنحء تـــن(إء الزإ  ،ظةـــنْ خــآ بطـــةةةْٔ ( ،ة
يـة(ةف بـةضظتطة  ،نة بـةْسةنـنْ بث أْ بـة ضـننـةء ؾةضَنْاـةضةيةنـةةـنٕ  ،غـ (زةَهــ
خـآ بطـةةةْـٔ .
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زةهـــةى َ (غـــن  (طةيـةنـــةى  :ﭽﮃ

ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐﮑﭼ( ،ة ةنز بهـة(ة نـنتيَـو ط تـطا  :يــةّ ؾـنضةزا ْيؿــثةزــآ
بـــٔ ( ،ة يــة ٖـــةض ؾـ ةَـٓ َيـــه خيَثـــنٕ خؤؾـــة  ،يـــ َي اــــؤٕ ( ،اتــة  :يــة بـةض(بــــ (ّء
نـؿـث نـــنٍَء زاْة( َةًَــــةء َي ةزــــنت اـــؤٕ ( ،ة بًَــــئَ  :خـ اةـــة ! ط ْنٖـةنـــنانٕ يــــآ
بـةضزة(ة  ،ط ْنٖـةنـناــنٕ يــآ البـةضة .
زةط تـــطيَ  :ح طْٖع ٍ ْْزحمَ ْ) بنضةنـــةى يةغـــةض البـــطز ( ،اتــــة ( :ةى ضــؤٕ بنض َةــو
يةغـــةض ئـنشةيَـيَهـــة ،ئـــن(ا ط ْـنٖيــــ بـنضةَهــــة يةغـــةض ؾـــــنْ ئيَُـــةء ق ضغ ـ نــطز(ة ،
خـ اةة الةاـةضة .
(ة خيَُـنٕ ط تــٔ ( :ة بـة نطِْــ (ف بطزْــة(ة ب ـٓة ْيَـ زةضطـننـــة(ة ْ ،يَـ زةض(اظةى
ؾـنضةنـة(ة  ،زةنضة َةبـةغــج يـة نطِْـ (ف بطزْيـنٕ ئة(ةْيـة نـة غــةضى خؤةـنٕ يةغــةض
ظة(ى زابٓــئَ  ،ض ْهــــة ئةطـــةض غـــةضةنٕ يةغـــةض ظة(ى بــآ ْ ،ــنت أْ بــطِؤٕ  ،بـةيَهـــ
َةبـةغـج ئة(ةةة نة بـة ضةَـنْـة(ة( ضِنـ (ع بطزْـة(ة ب ـٓــة ْيَـ ئـة( ؾــنضة  ،ض ْهــة
يــة ق ضِئـــنْسا ض جٕ ْْ،ض جد )ٚتــةْين َةبـةغـــج خ َي ـ نطِْ ـ (ف بــطزٕ ْيــة  ،بـةيَـهـــ
ضةَنْـــة(ة( َــٌ ْــة(ى نــطزْيـ خ َي ـ زةط تــــطيَ  :ض جد( )ٚةى خـــ اى خةْٗــــنْعإ ،
زةضبـنضةى زاةوء بنبـ ة غــ غـةالَ

خـ اةنٕ يـآ بـآ  ،زةؾةضَــ ىَ  :ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﯝ ﭼ يوسفٖ ،ةيَاـةتة غـةضةنٕ بؤ ْةخػــثؤتة
غــــةض ظة(ى ؟! بةيَــــه (اتـــة  :ضِةَـعةـــــنٕ يـيَطــــطحء غــــةضةنٕ بـــؤ ضـةَنْـــــسة(ة ( ،ةى
ضِةَعيـيَـطـطتٔ ( ،ةى ية ْيَـ ٖـةْسىَ َيًـًـةتــنٕ زا ئـة( ضِةؾـثــنضة بـةنــنضزىَ  ،بـؤ ضِةَـــع يـة
ةةنـسى طـطتٔء ( ،ة بـؤ غــى( يـة ةةنـسى نـطزٕ  ،ﭽﮒ ﮓﮔﭼ،

(اتــة  :خيَُــنٕ ط تـــٔ  :ئةطــةض (ابهــةٕ  ،ئيَُــة يــة ٖـةيَةنـنْثـــنٕ زةبـ (ضةٔ  ،ﭽﮖ
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ﮗ ﭼ ( ،ة بؤ ضـننةنـنضاْيـ خنزاؾــجء ضــننة ظةـنز زةنـةةٔ  ،بـةآلّ ئــنةن
بـةْ ئيػــطِائيٌ (اةــنٕ نـطز ؟
خـ ا زةؾةضَ ىَ  :ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﭼ،
ئٓسـن ئة(اْةى غـثةَهـنض ب (ٕ  ،يـة(إ  ،ئة( قػـةةةى نة خيَيـنٕ ط تـــطا بـ (  ،طـؤضِةيــنٕ
بـة قـػـةةةن زةهـة ( ،اتـة  :ئـة( قـػــةةةى نـة خيَيـنٕ ط تطابـ (  ،نـة بًَـيَــٔ  :حَط )ْٛ
خـــ اةة ! ط ْنٖـةنـناـــنٕ يـــآ زابـةظةَٓـــة ! خنؾـــنٕ بـــة ًَـهةضيـــ ب ٓـــة ْ َي ـ زةض(اظةى
ؾــنضةنــة(ة .
ية زيـنت ئـة(ة بهــةٕ ٖ ،ـةيَـػـنٕ خ َي ة(اْةى ئة(ةةـنٕ نـطز ( ،ة ئـة( (ؾــةةنٕ طـؤضِى
بـــة (ؾــــةةةن

زةهـــة  ،زةؾةضَــــ ىَ  :ﭽﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ،غـعاةةنــُنٕ يــة غـــةضةَ ة بــؤ ْــنضزٕ ،بـةٖـــؤى ئــة(ة(ة
نـة غــثةَيـنٕ زةنــطز .
خـــ اى زازطـــةض ٖـةَيؿــــة يــة ئةجنـــنَ خطاخةنـــنضة َطؤظةنـــنْسا  ،غــعاةنٕ زةزاح ،

ئةطــــةضْن خــــ ا بؤخـــؤى زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ الهســـا ( ،اتــة :خـــ ا ضــ زةنـــنح يــة
غـعازاْ ئيَ ة ؟ ئيؿـيَـه بـة غعازاْ ئيَـ ة ٖــةةة ؟ ئةطــةض غـ خنغطـ ظاضبــٔء ئيُـنٕ
بيَـٓـٔ( ،ة خـ ا بؤخــؤى غـ خنغـطــ ظاضة( غـ خنغــ بـةْسةنــنْ زةنــنح  ،ئةطــةض ضــننة
بهــةٕ  ،ظاْنؾـــة .
ئٓسـن غـةضْش بسةٕ !
ئـة( ٖـة َي ةَػـثةى بــةْ ئيػـطِائيٌ ضـةْسة زيـنب (  ،يـة( ٖـة َي ةَػــثةى خيَػـةَاــةضى
خـ ا  نة ز(اى ئـة(ةى َةنـهة ئـنظاز نطا  ،خةض(ةضزطـنض غـ (ضِةتــ الٍص سْ)ى ْـــنضزة
خـ اض( ،ةى زةؾـةضَـ ىَ :
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ﭓ ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الهصـر( ،اتـة  :بةْــن(ى خــ اى بـة بةظةةــ
بةخؿــــٓسة  ،نـــنتيَو ةنضَةتيـــ خـــ ا ٖــــنحء ئـنظازنـــطزْ َةنـهـــة ٖـــنتة خــيَـ ( ،ة
خةيَـهـج بيٓـ خؤٍ خـؤٍ ٖـنتٓة ْيَ ئـنةنيء بـةضْـنَـةى خـ ا(ة بـة قةْـنعةتـة(ة ْ ،ـةى
بــة تؤبـــعة يـيَهطاْـــة(ة)  ،خةض(ةضزطـــنضح بـــة خـــنى بطـــطة( زا(اى يـيَاـــ ضزْ يـــآ بهـــة ،
بيَطـ َنٕ خــ ا ظؤض تؤبـــة (ةضطـــطة .
ية نثيَاـةننْـ غــيـطِةزا ٖـنتـ ة  :نـة خيَػـةَاــةضى خــ ا  يـة نـنتــآ ضـ (ْــة ْيَــ
َةنـهـةزا  ،ية غـنيَـ ٖةؾــثةّ زا نة ؾــنضى َةنهـة ئــنظاز نــطا  ،غــةضى بـة قـةضخــ (ظى
()1
ن ضتـنْـ (آلخـةنةةـة(ة ( ْ ،غـنْسب (  ،ةنْ  :غـةضى ظؤض ْة(ى نطز بـ ( ( ،ةى خــؤ
بــــة نةَطــــطة يـــة بـةضاْاــــةض خــــ اى بنآلزةغــــج زا ( ،ة (ةى خـننـيَثيــــ بـةضاْاــــةض
بـةْسةنـنْ خـ ا  ،نة ئة( ْةٖـنت ة غـثةَينٕ يـآ بهـنحء خؤى بـةغـةضةنْسا ؾةضِظ بهـنح ،
ئٓســن ئة( ٖـةيَ ةَػـثة ية نـ يَء ئة(ةى بـةْ ئيػــطِائيـٌ ية نـ ىَ ؟ نة ية زينت ئـة(ةى
بًَـيَـــــٔ  :خـــــ اةة ! زا(اى يـيَاـ ضزاـــــنٕ ٖـــــةةة ( ،ةى خيَػـةَاـــــةضى خـــــ ا  زا(اى
يـيَاـ ضزْ نطز ( ،ة ية زينت ئــة(ةى بـة ًَـهةضيــ ء خــؤ بــة نـةَطـطةيـــة(ة  ،ب ٓــة
ْيَ ؾـنضةنة  ،زةـنضة ضنيَةتةنةةنٕ طؤضِى بـة ؾـثيَو نة خـ اى خةض(ةضزطــنض خيَــ ْـنخؤف
ب (  ،بؤةة خـ اى زازطــةض يةغـةض ئــة(ة غــعاى زإ .

ْ)1الط ٗ سْٚالٍب ٍٕٖ ْ،ْ ْ،ْٛعم ْ٘حم ى دْالص ٓب ْْ٘،صْْْ .761
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
َـةغــةيـــةى ةةنـــةّ  :نــة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﭼ ،خـ اى خةض(ةضزطـنض ييَـطةزا ز(( (ؾـةى بـةنـنضٖيَٓــن(ٕ  :ﯩ ) (
ﯬ) زةـنضة ٖـةّ ضِةَُٓـنة نطزْ خةيَـهـينٕ بـة ٖـةم ب (ة ،نـة بــةضة( ضِاغــثة
ؾـةقنَ خـ ا ضِةَيـنٕ خيَؿــنْسا(ٕ( ،ة ٖـةّ زازطـةضة نطزْيؿـينٕ بـة ٖـةم ب (ة .
َةبـةغــــج يـــة  :ﭽ ﯩ ﯪﭼ( ،اتـــة  :خةيَـهــــينٕ ؾــــنضةظا زةنـــطز ( ،ة
َةبـةغــــج يـــة  :ﭽﯫ ﯬﭼ ( ،اتـــة  :بــــة ؾـــيَ ةةةن ٖــــةمء ضِاغــــثيـ
زازطـةضةيـنٕ يةْيَــ خةيَــو زا بة ِضةَــ ة زةبـطزء  ،زازطـةضاْــة ضِةؾثنضةـنٕ زةنـطز ٖ ،ــ
خيَؿــيَيـنٕ ضـنيَـةت تيـؤضةيــة ،ئة(ةى ز(اةـيـنٕ ضنيَــةت نطزةةـيــة .
ئٓسـن ئـنةن ئة( خةيَـهــنْةى ئـة( غـيؿةتة بنؾــنْةةنٕ ٖــةب (ٕٖ ،ــةض يـة غــةضزةَ
خيَػـةَاـةض َ (غـنزا ٖـةب (ٕ ؟ ةنٕ ئيَػــثنف َـن(ٕء يـةّ غــةضزةَةؾـسا ٖـةٕ ؟
ٖـــةْسةَو يــة ت َةــصةضة(اْ ق ضِئـــنٕ ط ت (ةنْــة َ :ةبـةغـــج يــة نـــنحء غـــةضزةَ
خؤةـةتـ ٖ ،ـةْسةَهـيـ ط ت (ةنْة َ ،ةبـةغــج ئة(اْــةى ئيَػـــثنةة .
َٓـيـ زةيَـيَـِ ٖ :ـةّ يـة نـنت خـؤى زا خةيَـه (ا ٖـةب (ة ( ،ة ٖـةّ ئيَػــثنف يـة
ْيَ بةْ ئيػـطِائيـٌ زا خةيَـهـيَه (ا ٖةةة  ،نة يــة ٖـةم زةطــةضِةَٔ( ،ة نـة ٖـةقيــنٕ
بــؤ زةضنـــة(ح  ،خيَــ ةى خنبةْــس زةبــٔ  ،ئــة(ةـ ئة(اْــةٕ نــة َػـــ يَُنٕ زةبــٔ ( ،ة
ئة(اْةةنْٔ نـة بـةضطــطة زةنـةٕ يـة خةيَــه غــثةّ ييَهـطا(ى  ،ؾةيَةغــثنيء غـةةطى
ؾةيَةغـثني( ،ة ٖـةيَ ةَػـج (ةضزةطـطٕ ية بـةضاْاـةض قة(اضةى ظاةـؤْيـسا  :خـؤخيَؿــنْسإ
زةنـةٕ ( ،ة ْـنضِةظاة زةضزةبـطِٕ( ،ة ٖـن(خـةَي ء ٖـن(زةضزةـ خؤةـنٕ زةضزةبطِٕ  ،يـة
بةضاْاةض ٖـةض غـثةَـًـيَهطا(ةَو زا  ،نة ية ٖةض ؾـ ةَٓيَه زْينزا غــثةَ يــآ زةنـطيَ ،
زن ئة(اْة ئةطـةض َػـ يَـُنْــيـ ْـةبٔ ٖ ،ـةيَ ةَػــثةنةةنٕ ٖـةيَ ةَػــثيَه ظؤض بنؾــة ،
(ة بـة زيَـٓيـنةـ زةبــآ ٖـةَ ( نةغـيَو يةغــةض ٖـةيَ ةَػــث بـنف  ،غــ خنؽ بهـــطيَ ،
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ئٓسـن نة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﯩ ﯪﯫ ﯬﭼ ،ظاْنةـنٕ زةيَـئَ  :ةــنْ :
ٖسغ دُْٔالٍ اعْب احل ) (اتـــــة ِ :ضةَُٓـــنة خةيَــــو زةنـــةٕ بـــة ٖــــةمء  ،خةيَــــو
غـةضضِاغـج زةنـةٕ ( ،ة ٖـةْسةَه زةهــة ئـن(اةـــنٕ ييَهــسا(ةتة(ة ٍٖ :ت َفعُ ُْٕب احلَ ٍْْ،
ٍٖٔفع ُْٕب َْْ الٍِ اعْ) خؤؾــينٕ يــة ٖـــةم بـةٖطةَةْـــس زةبــٔ ( ،ة خةيَـــهيؿ يـــآ
بـةٖطةَةْس زةنـةٕ .
(ة نــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﯫ ﯬﭼ ،ةــنْ ٖٔ :عى ُم ُْٕبَ ْْفَ ْ٘ذا َتّٔ ئْو عْ
غٗ سِ ي) ةـنٕ ية خـ زى خؤةـنْسا بــة( ٖـةقــة ضِةؾثـنض زةنــةٕء  ،نــنضى خيَسةنـةٕ( ،ة
بـة( ٖـةقـة زازطـةضةـ زةنــةٕ يـة ْيَـــ إ خةيَـهــسا  ،ةـنْــ ( :ةى ضـؤٕ بــة ؾـ َي ةى
تيـــؤضة ء ؾيهطةــ ضِةَُٓنةيــنٕ زةنــةٕ  ،ئةطـــةض زةغـــثةآلتينٕ ٖـــةب (  ،بـــة ؾــيَ ةى
نطزةةيــ زازطـةضةيـنٕ بـة ٖـةم ية ْيَــ زا زةضةغــديَـٓـٔ .
ئٓـسـن تةْيـــن ييَـــطةزا ْــن  ،بـةيَهــ خــ اى زازطــةض يـة ؾــ ةَٓ زةهـةؾـــسا  ،بنغـــ
ئـة(ة زةننح نـة خـن(ةٕ نـثيَاـةنـنٕ ٖ ،ـةَ (ةــنٕ (ةى ةـةى ْيـٔ ( ،ةى ية غــ (ضِةت
آهْعى ساُ)زا  ،يــة ئنةةتةنـــنْ )115 (ْ114ْ(ْ113 :زا بنغـــ نؤَة َيـــيَو يــة خــن(ةٕ
نثيَاـةنــنٕ زةنــنحء  ،بــة ْـؤ

 )9غـيؿةح َةزضيــنٕ زةنــنح ،زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
  
    ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ ،ييَـــــطةزا ْـــــؤ )9
غـيؿةتيـنٕ يــآ ٖـةيَــسةزا  ،نــة بطةثيـٔ ية :
 -1ﭽ﮳ﭼ ،ؾـة( ٖـةيَـسةغـثٓة(ة( بيَـساض زةبـٔء ؾـة(ْ ةَـص زةنـةٕ  ،ةـنٕ يةغــةض
ضِةَاـنظى خـ ا ضِاغــجء (ةغــثن(( ْةيةخؿــن(ٕ .
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 -2ﭽ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼ ،ئـنةةتةنـنْ خـ ا زةخـ ةَٓـٓة(ة  ،ية نـنتةنـنْ
ؾـة(زا .
 - 3ﭽ﮹ ﮺ﭼ ،نطِْـ (ف بؤ خـ ا) زةبـةٕ .
 - 4ﭽ﮼﮽﮾﮿ﭼ ،بطِ(ا بـة خـ ا( بـة ضِؤشي ز(اة زةَٓـٔ.
 - 5ﭽ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ ،ؾــــــةضَنٕ بـــــــة ضـننـــــــة (
ِضةَـطـطة يـة خطاخـة زةنــةٕ .
 - 6ﭽ ﭼ ،خيَؿــاـطِنـآ زةنـةٕ ية ئةجنـنَساْ ضـننةنـنٕ زا.
 - 7ﭽ  ﭼ( ،ة ئـة(اْة يـة ضـننـنْـٔ .
 - 8ﭽ     ﭼ ،ئة( ضـننـنْةى نة زةةهةٕ  ،ييَيـنٕ
بـعض ْننـطةَٔ ( ،اتـة  :خنزاؾــثةننْيـنٕ يــآ ظاةـة ْننـطةَـٔ .
 - 9ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﭼ( ،ة خـــ ا بـــة خنضةَعنـــنضإ ظاْنةــة( ،اتــة :ئة(اْــة
نةغـنْيَه خنضةَعنـنضٕ ،ز(اى ئة(ةى نة بـة صْ بْْٔإصْ ب) ْن(ظةزةــنٕ زةنــنح ،
بـة خنضةَـعنـنضةـ (ةغـؿينٕ زةنـنح  ،نة(اتــة :
ةةنــةّ َ :ػـــ يَُنْنٕ زةبــآ ئةًٖـــ ئيٓكـــنف بــٔ يةطـــةٍَ غةةـــطى خؤةــــنٕ زا( ،
ٖـةَيؿـــة بـــة ضـن(ةًهـــةى ضِةف تةَنؾـــنى خةيَـــو ْةنـــةٕ  ،بــؤ (ةَٓـــة  :نـنتـــآ
تةَنؾــــنى زة(يَةتـــنْ زْيــــن زةنــــةٕ ْة َيـــئَ ٖ :ـــةَ (ةنٕ (ةى ةةنـــٔ ْ ،ــةخيَط ،
ئةَطةـهـن زيــنةة  ،ؾةضِةْػـن زيــنةة  ،ضِ((غـين زيـــنةة  ،ضيـــٔ زيـــنةة ٖ ...،ثـس ،
بؤةــة زةبــآ خؤيـــئَ تص ٍٗف)ةــنٕ بهــةٕ  ،خنؾـــنٕ ضهـ (َةتةنـــنْينٕ زيــنٕ يــة
َيًًـةتةنـنْيـــنٕ  ،ئٓســـن خة َيـــه بنؾـــينٕ ٖـــةةة(  ،خة َيـــه خطاخيؿــينٕ ٖـــةةة ،
ٖـةض(ةٖـــن ضيـعبـــة عةيـُنْييـةنـــنْ زة(ض(بـــةضَنٕ ،بـــة ٖـــةَنٕ ؾـيَ ة  ،ئيٓػـــنٕ
زةبـآ ئيٓكـنؾ ٖـةبـآء ٖ ،ـةض نةغـة (ةى خؤى ٖـةيَـ غـةْطـيَٓــآ .
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ز((ةّ( :ة خنؾـنٕ ئةّ ئـنةةتة َػـ يَُنْنٕ ؾيَــطى ٖؤؾـينضة ( (ضةـنةيـ زةنــنح ،نـة
بـةٖــــؤى ئـــــة(ة(ة نـــــة ٖـةْـــــس َى خةيَــــه ضــــنى ٖــــةةة  ،يـةْيَــــ ز (يـةنــــةء
ْةقـــــطِاْي ةةنــــنٕ زاْ ،ـنبــــآ ئيَُـــة بـةٖــــؤى نةغــــة ضـننةنـنْيــــنْة(ة  ،بــــة
خطاخةنـنْيـنٕ ٖـةيَـادـةيَـةتيَيـٔ  ،بـةيَـهـ ضـننينٕ (ةى ضــنى َنَةيَـةى يةطــةٍَ زا
بهــةةـٔء بايٓيـٔء  ،خطاخيؿــينٕ (ةى خــطار !!
َـةغـــةيـــةى ز((ةّ  :نـــة زةؾــةضَـــ ىَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ،
(ة زاَنْاـطِةـٔ بؤ ز(اظزة ٖــؤظ  ،نة ٖـةض نـنَيَهينٕ نؤَةيَـيَو ب ( ( ،اتـة :نؤَةيَـيَــه
خــن(ةٕ قـة(اضة بـ (ٕ ٖ ،ـةيَاــةتة ييَــطةزا َةبـةغــج ضنيَــةت طـًــةة ء غـةضظةْؿــج
ْيــة  ،ض ْهـة زابـةف ب (ْ بـةْـ ئيػــطِائيـٌ بؤ ز(اظزة تيـطة( قة(اضةى زين زيـن ،
يـــــة ْيعُـةتةنـــــنْ خـــــ اى خةض(ةضزطـــــنضة ( ،اتــــة ( :ةى ضـــــنى ئيساضةزاْيـــــنٕء
بـةضِةَ ةبـطزْـــ خؤةــنٕ  ،بـــةف بـةؾــــُنٕ نــطزٕ بــؤ ز(اظزة تيـــطة( ٖــؤظ  ،نــة ئـــن(ا
بنؾــثـــــط بـةضِةَـ ةزةبطزضةَــــــٔ  ،ئٓســــــن ٖـــــةض تيـــــطة( ٖــــؤظى زةــــنضة بـــــةضخطؽء
غـةضخةضؾــثينضةَهـ ٖــةب (ة  ،نـة ئــن(ا ئـنغـنْثــط ئيؿـ نـنضةنــنٕ بــة ِض َة ة زةبـطزضةَٔ،
(ةى ضـؤٕ ئيَػــثن غيػــثـُـ ؾيــسضِايَــي ٖـةةة  ،ةنٕ غـيػـثـُ الَةضنـةظة ٖــةةة ،
ةنٕ نـة (آلح زابـةف زةنــطيَ بؤ ضةْس خنضةَعطــنةةى ،نـة ئةَنْـة ضةْــس ؾـيَ ةةةنـــٔ
ية ؾــيَ ةنـنْ بـةضِةَـ ةبطزْ (آلح ْ ،ةى ٖــةَ (ى (ةى ةـةى يـة ةـةى قنيَـب بـسضيَ ،
ض ْهـة ئةطـةض ض نـُـطِاْيـ َةضنةظة بـآ  ،بـة ظؤض (ا زةبآ نـة غــةضى يـة غــثةّء
غـثةَهـــنضة ء ضة(غــــنْسْة(ة(ة زةضزةضــــآ  ،بؤةــــة ٖـــةضضةْس زةغـــةآلح بـى(تــــط
بهــطيَ  ،ية زازطـةضةيــة(ة ْيـعةهــة .
ئٓســن ظاْنةــنٕ زةيَـئَ  :نة خـ ا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ ،بــة
خيَـ ضِةَعَنْ ظَنْ عةضِةبـ ية نـنتيَو زا نة شَيَطضا( وعدٔ ) ْيَــط و ركسْ) بـآ ،
زةبآ ع د )ةـ ْيَـط و ركسْ) بـآ  ،نة(اتـة  :ئةطـةض بــة خيَـ ئــة(ة بــآ  ،زةبــ اةة
ؾةضَ (بـنى  :اثٍ ْ٘عػ سْأضباَ اّْ) بؤةـة يـيَطةزا ٖـةْـس َي ية ظاْنةـنٕ ئيؿــهـنيـينٕ بـؤ
زض(غـج بـ (ةء  ،بة ضـةْس زؤضةَـو ٖة(يَـ (ةآلَـساْة(ةةيـنٕ زا(ة :
ٖ /1ـــــةْسةَو ط ت (ةـــــنْة  :ﭽﭒ ﭓﭼ ،شَــــنضة ع د )ى قطع )ٛةــــة ،نــــة
قطٖعٍ اِي) زةةطـةةةْــــآ ْ ،ـــةى أَض باَ ا) ئةطــــةضْن زةب (اةـــة  :اثٍ ْ٘عػ س)
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ب (اةــة  ،ئٓســن زةـنضة ية شَنضة  )11بـةضة( غــةض ت ىٗٗ صْ) بــة تـــنى وف س ْ) زىَ،

ْــةى بـــة نـــؤ مج ع) نة(اتــة  :ئةطـــةض متٗٗ ص)ى ﭽﭒ ﭓﭼ أَض بال)
ض بط اّْ)  ،بـــةآلّ أَض بال)
ض بط) ب (اةــة  ،ئـــن(ا اثٍ ْ٘عػ سْ َ
بـــ (اةة  ،زةبـــ ( َ
ح اه)ة ( ،ة أمم اّ)ةــ ب ده)ةٖ ،ــ

أَضبال) ةنٕ ٖــ ﭽﭒ ﭓﭼ.

نة(اتــة  :زةــنضة ٖـةض ضَ بط)ةَـو أو )ٛةَـو بــ (ة .
( /2ة ٖـةْسةَهـ زى ط تـ (ةــنْة  :يةبــةض ئـة(ةى أض بالْ) بــة َنْـنى قبا ٟنْ) زىَ ،
بؤةـــة (ةى َــــآ وؤٌ ث) َنَةيَـــةى يةطــــةٍَ نـــطا(ة  ،ةـــنْ ( :ةى ئـــة(ة (اةـــة
ؾةضَ (بيَثـــ  :اثٍت ْ٘عػ سْٚقبٗم ٖ ،)ٛـةْسةَــــو ئـــن(ا خؤةــــنٕ يــة ئيؿــهـنيةنـــة
زةضبــنظ نــطز(ة .
بةآلّ بة ٖـةض ضـنٍَ بؤضـ (ْ ظاْـنةـنْ ةةنـةّ  ،ظةـنتط ية ضِاغـثييـة(ة ْيعةهــة .
دوو تيَـبـيـهى طـرنــط :
 )1ز(ظازة ض بط)ةنــةى بـــةْ ئيػ ـطِائيٌ (اتــة  :ز(اظزة تيـــطة( ٖؤظةنــة  ،يــة ز(اظزة
نـ ضِةنةى ةةعكـ (بـة(ة (ةخنف نة(ت (ٕ( ،ةى خيَؿـثـط بنمسنٕ نـطز(ة  :ةةعكــ (ة

ْنظْـن(ةنـــةى إض ساٟٗن) ب ـ (ة( ،ةى خـــ ا زةضبــنضةى زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ آل عمـــران،
ئٓسـن ئـة( ز(اظزة نـ ضِة  ،ز((اْينٕ ة غـ فء بٓينَني ب (ٕ  ،نـة ئـة(إ يـة زاةهيَـو
بـــ (ٕ ( ،ة زةةـةنـــةى زةهــةةنٕ يــة زاةهـيَهـــ زةهـــة ب ـ (ٕ  ،ئٓســـن ٖـــةض نـــنّ يــة(
ز(اظزة  )12نـ ضِةى ةةعـك (ة ٖ ،ـن(غـةضطيـطةيــنٕ نـطز(ة( (ةضـةةنٕ يـــآ (ةخـنف
نة(تـ ة ( ،ة ٖـةض نـنَيَهـينٕ بـ (ٕ بـة تيـطة( ٖـؤظةَــو .
( )2ة ية تة(ضِاتسا ٖـنت ة  ،نة خةظ((ضى َ (غـن  نة بـة ٖثسُٔ) ْن(ى ٖـنت ة ( ،ة
خيَعاْـةنـةى َ (غـن  بـة ص فٕٗزاْ) ْـن(ى ٖــنت ة( ،ة ز(( نـ ضِةؿــينٕ بـ ( (ٕ ،
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نـــة يــة خةميـــنْ نؤْــــسا ْن(ةــنٕ ٖـــنت ة ،ةةنـــينٕ ْــن(ى جَسغ ًٕ) بــــ (ة ( ،اتــة :
غـةضةب  ،ئة(ى زى ْن(ى ألٗعاشز) ب (ة ( ،اتة :خـ اةة تؤ ٖـن(نــنضى َٓـ  ،إٔل ّٔ ْْ٘
أٌ ْع ٌُْٕ َل ٘).
زـن يـة تة(ضِاتسا زةيَــآ  :خـةظ((ضى َ (غــن( ٖـن(غــةضىء ٖــةضز(( نــ ضِةنةى  ،يـة
َةزةةٕ ضـ (ٕ بؤ غـةضزاْ َ (غـن( ،ة َ (غـن  ظؤضى ضِةَـع ية خةظ(ضى طـطتــ ة ،
ص خساَْٞحٗ ثُْك اُْْ
زةضبـــنضةى ؾــ ةَٓـــةنةف نــة ييَــ نؤب (ْــة(ة زةيَــآ َ :ف ْ٘ال ِ
وُجتىع اّْعٍَ دْجب نْٔا ْ) يــة نـنتيَهــــسا نــة يــةالى ضيــــنى خـــ ا نؤب (ْــــة(ة  ،نــة
طؿثـ طــــؤى يةطــــة ٍَ خــــ اى خةض(ةضزطــــنضزا نـــطز(ة يـــة( بينبنْـــةزا ئـــة(ة ؾــــ ةَٓ
خيَهطـةةؿــثٓينٕ بـ (ة) .
ئٓســــن زةضبــنضةى خــةظ((ضى َ (غـــن  نــة ٖـــةْسةَو ط ت (ةـــنْة خيَػـةَاـــةض
ؾــةعـةةاـة  ،بـةآلّ ئـة( قػـةةة ٖي بـةيَـطـةةـةن يةغـةض ْيــة ( ،ة ية خةميــنْ
نؤْيؿــــسا بنغ ـ ئــة(ة ْننـــنح  ،بـــة ٖـــةض ضــنٍَ زة َيـــآ  :خـــةظ((ضى َ (غـــن ٖـــةْسىَ
ئـنَؤشطـنضة خيَػـةَاـةض َ (غـن  زةنـنح  ،يةبـةض ئة(ةى زةبيٓـآ نـة يـة غـديَسة(ة
تننـــ ئ َي ـ اضة  ،خـةضةه ضـنضةغـــةضنطزْ نيَؿـــةى طـةيـةنـــةةةت ( ،ة ظؤضةـــنٕ خ َي ـ ة
َـنْس(ة  ،نة بـة ضِاغـثي ئـنَؤشطـنضةيةنــنْ ظؤض ز اْــٔ  ،ئةطــةض ضِاغــج بــٔ نـة يـة
خةميـنْ نؤْـسا  ،ية تة(ضِاح زا ٖـنت (ٕ  ،ئـنَؤشطـنضةةنـنْيـ خةة ةْسةيـنٕ ٖـةةة بــة
ئيــساضةنطزْ نؤَةيَـطـــن( خة َي ــوء ضــؤْيةت َنَةيَـةنـــطزْ بـــةضخطؽء ؾةضَـــنْسة(
غـةضنـطزة ،يةطـةٍَ خةيَـهسا ،نة بـةّ ؾــيَ ةةة ٖـنتــ ة :
{ َف َق اهْح ُى ْٕوُٕض َ ْٜل ُْْْ:إُِْو اْتفِعم ْْ َل ٗظْب األَوسْالص اٟبْْ،اذْالب دِْال َك مَنْأَُْ
ػ عبُْالٖ رَْٙوع َْْْ،ألَُِْاألَو سْف ٌَْٕ اقت َْْٔ،الَْ
ٖعرتٖ ْأٌَ ْٔكُ نِْ راْال ِ
الُْٓٔح دكََْ ْ،فأَص ْٔإل ْٜصٕت ْ٘ألُض دْٙل ٌْص ٗخْٔ،ْٛلِٗ ُك َْٔا ُْ
جك ٍ ْأَُْت تٕ ٖ
ػ عبَْأَو اًْا َْْ،فرتف عْإلٗ ْْ ع ٕاِئْْ،عمِّى ُّ ُيْ
ْممث نْال ِ
ِّ
وع ََْ ْ،ف ِم ت ُك َْأٌَ
ا ِلفَساَٟضْٔالػِساَٟعْٔ،أعمَْ َل ُّيْالط سٖ ْا ٖلرَْٖٙطمُك ٌُْْٕٖٔ،ط تٕجبْع َم ّٗٔيْالقٗ اًْ
ػ عبْزٔج االّْوعت رزَْٖٔخا ََ ٟف نيْا َْ،أُوٍ اْٞ
ب ْْ َو َْأَعى اهَْ ْٔ،ل َك َْاخ رتْ َو َْب َْٗال ِ
ُٖبغَط ُْٕالسِغ ُٕ ْٔ،َْٚتقَٗىُ ُّ يْع َم ّٗٔيْزُؤض اُْٞألُ ٕ ُْْْٔ،و ٠امُْْْٔ،خىاضَ نئْْْ،
ح نيْْٕ،أَ ِو اْالقَط اٖاْ
ك نِّْ َ
ص غَرَْٚف ْ٘ ُ
ػ عبَْف ْ٘الدِع أْٔٙال ِ
ط ُْٕلَم ِ
ع ػ سامُْ،فَٗقِ ُ
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ال ىط تعصَ ْٗٛفٗ سفعٌّٕ أْإلَٗ َْفَٗخفِّ فْذلَ َْعٍ َْْ،إٔذْٖػ ازٔك ٌٕ َْ َف ْ٘حى نْٔ
()1
ك نِْواْقَ ا َلُْ} ْ .
العَ بْ،...َٞفَاض تىعْوُٕض ْٜإٔل ٌْٜصَٗخْٛحىٗ ٌْْٔ ٓف رْ ُ
(اتــة :خــةظ((ضى َ (غــــن ط تـــ  :ئــة(ةى نــة تــؤ زةةهــــةى نـنضةَهــــ ضِاغـــج ْيــة،
ض ْهة غـةضةجنـنّ تؤف َنْـس(( زةب ء ئة( طـةيـةف نة يةطــةٍَ تـؤٕ َنْـس(( زةبـٔ ،
{تــؤ ؾطةــن ْننــة(ى ئــة(اْيـ ظؤض زــنض زةبــآ ضـــن(ةضِ(إ بهــةٕ} ض ـ ْهة نـــنضةنة يــة
غــــةض((ى ت اْــــنى تؤةـــــة ( ،ة ْـــنت اْ بــــة تةْيـــــن ئـــة( نــــنض(بنضاْة ٖــــةَ (ى
ي بطــطة بـؤ زةْطـ
ٖـةيَػـ (ضِةَـٓ ء ٖ ،ـةَ (ى بـة زةغـج خؤتة(ة بطــطى  ،بؤةـــة طـ َ
َٔ تننـ ئـنَؤشطـنضةيـةن ضـننـج خيَؿهةف بهةّ( ،ة خـ اف بن يةطـةيَـج زابآ :
تـؤ ْ ةَٓـةضى خةيَـو بة  ،تـؤ زا(انـنضةيـةنـنْ خةيَـو بؤ الى خـ ا بـةضظزةنــةةة(ة ،
(ة بـةضْنَةنـنٕء ئةضنةنـنْينٕ ؾيَـط بهــة ( ،ة ئـة( ضِةَـطنةـةى زةبـآ بيـططْــةض بؤةـــنٕ
ئـنؾـــهطا بهــةء  ،تيَيـنْـاطـةةـٓـــة ( ،اتـــة  :خةض(ةضزةةـــنٕ بهــة) ؾـــنضةظاةنٕ بهــة ( ،ة
ئة(ةى نـة خيَ ةـػـثة خيَـ ٖةيَـػـٔ ية نطزة(ةننٕ ٖ ،ةَ (ةنٕ ز إ بؤ ضِ((ٕ بهـة(ة .
بـةآلّ ية ْيَ خةيَـهةنـةزا خين(اْيَه بـة ت اْن نة ية خـ ا بثـطغــئَ( ،ة ئةَيــٓساض(
زةغـج خنى بٔ ( ،ة ضِقـينٕ ية بـةضتيــٌء ضِةؿــ ةح بــآ ٖ ،ـةيَـينْاـصةَــطة ( ،ة بيـنْهــة
بـةضخــطؽ بـةغـــةض ئـــة( خةيَـهــة(ة  ،بـــن ٖـةْسةَهـــينٕ بــةضخطغ ٖـــةظاض نــةؽ بـــٔ ،
ئٓســـن ٖــــةظاضةنةف زابــــةف بهــــة بـــؤ غــــةز غــــةز ( ،ة يـــة ٖــــةض غــــةز نةغــيَه
بـةضخطغـــيَه ب ـ (نـثـــط زابٓــــآ  ،ئٓســـن غـةزةنـــنْيـ بهـــة بـــة ز(( خةجنـــن( ٖـــةض
نةغـــة( بـةضخطغـــيَه بــؤ زابٓــآ  ،خنؾ ــنٕ خةجنـنةةنـــنْيـ بهــة زة ( ،ة بــؤ ٖـــةض زة
ْةؾــةضةَو بـةضخطغــيَو زابٓــآ ( ،اتـــة  :نؤَةيَـة بـةضخطغــيَه طــة(ضة طــة(ضة  ،نـة
ٖـةض نـنَيَهـينٕ بـةضخطغ ٖـةظاض نـةؽ بآ  ،يةْيَـ ئة(اْيؿسا  ،ية خــ اض ئة(اْــة(ة ،
ٖـةظاضةنـــنْيـ بهــة بـــة غـــةز غـــةز  ،ةـــنْ  :بـــةضخطغ غـــةز ْةؾةضةـــ ( ،ة ز(اةـ
بـةضخطغــ خةجنـن ْةؾةضةـ  ،خنؾـنٕ بـةضخطغ زة ْةؾةضةــ )  ،ئٓســن ٖــةض ةـةى يـة(
بـةضخطغـــنْة  ،بــن ضـنضةغـــةضى نـيَؿـــة ب (نةنـــنٕ بهــنح  ،بـــةآلّ ئــة( نيَؿـــنْةى نــة
يـة(إ عنغــآ زةبـٔء بؤةـنٕ ضـنضةغـةض ْننـطةَـٔ  ،بـن بـةضظةــنٕ بهــةْة(ة بـؤ الى تـؤ ،
ئـــن ئــــة(ة ئــةضن غـةضؾـــنْ تــؤ غـــ (ى زةنـــنح  ،ضـ ْهة ئــة(اْيـ يــة ٖـةيَـطـــطتٓ
ئةضن بـةضخطغــينضةَثيـ زا بـةؾــساض زةبٔ .
ْ)1التفطرْالتطبٗقْْ٘:العّدْالقدٖيْْ،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْْ،18ْ:صْْ .168
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َ (غـنف ط ةَـ بؤ ئـنَؤشطـنضةيةنـنْ خةظ((ضى طـطحء ٖـةضض طـ ت ٖ ،ـةَـ (ى
زيَـاـةزــآ نـــطز !
خيـن(ى عــنقٌَ بـة عةقــًَ خـةيَو عةقـــ ًَ خـؤى زة(يَةَةْـس زةنــنح ْ ،ـةى بًَـــآ :
َٔ خيَػـةَاـةضى خــ اّء  ،ئـــة(ة خيــطة خين(ةَهـــة( بــة غــنيَسا ضـ (ة ،ضــ زةظاْـآ ؟
(ازةنضة ظؤض بـة ضــنن طـ َة بـؤ طــطت ة ( ،ة يةبــةض ئـة(ةى قػـةنــنْ ٖــةم بـ (ٕ ،
ط ةَـطِاةةيَـييؿــــ نـــطز(ة ( ،ة يــة ضِاغــــثيسا بــؤ ئيَػـــثنف ٖـــةض ضِاغـــثة( ئــة( قػـــنْة
ئةطـةض زيَـاـةزــآ بهــطةَٔ ٖ ،ـةض ضِاغــجء بةنةيَـهـٔ .

َـةغــةيـــةى غـيَـيــــةّ  :نـــة زةؾةضَــــ ىَ  :ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭼ( ،ة غط(ؾـــــُنٕ نــــطز بــــؤ َ (غـــــن نـنتيَـــــو
طـةيةنـةى زا(اى ئـن(ةنٕ يـيَهـطز  ،خيَُنٕ ط ح  :بــة طؤضـنْةنــةح يـة بـةضزةنــة بــسة ،
(ة ز(اظزة  )12غـةضضـن(ةى يـآ زةضق يَــني( ،ة ٖــةض نؤَةيَـة خةيَـهـيَــو ؾــ ةَٓ ئــن(
خـ اضزْـة(ة( غـةضضـن(ةنـةى خؤةــنٕ زةظاْ .
يــة غـــ (ضِةت

البق س )ٚزا بـــةّ ؾ ـيَ ة ٖـــنت ة  :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ( ،اتة( :ة ةنز بهـةْة(ة نـنتيَــو َ (غــن زا(اي ئــن(ي بـؤ طـةيةنــةي
نطز  ،ئيَُـةف خيَُنٕ طــ ح  :بـة طؤضـنْةنةح ية تنؾـة بـةضزةنـة بسة  ،ئيسي ةةنػـةض
ز(اظزة غـةضضـــن(ةي ت َيـــسا تةقيـٓـــة(ة  ،نــة ٖـــةض نؤَةيَـ َيـــو نـــنْ ء ئـــن(ي خؤةنْيــنٕ
زةظاْ  ،اؤٕء اـؤْة(ة ية ضِؤظة خـ ا( ،ة خطاخةنـنضة ية ظة(ةسا بـى(َةنـةْـة(ة .
(ة ية تة(ضِاتـيــ زا بـةّ ؾـيَ ةةـة ٖـنت ة ٔ :لَكََْالػِعبْك اُْظ اوَ ٠اْإٔل ْٜال ىاْٞ
فَت روِسٔاْع َم ْٜوُٕض ْٔ،ْٜقَ الُٕاْْ:لَْ ىاذاْأَخسجتٍ اْ َو َْوَص سْلَتُىٗتٍ أْأَٔال ٌ اْ
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ٔوٕاغَ ٍٗاْعطَػ اّْ؟ْفص س ْوُٕض ْٜإٔل ْٜال سِبٍْْ،و اذاْأص ٍعْبَّ راْالػِ عبْ؟ْإٔ ٌُِّ يْ
ػ عبْٔخ رْوع ْبع ضْغ ٕٗ ْب ٍَ ْ٘
ٖك ا ُْٖٔسمج ٌٍََْٕ٘ ْ،فأَجاب ُْْال سِبْْ،تق دًْال ِ
إٔض ساَٟٗنْٔبٗ دكْعص اكْأَٖط اْالٖتَ ْ٘ض سب ْبّ اْْ،أٌَ اْأق فٍِْ اكْأَواو َْعمَ ْٜ
الصِخسْٚفَْ٘ حٕزٖ ب)ْاضسٔبْالصِخسْٚفٍٗفجسْوٍّ اْال ىاْٞلٗػ سبْالػعبْْ،ففع نْ
()1
وٕض ِْٜك راْ،أو اًْغ ٕٗ ْب ْإض ساٟٗنْ)) ( ،اتــة  :بــةآلّ طـةيةنــة ةـنْ  :طـةيـــ
بـــةْ ئيػـطِائيٌ) تيٓـ ( بـ (ٕ بــؤ ئــن(  ،بؤةــة بيَعاضةيـــنٕ زةضبـطِىء خطتــة( بؤ َيــةةنٕ
يةغـةض َ (غـن  نطز( ،ة ط تينٕ  :بؤض يةغـةض ظةَيٓ َيػطِ ئيَُةح ٖيَٓنةةزةض،
بؤ ئة(ةى خؤَنٕء ضِؤيَةنـنانٕء ئـنشةيَـةنـناـنٕ ية تيٓ (ةــنٕ اـٓهـيَٓــآ ؟!
بؤةـة َ (غـن  زةْط بةضظ نـطزة(ة بؤ الى خةض(ةضزطـنض( ٖـن(اضى نـطز  ،طـ ت :
ضـ ية( طـةية بهةّ ! خةضةهـة بـةضز بنضاث زةنــةٕ ؟ خةض(ةضزطـنضى (ةآلَ زاةـة(ة :
خيَـ طةيةنةح بهـة(ة ( ،ة ٖـةْسيَ ية ضِةـ غديينْ بةْ ئيػطِائيٌ يةطـةٍَ خـؤح زا
بةضة ( ،ة ئة( طؤضنْةى نة خيَج يـة ضِ((بنضةنـةزا( ؾــةم بـ (  ،يةطــةٍَ خـؤت بـةضة ،
ئة(ة َٓيـ يـة(ىَ يـة خيَؿــثة(ة زة(ةغــثِ {زةـنضة ئـة(إ (ا زةيَـئَ ! ئةطـةضْن خــ اى
خنىء بآ (ةَٓة  ،ية( َى ْن(ةغـثآ} ،يةغـةض بةضزةنة نة ية ض ضةــب)ة نة ؾـ ةَٓيَهــة)
ية(ىَ ية( بةضزة طة(ضة بسة(  ،ئن(ى يـآ زةضزةقـ يَـآء  ،بن طةيةنةح ئن(ى يـآ اؤْة(ة،
(ة َ (غـنف (اى نطز يةبـةضضـن(ى ضِةــ غــديينْ بـةْ ئيػــطِائيـٌ .
ضةنـد جياوازييـةكى نيَـوان (البقس )ٚو (األع سا )
لة مةشـةلةي داواكردنى مووشـا بؤ ئاو ثيَـدانى طةلـةكةى دا :
 /1يــة غـــ (ضِةت

البق س)ْٚزا ؾــةضَ (ى  :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮚ ﭼ،

ض ْهة بيـطخػــثٓة(ةةة  ،بؤةـة (ؾـةى إذ)ى بـةننضٖيَٓـن(ة ( ،اتة  :ةنز بهــةْة(ة ،
ئــة( نـــنتة بيَٓـــٓة(ة بيـــطى خؤتــنٕ  ،نـنتـــآ َ (غـــن  زا(اى ئـــن(ى نـــطز بــؤ
طةيـــةنةى  ،بـــةآلّ يــة غـــ (ضِةت األع سا )زا بـةغـةضٖـــنح طـيَطِاْـة(ةةـــة  ،بؤةــة

ةةنػـةض زةغـج خيَسةنـنح  ،زةؾةضَ ىَ  :ﭽﭗﭘﭙﭚ ﭛ

ْ)1التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْ(ْ،17ْ:واْٞالصخسْ، ٚصْْ .167

....

()866 -859

[ ] 765

ﭜ ...ﭼ( ،ة غط(ؾـــُنٕ نــطز بــؤ َ (غــــن  ،ننتيَــــو طـةيةنـــةى زا(اى ئن(ةــنٕ
يـيَهطز .
 /2خنؾـــــنٕ يــــة غـــــ (ضِةت

البق س)ٚزا زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮚﭼ ،بـةآلّ ية غـ (ضِةت

األع سا

ْ)زا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ...ﭼ.
نة(اتـة  :ؾـةضَ (زةنطزْـ خــ اى خةض(ةضزطــنض بـؤ َ (غــن  ، يـة غــ (ضِةت
البق س)ٚزا  ،بـــة خ َيـ ئـنةةتةنـــةى غـــ (ضِةت األع سا ) بؤَــنٕ زةضزةنــة(ىَ  ،نــة
(ةضييـــة( خــــ ا ضِاغـثة(خــــؤ قػــــةى يةطــــةٍَ ْةنــــطز(ة( ،ةى ضـــؤٕ (ةضـ ـ بـــؤ
خيَػـةَاـةضاْـــ زةهــــة زةْيَــــطيَ  :ئٓســــن يــة ضِ َة ـ زاـطةـــٌ بــــآ ٖ ،ـــةض بيدـــنتة
زيَـينْــة(ة  ،ةـنٕ زاــطةٌ يـة ؾـ َي ةى خين(ةَـو بيَثـة الةـنٕ  ،طــطْو ئة(ةةـة يـة ِضةَـ
(ةضييـة(ة خيَـ ؾــةضَ (ةْ ،ةى ضِاغـثة(خـؤ ؾةضَنةؿــث يةطـةٍَ نطزبــآ .
 /3ئٓسـن ية غـ (ضِةت

البقس)ٚزا زةؾةضَ ىَ  :ﭽﮄﭼ ،بـةآلّ ية غـ (ضِةت

األع سا )زا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﭢﭼ ،نـــة خيَؿــثــــط ئـنَنشةَــــنٕ خيَهـــطز
اٌبج اع ) ئة(ةةــة نـة ئــن(ةَو يـة ؾــ ةَٓيَه تةْطــة(ة( بــة نةَيــ بيَثـة زةضء ،
ؾي ــكة بهـــنح  ،بـــةآلّ إٌفج از) ئة(ةةــــة نــة ئـــن(ةَو يــة ؾـــ ةَٓيَو بيَثــةزةض  ،بـــة
ؾطا(اْيـــ ء بـــة ظؤضةــــ  ،نــــة زةــــنضة ئن(ةنـــة غـــةضةتن ضن َيــةتيَه ؾي ـكـــةنطزٕء
زةضق يَـيـٔ اٌبجاع)ى ٖـةب (ة  ،بـة ؾــيَ ةةةن نـــةّء يـة ؾــ ةَٓيَه تةغـــهة(ة
ٖـــنت ة  ،بــةآلّ ز(اة ـ (ضزة (ضزة نــة ئـــن(ى خ َيــسا ٖـــنت ة  ،ؾــطا(إ ب ـ (ة( ضن َيــةت
تةقيٓــــة(ة إٌفج از)ى ٖــــةب (ة  ،ةـــنْ  :خــــ اى خةض(ةضزطــــنض يـــةّ ز(( ئــــنةةتة
َ بـنضِةنةزا بنغ قؤْـنغ غـةضةتـن( قؤْنغـ ز(اةـــ ئــن(ة زةضق يَـيٓــةنة زةنــنح ،
(ة ٖي تيَطـيـطاْيَهـينٕ ية ْيَـ إ زا ْيــة .
( /4ة يــــة غـــــ (ضِةت

البق س)ٚزا زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ،

اـؤٕء اــؤْة(ة يـة ضِؤظة خــ ا  ،بــةآلّ يـة غــ (ضِةت

األع سا ْ)زا زةؾـةضَ ىَ :
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ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭼ ،بــدــــؤٕ يـــة( ضِؤظةيـــــة خـــــؤفء
بـةتـنَنْـةى نـة خيَُــنْسا(ٕ .
( /5ة يـة غـ (ضِةتـ

البقس)ٚزا زةؾـةضَ ىَ  :اـؤٕء اـؤْة(ة ﭽﮐ ﮑﭼ،

بـةآلّ ية غــ (ضِةت

األع سا ْ)زا تةْين زةؾـةضَ ىَ  :اــؤٕ ﭽﭶﭼ ،يةبــةض

ئـــة(ةى ئــــنةةتةنةى غــــ (ضِةت البق س )ٚيـــة َةزةٓـــــة ٖنتؤتــــة خــــ اض( ضننــــة(
ْيـعُةتةننْـــ خـــ ا ( ةبيـــط ز (يـةنـــنٕ زةَٓيَثــــة(ة  ،نــة يةطــة خيَؿـ (اْيـــنٕ
نـطز((ْـــ  ،بؤةـــة ٖـــةّ بنغـ ت َيــط ئـــن( ب (ْيــنٕ زةنـــنح ٖ ،ـــةّ بنغـ خـــ اضزْينٕ
ك نْ) بــؤ إغ سبْ) اـــؤ(ةف
زةنـــنح( ،ة يــة ظَــنْ عةضِةبيؿــــسا زــنضى (اةــة ُ
بةنـنضزء  ،بؤةـة ية غـ (ضِةت األع سا )زا ئيهـثـيؿـنى خــآ نـطا(ة .

َةغـــــةيةى ضــ ـ اضةّ  :نــــة زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ ،زةـنضة ضةْــس زيـن(اظةيـةنـــ ضِ(ايَـةتيــ ٖــةٕ
ية ْيَــ إ ئـةّ ئـنةةتـة(  ،ئـنةةتةنةى غـ (ضِةت

البق س)ٚزا :

 )1يــــة غـــــ (ضِةت البق س)ٚزا زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽ ﯁ ﯂  
          
ﯓ ﯔ ﯕﭼ( ،اتــة ( :ة ٖـــة(ضَنٕ نطزْــة غـيَاـــةض بـةغـةضتـــنْة(ة ،
بؤضـ ـ (ا زةؾـــةضَ َى ؟ ضـ ـ ْهة ضِ(ى ز(اْـــسٕ يـــة طـةيــــ ز (يةنــــةةة  ،خــــ اى
خةض(ةضزطـنض بيـطةنٕ زةخنتة(ة  ،بــةآلّ يـة غــ (ضِةت األع سا ْ)زا بـةغـةضٖــنتةنة

زةطـيَطِةَثة(ة ،بـة ؾـيَ اظى ْنزةـنض زةةٗـيَٓــآ ،بؤةـة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭮ ﭯ

ﭰﭼ ( ،اتـة ( :ة ئيَُــة بـة ٖــة(ضإ غـيَاــةضَنٕ يةغــةض نــطزٕ  ،زةـنضة ئيَُـة
خيَؿـــثـط ية غـ (ضِةت

البق س)ٚزا تةؾػـيـطى ئةّ ئـنةةتةَنٕ نطز(ة ،بــةآلّ يــيَطةزا
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تيؿـهـيَهـــــ زةخةةٓــــــة(ة غـــــةض  ،ضــــ ْهة بطِةنضَــــنٕ زا(ة يــــةّ غـــــ (ضِةتةزا
بـةغـةضٖـنتةنـنْ َ (غـن( ٖـنضِ((ٕء طـةيةنـةةنٕ بـة زضةَــصةـ اــةةٓــة ضِ(( :
خـ اى خةْٗـنْعإ نة ييَـطةزا بنغــ ئـة( غـيَاـةضيــيَهطاْة زةنــنحء  ،زةؾـةضَ يَ :
ٖـــة(ضَنٕ نـــطزْة غــيَاـــةضتنٕ  ،ةــنٕ بـــة ٖـــة(ضإ غـيَاـــةضَنٕ ييَهــطزٕ ،ئنةـــن ئــة(
غـيَاـةضنطزْـة يــة ن ىَ ب (ة ؟ بيَط َـنٕ يـة بينبـنْ غـيٓنزا بـ (ة  ،نـة ؾـ ةَـٓيَــه
ظؤض طـةضّء قـنقـطِ( (ؾـو بـ (ة .
ؾـنةنْ بنغـة ئة(ةْسةى تةَنؾـنى ق ضِئـنث نطز  :خــ اى نـنضبـةزــآ تـةْين يـــةّ
ز(( ؾـ ةَٓـةزا بنغــ ٖــة(ض نطزْــة غــيَاــةضى نـطز(ة ( ،ة يـة تـة(ضِاتيـ زا  ،ئـة(
َةغـةيـــةةة بـــنؽ ْةنـــطا(ة  ،بـةيَــــآ يــة تة(ضِاتــسا بنغـــ عى ٕ ْالط خابْٔالٍ از)
نطا(ة ( ،اتة :نؤيَـةنــةى ٖــة(ض( ئـنطــط ،بــةآلّ يـة نــنت خةضِةٓـة(ةةنٕ بــة زةضةـنى
غـ (ضزا ،بؤ ئة(ةى بايَثة خةضزة ية ْيَ إ غـ خنى ؾيــطعة(ٕء بــةْ ئيػــطِائيـًــسا،
(ة بايَثة َنةةى بـةضضـن( ضِؤؾـٓي بـؤ بــةْ ئيػــطِائيــٌ( ،ةى خيَؿـثــط ٖيَٓــنَنٕء
ئيَػـثنف ز((بـنضةى زةنةةٓـة(ة .
ية شةَط ْن((ْيؿـنْ عىٕ ْالطخابْٔالٍاز) ء عب ٕزْص خساْٞالبخ سْاألن سْ)زا
(اتـة  :ز(( نؤيَـةنةى ٖـة(ض( ئـنطـط ،خةضِةٓة(ة ية بينبـنْ زةضةـنى غــ (ضزا ،زةيَــآ :
ٔازتخم ٕاْوَ َْضُك ٕمْٔخ ِٗىُ ٕاْف ْ٘إغ اًْعمَ  َْٜس ْالصِ خسأْ،ٞك اُْال سِبٍْ
ٖت َقدٍوُّيٌّْ ازاّْ َف ْ٘عىُ ٕ ْالطٍ خابْلّٗ دّٖيْ َف ْ٘الط سٖ ْٔلٗ ّْف ْ٘عى ٕ ٌْ ازْٕ
()1
لٗطْ٘ٞل ّي) ( ،اتة :يـة غـ نــ تة(ة ضِؤةؿــنتء ضــنزضةنٕ ٖـةيَــسا يـة ئيؿــنّ ،يـة
قةضاغ بينبنٕ ( ،ة خةض(ةضزطنض خيَؿــينٕ نة(تا ( بة ضِؤش ية نؤيَةنةةةن ٖـة(ضزا ،
(ة بـة ؾـة(ةـ ية نؤيـَةنـةةةن ئـنطـطزا  ،بؤ ئة(ةى ضِةَينٕ بؤ ضِؤؾٔ بهـنتة(ة .
زةـنضة نـة زةيَـآ  :خةض(ةضزطـنض خيَؿينٕ نة(تاـ ( َ ،ةبـةغــج ئة(ةةـة خــ اى بــة
بــــةظةة ئـــةّ ز(( ؾــــثةى بـــؤ ضِةخػــــنْس((ٕ ( ،ة ز((ض ْيـــة ٖــــةض َةبـةغــــثينٕ
خةض(ةضزطـــنض بــــآ نـــة يــة خيَؿـــــينٕ بــ (ة ،ضــ ْهة ز (يةنـةنــــنٕ ظةـــنتط خــــ اى
خةض(ةضزطـنض زةزةغـثيَٓٔء ( ،ةى ية ؾـ ةَٓ زةهة بنغــُنٕ نـطز(ة ،ئــة(إ خــ اى
بـةضظ (ةى خـن(ةْــ زةغـثةةةى زةْنغــيَٓٔء بنغـ زةنــةٕ .
ْ)1التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْ،العّ دْالق دٖيْْ،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْْ،13ْ:صْ.ْ158

....

()866 -859

[ ] 768

ٖـةض ية(بــنضة(ة يـة تــة(ضِاح زا ٖــنت ة زةيَــآ ٔ :اٌتقَ نْو كْا ْالٖ رَْٙك اُْ
ك ر َل َْاٌتق نْعى ٕ ْالط خابْ
ٖت َق دًِْعط كسْإٔض سا َٟٗنْإٔل ْٜال ىؤخٍسْٚخ ِم َف ُّ ئْ َ
ٔٔق فْٔزا ِٞيْْ،ف دخنْب نيْعط كسْال ىص سٖنئْْعط كسْاإلٔضساَٟٗمَ ٗنئْْ،ص ازْ
ض ٗاًْٞع َم ْٜب ٍَ ْ٘إٔض ساٟٗنَْ ْ،ف َم يْٖقِت سٔبْ
الع ىٕ ْظ و اّْقَاتَى اّْع َم ْٜال ىصسٖٔنئْ َ
()1
أَحدُِىاْو َْاألخ سَْ ٕاهْالمٖٗ ن) ( ،اتـة  :ؾطةؿـثةى خـ ا نـة يـة خـيَـ غــ خنى
ئيػـــطِائيٌ بــ (  ،ضـــ ( بــؤ الى ز(اةـــنٕء يــة خؿـــثينْة(ة زةضِؤةؿـــج ٖ ،ـةض(ةٖـــن
ٖـة(ض َةـــه (ةى نؤ َيـــةطةةةى (ةى يـ (يـــةةةى) يــة خيَؿـــينْة(ة زةضِؤةؿـــج ز(اة ـ
نة(تــــــة خؿــــــثينْة(ة ( ،ة نة(تـــــة ْيَــــــ إ غــــــ خنى َيػــــــطِةيةننٕء غــــــ خنى
ئيػـــطِائيًييةننٕ (اتــة ز (يـةنةنـــنٕ) (ة ئــة( ٖـــة(ضة بــؤ َيػـــطِةيةننٕ ب ـ ( بــة
تنضةهييـةن ئةْط غـثة ضـن(ى ضِةف  ،بةآلّ بـؤ بةْــ ئيػـطِائيــٌ طةيــ َ (غــن)
ب ( بة ضِ((ْننييـةن ظؤض ( ،ة ٖي ننَينٕ يــة(ى زةهــة ْيـعةــو ْةنـة(تــة(ة ،بـة
زضةَـصاةـ ؾـة( ( { .اتـة  ،بة زضةَـصاةــ ؾــة( نـة بـة ْيـَـ زةضةــن ضِؤةؿـــث (ٕ  ،نــة
خـــ ا بـعاْـــآ َـــن(ةى ضةْـــس نيـًـؤَـــةتط بـــ (ة  ،ئـــة( ٖـــة(ضة نــة الةـةنـــ الى
َيػـطِةيةنـنْ ) تــنضةــو بـ (ة( الى بةْــ ئيػـطِائيـًــ ضِ((ْــنى بــ (  ،نة(تاــ (ة
بةةـٓيـنٕ (ة بة ةةى ْةزةطةةـؿـــنت} .

 )2ئٓســــن نـــة يـــة غــــ (ضِةت األع سا )زا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭼ( ،اتة( :ة طـةظؤ( غـةيـ اَنٕ زاَنْـاـةظاْسة غـةضةنٕ .
طـةظؤ خـ اضزْيَه ؾــيـطةٓـة(  ،غـةيـ اف زــؤضة بـنيَـٓسةةةنـة .

بـــــةآلّ يـــــة غــــــ (ضِةت الب ق س)ٚزا ؾةضَ (ةـــــةت  :ﭽ  
 ﯕﭼ ،زةــــنضة يــــة غـــــ (ضِةت

الب ق س)ٚزا  ،خـــــ ا ز (يةنةنـــــنْ

ٖـن(ضةضخــ خيَػـةَاــةض  زةز(ةَٓــآ ( ،ة ئــة( ْـنظ( ْيعُـةتنْةةــنٕ زةخنتــــة(ة
ةـنز  ،نة نـنت خــؤى يةطـةٍَ بنةء بنخيـطاْينٕ نطز((ةةت .
 )1التفطرْالتطبٗقْ٘لمك تابْال ىقدعْْ،الع ّدْالق دٖيْْ،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْْ،14ْ:صْ .ْ160
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ؾنةـنْ بنغـيؿـة يةبـنضةى ئة( ز(( ؾـــثة(ة  ،ظاْنةـنٕ ؾــثيَه (اةـــنٕ ْةط تــ ة ،
تةْيـــن زةضبــنضةى و ٍَ) ( ض مِٕ )ٝط ت (ةنْــة  :و ٍَ) زؤضةَهـــة يــة ؾــيـــطةٓ ء
ضمِٕ)ٝف بنيَـٓسةةةنـة( ،ةى نؤتـط( غـ ةَػـهة .
ج ِٗ ْْٛ
ال ىعجيْالٕض ٗط) بنغـ ــ و ٍَ) زةنــــنح ،زةيَــــآ  :ال ىٍَْْ:و ا ِْْٚزاتٍ َ
ط ىاَْٞع َم ْٜ
َ نٍٍْٖ ٔصهُْ َو َْال ِ
ص ى َغ ِْْٗٛح ِم ُٕ ْْٚت ِف ٔسشُِ اْبع ضُْاألَغ جازْٔك األَث نَْٔ ْٔ،
()1
غجسْٕأَْٔحج سٍْٕٖع َقدُْٖٔجُ فّْج فَا ْالص ى ُِْْٕٔٔحُم ْٕ ُٖؤكَ نْٔ) ( ،اتـة  :و ٍَْ)
َنززةةــةن قـةَػـــي ضِاتيٓســـي ؾيـطةٓـــة بـــة ؾـــثة(ة زةْ (غـــآ ٖ ،ـــةْسةَو
زضةخــج زةضةـسةزةٕ  ،بـة تنةاــةح زضةخثـ أث نْ) (ة ؾــة(ايَهــة يـة ئـنغــُنْة(ة
زةَثــة خـ اض يةغـةض زضةخــج  ،ةنٕ يةغـةض بـةضز  ،زةْيؿـآ ( ،ة (ؾـو زةبـآ ( ،ةى
ضــؤٕ قـةَؼ (ؾــو زةبــآ ( ،ة ؾــيـطةٓة( زةخـ ضيَ .
ٖـةض(ةٖـن خيَٓنغــةى غـً ى)ف زةنــنح  ،زةيَــآ  :الطِ مْٕٕ ُِْ:ْٝالطّ ىاٌَُِْ٘ٔ ْٕ
َ ا َٟسْص غَرْوََْزُتب ْٛالدجاجَِٗامَْجَط ُىُْْوٍُط غَطْوُىت َمْْٕ٘ ٌُِْٔٞوَ َْالقَٕاََ عْ
ََُْأَٔزُب ْٔٛح ٕضْالبخ سْٔ
جسُْغ تاًْٞإٔل ْٜاحلَبػ ْٔٛالط ٕ أُُْٖط تٕ َ
الٖ تَْ٘تُّ ا َ
()2
ال ىتٕضَطْٔاحَد ُت ُْْض مِٕا( ، )ْٚاتــــة :ض مٕ )ٝغـ َنْيـــــ خــــآ زةطــ ـ تطيَ ،
بنيَــــٓسةةةن ب ـ (نـــــة يـــة ضِةــــعى ؾةغـيًَــــةى َطةؿـهنْــــة ( ،ة زةغــــثةةةن
ضــطِ(خــطِى ٖـةةة ( ،ة ية زـؤضى بـطِةضةنـنْة {(اتــة  :ئة(اْــةى ؾـج زةبــطِٕء بــة
زةْس((نيـــنٕ ؾـــج زةخــــؤٕ} ( ،ة ظغـــثنْنٕ بـــةضة( ضةبـةؾـــة نــؤ زةنـــنح( ،ة
ٖـةض(ةٖـــن بـــةضة( غـــــ (زإ( ،ة يــة ئة(ض((خــــن ْيؿـــثةزـــآ زةبـــآ ( ،ة يــــة الى
زةضةنى غد ْيَـ ةضِاغـج ( ،ة تـنن ضمٕ )ٝبطةثية ية ضمٕا.)ٚ
ئٓســــن يــــة خةةـــُنْ نـــؤٕ العّ دْالق دٖي)زا يــة ش َةــط ْن((ْيؿـــنْ يــة بينبــنْ
غـيٓنزا ف ْ٘الصخساْٞضني) بـةّ ؾيَ ةةة بنغـ ئـةّ بنبـةتــة نـطا(ة ،زةيَـــآ ُ :ث يِْ
ك نّْجىاع ْٛب ْاض ساٟٗنْو َْإْٖمٗ يْحت ْٜأقبم ٕاْإل ْٜص خساْٞض نيْ
اٌت َق َم ْ ُ
ض ٍٗأْ،ْٞذل ْف ْ٘الٗ ًْٕاخل اوظْعػ سْو َْالػ ّسْالث اٌْ٘
الٕاقعْٛب نيْإٖم ٗئْ َ
ْ)1صْْ .889ْ،ْ888ْ:
ْ)2صْْ .446ْ:
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جّٔيْو َْأزضْوص سْ ٍِْٔ،اكْف ْ٘الص خساْٞت روِسْبٍ ْٕاضسا ٟٗنْعم ْٜ
بع دْخ سٔ َ
وٕض  ِْْٜٔازُْْْٔٔ،قالٕاْل ّىاْْ:لٗ ْال سبّْأَوات ٍاْفَْ٘أَزضْٔوَص سَْ ْ،ف ٍُّاكَْكُ ٍِ اْ
كنُْخُبصاّْح ِت ْٜالػِ بعْ ِْٔ،اْأٌتى اْق دْأَخسجتىاٌ اْ
ٌجمَظْح ٕهْ ُقدُٔزْٔالمٖخيٌْْ،أِ ُ
كنِِْرََْٓاجلَى اعَْٛجُٕع اَّْ ْ،ف َق اهْال سبّْ َلىُٕض  ِْٜاْ
إل ِْٜرْٓالصخساْ،ْٞلتُىٗت اْ ُ
ك نٍْٖ ٕ ًْٕ
ػ عبُْٖٔ ِم ت َقطُْحاج ُ ْٛ
ط ىاْ،َْٞفَٗخ ُسجُْال ِ
أٌَ اْأُوط سْلَ كُيْخُب صاّْوَْ َْال ِ
بٕٗو ْْْ،لَكَْ٘أَوتخٍَُّيْفأزْ،ْٝإُْك إٌاُْٖط مَك ُْٕفَْ٘غسٖٔعيتْأًْال؟ْ.)...
ط مِٕ)ٝزا زة َيـــآ :
(ة ٖــةض يــة زض َةـــصةى ئــة(ةزا يــة شةَـطْـن((ْيؿــــنْ  :ال ىٍَْ ال ِ
ط َْال ىُخ ٍٗ يَْ ْٔ،ف ْ٘
ط ىاٌ٘ ْٔغَ ٖ
ط مِٕ(ْٝال ّ
َف ْ٘ذ َل َْال ىط ْاَْٞأَقِب َم َُْٗ ٕزْال ِ
الصبابْكَط ََْب َق ْٛال ٍِ دْٝاألَزضْال ىخَٗط ْٛبال ىُخ ِٗئْْٔ،عٍَ دواْشا َل ََْب َق ُْٛ
جلمَ ْٗدْْ،
كا َ
ال ٍِ دْٝإذأْج ُْْالصِ خساْٞوغطٖ ًْٜبػ ُْْ٘ٞزقٗ ْٕك اقُػ ُٕزْوُكَتِ نْٕ َ
ٔعٍَ دواْزأُْٓبٍُ ْٕإٔض ساٟٗنْق اهْبعطُ ُّيْلَ بًعضْٕ( َف ُّ ٕ ْأْٙو اِْ را؟ْألٌَِ ُّ يْلَ يْ
كمُْٕٓ) ،
ٖعسٔفُ ٕاْواْ ُِ َْٕ ْ،فقّاهْل ُّيْوُٕض ْٕ ُِْ:ْٜخُب صْال سِبْا ٖل رْٙأَعطَ اكُيْلَت أ ُ
(اتة :ز(اة ٖـةَ ( نؤَة َي بــةْ ئيػـطِائيٌ يـة ئيًــيُة(ة ط اغــثينْة(ة  ،بــةضة(
بينبـــنْ غــــني ضــ (ٕ  ،نــة زةنة(ةَثــة ْيَــ إ ئيًــيِء غــيٓن( ،ة يــة( َى يــة ضِؤشى
خــنظزةَني زا ية ز((ةّ َنْـط زةضض (ْيـنٕ يةغـةض ظةَيٓ َيػطِ  ،يـة( بيـنبــنْةزا
بـــةْ ئيػـــطِائيٌ زةغـــثينٕ نـــطز بـــة خطتـــة( بؤ َيــة بـةغـــةض َ (غـــن( ٖـــنضِ((ٕ زا(
خيَينٕ ط تـٔ  :بطةـــن خةض(ةضزطــنضَنٕ ئيَُـــةى يةغــةض ظةَيٓـ َيػـ ِط َطاْسبــنةة ،
ئيَُــة يــة( َى يــــة زة(ضى َةجنــةٍَء قنبًَـــةَةى طؤؾـــج  ،زازةْيؿـــثني ( ،ة ْناــنٕ
زةخـــ اضز ٖ ،ـــةتن تيَــــط زةب (ةــــٔ  ،نةضـــ ئيَــ ة ئيَُــةتنٕ بـــةضة( ئــةّ بينبنْــة
زةضٖيَٓـــــن  ،بـــؤ ئــــة(ةى ئـــــة( ٖــــةَ ( خةيَــــهة ييَـــطة يـــة بطغــــــنٕ مبـــــطيَ !
خةض(ةضزطـــنضةـ بـــة َ (غـــنى ؾةضَـــ (  :ئــة(ة َــٔ يــة ئـنغــــُنْة(ة ْنْيــنٕ بــؤ
زةبنضةَٓــــِ  ،بــن خة َيـــهةنة ٖـــةَ (ةنٕ ب ٓـــة زةضيَ  ،بـــةؾ ٖـــةض ضِؤشة يــة نـــنت
خؤةــــسا بـــة خيَـــ خيَـ ةػــــج ٖـةيَـاطـــطٕ  ،بــؤ ئــة(ةى تنقييـــنٕ بهةَــة(ة ،تننـــ
بيـنْايـِٓ ئـنةـن بـة خ َي ؾـةضةعةت َٔ ضِةؾثنض زةنةٕ ({ .اتـة  :تـةْين بــةؾ ئـة(
ضِؤشةى خيَ ةػـثينٕ خيَيـة ٖـةيَـاطـطٕء يـيَـ خنؾـةنـة(ح ْـةنةٕ  ،ئٓسن يـة خـةمينْ
نؤْـــسا ٖـنتـــ ة  ،نــة زة َيـــآ  :خنؾـةنة(تيؿــــينٕ نــطز  ،ز(اة ـ نــطّ يـيَيـــسا  ،زةـــنضة
َةبةغـثيـ ية ْـنٕ خب ص) ٖـةض طـةظؤةـة  ،نة طـةظؤضةةنـ غــد ب (}.
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خنؾــنٕ زةيَــآ :
(ة يــة ئيَــ اضةى ئة( ضِؤشةزا بنيَٓــسةى غـةيــ ا  ،غـ َنْي ) ٖـنتٔ ضـنزضطـننـةةنٕ
{(اتة  :ئة( ؾـ ةَٓةى بنضطـة( بٓةةـنٕ ييَدػــثا (} ٖـةَ (ى زاخؤؾـ ٖ ،يَٓـسة ظؤض
بـ ـ (ٕ ( ،ة يـــة بـةضةبـةةنْةنةؾــــيسا  ،ضـــيٓيَه ؾــــة(ث غــــةض ظة(ى نـــة زة(ضى
ضـنزضطـننـةةسا ب ( ٖ ،ـةَ (ى زاخؤؾــي  ،ئٓسـن ز(اي ئة(ةى ئة( ضيٓــة ؾـة(ْــِء
ئـن(ْطـــة الضــ (ء ،ت اةــة(ة  ،ضِ((ى بينبــنٕ (ةى بةغـــثةيَةى غـــد زةضنــة(ح ( ،ة
ننتيَو بــةْ ئيػــطِائيٌ ئـة(ةةنٕ بيٓــ  ،يـة ْيَـ خؤةنْـسا ط تيـنٕ  :فّ ْٕ) (اتـة :
ةـــنْ َ :ــن ِ را) ئةَـــة ضييــــة ؟ ض ـ ْهة خيَؿـــثـــط ؾـــث (اةــــنٕ ْةبيٓيـــا ( ،
َ (غــنف  خ َيـــ ط تـــٔ  :ئــة(ة ْــنْ خةض(ةضزطـــنضة( خيَـ بـةخؿــــي ٕ  ،تننـــ
يـيَـ اــؤٕ .

 )3ئٓسـن نة زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ( ،اتــــــة  :خيَيـــــنٕ طــــ تطا  ):يــــــة(
ضِؤظةيــة خنىء ضـنىء بـة غـ (زاْةى خـ ا خيَيسا(ٕ  ،اؤٕ ( ،ة غـثةَينٕ يـة ئيَُــة
ْةنــطز  ،بـةيَـهـ غـثةَينٕ ية خؤةنٕ نــطز :
أ – ةـنْـ  :نـة يــة( خـ اضزْةةــنٕ خنؾــةنة(ح نـطز ،غــثةَينٕ يـة ئيَُـة ْةنـــطز ،
بـة خيَ ئة(ةى خةميـنْ نؤٕ زةةًَـآ  ،ض ْهة ية ق ضِئـنْسا ْةٖـنت ة .
ة  -ةنخـ ز غـثةَينٕ ية ئيَُـة ْةنـطز  ،نـة ٖيَٓـسة خطتــة( بؤيَــةةـنٕ زةنــطز .
ص  -ةـــنٕ غـــثةَينٕ يــة ئيَُـــة ْةنــــطز  ،نــة ز(اة ـ ضِاظى ْــةب (ٕء ط تيــنٕ  :ئــةى
َ (غـن ! ئيَُــة بـة ةـةى زــؤضة خـ اضزٕ ضِاظى ْنبيــٔ .
بةآلّ ية غـ (ضِةت

الب ق س)ْٚزا ؾةضَ (ةـةت

 :ﭽ  ...ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ( ،اتـة  :يـة ضِؤظةــ خــ ا اــؤٕء
اـؤْة(ة ( ،ة ية ظة(ى زا خـطاخةنـنضةـ َةنـةٕ .
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نـــة(اتة  :يـــة الب ق س)ٚزا بنغـــ غـةضةتـــن بداٖ )ٛى ئـــة( ضِ((زا(ة زةنـــنح  ،نـــة
بطةثيـة ية(ةى خـ ا خطاخةنـنضةـ يـآ قةزةغـة نطز((ٕ

ﮕﮖﮗ ﮘ

ﮙ) .
بـــةآلّ األع سا )زا بنغـــ زةضةجنـــنّ ٌتٗج )ٛةنـــةى زةنـــنح  ،نــة بطةـثيـــة يــة

ٖةيَػــــــنْ ز (يــــــةنة بـــــة غـــــــثةَهنضة ء الزإ  :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﭼ.

َـةغـةيــــةى خيَـٓســــةّ  :نـــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،يـــة غــــ (ضِةت
بـةخيَـعة  ،بـةّ ؾـيَ ة ٖـنت (ٕ ،بـةآلّ ية غـ (ضِةت

األع سا ) ئـــةّ ز(( ئــــنةةتة

البق س)ْٚزا ئــن(ا ٖــنت (ٕ  :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ.
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حــةوت جـيـاوايى لة نيَـوان ئايـةتةكـانى ( 161و )161ى (األعـراف) و
ئايـةتةكـانى ( 85و )85ى (البـقــرة) دا
ية ْيَـ إ ئةّ ز(( ئـنةةتةى البق س ()ٚئـة( ز(( ئــنةةتةى غــ (ضِةت األع سا ْ)زا
ضة(ح زيـن(اظة ٖةٕ  ،نة (ةى خيَؿـثـطةـ ط ت (َنْة  :ئة( زيـن(اظةيـنْة زةضخةضى
نؤَةيَـيَـو ْٗـيَٓـي زةهةٕ ( ،ة ظةنتـط ضِ((ْهـةضة(ةى َةبةغــنت  ،يـة ٖةْـسةَو الةـةْ
زةهــة(ة  ،زةــنضة غـــ (ضِةت األع سا ) خ ـيَـ غـــ (ضِةت البق سٖ )ٚـــنتؤتة خـــ اضء ،
ض ْهة األع سا ) َةنـهةةيـة( البق سَ )ٚةزةٓـةةـيـة  ،بـن تةَـنؾـن بهــةةٔ :

 )1يــة غـــ (ضِةت األع سا )زا خـــ ا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈﭼ ( ،اتـة ( :ة ةـنز بهـــة(ة ! نـنتيَـــو نـة خيَيـنٕ ط تــطا ْ :يؿـثةزــآ بــٔ
يـةّ ؾـــنضةزا.
بـةآلّ ية غـ (ضِةت

البق س)ٚزا زةؾةضَ ىَ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ

(اتـة  :ةــنز بهـة(ة ! نـنتيَــو طـ نـنٕ  :ب ٓـة ئـةّ ؾـنضة(ة  .ئـنةةتةنـةى غــ (ضِةت
األع سا ْ) (ةى بـةغـةضٖـنح زةةطيَطِةَثة(ة ،بـةآلّ ئـنةةتةنـةى غــ (ضِةت البق س)ْٚ
يةننت ز(اْسْ خن(ةٕ نثيَاـةننٕ زا  ،بةتنةاـةت ز (يةنةننٕ ٖ ،ـنتؤتة خـ اضيَ .
ئٓســــن ةةنيَــــو بــــؤى ٖــــةةة بًَــــآ  :يــــة(ىَ زةؾـــــةضَ ىَ  :ﮄ ﮅ) ،ييَـــطة

زةؾـةضَــــ ىَ  :ﭒ) ( ،ة يــة(ىَ زةؾةضَـــ ىَ  :ﮆ) يــــيَطة زةؾــةضَـــــ ىَ :
ﭓ)  ،ئةَـة ضؤْــة ؟

ئيَُة زةيَـيَني  :ضِ((ْهطزْة(ةنـةى بـةّ ؾيَ ةةة ( :ةى ط ننٕ  :خـ اى ننضبـةزــآ

نة ية غـ (ضِةت األع سا )زا بنؽ زةنـنح( ،ةى بةغـةضٖنح زةةطيَطِةَثــة(ة  ،ﭽﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ( ،ة ةنز بهـة(ة ! نــنتيَو نـة خيَيـنٕ طـ تطا :
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ْيؿـثةزــآ بـٔ يـةّ ؾــنضةزا  ،بــة نــآ طـ تطا ؟ بــة بـةْــ ئيػــطِائيــٌ  ،بــةآلّ يــة
غـــ (ضِةت

البق س)ٚزا ضِ((ى ز(اْــسٕ يــة ز (يةنةنـــنْة ،زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕﭼ( ،ة نـنتيَو خيَُـنٕ ط تـٔ  :ب ٓــة ئــةّ ؾــنضة(ة ،نـة(اتــة :
يـة األع سا )زا زةؾةضَـ ء  :خيَيـنٕ طـ تـطا  ،بةآلّ ية البق س)ْٚزا زةؾـةضَ ىَ  :بــة
بنةء بنخيـطاْ ئيَـ ةَنٕ ط ح  ،ض ْهـة (ةى خيَؿـثـطةـ ط تـُنٕ  :يـة األع سا )زا
بةغـةضٖنتةنــــة طيَـطِضا(ةتــــة(ة(  ،يـــة البق س)ٚزا ةـــنز خػـثٓـة(ةةــــة( ز(اْسْــــ
ز (يـةنةنـنْ َةزةٓـةةة .
ئٓســـــن نــــة يــــة البق س)ٚزا زةؾـــــةضَ ىَ :ﭽﭓﭼ ،ب ٓـــــة ْيَـــــ ىء ،يــــة

األع سا ْ)زا زةؾةضَ ىَ  :ﭽﮆﭼْ ،يؿــثةزـآ بــٔ ،زةـــنضة خيَؿــثــط زةبـــآ
ب ٓـة ْيَـ ؾـنضةنـة(ة  ،ئٓسـن ز(اةـ تيَيـسا ْيؿـــثةزـآ زةبــٔ .
 )2يــة غــــ (ضِةت

األع سا )زا زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﮉﮊﮋ ﮌﭼ،

(ة ي َي ـ اــؤٕ يــة ٖـــةض ؾـــ ةَٓيَو نــة (ةػـــثثنٕ ،بـــةآلّ يــة غـــ (ضِةت

البق س)ٚزا

زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ( ،اتـــة  :ةةنػــــةض يـــة ٖــــةض
زيَيـةى ضةظتـنٕ نـطز بة ؾـطا(اْيـ  ،يـيَ اؤٕ ( ،اتـة  :ئـة(ةى األع سا ْ) بـةؽ
بنغـــ خـــ اضزٕ زةنـــنح ،بــةآلّ ئـــة(ةى غـــ (ضِةت البق س )ٚبؤَــنٕ زةضزةخـــنح :
ةةنػــــةض نـــة ض (ْـــة ْ َيـــ ؾـنضةنـــة  ،بؤتــنٕ ٖـــةةة يـــ َي اــؤٕء بؤتــنٕ ضةآل َيــة(

َ بـــنضة( ،ة قةةــسى ﭚ)ةؿـ بــؤ ظةــنز نــطز(ة ( ،اتــة  :ظؤض بـــة ؾطا(اْيـ ٖــي
قةزةغـةةةنـثـنٕ يةغـةض ْيــةٖ ،يـ نــؤحء بـةْسةَهـثنٕ يةغـةض ْيـة .

 )3يـــــة غــــــ (ضِةت األع سا )زا زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽﮍﮎﮏﮐ
ﮑﭼ( ،اتـــة  :بًَـيَــــٔ  :خـ اةــــة ! ط ْنٖـةنــــنانٕ يــــآ بــــةضزة(ة( ،ة بــــة
ًَـهـةضيـ ء نطِْ (ف بطزْة(ة ب ٓة ْيَ زةضطـن .

....
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البق س)ٚزا زةؾـةضَـــ ىَ  :ﭽﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭼ( ،ة بـة نطِْ (ف بطز((ة ب ٓـة زةض(اظةى ؾـنضةنة(ة ( ،ة بًَـيَـٔ :
خـ اةة ! ط ْنٖـةنـنانٕ يـآ بـةضزة(ة  ،ةـنْــ ( :ؾـةنــنٕ خـيَـء خنؾـينٕ خيَهـطا(ة ،
طـطْط ئة(ةةة خـ اى خةض(ةضزطـنض ٖـةضز((نيـنْ خـآ ؾـةضَ (ٕ  ،خيَـ ؾــةضَ (ٕ :
ئـن(ا ب ًَئَء ب ٓـة ش((ض  ،ئٓســن َنزاّ غـ (ضِةت األع سا ) خيَؿـآ ٖـنتؤتة خـ اضيَ ،
زةبـــآ خيَؿـــآ قػـــةنة بهـــةٕ  ،ز(اة ـ ب ٓـــة ش((ض  ،بـــةآلّ يةبـــةض ئــة(ةى ض ـ (ْة
ش((ضةنة طـطْطـثـط ب (ة بؤ بيـطخػـثٓة(ةى ز (يةنةنــنٕ بـؤ ْيعُةتةنــنْ خــ ا ،
ض (ْة ش((ضى زةض(اظةنـةى خيَــ خػـث ة .

 )4يـــــة غــــــ (ضِةت األع سا )زا زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽ ﮒ ﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﭼ( ،اتـــة  :ط ْنٖـةنــــنْثنٕ يــــآ زةغـ ـطِةٓة(ة  ،بؤتـــنٕ
زةخؤؾــني( ،ة بؤ ضـننةنـنضاْيـ خنزاؾـج ظةـنز زةنـةةٔ .
بةآلّ ية غـ (ضِةت

البقس)ٚزا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥﭼ( ،اتــة  :ط ْنٖـةنــنْثنٕ يــآ زةغـطِةٓة(ة ،بؤتـنٕ زةخؤؾـني ( ،ة بــؤ
ضـننةنــــنضاْيـ خنزاؾــــج ظةـــنز زةنــــةةٔ ،زةــــنضة خط اٖا) ( خطٗ ٠ام) نـــؤى
خطٗ ،ٕ)ٛ٠بـةآلّ يــة األع سا ْ)زا بـة مج عْال ىؤٌثْالط ال يْ) ٖيَٓــن(ةةت  ،يــة
البقس)ٚف بـة مجعْالتك طر) ٖيَٓـن(ةةت ( ،ة ية غــ (ضِةت البق س)ْٚزا ٔ) (ا(ى

بــؤ ظةـــنز نـــطز(ة(  ،ؾةضَ (ةةتـــ  :ﭽﭤ ﭥﭼ( ،اتـــة ( :ة بــــة
تةئهيــس بــؤ ضـننـةنـنضاْيــــ ظةــنز زةنـــةةٔ ،بــةآلّ يـــة غـــ (ضِةت
(ا(ةنةى ْية  ،بـةآلّ َنْـنةةنــةى ٖـةض (ةى خؤةـةتـ .

األع سا )زا ٔ)

 )5يـــة غــــ (ضِةت األع سا )زا زةؾـــةضَ ىَ :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ،ئة(اْـــةةنٕ نـــة غــــثةَينٕ نـــطز يــــة(إ  ،قػــةنةةــــنٕ
طـؤضِى  ،زطـة يـة(ةى نة خيَيــنٕ ط تـطاب ( .

....
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البق س)ْٚزا زةؾةضَــ ىَ  :ﭽﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ،ئة(اْـةى غـثةَيـنٕ نطز  ،قػـةةةن زةهـةةـنٕ نطز ،
زيـن يـة(ةى خيَـينٕ ط تـطاب (  ،ض ْهـة ية غــ (ضِةت األع سا ْ)زا بـةغـةضٖــنتةنة
زةطيَطِةَثــة(ة ،بـــةآلّ بؤضــ (ؾـــةى و ٍّي)ى بـةنـنضٖيَٓـــن(ة ؟ بــؤ ئـــة(ةى ٖـــةّ
ئة(اْـ خيَؿــ (( ،ة ٖـةّ ئة(اْةى ٖـن(ضةضخيـ بطـطةَثة(ة  ،نة قػـة زةطؤضِٕ ،نـة
خـ ا ؾةضَنْيَهـيـنٕ خيَـسةنـنح ،ئة(إ زةضــٔ ؾـثيَه زةهــة زةنــةٕ .

 )6يـــة غــــ (ضِةت األع سا )زا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﭼ( ،اتـة  :ئٓسـن يةغـةضةَ ة غـعاةةنـُنٕ ْنضزة غـةضةنٕ .
بـــةآلّ يــة غـــ (ضِةت

البق س)ٚزا زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،ئٓسـن ية غـةضةَ ة غـعاةةنـُــنٕ زابــةظاْسة غــةض ئـة(اْــةى
غــثةَيـنٕ نطزب ( .
زةـنضة زيـن(اظةيـةنـةف ئـة(ةةة نة إٌ صاه) ةةنسـنض زةَثة خـ اض ،بـةآلّ إزض اهْ)
بـةضزة(اَيـــ ٖـــةةة  ،ةنْـــ ( :ضزة (ضزة زةَثــة خـــ اض  ،نـة(اتـــة  :يـــة غـــ (ضِةت
األع سا )زا بؤَـنٕ زةضزةنـة(ىَ  ،نة َةضص ْيـة ئة( غـــعاةة ةةنســنض زابـةظةاــآ ،
بةيَـهـ خًـة بـة خًـة  ،خةةثـن خةةثـن بؤةنٕ زابـةظة ة ،بـةآلّ يـة غــ (ضِةت البق س)ْٚزا
ٖـــةَ (ى بـــة ةةنســـنض خيَهــة(ة بــنؽ زةنـــنح ( ،اتــة  :يــة ئةجنـــنَ ئــة(ةزا غــعاى
زابـــةظاْسة غـــةضةنٕ  ،بـــةآلّ ئـــنةن ٖـــةَ ( بـةةةنـــة(ة ٖـــنت ة ،ةــنٕ خةةثـــن خةةثـــن ؟
غــ (ضِةت األع سا ) ئـة(ةى بؤ ضِ((ْهـطز((ةٓـة(ة  ،نة خًـة خًـة ب (ة .
 )7يـة غــ (ضِةت

األع سا ْ) زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﮧ ﮨ ﮩﭼ( ،اتـة :

بـةٖـؤى ئـة(ة(ة نة غـثةَينٕ زةنـطز ،بـةآلّ يـة غــ (ضِةت

البق س)ْٚزا زةؾـةضَ ىَ :

ﭽﭶﭷ ﭸﭼ ،نة(اتـــة  :ئة(اْــة ٖـــةّ ئةًٖـــ غـــثةّ بــ (ٕٖ ،ـــةّ

....
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ي زةضضـ (ْة ،نـة
ئةًٖـ الزاْيـ بـ (ٕ ،غــثةّ غـٓ (ض بـةظاْسْــة ،ؾيػـكيـ يـة ِض َ
ئة(اْة ٖـةضز((نـينٕ يـة خؤةنْسا نـؤنــطزؤتـة(ة .
ئٓسـن ضِةْطـة ةةنيَو بًَـآ  :ئـنةن ئة( ؾــنضة ؾــنضةَو بـ (ة ؟ ظؤض يـة ت ةَـصةضة(إ
ط ت (ةـنْة  :بٗ ْال ىقدعْ) ب (ة  ،بـةآلّ ية ضِاغـثييسا ٖـي بـةيَـطــةةةن يةغــةض
ْيـة ،زةـنضة ئيَُـة ية تةؾػــيـطى غـ (ضِةت الْىاٟد)ٚزا يةننتـ تةؾػـيــطى ضــة(ح
ئنةةتـةننْـ  ) 26 –ْ20 :زا بــة زضةَـصة بنغــ ئـة( بنبةتـةَنٕ نـطز(ة  ،نـة ئةَـة

زةقــــــ ـ ئنةةتةننْــــــــة  :ﭽﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂    

      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﭼ ( ،اتة :
(ة ةــنز بهــــة(ة ! نـــنتيَو َ (غـــن بـــة طـةيةنـــةى خـــؤى طـ ح  :ئــةى طـةيةنـــةّ !
ضـــننةى خـــ ا بـةغـــةض خؤتنْــة(ة ةــنز بهةْــة(ة ،نــة خيَػـةَاـــةضاْيَه ت َيــسا ضِة(اْــة
نطز((ٕء طـيَطِا(ْ بـة خنزؾـن( ،ة ئـة(ةى خيَيــسا(ٕ  ،بـة ٖي نـنّ يـة زيٗـنْييـنْــ

....
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ْــةزا(ة ﮪ ئــةى طـــةيةنةّ ! ب ـٓـــة غـــةض ئــة( ظةَيٓــة خننــة(ة نــة خـــ ا بــؤى
ْ (غــــي ٕ ( ،ة خنؾـــة( خــنف َةطـةضِةَٓــــة(ة ز(ا  ،نــة غـةضةجنـــنّ ظةنْاــنضبٔ ﮹
ط تينٕ  :ئة ى َ (غـن ! بـةضِاغــثي ئـة( غــةض ظةَيٓـة نؤَةيَــيَه بــة ظةبـط( ظؤضى
تيَــــسإ ( ،ة ئيَُــــة ٖـــةضطيع ْنة ـيٓـــآ ٖ ،ـــةتن ئــة(إ يـــ َي ْةضــٓة زةض ،ئٓســـن
ٖـةضنـــنح يـــ َي ض (ْــــة زةض ،زةضيٓــــة ْيَــ ى  ز(( خيــن( ية(اْــةى يــة خـــ ا
زةتطغــٔ ( ،ة خـــ ا ضـننـــةى يةطـــة ٍَ نطزب ـ (ٕ  ،ط تيــنٕ  :يــة ْننـــن( ييَيــنٕ (ةش((ض
زةض(اظةى ؾـــنضةنةةنٕ بهــة(ٕ  ،ئٓســـن ٖـةضنـــنح نثــــ خطِ يـــيَينٕ ب ــٓة ش((ض ،ئــة(ة
بيَط َــنٕ ئ َي ـ ة غـــةضنة(ت (ٕ ( ،ة ئةطـــةض يــة ب ـطِ(ازاضأْ  ،تةْيـــن خؿـــج بـــة خـــ ا

باـةغـنت ﰃ طـةيةنـةى) ط تيـنٕ  :ئةى َ (غـن ! بــة زيَـٓينةيــة(ة ئيَُـة ٖــةضطيع
ْنضيٓـة ئـة( ؾــنضة(ة  ،تننـــ ئـة(اْ تيَسابــٔ  ،زةزـن تـؤ( خةض(ةضزطــنضح ب ـٔ يـة
زشةـــنٕ وـةْطـــٔ  ،ئــة(ة ئيَُــــةف ي َيـــطة زاْيؿـــث (ةٔء ضـن(ةضِةَي ــٔ ﭢ َ (غــــن
ط تـ  :خةض(ةضزطـنضّ ! تةْين خؤّء بطاةةنـةَِ بـة زةغـثة ،زةزـن يةطــةٍَ نؤَةيَــ

الضِةَيـنٕء غـةضخ َي ـييـهـنضإ ية ةةنُـنٕ زيــنبهـة(ة ﭱ خـ ا ؾـةضَ (ى  :بيَط َـنٕ
ييَيــنٕ قةزةغــةةــة  ،بؤ َـــن(ةى ضـــٌ غــن ٍَ زةبـــآ يـة ظة(ةـسا غـةضطــةضزإ باــٔ ،
زةزــن تــؤف خةؾــةح ية نؤَةيَــ الضِةَيــنٕ َةخـــؤ ﮃ.

ؾـنةنْ بنغيؿـة نـة يـة ض فسْالع د ْْ،اإلص خابْ )14 ْٔ13ْ:يـة إض تكػ ا ْأزضْ
كٍع اُ) يــة الخــةضِة ْ298ت اْ )304بـــة زضةَصةـــ بنغــ ئــة( بنبـــةتة نــطا(ة(  ،يــة
تةؾػــيـطى غـ (ضِةت ال ىاٟد)ْٚزا ٖيَٓــن(َنْـة  :نة ئةَة نـؤتنةيـةنةةةتــ ْ... :أَ ِو اْ
أٌَتُيْفَإُِْٔجُثثكُيْتتط اقَطُْفَِْ٘راْال َق ِفسْْٖٔٔ،بقَْٜبٍُٕكُيْفَْ٘الصِخساَْٞأَزبعَنيْض ٍّْٛ
كنّْ
تُعإٌُُْوََْ ُفجُٕزٔكُيْحتِْٜتبمَْٜجُثثُكُيْفَّٗ أْتخ َىمُُْٕأَٔشازكُيْأَزبعَنيْضٍُ ْ،ّْٛ
ًْٖٕٕبَطٍُْٛعمَْٜع د َْاألَِٖأًْاألَزبعَنيْا ٖلتَْ٘تجطِط تيْفَّٗ اْاألَزضْْ،فَتُدزٔك ُْٕعاقَب ْٛ
ػ سٍٖسْٚ
ابتَع ا َْٙع ٍكُيْ،أٌَ اْال سٍبّْ َق دْت َكمٖى ُِْٔ راْو اْض اعاقَبُْب َِْْ رََْٓاجلَىاع َْٛال َ
ال ىت آوَ سْٚع َم ِْ٘ َف ِْ٘ رََْٓالصِ خساْٖٞفٍِ ُْٕٖٔىُٕ ُت ُْٕ) ( ،اتــــة  :خـــ ا زةؾــــةضَ ىَ)
بـةآلّ ئيَ ة زةغـثةنـنْثنٕ يةّ بيــنبنْـة قنقـطِ( زةَُةنـنضةزا زةنة(ٕ ( ،ة نـ ضِةنـنْثــنٕ
ضٌ غـــنٍَ ية بينبنْسا زةَيَٓٓة(ة  ،نة بنز خطاخةنـنضةـ ئيَ ة زةزةٕ ٖ ،ـةتننـ ئيَـ ة
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ٖةَ ( زةغـثةنـنْثنٕ يةّ بيـنبنْة زةضِظٕ ( ،اتة  :زةَطٕء بة خنى زةغديَطزضةَٔ) (ة
ط ْـنٖ ضـٌ غـن ٍَ ٖـةيَــسةطـطٕٖ ،ـةض غـنيَةى بـة ضِؤشةَو  ،ية ضٌ ضِؤشةنـةى نـة ئيَـــ ة
ض (ٕ بؤ خؿهٓيٓ ئة( غةضظةَيٓةى  ،نة زةبآ ئيَ ة تيَيسا ْيؿـثةزآ بٔ  ،بؤ ئة(ةى
غـةضةجنـنَ ز((ضنة(تٓة(ةتنٕ ية َـٔ  ،بؤتـنٕ زةضبهـة(ىَ َ ،ـٔ خةض(ةضزطــنضّ  ،ئـة(ة
قػــةى خؤّ نــطز  ،ئةَة ئة( غعاةةةة نـة ئـة( نؤَةيَـة خطاخةنــنضة خيـالْـطـيَــطِة يـة
زشى َٓ  ،خـآ غعا زةزةّ ،نة يةّ بينبنْةزا يةبـةةـٔ زةضــٔء زةَــطٕ .
زةــــنضة ئــة( ز(( خيــــن(ة نــة خـــ ا يةبـــنضةةنْة(ة  ،يــة ئـــنةةت

)23ى غـــ (ضِةت

ال ىاٟد)ٚزا ؾةضَ (ةةت  :ﭽ  ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﰀ ﰁ
ﰂﭼ ،ز(( يـــة( خيـــن(اْةى نــة يــة خـــ ا زةتطغـــئَ ،ط تيـــنٕ  :ييَيــــنٕ (ةش((ض
زةض(اظةنـة بهـة(ٕ  ...ية خةمينْ نؤْسا ْن(ةنٕ ٖـنتـ ة  ،ئةطــةض ضِاغــج بـآ  ،بطةثيـــٔ
يــة  :ة ؾـةع نـ ضِى ْــ (ٕ ( ،ة نـنيـياـ نـ ضِى ة ؾةْٓـن ( ،ة ط تــطا(ة  :تةْيـــن ئـة(
ز((اْة َـنْة(ة(  ،بـةيَـيَـٓ خـ اةـنٕ بيـٓ  ،بـة(ة نة ب ـٓة غــةضظةَيٓ بـةيَـيَـٓــسضا(
أزضْال ىٗع ا ) ( ،اتـة  :ئـة( غـةضظةَيٓـةى نة يـة( ننتـةزا خــ ا بة َييَٓــ خيَــساب (ٕ
ب ٓـة ْيَـ ىء تيَيسا ْيؿــثةزآ بٔ يـة( قؤْنغـةى شةـنْينٕ زا ْ ،ـةى بة ٖةَيؿـةةــ ،
(ةى ز (يةنة ئيسزةعنى زةنةٕء ية تةؾػــيـطى غـ (ضِةت ال ىاٟد)ْٚزا بةضخةضضــُنٕ
زاْــة(ة .
الْٔإلَْْإٔالْٖأٌَ ْأَضتغ َف ُسكََْٔأتُٕبُْٔإلَٗ َْ .
ضُبخاٌ ْال ٖمُّئِْبَخى َدكَْأَغّدُْأَُْ َ
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ده رسي بيستهم
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئــةّ زةضغــــةَنٕ ْـــؤ  )9ئــــنةةح يــة خـــؤى زةطــــطيَ  ،ئـنةةتةنــــنْ ، )171 - 163
ٖـةيَاـةتة يةّ ْؤ ئـنةةتـةزا  ،نؤتن بـةغـةضٖـنتةننْ َ (غـنء ٖـنضِ((ٕ عمّٗى اْالط ًْ) ،
يةطـةٍَ طـةيةنـةةنْسا بنغهطا(ٕ ( ،ة ئةّ ْؤ ئــنةةتة  ،ز(( ضِ((زا(ى زةهـةى غـةضةنيــ يـة
شةنْ بـةْ ئيػـطِائيٌ زا زةطـطْة خؤةنٕ  ،نـة ةةنـةَينٕ َةغــةيةى ؾــةممة ؾـهــنْسْ
ؾـــنضةَه ز (يةنـةْؿــــيٓ نةْـــنض زةضةنةــة  ،نــة شةنْيــنٕ يةغـــةض ضِا(ى َنغــي ب ـ (ة( ،
غـةضةجنـنّ نة (ةػـث (ةنْة بـة ؾيَــأل غـٓ (ضةنـنْ ؾــةضع باـةظةَٓــٔ  ،خــ ا غـعاى زا(ٕ ،
بـة غــعاةةن ْــن(اظة( بــآ (ةَٓــة  ،نـة بطةثـيـة يـة(ةى طـيَطِا(ْــ بـة َةةــُ (ٕ !
بـةغـةضٖـنت ز((ةَيؿـينٕ بطةثيـة يـة ضِ((زا(ى ضـين بـةغــةضزا بــةضظنطاْة(ةى بــةْ
ئيػــــطِائيٌ  ،تننــــ ًَـهـــةض تـــة(ضِاح بـــٔ !! نـــة بيَط َـــنٕ ئـــة( ضِ((زا(ةى ز((ةّ يـــة
ضِؤشطـنضى َ (غـنزا بـ (ة .
ٖـةض(ةٖـــن خـــ اى بــــةضظ( َــةظٕ  ،ضــــةْس َةغـــةيةةةن زةهةؾــ يــةبنضةى بــــةْ
ئيػــطِائيًــة(ة بنغــهـطز((ٕ .
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ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
(ة يـة بـنضةى ئة( ؾـنضة(ة نة ية ْيعةو زةضةــن(ة بـــ (  ،خطغــيـنضةــنٕ يــآ بهـة  ،نـة
يــة ؾـــةممةزا زةغـثسضةَصةيـــنٕ زةنـــطز  ،نـــنتيَو َنغـييةنـــنٕ ضِؤشى بـــة طـة(ضةطـطتٓـــ )
ؾـــةممةةنٕ  ،بـــة خـــؤ زةضخػـــثٓة(ة زةٖـــنتٔ  ،بـــةآلّ نــة يــة بـــة طـــة(ضة طـطتٓـــ )
ؾــةممةزا ْةب (ْـنةــة ْةزةٖـنتٓة بـةضزةغـثينٕ  ،بـة( ؾيَ ةةة ية غؤْطـةى ئة(ة(ة نة يـة
ضِيَ زةضزةضـ (ٕ  ،تنقيُنٕ زةنـطزْة(ة ﯩ (ة نـنتيَو نؤَةيَـيَـو ية خؤةنٕ خيَينٕ ط تٔ :
بؤضـ ئـنَؤشطـنضة خةيَـهـيَو زةنـةٕ  ،نة ةـنٕ خــ ا زةةـنْؿة(تيَـٓــآ  ،ةـنٕ بــة ت ْسةــ
غـعاةــــنٕ زةزاح ؟ طـ تيــــنٕ  :بـــؤ ْةٖيَؿــــثٓ طـًــــةة خةض(ةضزطـنضتــــنٕ ( ،ة بـةيَـهــــ
ئة(اْةف بطـةضِةَٓة(ة() خـنضةَع بهــةٕ ﭦ ئٓسـن نـنتيَـو ئة(ةى بيـطةنٕ خطابـؤ(ة( خيَـ
ئـنَؤشطــنضة نـطاب (ٕ  ،ية بيـطةنٕ ضـ (ة(ة( ؾةضاَؤؾـينٕ نـطز  :ئة(اْةى ضِةَطـطةيـنٕ يـة
خطاخـة زةنـطز  ،زةضبنظَـنٕ نـطزٕ ( ،ة ئة(اْةف نة غـثةَينٕ زةنـطز  ،بـة غـعاةةن بــة

ئيَــــ غـعاَـــنٕ زإ  ،بـةٖـــؤى ئـــة(ة(ة نــة يـــة ضِيَ زةضزةضــ (ٕ ﭹ (ة ز(اى ئــة(ةى
غــٓ (ضى ئــة(ةةنٕ بـــةظاْس  ،نــة ييَيــنٕ قةزةغــة نطاب ـ (  ،خيَُــنٕ ط ـ تٔ  :بآــة نؤَة َيــة

َـةمي (ْ َيـــه ظةبـ (ٕ ﮅ (ة ةـنزبهــــة(ة) نـــنتيَو خةض(ةضزطـــنضح بـــة زةخثهـــطزْة(ة
ضِاةطـةةـــنْس  :نــة ٖـــةتن ضِؤشى قيـــنَةح  ،نةغـــنْيَهينٕ يــة ضِاغـــج ضِازةَٓـــآ  ،نــة غــعاى
غـةخثيـنٕ بساح  ،بيَط َنٕ خةض(ةضزطــنضح تؤيَـةى خيَـطاةــة ( ،ة بــة زيَـٓيــنةية(ة خــ ا)
ظؤضةــــ يـيَاـــ ضزةى بـــة بـةظةةيـــة ﮛ (ة نـطزَنْٓـــة ضـــةْس نؤَةيَـ َيـــو زابـطِ زابـطِ يــة
ظة(ةـسا ٖ ،ـ ضـننيؿـيـــنٕ يـة ْيَ اْــسا ٖـــةٕء ٖ ،ـ خـطاخييـــ ( ،ة بـــة خؤؾــيينٕء بـــة

ْنخؤؾيينٕ تنقيــُنٕ نــطزْة(ة  ،بـةيَـهــ بطـة ِضةَٓــة(ة غــةض ضِاغــثة ؾــةقنّ) ﮬ ئٓســن
خنؾيٓيَه خطاخينٕ يـآ (ة خنف نة(ح  ،نة نـثيَايــنٕ بــة َيــطاح طــطت ة نةضـ ) ٖــةض
تةَـنعيَهــ نــةّ ةــنٕ ظؤض)ى ئــةّ شةــنْة خةغــجء ط ــهةةنٕ يــآ ٖـةيَـاهــة( َى  ،زـــةب
ي ء يةغــةضى غـعا ْنزضةَيــٔ) ( ،ة بــةضزة(اّ
ْـنزةٕء زةيَــئَ :بيَط َـنٕ ييَُـنٕ زةبـ (ضزض َ
ٖـةتــن تةَنعـيَهـينٕ يـآ ٖـةيَـاهـة(ىَ  ،خــطِى زةزةْـآ ! ئــةزى يــة ةـنزةــنٕ ضـ (ة) ئـنةـــن
يــــة نـثيَـاـةنةةـنْـــــسا خـةمينْيَـــــه خثة(ةـــــنٕ ييَـ ةضْةطيـــــطا(ة(  ،ئـــــة(ةى تيَيـساةـــــة
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ْةةنخنـ ةَٓسؤتــة(ة  ،نـة زطـــة يـة ٖــةم بـــة ْـن(ى خــ ا(ة ْةيَـ َيـــٔ ( ،ة ئــنةن ْـنظأْ نــة

َةْعيَ ـطـنى ز(اضِؤش بـؤ خـنضةَعنــنضإ يـة شةــنْ زْيـــن) بنؾـثــطة ؟ ئــنةن ْــنؾنَٔ ! ﯹ (ة
ئة(اْـةى نة تـ ْـس زةغـج بـة نثيَاـةنةةنْة(ة زةطـطٕء  ،خيَية(ة خنبـةْسٕء  ْ ،ةَص بـةضخن

زةنـةٕ خنزاؾـثينٕ زةزةةٓـة(ة) َػـؤطـةض ئيَُة خنزاؾــث ضـننةنــنضإ ظاةـة ْننـةةٔ ﰄ
(ة ة نز بهـة(ة) نــنتيَو ضيـنةةنــةَنٕ ٖـةيَـهةْــس( ( ،ةى ٖــة(ضةَو بـةغــةض غــةضةنْة(ة
ضِاَـنْطـــطح ( ،ة خيَيـــنٕ (ابــ ( نـــة بـةغـــةضةنْسا زةنـــة( َى  ،خيَُـــنٕ ؾـــةضَ (ٕ ):ئــة(
نـث َيـــبء بـةضْنَـــةي)ةى خيَُـــنٕ زا(ٕ  ،بـــة تـ ْـــسة ء زيــسزة (ةضةاطـــطٕء  ،ئــة(ةى
ت َيـــيساةة تيَـياطـــةٕ (ة نـــنضى خيَاهــةٕ) بـةيَـهـــ خنض َةـــع بهــةٕ خؤتــنٕ يــة غــعاى خـــ ا
بدنضةَــعٕ) ﭥ)) .
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شـيكـردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ض عْٔا ٖل رَْٙ
حل ٕضْْٔ:جىع ُت ُْْفَٗ َْْْٔ،ال َقسٖٔ ُْٛاض يُْ َلمِىٕ َ
ﮭ)  :قَسٖ ُْال ىاَ ْٞف ْ٘ا َ
ٖجتىعُْفََْْٗال ٍِ اعُْٔ َلمٍِِاعْٔجىَٗعأّْْٖ،ط تعىنْفَْ٘كُ نٍْٔاحَ دْوٍَُّى اْ)  ،يـة ظَـنْ
عةضِةبيسا زةط تـطيَ  :قَسٖ ُْال ىاَ ْٞف ْ٘احلَ ٕضْٔ) ( ،اتـة  :ئــن(ةنةّ يـة ضة(ظةنـةزا
نؤنـطزؤتـة(ة ( ،ة َقسٖٔ ْ )ٛـن(ة بؤ ئة( ؾـ ةَٓـةى نـة خةيَـو تيَيسا نـؤزةبيَثـة(ة ( ،ة
ْـن(ى خـ زى خةيَـهةنةؾـة  ،نة ية( ئـن(ةزاْييـةزا نؤب (ْةتـة(ة .
ﮰ ﮱ)  :أَْٙقُسب ُْ) (اتــــة  :يـــة ْيعةـــو زةضةـــن ( ،ةى طــ تطا(ة  :تَج ازْْٚ
ض سْ:ْٚأَِ ٌْٙق داّ) ( ،اتــــة  :بنظضطـنْييـــــةن ئنَــــنزة  ،نــــة زةغـــــج بـــــةزةغج
حا َ
طْسُُْٓأَص خا ُبُْ) ( ،اتــةْ :ــؤضة
غ سبَْوُختط سْْٖ:خ ُ
(ةضزةطـيـــطيَ ( ،ة زةطـ تـــطيَ َ :
ئـن(ةَـو نـة خـن(ةْةنـنْ يـيَ ئـنَنزة زةبـٔ .
طعُْالعىن) (ؾـةى ض ب ْ) ية ضِةؿــةزا ( ،اتـة ْ :ةنــطزْ
ﯖ)  :أَص نُْالطِب َْقَ ِ
نـنضةَــو  ،ةنخـ ز (ةغــثنْسْـ نـنض ٔ ،ضب ْالطِرْْ:قَطَعُْ)  ،ض ٗسْ) الغه ْةعـًــة
 ،ئــة( الغـــهةى نــة يـــة ْ َيـــ خةجنـةنـــنْساةة  ،نـــة زةط تــــطيَ  :ض ب ) ةــنْ بـطِي ،
ط عُْ) (اتــة ( َ :ةنــةى خؤى بــطِى .
زةطـ تــطيَ  :ض ب ْغ عسُْْٓ:قَ َ
ح ٕم)ة ( ،اتــة َ :نغــييةنـنٕ .
كُّي) حَٗت اُ) نـؤى ُ
ﯙ)  :أَض ىا ُ
ظ ّسُْْٓ،أَغ س ٌْخ ُْٕٓال سّوحْْ:
ػ ْ٘:ْٞأَع َُْٓٔأ ِ
غسِ ْْ:جىعُْغ ا ٔز ْْ،غ س ْال ِ
ﯜ) ُ :
غ ِس ) نــؤى غ ا ٔز )ة  ،غ س ْالػ ْ٘:ْٞأَع ُْٓٔأَظِّ سُْٓ) (اتــة  :بـــةضظى
ض ِد ُٓ) ُ ،
نــطزة(ة( زةضةـدـػــج  ،نـــة(اتة  :غ ا ٔز ْ) (اتـة  :ؾـــثيَه ئـنؾـــهطا( زةـــنض  ،أَغ س ْ
ٌخ ُْٕٓالسّوح) (اتـة  :ضَِةنةى بـةضة( ئـنضِاغــثة نـطز .
خ ْٕب َْْذٌُٕب ُْْ) ُ ،ع رز) بطةثيــة يــة(ةى نــة
ﭡ)  :ال ُع رزُْْ:تخ سِّْٙاإلٌٔط اُُْو اْٖى ُ
َطؤظـ يـة ؾــثيَـو خـؤى اـةؾـثــآ  ،نـة ط ْـنٖ خـؤى خـآ بػـ ِطةَثــة(ة ( ،ة ع رزْمُْ
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وع رَزْ:ّْٚأَمُ بُْوٍَ ُْْأُْٖعرَزٌ ْ٘) (اتـــة  :زا(اى يــــآ زةنــــةّ نـــة ييَــــِ با ـ (ضيَ ،
ٔأَع رزْْ:أَت ْٜو اْص ازْب َْْوع رُٔزأّْْ،قَٗ نْأَع رزْو َْأٌَ رزْ) ( ،اتــــة  :ؾـــثيَه نـــطز
بـــؤى بايَثــة بةيَطــة( خنغــن( ( ،ةى طــ تطا(ة َ :أع رزْو َْأٌَ رزْ) (اتــة ٖ :ــةض نــةؽ
بةضاْاةضةنـــةى ئـنطــــنزاض نـطزبيَثــــة(ة( تطغـنْسبــــآ  ،ئـــة(ة خنغــــن(ى بـةزةغــــثة(ة
ْةٖيَؿـــث ة .
ﭻ)  :ال ُع تُ ٍْْٕ:ال ٍّبُ ٍْٕع َْالطاع  )َْٛعت ٕ) بطةثـــــية يــــة ةــــنخي بــ ـ (ٕ يــــة
ؾةضَنْاـةضةـ .
ﮃ )  :نــؤى قَ س )ة ( ،اتــة َ :ةميــ (ٕ .
ﮄ)  :خط ُْ ٠الكَ مِبْفَخطأَْْ:شجس ُتُْْوُط تٍّٔٗاّْبَْْفَاٌصج س) ( ،اتة  :ضـػـةّ
ية غـةطـةنـة نـطز  ،ةنخـ ز زةضّ نـطز  ،ئـة(ةـ غــًَــةَية(ة  ،بــة غـ (نــي بنْطــِ
نـطز  ،تيَُـة(ة خـ ضِةــ  ،ئـة(ةــ ضـ (ة ز(ا(ة .
ﮆ ﮇ ﮈ) َ :أذٌَت ُْْٔأَذٌت ُْْْ:أَعمَى ُتُْْت أذُِْْ:أَع َم يْ)  ،نة(اتــة :ت أذُِْزبٍ ُك ي)
(اتـــة  :نـنتيَــــو خةض(ةضزطـــنضتنٕ ضِاةطـــةةنْس  ،ض ْهـــة زةط ـ تطيَ َ :أذٌَت ُْْٔأَذٌت ُْْْ:
أَعمَى ُت ُْ) (اتــة  :ئـنطـــنزاضّ نـــطزة(ة ( ،ة ت أذُِ) ةــنْ  :أَع َم ي) (اتـــة  :ئـنطـــنزاضى
نـطزة(ة .
َخسُ)  ،خمِف) ةنْ  :ؾــث بـةنـةيَــو ْةٖــنت ( ،
خل ِمفُْْ:ال س َُْٔٞٙال ىت أ ِّ
ﮰ)  :ا َ
خــطار ( ،ة ؾـث ز(انـة(ت (  ،ؾـثيَو نة ز(ا بهـة(ىَ ية ضـننـةزا .
﮴ ) :العسضُْْ:واْالَْٖك ُُْٕ َلُْْثب ام)  ،عسض) ٖـةض ؾــثيَهـة نـة ْـةَيَـٓيَثـة(ة.
ﯤ ﯥ)  :زةطــ تطيَ َ ٔ :ث ِق ُْب ََْْأ َث ُْ َث َق ْ:ّْٛض كٍَ ُْٔإلَٗ َْْٔاعتى دمُْعمَٗ َْْ) ،
ٔ َثقِ ُْبَْْأَثَ ُْ َث َق ( )ّٛاتة  :بـة الي ئة(زا ض (ّ ( ،ة خؿـثِ خيَ بـةغــج َ ،ثُنْـةّ
ػ ٘، )ُْٞ
خيَهـطز ٔ ،أَٔثقِتُ ُْْْ:غ د ُتُْْ) (اتـة  :تــ ْسّ نــطز ٔ ،الٕٔث اٌْو اُْٖٕث ُْب َْْال ِ
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ك دُْ َب ٗىَنيْ
ٔٔث اٌْ) ٖـــةض ؾـــثيَو نــة ؾـــث خــآ قــنةيِ بهــطيَ  ،ال ىٗثاٌُْْ:ع ِق دٌْوُؤ ٖ
ٔع ّ دُ)  ،وَٗثاٌ) خةمينْيَهة نة بة غ ةَٓس( بة زةغج خػـثٓة ْيَ زةغث ةةنـسى ،
بـةغــثـطابـآ ( زةخثـ يةغـةض نطابـآ .
حلفِظَْْٔٔ،إ او ُْٛ
ﯭ)  :ئة(ةى نة خـ ةَٓس((ةـنْة  ،زض ْال َع ِم يْْ:تٍ ألِ ُْأَث سُْٓب ا َ
القَ سا ، )َْٚٞزض ْال َع ِم يْ) (اتـــة  :ؾــ ةَٓة(اضى ئـة( ظاْينضةيـة نـة ْ (غـطا(ةتة(ة ،
يةبــةضّ نـطز  ،بـةٖـؤى ئـة(ة(ة نـة ظؤضّ خـ ةَٓـسة(ة ٖ ،ـنتـة زٍَء ظةةـُٓـة(ة .
ظُْ) ،ططتٓ ؾـثيَو ( ،اتة :
حفِ ُ
ﯻ ﯼ)  :إٔوط اكُْالػِْ٘:َْٞالتعمٗ ُْبَْْٔ َ
خيَ ة خةة ةغج ب (ٕء يةبةضنطزٕء خنضاغثٓ  ،نة(اتة  :ﭽﯻ ﯼﭼ
(اتـة  :تـ ْـس زةغـث خيَـ ة زةطـطٕ .
ﭓ ﭔ)  :ةنْـ  :زفَعٍآُْوََْوك ا ٌََْْلٍَ سوَْ٘بَْ) (اتة  :ضيننــةَنٕ ٖـةيَـكـةْــس يـة
ضِةؿـة(ة ية ؾـ ةَٓ خؤى  ،بـؤ ئــة(ةى بيٗـن(ةَـصةــٔ ٌ ،ت ْالػ ْ٘:ْٞجرب ُْْ ٌْٔ،صع ُْْ
ح ِت ْٖٜط رتخَْ٘) (اتــة ٌ :ت ْالػ ٘ )ْٞضِاةهـيَـؿـــن ( ،ة ٖـةيَـيكـــةْس  ،يــة ضِةؿـــة(ة
ٖيَٓــنىء ية ؾـ ةَٓ خــؤى البــطز .
ظمٖٖ )ٛـة(ضةَهـة نـة
ظمَنْكَ غُ س َفَْٔٛغُس ) ُ ،
ظنّْْ،جىعُّ اْ ُ
ظ ٖمْ:ُْٛضخاب ْٛتُ َ
ﭗ )  :ال ٗ
ظمَ ن)ة ( ،ةى غسف  )ٛنة نؤةـةنــةى غ س )ة  ،ةنْــ :
غــيَاـةض بهنح  ،نؤةةنـةى ُ
ش((ضةنـنٕ .
ْ٘الػ دَِْٚ
ِّ
َُْْْٔ،الٕاقَع ْٛالْ ُت َق اهُْإٔالْٖ َف
ض قُٕ ُ
ػ ُ٘ َْٔٞ
ﭚ ﭛ)  :الُٕ ُق ٕ ُُْ ْ:ث ُب ٕمُْال ِ
ٔال ى ِك سَُٔٓ) ُ ٔ ،ق ٕ ) بطةثيـــــة يـــــة(ةى نـــة ؾــــثيَو بهـــة(ىَ بـةغــــةض ؾــــثيَهسا(
ب ـةغــــــدآ ( ،ؾـــــةى ٔا َق ع( )ٛاتــــة  :بـــــةآلةةى نــــة زةَثــــة خـــــ اض  ،ئــــة(ةـ
بـةنـنضْـنٖـيَٓـطىَ  ،تةْيــن بؤ ضنيَــةت ظؤض غـةخثيـ ء ْنخؤؾــي ْةبـآ .

....

()878 – 866

[ ] 787

مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
(ةى خيَؿــثـط ط نـنٕ  :ئةّ ْـؤ ئــنةةتة ز(( بـةغـةضٖــنت نؤتـنة َ (غــن( ٖــنضِ((ٕء
طـةيةنـــةةنٕ زةطـــطْة خؤةــنٕ  ،بـــةآلّ بـــة خ َيـ ضِةعبـــةْسة نـــنتي ْــن  ،بـةيَـهـــ خـــ اى
خةض(ةضزطـــنض يــةّ غـــ (ضِةتةزا ئـــة( ز(( بـةغـةضٖـــنتةى نـــطز((ْة نؤتـــن بـةغـةضٖـــنت
َ (غــــن( ٖــــنضِ((ْ بـــطاى غــــةالَ خــــ اةنٕ يـــــآ بـــــآ  ،ئةطـةضْــــن (اخيَـسةضــــآ نؤتــــن
بـةغـةضٖـــنت َ (غـــن  يةطـــةٍَ طـةيةنـــةى ئة(ةبـــآ  ،نــة يــة غـــ (ضِةت ال ىاٟد)ٚزا
ضة(ح ئـنةةت بؤ تةضخنٕ نطا(ٕ  ،)26 – 20نـة خيَؿـثــط ئـنةةتةنـناــنٕ خـ ةَٓسْــة(ة ،
يـة( ئـنةةتـنْةزا خــ اى بــةضظ بنغـ ئـة(ة زةنــنح نـة َ (غــن  بــة طـةيةنــةى خـؤى
ؾــةضَ (ة  :ب ـٓــــة ؾـنضةَهـــة(ةء  ،يــة(ةَـــسا ْيؿــثةزـــآ بـــٔ  ،ئــة(اْيـ غـةضخ َي ـــي
زةنــةٕء غـةضةجنـنّ خـ اى زازطـةض بؤ َـن(ةى ضـٌ غـنٍَ يـة بيـنبـنْسا بـة غـةضطـةضزاْيــ
ٖيَؿــثٓيـة(ة .
ئـن ئــة(ة زةنضة نــؤتن بـةغـةضٖــنت َ (غــن  بـ (ة يةطــةٍَ طـةيةنــةى زا  ،ضـ ْهة
ز(اى ئة(ة َ (غـن  ية خـ ا زةخـنضِةَثـة(ة( زةيَـآ  :خـ اةة ! َــٔء ئة( نؤَةيَـة الضِةَيـة
ييَـو بثـطاظةَٓــة  ،نة زةنضة ٖـةّ ٖـنضِ((ٕ يــة(ىَ نؤضــ ز(اة زةنـنحء زةَـطيَ ( ،ة ٖـةّ
َ (غـنف  زةنضة زةبـآ يـة(ىَ نؤض ز(اة نطزبآء َطزبآ ( ،ة يةغـةض ضِاى ٖةْسةَو
ية ت ةَصةضة(إء ظاْنةنٕ  ،بةْ ئيػـطِائيًـيـ ئة( زيًةةنٕ زةبـطِةَثـة(ة(  ،ز(اة زيًـيَه
زةهــة زةَــٔ نــة يــة بينبــنٕ خيَطةةؿـــث (ٕ ْ ،ــةى يــة خؤؾـــط ظةضاْي ء ْــنظ( ْيعُــةت
ظةيـيالْةى شةَط زةغثةآلت ؾريعة(ْسا  ،نة ئة(اْة زةْطء زيٗـنزةنٕ خيَٓننطيَ  ،زـةْطء
زيٗـنز بـة نةغـنْيَو زةنـطيَ نـة بة ظبطةـ شةــنبٔ ( ،ة يـة بيـنبــنٕ زا شةـنبٔ ( ،ة يةغـةض
خ َي خؤةنٕ (ةغـثنبٔ ( ،ة شةنْيَه ئـنظازاْة( غةضبةغـثنْةةنٕ ب (بـآ .

خــــ ا بــــة خيَػـةَاــــةضى خنتـــةّ  زةؾـــةضَ ىَ :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﭼ ( ،ة يـيَينٕ بدطغـة زةضبنضةى ئة( ؾــنضةى نـة يـة ْيعةـو
زةضةـن(ة ب (  ،ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﯖﭼ  ،نة ية ضِؤشى ؾـةممةزا زةغـثسضةَصةينٕ
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زةنـطز  ،غـٓ (ضؾهيَٓيـنٕ زةنطز  ،غـةضخ َي ـييـنٕ زةنـطز  ،ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﭼ  ،نـنتيَـو نـة َنغـييةنــنٕ يـة ضِؤشى ؾــةممةزا ـــ نـة ضِؤشى
خؿــ (ةـنٕ بـ ( ــ ظؤض بـة ئـنؾـهطا زةٖـنتٔء خؤةـنٕ ية ْيَـ ئــن(ةنةزا بــةضظ زةنــطزة(ة ،

ﭽﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﭼ ( ،ة ئة( ضِؤشاْةى نـة ضِؤشى خؿــ (ةـنٕ ْةبـ ( ،
ضِؤشاْ ـ غــةةطى ؾـــةممة ْ ،ةزةٖـــنتٔ ﭽﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﭼ ،
ئـــن(ا بـــة( ؾـيَ ةةـــة تنقـييـــنٕ زةنةةٓــة(ة  ،نــة ضِؤشى ؾـــةممة ْنبـــآ ئيؿـ ت َيــسا بهــةٕ ،
َنغييةنـنٕ زةٖـنتٓة بـةضزةغـثينٕ ( ،ة ئة( ضِؤشاْةى نـة بؤةـنٕ ٖــةب (  ،نـنضبهــةٕ  ،نـة
بطةت بــ (ٕ يـة ضِؤشةنــنْ ةـةى ؾــةممة تـن ضِؤشى ز َـعــة َ ،نغــييةنــنٕ ْةزةٖــنتٔ ،
خـ اى نـنضبةزآ بـة( ؾـيَ ةةة تنقيهـطز((ْة(ة  ،بـؤ ئـة(ةى يـة َةةـسإ زا ضنيَــ خؤةـنٕ
بايــٓٔ  ،ئنةــن ؾـــةممة زةؾــهيَٓٔ  ،ةــنٕ ْــن ؟ بـــةآلّ زةــنضة ئة(اْــة خؤةــنٕ ضِاْةطـــطت ة( ،
ؾــةممةةنٕ ؾــهـنْس(ة.
خنؾـنٕ زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ( ،ة نـنتيَـو نـؤَةيَـيَهـينٕ خيَينٕ طـ تٔ ،
(اتة  :بة خةيَـه ؾـنضةنةةنٕ ط ح  ،زةنضة نؤَة َييَه بنؾينٕ تيَساب (ٕ  ،بة(اْةةنٕ ط تـ ة
نــة ئـنَؤشطـــنضة

خة َيـــهةنةةنٕ نـــطز(ة  :ﭽﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭼ  ،بؤضـــ ئـنَؤشطـــنضة خةيَـه َيـــو زةنــةٕ ،نــة خـــ ا ؾـة(تيَـٓةضةـــنْة ،
بـةٖـــؤى غـةضخ َي ـــي ء الزاْيــنٕ يــة ؾـةضةعـــةت خـــ ا(ة) ةنخـــ ز ظؤض بـــة غـةخـثيـــ

غــعاةنٕ زةزاح  ،ئةطـــةض ْةؾـينْـؿـة(تيَٓـــآ  ،ﭽﭠﭡ ﭢ ﭣﭼ  ،ئة(اْـــةى
نـــة ئـنَؤشطـنضةـــ خة َيـــهةنةةنٕ زةنـــطز( ؾــةضَنٕ بـــة ضـــننة( ضِةَطـطةـــ يــة خطاخةةـــنٕ
زةنـطز  ،ط تيـنٕ  :بؤ ْةٖيَؿــثٓ طــًةة خةض(ةضزطــنضتنٕء ٖيَٓنْـة(ةى بةيَــطة( خنغــن(ى

نـة ئيَُة بـة ئةضن غـةضؾـنْ خؤَنٕ ٖـةيَػــن(ةٔ  ،ﭽﭤﭥﭼ ( ،ة بـةيَـهــ

ئة(اْةف بطـةضِةَٓة(ة( خنضةَـع بهــةٕء  ،قػــةنةى ئيَُـة نـنضةطــةضة يةغــةضةنٕ ٖـةبــآ ،
(اتـة  :ية ز(( ضـنٍَ بـةزةض ْيـة  :ةنٕ نـنضةطـةضة زةبـآ  ،ةنٕ ننضةطـةضةـ ْنبـآ  ،ئةطــةض
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نـنضةطـةضة ٖـةب (  ،خؤةـنٕ خنضاغــجء خنضةَعنـنضةيــنٕ نــطز  ،ظؤض بنؾـــة  ،بـةآلّ ئةطــةض
نـنضةطـةضة بؤ ئة(اْيـ ْـةب (  ،بؤخؤَـنٕ نـنضةطــةضة زةبـآ  ،نـة خــ اى خةض(ةضزطــنض
طـًـةةيُـنٕ يــآ ْةنـنح  ،ض ْهــة بـةيَـطــة( خنغــن(َنٕ خــآ زةبــآ  ،نـة ئيَُـة بــة ئــةضن
غـةضؾـنْ خؤَـنٕ ٖـةيَـػــن(ةٔ .
زةــنضة يةَــة(ة زةضزةنــة( َى نــة ئة(اْــة غـــآ نؤَــة ٍَ بــ (ٕ ( :اخيَسةضــآ ظؤضبــةةنٕ
ؾـةممةةنٕ ؾـهـنْسبآ ( ،ة ٖةْسةَهـينٕ ؾـةممةةنٕ ْةؾـهـنْس(ة( غـةضخ َي ـيينٕ ْـةنطز(ة ،
بـــةآلّ بـــة ئةضنـــ ئـنَؤشطـــنضة نـــطزٕء ؾةضَـــنٕ بـــة ضـــننة( ِضةَطـــطة يــة خطاخـــة
ٖـةيَـٓةغـثن(ٕ  ،نؤَةيَـيَهيؿـينٕ بة ئةضنـ خؤةـنٕ ٖةيَػــن(ٕء  ،ئـنَؤشطـنضةيــنٕ نــطز(ة ،
ٖـةيَاـةتـــة ئيَُـــة ز(اةــــ ظةـــنتط تيؿــه زةخةةٓـــة غـــةض  ،نــة غـةضةجنـــنَ ئــةّ غـــآ
نـؤَةيَـة ض ب (ة( ضؤٕ ب (ة ؟

ﭽﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭼ ئٓســــــن نــــــنتيَو ئـــــة(ةى بيــــــطةنٕ
خطابؤ(ة( خ َي ئـنَؤشطـنضة نطاب (ٕ ــ نة بطةث ب ( ية ؾـةضةعةحء بـةضْنَــةى خــ ا ـــ
ية بيــطةنٕ ضـؤ(ةء  ،خؿــج طـ ةَيــنٕ خػــج  ،ئة(اْـةى ِضةَطـطةيــنٕ يـة نــطزة(ةى خــطار
زةنـطز  ،نة ؾـةممة ؾـهـنْسٕ بـ (  ،زةضبــنظَنٕ نــطزٕ  ،بــةآلّ ئة(اْــةى نــة غـــثةَينٕ
زةنـطز  ،بـة غـــعاةةن بـةئيَـــ غـعاَنٕ زإء  ،غـعاةةن بـةئيَؿــُنٕ بـةَـًــسا ٖيَٓــنٕ ،
ي ب (ٕ .
بـةٖـؤى ئــة(ة(ة نــة يـة ضِيَ زةضض (ٕء الضِ َ
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ  ،ئٓســــن نـنتيَــــو
ةنخ بـ (ٕء غـٓ (ضى ئة(ةةـنٕ بـةظاْس نـة ييَيــنٕ قةزةغـة نـطاب (  ،خيَُنٕ ط تٔ  :بآة
نؤَةيَة َةةـُ (ْيَـه ظةب (ٕ  ،ةنخـ ز بـة ظةب (ْيـ بآة نؤَـةيَة َةةـُ (ْيَـو.

ئٓســـــن زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ ( ،ة ةــنز بهــة(ة نـــنتيَو خةض(ةضزطـــنضح بـــة زةخثهـــطزْة(ة
ضِاةطـةةنْس  :نـة ٖـةتـن ضِؤشى ز(اةـ  ،نةغـنْيَهينٕ ية ضِاغـج ضِازةَٓـآ  ،نة غعاى غـةخثينٕ
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خــآ ب َيـــصيَ  ،ةـنْـــ ( :ةى ضــؤٕ نةغـيَو ئـــنشةٍَ زةيــة(ةضِةَٓآ يــة ية(ةضِطنةــةى زا  ،خـــ ا

نةغ ـيَه ئـــن(ا يــة ضِاغـــج بـــةْ ئيػطِائيـــٌ ضِازةَٓـــآ  ،نــة غــعاةنٕ خـــآ ب َيـــصيَ  ،ﭽﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﭼ  ،بيَط َنٕ خةض(ةضزطــنضح غـــعا( تؤيَـةى تــ ْس( خيَطاةـة ،
بـــؤ نةغــــنْيَو نـــة الًَــــي بهــــةٕ) ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ ( ،ة بــــة زيَٓيــــنةية(ة
ظؤضةـ يـيَاـ ضزة( بــة بـةظةةـيــة بـؤ نةغــنْيَو نـة ًَـهـةضــ ؾـةضَنْ خــ ابٔء  ،بـؤ

خــــ ا قـ يَـطـــــن(بٔ) ﭽﮜ ﮝﮞﮟﭼ ( ،ة نـطزَنْٓــــة ضــــةْس
نـؤَةيَـيَهـآ زابـطِ زابطِ ية ظة(ةــسا .
خـ اى خةض(ةضزطـنض ئةَةى ييَطةزا (ةى غــعا بـنؽ نــطز(ة  ،نــة ئــةَة زيـنةــة يـة(ةى
خيَؿــــآ  ،نـــة (ةى ْيعـُــــةح بنغـ ـ

نــــطز(ةء زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﮂﭼاألعـراف  ،ض ْهـة يـة(ىَ زةؾةضَ ىَ  :نــطزَنْٔ بــة ز(اظزة تيــطة(
ٖؤظ ٖ ،ـةضنـنَيَهـينٕ قة(اضةى خـؤى ٖــةب (  ،ئـة(ة (ةى ْيعُـةح بنغـ زةنــنح  ،بــةآلّ
يـةّ ئنةةتةزا نـة ئيَػـثن خةضةهـ تةؾػــيـطنطزْيٓ ( ،ةى بةآل بنغ زةننح  ،زابـطِ زابــطِ
ب (ٕ بؤ ٖـؤظ( تيـطةى زيـن(اظ َ ،ةضزيــ ْية بـة ؾـيَ اظةَه ئيساضة ضِةَوء خيَوء (ةى
غـيػـــثُ ؾيسضِايَـي

بؤ ضةْـس ٖةضةَـُيَــو زابــةف بـ (بٔ  ،ﭽ ﮡﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﭼ  ،ئٓســن نة بةف بةؾـيـ ب (ٕ ٖ :ةْسةَهـينٕ ضـننةنـنض بـ (ٕ ،
(ة ٖـةْسةَهينٕ يةخـ اض ئة(اْـة(ة ب (ٕ ( ،اتة  :خطاخـةنـنض ب (ٕ .
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ  ،ئٓســــــن بــــــة ضـننــــــنٕء
خطاخنٕ ( ،اتة  :بـة خؤؾيينٕء ْنخؤؾـيينٕ  ،تنقيُنٕ نـطزْة(ة  ،بةيَـهـ بطـةضِةَٓـة(ة  :ية
بـةضاْاـةض ضـننةنـنْسا ؾـ نطاْـة بصةَـطةـ بهـةٕء  ،ية بـةضاْاـةض خطاخةنـنْسا خؤضِاطــطة
بهــــةٕ  ،غـةضةجنـــنّ بـةْساةةتيــــ خؤةـــنٕ بــؤ خـــ اى خةض(ةضزطـــنض بـــة ضـــنن ئةْـســـنّ
بــسةٕ .
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زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﯖ ﯗﭼ  ،ئٓســـن خنؾيٓةةةنـــينٕ يــة خــنف بـةزيَُـــن  ،خنؾـةبـةضةةـــةى نــة
نـثيَايـنٕ بـة َيـطاح طـطت ة  ،نةض ٖـةض بـةضشة(ةْسةيـةىء تـةَنعيَه ئـةّ شةنْـة نـةّ
بنةةخــةةنٕ يـــآ ٖـةيَـاهـــة( َى  ،زــةب ْــنزةٕء (ةضةـسةطـــطٕء خــطِى زةزةْــآ  ،ةـنْـــ :
زين(اظةـــ يةْ َيـــ إ ضــةآلٍَء ضــةضِاّ زا ْننــةٕ  ،ئٓســـن ز(اة ـ بــؤ خنغـن(زاْـــة(ةى ئـــة(
ضِةؾثـنضةةـــنٕ ضــ زةيَـيَـــٔ ؟ ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ( ،ة زةيَـيَـــٔ  :بيَط َــنٕ يـيَُـــنٕ
زةب ـ (ضزضيَ  ،ضـن(خؤؾـــييُنٕ يـــآ زةنــطيَ ،

يةغـــةضى غـــعا ْنزضةَيـــٔ)  ،ﭽﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ ( ،ة بـــةضزة(اّ ٖـــةتن تةَنعـيَهـــينٕ يـــآ ٖـةيَـاهـــة(ىَ  ،خ ـطِى
زةزةْــــآ ! ئـــةزى يـــة ةنزةـــنٕ ضـ ـ (ة  ،ئــــنةن يـــة نثيَاـةنــــةةنْسا خةميـنْيَــــه خثـــة(ةنٕ
ييَ ةضْةطيـطا(ة ؟ ةنخـ ز خةميـنْ نـثيَايـنٕ يـآ (ةضْةطيـطا  ،نـة زةبـآ نــنض بــة( نـثيَاــة
بهـةٕ نـة تة(ضِاتـة) ؟ (ة ئنةـن ئـة(ةى تيَيـساةـة ْةةنخنـ ةَٓسؤتـة(ةء  ،ؾـنضةظاى ْيـٔ  ،نة
ْنبـآ زطـة ية ٖـةم بـة ْن(ى خـ ا(ة ٖـي بـًَــئَ ؟ ةـنْــ  :ضِةؾثـنضةنـنْيــنٕ خيَ ــة(اْةى
ئة(ةٕ نة ية نـثيَاسا ٖـنت ة  ،ﭽﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﭼ

(ة َةْعيَـطــنى ز(اضِؤشةـــ ضـننثــطة بــؤ ئة(اْــةى خـنضةَع زةنــةٕ  ،ئــنةن ْنؾـــنَٔ ! ئـنةيٓـــ
خؤةنٕ بـة تؤظةَـو تةَنع زْيـن زةزةٕ  ،ئـنةن ْنؾـنَٔ  ،ؾـةضم بـة ضةآلٍَء ضةضِاّ ْننـةٕ ،
ٖـةضضـ بيـطـةْـآ ضِاخ َي ـ زةنـةٕ  ،ئــنةن ْنؾـنَٔ ! خؤتـنٕ بــة خؤظطــة( خـةةن ٍَ خـى(إ
ٖـةيَدـةيَةتـنْـس(ة  ،ط ْنٖـنٕ زةنـةٕء زةيَـئَ  :خــ ا ييَُـنٕ خـؤف زةبـآ ( ،ةى ئيَػـــثنف
ٖـةْسةَو ية َػـ يَُنْنٕ ٖــةٕ  ،نــة ظؤض زةضز( ْةخؤؾـي ز (يـةنــة( ْةقــطِاْييـنْيــنٕ
ت ـ (ف ب ـ (ٕ َ ،طؤظـــ زةبـــآ خــؤى ٖـةبـــآ ْــةى بـةتةَـــنى ضـننـــي بــنة ( بنخيـــطإء
خيَؿــيٓنْ يـيَاطـــةضِ َى  ،ئةطـــةض نةغـيَو بؤخــؤى خنيَـياـــآ  ،يــة( غـــيؿةتة ضـنن ــنْةى نــة
ية(إ زا ٖـةب (ٕ  ،طـ تــطا(ة  :نـة خــؤح نؤغــةى  ،ضِةؿـــ بنبـج بــة تــؤ ضــ !)  ،تـؤ
زةبآ تؤ خؤح َؿــ (ضى نــطزة(ةى ضــنى اـؤى  ،ئةطــةض بنبـج نــطزة(ةى بنؾــ بـ (ة ،
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خيَؿـيٓنْج نــطزة(ةى بنؾــينٕ ٖـــةب (ٕ  ،بـةتنةاــةت نــ ضِة َـــةال( نــ ضِة غــةةس( نـــ ضِة
ؾيَذ  ،ةنٕ نةغيَو نة يـة الةـةْيَه ئيػــالَييــة  ،ةــنٕ يةشةَــط ْن((ْيؿــنْ غـةيةؾيــ ء
قـؤؾيـــ زاةـــة ( ،ة بـــة تــةَنى ئـــة( ْن((ْيؿـــنْنْة  ،يـيَيطـــةضِا(ة  ،ظؤضزـــنض نةغـــيَو
بـةتةَـنى ئة(ة يــآ زةطـةضِء نة بـنبـ ؾـيَذ ب (ة  ،بنب َــةال بـ (ة  ،ةــنٕ يةشةَــط ؾــىٕ
ْن((ْيؿــنْةزاةـة  ،ةـنٕ يةطـةٍَ ؾــىٕ الةةْةةة !! بةآلّ يـة ضِاغــثي زا نـةؽ بــة َةيـةى
بنبـ ْنخة ِضةَثة(ة)  ،بـةتنةاـةت بـؤ ٖـةيَػــ نة(حء َنَةيَـة يةطــة ٍَ خــ ا( بــؤ قيــنَةح ،
ٖـةض نـةغـة بؤخؤى زةبــآ نـطزة(ةى بنف بهـنح  ،ئٓسـن بـةخثة(ةض( غـةضؾطاظ زةبيَـج .
ﭽﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ ،
(ة بيَط َـنٕ ئة(اْةى تــ ْس زةغــج بــة نـثيَاــة(ة زةطــطٕ  ،ةـنْ  :تيَيـسةطــةٕء نــنضى
خيَـسةنـةٕ)ء ْ ةَص بـةضخن زةنـةٕ  ،ئــن ئة(اْـة بيَط َـنٕ ضـننةنــنض( ضـننػــنظة نــنضٕ) ،
(ة ئيَُـة خنزؾـث ضـننـػـنظ( ضـننةنـنضإ ظاةــة ْــننةةـٔ .

ئٓســـن زةَثـــة غـــةض ز((ةّ ضِ((زا(ء بـةغـةضٖــــنحء زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭼ ( ،ة ةـنز بهة(ة نـنتيَـو ضيـننــةَنٕ ٖـةيَـكةْــس( بـةغــةضةنْة(ة
ضِاَنْطـــطح ( ،ةى ٖـــة(ض بــــ ( ( ،ة خيَيـــنٕ (ابـــ (  ،نــة بـةغـــةضةنْسا زةنــة(ىَ  ،خيَُــنٕ
ط تــــٔ  ):ئــة(ةى خيَُـــنٕ زا(ٕ  ،بـــة تـــ ْسة بيطـــطٕ  ،ئــة( تــة(ضِاحء ؾـــةضةعةتةى نــة
َ (غـن  بؤى ٖيَٓـن(ٕ  ،تـ ْس بيطـطٕء تيَاطـةٕء نـنضى خيَاـهـةٕ) (ة يــ َي ؾـنضةظابــٔ
بـةيَـهـ خنضةَـع بهــةٕ  ،ةـنْـ  :يـة يـيَدطغــيٓة(ة( غـعا( زةظضةبــةى خــ ا بدـنضةَعضةَــٔ ،
ية زْيــن( ز(اضِؤشزا .
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ضـةند مةســةلـةيـةكـى طرنـط
َـةغــــــةيةى ةةنـــــةّ  :نــــة زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ﮲ ﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﭼ
ئــةّ بـةغـةضٖـــنتة يــة ئـنةةتةنـــنْ )66 ( 65ى غـــ (ضِةت البق س)ٚزا ٖـــنت ة ( ،ة يــة
ئــــنةةت )47ى غــــ (ضِةت الٍط ا)ٞزا ٖــــنت ة ( ،ة يـــة ئــــنةةت )60ى غــــ (ضِةت
ال ىاٟد)ْٚزا ٖـنت ة  ،بـةآلّ (ةى ئـنَنشةَنٕ خيَهــطز  ،يـة غــ (ضِةت البق س)ْٚزا خــ اى
خةض(ةضزطـنض (ةى بيـطخػـثٓة(ة  ،ضِ((زةنـنتة ز (يةنةنــنْ غــةضزةَ خيَػـةَاــةضى

خــــ ا  ، نـــة ٖـن(ضــــةضخ بـ ـ (ٕ  ،زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ( ،اتــة( :ة بيَط َــنٕ ئيَــ ة ظاْيـــ تنْة
ئة(اْـةى نة ية ضِؤشى ؾـةممةزا  ،زةغــثسضةَصةيـنٕ نـطز( غـٓ (ضؾـهيَٓينٕ نطز  ،خيَُنٕ
ط تـٔ  :بـة ظةب (ْيـ بآة َةمي (ٕ  ،ةـنٕ بآـة َةمي (ْــ ظةبـ (ٕء خةغــج) ( ،ة
ئــة(ةَنٕ نـــطزة غــعاةةى نــة َنةــةى خةْــس يـيَـ ةضطـــطتٔ بــآ  ،بــؤ ئة(اْــةى نــة يــة
خيَؿــينْـــــة(ةٕء ئة(اْـــــةى يــــة ز(اةـــــنْة(ةٕ ( ،اتـــــة  :ئـــــة( خةيَـهـــــةى نــــة يــــة
زة(ض(بـةضةنْـٔ  ،خةْسةـنٕ يــآ (ةضبطـطٕ) ( ،ة ئـنَؤشطـنضةيـ بـآ بؤ خنضةَعنـنضإ .
ٖــــةْسةَو يـــة ظاْنةــــنٕ ط ت (ةــــنْة  :ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ) ةــــنْ  :بـــؤ
ئـة(اْـــةى نـــة يــة خيَؿـــينْة(ةٕ  ،ةــنْ  :زــنضيَ ْةٖـــنت (ٕ نــة بـةغـةضٖـنتةنـــةةنٕ
زةخـ ةَٓٓـــة(ة  ،خةْـــسى يــــآ (ةضزةطـــطٕ ( ،ة بــؤ ئة(اْــةف نــة يــة خؿـــثينْة(ة ز َةــٔ ،
(اتــة :ئة(اْـــةى نـــة ضِابـــطز((ٕ  ،نـــة زةــــنضة زةبــآ خـــ اى نـنضبــــةزآ يــة نثيَاــــة
خيَؿــ (ةنــنْسا بنغـ نـطزبـــآ  ،نـة نؤَةيَـ َيـــو ز َةــٔ خــ ا بـــة( ؾـيَ ة غــعاةنٕ زةزاح ،
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يةبــــةض ئــــة(ةى ئــــن(ا بـــــآ ؾةضَنْيــــ خــــ اى خةض(ةضزطــــنض زةنـــةٕ  ،طـةيةنــــةف
ٖـةضضـةْسة ئـة( نـنتـة غـعا ْــةزضا(ٕ  ،بــةآلّ ننتيَــو نــة زةَـٔ  ،خــ ا خيَؿــثــط بـؤى
بـنؽ نـطز((ٕ  ،بؤةــة خةْــسى يـيَـ ةضزةطـطٕ .
(ة يــــة غــــ (ضِةت

ال ىاٟد)ْٚزا زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ( ،اتـة  :بًَــآ  :ئــنةن
ٖـة(ايَـثنٕ خآ بسةّ  ،غعاى نــآ يـة(ة خطاخثــطة يـة الى خــ ا ؟ ٖـ نةغـيَو نـة خــ ا
ْــةؾطةٓ ييَهـــطز(ة( يـــيَ تـــ (ضِة بــ (ة ( ،ة طـــيَطِا(ْ بـــة َةةـُـــ (ٕء بـــةضاظ ( ،ة
ئة(اْــــةى َ اغـ (تيــــنٕ خةضغــــث ة  ،ئــــن ئة(اْــــة خيَطــــةةنٕ خطاخثــــطة ( ،ة غـــعاةنٕ
غـةخثثـطة ( ،ة ئة(اْـة ظةـنتط ية ضِاغـثة ؾـةقنّ الةـنْـسا(ة .
ٖــةض(ةٖـن ية غـ (ضِةت

الٍط ا)ْٞةؿـسا بنغ ئة( َةغـةيةةـةى بـة ئـنَـنشة نـطز(ة(

زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ( ،اتة  :ئةى ئة(اْـةى نـثيَاــثــنٕ خيَـسضا(ة !
بطِ(ا بـة(ة بيَٓٔ نة ْنضز((َنْةتة خـ اض  ،نـة ئة(ةى بـة ئيَ ةؾـة بـةضِاغــث زةظاْــآ ،
ئـة(ةى يةطـةيَـثــنْة نــة نثيَاــ خــ اةة  ،تة(ضِاتــة  ،ئيٓسيــًة  ،ظةبــ (ضة  ،بـةضِاغـــث
زةظاْــــآ)  ،خيَـــــ ئـــة(ةى زةّء ضـن(اْيَــــو بػــــطِةٓة(ة ( ،اتـــة  :ئةْساَةنـنْيــــنٕ ،
البـةضةٔ  :ضـن(( بطؤ( يـ (تيــنٕ يــآ ْةٖيَـًَـني)  ،ةـنٕ زةّء ضـن(ةنـنْيـنٕ (ةضطيَـطِةٔ ،
بؤ خؿـثة(ة (اتة  :ضِ((ةنٕ بػــ (ضِةَٓيـٔ)  ،ةنخـ ز ْةؾطةٓيـنٕ يـآ بهـةةٔ ( ،ةى ضـؤٕ
ْةؾطةُٓـــنٕ يــة ٖـن(ةآلْـــ ؾـــةممة نـــطز ( ،ة ؾةضَـــنْ خـــ ا ٖـــةض زـيَـاـــةزآ زةبــآ
(اتة :نة خــ اى زازطــةض ؾةضَنْيَــه نــطز ٖ ،ـي خةضضيَــو ْيـــة بيَثــة ضِيَء  ،ئـةء
ؾةضَنْة ٖـةض زةَثـة زـآ).
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بـةآلّ زةنضة زضةَـصةى ئةّ بةغـةضٖـنتـة ،يـة غـ (ضِةت األع سا ْ)زا بنغـهــطا(ة  ،نـة
ئيَػــــثن ئيَُـــة خـــةضةه تةؾػـيــــطنطزْيٓ  ،ئة(ةـــــ يةبةضئة(ةةـــة نـــة غـ ـ (ضِةت
األع سا ) خيَؿـثـط زابةظة ة  ،بؤةة ية غـ (ضِةتةننْ زةهةزا تةْين ئنَنشةى خيَــسضا(ة ،
تةْيـــن (ةى بيـطخػـــثٓة(ةى ضــننةننْ خ ـ ا بؤةــنٕ  ،ةــنٕ غـةضظةْؿـثهطزْيـــنٕ ةـــنٕ
ٖةضِةؾـة ييَـهطزْيـنٕء  ،بؤ زضةَــصةنـةى ضـة(ايَـةى غــ (ضِةت األع سا ) نـطا(ٕ .

ب.و خته ى هب هس ر هـا تي هـا وه ال ني هش ممه
لس
ب
( أصحاب ا ت)
7

خةيَـهـــيَه ز (يةنــة نــة ضِؤشاْـــ ؾـــةممنٕ ضــةآلٍَ ْيــة نـــنض بهــةٕ  ،يــة ْيعةــو
زةضةنةةنة(ة ب (ٕء  ،خــ ا بـؤ تنقيهــطزْة(ةةنٕ زاخــؤ ؾــةممة زةؾـهيَٓٔ ةـنٕ ْـن ؟)
(اةهـطزبـــ ( نــة ضِؤشاْـ ؾــــةممة َنغــييةنـــنٕ بـــة ئـنؾــــهطا ب َيـــٔء ب ــــٔء  ،ضِؤشاْـ
زةهـةف زةـنض ْةبـ (ٕ  ،ئة(اْيـ ٖـةيَػــن(ٕ بــة ؾــهــنْسْ ضـ ضَةتــ ئـــة( ضِؤشة ،
ئٓسن ئـنةن ؾـةممة ؾـهـنْسْةنـة ضـؤٕ بـ (ة ؟ ظاْـنةـنٕ ضِا زيـنةيـنٕ ٖـةةة :
ٖ /1ـةْسةَـو زةيَـئَ  :ضِاغـثة(خـؤ ضِا(ى َنغــييـنٕ نــطز(ة .
( /2ة ٖـةْسةَــــو زة َييَــــٔ  :ضِؤشى ؾــــةممة ضِا(ةـــنٕ زةنــــطزٕ  ،بــــةآلّ ضِؤشاْـ ـ زةهـــة
زةةنْـدـ اضزٕ .
ٖ /3ـةْسةَهيـ زةيَـئَ  :ضِؤشاْ ؾـةممة تــؤضِ( زا(( ضـنيَــينٕ زازةْـن بـؤ َنغـييــةننٕ ،
بؤ ئة(ةى خيَـ ة باـٔ ( ،ة ية ضِؤشةنـنْ زةهـةزا بـةنـن(ةخـؤ زةةنْطــطتٔ ( ،اتـة :بــة
خيـالٕء ؾـ َيًَـيَـو ئة( نـنضةةنٕ نـطز(ة(  ،خيَؿـينٕ (ابـ (ة يـة ؾــةضع الةـنٕ ْـةزا(ة( ،
ئـنَنجنـةنةى خؤؾــينٕ خيَهـن(ة !
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ئيَػــثنف بن يـة ٖةؾــج خــنآلٕ زا بنغــ ئـة( بةغـةضٖنتة بهـةةٔ :
 ) 8دةربـارةى شـارةكـة  ،كـة ئايـا كـوآ بـووة ؟
ض ْ٘ا ُْعٍُّى اْْ،قَاهْْ٘ َِْ:قَسُٖٖ ْٛقَ اهُْلَّ اْ أَٖ َم ْ،ْ)ٛبَْٗ
[عَْٔابَْٔعبِاعْٕز َ
()1
ط ٕزظ ( ،اتة  :عةبس(يَـىى ن ضِى عةبانؽ خـ ا ية خؤىء بنب ضِاظى بـآ
ودَْٖٔال ٗ
زةيَـآ  :ئة( ؾــنضة  ،ؾـنضى ئةةًـة بـ (ة  ،نة ية ْيَـ إ َةزةةٕء ضيـنى َ ٕٔز زاةـة .
(اخيَـسةضـآ عةبــس(يَىف خـ ا يـيَـ ضِاظى بـآ يـة خـن(ةٕ نـثيَاـةنـنْ بيػـــثاــآ.
 )6دةربـارةى ئةو خةلَكـةى فيَـلَـيان كـردوة  ،كة ئايـا كـآ بوون ؟
إبَْكثٗ س) زةيَـآ ِٔ :ؤالََْٞقًٌَْٕاحت الُٕاْع َم ْٜاٌتَّ اكَْوخ ازًْٔٔا ْْ،بَى اْتع إَاْ
()2
وََْاألَض بابَْالظ اَِسَْٚالٖ َت ْْ٘وع ٍ اِ اْ َف ْ٘الب اَََْتع اَْ٘احلَ ساًْ) ( ،اتـة  :ئة(اْـة
نةغــنْيَو بـ (ٕ ؾ َيًَيـنٕ نـــطز(ة  ،بـؤ ؾهـــنْسْ قةزةغةنــنْ خـــ ا  ،نـة ضِاغـثة(خـــؤ
ْةض (ٕ قةزةغة بؿهيَٓٔء َنغـي ضِا( بهـةٕ  ،بـةيَـهــ ٖــةْسىَ ٖؤنــنضى ضِ(ايَةتييــنٕ
ئـنَنزة نـطز((ٕ  ،نة يـة ضةقيكــةحء يـة زةــ ى خةْٗـنْيـــسا َ ،نْـنى ضـةضِاّ ؾهــنْسٕ
ب ـ (ة  ،نــة (ةى ط تـــِ  :ضِةْطـــة تة َيــة( تؤضِةــــنٕ بــؤ َنغ ـ ةــةننٕ زاْنبـــآ  ،ةنخـــ ز
ضـنيَـيـنٕ ٖـةيَـهـةْسبـآ  ،بؤ ئة(ةى َنغــييةنـنٕ ية ضِؤشى ؾـةممةزا بيَٓة ْيَ ى ( ،ة يـة
ضِؤشةنـنْ زةهــةزا ب ــٔ بيـنْطـطٕ .
يـة(بــــنضة(ة ئــةّ ؾـةضَ (زةةـــةف ٖـــةةة [ :ع َْأَ َب ُِْ٘سٖ سَ ْٚأُِْالٍِ بٍَْْ٘، 
()3
خمٕٗاْوخ ازًْٔال ٖم ْْ َب َأ ٌْٜا ِلخَٗ نْ} ( ،اتـة:
قَاهْْ:الْتست َكبُٕاْواْاَزتكَبْالِٗ ُّ ٕ ُْْ،فَتط ت َ
خيَػـةَاـةضى خـ ا  ؾةضَ (ةـةت  :ئـة( ط ْنٖـة َةنــةٕ نـة ز (يةنـة نـطزةــنٕ ،
نة بـة ٖـةض ؾـ َيًَـيَو قةزةغـةنـنٕ بؿــهيَٓـٔ .
ْ)1جاوعْالبٗاُْْ،زقئْْ،)15183 ْ:ال ىص بابْال ىٍرْْْ،صْْ .ْ508
 )2ال ىص بابْال ىٍرْْ،صْ.ْ508
ْ)3زٔآُْابَُْبطٓ ْٛفَْ٘ جُصْٞاخلم عْٔإبط اهْاحلٗ نْ)ْٔإٔض ٍا ُُْٓجٗ دْكَى اْْقَ اهْاحلَ افظْاب َْك ثرْفَ ْ٘
تفطرْْٓ جْ،ْ2صْْْٔ)257غَٗسٓ.
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 )6ئهجـا جيَـى تيَـبيـهـى ئـةوةيـة :ئةم بـةشـةرهـاتة لة تةورِاتدا نةهــاتوة  ،وة لـة
كؤى ثةيـمانى كـؤنء ثةيـمانى نويَـ دا نةهـاتوة  ،بــةمم بيَوومـان زاناكــانيان
زانيـويـ انةو ثةنوـانيان كـردوة .

بؤةـــــة خــــــ اى خةض(ةضزطــــــنض ؾةضَ (ةـــــةت  :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﭼ  ،زةـــنضة ئــة( نـنتـــة ظاْنةـةنـــنٕ بـــة(ة ئـنطـــنزاضب (ٕء خ َيـ ؾـــنضةظا
ب (ٕ  ،بـةآلّ ز(اةــ يـة نـثيَاـةنةةــنٕ زةضةــنٕ ٖيَٓــن(ة( الةنْـسا(ة( طؤضِة ةنْـة ( ،ةى

طـةيــــــيَو ؾــــــث زةهــــــة ( ،ةى خــــــ ا زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽ ﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﰀﭼ الـمائـدة ( ،اتة( :ؾـةنـنْ خـ ا زةطـؤِضٕ  ،ز(اى ئـة(ةى خــ ا يـة
ؾــ ةَـٓ خؤةـسا زاةٓــن(ٕ .
ئٓسـن نة زةؾةضَ ىَ  :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ  ،ئـن(ا بـة(

ؾـيَ ةةـة تـنقيـُنٕ نـطزْـة(ة  ،بـةٖـؤى ئـة(ة(ة نــة يـة ضِيَ زةضزةضـ (ٕ .
ٖـةيَـاـــةتة ئةطـــةض ئيٓػـــنٕ يــة تنقيهـــطزْة(ةى خـــ ا زةضب ــآ  ،ئــة(ة بــؤى زةبيَثــة
ْيعـُةحء ي َي بـةٖطةَةْس زةبـآ  ،بــةآلّ ئةطــةض يــ َي زةضْةضـآ  ،بــة تةئهــيس ئـة(
تنقيهـطزْـة(ةةـة بــؤى (ةى غــعازاْيَـهــة .
 ) 4وة دةربارةى شـةممة شكـاندن  ،ئةطـةر ضى لة تـةورِات دا نةهـاتوة  ،بـةمم لة
ثةيـمانى كؤنـدا ئةم دةقـة هـاتوة :
ط ب َْٖٔ ِأ ُت ُْٕ
ص سْ َف ْ٘ال ِ
أل ِٖ اًْزأَٖ ُْ َف ْٖ٘ ُّ ٕذاْقَٕو اّْٖدٔض ُْٕوعا َ
{ َف ْ٘ َت ِم َْا َ
ْٕٔعٍَ بُْٔ َت نيْٕ
ط ب َْرَى س ْ
خمُُْٕأُٔزغ مَٗيْ َف ْٖ٘ ًْٕٔال ِ
َبخُصًُْٖٔخ ِّىمُُْٕنرأّْأَٖط اْٖ د ُ
كٍُُْٕبَّ اْ
ٔكُنِّْواُْٖخى نْفأغ ّدمْع َم ٗ ّٔئْٖ ًْٕبٗ َع ّٔيْالطٖع أًْْ،الص ٕزُِّْٖٕالط ا َ
ط ب َْلَب ٍَ ْٖ٘ ُّ ٕذأْ َف ْ٘
ك نْبط اع ْٖٔٛبٗ ُع ُْٕ َف ْ٘ال ِ
ك إٌُاْٖ أ ُت ُْٕبط ى ُْٔ ُ
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ظ ىإ ُّْٖٞذاُْ ْٔ،قمِْ ُْ َل ُّيْْ:و اِْ راْاألَو سْال َقبَ ٗحْالٖ رَْٙ
أٔزغ مٗيْفَخاص ى ُْعُ َ
ك ٍنْ
ط ب َْ؟ْأل يْٖفِع نُْأَب اؤكُيِْ َك راْفجم بْٔإلٍَّ اْعمٍَٗ اْ ُ
تعىمٌُْْٕٔتُدٌِّط ًُْْٕٖٕال ِ
ِ راْالػ سِّْٔعمَ  ِْٜرََْٓال ىدٍَٖ ْٔٛأٌَ تُيْتصٖ دُُْٔغَط باّْعمَ ْٜإٔض ساَٟٗنْإْٔذْتُدٌِّط ُْٕ
()1
ال ِ
ط ب } ْ ،ةضـُييـن) نـة بـة خ َي خةميـنْ نـؤٕ  ،ةةنـيَو ب (ة يـة خيَػـةَاــةضاْ
بـةْ ئيػــطِائيـٌ  ،زةيَــآ ( :ة ية( ضِؤشاْـةزا ية ةةٖـ ظا نة ؾـنضةَو ب (ة) نؤَةيَـيَهـِ
بيٓـ نــة يــة ضِؤشى ؾــــةممةزا تطةَيـــنٕ زةؾـــــيَال زةط ؾـــ ) ( ،ة بـــة بــن(ةف ؾـــثينٕ
زةٖيَٓــن ( ،ة يةغـــةض ط ةَـسضةَـصةنـــنٕ بـــنضةنٕ زةنـــطزٕ ٖ ،ـةض(ةٖـــن زةضــ (ْة ؾـــنضى
ئؤضِؾـةييِ (اتة  :ق زؽ) ية ضِؤشى ؾـةممةزا  ،ؾـةضِاةء تـطيَء ٖـةجنـيــطةنٕ زةبـطز ،
(ة ٖـةض ؾـثيَه زةهـةى ٖـةيَاطيـطيَ  ،زةةــنْـاـطز بؤ ئة( ؾـنضة  ،بـؤ ئـة(ةى بيؿطؤؾـٔ
يــة ضِؤشى ؾـــةممةزا  ،زة َيـــآ َٓ :ــيـ يــة( ضِؤشةزا نــة خـ اضزْيـــنٕ ت َيــسا زةؾطؤؾـــج ،
ؾـنةةزّ يـآطـطتٔ ( ،ة خةيَـه قـ (ض نة ية(ىَ ْيؿـثةزئَ  ،زةيَــآ ئـة(اْيـ َنغـ ء
نةيـ خةيـــ زةهـــةةنٕ زةٖيَٓـــن  ،نـطِةٔء ؾطؤؾـــثٓينٕ زةنـــطز  ،بــؤ ٖـــؤظى ةةٖــــ ظا يــة
ؾـــنضى ئؤضؾـــةييُسا َٓ ،ــيـ يةطـــة ٍَ قػـــة بـةزةغـــثنْ ةةٖـــ ظا نــة ٖـــةّ ْــن(ى
ؾـ ةَـٓيَهـة ٖ ،ـةّ ْـن(ى ٖؤظةَهـة ية ز(اظزة ٖؤظةنـةى بــةْ ئيػـطِائيٌ) ؾــةضِة قػــة(
َ ْنقةؾـةّ نـطز  ،ط تـِ  :ئة( نـنضة خطاخة ضييــة ئيَـ ة زةةهـةٕ ؟ (ة ضِؤشى ؾــةممة
خيـؼ زةنـةٕء زةةؿــهـيَٓٔء  ،نـنضى تيَسا زةنـةٕ  ،ئـةزى بـنةء بنخـيـطاْثــنْيـ (اةـنٕ
ْةنـــطز  ،غـةضةجنـــنّ خةضغـثـــطا(َنٕ (اتــة  :خـــ اى خةضغـثـطا(َـــنٕ) ئــة( ٖـــةَ (
خطاخةةةى بةغـةض ئة( ؾـنضة زاٖيَٓن ( ،ة ئيَـ ةف زةتـنْة( َى ت (ضِةةـ خـ ا ظةنز بهــةٕ
يةغـةض بـةْ ئيػــطِائيٌ  ،بـة(ةى نـة ضِؤشى ؾـةممة خيـؼ زةنـةٕء زةةؿـهـيَٓٔ !!.
نة(اتة  :ؾـةممة ؾــهــنْسٕء يةغــةضى غـعازضاْــ بــةْ ئيػـــطِائيٌ  ،ؾــثيَه بـن(
بــ (ة  ،بـة خيَـ ئـة(ة نــة يـةّ قػــنْةى ْـةتـييــنزا زةضزةنــة(ىَ .
 )5كـة دةفـةرموآ :ﭽﯝﯞ ﯟﭼ ،بـة دوو واتـا ليَكدراوةتةوة :
ْ /1نضـٓـة ضِؤشى ؾـــةممة(ة .
 )1التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّ دْالقدٖ يْْ،ضفسْذمىٗاْْ،اإلصخابْْ،13ْ:صْْٔ1047
ْ .1048
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()1

ط ُع ُْٕع َْٔالعى نْٔتع ّب داّْ ْ) ئــة( ضِؤشاْــةى نــة
ٍْٖٔقَ َ
ظ ىُُْٕالطِ ب
 /2الُْٖع ِّ
ؾـةممة بـة طـة(ضة ْنطـطٕ ( ،ةى ضـؤٕ َػـ يَـُنْــنٕ يـة ضِؤشى ز َـعــةزا زةغــج
ية نـنض( نةغـنبـةح ٖـةيَـسةطـطٕء  ،خؤةــنٕ بـؤ خـ اخةضغــثي ةةنـالزةنةْــة(ة ،
بـةتنةاــةح ية نـنت ْ ةَــصى ز َـعـةزا .
 )6دةربـارةى شـةمـمة لة ثةيـمانى كـؤندا  ،دةلَــآ :
ط ب َْْٔ:ع َق دْوُٕض ْٜإجتَى اع اّْلَكُ نٍْغ عبْإٔض ساَٟٗنْٔ َق اهْ َل ُّ يْْ:
غ سا َٟعُْٖ ًْٕال ِ
ِ رَََِْٓ ْ٘األَوُ ٕزْالٖتَ ْ٘أَٔح ْٜال سِبٍْأَُْتعْطِٕ اْْ:ض تْٛأَِٖ اًْتٍص سٔفُُْٕفَّٗ اْإٔل ْٜ
ك نٍْو َْٖ ُق ًُْٕفَٗ َْْ
أَعى ا َل كُيَْْ،أ ِو اْالط ابعْفَٗك ُُْٕٖ ًْٕزاح ُ ُْٛو َقدِض اّْ َلعَب ا َْٚال ٍسبٍُْ ْ،
()2
ب أَْٙعى نْٕٖقت نْْ،الْتُٕقَ دٔاٌْ ازاّْفَْ٘بُُٕٗ َت كُ يْفًَْْٖٕ٘الطِب َ) ( ،اتة  :بةضْنَةننْ
ضِؤشى ؾـةممة ( ،ة َ (غـن نـؤبـ (ْة(ةةةنـ يةطـةٍَ ٖـةَ ( بـةْ ئيػـطِائيًــسا نــطز(
خ َي ط تٔ  :ئةَة ئة( نـنض(بـنضاْةةـة نة خةض(ةضزطـنض ئيَ ةى ئـنَؤشطـنضةـ خيَهطز(ة نة
ؾةضَنْاـةضة بهةٕ  ،نة بطةثيـة ية ؾـةف ضِؤش ية ضةؾثـةزا ٖ ،ــةَ ( نـنض(بـنضةنــنْ
خؤتــنْيـــنٕ تيَـــسا ئةجنـــنّ زةزةٕ  ،بـــةآلّ ضِؤشى ضة(تــةّ زةبيَثـــة ضِؤشى خؿـــ (زإء
ضِؤشةَهـ خيـطؤظ بؤ خةضغـثٓ خةض(ةضزطـنض ( ،ة ٖـةض نةغـيَو يـة( ضِؤشةزا ٖـةض نـنضةَـو
بهـنح  ،زةبـآ بهـ شضيَ ( ،ة ية( ضِؤشةزا ئـنطـط يــة َنيَــةنـنْثــنْسا َةنةْــة(ة .
 ) 7وة ثيَغـةمبـةرى خـوا  لةوبـ ارةوة لة فةرمايشـتيَكدا فةرموويـةتى :
خ سُُْٔالط ا َبقُُْٕٖ ًْٕا ِلقَٗ اوْ،َْٛبٗ دَْأ ٌِ ُّ يْأُٔ ُت ٕاْا ِل َك تابْ َو َْقَب َم ٍ اْْ،
[ ٌخَُْاآل َ
جلىُع ْ)ْٛفَ اخت َمفُٕاْفَٗ َْْْ،فَّ داٌاْالمٖ ُْْلَ ُْْْ،
ثُ يِِْ راْٖٕ ُوُّ يُْا ٖل رَْٙفُ سٔضْعمَ ّٗٔيْ ا ُ
ٔال ٍِ اعُْلٍَ اْفَٗ َْْتب عٌْالِٗ ُّ ٕ ُْ َغ دأّْْ،الٍِص ازْٝبع دْ َغ ُْدظ {أَخسج ُْْأَحى دْب سقيْْ:
ْٔ،ْ 7308البُخازّْٔٙبسقئْ،ْ)836 ْ:وُطمَيٌْب سقئْْ،ْ)855 ْ:الٍِط اَّْٟ٘ب سقيْْ،ْ)1367 ْ:
ٔاب َُْخُصٖى ْٛب سقيْ( ، })1720 ْ:اتــة  :ئيَُــة ز(اٖـــةَيٓ خيَؿــهة(ت (ةنـــنْني  ،يــة
ضِؤشى ز(اةــ زا ٖ ،ـةضضـةْسة ئة(إ ية خيَـ ئيَُــةزا نـثيَـايـــنٕ خيَـسضا(ة  ،بــةآلّ يـة
( )1ؾـةى الط ب ) نة بة َنْـنى ؾـةممـةةة بة أض ب ْْٔض بٕمْْٔأض بامُ) نـؤ زةنطةَثـة(ة ْ .
ْ)2التفطرْالتطبٗقْ٘لمكتابْال ىقدعْْ،العّ دْالقدٖ يْْ،ضفسْاخلسٔجْْ،اإلصخابْْْ،ْ35ْ:ص.201
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قيـنَـةتـسا  ،ئيَُـة خيَؿــينٕ زةنــة(ةٓـة(ة  ،ز(اة ؾةضَ (ى  :ئةَةف ئـة( ضِؤشة بـ (ة
نــة يةغــــةضةنٕ خيَ ةػــــــج نــــــطا (اتــــة  :ضِؤشى زـ َــــعة) نةضــــ تيَيـــسا نة(تٓـــة
ضِازيــنةـــ  ،بـــةآلّ خـــ اى خةض(ةضزطـــنض ئيَُــة ضِةَُٓــنة نـــطز بــؤ ٖـةيَاـــصاضزْ ضِؤشى
ز َـعـة نـة يـة ضةؾــثةزا خؿــ (ى تيَـسا بسةةــٔ) بؤةـة خةيَـهةنــةى زةهـة بــة ز(اى
ئيَُـــــةزا زةَـــــٔ  ،زـ (يةنــــــة بـــــةةنْ نـــــة ؾــــــةممةةةء  ،ز(اى ز َـعـةةــــــة) (ة
ْةقـــنضِاْييـةنـنْيــ ز(اى بـةةــنْ  ،نــة ضِؤشى ةـةى ؾـــةممة) .
زةنضة (ةى ضـؤٕ َػــ يَُنْنٕ ضِؤشى ز َـعــةةنٕ نــطز(ة بــة ضِؤشى خؿــ (زإء خــؤ
ةـةنـالنــــطزْة(ة بـــؤ خـ اخةضغـثيــــ ظةـــنتط  ،ز (يةنـــة ؾــــةممةةنٕ نــــطز(ة ( ،ة
ْةقـ ـطِاْييةنـنْيـ ةةى ؾــةممينٕ نــطز(ة  ،نـة بيَط َـنٕ ز َـعــة زةنــة(ةَثة خـيَـ
ؾـةممة(  ،خيَــ ةـةى ؾــةممةف .
( )8القسَب ْ٘) دةربارةى بـةشـةرهـاتى ئةو شـارة كة شـةمـمةيان شكــاندوةو ،
ماشـييان طرتـوةو فـيَلَـيـان كـردوة  ،دةلَــآ:
()1

زُْٔٙفَ ْ٘قَص ؤِْ رََْٓاآلٖ ْٛأٌَِّ اْك اٌ ْفَ ْ٘شو َْٔ ا ُٔ ْ) ( ،اتـــــة :ئـــــةّ
بـةغـةضٖـنتنْةى يةبـنضةى ئة( ئـنةةتـنْة(ة طــيَطِزضا(ْــة(ة  ،زةيَـيَـٔ  :ئةّ بـةغـةضٖـنتة
ية غـةضزةَ خيَػـةَاـةض زا((ز زا بــ (ة غـةالَ خـ اى يــآ بــآ .

َةغــــــــــــةيةى ز((ةّ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭼ ( ،ة نـنتيَو
نؤَة َييَو ية خؤةنٕ خيَينٕ ط تٔ :بؤض ئـنَؤشطـنضة خةيَـهـيَو زةنةٕ نـة  :ةـنٕ خــ ا
زةةنْؿة(تيَـٓـآ  ،ةنٕ بـة تـ ْسةـ غـعاةـنٕ زةزاح ؟ ئة(اْيـ ط تينٕ  :بـؤ ْةٖيَؿــثٓ
طـًـةة خـةض(ةضزطـنضتـنٕ ( ،ة بـةيَـهـ ئة(اْـةف بطـةضِةَٓــة(ة() خنضةَــع بهــةٕ .

نــة زةؾــةضَ ىَ :ﭽﭑﭼ  ،زةيَــــآ { :عطِ فٌْع َم ٔ ْٜاض أ ِلُّي)ْْ،أَْٔ:ْٙاض أ ِلُّيْإٔذْ

قَالَ ْأُ ِو ْْٛوٍَ ُّيْ) ( ،اتــة ( :ة خطغـينضةـنٕ يــآ بهـة  :نـنتيَـو نـة نـؤَـةيَـيَهـيـــنٕ يـة
ْ)1اجلاوعْألحك اًْالقسآُْْ،جْْْ،ْ7صْْ .246
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خةيَـهـ ؾـنضةنـة بـة(اْةةـنٕ طـ ح نة ئـنَؤشطـنضةـ ؾـةممة ؾــهيَٓةنـنْيـــنٕ زةنــطز ،
بؤض ئـنَؤشطـنضةـ نةغـنْيَــو زةنةٕ  ،نـة خـ ا ةةنـيَو ية ز(( ؾــثةنــنْينٕ يةطــةٍَ
زةننح  :ةـنٕ ية بةةٓـينٕ زةبنح  ،ةنٕ ظؤض بة خطاخي ء بة غــةخثيـ غعاةنٕ زةزاح ؟
ةةنـــيَو بــؤي ٖـــةةة بًَــــآ  :ئٓســـن ئـــنةن ئة(اْــة ض ـؤْينٕ ظاْي ـ ة  ،نـــة خـــ ا ةــنٕ
زةةنْؿـة(تيَـٓــآ  ،ةـنٕ غــعاةـةن تـ ْسةــنٕ زةزاح ؟
زةيَـيَيـٔ  :بـة خيَـ ؾـنضةظاةينٕ ية ةنغـننـنْ خـ اى زازطــةض( نـنضبـةزــآ يـة شةـنْ
ظ ٍَْْٔ،و اْ ُع ّٔ دْ َو َْفَع نْٔا َْتعْالَْٜ
َطؤظــسا ( ،ة الق سَي) زة َيــآ  :ع َم َ ْٜغمَب ْٛال ٓ
()1
حَٗ ٍ َ ٠رُْب األُو ئْالعاصَ ٗ( ، )ٛاتـــة ( :ةى ط َنْيَهــ ظاٍَ ( ،ة بــة(ةى نـة ظاْـطا(ة
يــة نـــنضى خـــ اى بـــةضظ  ،يـة(نـــنتةزا ظاْــطا(ة نــة ضــــؤٕ َنَةيَــةى نـــطز(ة يةطـــة ٍَ
ئؤممةتنٕ خيَؿــآ زا نـة غـةضخ َي ـيـينٕ نـطز(ة  ،يــة(ة(ة ظاْيــ ةنْة نـة ئة(اْـة بـةبــآ
غــعا زةضبــنظ ْنبــٔ .

ئٓســــن ئة(اْيـــــ ضــــؤٕ (ةآلّ زةزةْــــة(ة ؟ ﭽ ﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭼ ( ،اتـة  :ئة(اْـةى ؾـةضَنٕ بــة ضــننة( ِضةَطـطةــ يـة خطاخـةةنٕ نــطز(ة ،
ز(( خنغـن(إ زةَـٓٓـة(ة :
ةةنــــــةّ  :ط ت (ةــــــنْة  :ئةَــــــة (ةى خنغــــــن(ةَو بـــــؤ الى خةض(ةضزطــــــنضتنٕ ( ،ة
خـ ةَٓطا(ةؿــةتة(ة  :وع رَز.)ْٚ
ز((ةّ  :بـةيَـهـ خنضةَــع بهـةٕ .
وع رَز )ْٚيـة ضييــة(ة ٖـنتـــ ة ؟ ال ىع رَز ْ:ْٚوص دزْوَٗى ْ٘لَفع نْ(اع ت رز ْع َم ْٜ
طنُْبَْْال ىؤاخرَْٚ
غَٗسْقَٗاعْْٔ،وعٍْٜاعت رزْْ:أَظِّسْالعُرزْْٔ،العُرزُْْ:الطِببُْا ٖلرَْٙتب ُ
ج َْٛا ٖل َت ُْٖ٘بدَّٖ اْال ىؤاخرْبرٌ بْْ،لٗظ ّ سَْأ ٌِ ُْْ
حل ٍ
ص رَْ ْ،ف ُّْٕمبٍ ٔص َل ْٛا ُ
برٌ بْأَْٔت ِق َ
ب سْٔٞٙوَ ىِاٌْطَ بْٔإلَٗ َْْْ،أَْٔوت أِّٔهٌْفَٗ َُْْٖ ْٔ،قَ اهُْ:ع رزُْٓإٔذاْق َب نْعُ رزُْٓٔتخ ٖق ْ
()2
بسا ٞت ُْْ ُٖ ْٔ،عدٍْٝفَع نْاإلعت رازْبإٔل ْٜل ىاْفَٗ َْْ َو َْوع ٍْٜاإلٌّٔ أْٞاإلٔب َ ْٔغ) ،
ْ)1اجلاوعْألحك اًْالقسآُْْ،جْْ،ْ7صْ.247
ْ)2التخسٖسْٔالتٍٕٖسْْ،جْْ،ْ9صْْ .152
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(اتــة  :ال ىعرَز )ْٚضـن(طـيَهـ َيُـييـة ية ف عنْ)ى اع ترزْ) زض(غــج نـطا(ة  ،بــةآلّ
بـــة ؾ ـيَ ةى قـيـــنؽ ْيــة ( ،ة َنْــنى اع ترز) ةــنْ  :خنغـــن(ى خــؤى ئـنؾــــهطا نــطز ،
خنغـــن(ةـ ئــة( ٖـؤنـنضةةـــة نــة بـةٖــؤةـــة(ة ئيٓػـــنٕ ت (ؾ ـ غـــعا ْنبــــآ  ،بـةٖـــؤى
ط ْنٖـيَهة(ة  ،ةنٕ بـةٖـؤى نةَ نـ ضِةيةنـة(ة  ،نـة(اتة  :عُ رزْ) (ةى بةيَــطةةةى (اةة
نةغـيَو نة بـةٖـؤى تـن(اْيَهـة(ة زةطيـطيَ  ،تننـ ئـنؾــهطاى بهـنح نـة بةضةيــة يـة(ةى
نة خنيَـسضا(ةتة الى  ،ةنخ ز تةئ ةً نـطز(ةء ْ ،ةةـعاْيــ ة نــة ٖـةيَــةةة  ،ةــنٕ تيَيــسا
بـةٖةيَـةزا ضـ (ة ( ،ة ئةطةض بةضاْاـةض خنغــن(ةنةى قاــ (ٍَ نــطز زةط تــطيَ  :ع رزُْٓ)
(ة (ؾـةى اع ترزْ) بــة خيثـ إٔل  )ْٜتةعـةززا زةنــنح بـؤ وفع ٕهْ) ض ْهــة َنْـــنى
إٌّٔ أْٞإٔب َغ) زةطـةةةْـآ  ،طةةنْسْة َةبـةغـجء نؤتنةـ خـآ ٖيَٓـنٕ .
نة(اتـــة  :ئـــة(اْةى ؾــةضَنٕ بـــة ضـــننة( ِضةَـطـــطة يــة خطاخــةةنٕ نـــطز(ة  ،ز((
خنغـن(ةنٕ ٖيَٓـن(ةْــة(ة :
ةةنـــــةّ  :ط ت (ةـــــنْة  :ئةَـــة (ةى خنغــــن(ةَو بـــؤ خةض(ةضزطــــنضتنٕ  ،نـــة ئيَُـــة بـــآ
ٖـةيَ ةَػـج ْةب (ةٔ ية بـةضاْاـةض ئة(اْـةزا نة ئة( ط ْنٖـةةنٕ زةنـطز .
ز((ةّ  :بؤ ئـة(ةى خنضةَـع بهــةٕ .
ةـنْـــ  :ئةطـــةض ئــة(اْيـ (اظ يــة خطاخــة( تــن(إ ْةٖيَٓـــٔ  ،بـــةالى نـةَـــة(ة ئيَُــة
طًةة خـ اى خةض(ةضزطـنض يةغـةض خؤَنٕ الزةبـةةـٔ ( ،ة ئ َيَـسةـ ٖـةةــة ئة(اْيـــ
خـنضةَـع بهـةٕ .

َـةغــةيــــةى غـيَـيــــةّ  :نــــة زةؾـةضَــــ ىَ  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭼ  ،ئٓسـن ننتيَـو يـةبيـطةنٕ ض ( ( ،اتة  :خؿــثـطـ ةَيـنٕ خػـج) ئة(ةى
نة خ َي ئـنَؤشطـنضة نطاب (ٕ  ،ةنٕ  :ئة(ةى نة بؤةنٕ ْيَـطضا ب ( ( ،ةى ئنَؤشطـنضةـ ،
ئة(اْـةى ؾـةممة ؾـهيَٓةنـنْينٕ قةزةغـة زةنطز ية خطاخـة  ،زةضبنظَـنٕ نطزٕ  ،بــةآلّ

ﭽﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ  ،ئة(اْــــــــــةى

....
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غـثةَينٕ نـطز  ،بـة غعاةةن بـةئيَــ طـطنـنْـٔ ( ،ة غــعاَنٕ زإ  ،بـةٖـؤى ئــة(ة(ة
نــة الضِيَ زةبــ (ٕء يـة ضِيَ زةضزةضـ (ٕ .
نــة زةؾـةضَـــ ىَ  :ﭽ ﭧﭨﭼ  ،ئــة(ة ْةبـــ (ة يةبيـــطةنٕ ب يَثـــة(ة  ،بـةيَـهـــ
زةيَـــــآ  :أَْٙتسك ٕاْْ،الٍِّط ٗاُْْ:التِ سكْ) ( ،اتـــة :خؿـثـط ةَيــــنٕ خػـــــج  ،ضـ ـ ْهة
ٌطٗاُ) (ةى ضـؤٕ بـة َنْــنى يةبيـطض (ْـة(ة زىَ  ،بـة َنْـنى (اظيـيَـٗـيَٓـنْيـ زىَ .
نـــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﭩ ﭪ ﭫﭼ  ،ئـــة(ةى نـــة بيــــطةنٕ خطابـــؤ(ة  ،خيَـ ـ
ك سُٓ) (اتــة  :بيـــطى خػـــثة(ة  ،ئٓســـن
ك سُْٓٔذ ٖ
ئـنَـؤشطـــنضة نـطابـــ (ٕ  ،زة َيـــآ  :أَذ َ
ج َع ُم ٕاْ
أُذكَسٔأْذُكِّسٔا) (اتـة  :بيـطةنٕ خطاةـــة(ة( ئـنَؤشطــنضة نـــطإ  ،زةيَـــآ ُ :
عمَْٜذَكِ سْٕوََْالػ٘( )َٞاةــنٕ يــيَـهـطز نـة ئة( ؾــثةةنٕ يةبيــط بــآ .

نـــــة زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ  ،بؤَــــنٕ زةضزةنــــة(ىَ نـــة خةيَــــه ئـــة(
ؾـــنضة ب (ْةتــة غــآ بـةف :
ةةنـةَيـــنٕ  :عص ْٔص ا مْ)  ،ئة(اْـــة غـةضخ َي ـييـــنٕ نـــطز(ة( ضِا(ى َنغـيؿـــينٕ
نـطز(ة ية ؾـةممةزا ( ،اخيَـسةضـآ ئة(اْـة ظؤضةٓـة ب (بــٔ .
ز((ةَيــــنٕ ْٔ ّ ٌ :اع تصلَ ْ) ئة(اْـــة ضِةَطـطةيــــنٕ يـــة خطاخةنــــنضإ نــــطز(ة ( ،ة
نةْنضطيـطةــــ ب ـ (ٕ يـــيَينٕ ( ،اتــة ْ :ــةى ٖـــةض بـةؾـــساضة ؾـــةممة ؾـهـــنْسْينٕ
ْةنـطز(ة  ،بـةيَـهـ ْيـعةهـيؿــينٕ ْةنـة(ت (ْة(ة( ضِةَـططةيؿـينٕ يـيَيـنٕ نـطز(ة .
غ ـيَيةَينٕ  :اعت ص َل ْٔ َل يْتع ؤْٔ َل يْت ٍ ْْ) ئة(اْــة نةْنضطيـــط ب ـ (ٕ  ،ؾـــةممةةنٕ
ْةؾـهـنْس(ة  ،بـةآلّ ٖـةيَ ةَػـثيؿــينٕ يـة بـةضاْاــةض ط ْنٖهـنضةنــنْسا ْـةب (ة ( ،ةى
نؤَةيَــ ز((ةّ .

ئٓســــن ئـــة(ةى نـــة ئـنؾــــهطاةة خــــ ا زةؾـــةضَ ىَ :ﭽﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭼ  ،ئة(اْـةى خةيَـهـينٕ قةةغـة زةنـطز ية خطاخـة  ،زةضبنظَنٕ نـطزٕ .

....

خنؾـنٕ زةضبـنضةى نؤَـة َي
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ز((ةّ زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ  ،ئة(اْةى نـة غــثةَينٕ نــطز  ،بــة غـعاةةن بــة
ئيَـ طـطننْٔ  ،بـةٖـؤى ئة(ة(ة نة ية ضِيَ زةضةض (ٕ  ،زةنضة ئة(اْةى نـة ؾــةممةةنٕ
ؾـهـنْـس(ة  ،غــعا زضا(ٕ .
بـةآلّ ظاْـنةــنٕ ضِازيـنةيــنٕ ٖـةةة زةضبنضةى زةغـثة( نؤَةيَ غـيَيةّ  ،نـة ئة(اْـة :
ْة ؾــةممةةـنٕ ؾــهـنْس(ة ْ ،ة ضِةَطـطةيؿــينٕ نـطز(ة يـة ؾــةممة ؾــهيَٓةنــنٕ  ،زةبــآ
ئة(اْــة غـةضةْـسـنَيــنٕ ضــؤٕ ب (بـآ ؟
ٖـةيَاــةتة ٖـــةْسةَو يــة ظاْنةـنٕ ط ت (ةنْــة  :ئة(اْــة زةضبـنظ بـ (ٕ ٖ ،ـةْس َةـــه زى
ط تـ (ةنْـة  :ئة(اْـة يةطـةٍَ ؾــةممة ؾـهــئَء ط ْـنٖاـنضةنــنٕ زا غـعازضا(ٕ  ،ض ْهــة
بآ ٖـةيَ ةَػـج ب (ٕ .
َٓيــ ئة(ةى بؤّ زةضنــة(تـ ة ئة(ةةة  :نة ئةّ زةغــثة( نؤَةيَــ غـــيَيةَة ْ ،ـة
يـــة ضِةــــعى ضِظطنضب (اْــــٔ  ،ض ْهــــة ٖـة َي ةَػـــــثينٕ ْـــةب (ة يــــة بـةضاْاــــةض ئـــة(
خطاخةنـنضةيـــةزا نــة نـــطا(ة ( ،ة ْــة يــة ضِةـــعى غـثةَهـنضةنـنْيؿـــٔ  ،ض ـ ْهة ئــة(إ
ؾـــةممةةنٕ ْةؾــهـــنْس(ة  ،نة(اتــة  :خـــ اى خةض(ةضزطـــنض بنغـــ ئــة(اْ خؿـثـطـــ ىَ
خػـث ة( ئيٗـُنيـ نـطز((ٕ ( ،ةى ضـــؤٕ ئة(اْيـــ ئيٗـُنيـييــنٕ نــطز(ة يـة ؾـةضَنٕ
بـــة ضـننـــة( ضِةَطـطةـــ يــة خطاخــــةزا  ،بـــةآلّ ظةــنتط (ا يــة بـةظةةـــ ء ضِةتـــةت خـــ ا
ضـــن(ةضِ(إ زةنـــطيَ  ،نــة ئة(اْــةف خـــ ا خةض(ةضزطـــنض غــعاى ْةزابـــٔ ٖ ،ـةضضـــةْسة
زـ ضئةحء ب ةَـطةـ ئة(ةؾــينٕ ْةب (بــآ  ،ؾةضَــنٕ بـة ضـننـة( ضِةَطـطةـ يـة خطاخــة
بهـةٕ .

َةغــةيـةى ضــ اضةّ  :نـة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﭼ ( ،اتـة  :ز(اى ئـة(ةى نة غــٓ (ضةنٕ بــةظاْسء ةـنخي بـ (ٕ ،
يــة(ةى نــة ييَيـــنٕ قةزةغـــة نـــطاب (  ،خيَُـــنٕ ط تـــٔ  :بآـــة نؤَـة َيـــة َةةـُ (ْيَهـــ
ضِةػـ ا( ظةبــ (ٕ .

....

زةـنضة (ةى خيَؿــثـطةـ ط تـُـنٕ  :ئـة(ةى غـ (ضِةت
خيَـ
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ال ىاٟد)ٚف َ ،ةبةغـج ٖــةض

ئة(ةةـة نة ييَــطةزا ٖــنت ة  ،نــة خــ ا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ( ،اتــة  :بًَــآ :
ئـنةن ٖـة(ايَـثنٕ خيَاـسةّ بــة نةغـيَو نـة غـعاى يـة(ة خطاخثــطى يـة الى خــ ا ٖــةةة ؟
نةغـيَو نة خـ ا ْةؾطةٓـ ييَهـطز(ة(  ،يـ َي ت (ضِة بـ (ة( ٖ ،ـةْسةَهــينْ طــيَطِا(ة بــة
َةميـ (ٕء بـةضاظ(  َ ،اْغ (تـينٕ خةضغــث ة  ،ئــن ئة(اْـة ضنيَــينٕ خطاخثــطة( يـة ضِةَـ
ضِاغـج ط َطِاتطٕ .
بــةآلّ يــة األع سا )زا ٖـــةض بنغ ـ بـــة َةةـــُ (ٕ نطاْيــنٕ  ،نــطا(ة  ،بـــةآلّ يـــة
ال ىاٟد)ْٚزا ؾـةضَ (ةةتــ ٖ :ـةْسةَهــينٕ ط َيـطِزضا(ٕ بــة َةةــُ (ٕ ( ،ة ٖـةْسةَهـــينٕ
طـيَطِزضا(ٕ بـة بـةضاظ .
ض ْ٘ا ُْ
يـة(بـنضة(ة الطب س )ٙئةّ ؾـ ةَٓة(اضةى طــيَطِا(ةتة(ة [ :ع َْاب َْٔع ِب اعْٕز َ
عٍُّى اْفجع نْا ْوٍَُّ يُْا ِلقَ س َْٔٚالِخٍ اشٖٔسْْ،فَ صعيْأَُْغ بابْالقَ ًْٕٔص ازُٔاْقَ س ّْٚ
()1
ٔال ى َ
ػ ٗخَْٛص ازُٔاْخٍاشٖٔس) ( ،اتـة  :عةبس(يَـىى نـ ضِى عةباـنؽ خــ ا ييَيـنٕ ضِاظى
بــآ  ،زةيَــآ  :خـــ ا طـــ َيطِاْ بـــة َةةـــُ (ٕء بـــةضاظ  ،ئةجنـــن ئــة( خيَــ (ابــ (ة نــة
طـةجنةنـنْيـنٕ ب (ْةتة َةمي (ٕ ( ،ة بـةتةَةْـةنـنْيؿــينٕ ب (ْةتة بـةضاظ .
َٓيـ زةيَـيَـِ  :ض ْهة طـةجنـةنـنٕ الغـنةيـهــةضة(ة بـ (ٕ ( ،ة َةةــُ (ْيـ ظةـنتط
غـــيؿةت الغـنةيـهــــةضة(ةى ٖــــةةة ( ،ة خيـطةنــــنْيـ ئـنضةظ((بــــنظ( بــــةضشة(ةْسة
خةضغـج ب (ٕ  ،زةـنضة ئة(ةف غـيؿةتيَـه ظةقـ بـةضاظة .
(ة ٖـةْس َةـــو يــة ت ةَــصةضة(اْ ــ ق ضِئـــنٕ ط ت (ةنْــة  :ئة(اْــة بـــة ؾ ـيَ ة( ضِ(ا َيــةح
ْةب (ْة َةةـُ (ٕء بـةضاظ  ،بـةيَـهـ ضِةؾثنض( ضِة(ؾــجء ٖـةيَػـ (نة(تيــنٕ ( ،ةى ٖـــ
ئـــة( ز(( زــؤضة ئـنشة َيـــةى يــــآ ٖـــنت ة ( ،اتـــة َ :ةغـــد َةعٓة(ةـــ ب ـ (ٕ ْ ،ــةى
َةغـد ؾــيَ ة( ضِ(ايَــةح !
ْ)1جاوعْالبٗ اُْبسقيْ.)15217 ْ:

....
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بـةآلّ َٔ ئة( ضِاةـةّ خـآ بيَـٗـيَعة  ،ض ْهة َنزاّ خـ اى ظاْــن بـة ضِ((ٕء ضِاؾـهــن(ة

زةؾةضَ ىَ  :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ( ،اتة :خيَُنٕ ط تٔ  :بآة نؤَةيَة
َةمي (ْيَـه ضِةػـ ا( ظةب (ٕ  ،خيَِ (اْيـة ٖي خيَ ةػـج بهـنح تةئ ةًـ بهـةةـٔ .
()1

خن(ةْــــ خمت ازْالص خابْ) زةضبـــنضةى (ؾــــةى ع ت ٕا) زةيَـــــآ  :العاتَ ْْ٘:
جل بِازْ)  ،ع اتَ٘) (اتــة  :نةغــيَو نــة
ال ىج أشُْ َلمِخ دٍْ َف ْ٘اإلٔض ت ِك بازْْٔٔ،الع اتَْْ٘:ا َ
غـٓ (ض زةبـةظةَٓــآ يـة خــؤ بــة ظيـطــطة زا ( ،ة ع اتَْ٘) بــة نةغــيَه ظؤض خــؤ بــة
ظيـطـط( خـؤغــةخيَـٔ زةطـ تـطيَ .

َـةغـــةيـــةى خـيَـٓســـةّ  :نـــة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﭼ ( ،ة ةــــنز بهــــة(ة نـنتيَــــو خةض(ةضزطــــنضح بــــة زةخثهــــطزْة(ة
ضِاةطـــةةنْس  :نـــة ٖـــةتن ضِؤشى ز(اةـــ  ،نةغـنْيَهـــينٕ بــؤ زةضِةخػـيَٓـــآ نــة غـــعاى
ي  ،بيَطــ َنٕ خةض(ةضزطــنضح غـعا( تؤيَـةى تـ ْــس( خيَطاةــة بـؤ
غـةخثينٕ خآ ب ـيَــص َ
نةغـنْيَو نة الًَـيـ بهـةٕ) ( ،ة بـة زيَـٓيـنةيـة(ة ظؤضةـ يـيَاـ ضزة( بـة بـةظةةيـة .
()2

شـآ جاران جوولةكة شــسا دراون لـة ثيَـش ئيصــالمدا :
 /1ية غـن َي  )721خيَـ ظاةيــٔ نـة غ مىٍاص سْ) خنؾــنى بنبـٌ ضـ ( زة(ضى طــطتٔء ،
نـطزْيـة زةـٌ  ،ز(اةـ ط اغـثٓية(ة بؤ ضيـنى أٌَػ ٕز) (ة غـةضظةَيٓ بنبـٌ .
 /2ية غـنيَ  )578خيَـ ظاةيـٔ زا  ،بُختٍص سْ) خنؾــنى بنبـٌ زةػــنٕ ط اغــثٓية(ة يـة
ئؤضؾـةيـيُــــة(ة بـــؤ عيَـــطامء ٖــــةْسيَ ؾــــ ةَٓ زى  ،نـــة يــــة شةَــــط زةغــــثةآلت
بُخ تٍ صس)زا بـ (ٕ .

ْ)1صْ.363
 )2التخسٖسْٔالتٍٕٖسْْْ،جْْ،ْ9صْ.157
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 /3يــــة غـــــنيَ  )530خـــيَـ ظاةــــني زا  ،نـــــة طـةضِاْـــــة(ة بــــؤ ؾةيَـةغـــــثنيء بٗ ْ
ال ىقدع)ةنٕ زض(غــج نــطزة(ة  ،بـةآلّ َٗط ٕعْ)ى ضِؤَـنْي نـة زةـنضة خنزؾــنى
ضِؤَةنـنٕ ب (  ،زنضةَـه زةهـة زةضةـهـطزٕء بٗ ْال ىقدعْ)ةؿـ تيَهـسا  ،ئـة(ةـ
ية غـةضةتـنى غـةزةى ز((ةَـ ظاةيـٓ زابـ ( .

ئٓســــن زةــــنضة َــــنزاّ خــــ ا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ  ،نة(اتــة  :ئــة( غــعاةة بـــةضزة(اّ زةبــآ ( ،ة نــة ئيَػـــثن
زةبيــٓني يــةّ غـــنآلْةزا زــطحء ؾــطح زةنــةٕ ( ،ة زةغـــثةآلتيَه (ةٖـُييـــنٕ ٖـــةةة ،
ٖةضضةْسة زةغـثةآلتيَه خ زةيـ ْية  ،بةيَـه بةٖـؤى ٖـن(نـنضة ظيـٗـيَعةنـنْ (ةى
ئةَطةهـنء ضِ((غـين( ٖةْسىَ ية (آلتنْ ئة(ضِ(خيـ ةة(ةةة  ،بةتنةاةح بةضةثنْين ْ ،نبـآ
ئة(ة ئيؿـهـنيـُنٕ بؤ زض(غج بهنح  ،ض ْهة ئة(ة ؾـثيَه نـنتييـة  ،يةضـن( ئة( ٖةَ (
تةَةْة زضةَصة  ،نة ية( خةجنن  ،ؾةغـج غـنيَةزا قة(اضةةةنينٕ خيَهـٗـيَٓـن(ة  ،ئة(ةـ يـة
ضنيَةتيَه ظؤض ْنخؤف زإ ( ،ة ؾـةضِ( ؾؤضِى ظؤضةنٕ نطز(ة( ٖةَيؿة زةغثينٕ يةغةض
زيَينْة  ،نـة ئة(ةف ية ضِاغـثييسا  ،زؤضةَهـة ية غــعاى خـ اى زازطـةض يةغـةضةنٕ .

ئٓســن زةؾـط جنـآ ب ًَيَيـٔ َ :نزاّ ز(اةـ خــ ا زةؾـةضَ ىَ  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ  ،نة(اتـــة  :ئــة( غـــعاةة بــؤ خطاخةنـنضةنـنْيـــنْة ،
ْةى بؤ ٖـةَـ (إ  ،ةـنْ  :ئةطـةض ئة(إ خؤةـنٕ بطـؤضِٕء ضــنى بـٔ  ،خــ اى زازطــةض
ي بؤةــنٕ .
ئة( ةنغــنةةى خـؤى زةطــؤضِ َ

َةغـــــةيةى ؾـةؾـــــةّ  :نــــة زةؾــــةضَ ىَ  :ﭽ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫﭼ ( ،ة بـــــةف بـةؾـــــُنٕ نـــــطزٕ يــــة ظة(ةــــسا بــــؤ ضـــــةْس نؤَةيَـيَـــــو ،
ضـننةنـنضةؿــــينٕ يـــةْيَ زا ٖــــةٕ ( ،ة زــــين يـة(ةؾــــينٕ يـــةْيَ زا ٖــــةٕ ( ،اتـــة :
خطاخةنـنضاْيــ) (ة تنقيُـنٕ نـطزْة(ة بـة خؤؾـي ء ْنخؤؾـي ( ،ة بـة ضـننـنٕء بــة
خطاخـنٕ بـةيَـهـ بطـةضِةَٓـة(ة .
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(ةى خيَؿــثـــط بنغـــُنٕ نـــطز  ،ئــةّ زاب ـطِ زابطِاْـــةى نــة يـــيَطةزا بنغــــهطا(ة  ،ئةَــة
غـــعاةة  ،بـــة خ َي ـــة(اْةى ئـــة(ةى يــة ئـنةةتةنـــنْ خيَؿـــ (زا بــ (  ،نــة خــــ ا 
ؾةضَـــ (ى  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮂﭼاألع ــراف ٖ ،ـــ ئـــة(ىَ

بـــؤ ضؤْيــــةت بـة ِض َة ةبــــطزْ نـنض(بنضةــــنٕ بـــ (  ،نــــة ئـــة(ة ةةنـيَــــو بـــ ( يـــة
َيهـنْيـعَةنـــنْ نـنض(بـــن بـةضِةَ ةبطزْيـــنٕ ( ،ة ةةن َيـــو ب ـ ( يــة ْيعُةتةنـــنْ خـــ ا
يةغـةضةنٕ  ،بـةآلّ ئـة(ةى ئيَـطة (ةى غــعاةة.
ٖـةيَاـةتة ئيَػـثنؾـ يةطـةيَـسا بـآ  ،ئـة(ةى خــ ا ؾةضَ (ةـةت  ،بــةضزة(اَة يةْيَــ
(اقـيعـ ز (يةنةنـنْسا  ،ض ْهـة ز (يةنة تننـ ئيَػـثنف ٖـةض خنضضــة خنضضــةٕ ( ،ة
تةْيـــن ضـــةْس ًَـيؤْيَهـــينٕ ْةبــــآ نــة قـــة(اضةةةن ظاةؤْيـــينٕ خيَهـٗيَٓـــن(ة يةغـــةض
ظةَيٓـ ـ زاطيـطنـطا(ةــــ ؾةيَـةغــــثني زا  ،ئةطــــةضْن ظؤضبــــةةنٕ يـــة (آلتـــنْ زْيـــنزا
خةضتـة(اظة بـ (ٕء زابــطِ زابــطِٕ .
ئٓســـن نــة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ،
(ؾـةى حطٍام) ( ضِّٗ ٠ام) بـة خ َي غـينقيَو نـة تيَيـسا زةَـٔ َ ،نْننـةةنٕ زةطـؤضِيَ ،
نة يـيَطةزا بـة َنْـنى  :بـة خؤؾييـنٕء بـة ْنخؤؾـييـنٕ  ،بـة ْيعُـةحء بــة ْيكُـةح ،
بـــة ضـننـــنٕء بـــة خطاخــنٕ  ،بـــة ٖـــنحء بـــة ْةٖـــنح  ،تنقييُــنٕ نـــطزْة(ة  ،بـةيَـهـــ
بطـةضِةَٓـة(ة .
ضُبخاُْا !ْ خــ اى بــة بــةظةة يةطــة ٍَ ئـة( ٖــةَ ( خطاخنْةؾـينْسا ٖ ،ــةض خيَـ
خؤف بـ (ة بطـةضِةَٓــة(ة .

َةغـــةيةى ضة(تــةّ  :نــة زةؾـةضَـــ ىَ  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸﭼ .
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نة زةؾــةضَ ىَ  :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ ( ،اتـة :نةغــنْيَه خطاخيـنٕ يـة
حْ
خل ِمفُْْ:بطك ُْٕٔال ًْٖٔو َْٖخ ُم فُْغَٗ سُْٓ َف ْ٘الػ سِّْْٔ،ب َف ت ٔ
ؾـ ةَٔ زاْيؿـنت  ،زةيَآ  :ا َ
ال ًْْٖٔ،خ َم فَْ ْ:ف ْ٘اخلَٗ سْٔ)  ،خ ِم ف) (اتــــة  :خنؾــــيٓةةةن خــطار  ،بـــةآلّ خ َم ف)
(اتـــة  :خنؾـــــيٓيَه بـــــنف  ،ئـــة(ةى نــــة يـــة ؾــــ ةَٓ ةةنــــيَه زةهـــة زازةْيؿـ ـآ ،
ضـننةنـنضةـ زةنـنح .
نــــة زةؾــــةضَ ىَ :ﭽ ﮱ ﮲ ﭼ ( ،اتــــة  :نـــــثيَاينٕ ٖـــــنتة زةغـــــج  ،يــــة

خيَؿـ (ةنـنْة(ة (ةضةـنْـطـطح َ ،ةبـةغـج ية نــثيَب تــة(ضِاتة  ،ةــنٕ َةبةغــج ٖــةَ (
نـثيَاـةنـنْ خـ اى خـةض(ةضزطــنضة  ،نـة ْـنضز((ْ بــة خيَػـةَاــةضإ  ،ةـنٕ َةبـةغــج
خيَ ( ،ةضـ خـ اى خةض(ةضزطـنضة بـةطـؿــث .

نـــــة زةؾـــــةضَ ىَ  :ﭽ﮳ ﮴ﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﭼ  ،زةضبــنضةى (ؾـــةى ﮴) ةـــنْ  :األَو سُْا ٖل رَ ْٖٙصُٔهُْٔالَْ
ٖدًُْٔ ُٖ ْٔ،سا ُْبَْْال ىاهُْْٖٔ،سا ُْبَْْأَٖط اْواُْٖعسضُْلإلٌٔط أُْوََْالػِّٕامَْٔال ىٍافَع) ،
عْسض) ؾـثيَهـة زيَء زةضـآء بـةضزة(اّ ْنبـآ ( ،ة َةبـةغـج خيَـ َنٍَء غـنَنْة ( ،ة
زةؾـط جنـآ ئة( ئـنضةظ((( بـةضشة(ةْسةيـة نـنتيينْة بـٔ  ،نـة بـؤ َطؤظــ زةَٓـة خيَـــ ،
(اتـــة  :ئة(اْـــة ٖـــةض بـةضشة(ةْسةيـةنـــينٕ بيَثــة خ ـيَـ ٖ ،ــةض ئنضةظ((ةــةى  ،زـــةب

ْــنزةٕ ( ،ة (ؾــةى ﭽﯖﯗﭼ ( ،اتــة  :شةــنْ نـةَ نـ ضتــ زْيــن  ،ئٓســن نــة

(اف زةنــةٕ  ،ضـ زةيَــئَ ؟ ﭽﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
زة َيـــئَ  :يـيَُـــنٕ زةبـــ (ضزضيَ ( ،ةى ب ًَـــيَ َــنؾ ظيثؤةــنٕ ٖـةبـــآ ٖ ،ـةيَـاـــةتة ئةَــة
عةقـيسةةةن خ (ضـ ز (يـةنــةننْة  ،نـة خيَيــنٕ (اةـة ٖــةضضةْس ط ْنٖــنٕ بهـةٕ ،
ٖـةض زةبـ (ضزضةَـٔ .
(ةى ية غــ (ضِةت

البق س)ْٚزا خــ ا يـيَيــنٕ زةطـيَطِةَثــة(ة  ،زةؾـةضَ ىَ  :ﭽﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮚﭼ  ،ط تيــــنٕ  :ئـنطــــطَنٕ تـــ (ف
ْنبـآ َ ،ةطةض ضـةْس ضِؤشةَـه نةَ شَيَطزضا( .

....
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آهْعى ساُ)زا زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭼ ،
(اتــة  :ئةَــةف يــة غـؤْطـــةى ئـــة(ة(ة نـــة ط تيـــنٕ  :ضـــةْس ضِؤشةَه ـ نـــةّ ْةبـــآ ،
ئـنطـطَنٕ ت (ف ْنبــآ ( ،ة ئـة(ةى نـة ٖـةيَــينٕ زةبـةغــج  ،طـ َطِاى نــطزٕء ؾطةـ ى
زإء ية خؿـثةى بـطزٕ .
ٖـةَيؿــــــة ؾــــــج ٖـةيَـاـةغــــــنت يـــــة ئـنةيٓــــــسا  ،زةبيَثـــ ــة ٖــــــؤى ؾطةـــ ـ زإء
ٖـةيَةخةيَـةتنْسْ خةيَو  ،ئة(ة تنةاــةح ْيـة بــة ز (يةنـةنــنْة(ة َ ،ػـ يَـُنْــنْيـ
ئةطـةض ية ئـنةيٓـةنـةةنٕ زا ٖـةْس َى ؾـج ٖـةيَاـةغـنت  ،نة خةة ةْـسة خيَية(ة ْةبــآ ،
زةبيَثــة ٖــؤى نــى( يةغـةضْنْيـــنٕ  ،يــة ز(اضِؤشزا بؤةـــنٕ زةضزةنـــة(ىَ  ،نــة ئة(اْــــة
()1
بـةز(اى نــى(ى خـ اض( خـةةـن ٍَ خـى( نـة(تـ (ٕ .
ز(اةـــ

زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯷ ﯸﭼ ،ئـنةن
خةميـنْ نـثيَـايـنٕ يــآ (ةضْةطيـطاب (  ،نـة زطـة ية ٖـةم  ،بـة ْن(ى خـ ا(ة ْةيَـيَــٔ ،
(ة زةؾـــــينْعاْ ء ؾـــنضةظاى نـثيَاـةنـةؾــــينٕ ب ـ (ٕ ؟ ئــةزى َــنزاّ (اةــة بؤض ـ ئــة(
زضؤةنْةةنٕ بـة ْن(ى ئـنةيٓـ خـ ا(ة زةنـطزٕ  ،نـة زةةنْطــ ح ٖ :ـةضضــةْس ط ْـنٖــنٕ
بهــةةٔ  ،ز(اةـ ضـن(خؤؾــييُـنٕ يــآ زةنـطيَ ؟

ية نؤتـنةـ ئةّ ئـنةةتةزا زةؾةضَ ىَ  :ﭽﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯷ
ﯸﭼ ( ،ة َةْـعيَـطـنى ز(اضِؤش بنؾـــثـطة بؤ ئة(اْةى خنضةَـع زةنةٕ  ،ئـنةن بؤضــ
ْـنؾـنَٔ ؟ (اتــة ْ :ةزةبــ ( بـؤ تةَنعــيَه زْيـنة نـةّ  ،خؤةـنٕ ؾــةضَةظاضي خــ ا(
خـةيَـو بهــةٕ ( ،ة خؤةـنٕ عةةاـساضةــ زْيــن( ز(اضِؤش بهــةٕ .
 )1ؾـيعةى ز(اظزة ئيـُنَـ ية(بـنضة(ة بيـط(بؤضـ (ْ ئةؾػـنْةة ء بآ بٓـةَنةنٕ ظؤضٕ  ،بةتنةاـةح ية
بـ اضى ضـن(ةضِء نطزْيـنٕ ية ئيـُنَةننْيـنٕ بؤ ؾــةؾـنعـةحْ.
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َـةغــةيـــةى ٖـةؾـــــثةّ  :نـــة زةؾـــةضَ ىَ  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ ( ،ة ئة(اْــــةى بـــنف زةغــــج بــــة نثيَاــــ
خـــ ا(ة زةطـــطٕ ( ،ة ْ ةَــص بـــةضخن زةنــةٕ  ،بيَط َــنٕ ئيَُــة خنزاؾـــث ضـننةنـــنضإء
ضـننػـــنظة نــنضإ ظاةــة ْننـــةةٔ  ،نة(اتـــة  :زةب (اةـة (ابـٔ  ،زةب (اةـة زةغــج بـــة
نـثيَاـ خـ ا(ة بطـطٕ  ،ئٓســن تـة(ضِاتة  ،ظةبــ (ضة ( ،ة ٖـةَ ( نـثيَـاـةنـنْ زةهـةف ،
خنؾـنٕ ْ ةَـص بـةضخـن بهــةٕ  ،نة زةــنضة خنبـةْس ب (ٕء زةغـج طـطتٔ بـة نثيَاـ خـ ا ،
(ة ْ ةَــص بـةضخــن نــطزٕء خةةـ ةْسةــ تــ ْس( تـــؤٍَء طــةضّء طـــ ضِى بــةْسة يةطــةٍَ
خـ ازا  ،بٓـنغـةى ضـننـي ء ضـننـػـــنظةـيـة .
َـةغـةيــةى ْـؤةـــةّء نـؤتـنةــ  :خـــ اى خةض(ةضزطــنض زةَثــة غــةض بـةغـةضٖـــنت ز((ةّ ،
زةضبــنضةى بـةْـــ

ئيػ ـطِائيٌ  ،زةؾــةضَ ىَ  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭼ ،
(ة ةنز بهة(ة ! نـنتيَو ضيننـةَـنٕ ٖـةيَـكةْـس( بـةغــةضةنْة(ة ضِاَنْطــطح ( ،ةى ٖــة(ض
بـةغـةضةنْة(ة  ،ط َنْيــنٕ (اب ( نـة بـةغــةضةنْسا زةنــة(ىَ  ،خيَُـنٕ طـ تٔ  ):ئـة(ةى
خيَُنٕ زا(ٕ  ،بة تـ ْسة بيططٕ ( ،ة بعأْ ض تيَـسا ٖةةة  ،بـةيَـهـ خنضةَع بهـةٕ .
رِووداوى ضـيـا بةسـةردا بةرزكـرانةوةى بـةنـى ئيـسـرِائيـل
زةـنضة ئةّ ضِ((زا(ة ية ق ضِئنٕ زا  ،ية غـآ ؾـ ةَٓ زةهةؾـسا ٖـنت ة  ،بةّ ؾـيَ ةةة :

 - 1زةؾةضَ ىَ  :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﭼالبقـــــرة ( ،اتــــة ( :ة ةـــــنز
بهةْـــة(ة ! ئـــةى ز (يـةنةنـــنٕ) نـنتيَـــو خةميـــنْيَه خثــة(َنٕ ييَثــنٕ (ةضطـــطح
(اتــة  :ية خيَؿــ (ةنـنْثنٕ ( ،ة نيَ ي طـوو ِضَنٕ بـةغـةض غـةضتنْة(ة بـةضظنـطزة(ة
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خيَُنٕ ط تـٔ  :ئة(ةي خيَُـنٕ زا(ٕ ية بـةضْنَة( ؾـةضةعةح بـة ت ْـسة بيطــطٕء
بعأْ ض تيَـساةة ! بـةيَـهـ خنضةَع بهـةٕ  .نةضـ ز(اي ئـة(ة خؿــثثنٕ ٖـةيَـهــطز( ،
ئةطـةض ضـننة( بـةظةة خـ ا ْةب (اةة بـةغـةضتنْة(ة  ،ية ظةــنْاــنضإ زةبــ (ٕ .

( – 2ة زةؾةضَ ىَ  :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﭼالبقــرة ( ،اتــة( :ة ةــنز بهةْــة(ة ! نـــنتيَو خةمينْثـــنانٕ (ةضطـــطحء
ضينى طــووضَِنٕ بـةغـةضتنْة(ة ضِاطــطحء خيَُـــنٕ طـ تٔ  ):ئـة( بـةضْــنَةي)ةي
خيَُـــنٕ زا(ٕ بــــة ت ْـــسة بيطـــطٕء طـ ـ يَ بطـ ـطٕ  ،نةضـ ـ ط تيـــنٕ  :بيػــــثُنٕ (
غــةضخ َي ــييـُنٕ نـطز ! (ة خؤؾـة(ةػـثيـ طـؤيو بـةٖــؤي نـ ؾطةنْة(ة بة زيَــينْسا
خـ ضابـؤ(ة  :بًَـآ  :ئةطـةض بطِ(ازاضبــٔ (ةى ئيسزةعــن زةنـةٕ) ئـة(ة ئيُنْةنــةتنٕ
ؾةضَنْثـنٕ بـة خطاخثـطةٔ ؾـج خيَـسةنـنح ! نـة بطةثيــة يـة الًَيــ ء غـةضخ َي ــي
ية ؾةضَـنْ خــ ا)

( – 3ة زةؾـــــــةضَ ىَ  :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼالهســـــا ،
(اتـــة ( :ة بـــة زةّ خةميـــنٕ يــــآ (ةضطـطتٓيـــنْة(ة  ،طــوو ِِ ضيـــن)َنٕ يةغـــةض غـــةض
ضِاطـــطتٔء خيَُــــنٕ طــ تـــٔ  :بـــة نطِْــــ (ف بطزْــة(ة (اتــــة  :بـــة ضـةَيــٓ ــة(ة(
ضِنــــ (ع بطزْـــة(ة) يـــة زةضطـننــــة(ة ب ـــٓة ش((ض ( ،ة خيَُـــــنٕ ط تـــــٔ يـــة ضِؤشى)
ؾـةممةزا زةغــثسضةَـصة َةنـةٕ ؾـةممـة َـةؾـهــيَٓـٔ) (ة خةميــنْيَه خثـة(َـــنٕ
يـآ (ةضطـطتٔ .
بـةآلّ زةــنضة خيَــ ةى خنبـةْس ْةب (ٕ .
ص ٕصْْ،أَْٔاض يٌْ َل ُك نٍْج ب ْٕن)
ئٓسـن (ةى خيَؿــثـط ط نـنٕ  :الط ٕزْْ:اض يٌْجب نْٕوخ ُ
ْـــن(ى ضيـنةـــةن تـــنةاةتة (ةى ٖـةْس َةـــو يــة ظاْنةـــنٕ زةيَـ َيـــٔ  :ضيـــنةةن تنةاـــةح
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ب ـ (ة نــة َ (غـــن يةغـــةض ئــة( ضينةـــة قػـــةى يةطـــة ٍَ خـــ اى بــآ (ةَٓــةزا نـــطز(ة)،
ٖـةْسةَهـيـ ط ت (ةـنْة ( :ؾـةى َ ٕز) ْــن(ة بؤ ٖـةض ضيــنةـةى .
زةـــنضة ئـــةّ بـةغـةضٖــــنتة يـــة تة(ضِاتـــسا بـــنؽ ْةنــــطا(ة  ،بــــةآلّ بيَط َـــنٕ ئـــةّ
بـةغـةضٖـنتةف  ،يـة( بـةؾــةةة نـة ؾيَطزضا(ةتــة(ة  ،ةـنٕ يةبيــطنطا(ة  ،بؤةـةف خــ ا

ؾةضَ (ةةت  :ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ

ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ
ﮄﭼ الـمائـدة ( ،اتة :ئةى خـن(ةٕ نـثيَـايٓــة ! ئـة(ة خيَػـةَاــةضةنةَنٕ ٖــنتة التـنٕ
ظؤضةَــو يــة(ةى نــة يــة نثيَــب ى خـــ ا نــة يـــةالتنْة) زةتنْؿـــنضزة(ة  ،بؤتــنٕ ضِ((ٕ
زةنــنتة(ة(  ،ضـن(خؤؾـييـ ية ظؤضةَو زةنـنح نة خيَ ةػـج ْننــنح ضِ((ٕ بهطةَثـة(ة) ،

ٖـةض(ةٖــــن زةؾـةضَــــ ىَ  :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﯫﭼالـمائـدة ( ،اتـة  :ز (يةنـةنـنٕ) (ؾـةنـنٕ ية ؾــ ةَٓ خؤةـنٕ
الزةزةٕء زةطــؤضِٕ ( ،ة بـةؾــيَو يـة(ةى نــة خيَــ ئـنَؤشطــنضة نطابـ (ٕ  ،يةبيــطةنٕ
نـطز  ،ةـنٕ ئيٗــُنيـينٕ نـطز( (اظةـنٕ يـــآ ٖـيَٓــن) .
ئٓســـن زةضبـــنضةى ضــؤْيةت بـةضظنطاْـــة(ةى ئــة( ضيـــنةة بـةغـــةض طـةيـــ بـــةْ
ئيػــطِائيٌ زا  ،ئةّ زةقـة ية عةبـس(يَــىى نـ ضِى عةبانغـة(ة طــيَطِزضا(ةتة(ة :
ض ْ٘ا ُْعٍُّىْاْ َق اهْْ:إ ٌِّٔ ْ٘ألَع َم يُْخ ِم ْٔا َْألَِّْٙغ ُْ٘ٞض جدمَْ
{ع َْٔاب َْٔع ِب اعْٕز َ
ظ سُُْٔ
ال ُّٕٗ ْع َم ْٜح س َُْٔجٕ َِ ّٔيْْ:لَ ىِاْزُ َف عْاجلَب نُْفَٕقَ ُّيْض جدُٔأْْ،جع ُم ٕاٍْٖ ُ
إٔل ْٜاجلَب نْٔوخا َف َْٛأَُْٖ َق عْع َم ّٗيَْ ْ،ق اهْْ:فَك اٌ ْض جدّْٚزضَ ّٗ اْْا ْْ،فَاتٍخرُِٔ اْ
()1
ض ٍِ( )ٛاتـة  :عـةبس(يَىى نـ ضِى عةباـنؽ خـ ا ية خـؤىء بـنب ضِاظى بــآ  ،زةيَــآ :
ُ
َٔ ظاْنتطةـٔ خةيَـه خـ اّ يـة(بـنضة(ة نة بؤضـ ز (يـةنـةننٕ يةغـةض ال ضـن(ةَهــينٕ
()2
نطِْ (ف زةبـةٕ  ،ئـنةن ئيَػـثنف ٖـةض(إ  ،ةــنٕ ٖــةض ئـة( نــنح (ابـــ (ٕ ؟ ئٓســـن
 )1جاوعْالبٗاُْلمطربْٙبسقيْ. 15255(ْ:
 )2خطغـينضنطزْـِ يةبةض ئة(ةةـة نة يـة(بنضة(ة ظاْيـنضةيـِ ْيــة .
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ضِ((ْ زةنــنتة(ة(  ،زةيَـــآ  ):نــنتيَو ضيــنةةنة بـةغــةض غــةضةنْة(ة بـةضظنطاةــة(ة ،
نطِْ (ؾـينٕ بطز ( ،ة تةَنؾـنى ضيـنةةنـةؾـينٕ زةنـطز ْ ،ـة(ةى بهـة(ةَثــة خــ اضة(ة ،
ئــــة(ةف نطِْــــ (ف بطزْيَــــو بــ ( نـــة خــــ ا خةغـــٓسى نــــطز  ،بؤةـــة نـطزةــــنٕ بــــة
غـ ْٓةتيَـوء  ،زض((ؾــُيَـه ئـنةيـٓـ خؤةــنٕ .

ٖـةض َرب )ٙئةّ ؾـ ةَٓة(اضةف ية قةتـنزة زةطـيَطِةَثة(ة  ،زةيَـــآ  :قٕل ْْ ْ:ﭽ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ أْ:ْٙ
جب دْ)ْْﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼْْ،جب نٌٌْصع ْْا ُْ َو َْأَص مْْ ُث يِْجعمَ ُْْ َف ٌْٕ
()1

خ رُُِْأَوسْٔ،ْٙأَْٔألَز َو ٍِٗ كُ يْب َْْ) ( ،اتــة  :نـة خــ ا زةؾـةضَ ىَ :
زُؤُضَّٔيَْ ْ،فقَاهَْ ْ:ل تأِ ُ
ةنز بهة(ة نــنتيَو ضيننــةَنٕ ٖـةيَــكةْس ( ،ة بـةغــةض غــةضةنْة(ة ضِاةـنٕ طــطح ( ،ةى
ٖـة(ضةَـو ( ،ة خيَيـنٕ (ابــ ( بـةغــةض غــةضةنٕ زا زةنـــة(ىَ  ،خيَُـنٕ طـ تٔ  ):ئـة(ةى
خيَُــنٕ زا(ٕ  ،بـة تـ ْسة ء بـة زيـسزة بيطـطٕ ( ،ة بعأْ ض تيَسا ٖـةةة  ،بـةيـَهــ
خنضةَـعنـنضبٔ  ،خؤتنٕ بدـنضةَعٕ يـة غـعاى خــ ا) زةيَــآ  :ئـة(ة ضـينةةى بـ ( خــ ا يـة
ضِةؿـة(ة ٖـةيَيكـةْـس  ،ز(اةــ بـةغـةض غــةضةنْة(ة ضِاةطــطح ؾـةضَ (ى  :ةـنٕ ؾـةضَنْ
َٔ (ةضزةطـطٕ  ،ةنخـ ز ئة( نـيَ ةتنٕ بـةغـةضزا زةخـةّء خيَثنْـسا زةزةّ  .ز(اى ئـة(ة
ٖـنتٓة شةَـط بـنض) .
ي َيــطةف بـةغـةضٖـنتةنـــنْ َ (غـــن( ٖـــنضِ((ْ بــطاى قـــةآلحء غـــةالَ خـــ اةنٕ
يةغـةض بآ  ،يةطةٍَ ؾيـطعة(ٕء زاض( زةغثة( خيَ ةْسةننْ ء  ،خنؾنٕ يةطةٍَ طةيةنـةةنٕ
بةْ ئيػـطِائيــٌ)زا يةّ غـ (ضِةتةزا  ،نؤتنةينٕ خيَٗنح  ،نة بيَط َنٕ ية ْيَـ غـ (ضِةتة
َةنهــةةةنـنْسا ٖ ،يــ غـ (ضِةتيَــو ئــة( ٖـةَ ( خنْـثـنة ةةى تيَسا بؤ بـةغـةضٖــنت
َ (غـن( ٖـنضِ((ْ بطاى عمّٗ ىاْالط ً) (ة طـةيةنـةةـنٕ تةضخـنٕ ْةنــطا(ة .
بؤةــة ئيَُــة بـــة ْةؾةغ ـيَه زض َةــص ئــة( ئـــنةةتنْةَنٕ تةؾػـيـــط نـــطزٕ  ،تننـــ يــة
تةؾػـيـطنــــطزْ غـ (ضِةتةنــــنْ زةهــــةزا ية(بـــــنضة(ة ٖ ،ــــةَ ( زـــــنضيَ خـ ةَٓــــةض
بطـةضِةَثـــــة(ة بـــؤ ئيَـــــطة ٖ ،ـةضضــــةْس بيَط َـــنٕ ٖــــةض غــــ (ضِةتةف  ،تـــنّء ضـ ـيَص(
نةغـنةةتي تنةـاـةت خؤى ٖـةةة.
 )1جاوعْالبٗاُْْ،لمطربْ،ْٙبسقيْ. 15257(ْ:
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بـةآلّ (ةى بيـٓيُـنٕ خـ اى بـةضظ( َةظٕ ٖـةض زــنضة بـة ؾــيَ اظةَـوء ٖ ،ــةض زـنضة
ية ضِ((ةَهـ ة(ة  ،ئة( بـةغـةضٖــنتنْة زةخنتـةضِ((  ،نـة بــة ٖــةَ (ةنٕ زميـةْيَه تـة(ا(
زةخةْـــة بـةضضــــن(ى ئيَُـــــة  ،ئٓســــن بـةغـةضٖـنتــــ ٖــــنضِ((ٕء َ (غــــن قــــةآلحء
غـةالَ خـ اةنٕ يةغـةض بـآ  ،يةطـةٍَ ؾيـطعـة(ٕ ( ،ة يةطـةٍَ بـةْــ ئيػـطِائيًــسا ( ،ة
ٖـةَ ( ئة( بـةغـةضٖـنتنْةى زةهةى ق ضِئـنٕ  ،نة ية ضــةْس غــ (ضِةتيَو زا ز((بـنضة
زةبٓــة(ة  ،نة بيَط َنٕ ٖي نــنّ يـةّ ز((بـنضة ب (ْة(اْـة  ،ز((بـنضةى ئـنغــنة ْـني ،
بـةيَـهـــ ٖـــةَ (ى ْٗـيَٓيـــ تــــنظةى تيَساةــــة  ،ظاْيــنضةـــ ء تــنّء ض ـيَصى تنةاـــةح بـــة
خؤةــنْيـنٕ تيَــساةـة .
ضُبخاٌ َْال ٖمُّئِْبَخى َدكَْْ،أَغ ّدُْأَُْالْٔإلَْْٔإالْأٌَ ْْ،أَضتغ َف ُسكََْٔأتُٕبُْٔإلَٗ َْ .

ْ
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ده رسي بيست و هي هك م
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ دةسطـةًاْ هة ذةوت ( )7ئـايةتـاْ ثيَلـذىَ  172( :ــ  ، )178هـةَ ذـةوت ئــايةتةد
خـو ى ص ُاو تو ُــا دوو بابـةتى طـةوسةو طـشُط دةخاتــة سِوو :
 /1ثةميـاْ وةسطـشتِى خـو هة وةضـةى ئـــادةَ  ،كة جطــة هـةو ُةثةسطــ
بـة ثةسوةسدطـاس بطـــشْ ٓ ،ـاوبـةػي بؤ د ُةُيَــّ .

 ،تةُيــا ئـةو

 /2بـةطـةسٓـــاتى ص ُايــةن طـةسةاـــاًى ػـــووًى  ،بـةٓـــؤى دُيــا ديطــــيي ئـــاسةصوو
خـو صيي ــةوة  ،وة ضــو ُذُى بـــة طـــةطيَلةوة  ،كــة ٓـةًيؼـــة ٓـةُاطـــة بشِكـيَيـــةتى
طـشةوتـِى ُيــة !

....

()1<= – 1<7

[ <] =1
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀﯁
﯂  ﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وة ياد بلـةوة ! كـاتيَـم ثةسوةسدطـاست وةضةى ئـادةًــض د ُى هـة ثؼـــياْ وةسطــشت
هةطـةس خؤياُى كشدُـة ػـايـةد (فـةسًووى  ) :ئـايـا ًّ ثةسوةسدطـاستــاْ ُيٍ ؟ طــوتياْ :
بــا ! ػـايةدييٌـــاْ د ( ،بؤيــةؾ و ًاُلـــشد) ُــةوةن سِيرى اياًةتـــآ بوَــيَّ  :ئيٌَــة هــةَ
( ِس طــيـــي)يــة ب ـآ ئـاطـــا بووي ــّ ﮃ يــاْ ب َو َي ــّ  :بيَطوًــاْ ثيَؼـــ ــش بــا باثيـش ن ــاْ
ٓـاوبـةػ ــياْ (بــؤ خـــو ) د ُــــا  ،وة ئيٌَــــةؾ وةضــــة بوويــــّ هــة دو ى و ْ  ،ئِحـــا ئـــايا

بـــةوةى كــة ُا ِس طـــ

خش ثةكـاسةكـــاناْ كشدووياُــة  ،دةًاُفةوتـيَِـــى ! ﮔ وة ئـــاو

ئـايةتةكــــاناْ سِووْ دةكـ ــةيِةوة  ،بـةهَـلــــو بطـةسِيَِـ ــةوة (طــــةس سِيَـــى سِ طــــ ) ﮚ وة
بـةطـةسٓـاتى ئةو كةطـةياْ بـةطـةسد خبـويَِـةوة  ،كـة ئـايةتـةكـاُى خؤًاناْ ثيَذ بــووْ
( هـة بـــةسُاًةى خؤًــاْ ػـــاسةص ًاْ كــشد بـوو) كةضــى (وةن كــيف) هــة خــؤى د سُِـ
يةكظـــةس ػـةيــــاْ ػـــويَِى كـــةوت طـــشتى  ،هـــة بـــآ ًــش د ْ بــوو ﮨ وة ئةطـــةس
ويظـــبـاًاْ (صيسى هــآ بلـةيّ) بــةو ئــايةتةُة بــةسصًاْ دةكـشدةوة  ،بــةمَ (ئـاص دًــاْ
كــشدو ئةويــؽ) خــؤى بـــة صةوييــةوة ُووطـــاُذ ػـــويَّ ئـــاسةصووى كــةوت  ،ويَِــةى وةن
ويَِـةى طـةطـة  ،ئةطـةس تيِـى بؤ بيَِى ٓ ،ـةس ٓـةُاطـة بشِكـةيةتــى صًـاُى دةسديَِــآ ،
ئةطـةس و صيؼـى هــآ بيَـِى ٓ ،ـةس ٓـةُاطــة بشِكةيـةتى صًاُـة ػـؤسِةيةتى  ،ئـةوة ويَِـةى
ئةو كؤًةهَـةيـة كة بيَبـشِو ْ بـة ئـايةتةكـاناْ  ،دةجـا بـةطـةسٓــاتاْ بطـيَــشِةوة  ،بـةهَـلــو

بيـــش بلــةُـــةوة ﯫ خش ثــــــشيّ ذــايَ بــا َي ٓــى ئــةو كؤًةهَـــةية كــة بشِو يــاْ بـــة
ئـايةتةكـانــاْ ُةٓيَِــاو  ،طـــةًيؼــــياْ ٓـــةس هــة خؤيــاْ كــشد  .ﯵ ٓـــةس كــةغ خـــو
بيدـاتة طـةس سِيَــى ِس طــ ٓ ،ــةس ئـةوة سِيَـى ِس طــ طــشتوو ٓ ،ــةس كةطـيَلــيؽ طـوً ِش
بلــات ٓ ،ـةس ئةو ُــّ صياُبــاس ْ (ى ِس طــــةايِــة) ﰁ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
حـ ٔد
ال ٔد َُٜٚ ،طــع ِ ٌَُُ ٔيًِ َٛا ٔ
(ﭮ ) ( :ايرُ ٔزٖٜـَ ُ١أؾًُِٗـا َْ :طِـٌُ ايسُُٖـٌٔ  ،أَ ٔٚايؿـ َػازُ َٔـ َٔ األََ ِٚ
َٚاجلَ ُِ ـ ٔع)  ،وػـــةى (ذُ ٔزٖٜـ ـ )١سِيؼـــةكةى بشيـيــة هــة وةضــةى ثيــاو  ،ياخـــود ًِــذ مُى
وسدو بضـوون  ،وة بـةكـاسدةٓيَـِـشيَ بؤ تــان كــؤًـةيَ .
(ﮡ ﮢ)  :و تـــة  :خـــؤى هـــــآ د سُِـــى  ،وػــــةى (ضَ ــًذ) ئيٌَـــة بــــة كـوسديــــى
ُ ًِ ـ ٔد
ط ـًِذُ  َْ :ـصِعُ َ
كةوهَـلشدُـــى ثـــآ دة َهيَيـــّ  ،وة هــة صًــاُى ةةسِةبيــذ دةهَـــآ ( :اي ٖ
دتُ ٔدزِ َع ـُ٘)
ض ـ ًَ َ
ري َ
احلَ ِٝـ ـ َٛإٔ)  ،ئةوةيــة كــة ثيَظــــى ئـــارةيَ د بــــشُِى َ َٚ ( ،ع ِٓ ـُ٘ اض ــع ٔ َ
هـةوةوة خـو صس وةتـةوة  :صسيَـيــةكـةَ هـــآ د سُِــى .
(ﮣ )  :يــاُـى َ ( :يخٔ ـ َك ـُ٘) و تــة  :ػــو َيـِى كــةوت ثيَى طـةيؼـــ .
ُـِٗـ ـٌْ
(ﮧ)  :كــؤى ( َغ ـا)ٟٔٚيــة  ،كة ئةويؽ هة ( َغـ)ٓٞيـةوة ٓــاتوة ( ،اي َػـَ : ٗٞ
َعـ ـ ـِٔ إٔعِـ ٔعكَـ ـ ـادٕ ؾَاضٔـ ـ ـ ٕد)  ،و تــــة َ ( :غـ ـ )ٓٞبشيـيــــة هــــة ُةفـاًييــــةن كــــة بـةٓـــــؤى
بيـشوبشِو يـةكـى خش ثةوة ثةيـذ بووبـآ  ،ئِحـا ( َغـ : َٟٛأَ َِ َـَٔ ٔؾـ ٞايكٖـ ـالٍَٔ َٚايؿَـسِمُ
ج ـ ـُ١
غ ــدَ َْعَٔ ٝ
ن َُـ ــا إَٖٔ ايسٗ ِ
ك ــالٍَٔ َ
ج ــ ُ١اي ٖ
ك ــالٍَٔ َٚ ،ايػٔ ـ ــَٛا َ ٔ١ٜإَٖٔ اي ٔػَٛا َٜـ ــَْ َ١عَٔ ٝ
َب ــ ِ َٔٝاي ٖ
ق ـالٍَٔ) و ( ٔغـ ـَٛا َ )َ١ٜئةوةيــة كــة ( ٔغـ ـَٛا َ )َ١ٜئةاـــاًى
ايـ ٔٗدَا َٜـ ـ ٔ ، )١جيــاو صيى ُ َيــو ْ ( َ
قـ ـالٍَٔ)ة  ،بؤيــــة ًــّ ( ٔغَٛا َٜـ َ)َ١بـــة بــــآ ًش ديـــى  ،يــــاْ بـــة بــــآ ئـاكـــاًيى ًاُــا
( َ
قـ ــالٍَٔ)يـــؽ بــــة طوً ِش يـــــي سِيَ ثيَـِةص ُيـــــّ ٓ ،ــــةسوةن (زُغِ ــد)يـــؽ
كـــشدوةو ( َ
ئةاـاًى ٓيـذ يةتة ( ،زُغِـد) و تة  :طــةس ِس طـــيى  ،ياخــود بــة ئــاًاُخ طـةيؼــ ،
ي سِيَــــى ِس طـــ
بـــةمَ ( ٖٔدَا َٜــ )١و تــــة  :سِيٌَِــــايي  :ئِح ــا كةط ـيَم سِيٌَِ ــايي بل ــش َ
بطـــش َى  ،بيَطـوًـاْ بـة ئـاًــاُخ دةطــات  ،وة كةطــيَم طوًـ ِش بـــآ بــة سِيَ ُةص ُــآ ،
ب ــآ ئـاكـــاَ ب ــآ ًــش د دةب ــآ  ،ضوُل ــة صيس هــة ص ُ ــاياْ تو َي ــزةسةو ُى اـوسِئـــاْ
ق ـالٍَٔ) و ( ٔغـ ـَٛا َ)َ١ٜيــاْ بـــة و تايــةن هـيَلــذ وةتةوة  ،وة ٓـــةسدوو
ٓـــةسدوو وػـــةى ( َ
وػـةى (زُغِد) ( ٖٔدَا َٜـ)١ؾ بـة و تايــةن  ،كة هة ِس طـــييذ و ُيــة .
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، )٢
َٚ ٢احلُ ِه ـُِ َع ًَ ِ ٝـ ٔ٘ به ــَُ ٘ٔ ْٔ ٛبِ ٖك ـ ّ
ُ ِ ًُ ـُ٘ َُبِ ٖك ـ ّ
ػ ـَ : ٔ٤ٞ
الدُ اي ٖ
خـ َ
(ﮮ ﮯﮰ) ٔ( :إ ِ
الدُ ايػٖــ )ٔ٤ٞئةوةيـــة كـــة ػـــــيَم بٔـ َيوَـيـ ــةوة  ،وة ذوكـــــٍ بـــذةى بــــةوة كـــة
(ٔإخِـ ــ َ
نـ َٔ ٔإ َيِٗٝــا ظــاَْ ّا َأ ْٖـُ٘ َٜدِ ًُـدِ ٔؾٗٝــا) َ( ،أخِ ًَـ َد
ض َ :أ ٟزَ َ
مبيَـِيَــةوة ََٚ ( ،أخِ ًَ َد ٔإيـ ٢األَزِ ٔ
ض) و تـة ً :ةيوــى بــة ىى صةوييـذ كـشد  ،وةن بوَــيَى خـؤى بــة صةوييـةوة
ٔإيـ ٢األَزِ ٔ
ُووطـــاُذ  ،ثيَــــى و بــــوو كــة ٓـةًيؼـــة تيَيــذ دةًيَـِيَـــةوةو هــة ٓـةًيؼـــة ًــاو ْ
ض) و تـــة ً :ةيـوــــى ئـــةو
دةبــــآ  ،كـــة هــــيَشةد ًةبـةطــــ هـــة (َأخًَِـ ـ َد ٔإي ـ ـ ٢األَزِ ٔ
ئـاسةصوو ُـةى كـشد كـة هـة صةوى ثةيــذ دةبـّ ُ ،ةن سِووبلـاتة خــو ى ثةسوةسدطــاسو
ئةو ٓيـذ يةتـة كـة هـة طـــةسيَـوة دىَ .
حَُــٌَ َعًَ ــَْ ٢ؿِطٔــ٘ٔ ؾٔ ــ ٞايطٖــ ِٝسٔ :
ح ًَُِــَ َٚ ، ّ١
حَُ ـٌَ َعًَـ ِٝــ ٔ٘ ؾٔ ــ ٞاحلَ ـسِحٔ َ
(﮸ ﮹) َ ( :
حَُ ـ ـٌَ َعًَ ِٝـ ـ٘ٔ ٔؾــ ٞاحلَ ـ ـسِحٔ) هــة كـوسديـــذ دةهَــيَ  :هــة جةُطــذ
ُـ َٗدَٖ ــا ؾٔ ٝـ ـ ٔ٘) َ ( ،
َ
ط ـ٘ٔ ٔؾــٞ
ح َُ ـٌَ َع ًَــَْ ٢ؿِ ٔ
ذةًوــــةى بــؤ كــــشد  ،و تــــة ٓ :يَشػــــي كــشدة طـــةسيَ  ،وة ( َ
ايطٖ ــ ِٝسٔ) و تــــة  :خ ــؤى ًاُ ــذوو ك ــشد ه ــة سِييؼــــِذ  ،بـاسيَل ــى هةخ ــؤى باسكــــشد ،
حَُــٌَ َعًَ ِٝــ٘ٔ) يــاُــــى  :باسيَـ ــلى هةطــــةس بـةس ُبــــةسةكةى
بــــةمَ ئةطــــةس بوَـيَـ ــى َ ( :
بـاسكـشد ٓيَـشػـي كـشدة طـةسو  ،فـؼــاسى خـظـــــة طـةس.
طػ ــا أَٔ ٚي ًِخَ ـ ـس أ ٚيإلعِـ َ ٝـ ـا )ٔ٤و تــــة :
ث َ َٗ ًِٜـثُ َي ـ َٗ ـ ـ َث ّا َ :أدِ َي ـ َع ٔيط ــاَُْ٘ َع َ
(﮺) َ ( :يـ ٔٗـ ـ َ
ث ًَِ ٜـ ـ َٗثُ َي َٗ ـ َث ـ ـ ّا) و تــة  :صًــــاُى دةسكيَؼـــا  ،دةسدةكيَؼ ـآ  ،دةسكـ َيؼـــاْ َ( ،أدِ َي ـ َع
( َي ـ ـ ٔٗ َ
طػــا أَٔ ٚي ًِخَـ ـس أ ٚيإلعَِٝـ ـا )ٔ٤طـةطـــةكة صًاُــى دةسكيَؼـــا هةبـــةس تيَِــويَـى ،
ٔيطــاَُْ٘ َع َ
يـاْ هةبـةس طـةسًا  ،ياْ هةبـةس ًاُذوويـةتـيـى .
() ( :اي َك ـ ــٗ  :تَ َع ٗب ـ ـعُ األَ َ ـ ـسٔ) وة دو ى ػــــــويَِةو س كــــةوتّ  ،وة دةطـــــوتشىَ :
(قَؿَؿِـ ـتُ أَ َـ ـسَ )ُٙو تـــة  :بــــة دو ى ػــــويَِةو سةكةى كـــةوم  ،وة ٓــــةو هَة ػــــويَّ
ٓـة َهـطـيـش وةكـاْ (قؿـ)يـاْ ثــآ دةطـوتـشىَ .
(ﯭ) ( :ايـــُ َثٌُ ُٜكَــاٍُ َعًَــََُِٗٚ ٢ــَ ٔٔ ِٝأحَـ ـدُُٖ َُا  :ايـُٔثِ ــٌُ َْخِــ ٛغٔــبِ٘ َٚغَــ َب ٕ٘  ،أََٚ ِٚؾِـ ــُ
غـ َب٘)ة  ،كـة
غـبِ٘) و ( َ
ػـَ ََ ( ، )ٔ٤ٞثـٌ) بــة دوو و تايـاْ دىَ  ،يةكــياْ ويَِـة  ،وةن ( ٔ
اي ٖ

....
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ٓـةسدووك ــياْ بـــة ًاُــاى ويَِــةْ  ،ياخـــود بـــة ًاُــاى وةطــفى ػــــيَم بـةكـــاسدىَ ،
 َٔ ٢ـ ـ َٔ ايـُ َـا ْٔـ ـ ـ ٞإذ اي ٔٓ ـ ـدٗ
(ايـثٖ ـ ـ ـأْٔ : ٞع َب ـ ـ ـازََ ٠ع ـ ـ ٔٔ ايـُػـا َبٗ ـ ــٔ ١يـ َػ ِٝـ ـ ـ ٔس ٔٔ ٙؾ ـ ـ ِ ََ ٞـ َٓ ـ ـ ـ ّ
ن ٔ ١ؾٔـ ـ ٞاجلََٖ ِٛـ ـ ـ ٔس َٚ ،ايػـ ـ ـبُِ٘  :ؾٔـ ـ ٞايهَـٔ ِٝؿ ٖٝـ ـ َٔٚ ، ١ايـُطـ ــا : ٟٔٚؾٔـ ـ ٞايهَـُِ ٝـ ـ، ١
ٔي ًُُِػـ ــا َز َ
و ٔ َٚ ،يــ َٗ َرا يَـُٖ ــا
ُ ـ ُٔٝع ذَ ٔيـ َ
ٚايػٖ ـهـ ـٌ  :ؾــ ٞايكَ ــدز ٚايـُطــاحَ ٔٚ ، ١ايـُ ِثــٌُ َ :عــاّْ ٔؾـَ ٞ

ؿ ـُ٘ بايــرنِ ٔس َ ،ؾ َك ـاٍَ  :ﭽ ...ﭡ
خ ٖ
ُ ـ ٕ٘ َ
ن ـٌ َِ ٚ
ػ ـ ٔب َٔ ٘ٝـُٔ ُ
َأ َزادَ اهلل تَ َايـ ـٔ َْ ٢ؿ ـ ٞايعٖ ِ
ﭢﭣ ﭨﭼالشـــى ) دووةَ ًـاُـــاى وػـــةى ( ََ َثـٌ)  ،بشيـيــة هــةوة كــة
ػـــيَـم بـة ػـــيَـم بضــآ هـة سِوويَلـــةوة  ،وةن (ْٔـدِ) كـة دةطوتــشيَ َٖ( :ـرَا ايػـْ٤ٞ
غـبُِ٘) كــة
ػــ )٤ٞيــاُى ٓ :ـاوبـةػ ــيةتى هــة كــشين ُيَـوةسِيكـي ــذ  ،وة ( ٔ
ْٔـ ٓد ٔيـرَاىَ اي َ
غ ـبِ ْ٘ ٔيرَاىَ ايػَ )٤ٞو تة  :هة ضؤُيـةتيــيذ  ،وة (َُطــا)ٟٔٚ
دةطوتـشيَ َٖ ( :رَا ايػٔ ْ٤ٞ
و تــة  :هةطـة َهـي ــذ يةكظـــاُة  ،ه ـة ضـةُذيَــيي ــذ  ،ئةطـــةس بطــوتشيَ  َٖ ( :ـرَا ايػــْ٤ٞ
َُطـأ ٕٟٚيرَاىَ اي ـػَ )ٔ٤ٞو تة  :ئةو ػـــة هـة ضةُذيَــييــذ هةطـة َهـيــذ يةكظــاُة  ،وة
دةطوتــشىَ  َٖ ( :ــرَا ايػــ ْ٤ٞغ ــهٌ ذَاىَ ايــػَ )ٔ٤ٞو تــة  :هــة ئةُــذ صةو هــة ثاُـــايي د ،
بـةمَ وػـةى (َٔثِـٌ) طؼــيية هـة ٓــةًوو سِووةكــاُةوة  ،بؤيـة خــو ى بــةسص كـاتيَــم
ويظــوويةتى ويَـضــووُى خــؤى بة ػــــةكـاْ هة ٓــةًوو سِوويَلـةوة  ،هـة خـؤى دووس
خبــاتــةوة كـة وةن ٓيــض كــاَ هـة دسوطــلش وةكــاْ بضـــآ  ،يـاْ دسوطــ كش وةكــاْ
وةن وى بضــّ  ،هة ٓيـض سِوويَلةوة  ،وػـةى (َٔثِـٌ)ى بةكـاسٓيَِــاوة  ،فةسًوويـةتى :
ﭽ ...ﭡ ﭢﭣ ﭨﭼ الشـــى

خـو ُيــة  ،يــاُى هة ٓـيـض سِوويَـلــةوة .

 ،و تــــة ٓ :ــيض ػــــيَم وةن ويَِــةى

....
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
هــةَ ذــةوت ئـــايةتةد خـــو ى ثةسوةسدطـــاس دوو بابـــةتى طـــشُط بــاغ دةكـــات  ،كــة
ثةيوةُذييـاْ بــة ٓــةًوو بـةػــةسةوة ٓــةية  ،ئِحـا ئيٌَـة هةبــةس سِيػـِايي ئـةَ ذـةوت
ئـايةتة ًوبـاسِةكـةد  ،طـةساى ئــةو دوو بابـةتة طـةوسةو طـشُطـة دةدةيـّ :
دياسة خــو ى ثةسوةسدطــاس دو ى ئـةوةى باطــى ٓـةػــ هـة ثيَػـةًبــةس ُى ثايةبــةسصى
خــؤى كــشد هــةَ طـــووسِةتةد  ،كــة بشيـــى بــووْ هــة (ئـــادةَ ُ ،ــووح ٓ ،ــــوود  ،ؿـــــاهَس ،
ي ـٚٛط  ،ػـوةةيب ً ،ووطــاو ٓـاسِووْ) ؿــةمت طـةىًى خـو هةطـةس ٓـةًوويـاْ بــآ ،
ئِحـــا خـــو  ئــةَ دوو بابـــةتة دةخات ــة سِوو  ،كــة بــؤ ٓـــةًوو ًشيظـــايةتيى طـــشُطّ ،
طـــةسةتا بابـــةتى يةكــةَ دةخــــاتةسِوو  ،كــة خـــو بـة َهــيَّ ثــةمياُى هــة وةضــةى ئـــادةَ
ذـةوو وةسطـشتوة  ،كـة تةُيــا ئـةو بــة ثةسوةسدطــاسو ثةسطـــــش وو ٓـةًةكــاسةى خؤيـاْ

بض ُـ ــّ  ،دةفـــةسًوىَ  :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ  ،وة يــاد بلــةوة ئــةى ًشيظ ــ ! كـــاتيَم ثةسوةسدطـــاست هــة
وةضةى ئـادةَ  ،هة ثؼــياُةوة وةضةكةياُى وةسطـشت  ،وة هةطـةس خؤياْ كشدُـة ػــايةد ،

ث َي ــى فــةسًووْ  :ئايـــا ثةسوةسدطـــاستاْ ُــيٍ ؟! ﭽﭵ ﭶﭷ ﭸﭼ  ،طوتيــاْ  :ب ــا ،
ػــايةدييـٌاُــذ  ،و تة  :ػـايةديي دةدةيّ كة تةُيــا تـؤ ثةسوةسدطــاسو طــةوسةو طــةسوةس

سِيصى دةسًـاُى  ،وة ٓـــةس تـؤ خـاوةُــٌاُى  ،ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﭼ  ،بؤية ئـةو سِ طـــيية دةخةيِـة سِوو ُ ،ـةوةن سِيرى اياًـةتـــآ بوَـيَــّ :
ئيٌَـة هـةو ِس طـــيية بـآ ئـاطـا بوويّ  ،كة خـو بـةُذةكـاُى و دسوطـ كشدوة  ،بـة صًاُى
ذايَ ػـايةديي هةطـةس خؤياْ دةدةْ  ،كة تةُيا خـو  ثةسوةسدطــاسياُةو  ،خاوةُيــاُةو
ًؼـووس خؤسياُة  ،كةو تـة  :دةبآ هة دُياد بـة دو ى سِيَبــاصو بـةسُاًــةى كةطــيَلى ديلـة
ُةكـةوْ  ،جطــة هـة خـو  ،وة بــة ػـيَوةيــةن ًاًةهَـة هةطــةيَ ػـــيَلى ديلــةد ُةكــةْ ،

....
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دةيلـةْ  ،هـة ٓــةًوو سِوويَلـةوة  ،ﭽﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ٓ ،ـةسوةٓـــا بؤيــة ئــةو ِس طــــيية
دةخةيِـــة سِوو ُ ،ـــةوةن هـــة سِيرى اياًـــةت ٓـةهَظــ ــاُةوةد بوَـيَـ ــّ  :بيَطـ ــوًاْ بـــا
باثي ــش ناْ ثيَؼــــــش ٓـاوبـةػ ــياْ بــؤ خـــو د ُــا  ،ئيٌَــةؾ وةض ــة ب ــوويّ وسد بــوويّ
هـــةثاؾ و ْ ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ  ،ئِحــــا ئــــايا بـةٓــــؤى ئةو ُـــةوة كـــة

ُآـةق ُا ِس طـ بووْ هةطـةس بـةتـا َي بووْ  ،ئيٌَةؾ طض دةدةى ؟ ﭽﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﭼ  ،وة ئاو بةو ػيَوةية ئايةتةكاُى خؤًاْ سِووْ دةكةيِةوة ،
وة بؤ ئةوةى بطـةسِيَِـةوة  ،و تة  :ئــاو بــةو ػـيَوةية ئـايةتةكــاْ سِووْ دةكـةيِــةوة  ،بـؤ
ئـةوةى ًشيظـةكـاْ بض ُّ كــة ئــاو دسوطــ كـش وْ  ،وة خـاوةْ ثةسوةسدطــاسى خؤيــاْ
بِاطـّ  ،وة سِووُلشدُةوةى ئةو ِس طـــييـاُةؾ ئوًيَـذى ئةوةى هــآ دةكـشيَ  ،كة ئةو ُةى
ي بووْ ُآـةق بووْ دووسبـووُة هة ٓـةق  ،بطـةسِيَِـةوة بـؤ ىى خـو .
ىسِ َ
ئِحـا خـو  ديَـة طــةس باطـي بـةطـةسٓــاتى دووةَ  ،باطـي ص ُـايةكــة  ،كـة خــو هـة
ئـاييِـى خؤى د ػـاسةص ى كـشدوة  ،بـةمَ ئةو وةن ضـؤْ ًـاس كيـف هـة خـؤى د دةسُِـــآ ،
يـــاْ وةن ضــؤْ ًـشيظــــ بـــةس ثؤػـــاكةكة هــة خــؤى د دةسُِ ـآ  ،ئـــاو ئــةو ػـــاسةص يي
ص ُظــــ ص ُيـ ــاسييةى هـ ــة خـــــؤى د سُِـيـ ــوة  ،وة كــــاسى ثيَِةكــــشدوة  ،طـةسةاــــاًيؽ
ػـةيــــاْ طــــشتوويةتى تووػـــى طـةسطــــةسد ُيى ًـــايَ ويَش ُيــــى بـــووة  ،دةفـــةسًوىَ :

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﭼ  ،وة بـةطـةسٓـــــاتى ئــــةو كةطـــــةياْ بـةطـــــةسد خبــ ــويَِةوة  ،كــــة
ئـايةتةكـاُى خؤًـاناْ ثيَـذ بووْ  ،و تـة  :سِطــةكـاُى فةسًايؼــى خــو  ،كـة ًـةسد ُيـة
ِس طـــةوخؤى ثيَيـذ بـّ  ،ضوُلـة وةذى تةُيا بؤ ثيَػةًبـةس ُة  ،بـةمَ ًةبـةطـ ئةوةية
خـو هة ئـايةتةكـاُى خؤى د ػـاسةص ى كشد بوو  ،ئةَ اوسِئـاُةؾ وةن ضؤْ ًوذـةمــةد
هة د َي طيِةى خؤيـذ كـؤى كشدبـؤوة  ،بـة ٓـةًــاْ ػــيَوة هةبـةسدةطـــى ٓــةس كةطـيَلى
ديلةػذ بآ  ،دةتو ُآ هة ةةاـ َى دهَى خؤيذ كؤى بلـاتةوة  ،و تة  :ئةو ئــايةتاُة ئيَظـــا
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هةبـةسدةطــى ٓـةس كةطــيَلى ديلةػـذ ٓــةْ  ،ئةطــةس بيـةوىَ بــةسةو سيَـبــاصو سِيٌَِـايــي
خـو ى ثةسوةسدطـاس بضــآ  ،هة ئـاييِـى ئيظالَ ػـاسةص بـآ  ،ئـةوة خــو ئـاطــاُى كــشدوة

بــؤى  ،وةن دةفــةسًوىَ  :ﭽ ﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﭼ القمـــر ،
و تة  :اوسِئـانـاْ ئـاطـاْ كـشدوة بؤ فيَـشبـووْ  ،ئايـا كةغ ُية هـيَى تيَـبطـات ؟

بؤيــةؾ و دة َهـيٍَ  ،ضــوُلة هــة ثــةمياُى كؤُــذ دة َهــآ  :ئــةو كةطـــة يةكــيَم بــووة هــة
ثيَػـةًبـةس ُى خـو  ،بـةمَ بيَطوًاْ ثيَػـةًبـةس ُى خــو ثاسيَــضس وْ هـة ٓــةهَة  ،بـةهَـلــو
ئــــةوة ويَِ ــةى ص ُـاي ــةكى خش ث ــة  ،ئِحــا ك كةط ــيَلى دياسييـل ــش و بووب ــآ  ،ك خـــو ى
كـاسبـةجـآ ئةو ويَِــةيةى ٓيَِابيَــةوة بـةطـؼــــى  ،بـؤ ٓــةس كةطـيَم كـة خــو ػــاسةص ى
دةكـات  ،بـةمَ بـة ثيَى ص ُياسيي ػـاسةص ييـةكـةي سِةفـاس ُاكـات  ،وة ص ُيـاسييـةكـةى كـاس

ثيَِاكـــات  ،وة طـةسةاـــاَ ػـــةيـاْ دةيطـــش َى طـةسطـــةسد ْ ب ــآ ًــش د دةب ــآ  ،ﭽﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﭼ  ،وة ئةطـةس ويظـــبـاًــاْ (صيسى هــآ بلـةيّ) بــةو ئـايةتةُــةى كـة

ثيٌَاُ ــذ بووْ  ،وة ػـــاسةص ًاْ كشدبــوو هـيَي ــاْ  ،بـــةسصًاْ دةكــشدةوة  ،وةن ضــؤْ خـــو
فشيؼــةكـاُى و دسوطـ كـشدوة  ،كة ُاتو ُـّ هة سِيَى خـو ىبـذةْ بــآ فةسًاُيــى خــو
بلةْ  ،ضوُلة ئيِظـاْ بة ئايةتةكاُى خـو بةسص دةبيَـةوة  ،هة ٓةًوو سِوويَلةوة  ،و تـة :
هة ئاطــيَلى ُضًةوة دةضيَـة ئاطــيَلى بةسص  ،هةسِووى  :ئيٌاْ ،خو ثةسطــيي  ،سِةوػــ ،
بيـشكشدُـةوة  ،هة ٓـةًوو سِوويَلةوة ئيِظـاْ بــة ئـايةتةكــاُى خــو ى ثةسوةسدطــاس بــةسص
دةبيَـةوة  ،ﭽﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ﮲ﭼ  ،بـةمَ خؤى بـة صةوييـةوة

ُووطـــاُذ ػـــويَّ ئـــاسةصووى كــةوت  ،و تــة  :ئيٌَــة ُةًاُويظـــ صيسى هــــآ بلــــةيّ ،
ئـاص دًـاْ كـشدو  ،ئـةويؽ بـة ويظــى ئـاص د ُـةى خؤى  ،خؤى بــة صةوييـةوة ُووطــاُذ ،
كـةوتـة ػـويَّ ئـاسةصووةكـاُى صةوى  ،طـةسةاـاَ طـةسى بـة فةتــاسةت ضــوو .

دو يــي خـــو ى كـاسبـــةجآ ويَِةيــةكى بــؤ ديَـِيَـ ــةوة  ،دةفــةسًوىَ  :ﭽ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸﮹﮺﮻﮼﮽ﭼ  ،ويَِــــــةى ئــــــةو ص ُـــــا
ىدةسة  ،وةن ويَِةى طـة و ية  ،ئةطـةس تيِى بؤ بيَِـى ِس وى بِيَـى بـة دو ى بلــةوى ،
ٓـةس ٓـةُاطـة بشِكـةيةتى صًاُـى دةسديَِـآ  ،ئةطـةس و صيؼـى هــآ بيَِـى ٓــةس ٓـةُاطــة
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بشِكـةيـةتـى صًـاُة ػـؤسِةيةتى  ،ئِحـــا طــة كــة ٓـةُاطــة بشِكةيــةتى هةبــةسئةوةية ،
كة كؤئةُـذ ًى ٓـةُاطــةد ُى تةطـلــة  ،و تـة  :ص ُايـةكيؽ كـة دةكــةويَـة دو ى ًةتــاع
تةً ــاةى دُيــا  ،ك دُيــاي بيَـــة دةطـــ  ،يــاْ ُةيةتــة دةطـــ ٓ ،ـــةس ضـــاو هــة دةطـــ
ضـاوبشطـــيية ٓ ،ـــةس تيَـــش ُـابـــآ  ،وة هــة ِس طـــييـــذ ًشيظـــ  ،تةُيـــا بـــة يــادى خـــو و
ثةيـوةُذيـى هةطـةيَ خـو و خؤس كـى سِووذيـى  ،تةطـةهــالى دىَ  ،ئةطــةسُا ضـةُذةى دُيـا
ٓـةبــــآ  ،دة ٓيَِــذةى دى د و دةكـــات ٓ ،ـةسطيــض ضـــاوى ت َيــش ُابــآ ٓ ،ـــةس ٓـةطـــ بـــة
بشطــيةتيـى تيَِـوويـةتيى دةكـات  ،ثيـشةًيَشى ػــاةيـشيؽ جــو ُـى طوتــوة :
تةمـاع وةك ئـاوى سـويَرى دةريـايـة

يـةر دةخيـؤيتـةوةو تةسـةلالت نايـة

ديـاسة ئـاوى طـويَش تـا بيدـؤيـةوة  ،صيـاتش تيـِووت دةبــآ .

ئِحــــا دةفـــةسًوىَ  :ﭽ﮿ ﯀﯁ ﯂  
 ﭼ  ،ئةوةؾ ويَِـةى ئةو كـؤًةهَـةية كة بيَبـشِو ْ بـة ئـايةتةكــاناْ ،
دةجا بـةطـةسٓـاتاْ بطـيَشِةوة  ،بـةهَـلـو بيـش بلـةُةوة .
ضوُلة ئةطـةس ئيِظـاْ بيـش ُةكـاتةوة هة بـةطـةسٓـاتةكـاْ  ،ئـةو ثةُـذو ةيبـشِةتــةى
ي  ،ئــةوة ًاُــاى و ي ــة ٓــيض طـــوود ُابيِ ــآ ٓ ،ـةُ ــذىَ ك ــةغ
تيَيـاُذ ي ــة  ،وةسى ُةطـــش َ
كـــيَباْ صيس دةخـو َيـِيَـــةوة  ،ػـــ صيس دةبيظــــآ  ،بـــةمَ ثةُــذى هــآ وةسُاطـــش َى  ،هــة

بيَـزيِـطى ُــاد ت ِ ،س ُاًيَِـآ كـة ئـةوة ك دةسغ ثةُـذو ةيبـشِةتيَـلى تيَذ يــة ؟ ﭽﯬ
ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ  ،ئــــــةوة خش ثـــــ ــشيّ
ويَِـ ــةية بـــؤ كؤًةهَـ ــيَم كـــة بـ ـشِو بــــة ئـايةتـةكــــاُى ئيٌَـ ــة ُـآـ ــيَِّ  ،وة بيَطـ ــوًاْ
طــةًيؼـياْ ٓـةس هة خؤياْ كشد  ،ئةو ُةى كة بيَبـشِو دةبـّ بـة ئـايةتةكـاُى خـو  ،بـةو
ٓـةهَويَظــةياْ ٓـةس طــةَ هة خؤياْ دةكـةْ  ،خـؤ ُاتو ُـّ طــةَ هـة خــو بلــةْ  ،خــو
صيس ه ــةوة بـــةسصتشة بـةُذةكـــاُى بـو ُ ــّ طــــةًى ه ــآ بل ــةْ صيــاُى ث ـآ بطــةيةُ ــّ ،
ياخـود بـة طويَـ ِش يةهَيـى ضـاكــةياْ طــووديَلى ثـآ بطـةيةُــّ  ،وةن خــو هـة ػــويَِيَلى
ديلـــــــةد

دةفـــــــةسًوىَ  :ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ
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ٓ ،ـــةس كةطــيَم ضـــاكةيةن بلـــات  ،طـــوودةكةى بــؤ

خؤيةتى  ،وة ٓـةس كةطيَم خش ثةيةن بلــات  ،صيـاُةكـةى بؤ خؤيـةتـى .

هــة كؤتــايي د دةفــةسًوىَ  :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﭼ ٓ ،ـةس كةطـيَم خـو سِيٌَِايي بلـات ٓ ،ـةس ئةوة سِيٌَِـايي كـش و  ،سِيَـى
سِطـ طـشتوو  ،وة ٓـةس كةطيَم خـو طوًـشِ ى بلـات ٓ ،ـةس ئةو ُـّ صيـاُباس ْ .
بيَطوًاْ وةن جاسى ديلـةؾ باطــٌاْ كـشدوة  ،خــو ى د دطــةس ُـة هـة طـؤتشة سِيٌَِـايي
كةغ دةكات دةخياتة طةس سِيَى ِس طـ  ،وة ُة هة طؤتشةؾ كةغ طوً ِش دةكـات دةخيـاتة
ديصةخ  ،بـةهَـلو بة ثيَضةو ُةوة  :خـو ى بة بـةصةيي ئةو ٓـةًوو ثيَػـةًبـةس ُةى (عً ٗٝـِ
ايؿــالٚ ٠ايطــالّ) ُــاسدووْ  ،ئــةو ٓـــةًوو كـيَبـــةى ُــاسدووْ  ،ئــةو ٓـــةًوو ًؼـــووسةى
خـو سدوة هة ًشيظةكـاْ هةطـةس صةوى  ،وة ئـاطـاد سى كشدووُةوة كـة :
بـة دو ى ػـةيــاْ ُةكـةوْ  ،وة ثيَػـةًبـةس من ُــاسدووْ  ،ػــويَِى ثيَػـةًبــةس ُى ًــّ
بلـةوْ  ،بـةسُاًـةَ ُـاسدوة كة ٓيـذ يةتـى تيَـذ ية  ،ػـو َيـِى بلـــةوْ  ،ئـاطـاتــاْ هــآ بــآ
ػـــةيـاْ فشيـوت ــاْ ُــةد ت ُ ،ةتـش ص َي ــّ ُ ،ةخوـيظ ــليَّ  ،هــة ًــّ دووس ُةكةوُــةوة  ،وة
ئةطـةس ٓـةهَةيةكيؼــاْ كشد  ،بطـةسِيَِـةوة بؤ ىى ًّ تؤبـة بلةْ  ،هيَــاْ خؤؾ دةبــٍ !
ًاُــاى و يــــة كــة دةفــةسًوىَ ٓ :ــةس كةطــيَم خــو ٓيذ يــةتى بــذ ت ٓ ،ـــةس ئـةوة سِ َيــى
ِس طـ طـشتوو  ،وة ٓـةس كةطيَم ئةو طـوًشِ ى بلــات  ،كـةغ ُيـة ٓيذ يـةتى بـذ ت ٓــةس
ئــةوة صيـاُبـاس  ،و تة  :بــة ثيَـــى ئـةو ياطــاياُةى كـة خــؤى ُــاسدووُــى  ،ديـاسة ويظـــى
خـو سِةٓـاو بـآ طِووسة  ،بـةمَ ويظــى خـو  ،بـة ثيَـى د دطــةسيي ذيلٌـةت بــةصةيي
خـو كـاس دةكـات  ،وة خـو طــةَ هة كــةغ ُاكـات .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًةطـةهــ ــةي يةكــ ــةَ  :كــــة خـــــو دةفــ ــةسًويَ  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ  ،ئــةَ ط ــآ ئـايةت ــة ًوباسِةكــة ِس طــــة ًاُـايةكةي ــاْ بـــةَ
ػــيَوةيـة :
يــاد بلـةوة ! كـاتيَم ثةسوةسدطــاست وةضـةى ئـادةًـض دةكــاُى هـة ثؼـــياْ وةسطــشت
{يـــاُى ثؼـــ بـــة ثؼــــ (ُ ٝـٌْ ب ـ َد ُٝــٌ) هــة سِيَــى ص وصيَـــوة هــة ثؼــــى يـةكـــذى
دةسيـٔيَِـــاْ}  ،ئِحـــا هةطـــةس خؤيــاُى كشدُــة ػـــايةد  ،ثيَــى فــةسًووْ  :ئـــايا ًــّ
ثةسوةسدطـــاستاْ ُيــٍ ؟ طوتيــاْ  :بــا  ،ػـايةدييٌــاُذ كــة ٓـــةس تــؤ ثةسوةسدطـــاسًاُى ،
(ثاػـــاْ خـــو دةفـــةسًوىَ  ) :بؤيــةؾ ئــةوةًاْ كـــشدْ  ،تاكـــو سِيرى ٓـةهَظــــاُةوة ،
(ايـاًـةت) ُةهَـيَــّ  :ئيٌَـة هـةَ سِ طـــيية بيَـئـاطــا بوويــّ ٓ ،ـةسوةٓــا بـؤ ئــةوةى كـة
ُةهَـ َيـّ  :بـا باثـيــش ُى ئيٌَـــة هـة ثيَـــؽ ئيٌَـةد ٓـاوبـةػـــياْ بـؤ تـؤ د ُـابوو  ،وة
ئيٌَــةؾ وةضــةى ئــةو ْ بوويـــّ  ،ئِحـــا ئـــايا بـةٓـــؤى ئــةوةوة كـــة ئـــةو ْ سِيَطـــاى
ضةوتـيـاْ طـشتبـوو  ،ئيٌَةؾ بـةدو يـاْ كـةوتيــّ  ،دةًـاُـفةوتيَِـى ؟ (دو يي خــو 
دةفـةسًوىَ  ) :ئـاو ئـايةتةكـاُـٌاْ سِووْ دةكـةيِـةوة  ،بؤ ئةوةى بطـةسِيَِـةوة .
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باسيك هل با ر ه ى .هب يمان و ه ر كرتني خو ا و ه
هل هب ند ه كا ني  ،هك هت نيا هئ و ببو ر ستن
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ص ُــاياْ دوو ِس يــاْ ٓـةْ  ،دةسبــاسةى تةفظـــيـشكشدُى ئةَ ئـايةتــاُة :
أ  -سِ ى يةكــــةَ  :ك ــة ِس ى صيسبـــةى ص ُاي ــاُى سِيضــــوو هــة ص ُيــاسيي د هةطـــةسة (بـــة
بؤضـووُى ًـّ)  ،ئةوةيـة كة خــو ى كـاسبـةجــآ ًشيظةكــاُى و دسوطــ كـشدووْ ،
وةن ئةوةى فةسًايؼــى هةطةيَ كشدبّ  ،ثيَى فةسًووبـّ  :ئـايا ًّ ثةسوةسدطـاستاْ
ُيــٍ ؟ ئةو ُيـؽ ػـــايةديياْ د بـآ  ،طوتـبيـاْ  :بـا  ،تـؤ ثةسوةسدطــاسًاُى  ،و تــة :
خـو ًشيظةكـاُى و دسوطــ كــشدوة  ،وةن بوَــيَى ثةميــاُى هـيَوةسطـشتيــّ  ،يــاُى :
ه ــيَشةد ئـةً ــة ويَِةي ــةكة خـــو دةيـٔـيَِ ــيَـةوة  ،يـاُـــى  :ئـــةى ًـشيظـــةكاْ ! ًـــّ
ثةميـامن هــآ وةسطــشتووْ  ،كـة تةُيـــا ًـّ بــة ثةسوةسدطــاسو ثةسطــــش وى خؤتــاْ
بض ُــّ ! كـة ئــةو ًاُــايةؾ وةن دو يـي صيـاتش باطـي دةكـةيّ  ،صيـاتش بــة ةةاــىَ
دهَــةوة دةُووطــآ  ،دو يـي ًّ ضةُـذ ْ بـةهَـطـةى هةطـةس ديٌَِــةوة .
 سِ ى دووةَ  :كة ئةويؽ رًـاسةيةكى صيس هة ص ُاياْ تةبـةُـِييــاْ كـشدوة  ،دةهَـيَّ :خـو بـةسهـةوةى ًشيظةكـاْ دسوطـ بلـات  ،هةطـةس ػيَوةى طـةسدى طضـلة ٓ ،ــةًوو
وةضــةى ئـــادةًى هــة ثؼـــ ئـــادةَ دةسٓيَِــاوةو دو ُــذووُى  ،كشدووُيــة ػـــايةد
بـةطـةس خؤياُـةوة  ،وة ئةو وتوويَـزة كة خـو ى ثةسوةسدطــاس هيَـشةد باطـي دةكــات ،
ذةايقـــةتى ٓـةبـــووة ُ ،ــةن ويَِــة بــآ  ،خـــو باطــي بلـــات  ،بــؤ ئــةوةى ئيٌَــة
تيَبطـةيةُآ  ،يـاُى  :بـة صًـاُى وتــاس طوتـش وة ُ ،ــةن صًــاُى ذــاأل .
ٓـةهَبـةت ــة ص ُ ــاياْ هةوب ــاسةوة ثؼــــياْ بـــة ضــةُذ فةسًوودةيــةن بـةطــــوة  ،كــة
سِةُطـة ئةوةى طـةُةدةكــةى هـة ٓــةًوو ْ بــةٓيَضتش بـآ  ،ئـةَ دةاـة بـآ  :شعَـٔٔ ابِـٔٔ
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ظ ِٗـسٔ عدََّ بٔ َٓ ِ َُــإَ َٓٔ ِ ٜــَ ٞعسَ َؾـَ١
خـرَ اي ًٖـُ٘ ايــُٝثَامَ َٔـِٔ َ
َع ٖبــاعٕ َعـِٔ اي ٖٓ ٔبــَ ،  ٞقــاٍَ  :أَ َ
ن ًٖ َُ ُٗـِِ قٔـ َبالّ ،
ن ٌٖ ذُز ٖٜـ ٕ ١ذَزَأَٖـا  ،ؾََٓ َث َسُِِٖ بَ َِٜ َٔٝدَ ِ ٘ٔ ٜنـايـرٖز ُ ،ـِٖ َ
خ َسجَ َِٔٔ ؾُ ـًِ ـ ٔب٘ٔ ُ
َؾـأَ ِ

قَ ــاٍَ  :ﭽﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ
ُُ٘ َأحِ َُد بسقِ  ، )2455( :قَاٍَ اهلََ ِٝث ُٔـ: ٞ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼز{َأخِ َس َ
زُايـ ـ ــ٘ زُ ـ ــاٍ ايؿ ـ ــخََٚ ، ٝأخِ َسَُـ ــُ٘ ايٖٓطـ ـــا ٞٔ٥ؾ ـ ــ( ٞايهبـ ـ ــس )٣بـ ــسقِ ، )11191( :
ضـ َٓاد َٚ ،ايبَٔ َٗ ِٝكـ ٞؾ ـ( ٞاألمسـاٚ ٤ايؿـؿا )
خ ُ ٝاإلٔ ِ
ؾـ ٔ
َٚاحلَانُِٔ بسقِ َ َٚ )75( :قـاٍَ َ :
غـ ٝب األزْ ــؤٚط  :زُ ــاي٘ كــا زُــاٍ ايػــٝد غ ٝــس نًث ــّٛ
ف َ َٚ ، )327( :قـ ـاٍَ ُ
بــٔ ُب ــس َــٔ زُــاٍ َطــًِ  ٚكــ٘ أمــد ٚابــٔ َ ـ ٚ ،ذنــس ٙابــٔ حبــإ ؾــ ٞايثكــا
ََ ٚق ـاٍَ ايٓط ـ ــا : ٞ٥يــٝظ بــايكٚ ، ٟٛزُ ـ ابــٔ نث ٝـ ـس ٚقؿــ٘ عًــ ٢ابــٔ عبــاع ٚ ،قــاٍ
األيباْٖ : ٞرا حدٜث ؾخ ، ٝبٌ َٖ ٛعٛاتس ايـُ ٓ ٢نُا بٓٝع٘ ؾـ ( ٞايؿـخٝخ)١
( ، })1623و تـة  :بيَطوًــاْ خـــو هــة ثؼــــى ئـــادةَ ثــةمياْ وةسطـــشت هــة ُــةةٌاْ (كــة
ديهَـ َي ــلة هــة تةُيؼـــ ةةسِةفــة) هــة سِيرى ةةسِةف ــاتذ  ،هــة ثؼــــى ئـــادةًةوة ٓـــةًوو
وةضةيةن كة دو يـي دسوطــى كـشدوة  ،دةسئـيَِـاْ هة ثيَؽ خؤى  ،بــووى كشدُــةوة ،
دو ي ــي دو ُ ــذُى فــــةسًووى  :ئـــايا ًــّ ثةسوةسدطـــاستاْ ُــيٍ ؟ طـوتي ــاْ  :ب ــا  ،تاكـــو
دةطـاتة وػـةى (ﮓ).

بـةمَ بـةسِ ى ًـّ ئةَ بؤضـووُةى دووةَ  ،طــشء ئيؼـلـاهــى صيس دسوطــ دةكــات ،
بؤية ثيٍَ و ية ٓـةس كةطيَم بـاؾ طــةساى ئـايةتةكــاْ بـذ ت  ،دهَـِيــا دةبــآ كـة ئـةَ
بؤضـووُ ــةى دووةًي ــاْ سِ طـ ــ ُي ــة  ،بـةهَـلـــو ِس ى ِس طـــ ٓـــةس ئةوةي ــة ك ــة خـــو ى
تو ُــاو ص ُــا دةيــةوىَ ثيٌَــاْ بفــةسًوىَ  :ئــةى ًشيظةكـــاْ ! ئ َيــوةَ هةطـــةس طشوػــــيَم
دسوطـــ كــشدوة  ،كــة بــض ُّ ًــّ ثةسوةسدطـــاسو بـةخيَوكـــةسو سِيصيـــذةسو رييَِــةسو
ًشيَِــةستـاُـٍ  ،صيِذووكـةسةوةتـامن  ،وة ًؼـووسخـؤسى دُيـاو دو سِيرتـامن  ،وة ئيَـوةَ
و دسوطـ كـشدوة  ،وةن ثةميـامن هيَوةسطـشتبـّ  ،اظـةَ هةطــةيَ كشدبــّ  ،وة ئيَـوةؾ
ػـايةدييـــاْ هةطـــةس خؤتــاْ د بـــآ  ،يـاُـــى  :ئــةو ػـــايةديى هةطـــةس خـــؤد ُة  ،ئــةو
ثةميـاْ هــآ وةسطيـش ُـة  ،بة صًـاُى ذـايَ بـووة ُ ،ــةن هة دُيــاى و ايـع د بـووبـآ .
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(عب ــد ايــسٓمٔ ب ــٔ ْاؾ ــس ايطٓــ د )ٟهـــة تةفظـيـــشةكةى خؤيـــذ (تٝط ــري ايه ــسِٜ
()1
اي ـسٓمٔ ؾـ ـ ٞتؿطــري نـ ـالّ ايـُ ٓٓـ ـإ)  ،هـــة تةفظـيـــشى ئــةوةد كــة دةفـةسًـــوىَ :
ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،

ض ـًَُ ََٜٚ َٕٛعَٛا َي ـدَُ َٕٚقسِ َْ ـاّ َب ِ ـدَ
ُ َ ـ ـ ًَُِِٗ َٜعََٓا َ
ؾـ ـالَ ٔبِٗٔ ذُزٖٜعَ ـ ـُِِٗ َ َٚ
خـ ـ َسجَ َٔ ـِٔ َأ ِ
دة َه ـآ ( :أَ ٟأَ ِ
َقسِٕ)  ،و تة  :خـو هة ثؼــــى ًشيظةكــاْ وةضـةكةياُى دةسٓيَِـاوة  ،وة و ى هيَلـشدووْ
كة ص وصيَ بلــةْ ًِ ،ذ هَـيـاْ هــآ ثةيـذ بـآ  ،طـةدة هة دو ى طـةدة .
ئِحـا (عبد ايسٓمٔ بٔ ْاؾس ايطٓ دٓ )ٟـةس هة ٓـةًاْ ىثـةسِةى ثيَؼــوود ئــاًارة
بـة ِس يةكـةى ديلـةؾ دةكـات  ،كة ئيٌَـة بـة بيَـٔيَـضًاْ ص ُــى  ،ئـةويؽ بــة (قٝـٌ)يَـم
ح ـ َِٔٝ
خ ـرَ اهلل اي ــُٝثَامَ َع ًَــ ٢ذُز َ ٜـ ٔ١عدَّ ٔ
باطــي دةكـــات  ،دةهَــــآ  ٚ ( :ق ٝــٌ  َٖ :ـرَا َ ٜـ ِّْٛأَ َ
ػ ٔٗدُٚا ب َر ٔيوَ  ،ؾَاحِ َعجٖ َعًَ ِٔ ِٔٗٝب َُـا
طِٗٔ ؾَ َ
ُُِِٗ َِٔٔ ظَ ـ ِٗسَٔٚ ٔٙأَغِ ـ َٗ َدُِِٖ َعًَ ٢أَ ِْؿُ ٔ
دسَ َ
اضـع ِ
خـسَ، )٠
ن ِؿـ ٔسِٖٔ َٔ ٚع َٓـا ٔدِٖٔ ٔؾـ ٞايـ ٗدْٔٝا َٚا ٔ
ظ ًِ ُٔ ٔٗـِ ٔؾـُ ٞ
و اي َِ ٛقـت َع ًَـُ ٢
َأ َقسٗٚا ب ٔ٘ ؾَٔ ٞذ ٔي َ
و تــــة  :وة طوتــــش وة  :ئــةوة ئــةو سِيرةيــــة كــة خـــو ثةميــــاُى هــة وةضــةى ئـــادةَ
وةسطـشتوة  ،كـاتيَم هة ثؼــى ئـادةَ دةسيـٔيَِـاوْ هةطةس خؤياْ كشدووُـى بة ػـايةد ،
وة ػـايـةدييـــاْ هةطـــةس خؤيــاْ د وة  ،وة خـــو ئــةوةى هةطـــةس كشدووُــة بـةهَـطـــة كــة
خؤياْ ئةو كـاتة د ُيــاْ ثيَـذ ٓيَِــاوة  ،كـة ئةطــةس بيَبــشِو بّ ً ،اُـاى و يـة طـــةَ هـة
خؤياْ دةكةْ  ،وة ئةطـةس طـةسةخـةسيى بلـةْ  ،ئةوة طــةًياْ هة خؤياْ كـشدوة  ،وة
ئةوةى هةطـةس كشدووُة بـةهَـطـة هة دُيــاو دو سِيرد .
بـةمَ وةن طوم ٓ :ـةس كةطيَم تةًاػـاى ئـايةتةكـاْ بلـات  ،صيس بــة سِووُيـى بـؤى
دةسدةك ــةوىَ  ،ك ــة ئــةو ِس يــةى دووةَ هةطـــةيَ ئـايةتةكـــاُذ ُاطوا ــآ  ،وة هــة دُيــاى
و اعيؼـــذ ُاطواـــآ  ،وة بـــة ةةاوَـــيؽ ديــــاسة كــة ئــةو ِس يــة ُةطواــــاوة  ،و تــة :
ُاطواـآ ًةبـةطــى ئةو ئـايةتة ًوباسِةكـاُة  ،ئةوة بــآ كـة خــو بــة ػـيَوةي طــةسدى
بض ــوون ٓ ،ـــةًوو ًشيظةكـــاُى هــة ثؼــــى ئـــادةَ دةسٓيَِــابّ  ،ئِحـــا اظـــةى هةطـــةيَ
كشدبـّ  ،ثاػـاْ ثةميـاُى هـآ وةسطـشتنب  ،دو يـي ػـايةدييــاْ هةطــةس خؤيـاْ د بــآ ،
بةهَـطـةػـٌاْ هـةوبــاسةوة صيسْ :
 )1ف .308
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 / 1ئةطـةس ئةوة هة دُيـاى و ايع د سِوويذ بوو ية  ،وةن باغ دةكةْ  ،دةبوو يـة ئيٌَـــة
هةبيـشًاْ بوو يـة  ،ضوُلة ئةوة كـاسيَلى صيس طــةوسةية ُ ،اطواــآ هةبيــش بلـشىَ ،
ئـــايا ٓي ــض كــةغ هةبيـشي ــةتى كــة ئــةو كـــاتة خـــو وتوو َي ــزى هةطـــة َي كشدب ــآ ،
كشدبيَـــيـة ػـايةد هةطـةس خـؤى ؟ بيَطوًـاْ كــةغ بــؤى ُيـة ئيذديعــاى و بلــات ،
كـة ػــيَلى و ى هةبيــشة .
 / 2خـو ى بامدةطـ دةفـةسًوىَ  :ئيَــوةَ هـة ُوتفـــة (ْطؿـ )١دسوطــ كـشدوة  ،ئِحـا
ئةطـــةس ئةوكاتــة خـــو دسوطــــى كشدبــايّ بــةبآ ُوتفــة  ،ئةوكاتــة ئــةوةى كــة خـــو
دةف ــةسًوىَ  :ئيَــــوةَ هــة ُوتف ــة دسوطـــ كــشدوة  ،دو يــي هــة (عًكــ )١دو يــي هــة
(َك ــػ)١و ثـــآ بـــة ثــــآ  ،ئـــةوة ِس طـــ دةسُةدةضــوو  ،وة هةطـــةيَ ئـايةتـــةكةد
تيَلـذةطيــش !
 / 3بيَطـوًاْ بة ثيَـى ياطـاكـاُى خـو هة رياُى ًشيظـذ ُ ،ابـآ هة طةسديَلى بضـووكـذ ،
ريـاْ ٓـةبــآ ةةاــىَ ٓـةبــآ  ،ئيــش دة ٓـةبــآ  ،وتوويَـــز بلــات هةطــةيَ خــو ى
ثةسوةسدطـاسد  ،ضوُلة ػــى ئـاو بضـوون  ،جيَى ئةو طيفةتاُةى تيَذ ُـابيَـــةوة .
 / 4طـــوودى ئـــةوة كــة خـــو ى كـاسبـةجـــآ بـــةو ػـــيَوةية ثــةمياُى هــة ًشيظةكـــاْ
وةسطـشتبــــآ  ،ئةوةيــة كــة ئيِظـــاْ ئــةوة ثةمياُــةى هةبيـــشبآ  ،كةو تــة  :ئةطـــةس
هةبيـــشى ضـووبـــآ ً ،اُـــاى و يــة طـوودةكـــةى دةضيَــــةوة ٓيضــــآ  ،ئـِحـــا ٓــيض
كةطيؽ هـةبيـشى ُيـة  ،كةو تة ُ :اطواـآ ئـةوة سِ طــ بــآ  ،ضوُلــة خــو ئـةوةى
بؤ ذيلـٌةتيَـم كــشدوة  ،ذيلٌةتةكةؾ ئةوةية ئيِظـاْ ئةو ثةمياُـةى هةبيـشبــآ
تاكـو بـةٓـؤى ئةو ثةميـاُةوة  ،ثابـةُذ بـآ بـةوةوة كة تةُيـا خـو بــة ثةسطـــــش و
ثةسوةسدطـــاسى خــؤى بِاطــآ  ،بـــةمَ ٓــيض كــةغ ئــةوةى هةبيــــش ُيــة  ،كةو تــة :
طـوودةكـةى ُةٓـاتـة دى .
 / 5بيَطوً ــاْ ئــةو د ْ ثيَـٔيَِ ــاُة هةىيــــةْ ًشيظةكـاُــــةوة ،هــة كـاتيَل ــذ ب ــووة كــة
ُةبــووْ  ،ئِحــا كــة ُةبووبــّ  ،د ْ ثيَـذ ٓيَِـاُةكــةؾ هــة ِس طــــييذ جيَطـــاى خــؤى
ي.
ُاطـش َ
ئِحـا با طـةساى ئـايةتةكـاْ بذةيـّ  ،كة وةن طوم  :ئةطــةس طــةساى ئـايةتةكــاْ
بـذةيـّ  ،صيس بـة سِووُيى ديــاسة  ،كة ُاطواــآ ئةو ًاُـا هيَـلـذ ُةوةية ِس طــ بـآ :
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يـةك  :خـو دةفـةسًوىَ  :ﭽ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭼ ُ ،افةسًـوىَ َ( :ـٔ عدََّ) ،
وة دةفـــةسًوىَ  :هـــة ثؼـــيــــاْ ﭽ ﭬ ﭭﭼ ُ ،افـــةسًوىَ  :هـــة ثؼـــــى (َٔــِٔ
ظِٗـ ـسٔ ، )ٔٙوة دةفـ ــةسًوىَ  :وةضةكـةيــــاْ ﭽ ﭮﭼ وةضـــةكةياُْ ،افـ ــةسًوىَ :
َ
وةضةكـةى (ذُزٖٜعَ ـُ٘) كةو تــة ٓ :ـةًووى بـة كــؤ ٓيَـِـاوْ ُ ،ـةن بــة تـان  ،كـة بــة
ثيَـى هـيَلـذ ُـةوةى يةكـةَ بــآ  ،دةبوو ية ٓـةًووى بـة تــان ٓيَِـابـاُايــة .

دوو  :ئِحــــــا خــــــو دةفـــــةسًوىَ  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭼ  ،يـاُى  :خـو ٓـةو هَـى د وة كـة ذيلٌـةتى ئـةو ػــايةديى د ُـة ئةوةيـة
كــة بـةهَـطـةي ــاْ هةطـــةس د بِــــآ  ،وة بي ــاُوو ب ِش وي ــاْ بلـــات  ،بـــةمَ بـــة تةئل ــيذ
خـو ى كـاسبــةجآ صيس بــة سِووْ ِس ػـلــاويى دةسبــاسةى ثيَػـةًبــةس ْ دةفـةسًوىَ :

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ

ﮎ ﭼ الهشـاء  ،و تة  :ثيَػـةًبـةس ُيَلى ًوردةدةسو تشطــيَِةسْ  ،بـؤ ئـةوةى خةهَــم
هة دو ى ٓـاتـِى ثيَػـةًبـةس ْ  ،بـةهَـطـةى ُةبــآ هةطـةس خـو .
كةو تة  :بةهَـطةى خـو هةطـةس خةهَـم  ،بـة ُاسدُى ثيَػةًبـةس ُة ( َعًَ ِٔٗٝايؿٖـالَُ٠
طالَّ) ٓ ،ـةسوةٓـا بـةهَـطـةى خـو هةطــةس خـةهَم  ،بـةٓــؤى ئـةو طشوػـــةوةية ،
َٚاي ٖ

كــة هةطـــةسى خـو َهقــاُذووْ  ،وةن دةفــةسًوىَ  :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﭼالـروم  ،وةن دو يي فةسًوودةكـةؾ ديَـِ  ،كــةو تة  :بـةهَـطــةى
خـو هةطـةس خةهَـم  ،كـة دةبآ ٓــةس ئـةو بجةسطــ ٓ ،ــةس ئـةو بــة ثةسوةسدطــاس
بــض ُّ  :ثيَػـةًبـــةس ُّ كــة ثةياًةكـــاُى خـــو ياْ ٓيَِــاوة  ،ثاػـــاْ ئــةو طشوػـــ
فًطـــزةتةيــة  ،كــة خـــو  بـةُذةكـــاُى هةطـــةس خـو َهـقـــاُذوة ُ ،ـــةن ئــةوة كــة
ثةميـاُى هــآ وةسطـشتووْ  ،هة كـاتيَـلـذ كة ُـةبـووْ .
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ســآ  :كة دةفةسًــوىَ  :ﭽﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﭼ ،
تاكـو هة ايـاًةت ُة َهـ َيـّ  :ئيٌَـة هـةًـة بيَئـاطـا بوويـّ .
كةضـى ئـاػلش ػـــة ئيٌَـة ٓـةًووًــاْ هيَـى بيَئـاطـــايّ ُ ،ـة ئـاطـــاًاْ هـــةوةية كــة
كـاتى خؤى ضـؤْ هـة ثؼــــى ئــادةَ ٓيَِش ويَِـة دةس ُ ،ـة ئاطــاًاْ هةوةيـة كـة خــو
دوو ُذوويِـى ُ ،ة ئاطـاًاْ هةوةيـة كة خـو ئيٌَـةى هةطـةس خؤًاْ كشديتة ػـايةد ،
كةو تة ٓ :يـض كـةغ ئةوةى هةبيـش ُية  ،هة ذاهَـ َيـلذ كة خـو دةفةسًوىَ  :ئةوةًاْ
بؤيـة كـشد  ،تاكـو هة سِيرى دو يـي ُةهَـيَّ  :ئيٌَة هـةوة بيَئاطا بوويّ  ،كةو تة  :دةبآ
ئةو ثةميـاْ هيَـوةسطـيـش ُة  ،ثةيـٌاُيَــم بــآ ٓــةًووًاْ هةبيــشًاْ بــآ  ،ئةويــؽ
ضييـة ؟ ئةوةيـة كـة خـو  ئيٌَـةى و دسوطـ كـشدوة  ،بيِـاطــ  ،ئـةويؽ ئـةو
طشوػــةيـة كـة ئيٌَـةى هةطـةس خـو َهـقـاُذوة  ،ئةوةؾ ٓـةًووًاْ دةيض ُ  ،بــةمَ
ئةوى ديلة ٓ ،يض كةغ هةبيـشى ُية  ،كةو تة  :ئةوة ٓيض ذةايقـةتى ُيــة .

ضـــر ر  :كــة دةفــةسًو َى  :ﭽﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ
ﮙﭼ  ،باػـة ئةو كـاتة كة بـا

باثيــش ُياْ ُـةبووْ  ،ئـةدى ضـؤْ خــو ى

ثةسوةسدطـاس دةفةسًوىَ  :ئيَظـــا ئةو ثةميــاُةَ هـــآ وةسطــشتّ بـؤ ئـةوةى ُةهَـيَــّ :
با باثيـش نـاْ هة ثيَؽ ئيٌَـةد ٓـاوبـةػــياْ بـؤ خــو ثةيـذ كـشدوة  ،خــؤ بـا
باثيـش ْ ئةو كـاتـة ُةبوو وْ !
وة ثاػـــاْ كــة دةفــةسًوىَ  :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ  ،ئــةو كـــاتة ُــة
طًُ ــٓ )ٕٛــــةبووْ  ،بـةهَـلــــو
خكٗ ــٓ )ٕٛــــةبووْ ُ ،ـــة ُآةاــــاْ ( َُبِ ٔ
ٓةاــــذ س ْ ( َُ ٔ
طًُ ــ )ٕٛئـــةو كةطــــاُةْ كـــة دو ى ٓــــاتِى ثيَػـةًبــــةس ْ ُلـووهَـــيياْ كـــشدوةو
( َُبِ ٔ
ىًوـييـاْ كـشدوة  ،هـةو بـةسُاًاُةى كـة ئـةو ْ ٓيَِاويـاُـّ .
ثيَـهـج  :وة ػــيَلى ديلـة كـة صيس سِووْ ئـاػـلش ية  :ئةطـةس ًةبـةطــ هـة ئايةتةكـة
ثؼـــى ئــادةَ بــآ  ،ديــاسة ًشيظةكــاْ تةُيــا هـة ثؼـــى ئــادةَ هـة د يـم ُةبــووْ ،
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بـةهَـلـو ًشيظةكـاْ هة ئـادةَ ذـةوو ثةيذ بووْ  ،كةضـى بــة ٓـيض جؤسيَـم باطـي
ذـــةوو ُاكـــشيَ  ،ئـاػلش ػـــة كــة ٓـــيض ًشيظيَــم دسوطـــ ُابـــآ ً ،ةطــــةس دو ى
ثيَلـطـةيؼــِى ُيَشو ًآ  ،جطـة هة ئــادةَ  ،كـة خــو ى ثةسوةسدطــاس ِس طــةوخــؤ هـة
خـاكى صةوى ثةيــذ ى كــشدوة  ،وة جطـــة هــة ةيظـــاؾ كــة خـــو وةن ًوةحـيضةيــةن
تةُيـا هـة د يلــى ثةيـذ ى كــشدوة  ،ئةطــةسُا ئةو ُــى ديلــة ياطــاى خــو و يـة  ،هـة
ريـاُى ًشيظــذ دةبـآ د يــم بــا ثيَـم بطـــةْ  ،ئـــاوى ٓـةسدووكــياْ تيَلــةيَ بــآ
ُوتفــةى هـــآ دسوطـ بـآ  ،ئةوجــاس ببيَــــة كـؤسثــة .

شـةش  :ئِحـا خـو ى ثةسوةسدطــاس هـة ضـةُذ ػــويَِى اوسِئــاُذ دةفـةسًوىَ  :ﭽ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﭼالزخـــر  ،و تـــة  :ئةطــــةس
هـيَيـاْ بجشطـي  :كــآ دسوطـــى كـشدووْ ؟ دةهَــيَّ  :خــو  ،كةو تــة ضــؤْ بـــةسةو
كـوء  ،ىدةدسيَـّ ؟!

يــاْ دةفــةسًوىَ  :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﯬﭼالزمر  ،و تة  :ئةطةس هـيَياْ بجشطـي  :كــآ ئـاطــٌاُةكــاْ صةوى دسوطـــى
كـشدووْ ؟ دة َهيَـّ  :خـو ؟
ئِحـا ئـا ئـةًة ئةو ػـايةدييـةيـة كـة د وًاُةو  ،ئةوة بـةهَـطـةية هةطــةسًاْ  ،كـة
دياسة ٓةًيؼـة ثيَػـةًبةس ْ خـو ياْ بةبيـش خـةهَم ٓيَِاوةتـةوة  ،وةن دةفـةسًوىَ :

ﭽﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ...ﯶ ﭼإبراهًـــم  ،و تـــة  :ئايـــا هــة
ثةيـــذ كةسى ئاطـــٌاُةكاْ صةوى د طوًـــاْ ٓةيـــة ؟ ئ ــةوة ئــةو ػـايـةدي ــى د ْ ،
هةطـةس خؤكـش ُة ػـايةدةيـة  ،كة خـو ى ثةُٔـاُض ْ ٓـةو هَــى ثيَـذ وةوٓ ،ةًووػــٌاْ
دةيض ُ  ،بةمَ ئةوى ديلـة  ،وةن طوتـٍ  :كةغ هةبيـشى ُية.

حــــةو  :بـةهَـطـــةيةكى ديلــة ئـةوةيـــة كـــة ئةطـــةس تةًاػـــا بلــةيّ  ،خـــو ى د دطـــةس
دةفةسًـــــــــ ــوىَ  :ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﭼ  ،خــــــــــــو ى
ثةسوةسدطــاس ئــةو ثةميــاْ هــــآ وةسطيــش ُةى بـــة (عٜــا ) تةةبيــش كــشدوة ( ،عٜــا )
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ق ـخَ ١ايبَ َٓٝــ ١ايـُط ــع ًِصََٔ ١ئـَُدِيُٛيَ ــ٘
اليَ ــ ١ايَٛا ٔ
ضييـــة ؟ دةهَـــــآ ( :ا ٜــ ٖٔ : ١ـ َٞايدٖ َ
د ًٖــُ عَ ـ ِٓــٗا ايـُ ِد ُيــ )ٍٛو تــة ( :عٜــ )١و تــة ُ :يؼـــاُة  ،ئــةو سِيٌَِايي ـة
حبَ ِٝــثُ الَ َ َٜع َ
سِووْ ِس ػـلـــاوو بــــآ ض ــةُذو ضووُ ــةية  ،كــة دةسةاـــاًةكةى خ ــؤى ثةهـل ــيَؽ
دةكـات ُ ،ـابــآ هـيَى دو بلــةوىَ .
ئِحـــا ئيٌَ ــة دةهَـيَي ــّ  :كةطــــيَم ك ــة ػـــ َي ــلى هةبيــــش ُيــــة ضــؤْ دةطواــــآ بـــة
ئـايةت تةةبيـشي هـآ بلشيَ ؟ بــةمَ ئيٌَـة كـة دةهَـ َي  :خــو ًشيظةكــاُى و دسوطــ
كشدووْ كـة بيِاطـّ ٓ ،ـةس ئةو بـة خـاوةْ ثةسوةسدطـاسى خؤيـاْ بـض ُّ  ،ئــا ئـةوة
ئـايةتى خـو يـةو  ،ػـــيَـلى ئـاػــلش و سِووُــة  ،وة بـةهَـطـةية هةطــةسًـاْ .
طـ د )ٟهـة دو دو ى اظـةكــاُيذ دةسبـاسةى ئـةوة ِس يـة ،
(عبد ايسٓمٔ بٔ ْاؾس اي ٓ
كة ئيٌَـةؾ ثووضـةهٌَـاْ كــشدةوة  ،دةهَـــآ ( :ؾَإٕٖٔ َٖرَا اي َ ِٗدَ َٚايـُٝثَـ ـامَ ايٖـرٔ ٟذَنـسٚا
ظِٗـ ـسٔ ٔٙحِٔٝـ ـ َٔ نــاُْٛا ٔؾــ ٞعَايـ ــِ ايـرَزٓ  ،ال َٜرِنُـ ـسُُٙ
هلل ذُز ٖٜـ َ١عدَّ َٔـِٔ َ
خـ َسجَ ا ُ
أَْٖـ ـُ٘ حِٔٝـ ـَٔ أَ ِ
خبَـسْ
حدْ َٚالَ َٜدِطـس ٔببَـ ـأٍ عدََٔ ــَ ، ٞؾـ َه ـ ِٝـَ َٜخِـ ـ َعجٗ اهللُ َع ًَـ ِ ِٔٗٝبـأَ َِ ٕس َيـِٝظَ عِٔٓـ َدُِِٖ بـ٘ٔ َ
أَ َ
()1
ٚال عَ ِٝـٔ َٚال أَ َ ـس ؟)  ،و تــة  :ئةو ثةميـاْ طـشيَبـةطــةى كة دةهَـيَّ  :كـاتيَم خــو ى
بـةسص وةضةى ئـادةًى هـة ثؼـــى دةسٓيَِــاوة  ،هــيَى وةسطــشتووْ  ،كـة هـةو كـــاتةد هـة
دُيـاى طـةسد (عـايـِ ايـرز)د بـووْ ٓ ،يض كةغ ُة هـةبيـشيةتى ُ ،ة بـة دهَـى د دىَ  ،وة
ٓيـ ــض كـ ــةغ ئـاطــــاى هــيَــــى ُيـ ــة  ،وة ٓـــيض كـــةغ ٓـــيض ٓــــةو يَ ػـويَِةو سيَلـ ــى
هـةباسةيـةوة ُيـة  ،ئِحــا ضؤْ خـو ئةوةيــاْ هةطـةس دةكـاتة بـةهَـطـة ؟
دةسبـاسةى فةسًوودةكـةؾ (مجاٍ ايد ٜٔايكامس )ٞكة ئةويؽ هة (إبـٔ نـثري)ةوة
خـسَاجٔ
خ َبــاز ايــُسِٔ ١ٖٜٔٚؾــ ٞإٔ ِ
أل ِ
وةسيـطـــشتوة  ،بــؤ ثؼـــطيــشى سِ ى دووةَ  ،دة َهــآ َٚ( :أَ َٖــا ا َ
ؾ ـًِبٔ أَبٝـ ـِٗٔ ،
طكٔ ـ ـِٗٔ ُ ـِٖ إٔعَ ـا َد ٔتـ ـِٗٔ إٔي ـ ـُ ٢
ؾ ـًِبٔ عدَّ َٚتَـ ِهًٔ ـ ـ ُٔ٘ٔ ٝإٖٜٔا ُٖ ـ ـِِ ِ َُْٚ
ايـرٗزٔ ٖٜـ ـ َٔ ١ـ ِٔ ُ
ؾ ـسٔ ٕ ٜب ـ َر ٔيوَ َب ـٌِ ُٖ ـ َٛأَ ِق ـسَحُ إٔيـ ـ٢
ط ـ َٔ َِٔٓٗ ــا َؾػَ ِ ٝـ ُس َ
ض ـَٓادٔ ََ َٚ ،ــا حَ ُ
خ ٔ١اإلٔ ِ
ؾ ـخَٔ ٝ
َؾػَـ ِٝـ ـ ُس َ
()2
نَُ ــا بَٖٝـ ــ َُٓ٘ احلَـ ـاؾغ إٔبِــُٔ نَ ــثري)  ،و تـ ــة  :ئـــةو ٓــــةو مُةى كـــة
أيؿَـ ــاظُ ا  ٜــَ ١
هـةوباسةوة دةطـيَشِدسيَِــةوة  ،كــة خــو وةضـةى ئــادةًى هـة ثؼـــى ئــادةَ دةسٓيَِــاوة ،
دو يي اظــةى هةطــةيَ كــشدووْ ئةو ُيــؽ اظــةياْ كـشدوةو  ،دو يـي طيَ ِش وُيـةوة بـؤ
 )1تٝطري اي ـهس ٜـِ ايسٓمٔ ؾـ ٞتؿطري نالّ ايـُٓٓإ  :ف .308
 )2ذلاضـٔ ايعأٜٚـٌ  ،ج  : 5ف .294
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ثؼــى بـابيــاْ  ،ئـةوة هـة سِووى طــةُةدةوة ِس طــ ُـ  ،وة ئةو ُـةؾ كـة طــةُةدياْ
باػـة (ُةن ِس طـــ ) ئـةوة ِس ػــلــاو ُـ بـؤ طةياُـذُــى ئــةو ًةبةطـــة  ،بـةهَـلــو هـة
ًاُاى ئـايةتةكـةوة ُيـضيلـــشة  ،وةن ( ابٔ نـثٝـس) باطـي كـشدوة.
ـ
ط ـ ًَ ٔ
ئِحـــا (إبــٔ نـ ـثري) هــة تةفظــىةكةى خؤيــذ دة َه ــآ َ ( :ق ـاٍَ اي َك ـا َٔ ًَُٕٛٔ٥ـ َٔ اي ٖ

ـ ٔ :إٕٖ ايــُ َسادَ ٔب َٗـ َرا اإلٔغِٗــا ٔد ٔ ،إْٖ َُـا ُٖـ ََ ٛؾ ِطــسُُِِٖ َع ًَـ ٢ايعٖٔ ِٛحٝـدٔ  :ﭽﭯ
َٚاخلَ ًَـ ٔ

و َ ،قاَ َ ًٔ ٔ٥يـُ٘
ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭼ َ ،أَ : ٟأ ََ ُِٚدُِٖ غـا ٖٔ ٔد َٜٔبرَ ٔي َ

ن َُـا َقـاٍَ  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
حاالّ ََ ٚقـاالّ َٚ ،ايػٖٗـا َدَ ُ٠تـازَ َّ ٠تهــ ُٕٛباي َك ـَ ، ٍٔ ِٛ
َ
نَُـ ـا َقـ ـاٍَ  :ﭽﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ
ﯶ ﭼ األنعـــام َٚ ،تَـ ـازَ َّ ٠تهـ ــ ُٕٛحَـ ـاالّ َ
حايـِٗ غـا ٖٔ ْد
ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮘﭼالتـىبـة َ ،أَ : ٟ
()1

و)  ،و تـــة  :ص ُـــاياُى ثيَؼـــ ثاػـــ طوتووياُــة ً :ةبةطـــ هــةو
َع ًَ ـ ِٔ ٗٔ ِٝب ـرَ ٔي َ
هةطـةس خـؤ ػـايةد كشدُة  ،ئةوةيـة كة خـو ى كاسبــةجآ بةُذةكــاُى بـة جـؤسيَــلى و
دسوطـ كـشدوة  ،كة هةطــةس تةوذيـذو خـو ثةسطـــيي بـّ  ،وة ئـةوة كـة دةفـةسًوىَ :
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭼ  ،و ى ٓيَِــــــــــاوُة دى كــــــــــة

ػـــايةدبّ بـةطـــةس خؤيـاُـــةوة  ،وةن بـــة صًــاُى ذــــايَ  ،ئةوةيـــاْ طوتبـــآ  ،ئِحــا
ػــايةدييذ ُيـؽ جاسى و ية بة اظــة دةبـآ  ،وةن خـو هةطــةس ص سى و ْ دةفـةسًوىَ :
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯶﭼاألنعــــام  ،طوتيـ ــاْ  :بـةهَـ ــآ ئيٌَـ ــة ػــــايةدييٌاْ

هةطـةس ُةفظـي خؤًـاْ د  ،وة جـاسى و ية بــة صًـاُى ذاهَــة  ،وةن خــو دةفـةسًوىَ :

ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮘﭼ التىبـة ٓ ،ـاوبـةؾ بـؤ خـو د ُةسةكــاْ بؤيـاْ ُيـة ًضطـةوتةكــاُى خــو ئــاوةد ْ
بلـةُ ــةوة  ،هــة ذاهَـ َيـل ــذ كــة ػـــايةديى هةطـــةس خؤيــاْ دةدةْ  ،بـــة كـــوفش  ،و تــة :
ذاهَـةكـةياْ ػــايةدة هةطــةس كـوفـشةكــةياْ .
 )1ايـُؿـباح ايـُٓٝـس  ،ؾـ ٞتٗرٜـب تؿطري ابٔ نثٝـس  :ف . 511
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ئِحـا دياسة فةسًايؼـــى ثيَػـةًبــةسيؽ هـةوباسةوة صيسْ  ،يـةكيَم هـةو فةسًوود ُـة
ئةوةيــــة  :شعَــِٔ أَبٔ ــُٖ ٞسَِٜــسَ  َ٠قَ ــاٍَ  :اي ٖٓبٔــ ََ :  ٗٞــا َٔــِٔ ََ ِٛيُ ــٛدٕ إٔالٖ ُٜٛيَــدُ َعًَ ــ٢
ن َُــا ت ِٓـ َعجُ ا ِي َبٗٔ َُ ٝـَ ُ١بٗٔ َُ ٝـّ١
ا ِي ٔؿط ــسَ ، ٔ٠ؾ ـأَ َبَٛا ُٜ ُٙــَٗٛدَا ْٔ٘ٔ  ،أََُٜٓ ِٚؿ ـسَا ْٔ٘ٔ  ،أََُُٜ ِٚجطــا ْٔ٘ٔ َ ،
ط ـ ًٔ ِْ
دـ ـازٔ ٟٗب ـسقِ ِ ََُٚ ، )1359( :
ُدِعَ ـ ـاَ٤ز {زََٚا ُٙايبُ َ
ُ ُِ َـ ـاَ ، َ٤ؾـ ـ ٌَِٗ َتـ ـسَ َٕٚؾٔ ٝـٗ ــا َٔ ـِٔ َ
َ
بسقِ ََٚ ، )6699( :أبَُ ٛداَ ُٚد بسقِ  ، })4714( :و تـــة  :ئـةبو ٓـــوسِةيشِة خــو هـــيَى ِس صى
ب ــآ  ،دة َه ــآ  :ثيَػـةًبـــةس  فةسًوويــةتى ٓ :ـــةًوو ًِذ هَـ َي ــم هةطـــةس طشوػــــى
خـو ثةسطــيى خـو ُاطـيى هة د يـم دةبــآ  ،دو يـى د يـم بـابى دةيلةُـة جووهةكـة ،
يـــاْ دةيلـ ــةُة ُةؿـ ــ ِش ُيى  ،يـ ــاْ دةيلةُـــة ئـاطـشثةسطــــ ( ،ويَـِـــــة ديَـِيَـــ ــةوةو
دةفــةسًوىَ  ):وةن ضؤْ بـةضـلةى ئـارةيَ كـة هة د يم دةبآ  ،بـة طــاء طـةىًةتيــى
هة د يـم دةبـآ  ،ئـايا ٓيضـى دةبيـِّ  :طويَـى بــ ِش بــآ  ،ياخـود د ء كــش بــآ ؟
ُــةخيَش  ،بـةهَـلـــو دو يــى بـةػـــةس دةطــلـــاسيى دةكـــات  ،و تــة  :بـةػـــةس هــة ئةطـوَى
خيوـــقةت فًطــــزِةتيـــذ خـو ُاطــــة  ،بــــةمَ دو يـــى ريِطــــة دةيطـــؤسِى  ،كـــة هيَـــشةد
ثيَػـةًبـةس  باطي د يـم بـا دةكـات  ،هةبـةس ئةوةية كة با د يـم ُيضيلــــشيّ
كةطـّ بؤ كـاستيَلـشدُى ئيِظـاْ  ،ئةطـةسُا ًةبـةطـــى دةوسوبــةسة  ،دو يـى دةوسوبــةس
دةيطـؤسِيَ بـة ئـا ِس طــةى خـش ث ىسد دةيـبـات .
ٓـةسوةٓـــا هــة فةسًايؼــــيَلى ديلــةد ثيَػـةًبـــةس  دةفــةسًوىَ  :ش َقــاٍَ اهلل إْٔـٞ
ن ًُٖٗـ ـِِ َٚإٔ ُْٖٗـ ـِِ َأتَـ ـ ِعُُِٗ ايػٖ ـ ـَٝاطٔ ُ ؾَاُِعَايَعِ ـ ـُِِٗ عَـ ـ ِٔ دٜٔٔٓـ ـ ـِِٗٔ
خ ًَكِـ ـ ـتُ ٔعبَ ــادٔ ٣حُ َٓؿَـ ـاُ َ٤
َ
ط ـًِْٔ بــسقِ َ ، )7386( :ع ـِٔ عٔ َٝــاضٔ ِب ـٔٔ
ُ ـُ٘ َُ ِ
خسَ َ
ت َي ُٗ ـِِز {أَ ِ
ح ًَ ًِ ـ ُ
حسٖ ََ ـتِ َع ًَ ـ ََِ ِِٔٗٝــا أَ ِ
َ َٚ
حَُ ــازٕ ايـُجَاغٔ ــ ٔ ، }ٞو ت ــة  :خـــو  فةسًوويــةتى ً :ــّ بـةُذةكـــاُى خــؤَ ثــان
ٔ
ضـان دسوطـ كـشدووْ  ،بـةمَ دو يـي ػـةيـاُةكـاْ ٓـاتّ هة ديِةكةياْ ( ،و تـة  :هـةو
طشوػــــةى كــة هةطـــةسى دسوطـــ كش بــووْ) ىيــاُذ ْ  ،وة ئــةوةى كــة بؤيــامن ذــةميَ
كـشدبـووْ  ،هـيَيـاْ اةدةغـة كــشدْ.
كةو تــة  :ئــةوة ًاُـــاى سِ طــــى ئـايـــةتة ًوباسِةكةكـــاُة  ،كــــة خـــو ى كـاسبــــةجآ
ًشيظةكـاُى بـة جؤسيَم دسوطـ كشدووْ  ،كة خـو ى خؤيـاْ بِاطـّ  ،وة بيجةسطــ ،
بـة ًةسجيَم ريِطــةو دةوسوبــةسو بـاسوديخ د يـم بـا هـة ًشيظــ بطــةسِيَّ ً ،شيظــ
خـو ثةسطـــ خـو ُاطـــة  ،ئــةوة ًةبـةطــــى ئـايةتةكـــاُة  ،يـاُـــى ً :شيظـةكـــاْ بـــة
صًـاُى ذــايَ ػـايةديياْ هةطـةس خؤيــاْ د وة .
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ًةطــــةهةي دووةَ  :كـــة خــــو دةفـــةسًويَ  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﮲﮳ ﮴﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   
   ﯫﭼ  ،ئةًة بـةطـةسٓـاتي دووةًة  ،ص ُايـاْ دةسباسةي

ئةوة كـة ئــايا  :ئـةو كةطــة كـة خــو دةسبـاسةي دةفـةسًويَ  :ﭽﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﭼ  ،كةطــــيَلي دياسييـــلش و بــووة ؟ وة ئايـــا ئــةو كـةطـــة كــآ بــووة ؟
ُــاوي ضــي بــووة ؟ وة ئةطـــةس ديــاسيي ُــةكش و بــووة  ،ضــؤْ خـــو ي ثةسوةسدطـــاس و ي
فةسًـووة ؟ هةوبـاسةوة ص ُايـاْ ِس جيـاييـاْ ٓـةية :
صيسبـــةي تةفظـيـشةكـــاْ دة َه ــيَّ  :ثي ــاويَم بــــووة هــة ث ـيَؽ ئيظ ــالَ د ٓ ،ـةُذ َي ــم
دةهَـيَّ  :هة طـةسدةًي ًووطـا د بووة  ،وة ٓـةُذيَلـياْ دة َهيَّ  :دو ي ًووطـا بووة  ،بــة
ُاوي ( َب ًِ َِِ) ياْ ( َب ًِ َـاّ بِـُٔ بَاعُـ ـٛزا) وة صيس ػــاسةص بـووة  ،دوةاػــي ابـوو َي بـووة ،
بــــةمَ دو يـــي ص ُياسييةكـــةي دوةـــا ابـــوو َي بووُةكـــةي  ،بـ ــؤ در يـ ــةتي ًووطــــا
بـةسرةوةُذيي خـؤي بؤ دُيـا بـةكــاسٓيَِاوة  ،ئيــذى طـةسةاــاَ خــو ي د دطـــةس هيَـي
تووسِة بووةو غـةصةبـي هــآ طـشتـوة .
وة ٓـةُذيَلي ديلــةؾ هة ص ُاياْ دةهَـيَّ ً :ةسد ُيـة خـو ي ثةسوةسدطـاس ًةبـةطــ
ث َيــي ػـةخظــيَلي ديـاسييـــلش و بـآ  ،بـةهَـلـــو ًةبـةطـــ ث َيــي نووُــةي ص ُــاي خــش ث
( َعاي ــِ ايط ــ)٤ٛة  ،وةن (أَ ُبــ ٛحَا َٔــد اي َػـ ـصَاي )ٞهــة كـيَبـــة ُاود سةك ــةي خــؤي (إحٝــا٤
عًـ ّٛايـد)ٜٔد بــة ص ُايـاُي ضــان دةهَــآ ُ ( :ع ًَ ـَُا ُ٤ا خٔـسَ ، )٠وة بــة ص ُايـاُي خـش ث
دةهَـــآ ُ ( :عًـ ـُا ٤ايدْٝـ ـا) ( ،اي ًُ ــا ٤ايط ــ )٤ٛو تـــة  :ئةو ُـــةي كـــة ص ُياسييةكــــةياْ
بـةكـاسديَِّ بـؤ وةدةطــ ٓيَِــاُي بـةسرةوةُــذيي دُيـايــي  ،وة خؤيــاْ بــة ُشخيَلــي
كـةَ دةفشيػـّ  ،بـة ئةٓوـي دُيــا .
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ئِحـا با تةًاػـا بلـةيّ  :خــو  دةفـةسًويَ  :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ  ،وة ٓــــةو هَي ئـــةو كةطــــةي كـــة ئـايةتاكــــاُي خؤًانـــاْ ثيَـــــذ بـــووْ ،
بةطـةسيـاْ د خبـويَِـةوة  ،ثيَؼــــشيؽ باطـٌاْ كشد  :ئايةتةكـاُي خؤًانـاْ ثيَذ بوو ،
غـسٔ ٜعٓا) ئـايةتةكـــاُي خؤًانــا ف َي ــشكشد ،
و تــة َ ( :ع ًُِٖ ــَٓاَ ُٙعَٜاتٔ َٓــا) ياخـــود ( َع ًُِٖ َٓــاَ ُٙ
و ًاْ هيَلشدبوو  ،كة ػـاسةص بآ هة ئاي بـةسُاًةو ػـةسيعةتي ئيٌَة  ،كة ئايةتةكــاْ
طـشتووياُةتة خؤياْ  ،و تة ً :ةسد ُية خـو ي ص ُــا ِس طــةوخــؤ ئايةتةكــاُي ثيَـذ بّ ،
ضوُلة خـو  ئايةتةكاُي خؤي  ،ئةو سِطـةو بشِطاُةي كة فةسًايؼـةكةي ثيَلذيَِّ ،
ِس طــةوخـؤ تةُيا بـة ثيَػـةًبـةس ُيـاْ (عً ِٗٝايؿالٚ ٠ايطالّ) دةد ت  ،ئِحــا خــو ى
ثةسوةسدطـاسيؽ بؤي باغ ُةكشدوويّ  ،كة ٓيض ثيَػـةًبــةسيَم تووػـي ىد ْ تووػـي
طوُآيَلي بة ئةُقةطـةت بووبـآ  ،بةهَــآ ٓـةهَةياْ كــشدوة  ،ئيحــئـاديَليــاْ كــشدوة
تيَيذ بـة ٓــةهَةد ضـووْ  ،وةن ثيَػـةًبــةس يـوُع طــةىًى خــو ى هــآ بــآ  ،كــاتيَم
ئيحــئـادي كشد بـة بـؤ ضـووُي خـؤي ثيَـي و بـوو  ،ئةطــةس خةهَــلي ُةيِـةو بـةجــآ
بٔـ َيـ َوـآ بضـآ بؤ ػـويَِيَلي ديلـة  ،باُطـةو ص بلـات  ،ئـاطــايية  ،بـةمَ بـةبآ ًؤهَــةتي
خـــو ي ثةسوةسدطـــاس ئــةو كـــاسةي ك ــشد  ،دو يــي خـــو  طــض ي د  ،وةن دةفــةسًوىَ :
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮥﭼاألنبًـــاء  ،و تــة  :وة

صةُِووْ كـاتيَم كة تووسِة بوو هة طـةهةكـةي سِييؼــ  ،وة ثيَــي و بـوو كـة صةوييٌــاْ
هـيَوة تةُط ُةٓيَِـاوة  ،كة دةبآ ٓـةس هةويَـوة كـاسي خؤي بلـات  ،وة ثيَـي و بوو بضــآ

بؤ ٓـةس ػـويَِيَلي ديلة ٓـةس بؤي دةطواــآ  ،ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ  ،يـاُي :
(ﮓ ﮔ ﮕ نُّضَيِّقَ ﮗ)  ،ثيَي و بوو كة ًةيذ ُي كـاسةكـةًاْ  ،هـيَوة تةُط ُةٓيَِـاوة ،
كة دةبـآ ٓـةس هـةويَ بـآ  ،ثيَي و بوو كة بضآ بـؤ ٓــةس ػــويَِيَلي ديلـة ٓــةس دةبـآ ،
بــةمَ ئـةوة ئيحــئـاد َيــم بـوو كــة ُةيـجيَـلــابوو  ،بؤيــة خـــو ي ثةسوةسدطــاس هةطـــةس
ئـةوة طـض ي د و ً ،اـظي اووتي د .
كةو تـة  :هيَشةد ﭽﮟ ﮠﭼ  ،و تة  :ئايةتـةكاُي خؤًاناْ فيَش كشدبووْ ،
وة ػــاسةص ًاْ كـشدبوو هة ػـةسيعــةت  ،ئِحـا ئـةو ضـي كـشد ؟ ﭽﮡﮢ ﭼ ،
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و تة  :هة خـؤي د سُِيـّ  ،كة ص ُايـاْ دةهَـيَّ َ ( :تسَنَٗــا ََٚأ ِٖ ًََُٗــا) و صي هـة ئـايةتةكــاْ
دًَـعُ اي بً َبـاع) هـة خـؤي د سُِـ  ،وةن
نَُا ُِ ٜ
خ ًَ َٗـا َ
ٓيَِـاو ثؼـ طويَي خظـ  ،وة ( َ
ضـؤْ بـةس ثؤػــان د دةسُِــشء .
ٓـةهَبـــةتة هيَــشةد ًةبـةطـــ ئةوةيــة كـــاسي ثيَِـــةكشدْ  ،بـــةمَ خـــو  بؤًــاْ
دةخاتـة ااهَـبيَـلي ويَِـةيي يـةوة  ،وةن ضـؤْ كةطــيَم ثؤػــان د دةسُِــآ  ،يــاْ ضـــؤْ
ًــــاس ك ــيفيَم هــة خــؤي د دةسُِ ـآ فشِ َيــي دةد ت  ،ئــةويؽ بـــةو ػ ـيَوةية ئـايةتةكـــاُي
خــو ي بـــآ ٓــاوةهَــى هـة خـــؤي د سُِيــّ  ،كـة ثؤػــاكيَم بـوو جو ُيـاْ كـشد بــوو  ،وة
ةةيبيـاْ ثؤػيبوو هةبـةسضـاوي خةهَـم  ،كةضي ئةو ثؤػـاكةكةي د سُِـي  ،وة فشِيَيـذ .
ئِحـــا كــة و ي كـــشد ضـــى سِوويــــذ ؟ ﭽﮣ ﮤﭼ ( ،ف) ديـــاسة بــــؤ
بـــةدو د ٓاتـــّ (ت ك ٝـ ـب)ة  ،و تــة  :يةكظـــةس كــة ئـايةتـةكـــاُي هــة خــؤي د سُِيـــّ ،
ئـايةتةكـــاُي و ص هـئَـيَِــاْ  ،و تــة  :كـــاسي ثيَِةكــشدْ  ،ػـــةيـاُيؽ بـــة دو ي كــةوتوو
طـــشتي  ،ضوُل ــة ( َت ٔب َ ـ ـُ٘) و تــة  :ػـويَِ ــي كــــةوت  ،بـــةمَ (َأ ِت َب َ ـ ـُ٘) ي ــاُى  :ػـــويَين
كةوتوو طـشتيؼــي .
تاكـة ػــيَم كة دةبيَــة طـوثةسو اةهَـػـاُي ًشيظـ هة بـةس ُبــةس ػــةيـاُذ  ،بشيـيـة
هــة بةُذ يـةتيـــى يةكـــةى بــؤ خـــو  ،دةطـــ طـــشتِى بـــة ٓيذ يــةتي خـــو وة  ،بؤيـــة
كـاتيَم و ص هة ٓيذ يةتي خـو ديَِـآ ئـايةتةكــاُي خــو ثؼـــطــويَ دةخــات  ،ػــةيـاْ

صةفةسي ثـآ دةبـات  ،ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ  ،يةكظـةس هة بـآ ًـش د ْ بـوو  ،هـة

طـةسطـةسد ُــاْ بــوو  ،ثيَؼــــــش باط ــٌاْ كــشدوة  :كـات َي ــم ئيِظـــاْ طــوً ِش دةبـآ  ،ب ـآ
ئـاكـاَ  ،بـآ ًش د دةبآ  ،وة طـةسطـةسد ْ طـةسهـيَؼـيَو و دةبـآ  ،بة ثيَضةو ُةػــةوة :
ي  ،بــة ئةاــاَ دةطــات بــة ئـاكــاَ دةطــات  ،بؤيـة
كـاتيَـم ئيِظـاْ سِيَي ِس طــ دةطــش َ
بيٌَــــش ديى (غ ـ ـٛا )١ٜبـةسٓــــةًي طوً ِش ييــــة ٓ ،ــــةسوةن طـةس ِس طــــ (زغ ـ ـد)يـــؽ
بـةسٓـةًي سِيٌَِـايـى يـة.
ئِحــا كـة دةفــةسًويَ  :ﭽﮩ ﮪ ﮫﮬﭼ  ،وة ئةطــةس ويظـــباًاْ بــةو
ئـايةتـاُة بـةسصًـاْ دةكـشدةوة  ،ئـةوة ًاُاي ضييـة ؟ ئةدي بؤضـى خـو ي ثةسوةسدطــاس
ُةيويظـ بـة ئـايةتـةكـاْ بـةسصي بلـاتــةوة ؟ ئــةو سِطــــةية ًاُاكــةي ئـاو يــة َٚ ( :يَـٛ
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غـ ِ ٦ـَٓا إُِٔـ َبــازََ ُٙعًَِٗٝــا يسَ َؾ ِ َٓــا ُٙبٔٗــا) و تــة  :ئةطـــةس ويظــــباًاْ صيسي هــــآ بل ــةيّ ،
ٔ
بـةتؤبــضيي ثابـةُذي بلــةيّ  ،بــة ئـايةتةكــاْ بــةسص دةبـؤوة  ،بــةمَ ديـاسة خــو 
ياطـاي و ية هة رياُي ًشيظــذ  ،كـة ًشيظةكــاْ ئــاص د دةكــات طـةسثؼــلياْ دةكــات ،
ٓـةهَبز سدْ بـة دةطـ خؤيـاْ بــآ ُ ،ــةن هةطــةسياْ فــةسِص بلــات  ،ضوُلــة ئةطــــةس
خـو  سِيَي ِس طـ طـشتّ  ،ياْ سِيَي ضةوت طـشتّ  ،هةطـةس ًشيظةكــاْ فـةسِص بلــات ،
ًاُايةن بؤ ريـاُي دُيـا  ،بـؤ ذيلٌـةتي ريـاُي دُيـا  ،ػـويَِــى تيَيـذ تـااي كشدُـةوةي
ًشيظةكـاُة ُ ،اًيَِــآ .
ﭽﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ﮲ﭼ  ،بـــــةمَ خــــؤي بـــــة صةوييـــــةوة
ُووطـاُذ  ،وة ػـويَين ئـاسةصووي خـؤى كــةوت .
ٓـةهَبـةتة هيَـشةد ًةبـةطـ ئةوةية كـة ئيِظــاْ بــة ئـايةتةكــاُي خــو ي بةخؼــةس
بـــةسص دةبيَـــةوة  ،بـــةمَ بـــة و صهــآ ٓ َيــِاُي هــة ئـايةتةكـــاُي خـــو ػـــويَّ كةوتِــي
ئـاسةصووةكـــاُي ُ ،ــضَ دةبيَـــةوة  ،بـــة ٓـــةًوو ػ ـيَوةيةن  ،وة هــة ٓـــةًوو سِوويَلــةوة
ئيِظـاْ ُـضَ دةبيَـــةوةو  ،تووػي ةةيبـذ سيـي طوُـآبـاسيـي دةبــآ .
ثاػـاْ خـو ي بـآ ٓـاوتــا ويَِــةيةن ديَِـيَـــةوة  ،بـؤ بـةسجةطـــةكشدُي ذـاهَي ئـةو

كةطـة  ،كة ضؤُـة هة تةس صووي خـو د ؟ دةفةسًوىَ  :ﭽ﮴﮵﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼ ﮽ﭼ  ،ويَِـــةي ئـــةو كةطــــة  ،وةن ويَِـــةي

طـة و ية  ،ئةطـةس صيسي بـؤ بيَِــي  ،وة تيِــي بـؤ بيَِـــي بــة دو ي بلـةوي ٓ ،ــةس
صًاُة ػــؤسِةيةتي ٓـةُاطـة بشِكةيةتي  ،وة ئةطــةس و صيؼـي هــآ بيَِـــي ٓ ،ــةس صًاُـة
ػــؤسِةيةتي ٓـةس ٓـةُاطـة بشِكـةيـةتـي  ،و تــة  :ئــةو ص ُـــاية خش ثـــة كـة هـة ديِـــي
خـو ىدةد ت  ،دُيـاي دةطـ بلةويَ ٓ ،ـةس بـة دو ي د دةضآ ٓـةس تـةًاةي ٓــةية ،
تيَـش ُاخـو ت  ،ئةطــةس دةطـــيؼي ُةكــةويَ ٓ ،ــةس بــة ٓــةًاْ ػـيَوةية  ،وةن ضـؤْ
طـة هةبـةس ئةوةى ُواظـاُييـةكــةى ُواظـاُييــةكي ص تييــة  ،و تـة  :كــة كؤئةُـذ ًي
ٓـةُاطـةي تـةو و ُيـة  ،وة ثوــةي طـةسًي هةػـي بـةسصة  ،صًـاُي دةسديَِـــآ بـؤ ئـةوةي
كـة ثوــةي طـةسًي هةػـي تؤصيَ د بـةصيَِــآ  ،ئِحـا تـؤ بــة دو ي بلـةوي ِس وي بِيَــى
ًاُــذوو بــآ ٓ ،ـــةس صًــاْ دةسديَِــــآ  ،وة ٓـةُاطـــة بشِكــةيةتي  ،وة هـيَؼــي طـةسِ َيــي ،
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ٓـةس و ية  ،و تـة  :ئيِظـاْ كـاتيَم هة ديِـي خـو ىدةد ت  ،بـة ٓيض ػــيَم تيَش ُابــآ ،
دُيـاي دةطـ بلـةويَ  ،ياْ دةطـ ُةكـةويَ ٓ ،ـةس ضـاوبشطـيي ضـاو هـة دةطــة.
ثاػــــــاْ دةفـــــةسًويَ  :ﭽ﮿﯀﯁﯂  ﭼ  ،ئـــــةوة
خش ثــشيّ وةطـف ويَِــةيـة  ،بؤ كةطـاُيَم كة بـة ئـايةتةكـاُي ئيٌَة بيَبـشِو بووْ .
بةهَـآ بـة ِس طـــيي ػـوبٔــاُذُي ًشيظــ بــة طـةطــةوة  ،خش ثـــشيّ ويَِــةية  ،ديـاسة
خــو  هــة اوسِئـــاُذ ٓــيض كةطــي بــة (طــة ) ُةضـو ُذوة  ،جطــة هــة ص ُــاي خــش ث ،
ٓةسوةٓا ٓيض كةطيَلي بة (كـةس) ُة ضـو ُذوة  ،جطــة هـة ص ُــاي خـش ث  ،وةن هيَــشةد

كـة دةفةسًويَ  :ﭽ﮴ ﮵﮶ﭼ  ،ويَِـةي وةن ويَِـةي طــة و يـــة ،

هة ئايـةتى ()5ى طـــووسِةتي (اجلُ )١ػذ بـة ص ُــايـاُي خش ث دةفةسًويَ  :ﭽ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﭼ  ،و تـــة  :ويَِـــةياْ وةن ويَِـــةي كـــةس و يـــة  ،كـــة بـ ــاسة
كـــيَبيَلي هةطـــةس ثؼـــ  ،بـــةمَ بيَطوًــاْ كــــةس ئةطـــةس بــاسة كــيَبــي هــآ باسكــةي ،
خـؤى ٓيض هيَــي بـةٓشةًةُــذ ُــابآ  ،ص ُـاي خـش ثيؽ ٓــةسضةُذة ص ُيـاسي ثــآ بـآ ،
ًاد َ كـاس بـة ص ُيـاسييةكــةي ُةكــات  ،وةن طويَـذسيَـزيَــم و يـــة  ،كـة باسيَـــم كـيَبــي
هــآ بـاسكش وة !
بيَطوًــاْ ئةَ ًةطـةهـةية صيس جيَطـاي ٓـةهَوةطــةو ِ ،س ًـاُة  :ئةٓوـي ةيوــٍ دةبـــآ
صيس هة خـؤيــاْ وسيا بّ  ،ضوُلة كـاتيَـم ىدةدةْ خش ث دةبـّ  ،هـة ٓــةًوو خةهَــلي
خش ثـــشْ ٓ ،ـةسوةن ضؤْ كـات َيـم ضـاكـيؽ دةبّ  ،هة ٓـةًوو خةهَـم ضـاكــش دةبـّ ،
ئةطــــةس ضــــان بـــّ ثيَػـةًبــــةس  دةسبــــاسةياْ دةفـــةسًويَ  :شإٕٖٔ ا ِي ُ ًََُ ــاَٚ ُ٤زَ َـ ـُ١
األَ ِْبٔ َٝــأ٤ز{َأخِ َسَُـ ـُ٘ َأحَُِـ ـد بـ ـسقِ ََٚ ، )21763( :أبُـ ـ ٛدَاَ ُٚد بـ ـسقِ َٚ ، )3641( :ايعٔٓسَـ ـرٟٔٗ
ح ٖبـإَ بـسقِ َٚ ، )88( :ايبَٔ َٗ ِٝكـ ٓٞؾــٞ
ُـِ٘ بـسقِ َٚ ، )223( :ا ِبـُٔ ٔ
بـسقِ َٚ ، )2682( :ا ِبـُٔ ََا َ
(غُ َب اإلَُٔ ِٜإ) بسقِ  ،})1696( :و تة  :بيَطوًاْ ص ُاياْ ًيـش تطـش ُي ثيَػـةًبـةس ُّ ،
و تة  :هة ثيَػـةًبـةس ْ بيَـة خـو س  ،ص ُاياُّ  ،كةطـاُيَم كـة ص ُـاي ِس طـــةايِــة بــّ ،
ضــان ِس طـــ طــــاء ه َيـــى تيَطةيؼـــبـــّ  ،وة باػـيؽ ث َيــوةى ثابـــةُذ بــــّ  ،وة ٓــيض
ًاُـــايةن بــؤ ًيـــش ت هـ َيطـشتِـــي ثيَػـةًبـــةس ُ اًيَـِيَــــةوة  ،ئةطـــةس ئيـِظــــاْ

....

()1<= – 1<7

[ ] =98

ٓـةوهَـِ ــةد ب ــاؾ تيَبطـــات هــةو ةــيوٍ ثةياًــةي كــة ثيَػـةًبـــةسي خـــو  ج َي ــى
ٓيَؼــــوة  ،بـــة اووهَيـــي فــش و ُيي ِس طـــ طـاغــيي  ،بـةبــآ دةًاسطيـشيــي بــؤ سِ ي
فـــــوْ ِس ي فيظـــ ــاس  ،ئـِحـ ــا كةطـ ـيَم و بـ ـآ  ،هـــة ٓــــةًوو كةطـ ـيَم باػــــ ــشة  ،وة
كةطـيَلـ ــيؽ ىبـــذ ت  ،و تـ ــة  :ص ُـ ــا بـ ـآ ػــــاسةص بـ ـآ  ،بــــةمَ ىبـــذ ت كــــاس بــــة
ص ُيـاسييـةك ــةي ُةكـــات  ،هــة ٓـــةًوو كــةغ خش ثـــــشة  ،بــة بة َهـــطةي ئــةوة كــة خـــو
تةػـبئـي دةكـات بة طـةطةوة  ،وة تةػـبئي دةكــات بـة كـةسةوة  ،و تـة  :هـة ثيظـييذ
وةن طـــةطي ه َيــذيَ  ،هــة ُةف ــاًيي كـةودةُييـــذ  ،وةن كــةس تةًاػـــا دةكــشيَ  ،وةن
دةهَـيَّ  :وةن طـةطي ثيع و ية  ،وة ئةطـةس يةكـيَم كةطـيَلي صيس ثــآ ُةفـاَ بــآ  ،بـة
كـةسى دةػـوبٔيَـِـآ  ،بةهَــآ بة دهَـِياييــةوة ئــةَ ًةطـةهةيــة  :دةسغ ةـيـبـشِةتيَــلي
طـةوسةي تيَذ ية بؤ ص ُـاياْ  ،كة دةبــآ صيس هة خؤيـاْ وسيــابّ  ،وة ٓـةوهَـبــذةْ ئـةو
ثاية بـةسصةي كة خـو بؤي د ُاوْ  ،كة ًيـش تطـشيَـيـي ثيَػـةًبـةس ُة  ،جيَطـش يةتيــي
ثيَػـةًبةس ُة  ،ثاسيَـضطـاسيي هـآ بلـةْ  ،وة ػـــؤسِ ُةبِـــةوة بـؤ ئـةو ئـاطـــة ُضًـةي ،
كـة بـة طــة بـة كــةس بضـويَـِشيَــّ .
هــة كؤتــايي د خـــو دةفــةسًويَ  :ﭽ   ﭼ ،
بـةطـةسٓـــاتاْ بطـ َي ــشِةوة  ،بـةهَـلـــو بي ــش بلـةُ ــةوة  ،و تــة  :بـةطـةسٓـــات ط ــيَ ِش ُةوة ،
ئةطـــةس بيـشكشدُ ــةوةي ت َي ــذ ُةب ــآ  ،ئ ــةوة وةن دة َه ـيَّ  :دةبيَـــة ذيلـــايةتي بـــةس
ئـاطـشد ْ  ،ئـةو بـةطـةسٓــاتاُة خــو ي ثةسوةسدطــاس كـة دةياُطـيَشِيَـــةوة ٓ ،ـةًوويــاْ
ثةُذياْ تيَذ ية بؤ خـاوةْ ةةاــوْ  ،بـةمَ خاوةْ ةةاـوْ  ،كةي ثةُذ وةسدةطــشْ ؟

كـات َي ــم وسد ببِ ــةوة  ،تيَـفـل ــشْ  :ﭽ ﭼ  ،ئيِظـــاْ ئةطـــةس وسد

ُةبيَـــةوة هــة ػـ ـــةوة ِس ُةًيَِــــآ ٓـةهَوةطــــة ُةكـــات ٓ ،ـــةسو بـــة طـةسكـ َيـ َو ــيي
بـةطـةسيذ بـشِو ت بـةغ تةًاػـاي سِو هَـةت بلــات  ،وةن بــة د خـةوة صيس كـةغ ئــاو
ًاًـة َهــة دةكــةْ هةطـــةيَ دةاــةكـــاُي اوسِئـــاْ طـــوُِةت د و  ،هــيَياْ وسد ُـابِــــةوة ،
ُاضـِـة ُاخيـاُةوة  ،ئـةوة هة ِس طـــييـذ ةيـبـشِةت ثةُـذ وةسُـاطـشيَ.

ًـةطــةهـــةي طــ َيـيـــةَ كؤتــايي  :كــة دةفــةسًويَ  :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﭼ ٓ ،ـةس كةطيَم خـو سِيٌَِـايي بلــات ٓ ،ــةس
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ئــةوة سِ َيــي ِس طـــ طـشت ــوة  ،وة ٓـــةس كةط ـيَليؽ ئــةو طــوًشِ ي بلـــات ٓ ،ــةس ئــةو ْ
صياُباس ُـّ .
دياسة ثيَػـةًبــةسي خــو ٓ ــةس وتـاسيَلى د وة  ،باطــى ئــةو سِ طـــيية ًةصُــةى
ُـا ٔبسٔ
تيَـذ كـشدوة  ،وةن هة فةسًوودةيةكذ ٓـاتوة  ،كة ئةًــة دةاةكـةيـةتــى  :شعَـِٔ َ
خ َُ ـدُ اي ًٖ ـَ٘ َُٜٚثِ ٔٓــٞ
طبَ ٔع ـ٘ٔ َِ ٜ
بِ ــٔٔ َع ِبـ ـدٔ اهللٔ َ ،ق ـ ـاٍَ  :ن ــإَ َزض ــ ٍُٛاي ًٖ ـ٘ٔ َٜ كُ ـ ـٔ ٍُٛؾــ ٞخُ ِ
َعًَ ِٝـ٘ٔ ٔبَُا َُٖ َٛأ ًُِٖ ـُ٘ ُِٖ َٜكُ َِٜٗ ََِٔ : ٍُٛـدٔ ٔٙاهللُ ؾَـالَ َُكٔـ ـٌٖ يَـُ٘ َََٚ ،ـِٔ ُٜكِـ ـ ًٔ ًُِ٘ ؾَـال ٖــادَٟٔ
خُٖــدٕ َٚ ،غَـ ـسٗ األَُُ ــٛزٔ
يَـ ـُ٘  ،إٕٖٔ َأؾِـ ـدَمَ ا ِيخَـ ـدٜٔثٔ نٔعَ ــاحُ اهللٔ َٚ ،أَحِطَـ ـَٔ ا ِيَٗــدَِٖ ٟٔـ ـدَِ َُ ُٟ
ال َئ ٕ١ؾـ ٞاي ـ ٖٓ ـازٔ ،
قـ َ
ال َيَٚ ، ْ١نُـ ٌٗ َ
خدَ َ ـٔ ٕ١بدِعَـَٚ ، ْ١نُـٌٗ ٔبدِعَـ ـ ٕ ١قَـ ـ َ
نٌٗ َُ ِ
خدَ َـاتُـٗـا ُ َٚ ،
َُ ِ
طـ ًٔ ِْ
ُـُ٘ َأحِ َُـد بـسقِ ِ ََُٚ ، )14373( :
نٗــا َتٔٔ ِٝز{َأخِ َس َ
ُِٖ َٜكُ ـُ : ٍُٛب ٔثِ ـتُ أََْا َٚايطــا َعَ ُ١
بسقـ ـ ـِ َٚ ، )867( :ايٖٓط ـ ــا ٗٞٔ٥ب ـ ـسقِ َٚ ، )1578( :ابِ ـ ـُٔ ََاَُـ ـ ـِ٘ ب ـ ـسقِ  ، })45( :و تــــة :
جـابيـشِي كـوسِي ةةبذوهَـو خـو هـيَياْ ِس صى بـآ  ،دةطـيَشِيَــةوة  ،دةهَــآ  :ثيَػـةًبــةسي
خـو  هة وتـاسيـذ ةــادةتــي و بــوو  ،طــايؼــي خــو ي دةكـشد  ،وة ًـةدذي خــو ي
دةكشد  ،بـةو ػـيَوةية كة خـو ػـايظــةيةتـي  ،ثاػـاْ دةيفـةسًوو ٓ :ـةس كةطيَم خــو
سِيٌَِـايـي بلـات ٓ ،يض طوًشِ كـاسي بـؤ ُـابــّ  ،وة ٓــةس كةطـيَم خــو طـوًشِ ي بلــات ،
ٓيض سِيَِـٌـايي كـاسي بؤ ُابـّ ِ ،س طـــــشيّ اظــة كـيَبــي خــو ية  ،وة باػـــــشيّ سِيَ
ػـويَّ  ،سِ َي ػـويَِـي ًوذةمـةدة  ، وة خش ثــشيّ ػـ ثةيذ كش وةكـاُّ (و تـة :
ثةيذ كـش وةكـاُّ هة ديِـذ سيـيـذ ) وة ٓـةًوو ثةيذ كـش ويَلـيؽ د ٓيَـِــاُة  ،وة ٓــةًوو
د ٓيَِـاُيَـلــــيؽ طوً ِش ييــــة  ،وة ٓـــــةًوو طـوً ِش ييـةكــــيؽ هـــة ئـاطــــشد ية  ،دو يـــي
دةيفــةسًوو ً :ــّ ٓـاتِ ــي سِيري دو يــي ئـاو ي ــّ  ،وة ئـــاًارةي دةكــشد بـــة ٓـــةسدوو
ثةاـةي (و تــة  :ثةاــةي ػــايةتـٌـاُي ثةُـحـةي ُيَوة ِس طـــــي).
ديــاسة ثيَؼـــــــشيؽ باطــــٌاْ كــشد  ،كــة خـــو  دةفــةسًويَ ٓ :ـــةس كةط ـيَم خـــو
سِيٌَِــايي بلـــات ٓ ،ـــةس ئــةو سِ َيــي ِس طــــى طـــشتوة  ،وة ٓـــةس كةطـيَم طــوًشِ ي بلـــات ،
ئةو ُــة هـــة صيـاُبـاس ُـــّ  ،بيَطـــوًاْ خــــو  هـةطـؤتـــشة كـــةغ سِيٌَِـــايي ُاكــــات ،
ٓـــةسوةن كةطــيؽ هةطـؤت ــشة طـةسطـــةسد ْ طـةسهـ َيؼـــو و ُاكـــات  ،بـةهَـلـــو خـــو 
بةطويَـشةى ياطــايةكاُى خــؤى ًاًةهَــة هةطـةيَ ًشيظةكــاُذ دةكـات  ،بــةمَ بيَطـوًــاْ
ٓـةًوو ػــيَم بـة ويظـ سِةٓـاي خـو ي بـامدةطـــة  ،وة ٓـةًوو ئـةو ئـايةتــاُةي كـة

....

باطــي خـو طـــ

ويظـــــي خـــو

()1<= – 1<7

[ ] =9:

دةكــةْ  :ﭽﰀ ﰁ ﰂﭼ  ،وة ﭽﰆ ﰇ

ﰈﭼ ٓ ،ةًووي بؤ ئةوةية كة ًشيظةكـاْ بض ُــّ  :خـاوةُي ئـةو كـةوْ كـائيِاتــة
ص تيَلـــة ٓ ،ـةًـــوو ئــةو ػــيَلـــى خظــــؤتة ريَــش سِكيَفــي خؤيــةوة  ،ئةويـــؽ خـــو ي
ثةسوةسدطـــاسة  ،وة ٓــيض ػـــيَم بـةبـــآ ويظــــ خـــو ي كـاسبـةجـــآ ُ ،ابـــآ  ،بـــةمَ
ويظــــ سِةٓـــاى خـــو ي ص ُـــاو تـو ُـــاؾ  ،هةطـــةيَ ةيوـــٍ ذيلٌــةت د دطـةسيـــى
سِةمحةت طــةسجـةَ طـيفـةتةكــاُــي ديلـةي د يـة .
ت  ،أَضِ َع ِػ ٔؿ ُسىَ ََٚأتُٛحُ ٔإيَ ِٝوَ .
ال ٔإ َيَ٘ إٔالٖ أَِْـ َ
غ َٗدُ إَِٔ َ
خ ُِ ٔدىَ  ،أَ ِ
ض ِبخَاَْو اي ًُِٖٖٗ ٔ َٚب َ
ُ
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ده رسي بيست و د و وه م
ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ دةسطـةًاْ هة ٓـةػـ ( )8ئـايةتـاْ ثيَلــذيَ  ،ئـايةتةكــاُي  179( :ــ  ، )186ديـاسة
هةو ٓـةػـ ( )8ئـايةتةد خـو ي ثةسوةسدطـاس ذةوت بابـةتـاْ باغ دةكـات  ،طـةسةتا ئـةو
ِس طــييــــة دةخـاتـ ــة سِوو  ،كـــة رًـاسةيـ ــةكي صيس هـــة جِـ ــذ ًشيظــ ــاُى بـــؤ ديصةخـ ــآ
وةديـٔـيَِـاوْ  ،بـةٓـؤي ئةوةوة كة ةةاـ َى ضـاوو طويَياْ  ،بـة بـاسي ٓــةق ُاطييــذ كــاس
ُاكــةْ  ،وة ئةو ُــة وةن ئـارةيَ بطـشة هـة ئـارة َي طـوً ِش تشيـؽ د دةُشيَّ .
ثاػــاْ خـــو  باطـي ُــاوة ٓــةسة ضـاكةكـــاُي خـؤي دةكـــات  ،كـة تةُيــا بــةو ْ ه َيــي
بجـاسِيَـِـةوة  ،وة خـؤيـاْ بجـاسيَـضْ  ،هة ىد ْ هة ُاوةكـاُيــذ .
دو يـي باطـي ئةوة دةكات كة هة ُيَو بةُذةكـاُيذ  ،كةطـاُي ِس طـــشِةوو د دطـةس ٓـةْ .
ئِحـا باطي ئةوة دةكـات كة بيَبـشِو ياْ بـة ئـايةتةكـاُي خـو  ،وسدة وسدة بـةسةو طـض ي
خـو ثةهلـيَؽ دةكشيَــّ  ،بــآئـةوةي ث َيـي بض ُّ  ،خــو سِطـــياْ هـة دو دسيَـز دةكــات ،
وة بـــة تةطبي ــشي ثـــةوي خــؤي  ،صيــاتش بـــة بي ــشي طــوً ِش يي د ػــؤسِياْ دةكـــاتةوة  ،هــة
ئةاـاًي ئـةوةد كـة ػـايظــةي ئــةوةْ  ،وةن دو يـي باطــي دةكــةيّ .
دو يي طــةسصةُؼـ بيَبـشِو يـاْ دةكـات  ،كـة بؤضـي بيــش ُاكــةُةوة ةـةاـوَــي خؤيـاْ
بـةكـاسُـآيَِــــّ ؟ تاكـــو دهَـِيـــابّ كـــة ٓـاوةهَـةكـــةياْ كــة ًوذةمــةدة  كــة ٓـــةس
هةطـةهَيـاْ بـووةو ُ ،اطـياوُةو هةُيَـويـاُذ ريــاوة ٓ ،ـيض ثةيوةُذييــةكي بــة ػــيَـييــةوة
ُيــة  ،وة تــةُيا وسياكــةسةوةو ٓؤػياسك ــةسةوةيةكي ئـاػ ــلش ية بــؤ ئــةو ْ  ،بــؤ ٓـــةًوو
ًشيظـايةتيــي .
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ئِحــــا خــــو ًشيظـةكــــاْ ٓــــاْ دةد بـــؤ طـةساـ ــذ ُي ًوهَـلـ ــي فـ ــش و ُي خــــو  ،هـــة
ئـاطــٌاُةكـــاْ صةوي ــذ  ،وة بــؤ طـةسُـحـذ ُـــى ٓـــةس ػـــ َي ــلي ديلــة كــة خـــو دسوطـــ
كـشدوة  ،وة ٓـاُيـاُذةد  ،كة بيـش بلـةُـةوة هــةوة كـة سِةُطـة كـاتي ًةسطـيـاْ صيس ُيضيـم
بــآ  ،وة ثيَؼــياْ دةفـةسًويَ  :ئـةدي ئةطـةس ئيٌــاْ بـة اوسِئـاْ ُةٓيَِـّ  ،بشِو بة ضــى
دةٓيَِـّ ؟ ئةطـةس ئةو اوسِئـاُة طـةوسةية ُةبيَـــة ٓؤي ئيٌاْ ٓيَِـاُــاْ ُ ،ةبيَــة ٓـؤى
طـة ِس ُةوةتـاْ بؤ ىي خــو  ،بـة ضــي ديلــة دةطـةسِيَِــةوة ؟! و تـة ُ :اطـةسِيَِــةوة .
وة هة كـؤتايي د خـو ِ س يذةطـةيةُـآ  :كة ٓـةس كةطـيَم خـو طوًشِ ي بلــات ٓ ،ـيض
ي هـــة طيَـــز وي ياخـييـبووُـ ــي خؤياُـــذ
سِيَِـٌـاييةكــاسيَلـ ــي ُابـــــآ  ،وة هـ ــيَياْ دةطــــةسِ َ
خبـوهـيَِــةوة .
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((وة بــــة دهَـِياييـــةوة صيسيَـــم هـــة جِـــذ ًشيظٌـــاْ بـــؤ ديصةخ دسوطــــ كـــشدووْ ،
(ضوُلـة) (ةةاـأل ) دهَيـاْ ٓـةْ  ،ثيَيـاْ تيَِـاطــةْ  ،وة ضــاوياْ ٓــةْ  ،ثيَيـاْ ُـابيِّ ،
وة طويَيــاْ ٓـــةْ  ،ثيَي ــاْ ُابيظـــ  ،ئةو ُ ــة وةن ئـــارةهَّ  ،بطـــشة طوًـ ِش تشيؼ ــّ  ،ئـــا

ئةو ُة بـآ ئـاطـاياُـّ ﭲ وة خـو ُاوة ٓـةسةباػـةكــاُي ٓــةْ  ،ئِحــا ٓــةس بــةو ْ هيَـي
بجاسِيَِةوة  ،وة و ص هةو ُة بيَِـّ كة هة ُاوةكـاُي (خــو ) ىدةدةْ ىسِيَ دةبـّ  ،هةًــةودو

هةطـــةس ئــةوةي دةيلــةْ  ،ط ــض دةدس َيــّ ﮃ وة ه ـة ُ َيـو ئــةو خة َهــلةد كــة دسوطـ ـــٌاْ
كـــشدووْ  ،كؤًةهَـــيَم ٓـــةْ  ،بـةٓـــؤي ٓـــةاةوة سِيٌَِــايي خةهَـــم دةكــةْ  ،بـةٓـــؤي
ٓـةايؼــةوة د دطـةسيي دةكـةْ ﮋ وة ئةو ُـةي بــة ئـايةتةكـانــاْ بيَبــشِو ْ بآئــةوةي

بـةخؤيـاْ بض ُّ  ،ثةهلـيَؼياْ دةكـةيّ (بــةسةو طوُـآي صيـاتشو طـض ) ﮔ وة ًؤهَةتيــاْ
دةدةَ (و سِطـــياْ بــؤ دس َيــز دةكـةَ) بيَطوًــاْ ثــالُي ًــّ ثــةوو تؤكٌةيــة (بــؤ طــض د ُي

تاو ُـبـاس ْ) ﮛ ئـايا (ئةو ُة) بيـشياْ ُةكشديتـةوة (تاكــو دهَــِيابّ كـة) ٓـاوةهَةكـةيــاْ
(ًوذةمــةد) ٓــيض ػــيَـييةكي تيَذ ُيــة  ،ئــةو تــةُيا ئـاطـاد سكـةسةوةيـةك ــي ئـاػـلش ي ــة
ﮩ ئـايا طـةساـياْ ُةد وةتـة ًوهَـلي فش و ُي ئـاطـٌاْ صةوي ٓ ،ـةس ػـــيَم كـة خــو
ٓيَِـاويةت ــة دي ! وة ئـاي ــا (بي ــشياْ هــةوة ُةكـشديت ــةوة) كــة سِةُطـــة كـــاتي فةوتاُي ــاْ

ُيضيم بـووبيَــةوة  ،ئِحـا ئـايا دو ي ئةو (اوسِئـاْ)ة  ،بشِو بـة ك اظــةيـةن ديَِـّ ! ﯢ
ٓـةس كةغ خـو طوًشِ ي بلـات ٓ ،يض سِيٌَِـاييـلـاسيَـلي ُابــآ  ،وة (خــو ) هـيَيـاُـذةطــةسِيَ
هة ياخيـيـبووُـي خؤيـاُذ بـة طـةسطـةسد ُيـي خبـوهـيَِـةوة ﯮ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﭒ) ( :ايـرٖزِأُ إٔظِٗـازُ اهللٔ َت َـايـََ ٢ا أَ ِبـدَأَ( ، )ُٙذزأ) بشيـيـة هـةوةي خو ي بـةسص ػـيَلي
ؾ ـُِِٗ) َ ( ،ذزِأ)
غدَا َ
ُدَ أَ ِ
خلًِلَ  :أََ ِٚ
كة دسوط كشدوة  ،ئاػـلش ي بلـات  ،وة (ذَزَأَ اهللُ ا َ
و تـة ٓ :يَِاُـة دي بـةسجةطــةكشدُـي ػـــةكاْ هة دُيـاى و ايعــذ .
ُُِــعُ قَ ــًِب ٚقٔٝـ ــ ٌَ ضُ ــُ َٞبٔـ ـ ٔ٘ ئ َع َك ًٗبٔـ ـ٘ٔ َ ُٜ َٚ ،بٖـ ـسُ با ِي َكًِـ ـبٔ عَــٔٔ ايـ ــُ َأْ ٞايٖعٔ ــٞ
(ﭚ ) َ ( :
ػ ـجَا َعَٚ ٔ١اي ٔ ًِــِ) ُ ( ،ق ًُــٛح) ك ــؤي (قًَــب)ه َ ( ،ق ًِــب) بؤيــة
دـ َعـٗ ب ـ٘ٔ َٔ ـَٔ ايـسٗٚحٔ ٚاي ٖ
َت ِ
ُاوي هـيَِش وة ( َق ًِـب) ضوُلـة صيس ٓـة َهـطـيَشِو وةسطيَشِ دةكـات  ،وة بــة وػــةي ( َق ًِـب)
تةةبيـــش دةكــشيَ  ،هـــةو ًاُـــاو ًةبـةطــــاُةي كــة تايبـــةتّ ثيَيــةوة  ،وةن سِووح
ئـاص يـةتيـــي ص ُي ــاسيي ئــةو ػــــاُةي كــة ثةيوةُذيـــي ِس طــةخؤي ــاْ بـــة ُاخ ــي
ًشيظــ دةسووُـي ًشيظــةوة ٓـةية .
(ﭛ ﭜ ﭝ)  :و تـة  :ثيَـيـاْ تـآ ُـاطـةْ  ،بـة دهَـةكـاُيـاْ  ،بـة ةةاوَـةكـاُيـاْ تـــآ
خــٗ َٔـَٔ
ؾــٌُ إٔيـ ـٔ ٢ع ًِـِٕ غَا ٔ٥ــب ٔب ٔ ًِـِٔ غــأٖد َ ،ؾ ُٗـ َٛأَ َ
ُاطـــةْ  ،دة َهــآ ( :اي ٔؿ ِكـُ٘  :اي َع َٗ ٛ
اي ٔ ًِـ ـِٔ َٚ ،اي ٔؿكِـ ـُ٘ اي ٔ ًِـ ـُِ بأَحِهـ ــأّ ايػٖـ ـسٔٔ ( ، )ٔ١َ ٜؾ ِكـ ــ٘) بشيـيـــة هــــة طـةيؼـــــ بـــــة
ص ُيـاسييـةكــي ُادي ــاس بـةٓ ــؤي ص ُيـاسيي ــةكي دي ــاسةوة  ،و تــة ٔ ( :ؾ ِكــ٘) هــة ص ُيــاسيي
تايبـةتــــشة  ،وة ( ٔؾكِـ٘) بشيـيــة هــة ص ُيــاسيي بـــة ياطـاكـــاُي ػـةسيعــةت دةطــوتشيَ :
( َؾ ُك ـَ٘ َؾكَاٖ ــ : ١ؾ ــازَ َؾكٔ ٗٝــا)  ،و تــة ػـــاسةص بــوو هــة ػـةسيع ــةتذ  ،بـــةمَ ئةطـــةس
بطوت ــشيَ َ ( :ؾ ٔكـَ٘ َِ ٜؿ َكـُ٘ َؾكَاٖ ــ )١و تــة َ ( :ؾ ٔٗـَِ) تيَطـةيؼـــ َ ( ،ؾ ُكـَ٘) و تــة  :بــوو بـــة
ػـاسةص هـة ػــةسةذ  ،بــةمَ ( َؾكٔـَ٘) و تـة  :تيَطـةيؼــ بــة طـؼــــي هـة ػــةسع  ،يـاْ
غـةيــشي ػـةسع .
(ﭪ) ( :األَ ِْ َـ ـاُّ  ٖٔ :ـ َٞايـُـ ـاٍ ايسٖاعَٔٝـ ـٚ ُ١خُؿُٛؾــا اإلٔبٔـٌُ) دة َهــآ  :ئـةو ًامتـةيــة
ك ــة دةهــةوةسِيَ بـةتايبـــةتي ذوػـــ ــش ٓ ،ـةهَبـــةتة ثيَؼــــــشيؽ باط ــٌاْ كــشدوة كـــة

....

(><)1=; – 1

[ ] =:1

وػـةي (األَ ِْ َ ـاُّ) بؤتـة ص س وةيةن بؤ ضـو س جؤسة ئـارةيَ  :ذوػــــــش  ،سِةػــة ومخ ،
ًــةسِ  ،بــضْ .
ث)ي (أَحِطَٔ)ة  ،و تــة ٓ :ـةسة بــاؾ ٓـةسة جــو ْ .
(ﭵ) َُ ( :ؤَْٖ ـ ٔ
خــد) ٓـةسدووكــياْ بـــة
خـدَ ََٚأ ِي َ
حلـلٓ) َ ( ،ي َ
(ﭻ) َ ( :يخَـ ـ َد ََٚأ ِيخَ ــ َد ََ :ـ ـاٍَ عَ ــٔٔ ا َ
ًاُـاي هة ٓـةق ىيــذ  ،ىسِيَ بــوو  ،ديَـّ .
(ﮏ)  :و تـــة  :هةًـــةودو ثوـــة ثوـــة  ،وة ُيـضيلـ ــياْ دةخـــةيّ  ،دةهَـ ــآ :
ػـ ٔ٤ٞغَ ٦ِٝـ ّا
ُ )ّ١ثوـة ثوـة دةياُطـشيّ َ َٚ ( ،ذ ٔيوَ إٔد َْ ـا َؤُِِٖ َٔـَٔ اي ٖ
(َْأِخُـ ُرُِِٖ دَزََُ ـَ ّ١ؾدَزَ َ
ؾَػَ ـ٦ِٝـ ـ ّا)  ،ئـــةويؽ ئةوةيـــة كـــة وة ُيضيلـيـــاْ خبـاتـــةوة  ،هـــةو ًةبـةطـــــةي كـــة
دةويظــــشيَ وسدة وسدة  ،بـة كـوسديـي دةهَـيَيـّ  :ثةهـلـيَؼــياْ دةكــةَ .
(ﮕﮖ) ( :اإلٔ َِ ـالَ : ُ٤اإلٔ َِ ـدَادُ) ( ،اإلٔ َِ ـالَ )٤و تــة  :سِطـــ هــة دو دسيَــز كـــشدْ ،
ﭽﮕ ﮖﭼ  ،و تــة ( :أُ َِ ٔٗ ًِــُِِٗ) و تــة ً :ؤهَةتي ــاْ دةدةَ  ،وة سِطــــياْ هــة دو
دسيَــز دةكــةَ .
ق ــسِحْ َٔ ــَٔ اإلٔحِعٔ َٝـ ــأٍ َ َٚ ،ق ــدِ َٜه ـــ ُِ ََ ُٕٛــدُٚحَاّ  ََ َٚــرَََُِٛاّ ٔ َٚ ،ؾـ ــٞ
(ﮙ) ( :اي َهـ ــ ِٝدُ َ :
ايـُرِ َُ ـ ّٔٛأَنِثَـسُ ( ). . .نَِٝـد) جؤسيَلـة هـة فيَـ َى كـشدْ  ،وة دةطواــآ بـاؾ بـآ ،
دةػطوُـحـآ خـش ث بـآ  ،دةطواـآ طــايؼـلش و بــآ  ،وة دةػطواــآ صةًــلش و بـآ ،
بــةمَ بـــة صيسيـي هــة ذاهَـةتي خش ثــي صةًـلـش وييــذ بـةكـــاسديَ  ،كـة دةفــةسًويَ :
ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ  ،و تـة  :تةطبيـشى ًّ ثـالُي ًّ ثــةوو بـةٓيَــضة .

ح ِب ـٌْ ََ ـعٔ َ :ق ـ ََ ( )ٌّٟٔٛـعِٔ) و تــة  :ثؼـــ
(ﮚ) ََ ( :ـ ُعَٔ َ :ق ـِ ََ َٟٔٛعـ ـ ُُٓ٘ ؾَؿ ــازَ ََ ٔع َٓ ِٝـاّ َ ،
(ََ ُعَٔ ) ياُـى َ ( :ق ـََ َٟٔٛعِـُٓـ ـُ٘) و تــة  :ثؼــ بـةٓيَــض بـوو ( ،ؾَؿــازَ ََعَٔٓ ِٝـاّ) بـةٓيَــض
حبِ ـٌْ ََعٔ ) و تــة  :ثةتيَـلي اــايٍ كة ُةثظـــآ .
بوو  ،وة دةطـوتـشيَ َ ( :
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(ﮠ) ( :ايؿـ ــاحٔبُ  :ايـُ ـ ـالَشّٔ إِْٔطـ ــاَْاّ نـ ــإَ  ،أَ ِٚحَ َِٛٝاَْـ ـاّ أَََ ٚهـ ــاَْاّ أَ ِٚشَََاَْـ ـاّ) ،
(ؾــاحٔب) ٓـةس ػـــيَم كـة ثةيوةطــ بــآ بــة ػـــيَلــةوة  ،ئِحــا ًشيظــ بـآ  ،يـاْ
ريـاُـذ س بــآ  ،يـاْ ػــو َيـّ بـآ  ،يـاْ كــات بـآ .
(ﮢ) ( :اجلٔـٖٓ ــ : ُ١اجلُُٓ ـ ـَٚ ُٕٛاجلُُٓ ــ : ُٕٛحَا ٔ٥ـ ـٌْ َبـ ِ َٔٝاي ـ ٖٓؿِظٔ َٚاي َ ِكـٌٔ) ٖٓ ُٔ( ،ــ )١وات ـ :
ػـيَـيـــي ُٓ( ،ــ)ٕٛيــؽ ثةسدةيةكــة دةكةويَـــة ُيَــو ْ ئيِظـــاْ ةـةاوَـةكـــةيةوة ،
ةةاـ َوـةكـةي ئيـؽ ُاكـات هة كـاس دةكــةويَ .
خ ًَ ـتِ
هلل َت َـا َيـ ـ ُٖ َٚ ، ٢ـََ َٛؿِ ـ ـدَزُ ََ ًَ ـوَ ُ ،أدِ ٔ
د ـعَـٌّ ٔب ُُـ ـ ًِؤ ا ٔ
(ﮭ) ( :ايـًَُه ــِ َُ : ُ ٛ
ؾٔ ٝـ٘ٔ ايع ـا ، ٤حن : ٛزمٚ ٛزٖبـ ، ) ٛوػـةي ( ًَََهـ ) ٛتايبـةتـة بـة ًوهَـلي خــو ي
بـةسصةوة  ،و تــة ُ :اتـو ُي بؤ غةيـشي خـو وػـةي ( ًَََهـ ) ٛبـةكـاس بيَِــي ( ًَََهــٛ
اهلل) و تـة ً :وهَـلي فش و ُــي خـو  ،ضوُلــة ٓـةس خـو خـــاوةُي ًوهَــلي فش و ُـة ،
ئــةو ُي ديل ــة تؤصيَلـيـــاْ ٓـةي ــة  ،ئــةويؽ بـــة ػ ـيَوةيةكي كـاتيـــي  ،ئِحـــا وػـــةي
( ًَََه ــ ) ٛهــة ئةط َو ــذ ضـــاوطي ( ََ ًَـوَ)يــة  ًَ ََ ( ،ـوَ ًَُ ُِ ٜـوُ ًَُِه ــا)  ،دو يــي (ت)ي
حَُ ــَ ، ١زٖٔ ـبَ ِ َٜ ،سَٖ ـبُ ،
خش وةتــة طــــةس  ،بؤتـــة ( ًَََه ــ ، ) ٛوةن (زَحٔ ـَِ  َٜ ،ـسِحُُِ  ،زَ ِ
حُُـ ـَ ، ٛز َٖبُـ ، ) ٛو تــة :
َزِٖبــ )١ئةو ُيــؽ (وت)يــاْ دةخشيَــــة طـــةس  ،دةبِـــة (زَ َ
سِةمحـةتيَلي صيس  ،وة تشطــاُيَلـي صيس .
(ﯭ)  :و تــــة طـةسطـــةسد ْ دةبــــّ ( ،اي ََُ ــُ٘  :اي َعخَ ٓٝـسُ َٚاي َعـ َس ٗددُ َ ،ع ُٔـَ٘ ِ َٜـ َُــُ٘ ؾٗــ َٛ
جلُِ ـ ـعُ ُع ُٖ ـْ٘) َ ( ،ع َُ ـِ٘) بشيـيـــة هــة طـةسطـــاًيي ٓـاتـــّ ضووُيَـــم كــة
َعـا َٔـ ـْ٘ ٚا َ
ئيِظــــاْ بــــة سِيَ ُةص ُـــــآ  ،دةطوتـــــشيَ َ ( :عُٔ ــَ٘ َ ِ ٜــ َُُ٘) ( ،عَأَ ــ ْ٘) كةطــ ــيَلة كـــة
طـةسطـةسد ْ بــآ  ،كــؤي ( َع ـأَ ـ٘) ( ،عُ ـُٖ ـ٘)ه .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
خـو ي ثةسوةسدطــاس هـةَ ئــايةتاُةد ضـةُذ سِ طـــييةن دةخاتـة سِوو ِ :س طـــيي يةكـةَ
ئةوةيــة كــة خـــو  رًاسةيــةكي صيسي هــة جِ ــذ ًشيظــى ئـاًادةك ــشدووْ ب ــؤ ديصةخ ،

بـةمَ هةبـةسضي ٓـةس هةطؤتشة ؟ بيَطوًاْ ُةخيَـش  ،دةفةسًوىَ  :ﭽﭑﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ  ،بيَطـوًاْ صيسيَـــم هـة جِــذ ًشيظــٌاْ بـؤ ديصةخ
دسوطـ كـشدووْ ٓ ،ةهَـبةتـة ئةو جِـذ ًشيظـاُة خـو ي د دطــةس هة ئةطـوَــذ بـؤ ئـةوةى
دسوطـ ُةكـشد بووْ  ،بيـاخنـاتة ديصةخ  ،بـةمَ خؤياْ خؤًـاْ و هـيَلـشد كـة تةُيــا بــة
كة َهــلي ديصةخ بيَــــّ  ،بؤيــــة وةن ئــةوةي هـ َئـات ــوة  ،كـــة ٓـــةس هــة طـ ــةسةتاوة خـــو بــؤ
ديصةخـى دسوطـ كشد بّ  ،ئةطــةسُا هـة بِةسِةتذ خـو ي بةخؼــةس ًشيظةكـاُي بـؤ ئـةوة
دسوطـ كـشدووْ كــة بــةُذ يةتيي بـؤ خــو بلــةْ  ،وة طـةسةاــاَ طــةسفش ص بـّ  ،وةن
دةفةسًويَ  :ﭽﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭼالذا يـات  ،و تة  :جِـذ

ًشيظٍ تةُيـا بؤ ئـةوة دسوطـ كشدووْ  ،كـة بـٌـجةسطـ  ،ضوُلـة كة خــو ياْ ثةسطــ
ً ،اُــاي و يــة هــة تاايلـشدُــةوةي ريــاُي دُيــا دةسدةضــّ  ،وة بشِو ُاًــةي ئيٌاُذ سيَـــيي
بـةُذ يةتيـــي بــؤ خـــو وةدةطـــ د َيــِّ  ،وة طـةسةاـــاَ ػـايظــــةي ئــةوة دةبــّ  ،بضــِة
بـةٓـةػـــ  ،كةو تـــة  :ه ـة بِ ــةسِةت د خـــو بــؤ ضووُـــة بةٓةػــــ دسوطـــ كــشدووْ ،
بـــةمَ بؤضــى دةفــةسًويَ  :صيس َي ــم هــة جِــذو ًشيظٌــاْ بــؤ ديصةخ دسوطـــ كــشدووْ ؟
ضوُلة طـةسةاــاًةكـةيـاْ دةضيَــــة ويَ .
ئِحـــا باطــياْ دةكـــات  ،ئةو ُــة كـيَّ كــة خـــو ي د دطــــةس بــؤ ديصةخــي ٓيَِاوُــة دي ؟

دةفـــةسًو َى  :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ  ،كةطــــاُيَلّ دهَيـــاْ ٓــــةْ  ،بــــةمَ بــــةو

دمُـةياْ تيَِـاطـةْ  ،ﭽﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭼ  ،ضــاوياْ ٓــةْ  ،ثيَيـاْ ُـابيِّ ،
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ  ،طويَيـــاْ ٓــــةْ  ،بــــةمَ ثيَيـــاْ ُابيظــــ ٓ ،ـةهَبــــةتة
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هيَـشةد ًةبةطـ هـة تيَِةطـةيؼــ ُـة ديـــّ ُـة بيظــ  ،تيَِةطـةيؼــ ُـة ديـ
ُةبيظــــين ٓـــةاة  ،ياُ ــى ً :ةبـةطـــ ث َيــي ذا َهــةتي ًةةِـةويـــية  ،ئةطـــةسُا كـــافشيؽ
ةةاوَـي ــاْ ٓـــةية  ،ػـــ ث ــآ دةص ُ ــّ  ،ػـــ ث ــآ تيَـذةطـــةْ  ،ضـــاوياْ ٓـــةية ث َيــي
دةبيــِّ  ،طويَيــاْ ٓـــةية ث َيــي دةبيظـــ  ،بـــةمَ ئــةو ذيلٌــةت ئـاًاا ــةي كــة بــؤي
دسوطـ كش وْ  ،بـة ةةاوَـةكةياْ  ،بــة دهَةكــةياْ  ،هـةوة ُاطــةْ  ،وة ئـةو ِس طـــييــاُةي
ثآ ُابيِـّ ُ ،ابيظــ كـة دةسضـووْ هة تااـيلـشدُةوةى ريـاُي دُيـاياْ  ،ثـةكي هةطــةس
دةسكــي ئــةو ِس طــييـــاُة كــةوتوةو  ،بـــة ص ُيِ ــي ئــةوة ِس طــييـــاُة  ،ػـــويَين خؤيــاْ هــة
ئيعـ ِش بـى ريـاُـى دُياد دةبيِِةوة  ،دةص ُّ بؤضي دسوطـ بـووْ ؟ هـة كــويَ ٓــاتووْ ؟

كــآ ٓيَِاوُيــة دى ؟ بؤضــي ٓـــاتووْ ؟ بــؤ كـــويَ دةضــّ ؟ بؤيــة دةفــةسًويَ  :ﭽﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭﭼ  ،ئةو ُة وةن ئـارةهَـّ  ،بـةهَـلـو طوً ِش تشيؼّ  ،بؤضى هة ئــارةيَ
طوً ِش تـشْ ؟! ضوُلة ئـارة َي ُاتو ُـآ ئـارةيَ ُةبـآ  ،بـةمَ ًشيظـ دةتو ُـآ ئـارةيَ ُةبـآ .

ئِحـــا كــة دةفــةسًويَ  :ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ  ،ئةو ُــة بـآئـاطـــاْ  ،و تــة  :هــة
ئةاـــاًي هــة كـاسخظـــِــي ةةاــىَ ضـــاوو طــويَياُةوة  ،بـآئـاطـــا بــووْ ،كـة ديـــاسة ٓـةس
هةو ُيؼـةوة ص ُياسيي بؤ ئيِظـاْ ديَ  ،وةن خـو ي ص ُـاو تـو ُــا هـة طــووسِةتي (ايٓخـٌ)د

دةفةسًويَ  :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ  ،و تــة  :خـــو ئيَــوةي هــة
صط ــي د يلــ ــاْ ٓيَِـاي ــة دةس ٓ ،يضـــاْ ُــة دةص ُــي  ،بـــةمَ دو يــي بيظـــ ضـاوةكـــاْ
ةةاوَـةكـــاُي ث َيــذ ْ  ،و تــة  :تــؤ بـةٓـــؤى ةةاــىَ بـةٓــؤي بيظـــ هــة سِ َيــي ديـِــةوة ،
دةتـــو ُي ص ُيـــاسي كؤبلـةيـ ــةوة  ،دةوسوبــــةسي خـــؤت ببيِـ ــي بِاطـــي  ،وة دةسكـــي
ِس طــييـةكــــاْ بلـ ــةي  ،وة هـــة ئةاــــاًي هـــة كـاسخظـــــين ئـــةوة ٓـةطـــــةوةس ُةو  ،هـــة
كـاسخظــــين ئــةو ٓ َيــضو تو ُايــاُةد  ،ئيِظـــاْ تووػــي بيَئـاطـــايي ديَ  ،ئِحـــا كــة تووػــي
بيَئـاطـايي بوو ً ،اُـاي و يـة هة ئـارةيَ خش ثــشة  ،ضوُلـة ئـارةيَ بيَئـاطـاية  ،بـةمَ ًشيظــ
دةتو ُــآ بيَـئـاطـا ُـةبــآ .
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ئِحـــا ديَـــة طـــةس باطــي ِس طــــييةكي ديلــة ــــ ِس طــــيى دووةَ ــــ دةفــةسًويَ  :ﭽﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂﭼ  ،وة خـو ُـاوة ٓــةسة جـو ْ ثةطِذةكــاُي ٓــةْ  ،ئيَـوةؾ ٓــةس بــةو
ُاوة جو ْ ثةطـِـذ ُـةي هـيَي بجـاسِيَِـةوة  ،وة و ص هةو ُـة بيَـِـّ كــة هة ُاوةكـاُي خــو د
ىد ْ دةكــــةْ  ،هةطـــةس ئــةوةي كـــة دةيلـــةْ  ،هةًــةودو طــض دةدسيَــّ  ،يـاُـــى  :وةن
بـةسصةكي باُـاْ بـؤي دةسُـاضـّ  ،ضوُلـة دُيــا ػـاسي بــآ خــاوةْ ُيــة .
ئِحـــا ديَــــة طـــةس باطـــي خظــــِة سِووي ِس طــــييةكي ديلــة ــــ ِس طــــيى طـيَيـــةَ ــــ

دةفـةسًويَ  :ﭽﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﭼ  ،وة هةو ُـــةي
كــة ئيٌَــة ٓيَِ ــاوًاُِة دي (هــة ًشيظةكـــاْ  ،هــة جِــذ ) كـؤًةهَـ َي ــم ٓـــةْ  ،كــة خــةهَم

بـةٓـؤي ٓــةاةوة سِيٌَِـايي دةكـــةْ  ،ﭽﮉ ﮊﭼ  ،وة بـةٓــؤي ٓـةايؼــةوة
د دطـــةسيياْ هــة ُيَو ُ ــذ دةك ــةْ  ،و تــة  :هــة سِووي فيلشيي ــةوة  ،بـــة ٓـــةق سِيٌَِايي ــاْ
دةكـةْ  ،وة هة سِووي كشدةييؼـةوة  ،بـة ٓـةق د دطـةسييـاْ هة ُيَـود دةضـةطـجيَِـّ .
ثاػـاْ باطي ِس طــييةكي ديلـة ــ ِس طــيى ضـو سةَ ــ دةكات

دةفـةسًويَ  :ﭽﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﭼ  ،وة ئةو ُــــــةي كــــــة بـــــــة
ئـايةتةكـاُي ئيٌَـة بيَبــشِو ْ  ،ئيٌَـة هةًــةودو بــآئةوةي بـةخؤيــاْ بـض ُّ  ،ثةهليَؼـياْ
دةكةيّ بة ػـيَوةيةن كة ثيَـى ُاص ُـّ ( ،بـةسةو طوُـآي صيـاتش  ،بــةسةو طـض و ئــاص سيَم
كة هةو طوُآــو ٓـةهَــةو ثةهَـةي خؤياُـةوة ثةيـذ دةبـآ  ،دةسةاــاًي ٓةهَـةو ثةهَـةكاُي
خؤي ــاُّ)  ،ك ــة دةفــةسًويَ  :ﭽﮏﭼ  ،ثةهـلـيَؼ ــياْ دةك ــةيّ ثوــة ثوــة ،

و تة  :بـة ثيَـي ياطـاي خـو ي كــاسص ْ  ،كة ئيِظـاْ طوُآيَـم دةكــات  ،ئـةو طوُآــة ئـةو
ئيِظـــاُة ثةهـل ــيَؽ دةكـــات  ،بـــةسةو طوُــآيَلي ديلــة  ،ئــةويؽ ثةهـلـيَؼ ــي دةكـــات بــؤ
طوُآيَلـي ديلة  ،وةن ضؤْ ئيِظـاْ كة خـوـؤس دةبيَــةوة هة ػـو َيـِيَـلى هـيَز يـي  ،دو يــي
دةكـةويَــة ذاهَـةتي بـةسدةو ًيـي (إضــعُساز)١ٜي  ،خؤي ثيَِـاطيـشيَــةوة  ،طوُآـةكـاُيؽ
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بةو ػيَوةيةْ  ،ئِحا ئةو وػةيةي ﭽﮏﭼ  ،تةةبيـش هةو ذاهَةتة دةكات ،
كةو تة  :ئيِظـاْ دةبآ هـة طــةسةتاوة ئاطــاى هةخــؤى بـآ ُ ،ةخوـيظـلـيَـــة ُيَـو صةهلـاوي

طوُآـــاْ  ،ئةطــةسُا خــؤي ث ـآ ُاطي ــشيَـةوة  ،ﭽﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﭼ  ،وة
سِطـــياْ هة دو دسيَـز دةكـةَ  ،وة بيَطـوًاْ ثـالْ ُ ،ةخؼـةي ًّ صيس توُذو ثــةوة .
ئِحـــا ديَـــة طـــةس باطــي خظــــِة سِووي ِس طــييـةك ــي ديلــة ــــ ِس طــــيى ثيَِحـــةَ ــــ ،

دةفةسًويَ  :ﭽﮜ ﮝﭼ  ،ئـايا ئةو ُة بيــشياْ ُةكشديتــةوة  ،و تـة  :ئةو ُـةي
كة هةطـةيَ ثيَػـةًبـةسي خاتـةًـذ  رياوْ بـة ثوةي يةكـةَ ً ،ةبـةطـ ثيَى ئةو ُـة ،
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ٓ ،ـاوةهَةكةياْ ٓيض جؤسة ػـيَــ َيــييـةكي تيَذ ُية  ،ضؤْ

بـة ك ةةاـ َوـيَم تؤًةتبـاسي دةكـةْ كة ػـــيَـة  ،هـة ذاهَـيَــم د كــة خـاوةُي طــةوسةتشيّ
ةةاـ َوـةو خاوةُي ِس طـــــشيّ بيـشوبؤضووُـة ؟ وة ٓـةًوو ثيَػـةًبـةس ُي خـو  ،هـة سِووي
ةةاـ َوــةوة هــة هـووتلــة د بــووْ  ،وة ٓـةهَب ــز سدةي خة َهــلي سِيرطـــاسي خؤيــاْ بــووْ  ،هــة
ٓـةًوو خةهَــلي سِيرطــاسي خؤيــاْ اوو َهــــشو بيــش تيــزتشو ٓؤػـياستــشو وسيـاتش بـووْ ،
بؤيــة دةفــةسًويَ ٓ :ـــةس بيـشبلـةُــةوة بـةطـــةو  ،دةص ُــّ ٓـاوةهَةكــةياْ ئــةوةي كــة هــة
ُيضيلـةوة دةيِاطّ ٓ ،يض ػــ َيـــييـةكـي تيَـذ ُيـة .
ٓة َهـبةتة دةػـطواآ بوَـيَيـّ  :ﭽﮜ ﮝﭼ  ،تةُيا ًةبـةطـ ثيَي كافشةكاُي
طـةسدةًي سِيرطـاسي ثيَػـةًبـةس ُ يـة ٓ ،ـي ًةكلــةو دةوسوبــةسي ًةكـلــة  ،بـةهَـلــو
ًةبةط ئةوةية  :ئايا ًشيظةكاْ بيـشياْ ُةكشديتةوة  ،كة ٓـاوةهَةكةياْ كة ًوذةمةدة
ً شيظيَـلى وةن خؤياُة  ،ئةطـةس تةًاػـاي رياْ طــيـ ِشةو ٓـة َهظـوكــةوتي بلــةْ ،
ٓــيض جــؤسة ػيَـــييـــةن ُةفـاًيي ــةكي ت َيــذ ُـابيِي ــّ  ،ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ ،
ئـةو جطـة هة وسياكةسةوةو ٓؤػياسكـةسةوةيـةكي ئـاػـلش ٓ ،يضــي ديلـة ُيـة .

ئِحـا ِس طــييةكـي ديلــة دةخاتـة ـــ ِس طـــيى ػـةػــةَ ـــ سِوو  ،دةفـةسًويَ  :ﭽﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ  ،ئــــايا طــــةساي
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ًوهَـلي فش و ُي ئـاطــٌاُةكاْ صةوييـاْ ُـةد وة  ،وة طـةساي ٓــةس ػـــيَلياْ ُـةد وة كـة
خـو دسوطـ كشدوة  ،ضوُلـة ٓـةس ػــيَم كة خــو دسوطــ كـشدوة  ،طــةساي بـذةي ،
دةتـطةيــةُآ بــة خاوةُـةكــةي  ،وة ئةطـةس طــةساي ًوهَــلي فش و ُـي ئـاطــٌاْ صةويـؽ
بـذةي  ،دةص ُــي ئـةَ دُيايــة  ،ئــةَ ًوهَــلة فش و ُــة ً ،ؼـووسخؤسيَلي ٓةيــة  ،كاسطـــاصيَلي
ٓةية  ،تةطبيـش كاسيَلي ٓةية ٓ ،ـة َهظـوو ِسيَِـةسيَلـي ٓـةية  ،دُيـا ػـاسي بـآخاوةْ ُيـة ،
ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ  ،و تــة  :ئـــايا طـــةساي ئــةوةياْ ُــةد وة كــة
صيس ُيضيلــة كـــاتي ًــةسطياْ (أجــى) و تــة  :كـــاتي ًــةس

فةوتاُي ــاْ  ،كـــاتي كؤتــايي

ثئَــــاتين ريـــاُي دُيـايـــاْ ُ ،يضيـــم بووبيَــــةوة  ،ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ ،
ئــةدي هــة دو ي اوسِئـــاْ  ،بـــة ك فةسًوودةيــةن  ،بـــة ك اظـــةيةن بـشِو ديَِــّ  ،ئةطـــةس
بــشِو بــة اوسِئــاْ ُةٓيَــِّ  ،كــة دو فةسًايؼـــ خــو ي ثةسوةسدطــاسة بـؤ ًشيظةكـــاْ ،
ئةدي بـة ك اظـةيةكي ديلـة بـشِو ديَِــّ ؟ بــة ِس طـــيي كةطــيَم ًةبةطـــى بــآ خــو ي
بةدئيَِــــةس بِاطـ ــآ  ،خـــاوةُي خـــؤي  ،رييَـِــــةسى خـ ــؤي بِاطــــآ  ،ئـــةو اوسِئــــاُةى
هةبـةسدةطـ د ية  ،ئةو ئـاًااـةى ديَـِيَــة دي  ،وة كةطــيَم بـةٓـؤي اوسِئــاُةوة  ،خــو
ُـةديصيَــةوةو خـو ُةُاطــآ  ،بــة ٓـيض كــيَـبيَـلــي ديلــة  ،بــة ٓـيض اظــةيةكي ديلـة ،
ئةو ئـاًااـةي بؤ ُايةتـة دي  ،و تـة  :هة دو ي اوسِئـاْ بشِو بـة ك اظـةيةكـي ديلـة ديَِّ
؟ كـة هيَشةد ئةًـة دوو و تاي ٓـةْ :
 /1ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡباهلل ﭼ هة دو ى اوسِئـاْ  ،بةٓـؤى ك اظـةيةكى ديلـةوة
بشِو بة خـو ديَِـّ ؟
 /2ياخـود ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡبهِﭼ  ،هة دو ي اوسِئـاْ  ،بشِو بـة ك اظــةيةكي
ديلة ديَِـّ  ،كة ٓيذ يةتي خـو ى تيَذ بـآ ؟
بؤيــــة هــــة كؤتــــايي د

دةفــــةسًويَ  :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﭼ ٓ ،ـةس كةطيَم خــو طـوًشِ ي بلــات ٓ ،ـيض سِيٌَِاييلـاسيَلي ُيـة  ،وة
هيَيــاْ دةطـةسِيَ هة ياخيـي بووُـي خؤيــاُـذ خبـوهـيَِــةوة .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
ًةطـةهـــةي يةكـــةَ  :كـــة خــــو

دةفـــةسًويَ  :ﭽ ﭑﭒﭓﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ  ،يةكـيَـــم
بــؤي ٓـــةية ب َوــآ  :ضــؤْ بؤضــي خـــو صيس َيــم هــة جِــذو ًشيظــي بــؤ ديصةخ دسوطـــ
كشدووْ ؟ ثيَؼــــشيؽ هة ًاُاي طؼـ د باطـٌاْ كـشد  ،كـة ئةًـة دةسةاـاًيَلــة  ،هـة
كؤًةهَـ َيـم ثيَؼــةكيـي ٓؤكـاسةوة ٓـاتؤتـة دي  ،كة دةتو ُ ثيَؼـةكيي ٓؤكـاسةكــاْ ،
ئـاو سِيــض بلــةيـّ :
يــةك  :خـو ويظــوويةتي دسوطــلش و ْ خبـو َهـقيَِــآ  ،بؤضى ويظــوويةتي ؟ ضـوُلة
خــــو ثةسوةسدطــــاسة  ،خــــو بـةديـٔـيَِــــةسة  ،يةكــــيَم هـــة طيفـةتةكــــاُي خــــو ي
ثةسوةسدطـاسيؽ ئةوةيـة كـة هـة ُةبـووْ (عـدّ) ػــاْ وةدي ديَِــآ .
دوو  :ذيلٌــةتي خـــو و ي خـو طــ ــوة كـــة بِاط ــشيَ  ،وة غــةيشي خــؤي هــة ُيعٌــةتي
بووْ بـةٓشةًةُـذ بلـات  ،دياسة بـةخؼـِذةيي بةصةيـي خـو  ،ئـةوة دةخــو صيَ كـة
بووْ بـة غةيشي خـؤي بـذ ت  :ﭽﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ ،

ثةسوةسدطـاسًاْ ئةو كةطـةية كة بووُي بـة ٓـةًوو ػــيَم د وة  ،دو يـي سِيٌَِايؼــي
كــشدوة  ،كـة ضــؤْ بـةسِيَــوة بضــآ .
ســآ  :ئِـحـا خـو ويظــوويةتي ويَـشِ ي ًـاددةي بــآ ريـاْ  ،وة رياُـذ س ْ بــة ٓــةًوو
جؤسةكـاُياُةوة  :ئارة َي دسُِذةو صيِذةوةس  ،وة ويَشِ ي فشيؼــة ثان بـآ ٓةهَةكاْ ،
كة بآ فةسًاُيي خـو ي تان ثان ُاكةْ  :ويظــوويةتي دسوطــلش ويَـم خبـو َهـقيَِـآ
كة ضـاكةو خش ثةي هة دةطـ بـآ  ،تو ُاي بـةسصبووُـةوةو ُضًـبووُـةوةي ٓـةبآ ،
تو ُاي ِس طـ سِييؼـ ضةوت سِييؼــين ٓـةبـآ  ،كـة ئةويــؽ ًشيظــة .
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ضـوار  :ئِحـا خـو كة ًشيظةكـاُي دسوطــ كـشدووْ ٓ ،ـةسوةٓــا جِـذيؽ  ،ئـاص ديؼــي
كــشدووْ  ،وة ص ُيـويــةتي كــة ٓةُذيَـليـــاْ بـــة ويظـــ ئـــاص د ُةي خؤيــاْ  ،كـوفــش
ٓـة َهـذةبزيَـشْ  ،وة خـو ي ثةسوةسدطـاسيؽ ئةوةي كـة بـؤ خؤيـــاْ ٓـةهَيــاُبز سدوة ،
بؤي ويظـووْ  ،و تة  :ئةوةي كة خؤياْ بة ويظـ ئاص دي خؤيـاْ ٓـةهَياُبــز سدوة ،
كـــة كـــوفشة  ،تاو ُبـــاسيي خش ثـــةكاسيي ىد ُـــة  ،خـــو ي كــــاسص ُيؽ ئـــةوةي بـــؤ
ويظــووْ  ،ضوُلـة بةبآ ويظـــ خــو ُةيـاُذةتو ُــي ئــةوة ثةيـذ بلــةْ  ،وة بـة
ثيَضةو ُةػـةوة ٓـةُذيَلـيؽ هة جِذ ًشيظةكـاْ  ،خـو ص ُيويةتي كـة بــة ويظــ
ئـــــاص د ُةي خؤيــــاْ ئيٌــــاْ تاةــــةت ضــــاكةكاسيي ٓة َهـذةبزيَــ ــشْ  ،وة خــــو ي
بةخؼـةسيؽ ئةوةي خؤيـاْ ٓـة َهـياُبـز سدوةو  ،بـة ئيــش دة جوصئييــةكةي كـة خــو
ثيَيذ وْ ويظـــووياُة  ،ئةويــؽ ئـةوةي بـؤ ويظـــووْ  ،وة طـةسةاــاَ تو ُيـوياُــة
وةدةطـ بيَـِــّ .
ثـيَـــ  :ئةو ُ ــةي كــة خـــو هــة ئةصةه ــذ ص ُيويــةتي  ،بـــة ويظـــ ئـــاص د ُةي خؤيــاْ
كـوفشو خش ثة ٓـةهَذةبزيَـشْ  ،طـةسةاـاَ تووػـي طـض و تؤهَـةي د دطــةس ُةي خــو ي
كـــاسبةجآ بــووْ  ،وة ئةو ُـــةؾ كـــة خـــو  ص ُيـــويةتى ئيٌـــاْ ضـاكةكـــاسيي
ٓـةهَذةبزيَـشْ  ،بـة ثيَـي ياطـاي د دطـةس ُةي خـو  ،وة بـة ثيَي كةسِةَ هوتـفـي خــو
 ، تووػي ثاد ػـ طـوثاططوص سيي خـو ي ثةسوةسدطـاس بووْ  ،كة هة بـةٓـةػــذ
بـةسجةطــة دةبـآ  ،وةن ضــؤْ طــض و تؤهَـــةي خــو ؾ  ،هـة ديصةخـذ بـةسجةطـــة
دةبـآ .
ئِحـــا كــة خـــو

 فةسًوويــةتي  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭼ  ،صيس َيـــم هــة جِـــذ ًشيظـٌـــاْ بــؤ ديصةخ دسوطـــ

ئـــاًادة ك ــشدووْ .

و ت ــة  :دو ي ئــةو ثيَؼـةك ــيياُةو  ،ئــةو ٓؤكـــاس ُة  ،دةسةاـــاًةكةي و ب ــووة  ،كــة بــؤ
ديصةخ بـّ ُ ،ةن ٓـةس هةسِيَـوة خـو ي كـاسبةجآ بـؤ ديصةخ دسوطــ كشدبــّ  ،بةهَـلــو
هــة بِةسِةتــذ خـــو ًشيظـةكـــاْ جِذةكـاُيؼ ــي دسوطـــ كــشدووْ  ،كــة بـةخـ ــةوةسو
طـةسفـش صبـّ  ،دسوطـ كشدووْ بـةُذ يةتيي بؤ خـو بلـةْ  ،كة بـةٓـؤي بـةُذ يةتيي
كشدُةوة بؤ خـو  ،طـةسفــش ص بـةخـــةوةسي دُيـــاو دو سِير دةبـّ  ،بــةمَ بـؤ خؤيـاْ
ئةو سِيَيةياْ ٓـةهَبـز سدوة .
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ئِحـا دو يــي خــو ي ثةسوةسدطــاس سِووُـي دةكــاتةوة ،كـة بؤضــى ئـةو ُــة بـؤ ديصةخ

ئـــاًادةكش وْ ؟ دةفــةسًويَ  :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ  ،ئةو ُـ ــة دهَـ ــياْ ٓــــةْ  ،بــــة دهَةكـاُيـ ــاْ تيَِاطــــةْ ،
ضـاوياْ ٓـةْ  ،بـة ضـاوةكـاُيـاْ ُابيِـّ  ،طويَيـاْ ٓـةْ  ،بـة طويَيـةكـاُياْ ُابيظــ ،
كــة ئةًــة سِووُ ــلشدُةوةي ٓؤكـــاسي طوُآ ــو طوً ِش بووُــة  ،وة دو تــش طض دس ُيـــاُة ،
كةو تــة  :بؤيــة خـــو ي ص ُـــاو تـو ُـــا  ،بــؤ ديصةخ ــي دسوطـــ كــشدووْ  ،ضــوُلة بـــة
دهَةكـاُيـاْ هة ٓـةق تيَِةطـةيؼــووْ  ،وة بـة ضـاوةكـاُياْ ٓــةاياْ ُةبيِيــوة  ،وة بــة
طويَيةكـــاُياْ ٓـةاي ــاْ ُةبيظــــوة  ،بـةهَـلـــو  :ﭽﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭼ ،

ئةو ُة وةن ئـارةهَـّ ُ ،ـا بـةهَـلــو هـة ئـارةهَــيؽ طـوً ِش تشْ  ،ئِحــا كةطـيَم خـؤي وةن
ئــارةيَ هـيَبــلات  ،هــة ذاهَـيَلــذ كــة بؼــو ُــآ ئـــارةيَ ُةبــآ  ،دووضــــاسي طــض ي خـــو
دةبـآ  ،ضوُلـة ئـارةيَ ُاتو ُــآ ئــارة َي ُةبــآ  ،بــةمَ ًشيظــ دةتو ُــآ ئــارةيَ ُةبــآ ،

بؤيــة خـــو  دةف ــةسًويَ  :ﭽﭫ ﭬ ﭭﭼ  ،بـةهَـلـــو خش ثــشيؼ ــّ هــة ئـــارةيَ ،
ضوُلة وةن طوتـٍ ً :ـةسِو بـضْ ُاتو ُـّ ًـةسِو بـضْ ُةبـــّ  ،طــاو ًاُطــا ُـاتو ُّ طــاو
ًاُطـا ُةبّ  ،ذوػـــــش  ،بة ٓةًاْ ػيَوة ٓ ،ـةسوةٓـا دسُِذةكـاْ ػيَشو طـوس ثوَـِط
ضةاـة َي سِيَوي ُ ،اتـو ُّ ئةو طـيفةتاُةي خـو ثيَيـذ وْ  ،ئــاو ُةبــّ  ،بــةمَ ًشيظــ
دةتو ُـآ وةن طوس ضةاــة َي بــةس ص ًةميــووْ طو َيذسيَــزو ٓ ...ـــذ ُ ،ـةبآ  ،وة
دةتو ُآ ًشيظـ بــآ  ،كةو تـة  :كةطـيَم بـة ويظـ خـؤي طيفةتي ئـارةهَةكـاْ هةخؤيذ
ثةيذ بلـات  ،طيفةتي دسُِذ ْ هةخـؤي ثةيذ بلـات ً ،اُـاى و يـة  :هةو ْ خش ثـــشة .
ئِحـــا بـة ِس طــــيي كـاتيَـــم ئيِظـــاْ هــة بـــةسُاًةي خـــو ىدةد ت هــة خـــو دووس
دةكةويَـــةوة ٓ ،ـــةس ئـةوةُـــذة ُيــة كــة تــةُيا طــيفةتى وةن ئـارةهَـ َي ــم ب ـآ  ،بـةهَـلـــو
طـيفةتي خش ثـي كؤًةهَـ َيـم ئـارةهَي هةخـؤيـذ ديَِيَـة دي :
 /1هـة ئـاسةصوو ثةسطــيي د  ،وةن بـةس صي هـيَذيَ .
 /2هـة ىطـاييـلشدُةوةي خةهَـم د  ،وةن ًةميــووُي هـ َيـذيَ .
 /3هـة ُةفـاًيـي د  ،وةن كــةسي هـ َيـذيَ .
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 /4هـة ثيظــيي د  ،وةن طـةطـي هـ َيـذيَ .
 /5هـة خـؤ ِس ص ُذُـةوةيـذ ــ كـة ٓــةس خـةسيلي سِو هَــةتي خــؤي دةبــآ ـــ وةن تـاوطــي
هــ َيــذيَ .
 /6هـة صيس خؤسيـيـذ  ،وةن طـاو ًاُطـاى هـ َيــذىَ .
 /7هـة فيـَوـَبـاصيـى د  ،وةن سِيَـوى هــيَـذى .
 /8هـة دسُِـذ يـةتيـى د  ،وةن طـوسطـى هـيـَـذء .
ًاُاي و ية ًشيظــ كـاتيَــم هـة بــةسُاًةي خــو د ىدةد ت  ،هـة يـةن كــاتذ طـيفةتي
كؤًةهَـ َيـم دسُِــذةو ئــارةيَ هةخؤيـذ ديَـِيَــة دي  ،كة بؤ ئةو ْ طـيفةتي خـش ث ُيـة ،
ضوُلـة طـيفةتيَـلي طشوػــ خؤيـــاُة  ،بؤيـــة خــو  دةفـــةسًويَ  :ئةو ُـة وةن
ئـارةهَــّ  ،بـةهَـلـو خش ثـــشيؽ هـةو ْ .
دو يــي دةفــةسًويَ  :ﭽﭯﭰﭱﭼ  ،ئةًــة ئــةوة دةطـةيةُــآ  ،كــة :
بيَئـاطـايـــي كـــة بـةسٓــــةًي ثةكـدظــِـــي ةةاـــــىَ طـــويَ ضــــاوياُة ً :ايـــةي ًـــا َي
ويَش ُـييـاُـة  ،بـآئـاطـاييةكـةياْ بؤتـة ٓــؤي ًايَ ويَـش ُييـةكـةياْ  ،كة ديـاسة خؤيـاْ
بـة ويظـ ئـاص د ُةي خؤيـاْ  ،خؤيـــاْ بـآئـاطــا كــشدوة هـةو ِس طــييــاُةى كـة دةبـوو
هـ َييـاْ بــآئـاطـا ُةبـّ  :بيَـئـاطـا ُةبّ كة كــآ دسوطــ كـشدووْ ؟ بـؤ كــويَ دسوطــ
كـشدووْ ؟ هة كـو َيـوة ٓـاتــوْ ؟ بــؤ كـويَ دةضــّ ؟ دةبــآ ضــــؤْ بزيـــّ ؟ ًةبـةطــ
هــة  :ﭽ ﭱ ﭼ  ،ئةوةيــة  ،ئةطـــةسُا خـــو ي ثةُٔـاُـــض ْ هــةباسةى كـافش ُـــةوة
فةسًوويـةتـــــى  :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،
سِو هَةت َيـــم هـــة ريــاُي دُيــا دةص ُــّ  ،بـــةمَ هــة دو سِير بيَئـاطـــاْ  ،هــةو ضـاسةُووطـــةي
ضـــاوةسِيَياْ دةكـــات  ،بيَئـاطـــاْ  ،هــةو ئةسكــةي كــة ثيَيــاْ طــجيَشدس وة  ،بيَئـاطـــاْ  ،هــةو
ذيلـٌةت ــةي كــة ب ــؤي دسوطـــ كــش وْ  ،بيَئـاطـــاْ  ،وة كـات َي ــم ئيِظـــاْ ُةص ُ ــآ هــة
كـويَيـةوة ٓـاتوة ؟ كــآ ٓيَِـاويةتةدي ؟ بؤضي ٓـاتوة ؟ بؤ كـويَ دةضـآ ؟ ٓـةسضةُــذة
ص ُيـاسيـــي جوصئيـؼـــيي ٓـةبـــآ  ،بـــة ػــةكـــاُي دةوسوبـــةس  ،ئــةوة اــةسةبووي ئــةو
ُةفـاًيـى بيَئـاطـاييـةي هة دو سِيري  ،بؤ ُاكـاتــةوة .
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ًـةطـةهـةي دووةَ  :كة دةفـةسًـويَ  :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﭼ  ،وة خــــــو ُـــــاوة ٓــــــةس
ضـان ثةطِذةكـاُـى ٓـةْ ٓ ،ـةس بـةو ْ هـيَي بجـاسِيَِةوة  ،وة هةو ُـة طــةسِيَّ كـة ىد ْ
دةكةْ هة ُاوةكـاُيذ  ،هةًةودو هةطـةس ئةوةي دةيلـةْ طـض دةدسيَّ .
ديــاسة ُــاوة ٓـــةسة ضـاكةكـــاُي خـــو  تــةُيا خـــو  ،وة ثاػـــاْ ثيَػـةًبـــةسةكةي
ًوذةمةد  دةياُض ُـّ  ،و تة ُ :اوةكـاُي خــو تةوايفــي  ،تةوفيقــيي ُ ،يــّ ،
(تٛؾٝــك ) ٞو تة  :خـو ئيٌَــةي وةطـــاُذوة هةطــةس ئـةو ُــاو ُة  ،وة ثيَػـةًبــةس 
بـــة وةذــي خـــو  ،ئيٌَــةي وةطــــاُذوة هةطـــةس كؤًةهَـيَـــم ُــاو  ،كــة خـــو ئةو ُـــة
ُاوةكـاُِـى وة تةوفـيقـيي ُ  ،كـة خةهَم ئيحــئــاد بلــات هةخــؤوة ُاويَـم بـؤ خــو
د بِــآ  ،بـةهَـطـةًاْ هةطـةس ئةوة ضييـة ؟ بةهَـطــةًاْ ئـةوةيــة كــة  :ويَـــشِ ي ئـــةوةي

خـــــو  دةفــــةسًويَ  :ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ  ،كةو تــــة  :خـــــو دةبــــآ ُــــاوة
ضـاكةكـاُي بـةياْ كشدبـّ  ،ويَـشِ ي ئـةوة  :ثيَػـةًبــةس  يــؽ فةسًوويةتــى  :شإٔ ٖٕ
ط ََٚ ّ١تٔطِـ ٔ َ إضِـُاّ َٔاَ٥ـ ّ١إٔالٖ َٚاحٔـدَّا ََ ،ـِٔ أَحِؿـاٖ ـا دَخَـٌَ ا ِيجَٖٓـ ، َ١إْٖٔـُ٘ ٔٚتِـسْ ُٜخٔـ ـبٗ
هلل تٔ ِ
ٔ
ايِـ ٔٛتِـ ــ َسز {زََٚا ُٙايبُدَـ ـازٔ ٟٗبـ ـسقِ ََُٚ ، )2585( :طِـ ـ ًٔ ِْ ب ــسقِ  ، )6986( :عَــِٔ أَبٔـ ـُٖ ٞسَِٜـ ـسََ٠
َزقٔ ٞاهللُ عَ ُِٓ٘}  ،و تة  :بيَطوًـاْ خــو ى بــةسص ُ ،ـةوةدو ُـؤ (ُ )99ـاوى ٓــةْ  ،طــةد
جطـة هة يةكـ َيم ٓ ،ـةس كةطـيَم بياُزًيَــشء (و تـة  :تيَيـاْ بطــات كــاسياْ ثيَـبلــات)
دةضيَـــة بـةٓـةػــآ  ،بيَطـوًاْ ئةو تـاكـةو تـاكـى خؤػــذةوء .
ئِحـــا (ايرتَــر )ٟئةوةُذةػــي هـــآ صيــاد كــشدوة  ُٖ { :ـ َٛاهللُ ا ٖيــر ٟال إٔي ـَ٘ إٔالٖ ُٖ ـ َ: ٛ
ايـ ـسٖحُُِٔ  ،ايـ ـسٖحٔ ، ُِٝايـ ــُ ًٔوُ  ،ايكُـ ـدٗٚعُ  ،ايطٖ ــالُّ  ،ايـ ــُؤ َُٔٔ  ،ايـ ــَُٗ ِ ، ُُٔٔ ٝاي َصٜٔـ ـصُ ،
جلبٖازُ  ،ايـُعَهَ ـبسُ  ،اخلَائ ـلُ  ،ايبَ ـازٔئُ  ،ايـُؿَٛزُ  ،اي َػؿٖـازُ  ،ايكَٗــازُ  ،ايٖٛــاحُ  ،ايـسٖشٖامُ ،
ا َ
ايؿَعٖاحُ  ،اي ًَ ، ُِٝايكابضُ  ،ايبَاضٔطُ  ،اخلَا ٔؾضُ  ،ايسٖاؾٔـعُ  ،ايــُ ٔصٗ  ،ايــُرٍٔٗ  ،ايطٖـُٔٝعُ ،
ايبؿريُ  ،احلَ َهـُِ  ،اي َـدٍُِ  ،ايًٖطٔٝــُ  ،اخلَـبِريُ  ،احلًـ ، ُِٝاي َعـ ، ُِٝاي َػؿُـٛزُ  ،ايػٖهــٛزُ ،
حل ٔؿـ ــٝغُ  ،اي ـ ــُكٝتُ  ،احلَطٔ ـ ـ ـٝبُ  ،اجلًَ ٝـ ـٌُ  ،ايه ـ ـسٔ ، ُِٜايسٖ ٔق ٝـ ـبُ ،
اي ًَ ـ ـ ، ٗٞاي َهـ ــبريُ  ،ا َ
حل ـ ـلٗ ،
ػـ ــٗٝدُ  ،ا َ
ض ـ ـعُ  ،احلَهـ ــ ، ُِٝا ِي ـ ـ َٛدُٚدُ  ،ايـُج ٝـ ـ ـدُ  ،ايبَاعٔ ـ ـ ـثُ  ،اي ٖ
اي ـ ــُجٝبُ  ،ا ِيَٛا ٔ
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ن ٝـٌُ  ،اي َكــ ، ٟٗٛايـُ ٔعـ ـ ُ  ،ا ِيَٛي ـ ـ ، ٗٞاحلَُ ٝـدُ  ،ايـُخؿ ـ ـ ، ٞاي ــُبد ، ُ٤٣ايـُ  ٝـ ـدُ ،
ا ِئ َٛ
ح ـ ـدُ ،
حـ ـ ـدُ  ،األ َ
حلـ ـ ـ ، ٗٞايكَ ٗٝـ ـ ـ ، ُّٛا ِيَٛأُ ـ ـ ـدُ  ،ايـُاُ ـ ـ ـدُ  ،ايَٛا ٔ
خٝـ ـ ـ ، ٞايـُُ ٔٝـ ـ ـتُ  ،ا َ
ايـُ ِ
ايؿٖ ـ َُـ ـ ـدُ  ،ايكَـ ـ ـ ـادٔزُ  ،ايـُكِعَ ـ ـ ـدٔزُ  ،ايـُ َك ـ ـ ـدُّ  ،ايـُؤخ ـ ـ ـس  ،األ ، ٍُٖٚا ٔخ ـ ـ ـسُ  ،ايعـأٖ ـ ـ ـسُ ،
ايبَاطٔ ـ ـُٔ  ،ايٛاي ـ ـ ، ٞايـُع ـ ـأٍ  ،اي َب ـسٗ  ،اي ٖع ـٖٛاحُ  ،اي ــُٓ َعكُِٔ  ،اي َ ُؿ ـ ، ٗٛاي ـسٖؤٚفُ ََ ،ا ٔي ـوُ
ايـ ــُ ًِؤ  ،ذُ ٚاجلَـ ـالٍٔ ٚاإلٔنـ ـسَأّ  ،ايـ ــُكِطٔطُ  ،اجلَ ــا َٔعُ  ،ايػَـ ـ ٗ ايـ ــُػ  ،ايـُأْ ـ ـعُ ،
غــٝدُ  ،ايؿٖ ـ ـبُُ ٛز} ،
ايك ــازُ  ،اي ٖٓــا ٔؾعُ  ،اي ٗٓــٛزُ  ،ايـٗ ــاد ، ٟاي َبــدٜعُ  ،اي َبــاق ، ٞاي ـَٛازٔ ُ  ،ايسٖ ٔ
و تــة ( :ايرتَــر )ٟويَــــشِ ي ئــةوةي كــة هــة ؿـــةذيري ًوطــويٍ بوخاسييــذ ٓـــاتوة ،
ُةوةدو ُؤ ُاويؼــي سِيــض كــشدووْ  ،كــة دو يـي باطـي دةكـةيــّ  ،ئــةو ُاو ُــة بـة ىى
ص ُايـاُـةوة ضؤُـّ  ،تـا ك ِس ددةيــةن بـؤ ديـاسيـيـلشدُــى ُــةوةدو ُــؤ (ُ )99ـاوةكــةى
خـو ثؼــيـاْ ثـآ دةبةطـــشء ؟!

طـشُط ئةوةية جاسيَ خـو ي ثةسوةسدطـاس دةفةسًويَ  :ﭽﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽﭼ  ،ديــاسة خــويَِش وةتةوة  :ﭽ ﭻ ﭼ وة خويَِذس ويؼـــةتةوة :
ﭽ ًَِ ٜخَـ ـدُ َٕٚﭼ َ ( ،يخَـ ـ ـ َد ًِ َٜ ،خَـ ـ ـدُ ََٚ ،أ ِيخَ ــد ًِ ُٜ ،خٔـ ـدُ) ٓـةسدووكـيــــاْ و تـــة  ََ( :ــاٍَ ،
َُٜٝٔـٌُ) و تــة  :ىيــذ  ،خـو س بــووة  ،ىدةد  ،خـو سدةبــآ ( ،اإلحلَـا ُد  :ايــُٚ ٌٝاإلشٚزاز
خ ـدُ اي َك ِب ـسٔ) اــةبش بـــة دوو جــؤس ٓـة َهـذةاةُ ــشيَ  :بـــة ػـــيَوةى
عــٔ ايٛضــط  ِٓ ََٔٚ ،ـ ُ٘ َي ِ
(حلد)و بـة ػـيَوةى (غل) ( ،غـل)  :ئةوةية كة هة ُيَوة ِس طــ اةبـشةكــةد طؤسِيضلــة
ٓـة َهـذةكـةُـش َي جةُـاصةكـةي تيَـذةٓـاويؼــــشيَ ( ،حلـد)يـؽ بـة كــوسدى (ى طـــؤسِي)
ثــآدة َهـ َيــّ  ،ىيــةكي طؤسِةكــة ٓـةهَذةاـةُــشيَ جةُـاصةكــةي دةخشيَـــة ُـ َيــو  ،ئِحــا :
(إحل ـاد) بشيـيــة هــة ىد ْ هة ُيَوة ِس طــــي ػـــيَـم .
بـةُظـبـةت ئةو فةسًودةيـةػـةوة كــة (ايـع ـسَرٓ )ٟيَِـاويةتــي ُــةوةدو ُـؤ ()99
ُـاوي بؤ خـو ي ثةسوةسدطـاس سِيـض كـشدووْ  :طـةُةدةكــةى ِس ى ثظـجــؤ ِس ُى طـوُِــةت
ُُ٘ ايعسَٔـر ٟبـسقِ َٚ ، )3507( :ابِـُٔ حٔـبٖـ ـإ بـسقِ ، )808( :
خسَ َ
هةبـاسةيـةوة ئـاو يـة ( :أَ ِ
ٚاحلانِ ج ، 1ف ٚ 16ايبٝٗٝك ٞؾـ( ٞايؿؿا ) ف  ، 5ايـبػـ ـ ٟٛبـسقِ َ )1257( :ـٔ
ح ـدٜٔث َغ ٔسٜــب ٚال ْ ًــِ ؾـ ـ ٞنــثري َــٔ
حــدٜث أب ــٖ ٞسٜــسَ َٚ ، ٠قــاٍَ ايعس َٔــر َٖ : ٟـرَا َ
ال ٔؾـٖ ٞـرا احلـدٜث ٚ ،قـاٍ احلـاؾغ
ايسٚاٜا يـ٘ إضـٓادْ ؾـخ ٝؾٝـ٘ ذنـس األمسـا ٤إ ٖ
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ضـسِ َد
ابــٔ نــثري ؾــ ٞتؿطــري ٙج  ، 2ف ٚ ، 308ايــر ٟعـ ـ ٍٓٛعًٝــ٘ مجاعــ ١احلؿــاظ إَٔٓ َ
األمســا ٤هلل ؾـ ـٖ ٞــرا احلــدٜث َ ،ــد َزجْ ؾٝــ٘) (ابــٔ نــثري) دةهَـــآ  :سِيضكشدُــي ئــةو
ُــةوةدو ُــؤ (ُ )99ــاوة خـــو ي ثةسوةسدطـــاس هــةَ فةسًوودةيــةد (َــدزج)ة َ( ،ــدزج) :
و تة دةاي فةسًايؼـ ثيَػـةًبـةس ُ يــة  ،بـةهَـلـو يةكــيَم هـة ِس وييـةكــاْ {ئِحــا
ئـايا ٓـاوةأل (ؾـخــاب )ٞبووة  ،ياْ تابًعًـن  ،ياْ دو يي ئةو ْ} ئـةو ُـةوةدو ُـؤ ()99
طيفةتةي ٓـةهَبز سدووْ خظــوويةتة ُيَــو فةسًوودةكــة  ،ئةطــةسُا ثيَػـةًبــةس 
ُةيفةسًووة  ،كة ئةوة صياتش ِس طــة  ،بؤية ص ُاياْ صيس ثؼــياْ بــةو ُـةوةدو ُـؤ ()99
طيفةتة ُةبـةطــوة  ،كة هة (ضٓٔ ايـعـسَـر)ٟدا ٓـاتـووْ .

ئايا ال د ا ن ( إ لحا د ) هل ان و ه كا ني
خو ا ى .هب ر و ه ر كا ر دا .جيو و.دو هن ؟
7

()1

 / 1يــةكيَم هــة جؤسةكـــاُي ىد ْ (إحلــاد) ىسِ َيــبووْ (إحنـساف) هةبــاسةي ًاًة َهــةكشدْ
هةطـةيَ ُاوةكـاُي خـو د  ،ئةوةيـة كة ئيٌَـة كـة ُـاويَـم بؤ خـو بـةكـاسبيَـِيـّ  ،كـــة
هــة اوسِئـــاْ طـــوُِةتذ ُةٓـاتب ــآ  ،وةن صيسبـــةي كــيَـبـةكـــاُي ص ُظـــ كــــةىَ
وػـــةى (ؾــا ْٔعِ) بــؤ خـــو بـةكـاسديَـِ ــّ ( ،ؾــا ْٔعِ) و تــة  :دسوطــــلةس  ،وة وػـــةي
(َٚاُب ايـُُٛٛد)ي بؤ بـةكـاسد َيـِّ  ،و تة  :بـووْ ثيَويظــ  ،و تـة  :كةطـيَم بـووُي
ثيَويظــة  ،وة وػـةي ٓ :ــةبوو (ايـُ ُٛـٛد)ي بـؤ بـةكـاسديَـِــّ  ،و تـة  :ػـــيَم كـة
بووُـــى ٓـةبــآ  ،وة ويظــــــش و (ايــُكؿٛد)ي بــؤ بـةكـاسديَـِــّ  ،وةن ٓـــةُذيَم هــة
ئةٓـوـي تةؿـــةووف دةهَـيَــّ ٜ( :ـا َكؿـٛد)  ،وة وػــةى ثةسطــــش و (َ بـٛد)ى بـؤ
بةكـاسديَـِـّ  ،وة ٓــةُذيَم ُــاوي ديلـةؾ  ،كـة هة ِس طــييــذ ئةو ُـة ٓيضـيــاْ وةن
 )1بؤ ُووطـيـِى ئــةو بابــةتة طــوودَ هـة (تؿطـري ايكـسعٕ احلهـ )ِٝبــةسطي ( )9ىثـةسِة ( 374تـا )382
وةسطـشتوة ٓ ،ي (ذلُد زغٝد زقـا) خـو ثاد ػـ بذ تةوة
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ُــاوي ٓـــةسة ضـــاكي خـــو  ،دسوطـــ ُيــة بـةكـاسبٔـيَِـش َي ــّ  ،ضوُل ــة هــة اوسِئـــاْ
طـوُِةتــــذ ُةٓـاتــــووْ  ،وة ُاوةكــــاُي خــــو ي ثةسوةسدطــــاس  ،دةبــــآ بـةهَـطــــةي
ػـةسةييـاْ هةطــةس بــآ  ،وة بــة وةذـي ٓـاتبــّ  ،ضـوُلة بـؤ ًاًةهَـةكشدْ هةطــةيَ
خـــــو د  دوو طـةسضـــــاوةًاْ ٓـــــةْ  ،يةكــــةَ  :اوسِئـــــاْ  ،دووةَ  :طـــــوُِةتي
ثيَػـةًبـــةس  ، بؤيـــة دةبــــآ ُــاوة ٓـــةسة ضـاكةكـــاُي خـــو  ،يــاْ هــة اوسِئـــاْ
وةسبطـي ــشيَّ  ،يــاْ هــة طـــوُِةت ٓ ،ـةهَبـــةتة هــة طـــوُِةتذ ٓـــةُذيَم ُــاو ٓـــاتووْ
حـ ـٖٓإ ََ ،ــٖٓإ  ،دَ ٖٜــإ)
ثيَػـةًبـــةسي خـــو  بــؤ خـــو ي بـةكـاسٓيَِ ــاوْ  ،وةن َ ( :
طـشُـط ئةوةية ئةو ُاو ُـةي كة بؤ خـو ي بـآ ويَِـــة بـةكـاسديَــّ  ،ثيَػـةًبــةس 
بؤي بـةكـاسٓيَِـابـّ  ،ياخـود خـو هة اوسِئـاُذ بـةكـاسي ٓيَِابـّ ٓ ،ـةس ئةو ُـة ُـاوة
ٓـــةسة ضـاكـةكـــاُي خـــو ْ  ،ئــةوي ديل ــة دةطواــــآ بوَـ َي ــي  :خـــو ي ثةسوةسدطـــاس
(ٚاُب اي ُٛـٛد)ة  ،و تـة  :بووُي خـو ثيَويظـــة  ،وة خــو دسوطـــلــةس (ؾــاْع)ى
ئةَ كـةوْ كـائيِـاتةيـة  ،بـةمَ ُاطواــآ بطوتــشىَ  :ئةو ُـة ُـاوي ضــاكي خــو ْ ،
يــــاْ بـــةو ُـاو ُـــة هــة خـــو بجـاسِيَيِـــةوة  ،و تـــة ُ :اطواــــآ ب َوـيَـــي ٜ( :ــا ٚاُــب
ايُٛـ ـ ـٛد)  ،ياخــــود بوَـــــيَي ( ٜــا َكؿ ــٛد)  ،ياخــــود ( ٜــا ؾـ ــأْع)  ،ضـــوُلة خــــو
دةفةسًـ ــويَ  :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ ٓ ،ــــةس بــــةو ُاو ُـــة هيَـــى

بجـاسِيَِـةوة  ،وةن بـةُذ يةتيي بؤ خـو  ،ئةطـةسُا وةن ُاطـاُذُي خــو ي بـآٓـاوتــاو
سِووُـلشدُـــةوةي بـةدئـيَِـ ــةس يةتيي خــــو ي بــــةسصو ًــــةصْ  ،خـاوةُـذ سيَــ ــيي
ثةسوةسدطـاسيَــيـــي خـــو  ،ئةطـــةس تةةبيـش َي ــم  ،يــاْ وػـــةيةن بـةكـاسب ــآ ً ،ــاد َ
ثيَض ــةو ُةي دةا َيــم ُةب ــآ  ،دسوطـــ ــة  ،بـــةمَ ُاطوا ــآ بوَـيَي ــّ  :ئـةو ُـــة ُــاوى
خـو ْ  ،وة دسوطـ ُيـة ثيَيـاْ هة خـو بجـاسِيَيـِةوة .
 / 2طؤ ِس ُلـاسيي كـشدْ هة ُاوةكـاُذ  ،كة بشيـيـة هـةوةى ئةو ُاو ُة بؤ ػــيَلي ديلـة ،
ياخـود بؤ كةطـ َيـلي ديلة جطـة هة خـو بـةكـاسبٔـ َيـِشيَــّ  ،هــةو ُةي كـة هـة جيـاتي
خــــو ثةسطـــــش وْ  ،وةن ضـــؤْ وػــــةي (اي ــال )  ،وػــــةي (اي ُ ـصٖ ، )٣وة وػــــةي
(ايـُٓ ـ ـا ، )٠كــة ص ُـــاياْ دةهَـــيَّ (ال ) هــــة (إيــ٘)ةوة يـــةو َ( ،ؤَْٖــث)ي (ٔإ َي ـِ٘)ة ،
(اي ُـ ـصَُٖ ( ، )٣ؤَ ْٖـ ــث)ي ( َعـ ٔص ٜـ ـ َص)ة  ،وة (ََ َٓـ ــاَُ ( )٠ؤَ ْٖـ ــث)ي (ََ ٖٓ ــإَ)ة  ،هةبـــــةسئةوةى
بـجةسطــةكـــاْ بشِو يــاْ و ب ــووة  ،ئةو ُــة فشيؼـــةكـــاُّ  ،يــاْ بـــة كضــي خـــو ياْ
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هةاة َهــةَ د وْ  ،بـــة ًيَيِـةيــاْ هةاة َهــةَ د وْ  ،بؤيــــة ئــةو وػـــاُةي ًيَيِـايةتيـــي
بطـةيةُــــّ  ،بـةكـاسي ــاْ ٓيَِــاوْ  ،وة ئــةو ُــاوة ضـاكـــاُةي خـــو ي ثةسوةسدطـاسي ــاْ
ىد وةو طؤسِيـوياُّ  ،بـةكـاسيــاْ ٓيَِــاوْ بؤ ئـةو بــ ؿــةُةًــاُة .
 / 3جؤسيَلي ديلـة هة ىد ْ هة ُاوةكـاُي خـو د ئةوةية  ،كة ئـةوةي كـة خــو ي تــان و
ثــان خـؤي ثــآ ُــاو ُــاوة  ،ياخـود ئةو وةطفةي  ،يـاْ ئـةو كشدةوةيةى خـؤي ثــآ
وةطــف كشدوة  ،تـؤ بـؤي بـةكـاسُةٓيَِـي  ،بـؤ ويَِـة ( :إضــعٛا)٤ى هةطــةس ةــةسؾ ،
ياخـــود بـةسصيـــي (عًــ )ٓٛخـــو  ،يـاخـــود فةسًايؼــــ فـةسًووُـــى (تهًٝــِ) خـــو ،
ئـةوةؾ ديظــاْ جؤسيَلــي ديلــةية هـة ىد ْ  ،ئيٌَــة ثيَويظـــة ئـةوةى كـة خـــو 
بؤخـؤي بـةكـاسئـيَِــاوة  ،يــاْ ثيَػـةًبــةسي خــو  بـؤى بةكـاسٓيَِــاوة  ،ك وةن
ُاو  ،ك وةن وةطــف  ،ك وةن كشدةوة  ،دةبـآ ئيَـٌةؾ بـةكـاسي بيَِيــّ  ،بــةو و تـاو
ضةًـم ػــيَوةية كـة بؤ خـو ػــايـظـــةية .
 / 4ىد ُــي ُاوةكـــاُي خـــو و طـيفةتةكـــاتي خـــو ي بـــةسص  ،هــةو ًاُــاو ضةًلـــاُةي كــة
بؤياْ د ُش وْ  ،بة جؤسيَم هـة تـةئويى كـشدْ  ،كــة ويَضـو ُــذْ بـدــو صيَ  ،يـاخــود
ثةكـدظـــــين طـيفةتةكــــاُي خــــو خبــــو صيَ ( ،ؾايـُػ ـبٓٗـــ ١ذٖبـ ــٛا إي ــ ٢ايعٖجط ــِٝ
ٚاي ٗٓ َؿــا َُ ٠ذ َٖ ُبــٛا إٔيـ ـ ٢ايع طٝــٌ) ويَضـويَِةسةكـــاُي خـــو  ،طـةسةاـــاَ طـــةسياْ بـــة
جةطــاُذُي خـو طـةيؼــــوة  ،وة ئةو ُـةي طــيفةتةكــاُي خــو ياْ هـة خــو ُةفــي
كـــشدووْ  ،طـةسةاـاًيـــاْ طـةيؼـــــؤتة ثةكدظـــــين خــــو هـــة طيفةتةكــــاُي  ،كـــة
ٓـــةسدووكياْ ٓـة َه ــةْ  ،ك طيفةتةكـــاُي خـــو  وةن طــيفةتي دسوطــلش وةكـــاْ
تةًاػــــا بلـــةي  ،طـةسةاــــاَ خــــو جبةطــيَِـ ــي وةن جةطـــــةيةن  ،وة ك بــــة
بيـاُـــووي بــــة ثاكطــــشتين خــــو  ،طـيفةتةكــــاُي هـ ــآ ُةفـــي بلـــةي طـةسةاــــاَ
طـيفةتةكـاُي ثـةن خبـةي  ،بؤ ويَِــة (بوَــيَي  :خــو ص ُـايــة  ،بــةمَ ةيوــٌي ُيــة ،
بــة بةصةييـــة  ،بـــةمَ سِةمحـــةتي ُيـــة  ،تـو ُـايـــة  ،بـــةمَ تو ُـايـــي ُيـــــة) وةن
ٓـةُذيَم هـة ئةو ثيَـشِو تااٌـاُةي كة ىيـاُذ وة هة ِس طــة ػــةااَ  ،طوتــووياُة  ،كــة
ئةوة جؤسيَلــة هة ىد ْ هة ُاوةكــاُي خـو ي ثةسوةسدطـاسد .
 / 5بـةػـذ سيي ثيَلشدُي غـةيشي خــو  هـة ػـــيَلذ  ،كـة تايبــةتة بــة خــو وة هـة
ُـاوةكــاُي  ،و تــة  :بيَـزةيــةن كــة تــةُيا بـؤ خـــو بـةكـاسٓـاتــوة  ،بــؤ ويَِـــة ( :أهلل ،
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ايسمٔ  ،زح اي ايــُ ) ئةو وػــاُة تةُيــا بـؤ خــو بـةكـاسٓـاتــووْ  ،بؤيــة ُابــآ
كــةغ ُــاو بِــــشيَ ( :أهلل) يــاْ ُــاو بِــشيَ بـــة (ايــسمٔ)  ،يــاْ ُــاو بِــشيَ (زح
اي ايـُـ ) .
ٓـةُذيَم هة ص ُاياْ دة َهيَّ  :دةطواـآ وػــةي (زمـٔ) بـةبــآ (أٍ) بـؤ جطــة هـة
خـو بةكـاسبـآ  ،ضوُلة (ايسمٔ) و تـة  :خـاوةُي ٓــةًوو بـةصةييــةن  ،كـة ئةًـة
ٓـةس خـو يـة  ،وة وػـةي (س ) دةطواــآ بـةكـاسبــآ  ،بــةمَ بيَئـةوةى ثـايَ بذسيَــة
ىي (اي اي ــُ )  ،وةن ثيَػـةًبـــةس يوطــف هــة طـــووسِةتى (يوطــف) ئـــايةتى ()50د

دةفــــــةسًوىَ  :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ  ،وػـــةي (زح) بـةكـاسٓيَِــاوة  ،يةكـةًـحــاس بــؤ خــاوةُي
ئةو كةطـة كة ٓــاتوة بـؤ ىي هـة طـحـِــذ  ،كـة طوتوويـةتي ثادػــا باُطـ دةكــات ،

طوتوويــةتي  :ﭽﯓ ﯔ ﯕﭼ بطـــةسِيَوة بــؤ ىي خاوةُةكــةت (س )  ،و تــة :
خــاوةْ طـــةوسة  ،طـــةسكشدة  ،دو يــي وػـــةي (س )ي بـةكـاسٓيَِـــاوة بــؤ خـــو ي
ثةسوةسدطـاس  ،ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ و تة  :ثةسوةسدطـاسي ًـّ  ،كـة خــو ية ،

بـة فيَـ َوـي ئـافشةتةكـاْ ص ُـايةو ئـاطـاد سة .
كةو ت ــة  :وػـــةي (زح) بـــة ب ـآ ئــةوةى ثــايَ بذسيَـــة ىي (اي اي ــُ ) دسوطــــة
بـةكـاسبـآ  ،وةن بـة كـابـاُي ًـايَ دةطـوتــشيَ ( :زبـ ١ايبٝـت) ئـةوة دسوطـــة  ،بــةمَ
(زح اي اي ــُ ) بـــة تةئل ــيذ ئــةوة ُاب ــآ  ،ئــةوة بيَـزةيـةك ــة تايبـــةتة بـــة خـــو ي
ثةسوةسدطـاسةوة  ،دسوطـ ُيـة بؤ جطـة هـة خـو بـةكـاسبـآ .
 / 6جؤسيَلـي ديلةي ىد ْ هة ُاوةكـاُي خـو د  ،بـةػـذ سيي ثيَلشدُي جطــة هــة خــو ي
بـــــةسصة  ،هــــة ًاُــ ــاي ُــــاوة تايبـةتةكـــــاُيذ  ،هةطـــــة َي طؤسِيِــ ــي وػـــــةكة  ،وةن
بـةكـاسٓيَِ ــاُي وػـــةي (ٚضــ )١ًٝبــؤ ٓـــةُذيَم هــة بـــةُذة ضـاكةكـــاُي خـــو  ،بـــةو
و تــايةى كــة هــة جيــاتي خـــو ه َيــي بجـاسِيَِ ــةوةو  ،ثا ِس ُ ــةوةي هــــآ بل ــشيَ  ،هةطـــةيَ
خـــو ي ثاكـــذ  ،بـــؤ جيَبـةجـيَـــلشدُي كـاسوبـــــاسو ىبشدُـــي غــةَ طـشفـــ  ،بـــؤ
دةطــةبـةسكشدُـي ئةو د خـو صييـاُـةي كة ئةو ئيِظـاُة ٓـةيِـي  ،هة سِيَيـةكــى جيــا
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هــة سِ َيــي ٓؤكـاسةكـــاْ  ،هــة سِ َيــي ئـاطـــايي خؤياُــةوة  ،ديــاسة خـــو هــة طـــووسِةتى
(ايـُـا٥د )٠ئــايةتى ()35د

دةفـةسًــويَ  :ﭽﮯﮰﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹ ﮺ ﮻ﭼ ،
()1

و تـة  :ئةي ئةو ُـةي بشِو تـاْ ٓيَِـاوة ! ثاسيَض هة خــو بلـةْ  ،وة وةطـيوــةو ٓؤكــاس
بؤ ىي خـو بطـشُةبـةس  ،وة هة ثيَِـاوي خـو د تيَبلؤػـّ  ،بؤ ئـةوةي طـةسفش ص بّ .
ي هـــة بــــةُذة
جـــا كةطـ ــيَم بوَـــــآ  :وػــــةي (ٚض ــً )١ًٝةبـةطــــ ثيَـ ــي ٓــــةُذ َ
ضـاكـةكـــاُي خـــو ية  ،ئِحــا ثيَػـةًبـــةسي خـــو ية  ، يــاْ فشيؼــــةيةكة  ،يــاْ
يةكيَلــة هــة ديطــــاُي خـــو  ،يــاْ يةكـيَلــة هــة ص ُايــاْ ثيَؼـــةو ياْ  ،ب َوــآ وةطــيوة
ًةبـةطـ ثيَـي ئةوةيـة  ،بؤيـة دسوطــة ثةُـاى ثـآ ببـشء ثـا ِس ُـةوةى هـآ بلــشء ،
ئِحـــا كـــاتيَم ث َيــى بطــوتشيَ  :ئـــةوة و ُيــة  ،ئـــةويؽ ب َوــآ  :ئــةدى ئــةوة ُيــة خـــو
دةفـةسً ــويَ  :ﭽ﮴﮵ ﮶ﭼ  ،وةطــيوة بــؤ ىي خـــو بطـشُةبـــةس ،

ئـةوةؾ وةطـيوةي ًِــة ! ياخـود ضـاوةسِو ُي ػــيَلي هـآ بلـات  ،كة ئةو ػــة بةغ
بـة خـو دةكـشيَ  ،يـاْ ئةو ػــة دةبـآ هة سِيَـي ٓؤكـاسة ئـاطـايية طـشوػــييةكـاُةوة
بـؤي بضـي  ،ئةوةؾ جؤسيَلـة هـة ىد ْ هـة ُـاوةكـاُي خـو ي ثةسوةسدطـاسد .
 / 7بـةػـذ سيي ثيَلشدُي جطـة هـة خـو  ،هة ًاُــاى تيَــشو تـــةو وي ُاوةكـاُيــذ  ،كـــة
خـــو  هةبـةسئـــةوةي ُاوةكـــاُي هــة تةو وييــذ تــةو وياْ كــشدوة  ،هــة هووتلــةي
تةو وييـذ ْ  ،بؤيـة بـة ( :ﭵ) وةطـفى كشدووْ  ،و تة ٓ :ـةسة ضـان ثةطـِذ ،
ٓـةسة جو ْ  ،كةو تة  :ئةطـةس كةطيَم و بـض ُآ كة كةطيَلي ديلة طيفةتيَلي ديلةي
ٓـةيـة  ،وةن ٓــى خـو  ،بؤ ويَِة  :ص ُياسيي وةن ٓي خـو ية  ،ذيلٌـةتي وةن ٓــي
خـو يـة  ،دةطـةمتي وةن ٓي خـو ية  ،ػـيفاد ُي وةن ٓـي خــو ية  ،طـةسخظــِــي ،
ريَشخظــِ ــي  ٓ ...ـــذ  ،ئــةوة جؤسيَلــة هــة ىد ْ  ،بة َه ــآ دةطوا ــآ ب َو ــيَي  :فـوُـــة
كةطـيؽ طـيفةتي بـةصةيي ٓـةية  ،طـيفةتي ص ُيـاسيي ٓــةية  ،طــيفةتي دةطــةمتي
 )1هة بةسطــى ضـو سةًى ئةَ تةفظـيـشةد و هةبـةس سِيػــِايى تةفظـيــشكشدُى ئــةَ ئايــةتةد  ،باطــيَلى
تايبةتـٌاْ هةبـاسةى (ٚضـ)١ًٝةوة كـشدوة .
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ٓـةية  ،بةمَ ُـةن وةن ٓـي خــو ي ثةسوةسدطــاس  ،ئةطــةسُا خــو  ثيَػـةًبــةسي
خــات ــةًى  بـــةوة وةطــــف كــــشدوة  ،كـــة بــةصةيـــى صيسة  ،وةن دةفـةسًــــوىَ :
ﭽ ...ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ التىبــــــة ،و تـــــة  :بـةس ُبــــــةس بــــــة

بـــشِو د س ْ صيس خـــاوةْ بـةصةيــــي ديَ ُةسًـــة  ،صيس ًئشةباُـــة  ،بــــةمَ ديـــاسة
ًئـشةبـاُيـــي  ،بـــةصةيي ثيَػـةًبـــةس  بـةس ُبـــةس بـــة ئيٌاُــذ س ْ  ،بـةس ُبـــةس
بـة خةهَـم  ،هةاةدةس خؤيةتي ٓ ،ي خـو ي ثةسوةسدطـاسيؽ  ،هةاـةدةس خؤيــةتـي .

ًـةطــةه ــةي طــ َيـي ــةَ  :كــة دةفــةسًويَ  :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﭼ  ،وة هةو ُـةي كة دسوطــٌاْ كشدووْ  ،كؤًة َهيَم ٓـةْ كـة خةهَــم بــة
ٓـةق سِيٌَِـايي دةكـةْ  ،وة بـة ٓـةايؽ د دطـةسيياْ هة ُيَود دةكـةْ  ،بـة د دطــةسيي
بـةسِيَوةيــاْ دةبـــةْ  ،و تــة  :هــة سِووي فيلشيــي تيؤسييـةوة  ،سِيٌَِاييــاْ دةكــةْ  ،بـــة
ػــيَوةيةكي ٓـــةق بــؤ ِس طــــة سِيَ  ،وة هــة سِووي كشدةييؼـــةوة  ،ئةطـــةس دةطـــةمتياْ
ٓــةبوو  ،بــةو ئةُذ صةيــةي كـة دةطـةمتيــاْ ٓــةية  ،د دطــةس ُة هةطـةهَيــاُذ سِةفــــاس
دةكــةْ  ،وة د دطـةسييـاْ هةُيَـود دةضةطـجيَـّ .
ٓةهَـبةتـــة ئةً ــةؾ طـــةوسةتشيّ ًةدذــة  ،ضــوُلة كةطـــيَم خة َه ــم بـــةسةو ٓـــةق
سِيٌَِــايي بلـــات  ،وة بـــة ٓـــةق سِيٌَِاييــاْ بلـــات  ،بــؤ ِس طــــة ػـــةااًى بـــة ئـــاًاُخ
طـةيؼـ  ،وة كة دةطــةمتيؼـي بوو  ،بـة كشدةوةؾ د دطـةسيياْ هةُيَود بضـةطـجيَِــي
 ،ئــةوة ًاُ ــاي و يــة ٓـــةَ هــة سِووي تيَـوسيـــي (ايٓعــسٓ ، )ٟـــةَ هــة سِووي كشدةيـــى
(عًُـ)ٞيـةوة  ،تيَـشو تـةو وةو ٓ ،ـةَ تيَـطـةيؼــوويــةو ٓــةَ ثيَطةيؼـــوويــة  ،و تــة :
هة هـووتلـةد ية  ،ثيَػـةًبـةس  هةوبـاسةوة دةفـةسًويَ  :شالَ تَـصَاٍُ طــا َٔ ٥ؿَٔ ْ١ـِٔ أَُٖ ٔعـٞ
خرَي ـِٗ َٚال ََـِٔ خَا َي ـ َؿُِِٗ حَ ٖعـَ ٢ت ُكـ َّٛايطــا َعُ١ز
ظـأٖسَٔ َٜٔعًَ ٢ا ِيخَـل الَ َٜكُـ ٗسُِِٖ ََـٔ َ
خ، ْ ٝ
ؾـ ٔ
ط ـ ْٔ َ
ط ـ ًٔ ِْ ب ـسقِ َٚ ، )1920( :ايعس َٔ ـ ٔر ٟٗب ـسقِ َ َٚ )2229( :ق ـاٍَ  :حَ َ
ُ ـُ٘ َُ ِ
{َأخِ َس َ
ُـِ٘ بـسقِ  ، })10( :و ت ــة  :بـــةسدةو َ دةطــــةيةن هــة ئوَم ــةتي ًــّ هةطـــةس
َٚا ِبـُٔ ََا َ
ٓـــةق بـــة ئـاػــلش دةًيَِِــةوة ُ ،ــة ئةو ُــةياْ كــة ثؼــــياْ بـــةسدةدةْ  ،صياُيــاْ ثــآ
دةطـةيةُــّ ُ ،ــة ئةو ُــةي در يـةتييــاْ دةكــةْ  ،صيــاُياْ ثيَِاطـةيةُــّ  ،تاكـــو سِيري
دو يــي ديَ .
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ًـةطــةهـةي ضـو سةَ  :كة دةفـةسًـويَ  :ﭽﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﭼ  ،و تــة  :وة ئةو ُــةي
كة بـة ئـايةتةكـانـاْ بيَبــشِو ْ  ،ثةهلـيَؼــياْ دةكةيــّ  ،بيَــئةوةي بـةخؤيــاْ بـض ُّ ،
وة سِطــياْ بؤ دسيَز دةكةَ  ،بيَطـوًاْ ثـالْ ُةخؼـةي ًّ ثــةوة .
إلقِ ـالٍَُ غَ ـ٦ِٝـا ؾَػَ٦ِٝـا) (إضـعدزاج) بشيـيـة هة طوًشِ كـشدُـي
دةهَـآ ( :اإلضـعدزاج  :ا ٔ
وسدة وسدة  ،ثـآ بـة ثـآ .
كة دةفةسًويَ  :ﭽ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﭼ  ،و تة  :بـة بآ ئـةوةي
ٓـةطـ بة خـؤياْ بلـةْ  ِٔ َٔ ( ،دُ ٕٔٚغُ ـ ُٛزٕ َٓٗ ـِ) .
كـة دةفــةسًوىَ  :ﭽﮕﮖﭼ ً ،اُــــاي (أُ َِ ًِٔٗـ ـُِٗ) ًؤهَةتيــاْ دةدةَ  ،سِطــــياْ
بـــؤ دسيَـ ــز دةكــــةَ  ،وة ٓـاوكـاسييـ ــاْ دةكـ ــةَ  ،ﭽﮘ ﮙﮚﭼ  ،بيَطوًـــاْ
ُةخؼـة  ،ثـالُــي ًّ صيس بـةٓيَــضة .
ٓـةهَبـةتة هيَشةد دةبـآ وسيــا بيــّ  ،طوًاُيَـم بــة خــو ي ثةسوةسدطــاس ُةبــةيّ كـة
هـيَي ُاوةػـيَـةوة  ،وة بــة ػـيَوةيةن ئـايةتةكــاُي خــو ًاُـا ُةكـةيّ  ،كـة ػـايظـــةي
ئـايةتي خـو ُيةو  ،ػـايظـــةي فةسًايؼــ خــو ُيـة  ،وة ػـايظـــةي ثايـةي بــةسصي

خـو و  ،ثةسوةسدطـاسيَـيـي خـو ُيـة  ،هيَـشةد خــو كـة دةفـةسًويَ  :ﭽﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ  ،وة ئةو ُــــــةي بيَبـــــــشِو ْ بـــــــة
ئـايةتةكـانـــاْ  ،وسدة وسدة ثةهـلـيَؼـــياْ دةكــةيّ  ،بـــآ ئــةوةي بـةخؤيـــاْ بض ُـــّ ،
ًاُـاي و يـة ثةهـلـيَؼـياْ دةكةيّ بـةسةو طـض ي خؤًاْ  ،بـةٓـؤى طوً ِش يــي صيـاتشةوة ،

بـةمَ ٓـةُطـاوي يةكـةَ هـة خؤياُـةوة بـووة  ،ئـةويؽ  :ﭽ ﮍ ﮎﭼ  ،بشِو يـاْ
بـــة ئـايةتةكـــاُي ئيَـٌـــة ُةكــشدوة  ،ئِحــا ئيِظـــاْ كـــة بـشِو ي بـــة ئـايةتةكـــاُي خـــو
ُةكـشد  ،ك ئـايـةتـة خـويَِـش وةكـاْ بّ  ،كة اوسِئـاُة  ،ك ئـايةتة بيِش وةكــاْ بـّ  ،كـة
ديــاسدة طشوػــييـةكـاُـــّ  ،ك ئـــةو ًوةـيـحـــض ُة بــّ  ،كــة خـــو بـــة ثيَػـةًبـــةس ْ
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طالَّ)ي د وْ  ،وةخـيَـم ئيِظــاْ بـشِو بــة ُيؼــاُةو بـةهَـطـةكــاُي
ؿالََٚ ٠اي ٖ
( َعًَ ِ ِٔٗٝاي ٖ
خـــو ُةكـــات  ،ئـــةوة بـؤخـــؤي ثةهـلـــيَؽ دةبــــآ بـــةسةو طوُـــآي صياتـــش  ،بـــةسةو
طـةسطـةسد ُيـي صياتش  ،وة ثاػــاْ بـةسةو طــض ي خـو .
كةو تـة  :كـة دةفــةسًويَ  :ﭽﮏﭼ  ،ئـةوة خــو باطـي ياطــاي خـؤي

دةكـــات  ،و تــة  :بـــة ث َيــي ياطـــايةن كــة ًــّ د ًِــاوة  :هــة ئةاـــاًي بـــة دسي د ُــاُي
ئـايةتةكـــاُي ً ــّ بــــشِو ثــــآ ُةكشدُي ــاْ د  ،ئةو ُ ــة ثةهـلـ َي ــؽ دةكش َي ــّ بـــةسةو
طـوُـاح  ،ياخـود بـةسةو طض ي خـو ي د دطــةس  ،بـةٓـؤى طـوً ِش يي صيـاتشةوة  ،ئِحــا كـة
دةػـفـةسًويَ  :ﭽﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﭼ  ،وة سِطـــياْ بؤ دسيَـز دةكـةَ

ًؤهَـةتيـاْ دةدةَ  ،بيَطـوًـاْ ثـالُـى ًّ ثـــةوة.
ئةًـة ياطـايةكي خـو ية  ،وة خــو سِطــ بـؤ ٓــةًوو كـةغ دسيَـز كـشدوة  ،وةن هـة

ئـايةتى ()20ى طــووسِةتي (اإلضـسا)٤د دةفـةسًويَ  :ﭽﭱ ﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻﭼﭼ  ،ثيَؼ ــآ باطــي ئةٓو ــي دُيــا  ،ئةٓـوـــى دو سِير

دةكات  ،دةفةسًويَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ  ،و تــــة  :ئــــةوةي
ريـاُي بـةثةهـةي دُيـاي بـويَ  ،ئيٌَةؾ بـةثةهــة بـؤي ثـيَؽ دةخـةيّ  ،ئةوةُـذةي كـة
مبـاُ ــةويَ بــؤ ٓـــةس كةط ـيَم  ،بـــةو ئةُذ صةيـــةي كــة دةًاُــةويَ  ،دو يــي ديصةخــي بــؤ
د دةُيَيــّ  ،كــة بـــة صةًـلش ويـــي بـــة تيَؼـلاويـــى دةض َيـــة ُ َيـــوي  ،وة ٓـــةس كةطـيَم
دو سِيري بويَ  ،وة ٓـةوهَـيَليؼـي بؤ بـذ ت كــة (دو سِير) ثيَويظـــ ثيَيـةتــي {يـاُــى :
ضـةُذةي ثيَويظــة ئةوةُــذة ٓـةوهَــي بـؤ بـــذ و بـؤي تيَـبلؤػـــآ}  ،وة ئيٌـاُذ سيــؽ
بـآ  ،ئةو ُـة ٓـةويَ كؤػـؼــةكـةيـاْ بـة طـوثاطـطـوص سييـةوة هــآ وةسدةطيـشء.
دو يـــي دةفـ ــةسًويَ  :ﭽﭱ ﭲﭼ ٓ ،ــــةس كـاًيَـ ــم هـــة خـو صيـ ــاس ُي دُيـــا ،
خـو صيـاس ُي دو سِير  ،ئةو ُــةي ةةود هَــي ريــاُي دُيــاو  ،هةصصةتــي دُيـاو  ،سِ بـو سدُي
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دُيـاْ  ،با هةطـةس ذيظـابي دو سِيريـؽ بــآ  ،وة ئةو ُـةي ةةود هَــي دو سِيرْ  ،هةطــة َي
ئـاطـاه ــيَبووُي ريــاُي دُياػــياْ ٓ ،ـــةس كـــاًيَلياْ ٓ ،ـــاوكاسيى دةكــةيّ  ،ئيٌــذ دياْ
دةكةيّ {وةن هيَشةؾ دةفـةسًويَ  :ﭽﮕﮖﭼ  ،و تـة ٓ :ـاوكـاسييــاْ دةكـةَ}،
ﭽﭳﭴﭼ  ،ئــةو ُيؽ ئــةو ُيؽ ﭽﭵ ﭶ ﭷﭼ  ،هــة ػــــيَم كــة
خـو دةيبدةػــآ ُ ،ةيفـةسًووة  :ﭽﮅ ﭼ  ،يـاْ ﭽﯶﭼ  ،دةبـةخؼــآ  ،خــو
هة بةخؼـؼـى خؤى بـة كـافـشو ًظــو َهـٌاْ دةبـةخؼـــآ  ،بــة ةـةود مُي ريـاُي دُيـاو ،
بـة ةـةود مُــي ريـــاُي دو سِير  ،ضوُلــة ئةطــةس و ُةبــآ ئـةو كــاتة تـااي كشدُـةوةي
خـــو ضــؤْ ديَـــــة دى هةطـــةس صةوي ؟ دو يــي كـافشةكـــاْ دة َه َي ــّ  :خـــو ية ! ياسًــةتي
ئيٌـاُذ س ُـ د  ،كـة ويظــياْ دو سِير بـةدةطـ بيَـِّ  ،بـةمَ سِيَـ هـة ئيٌَـــة طــشت ،
كــة دةًاُويظـــ دُيــا بـةدةطـــ ب َيــِ  ،ياخـــود  :ياسًــةتي ئــةو ُ د  ،كــة بـــةسةو
بـةُذ يةتيـــي تــؤ ٓـــاتّ  ،بـــةمَ ياسًــةتي ئيٌَــةت ُــةد  ،كــة ئيٌَــة بـؤخؤًــاْ ثيٌَــاْ
خؤػ ــبوو  ،كـوف ــشو بيَبـــشِو يي خش ثةكـــاسيي ٓـة َه ــبزيَشيّ ! ًاُــاي و يــة ئــةو كـــاتة

ئةو ُــة بـةهَــطـــةو بيــاُووياْ دةبــــآ هةطـــةس خـــو ! بؤيــة دةفةسًــويَ  :ﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭼ ،بؤ ٓـةس كـاًيَلـياْ سِطـ دسيَـز دةكةيّ ٓـاوكـاسيياْ دةكــةيّ ،
ئةو ُيـؽ ئةو ُيـؽ .

ًـةطــةهةي ثيَـِحــةَ  :كـة دةفـةسًويَ  :ﭽ ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ  ،ئايا بيـشياْ ُةكشديتةوة { ،هة ػـويَِيَلى ديلةد دةفـةسًوء :
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ  ...ﮁ ﭼ الروم  ،ئـايا هةبــةس خؤياُـةوة ٓـيض بيــشياْ
ُةكشديت ــةوة}ٓ ،ـــاوةهَةكةياْ ٓــيض ػـيَـييـــةكي تيَـذ ُي ــة ُ ،ــةن ٓـــةس ػــــيَ ُيــة ،

بـةهَـلو ٓةس ٓيض ػـيَـييــةكي تيَـذ ُيـة  ،ﭽﮤ ﮥﮦﮧﮨﭼ  ،ئـةو جطــة هـة
وسياكــــةسةوةو ٓؤػــــياسةكةسةوةيةكي ئـاػــ ــلش ٓيضــــي ديلــــة ُيــــة  ،و تــــة  :بــــةغ
بيـشكشدُةوةيةن هةبةس خـؤوة  ،ئيِظــاْ ًةُـيـقييـاُة بيــش بلــاتةوة ِ ،س بـٌيَِــآ هـة
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ذا َي باهَـي ثيَػـةًبـةسي خاتــةَ ٓ ، ـةسوةٓـا ٓــى ٓــةًوو ثيَػـةًبــةس ْ ( َع ًَـ ِِٔٗٝ
ايؿٖـ ـالََٚ ٠ايطٖـ ـالَّ) دةص ُــــآ كـــة ئـــةوة سِةو ُـةكــــش وي خــــو ية  ،وة فـــشِي بـةطــــةس
ػـيَــيَييةوة ُية  ،بةهَـلو هة هووتلـةي ةااـىَ ًةُذيي ٓؤػــياسيي بوـيٌـةتيـى د يــة ،
ضـؤْ خـو كةطيَم دةكـاتة ُويَِـةسي خؤي  ،كة هة ٓـةًوو كـةغ ةااوَــــش ُةبــآ ؟ وة
هة ٓـةًوو طيفةتيَلـي باؾ د ثـيَؽ ٓــةًوو كةطــيَم ُةكـةوتـبيَـــةوة ؟ ئـةدي دو يـي
ضؤْ بـةهَـطـةياْ هةطـةس تةو و بلـات  ،ئةطـةس ثيَػـةًبـةس ْ ( َع ًَـ ِ ِٔٗٝايؿٖـالََٚ ٠ايطٖـالَّ)
ك هة سِووي جةطــةييةوة  ،ك هة سِووي دةسووُييةوة  ،ك هة سِووي ةةاـ َوـييــةوة  ،ك هـة
سِووي سِةوػـ ئـاكـاسةوة  ،ك هة سِووي سِةضـةهَـةكـةوة ُ ،اتةو وييـةكياْ تيَـذ بوو يــة ،
دو يي خـةهَـم دةياُطـوت  :جـا ضـؤْ اظــة هـة فــوُة كـةغ وةسبطــشيّ  :كــة ةةاـوَــي
و يـة  ،ياْ جةطــةي و ية  ،ياْ ُةطـة سِةضةهَـةكي و ية  ،يـاخود سِةوػــ ئــاكاسي
و يـــة ؟ بؤيـــة ثيَػــــةًبةس ْ ( َعًَ ـ ِ ِٔٗٝايؿٖــالََٚ ٠ايطٖ ـالَّ) هـــة ٓــــةًوو سِوويةكـــةوة هـــة
هـــووتلةد بـــووْ  ،وةن خــــو هـــة ئايـــةتى ()59ى طــــووسِةتى (ايُٓ ــٌ)د دةفـــةسًويَ :
ﭽﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭼ  ،و تــة  :وة طـــةىَ هةطـــةس ئــةو بـــةُذ ُةي

كة خـو ٓـة َهـيبـز سدووْ .
ؿـ ـالََٚ ٠ايطٖـ ـالَّ) طوهَبزيَــــشي خــــو ْ  ،هـــة ُيَـــو
بةهَــــآ ثيَػـةًبــــةس ْ ( َعًَـ ـ ِ ِٔٗٝاي ٖ
ًشيظـايةتي ــيذ  ،طـــةس تــؤثي ًشيظـــايةتي  ،كةطـاُيَل ــّ ك ــة خـــو  هــة ٓـــةًوو
ي،
ػــيَلذ هة هووتلـةد د يِاوْ  ،تاكــو ٓـيض كةطـيَم ُةبــآ  ،اظــةياْ هــآ وةسُةطــش َ
تاكـو ئةو ثةيـاًةي كة خـو ثيَيذ ُـاسدووْ  ،هـيَيـاْ وةسبطيـشيَ  ،بؤيـة ٓــةُذيَم ػــ
كة دةسباسةي ٓــةُذيَ هـة ثيَػـةًبــةس ْ باطـلــش وة ً ،ـّ صيس بــة دووسيــى دةص ُــٍ هـة
ِس طــييـــــةوة  ،بــــؤ ويَِـــــة  :دةسبــــاسةي ثيَػـةًبـــــةس ئةييـــــوو  كــــة باطــــي
ُةخؤػـييـةكـةي دةكـشيَ  ،طـو يـة كشًة سِيَـض بـووةو  ،ضـي  ،ضـي هــآ ٓــاتوة ! ئــةوة
ئةطــىَ بِـاغـــةي ُيــة  ،اوسِئـــاُيؽ ٓيـــض دةىهـةتيَـــلى هةطـــةس ُاكـــات  ،وة ٓــيض
ثيَػـةًبـةسيَـم ( َعًَـ ِ ِٔٗٝايؿٖ ـالََٚ ٠ايطٖـ ـالَّ) ٓيض ذاهَـةتيَلـي تووؾ ُةبووة  ،كة خةهَـم
ه ــيَي بظـ َوـةًيَــــةوةو ه َيــي دووس بلـةوُ ــةوة  ،هــة ٓــيض سِوو َي ــلةوة  ،بـةهَــــآ  :ئــةييو
ُةخؤؾ كةوتوةو  ،طيـشيدة بووةو ُ ،اسِةذةت بووة  ،بـةمَ و ُةبــووة ايَـضةوْ بــآ ،
خـةهَـم هـيَي دووس بلةويَـةوة  ،خةهَـم هـيَي بظـ َوـةًيَـــةوة  ،وةن ٓــةُذيَم هـة كـيَبــي
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ؿـالَ٠
ذيلـــايةتاْ د ٓـاتــوة  ،دةبــآ دهَـِيــا بـ هــةوة  ،كـــة ثيَػـةًبـــةس ْ ( َع ًَـ ِ ِٔٗٝاي ٖ
ط ـالَّ) بـة َه ــآ بـةػـــةس بــووْ  :طـــاء بــووْ ُ ،ــةخؤؾ بــووْ  ،طـةسًاي ــاْ بــووة ،
َٚاي ٖ
طـةسًاياْ بـووة  ،طـةسكةوتـووْ ريَـشكةوتووْ  ،كـورس وْ ُاسِةذـةت بووْ  ،بــةمَ
ٓيض طيفةتيَلياْ ُةبووة  ،كة كةطيَم بـو ُـآ بيلــاتة بيــاُوو هةبــةس ئـةو طــيفةتةى
كــة هــة جةطــةيـاُ ــذ  ،يــاْ هــة ةةاوَـي ــاُذ  ،يــاْ هــة ُةفظ ــياُذ  ،يــاْ هــة ُةطـــة
سِةضةهَةكـيـاُذ  ،ياْ هة دةوسوبـةسياُـذ ٓـةية  ،بيلـاتة ثةسك هـةًجـةسيَــم هةبــةسدةَ
خؤيـذ  ،كـة ئةو ثةياًةي خـو ى هــآ وةسُةطــش َ
ي  ،بؤيـة خــو  دةفـةسًــويَ  :ئــايا
هةبـــةس خؤيـــاُةوة بيـــشياْ ُةكشديتـــةوة ٓ :ـاوةهَةكـــةياْ ٓــيض جــؤسة ػيَــييـةكـــي
تيَـذ ُيـة ُ ،ةن ٓـةس ػـيَــ ُيــة  ،بـةهَـلــو ٓــةس ثةيوةُذيــي بــة ػـيَــييــةوة ُيـــة ،
بـةهَـلـو وسيـاكـةسةوةيـةكـي ئـاػــلـش يــة .

ًةطــــــةهةي ػـةػــــــةَ  :كـــــة دةفـــــةسًويَ  :ﭽﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ  ،ئـــايا طـــةساي ًو َهــلي فش و ُــي ئـاناُةكـــاْ
صةوييـاْ ُــةد وة  ،وة طـةساي ٓـةس ػـــيَلـياْ ُـةد وة كة خـو دسوطـ كـشدوة ؟
و تة  :بـا طـةساي دوو ػــاْ بذةْ :
يةكـةم  :طـةساـي ًوهَـلي فش و ُي ئـاطـٌاْ صةوي  ،كة وةن ثيَؼــــش طومتاْ  :وػـةي
ﭽﮭﭼ  ،تةُيا بؤ خــو بـةكــاسديَ  ،و تـة ً :وهَــلي ٓــةسة فـش و ْ ً ،وهَــلي
ٓــةسة فــش و ْ ٓــةس ٓــي خـو يــة  ،وة ٓــةس ػــيَلــيؽ كــة خــو دسوطـــ كــشدوة ،
كةو ت ــة  :ت ــؤ ك طـــةساي ٓـــةس ػـ ـــيَم بـــذةى  ،كــة خـــو دسوطـــ ك ــشدوة  ،هــة
طـةسديوـة تـاكو كـةٓلـةػـاْ  ،وة ك طـةساي تيَلـشِ ي ًوهَــلي فش و ُـي خــو بـذةي ،
ضيـ بؤ دةسدةكـةويَ ؟ بـؤت دةسدةكـةويَ كة ئةَ دُيـايـة ػــاسي بــآ خـاوةْ ُيـة ،
وة بـؤت دةسدةكـةويَ كة ًشيظـ بـآ ذيلـٌةت بـة ٓـةوةُــة ُةخـو َهـقـاوة  ،وة بـؤت
ط ـالَّ) كــة طـوتووي ــاُة  :ئيٌَــة
ؿ ـالََٚ ٠اي ٖ
دةسدةكــةويَ كــة ثيَػـةًبـــةس ْ ( َع ًَ ـ ِ ِٔٗٝاي ٖ
ُويَِــــةسي خـو يــــّ  ،ثةياًــــي خـــــو ًاْ ٓيَِـــــاوة ِ ،س طـــــ دةكــــةْ  ،وة بــــؤت
دةسدةكــةويَ  ،كـة ئةَ ريـاُة دُيـاييــة  ،ػـويَِــي تـااي كشدُةوةيـة  ،وة اؤُاغيَلــي
ديلة ٓـةية  ،ػــو َيِـي هـيَجشطـيِـةوةو طــض و ثاد ػــــة  ،كــة دو سِيرة .
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دووةم  :ئِـحـــا دو يــي دةفـــةسًويَ  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﭼ  ،وة ئـايا طـةساـياْ ُةد وة بـة ضـاوي ةةاـ َى ديَ  ،كـة
بض ُــــّ  ،سِةُطـــة كـــاتي فةوتــــاْ ًشدُيــــاْ ُيضيــم بووبيَـ ــةوة  ،ئ ــةدي هــة دو ي
اوسِئـــاْ  ،بـةٓــــؤي ك اظـــةيةكي ديل ــةوة  ،بـةٓــــؤي ك فةسًوودةيــةكي ديل ــةوة ،
ئيٌـاْ بـة خـو ديَـِـّ ؟ ياخـود ئيٌاْ بــة ك فةسًوودةيـةكي ديلـة ديَِــّ  ،ئةطــةس
ئيٌـ ــاْ بــــة فةسًايؼـــ ــي خــــو ُةٓيَِـــــّ ؟ ئيٌـــاْ بــــة ك كــ َيـبيَلـ ــي ديلـــةو ك
ُووطـش و َي ــلي ديل ــةو  ،ك اظــةيةك ــي ديل ــة ديَِ ــّ ؟ ك اظـةيةك ــي ديل ــة ديَـ ــة
تـةس صووةوة هةطـةيَ فةسًايؼـــي بـةسصو بــآ ويَـِـةي خـو ي ثـةسوةسدطـاسد ؟
كةو تة  :هةَ ئــايةتة ًوبــاسِةكةد  ،خــو ي بــآ ٓــاوتــا ٓــةس طــآ بابــةتة طــةوسةو
طـةسةكـييـةكـةي ئيٌـاْ ةةاـيـذةي خظــووُـةسِوو  :خـو ُاطـ  ،ثيَػـةًبـةس ُاط ،
ديــذ سي خـو  ،و تــة :
 /1خـو بـةيةكطـشتّ .
 /2ثيَػـةًبـةس يةتيـي ئيٌـاْ بـة ثيَػـةًبـةسو بـة وةذـي .
 /3ئيٌـاْ بـة سِيري دو يــي .
بؤيـةؾ ثيَؼــآ باطـي ثيَػـةًبــةس ُاطــ  دةكــات ٓ ،ــةسضةُذة خــو ُاط هـة
ثيَؼــــةوةية  ،ضوُلـ ــة هـــة سِيَـ ــي ثيَػـةًبــــةسةوة  خــــو ُاطـــيِى سِ طـــــةايِةًاْ
دةطــطـيـــش دةب ـآ  ،ئةطـــةسُا ٓـــةًوو ًشيظةكـــاْ خـــو دةُاطــّ  ،بـــةمَ خـو ُاط ــيين
ِس طــةايِــــة  ،وة خـو ثةسطـــيــــي سِ طـــــةايِة  ،وة ثةيوةُذيــــي دسوطــــ كـــشدْ
بـةُذ يـةتيـــــي سِيَــــم ِس طـــــ هةطـــــةيَ خـــــو ي ثةسوةسدطـــــاسد  ،تةُيــــا هــــة سِيَــــي

ثيَػـةًبـةسةوة دةبـآ  ،بؤيـة هـة ئـايةتــي يةكةًـذ دةفـةسًويَ  :ﭽﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﭼ  ،ئِحـــا دو يــي ديَـــة طـــةس باطــي خـو ُاط ــيي  ،دةفــةسًوىَ :
ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴ﭼ ،و تـة :
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بــا تةًاػـــاي ًو َهــلي فش و ُــي ئـاطـٌاُةكـــاْ صةوي بلــةْ  ،وة ٓـــةس ػــــيَم كــة خـــو
دسوطـــ كــشدوة  ،تاكـــو خــاوةُي ًوهَـل ــي ئـاط ــٌاْ صةوي خــاوةُي ٓـــةًوو ػــــيَم
بـذيصُـةوةو بيِاطـّ  ،كة خـو ي بامدةطــة  ،ثاػـاْ ديَــة طــةس بـاطــى سيرى دو يــى :

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ  ،وة ئـــــــايا بيــــ ــشياْ ُةكـشديتــــ ــةوةو

طـةساـي ــاْ ُ ــةد وة  :كـــة كـات ــي كؤت ــايي ٓـاتِ ــي رياُيــاْ كـــاتي طـةيؼــــِياْ بـــة
ديـذ سي خـو ُيضيـم بـآ ؟! كةو تـة  :باطي ٓةس طـآ بابةتة طـةسةكـييــةكةى ئيٌـــاْ
ةةايـذة كــش وة  ،هـةَ دوو ئـايةتـة ًوبـاسِةكــةد .
ًةطـةهـةي ذةوتــةَ

كؤتـــايي  :كــة دةفــةسًويَ  :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ  ،و تــة ٓ :ـــةس كةطــيَم خـــو طــوًشِ ي بلـــات ٓ ،ــيض
سِيٌَِـاي ــي كــــاسي ُي ــّ  ،وة هيَي ــاْ دةطـةسِيَي ــّ هةطـــةس طـةسكيَؼ ــيي ياخ ــيي بــووُي
خؤياُـذ  ،طـةسطـةسد ْ بـّ طـةس طيٌة بّ .
بــةمَ دةبـــآ وسيـــا بـيـــّ ! وةن ثيَؼـــــش طومتــاْ  :خـــو كــــآ طوًــ ِش دةكـــات ؟ هــة

ئـايةتى ()27ى طــووسِةتي (إبساٖ)ِٝد دةفـةسًويَ  :ﭽﭹﭺ ﭻﭼ

و تـــة  :خــــو طــةًلــــاس ْ طـــوً ِش دةكــــات ٓ ،ـةسوةٓــــا هـــة ئــــايةتى ( )44طــــووسِةتى

(األْ ــاّ)د دةفــةسًوىَ  :ﭽﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭼ  ،و تــة  :بيَطـوًـــاْ

خــــو كؤًةهَـ ــي طــةًلــــاس ْ سِيٌَِـــايي ُاكــــات ٓ ،ـةسوةٓــــا هـــة طــــووسِةتي (غ ــاؾس)د

دةفـةسًـــــويَ  :ﭽﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭼ  ،و تـــــة :
ئـاو خـو ٓـةس كةطـيَلـى صيَـذةسِييـيلـاسي بـة طوًاُـى دوودأل  ،طـوًـ ِش دةكـات .
ٓـةسوةٓـــــا هـــــة طـــــووسِةتي (ؾؿ ـ ــًت)د

دةفـــــةسًويَ  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯫ ﭼ  ،و تـ ــة  :بـــةمَ ئيَـٌــــة طـةهـــــي ثـ ــ ًوودًـــاْ
سِيٌَِـايي كـشد  ،كةضـى خؤيـاْ كـويَشييـاْ ٓـة َهـبز سد بـةطـةس سِيٌَِـاييـذ .
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ئــــةدي ئايـــــا خـــــو كــ ـآ ٓيذ يــــةت دةد ت ؟ دةفــــةسًوىَ  :ﭽﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﭼالشـــى

 ،و تــة  :خـــو ٓ ،ــةس كةطـــيَم هــة ُـاخـــةوة (بــةسةو خـــو )

بطــةسِيَــةوة  ،بـةسةو خـؤي سِيٌَِـايي دةكـات .

ٓةسوةٓـا فةسًوويـةتى  :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ غافـر  ،و تـة ( :خــو ) ئــةو كةطــةية كـة
ُيؼـاُةكاُى خؤيــاْ ثيَؼـاْ دةد ت ،هة طـةسيَـوة سِيصيـيــاْ بـؤ دةُيَـشيَــة خـو سء  ،وة
تةُيـا كةطـيَم ثةُـذ وةسدةطـشء  ،كة هة ُـاخـةوة دةطـةسِيَــةوة (بةسةو خـو ).
كةو تة  :ك طوًـ ِش كـشدُي خـو بؤ بـةُذةكـاْ  ،وة ك سِيٌَِـايي كشدُي بؤ بـةُذةكـاْ ،
ٓيـض كاًيـاْ هةطؤتـشة ُية  ،بـةهَـلـو ٓـةًووى بـة ذيظـا كيــابــة  ،خــو كةطــاُيَم
سِيٌَِايي دةكـات كة ئـاسةصووًةُـذي سِيٌَِاي  ،دهَـيـاْ بـةسةو خـو وةسدةضةسخــآ  ،وة
دهَيـاْ بـةسةو خـو ٓـةُطـاو دةُــآ .
بة ثيَضـةو ُــةوةؾ  :وة كةطـــاُيَم طــوًشِ و طـةسطــةسد ْ طـةسهـيَؼـيَــو و دةكــات ،
كة سِيَ (بـةسةو خـو ) د ُـاطـشْ  ،وة ئـاسةصوويـاْ بـةسةو خـو ُيـةو ويظـــة ئـاص دةكــةي
خؤيـاْ  ،ئـا ِس طــةي ىيـةكي ديلـة دةكةْ  ،ثؼـ هة خـو دةكةْ .
بـة ثيَــي ياطــاي خــو  :ئةو ُــةى ثيَؼــآ سِيٌَِـايي دةكـشيَّ دةطـــياْ دةطيــشيَ ،
ئةو ُـــــةي ديلــــــةؾ ثؼــــطـــــويَ دةخشيَـــــّ ئئـٌـــــاي دةكشيَــــــّ  ،طـةسةاـــــاَ
طــةسهـيَؼـيَو و طـوًـ ِش دةبـّ .
ال ٔإيَـ َ٘ إٔالٖ أَِْتَ  ،أَضِـ َع ِػ ٔؿ ُسىَ ََٚأتُٛحُ ٔإيَ ِٝوَ .
خُِـ ٔدىَ  ،أَغِـ َٗدُ إَِٔ َ
ضُـ ِبخَاَْو اي ًُِٖٖٗ ٔ َٚب َ
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ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ئةَ دةسطـةًاْ هة ( )12ئـايةت ثيَلـٔـاتوة  187( :ــ  ، )198هةَ دو صدة ئـايةتةد خــو ي
ثةسوةسدطـــاس طـــةسةتا تيَيـاُـــذ سِوو دةكـــاتة ثيَػـةًبـــةسي خاتــةَ ًوذةمــةد  ، كــة
ثشطــياسي هيَلــش وة هةبـاسةي كـاتـي كؤتايي ٓـاتِـي بووْ (ُٚـٛد)ةوة  ،ئةو كــاتةي دُيـاي
ت َيــذ كؤتــايي ديَ  ،ريــاُي طـةسصةًيِ ــي ت َيــذ كؤتــايي ديَ  ،وة تؤًـــاسى بووُــةوةس تيَي ــذ
دةثيَضشيَــةوة  ،ثيَي دةفةسًويَ  :ثيَـيـاْ بوَــآ  :ص ُياسيي ٓـاتِـي (ضــاع( )١كـاتي كؤتــايي
ريـاُي دُيــا) بـةغ هة ىي ثةسوةسدطـاسًة  ،جطـة هةو ٓيض كةغ ٓيضي هــآ ُاص ُـــآ  ،وة
كـــوثـشِيــؽ ديَ .
ئِحـا خـو ي ثةسوةسدطـاس ثيَي دةفةسًـويَ  :كـة ِس يبطـةيةُـــآ  :جطــة هـةوةي كـة خــو
بيــــةويَ ٓ ،ــيض طـــوودو صيـاُيَل ــي خؤيؼ ــي بـةدةطـــ ُي ــة  ،ك جــاي ٓــي خة َه ــلي  ،وة
ئةطـــةس ثةُٔــــاُي ص ُيـبايـــة (ثيَػـةًبـــةسي خاتــةَ ٓ )ـــةًوو خيَـــشو خؤػـــييةكي
بؤخؤي دةطــةبـةس دةكـشدو ٓ ،ـةًوو ُاخؤػـييةكـي هــآ دووس دةبوو  ،بـةمَ و ُةبووة ،
ثةُٔــاُي (غٝـب)ى ُةص ُـييـوة  ،جطـة هـةوةي كة خـو ثيَـي ِس طـةيــاُذوة .
دو يـي خـو ي بـآ ٓـاوتـا باطي دسوطــــبووُي ٓــةس كـاًيَــم هـة ًشيظةكــاْ دةكــات هـة
يةن ُةفع  ،كة ٓـاوطـةسةكةيؼـي ٓـةس هة خـؤي  ،و تة ٓ :ـةس هـة جـؤسي خـؤي دسوطــ
كــشدوة  ،كة دو ي ئـةوةي ئةو ًيَـشدة ضؤتـة ىي ٓـاوطـةسةكـةي (هةطـةهَـى جووت بووة) ،
طـةسةتا بـة ئةُذ صةيـةكي طــوون ثاػــاْ اوسطـــــش ئـةو كــؤسثةية دسوطــ بـووة  ،كـة
باسي د يلي اوسغ دةكــات  ،ئِحــا بـا د يلةكـة طـفـيــاْ د وةو هـة خــو ثا ِس ُـةوة  ،كـة
ئةطـــةس كؤثةكــةياْ طـــاء طـــةىًةت بــآ  ،ػـــوكش ُة بــزيَش دةبــّ  ،كةضــي دو يـــيؽ
ٓـةسضةُذة كـؤسثةكةياْ طـاء طـةىًةت بوو  ،بـةمَ ئةو ْ ٓـاوبـةػياْ بؤ خـو د ُاْ .
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ئِحـــا خـــو ي كـاسبـةج ــآ  بـةطـــةس صةُؼـــ كشدُياُــةوة  ،دةفــةسًوىَ  :ئـــايا ضــؤْ
ػـــاُيَـم كـة بـةدئـيَِـةس ُ بطـشة خؤػياْ بـةدئيَِش وْ  ،دةكةُة ٓـاوبــةػي خــو ،
ػــاُيَــــم كــــة ُــــةن ٓــــةس ُاتو ُـــــّ ئـــــةو ْ طـةسخبـــــةْ { ،و تـــة  :ئةو ُــــةي كـــة
بـةُذ يةتييـاْ بؤ دةكـةْ  ،ثةسطـــؼــياْ بؤ دةكـةْ}  ،بطـشة خؤػـياْ ثـآ طـةس ُاخشيَ ،
وة ئةطـةس باُطيؼــياْ بلــةْ بؤ سِيَـي ِس طــ  ،ػــو َيـِـــاْ ُاكـةوْ  ،كةو تـة ُ :ـةن ٓــةس
ُاتو ُ ــّ خة َه ــم سِيٌَِــايي بلــةْ بــؤ سِ َيــي ِس طـــ  ،بـةهَـلـــو ئةطـــةس بـــةسةو سِ َيـــى ِس طـــ
باُطـيؽ بلــشيَّ ٓ ،ــةس ُـاتو ُّ بيَِـة طــةس سِيَـي ِس طــ  ،وة يةكظــاُة باُطــياْ بلـةْ ،
ياخـود بــآ دةُــط بــّ .
ثاػـــاْ خـــو ي بـــةسصو ًــةصْ ِس يذةطـةيةُ ــآ كــة  :ئــةو ػــــاُةي دةياُجةسطـــ  ،وةن
ثةسطــاسةكـاْ بـةُذةي خـو ْ { ،و تة  :ثةسطــــش وةكـاْ وةن ئةو ُةي كـة دةياُجةسطــ
ٓـةًووياْ دسوطـــلـش وي خـو ْ}  ،وة ىق دةطـ ضـاوو طويَيـاْ ُيـة  ،وة ثاػــاْ بــة
ثيَػـةًبـةسي خاتـةَ ًوذةمةد  دةفةسًـويَ  :بوَـــآ ٓ :ـاوبـةػـةكــاُـاْ بـاُط بلـةْ
بـا ثيـالمن هة در بطـ َيـشِْ  ،وة ٓيض ًؤهَـةتيؼــٍ ًةدةْ  ،و تــة  :هـيَـــاْ بــآ بـاكـٍ .
وة هــــة كؤتــــايي د خـــــو هةطـــــةس صًــــاُي ثيَػـةًبـــــةس  دةفــــةسًويَ  :بيَطوًــــاْ
طـةسثةسػــــياسي ًــّ  ،بـــةغ ئــةو خـو يةي ــة كــة كـيَب ــي د بـــةص ُذوة ٓ ،ـــةس ئــةويؽ
طـةثةسػـ ـــياسيي ؿــاهَـر ــاْ دةكـــات  ،وة ئــةو ػــــاُةي ئ َيـــوة هــة جيــاتي خـــو هـيَي ــاْ
دةثـاسِيَِــــةوة ُ ،ــة ئيَــــوة طــةسدةخــــةْ ُ ،ــة خؤػــياُيـــاْ بــؤ طـــةسدةخشيَ  ،وة ئةطـــةس
بـــةسةو ٓيـذ يةتي ــؽ باُط ــياْ بلــةي ُ ،ابيـظـ ــ  ،وة بـــة سِو هَــــةت تةًاػـــات دةكــةْ ،
بـــةمَ ُـاتبـيِ ــّ { ،كــة ديــاسة ًةبـةطـــ ث َي ــى ب ـ ؿــةُةًةكـــاُة  ،كــة بـــة ػ ــيَوةي
ثةيلـــةسو ويَِــة دسوطـــــياْ دةكــشدْ  ،بــــةمَ ديــاسة رياُيـــاْ هةبـةسد ُـــةبوو ٓ ،ـــيض
ػــيَليؼـياْ ُـة بـؤ خؤيــاْ ُــة بؤ كــةغ هة دةطـ ُةدةٓـات}.
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ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙﰚ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂  

      ﯓ ﯔ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭼ.
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((هةبـاسةي كـاتى ٓـاتِى كؤتايي (دُيـاوة) ثشطــياست هيَذةكـةْ  :كـةي دةطيـشطــيَـةوةو
ي ؟ بوَـــآ  :ص ُيـاسييـةكــةي هـةىي ثةسوةسدطــاسًة  ،جطــة هـةو ٓـيض كـةغ
هةُطـةس دةطـش َ
كـاتةكةي ئـاػلش ُاكــات ( ،سِوود ويَلـي) اوسطــة هـة ئـاطـٌاُةكــاْ صةوي د  ،وة كــوثــشِ
ُةبــآ بـةطـةستاْ ُايـةت  ،ثشطــياست هيَذةكـةْ  ،وةن تـؤ صيس هةبــاسةيةوة ئـاطــاد س بـي !
بوَــــآ  :ص ُيـاسيـــي هةبـاسةيـــةوة بـــةغ هــة ىي ثةسوةسدطـــاسًة  ،بـــةمَ صيسبـــةي خة َه ــلي
ُـاص ُــّ ﰚ بوَــــآ ً :ةطـــةس ئــةوةى خـــو بيــةويَ  ،دةُــا ٓــيض طـــوودو صياُيَـلــى خــؤًٍ
بـةدةطــ ُيــة  ،وة ئةطــةس ثةُٔــامن ص ُيـبايــة ٓ ،ــةس هـة ضــاكةو طــوودَ بؤخـؤَ صيـاد
دةكــشدو ٓ ،يــض خش ثـةيـةكيؼـٍ تـووؾ ُةدةبــوو ً ،ـّ تةُيــا ًـوردةدةسو تشطـيَِــةسَ ،

بؤ كؤًةهَـ َيـم بشِو بـيَِـّ ﭯ (خـو ) ئةو كةطـةية كـة هة يةن ُةفع دسوطــيلـشدووْ ،
وة ٓـاوطـةسةكةيؼ ــي ٓـــةس هــة (جــؤسي) خــؤي ط َي ـ ِش وة  ،تاكـــو ٓؤطـــشي ب ــآ  ،ئِحـــا كــة
د يجؤػي (هةطـةهَي جووت بوو) طـةسةتا (رُةكـة) باسيَلي طـووكي ٓـة َهـطشت (طــلـجـش بوو)
 ،وة كـــاتي ث َيــوة طوصةس ُــذ  ،وة كـات َي ــم باسةكــةي اــوسغ بــوو (كؤسثةكــةي طـــةوسة بــوو)
ٓـةسدووكيـاْ (رْ ًيَشدةكة) هـة خــو ي ثةسوةسدطــاسياْ ثا ِس ُـةوة ( :ثةسوةسدطــاسًاْ !)
ًظــؤطـةس ئةطــةس ًِذ هَـيَلــي طـاغـٌــاْ بذةيـة  ،هـة طـوثاطــطوص س ْ دةبيــّ ﮐ كةضـي
دو ي ئـةوةي ًِذ هَـ َيـلي طـاء طـةىًـةتي ثيَذ ْ ٓ ،ـاوبـةػـياْ بؤ (خـو ) د ُـاْ  ،هـةوةد
كــة ثيَيــذ وْ  ،بـةسصيــي بــؤ خـــو  ،هــةوةي كــة دةيلةُــة ٓـاوبـةػــي ﮞ ئـــايا ػــــاُيَم

دةكـةُة ٓـاوبـةػـي (خـو ) كة ٓيض دسوطـ ُاكةْ خؤيؼـياْ دسوطــ دةكـشيَّ ﮦ وة

ُة دةتو ُـّ طـةسياْ خبــةْ ُ ،ـة خؤػياُيــاْ بـؤ طـةسدةخــشيَ ﮮ وة ئةطــةس بــةسةو
سِيٌَِ ــايي باُط ــياْ بلــــةى  ،ػـــويَِـاْ ُاكــةوْ  ،يةكظـــاُة ك باُطيــاْ بلــةْ  ،يــاْ ئ َيــوة

بيَـذةُـط بّ ﮼ بيَطوًاْ ئةو ُـةي كـة هـة جيـــاتي خــو هيَيـــاْ دةثاسِيَِـةوة  ،بــةُذةي
وةن ئ َيــوةْ  ،دةجــا ئةطـــةس ئ َيــوة هــة ِس طــــاُّ (كــة ئةو ُ ــة ػـــيَلـي ــاْ هةدةطـــ ديَ)
باُطـيـاْ بلــةْ  ،بـــا وةمًــــاْ بذةُــةوة !  ئــايا ئـةو (بــة ثةسطــــــش و) ُة ىايـاْ
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ٓـةْ  ،ثيَيـاْ بــشِيْ  ،ياْ دةطــياْ ٓـةْ صةبـشيـاْ ثيَوة بوةػيَِّ  ،ياْ ضــاوياْ ٓــةْ ،
ثيَيـاْ ببـيِـّ  ،ياخـود طويَياْ ٓـةْ  ،ثيَيـاْ ببيظــــّ ؟ بوَـــآ ٓ :ـاوبـةػـةكــاُـاْ بـاُط

بلةْ  ،ثاػـاْ ثيـالمن هـة در بطـيَــشِْ ٓـيض ًؤهَــةتـــٍ ًـةدةْ ﰌ ديطــ ثؼـــيو ُي
ًّ تةُيا ئةو خـو يةية كـة كــيَبـي د بــةص ُذوة ٓ ،ــةس ئةويؼــة طـةسثةسػــ ضـاكــاْ
دةكـات ﭛ ئةو ُـةي هـة جيـــاتي وي هيَيـاْ دةثاسِيَِـةوة ُ ،ـة طـةسخظــِــي ئيَوةيـاْ هـة

دةطـ د َي ُ ،ة خؤػـياْ طـةسدةخـةْ ﭦ وة ئةطةس بـةسةو سِيٌَِاييؽ باُطـياْ بلةْ ،

ٓيض ُابيظـ  ،وة دةيـاُـبيـِـى تةًاػــات دةكــةْ  ،كةضــي ُابـيِــّ ﭴ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
(ﯱ ) ( :ايطـ ــاعَُُ : ُ١ـ ـصَِٔ ٤ـ ـِٔ َأُِـ ـ َصا ٔ٤ايصََٖـ ـإٔ  َ َُٜٚ ،ـ ـبٖسُ ب ـ ـ ٔ٘ عَ ـ ـ ٔٔ ايكٔ َٝاََـ ـ َٔٚ ، ١ضُ ــُٝتِ
حط ــابٔ ٔ٘) ( ،ض ــاع )١بــــةػيَلة هــة بـةػـةكــــاُى كــــات  ،وة
و َتػِ ٔب ِٗٝــا ٔيطُ ـسِ َع ٔٔ ١
بٔ ـ َر ٔي َ
تةةبيـشي ثــآ دةكــشىَ دةسبـاسةى سِيرى ٓةهَظــاُةوة  ،بؤيـة سِيرى دو يـى ُاوُــش وة :
(ضـاع )١ضوُلـة صيس بـةخيَـش يى هـيَجشطـيِةوةى تيَذ دةكشىَ .
بـةمَ ًّ ثيَـٍ و يـة (ضـاع )١جيـايـة (قٝـاَ)١ؾ جيـايـة ( ،ضـاع )١ئةو كـاتةيـة
كــة ديـاسيـيـــلش وة  ،بــؤ تيَـــذ كؤتـــايى ٓـاتِـــى ريـــاُى دُيــا  ،ئـــةَ بووُــةوةسةو
ٓـة َهـذس ُـةوةى ىثةسِةيـةكى تــاصة  ،بــةمَ (ق ٝـاَ )١و تـــة ٓ :ـة َهـظــاُةوةى ًـشدوو ْ
هة طـؤسِةكـاُياْ صيِذووبووُةوةياْ  ،كةو تة ( :ضـاع( )١قٝاَ )١هة يةكـذى جياْ .
ت ايػَ َُٜٚ ، ٔ٤ٞك ـازٔحُ ََ ِ َََٓ ( ٢عٔ ، )٢قَ ٌَٝأؾًُُِ٘ َ :أَ ٟٗأ َٚإٕ ،
(ﯲ ) َ{ :أ ٖٜـإَ ٔ :عـ َبازَ َْ ٠عِٔ َٚقِ ٔ
أٚ ٟقـت} َ( ،أٖٜـ ـإَ) بشيـيــة هة ثشطـياسكـشدْ دةسبـاسةى كــاتى ػـــيَم  ،وة ًاُاكـةى
هة ًاُــاى (ًــــى)ةوة ُيضيلـــة  ،و تــة  :كــةى  ،وة دةطـوتشيَ هـة ئةطـوَــذ هـة (أََٚإ)
ٓـاتــوة  ،و تــة  :ك كـاتيَــم ؟
(ﯳ)  :و تــة  :كـــاتى هةُطـــةس طـــشتِى  ،كـــاتى ٓـــاتِى َ ( ،زضــا ايػــَٜ ُ٤ٞسِضــَ ٛزضــا :
طـؿٔٔ ُ١َٓ ٝؾــٞ
َ َبـتَ)  ،و تــة  :ضةطــجا  ،بـةتايبـــةتى بـــؤ كةػــــيى دةطــوتشىَ َ ( :زضــت اي ٖ
ايـَُٓ ٝـ ـا )ٔ٤كةػــييـةكـة هة هـةُطـةسطــا (َٓٝـا )٤و تـة  :هـةو ػــويَِةى كـة دةبـآ هيَـى
بوةطـــ ــآ (بــــةُذةس) هةُطــــةسى طــــشت َٚ ( ،ايـُسِضـ ــُٜ : ٢كَ ــا ٍُ يًَُؿِـ ـ ـدَزٔ َٚايـُهـ ــإٔ
َٚايصََٖ ـ ـإٔ َٚاي ــُ ِؿ ُ ، )ٍٔٛوة ( َُ ِسض ــ )٢بــؤ ضـــاو كـــات ػـــويَّ ٓ ،ـةسوةٓـــا وةن
بـةسكـاسيـؽ بـةكـاسدىَ .
ػـُ ايعــا ٖٔسُ  ،ال َٜجًٖٛــا أَٟ
جلًِـ : ٔٛاي َه ـ ِ
(ﯻﯼ)  :و تـة  :ئـاػـلش ى ُاكـات َ( ،أؾِـٌُ ا َ
جًٓٗٝــا) و تــة  :دةسيِاخــات ئـاػـل ــش ى
عٗٔـسُٖــا)  ،كةو تــة ( :ال َُ ٜ
ػؿُٗــا  ،ال ِ ُٜ
ال َٜهِـ ٔ
ُاكـات .
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طـبِ) ،
(ﰉ)  :و تـة  :كـــوثـ ِش  ،هـةُةكـاو ( ،اي َبػِ ـتُ َُ :ؿَاَُأَ ُ٠ايػ َِٔٔ ٔ٤ٞحَ ِٝـثُ الَ ُٜخِعَ َ
ػــيَـم كـــوثشِبـآ  ،بةبآ ئـةوةى كة هةبـةسضـاو طيـش بآ ضـاوةسِو ُيى كـش بـآ .
حؿٔ ـ )ٓٞبشيـيـــة هـــة ص ُـــا بــــة ػـــــيَم ،
حلؿٔ ـ : ٗٞاي َـايـ ــِ بايػ ــَ ( ، )ٔ٤ٞ
(ﰍ ﰎ) ( :ا َ
حلؿٔـ ـ : ٗٞايـُطـ ــعكِؿٔٞ
خ ِرتُـ ـُ٘ أَخِـ ـرَاّ َُعََٓـأٖ َٝــ ّا َٚ ،ا َ
حؿَِٝـ ـتُ ايػـ ــازٔحَ  :أَ َ
دةطـــوتشىَ ( :أَ ِ
حؿَ ِٝـتُ ايػــازٔحَ) و تـة  :طـٌ َيوَــٍ
بايطٖؤأٍ)  ،هة صًـاُى ةةسِةبيـذ يةكــيَم دةهَــآ ( :أَ ِ
كـوست كـشدُةوة  ،و تة  :صيسَ كـوست كـشدةوة تا كؤتـايى ضـوو  ،وة (حؿـ )ٌّٞكةطـيَلة
كــة صيس بـــة دو ى ػـــ دةكــةوىَ ثشطـــياس دةكـــات  ،وةن كـوسدةو سي ــى دة َه ـيَّ  :تــا
دةيطـةيةُيَـــة ًشيؼــلـة سِةػــة .
خ ـ ـسٗى) ( ،ضُه ـ ــ )ٕٛبشيـيــــة هــــة
(ﭺﭻ) ( :ايطٗه ـ ــُ ُ : ُٕٛبـ ــ ُ ٛايػـ ــَ ٔ٤ٞب ِ ـ ـ َد َت َ
ِس وةطــاْ ئـاس َ بووُـةوةى ػــيَم  ،دو ى ئـةوةى هة ذاهَـةتى جووهَـةد بووة .
و
طـ ٢بـ٘ٔ ايػـَٚ ، ٤ٞنُٓــ ٞبـرَ ٔي َ
ػـ ََ ُ٘ٝأ ٟض ـرتَََٚ ُٙأ َتـاَٚ ، ُٙايػٔػــا ََ ُ٠ٚـا َ ُٜػ ٖ
(ﭾ) ( :غَ ِ
ػـ َ ، )ُ٘ٝو تــة  :د يجؤػــى ضــووة ىى ٔ ( ،غػــآ )٠َٚـــةس ػــــيَلة كــة
َعــ ٔٔ اجلٔ َُـاع) (غَ ِ
ػــيَـلى ثـآ د بجؤػـشىَ  ،وة هيَـشةد ًةبـةطـ هة ( َتػَػٖٗــا)  ،و تة  :هةطـةهَــى جـووت
بـوو  ،كـيِـايةيـة بؤ جيـٌاع ثيَلـةوة جـووتـبووُـى رْ ًيَــشد .
ك ـٚ ٗٞاإلُِعَٔٝـاشُ بايػـَُ( ، )ٔ٤ٞـسُٚز) بشيـيـة هـة تيَجـةسِيّ
(ﮂ ﮃ) ( :ايــُسُٚز  :ايـُ ِ
طــوصةسكــشدْ بـة ىى ػــيَلـذ  ،يـاْ بشِيـِـى ػـــيَـم .
دًُٛقَا خَاقٔـ َا هلل) و تة  :دسوطــلش وْ  ،وة ًوـلـةضـّ
( ) َ ََ ( :
بؤ خـو  ،وةن ئيَــوة .
(ﯶ ﯷ) ( :ايبَطِ ـ ـؼُ  :تََٓ ــا ٍُٚايػ ــ ٤ٞبؿَـ ـ َِ ٛي( ، )ٕ١بَطِ ــؼ) بشيـيـــة هـــة ُةكــــاو
د ٓـاتِــة ػــيَـم  ،بـة صةبــش .
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ئةو ئـايةتاُة بـة طؼـــى باطـى ٓـاتِـى سِيرى دو يـــى دةكــةْ  ،وة باطــى ئـةوة دةكـةْ
كة ثةُٔــاْ بيَحـطـة هة خــو كـةغ ُايـض ُــآ ٓ ،ـةسوةٓــا باطــى دسوطـــبووُى ًشيظــ ،
دو يـي باطـي ػــيـشن ثووضـيى بيـشيكـةى بـجةسطــيـى دةكــةْ .
خـو ى ثةسوةسدطـاس سِوو هة ثيَػـةًبـةسى خاتةَ  دةكـات

دةفةسًوىَ  :ﭽﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ  ،ثشطـياست هـيَذةكـةْ دةسباسةى (ضــاع )١و تـة  :كــاتى تيَـذ
كؤتـايى ٓـاتِـى دُيا رياْ  ،دة َهيَّ  :كةى هـةُطــةس دةطــش َى ؟ ياخــود كـةى دةضةطجــآ ؟
ﭽﯵﯶﯷﯸﯹﭼ  ،بوَــآ  :بيَطوًاْ ص ُياسيى ٓـاتِى كـاتى كؤتـايى ئـةَ دُيـاو

ريـاُة  ،تةُيـا هــةىى ثةسوةسدطــاسًة  ،و تـة  :بيَحـطــة هــةو ٓـيض كــةغ ُايض ُــآ  ،ﭽﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ٓ ،يضـلـةغ كـاتةكـةى دةسُاخـات جطـة هـةو (خـو ) ،و تـة ٓ :ــةس
ئـةو دةص ُــآ كـاتةكـةى كةُطـيَيــة  ،بيَحطــة هـةو كـةغ ئـاػــلش ى ُاكــات دةسيِـاخــات ،
ﭽﰁ ﰂﰃﰄﭼ ٓ ،ـاتِى كـاتى سِيرى دو يى كؤتايى ٓـاتِى ئةَ ريـاُى

دُيـاية  ،اوسطـة هة ئـاطـٌاُةكـاْ صةويذ  ،و تة  :اوسطـة كة بيض ُّ  ،يــاْ ٓ :ـةو هَـيَــلى

اـــوسغ طـــش ُة  ،كـاسةطـــاتيَلى طـــةوسةو طـــش ُة  ،ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ  ،كـــوثـــشِ
ُةب ــآ بؤتــاْ ُاي ــةت  ،هـةُةكـــاو دء  ،بـةبــــآ ئ ــةوةى ك ــة ضـاوةسِو ُيـــى بلــةْ  ،و تــة :
ضـاوةسِو ُييـةكـى صوو  ،ئةطـةسُا خةهَـم وةن ضـاوةسِو ُييـةكـى دسةُـط ٓــةس دةص ُـّ كــة
ئةَ بووُةوةسو دُيـايـة  ،بـة كـؤتــا ديَ  ،تةُاُـةت ًوهـريــذو ًـاددييةكــاُييؽ بــةثيَى :
ياطـــاى دووةًــى ديِـاًيل ــيى طـةسًيـــى (ايكــاْ ٕٛايثاْــ ٞيًدٜٓـاَٝٓٝـهــا احلــساز )ٟكـــة
دةهَــآ  :بـةسدةو َ طـةسًـايى هة تةُة طـةسًةكــاُةوة دةطو صسيَــةوة بـؤ تةُـة طـاسدةكــاْ ،
ئِحـا ٓـةسكـات يةكـظـاْ بووْ  ،ئــةوة جووهَة ٓيَـضى كـيَؼـِذةو طـوو ِس ُـةوةى خشِيكــةو
ئةطــيَشةكـاْ دةوةطـــآ  ،وة هةو كـاتةد ٓـةًوو ػـــآ كؤتايى ثــآ ديَ .
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ه َيـــشةد يةك َيـــم بــؤى ٓـــةية بوَـــــآ  :ئةطـــةس تـاكـــو ئــةو كـــاتة دُيـــا بـــةسدةو َ ب ــآ
ص ُيـاسيـى صياتش بـةسةو ثيَــؽ بضـــآ  ،دةتـو ُّ بــة وسديـى بض ُــّ  :تيؼــلى خــؤس كــةى
هةطـةأل طـةسًـيـى ئـةو ُـؤ خـشِيكـةيـةى بة دةوسيـذ دةطــووسِيَِـةوة  ،يةكـظـاْ دةبِـةوة ،
ئــةو كـــاتة دةتــو ُّ كـــاتى ٓـاتِ ــى تيَلضـووُـــى جئـــاْ (ضــاع )١دياسيـــى بلــةْ ! بـــةمَ
دةهَـيَـيـّ ُ :ةخيَـش  ! ...خـو ى ص ُــاو تـو ُـا ُةيفـةسًووة  :ئةو كــاتة كـة طــةسًيى ُيَـو ْ
تةُة طـةسًةكـاْ طـاسدةكـاْ  ،يةكظــاْ دةبــآ  ،ئـةو كــاتة اياًـةت ديَ ! تاكــو بطواــآ

ثيَؼــبيِيى بلشىَ  ،بـةهَـلـو دةفةسًوىَ  :كــوثــشِ ُةبـآ ُايةت  ،ﭽﰋ ﰌ ﰍ

ﰎﭼ  ،ئـةو ْ هة تؤ دةثشطّ دةسباسةى ٓـاتِـى كـاتى تيَلضـووُى دُيـاو  ،سِيرى دو يـى ،
وةن ئـةوةى تؤ صيس هـ َيـى ػــاسةص بى  ،صيس ثيَـى ص ُــا بــي  ،ياخــود وةن ئـــةوةى كـة تـؤ
صيس هـ َيــ ثشطــيـب ــآ صيس بـةدو ي ــذ ضووب ــى ًؼــــووست هـ َيدـو سدب ــآ  ،كــة بيـــض ُى ،
ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ  ،جـاسيَلــــى ديلـــةؾ دووبـــاسةى دةكــــاتةوة كـــة بوَـــــآ :

بيَطـوًاْ ص ُيـاسيى كـاتى ٓاتِى (ضـاع )١و تة  :كؤتايى ٓـاتِى دُيا  ،تةُيـا هةىى خو ية ،

ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ  ،بـــةمَ صيسبـــةى خة َهـــلى ُــاص ُّ ( ،كــة بيَحطـــة هــة

خـو ٓيض كةغ ُايض ُـآ)  ،بــةد خةوة صيسجـاس بـةػــةس صيَـذةسِييــى دةكـات ٓ ،ـةطــ
ط ــؤص ٓـة َهـيذةطـــش َى ٓـــةُذىَ هــةو ػــــاُةى كــة تاي ــبةتّ بـــة خـــو ى ثةسوةسدطـــاسةوة ،
ٓـةُذىَ هة دسوطــلش وةكـاُيـاْ ثـآ وةطف دةكــةْ ٓ :ـةية ػـيفا ٓيَـِـاْ  ،ثاهَـذةد تـة ىى
جطـة هـة خـو ٓ ،ـةية ص ُيـاسيى ٓـةبووْ بـة ُاديـاس  ،ثاهَــذةد تة ىى جطــة هــة خــو  ،وة
ٓـةية ص ُيِـى كـاتى ٓـاتِـى سِيرى دو يـى  ،ثـايَ دةد تة ىى جطــة هــة خــو ٓ ...ـــذ  ،كـة
هة سِ طـــييذ ئـةو طــيفةتاُةى تـايبــةتّ بــة خــو ى تــان و ثـاكــةوة  ،ئةطــةس جطــة هــة
خـو ياْ تيَذ بـةػـذ س بلشىَ  ،ئةوة بـة ػـيـشن ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو د ُاْ د دةُـشىَ  ،وةن
ثيَؼــــش باطــٌاْ كــشد .
ئِحــا خــو

بــة ثيَػـةًبــةسى خاتـةَ  دةفـةسًوىَ  :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ  ،بوَــآ ٓ ًّ :يض ػــيَلٍ بؤخـؤَ بةدةطـ ُية ُ ،ـة طــوود
طـةياُـذْ ُ ،ة صيــاْ طـةياُذْ  ،و تة  :اـاص ُخ صيـاُى خؤػــٌٍ بـةدةطــ ُيـة ً ،ةطــةس
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ئـةوةى كة خـو بيـةويَ  ،يــاُـى  :ئةطـةس طـوودطةياُذْ بـة خـؤَ  ،صياْ دووسخظــِةوة
هــة خؤً ــٍ بـةدةطـــ ُةبــــآ ً ،ةطـــةس بـــة ويظــــى خـــو  ،ضــؤْ ٓــى خة َهـــلى ديلــةَ
بـةدةطـــة ؟ ( ََ ـِٔ يَـ ـِِ َٜهُـُٔ ئ َٓؿِطٔـ٘ٔ ؾَهَِٝــَ َٜهــٔ ُٕ ٛيػَـ ـ ِٝسٔ )! ٔٙكةطـيَم بؤخـؤى ُةبـــآ  ،بـؤ
خةهَــم ضــؤْ دةبــآ !!
ٓـة َهـبـةتة بؤية خـو ى كــاسص ْ و يـفةسًووة  ،هـة ذاهَـيَــم د ثيَػـةًبــةس ٓ ــةسطيض
ئيـذديعـاى و ي ُةكـشدوة ٓ ،يض كـاَ هـة ثيَػـةًبــةس ُيؽ باُطـةػــةى و يـاْ ُةكــشدوة ،
وة ٓيض بـةُذةيةكـى ضــاكى خــو ػــــى و ى ُةطـوتــوةو ُاي َوـــآ  ،ضوُـلــة ٓـاوبــةؾ بـؤ
خـو د ُـةسةكـاْ ٓـةُـذىَ ػــياْ هـة ثيَػـةًبــةسى خاتـةَ  ضــاوةسِ َى دةكـشد  ،كـة ئـةو
ئةو ػــاُةى هة تـو ُـاد ُةبــوو  ،يةكـيَم هـةو ُـة ص ُيِى ٓـاتِـى كـاتى سِيرى دو يى بوو .
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،
(دةفـةسًـوىَ  :تؤ ثيَياْ بوَــآ)  :وة ئةطةس ثةُٔـامن ص ُيـبايـة ٓ ،ـةس ضـاكةَ صياد دةكـشد ،
وة ٓــيض خش ثةيــةكٍ تــووؾ ُــةدةبوو  ،ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭼ ،

بيَطوًاْ ًّ بيَحطة هة تشطـيَِةسو ًـزدةدةس بـؤ كؤًةهَـيَــم كـة بـشِو بيَـِّ ٓ ،يضـى ديلـة
ُيـٍ  ،و تـة ٓ :ــةس ئـــةوةَ بـةدةطـــة كــة خةهَــم بــشطـــيٍَِ هـة طـةسةاــاًى خش ثـة
ىد ْ  ،ك ـة طــض و جةصسةبـــةى خـــو ى د دط ـةسة  ،بـةٓـــؤى خش ثةكـاُي ــاُةوة  ،وة خة َه ــم
دهَدـؤؾ بلةَ بـة ثاد ػـــى خـو  ،بـة بـةٓـةػــى خـو  ،ئةويـؽ بؤ كؤًةهَـيَم كـــة بـشِو
بيَِـّ  ،ئةطــةس بـشِو ُةٓيَِــّ  ،ديـاسة ئـةوةى ئيــٌاُى ُةبـــآ  ،هـة ثـةياًى ثيَػـةًبــةسى
خاتــةَ  ، وة هــة تشطـــاُذُى هــة ديَ خؤػــلشدُى هــة ٓؤػياسكـشدُ ــةوةو هــة ًــوردة
ثيَـذ ُ ــى  ،بـةٓـشةًةُ ــذ ُابــــآ  ،ضوُل ــة ذيظـــابى بــؤ ُاكـــات ئيعـيبــاسى ثيَِاكـــات ،
ئةطـةسُـا هة ِس طــييذ ثيَػـةًبـةسى خـو  بؤ ٓـةًوو بـةػــةس ٓــاتوة  ،كـة ًـزدةدةسو

تشطـيَِــــــةس بـــــآ  ،وةن دةفـــــةسًوىَ  :ﭽﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮱﭼسـباء  ،و تة  :تؤًاْ ُةُــاسدوة ً ،ةطــةس بـؤ تـةو وى خةهَــلى ًـزدةدةسو
تشطــيَِـةس بـى  ،بـةمَ كـ َيـّ ئةو ُـةى كة هة ًـزدةد ْ تشطـيَِش ْ  ،وة هـة دهَدؤػـلشدْ
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هــة ٓؤػــياسكشدُةوةى ثيَػـةًبـــةس  بـــةٓشةًةُذ دةبــّ ؟ ئةو ُــةْ كــة ئيٌــاْ ديَِــّ ،
كةطـيَم كـة ئيٌـاُـى ُةبــآ  ،هة ثيَـػـةًبـةسى خاتةَ  بـةٓشةًـةُـذ ُابــآ .
ثاػـاْ خـو  باطى رياُى ٓةس كاًيَـم هة ًشيظةكاْ دةكات  ،كة ضؤْ ثةيـذ دةبّ ؟

دةفــــةسًوىَ  :ﭽﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼ  ،خــو ئـةو كةطــةية كـة ئيَــوةى هـة يـةن ُةفــع دسوطــلــشدوة  ،وة ٓــةس هــة
خؤيؼـى ٓـاوطـةسةكةيؼـى دسوطـــلــشدوة ( ،بؤضـى ؟) ﭽﭺﭻﭼ  ،بـؤ ئــةوةى
بـةٓـؤيـةوة ئـاس ًيـى بؤ بــآ ئؤخــزُـى بؤ بآ ٓؤطـشى ببـآ  ،و تـة ٓ :ــةس كـاًيَــم هـة
ئيَوة هة يةن ُةفـع دسوطــبووْ  ،وة ٓـةس هةو ُةفظـةؾ ٓـاوطــةسةكةى دسوطـــلشدوة ،
يـاُـى ٓ :ـةس كـاًيَم هة ئيَـوة هة د يـم بـابيَــم دسوطـــبووْ كـة د يلـةكــةؾ ٓ ،ــةس هـة
ٓـةًـاْ جـؤسى ُةفظــى بابـةكـة  ،دسوطـ بووة .
ئِحـا خـو باطـى ئةوة دةكـات كة ئـةو رْ ًيَـشدة  ،ئـةو د يـم بابــة  ،ضـؤْ ثيَلـةوة

جووت دةبّ  ،دو يى ضـؤْ ئةو كؤسثةية ثةيذ دةبــآ ؟ دةفـةسًوىَ  :ﭽﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﭼ  ،دو ى ئةوةى ًيَشدةكة ٓاوطــةسةكةى د ثؤػــى ،
و تــة  :ثيَـل ــةوة ج ــووت بــووْ  ،وػـــةى (ﭾ) د يجؤػ ــيى  :تةةبي ــشيَلى صيس بـــة
ئةدةباُة بـة ُةص كةتة بؤ ذاهَةتى جـووت بووْ

جيٌاع  ،كــاتيَم د يجؤػـى ﭽﭿ

ﮀ ﮁﭼ  ،رُةكــة  ،د يلةكــة بــاسيَلى طـــووكى ٓـة َهـطـــشت ( ،طــلجـــشِ بــوو) ،
()1

بـــةمَ دي ــاسة طـــةسةتا ا ــوسغ ُــةبووة  ،ﭽﮂﮃﭼ  ،هةطـــةهَيذ سِييؼـــ  ،يـاُـــى :
رياُى هةطـة َي طـوصةس ُذ  ،بـآ ئـةوةى ٓـةطــ

بــة باسطــش ُى بلــات  ،ﭽﮅﮆﮇ

 )1وػـةى  :دووطيـاْ بؤ (حاَـٌ) بةكـاسدء  ،بةمَ ئةطةس طـلةكةى دوو ُة (تــٛأّ) يـاْ صياتشيؽ بــآ ،
دةبــآ بطـوتــشء  :طـــآ طيــاْ يــاْ ضـــو يـاْ ثيَـِخ طيــاْ ! بؤيــة ثـيٍَ و يــة وػـــةى ( :ئـاوغ) يــاْ
(طـلجـــشِ) بــؤ (حاَ ــٌ ) ئاطـاييـــّ ٓ ،ةسضةُـــذة هةطـــةس ثيَؼـــِياسى ٓةُذيَـــم هــة دهَظـــؤص ْ ًــّ
(ئاوغ)يؼـٍ بةكاسُةٓيَِـاوةو بةغ (طـلـجـشِ) بةكاسديَِـٍ .
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ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﭼ  ،ئِحــــا كــــاتيَم بـ ــاسةكةى
اوسغ بوو ( ،ئـةو ئــافشةتة وسدة وسدة كؤسثةكـةى طــةوسة بـوو  ،وة طـلى اـوسغ بـوو) ،
ٓـةسدووكــــياْ هـــة ثةسوةسدطــــاسياْ ثا ِس ُـــةوة (طوتيـــاْ  ):ئةطــــةس ًِذ هَـيَــــلى طــــاء
طـةىًةت تةُذسوطــٌاْ ثيَبذةى  ،طـويَِذ بــة خــو ئيٌَـة هـة طـوثاطــطوص س ْ دةبيــّ ،
ﭽﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﭼ  ،بـــةمَ كـــاتيَم كــة خـــو

ًِذ هَـ َيـلى طـةىًةتى ثيَذ ْ { ،هـيَشةد ؿـاهَس بــة ًاُـاى طــةىًةت طــاء تةُذسوطــ
دىَ  ،كـة دةفـةسًوىَ (ؾــاحلاّ) ًةبـةطــ ثيَـى ضـاكةكــاس ُيـة  ،ضـوُلة جـاسىَ بضووكــة
ُاص ُـشىَ كة ضـاكـة دةكـات  ،يـاْ خش ثـة دةكـات  ،بـةمَ وػـةى ( :ؾــا ) وةن ضؤْ بــة
ئيِظـــاُى كــشدةوة بــاؾ دةطــوتشىَ بـــة ئيِظـــاُى جةطــــة باػــيؽ دةطــوتشىَ  ،ياُـــى  :هــة
سِووى جةطــــةييةوة  ،طـــاء طـاهـــٍ تةُذسوطـــ بــوو} ٓ ،ـاوبـــةػياْ بــؤ خـــو د ُــاْ

هـةوةد كــة ثيَيـذ بووْ ﭽﮚ ﮛﮜ ﮝﭼ  ،بـةسصيـــى بــؤ خــو هــةوةد كــة
دةياُلةْ بـة ٓـاوبـةؾ بؤ خـو .

ئِحـا ئايـا ضؤُيـاْ ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو د ُـا ؟ ديـاسة دو يـي هـة ًةطــةهة طـشُطـةكــاُذ
صياتـش تيؼـلى دةخةيِة طــةس  ،بــةمَ هيَـشةد بـةثيَــى طــيااةكةى دةسدةكـةوىَ كـة اظــة
هةطـةس ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو د ُةسةكــاْ بــ ثةسطــةكــاُة  ،ئـةو ُيــؽ ك كـة ًِذ هَــياْ
بـــووة  ،ك كـــة سِيصييةكـ ــياْ دةطــــ كـــةوتوة  ،ك كـــة ٓــــةس ُيعٌةتيَلـ ــياْ ثيَـــذس وة ،
طيَشِ وياُةتةوة بؤ ب ؿـةُةًةكـياْ  ،بؤ ئـةو ثةسطـــــش و ُةى كـة هيَيـاْ دةثاسِ ُـةوةو

ثةسطــؼـــياْ بــؤ ئةاـــاَ دةد ْ  ،بؤيــة دةفــةسًوىَ  :ﭽﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ

ﮥﭼ  ،ئــايا ػـــاُيَم دةكةُــة ٓـاوبــةػى خـــو  ،كـة ٓـيض دسوطـــ ُاكـةْ  ،بـةهَلـــو
خؤػياْ دسوطـ دةكشيَّ ؟ ياُـى  :خؤػياْ دسوطــلش وْ  ،بـةدئـيَِــةسى ٓـيض ػـــيَم
ُيـّ  ،كةو تـة  :دةبـآ ئةو كةطـةى كـة دةثةسطـــــشىَ  ،ئـةو ص تـة بــآ كـة دةتو ُــآ ػــ
دسوطـ بلـات وةديـبيَـِــآ  ،ئـةويؽ تـةُيا خــو ى بةدئـيَِــةسة  ،وة دةبــآ ثةسطــــش و
(َ بــٛد) طـةسثةسػــيى دسوطــلش وةكـاْ بلــات ثةسوةسدةيــاْ بلــات  ،كةضــى ئـةو ْ :
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﭼ ُ ،ـــةن ٓــــةس ُـــاتو ُّ ٓـــيض
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ػــيَم بـةدى بيَِـّ دسوطـ بلةْ  ،بـةهَـلـو ئةو ُـةى كـة دةياُجةسطــ  :ئةطــةس د و ى
طـةسكـةوتّ ياسًةتييـاْ هيَبلةْ ُ ،اتو ُّ ياسًةتييـاْ بذةْ  ،بـةهَـلــو ُـاتو ُّ خؤػـياْ
طـــةسخبةْ  ،ك جــاى ئةو ُــةى كــة دةياُجةسطـــ  ،و تــة  :ئــةوة ٓيـــض كــة ُــاتو ُّ ئ َيـــوة
طـةسخبـةْ ُ ،اتو ُّ خؤػـياْ طـةسخبةْ  ،ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ ،

ُةن ٓـةس ئةوةُذة  ،بـةهَـلــو ئةطــةس باُطيـؼــياْ بلــةْ بــةسةو سِيٌَِــايى سِيَـى ِس طــ ،

ػـويَِيؼــــاْ ُاكــةوْ ُ ،اتو ُـــّ ػـويَِيؼــــاْ بلــةوْ  ،ﭽ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ﭼ  ،يةكظــاُة ك باُطيـاْ بلــةْ  ،ك ئيَـوة بيَـذةُط بــّ  ،بـؤ ئــةو ْ
ٓـةس وةن يةكـة  ،ضوُلـة ُاتو ُـّ ػـويَِــاْ بلــةوْ .
ﭽ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ  ،بيَطوًــاْ ئةو ُــةى
كة هة جيـاتى خــو هـيَيــاْ دةثاسِيَِـةوة  ،بــةُذةى وةن خؤتـاُّ  ،و تـة  :هـةو سِووةوة كـة
ٓيضـياْ هةدةطــ ُايــةت  ،ئةطــةسُا جـاسى و يـة ئــةو ثةسطـــش و ُــة ً :ـاُط خـؤس ،
ئةطــيَشة  ،ياْ ػـــى بآ ريـاْ بآ طياُّ  ،ئةدى بؤضى خـو دةفةسًوىَ  :ﭽﭼ ،

و تة  :ئةو ُـيـؽ بؤ خـو ًوـلـةضـّ  ،وةن ئيَـوة  ،وةن ضـؤْ ئيَـوة بـؤ خــو ًوـلـةضــّ ،
بــــة ػــ ـيَوةيةكى ئيحـباسيـــــى ُ ،ــــةن بـةػــ ــة ئيدــيـاسييـةكةتــ ــاْ كــــة بشيـيــــة هــــة
بـةُذ يةتييـــاْ بؤ خـو و فةسًاُبـةسيي بؤ كشدُى  ،بةهَلـو هة بةػـة ُاضـاسييةكــةد  ،كـة
بشيـية هـةوةى ُ :اتـو ُّ ُةخـؤْ ُةخـؤُـةوةو ُ ،ةخـةوْ طــةسجـةَ ئـةو ػــاُةى كة
ريـاْ و طوصةس ُـــاْ ثيَيـاْ بـةسدةو َ دةبآ  ،وةن ضؤْ ئيَوة هـةو بـةػــة ئيحـباسييــةد ،
ًوـلـةضـّ بؤ ياطـاكــاُى خــو  ،ئـةو ُيؽ ًوـلــةضّ بـؤ ياطـاكــاُى خــو  ،وة ُـاتو ُّ هـة

طِووسى ياطـاكـاُى خـو ى ثةسوةسدطـاس دةسبضـّ  ،ﭽ  

  ﭼ  ،دةجـا هـيَيـاْ بجـاسِيَِةوة  ،با وةمًـاْ بذةُةوة  ،ئةطـةس ئيَـوة هة
ِس طــطؤيـاُـّ  ،يـاُى  :ئةطــةس ئيَـوة ِس طــ دةكـةْ  :كـة ئةو ُـة ػـايظـــةى ثةسطـــــِّ ،
فـةسًووْ  :هـيَيـاْ بجــاسِيَِـةوة  ،بـا ئـةو ُيـؽ وةمًــاْ بذةُــةوة ! .
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ئِحــــا خــــو صيـــاتش ثووضيــــى بيـ ــشيكةى بـجـةسطــيــــى ٓـاوبــــةؾ بـــؤ خـو د ُـ ــاْ
دةخـاتةسِوو  ،ضوُلة ئيَظـــاؾ هةطةيَ د بـآ دةتو ُيـّ بوَـيَيـّ  :يةن هةطـةس ضو س ()1/4ى
دُيــا بـــةىى كةًــةوة  ،بــة سِةطـٌيـــى بـجةسطــــة  :بووص يـيةكـــاْ كؤُفؤػـيؤطـييةكـــاْ
ٓيِـذيطـييـةكـــاْ طـاثةسطــةكـــاْ  ،طـةهــيَم خـة َهـــم هــة ومتــاُى سِيرٓـــةمتى ئاطــــياو
ئةفشيقـيـا  ،كة ئيَظـــاؾ ضةُـذ ْ جـؤسة ػــ دةثةسطـ  ،ئةوة جطـة هةوةى كة ئةطـةس
بيَـ ـ ًظـوهَـ ــٌاُاُى ىسِيَ ثاػــــاْ ُةؿـ ِش ُييـةكــــاْ كـــة ةيظــــا دةثةسطــــ د يلـــى
دةثةسطـ (زٚح ايكدع) دةثةسطــ  ،وةن هـة تةفظـيــشى طــووسِةتى (ايــُا٥د)٠د بــة
تةفــيىَ باطــٌاْ كشدوة  ،كة ئةطـةس بيَ ئةو ُـة ذيظــا بلـةى  ،دةتو ُيــّ بوَـيَيــّ ،
ُيوةى خةهَـلى دُيـا ئيَظـــاؾ جطــة هــة خـو ثةسطـــةو ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو د ُـةسة  ،بــة
ػيَوةيةن هة ػـيَوةكـاْ  ،بؤية خــو صيس بــة طـةخـــيى ٓيَـشؾ دةكــاتة طــةس بيــشيكةى
بـجـةسطــيـى ٓـاوبـةؾ بؤ خـو د ُاْ  ،خو يةكظـاْ كشدْ هةطةيَ دسوطــلش وةكاُيذ ،
كة بِـاغةى ػــيـشن بشيـيـة هة يةكظـــاْ كشدُـى دسوطــلش وةكــاْ هةطــةيَ خــو د  ،وةن
هة طـووسِةتى (ايػ ـ سا)٤د ب ثةسطــةكـاْ د ُجيَــذ ديَــِّ

 ،دة َهيَــّ  :ﭽﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ  ،و تة  :طـويَِذ بــة خــو ئيٌَـة
هة طوً ِش ييـةكى ئـاػــلش د بـوويّ  ،كـة ئيَــوةًاْ يةكظــاْ دةكـشد هةطــةيَ ثةسوةسدطــاسى
جئــاُةكـاْ د .
كةو تــة  :ػـيـــشن هــة بِـةسِةت ــذ بشيـيــة هــة يةكظـــاْ كشدُــى دسوطــلش وةكـــاْ  ،يــاْ
بـةػــآ هة دسوطــلش وةكـاْ هةطـةيَ خـو د  ،هة طيفةتيَم هة طيفةتةكـاْ د  ،كة تايبـةتّ
بـة خـو وة  ،ياْ هة ػـــآ هة ػــةكـاْ د كة تايبـةتـّ بـة خــو وة  ،يـاْ هـــة كــشدةوةيةن
هـة كـشدةوةكـاُى خـو د .
ئِحـــا خــــو بـــة ػــــيَوةى ثشطــــياسكشدُى ُلووهَـييــــلاس ُةو بـــة طـةسصةُؼــلــــشدُةوة

دةفةسًوىَ  :ﭽ   ﭼ  ،ئـايا ئةو ُة ىاياْ ٓـةْ ،ثيَيـاْ بـشِيْ ؟
ﭽ ﯓ ﯔ ﯶﯷﭼ  ،ياْ دةطــياْ ٓ ،ـةْ ػــياْ ثآ بطشْ ؟ ياْ دةطــياْ
ثآ بوةػيَِّ صةبشياْ ثآ بوةػيَِّ ؟ ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﭼ  ،يـاْ ئــايا
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ضـاويـــاْ ٓـــةْ  ،ثيَيـــاْ ببـيِـــّ ؟ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ  ،ياخـــود ئـــايا
طويَي ــاْ ٓـــةْ  ،ثيَي ــاْ ببيظـ ــ ؟ و تــة  :ئةو ُـةي ــاْ ٓي ــض كـــاَ ُيــة  ،بيَطوًــاْ ب ـ
ؿـةُةًةكـاْ ٓيض كـاَ هـةو ُةيـاْ ُيـة  ،تـةُيــا وةن ثةيلـةسيَــم دسوطـــياْ كشدبـووْ ،
ئــةويؽ ُـــةن ٓـةًوويـــاْ بةهَـــلو تةُيـــا ئـةو ُةيـــاْ كــة ثةيلــةس بــووْ  ،ضــوُلة هــة
بــجـةسطــــةكاْ ٓـةياُـــة ًــاُط خــؤس دةثةسطـــــآ ٓ ،ـــةياُة طــزو طـــيا دةثةسطـــــآ ،
ٓـةياُة ًؼــم ًاس دةثةسطـــآ ٓ ،ـةياُة ٓـةو و ئــاسةصووى خـؤى دةثةسطـــآ ٓ ،ــةياُة
ثــاسةو طـــاًاْ دةثةسطــــآ  ،بـــةمَ ئةو ُــةى هــة ػـ َيـــوةى ثةيلــةس د بـووْ  ،و ثيَـذةضــآ
خـو ى ثةسوةسدطــاس ًةبـةطـــى ئـةو ْ بــآ  ،دةفـةسًوىَ  :ئةو ُـة ُـة ىايـاْ ٓــةية ثيَـى
بشِيْ ُ ،ة دةطــياْ ٓـةية ػــى ثـآ بطـشْ ُ ،ة ضـاوياْ ٓـةيـة ثيَى ببــ ُ ،ـة طويَيـاْ
ٓةيـة ثيَـى ببيظـ ٓ ،ـة َهـبـةتة دةطـ ىق ضـاوو طــويَى سِو هَـةتيــياْ ٓــةبوو  ،بـةمَ

بـآ طياْ بووْ  ،بـآ رياْ بووْ  ،بــآ جـٌوجــؤ َي بـووْ  ،بؤيـة دةفـةسًوىَ  :ﭽﰅ ﰆ

ﰇﭼ  ،بوَـ ــآ  :هـــة ٓـاوبـةػـةكــــاُـاْ بجاسِيَِـــةوة  ،ياخــــود باُطيـــاْ بلـــةْ  ،بـــا
ٓـاوكـاستـاْ بّ  ،ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ  ،دو يـى ثيـالمن هة در بطـيَشِْ ُ ،ةخؼــةَ
هــة در د بـِيَـّ  ،وة ٓيض ًؤهَـةتـٍ ًــةدةْ ضـاوةسِيَــٍ ًةكـةْ  ،و تـة ً :ـّ بــآ ًِـةت
بـآ باكــٍ هـةو ثةسطـــــش و ُةى ئيَــوة  ،ضوُلــة ُـة خؤتـاْ ُـة ثةسطـــــش وةكــاُـاْ هـة
درى ًـّ ٓيضـــاْ هـةدةطـ ُـايـةت ً ،ةطــةس ئــةوةى خـو بيــةويَ .
ئِحــــا دةفـــةسًوىَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ ،
بيَطوًاْ ديطـ ثؼــيو ْ خؤػـةويظـــى ًـّ  ،يـاسو يـاوةسى ًـّ  ،طـةسثةسػـــياسو
ًؼــووسخؤسى ًـّ  ،تةُيــا ئـةو خـو يةيــة كـة كـيَبـى ُاسديتـة خــو س  ،وة ٓــةس ئــةويؽ
طـةسثةسػــيـي ضـاكـاْ دةكـات  ،كة دياسة ثيَػـةًبـةسى خـو ؾ ثيَؼــةو ى ضـاكــاْ بـووة ،
بةهَـلـــو ضـاكـــــشيِى ضـاكـــاْ بــووة  ،بـةهَـلـــو ٓـــةًوو ثيَػـةًبـــةس ْ طـــةستؤثى بــاغى

ًشيظـــايةتيى بــووْ  ،ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭼ  ،وة ئةو ُــةى كــة هــة جيــاتى خـــو هيَيــاْ دةثاسِيَِــةوةو باُط ــياْ
دةكةْ ُ ،ة دةتو ُـّ طـةستاْ خبةْ  ،وة ُةدةػــو ُّ ياسًـةتيى خؤيـاْ بـذةْ خؤػـياْ
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طـةسخب ــةْ  ،ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ  ،وة ئةطـــةس باُطـيؼ ــياْ بلــةْ
ب ــؤ سِيٌَِ ــايى ُ ،ابيظـــ

 ،ضوُل ــة طويَي ــاْ ُي ــة  ،رياُيــاْ ُي ــة  ،ﭽﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ  ،وة دةيــاُبيِى تةًاػـــات دةكــةْ  ،بـــةمَ ُــابيِّ  ،ضــوُلة
بـجـةسطــةكاْ ضـاويـاْ بؤ دسوطــ دةكــشدْ  ،وة بـةسطــياْ هةبـةسدةكــشدْ  ،خؼـوَــياْ
بـة بـةسد دةكـشدْ  ،وةن ئيَظــا ضـؤْ هة ثيَؼـاُطـاى جى بــةس ثؤػــان د ثةيلـةسى
ثياوو ئـافشةت د دةُيَـّ جـى بــةسطياْ بـةبــةسد دةكـةْ  ،كةطـيَم كـة يةكة ــاس بــآ ،
ياخـود ضـان تـآ ُةفلـشىَ  ،و دةص ُآ بـةػـةسْ ِس وةطــاوْ  ،خـو دةسبـاسةى ئـةو بـاُـة
دةفـةسًـوىَ  :كـة تةًةػـاياْ دةكـةى  ،و دةص ُى تةًاػــات دةكـةْ  ،دةيـاُبيِى تةًاػــات
دةكةْ  ،بـةمَ ُاػـبيِّ .
ٓـة َهـبـةتة ٓـةُذىَ هة تويَـزةسةو ُيؽ ئـةوةياْ و هيَلذ وةتـةوة كـة ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو
د ُـةسةكــــــاْ تةًاػــــــاى تـــــؤ دةكـــ ــةْ  ،بــــــةمَ ُاتبيـــ ــِّ  ،و تـــ ــة ُ :يؼـاُةكــــــاُى
ثيَػـةًبـةس يةتييـ تيَـذ ُابيِـّ  ،ضوُلـة ضـاوى دهَـياْ كـو َيــشة .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط

ًةطــةهـــةى يةكـــةَ  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ  ،دةسبــــاسةى (ض ـــاع )١ثشطـــــياست هـيَذةكـــــةْ  ،كــــة وةن
ثيَـؼـــش طوتـٌاْ ( :ض ـاع )١بةًاُـاى كاتى دياسييـلش وى كؤتـايى ٓاتِـى دُيـاية  ،وة بة
ثيَضـةو ُـــةى تيَطةيؼــــِى صيس كةطـــةوة ( :ضــاع )١بـــة ًاُ ــاى اياًــةت ُيــة  ،بة َهـــلو
اياًــةت اؤُــاغيَلى دو تــشة  ،دو ى ئــةوةى كــة دُيــا كؤتــايى ث ـآ دىَ  ،كـــاوي دةبــآ
تيَلذةض ـآ بـةطـةسيةك ــذ دةسًِ ـآ  ،اؤُاغ ــ َيلى ديلــة دىَ  ،بـــةو اؤُاغــة دةطــوتشىَ :
(ق ٝـاَ ، )١اؤُـاغى يةكـةَ (ضـاع)١ية وةن ًّ هة كــيَبى (اإلضالّ نُا ٜعجً ٢ؾ ـٞ
نعــاح اهلل بـةسط ــى ثيَِحــــةَ  ،ه ــة باطـــى ئيٌ ــاْ سِيرى دو ي ــى د  ،بـــة تةفــي َو ــى
باطــٍ كـشدوة .
ئِحـا طـةهيَـم هة تويَزةسةو ُــى اوسِئــاْ (ضــاع )١و (قٝاَـ)١يـاْ تيَلـةيَ كـشدوة  ،بـؤ
ويَِـة  :سِ غيبـي ئةؿـفٔـاُيـى دةهَــآ ( :ايطــاعَُ : ُ١ــصَ ٤ـٔ أُــصا ٤اي ـصَٖٔ ٖ َ ُٜ َٚ ،بـسُ بـ٘ٔ
َعـ ٔٔ ايكٔ َٝا ََ ـ ٔ( ، )١ضــاع )١بـةػ ــيَلة هــة بـةػـةكـــاُى كـــات  ،وة تةةبي ــشي ث ـآ دةكــشىَ
دةسبـاسةى سِيرى دو يى (قٝاَـ ، )١كة هةسِ طــييذ ئةًة و ُيـة ً ،ةطــةس بوَـيَــى  :سِيرى
دو يى بـة (ضـاع )١تةةبيـشى هيَذةكشىَ  ،و تة  :بـة طــةسةتاى ٓــاتِى سِيرى دو يـى  ،وة
خــــو ى بــــآ ٓـاوتــــا هـــة طــــووسِةتى (ايصَ ــس)د باطــــى ٓــــةسدوو اؤُاغةكـــة دةكــــات ،

دةفةسًــــــوىَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ  ،و تــة  :فــوو بـــة
كةسِةُــــاد كــــش ٓ ،ــــةسضى هـــة ئـاطـٌاُةكــــاْ صةوى د بـــوو  ،جطــــة هـــةوةى خــــو
ٓـة َهـيذ ويَـش َى ( ،و خــو ُةيويظـــوة) ٓ ،ـةًوويــاْ هـة ٓــؤؾ خــؤياْ ضــووْ  ،يــاْ
ٓـةًووياْ ًشدْ ( ،ئـةوة جـاسى يةكــةَ  ،فـووى يةكـةَ بـوو  ،كـة فـوو بـةكـةسِةُــاد
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دةكـ ــشىَ) ،دو يـــى جـــاسيَلى ديلـــة فـــووى ثيَـــذ كـــش  ،يةكظــــةس بيِيـ ـ ٓـةًوويـ ــاْ
ٓـةهَظــاُةوةو تةًاػـاياْ دةكـشد ضـاوةسِو ُييـاْ دةكــشد .
ٓـــةس بؤيــةؾ ٓـــى يةكـــةَ ثيَـــى دةطــوتشىَ ( :ض ــاع )١ضوُلـــة هــة كـــاتيَلى صيس
كــــوثـــشِد  ،وة هــة كـاتيَلـــى صيس خيَــش د ئــةو طؤ ِس ُلـــاسيية ًةصُــة هــة بووُــةوةسد
دةاةوًـآ  ،و ثيَذةضآ ػـــيَلى ئـةوتؤى ثيَِــةضآ  ،بؤيـة ثيَـى دةطـوتشىَ ( :ضــاع، )١

ئةوةى ديلـة ثيَى طوتـش وة ( :قٝاَـ )١كـة ئــايةتةكةؾ دةفـةسًوىَ  :ﭽﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ  ،يةكظـــةس ٓةًوويـــاْ ٓةهَظــــابووْ ضـاوةسِيَيـــاْ دةكــشد  ،كةو تــة  :سِيرى
ٓـةهَظـاُةوة جيـاية  ،هة سِيرى دُيـا كؤتـا ٓـاتّ  ،كؤتايي ٓـاتِـى رياُى ًشيظـــ جِـذ
هةطـةس صةوى .
ديــاسة وػـــةى (ضــاع )١ئيَظــــا وةن ص س وةيــةكى بــاوى ئــةَ سِيرطـــاسة  ،بـةػــيَلة هــة
بيظـــ ضــو س بـــةػى ػـــةو سِير َيــم  ،بـــةمَ ئــةوة ضةًلـيَل ــى بــاوى ئــةَ سِيرطـــاسو
طـةسدةًةى ئيٌَـةيـة  ،بـةمَ هة بـةكـاسٓيَِـاُى اوسِئـاْ هة صًاُى ةةسِةبيذ ( ،ضــاع)١
يـاُـى ( :ضـاع َٔٔ ١ايـٛقـت)  ،يـاُى  :كــاتيَلى ديـاسييـلــش و  ،هـة كــاتة فش و ُةكـة  ،كـة
ًـةسد ُيـة بـةػــيَم بـآ هــة بيظــ ضــو س بـةػــى ػـــةوو سِير ٓ ،ــةسوةن ًةطـــةهةى
(ٜـ)ّٛيؽ ٓـةسوةٓـا  ،وةن هة ِس بـشدوود باطــٌاْ كــشد .
(ﯲ ﯳ ؟)  ،و تـة  :كـةى ديَ ( ،ﯲ) بــة ًاُـاى (ًــى) دىَ  ،و تـة ( :أٟٗ
ع ٕٕ  ،أ ٟأٚإٕ) ديـاسة ثيَؼـــش باطـٌاْ كـشد  ،كة هةَ ئـايةتة ًوبـاسِةكـةد خـو  سِووى
دو ُــذْ هــة ثيَػـةًبـــةسى خاتــةَ  دةكـــات  ،دةفــةسًوىَ  :ثشطـــياست هـيَذةكـــةْ
دةسباسةى (ضــاع )١و تـة  :كـاتى كؤتايى ٓـاتِـى دُيـا كـةى دةضةطجـآ ؟ ياخـود كةُطـآ
هةُطـةس دةطـش َى ؟ هةُطـةس طـشتِـةكــةى كةُطـيَيــة ؟ هــ َيشةد ٓــاتِى سِيرى دو يـى  ،بــة
كةػــييـةن ضـويَِــش وة  ،كـة دو يـى دةبـآ هـة ػـو َيـِيَــم هـةُطــةس بطــش َى  ،وةن خــو
دةفــــةسًوىَ  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯫﭼ  ،و تــــة  :خــــؤس دةسِو ت

تاكـو كـات ػـو َيـِيَـم كة تيَيـذ سِ دةوةطــــآ هـةُطـةس دةطـش َى .
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ئِحـــا خـــو ى ثةُٔـاُـــض ْ هــة وةمًـــى ئـــةو ثشطـــياسةد  ،كـــة ٓـاوبةػـــذ ُةسةكاْ هــة

ثيَػةًبـــةسى خـاتةًيـــاْ  كـــشدوة  ،دةفــةسًوىَ  :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ  ،بوَـــــآ  :بيَطــوًاْ ص ُيـاسيــى ٓـــاتِى كـــاتى كؤتــــايى ريــاُى
دُيـا  ،تةُيـا هـةىى ثةسوةسدطـاسًـة  ،وة بيَحـطـة هـةو ٓيـض كـةغ دةسيِاخات بؤ كــاتى

خـ ــؤى  ،و تـــة ٓ :ـــيض كـــةغ ُاتو ُـ ــآ كـاتةكـ ــةى دةسخبـــات  ،ﭽﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ  ،ه ــة ئـاطـٌاُةكـــاْ و صةويــذ اوسطـــة  ،وة ك ـ

ث ـشِ

ُةبــآ ُايـةت .
ديــــاسة (ﯳ) ثيَؼــــشيــ ــؽ طومتــــاْ  :و تــــة  :ػـــــويَِى هةُطـــــةس طـــــشتّ
ضةطـجاُذُيـةتى  ،يـاْ كـاتى هةُطـةس طـشتّ ضةطجاُيةتى  ،وة (ﯳ) بــة ًاُـاى
ضـاو (َؿـدز) ديَ  ،وة بـة ًاُــاى ػــويَّ كـاتيــؽ ديَ  ،وة بــة ًاُـاى بـةسكــاسيؽ
(َؿ ـ)ٍٛيـؽ ديَ .
دي ــاسة ك ــة ئةو ُ ــة ئــةوة دةثشطــّ  ،خـــو ى ص ُـــاو ػـــاسةص ؾ بـــة ثيَػـةًبـــةس 

دةفــةسًوىَ  :ئـــاو وةمًيــاْ بــذةوة  :ﭽﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ ( ،ﯶ) ئـــاً ِش صى
ؿ ـسٔ َٚاإلٔ ِ َبــا ) و تــة  :بوَــــآ ص ُيـاسييـةك ــةى
ضةطــجاُذْ كـوستٔـة َهـيَِ ــاُة َ( :أدَا ُ٠احلَ ِ
تةُيـا هـةىى ثةسوةسدطــاسًـة ٓ ،يض كةطـى ديلــة ُايـض ُــآ .
ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ( ،أَ ٟؾَٔٚ ٞقِعٔٗـا) يـاْ (عٔ ِٓدَ َٚقِعٔٗــا)  ،هـة كــاتى خؤيـذ
دةسيِـاخـات جطـة هـةو  ،ياخـود هةىى كـاتةكـةى دةسيِـاخات  ،بيَحطــة هـة خــو ٓ ،ــةس
ئةو دةتو ُــآ دةسيبدـات  ،كـة كـاتةكـةى كةُطـيَيـة .
كــة دةفةسًـــوىَ  :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ  ،هــة ئـاطـٌاُةكـــاْ صةويــذ ،
اوسغ طـش ُة .
ئةَ دوو و تـاى ٓـةْ :
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 / 1هة سِووى ثةى ثيَبـشدُييـةوة  ،اوسطـة  ،وة دسوطــلش وةكـاْ ٓـيض كــاًياْ تو ُايـاْ
بـةطـةسيذ ُيـة ُ ،ة ٓيـض فشيؼـــةيةكى ثـان بيَطــةسد ُ ،ـة ٓيــض ثيَػـةًبــةسيَلى
هــة خـــو ُيضيــم  ،وةن هــة فةسًايؼــــى ثيَػـةًبـــةس د ٓـــاتوة  ،كــة جبــشيى هــة
طـ ـ ٍُُٛ٦عَِٓـٗ ــا
ثيَػـةًبـــةسى خـــو  دةثشطـــآ  :ش ََعَ ـ ٢ايط ــاعََ ، ُ١ق ـاٍَ  ََ :ـا ايـُ ِ
بأَعِـ ــًَِ َٔــَٔ ايطـــأٌ ٔ٥ز{َأخِ َسَُــُ٘ َأحَُِــد بــسقِ ٚ ، )9497( :ايبُدَــازٔ ٟٗبــسقِ ، )50( :
ََُٚطِ ًٔ ِْ بسقِ َٚ ، )10( :ابُِٔ ََاَُِ٘ بسقِ  ،})4044( :و تة ٓ :ـةو هَـٍ ثيَـبذة دةسبـاسةى
كـاتـى كؤتـايي ٓـاتِـى بووُـةوةس ؟ فـةسًووى  :ثشطـياسهـيَلش و هـة ثشطـياسكــةس ثيَـى
ص ُــاتش ُيــة .
كةو تة  :هة سِووى ثـةى ثيَبــشدْ ص ُيِــى ٓــاتِى كــاتى دُيــا تيَلضـووُةوة  ،ئـةوة
ثشطـياسيَـلى صيس اوسطــة  ،وة ٓيـض كـاَ هة دسوطــلش وةكـاْ ُايـض ُـآ .
 / 2هة سِووى ًةصُيـى طـاَ ٓـةيبـةتييـةوة  ،صيس اوسطــة ٓ ،ــةًوو ئةو ُـةى كـة هـة
ئـاطـٌاُةكـاْ صةويذ ٓـةْ  ،تشطـى ئةو سِيرةيــاْ ٓـةية .
ثاػـــاْ كـــة دةفـةسًــــوىَ  :ﭽ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﭼ( ،بػ ــع( )١أَ ٟؾجــأ )ّ٠و تــة :
كــوثـشِ  ،يـاُـى  :بــة كــوثـ ِشيــى ُةبــآ ُ ،ايــةت  ،كةو تــة  :بـا ٓـيض كـةغ بــة تةًــا
ُةبـآ  ،بـةٓـؤى ص ُيِى ٓةُذء ُيؼـــاُةوة  ،ثةى بـةٓـاتِى كـاتى سِيرى دو يى بــةسىَ ،
بـةد خـةوة وةن ٓـةُذىَ كةطـى طـادةو ٓـةُذىَ ًظـوهٌَاُى طـةسكـ َيـ َى  ،كـة ٓــةُذىَ هـة
فةسًايؼــةكـــاُى ثيَػـةًبـــةس  دةص ُــّ  ،بـةتايبـــةتى ئــةو فةسًايؼــــاُةى باطـــى
ُيؼـــاُة طـــةوسةو بضـووكـةكـــاْ  ،ياخـــود دووسو ُيـضيلـةكـــاُى اياًــةت دةكــةْ ٓ ،ـــةس
هـةخـؤوة ثيَؼـبيِيـى دةكــةْ  ،ئةو ػــة دةبـــآ  ،فـــوْ طــاهَة و دةبــآ ئــةوة ديَـــة
دى ! كة هـة ِس طــييـذ ئــةوة ٓـةًووى تفــةُط بـة تاسيلـيـيةوة ُــاُة .
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بـا طـةسةتا هةوبـاسةوة تةًاػـاى ئةو فةسًايؼـــةى ثيَػـةًبــةسى خــو  بلـةيّ ،
كــة كؤًةهَـيَـــم هــة ُيؼـــاُة دووسو ُيضيلـةكـــاُى  ،وة بضــوون طـةوسةكـــاُى ٓـــاتِى
كؤتايى ٓـاتِى دُيـاو سِيرى دو يـى  ،تيَـذ ْ ٓ ،ـةسوةٓــا باطــى ئةوةػـى تيَذ يـة كـة هـة
طـةسًـةى رياْ طوصةس ُى دُياد  ،دُيا بـةطـةس خةهَـلــذ كــاوي دةبــآ  ،و تـة  :بـةبــآ
ئـةوةى كـة ضـاوةسِيَـى بلـةْ  ،وةن هـة ئـايةتـةكـةد ٓـاتوة :
ثيَػـةًبـــةس  دةفـــةسًوىَ [ :ال َت ُكــ ُّٛايط ــا َع ُ١حَ ٖعــَ ٢تكِعَ ٔع ـٌَ ؾَٔ َ٦عــإٔ عَعَُٔٝعَــإٔ
ث دَُٖ ــايُ َٕٛنَ ـرٖابَُٕٛ
ح ـدََٚ ، ْ٠حَعٖ ــِ ُٜ ٢ب َ ـ َ
َٜه ـ ـ ُٕٛبََُُٗ َٓ ِٝـ ـا ََكِ َعًَ ـ ـ ْ١عَعٔ َُٝـ ـ ْ ١دَ ِع َُ ٛت َُُٗ ــا َٚا ٔ
نًٗ ــُِِٗ َٜصِعُـ ــُِ أَْٖـ ـُ٘ زَضـــ ٍُٛايًٖــ٘ٔ َٚ ،حَعٖ ــُٜ ٢كِــ َبضَ ا ِي ًِٔــُِ َٚ ،تَهِـ ــ ُثسَ
َقسٜٔــبْ َٔــِٔ َال ٔــ َ ُ
ع َٗ ـسَ ا ِي ٔؿ ـ َعُٔ ََٜٚ ،هِ ـ ـ ُثسَ ايِـ َٗ ـ ـ ِسجُ ( َ ُٖ ٚـ َٛا ِيكَعِ ـ ـٌُ) َٚ ،حَ ٖعــ٢
اي ـ ـصٖالَشٍُٔ ََٜٚ ،عَ ـ ـكَازَحَ ايصٖ ََــإُ َٚ ،تَ ِ
ؾدَقَعَـ ـُ٘ َٚ ،حَ ٖعـٔ ِ َٜ ٢سقَـُ٘
َٜهِ ـثُـسَ ؾٔٝهُ ـِِ ايـُاٍُ ؾَ َٝؿٔٝضَ حَعٖ ُِٖٜٔٗ ٢زَحٖ ايـُأٍ ََـِٔ َِ ٜكبَـ ٌُ َ
َعًَ ِ ٔ٘ٝؾَ َٝكُ ـ ٍَٛا ٖيرٔٔ ِ َٜ ٟسقُ ـُ٘ َعًَ ِٝـ٘ٔ ال أَزَحَ ئٔ ٞب٘ٔ َٚ ،حَعَٖ َٜ ٢عطـا ٍََٚايـٖٓـاعُ ؾٔ ٞايِبَُِٓٝـإٔ ،
طًُـعَ ايػٖـُِظُ
ٌُُ ٔب َكبِـسٔ ايسُُٖـٌٔ ؾَ َُ ٝكـ ، ٍُٛيٝعٓــ ٞنٓــت َهــا َُْ٘ َٚحَ ٖعـ ٢تَ ِ
َٚحَعُُٖ َٜ ٢سٖ ايسٖ ُ
ُ َُ َُ ، َٕٛؾ َر ٔيوَ حٔ
ط ًَ َتِ َٚزَعٖـا ايٖٓاعُ عََُٓٛا أَ ِ
َِٔٔ ََػِـسٔبٔٗـا  ،ؾَٔإذَا َ

ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

َ ﭽﭥ ﭦﭧ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭸﭼاألنعـــــــــام ،

طَٜٔٛا ْٔ ـ٘ٔ ،
ػ ـسَ اي ـسُُٖالٕٔ ََ ِٛب ُٗ َُــا بََُ ُٗ َٓ ِٝــا َؾــال َ َٜعبَا ََ ٜا ْٔ ـ٘ٔ َٚال ِ َٜ
َٚيَ َع ُكــ ََٖٔ ٛايط ــا َعَ َٚ ُ١ق ـدِ َْ َ
ط َ ُُُ٘ َٚ ،يَ َع ُكـ ََٖٔ ٛايطــا َعُ١
ؿسَفَ ايسُُٖـٌُ ٔب ًَ َب ٔٔ ٔي ِكخَ ٔع٘ٔ  ،ؾَال ِ َٜ
َٚيَ َعكُ ََٖٔ ٛايطـا َعَٚ ُ١قَـدِ اِْ َ
ن ًَ َعـ ُ٘ ٔإ َيـٔ ٢ؾٝـ ٔ٘ َؾـال
قُ٘ ؾَال َٜطِـكٔ ٞؾٔٝـ٘ٔ َ َٚ ،ي َع ُكـ ٖٔ ََ ٛايطــا َع َُ َٚ ١قـ ِد َز َؾـ َع ُأ ِ
ح َِ ٛ
ًَُٜٝٔ َُٖٛ ٚطُ َ
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ُـ ــُ٘ َأحِ َُـ ــد بـ ـسقِ َٚ ، )8121( :ايبُدَـ ـازٔ ٟٗبـ ـسقِ ََُٚ ، )6704( :طِـ ـ ًٔ ِْ
ط َ ـ ُُٗـــا] {َأخِ َس َ
ِ َٜ
بـ ـسقِ ََٚ ، )157( :أبُـ ـ ٛدَاَ ُٚد بـ ـسقِ َٚ ، )4333( :ايعسَٔـ ـ ٔر ٟٗبـ ـسقِ َٚ )2218( :قَـ ـاٍَ  :حَطَـ ـ ْٔ
حبٖإَ بسقِ . })6734( :
خَٚ ، ْ ٝابُِٔ ٔ
ؾ ٔ
َ
و تــــة  :كـــاتى ٓـاتِ ــى كؤت ــايى دُيــــا ُايــــةت  ،تاكـــو دوو كؤًــةهَى ًــةصْ ثيَلــةوة
جـةُط ُةكـةْ  ،كـوػـــاسيَلى ًـةصُياْ هـة بـةيِــذ دةبــآ  ،وة يـةن باُطـةو صيؼـــياْ
ٓــةية { ،و تــة  :هةطــةس يــةن بـةسُــاًةْ ٓ ،ـة َهـطـــشى يــةن ثةياًيؼــــّ} وة ٓـــةتا
طـى ( )30دةجحـاهَـى دسيصْ ُةيـةْ {دةجحـاأل  ،و تة  :صيس خةهَــم ٓـة َهـدـةهَـةتيَِــةسو
فشيــودةسو  ،صيس دسيصْ} وة ٓــةس كـاًيَلـــياْ ثيَــى و يــة كــة ثيَػـةًبـــةسى خـــو يةو
سِةو ُةكش وى خـو ية  ،وة ٓةتا ص ُياسيى ٓـةهَِةطيـشيَـةوة (ًةبـةطــى ئةوةية ص ُيـاسيى
ػـةسةيى كـةَ دةبيَــةوة) وة بووًةهـةسصة صيس دةبـّ  ،كــات ضـشِ دةبيَـــةوةو هةيــةن
ُيضيـم دةبيَـــــةوة  ،وة ئــار وة صيس ئـاػــلش دةبـّ  ،وة كـوػــ صيس دةبـآ  ،وة ًـايَ
طـاًاْ صياد دةبآ بـةطـةستاُذ دةسِرىَ ٓ ،ـةتا خاوةْ ًايَ خةفـةت دةخـو هةوةى كــآ
صةكـاتةكةى هـيَوةسبطـش َى  ،وة تةُاُةت بابـاى صةكاتذةس صةكاتـةكةى بؤ بابايةن دةبــات ،
كــة ه َيـــى وةسبطـــشء  ،ئــةويؽ ث َيـــى دة َهـــآ  :ثيَويظــــيٍ ث َيـــى ُيـــة  ،وة ٓـــةتا خــةهَم
دةيلةُة ثيَؼــبـشِكـآ هة بـةسصكشدُـةوةى خاُوةكـاُيـاْ د ( ،و تــة  :ضــةُذ اـات)  ،وة
ٓـةتا و ى هـ َيـذىَ ثياويَـم بــة ىى طـؤسِى ثيـاويَلـــذ دةسِو ت دةهَـــآ  :خؤصطــة ًـّ هـة
ػـويَـــِى ئــــةود بــــوو يةَ  ،وة (دُيـــا كؤتايـــى ُايـــةت) ٓـــةتا خــؤس هــة خؤسئـــاو وة
ٓة َهـِةيةت  ،كة ٓـةهَٔــات خةهَـم بيـِييـاْ ٓ ،ـةًووياْ تيَـل ِش بشِو ديَـِـّ  ،ئةوة ئةو

كـاتــةية كــة (خـــو  دةفــةسًوىَ)  :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭸﭼ  ،هــةو كـــاتةد ٓــيض ُةفظــيَم ئيٌاُةكــةى

طـوودى ثيَِاطـةيةُـآ كة ثيَؼـــش ئيٌـاُى ُةٓيَِــاوة  ،ياخــود كـشدةوةى باػـى بةٓــؤى
ئيٌاُةكةيةوة ئةاـاَ ُةد وة { ،و تة  :بــا ئيٌاُيؼـى بووبـآ ً ،اد َ ٓيض كشدةوةيةكى
باػى ُةبووة  ،ئةوةؾ ئةطـةس ئيٌاْ بيَِـآ هةو كـاتـةد طـــوود ُاطـةيـةُـــآ} ،وة دُيــا
كؤتــايى ديَ هة كـاتيَلذ كة دوو ثياو ثؤػـاكـيَلـياْ هة ُيَـو ْ خؤيـاُذ بـووكشديتـةوة ،
ثيَـ ِش ُـاطـةْ هةيةكذى بلـشِْ بفشيػـّ كـشِيّ فشيػـــِى هةطــةس بلــةْ  ،وة ثيَؼـياْ
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ُاثيَضـشيَــةوة ( ،يةكظـةس دُيــاياْ بةطــةسد كـاوي دةبــآ)  ،وة دُيـا كؤتــايى ديَـ هـة
كـاتيَلذ كـة ثياويَـم ػـيــشى ذوػــــشةكةى بــشدوة  ،فشيــا ُاكـــةوىَ بيدــو تةوة  ،كـة
دُيـاى بـةطـــةسد كـــاوي دةبـآ  ،وة دُيــا تيَلــذةضآ ئاخيـــش صةًــاْ ديَ  ،هــة كاتيَلــذ
ثيـاويَم ذةوصةكةى خؤى طـو ء كشدوة  ،فشيـا ُاكـةوىَ ئـارةهَـةكاُى تيَذ ئـاو بذ ت  ،وة
هـــة كـاتيَلـــذ دُيـــا كؤتـــــايى ديَ كـــة يةكـ َيـــــم هـــة ئيَـــوة ثاسووةكـــةى بـــؤ ىى ص سى
بـةسصكـشديتــةوة  ،فشيـا ُاكةوىَ بيدـاتـة ُـيَو ص سى .
كةو تــة  :ئةَ فةسًايؼـــةى ثيَػـةًبــةس  ئـةو ئـايةتــة ًوباسِةكـة  ،ياخــود ئـةو

وػـة ًوباسةكـة صيس جــو ْ سِووْ دةكـاتـةوة ،كة دةفةسًوىَ  :ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ
كــوثـشِ ُةبـــآ  ،بؤتــاْ ُايـــةت  ،وة ئــةو دميــةُاُةى كـة ثيَػـةًبــةس  خظـــِيــة
بةسضاو ً ،اُاى ٓـاتِـى ئـاخيـش صةًاْ بـة كـــوثـ ِشيى  ،هةُةكاو  ،بـةبآ ضـاوةسِو ُيــى ،
صيس جــو ْ بـةسجةطــة دةكـات .
ئِحـا هةوباسةوة كة هة دو ى ثيَـػـةًبةس ًوذةمـةد ٓ ، يض ثيَػـةًبةسيَلى ديلة

ُايـةت  ،وة (ًوذةمـةد)  كؤتـايى ثيَػـةًبـةس ُة  ،خـو دةفـةسًوىَ  :ﭽﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ...ﯹﭼ األحـــزا

و تة ً :وذةمةد بابى ٓيض كـاَ هة ثياو ُــاْ ُيـة  ،بـةهَـلــو سِةو ُـةكــش وى خـو يـــة
كؤتــايى ثيَـػـةًبـةس ُــة .
هةوباسةػـــةوة ئــةو ف ــةسًوودةية ٓـــةية  ،كــــة ثيَػـةًبـــةس  دةف ــةسًوىَ  :شَأْ ـا
خَاتَـ ــُِ اي ٖٓبٔ ٝــ َٔٝالَ َْبٔــَ ٖٞب ِــدٟٔز {َأخِ َسَُــُ٘ َأحَُِــد بــسقِ ََُٚ ، )22448( :طِــ ًٔ ِْ بــسقِ :
خ، ْ ٝ
ؾ ٔ
طـ ْٔ َ
(ََٚ ، )2889أبُ ٛدَاَ ُٚد بسقـِ َٚ ، )4252( :ايعـسَٔـ ٔر ٟٗبسقِ َ َٚ )2176( :قاٍَ  :حَ َ
حبٖإَ بـسقِ ،})7238( :
َٚابُِٔ ََاَُِ٘ بسقِ ََٚ ، )3952( :أبُ ٛعَـ َٛاَْـ ١بسقـِ َٚ ، )7509( :ابُِٔ ٔ
و تــة ً :ــّ كؤتــايى ثيَػـةًبـةس ُــٍ هـة دو ى ًّ ٓيــض ثيَػـةًبـةس ُيــّ .

ئيَســاش با ضةند سـةرجنيَـكى خيَـرا لـةو فةرموودةيـة بدةيـو ?
 / 1ديـ ــاسة صيس هـــة ػــــاسةص ياُى فةسًوودةكــــاُى ثيَػـةًبــــةس  طوتووياُـــة  :كـــة
دةفةسًوىَ [ :ال َتكُ ُّٛايطـا َع ُ١حَعَٖ ٢تكِعَ ٔعٌَ ؾَٔ٦عَـإٔ عَعَُٔٝعَـإٔ َٜهــ ُٕٛبََُ ُٗ َٓ ِٝـا ََكِ َعًَـْ١
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حـدَْ٠ز  ،و ت ــة  :دوو كـؤًة َه ــى ًــةصْ ج ــةُط دةك ــةْ هةطـــة َي
عَعَُٔ ٝـ ْ ١دَ ِع َُ ٛت ُٗ َُــا َٚا ٔ
يةكـذى ً ، ...ةبـةطـ ثيَـى جةُطــى (ؾـؿ )ة  ،كـة هة ُيَو ْ ةةهــى كــوسِي ئةبــو
طـاهَـيب  ،ضــو سةَ خةهيفـةى ًظـوهٌَاُــاْ خــو هيَــى ِس صى بــآ ًوةــاويةى كــوسِى
ئــةبو طـــوفياْ د سِووى د  ،كــة هــيَى ياخيـــى بــوو  ،كــة ديــاسة ٓـــةسدوو كؤًةهَةكــة
ًظـوهٌَاْ بـووْ  ،وة كـوػــــاسيَلى صيس هـة ُيَو ُيــاُذ بـوو  ،بــةمَ بيَطوًـاْ ةةهــى
هةطـــةس ٓـــةق بــووة  ،وة ًوةاويـة هةطـــةس ُآـــةق بــوو  ،وة بـــة دةاــى فــةسًوودةى
ثيَػـةًبـةس  كؤًةهَـى ًوةــاوية  ،بـة كؤًةهَــى ياخييـــاْ ُاطـش وْ  ،وةن سِيرىَ
ضَُ ٖٝــ َ، ١
خـوَ ا ِبـَٔ ُ
ثيَػـةًبـــةس  بـــة ةةم ــاسِى كـــوسِى ياطــــشى فــةسًوو  :شَ ِٜ َٚ
طـ ًٔ ِْ
غ َيـُ٘ ِ ََُٚ ،
ُـُ٘ َأحِ َُـد بـسقِ ٚ )22663( :اي ًٖ ِؿـ ُ
َتكِ ُع ًُـوَ ا ِيؿٔ َ٦ــ ُ١ا ِيبَاغٔـ َ ٝــُ١ز {َأخِ َس َ
بـ ـسقِ ََٚ ، )2915( :أ ُبـ ـَ ُْ ٛـ ـ ِِٝؾ ـ ـ( ٞاحلًٝـ ـ ـ : )١ج  ، 7ف َٚ ، 198أَبُ ــ ًَ ِ َٜ ٛــ ٢بـ ــسقِ :
( ، })1645و تة ٓ :ـاو س بؤ تؤ ئةى كوسِى طـوًيـية ! كؤًةهَـى ياخـييـاْ دةتلـورْ .
كــة ديــــاسة ةةمــــاسى كـــوسِى ياطــــش  ،دو يــي بـــة دةطــــى طـوثايةكــةى ًوةــــاوية
كـورس  ،هـة جةُطــى (ؾـؿ )د !
ث دَُٖ ـايُـ ـ َٕٛنَـ ـرٖابَُ َٕٛقسٔ ٜــبْ
 / 2وة كــة دةفـةسًـــوىَ  :شال َت ُك ـ ُّٛايطــا َع ُ١حَ ٖع ـِ ُٜ ٢ب َـ ـ َ
ن ًٗ ُٗـِِ َٜصِعُ ــُِ أَ ْٖـُ٘ َزضــ ٍُٛاي ًٖـ٘ٔز و تــــة  :دُيــــا كؤتــايى ُايــــةت تاكـــو
َٔـِٔ َال ٔــ َ ُ
ُيضيلـــــةى طــ ــى ( )30دةجحـاهَـ ــى دسيصْ ديَـــّ ٓ ،ــــةًووياْ طوًـــاْ دةبــــةْ كـــة
ثيَػـةًبـةسى خـو بـّ .
ديــاسة تــا ئيَظــــا رًاسةيـةك ــى صيسي ــاْ ٓـــاتووْ  ،يةكــــآ هةو ُــــة (غ ــومَ أمحــــذ
ااديـاُيـــــى)  ،وة صيسى ديلــ ــة هــــة طـــــةسدةًى ئـوًةوييـةكـــــاْ ةةبباطـييـةكـــــاْ
ةوطــٌاُييـةكـاْ هـةَ طــةسدةَ سِيرطــاسةى ئيٌَةػــذ  ،جــاسجــاسة ػـــيَلى و ثةيـذ
دةبـآ  ،ك هةُيَـو باصُــةى ًظـو َهـٌاُـاُـذ  ،ك هـة دةسةوةى بـاصُـةى ًظــو َهـٌاُـاُذ .
وة كــــة فةسًووػـــــيةتى ُ{ :يضيـــم بــــة طــــى ( )30كــــةغ}  ،دةطواــــآ ئـــةوة
ديـاسييلـشدُى رًاسةكـة بــآ  ،دةػـطواــآ ًةبـةطـ ثيَـى خــودى ئةُــذ صةكة ُةبــآ ،
وةن دةطوتـــشء  :طـ ــى ك ــةغ  ،ي ــاْ طـــةد ك ــةغ  ،و تــة  :ئةطـــةس طـــشمياْ هــة طـــى
كةطـيؽ صيـاتش بـووْ  ،هةطـةيَ فةسًايؼـــةكة تيَلـِاطـيــشىَ .
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 / 3ئِحـــا كـــة دةفـةسًـــوىَ  :ش ُِ ٜك ـ َبضَ ا ِي ٔ ـًِ ـ ـُِ ز ص ُيـــاسى ٓةهَـــذةطةسِيَـةوة و تـــة :
ص ُياسيـى بة ػــةسيعةت ٓـةهَذةطـيــشيَـةوة  ،ئةًيــؽ تـا ِس ددةيــةن هــةَ سِيرطــاسةد
ديـاسة ،بة تايبـةت ص ُيـاسيى اـووأل فـش و ْ .
 / 4وة كة دةفـةسًوء  :ش َٚتَهِـ ُثسَ ايـصٖالَشٍُٔز ٓـةسوةٓـا صيسبووُــى بوًـةهــةسصة  ،ديـــاسة
هة ئةاـاًى ئـةوةد كـة وسدة وسدة صةوى طـةسًيــى هـة سِير وةسدةطــشىَ ٓ ،ــةُاوى
صةويؽ ٓـةس طـةسًة  ،ئِحا هة ئةاـاًى مجـوجـؤهَيـى ُيَـو ُاخـى صةويـيـةوة ٓ ،ــةتا
ثيَيبضـآ  ،و ثيَـذةضـآ بووًةهـةسصةكـاْ صيــاتـشبـّ .
 / 5وة كـة دةفـةسًـوء  :شَ َٜعكَـازَحَ ايـصََٖإُز كـات هة يـةن ُيــضيم دةبيَــةوة  ،ئيَظـــا
بـة ئـاػــلش ديــاسة  ،بـةٓــؤى ٓؤيةكــاُى ٓـاتووضــؤوة  ،وة بـةٓــؤى تةكِـؤهـؤريــاى
ًةةوـوًاتيـــي ئةُـــةسُ َي كةُــاهَة ئـاطــٌاُييـةكـــاْ ٓ...ـــذةوة  ،صةًــاْ صيس هــة
يةن ُضيــم كــةوتؤتــةوة .
ع َٗسَ ا ِيؿٔ َعُٔ ََٜٚ ،هِـ ـ ُثسَ ايِـ َٗـ ـ ِسجُز ئـاػــوو
ٓ / 6ـةسوةٓـا دةفـةسًـوء  :ش َٚتَ ِ
دةبــّ  ،كـوػــ صيس دةبــآ .

ئــار وة صيس

ئةوةؾ ئيَظــا ػــيَلى ةةيـاْ بةسضــاوة  ،بةتايبــةت هــةَ سِيرطــاسةد جئــاْ صيس
ػـيَو وة .
 / 7وة كـــة دةفـــةسًوء  :شَٚحَ ٖعـَٜ ٢هِ ـ ُث ـسَ ؾٔٝهُـ ـِِ ايــُاٍُ ؾَ َٔ ٝؿــٝضَ حَ ٖعـٗٔ ُٜ ٢ـِٖ زَحٖ ايــُأٍ
ؾدَقَعَـ ـُ٘ ؟ز ًـايَ طـاًاْ صيس دةبــآ ٓ ،ـةتا جـاسى و يـة كة خـاوةْ ًـايَ
ََِٔ َِ ٜك َب ٌُ َ
خةًـى ديَــآ ؿـةدةاةكـةى بذ بـة كـآ ؟
 / 8وة كـة دةفـةسًوء  :شَٚحَعَٖٜ ٢عَطــا ٍََٚايـ ٖٓ ـاعُ ٔؾـ ٞا ِيبُِٓ َٝـا ٕٔ ز خةهَــم ثيَؼــبـشِكــآ
دةكـةْ هة بـةسصكشدُةوةى خاُووبـةسةد .
ئـةَ دوو ُــةؾ ٓـةسدووكيــاْ صيس بـة صةاــى ٓــاتووُة دى  ،ضةسضــةُذة دةطواـــآ
بـةػـيَلـيؼـياْ ًابـآ  ،ضوُلـة ًةسد ُيـة ٓـةس كـاًيَم هـةو ُة ٓ ،ـةًووى بـة يةكحــاس
بيَـــةدى  ،بـةهَـلـو ثوـةثوــة ديَِــةدى .
 / 9وة ئـةوةؾ كة ثيـاو بـة ىى طـؤسِيَلـذ بضــآ بوَــآ  :خؤصطــة ًـّ هـة ػــويَِى ئـةو
بووًايــــة  ،شَٚحَعٖ ــَُُٜ ٢ـ ـسٖ ايسُُٖـ ـٌُ ٔب َكبِـ ـسٔ ايسُُٖـ ـٌٔ ؾَ َٝكُ ــ ، ٍُٛيٝعٓـ ــ ٞنُٓـ ـتُ ََهاَْـ ـُ٘ز
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ئيَظـــاؾ ئـةوة ٓــةيةو كــاتى ُاخؤػـــى و بـةطــةس ئيِظــاْ د ديَ  ،كـة ًـةس بــة
ئـاو ت دةخـو صىَ  ،كة دةبيِـآ صوهَـٌيَلى صيس دةكــشىَ  ،ياْ دةبيـِـآ ًظـو َهـٌاُـاْ بــة
ُآـــةق دةكـــورسيَّ  ،يــاْ بـــة ُــاوى ئيظ ــالًةوة بـــة ػ ـيَوةيةن سِةفـــاس دةكــشىَ كــة
ئيظــالًى ثــآ ُاػيـشيّ دةبـآ  ،وة خةهَـلـيَم بـة ُةص ُيـى اظــة بــة ئاييــِى ثـان
بآطـةسدى خـو ى ثةسوةسدطـاس دةهَـ َيـّ .
بـةمَ بــة تةئلـيــذ ئـــةوةى كـة ُةٓـاتؤتــة دى  ،ئةوةيـة كـة دةفـةسًوىَ  :وة ٓــةتا
خـؤس هـة خؤسئـاو وة ٓـة َهـذيَـــةوة  ،كة ديـــاسة ئـةوة يةكيَلـــة هـة ُيؼــاُة دووسةكــاْ ،
يــاْ يةكـيَل ــة هــة ُيؼـــاُة طـةوسةكـــاْ كــة هــة فةسًايؼــــى ثيَػـةًبـــةسد ٓـات ــوة كــة
دةفـةسًــــوىَ ُ :يؼـــاُة طـةوسةكـــاْ كــة د َيــّ بـــة خيَش ي ــى بـــة دو ى يةكــــذ د َيــّ  ،وة
كـاتيَم كة خــؤس هـة خؤسئــاو وة ٓـة َهـذيَــــةوة  ،بــة ثيَضــةو ُةى ةادةتـــى خـؤى  ،كـة
ٓـةًوو سِيرىَ هة سِيرٓـةمتةوة ٓـة َهـذىَ  ،ئةو كـاتة ديـاسة تؤبــة ابـوويَ ُاكـــشىَ  ،وةن
فةسًايؼــةكـــةى ثيَػـةًبـــةس  فـــةسًووى  ،وة ئـايـةتةكـــةى (األْ ــاّ )158 -يــؽ
فةسًـوويةتـى  ،كـة ثيَؼــــش ٓيَِـاًـاْ .
ئِحـا كـة دةفةسًـوىَ  :ﭽﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ  ،هــ َي دةثشطــّ  ،وةن تـؤ
ح ٔؿــ )ٞيــاُـــى ( :نث ٝـس
صيسى ثشطـــياس هــة بــاسةوة بلــةى  ،ئةًــة و تايــةكى  ،ضــوُلة ( َ
حــؿٔ )ٞبـــة كةطـيَم
ايطــؤاٍ) كةطــــيَم كــة صيس بـــة دو ى ػــيَلــذ دةضــآ  ،ياخـــود ( َ
دة َهيَـــّ  ،كــة هــة ػـــــيَم د صيس ػـــاسةص بـــآ  ،و تــة  :هـــ َي دةثشطــّ  ،وةن تــؤ صيس
ػـاسةص ى بـى  ،ص ُيـاسيـيـ دةسبــاسةى ٓـةبــآ .
ئِحــــا دةفـــةسًويَ  :ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ ،
بوَـــآ  :ص ُيـاسييةكـــةى هـــةىى خـــو ية  ،بـــةمَ صيسبـــةى خةهَـــلى ُاص ُـــّ  ،وةن هــة
فةسًـايؼــةكـ ــةى ثيَػـةًبــــةس د ٓـاتـــــوة  ،كــــة ثيَؼــــــــش ٓـيَِـاًـ ــاْ  :ش ََعَـ ـ٢
ُ ـُ٘ َأحِ َُ ـد ب ـسقِ :
ايط ــاعَ ُ١؟ َق ـاٍَ  ََ :ـا ايـُطِ ـ ـ ٍُُٛ٦عَِٓٗ ــا ب ـأَ ِعًَِ َٔ ـَٔ ايط ــأٌ ٔ٥ز {َأخِ َس َ
ُـِ٘ بـسقِ })4044( :
طـ ًٔ ِْ بـسقِ َٚ ، )10( :ا ِبـُٔ ََا َ
دـازٔ ٟٗبـسقِ ِ ََُٚ ، )50( :
(ٚ ، )9497ايبُ َ
و ت ــة ٓ :ـةو َه ــٍ ثيَب ــذة دةسب ــاسةى كـــاتى كؤت ــايي ٓـاتِــــى بووُــةوةس ؟ فــةسًووى :
ثشطـياس هـيَلــش و هة ثشطــياسكــةس ثيَــى ص ُـاتــش ُيــة .
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ًـةطــةهــــةى دووةَ  :كـــة دةفــــةسًوىَ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ  ،هيَــشةد كــة دةفـــةسًوىَ  :بوَـــآ ً :ـــّ
بؤخــــؤَ ٓــيض طـــوودو صي ــاُيَلٍ بـةدةطـــ ُي ــة ً ،ةطـــةس ئــةوةى خـــو بيــــةويَ  ،وة
ئةطــــةس ثةُـٔــــامن ص ُيبـايـ ــة ٓ ،ــــةس هـــة ضـاكـ ــةَ بؤخـ ــؤَ صيـــــاد دةكـــشد  ،وة ٓـــيض
خش ثةيـةكـٍ تووؾ ُةدةبــوو ً ،ـّ تةُيــا وسيــاكةسةوةو دهَـدؤػـلــةسَ بـؤ كؤًةهَـيَــم
بـشِو بيَـِـّ .
وةآلمـد نـةوةى ثرســياريَـك
ه َي ــشةد ثشطـــياسيَم ديَـــــة ث ـيَؽ  ،ئــةويؽ ئةوةي ــة ٓ :ـــةًوو ًشيظ َي ــم دةتو ُــــآ
طـوود بـة خؤى بطـةيةُـآ  ،وة طـوود بـة جطـة هــة خؤيؼـى بطـةيةُــآ  ،وة صةسةس بــة
خؤيؼى بطـةيةُـآ  ،وة صةسةس بـة جطـة هـة خؤيؼي بطـةيةُـآ  ،هة ٓـةُذىَ ذاهَةتاُـذ ،
()1
ئـةدى ضـؤْ ثيَػـةًبـةس  و دةفـةسًوىَ ؟ ص ُـايـاْ دوو وةمًيــاْ د وُــةوة :
( /1ال َُِ ٜـ ـ ـ ًٔوُ ايٖٓ ـ ـ ـ ِؿعَ ٚايكَ ـ ـ ـسٖ اض ـ ــع َكالَالّ ب ُكدِ َز ٔت ـ ـ٘ٔ) و تــــة ً :ــــّ بـــــة دةطـــــةمتى
طـةسبـةخـؤى خـــؤَ ُ ،ــاتو ُـــٍ طــوود بــة خـــؤَ بطـةيةُــٍ  ،يــاْ صيـاْ هـة خـــؤَ
دووس خبـةًـةوة .
جل ُِ ًَــ١
كــََِٓ ٢ؿــب اي ٓسضــايَِ َْ ١ؿــ َ ّا ٚال قَ ــسّٖا ئ َٓؿِطٔ ــ٘ٔ ٔبَُِٓطــٛمٔ ا ُ
مبكِعَ َ
( /2ال ًَٔ ُِ ٜــوُ ُ
ن َُــا ال
ػــسٖٜع٘ٔ َ ،
كــ ٢بَ َ
ٚال يػ ٝـ ـس ٔٙبؿُٗ َٗٛــا األَ ِٚيَ ـ ـُٖ َٔ ، ٢ــا  ٜجــص عٓــ٘ غــري ٙمبكعَ َ
َ ًٔ ُِ ٜــوُ ٔعًِ ـ ــَِ ايػ ِٝـ ــبٔ اي ـ ــرٖ ٟـ ــَ ٛـ ــٔ غـ ـ ـإِٔٔ ايـ ــدَائل) و تــــة  :بـــــةثيَى ثايــــةى
ثيَػـةًبـةس يـةتيـى كـة ثيَــى دس وة  ،ئةو ثـايـة ثيَػـةًبـةس يةتييــة و ي هــآ ُاكــات ،
طـــوود بـــة خ ــؤى بطـةيـةُــــآ  ،ياخـــود صيــاْ هــة خــؤى دووسخب ــاتةوة بــؤ خــؤى ،
ٓـةسوةٓـا بؤ جطــة هـة خؤيؼـى  ،بــة ثيَـى ضـةًلى هـة ثيَؼــــــشى ئـايةتةكــة  ،هـةو
ػــاُةى كـة جطــة هــةو هـة بـةس ُبــةسياُذ دةطــةوطــاُّ  ،و تـة ٓ :ــةس ػـــيَم كـة
 )1تؿطري ايكسعٕ احله ِٝج  ، 9ف .434
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جطــــة هــــةو ثيَـــى ُاكـــــشىَ  ،وةن  :طــــوود بـــة خــــؤ طــــةياُذْ  ،صيـــاْ هـــة خــــؤ
دووسخظــــِةوة  ،ــــ وةن بـةػـــةس ــــ ئــةويؽ بـــة ٓـــةًاْ ػـــيَوة ئــةو ػــــاُةى
بـةدةطـ ُيــّ ٓ ،ـةسوةن ضؤْ ئـةو ص ُيـاسيى بــة ثةُٔــاْ بــة ُاديـاسى ُيـة  ،كـة
تايبـةتة بـة خـو ى ثةُـٔـاُـض ُةوة  ،بـة ٓـةًاْ ػـ َيوةؾ وةن بااــى خةهَــلى ديلـة :
ئةو ػــاُةى كة بـةػـةس ُاتو ُـآ وةن طـوود بؤ خــؤى ثةيـــذ بلــات  ،وةن صيـــاْ
هة خؤى دووس خبـاتةوة  ،ئةويؽ ُاتو ُــآ .
و تـة  :هة سِووى طـوود بـة خـؤ طـةياُذْ صياْ هة خــؤ دوسخظـــِةوة  ،وةن بـااــى
ًشيظةكـــاْ و يــة ٓ ،يضــى هــةو ْ صيــاتش ُيــة ٓ ،ـــةسوةن ضــــؤْ وةن ئــةو ْ ثةُٔـــاْ
ُاص ُــآ ً ،ةطـــةس خـــو ى ص ُـــا ػــــيَلى ثةُٔـــاُى ثــآ ب َوــآ ٓ ،ـةسوةٓـــا ًةطـــةس خـــو ى
ثةسوةسدطـاس بيـةويَ طـووديَـلـى ثـآ بطـةيةُـآ  ،ياخـود صيـاُيَلـى هـــآ دووسخبـاتــةوة ،
ئةطـةسُا ٓيـض طــوود صياُيَـلى بةدةطـ ُيـة  ،هـةو طـوودو صياُـاُـةى بة طـشوػــ
ةــادةت بةدةطـ بةػــةس ُيـّ .
ئةوةى كة طـشُطـة هـيَشةد ئةوةيـة كـة ثيَػـةًبــةس  دةيـةويَ تيَيـاْ بطــةيةُآ :
كة ًّ بـةٓـؤى ئةوةوة كـة ثيَػـةًبـةسى خـو َ ٓيض ئيٌــيـاصيَلٍ بـةطـةس ئيَوةد ُية ،
كــة طـــوود بـةخــؤَ بطـةيةُــٍ  ،طـــووديَم كــة ئ َيــوة ُــاتو ُّ بـــة خؤتــاُى بطـــةيةُّ ،
ياخـود صياُيَـم هة خـؤَ دووسخبـــةًةوة  ،هــةو جــؤسةى كـة ئيَـوة ُـاتو ُّ هـة خؤتـاُى
دووسخبةُــةوة وةن بـةػـــةس  ،ياخـــود ػــــيَم بــض من كــة ثةُٔـــاُة ُاديــاسة ً ،ةطـــةس
ئةوةى خـو ى بـة بةصةيـى بؤَ بلـات .
ئِحـا هة طـووسِةتى (ٜـْٛظ)يؼذ

ٓــاتوة  ،دةفـةسًوىَ  :ﭽﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﯟ ﭼ ،و ت ــة  :بوَــــآ صي ــاْ ااص ا ــى خــؤًٍ بـةدةطـ ــ
ُـية ً ،ةطـةس ئةوةى خـو بيةويَ .
ٓـةسوةٓـــا هــة طـــووسِةتى (ُــٔ)د

 ،دةفــةسًوىَ  :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﭼ ،و تـة  :بوَــآ ُ ًّ :ـة صيـــاُى ئيَـوةو ُـة طــةس سِ طـــلشدُى ئيَــوةو بــة
ًش د طـةياُذُى ئيَــوةَ  ،بـةدةطـ ُيــة .
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ئِحـــا فةسًايؼــــيَلى ثيَػـةًبـــةس يــؽ ٓـــةية دةسبــاسةى ئــةوة كــة ئةطـــةس خـــو
ػــيَلى ثـآ ُةطوتبــآ هـة ُاديــاسو ثةُٔــاْ ُ ،ـةيض ُيوة  ،دةفـةسًوىَ  :شيَـ ٔٛاضــع ِك َبًِتُ
ُُ٘ َأحِ َُـد
ح ًًَِتز{َأخِ َس َ
َِٔٔ أَ َِسََٔ ٣ا اضـعدِ َبسِ ُ ََا َأ ِٖدَِٜـتُ َٚ ،يَ ـِٛالَ إَٖٔ ََ ٔ ـ ٞايِ ـ َٗدِ َٟألَ ِ
دازٔ ٟٗبسقِ ََُٚ ، )1568( :طِ ًٔ ِْ بسقِ ََٚ ، )1216( :أبُ ٛدَاَ ُٚد بسقِ :
بسقِ َٚ ، )14986( :ايبُ َ
( ،})1789و تة  :ئةو كـاتةى كة ئيَظــا هيَـٍ تيَـذةثةسِىَ  ،ئةطـةس بــةسةو سِووَ ٓـاتبايــة
(و تـة  :ئةوةى ئيَظـــا دةيـض ُـٍ ثيَؼـــــش ص ُيبـاَ) ٓــةدييٍ هةطــةيَ خـؤَ ُةدةٓيَـِــا ،
{دياسة ثيَػـةًبـةسى خـو  ذةجـةكــةى بــة (قــسإ) يــاْ (إؾــساد) كـشدوة  ،و تـة :
بـة تةُيا ئيرـ ِش ًى بـة ذةد بـةطــوة  ،ضوُلة ذةد بـة طـــآ جـؤس دةكـشىَ ( :إؾــساد)
و (قــسإ) و (متع ــع)} وة ئةطـــةس هةبـةسئ ــةوة ُةبوو يــة كــة اوسبــاُيٍ ثيَيــة  ،ئيَظــــا
ئيرـ ِش ًٍ دةػــلـاُذ .
و ت ــة  :دةًل ــشد بـــة ذةجــــى (مت ٓعــع)  ،كـــة هةبـــةسئةوةػى بــووة كـــة بــؤ خة َه ــم
ئـاطــاُــشة  ،ياْ ئةوةتـة ثيَػـةًبــةس ُ يـةتى بــة ذـةجى (قٔـسإ) ٓيَِـاوة  ،و تـة :
()1
ئيرــ ِش ًى بـة ذــةد ةوًــشِة ثيَلــةوة بـةطـــوة .
ثاػـاْ خـو

بــة ثيَػـةًبــةس  دةفـةسًوىَ  :كـة بوَــآ  :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭼ  ًّ ،تةُيــا ًـزدةدةسو تشطيَِةسَ بؤ كؤًةهَـ َيـم كة بشِو بيَِـّ .
ئةَ ذةايقـةتةؾ هة ضةُذ ْ ػـويَّ هة اوسِئـاُذ دووباسة بؤتــةوة  ،بؤ ويَِـة :

 )1هـــة طـــووسِةتى (ضـب ــأ) د خـــو  دةفــةسًوىَ  :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮱﭼ  ،و تـ ــة  :تؤًـــاْ ُةُـ ــاسدوة ً ،ةطــــةس بـــؤ تيَلـ ـ ِش ى
خةهَـلى ً ،ـزدةدةسو تشطـيَِـةس بى .
ٓ )2ـةسوةٓـا هة طـووسِةتى (اإلضـسا)٤د

دةفةسًوىَ  :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭼ  ،و تـة  :تؤًاْ ُةُـاسدوة ً ،ةطـةس ًزدةدةسو وسياكةسةوة بــى .
 )1بؤ بةسضاو سِووُبووُـةوةى صياتـش دةسبـاسةى جؤسةكـاُى ذـةد ٔ( :إؾــساد  ،قٔــسإ  ،متعـٓع) طــةساى :
(خو ثةسطــيى ئيظـالًيى) بةسطـى ضـو سةَ بذة .
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 ،دةفــةسًوىَ  :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ...ﮔﭼ  ،و تــة  :وة ثيَػـةًبـــةس ناْ ُاُيَشي ــّ ً ،ةطـــةس دهَـدؤػ ــلةسو
تشطـيَِةس بّ .
و تــة ًِ :ي ــؽ بـةػـــةسيَلٍ وةن ئ َيــوة  ،ئــةوة ُةب ــآ كــة خـــو ًِــى ك ــشدوة بـــة
سِةو ُـةكـش وى خــؤى .

ًـةطــةهةى طـ َيـيـةَ  :كة دةفـةسًوىَ  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ .
هةبةسدةَ ئةَ طـآ ئايةتةد ذـةوت ٓةهَـوةطــة دةكـةيـّ :
يةلَوةسـتةى يةكـةم ? كـة دةفـةسًو َى  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ،
ػ ـسَاّ ض ــٖٜٛاّ) ص ُايــاْ
ؾٖٛزَٖ ــا بَ َ
ح ـدََ ، ٕ٠
حكَٔ ٝكــَٚ ٍ١ا ٔ
ح ـدٕ  ،أََ ٚ
ُ ـِٓظٕ َٚا ٔ
خ ًَكَ ُه ـِِ َٔ ـِٔ ٔ
(أََ ٟ
ئـاو ياْ هيَلذ وةتةوة  ،و تة  :هة يةن جِع ئيَـوةي دسوطـــلشدوة  ،ياخــود هـة يـةن
ذةايـقـةت ئيَوةي دسوطــلـشدوة  ،كـشدوويـةتى بة بةػــةسيَلى سِيَـلوثيَــم .
يةلَوةســتةى دووةم ? كــة دةفــةسًوىَ  :ﭽﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼ ،
و تــة ٓ :ـــةس هــة خــؤى ٓ ،ـــةس هــةو ُةفظـــة ٓـاوطـةسةكةيؼــى دسوطــــلشدوة  ،تاكـــو
بةٓؤيـةوة بظـشةوء ٓؤطـشى بـآ  .كة ديـاسة ٓـةُذىَ هـة ص ُايـاْ طوتوويـاُة  :ئـةوة
ًةبةطـ ثـآ ئـادةًة ٓـاوطـةسةكةيؼى ًةبـةطـ ثيَـى ذـةوو يــة  ،بــةمَ ئةطــةس
تةًاػـــاى طـــيااى ئـايةتةك ــة بلــــةيّ كــة دةف ــةسًوىَ  :دو يــى ئــةو د يــم بابـــة
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تووػ ــى ػــيـــشن بــووْ  ،وة ًِـذ هَةك ــةياْ ثــايَ د وةتــة ىى جطـــة هـــة خـــو  ،بـــة
تةئليــذ ئــةوة هــة ئـــادةَ ذــةوو ُاوةػـيَـةوة ٓ ،ـــةسضةُذة هةوباسةػـــةوة دةا ــيَم
دةطـيَشُِةوة كة ثاهَى دةدةُـة ىى ثيَػـةًبــةس  ، بــةمَ ٓــةَ ًةتِــةكةى هةطــةيَ
ئـايةتةكـاْ د ُاطواــآ ٓ ،ـةَ طـةُةدةكةيؼــى بيَـٔــيَضة  ،كةو تـة ً :اُـاى ِس طـــى
ئـايةتةكة ئةوةيـة كة خــو دةيــةويَ ثيٌَــاْ بفــةسًوىَ ٓ :ــةس كــاًيَم هـة ئيَـوة هـة
يةن ُةفـع دسوطــبووْ  ،وة ٓـةس هةو ُةفظـةؾ ٓـاوطـةسةكةى بؤ دسوطــلــشدوة ،
و تة ٓ :ــةس كـاًيَــم هـة ئيٌَـــة هـة بـابى خؤًـاْ دسوطـــبوويّ  ،وة جـؤسى ُةفظــى
د يلى ٓـةس كـاًيَـلـيؼــٌاْ  ،هة ٓـةًاْ جـؤسى ُةفظـى بامبـاُـة  ،كـة ٓـةسدووكـيــاْ

ُةفظـــى بـةػـةسييـــّ  ،وةن هــة طـــووسِةتى (ايــس)ّٚد خـــو دةفــةسًوىَ  :ﭽﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ...ﮞﭼ  ،و تـة  :هة

ُيؼـاُةكـــاُى خـــو ئةوةيــة كــة هــة خؤتــاْ ٓـاوطـــةسى بــؤ دسوطــلــشدووْ  ،تاكـــو
بـةٓـؤيـةوة ئـاس ًييــاْ بؤ بــآ  ،كةو تـة ٓ :ـاوطــةسى ٓــةًوو ثيــاويَم هـة ُةفظــى
خؤيةتى  ،و تة  :هة جؤسى خؤيـةتـى ُ ،ـةن هـةو جيــا بووبيَـــةوة .
ديــ ــاسة ئيٌَــــة ثيَؼــــــــشيؽ باطـــــى ئــــةو ًةطـــــةهةيةًاْ كــــشدوة  ،ئيَظــــــاؾ
فةسًوودةيــةن ديَـِيِ ــةوة  ،ثيَػـةًبـــةس  فةسًووي ــةتى  :شاضــع ِٛؾُٛا بٔايٓطــأ٤
غ ــٔ ٕ٤ِٞؾــ ٞايكـ ًَعٔ أَ ِعــال َُ ، ٙؾـإِٕٔ َذ َٖ ِبـتَ
ق ــ ًَ ٕع َٚ ،إٕٖٔ أَعِ ــ َٛجَ َ
خ ًٔكِ ــ َٔ َٔـِٔ ٔ
خَ ِٝـسّا َ ،ؾـإٔ ْٖ ُٖٗٔ ُ
ُـُ٘
خسَ َ
تُكُُٝـُ٘ نَطَـ ِس َت ُ٘ َٚ ،إِٕٔ َتسَنِعَـُ٘ َيـِِ َٜــصٍِ أَعِـ َٛجَ ؾَاضــع ِٛؾُٛا بٔايٓطــا ٔ٤خََٝـسّاز{أَ ِ
اي ُبدَ ــازٔ ٟٗب ــسقِ ََُٚ ، )5185( :طِـ ـًِْٔ ب ــسقِ  )3632( :عَـ ـِٔ أَبٔ ــُٖ ٞسَِٜـ ـسََٚ  َ٠اي ًٖؿِـ ـغُ
ٔي ًِ ُبدَـازٔ ، }ٟو تــة  :ئـاًوَرطـــاسييـاْ دةكــةَ  ،هةطـــةيَ ئـافشةتــاْ بــاؾ بــّ  ،ضوُلــة
ئـــافشةت هــة ثةس طـــوو دسوطـــ بــووة  ،وة خـو ستشي ــّ بـــةػى ثةس طـــووؾ بـةػ ــى
طـــةسةوةيةتى  ،ئِحــا ئةطـــةس بـ ــةوىَ ِس طــــى بل ــةيـةوة  ،دةيؼـليَـِـــى (ثةس طـــوو
ئةطـةس ئيِظـاْ بيةوىَ ِس طــى بلـاتةوة  ،دةػلـآ)  ،وة ئةطـةس و صى هـآ بيَِـى ٓ ،ـةس
بـــة ىسي ـي دةًيَـِيَـ ــةوة  ،بؤيــة هةطـة َه ــياْ باػــــنب ( ،و تــة ً :ـود س يــــاْ هةطـــةهَذ
بلــةْ  ،ضـاوثؤػـيي هة كةًوكـوسِيييـاْ بلـةْ) .
ئِحـــا ئةطـــةس يةكـــيَم بوَــــآ  :ئــةدى ثيَػـةًبـــةس ُ ةيفــةسًووة  :شإٕٖٔ ايــُسِأَ َ٠
خسََُـُ٘ َُطِـًِْٔ بـسقِ })1468( :يــاُى  :بيَــطوًاْ ئــافشةت هـة
خًٔـ َك ـتِ َِٔٔ قٔـ ًَعٕز {أَ ِ
ُ
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ثةس طــو دسوطـــ كــش وة  ،كةو تــة  :ديــاسة هــة ثةس طــوو دسوط ـ بــووة ! هــة وةمَ د
دة َهـيَ  :ئةطـــةس و بــــآ  ،هــة طـــووسِةتى (األْبٝــا)٤ػــذ خـــو

دةفــةسًوىَ  :ﭽﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ...ﭬﭼ  ،و تـة  :ئيِظـاْ هة ثةهة ثةي دسوطــ بـووة  ،دةجــا
كـــو ئيِظـــاْ هــة ثةه ــة ث ــةي دسوطـــ بــووة؟! هـ َيـــشةد ي ــاُى  :ئيِظـــاْ طــيفةتى
ثةهـةثةهـى ٓـةيـة .
ُـُ٘
خسَ َ
قـ ًَعٕز {أَ ِ
خ ًٔ َكـتِ َٔـِٔ ٔ
كةو ت ــة  :هــةو َي ــؽ كــة دةفــةسًوىَ  :شإٕٖٔ ايــُسِأَُ َ٠
طًِْٔ بسقِ  ، })1468( :و تة  :هة ػيَوةى ثةس طـوود دسوطـــبووة  ،ضـوُلة طــيااى
َُ ِ
خ ًٔ َكـتِ َٔـِٔ
فةسًوودةكةؾ دةىهةتى هةطــةس دةكــات  ،كـة دةفـةسًوىَ  :شإٕٖٔ ايــُسِأَُ َ٠
ق ـ ًَعٕ َ ،ئِ َتطـ ـعكَٔ َِٝيوَ َعـ ًَ ٢طـسَ ٜك ، ٕ١ؾَإٕٔٔ اضـعُِ َع ِتَ بٔٗـا اضــعُِ َع ِتَ ٔ َٚبٗــا عٔـ َٛجْ ،
ٔ
خسََُـ ـُ٘ َُطِـ ـًِْٔ بسقـ ـ ـِ :
طالَ ُقٗـ ــاز {أَ ِ
ط ُسٖـ ــا َ
ط ِس َتٗـ ــا َٚ ،نَ ِ
ت ُتكُُٔٗ ٝـ ــا نَ َ
َٚإِٕٔ َذ َٖبِـ ـ ـ َ
( ، })1468و تة  :ئـافـشةت هة ثةس طـوو دسوطـ بووة ( ،و تة  :هة ػيَوةى ثةس طـوود
دسوطـ بـووة ُ ،ـةن هـة ثةس طــوو دسوطــ بووبــآ  ،وةن ثيَؼــــــش باطـــٌاْ كـشد)
هةطـةس سِيَـيـةكي ِس طـ بؤت بــةسدةو َ ُابــآ  ،بؤيـة ئةطــةس هــيَي طـةسِيَــي هةطـةهَــي
دةطوصةسيَِــي هــة ذا َه َيــم د كــة ىسييــةكةي ٓـــةية  ،وة ئةطـــةس ويظــيؼـــ ِس طــــي
بلـةيــةوة ئــةوة دةيؼــلـيَِـي  ،وة ػـلـاُذُيؼـي بشيـيـة هة تــةماـذ ُــى .
يةلَوةسـتةى سـيَـيـةم ? كـة خـو دةفةسًــوىَ  :ﭽﭽ ﭾﭼ  ،و تـة  :كــاتيَم
د يجؤػى  ،كة ًةبـةطـ ثيَـى ضووُة ىي ثيَلةوة جووت بووُيـاُة .
ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ  ،ئـافشةتةكـة باسيَــلى طــووكى ٓـة َهـطــشت  ،ياُــى :
طـلجـش (حاَـٌ) بـوو .
ﭽﮂﮃ ﭼ  ،هةطـةهَيـــذ سِييؼـــ  ،و تــة  :رُـــةكة ئــيؽ كاسةكـــاُى خــؤى
كشدْ  ،بـآئـةوةى ٓـةطـ بـة بـاساوسطــيى بلـات .
ﭽﮅ ﮆﭼ  ،دو ى ئةوةى كة اوسغ بوو  ،كـة كؤسثةكـة وسدة وسدة طـةػــة
دةكـات طـةوسة دةبـآ  ،طـلـيؼـى اوسغ دةبـآ .

....

(<=)1>= - 1

[ ] >18

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ  ،هـــــــــــــة
ثــةسوةسدطاسياْ ث ــا ِس ُةوة  :ئةطـــةس ًِــذ َهيَلى طـــاء طـةهيـــٍ تةُذسوطــــٌاْ ث ــآ
بذةى  ،ئيٌَة طـوثاطـطوص س دةب .
ﭽﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ...ﮞﭼ  ،كـــــــــــاتيَم
ًِذ َهيَلى طـاء طــةىًةت تةُذسوطـــى ثيَــذ ْ ٓ ،ـاوبـةػــياْ بـؤ د ُـاْ  ،هــةوةد
كـة ثيَـى د وْ  ،و تة  :ثةيـذ بووُى ئةو ًِذ هَـةياْ طيَ ِش يـةوة بؤ ٓــةُذيَم ٓؤكــاسى
ديلة  ،جطـة هـة خـو ى ثةسوةسدطـاس .
ئِحــا دةطوا ــآ ئــةوة بـــة ػ ـيَوةيةكى ثةُٔـــاْ ػـي ــشكى ػــــيَشس وة بووب ــآ  ،وة
دةطوا ــآ ػي ــشكى ئـاػــــلش بووب ــآ  ،ئــةويؽ بـــةو ًاُايــةى كــة ثةيــذ بووُى ئــةو
ُيعٌـةتـــاُة  ،بطيَـــشُِةوة بــؤ ئــةو بـــ ؿــــةُةَ ثةسطــــــش و ُة  ،ياخـــود ئــةو
ًةص سطـةو ثـيــشو ضـاكــاُة  ،كـة هيَيـاْ دةثاسِيَِـةوة  ،كـة ٓــةُذ َى كـةغ دةضـ َي بـؤ
طـةس ثيـشو ضـان بـؤ ًِــذ يَ ثيَـى و يـة  ،ئةو ثيــاو ضـاكـــة ًِـذ هَى ثيَــذ وة ! كـة
بة تةئلـيذ ئـةوة ػيـشكة  ،بؤية خـو دةفةسًوىَ  :ﭽﮚ ﮛﮜﮝﭼ ،
بـةسصيى بؤ خـو هةوةى كة دةيلةُـة ٓـاوبـةؾ بؤى  ،هة ػــيَلذ كة تـةُيا بــة خــو
دةكــشىَ ٓ ،يَِاُــةدى ًِذ َه ــيَم دسوطــــلشدُى ٓـــةس ػــــيَم  ،تــةُيا كـــاسى خـــو ى
بةديـٔـيَِـةسة  ،كةو تـة  :ئةطـةس جطـة هـة خـو  ،هـةو ػـــةد بـةػــذ س بلـش َى  ،ئـةوة
كش وة بـة ٓـاوبـةؾ بؤ خـو ى بـآٓـاوتـاو تـان ثـان ! .
يةلَوةســـتةى ضـــوارةم ? خـــو كـــة دةف ــةسًوء  :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ،
بـةسصيـــى بــؤ خـــو هــةوةى كــة دةيلــةْ بـــة ٓـاوبـــةؾ ( ،أَ ٟت َك ـدٖعَ َٚا ِز َت َؿ ـعَ َٔ ـِٔ
غ َسنـا ٔ ، )ِٔٗ٥و تة  :خـو ثاكـة بـةسصة هة ٓـاوبـةؾ بؤ خـو د ُاُيــاْ ،
نِٗٔ أَُ ٚ
غسِ ٔ
ٔ
ياخـود هة ٓـاوبـةػــةكـاُيــاْ ٓ ،ـةسدووكيـــاْ ٓةهَـذةطــشء  :هـة ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو
د ُاُيـاْ  ،ياخـود هةو ػــاُةى كة دةيـاُلـةُـة ٓـاوبـةؾ بؤ خـو .
ئيَظــــاؾ ثيَـــؽ ئــةوةى كــة ئـايةتـةكـــاُى ديلـــة طـــةسُخ بــذةيّ  ،ئــةو دةاــة
ديَِيِــــةوة  ،كــــة وةن فــــةسًوودةى ثيَػـةًبـــــةس  باطــــلش وة  ،بـــــةمَ ٓـــــةَ
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ًةتـِةك ــةى هةطـــةيَ ئـايةتـةكـــاُذ ُاطوا ــآ  ،وة ٓـــةَ طـةُةدةكةػ ــى بيَـٔـ َي ــضة :
ش َعِٔ ضَـ ُُسَ َ٠بٔ ُُٓدح َعـِٔ اي ٖٓبٔ ـَ  ٞق ـاٍَ َ :ي ـُٖا َٚيَد ِ حَ ـٖٛا ُ٤طـافَ بٔٗـا إٔ ِبًٔـ ـٝظُ ،
َٚنـإَ ال َٝٔ ٜـؼُ يَ ـٗـا ََ ٚيدْ َ ،ؾكَاٍَ  :ضََُ ٔ٘ٝعبِـدَ ا ِيخَـازٔ ٔ ؾَإْٖٔـُ٘ َٔ ٜـٝؼُ َٚ ،نــا َٕ َذئـوَ
ُ ـُ٘ َأحِ َُـد ب ـسقِ َٚ ، )20129( :ايعس َٔـ ٔر ٟٗب ـسقِ :
حـ ٔٞايػٖ ِٝط ــإٔ َٚأَ َِـسٔٙز{َأخِ َس َ
َٔـِٔ ِ َٚ
(َٚ ، )3077ايطٖ َب َسأْــ ٞؾ ــ( ٞايه ـبـ ٝــس) بــسقِ َٚ ، )6895( :احلَــانُِٔ بــسقِ ، )4003( :
أل ِي َبــأَْٚ ٞغُ ــ َِٝب األَز َْـؤٚط}  ،و تــة :
نــٌٌّ َٔـَٔ ا َ
قــ ٖ َؿُ٘ ُ
َٚاي َبـصٖاز بــسقِ َ َٚ ، )4580( :
طـــــةًوسِةى كـــــوسِى جـوُـــــذ (و ثـاهَـــــذس وةتة ىى طو يـــــة) ثيَػـةًبـــــةس 
فةسًوويـةتى  :كـاتـيَم ذـةوو ًِذ هَى بوو  ،ئيبويع ضووة ىى بـة دةوسيذ ٓــاتوو
ضوو  ،وة ذةوو ًِـذ هَةكـاُى بؤ ُةدةريـاْ (ضـؤْ هة كــوىَ ص ُــش  ...؟)  ،ئيبوـيع
ثيَــى طــوت ُ :ــاوى هـيَبِـــآ بـةُـــذةى حـــارث { ،دةهَـــيَّ ( :حــــارث) يـةكـيَلـــة هــة
ُاوةكـاُى ػـةيـاْ  ،ياْ يةكـيَلـة هة ُـاصُاوةكـاُى  ،ئايـا ئـةوة ضــؤْ ص ُــش ؟! ئيــذى
ئةو ُــاوةى هيَِــاوةو ًِذ هَـةكــةى بـؤ ريـــاوة}  ،ئــةوةؾ هـة خوتـدـوتــة فـةسًاُى
ػــةيــاْ بوو .
بؤيــــةؾ خـــــو

دةفــــةسًوىَ  :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ...ﮞ ﭼ !! بــةمَ ئ ــةوة ه ــةسِووى طـــةُةدةوة ٓـةسكـــاَ هـــة  :ئةه ــباُيى
ػــــوةةيب ئةسُِـ ــةئوت  ،وة صيس هـــة ص ُايـــاُى ديلـــةؾ اظــــةياْ هـيَلـ ــشدوةو بــــة
بيَـٔـيَـضيــــاْ د ُـــــاوة  ،وة ُاػـطواـ ــآ هــــة سِووى ًةتـِــــةوة  ،ئـ ــةوة فـــةسًوودةى
ثيَػـةًبـةس  بـآ  ،ضوُلـة :
 /1جـ ــاسء ئــــادةَ ذـــةوو يةكـــةً ًـــشيظّ خــــو ى بةخؼـــــةس ئــــادةًى ٓــــةس
()1
بـةدةطــى خـؤى دسوطــــلشدوة  ،وة ئـاد َ ذــةوو يةكــةً ًشيظــ بـووْ هـة
بةٓةػــى خـو د بووْ  ،ثاػـاْ طض ى د وْ دو تـش ٓاتووُة طــةس صةوى  ،يــاُى :
ئـةوةى كة ئيَظـــا بـؤ ئيٌَـة ُـاديــاس (غ ـٝب)ة دةهَـيَيـــّ  :ئيٌـــاُى ثــآ ديَِيــّ :
 )1كـــة ديـــاسة ئةًـــة ًاُـــاو ضةًـليَلـــى ٓةي ــة ،ػـايظــــةى بـــآ ويَِـــةيى خـــو بـــآ  ،وة هــة بةسطـــى
طـيَيــةًى ( :ئيـــٌاْ ةةايـــذةى ئيظـالًيـــى)د  ،بةسطـــى دووةًــى ( :اإلضــالّ نــُا ٜعجًــ ٢ؾــٞ
نعاح اهلل)د بـاطـٌاْ كـشدوة .
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ئــةو بـةٓـةػـــ ديصةخ ئــةو سِوود وةى هــة ُ َيــو ْ ئـــادةَ ذــةوو و ئيـبوـيظـــذ
سِوويـذ وة  ،بؤ ئـةو ْ ٓـةًووى ػـــيَلى بيـِش و بـةسٓـةطـ بــووة .
 /2ئِحـــا يـاُى ضـى  ،هةبـةس ئــةوةى كـة ذــةوو ُـاوى هـة ًِذ هَةكـةى ُـاوة ( :عبـد
احلـاز ) ًِـذ هَـةكـة ريــاوة  ،ئـةدى بؤضـى ئةطـةس ُــاوى ديلــةى هـيَبـِــآ ُـاري ،
خـؤ ريـاْ ًشدُـى ئيِظـاْ بـة دةطـ خـو يـة  ،بـة دةطـ ػـةيــاْ ُيـة ؟
 /3ئِحـا ضـؤْ ذـةوو بـةبـآ ئـاطـاسد سى ئـادةَ ُ ،او هة ًِذ هَـةكةى دةُـآ ؟
 /4ئِحـا ئـةوة ذــةوو ُاوي هة ًِذ هَـةكةى ُا ( :عبداحلاز )  ،ئةدى بؤضـى خــو ى

كـــاسص ْ ػــيـشكـةك ــة ثــايَ دةد تــة ىى ٓـةسدووكـي ــاْ  :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﭼ ؟!

بؤية دةهَـيَـّ  :ئـةو دةاـة هة ِس طــييذ ٓـةَ ًةتِـةكةى ٓـةَ طـةُةدةكةػـى ،
هةوة ُاوةػيَـةوة ثيَـى بطوتــشىَ  ،فةسًايؼـــى ثيَػـةًبــةس ِ ، س طـــييةكةػــى
ئةوةيـة كـة خــو ى ثةسوةسدطــاس بـةطـؼــــى باطــى بـةػــةس دةكــات  ،كـة ئــاو هـة
د يــم دةبــّ  ،بـــةمَ دو يــى باطــي ئــةو كةطـــاُة دةكـــات  ،كــة بـــةسةو ػـيـــشن
بـجةسطـــيى دةضــّ  :ثـيَؽ ئــةوةى ًِـذ هَــياْ ببـــآ  ،هـة خــو دةثـاسِيَِــةوة كـة
ًِذ هَى طــاء ضاكـياْ ثـآ ببةخؼــآ  ،دو يـى كة ًِذ هَـةكـةياْ دةبـآ ٓ ،اوبــةؾ
بؤ خـو د دةُيَـّ ٓ ،ةُذىَ ػــى ديلة دةكةُة ٓؤكـاسى ثةيذ بووُى ًِذ هَـةكـة ،
كة دياسة ئةوة ةادةتى ًوػشيلةكـاْ بووةو  ،ةـادةتى ٓــةًوو ًشيظةكــاْ ُيــةو ،
ئيِظـاُى ئيٌاُذ س هة طـةسةتاوة ًِذ يَ هة خـو دةص ُآ  ،وة هـة كؤتـايــيؽ د ٓــةس
هة خـو ى دةص ُآ  ،ػـوكش ُة بزيَشيؼـة طـوثاططوص سيؼــة  ،ضوُلــة ئـايةتةكــاْ
ٓـةًوويـاْ اظــة هـة ٓـاوبــةؾ بـؤ خـو د ُةسةكــاْ دةكـةْ  ،كةو تـة  :طـيااـةكــة
ٓيض ثةيوةُذيى بة ئـادةَ ذـةوو وة ُ ،يـة  ،وة صيس دووسة كة خـو ى ًيـٔـشةبـاْ
ئـاو باطـى ئـادةَ ذةوو بلــات بفــةسًوىَ  :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﭼ .
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وة ثاػـاْ خـو ى بــةسصو ًـةصْ بــة سِ ُـاوى كـؤ باطــياْ دةكـات  ،دةفـةسًوىَ :

ػسٔنـ ــإ) ،
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ُ ،افـ ــةسًوىَ ( :ؾع اي ـ ـ ٢اهلل عُ ــا ِ ُٜ
بـةهَـلــــو فةسًوويـــةتى  :ﭽﮜ ﮝﭼ  ،بــــة كـــؤ ٓيَِـــاويةتى  ،كةو تـــة :
ًةبـةطـ ثيَـى  :كؤى ٓـاوبــةؾ بـؤ خـو د ُةسةكــاُة  ،ئِحــا ئةطــةس بؼــطوتشىَ :
بؤضى ثيَؼــآ سِ ُـاوى دوو ْ بـةكـاسديَِــآ ؟ دة َهيَيــّ  :هةبــةسئةوةى سِ ُـاوةكــة بـؤ
رْ ًيَشد  ،بؤ د يـم بـا  ،دةضيَــةوة كـاتـآ كـة كؤسثةيةكـياْ دةبيَــ  ،بــةمَ
دو يــى بــة كـــؤ سِوو هـة ٓـاوبـــةؾ بـؤ خـو د ُةسةكــاْ دةكــات ٓ ،ــةًوو د يــم
بابـةكـــــاْ ٓ ،ـــــةًوو رْ ًيَــــشدة ٓـاوبـــــةؾ بــــؤ خـو د ُةسةكـــــاْ  ،ثيَلــــةوة
كؤدةكـاتةوةو  ،ثيَِاطـةياْ دةكـات سِةخِةياْ هـآ دةطـش َى .
يةلَوةسـتةى ثيَـهـجـةم ? ئِحــا كـة خــو

دةفـةسًوىَ  :ﭽﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﭼ  ،ئـايا ػــاُيَم دةكــةُة ٓـاوبــةؾ بـؤ خــو  ،كـة ٓـيض دسوطــ
ُاكـــةْ خؤػـــياْ دسوطــــ دةكشيَــــّ ؟ و تـــة  :تةُيــــا بـةدئـيَِـ ــةس ػـايظـــــةى
بـةُذ يةتيـى بؤ كـش ْ ثةسطـــش ُة  ،هة ِس طــييذ تايبـةمتةُذتـشيـّ طـيفةتى خــو
ئةوةية كة بـةدئـيَِــةسة  ،ثةسوةسدطــاسة  ،خاوةُــة  ،وة ئـةو ُى ديلـة ٓةًوويــاْ :
بـةديـٔـيَِـش وْ  ،وة ًوهَـلـّ  ،وة هةبـةسدةطــى خـو ى ثةسوةسدطـاس د ْ .
يةلَوةسـتةى شـةشـةم ? ئِحـا كــة خــو

دةفةسًــوىَ  :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ  ،وة (ئــةو ػــــاُةى كــة دةياُلةُــة ٓـاوبـــةؾ بــؤ
خـو ) ُ ،ة دةتو ُـّ ئـةو ْ طـةسخبـةْ ُ ،ة خؤيؼـيـاْ بؤ طـةسدةخـشء .
ًةبةطـ  :بـ ؿــةُةًـة  ،يـاْ ًةص سطــةو ثيـاوضــاكة  ،ياخــود ٓؤكـاسةكــاُى
ديلــــةْ ٓ ،ـــةية دةض ــآ بــؤ ىى دكـ ــؤس دو ى ضـاسةطـــةس وةسطـــشتّ  ،ضـاك ــبووُى
ًِذ هَـةكـةى هـة دكــؤسةكــة دةص ُــآ ! ياخــود هـة دةسًاُةكـةى دةص ُــآ  ،يـاْ ٓــةية
دةضيَـة طـةس ًةص سطةيـةن ًِ ،ذ هَى ثةيذ دةبآ دو يى ًِذ هَـةكةى هة ًةص سطــةو
ثياوضـاكةكـة دةص ُـآ ! ئةوةؾ ٓـةًووى ػـيـشكة  ،تؤ دةبـآ بيطـيَشِيـةوة بؤ خاوةُـة
ئةطـ َوـييـةكـةى  ،كة ٓـةس ئةويؽ ئةو ٓؤكــاس ُةى و هيَلـشدووْ  ،ئـةو ئةاــاًةياْ
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هــآ بيَــةدى  ،بؤ ويَِـة  :ئةوةى كـة ئيَظــــا ثيَـى دةطوتــشىَ ًِ :ـذ هَى بؤسِيــى  ،يـاْ
بوــووسيـى ( ،طؿٌ األْ ـب ـٛح) ياْ ئةطـةس بـة فـوُة ػـيَو صة  ،رْ ًيَـشد بـةيةكــةوة
ًاًةهَــــة بلـــةْ ًِ ،ذ هَـــياْ دةبــآ ٓ ،ـــةًوو ئـــةو ٓؤكــــاس ُة  ،خــــو ى بامدةطـــــ
و يوـيَلـشدووْ ئةو ٓيَــضةى تيَـذ د ُـاوْ  ،كـة ئةو ئةاـاًةيـاْ هـيَوة بـةدى بـآ .
طبب األضـباح) بِاطـى  ،وة دةبآ دةطـى
كةو تة  :تؤ دةبـآ ٓؤكـاسى ٓؤيـةكـاْ (َُ َ
خـو هة ثؼـ ٓؤكـاسةكـاُةوة ببيـِـى  ،ضوُلـة خــو و يـلــشدوة  ،كـة ئـةو ٓؤكــاس ُة
ئــةو دةسةاــاًاُةيـــاْ هــــآ بلةويَـــةوة ٓ ،ـــةس كـاتـــآ كةطــيَم ئــةوةى هــة ثؼـــ
ٓؤكـاسةكـاُةوةية  ،ئةوةى ٓيَضى خظــؤتة ُيَو ٓؤكـاسةكـاُةوة ُ ،ةيبيِآ كة خـو ية ،
ئةوة ػـيـشكة  ،ئِحـا ًظـوهٌَاْ و بلــات  ،ياْ ُاًوطـ َوـٌاْ  ،بؤيــة با ثيٌَـاْ و ُـةبآ
كــة خة َهـــلى ًوػــشيم كةطـيَلـــة ُيؼـاُةيةكـــى جيـــاكةسةوةى ٓةبـــآ  ،وةن اــؤك !
ٓـاوبةػـذ ُةس (َػـسى) ٓـةس كةطيَلـة ئةوةى تةُيا بـة خــو دةكـشىَ  ،ثـاهَى بـذ تــة
ىى جطـة هـة خـو  ،وة ٓؤكـاسةكـاْ كة خـو ى ثةسوةسدطـاس كـاسيطـةسيى تيَذ د ُـاوْ ،
ئةو و بض ُــآ كـاسيطـةسييةكـةياْ طـةسبـةخؤيـة ثةيـوةُذيى بـة خـو وة ُـيـة .
كـةو تة  :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ ،و تـة :
وة ُة دةتو ُّ ئةو ْ طـةسخبـةْ ُ ،ـة خؤػـياْ بـؤ طـةسدةخــشىَ  ،يــاْ ُـة دةتو ُــّ
ثؼـــيو ُيــــى هـــةو ْ بلـــةْ ُ ،ـــة ثؼــيو ُيــــى خؤػـــياُياْ بـــؤ دةكـــشىَ  ،ياُــــى :
ثةسطــــش و دةبــآ ئةو ُــةى كـة دةيجةسطـــ  ،بــو ُــآ طـــةسياْ خبـات  ،وة بـو ُــآ
طـوودياْ ثــآ بطـةيـةُـآ  ،وة بــو ُـآ ثؼـــياْ بطـش َى ًؼــووسياْ هــآ خبـو ت .

يةلَوةسـتةى حـةوتـةم ? ئِحـا كـة خــو دةفـةسًوىَ  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ﭼ  ،و تـة ُ :ةن ٓـةس
بةدئـيَِـةس ُ  ،وة ُةن ٓةس ُاتو ُـّ ئةو كةطاُة طـةسخبةْ  ،كة دةيـاُجةسطــ ،
وة ُةن ٓةس خؤػـياُياْ بؤ طـةسُاخشىَ  ،بةهَـلو تةُاُةت ئةطةس باُطـياْ بلـةى بـؤ
سِ َي ــى ِس طــيـــؽ ٓـــةس ُــاتو ُّ ػـويَِ ــ بلــةوْ  ،يةكظـــاُة باُطيــاْ بلــــةى  ،يــاْ
باُط ــياْ ُةكـــةى  ،ضوُلـــة كـــةسِو ىأل بــآ ضـــاوو بــآ ٓـةطـــ بــآ ريــاُّ  ،وة
ٓيضـياْ هة باس ُذ ُيــة .
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كةو تــة  :ئةو ُة ٓيض ػــيَلياْ هــآ ُايـةت ُ ،ة طـوود بــة خؤيـاْ دةطــةيةُّ ُ ،ـة
طـوود بـة جطـة هــة خؤيــاْ دةطــةيةُّ ُ ،ـة صيــاْ هـة خؤيـــاْ دووس دةخةُـةوة ُ ،ـة
صيـ ــاْ هـ ــة جطــــة هــــة خؤيـ ــاْ دووس دةخةُـ ــةوة  ،كةو تـ ــة  :ئةو ُـــة ٓـــيض ثاطــــاوو
بيـاُوويـةن ُيـة بؤ بـةُذ يـةتيـى كشدُيـاْ ثةسطـــــش ُيـاْ .

ًةطــــــةهةى ضـــــو سةَ  :كـــــة دةفـــــةسًوىَ  :ﭽ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
   ﭼ  ،ئةو ُـةى
كة هيَيـاْ دةثاسِيَِــةوة هـة جيــاتى خــو د و يـاْ هـيَذةكــةْ  ،وةن ئيَـوة بــةُذةْ  ،دة
هـيَيـاْ بجـاسِيَِـةوةو باُطـياْ بلــةْ  ،با وةمًــاْ بذةُــةوة  ،ئةطـةس ِس طـ دةكــةْ .
كـة دةفـةسًوىَ  :ﭽ ﭼ بـة دوو و تايـاْ ًاُايـاْ كـشدوة :
 - 1دة َهيَــــّ ( :عب ــاد) كـ ــؤى (عبـ ــد)ة ( ،عبـ ــد)يـــؽ و تـــة ً :وـ ــلةك  ،و تـــة  :ئةو ُـــة
بـةسدةطــ دسوطـــلـش وى خـو ْ ًوـلـةضّ بؤ خـو  ،هةو سِووةوة ُاويـاْ هيَِـش وة
ﭽﭼ ُ ،ـةن هـةو سِوةووة كـة ريـاُـذ سو خـاوةْ ئيــش دة بــّ .

 - 2دةهَـيَّ َ ( :عًَ ٢ظَـٓ ـِٗٔ بٔٗــا أَْٖـٗــا ذََٚا ُ غُـ ـ ُٛز ٍ) ضوُلـــة ئـةو ْ طوًاُيــاْ و بــووة
كة ئةو ُـة ٓـةطـــياْ ٓـةيــة رياُيـاْ ٓــةية ويظـــياْ ٓــةية  ،كــةو تة بـةثيَــى
طوًــاُى ٓـاوبـــةؾ بــؤ خـو د ُةسةكـــاْ  ،خـــو ى ص ُـــا بــة () ُــاوى ٓيَِــاوْ :
ﭽ ﭼ  ،بـةُـذةى وةن خؤتـاْ .
ٓـةسدوو و تـاكـةؾ ِس طـ

بــآ طـش َي طـؤهَــّ .

ًـةطــةهـةى ثيَـِحـةَ  :خـو ى كـاسبـةجـآ ثشطـياس دةكـات دةفـةسًوىَ  :ﭽ 

  ﯓﯔ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌﭼ  ،ئايا ىاياْ ٓـةْ ،
ثيَيـاْ بـشِيْ ؟ يـاْ دةطــياْ ٓـةْ  ،ػــياْ ثآ بطـشْ ؟ ياْ دةطــياْ ثـآ بوةػـيَِّ ؟
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يـاْ ضـاوياْ ٓـةْ  ،ثيَياْ ببيِّ ؟ يـاْ طويَـيـاْ ٓـةْ  ،ثيَـيـاْ ببيظـ ؟
ئةًـة ياُى ضـى ؟ ياُى ئةُذ ًة طـةسةكييةكـاُى جٍ جؤ َي ضـاىكى ًشيظـاْ  ،ئةو
ضـو سةْ  ،دةطـ  ،ىق  ،ضاو  ،طـوىَ  ،بة ىق دةسِيْ  ،بة دةط ػـ دةطشْ  ،بة ضــاو
دةبيِـّ  ،بة طـوىَ دةبيظـ  ،بـةمَ ئةو ب ؿـةُةًاُة ئـةو ثةيلةس ُـةى كـة ئيَـوة
دةياُجةسطـ ٓ ،يض كـاَ هةو ُـةياْ ُيـّ  ،كةو تـة  :ػـايظـــةى ثةسطـــــش ْ ُيـّ .
ئِحـا جيَى طةسطوسًِاْ ئةوةية كة هيَشةد ( َُجَطـَُ )١جةطــيَِةس ُى خو  ،ئةو ُةى
كة طوًاُياْ و بووة  ،خـو ى بـآ ويَِــة جةطــةية  :وة خـو يـاْ بــة دسوطــلش وةكــاُى
ضو ُ ــذوة طوت ــووياُة  :كــة خـــو دةفــةسًوىَ  :ئــةو بـ ؿـــةُةَ ثةيلةس ُــة ُ ،ــة
ىاياْ ٓـةية ُ ،ة دةطــياْ ٓةية ُ ،ة ضـاوو ُ ،ة طوىَ  ،ئـةوة بةهَـطــةية هةطــةس ئــةوة
كة خـو ئةو ئةُذ ًاُةى ٓـةْ  ،ضوُلـة خـو دةفـةسًوىَ  :ئةو ُــة ئـةو ئةُذ ًاُةيــاْ
ُيـّ  ،بؤية بةكـةهَلى ثةسطــــش ْ ُايـةْ  ،دةهَــيَّ  :ضـةًلى ثيَضـةو ُةكةى ئةوةيـــة ،
كة خـو ئةو ئةُذ ًاُةى ٓـةْ  ،بؤية بـةكةهَـلى ثةسطـ ديَ !!
بـةمَ هة ِس طــييذ ئةوة بؤضووُيَلـى صيس ثووضةهَـة  ،ضوُلة خــو دةيــةويَ ثيَيــاْ
بفةسًوىَ  :كة ئةو بـاُة وةن خؤػـاْ ُابّ  ،ئيَوة خؤتاْ ىاـاْ ٓـةية  ،ثيَى دةسِيْ ،
دةطـــاْ ٓةية  ،ػــى ثآ دةطشْ  ،ضـاوتاْ ٓـةية  ،ػــى ثآ دةبيـِّ  ،طويَـاْ ٓـةية ،
ثيَى دةبيظـ  ،بـةمَ ئةو ُةى دةياُجةسطـ  ،وةن خؤػــاْ ُابّ  ،ك جاى ئةوةى كة
بيَِــة سِيــضى خـــو ى ثةسوةسدطـــاسةوة  ،و تــة  :خـــو ُايــةويَ بفــةسًوىَ  :هةبـــةسئةوةى
ئةو ُةي ــاْ ُي ــّ ًةياُجةسطـــ  ،بـةهَـلـــو دةفـــــةسًوىَ  :ئةو ُــة تةُاُــةت هــة خـــو س
خؤػـــاُةوةْ  ،تةُاُــةت وةن ًشيظـيَلى ئـاطـاييؽ بـة تو ُــا ُيــّ  ،كة ثةسطـــــش و
دةبآ هة طـةسووى ًشيظــةوة بآ  ،بةمَ ئةو ُة هة خو سةوةى ًشيظـيؼـةوةْ  ،كةو تـة :
هة ِس طـــييـذ ئةو اظــةيةى جةطــيَِـةسةكاْ (دلطـُ )١اظـةيةكى ثووضـة .

ثاػـاْ خــو كـة صيس بــة سِووْ ِس ػـلــاويى دةفـةسًوىَ  :ﭽﭡ ﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨﭼالشـى

 ،و تـة ٓ :ـيض ػـــيَم وةن ويَِــةى وى ُيـة  ،وة

خـو بيظـةسى بيِـةسة  ،يـاُى ٓ :ـةسضى ٓـةية ديـاسة ػيَوةيةكى ٓـةية  ،بــةمَ خــو ى
تـان ثـان  ،وةن ػـيَوةى ٓيض كـاَ هـةو ُـة ُيـة  ،وة وةن ص ُاياْ طـوتووياُة ُٚ( :نُـٌٗ
ف َذئـوَ) و تة ٓ :ـةسضى بة صةيِى تـؤ د ديَ ٓ ،ـةسضى
ََا َُ ـسَٔ ٣ببَـا ٔيوَ  ،ؾَاهللُ ٔبدٔآل ٔ
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بـة خةيـاهَـــى تــؤ د ديَ  ،خــو هــةوة جيــاية  ،بؤضـى ؟ ضـوُلة  :بـةػــةس هـة سِيَطــاى
ثيَِخ ٓةطــةكـاُةوةو  ،بـة تؤسِو ػـةد وى ثيَِخ ٓةطــةكـاُي  ،ص ُياسيـى كـؤدةكـاتةوةو
دةخيـاتة ًيَؼـلـيةوة خةصُى دةكـات  :هة سِيَى ضـاويـيةوة  ،دميـةُةكـاْ دةطو صيَــةوة ،
هــة سِيَــى طويَيــةوة  ،بيظـــش وةكـــاْ دةطو صيَـــةوة  ،هــةسِيَى هوتييــةوة  ،بؤُلـش وةكـــاْ
دةطـو صيَــةوة  ،هة سِيَى ص سييـةوة  ،تاًلش وةكـاْ دةطو صيَـةوة  ،وة هة سِيَى دةطـــةكاُى
ثيَظـــييـةوة ٓ ،ـةط ثيَلش وةكـاْ دةطـ هيَـذس وةكـاْ دةطـو صيَــةوة .
ئِحـــا ًيَؼــم بـــةو كةسطــــةى ئــةو ص ُيياسياُــة كــة بـةٓـــؤى ث َيــِخ ٓـةطــةكـــاُةوة
كؤكـش وُةتـةوة ً ،اًةهَـة دةكـات هةطـةيَ و ايعــى دةسةوةى خؤيـذ  ،كةو تـة ٓ :ــةسضى
هة ًيَؼم د ية ٓ ،ةًووى ويَِةى ئةو ػــاُةية  ،كة هة سِيَى ثيَِخ ٓـةطــةوةسةكـاُةوة ،
كؤكـش وُةوة هة صةيِـى ئيِظـاُذ  ،ئةويؽ ٓـةًووى طـيفةتى دسوطــلش وةكــاْ ػـــة

ًاددييةكـــاُّ  ،بـــةمَ خـــو ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ  ،كةو تــة  :ﭽﭡ ﭢ

ﭣﭼ  ،هة ِس طــييذ سِيَطـا دةطـشىَ هـةوة كة بــة ٓــةس ػــيَوةيةن هـة ػـيَوةكــاْ ،
ئيٌَة مباُةوىَ خـو ى ثةسوةسدطـاس ويَِا بلةيّ  ،ياْ طيفةتيَـلى خــو ى بــآ ويَِــة وةن
طـ ــيفةتى دسوطــلـش وةكــــاُى  ،يـــاْ طـ ــيفةتى يةكـ ــيَم هـــة دسوطــلش وةكــــاُى  ،وةن
طــيفةتى خـــو تةًاػـــا بلــةيّ  ،بؤيــة ص ُايــاْ طوتووياُــة  :سِ َيــى ِس طـــ بشيـيـــة هـــة
(اإلٔ ِ َب ـا َٚايع ِٓصٜٔـ ـ٘) ضةطــجاُذُى طــيفةتةكـــاْ بــؤ خــو  ،وة بـــة ثاكـطـشتِــى خـــو ،
هـةوة كة وةن دسوطــلش وةكـاْ بآ  ،بـةمَ سِيَى ضــةوت بشيــيــة هــة  :بــة ىيــةن د :
(ايعػبٚ ٘ٝايعجط )ِٝويَضو ُذْ جةطـاُذْ  ،وة بة ىيةن د ( :ايعأٚ ٌٜٚايع ط ـ)ٌٝ
تةئويـى ثةكـدـظـ  ،و تة  :تةئويـوـ َيـم كة صًاُى ةةسِةبى ٓـة َهـيِةطـش َى  ،تةئويوــيَم
كــة ثــةكٌاْ هةطـــةسى ُةكــةوتبآ  ،و تــة  :طــؤسِيِى ًاُــاى وػـةكـــاْ ىد ُيــاْ (تػٝــري
َ اْـ ــ ٞاأليؿـ ــاظ  ٚسٜؿٗـ ــا) ،وة طـةسةاـــــاَ ثةكـدظــِــــي طيفةتةكـــــاُى خـــــو ى
ثةسوةسدطــــاس  ،ئـــةو دووة بـةًــــالوىد ٓ ،ةهَــــةْ ُ ،يَوة ِس طــةكـ ــةياْ بشيــيـ ــة هـــة
(ضةطــــجاُذْ بةثاكـطــــشتّ) ( ،اإلٔ ِ ــبَا َٚايعٓصٔ ٜــ٘) ياُــــى  :طـيفـةتةكــــاْ بـــؤ خــــو
بضـةطـجيَِى  ،وةن خـو و ثيَػـةًبــةسى خــو ٓ ةو هَــياْ ثيَـذ وةو  ،وةطـفى خــو ى
تان ثاكـياْ كشدوة  ،بةمَ خو ؾ بة ثان بطشى  ،هةوةى كة ٓيض كاَ هة طيفةتةكــاُى
خـو بـة ػيَوةيةن تةؿـةووس بلةيّ  ،كة وةن طيفةتى دسوطــلش وةكـاُى بـآ .
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كةو تة ً :ةبـةطـ هةو ئــايةتة  ،ثووضةهَــلشدُةوةى بيــشيكةى بـجةسطــييــة  ،كـة
تةُاُـــةت ثةسطــــش وةكـاُيـــاْ ٓ ،يَِــذةى خؤػــياْ كـــاس ُــ ٓ ،يَِــذةى خؤػــياْ
بـةٓشةًةُـذ ُيـّ  ،هـةو تو ُـاو وص ُـةى كـة بـو ُّ كـاسوبـاسيـاْ ثـآ ئةاـاَ بذةْ .
بؤية هة كؤتـايى د دةفـةسًوىَ  :ﭽﰅﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ ،
بوَـــآ ٓ :ـاوبـةػـةكــاُـاْ بــاُط بلــةْ  ،دو يــى ثيــالمن هـة در بـطـيَــشِْ  ،ضـيـاْ هــة
دةطـــ دىَ در يةتييـــٍ بلــةْ  ،ضـاوةسِيَؼــــٍ ًةكــةْ  ،و تــة  :ئةو ُــة ٓــيض ُـ ًــّ
هيَيـاْ بــآ بـاكــٍ .

ًـةطــةهـةى ػــةػـــةَ  :خــو هةطــةس صًـاُى ثيَػـةًبــةس  دةفــةسًوىَ  :ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ  ،وة بيَطـــــوًاْ ثؼـــــــيو ُى
ًــّ  ،خؤػـةويظــــى ًــّ  ،طـةسثةسػـــيــاسيى ًــّ ُ ،يـضيلــى ًــّ  ،طـــةسخةسى ًــّ ،
طـــةسوةسى ًــّ { ،ضوُل ــة وػـــةى (ٚي ــٓ )ٞـــةًوو ئــةو ًاُاياُــة دةطـشيَــــةوة} ئـــةو
كةطـــةية كــة كـ َيـــب بةسُـــاًةى د بـةص ُـــذوة (بــؤ سِيَـٌِـــايى بةُـذةكـــاُى) ٓ ،ـــةس
ئةويؽ طـةسثةسػــيى ضـاكـاْ دةكــات ٓ ،ةهَبــةتة ُاسدُـةخــو سى كــيَـبيــؽ ٓــةس هـة
صيـٌـِى طـةسثةسػــيى خـو ى ثةسوةسدطـاس د يـة بـؤ بةُـذةكــاُى  ،كــة بؤيـاْ ببـآ بــة
بـةسُاًـةو سِيَباص  ،وة ثيَـى ثةسوةسدةيـاْ بلـات رياُى تاكيى خيَـض ُيى طـياطـيياْ ،
سِيَلدـ ــات  ،كةو تـــة  :كـ ــآ دةيـــةويَ صيـــاتش خــــو طـةسثةسػـــــيى بلــــات  ،بـــا خـ ــؤى
ؿــاهَـرـــشو ضـاكــش بلـات !.

ًةطـةهـةى ذـةوتـةَ  :خـو دةفـةسًوىَ  :ﭽﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ ،وة ئةو ُــةى هــة جيــاتى خــو ه ــيَياْ دةثاسِيَِــةوة
(كة ب ؿـةُةًةكاُّ  ،ياخـود ثةسطـــش وةكاُّ بةطؼــى ٓ ،ةسضـى بّ  ،ك بةػـةسى
ً ــشدوو بــّ  ،ك بةػـــةسى صيِــــذوو  ،ك د سو بـــةسدو ثةيلــةس بــّ  ،ك ًــاُط خــؤسو
ئةطــيَشة  ،ك ٓـةو و ئاسةصوو بـآ  ،ك سِريَـٌيَـم بآ  ،ك ذيـضبيَم  ،ك ثاسة طـاًاُيَــم ،
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ٓـةس ضى بـآ  ،جطـة هـة خـو  ،ئةو ُةى كة هـيَيـاْ دةثاسِيَِـةوة ضـاوةسِو ُييــاْ هـيَيــاْ

ٓـــةية) ُ ،اتو ُــّ طـــةستاْ خبــةْ ثؼـــــاْ بطـــشْ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،وة
خؤػـياُيـاْ بؤ طـةسُاخــشىَ  ،هـة بـةس ُبــةس خــو د  ،ياُــى ً :ـةد سى خؤػـياُياْ بـؤ
طـــاص ُاك ــشىَ  ،ك ج ــاى ًــةد سى ئ َيــوة طـــاص بلــةْ  ،و تــة ٓ :يضي ــاْ هــة تو ُــاد ُيــة ،
ﭽﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭼ  ،وة ئةطةس باُطيؼـياْ بلــةى بؤ سِيٌَِايى بؤ

سِيَطـــــاى ِس طـــــ ُ ،ابيظـــــ  ،ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ  ،ئــــةَ
سِطــةية دوو ًاُــاى ٓـةْ :
يــةك  :وة دةػــياُبيِى تةًاػـــات دةكــةْ  ،بـــةمَ ُابيِـــّ ( ،ديــاسة بـجةسطــــةكاْ
ضـاوياْ بؤ بـةكـاْ دسوطــلشدووْ  ،طـو َي هـووت ص سياْ بؤ دسوطـ كشدووْ ،وة
بـةس ثؤػـان ص َيـشِو خؼـ َوـياْ بـة بـةسد س كـشدووْ ُ ،ةخؽ ُيطـاسياْ هةطــةس
كيَؼـــاوْ  ،جو ُي ــاْ ك ــشدووْ ِس ص ُذووي ــاُِةوة  ،وةن ثيَؼــــــش باطــٍ كــشد  ،كــة
ئيَظـ ـــا ٓـــةُذىَ ثةيلــــةس د دةُــشيَّ هــة ثيَؼـاُطـــاى بـــةس ثؤػـــان فشيػـــ د ،
و دةص ُـى ئةو ُـة بـةػـةسْ  ،تةًاػـات دةكـةْ  ،بـةمَ ُـاتبـيِـّ).
دوو  :و تـــايةكى ديلةػــى ئةوةيـــة  :ئــةو ٓـاوبـــةؾ بــؤ خـــو د ُةس ُة تــؤ اظـــةياْ
هةطـة َهـذ دةكــةى  ،ئةو وتـوويَـزةياْ هةطــةهَذ دةكـةى  ،تةًاػــا دةكـةى طـةساــ
دةدةْ  ،بـةمَ ُابـيِـّ  ،و تة  :طـةساـ دةدةْ بـة ضـاوى طـةس  ،بـةمَ بــة ضــاوى
ةةاـ َى ديَ ُيؼــاُةكـاُى ثيَػـةًبـةس يةتيـى ُويَِةس يةتيـى خـو ى ثةسوةسدطــاس هـة
تـؤد ُابيـِــّ  ،ئةطـةسُــا ئيٌــاُياْ ثـــآ دةٓيَِــاى  ،بــةمَ بـةد خــةوة ضـــاوى ديَ
ةةاوَـيـاْ كـو َيـشة ٓ ،ـةسضـةُذة ضـاوى طـةسياْ دةبيِــآ !.
ال ٔإيَـ َ٘ إٔالٖ أَِْتَ  ،أَضِـ َع ِػ ٔؿ ُسىَ ََٚأتُٛحُ ٔإيَ ِٝوَ .
خُِـدٔىَ  ،أَغِـ َٗدُ إَِٔ َ
ضُـ ِبخَاَْو اي ًُِٖٖٗ ٔ َٚب َ
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ده رسي ت و و ره م
ثيَهاســةى ئةم دةرســة
هـ ـةَ دةسطــــةًاْ د ئــــايةتةكاُى  199( :ــ ـ  ، )206و تـــة ٓ :ـةػــــ ئـايةتـ ــى كؤتـــايى
طـــووسِةتى (األعــساف) دةتويَزيِــةوة  ،ديــاسة هــةو ٓـةػـــ ئـــايةتةد  ،خـــو كـؤًةهَـــيَم
ئـاًؤرطـاسيى ئـا ِس طــةكشدُى طـةوسةو طـشُطـى خؤى بؤ ثيَػـةًبــةسى خـؤى  ، وة بـؤ
ٓـةس كةطـيَم كة بـةسِيَـى ئـةود دةسِو ت  ،وة ئةسكـى ئةو ئةُـحـاَ دةد  ،خظــووُة سِوو .
دياسة طـةسجةَ ئـاًؤرطـاسييةكـاْ ُؤ ( )9د ُــةْ  ،بــة ثيَـى طــةسرًيَشيى تيَوةسِ ًـاُي
ًّ  ،كـة دةطواـآ كةًيؽ بلشيَّ صياديؽ بلشيَّ ٓ ،ـةسوةٓـا خـو ى ص ُـاو ػـاسةص طــآ
(ِ )3س طــيى طـةوسةؾ دةخاتة سِوو  ،و تـة  :هة دوو تويَى ئةو ٓـةػـ ئـايةتةد  ،خـو ُـؤ
ئـاًؤرطـاسيى ئـا ِس طــةكشدُى صيس طـةوسةو طـشُط بؤ ثيَػـةًبـةس  ، وة بؤ ثةيشِةو ُـى
ثيَػـةًبـةسى خـو  ، ئةاـاًذةس ُى ئةسكى ثيَػـةًبــةسى خــو  هـة ص ُايــاْ هـة
ثيَؼـةو ياْ  ،دةخاتة سِوو  ،وة ثاػـاْ طــآ (ِ )3س طــيى طـةوسةو طـشُطـيؽ دةخاتـة سِوو .
ئِحـا ئيَـٌة ٓـةس هـة طـةسةتاوة طـةسرًيَشى ئـاًؤرطـاسييةكـاْ ِس طــييةكــاْ دةكـةيّ ،
بؤ ئـةوةى خـويَِـةسى بـةسِيَض بـةسضـاوى سِيػـّ بــآ  ،كـة ئـةَ ٓـةػــ ئــايةتةى كؤتـايى
(األع ـساف) ضـى دةطـشُة ُيَـو خؤيـاْ ؟ ئـاًؤرطـاسييةكـاْ بشيـيـّ هــة :
ئامؤذطـاريى يةكـةم ? دةفـةسًـوىَ  :ﭽﭵ ﭶﭼ  ،و تة  :ئةوةى ئـاطـاُة وةسيبطـشة ،
كة دو يـى صيـاتـش ضةًـم و تايـةكـةى سِووْ دةكـةيِــةوة .
ئامؤذطـاريى دووةم ? ﭽﭷ ﭸﭼ ،وة فةسًاْ بـة ٓـةسضى ػــى ثةطـِذة بلة .
ئامؤذطـاريى سـيَـيةم ? ﭽﭹﭺﭻﭼ ،وة سِوو هة ُةفـاًاْ وةسطـيَشِة .
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ئامؤذطـــاريى ضــوارةم ? ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﭼٓ ،ـةس كـاتيَـم كة هة ػـةيـاُةوة خـوختـوتة دةُـةد ُيَلــ بـؤ ٓــات ،
ثةُا بـة خـو بطـشة  ،بيَطـوًاْ خـو بيظـةسى ص ُـاية.
ئةوجــاس خـو دوو ِس طــى دةخاتة سِوو :

ِس طــيى يةكــةَ  :ﭽﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ ،و تة  :بيَطــوًاْ ئةو ُــةى كـة ثـاسيَض هـة خــو دةكــةْ ،
ٓـــةس كـــات هــة ػـــةيـاُةوة خةياهَـ َي ــم  ،وةطـوةطـةيةكـي ــاْ تــووؾ بــوو  ،خـو ي ــاْ
دةكةو َيــــةوة بي ــش ( ،ي ــاْ طــض و ثاد ػــــى خـــو ياْ دةكةويَـــةوة بي ــش)  ،يةكظـــةس
بـةسضـاويـــاْ سِيػــّ دةبيَــــةوة ( ،وة بـةسثيَـــى خؤيــاْ دةبيــِّ  ،وة دةوسوبـــةسى
خؤياْ دةبيـِـّ)  ،وة هة ثيــالُى ػــةيــاْ دةسبـاصيــاْ دةبــآ .
سِ طـــــيى دووةَ  :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ  ،بـــةمَ
بش يةكـاُيـــاْ (و تــة  :بــش ى كـافـشةكـــاْ كــة ػـةيـاُةكـــاُّ)  ،هــة طوً ِش يـــى بـــآ
ًش ديى طــةسطـةسد ُيـيـذ سِطــيـاْ بؤ دسيَز دةكةْ  ،وة كةًـةسخةًييـؽ ُاكـةْ ،
(ضييـاْ هةدةطـ بـآ دةيلـةْ صياتش طــةسياْ هـــآ دةػـيَويَِّ) .

ئامؤذطـاريى ثـيَهجــةم  :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ  ،وة ئةطـــةس ئــةوةى كــة د و ى دةكــةْ (و تــة ً :وةحـيضةيــةن
كة ئةو ْ د و ى دةكـةْ  ،ياْ ئـايةتيَلـى خـويَِـش وة  ،كة ئـةو ْ د و ى دةكـــةْ) بؤيــاْ
ُةٓيَِــــى { ،يـــاْ ئايــــةتيَم بيَِــــى بــــة دهَــــى ئـــةو ْ ُةبـــــآ } دةهَـــيَّ  :بؤضـــى
ٓـة َهــِةدةبـز سد ؟ ( ،و تـة  :بؤخـؤت ثةيـذ ى بلـة  ،ئةطــةس خــو ؾ بــؤت ُةُيَـــشىَ) ،
بوَــآ  ًّ :تةُيـا ػــويَّ ئــةوة دةكـــةوَ كــة هةىيـــةْ ثةسوةسدطـاسًــةوة بـؤَ طـشوؾ
دةكش َى وةن ثةيـاَ بؤَ دةُيَـشىَ ( ،و تـة ٓ ًّ :يض ًوةحـيـض ْ بؤخـؤَ ُآـيَِــٍ هـة
تو ُاػٍ د ُيــة  ،تةُيا بـة دو ى ئةو بـةسُاًةيـة دةكـــةوَ  ،كـة خــو بــؤى ُـاسدووَ ،
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وة ٓــيض ئـــايةتاُيؽ بؤخـــؤَ ٓـة َهـِابـةطــــٍ  ،د ياُِاُيَـــٍ  ،تــةُيا بـــة دو ى ئــةوة
دةكةوَ كة خـو ى ثةسوةسدطـاس بـة طـشوؾ بـؤَ دةُيَــشىَ .

ئامؤذطـــاريى شـةشـــةم  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ﭼ  ،ئـةًـة بـةسضـاو سِووُييـة هـة ثةسوةسدطــاستاُةوة  ،وة سِيٌَِــايى بـةصةيــى يـة
بؤ كـؤًةهَـ َيـم كة بـشِو بيَـِــّ .

ئامؤذطـــــاريى حةوتــــةم  :ﭽ ﮸﮹﮺ ﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ﭼ  ،وة ٓــــةس كـاتيَـ ــم اوسِئــــاْ خـويَِش يـ ــةوة  ،طـــويَى بـــؤ ٓـةهَدـ ــةْ
بـآدةُـط بـّ  ،بـةهَـلـو بـةصةييــاْ هةطـةيَ بِـويَِــشىَ .

ئامؤذطـــاريى يـةشـــتةم  :ﭽ﯁ ﯂      
   ﭼ  ،وة يــادى ثةسوةسدطــاست بلــةوة هـة دهَـــى خؤتـــذ و ،
بـة ىمُـةوةو بـةبـآ دةُط بـةسصكشدُـةوة  ،هة بـةياُيـاْ ئيَــو س ْ د .
ئامؤذطـاريى نؤيـةم  :ﭽ    ﭼ  ،وة هـة بــآئـاطـايــاْ ًةبــة (هـة يـادى
خـو بــآئـاطـا ًةبـة) .

ِس طــيى طـيَيـةَ  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯿﭼ  ،بيَطوًـاْ ئةو ُةى هـةىى ثةسوةسدطــاستّ ( ،ديــاسة ًةبـةطـــ
ثيَـى فشيؼـــةكـاُّ)  ،خـؤ بـة صي ُـاطـشْ هة بـةس ُبـةس ثةسطـــِى خــو د  ،وة خــو
بـة ثـان دةطـشْ  ،وة ٓـةًيؼــة كشُِووػــى بؤ دةبـةْ .
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ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂     

          ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯿﭼ
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ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
((ئةوةى ئـاطـاْ صيادة (هة خةهَـلى ضـاوةسِو ْ بلة وةسيبطـشة) و فةسًاْ بة ٓـةسضى

ػــــى ثةطــِذة بلــةو  ،سِوو هــة ُةفاًـــاْ وةسط َي ـشِة ﭼ وة ٓـــةس كـــات هــة ػـةيــــاُةوة
خـوختـوتة دُةدس ُيَـلـ بؤ ٓـات  ،ثةُـا بـة خـو بطـشة  ،بيَطوًاْ ئـةو بيظــةسى ص ُــاية

ﮈ بـــة ِس طــــيى ئةو ُــةى ثــاسيَض دةكــةْ ٓ ،ـــةس كـــات خةي ــايَ خـوخت ــوتةيةكياْ هــة
ػـةيــاُــةوة بــؤ ٓـــات (خـــو  ،طــض و ثاد ػـــ ) ديَـــةوة ياديــاْ  ،يةكظـــةس هةبـــةس ضـــاو

سِووُــاْ دةبــّ ﮕ وة (بيَبـــشِو ياْ طوُآلـــاس ْ) بش يةكـــاُياْ (هــة ػـةيـاُةكـــاْ) هــة
طوً ِش يي د ٓ ،ـاوكـاسييـاْ دةكةْ بؤيـاْ صيـاد دةكـةْ  ،ئِحــا هـةو بـو سةد (بيَبــشِو ياْ

ػـةيـاُةكـاُياْ) ٓيض كؤتايى كةًـةسخةًيـى ُاكـةْ ﮝ وة هة كـاتيَلذ ُيؼـاُةيةكياْ
(كة د و ياْ كشدوة) بؤ ُـةٓيَِى  ،دةهَـيَّ  :دةبوو يـة خـؤت ٓــةهَيبزيَشى ! {د و ى بلـةى
بئــيَِــى} بوَـآ  ًّ :تةُـيــا ػــويَّ ئـةو (ثةيـــاَ)ة دةكـــةوَ  ،كـة هــة ثةسوةسدطـاًـــةوة
بـــؤَ طـــشوؾ دةكـــــشىَ  ،ئةًــــة ضــــةُذ بـةهَـطــــةو بـةسضــــاو سِووُلـةسةوةيةكــــّ هـــة
ثةسوةسدطـاستاُـةوةو  ،سِيٌَِـايى بـةصةيـي ية بؤ كـؤًةهَـيَم بشِو بيَِـّ ﮷ وة ٓـةس كــات
اوسِئـــاْ خـــويَِش  ،طو َي ــى بــؤ ٓـةهَد ــةْ بــآدةُ ــط بــّ  ،بـةهَـلـــو بـةصةييـ ــاْ هةطـــةيَ

بِـويَِـــشىَ ﯀ وة هــة دهَــى خؤتــذ (هةبـــةسخؤتةوة)و بـــة بــآ دةُــط ٓـة َهـيَِـــاْ بـــة
كـشِووص ُـةوةو تشطـةوة  ،بـةياُيــاْ ئيَـو س ْ يـادى ثةسوةسدطــاست بلـةو  ،هـة بآئـاطــاياْ

ًةبــــة  بيَطوًـــاْ ئةو ُـــةى هـــةىى ثةسوةسدطــــاستّ (هـــة فشيؼـــــة ُيضيلةكــــاْ) هـــة
بـةس ُبـةس ثةسطــؽ بؤ كشدُيـذ  ،خؤيـاْ بـة صي ُاطـشْ ٓ ،ــةسدةَ بــة ثـاكى دةطــشْ ،
وة تةُيــا كـشُِووؾ بؤ وى دةبـةْ ﯿ)) .
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شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
ؿــ ُد ئعَ َٓــا ٍٔٚايػــ، )ٔ٤ٞ
(ﭵ ﭶ)  :و ت ــة  :ئــةوةى ئـاطـــاُة وةسيبطـــشة ( ،اي َ ُؿــ : ٛايكَ ِ
و تــة  :ئةوةيـة كة تؤ بـةوىَ دةطــ بطــةيةُية ػــيَــم  ،ﭽﭵ ﭶﭼ ( :أَََ ٟـا
ؿـ ـدَُٚ ُٙتََٓـاُ ٚيــُ٘)  ،ﭽﭵ ﭶﭼ  ،و تــة  :ئــةوةى ئـاطـــاْ د َيــــة دةطـــ ،
َٜطــ ٌُُٗ قَ ِ
ئـةوة وةسبطــشة ٓ ،ــةس ئةوةُـذة هــة خةهَــم ضــاوةسِىَ بلـة  ،وةن خـــو دةفــةسًوىَ :

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﰀﭼالبقــر  ،و تــة  :هيَــ دةثشطـــّ :
ض ـى ببـةخؼ ــّ ؟ بوَــــآ  :ئ ــةوةى كــة ئـاطـــاُة طـةغـ َو ــةتـاْ ُاكـــات ٓ ،ـــةس ئــةوة
ببـةخؼــّ .
ػ ـ ِسعٔ حُطِ ـ ـُُٓ٘) ُ ( ،عـ ـسِف)
ض ـ ِْ ئ ُه ـٌٓ ٔؾ ِــٌ ُِ ٜـ ـسَفُ باي َ ِك ـٌٔ أَ ٔٚاي ٖ
(ﭸ) ( :ايـُ ِـ ـسُٚفُ  :ا ِ
و ت ــة ِ ََ ( :ــسُٚف) ُ ــاوة بــؤ ٓـــةس كـشدةوةي ــةن  ،ي ــاْ بــؤ ٓـــةس اظـ ــةيةن ك ــة بـــة
ةـةاـ َى  ،يـاْ بـة ػـةسع جـو ُيـى ضـاكـييـةكـةى بض ُشىَ .
حَُـ ـٌَ َب ِكَـ ـُِِٗ َعًَ ــ٢
(ﭾ) دُـ ــةت دةد و ٓــــاُ دةد َْ( ،ـ ـ َصؽَ بَ َِٓٝــُِِٗ  :أَؾِطَـ ـدَ َ َٚ ،
َب ِـض) َْ ( ،ـ َصؽَ بَ )َُِِٗٓ ِٝو تـة ٓ :ـةُذيَلـيــاُى هـة درى ٓـةُذيَلـيــاْ ٓــاُذ و  ،بــةيِى
دطَـ٘) ٓـةس كةطـيَم بـة ػــيَم هة كةطيَم بذ ت ،
تيَـلـــذ ْ َْ ( ،ـ َصؽَ ؾُ ـالََْاّ  :ط ـٓـُ٘ َ ََْٚ
ياْ ُقوسضلـةيـةن  ،ياْ ػـــيَلـى تيــزى هـةى كـةهـةكـة بذ ت  ،دةهَـ َيـّ َْ ( :صَغَـُ٘) .
جـا ٤إي ـ ٢ايػَِٝـس ٚايع ًٗـلُ
(ﮂ ﮃ)  :و تـة  :ثةُا بـة خـو بطـشة ( ،اي َـ ـ ِٛذُ  :اإلي ٔع َ
ٔبـ ـ ٔ٘ َ ،ع ـ ـاذَ ؾُ ـ ـالْٕ ب ُؿــالٕٕ ٚ ،اي ُــٛذَََ ٠ــا ُٜط ــع َاذُ ب ـ٘ٔ  ،ايسٓقـ َٝـ ـَ ( ، )١عـ ـِٛذ) و تــة  :ثةُــــا
ثــآبـشدْ  ،ثةُـا بـشدْ بـؤ ىى غةيــش  ،وة ثيَـوة ثةيوةطــ بـووُى  ،وة ( َع ـاذَ ؾُـالْٕ
بؿُ ـ ـالٕٕ) يـاُــــى  :ثةُـــاى ثيَـبـــشد ( ،عُ ـ ـٛذَ )٠و تـــة  :دووةـــايةن كـــة ثةُـــاى ثـــآ
دةبـشدسىَ  ،هـة درى ئيَـشةيي ضـاوثيظـى ٓ ...ـذ .
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ُــد ،
ظ يَ ٔه ـٔ اي ًٖ ُِـظُ َق ـدِ ُٜكـاٍ ٔيط ـًَبٔ ايػٖـ ـٚ ، ٔ٤ٞإ ِٕ َيـِِ َ ُٜٛ
(ﮍ) ( :ايــُظٗ نــا ٖيًُِ ٔ
نٌٓ أذََٜٓ ّ٣اٍُ اإلِْٔطـإ)  ،وػـةى ( :ي ـَُظِ) وةن ( ََـظ) و يـة  ،بــةمَ ( َي ُِـظ) بـؤ
ُ ٚ
د و كشدُي ػــيَلة  ،بـا ئـةو ػـــة ُةػـبآ  ،بـةمَ ( ََـظٓ) بشيـيـة هـةوةي كـة ػــيَم
ٓــةبآ دةطـــ هـيَب ــذسيَ  ،وة ٓـــةس ئـاص س َي ــم كــة دةطـــاتة ًشيظ ــ ث َيــى دةطوت ــشيَ :
( ََ ـظٓ) .
ح ٍَِٛايػ : ُِ٘ٓ ََٔٚ ٔ٤ٞا َيـطـأ٥ـ) ٓ ،ـةس ػــيَم بــة دةوسى
طِٛفُ  :ايـُػِـَ ُٞ
(ﮎ) ( :اي ٖ
طـِٛف)  ،وة (طــأ٥ـ) كةط ـيَلة كــة بـــة
ػــيَل ــذ بظــووسِيَـ ــةوة  ،ث َيــى دةطــوتشىَ َ ( :
دةوسى كـةةبـة  ،يـاْ بـة دةوسى ٓـةسػــيَلـذ خبـوهـيَـــةوة .
(ﮗ) َ( :أؾِــٌُ ايـ ــُد  :اجلَــسٗ ََِٓٔٚ ،ـ ـُ٘ ايـُُ ــدٖ ٠يًَٛقِـ ـتٔ ايـُُِعَ ــد ََٔٚ ،ــدٖ ُ٠اجلُــ ِسحٔ) ،
( َُُٜـدٗ َْ ُٗـ ـِِ) و ت ــة  :سِطــــياْ هــة دو دس َيــز دةكــةْ  ،ياخـــود ٓـاوكـاسييـــاْ دةك ــةْ ،
جلسٗ) ػــيَم ِس بليَؼى َُ ( ،دٖ )٠بؤيـة ثيَى دةطــوتشىَ ضـوُلة كــاتيَلى
(َأؾِـٌُ ايـُـد  :ا َ
دسيَـزكش وةيـة َٔ ( ،دٖ ُ٠اجلُ ـ ِسحٔ) و تة  :بشيـِيَـم كة كـ َيـٍ صوخـاوى هـ َيــذىَ .
ن ـرَا) و تـــة  :هــةو ػــــةد تةُبـــةهَيى كــشد  ،وة
ؿـ ـ َس  ٚقَؿٖ ـ ـسَ ٔؾــَ ٞ
(ﮛﮜ) ( :أقِ َ
ؿ ـسَ عَـِٓـ ـُ٘ َ :يـ ـِِ ََٜٓـ ـ ًُِ٘) و تــة  :دةطــــى ُةيطـةيؼــــآ ( ،قَؿٖـ ـسَ عَـ ِٓـ ـُ٘  :نَـ ــٖ ََ ـعَ
(قَ ٖ
ايكُ ـدِزََ ٔ٠عًَ ـ ِٝـ ٔ٘)  ،و تــة  :دةيــو ُى بيلـات  ،بـةمَ ُةيلــشد .
جلُِـعُ َع ًَـ ٢طــسٜلٔ
(ﮣ ﮤ)  :و تـة  :بؤضـى ٓـة َهــِـةدةبــز سد ؟ (اإلُِٔ ٔع َبـا : ُ٤ا َ
ُ َُ ِـ َعٗـ ـــا) ( ،إُِعٔبـ ــا )٤بشيـيــــة هــــةوة كــــة ػــــــيَم
اإلؾِـطؿ ـ ـاِ َٜ ، ٤ـ ــٓٔ َٖ : ٞـ ـالٓ َ
ُ َُ ِـ َعٗــا) ،
كؤبلـةيةوة بـة ٓـة َهـبــز سدْ  ،كةو تـة ( :يَـِٛالَ اُِعَـبَِٝعَٗــا) يـاُى  َٖ ( :ـالٓ َ
دةبـوو يـة كـؤت كـشدبـايةوةو ٓـة َهــبـز سدبـايــة .
حلجٖـ،)ُ١
ن ُ١ؾٔ ٔٞاي َكًِب ٚ ،ايبؿري : ُ٠اي ٔـ ِب ـسََٚ ٠ا ُ
ُـ ُِعُ بَؿٔـري : ٠ايكُـ ُ٠ٖٛايـُدِزٔ َ
(ﮰ) َ ( :
ؿـريَ )٠بشيـية هةو ٓيَضةى كة هة دهَـى ئيِظــاْ د يـة ،
(بَؿـأ٥س) كؤى (بَؿٔريَ)٠ية ( ،بَ ٔ
وة ئيِظـاْ ػــى ثـآ دةص ُـآ  ،وة ٓـةسوةٓـا بـة ثةُذو بـة بـةهَـطـةؾ دةطوتــشىَ .
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إلضــعَُاعُ  :اإلؾــػأ( ، )٤إضــعَُاع) بشيـيــة هــة طــوىَ ٓـةهَدظـــ  ،بـــة
(﮻) ( :ا ٔ
طـشُطـيى ثيَـذ ُــةوة .
(﮽)  :و تـة ( :اضِهـعُـٛا) يـاُى  :بيَـذةُط بّ ( ،اإلِْٔؿـا  :ايطٗـهـَٚ ُ ٛاإلضــعَُاع)،
(إِْٔؿـا ) بشيــية هة بيَـذةُـط بـووْ طــوىَ ٓـة َهـدـظـ .
ق ُـ ــَ  َٚذٍَٖ ،
ق ـسَا َعَ : ّ١
ُ ـ ٌُ َ
ق ـ َسعَ ايسٖ ُ
()  :و تــة  :بـــة ىمُــةوةو كشِووص ُــةوة َ ( ،
ُ ـٌُ) و تــة  :ئــةو ثيــاوة
ق ـ َسعَ ايسٖ ُ
ظ َٗ ـسَ ايكٖ ـ ـسَا َع )َ١ئةطـــةس بطوتــــشىَ َ ( :
َٚتَكَ ـ ـ ٖسعَ  :أَ ِ
كـ ـ ٖسعَ) و تــــة  :ب َيـٔـيَـــضيى صةبووُيـــى
بيَـٔـيَـــض بــوو  ،ياخـــود صةبـــووْ بــوو ( ،تَ َ
ئـاتـاجيـى خـؤى دةسخظـ .
() ( :اخلٔ َِ ٝؿـ : ُ١احلَا َيـ ُ١ايٖ ٔعــَ ٞعًَِٗٝــا اإلٔ ِْط ــإ َٔـَٔ اخل ــٛف) ( ،خَٔ ٝؿــ )١بشيـيــة
هـةو ذـاهَـةتـةى كة بـةطـةس ئيِظـاُذ ديَ  ،هة كـاتى تشطـاُذ .
() ( :اي ُػ ـدِ ََٚ ُ٠ٚاي َػ ـ َداَ : ُ٠أ ٍُٖٚايٖٓٗ ــا ٔز)  ،و تــة ُ ( :غ ـدِ ََ ٚ ٠ٚغ ـ َدا )٠بـــة طـــةسةتاى سِير
دةهَـ َيـّ  ،و تة  :ثيَؽ ُيوةسِي  َٚ ( ،قُٛبٌَ ؾٔ ٞايكُـسِعٕ ايػُـد ٓٚبا ؾــاٍ) ( ،غُـدُ )ٚو تـة :
بـةياُيــاْ (عؾـاٍ) و تة  :ئيَو س ْ َٚ( ،قُٔ ٛبٌَ اي َػدَا ٠باي َػٔ ، )ٞوػـةى ( َغدَا )٠هةطـةيَ
( َعػٔٓ )ٞـاتوة  ،وة وػـةى ( َغدُ)ٚيؽ هةطةيَ (عؾــاٍ)د ٓـاتوة ٓ ،ةسدووكـياْ و تـة :
بـةياُيـاْ ئيَــو س ْ .
غ ٔي ًِكُ ـ ــسِحٔ  ،ؾَعَ ـ ــازُٜ ّ٠طـ ــع ِ ٌَُُ ٔؾـ ــ ٞايـُه ـــإٔ َ َٚ ،تـ ــازَٔ ّ٠ؾـ ــٞ
(ﯔ ﯕ) ( :عٔ ِٓ ـ ـدَ َ :ي ِؿ ــ ْ
اإلٔعِعٔـكَاد)  ،وػـةى ( ٔعـ ِٓدَ) و تة  :هة ىى  ،وػـةيةكة بـؤ ُيضيلــيى ٓـة َهـبزيَــشدس وة ،
جـاسى و يـة بؤ ػـو َيـِيَـم كة هة ػـو َيـِيَـم ُيضيم بـآ  ،جـاسى و ؾ ٓــةية هـة سِووى
ةةايـذةو بؤضـووُـةوة  ،ثيَـ و يــة فـوْ ػــة هة فــوُة ػــة ُيضيلــة .

...
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هـؤى هـاتهـة خـر رةوةى ئـايةتةكـان

ٓــؤى ٓـــاتِة خـــو سةوةى ئــةو ئـــايةتةى كــة دةفــةسًوىَ  :ﭽ ﮸﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ .

ؿ ـالَ ٠ؾَ َٓ َص َي ـتِ  :ﭽ﮸ ﮹
[ َعـ ـِٔ أَ ٔبـ ـُٖ ٞسَ ِٜـ ـسََ ، َ٠قــا ٍَ  :ن ــاُْٛا َٜعَ َه ًٖ ُُــٔ َٕٛؾــ ٞاي ٖ
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼ  ،قَايُٛا َٖ :رَا ؾٔ ٞايؿٖـالَ]٠
ُُ٘ إٔ ِبُٔ أَب ٞغَـ ِٝبـ ١ؾ ـ( ٞايـُؿ ـٖٓـ) بـسقِ َٚ ، )8466( :إٔبِـُٔ ايـُ ِٓ ـرٔز ؾ ـ( ٞاألٚضـط)
خسَ َ
{أَ ِ
خصَ ِ ١َُٜبسقِ َٚ ، )1775( :ايبَ ِٔ َٗ ٝكـ ٞؾ ـ( ٞايهـى )٣بـسقِ ، )2707( :
بسقِ َٚ ، )1318( :إ ِبُٔ ُ
َٚإٔ ِبـ ـ ـُٔ َأبـ ـ ـ ٞحَ ـ ـ ـاتِٔ بـ ــسقِ َٚ ، )8728( :ايطٖ ـ ـ ـ َبسٔٚ ٟغ ٝـ ـ ـسِٖ  ،اإلض ـ ــع ٝاح ج  ، 2ف ، 37
ؾخ ٝيػ ٝـس. }ٙ
و ت ــة  :ئةب ــو ٓـوسِةي ــشة خـــو ه َيـــى ِس صى ب ـآ  ،دة َه ــآ ٓ :ـــاوةمْ ةادةتيــاْ و بــوو هــة
ُويَـز َيــذ اظـــةياْ دةكــــشد (اةدةغــة ُةكــــش بووْ) ٓـــةتا خـــو ى بـــةسص ئــةو ئـايــةتةى

ُــ ــاسدة خـــــو س  :ﭽ﮸﮹﮺ ﮻﮼ ﮽﮾ ﮿

﯀ ﭼ  ،و ت ــة  :ئةطـــةس اوسِئـــاْ خـو َيـِش ي ــةوة  ،طــويَى بــؤ ٓـةهَد ــةْ ب َيــذةُط بــّ ،
بؤئـةوةى بـةصةيـيـــاْ هةطـةيَ بِـويَـِـشىَ .
طوتيـاْ  :ئةًة هـة كاتـى ُويَـزد يـة .

...
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مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان
ئيٌَة طـةسةتا هـة ثيَِاطــةى ئـةَ دةسطــةد طومتـاْ  :خــو هـةَ ٓـةػــ ئــايةتةد ُ ،ـؤ
ئـاًؤرطـاسيى طـةوسةو طـشُط ئـا ِس طــةى ثيَػـةًبــةسى خاتـةَ ًوذةمـةد  ، وة ٓــةس
كةطــــيَم كــــة هــــة سِيَــــى ئــــةوةوة دةسِو ت  ،هــــة ص ُــــاياْ ًيـش تطـــــش ْ جيَطـــــش ُى
ًؼـووسخؤس ُـى كؤًةهَـطـا  ،وة طــآ (ِ )3س طــيى طـشُطيؽ سِووْ دةكـاتةوة :
طـةسةتا خو دةفـةسًوىَ  :ﭽﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ،
و تة  :ئـةوةى كة ئـاطـاُة وةسيبطـشة  ،وة فةسًاْ بـة ٓـةسضى ػــى ثةطِذو ضـاكة بلـة ،
وة سِوو هـة ُةفاًـاْ وةسطـيَشِة .
وةن دو يى هة ًةطـةهة طـشُطـةكـاُذ باطـى دةكـةيّ  ،ص ُايـاْ طوتووياُة  :ئةَ ئــايةتة
كؤكةسةوةتشيّ ئـايةتة بؤ سِةوػـ ئـاكــاسى بــةسصو ثةطـِذو جـو ْ  ،كـة ديـاسة طــةسةتا
خـو فةسًاْ دةكـات  :كـة هة ًاًةهَــة هةطــة َي خـةهَـلــذ  ،ئةوةُـذةى كـة ئـاطــاُةو ثيَيـاْ
دةك ــشىَ ٓ ،ـــةس ئةوةُـــذة ضـــاوةسِو ُيى بلـــةى  ،وة ئــةوةى كــة بـــة ئـاطـــاُيى دةتــو ُّ
ئةاـاًى بـذةْ  ،ئةوةيـاْ هـآ وةسبطـشيّ بـةوةُذة اةُاةةت بلـةيّ  ،ئِحــا ُـةن ٓــةس
خؤًـــاْ ٓــــةسضى ػــــى ثةطـــِذو ضــــاكة بـةثيَـــى تو ُـــا ئةاــــاًى بذةيـــّ  ،بـةهَـلــــو
فةسًاُيؼى ثيَبلةيّ  ،وة كةطيَليؽ ُةفاًيـى هةطـةيَ ُو ُـذيّ  ،سِووى هـــآ وةسبطيَـشِيّ
ثؼــى تيَـبلـةيـّ هةطـةهَى ُةضيـِـة تـةس صووةوة .
ثاػـــاْ دةفــةسًوىَ  :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ  ،وة
ٓةس كاتيَم هة ػـةيـاُةوة دُـةدس ى  ،وة خـوختـوتةيةكـ بؤ ٓـات  ،ثةُا بـة خـو بطــشة ،
ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ  ،بيَطوًاْ خـو بيظـةسى ص ُايـة  ،و تـة  :بيظــةسة د و ى تـؤ  ،وة

ثا ِس ُـةوةى تؤ دةبيظـــآ  ،وة ص ُاػـة  ،بـة ثيـالْ فـيَىَ ُةخؼــةى طـووى ػــةيـاْ  ،وة
ثؼــ دةطـشىَ بؤ ٓـةهَوةػـاُذُةوةى .

...
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كةو تة  :يةكـةَ هة ئـاًؤرطاسييةكاْ بشيـى بوو هة  :ﭽﭵﭶﭼ  ،دووةَ  :ﭽﭷ
ﭸﭼ  ،طــــ ـيَيةًياْ  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ  ،ضــــــو سةًياْ  :ﭽﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ٓ ،ـــــةس كـــــاتيَم هــــة ػـــــةيـاُةوة
دُـةدس ى خـوتـدـوتةيـةكــ بـؤ ٓــات ٓ ،ـة َهـجيَضــش ى بــةسةو خش ثــة  ،ئـةوة ثـةُا بــة
خـو بطـشة  ،بيَطوًـاْ خـو بيظـةسى ص ُــاية .
ثاػـــاْ خـــو ِس طــــييةن هــةو ط ـآ (ِ )3س طــــيية طـــةوسةو طـشُطـــاُة سِووْ دةكـــاتةوةو

دةفــــةسًوىَ  :ﭽﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﭼ  ،بيَطوًاْ ئةو ُةى كة ثاسيَض دةكـةْ  ،ثاسيَـض هة ضي دةكـةْ ؟ هة ٓـةس
ػــــيَم كــة خـــو ثيــَـى ُاخؤػـــة  ،كــة ديــاسة خـــو بـــة طؼـــــى دوو ػــــى بــؤ بـــةُذة
ثيَِـاخؤػـّ  ،كـة بشيــيـّ هـة  :ئةو ػــاُةى كة هةطـةسى ثيَويظـ كشدووْ بياُضـويَِىَ ،
وة ئةو ػــاُةى كة هيَى اةدةغة كشدووْ  ،بيـاُؼـلـيَِــآ .
ئِحـا ئةو ُةى ثاسيَـض دةكـةْ  ،بـة جيَبـةجيَـلشدُـى ئةسكةكـاْ  ،وة بـة خـؤدووسطــشتّ

هــــة اةدةغـةكـش وةكـــــاْ  ،ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ٓ ،ـــــةس كـــــاتيَم هــــة

ػـــةيـاُةوة ٓـةطــيَلـــياْ طـةيؼـــــآ  ،و تــة  :ػـــةيـاْ بـــة دةووسياُــذ طـــوو ِس  ،يـــاْ

دةيظــيَلى طـةياُـذُـآ  ،وةن دُةد ْ ٓـاُذ ْ بؤ خش ثـة  ،ﭽﮑﭼ  ،وة بيــشياْ
ديَـــــةوة  ،تةاـو يـةكـ ــة ٓـةًيؼــــة و يـــاْ هـــآ دةكــــات  :دهَيـــاْ ٓؤػـــياسو بيَـــذ س بـ ــآ ،

ﭽﮒﮓﮔﭼ  ،يةكظـةس بـةسضـاو سِووْ دةبـّ  ،دةبيِـّ  ،و تة  :ثيـالْ ف َيوَـى

ػـةيـاْ بـة ضـاوى ةةاـ َى ديَ دةبيِـّ  ،ئـةوة بـة ُظبـةت ئةٓوـى تةاـو وة .

ئِحـا ِس طـــيى دووةَ  ،دةخــاتة سِوو دةفـةسًوىَ  :ﭽﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﭼ  ،بـــةمَ ئةو ُــةى كــة بيَبـــشِو ْ  ،بش يةكـــاُياْ (كــة ػـةيـاُةكـــاُّ)
ياسًةتيـياْ دةدةْ  ،هة طوً ِش يـي بـآ ًش ديي بــآ ئاكـاًييــذ  ،ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﭼ
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ؿــس ُٜكَؿــس)
 ،و تـة ٓ :يض كةًـةسخةًييـؽ ُاكــةْ  ،ضوُلـة دةهَــآ ( :أَقِؿَـسَ ُٜكِؿٔـسُ َٚقَ ٖ
و تـــة  :هــة ػـــيَلـــذ كـــوستى ُـــو ُذ  ،كــة دةيـــو ُى بيلـــات  ،كةو تــة  :ئــةو ْ خؤيــاْ
تةطـوـيٌى بش يةكـاُيـاْ كشدوة هة ػـةيـاُةكـاْ  ،وة بـة كةيفـى خؤياْ سِطـــياْ بـؤ دسيَـز
دةكـةْ  ،وة كةًــةسخةًيـى ُاكةْ  ،هة صياتش طـةسطـةسد ْ كشدْ ًاهَـويَـش ْ كشدُياُذ .

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ  ،وة ئةطـــةس تــؤ ئـايـةتـ َيـلـي ــاْ بــؤ

ُةٓيَِـى  ،هـةوةى كـة ئةو ْ بؤت ثيَؼـِياس دةكةْ  ،كة هـيَشةد و ثيَذةضـآ ًةبـةطـ ثيَـى
ًوةحـيــضة بــــآ  ،ياُـــى  :ئةطـــةس بـةهَـطـــة

ُيؼـــاُةيةكياْ بــؤ ُةٓيَِــى  ،ﭽﮢ ﮣ

ﮤﭼ  ،ثيَـ دةهَـ َيـّ  :ئةدى بؤضــى خـؤت ٓـة َهـيِابزيَــشى ؟ ياخــود ثيَؼــِياسى
ُاكــةى بؤ خـو ؟ يــاْ بؤ خـؤت ثةيـذ ى ُاكــةى ؟
ئِحـا ديَـة طـةس ئـاًؤرطـاسيى ثيَِحـةَ

 ،دةفةسًــوىَ  :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﭼ  ،و تـة  :بوَــآ  ًّ :تةُيـا بــة دو ى ئـةوة دةكــةوَ  ،كـة هـة ثةسوةسدطــاسًةوة
بؤَ طشوؾ دةكشىَ  ،وةن ثةيـاَ بـؤَ دةُيَـشىَ .

ئِحـــــا ئاًؤرطاسيــــــى ػـةػــــــةَ  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ﭼ  ،ئــــا ئةًـــة بـةسضــــاو سِووُييـةكاُــــّ هـــة ثةسوةسدطــــاستاُةوةو  ،بـةهَـطــــة
سِيػـِةكـاُّ هة ثةسوةسدطـاستاُةوة  ،وة سِيٌَِاييةو ًايةى بـةصةيي ية  ،بـؤ كـؤًةهَـيَــم كـة
بــشِو بيَـِّ .

ئِحــا ئـاًؤرطـــاسيى ذـةوت ــةَ دةفــةسًوىَ  :ﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ﭼ  ،وة ٓـــــةس كـاتيَــــم اوسِئـــــاْ خـــــويَِش يةوة  ،طويَــــى بــــؤ
ٓـةهَدـةْ بآ دةُط بّ  ،بؤ ئةوةى بـةصةييـــاْ هةطـةيَ بِويَِـشىَ .
و تة  :هةطـةيَ اوسِئــاُذ و ًاًةهَــة بلـةْ ٓ ،ـةًيؼــة بــة ئـةدة سِيَـضو ذوسًةتـةوة
طو َيــى بــؤ بطـــشْ  ،بـــة طـشُطيـــى بايــةخ ث َيــذ ُةوة  ،وة هــة كـــاتى خـويَِـش ُيــذ  ،بـآ
دةُطـى كـؽ ًاتيـى بـة خـؤوة بطـشْ  ،بؤ ئـةوةى كة هيَـى تيَبطـةْ هيَــى بــةٓشةًةُذ
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بــّ  ،وة طـةسةاـــاًيؽ ببِـــة ػــايظــــةى ئــةوةى كــة بـةصةييــــاْ هةطـــةيَ بِــويَِشىَ ،
هةىيةْ خـو ى خاوةْ بـةصةييـةوة .
ئِحـا ديَــة طــةس ئـاًؤرطـاسيــى ٓةػـــة

دةفـةسًوىَ  :ﭽ﯁ ﯂  

        ﭼ ،
وة يادى ثةسوةسدطـاست بلـة هة دهَـى خؤتـذ بـة كشِووص ُـةوةو ىمُـةوة  ،وة بـة تشطــةوةو
بـةبـآ دةُط ٓـة َهـبـشِيّ بة اظـة  ،و تة  :بــةبآ ئـةوةى كـة تـؤ دةُـط ٓـة َهـبــشِى دةُـط
بـةسص بلـةيـةوة  ،ﭽ   ﭼ  ،بـة بـةياُيـاْ ئيَـو س ْ .

ئِحـــا ئـاًؤرطـــاسيى ُؤيـــةَ  :ﭽ   ﭼ ،وة هــة بـآئـاطـايــاْ ًةبـــة ،
هةو ُ ــة ًةبـــة كــة هــة خـــو بــآئـاطـــا دةب ــّ ٓـةًيؼـــة يــادى خـــو بلــة  ،ئيِظـــاْ بـــة
ئةُـذ صةى ئةوة كة ئـاطـاى هة خـو دةبـآ  ،خــو ؾ ئـاطــاى هـــآ دةبــآ  ،وة بــة ئةُـذ صةى
ئةوة كة دهَى ٓؤػـياسو بيَـذ س دةبــآ  ،هـة ثيــالْ فيَــوَى ػــةيـاُيؽ ئـاطــاد س دةبــآ  ،وة
هـيَؼـــــى ثاسيَـــــضس و دةبـــــآ  ،اةهَـػـــــاُى بـةسبـةسةكـاُيـــــلشدُى ػـــــةيـاْ  ،اةهَـػـــــاُى
بـةسةُطـــاسبووُةوةى ف َيــىَ ثيـالُةكـــاُى ػـــةيـاْ  ،بــؤ ئيِظـــاُى ئيٌــاُذ س  ،بشيـيــة هــة
يـادى خـو .

ثاػــــاْ سِ طـــــيى طــــيَيةَ كؤتــــايى دةخاتـــة سِوو دةفـــةسًوىَ  :ﭽ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ  ،بــــــــة دهَِيـــــــــايى
ئةو ُــةى كــة هــةىى ثةسوةسدطـــاستّ (كــة ًةبـةطـــ ث َيــى فشيؼــةكـــاُّ)  ،هــة بـــةس ُبةس
ثةسطـــِى ئـةود  ،خــؤ بــة طــةوسة ُاطــشْ  ،وة بــة ثاكــى دةطــشْ (هـة ٓــةًوو ٓـة َهــة
كةًـوكـوسِييـةن) وة ٓـةس بؤ ئـةو كشُِـووؾ دةبـةْ .
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ضـةند مةســةلةيةكـى طرنـط
شــيكردنـةوةيـةكـى ضـةمـكـى وشــةى (عـفــر) :

ًةطــةهــــــةى يةكــــــةَ  :كـــــة دةفـــــةسًوىَ  :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭼ ( ،اي ؿـ )ٛوةن ثيَؼـــش طومتـاْ  :و تة  :ػــى ئـاطـاْ  ،ئةوةى بـة
ُـاٍ ،
طـيَِايى بـةدةطــةوة بــآ ( ،ايـساش )ٟدةهَــآ ( :أَ ٟخُـرٔ ايـُِٝطــَ ٛز َٔـِٔ أَخِـالَمٔ ايسٓ َ
()1
ال َتطــع ِكـٔ َع ًَـ ِ ، )ِٔٔٗٝو تــة  :ئــةوةى كــة هــة سِةوػـــ ئـاكـــاسى ثيــاو ْ ئـاطـــاُة ،
َ َٚ
ٓــــةس ئةوةُـــذة وةسبطــــشةو ضــــاوةسِو ُيى بلـــة  ،وة صيسيـــاْ هـــــآ د و ًةكـــة ٓ ،ــــةتا
ئةوثـةسِى هةطـةهَــياْ ًةضــؤ  ،وةن دةهَـيَــّ  :هةطـةهَــياْ ًةطـــةيةُة ًشيؼــلة سِةػـــة ،
ئِحـا وػـةى (عؿ )ٛهة ضةُـذ دةاـ َيلـى ديلةػـذ ٓـاتوة  ،بؤ ويَِـة :

 /1دةفةسًـ ــوىَ  :ﭽﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ...ﰀﭼالبقـــر  ،و تـــة :
ثشطـياست هيَذةكةْ ضى ببةخؼـّ ؟ بوَــآ  :ئةوةى كة هة ثيَويظـــيى خؤتاْ صيادة .
ٓ /2ـةسوةٓـــا هــة طـــووسِةتى (األعــساف)دا وةن ثيَؼــــــش بانــاْ كــشد  ،خـــو ى ص ُـ ــا

دةفـةسًوىَ  :ﭽ ...ﰀ ﰁ...ﰍﭼ ،يــاُى ( :حَ ٖعـ ٢شَادو ) و تـة  :صيــادياْ كـشد

هة طـةسو ًـا َي  ،هـةو كـةهوثـةي ػــٌةكــاُةى  ،كـة ريـاُى دُيايـاْ د ثيَويظـــيياْ
ثيَـياُة .
ح ُؿــٛا
ٓ /3ـةسوةٓـــا هــة فةسًايؼــــذ ٓـــاتوة كــة ثيَػـةًبـــةس  فةسًوويــةتى  :شأَ ِ
ُـ ـ ـُ٘ َأحِ َُـ ـ ـد بـ ـسقِ ََُٚ ، )4654( :طِـ ـ ًٔ ِْ بسقـ ـ ـِ :
ايػـ ــٛازٔحَ َٚأَعِـ ـؿُ ـ ـٛا اي بًخَ ــ٢ز{َأخِ َس َ
(َٚ ، )259ايعسَٔ ـ ـ ٔر ٟٗب ـ ـسقِ َٚ ، )2763( :ايٖٓطـ ــا ٗٞٔ٥بـ ـسقِ  ، ))15( :و تـــة  :طــٌيَـــــأل
كـوست بلـةُـةوة  ،وة سِيؽ بـةجيَـبٔـ َيوَـّ .
 )1رلعاز ايؿخاح  ،ف .389
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كةو تــــة  :ﭽﭵ ﭶﭼ و تــة  :ئــةوةى كــة ئـاطـــاُة ٓ ،ـــةس ئةوةُــذة هــة خــةهَم
ضـاوةسِىَ بلـة  ،كة بـة ِس طــيى ئةوة سِةوػــيَلى صيس بـةسصو جو ُـة .
ف قٔ ـدٗ
ف قٔ ـدٗ ايٓٗهِ ـسٔ َٚ ،ايـُ ِـ ـسُُ ٚ
وة كـــة دةفـــةسًوىَ  :ﭽﭷ ﭸﭼ ( ،اي ُ ـسِ ُ
ايـُِٓ َهـ ـ ٔس) ُ ( ،ع ـسِف) درى ( ُْـ ـهس)ةو  َ( ،ــسٚف) درى (َٓهــس)ة  ،ديــاسة (ةــشف) و تــة :
ػــى ثةطـِذو ضـان  ،و تة ٓ :ـةس ػــيَم كـة بــة ةةاــ َى ػــةسع بــة ضــان ثةطـِذ
بض ُــشىَ  ،ثيَضـةو ُةكةػ ــى (ُْ ِهــس)ة  ،و تــة  :ػــــى ُةُاطــش و  ،كــة ةةا ــ َى طشوػــــى
ئيِظــاْ ػـــةسع ثيَـى ُــا ئـاػــِابــآ بــة خش ثــى بض ُـآ ِ ََ ( ،ـسٚف)يــؽ ثيَضــةو ُةى
(َُِٓـ َهـس)ة  ،كة ًاُايـاْ هةيـةن ُيضيلــة .
ف َٔ ـَٔ اإلٔحِط ــإٔ) ،
ط ـ ُُٓ٘  ،اي ــُ ِسُُ ٚ
ػ ـ ِسعٔ حُ ِ
ئِحــــا (اي ُ ـسِفُ ََ :ــا ُ ِ ٜـسَفُ باي َكِ ـٌٔ ٚاي ٖ
(عُ ـ ـسِف) ٓــــةس ػـــــيَلة كـــة بــــة ةةاـ ــىَ بــــة ػــــةسع ضـاكييـةكـ ــةى بض ُـــشىَ  ،وة
( ََ ِ ـسُٚف)يؽ ئةوةيـة كة ص ُـش وة هة ضـاكةكـاسيـى .
كــٝع
كــة دةف ــةسًوىَ  :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ  ،يــاُى ( :ال ُت َُــازَٔٚ ِٜٔٗال تُ َ
َٚقِ َعـوَ ََ َــُِِٗ) و تــــة ً :ؼــوًشِي ــاْ هةطـة َه ــذ ًةك ــةو  ،كـــاتى خؤتي ــاْ هةطـــةيَ بـــة
فيـشِي ًــةدة .
ن ًٖ ـُ٘
ق ـِٖ اي َ ُؿــُ ٛ
(ايٖٓطــؿ )ٞبـــة جــؤسيَلى ديلــة ًاُــاى (عَؿــ )ٛدةكـــات  ،دة َه ــآ ُ ( :

ٔإيَ ِ ٝـوَ َٚأَ ِْـ ـؿٔل َِٔٓ ـ ـُ٘ َع ًَــ ٢ايٖٓ ـ ـاعٔ بــاي َ ِؿَ ٔٛعـ ـ ُِِِٓٗ) كــة دةفــةسًوىَ  :ﭽﭵ ﭶﭼ ،

ضوُلة (أٍ)ى جيِظي هةطـةسة  ،و تـة ٓ :ـةسضــى هيَبـوسدْ ٓــةية بيطــشة ىى خـؤت ،
ئِحـــــا هــــةو هـيَبوسدُــــة ببـةخؼـــــة بـــــة خةهَــــم  ،و تــــة  :ئةطـــــةس كـةًوكـــــوسِيى
كةًـةسخةًييـــاْ ٓـــةبوو  ،بيـاُبـةخؼـــة هــةو طــيفةتة  ،بـــةمَ ئةطـــةس بطــوتشىَ :
ًةبـةطـــ ئةوةي ــة كــة هــة جطـــة هـــة خؤتــةوة  ،ضـاوةسِو ُييـــ صيس ُةب ــآ خة َهـــلى
تووػى طـةغوَـةتيـى ًةكــة ِ ،س طـــــشة  ،بؤضـى ؟
ضــوُلة هــة فةسًايؼــــى ثيَػـةًبـــةس د ٓـــاتوة  ،فةسًوويــةتى  :شبَػ ـسُٚا َٚالَ
ال ُت َطــسُٚاز {َأخِ َسَُــُ٘ َأحَُِــد بــسقِ َٚ ، )12355( :ايبُدَــازٔ ٟٗبــسقِ :
تُ َٓؿبــسُٚا ََٜٚطــسُٚا َ َٚ
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(ََُٚ ، )5774طِ ًٔ ِْ بسقِ ٚ ، )1734( :أبـ ٛداٚد بـسقِ َٚ ، )4837( :ايٖٓطــأ ٗٞٔ٥ؾـ( ٞايهب ـس)٣
بـسقِ  ،})5890( :و تــة ً :ــزدةدةس بــّ خة َهــم دهَدــؤؾ بلــةْ ً ،ةياُظـ َوـٌيَِِــةوةو
ًةيـاُـشِةويَِِـةوة  ،وة ئـاطــاُلـاس بّ وة صةمحـةختةس ًةبـّ .
ٓـةسوةٓـا د يلٌاْ ةائيؼــة خــو هيَـى ِس صى بــآ دةفــةسًوىَ  :ش ََـا خُٝـ َس زضــ ٍٛاهلل
دـازٟٔٗ
خرَ أِٜطَـ َس َُُٖا ََ ،ـا َيـِِ َٜهُـِٔ إٔ ِ َُـ ّاز {َُعٖ َؿـلْ َعًَِٝـ٘ٔ  :ايبُ َ
 بَ ِ َٔٝأ َِسَ ِ ٜٔٔقَطٗ إٔالٖ أَ َ
ب ــسقِ ََُٚ ، )3560( :طِــ ًٔ ِْ ب ــسقِ  ، })77( :و تـــة  :ثيَػـةًبــــةسى خــــو ٓ ـةسطـ ــيض
طـةسثؼ ــم ُةك ــش وة هــة ُ َي ــو ُى دوو ػــــاُذ ً ،ةطـــةس كـــاًةى ئـاطـاُــــشة  ،ئــةوةى
ٓـةهَبـز سدوة  ،ئةطـةس طوُــاح ُةبـووبــآ .
وة (ايـُساغ ـ )ٞهة تةفظيـشةكةى خؤيــذ هةبــاسةى ٓــةس كــاَ هـة  :ﭽﭵ ﭶﭼ ،
وة ﭽﭷ ﭸﭼ  ،وة ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼةوة ٓ ،ـةُذىَ ػــى جـو ْ
ديَِــآ :
ن ًِ َؿ ـَ١
أ  -بـــة ُظـبـــةت ﭽﭵ ﭶﭼةوة  ،دةهَــــآ ( :اي َ ُؿــُٖ : ٛــ َٛايطٖ ــٌِٗ ايٖ ــرٔ ٟال ُ
ؾٔ ٝـ ٔ٘  ،أَ : ٟخُ ـرِ ََا عَـؿَا َيوَ َِٔٔ أَؾِـ َأٍ ايٖٓاعٔ َٚأَخِ ـالَقٔـ ـِٗٔ ََ َٚـا َأ َتـَِٓٔ ٢ـ ـُِِٗ َٚتَطَـ ٌَٖٗ
ط ًُـبِ َِٔٓـ ـُِٗ ََــا َٜػـلٗ َع ًَـ ِ ِٔٗٝحَ ٖعـٔ ِٓ َٜ ٢ؿـسٚا)  ،و تــة ( :عؿــ)ٛ
ال تَ ِ
ن ًِ َؿـَ َٚ ، ٕ١
َٔـِٔ غَِٝـسٔ ُ
بشيـيـة هةو ػــةى كـة ئـاطــاُة ٓـيض صةمحـةتى تيَـذ ُيـة  ،و تـة  :ئـةوةى كـة هـة
ك ــشدةوةى خة َه ــم هــة ئـاكـــاسى خةهَــــم ئـاطـــاْ بـةدةطــــةوة ديَ  ،وة ئ ــةوةى كــة
بـةبـــآ ئــةوةى صةمحــةتياْ خبـــاتة طـــةس  ،ئةاـــاًى دةدةْ ٓ ،ـــةس ئــةوةياْ هــــآ
ضـاوةسِو ْ بلـة  ،وة ػـــيَلياْ هـــآ د و ًةكـة  ،كـة هـة تو ُاياُـذ ُةبــآ بـؤ ئـةوةى
ُةياُظـ َوـةًـيَِـيـةوة .
 بـة ُظــبـةت ﭽ ﭷ ﭸ ﭼةوة ،دةهَـآ ( :اي ُسِفُ ََ َُٖٛ :ـا َت ِسٔؾُـُ٘ ايـ ٖٓؿِظ َـٔغـ ـوٖ إَٖٔ َٖ ـرَا ََ ِبـ ـَٓٔ ٌّٞع ًَــ ٢اعِ ٔع َبــاز َعــادَا ٔ
اخلــري ٚ ،تــأْظ بــ٘ َٚتَـطِـ َُ ـ ـ ٔٔ َٔ٦إيَ ِ ٝـ٘ٔ َٚ ،الَ َ
ُ َُــاٍ
طـ َََٓ َٚ ، ٔ١ــا تَ َعَٛاطــا َعًَ ِٝــ ٔ٘ َٔ ـَٔ األُ َُــٛزٔ ايٖٓا ٔؾ َــٔ ١ؾــََ ٞؿـائخٗــا َٚ ،إٔ ِ
األُ َٖــ ١احلَ َ
ايكَــَ ٍِٛعًَِٝـ ــ ٔ٘  :أْ ــ٘ اضِ ــِ َُ ــا َٔ ْع ئ ُهـ ــٌٓ ََ ــا عُـ ــسف َٔـ ـِٔ طـــاعَ ٔ١اهللٔ َٚ ،اي َعكَـ ــسٗحُ ٔإيَِٝـ ـ٘ٔ
َٚاإلٔحِطـإ إيـ ٢ايٖٓ ـاع) و تــة  :كـة دةفـةسًوىَ ( :فـةسًاْ بلـة بــة ٓــةسضى ػـــى
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ثةطِذة) ثةطــِذ ( ُع ـسِفُ) بشيـيـة هة ٓـةس ػـــيَم كـة ُـةفع هـة ػـــى ضــان ثيَـى
ئـاػــِـابـآ ٓؤطـشى بــآ  ،وة دهَــى ثيَـى ئـاس َ بطـش َى  ،وة ئـةوةؾ هةطــةس ةـادةت
ُةسيَـ ــى ضـــاكى كؤًةهَـطـــة خــةهَم  ،بِيـــات دةُـــشء  ،وة ئــةوةى كــة هــة كـاسوب ــاس
طـوودى ٓـةيةو  ،خةهَـم هةطـةسى ِسيَلذةكةوْ  ،وة بـةسرةوةُذييــاْ د بـ دةكــات ،
وة كـوستةى اظـاْ دةسبـاسةى ( ُع ـسِف) ئةوةيـة  :كــة ُـاويَلى كؤكـةسةوةيــة بـؤ ٓــةس
ػــــيَم كــة بـــة ضـــان بض ُــشىَ  ،هــة فةسًاُبـــةسيى بــؤ خـــو و  ،هــة خـــو وة ُيضيــم
كةوتِــةوة  ،وة هة ضـاكــةكـشدْ هةطـة َي خةهَــم د .
د  -بـة ُظــبــةت ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼةوة  ،دةهَــآ ُٖ َٚ ( :ـُِ ايطٗ ـ َؿٗــا ُ ٤ئعَـ ِسىٔ
ال َج ٔيًِ ـٔٛقَ ـ ـ ـا َ َٔ ٔ١ٜـ ـِٔ َأذَا ُٖ ـ ـ ـِِ إٔالٖ اإلٔ ِع ـ ـسَاضُ
ََ َاغَ ـ ـ ـ َس ٔتِٗٔ َ َٚع ـ ـدَّٔ ََُُ ـازَاتٔ ـ ـ ـِٗٔ َٚ ،الَ عٔ ـ ـ ـ َ
()1
عَِٓـُِِٗ)  ،و تــة ( :اجلـاًٖ ـ ) ًةبـةطـ ثيَـى خةهَــلى ُةفــاًة  ،ئـةويؽ ئةوةيـة
كة و ص هة تيَلـةهَـييـاْ بيَـِى  ،وة دًبـةدًبـةياْ هةطـةيَ ُةكـةى  ،وة ضـاسةطـةس ُيـة
بــؤ ئـاص س َي ــم كــة هـةو ُ ــةوة ث َي ــ دةطـــات ً ،ةطـــةس ب ـةوة ك ــة ثؼــــياْ تيَبلــةى
و صيــاْ هــآ بيَـِـى .
ُ ِـؿَس ايؿــادم) سِةمحــةتى خــو ى هــآ بـآ  ،طوتوويـةتى َ ( :يـِٝظَ ٔؾـ ٞايكُـسِعٕٔ عَٜـْ١
( َ
ُ َُعُ ئـَُهـازّٔ األَخِـ ـالَمٔ َِٔٓٗــا)  ،و تـــة ٓ :ـيض ئـايةتيَـــم هـةَ ئــايةتة كــؤكـةسةوةتــش
أَ ِ
ُيــة بــؤ سِةوػـ ئـاكـاسى بـةسصو جــو ْ .
كـوستــةى ًاُــاى ئـةَ ئـايةتـة ًوبـاسِةكـةؾ ئةوةيــة :
يةكــــةَ  :ئــةوةى هــة خةهَـل ــةوة بــؤ تــؤ د َي ــ  ،بـــة ئـاطـــاْ كةًةكــةى اايــى بـــةو
ضـاوةسِو ُيـــى صيست هيَيــاْ ُةبـــآ  ،بــؤ ئــةوةى طـوـةييـــاْ هــــآ ُةكــةى  ،وة دهَــ
بـةس ُبـةسيـاْ ثـشِ ُةبــآ هة بوغــضو طـوـةيـى بــيَـض سيـى ُـاسِةص يـى .
دووةَ  :ئــةوةى هــة ت ــؤوة بــؤ خة َه ــم دةض ــآ  ،بــا تةُي ــا ضـاك ــةو خ َيــش ب ـآ  ،ضــوُلة
كةطــيَم فةسًاْ بــة ػـــى ثةطـِذو ضــان بلــات  ،دةبـآ خـؤى هـة ثـيَؽ خةهَـلــذ
بيـلـات .
 )1تؿط ـٝـس ايـُساغـ ، ٞج  ، 3ف .147
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طــــآ  :ئةطـــةس ُةفـاًييؼـــ بـةس ُبـــةس كــش  ،ثؼــــياْ تيَـــبلةو هةطـةهَـــياْ ًةضــؤ
ت ــةس صوو َي  ،ئةطـــةس ئ ــةو ْ هةطـــةيَ ت ــؤ ُةفاًي ــى دةكــةْ  ،تــؤ ُةفاًي ــى هةطـــةيَ
ئةو ُــذ ًةكــة .

ًةطــــــــةهةى دووةَ  :كـــــــة دةفـــــــةسًوىَ  :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ  ،وة ئةطـــةس هــة ػــــةيـاُةوة دُـةد ُيَلـــ
ثـآطـةيؼــ  ،ثةُـا بـة خـو بطـشة  ،ب َيطـوًـاْ خـو بيظــةسى ص ُـايـة .
وػـةى ( َْ ـصِؽ) بـة ضةُـذ ًاُـايةن ٓـاتوة :
 /1بـة ًاُـاى تيَـوةرةُ

ُواـوسضلـة هيَـذ ْ  ،ياخـود ػــيَلى تيز هة كةطيَم بذةى .

 /2وة بـة ًاُـاى ٓـاُـذ ْ ثــايَ ثيَـوةُاْ بـةسةو خش ثـة.
 /3وة بـة ًاُاى خش ثةكـاسييؽ ديَ .
ًةبـةطــى ئةَ ئايةتةؾ ئةوةيـة كة تؤ كــاتيَم هةطــة َي خةهَــم د ًاًةهَـة دةكـةى ،
جاسى و ية ػـةيـاْ ُاسِةذةت دةكــات  ،وةن ضـؤْ ُةايضةيـةن هـة ئـارةهَــيَم دةدةى ،
سِ دةضوَـةكــآ  ،ػـةيـاُيؽ ئـاو دُـةت دةد ت  ،بـةسةو خش ثـة ٓـةهَــ دةضويَِــآ  ،تـؤ
هةو كـاتـةد ثةُــا بـة خـو بطـشة .
هـةوبـاسةوة ئةَ ػــويَِةو سة ٓــةية  ،كـة هـة (ؾــخ ٝايبدـاز)ٟد ٓــاتوة  ،ػـــيَلى
جو ُة هـيَشةد بيطـيَشِيِــةوة :
حرَ ِٜؿَـ ، َ١ؾََٓـصٍََ َع ًَـ٢
[عَٔ َعبِـدَ اي ًٖ٘ٔ ِبَٔ َعبٖاعٕ َ ،ق ـاٍَ  :قَ ـدَّٔ عَُٝـَِٓٝـ ـ ُ١بِـُٔ حٔؿِـٔٔ بِـٔٔ ُ
دط ــاحٔ
ا ِبـٔٔ أَخٔ ٝـ ـ٘ٔ ا ِيخُ ـ ـس ِبـٔٔ َق ـِٝظٔ َٚن ــإَ َٔـَٔ ايٖٓـ َؿ ـ ـسٔ ا ٖيرٔ ٜـ ـَٔ ُٜدِْٔ ٝــِِٗٔ عُ ـ َُ ـ ـسُ ِب ـُٔ ا ِي َ
ال نــاُْٛا َأِٚ
ن ُٗـّ ٛ
ظ ُع َُـ َس ََُ ٚػــا ََ ٚز ٔت ٔ٘ ُ
جـا ٔي ٔ
ح ََ َ
ؾـخَا َ
َزقٔ َ ٞاي ًُٖ٘ عَِٓ ـُ٘ َٚ ،نـإَ ا ِيكُ ـ سٖا َُ ٤أ ِ
غُـ ــبٖاَْ ّا  ،قَ ــاٍَ عََُِٓٝٝـ ــ ُ١الٔبِـ ــٔٔ أَخٔٝـ ــ٘ٔ  َٜ :ــا ابِــَٔ أَخٔــَٖ ٞــ ٌِ يَــوَ َُِٚــْ٘ عِٔٓــدَ َٖــرَا األََٔــرئ
خـسٗ
ؾَعَطــع ِأذٔ َٕ ٔيـَ ٞعًَِٝـ٘ٔ ؟ َؾ َكــا ٍَ ضـاضــع ِأذٔ ُٕ َيـوَ َعًَ ِٝـ٘ٔ َ ،قـاٍَ ا ِبـُٔ َع ٖبـاعٕ  :ؾَاضــع ِأذََٕ ا ِي ُ
ٔيـ َُِٝٝـَٓ ــ َ١ؾَـ ــ َأذٔ َٕ يَــُ٘ ُعَُـ ــسُ َزقٔ ــ َٞايًٖــُ٘ عَِٓـ ــُ٘ َؾ ًَُٖـ ــا دَخَـ ــٌَ َعًَِٝـ ــ٘ٔ َ ،قـ ــاٍَ ٖٔ :ـــ َٜ ٞــا ابِــَٔ
قـ ـ َٞاي ًٖـُ٘
ال َتخِ ُهـُِ بَِٝـ َٓــَٓا بٔا ِي َـدٍِٔ َ ،ؾػَكٔ ــبَ ُعَُ ــسُ َز ٔ
جـصٍَِ َ َٚ
طــَٓٝا ا ِي َ
دطــاحٔ ! ََــا ُت ِ ٔ
ا ِي َ
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خـسٗ َٜ :ــا أَ َٔـريَ ايــُؤَِٔٓٔ َ ! إٕٖٔ اي ًٖـَ٘ ضُـ ـ ِبخَا َُْ٘
ح ـعَٖٖ ٢ـِٖ إَِٔ ٔ ُٜٛقـعَ ٔبـ٘ٔ َ ،ؾ َكــا ٍَ َيـُ٘ ا ِي ُ
َع ـِٓـ ـُ٘ َ
َقـ ــا ٍَ ٔيـ ـ ـ َٓبٔ ،  ٔ٘ٝﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼ َٚ ،إٕٖٔ

الٖــا َعًَِٝـ٘ٔ ،
حـ َ تَ ـ َ
َٖرَا ََٔٔ ا ِيجٔا ًٖٔٔـ َ َ ،قـاٍَ ؾَـَٛاي ًٖ٘ٔ ََا َُـاَٚشَٖـا عُـ َُسُ َزقٔ َ ٞاي ًُٖ٘ عَـِٓـُ٘ ٔ
دـ ـازٔ ٟٗبـ ــسقِ  ، })4366( :و تــــة :
ُـ ـُ٘ ايبُ َ
َٚنـ ــإَ َٚقٖـ ـ ـاؾّا عٔ ِٓـ ـدَ نٔ َع ــاحٔ اي ًٖـ ـ٘ٔز {َأخِ َس َ
ةةبذوهَـوى كـوسِى ةةبباغ خـو هة خؤى بابي ِس صى بـآ  ،دةهَـآ  :ةويـةيِـةى كــوسِى
حـ ـسٓ بــٔ قــٝظ) ب ــوو  ،كــة هــةو
ذيـــــِى كـــوسِى ذوصةيفــة ً ،يو ُ ــى بش ص يـةك ــةى ( ُ
كؤًةهَـة خةهَلـة بـووْ  ،ةوًـةس هـة خـؤى ُيضيلـى دةخظـــِةوة  ،وة ص ُايــاْ ك كــاًأل
بووُايـة ك طةُــخ  ،ئةٓوــى ًةجوـيظــى ةـوًــةس بـووْ ({ ،قُـسٖا )٤و تـة  :ػـاسةص يــاُى
ػـةسيعــةت  ،كة ديـاسة ئةو كـاتة تاكـة كــيَبـي ػـةسيعةتيؽ بشيـى بووة هـة اوسِئــاْ
جــــاسء فةسًايؼــةكــــاُى ثيَػـةًبــــةسى خــــو  ، هـــة دوو تـــويَى كــيَـبيَلـ ــذ كـــؤ
ُةكـش بووُ ــةوة ً ،ةطـــةس ئــةوةى ٓـــاوةمْ هةبةسيـــاْ بووبـــآ} ،ئِحــا ةويـةيِ ــة بـــة
بش ص يةكةى خـؤى طـوت  :ئةى بـش ص َ ! ئايـا سِوويـةكـ ٓـةية هـةىى ئةو ذوكـٌـ ِش ُـة ،
ًؤهَـةتـٍ بـؤ هــآ وةسبطـشةى  ،تاكـو بضــٍ بؤ ىى ؟ ئةويؽ طوتـى  :باػــة ًؤهَــةتـ بؤ
حـسٓ) ًؤهَــةتى بـؤ ةويـةيِــة
هــآ وةسدةطـشَ  ،ةـةبـذوهَــوى كــوسِى ةةببــاغ دةهَـــآ ُ ( :
خـو طـ  ،ةوًةسيؽ ًـؤ َهـةتى د  ،كـاتيَم هـيَى ضووة رووسىَ طوتـى ٓ :ــا ئــةى كــوسِى
خةتــا ! طـويَِذ بــة خــو ُـة ٓـاوكــاسيى باػــٌاْ دةكـةى  ،وة ُـة بــة د دطــةس ُةؾ
ذوكـٌ ِش ُييٌـاْ هة ُيَـو ْ د دةكــةى ! ةوًـةسيؽ تـووسِة بـوو ٓ ،ـةتــا ويظـــى طـــض ى
حــسٓ)ي ــؽ طــوتى  :ئــةى فةسًاُـــذةى ب ـشِو د س ْ ! بيَطوًــاْ خـــو ى بـــةسص بــة
بــذ ت ُ ( ،
ثيَػـةًبةسى خؤى فـةسًووة  :ﭽﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ

وة ئةًة هة ُةفـاًاُة  ،دةهَـآ  :طـويَِذ بـة خـو ةــوًةس هــيَى تيَِــةثةسِى  ،كــاتيَم كـة
بـةطـــةسيذ خـويَِش ي ــةوة ( ،و تــة  :هــةوىَ ِس وةطــــا) وة ةوًــةس كـــاتيَم كــة اوسِئـــاْ
دةخـويَِش يـةوة  ،صيس دةوةطــاو تيَِةدةثةسِى ( ،و تة  :اوسِئاُى جـيَبةجـآ دةكشد) .
ػـاةيـشيؽ هةوبــاسةوة دةهَــآ :
خُ ـ ٔر اي َ ـؿُ ـّٚ ٛأَُسِ ب ُـسِفٕ نَـ ـ ـَُا

أَُٔ ـس َ ََٚأعِ ـ ٔسض عَ ٔٔ اجلَ ـأٖ ًٔ ـ ـ ِ

الّ ئـهُ ـٌ األَ َْـ ـ ـ ـأّ
َٚئ ـِٔ ؾٔ ـ ٞايهَـ ـ ـ َ

طْٔ َٔ ذَ ٟٔٚاجلَأ ٔٙي ِ
َؾُُطـعخِ َ
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و تة  :ئةوةى ئـاطـاُة وةسي بطــشة هـة خةهَــم  ،وة فـةسًاْ بــة ػـــى ثةطـِذ بلـة ،
وةن فةسًـاُ ثيَلـش وة  ،وة سِوو هة ُةفـاًـاْ وةسطـ َيــشِة .
وة بــا اظـــةت ُــةسَ بـآ هةطـــةيَ ٓـــةًوو خةهَـليــذ  ،ضــوُلة كةطـــاُيَم كــة خــاوةْ
ثيَطـةبّ  ،صيسيــاْ هــآ جو ُة اظــةياْ ُـةسَ بــآ .
دـر ََـا
طـ ْٔ َ ،ؾ ُ
ُـ ٌْ َُخِ ٔ
ال ٕٔ َ :ؾ َس ُ
وة ٓـــةُذيَم هــة ص ُــاياْ طوتوويــاُة ( :ايٖٓـ ـاعُ َزُُـ ـ َ
ط ـ، ْ٤ٞ
ُ ـُ٘ َٔٚ ،إ َٖ ـا َُ ٔ
ال ََ ـا ُٜخِ ٔس ُ
ال تُـ َه ـ ـًٓؿُُ٘ َؾ ـ ـَ ِٛم طـاقَ ـ ـ ٔع ٔ٘ َ َٚ ،
و َٔ ـِٔ ٔإحِط ــأْ ٔ٘ َ َٚ ،
َع ـ ـ َؿا َيـ ـ َ
و َٚ ،اضــعَُسٖ ٔؾـًٔ َُِٗ ٞـ ٔ٘ ،
ؿ ٢عَ ًَ ِٝـ َ
ال َي ٔ٘ َٚ ،اضـع ِ َ
َؾـُُـسِ بايـُ ِـسُٚف َ ،ؾ ٔإِٕ َت َُـادَ ٣عَ ًَ ٢قَ َ
()1
ن ِٝــ َد ، )ُٙو تــة  :خة َه ــم دوو جـــؤسة ثيــاوْ :
و َإِٔ َٜـسُدٖ َ
َؾـ َأعِ ٔسض عَـِٓ ــُ٘  ،ؾًـ ــٌٖ َذ ٔيـ َ
ثيـاويَم كة ضـاكةكـاسة  ،ئـةوةى كة هــة ضــاكةكشدُى بـؤى ئـاطــاُة  ،وة بــة ئـاطـاُيــى
ديَـة دةطــ  ،ئةوةُذةى هــآ وةسبطـشة  ،وة صيـاد هـةوةى كة هة تو ُايـذ ٓـةيــة  ،هــيَى
د و ى ًةكـــة  ،ػـــــيَلى هـــــآ د و ًةكـــة  ،كـــة طـةغوَـ ــةتى بلــــات  ،وة ثياويَـــم كـــة
خش ثةكـــاسة  ،ئــةوة فــةسًاْ بـــة ػــــى ثةطــِذ بلــة هةطـة َهيـــذ  ،ئِحـــا ئةطـــةس هةطـــةس
طوً ِش يى دسيَـزةى كيَؼــا  ،وة هيَــ ةاطـآبوو  ،هةطـةس ُةفاًيى خؤى بــةسدةو َ بــوو ،
ئـةوة ثؼـــى تيَـبلــة  ،بـةهَـلـو فـ َيوَـةكــةى بجــووكــ َيـــةوة .

ًـةطــةهـةى طــ َيـيـةَ  :كـة دةفـةسًوىَ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ  ،ئةو ُــةى كــة ثــاسيَض دةكــةْ ٓ ،ـــةس
كـــاتيَم هــة ػـــةيـاُةوة ٓـةطــــيَلياْ ثيَطـةيؼـــ  ،ػــــيَلياْ بـــة دةوسد ٓـــات  ،ئــةوة
يةكظـةس خـو ياْ دةكةويَـةوة بيـش  ،ياخـود طـض و ثاد ػــى خـو ياْ دةكةويَـةوة بيــش ،
وة يةكظـةس بـةسضـاوسِووْ دةبـّ  ،وة ضـاويـاْ دةكشيَـــةوةو دةبيـِــّ .
وػـةى ( :ايطٖ ـِٛفُ َٚايطٖـَٛاف ٚايطٖٝــ بايػـ : ٤ٞاإلٔضــعدَازَ ُ٠بـ٘ٔ أَ ٚح ـَ ٛيُ٘)  ،ئةوةيـة
كــة ػــــيَم بظـــووسِيَِى  ،يــاْ هــة دةوسى ػــ َيــم بظــووسِ َيــى  ،وة خـويَِش ويؼـــةتةوة :
(ٔإذَا ََطٖ ـُِِٗ طَ ِٝــْ ََٔٔ ايػِٖٝطـإٔ) .

 )1ايـُؿباح ايـُٓري ؾـ ٞتٗرٜب تؿطري إبٔ نثري  ،ف .531
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خ ُٔ ًَُِٗ بَٛضـٛضـ ــع٘ٔ َعًَ ــ ٢ايـُ ِـؿ ـٔـ، )١َٝ
ئِـحــــا (ََطٖـ ـُِِٗ  :أَ ٟأيَ ـ ـِٖ َٚاتٖؿَـ ـٌَ ٔبٗٔ ــِ ئـ ـ َِ ٝ
(ََطٖ ـ ـُِِٗ) و تـــة  :ثيَيـاُطـةيؼــــ  ،وة هـيَيـــاْ ُيضيلـةوتـــةوة  ،بـــؤ ئـــةوةى كـــة بــــة
دُـةد ْ خـوختـوتةكـةى ٓ ،ـاُيـاْ بذ ت بؤ طـةسثيَـضيـى .
وشـةى ? (ﮑ) ? زانايـاى بة ضةنـد جؤريَـك مانـاياى كـردوة ?
نسُٚا ََــا أَ ََ ـسَ اهللُ ب ـ٘ٔ َْ َٚـ ـَٗ ٢عَ ــ ُِٓ٘) ئــةوةياْ ٓـــاتةوة بي ــش كــة خـــو فةسًاُ ــى
َ ( /1تـرَ ٖ
ثيَـلـشدوةو خـو اةدةغةى كــشدوة .
نسُٚا اهلل) خـو ياْ ٓـاتةوة يـاد .
 / 2ياخـود ( َترَ ٖ
نسُٚا ٔعكَاحَ اهللٔ َٛ َٚا َب ُ٘) طـض و ثاد ػــى خـو ياْ ٓـاتةوة يـاد .
 / 3ياخـود ( َترَ ٖ
 / 4ياْ ( َترَنٖسٚا َٚعِـدَََٚٚ ُٙعٔٝدَ )ُٙطـفــى خـو و ٓـةسِةػـةى خـو ياْ ٓـاتةوة يـاد .
 / 5ياخـود هة يةن كـاتذ ٓـةًووياْ ٓ ،ـةَ خـو ى ثةسوةسدطـاس ٓ ،ـةَ طض و ثاد ػــى ،
وة ٓـةَ طـف ٓـةسِةػـةى ٓ ،ـةَ بـةٓـةػـ ديصةخ ٓ ،ـةًووياْ ٓـاتِـةوة يـاد .
ؿـريََ ، ٕ٠ع ًَـ ٢إٔ َٜـسِ َبــؤا
كة دةفةسًوىَ  :ﭽﮒ ﮓ ﮔﭼ (أَ ٟؾَإذَا ُِٖ أُٚيُٛا بَ ٔ

بأَ ِْؿُطٔـ ـِٗٔ أَ ِٕ تُطٔ ٝــع ايػِٖٝطـ ــإ) و تـــة  :دةبِـــة خـــاوةْ بـةهَـطــــةيةن خـــاوةْ د َي
دةسووُيَــــلى سِووْ سِيػـــــّ خـــــاوةْ ص ُيِيَـــم  ،كـــة هـــة خـــؤى ُةوةػـــيَِيَـةوة
فةسًاُبـةسيى ػـةيـاُةكـاْ بلـات .

كــة خـــو دةفـــةسًوىَ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ  ،ئةو ُـــةى كـــة ئةٓوـ ــى تـــةاو ْ بــــةو ػــــيَوةيةْ ،
دةتو ُ ويَِة بؤ ئةوة بيَِيِةوة  ،بـة بابـايـةكى طـاء ثان بةٓيَــضو وةسصػـلاس  ،كـة
بيَطـوًاْ بةسٓةهَظــيى (ََٓاعـ)١ى ٓةية هة بةس ُبةسى ُةخؤػـيي ًيلشِي ٓ ...ـذد ،
بـة ثيَضةو ُةػــةوة  :بابــاى ثـيع ثؤخــ َى ئئـٌــاي  ،بـةسٓـة َهـظـــيى و ى ُابـــآ هـة
بـةس ُبـةس ًيلـشِي ُةخؤػـييذ  ،وة تووػــى دةسدةد سيــى ديَ .
ئِحــا هـةوبـــاسةوة كــة ػـــةيـاْ ٓـةًيؼـــة هةطـــةيَ ئيِظـــاُذ خةسيلــة  ،وة ئيِظـــاْ
دةبـآ صيس هةخـؤى وسيـا بــآ  ،هةوبـاسةوة ضـةُذ فـةسًوودةيةن ٓـةْ بؤ ويَِــة :
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ن ـٌَ ٔب ـ٘ٔ
ح ـدٕ إٔالٖ َ َٚق ـدِ  ُٚب
يةكـــة  :ثيَػـةًبـــةس  فةسًوويـــةتى  :ش ََــا َٔ ـِٓهُِِ َٔ ـِٔ أَ َ
جــٔ َ َٚ ،قسٔ ُٓ ٜـُ٘ َٔ ـِٔ ايـُالَٔ٥هَ ـ ـ َٔ ، ١قــايُٛا َٚ :إٔ ٖٜــاىَ َٜــا َزض ــ ٍَٛاي ًٖ ـ٘ٔ؟! َقــاٍَ :
َقسٔ ُٓ ٜـُ٘ َٔ ـِٔ ا ِي ٔ
ُـُ٘ َأحِ َُـد ب ـسقِ :
َٚإٔ ٖٜــاَ َٚ ، َٟيــ ٔهٖٔ اي ًٖـَ٘ أَ َعــآََْٔ ٞعًَ ِٝـ٘ٔ َؾــال َٜأِ َُسُْٔ ــ ٞإٔالٖ ٔبدَ ِٝــسز{َأخِ َس َ
(ََُٚ ، )3648طِ ًٔ ِْ بـسقِ ََٚ ، )2814( :أ ُبـًَ ِ َٜ ٛـ ٢بـسقِ َٚ ، )5143( :ا ِبـُٔ خُ َصَُ ِٜـ ١بـسقِ :
حبٖ ـ ــإَ ب ــسقِ َٚ ، )6417( :ايطٖ َبـ ــ َسأْٔ ٗٞؾـ ــٞ
(َٚ ، )658ايبَ ـ ــصٖاز ب ــسقِ َٚ ، )1871( :ا ِب ــُٔ ٔ
(ايهـب ٝـ ـس) بـ ـسقِ َٚ ، )10522( :ايػـ ــاغٔ ٞبـ ـسقِ َٚ )824( :قَـ ـاٍَ  :حَطَـ ـ ْٔ َٚ ،ايدًَٖ ِٜـ ـ ـ ُٔٞ
بــسقِ  ، })6115( :و تــة ٓ :ــيض كـاًيَــــم هــة ئ َي ــوة ُي ــة ً ،ةطـــةس ٓـاودةً َي ــلى هــة
جِـــــذ  ،وة ٓـاودةًيَـلـ ــى هـــة فشيؼــ ـــاْ هةطــــةيَ د يـــــة  ،طوتيـــاْ  :تـــؤؾ ئـــةى
ثيَػـةًبــةسى خــو  ؟ فــةسًووى ًِ :ـيؽ  ،بــةمَ خـــو ى بــةسص ياسًـةتى ًِــى
د وة هة درى  ،جِـذةكـةَ ًظـو َهـٌاْ بـووةو  ،جطــة هـة خيَـشو ضـاكــة  ،فـةسًامن بــة
ٓيض ػــيَلى ديلـة ثيَِـاكـات ٓـاُـٍ ُــاد ت .
و َيُٖـ ّ، ١
دووة  :ثيَػـةًبـةس  فةسًوويةتى  :شإ ٖٕ ئًػٖ ـِٝطـا ٕٔ َي ُٖ ّ١بـابٔٔ عدََّ ٚئًًََُـ ٔ
ػــس ٚتَهـرٜٔبْ ٔبــاحلَل َٚ ،أَ َٖــا َي ُٖـ ُ١ايــُ ًَؤ  :ؾَإ ٜــادْ
ؾَأَ َٖــا َي ُٖـ ُ١ايػٖ ِٝطــإٔ  :ؾَإ ٜــادْ باي ٖ
خ َُ ـدٔ اهللَ ،
ُ ـ َد َذ ٔي ـوَ َؾ ًِ ـ َ ًَِِِ ٝأ ْٖـ ـُ٘ َٔ ـَٔ اهللٔ َؾًِ َِ ٝ
بٔاخلَ ِٝـ ـسٔ ٚتَؿِ ـ ـدٜٔلْ بــاحلَل َ ،ؾ َُـ ـِٔ ََ ٚ

ََ َٚــٔ  ََُٚــدَ األُخــسَ ، ٣ؾًََٝعَـ َ ــ ٖٛذِ َٔـَٔ ايػٖـ ِٝطــإٔ اي ـسُُٖ ، ِٝـِٖ َقــسَأَ  :ﮋﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ

خسََُـ ـُ٘ ايعسَٔـ ـرٔ ٟٗب ــسقِ  ، )2988( :قَـ ـ ٖ َؿُ٘ األيب ــاْ ٞؾ ـ ـٞ
 ...ﯣﮊ البقـــــر ز {أَ ِ
خُ٘ ؾ ـٞ
خ َ
(ق ٝـ اجلاَع) بسقِ ٚ ، )1963( :ؾـ( ٞايـُػهـا )٠بـسقِ ُ ، )74( :ـِٖ ؾَـ ٖ
ٖداٜـ ــ ١ايـ ــسٚا( ، )70( ٠ايٓؿـ ــٝخ ، )34 : ١ؾـ ــخَ ٝـ ــٛازد ايعُ ــ ٕ ( ،})38و تــــة :
ئيِظـاْ ٓـاُذةسيَلى ػـةيـاُيى ٓـةية هة دةسووُييذ  ،وة ٓـاُذةسيَلى فشيؼــةييؼـى
ٓـةية (ٓـةَ ػـةيـاْ ٓـاُى دةد و ٓ ،ـةَ فشيؼــةؾ ٓـاُى دةد ) ٓـاُذ ُى ػــةيـاْ ،
بشيـيـة هـةوةى كة ٓـةسِةػـةى هيَذةكـا بــة خش ثــة  ،كـــة بـشِو بــة ٓــةق ُةٓيَِــآ
بـــة دسيي بض ُـآ (بــؤ ويَِــة ً :ةبـةخؼـــة ئةطـــةسُا ٓـــةر س دةبــى  ،جئـــاد ًةكــة !
ئةطـةسُا تووػـى بــةم دةبــى  ،كـــؤك ًةكــة ! ئةطــةسُا ًاهَــويَش ْ دةبـى ٓ ...ــذ) ،
بـــةمَ ٓـــاُذ ُى فشيؼــــة بشيـيــة هــةوةى كــة بـةهَـيَـــِى ثــآدةد بـــة ضـاكـــة  ،وة
ٓـاُيؼـى دةد كـة بشِو بـة ٓـةق بيَِــآ  ،ئِحا ٓـةسكةطيَم ئةوةى بيِــي هـة دهَــيذ و
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ٓـةطــى ثيَلشد  ،ئـةوة بابض ُــآ هـة خــو وةيةو هةسِيَــى فشيؼــةكــاُةوةية ( ،خــو ى
ثةسوةسدطـاس ئيوـٔـاًى ضـاكةي خـؤي دةُيَشىَ هةسِيَى فشيؼــةكـاُةوة) وة با طــايؼـى
خـو ى هةطـةس بلـات  ،وة ٓةس كةطيَم ٓةطـ بة ٓـاُذةسي دووةَ كشد (كـة بشيـيـة
هةوةى ػـةيـاْ ٓاُى بذ ت بؤ ضشووكيى  ،بؤ بشِو ُةٓيَِاْ بـة ٓةق) ئةوة با ثـةُا

بـة خـو بطــشىَ هـة ػــةيـاْ  ،و تـة  :بوَــآ ( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) دو يـى
ثيَػةًبةس  ئةو ئايةتةى خويَِـذةوة  :ﭽﯔﯕ ﯖ...ﭼ .
هيَشةد بـةباػـى دةص ُـٍ اوهَـة ُةصيوــةيةن بطــيَشًِةوة كـة (ذلُـد زغـٝد زقــا) هـة
()1
تةفظـيـشةكـةى خؤيذ دةيـٔـيَِـآ  ،ئةويؽ هة يةكـيَم هة ديطــة ُيضيلةكــاُى خـؤى
ٓيَِـاويةتى بـة ُاوى (ايػٝذ عبدايػٓـ ٞايساؾ  ٞايؿك ٘ٝايؿٛؾ ـ )ٞديـاسة ئـةو ػـيَدة
ثي ــاويَلى ب ــاؾ بــووة  ،ك ــة ٓـــةَ ػـــاسةص بــووة هــة (فيقــة)د ٓـــةَ هـــة ةي ــشفاْ
تةؿـــةووفى ثابـــةُذ بـــة اوسِئـــاْ طـــوُِةتةوةد  ،دةطـــيَشِيَـةوة دةهَــآ  :جاسيَــم هــة
()2
تة ِس بو ــوغ هــة ُ َيــو باغ ــيَلذ بــووَ  ،وة كةطـــى هــآُةب ــوو  ،تــةُيا كض ـيَلى جــو ْ
بـةسضـاوى ُةؿـ ِش ُيى هـةوىَ بوو ( ،دياسة كضةكـة خؤى هــآ ُيضيـم خظـــؤتةوة  ،وةن
بوَـيَى ٓـاُى د وة كـة ئةويؽ هـيَى ُيضيـم بلـةويَــةوةو خش ثةى هةطـةهَذ بلــات ٓ ،ـيض
كةطيؼـى هـــآ ُـةبووة  ،كضـلةؾ صيس جـو ْ بـةسضــاوو بـووة  ،ئـةو ثيـاوةؾ دةهَــآ :
كـات َي ــم كــة ه َيــى ُيضي ــم كةومتــةوةٓ( ،ـةهَبـــةتة ئــةوة ُ ــةبووة بـةتةًاب ــآ خش ثــةى

هةطـةيَ بلـات)  ،دةهَــآ  :هة دهَــٍ د ئةَ ئـايةتة دةخـويَِــش  :ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﭼاإلســراء  ،و تــة توخِـــى صيِــا ًةكــةوْ  ،ضــوُلة

طوُــآيَلى صيس طـــةوسةو ُااــؤمية  ،وة سِيَطـــايةكى صيس خش ثــة  ،دة َهــآ  :بـــةسدةو َ بـــة
ػـيَوةيةن هة طيِةًذ ئةو ئـايةتـة دةخــويَِش  ،بؤخـؤَ طـويٍَ هـــآبــوو  ،و َ ٓـةطــ
دةكــشد كــة ئـافشةتةكـــةؾ طويَـــي هـــيَية  ،ئيــــذى دةهَــــآ  :هيَــى دووسكةومتــةوة  ،كــة
دووسيـؽ كةومتـةوة  ،هة طــيِةًذ ئـايةتةكـة ٓـةس دةخـو َيـِــش .
 )1تؿطري ايكسعٕ احله ،ِٝج  ، 9ف .465
( )2طسابًظ) ػـاسيَلــة هــة هوبِــاْ.
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ئِحـــا (ذلُــد زغــٝد زقــا) دةسبــاسةى ٓـةهَويَظــــى خؤػــى بــاغ دةكـــات  ،دة َه ـآ :
ئةوةى بـؤ يوطـوف ٓـاتؤتـة ثيَـؽ  ،بؤ ئةو ثيـاوضـاكـةؾ ٓـاتؤتة ثـيَؽ  ،بــةمَ خـؤى
هــآ دووس طـشتوة  ،دةهَــآ  :بؤ ًِيؽ ٓـاتؤتــة ثيَـؽ .
ًِيؽ دةهَــيٍَ  :بيَطوًـاْ ٓـيض كـةغ بــة ثوـةى ثيَػـةًبــةس ْ ُاطــات  ،بــةمَ ٓــةس
كةغ هةاـــةدةس خــؤى  ،ئـةوةى كـة بـؤ يوطــوف ٓــاتؤتة ثـيَؽ  ،بـؤ بــةُذةؾ ضـةُذ
جاسيَـــم ٓـاتؤتـــة ثــيَؽ  ،بـــةمَ خـــو ى بــة بةصةيـــى ثاس طــووًـــى  ،وة ُاػــوَـــيٍَ :
ئـاص يـــةتيى خــؤَ بــووة  ،ضوُلـــة ئــةوةى ئيَظــــا دةيــض من ئــةو كـــاتة ُةًض ُيـــوة ،
بـةتايبـــةتى كـات َي ــم كــة هــة اؤُاغـــى ُيَـوةُـــذيى ئاًادةيـــى هــة ػـــاسى طـوـيٌَاُيـــى
دةخمـويَِــذ  ،هــة تافــى ىويَـــيي د بــووَ ػـاسةص ييـةكــى و ػــٍ ُــةبوو  ،بـــةمَ خـــو ى
ثةسوةسدطـاس هوتفـى هةطـة َهـذ كشدووَ ثاس طــووًى .

ًةطـةهـــــةى ضــــو سةَ  :كــــة دةفــــةسًوىَ  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﭼ  ،خــو ى ثةُٔــاُض ْ هــة ئايةتــى ثيَؼــوود ِس يطةيـــاُذ كــة  :ئةو ُـةى كــة
ئةٓوـى تةاـو بّ ٓ ،ـةس كــاتيَم وةطـوةطــةيةكى ػـــةيـاُياْ طـةيؼــــآ  ،وةن ػـــيَم
هـــة دةوسيــــاْ ٓــــةمت بــــة دةوسياُـــذ ٓــــات  ،يةكظـــــةس بــــة ذـــوكٌى ئيٌــــاْ
تةاو يةكـةيـــاْ  ،خـــو ياْ دةكةو َيــــةوة بي ــش  ،بـةٓـةػـــ ديصةخ  ،ط ــض و ثاد ػــــى
خـو ياْ دةكةويَـةوة بيـش  ،وة بـةسضـاوياْ سِووْ دةبـآ  ،ضـاويـاْ ػــةكـاْ دةبيِــآ ،
بـــة ضـــاوى ةــةاىَ ديَ ثيـــالْ فـ َيوَـــى ػـــةيـاْ دةبيِـــّ خــؤى هـــآ دةثــاسيَضْ ،
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﭼ  ،بـةمَ بش يةكـاُيـاْ  ،يـاُـى :

طوُآبــــاس ْ كــــة بـــش ى ػـةيـاُةكــــاُّ { ،يــــاْ بش يةكــــاُياْ هـــة ػـةيـاُةكـــــاْ}
ٓـاوكـاسييـــاْ دةكــةْ هــة طــوً ِش يى طـةسطـــةسد ُيى بآًـش دي ــيذ  ،وة ثاػــــاْ ٓــيض
كـةًــةسخةًييؽ ُاكــةْ .
قـ َٞاهللُ عَ ِٓ ُٗ َُــا :
ط ِبـسَ )ٟئــةَ ػـويَِــةو سةى ٓيَِــاوة  ،دة َهـآ َ ( :عـٔٔ ِبـٔٔ َع ٖبــاعٕ َز ٔ
(اي ٖ

ال اإلِْٔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظُ
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ  ،قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاٍَ َ :
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ال ايػٖـ ـ َٝاطٔ ُتُِطُـ ـو عَـ ـُِِِٓٗ)  ،و تـــة :
ُٜكِؿٔـ ـسَُ َٕٚعُٖـ ـا ًَُُ ِ َٜـ ـَٔ َٕٛـ ـ َٔ ايطٖ٦ٝـ ــا ٔ َ َٚ ،
ةةبذو َه ــوى كـــوسِى ةةبب ــاغ خـــو هــة خ ــؤى باب ــي ِس صى ب ــآ  ،هــة تةفظـيـــشى ئــةو
ئـــــايةتةد كــ ــة دةفــ ــةسًوىَ  :وة بش يةكـــــاُياْ هــــة طوً ِش يــ ــى طـةسطـــــةسد ُييذ ،
ٓـاوكـاسيياْ دةكــةْ كةًـةسخـةًيى ُاكـةْ  ،دةهَـآ ُ :ـة ًشيظةكــاْ كةًـةسخـةًيى
دةكــةْ هــة ئةااًــذ ُى كــشدةوة خش ثــةكاْ د  ،وة ُــة ػـــةيـاُةكاُيؽ دةطـــياْ هــــآ
دةطـشُةوة  ،هة صياتش دُـةد ْ ٓـاُذ ُيـاْ ثـايَ ثيَوةُــاُياْ بـةسةو صةهـلــاوى طوُآــو
تـاو ْ خش ثــة .
ئِحـا ٓـةس (طبـس )ٟهة تةفظـيـشةكـةى خؤيذ ٓ ،ــةُذىَ اظــةى صيس جـو ْ دةكــات
هةوبـاسةوة  ،دةهَـآ َٔٚ ( :إْٖ َُا َٖـ َرا خَ َبـسْ َٔـ َٔ اهللٔ َعـِٔ َؾ ٔسَ ٜكـ ٞاإلَُٔ ِٜـإٔ َٚايهُ ِؿـ ٔس  ،بـإَٖٔ َؾ ٔسٜـلَ
عَُـ ـ ١اهللٔ َٔ ٚع َكابَـ ـُ٘ ،
اإلَُِٜٔـ ـإٔ ََٚأِٖـ ـٌ تَكِـ ـ َ ٣ٛاهللٔ ٔ ،إ َذا اض ـعصَيٖ ـ ـُُِٗ ايػٖـِٝطـ ــإ تَـ ـ َرنٖسٚا عَ َ
َؾ َهـؿٖ ِعـ ـُِٗ زَِٖ َبعُ ـ ـُ٘ َعـ ـِٔ ََ َاؾٔ ـ ـَ َٚ ، ٔ٘ٝزدٖ ِتـ ـُِٗ إٔي ـ ـ ٢ايعٖـِٛب ــَٚ ١اإلٔ َْاب ــ ١إٔيـ ـ ٢اهللٔ َٔ ُٖ ـا ن ــإَ
َُِٔٓٗـِِ شيٖ ـ ّ. ١
ؿ ـ َ َٔ ١ٝـ ِٔ
ََٚإٔٓ َؾ ٔس ٜـلُ ايه ــاؾٔ ٔسٔ َٜ َٜٔص ٜـدُُِٖ ايػٖ ـِٝط ــإُ َغ ـ ـّ ٖٝا ٔإيـ ـَ ٢غ ـٔ ِٔ ٗٔ ٝإ َذا زَن ُب ـٛا ََ ِ ٔ
ال خ ــٛفُ ايـُ َـ ـادٔ ٔإ َيـ ـَ ٘ٔ ِٝع ـ ٔٔ اي ٖعـ ـ َُادٔ ٟؾٔ ٗٝــا
ج ـصُِٖ تَ ِك ـ َ ٣ٛاهللٔ َ َٚ ،
ال َٜخِ ٔ
ؾ ـ ٞاهللٔ َ َٚ ،
ََ َا ٔ
ال
ح اإلٔ ِ ـ ِٔ َٚ ،ايػٖ ـِٝط ــإُ َٔ ٜصٜـدَُ ُٙأ َبـ َدّا َ ،
َٚايص َٜـادَ َِٔٗٓٔ ٠ــا َ ،ؾــُٗ ََ ٛأ َبـ َدّا ٔؾـ ٞشٔ َٜـادََٔ ٠ـِٔ زُن ــٔ ٛ
()2
ال ايػٖ ـِٝطــإُ َٔـِٔ ََ ــد َِٓٔ ٔٙــُ٘) ،
غـَٔ ٤ٞـِٔ زُنــٛح اي َؿـ َٛاحٔؼ َ َٚ ،
طـَ ٗٞعـٔ َ
ؿـس اإلِْٔ ٔ
ُٜكِ ٔ
و تـة  :ئةًة ٓـةو هَـ َيـلـة هة خــو وة  ،دةسبـاسةى ٓــةس دوو كؤًةهَــى ئيٌاُـذ سو كـافــش ،
ياْ ئةٓوـى ئيٌاْ ئةٓوى كـوفـش  ،ئِحـا كؤًةهَـى ئيٌـاُذ س  ،كؤًةهَـى خـاوةْ ثاسيَــض
هة خــو  ،كـاتيَــم ػــةيـاْ دةياخنـوـيظـليَِــآ ٓـةهَــةيةن دةكـةْ  ،يةكظــةس ًـةصُيى
خـو و طـض ى خـو ياْ دةكةويَــةوة بيـش  ،وة ئـةوة دةياُطـيَشِيَـــةوة  ،وة تـشغ هـة خــو
دةياُطيَشيَــــةوة هـــة طةسثيَضـ ــيى خــــو  ،وة سِوويـــاْ ثـ ـآ وةسدةضةسخيَِـ ــآ  ،بــــةسةو
طة ِس ُةوة بؤ ىى خـو  ،هـةو طوُآـو ٓـة َهـةيةى كة كشدوويــاُة  ،ياخــود خـةسيم بـووة
بيلــةْ .
ُ )1اَع ايبٝإ يًطى ، ٟزقِ .)15487( :
ُ )2اَع ايبٝإ يًطى ، ٟزقِ .)15487( :

...

(>>] >9: [ )78; – 1

بـةمَ كؤًةهَـى كــافش ْ  ،ػــةيـاْ ٓــةس صيــاتش طوًــ ِش و طـةسطــةسد ْ بـآًش ديــاْ
دةكـــات ٓ ،ـــةس صيات ــش هــة بـآً ــش ديى بـآئـاكـــاًيى طـةسطـــةسد ُيى ًــايَ ويَش ُي ـى
بؤيــاْ صيــاد دةكـــات  ،وة كـــاتيَم طـةسثيَضـييـــةن دةكــةْ هــة طـةسثيَضـييةكـــاُى خـــو ،
تةاـو و ثاسيَض هة خــو  ،تــشغ هـة سِيرى دو يـى ُ ،اياُـطـ َيـشِيَـــةوة هـة طوُـآــاْ  ،وة
هةوة كة صيـاتش دسيَـزة بــة طوُـآــاْ بـذةْ هةطـةسيــاْ بــةسدةو َ بـّ  ،هـ َييــاْ صيـاد
بلــةْ  ،بـةهَـلـــو ٓـةًيؼـــة ئيِظـــاُى بـآبــشِو هــة صيادكشدُــذ دةبــآ  ،هــة طـــو سبووُى
طوُآـاْ  ،ئةاـاًـذ ُى طوُآـاْ  ،وة ػـةيـاُيـؽ ٓةًيـؼـة ٓـةس بـؤى صيـاد دةكات .
كةو تــة ُ :ــة ًشيظةكــة هــة ئةاـــاًذ ُى ٓــيض كـــاَ هــة طوُآـــة ُااــؤم خش ثةكـــاْ
كةًــةسخةًـيى دةكـات  ،وة ُة ػــةيـاُيؽ هـة ٓـاوكـاسييـلــشدُى  ،صيـاتش دُـةد ُى
ٓـاُـذ ُييـذ  ،كةًــةسخةًيـى دةكـات .

ًةطــــةهةى ثيَِحـــةَ  :دةفـــةسًوىَ  :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ...ﭼ  ،وة ئةطةس تؤ ُيؼـاُةيةكياْ بؤ ُةٓيَِى ( ،هةوةى
كة ئةو ْ د و ى دةكةْ) دةهَـيَّ  :دةبوو ية ٓة َهـيبـزيَشى  ،بوَـآ  ًّ :تةُيـا ػــويَّ ئـةوة
دةكـةوَ كـة هةىيةْ ثةسوةسدطـاسًـةوة بؤَ طـشوؾ دةكشىَ ( ،بؤَ دةُيَـشدسيَ) .
ديــاسة ًةبـةطـــ هــة (عٜــ )١و ث َيــذةضآ ًوةحـي ــضة بــآ  ،ضــوُلة صيسجـاس كـاف ــشو
ًوػـشيلةكـاْ  ،د و ياْ هة ثيَػـةًبـةسى خـاتـةَ  دةكـشد  ،كة ًوةحـيضةيةكـياْ بـؤ
بيَِـآ  ،وةن ًوةحـيضةى ثيَػـةًبـةس ُى ثيَؼـوو .
وة دةػـطواـآ ًةبـةطـ ثيَـى ئـايةتيَـم بـآ بـة دهَى ئـةو ْ  ،تةةبيــش بلــات هـةو
ػـةى كة ئةو ْ ثيَياْ خؤػـة  ،و تة  :دةطواآ ًةبةطـ ثيَى سِطــةكاُى اوسِئاْ بآ ،
دةفـةسًـوىَ  :ئةطـةس ئـايةتيَلـياْ بؤ ُةٓيَِـى  ،كة ئةو ْ بــة دهَــياُة  ،دةهَـيَّ  :بؤضـى
خـؤت ٓـة َهـيِـابزيَـشى ؟ بوَــآ  ًّ :تـةُيا ػــويَِى ئـةو ثةياًـة دةكـةوَ  ،كـة هةىيــةْ
ثةسوةسدطـاسًـةوة بـؤَ دىَ .

ُ َبـ ـاَٜ َٚ ُٙجِـ ُبـ ـٔ : ُٙٛإذَا
ُ َبــ ٢اي َا َٔ ـٌُ ايـُـ ـاٍ َٜجِـبٝـ ـ٘ٔ َ َٚ
وػـــةى (ﮤ) دةهَـــآ َ ( :

ُ َُ َـ ـ ُ٘ ئًطٗـًِطــإٔ ايكَ ٝـِ َع ًَـ ٢بَ ِ ٝـتٔ ايـُ ـأٍ)  ،و تــة ً :ــايَ طـــاًاُى كـؤكــشدةوة بــؤ
َ
ئـةو ذوكٌـ ِش ُةى كة طـةسثةسػــى خـةصيَِـةى دةوهَـةت دةكـات .
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ُ َُ ِعَٗـا)  ،دةبـوو يـة كـؤت كشدبــايةوة ،
كةو تة  :ﭽﮣﮤﭼ ،ياُى ( َيِٛالَ َ
ياخـود ( َيِٛالَ اخِـ َعـ ِستَـٗـا)  ،دةبـوو تـؤ ٓـة َهـيبـزيَـشى بيـٔـيَِى .
ئِحـا خـو ى ثةسوةسدطـاس كة دةفــةسًوىَ  :ﭽﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭼ،
و ت ــة  :ب َوـــآ  :خـــو ضي ــٍ بــؤ بِ ــيَشىَ ثيَـب ــذ ت  ،بــةغ ػـــويَِى ئــةوة دةكــةوَ  ،وة
ثيَػـةًبـةسى خـو  ئةدةبـى هـةطـةيَ خـو ى ثةسوةسدطــاسد هـة هـووتلــةد بـووة  ،وة
ئةدةبــى صيس هــةوة بـةسصتــش بــووة  ،كــة ػــــيَم هــة خـــو د و بلـــات  ،ضــوُلة خـــو ى
بـةسصو ًــةصْ بـؤ خـؤى كـاسبـةجـيَيــةو ص ُــايةو  ،ذيلــٌةت ص ُيـاسيى ًئشةبــاُيى
خـو  ،طِووسياْ ُيـة  ،كةو تــة  :ثيَويظــ ُاكــات ػـــيَلى بـؤ ثيَؼــِياس بلــات  ،خــو
بـؤخؤى دةص ُـآ ضى بة ثيَػـةًبـةسى خاتـةَ بذ ت  ،ك هة ئـايةتــة خـويَِـش وةكــاْ  ،وة
ك هة ًوةحيـضةكـاْ  ،ئِحـا كـة ًوةحـيـضةى بـةسٓـةطــى بـة ثيَػـةًبـةسى خاتـةَ 
ُ ــةد وة  ،هةبـــةس ئــةوة ب ــووة ك ــة ًوةحـي ــضة بـةسٓـةطــةكـــاْ هةطـــةيَ وةفاتـل ــشدُى
ثيَػـةًبـةسةكـاُذ ً ،ةفعـووهـياْ ُةًـاوةو سِييؼــووْ  .ئِحـا طؤضــاُى ًووطــا بــووة ،
صيِذووكشدُ ــةوةى ةيظـ ــا بــووة  ،ذوػــــــشةكةى ؿـ ــاهَس بــووة ٓ ...ـ ــذ  ،بـــةمَ هــة
طـؤُطـةى ئةوةوة كـة ثيَػـةًبـةسى خاتـةَ بـؤ ٓــةًوو بـةػــةس ُيَـشدس وة  ،بــة ثاُـايى
صةًـــ بــــة دسيَـــز يى صةًـــاْ  ،دةبوو يــــة ًوةحــــيضةكةى بــــةسدةو َ بـــآ  ،كــــة
بـــةسدةو ًيؽ بــآ ُ ،ــةدةبوو ًوةحـيضةكـــةى بـةسٓـةطـــ بـــآ  ،وةن طؤضـاُةكـــةى
ًووطـا  ،بةهَـلــو دةبـوو ًوةحـيضةيــةكى و بــآ  ،كـة هــة دو ى خؤيؼــى ئوَمـةتةكــةى
ئــةو ًوةحـيضةي ــاْ هةبـةسدةطـ ــ د ب ــآ  ،بؤي ــة خـــو ى كـــاسص ْ ٓـــةس بـةسُاًةك ــةى
ًوذةمــةد  كـــة دو بـةسُاً ــةى خـو ي ــة دو كــيَـب ــى خـــو ية ٓ ،ـــةس ئةويؼ ــى
كشدة ًوةحـيـضةى  ،كـة ديـاسة ٓــةتا كـيَــب بـةسُاًةكــةى مبـيَِــآ ً ،وةحــيضةكةػى
دةًيَِآ  ،ضوُلة ٓـةس خـودى كـيَـب بـةسُاًةكـة ً ،وةحـيـضةكةيـة .
ج ًٖــٔ ٢ؾــٞ
ن َُــا َ َٜع َ
ضـالَُّ َ
ٓـة َهـبـــةتة ثيَػـةًبـــةس خاتــةَ  وةن هــة كـيَب ــى ( :اإل ِ
نٔ َعــاحٔ اهلل) هــة بـــةسطى ضــو سةَ د  ،بـــة تةفـــــيىَ باطــٍ ك ــشدوة  ،كــة ثيَػـةًبـــةسى
كؤتايـــى خـــو  جطـــة هــة اوسِئـــاْ ٓــيض ًوةحـــيضةيةكى ديلـــةى ُةبـــووة  ،كــة
تةذــةدد ى بـةػــــةسى ثـىَ بلـــات  ،وة ئيظــجاتى ثيَػـةًبـــةس يةتيى خـــؤى ثـآ بلـــات ،
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ئةطـةسُا ثيَػـةًبـةس ً وةحـيضةى ديلةى صيس بووْ  ،وةن  :ئــاو هـةُيَو ثةاةكــاْ
ٓـة َهـقوهَــ  ،خـــو سدْ صيـادكــشدْ  ،بـــةسد هـة دةطــيــذ تةطبيرــات كــشدْ  ،بــاس ْ
()1
بـاسيّ بـة دوةـاى وى ِ س طــةوخؤو  ،طـةهـــآ ػـــى ديلـةؾ  ،كـة هةويَـذ دةاـى
فةسًوودةكـاُيؼـٍ ٓيَِـاوْ  ،بـةمَ ثيَػـةًبـةسى خـو  ئةو ًوةحـيض ُـةى ثيَؼــاُى
ٓــــاوةمُى بـةسِيَـ ــضى د وْ  ،بـــؤ صيـــاتش ئيٌـــاْ بـةٓيَـ ــض بووُيـــاْ  ،وة صيسجـــاس بـــؤ
دةسباصكشدُيـاْ هة طـشفــ هـة ُاسِةذةتييــةن ُ ،ــةن بـؤ ئــةوةى ئيظـجاتى بلــات كـة
خةهَـليِة ! ًّ ثيَػـةًبـةسى خـو َ  ،ضوُلــة اوسِئــاْ بـةطــة بـؤ ئـةوةى ثيَػـةًبــةسو
ئوَمةتةكـةى ئيظـجاتـى ثيَػـةًبـةس يـةتيـى ًوذةمـةدى  ثــآ بلــةْ .

ًةطـــةهةى ػـةػـــةَ  :كــة دةفــةسًوىَ  :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ﭼ  ،و تـ ــة  :ئـــةَ اوسِئــــاُة بـةهَـطــــة بـةسضــــاو سِووُـــى سِيٌَِـــايى
بـةصةيي يـة هـة ثةسوةسدطـاستــاُةوة بـؤ كؤًةهَــيَم بياُـةويَ بشِو بيَــِّ  ،بــةمَ ئةطــةس
ُةيـاُـةويَ  ،هةطـةسى ُاضـاس ُاكشيَـّ .
ﭽﮰﭼيــؽ ك ــة ك ــؤى (بؿــري)٠يــة  ،بـــة ًاُــاى بـةهَـطـــة ديَ  ،وة بـــة ًاُــاى

بـةسضـــاو سِووُي ـى ديَ  ،وةن خـــو فةسًوويــةتى  :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ ،
و تة  :ئيِظـاْ بيِـةسى خؤيـةتى  ،ياخـود هةطـةس خؤى صيس ضان ئـاطـاد سة  ،ئاطــاد سى
ٓـةو يَ ذـاهَـى خؤيـةتــى .
ؿـريَ )٠و (بَؿــأ٥س) طوتــش وة ( :ايبَؿَـسُ حَاضــ ١ايسٗؤ َٜـ ٔ، ١
دةسبـاسةى سِيؼـةى وػـةى (بَ ٔ

قدٓ ايكٖ ٔسٜسٔ ٚ ،بَؿُـسَ ب٘ٔ ٔ :ع ًِـِ  :ﭽ ﮯﮰ ﮱ﮲
ؿـسََ : ُٙزعَٚ ، ُٙايبَؿٔـريُ ٔ
ََٚأبِ َ

﮳ ﯟﭼ طــــه ٚ ،ايعَبؿٗـ ــس  :ايعَ َأَٗـ ـٌُ َٚايع َـ ـسٓف ٚ ،ايعَبِؿٔـ ـريُ ايعٖ ِ ٔس ٜـــ ٚاإلِٜٔكـ ــاح ،
ك ـ ـ َِٓٔ َٚ ، ١٦َ ِٝـُ٘ قٛي ـ٘ ت ايـ : ٢ﭽﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰍﭼ
َٚايـُبِؿٔـ َس : ُ٠ايـُ ٔ
 )1هــة بةسطـــى ثيَِحـــةًى كـيَبـــى ُاوبـــش ود  ،كــة هــة ضاثـــى دووةًــى د  ،بؤت ــة كــيَبـــى ذـــةوتةَ :
(ايـهـعاح ايطـابع) .
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()1

ؿسَا( ، )َ٤بَؿَ ـس) ٓةطـى بيِيِة  ،وة (أَبِؿَ ـسَ )ُٙو تة  :بيِى  ،و
الهمـل َ ،أ ٟتَجِ َـًُـُِٗ بُ َ
قـسٜٔس)ة ( ،بَؿٔـري) و تـة  :بيــِةس ( ،قَـسٜٔس) و تــة  :كـويَــش ،
(بَؿٔ ـري) ثيَضـةو ُةكةى ( َ
وة (بَؿُـسَ ب٘ٔ) و تة  :ص ُـى  ،كـة دةفـةسًوىَ  :ﭽﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﯟﭼ

طـــه  ،و تـة  :ئــةوةى ًـّ بيِـيٍ  ،ئـــةو ْ ُةيـاُــذى ( ،يـاْ ئــةوةى ًـّ ص ُيــٍ ئــةو ْ
ؿـسُ) و ت ــة ( :ايعَأَ َٗـٌُ ٚاي َع َـسٗف)  ،و تــة  :تيَوة ِس ًــاْ ُاط ـ  ،وة
ُةيـاُض ُ ــى) ( ،اي َعبَ ٗ
( َتبِؿٔــري) و تــة ( :اي َع ِسٜـــ ٚاإلٜٔك ــاح) ُ ،اطـــاُذْ سِووُلشدُـــةوة َٚ ( ،ايـُبِؿٔـ ـ َس: ُ٠
كـ )١٦َ ِٝو تة  :سِيػّ  ،وةن خو دةفـةسًوىَ  :ﭽﰅ ﰆﰇﰈ ﰍ ﭼ
ايـُ ٔ
الهمـل  ،و تة  :كـاتيَـم ُيؼـاُة طـشُطـةكـاُى ئيٌَةيـاْ بـة سِووُيـى بـؤ ٓـاتــّ  ،ياخــود :
دةياُلـاتة بـةسضـاو سِووْ  ،وة سِيَياْ ثيَؼـاْ دةد  ،بـةسضـاويـاْ سِووْ دةكـاتـةوة .
هيَشةد خـو دةفةسًوىَ  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ ،ئةو ُة بةسضـاو سِووُي ،
يـــاْ بةهَــــطةْ  ،يـــاخود سِيَ ثيؼـــاُذةسْ  ،هـــة ثةسوةسدطاستاُـــةوة  ،ﭽ﮳ﭼ  ،وة
سِيٌَِــاي ﭽ﮴ ﭼ  ،وة بـــةصةي ﭽ﮵﮶ﭼ  ،بــؤ كؤًةهَــة كةطـــاُيَلى
ئيٌـاُذ س .
كةو تة  :ئيٌاْ يةكظـاُة بــة بـةسضــاو سِووُيـى  ،ئـةويؽ دةبيَــة ًايـةى سِيٌَِـايى ،
ئةويؽ دةبيَـة ًايةى بـةصةيـى  ،و تـة  :بـةٓـؤى ئيٌـاُـةوة  ،ئيِظـاْ بـةسضـاو سِووُيى
بـــؤ ثةيـــذ دةبـــآ  ،وة هــة ئةاـــاًى بـةسضـــاو سِووُييـــذ  ،ئيِظـــاْ بـــةسثيَى خــؤى
دةبيِــآ  ،سِيٌَِــايى دةكـشىَ بــؤ سِ َيــى ِس طــ  ،وة هــة ئةاـــاًى طــشتِى سِ َيــى ِس طــــذ ،
دةبيَـ ــة ػـايظــــةى بـةصةي ــى ًئشةب ــاُيى هوت ــف كــةسِةًى خـــو  ،و تــة  :ه َيــشةد
خــو ى ثةسوةسدطــاس دةيــةويَ بــة كـافشةكــاْ بفــةسًوىَ  :كـة ئةطــةس بـــاُةوىَ ئيٌــاْ

بيَـِّ  ،ثيَويظـــاْ بــة ٓـيض ػـــى ديلـة ُاكــات  ،دو ى اوسِئــاْ  ،ﭽﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ ،ئةَ (اوسِئاْ)ة بةهَـطـة بةسضاو سِووُيــى
 )1رلعاز ايؿخاح  :ف .62 ٚ 61
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سِيَ سِيػ ــّ كـةسةوةيـــة هــة ثةسوةسدطـاست ــاُةوة  ،وة سِيٌَِـايي ــة ًايــةى بـةصةيي ــة بــؤ
كةطـاُيَم كة بيـاُةويَ ئيٌاْ بيَِّ  ،بـةمَ ئةطـةس كةطــاُيَم ُةياُـةويَ ئيٌـاْ بيَـِّ ،
ئــةوة وةن ثيَؼـيِـــاْ دة َه ـيَّ ( :كـةطـــيَم بـــة تؤب ــضيى بِ َيــشى بــؤ ًــاصوو ْ  ،هــة د سىَ
ٓة َهـِاسِو ُـآ)  ،و تة  :تةًاػـاى دسةخـةكـة ُاكـات ديَـةوة دةهَـآ ً :اصووَ ُةٓيَِـاوْ ،
ضوُلـة دسةخـةكـة ًـاصووى ثيَـوة ُةبووْ  ،ضوُلة تةًاػـاى د سةكةى ٓةس ُةكشدوة .
ٓـةسوةٓـا ثيَؼـيِـاْ طوتـوويـاُة ( :ئةطـةس دص دصبـآ  ،تاسيلـةػـةو صيسْ).

ًةطــــةهةى ذةوتـــةَ  :خــــو دةفـــةسًوىَ  :ﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ  ،وة ٓــــةس كــــاتيَم اوسِئــــاْ خــــويَِش  ،طـــويَى بـــؤ
ٓـةهَدـةْ بـآ دةُـط بـّ  ،بؤ ئـةوةى بـةصةييــاْ هةطـةيَ بِـويَِـشىَ .
ط ُِعٔ  ،ألَْٖـُ٘ إٔ َُْٖا َٜهـ ُٕٛبكَؿِـدٕ َْٝٔٚـَ َٚ ٕ١تُِٝٛـ٘ احلَاضـٖ١
إلضـعَُاعُ أَ ِب ًَؼُ ََٔٔ اي ٖ
دةهَـآ ( :ا ٔ
إلضــعَُاع حَ ٖعــ ٢الَ َٜهــ َٕٛغــا ٔغالّ
نـ٘ٔ  ،اإلِْٔؿــا ٔ  :ايطٗهــ ُ ٛألَُِـ ـٌ ا ٔ
إلدِزَا ٔ
إٔي ـ ٢ايهَ ــالَّٔ ٔ
()1
َعـٔٔ اإلٔحَاطـ ١بهُ ـٌٓ ََا َٜكِ ـسَأ) و تـة ( :إٔضــعَُاع) صيَــذةسِييى ًاُــاى صيـاتشى تيَذ يـة
هة (ضَـُِع) ( ،ضَـ ُٔعَ) و تـة  :بيظـــى  ،بــةمَ (اضــع َُعَ) ًاُاكـةى بــةٓيَضتشة  ،ضوُلــة
(إٔضــعَُاع) بـة ُيةتةوة دةبآ  ،وة بــة ئـاًااـذ سيــيةوة دةبـآ  ،وة بــةوة كـة ٓـةطـــى
بيظــِ ئـا ِس طــةى اظـةكـة بلـةى  ،بؤ ئـةوةى هيَـى تيَبطــةى ( ،إِْٔؿــا ٔ)يـؽ بشيـيـة
هة بـآ دةُطيى بؤ ئةوةى طـوىَ بطـشى  ،تـاكـو ٓـيض ػـــيَم ُةبيَـــة ٓؤكــاسى ئـةوة كـة
ئيِظــاْ ئـةوةى دةخـويَِـشىَ  ،هـيَى تيَِـةطـات .
ثيَػـةًبـةسى خـو  دةسبـاسةى طويَطـشتّ بؤ اوسِئـاْ فةسًوويـةتى  :ش ََـا َأذَٕٔ اهللُ
ُ ـُ٘ َأحِ َُ ـد
خسَ َ
جَٗ ـ ـسُ ٔب ـ٘ٔز {أَ ِ
طـ ـٔٔ ايؿٖ ـ ـَ َٜ ٔ ِٛع َػـ ـٖٓ ٢بٔايكُ ـ ـسِعٕٔ َِ ٜ
ػــََ ٕ٤ٞـ ـا َأذٔ َٕ ئـ َٓـ ٔب ــ ٞحَ َ
ئ َ
طـ ًٔ ِْ بـسقِ ََٚ ، )792( :أ ُبـ ٛدَاَ ُٚد ب ـسقِ :
دـازٔ ٟٗبـسقِ ِ ََُٚ ، )7044( :
بـسقِ َٚ ، )9804( :ايبُ َ
حبٖـ ـ ـإَ بـ ـ ـسقِ  ، })752( :و تـــــة خـــ ــو
(َٚ ، )1473ايٖٓطـ ـــا ٗٞٔ٥بـ ـ ـسقِ َٚ ، )1017( :ابِـ ـ ـُٔ ٔ
ُةيبيظــوة  ،ياخـود طويَـى ٓـة َهـِةخظـــوة بـؤ ٓيــض ػـــيَم  ،بــة ئةُـذ صةى ئـةوة كـة
طـويَـبيظــى ثيَػـةًبـةسيَلـى دةُـط خـؤؾ بووة  ،كـة دةُطى بـة اوسِئـاْ ىس ُذيتـةوة .
 )1تؿطري ايكسعٕ احله ، ِٝج  ،9ف .471
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ٓـةسوةٓـا هة فةسًايؼــيَلى ديلـةد ثيَػـةًبــةسى خــو  فةسًوويـةتى  :ش َيـِٝظَ
َٖٔٓ ــا ََــِٔ يَـ ـِِ َٜعَ ــ َػٖٔ بٔا ِيكُـ ــسِعٕٔز {َأخِ َسَُــُ٘ ايبُدَـ ـازٔ ، ٟٗبــسقِ  })7089( :و تـــة ٓ :ــــةس
كةطــــيَم دةُطــــى خــؤى بـــة اوسِئـــاْ ُةىسيَـِيَـ ــةوة  ،بـــة دةُط ــى خ ــؤؾ اوسِئـــاْ
ُةخـويَِـآ  ،هـة ئيٌَـة ُيــة .
ٓـةهَبـــةتة ٓـةسكةطـــة هةاــةدةس خــؤى  ،كةطـــى و ٓـــةية خـــو ى ًئـشةبـــاْ و ى
خـو َهقـاُــذوة  ،هــة بِــةسِةتةوة دةُطــى خؤػـــة  ،بـــةمَ دةبـآ ئيِظـــاْ ئــةو كـــاتةى كــة
اوسِئـاْ دةخـويَِـآ ٓ ،ـةوهَبذ ت بـة دةُطى خـؤؾ اوسِئــاْ خبـويَِــآ  ،بــة ثيَـى تو ُـاى
خ ــؤى  ،وة بـــة ػ ـيَوةيةن بيدـويَِ ــآ كــة هةطـــةيَ ويقــاسو سِ َيــضو ذوسًــةتى اوسِئـــاُذ
بطواـآ  ،بـة ثيَـى تو ُـا دةُطـى خـؤى ثـآ بـالسيَـِيَــةوة .
ض ــُٔع)  ،و تــــة  :خـــــو
ػـ ــ ، ٕ٤ٞأَ ٟاض ـــع َُعَ أََ ٚ
هلل ئ َ
وة كــــة دةفــــةسًوىَ ََ ( :ـ ــا َأذَٕٔ ا ُ
ُةيبيظـــــوة  ،وة طـــويَى ُةطـشتــــوة بـــؤ ٓـــيض ػـــــيَم  ،بــــة ئةُـــذ صةى ئـــةوة كـــة
ثيَػـةًبـةسيَلـى دةُـط خـؤؾ اوسِئـاْ دةخـويَِـآ  ،بـة دةُط ىس ُـذُـةوةوة .
ئِحـــا ٓـــةس ه ــةوباسةوة كــة ذوك ــٌى طويَـطـــشتّ بــؤ اوسِئـــاْ ضؤُ ــة ؟ ص ُاي ــاْ صيس
ػــياْ طوتوة  ،بـةمَ ئيٌَة هةريَـش طـةسباطـيَلـذ  ،بـةُـاوى (ذوكٌى طويَطـشتِى ًشيظــ
بؤ اوسِئـاْ خـويَِذْ) باطـةكـة دةتويَـزيـِـةوة :
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باســيَـك دةربــارةى :

حو كمي كو يكرتني مر و ﯟف بو قو ر ئا ن خو يند ن
7

7

7

7

7

ثيَؼـــةو ى تو َيــزةسةو ُى اوسِئـــاْ (ايطــى )ٟهةوب ــاسةوة  ،ئــةَ ػـــويَِةو سة ديَِــــآ :

{عَــِٔ ضَــ ٔٝد بِــٔ ُُبَ ــِٝس َٜكُــ ٍُٛؾٔــ ٞقَٛي ــ٘  :ﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
ألقِـ ـخََٜٚ ، ٢ـ ـ ِّٛايؿٔطـ ــس ،
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ  ،قَـ ـاٍَ  :اإلِْٔؿـ ــا ُ َٜ :ـ ـ ِّٛا َ
()1

ال ٔ ، }٠و تــة  :طـــةةيذى كـــوسِى
ؿـ َ
َ َٜ ٚـ ِّٛاجلُُُ َ ـ ٔٔ َٚ ، ١ؾ َُ ٝـا َٜجِ َٗ ـسُ ب ـ٘ٔ اإلٔ ََ ـاُّ َٔ ـ َٔ اي ٖ
جوبـةيش هة تةفظـيـشى ئـةو ئــايةتةد كــة دةفـةسًــوىَ { :ئةطــةس اوسِئــاْ خـويَِــش ،
طـويَـى بـؤ ٓـةهَدـةْ بيَـذةُط بـّ  ،بؤ ئةوةى خـو بـةصةييــاْ هةطـةيَ بِويَِــآ  ،يـاْ
بـةصةييــاْ هةطـةيَ بِويَِـشىَ} طوتوويـةتى  :طويَطــشتّ بـؤ خــويَِذُى اوسِئــاْ  ،سِيرى
جةرُـى اوسبـاُة  ،وة سِيرى جـةرُى سِةًةص ُـة  ،وة سِيرى جوًـعـةية  ،وة ئةو كـاتةيـة
كة ثيَؼــِويَز (إَـاّ) دةُط بـةسص دةكـاتةوة بـة اوسِئـاْ خـويَِـذُةكـةى .
و تة  :ئةو ُويَـز ُةى كـة دةُطيـاْ ثآ بـةسص دةكشيَــةوة  ،هةو كـاتاُةد  ،دةبآ طــوىَ
بؤ اوسِئـاْ خـويَِذْ بطــيـشىَ .
وة هة (ؾـخَ ٝطًِ)د ئةَ دةاة ٓــاتوة  :ثيَػـةًبــةسى خــو  فةسًوويـةتى :
شٔإذَا قَـ ــسَأَ اإلََ ــاُّ ؾَأَِْؿٔـ ــعُٛاز {َأخِ َسَُـ ـُ٘ َُطِـ ـ ًٔ ِْ بـ ـسقِ َٚ ، )404( :ابِـ ـُٔ ََاَُـ ـِ٘ ب ــسقِ :
( })847و تة  :ئةطـةس ثيَـؼـِويَـز اوسِئـاُى خـويَِـذ  ،بــآدةُط بـّ طـو َى ٓـةهَدـةْ .
()2

(ذلُــد زغــٝد زق ــا) هــة تةفظـيـــشةكةى خــؤى د دةهَـــآ ( :حَ َهــ ٢ا ِب ـُٔ ايـُ ِٓـ ـرٔز
ؿـالََٚ ٔ٠اخلُطِبــَ َٚ ، ١ذ ٔيـوَ ألَٕٖ
إلضــعَُاع َٚاإلِْٔؿــا ٔ ٔؾــ ٞاي ٖ
ُــٛح ا ٔ
ُ َُــاع َع ًَــَ ٢عـدَّٔ ُ ُٚ
اإلٔ ِ
حسَاجْ عَعٔ ٝـِ . )...
نٌٓ ََِٔ َٜطِ ـ َُعُ أَحَ ـدَاّ َِ ٜكسَأُ  ،ؾٔ ٝـ٘ٔ إٔ ِ
إٔ ِٜجَـا َب َُُٗا َعًَُ ٢
ُ )1اَع ايبٝإ  ،يًطى ، ٟزقِ .)15541( :
 )2تؿطري ايكسعٕ احله ، ِٝج  ،9ف .471
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كةو تـة ٓ :ةسضةُذة سِو هَةتى ئـايةتةكة كة ثيَويظـ بووُى طويَطـشتّ  ،دةطـةيةُآ ،
ٓـةسوةٓــــا ئـــةو ػـويَِــــةو س ُة كـــة دو يـــي ٓـةُذيَلــــى ديلةػـــياْ ديَـــِ ً ،اُـــا
سِو هَـةتييةكـةياْ ئةوة دةطـةيةُـآ  ،كة هةطـةس ًـشيظــ ثيَـويظـ بـآ ٓةس كــات دةُطــى
اوسِئأه خويَِــذُى بيظــ طـويَ بطــشء  ،بــةمَ (ذلُـد زغـٝد زقــا) دةهَــآ  :ئيبِـو
لـمىنذيـــز يةكـذةُطـــيى ص ُايــاُى ٓيَِـــاوة هةطـــةس ئــةوة  ،كــة ثيَويظــــ ُيــة طــويَ
ٓـةهَبدــشىَ بيَــذةُطيى بلــشىَ ُ ،ـة هـة ُويَــزد بـؤ اـوسِئــاْ خــويَِذْ ُ ،ـة هـة كــاتى
وتـاسد  ،ضـوُلة فةسِصكشدُــى طويَطــشتّ بــآدةُط بـووْ  ،هةطــةس ٓــةس كةطـيَم كـة
طويَى هـيَيـة اوسِئـاْ دةخـويَِـشىَ  ،طـةغوَـةت كشدُيَـلـى ًةصُـى تيَــذ ية .
ٓـةهَبـةتة ًةبـةطــى ئةوةية ٓـةس كـات وتاسبيَز وتاسى د  ،يـاْ اوسِئــاْ خويَِــذس ،
بـةتايبـةت هةَ سِيرطـاسةد ٓ ،ـةس كـات هـة بوَـِذطـؤيةكــةوة بيظـــ  ،كةطـيَم اوسِئــاُى
خـويَِ ــذ  ،ئةطـــةس سِو َهــةتى ئـــايةتةكة وةسبطـــشى  ،دةب ــآ فةسِصب ــآ هــة ػـــويَِى خــؤت
د بِيؼــى بـآدةُـط بــى ٓ ،يـض ئيؼــ َيـم ُةكــةى !
بـــةمَ دةهَــــآ  :ئــةوة طـةغوَـةتـلـشدُ َيلــى طـــةوسةى تيَذ يــة  ،بـــةمَ ئـــايا طويَـطشتـــّ
هةطـةس ُويَـزكـةسةكـاُيؽ فـةسِص ُيـة ؟ دياسة وةن دو يـى باطــى دةكـةيّ ِ ،س ى صيـاتشى
ص ُايــاْ و يـة كــة بـةُظبـــةت ئةو ُــةوة  ،ثيَويظــــة  ،ضــوُلة ئــةو ْ ٓـــةس ئيؼـــةكةياْ
بشيــيـة هة ُويَــزكشدُةكـة  ،وة ئةو ُـةى كة د ُيؼــووْ طوىَ هـة وتـاسبيَـــز دةطــشْ ،
ُابـآ بـة ػـــى ديلـةوة خبافـوَــيَّ ٓ ،ــةس دةبـآ طـوىَ ٓـةهَدــةْ  ،بــةمَ ئـةوة خةهَــلى
ديلـةى دةسةوةى ًضطـةوت  ،خةهَـلـى ديلـةى غةيـشى ُويَزكـةس ُاطـشيَــةوة  ،ضوُلــة
ًايــةى طـةغوَـةتييــة بؤيــاْ  ،ئيظــالًيــؽ خــو طـةغوَـةتلشدُــى تيَــذ د ُـةُــاوة :

ﭽ ...ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ...ﯴﭼ احلـج .
ئِحـا با تةًاػـاى ئةو ضـةُذ فةسًايؼــةؾ بلـةيــّ :

ُ َٗسَ ؾٔٗٝـا بٔا ِيكٔ ـسَاَ ، ٔ٠َ٤ؾكَاٍَ :
 )1ش َعـِٔ أَبٔـُٖ ٞسَِٜـسَ : َ٠إَٖٔ اي ٖٓبٔ  ٖٞاِْؿَـسَفَ َٔ ِٔ ؾَ ـالََ ٕ٠
ُـٌْ َْ :ـ َ ــِِ َٜــا َزضـ ــ ٍَٛاي ًٖـ٘ٔ َ ،ق ــاٍَ  :إْٔــٞ
حـدْ َِٔٓهُ ــِِ عْٔؿ ــّا؟ َؾ َكــاٍَ زَ ُ
َٖـ ـٌِ قَ ــسَأَ ََ ٔـ ٞأَ َ
أَقُ ــََ ٍُٛــا ئ ــ ٞأَُْ ــا َشعُ ا ِي ُكـسِعَٕ؟ َ ،ق ــاٍَ  :ؾَاِْعَ ــَٗ ٢اي ٖٓــاعُ َعـٔٔ ا ِي ٔكـسَاَ ٔ٠َ٤ــع َزضــ ٍٔٛاي ًٖـ٘ٔ
ض ـ ُٔ ُٛا َذ ٔي ـوَ َٔ ـِٔ
حـ َ َ
ؿ ـ ًََٛا ٔ ٔ ،
ُ َٗ ـسَ ٔؾ ٝـ٘ٔ اي ٖٓ ٔب ـٔ  ٗٞبــا ِي ٔكسَا َٔ ٔ٠َ٤ـَٔ اي ٖ
 ؾَُٔ ٝــا َ
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ُـُ٘ ََا ٔيـو بـسقِ ََٚ ، )193( :أحِ َُـد بـسقِ َٚ ، )7994( :ا ِبـ ُٔ
َزضــ ٍٔٛاي ًٖـ٘ٔ ز {َأخِ َس َ
طـ ْٔ َٚ ،ايٖٓطــا، ٗٞٔ٥
غ ـِٝبـ ، ١بسقِ َٚ ، )3776( :ايعس َٔ ٔر ، ٟٗبـسقِ َ َٚ )312( :قـاٍَ  :حَ َ
َأبَ ٞ
ح ٖب ـإَ ب ـسقِ  ، })1843( :و تــة :
ُ ـِ٘ ب ـسقِ َٚ ، )848( :ا ِب ـُٔ ٔ
بسقـ ـِ َٚ ، )919( :ا ِب ـُٔ ََا َ
ئةبو ٓــوسِةيــشِة خــو هــيَى ِس صى بـــآ  ،دةهَــآ  :ثيَػـةًبــةسى خــو  جـاسيَلــياْ
ُو َيــزيَلى كــشدوة  ،كــة دةُطــى ت َيــذ بـــةسصكشدةوة (جــا ُو َيــزى ػ ـيَو ْ ب ـآ ُ ،و َيــزى
خةوتِ ــاْ ب ـآ ُ ،و َيــزى بـةي ــاُى ب ـآ  ،ئــةو طـ ــآ ُو َيــزةْ كــة دةُطيــاْ ت َيــذ بـــةسص
دةكشيَـــــةوة) ئِحـــا دو ى ئــةوةى كــة هــة ُويَزةكــةى ب ـؤوة  ،فــةسًووى  :ئـــايا ٓــيض
كـــاًـاْ ئيَظــــا اوسِئـــاُـاْ هةطـــةيَ ًــّ خـويَِ ــذ ؟ ثياو َيــم طــوتى  :بـة َه ــآ  :ئــةى
ثيَػـــةًبةسى خـــو ! ثيَػـةًبـــةس  فــةسًووى  :طوت ــٍ ( :و تــة  :هــة د َهــى خؤًــذ
طوم) بؤضى كة كـاتـآ اوسِئـاْ دةخــويٍَِ  ،يةكــيَلى ديلـةؾ اوسِئــاْ دةخـويَِــآ !
دةي ــةوىَ ثيَؼــٍ بلةويَـــةوة  ،ياخـــود اوسِئـــاُةكةى هةطـة َه ــٍ تيَلـذةطـي ــشىَ ! ئِحـــا
دةهَــآ  :دو ى ئــةوة خة َهــم هــةو ُويَز ُــةد كـة ثيَػـةًبـــةسى خـــو  دةُطــى ت َيــذ
بـةسص دةكـشدُةوة و صيـاْ هة اوسِئـاْ خـويَِذْ ٓيَِـا هةطـةيَ ثيَػـةًبـةس . 
بــــةمَ ديـــــاسة هـــة ُويَـــــزة ثةُٔـاُـةكــــاُذ ذوكـٌةكــــةى جيـــــاية  ،وةن هـــة
فةسًوودةكـاُى ديلـةد دء .
عِٗــسٔ  ،أَٔٚ
ؾـ ــالَ َ٠اي ٗ
 )2شعَــِٔ ٔعُِـ ــسَإَ بِــٔٔ حُؿَـ ــ ِ ٕٔٝقَـ ــا ٍَ ؾَـ ــًٖ ٢بَٔٓ ــا زَضـــ ٍُٛايًٖــ٘ٔ َ 
ضـَِ زَبـوَ األَ ِع ًَــ٢؟ َ ،ؾكَ ــاٍَ زَُُ ــ ٌْ  :أَ َْــا
طــب ٔ ا ِ
خ ًِ ٔؿـ ٞبٔ َ
ا ِي َؿِ ــ ٔس َ ،ؾ َكــاٍَ  :أَٜٗهُ ــِِ قَ ــسَأَ َ
خسََُ ـ ـُ٘
َٚيَـ ــِِ أُ ٔزدِ ٔبٗـــا إٔالٖ ا ِيدَِٝـ ـ ـ َس  ،قَ ــاٍَ  :قَــدِ َع ًُِٔ ـ ـتُ إَٖٔ َب ِكَ ــهُِِ خَا َيجَٓٔٝـٗـــاز {أَ ِ
َُطِ ـًِْٔ بسقـ ـِ  ، })913( :و تة  :ةيٌ ِش ُـى كــوسِى ذوؿــةيّ  ،دةهَــآ  :ثيَػـةًبــةسى
خـــو ُ و َي ــزى ُي ــوةسِي  ،ياخـــود ُو َي ــزى ةةطــــشى بــؤ كشدي ــّ ( ،دي ــاسة دو ى
ئــةوةى كــة طــووى د وةتــةوة) فــةسًووى  :كـاًةتـــاْ هــة دو ى ًِــةوة طـــووسِةتى
(األَ ِعًَ)٢ى خـويَِـذ ؟ ثيـاويَـم طوتـى  ، ًّ :وة ٓيض ًةبـةطـــيَلٍ ُـةبوو جطــة هـة
ضـاك ــة  ،ثيَػـةًبـــةسى خـــو  فــةسًووى  :ص ُــيٍ كــة يةكيَل ـــاْ هةطـــةيَ ًِــذ
دةخيـو َيـِـذ ُ ،اكؤكيـى دةكشد  ،ياْ ثيَؼـبـشِكـةى دةكـشد .
ديـاسة ثيَػـةًبـةسى خـو  دةُطــى ئــةوى بيظـــوةو  ،سِةُطــة خـةسيم بووبــآ
هـيَى تيَلــةيَ بــآ .
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ؾ ـًٖ ٢بٔـ َٓـ ـا َزض ــ ٍُٛاي ًٖ ـ٘ٔ  ايؿٗ ـ ـ ِب َ  ،ؾَثَ ُكًَ ـ ـتِ
ت  ،قـَـاٍَ َ :
 )3ش َع ـِٔ ُع َبـ ـادَِ َ٠ب ـٔٔ ايؿ ــأَ ٔ
ن ـ ِِ َت ِكـ ـسََٚ َُٕٚ٤زَا َ٤إََٔأَهُ ـ ـِِ َ ،ق ـ ـاٍَ :
ف َ ،قــاٍَ  :إْٔـ ـ ٞأَزَا ُ
ؿ ـسَ َ
َعًَ ِٝـ ـ٘ٔ ا ِي ٔك ـسَاَ ، ٠ُ َ٤ؾ ًَـ ـُٖا اِْ َ
ؾــالَ٠
ُقًِ ــَٓا َٜ :ــا َزض ــ ٍَٛاي ًٖـ٘ٔ  ،إَٔٚ ٟاي ًٖـ ٔ٘ َ ،قــاٍَ  :ال َت ِؿ َ ًُــٛا إٔال بٔ ــأُّ ا ِي ُك ـسِع ٕٔ  ،ؾَإٔ ْٖـُ٘ ال َ
ح َُــد بــسقِ َٚ ، )22723( :أَ ُبــ ٛدَا ُٚدَ بــسقِ ، )823( :
ُ ـُ٘ أَ ِ
خسَ َ
ٔي َُ ـِٔ َي ـِِ َٜكِ ـ ـسَأِ بٔٗ ــاز {أَ ِ
ح ٖبــإَ بــسقِ )1785( :
طـْٔ َٚ ،إ ِب ـُٔ ٔ
ح ـدٜٔثْ حَ َ
َٚايعس َٔـرٔ ٟٗبــسقِ َ َٚ ، )311( :قــاٍَ َٖ :ـرَا َ
َقاٍَ غ ـ ٝب األزْؤٚط  :إضٓادَُ ُٙق ٔ ، }ٟٛو تـة  :ةوبـادةى كــوسِى ؿــاًي خــو هيَـى
ِس صى ب ــآ  ،دةهَــــآ  :سِير َيــم ثيَػـةًبـــةسى خـــو ُ و َيــزى بـــةياُى بــؤ كشدي ــّ ،
اوسِئـاْ خـويَِذُـةكـةى هةطـةس اوسغ بوو  ،كـاتيَـم طـووى د يةوة فـةسًووى  :ئايـا
ئ َيــوة ُابيــٍِ ٓـةُذيَلـــاْ هــة ثؼـ ثيَؼــِويَزةوة (هــة ثؼـــ ثيَؼــةو يةكةتــاُةوة)
اوسِئـــاْ دةخـويَِ ــّ ؟ دة َه ــآ  :طومتــاْ  :بــا ئــةى ثيَػـةًبـــةسى خـــو ِ س طـ ـــة ،
فةسًـووى  :دةجا و ًةكةْ ً ،ةطةس (أُّٗ اي ُكسِعٕ) (و تة  :طـووسِةتى فاتيرة) ضوُلـة
ٓـةس كةطيَم طـووسِةتى فاتيرة ُةخـويَِـآ ُ ،ويَـزةكـةى بةسُاكـةوىَ ( ،و تة  :هةطةيَ
ئيٌاًذ ُابآ اوسِئاُى ديلة خبـويَِـشىَ  ،جطة هة طـووسِةتى فاتيرـة) .
 )4ش َع ـِٔ أَ ٔبـ ـُٖ ٞسَ ِٜـ ـسَ َ٠عَ ـ ـٔٔ ايٖٓ ـ ٔبـ ـَ  ٞق ـ ـاٍَ  ََ :ـ ِٔ ؾَ ـ ـًٖ ٢ؾَ ـ ـالَ َّ ٠ي ـِِ َِ ٜك ـسَأِ ٔؾـ ٗٝــا ب ـأُّ
طـ ًٔ ِْ
ُُ٘ َأحِ َُد بسقِ ِ ََُٚ ، )7823( :
خسَ َ
ايكُ ـسِعٕٔ َؾٗٔ َٞخٔـدَاجْ  ،ـال اّ َغ ـِٝـسُ َتَُإّز {أَ ِ
بـ ـسقِ ََٚ ، )876( :أ ُبـ ـ ٛدَاَ ُٚد بـ ـسقِ َٚ ، )821( :ايعس َٔـ ـ ٔر ٟٗبـ ـسقِ َٚ ، )2953( :ايٖٓطـ ــاٗٞٔ٥
حبٖإَ بسقِ  ، })776( :و تـة  :ئـةبو
بسقِ َٚ ، )909( :ابُِٔ ََاَُِ٘ بسقِ َٚ ، )838( :ابُِٔ ٔ
ٓـوسِةيـشِة خـو هـيَي ِس صي بآ  ،دةهَــآ ثيَػـةًبـةس  فةسًوويـةتي ٓ :ــةس كةطــيَم
ُويَـز بلـات (أُّ اي ُكسِعٕ)ى تيَذ ُةخـويَِــآ {يةكــآ هـة ُاوةكــاُي طــووسِةتي فاتيرـة
بشيـية هة (أُّ ايكُـسِعٕ)} ئةوة ُويَـزةكةي ُاتةو وة ُ ،ويَـزةكةي ُاتةو وة ُ ،ويَزةكةي
ُاتـةو وة { ،دو ييؽ بؤ دهَـِيـايى فةسًووي َ (} :غـِٝـ ُس َتَُإّ) ُويَزةكـةي ُاتـةو وة .
ٓـةس بؤيةؾ صيس هة ص ُاياْ جطـة هة (أبـ ٛحٓٝؿـ )١سِةمحـةتى خــو ياْ هـــآ بــآ ،
ِس ياْ و يـة كة هـة ٓـةًوو سِكـاتيَلـذ فةسِصة طــووسِةتي فاتيرـة خبــويَِشيَ  ،ئةطــةسُا
ئةو ُـويَـزة بـةسُاكــةويَ .
ئِحـا يةكـيَم هة ِس وييةكـاْ كة و ثيَـذةضـآ فـاسغ بووبــآ  ،كـة ئـةو طـةسضــاوةى
ًّ هيٌَةوة ٓيَـِـا ُاوةكةى ُةٓيَِـابوو  ،دةهَـآ َ ( :ؾ ُكًِت َٜ :ا أَبَا ُٖسَ ِ ٜـسَ ! َ٠إْـ ٞأَحَِٝـا َْ ـ ّا
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طـو َ ،ؾـإْٔٞ
ضـٔ !ٗٞؾـَْ ٞؿِ ٔ
أَنـَٚ ُٕٛزَا َ٤اإلََٔأّ َ ،ؾ َػ َُصَ ذٔزَا ٔعـَ َٚ ، ٞقـاٍَ ٔ :إقِـسَأِ ٔبٗــا َٜـا ؾَازٔ ٔ
ؿـال ََ ٠ب ِ ٝـٓٔٞ
ت اي ٖ
طـ ُِ ُ
ضـ ًٖ َِ َُ ٜكـَ : ٍُ ٛقـا ٍَ اي ًٖـ ُ٘ َ :ق َ
ؾًٖ ٢اي ًٖ ُ٘ َع ًَ ِٝـ ٔ٘ ََ ٚ
ض ُٔ ِت َزضـ ٍَ ٛاي ًٖ ٔ٘ َ
َ
()1
ؿؿَ ِ ، ٔٔٝؾَٓٔؿِؿُٗا ئَْٔٚ ، ٞؿِـؿُٗا ٔي َ ِبدٔٔ َٚ ، ٟي َ ِبدََٔ ٟا ضأ ٍَ ، )...ئةو
َٚبَِٝـَٔ َع ِبدِٔ ْٔ ٟ
ِس وييـة كة دياسة هة ُةتةوةى فاسغ بووة  ،دةهَـآ  :طوم  :ئةى ئةبو ٓـوسِةيــ ِشة ! ًّ
جاسى و ية هة ثؼـ ئيٌاًةوة دةمب  ،ئايا طـووسِةتى فاتيرة ٓـةس خبـويَِـٍ ؟ دةهَــآ :
ئةبو ٓـوسِةيـ ِشةؾ دةطــى طـةياُذة اؤهَــٍ طـوتى  :ئةى فاسطــيى ! هـة دهَــى خؤتــذ
بيدويَِـة (ياُـى  :هةبةسخؤتةوة بيدـويَِة  ،بـة دةُطى ُـضَ )  ،طويٍَ هة ثيَػةًبـةسى
خـو  بوو  ،دةيفةسًوو  :خو فةسًوويةتى ُ :ويَزَ هة ُيَـو ْ خؤَ بةُذةكةًذ
كشديتـة دوو ُيـوة ُ :يـوةى بؤ ًِـةو ُيوةى بـؤ بـةُذةكةًــة  ،وة بـةُذةكــةَ ٓــةس
ػــيَلٍ هــآ د و بلـات  ،ثيَـى دةدةَ  ،كة ئةًـة دةاى فةسًوودةكـةية :
شعَِٔ أَبُٖ ٞسَٜسَ ،  َ٠قَـاٍَ  :ضَـُٔ ِتُ زَضــ ٍَٛاهلل َٜ كُـ : ٍُٛقـاٍََ ا ُ
هلل
تَ َايـَ : ٢قطَُِتُ ايؿٖالَ َ٠بََٚ ٢ِٔٓٝبَ َِٔٝعَ ِبدْٔٔ ٟؿِؿََٚ ، ِٔٔٝئ َ ِبدََٔ ٟا ضـاٍَ ،

ؾَــــ ـإٔذَا قَــــــاٍَ ايِ َبِــــ ـدُ  :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ  ،قَــــــاٍَ اهللُ
ت ايـــ : ٢حَُٔـ ـدَْ ٞعَبِـ ـدَٔٚ ، ٟإذَا قَـــاٍَ  :ﭽﭛﭜﭼ  ،قَـــاٍَ اهلل
ت ايـ : ٢أَ ِٓـ ٢عًََ ٖٞعَبـدٔ ، ٟؾَـإٔذَا قَـاٍَ  :ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ  ،قَـاٍَ :

ََجٖــدَْ ٞعَبِـــدَٔٚ( ٟقَـــاٍَ ََــسٖ : ّ٠ؾَــٖٛضَ إيَــ ٖٞعَبِــدٔ )ٟؾَـــإذَا قَـــاٍَ  :ﭽﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭼ  ،قَاٍَ َٖ :ـرَا بَِٔٓٝـَٚ ٞبـ َِٔٝعَبـدَِٚ ، ٟئ َبـدٟٔ

ََاضــــــ ـ َأ ٍَ  ،ؾَـــــــإذَا قَـــــــاٍَ  :ﭽﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ  ،قَ ـ ـ ـاٍَ اهللُ :
طـ ـًِْٔ  ،})1904( :و تــة  :ئةبـــو
ُ ـُ٘ َُ ِ
َٖ ـرَا ئ َبِ ـدَٔٚ ٟئ َبــدََٔ ٟـاض ــاٍَز{أَخسَ َ
ٓـوسِةيـــشِة خـــو هيَــى ِس صى بــآ  ،دةهَــآ  :طويَـــٍ هــة ثيَػـةًبـــةسي خـــو  بــوو
 )1أحهـاّ ايكسعٕ  ،البٔ اي ـسبـ ، ٞج  ، 2ف .365
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دةيف ــةسًوو  :خـــو ى بـــةسص دةف ــةسًوىَ ُ :و َي ــزَ هــة ُ َيــو ْ خــؤَ بـةُذةك ــةَ د
كـشدوة بـة دوو بـةؾ  ،وة بـةُذةكـةَ ٓـةس ػــيَم كــة هيٍَ د و بلـات  ،دةيــــذةًـآ

كاتيَم بةُذة طوتي  :ﭽﭖﭗﭘﭙﭼ ،خو دةفـةسًويَ :

بةُذةكــةَ طــــايؼي كــشدَ  ،وة ٓــةسكات طــوتي  :ﭽﭛ ﭜﭼ  ،خـــو

دةفـةسًويَ  :بـةُذةكةَ ًةدذـي ًِــي كــشد  ،وة ٓـةسكــات طـوتي  :ﭽﭞ ﭟ
ﭠﭼ  ،خـو دةفةسًويَ  :بةُذةكةَ ًِـي بة خاوةْ ػلؤو ثاية بـةسص وةطـف
كشد { ،وة جــاسيَم فـةسًووى  :بةُذةكـةَ ئيؼــوكاسى خـؤى بــة ًـّ طـــجاسد} ،وة
ٓةس كــات طـوتى  :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ  ،خــو دةفــةسًويَ :

ئةوة هة ُيَو ُي ًّ بةُذةكةَ د يةو  ،بةُذةكةَ ٓـةس ػــيَلٍ هــآ د و بلـات  ،بـؤى
دةبـآ (و تة ً :اد َ ًين بـةو ًةدح وةطـفاُة وةطـف كـشد  ،هةوةو دو ٓةس ػــيَلٍ
هيَذ و بلـات دةيذةًـآ

ثيَي دةبـةخؼــٍ) وة ٓـةسكــات بــةُذة طوتــي  :ﭽﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭼ  ،خـو دةفـةسًويَ  :ئةوة بؤ بـةُذةكةًة  ،وة بــةُذةي
ًّ ٓـةس ػــيَلٍ هـآ د و بلـات  ،ثيَي دةبـةخؼـٍ .
ًةبـةطــــى ئــةوةبووة كــة هةبـــةسخؤيةوة بيدـويَِـــآ  ،كــة طوتوويـــةتى ( :ؾٔ ــٞ
ْؿطو) و تـة  :هةبـةسخؤتـةوة بيدـويَِـة دةُطى ثــآ ٓـة َهـٌةٓيَِــة ً ،ـاد َ ئيٌـاَ
دةُط بـةسص دةكـاتةوةو  ،تؤؾ هة ثؼــ ئيٌـاًى .
نـ ـعَ
ُ ـ ـ ٌَٔ اإلٔ ََ ــا ُّ ئ ُ ٝـ ـ ِؤتَِٖ بٔـ ـ ٔ٘ َ ،ؾـ ـٔإذَا زَ َ
 )5ثيَػـةًبــــةس  فةسًوويــــةتى  :شإ ْٖ ـ ـَُا ُ
جدُٚا َٔٚ ،إذَا قَـ ـسَأَ ؾَأَِْؿٔـ ـعُٛاز {َأخِ َسَُـ ـُ٘ َأحَُِـ ـد بـ ـسقِ :
جدَ ؾَاضِـ ـ ُ
ن ُٛا َٔٚ ،إذَا ضَـ ـ َ
ؾَ ــازِ َ
طـ ًٔ ِْ ،
دـازٔ ، ٟٗبـسقِ ِ ََُٚ ، )656( :
غـِٝبــ ، ١بـسقِ َٚ ، )7135( :ايبُ َ
(َٚ ، )24295ا ِبـُٔ َأبـَ ٞ
ُ ـِ٘  ،ب ـسقِ  ، })1237( :و تــة :
ب ـسقِ ََٚ ، )412( :أ ُب ـ ٛدَاَ ُٚد  ،ب ـسقِ َٚ ، )605( :ا ِب ـُٔ ََا َ
ثيَؼـةو بؤيـة د ُـش وة كـة ضــاوى هــيَبلش َي بــة دو ى ئـةود جــووهَة بلـشيَ  ،ئِحــا
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ئةطـةس ضـووة سِكـووع  ،ئيَـوةؾ بضِـة سِكـووع  ،وة ئةطــةس كشُِووػـى بـشد  ،ئيَـوةؾ
كشُِـووؾ بـةسْ  ،وة ئةطـةس اوسِئـاُى خـويَِـذ  ،ئيَــوة بــآدةُـط بــّ .
بـة ثيَى ئةو فةسًوودةيـة بـآ هـة كـاتيَــذ كـة ئيٌـاَ اوسِئــاْ دةخـويَِــآ  ،دةبــآ
ئةو ُــةى كــة هــة ثؼــــيةوة ُو َيــز دةكــةْ  ،اوسِئـــاْ ُةخـويَِــّ ُ ،ــة فاتيرــة ُــة
غةيـشى فاتيرــة .
ئِحـا ئـايا ئةو فـةسًوود ُة ضـؤْ ثيَلـةوة دةطواـ َيـّ  ...؟
دياسة ص ُايـاْ ِس جيياياْ ٓـةية هةوبــاسةوة  ،بــةمَ بــة بؤضـووُى ًـّ  ،ئــاو ئـةو
فةسًوود ُـة بـةيةكـةوة دةطواـيَّ كـؤدةكشيَِـةوة  ،كة بطوتـشىَ :
ئةوةى كة هـة ثؼــ ئيٌــاًةوة ُويَــز دةكــات  ،هــةو ُويَــز ُةد كـة دةُطيــاْ ثـآ
بـةسص دةكشيَــةوة  ،جطـة هة طــووسِةتى فاتيرــة ُ ،اخـويَِــآ  ،بـةمَ هـةو ُويَــز ُةد
كـة بـة دةُطــى ُـــضَ دةخويَِــذسيَّ ئــةوة ُويَـزكــةس بــؤى ٓــةية ئةوةُـذةى فشيـــاى
دةكـةوء  ،خبـويَِـآ  ،وة هـة فةسًوودةكةػــذ باطــى طــووسِةتــى (األعًـ )٢كـــش وة ،
كـــة ثيَػـةًبـــةس  فةسًوويــةتى  :كـاًةت ــاْ خـويَِـــذى ؟ ٓـةسضةُ ــذة دةهَــــآ :
ُويَـزى ُيـوةسِي  ،ياْ ةةطـش بووة  ،بةمَ و ثيَـذةضـآ  ،ئـةو كةطـة بـة دةُطى بــةسص
خـويَِـذبيَـــى ً ،ــاد َ ثيَػـةًبـــةسى خـــو  طو َيــى هـآبــووةو  ،ص ُيويــةتى كـــاًة
طـــووسِةتةية ؟ بؤيــة ثشطــيويةتى  ،ديـــاسة هةبـــةسئةوةؾ ثيَػـةًبـــةسى خـــو 
ئيِلـــاسيى هـيَل ــشدوة  ،ئةطـــةسُا كـــة طـــووسِةتى (األعًــ)٢ى خـويَِ ــذوة  ،ذةمتــةْ
طـــووسِةتى فاتيرـةػــى ٓـــةس خـويَِــذوة  ،بـــةمَ ثيَػـةًبـــةس  باطـــى طـــووسِةتى
فاتيرـةى ُةكـشدوة  ،كة بؤضـى خـويَِذوويةتـى ؟.
سِ جيـايـى ص ُـاياُيـؽ هـةوباسةوة بـةَ جـؤسةيـة :
 )1بوخ ــاسيي ػـــافيعيى  ،ة ًاه ــيم هــة سِيو يـةتيَل ــذ دة َه ــيَّ ٓ :ـــةس ضؤُ َي ــم ب ـآ
دةبــآ طـــووسِةتى فاتيرــة ٓـــةس خبـويَِــشىَ  ،و تــة  :ئــةو ْ ِس يــاْ و يــة هــةو طـــآ
ُويَز ُــةد كــة دةُط ــياْ ث ــآ بـــةسص دةكشيَـ ــةوة  ،وة هــة دوو ُويَزةكـــاْ د  ،كــة
دةُطيـاْ تيَــذ ُضَ دةكشيَــةوة  ،كـة ُيـوةسِيو ةةطـشْ  ،دةبـآ طــووسِةتى فاتيرـة
هةىيـةْ ًةئٌووًـةوة ٓـةس خبــويَِشىَ  ،بـةمَ بيَطـوًـاْ هةبـةسخؤيـةوة .
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 )2بـــةمَ ئــةبو ذةُيفـــة دةهَـــآ ُ :ويَـزخويَـــّ (َأَ ــ )ّٛهــة دو ى ئيٌـــاًةوة بـــة
سِةٓـــايى ٓــيض اوسِئـــاْ ُاخـويَِ ــآ ُ ،ــة فاتيرــةو ُــة غــةيشى فاتيرــة ُ ،ــة هــةو
ُويَـز ُ ــةد ك ــة دةُطيــاْ ث ـآ بـــةسص دةكشيَـ ــةوة  ،وة ُــة هــةو ُويَز ُــةؾ د كــة
دةُطـياْ تيَـذ ُـضَ دةكشيَـــةوة .
 )3بـةمَ ًاهـيلـييةكـاْ ذةُبـةهـييةكـاْ دة َهيَّ ُ :ويَـزخويَـِاْ هـةو ُويَـز ُــةد كـة
دةُطـياْ ثآ ُـضَ دةكشيَــةوة  ،فاتيرـة دةخـويَِـّ ٓ ،ـةسوةٓـا غةيشى فاتيرةؾ ،
ضوُلـــة بـــة طؼـــــى طوتووياُــة  ،بـــةمَ هــةو ُويَز ُــةد كــة دةُطيــاْ ث ـآ بـــةسص
دةكشيَـــةوة ُ ،اخـو َيـِـّ .

ًةطـةهةى ٓـةػـــةَ  :كـة دةفـةسًوىَ  :ﭽ﯁ ﯂    
         ﭼ  ،وة يــادى
ثةسوةسدطـاست بلـة هة دهَى خؤتذ (هةبـةسخؤتـةوة) بـة كشِووص ُةوةو بــة تشطــةوة  ،وة
بـة بآ دةُـط ٓـة َهـيَِـاْ  ،بـة بـةياُيـاْ ئيَــو س ْ  ،وة هـة بـآ ئاطـايـاْ ًةبـة .
ديــاسة كــة دةفــةسًوىَ  :ﭽ﯁ ﯂ ﭼ  ،يــادى ثةسوةسدطـــاست بلــة خــاوةُي
ق ـدٗ
نسَٔ : َ٠
نــسََٚ ٣اي ـرٗ َ
نـ ـسُ ٚاير ِ
كـيَب ــي ( َُدِـ َعــازُ ايؿ ـخَاح) طوتوويــةتي ( :اير ِ
()1
نـ ــسُ ، ٣ذنـ ــس )٠دري هــــة
نـ ــس ، ٚذٔ ِ
ايٓطـ ـَٝإٔ)  ،و تــــة ٓ :ـةسكـــــاَ هــــة ( :ذٔ ِ
بىضووُةوةْ  ،كةو تة ( :ذٔنِس) يـاُي  :هة بيـشبووْ بيـشٓـاتِـةوة .
ُ َ ًُِ٘ َِٔٓ ـوَ َعًَ ـ ٢ذُنِ ـ ٕس َٚذٔنِـ ـ ٕس) و تة  :ئةو ػــةت هة بيـش بآ ،
وة دةطوتـشىَ ٚ( :ا ِ
نسََ ُٙب ِدَ ايٓٓطَٝإٔ)
وة صيلـش بـة ًاُاى ُاوبـاُط دةُطؤى ضـان ديَ  ،وة دةطوتشىَ ( :ذَ َ
نسَ ُٙبًطـا ْٔ٘ٔ
دو ى ئةوةى كة هة بيـشى ضووبوو  ،وة بيـشى ٓاتةوة  ،وة دةػطوتشىَ ( :ذَ َ
ٚب َك ًِ ٔب٘ٔ) بة صًاُى بة دهَى باطـى كشد  ،كةو تة  :وػـةى (ذنـس) ٓـةَ بؤ ئـاًادةبووُى
ػــيَم هة صئـــّ هـة دهَـــذ  ،وة ٓــةَ بـؤ وةبيــش ٓـاتِــةوةى ػـــيَم كـة ثيَؼــــش هــة
صئــّ دهَــذ بووةو  ،دو يى هة بيـش ضؤتـةوة  ،بؤ ٓـةسدووكيـاْ ٓـةس بـةكـــاسدىَ .
 )1ف.206 :
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كة دةفــةسًوىَ  :ﭽ ﭼ  ،يـــاُى ( :ضٔـسٖاّ) بــة ثةُٔـاُيـــى  ،دوةـا دةبــآ
بـة ثةُٔـاُيـى بــآ ُ ،ــةن بـة ٓـاو س ٓـاو سو دةُط بـةسصكشدُــةوة .

كــة دةف ــةسًوىَ  :ﭽ ﭼ  ،و ت ــة  :بـــة كشِووص ُــةوةو بـــة تشطـــةوة ،

يـاُى  :بة خـؤ بـة بضـوون ص ُ خـؤصةبووْ كـشدْ  ،هة بـةس ُبـةس خـو ى بــآ ُيــاصو
ج َيـــى ُيـــاصد و  ،ئـاتاجيـــى ثيَؼــــاُذ ْ  ،وة بـــة ٓـةطـــ كــشدْ بـــة تــشغ ػـ ــةسَ
سِيَــضةوة  ،ثا ِس ُــةوة بلــشىَ .
كة دةفةسًوىَ  :ﭽ ﭼ  ،و تة  :بةبآ دةُط بةسصكشدُةوة .
وة ﭽ   ﭼ  ،و تة  :بـةياُيــاْ ئيَـو س ْ  ،جـا (غ ـد( ، )ٚغَـدَا َٜػِـدُٚ
ُغـدُٚاّ) دةطواــــآ ضـــاو بــــآ  ،وة دةػـطوا ــآ ك ــؤ ب ــآ ( ُغــد )ٚكــؤى ( َغـدِ )٠َٚب ــآ ،
(غَـ ـدِ )٠َٚو تـــــة  :بـةيـــاُى (غ ــد )ٚو تـــة  :بـةياُييـةكــــاْ ٓ ،ــــةسوةن (عؾ ــاٍ) كـــؤى
ػــ)ٞيــؽ كــة
ؾـ)ٌٝة  ،و تــــة  :ئ َيــو سة ( ،عؾــاٍ) و تــة  :ئيَو سةك ــاْ ٓ ،ـةسوةٓـــا (عَ ٔ
(أ ٔ
ػـ ـ )ٓٞكـة كـؤى ( َعػــ)١ٜٓية  ،و تـة  :ئيَــو سةو (غـُ ـد)ٓٚ
صيـاتـش هةطـةيَ ( ُغـ ـد)ٓٚد دىَ َ ( ،عـ ٔ
كـة كـؤى (غَـد)٠ٚية  ،و تــة  :بـةيــاُى .
ػـاياُـى باطـة  :بِضـيِـةى طؼـــى هة صيلــشو يـادى خـو د  ،ثةُٔـاُييـة  ،بــةمَ بــة
دةُطــى بـــةسصيؽ هــة كـــاتى خؤيــذ دسوطــــة  ،هــة ٓـــةُذىَ ذا َهــةتى ٓـةمو َي ــشدس ود ،
هةوبـاسةوة ئةَ فةسًوودةية ٓـةيـة كــة ثيَؼـــــشيؽ ٓيَِــاوًاُة :
ض ـؿَا ٔز ،
ؾ ـَٛا َتُِٗ باي ـدٗعَأ ٤ؾــَ ٞب ِــض األَ ِ
[ َع ـِٔ أَ ٔبــَُٛ ٞض ــ ٢األَغِ ـ ـ َسَٔ َٟز َؾ ـعُ اي ٖٓــاع َأ ِ
ؾـِٖ
َؾكَاٍَ زَضـ ٍُٛاي ًٖ٘ٔ َٜ( : ا أَٜٗٗـا ايٖٓاعُ ! ازِ َب ُٛا َعًَ ٢أَ ِْؿُطٔهُِِ َ ،ؾإْٖٔـ ُهِِ ال تَـدِعَُ َٕٛأ َ
حـ ٔدنُِِ َٔـِٔ عُ ُٓـلٔ زَاحٔ ًَ ٔعـ٘ٔ)]
ضـُٔٝعْ َق ٔسٜــب  ،أَ ِقـسَحُ إٔي ـ ٢أَ َ
َٚالَ غَا َٔ ٥بـ ّا  ،إٕٖٔ ا ٖيـ ٔرَ ٟتدِعَُْ ٛـُ٘ َ
دازٔ ٟٗبسقِ ََُٚ ، )2830( :طِ ًٔ ِْ بـسقِ ، )2704( :
ُُ٘ َأحِ َُد بسقِ َٚ ، )19538( :اي ُب َ
{َأخِ َس َ
ََٚأبُ ٛدَاَ ُٚد بسقِ َٚ ، )1526( :ايٖٓطـا ٞٔ٥ؾـ( ٞايهـى )٣بسقِ ََٚ ، )7679( :أبًَُ ِ َٜ ٛـ ٢بـسقِ :
( ،})7252و تة  :ئةبو ًووطـاى ئةػـعةسيى خـو هـيَى ِس صى بـآ دةطـيَشِيَـــةوة  ،دةهَــآ :
هة يةكيَـم هة طـةفةسةكـاُذ  ،خةهَـم دةُطياْ بــةسصكشدةوة بــة ثا ِس ُـةوة  ،ثيَػـةًبــةس
يؽ ثيَى فـةسًووْ  :ئةى خةهَـليِـة ! ئـاطـاد سى خؤتـاْ بّ  ،يـاْ خؤتـاْ ئةصيـةت
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ًةدةْ  ،ضوُلـة ئةوةى ئيَـوة هيَى دةثاسِيَِـةوة ُة كـةسِة ُ ،ـة ُادياسيؼــة  ،ئـةوةى هيَـى
دةثاسِيَِةوة بيظـةسةو  ،هة يةكـيَلــاْ ُيضيلــشة هـة ًوـى ومخةكــةى .
ئِحـــا كـــة دةفــةسًوىَ  :ﭽ   ﭼ  ،ئةًــة جــةخ كشدُـــةوةى
صيلـشكشدُـى بـة دهَـة  ،ضوُلـة صيلـشى صًـاْ بـةبـآ ديَ  ،بـة تةئلـيذ غةفـ َوـةتة .
ئِحــا ئةطــةس تةًاػــاى ئـةَ ئـايةتــة بلـةيّ  ،دةبيِيــّ ػــةؾ ئـةدةبى تيَــذ ْ بـؤ
صيلـشكشدْ  ،بـةَ ػــيَوةية :

هش ش ( )6هئ د ه ب بو زيكرى خو ا كر د ن
7

 /1دةبـــآ صيـــلشى خـــو ب ــة ثةُٔـاُي ــى ه ــة دةسووُ ــى خ ــؤت د بـــآ  ،وةن خـــو 
دةفـةسًوىَ :ﭽ﯁﯂  ...ﭼ ،بة ثةُٔـاُيى هةبــةسخؤتةوة
يـادى ثةسوةسدطـات بلــة .
 /2دةبـــى يـــادى خـــو بـــة كشِووص ُــةوةو ىمُــةوةوة (بايعك ـسٓع) بـــآ  ،وةن خـــو 
ك ــسٓع) ئةوةيــــة كــــة ئيِظـــــاْ بلشِووصيَـــــةوة
دةفــ ــةسًوىَ  :ﭽ  ﭼ ( ،تَ َ

بالهَـيَــةوةو  ،ئــاتاجيى خــؤى صةبووُيــى خـؤى بضووكــيى خـؤى ُيـاصًةُذيــى
خـؤى  ،هة بـةس ُبـةس خـو ى ثةسوةسدطـاسد دةسببـشِىَ .
 /3دةبــآ صيلـــشى خـــو بـــة تشطـــةوة بــآ  ،بــة ٓـةطـــ كــشدْ بـــة ًةتشطــييةوة هــة
طــــض دس ْ بـــآ  ،بـةٓـــؤى ٓـة َه ــةو ثةهَـةكـاُـ ــةوة ََ ( ،ـعَ اخلَػِ ــٚ ١َٝاإلُــالٍ) ،وةن
خـو  فةسًـوويـةتى  :ﭽ ﭼ .

 /4دةبـآ يــادى خـو ى بـةسصو ًــةصْ  ،بـة بــآدةُط ٓة َهيَِــاْ دةُـط بــةسصكشدُةوة
بـآ  ،وةن خـو  فةسًوويـةتى  :ﭽ  ﭼ .

...
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 /5دةبـآ صيـلشى خـو  ،ويَـشِ ى دأل بة صًاُيـؽ بــآ  ،ضوُلــة خــو  دةفـةسًوء :
ﭽ  ﭼ وة بــــا دةُـــط بـــة طوتــــّ بـةسصُةكشيَــــةوة  ،ئِحـــا
ئةطــــةس خــــو ُةيفـةسًووبـ ــاية  :ﭽ  ﭼ  ،بـةبـ ــآ دةُـــط
ٓـة َهـيَِ ــاْ بـــة طوتـــّ  ،وة وػـــةى (بــايك)ٍٛى هةطـة َه ــذ ُةبوو ي ــة  ،و تةؿـــةوو ِس
دةكـش  :كـة ئةطــةس ٓــةس هةبــةسخؤتةوة بــة ديَ يـادى خــو بلـةى ٓــةس تـةو وة ،

بـــةمَ كــة دةفـةسًــوىَ  :ﭽ  ﭼ  ،و تــة  :بـــة دةُــط صيلــش
بلـةو بـة دهَـيؽ  ،بـةمَ بـةبـآ دةُـط ٓـة َهـيَِــاْ .
 /6دةبـآ ئيِظـاْ بؤ يادى خو كاتى طوااو ٓةهَبزيَشىَ  ،بةتايبةت بةياُياْ ئيَـو س ْ ،

كة دوو كاتى صيس طوااوْ  ،وةن خـو  فةسًوويـةتى  :ﭽ  ﭼ

ٓـةُذيَليؽ دة َهيَّ ًةبةطـ هـة  :ﭽ ﭼ  ،و تـة  :هـة بةياُييــةوة
تاكو ئيَو سىَ  ،وة هة ئيَو سيَ ٓةتا بةياُى  ،و تة ٓ :ةًيؼـة خـو ت هة ياد بآ .

ًةطــةهـــةى ُؤيـــةَ  :كــة دةفـــةسًوىَ  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯿﭼ  ،بيَطوًاْ ئةو ُةى ىى ثةسوةسدطـاستّ ،
خـؤبـة صي ُاطـشْ هة بـةس ُبـةس ثةسطــِيذ  ،وة بـة ثاكـى دةطـشْ  ،وة كشُِووؾ تةُيــا
بؤ ئةو دةبـةْ .
نـ َسُِِٖ ٔب َٗـ َرا ئُٝعػـب٘ بٔ ٔٗـِ
نـثري) اظـةيةكى جـو ْ دةكــات دةهَـــآ َٔٚ { :إْٖ َُـا ذَ ٖ
(إ ِبُٔ َ
نـ ـ َس
طـ ـجُٛدُ ٖـاُٖـَٓ ـ ـا َ ،ي ُٖـ ـا ذَ َ
ؾٔـ ـ ٞنَ ِثـ ـ َس ٔ ٠طـ ــاعَ ٔع ِٔٗ ٔ َٚع َبـ ـادَ ٔت ِٔٗ ٔ َٚ ،ي َٗـ ـ َرا غَـ ـ ـ َس َع َيـ َٓـ ـ ـا اي ٗ
ؿ ـــٗ
ن َُـ ــا تَ ُ
ال تَؿُ ـ ــؿَٗ َٕٛ
حلـ ـ ٔدٜث  :شأَ َ
ن َُـ ـا َُ ـ ــأ َ٤ؾـ ـ ٞا َ
ُ ــٌٖ َ ،
ضـ ـجُٛدَُِِٖ هلل َعـ ـصٖ ََ ٚ
ُ
()1
ايـُالَٔ٥هَـ ـ ـ ـ ُ١عٔـ ـ ـ ـ ِٓدَ زَبٗـ ـ ــا ٔ ُٜ ،عُٗ ـ ــ َٕٛايؿٗ ـ ـ ـؿُٛفَ األَُ ََٜٚ ٍََٚعسَاؾٗ ـ ــ َٕٛؾٔـ ـ ـ ٞايؿٖ ـ ـــ] }
َ )1أخِ َسَُ ـ ُ٘ ابِ ـ ُٔ أب ـ ٞغَ ـَ ِٝب ١ب ـسقََِٚ ،)3539( :أحَُِ ـد ب ـسقَُِ َٚ ،)21001( :طِ ـ ًٔ ِْ ب ـسقََِٚ ،)430( :أبُــ ٛدَاُٚد
خ َصَُِٜـ ١بـسقَِٚ ،)1544( :ابِـ ُٔ
بسقَِٚ ،)661( :ايٖٓطــا ٞٗ ٔ٥بـسقَِٚ ،)816( :ابِـ ُٔ ََاَُـِ٘ بـسقَِٚ ،)992( :ابِـ ُٔ ُ
ح ٖبإ بسقِ.)2154( :
ٔ

...
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(ايـُؿ ـباح ايـُٓ ٝـس  ،ف  ، )523و تــة  :بؤيــة خـــو فشيؼــةكــاُى بـــةو وةطــفة بــاغ

كــــشدوة  ،وةن دةفـــةسًوىَ  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﭼ  ،تاكـــو ضـــاوياْ ه ــآ بلــشىَ هــة صيسى فةسًاُبـــةسيى
بـةُذ يةتيـى بؤ خـو د ٓ ،ـةس بؤيـةؾ هيَـشةد كشُِـووؾ بشدنـاْ بـؤ د ُـش وة  ،ضـوُلة
باطـــى كشُِــووؾ بشدُــى فشيؼــةكـــاْ كــش وة بــؤ خـــو ى ص َهــى ثايــةد س ٓ ،ـــةسوةن هــة
فةسًايؼــــى ثيَػـةًبـــةس د ٓـــاتوة كــة دةفــةسًوىَ  :ئـــايا سِيــض ُــابّ  ،وةن ضــؤْ
فشيؼــةكـــاْ هــةىى ثةسوةسدطـــاسياْ سِي ــض دةبــّ  ،سِيضةكـــاْ تــةو و دةكــةْ  ،ئةو ُــةى
يةكـةَ دووةَ ٓ ...ـذ وة هة سِيضةكـاُذ ثـايَ ويَــم دةدةْ ؟.
ال َٔ ٥ه ١ايـُأل
ئِحـا كـة دةفـةسًوىَ  :ﭽﯔ ﯕﭼ ( ،ا يٛضـ )ٞدةهَـآ َ ََ َُِِٖٚ ( :
ال ايـُهــأْٔ١ٝ
ح َٔـ َٔ اهللٔ َت َاي ـ ٢بـايصٗيِ َؿٚ ٢ايسقــا َ
األَعِ ًََ ، ٢ؾايـُ َسادُ َِٔٔ اي ٔٓدٔ : ٔ١ٜاي ُكـسِ ٔ
()1
ؽ َز ٓبـو)  ،و تــة ً :ةبـةطــ
و ٔ َٚ ،ق : ٌَٝايـُ َسادُ ٔع ِٓ ـ َد َع ـسِ ٔ
ٔي َعـ َٓصـٗ ٔ٘ اهللٔ َت َايَـ ٢عَِٔ َذ ٔي َ

هــــة ﭽﯔﯕﭼ  ،فشيؼــــــةكاُى طــــةسةوةْ  ،وة ًةبةطــــــيؽ هــــة ﭽﯔﭼ
ُيضيلـيـيـة هة خو ى ثـةسوةسدطاس ُ ،يضيلـى ًةةِةويى ئةوة كـة خـو هيَيـاْ سِ صييـة ،
ُةن ُيضيليـى ػـويَّ  ،ضوُلة خــو ى بــةسص ثاكـة  ،هـةوة كـة ػــويَِيَلى ديــاسييلش وى
ٓـةبآ  ،وة طوتش ويؼـة ً :ةبةطـ هةىى باسةطـا ةةسِػى ثةسوةسدطـاسة .
ًِيـؽ دةهَـيَـٍ :
ٓـةهَبـــةتة خـــو ٓـــةو هَى ث َيــذ ويّ كـــة هــة طـــةسةوةى ةةسِػـــة  ،وة هــة طـــةسةوةى
دسوطــلش وةكـاُى خؤيــةتى  ،بــةو ػـيَوةيــة كــة بـؤ خــو ػـايظـــةية  ،ئِحــا ئةطــةس
بوَـيَيــّ  :خـــو ى ثةسوةسدطـــاس ثاكــة هــةوة كــة ػـــويَِى ٓـةبــآ  ،بـــةو و تايــة كــة وةن
ػـويَِى دسوطــلش وةكـاْ  ،ئةوة ِس طــة  ،بــةمَ كـة بطوتــشىَ  :خــو ى بــآ ويَِــة ثيَـى
ُةفةسًوويـّ  :كة هةطـةس ةةسِػـة  ،ياْ هة طــةسةوةية  ،ئـةوة و ُيـة  ،ضـوُلة خــو ى
بـــــةسصو ًـــــةصْ هــــة ضــــةُذ ْ ئـــــايةتذ ٓـــــةو هَى ثيَــــذ ويّ  ،كــــة هــــة طـــــةسةوةى
 )1زٚح ايـُ اْـ ، ٞج  ، 9ف . 201

...
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دسوطــلش وةكـاُيـةتى  ،وة هةطــةس ةـةسِؾ باسةطــاى خؤيـةتى  ،بــةمَ بــةو ضـةًم
و تـاي ــة كــة بــؤ خـــو ػـايظــــةية ُ ،ــةوةن بـــةو ضــــةًم و ت ــاية ك ــة ديَــ ــة صةيِــى
ئيٌَــةوة .
كة دةفـةسًوىَ  :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ  ،كةو تـة  :ئيَـوةؾ هـة بـةس ُبــةس

بـةُذ يةتيـى كـشدْ بؤ خـو د  ،هة بـةس ُبـةس ثةسطــين خـو د ،خـؤ بـة صي ًةطـشْ .

وة كة دةفةسًــوىَ  :ﭽﯚ ﯛ ﯜﭼ  ،و تـة ٓ :ــةس خــو بــة ثـان

دةطـشْ ٓـةس بؤ ئةويـؽ كشُِووؾ دةبـةْ  ،كةو تة  :ئيَـوةؾ ٓــةس كشُِـووؾ بـؤ ئـةو
ببـةْ .

...
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كو ر هت با سيك هل با ر ه ى هس جد ه كا ني قو ر ئا ن خو يند هن وه
7

7

7

بـــة ثؼـــيو ُى خـــو ى ثةسوةسدطـــاس هــة ث َيــِخ خا َهــذ  ،ئــةَ كـــوستة باطـــة ثيَؼــلةؾ
دةكةيــّ :
يةكــةم  :ذمـارةى سـةجدةكـانى قررِئـان :
هـةوبـاسةوة ص ُاياْ بـة ىى كـةًةوة  ،ثيَِخ ِس يــاْ ٓـةْ :
رِاى يةكــــةم ? ٓــــةُذيَم دةهَـ ـيَّ  :طـةجذةكــــاُى اوسِئــــاْ  ،ئـــةو ػــــويَِاُةى كـــة
طــــةجذةياْ تيَـــذ دةبـــشدسىَ  ،ػــــاصدة ػــــويَِّ  ،ػــــاصدة ػــــويَِةكةؾ بــــة ثيَـــى
سِيـضبـةُذيـى ًوؿـرـةف ئةًاُــةْ :
 )1طـووسِةتى (األعـساف) ئـايةتـى (. )206
 )2طـووسِةتى (ايسعـد) ئـايةتـى (. )15
 )3طـووسِةتى (ايٓخٌ) ئـايةتةكاُـى (. )50ٚ 49
 )4طـووسِةتى (احلجس) ئـايةتـى (. )15
 )5طـووسِةتى (اإلضسا )٤ئـايةتةكاُـى ( 107و . )108
 )6طـووسِةتى (َس )ِٜئـايةتـى (. )58
 )7طـووسِةتى (احلج) ئـايةتـى (. )18
 )8طـووسِةتى (احلج) ئـايةتـى (. )77
 )9طـووسِةتى (ايؿسقإ) ئـايةتـى (. )60
 )10طـووسِةتى (ايُٓ ـٌ) ئـايةتةكاُـى ( 25و . )26
 )11طـووسِةتى (ايطجد )٠ئـايةتـى (. )15

...
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 )12طـووسِةتى (ف) ئـايةتـى (. )24
 )13طـووسِةتى (ؾؿـًت) ئـايةتةكاُـى ( 37و . )38
 )14طـووسِةتى (ايٓجـِ) ئـايةتـى (. )62
 )15طـووسِةتى (اإلْػـكام) ئـايةتـى (. )21
 )16طـووسِةتى (اي ـًل) ئـايةتـى (. )19
رِاى دووةم ? صيسبـةى ص ُايـاْ دةهَـيَّ  :ثاصدة ( )15طــةجذة هـة اوسِئــاُذ ٓــةْ  ،هـةو
ثاصدة ػـويَِـةد دةبــآ طــةجذةى اوسِئــاْ خــويَِذْ ببــشدسىَ  ،وة تـةُيا طــووسِةتى
(احلجـس)ياْ ىد وة .
رِاى سـيَـيـــةم ? كــة سِةُطـــة هــة سِووى بـةهَـطـــةوة بـةٓيَـضت ــش ب ــآ  ،دة َه ـآ  :ضــو سدة
طـةجذةى اوسِئـاْ خـويَِذْ هة اوسِئـاُذ ٓـةْ  ،كة ٓـةًوو ئةو ُةى باطــٌاْ كـشدْ
دةطـشيَــ ــةوة  ،جطــــة هـــة طــــةجذةى دووةًـــى طــــووسِةتى (احل ــج) ديـ ــاسة ئـــةوةى
طـووسِةتى (احلجس)يؼى هةطـةيَ ُيـة .
رِاي ضــوارةم ? دة َه ــآ  :يــاصدة ( )11طـــةجذةى اوسِئـــاْ خـــويَِذْ ٓـــةْ  ،وةن هــةَ
ػ ـسََ٠
ح ـدَ ٣عَ ِ
جدِ ُ ََ ـعَ اي ٖٓ ٔب ـ  ٞإٔ ِ
ضـ َ
دةاــةد ٓـــاتوة  :ش َع ـِٔ أَ ٔبــ ٢اي ـدٖ ِزدَاَ ٔ٤قــاٍَ َ :
خ ـٌُ َٚ ،بَ َٓ ـٞ
جدََ ، ّ٠ي ـِٝظَ ؾٔ ٗٝــا َٔ ـَٔ ايـُؿَؿٖ ـ ـٌٔ غَـ ــ : ْ٤ٞاألَعِ ـ ـسَافُ َٚ ،ايسٖ ِع ـ ُد َٚ ،اي ٖٓ ِ
ضـ ِ
َ
ض ـ ـًَ َُِٝإُ (ض ـ ــٛزَ ٔ٠ايٖٓ ـُِـ ـ ـ ٌٔ) ،
جدََٚ ، )ْ٠ا ِي ُؿسِقَ ـ ــإُ ُ َٚ
خ ـ ـجٗ (ضَ ـ ـ ِ
ض ـ ـسَا َََٚ ، ٌَ ٝٔ٥ـ ـسَِٚ ، َُِٜا ِي َ
إٔ ِ
خسََُ ـُ٘ إٔ ِبُٔ ََاَُ ـِ٘ بسقِ َ ، )1056( :ق ـاٍَ
خَٛأَٝـ ِٔز {أَ ِ
جدَ ُ٠ا ِي َ
ض ِ
جدَ َٚ ، ُ٠ف َ َٚ ،
ط ِ
َٚاي ٖ
خسََُ ـ ـُ٘ أَِٜك ــا ايبَ َِٗ ٝـ ـكٔ ٓٞؾـ ـ( ٞايهُ ـ ِبـ ـسَ )٣بــسقِ ، })3521( :
األَيبَ ـ ـاْ : ٞقَ ـ ـ ٔٝـ َٚ ،أَ ِ
و تة  :ئةبو دةسِد  ٤دةهَآ  :هةطـةيَ ثيَػـةًبــةسى خــو د  يـاصدة طــةجذةَ بـشدْ،
كة هة طـووسِةتة كـوستةكـاْ ٓيضـياُى تيَذ ُـةبووْ  ،ئةو ُيــؽ  :ئةةــشِ ف سِةةـذو
ُةذـ ــى بـةُـ ــى ئيظـ ــشِ ئيى (و تـــة  :طــــووسِةتى اإلض ــسا )٤وة ًةسِيـ ــةَ ذـ ــةد
فوسِاــاْ طـــوهةمياْ (و تــة  :طــووسِةتى ايُٓــٌ) وة طـــةجذةو  ،ؿـــاد  ،طـــةجذةى
ذةو ًيـ ــٍ ًةبةطـــــى ثـ ــآ طــــووسِةتى (ؾؿ ــًت)ة  ،بـــةمَ ديـــــاسة ئةهبـ ــاُيى بـــة
فةسًودةيـةكى ىو صى د ُـاوة .
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رِاي ثيَهجــةم ? دةهَـــآ  :ئةو ُــة ٓـــةًووياْ جطـــة هــة طـــووسِةتى (احلجــس)و دووةَ
طـــةجذةى طـــووسِةتى (احلــج)و طـــآ طـةجذةكـــاُى (ايـُؿؿـ ـٌ) و تــة  :طـــووسِةتة
كـوستةكـاْ  ،جـا بـة ثيَـى سِ ى طــيَيةَ بـآ  ،دة ( )10ػـويَِّ .
بـةمَ وةن ثيَؼـــش باطـٌاْ كشد  ،صيسبـةى ص ُايــاْ هةطــةس ئـةو ِس يـــةْ كـة ئـةو
ثـاصدة ( )15ػـويَِـةْ كة طــةسةتا ٓيَِاًـاُّ  ،هةًةػــةوة دةطـةيِـــة ئـةو ئةاــاًة
كـة ِس يـةكى طـاء بووةوة ُيـة هـةوبـاسةوة  ،بؤيـة ئةطـةس كةطــيَم طـوتى  :دةْ  ،يـاْ
ي ــاصدةْ  ،ياخـــود ض ــو سدةْ  ،يــــاْ ث ــاصدةْ  ،ي ــاْ ػــــاصدةْ  ،دةب ــآ بـةىًاُ ــةوة
ئاطـايى بـآ ً ،اد َ ص ُـاياْ تيَيـذ كـةوتووُـةتة ِس جيـاييـةوة ً ،اُاى و يـة ًةجاهـــى
تيَـذ يـة .
دووةم  :لة كـاتى سـةجدة بردنـد ضـى دةطــرتـرآ ؟
ثيَػـةًبـةسى خـو  ضـةُذ دةاـ َيـلى هــآ طـيَشِدس وُـةوة  ،هـةوبــاسةوة :
خ ًَكَـ ـُ٘ َٚؾَ ـ ـٖٛزَ ُٙؾَأَحِطَـ ـ َٔ ؾُـ ـ ـَ ٛز َتُ٘ َٚ ،غَـ ـ ـلٖ ضَـ ـ ُِ َُ٘ َٚبَؿَـ ـسَ، ُٙ
ُٗٔـ ـٔ ٞيًٖـ ـرَٔ ٟ
جدَ ِ َٚ
[ )1ضَـ ـ َ
حَُ ــد بــسقِ ََُٚ ، )729( :طِ ـًِْٔ ب ــسقِ :
ََ ٚتبَــا َزىَ ايًٖ ـُ٘ أَحِطَ ـُٔ ا ِيدَــا ٔيكٔ َ]{َأخِ َسَُ ـُ٘ أَ ِ
(َٚ ، )1848ايعس َٔ ـ ـ ـ ٔر ٟٗبـ ـ ــسقِ ََٚ )3421( :أ ُب ـ ـ ـ ٛدَاَ ُٚد بـ ـ ــسقِ َٚ )760( :ايٖٓط ـ ـ ــا ٗٞٔ٥ؾـ ـ ـ ـٞ
(ايهُ ــ ِبسَ )٣ب ــسقِ َٚ ، )711( :ايبَ ِٝــ َٗ ٔك ٗٞؾ ــ( ٞغُــ َب اإل ــإ) ب ــسقِ َٚ ، )3133( :إٔبِــُٔ
خصَ ِ َُٜــ ١بــسقِ ََٚ ، )563( :أبــَ ٞعَٛاَْ ــ ١بــسقِ ، )1607( :
ح ٖبـإَ بــسقِ َٚ ، )1977( :إٔ ِبـُٔ ُ
ٔ
خُ٘ ن ــٌ َ ــٔ األيب ـ ـاْٞ
خ َ
َٚأَب ــ ًَِ َٜ ٞــ ٢ب ــسقِ َٚ )574( :ايبَـ ـ ـصٖازَ ب ــسقِ َٚ ، )536( :ؾَـ ـ ٖ
ٚغ ٝب األزْؤٚط ٚاألععُـ ، )ٞو تـة  :سِووى ًّ كشُِووػـى بشد  ،بؤ ئـةو كةطــةى
كة بـةدى ٓيَِاوةو  ،ويَِةى كيَؼـاوة بــة جـو ُنيّ ػـيَوة  ،وة بيظــ ديـِـى تيَـذ
دسوطــلشدووْ  ،ثاكـيى بـةسصيى بؤ خـو ى باػــــشيِى بـةدئـيَِــةس ْ .
ُ َ ًِٗـــا ئ ــ ٞعِٔٓــ َدىَ
ب ئـ ــٔ ٞبٗـــا أَُِ ـسَّا َٚ ،ا ِ
 )2شاي ًُٖٗ ـِٖ احِطُــطِ عَٓ ــٔ ٞبٗ ــا ٔٚشِزَّا َٚ ،انِعُ ــ ِ
ُُ٘ ايعسَٔ ٔر ٟٗبسقِ َٚ ، )579( :ابُِٔ ََاَُِ٘ بسقِ َٚ ، )1053( :ابُِٔ خُ َص١َُ ِٜ
ذُخِـ َسّاز{َأخِ َس َ
طـٔ}  ،و تة  :خو يـة ! بـةَ طـةجذةية طوُـآٍ هـــآ
حَ
بسقِ  )562( :قاٍ األيباَْ : ٞ
ٓـة َهـوةسيَِـة  ،وة ثاد ػــٍ بؤ بِووطـة  ،وة بيلـة بـة تويَؼـوو بؤَ هـةىى خـؤت .
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و ع ََ ـ َٔ ُؾ ـؤَادٔ ، ٟاي ًٖ ُٗ ـ ِٖ ُا ِز ُش ِق ٔٓــٔ ٞع ًِ ُّــا ََ ِٓ ٜؿ ُ ٔٓــ، ٞ
ج َد ض ــٛادٔٔ َٚ ، ٟب ـ َ
ضـ َ
و َ
 )3ش اي ًٖ ُٗ ـ ِٖ َي ـ َ
ُ ـ ـُ٘ إٔبِ ـ ـُٔ َأبــ ٞغَ ـِٝب ــٔ ١ؾــ( ٞاي ــُؿٓـ) بسق ـ ـِ ، })4406( :
َ َٚعَُ ـ ـالّ َٜسِ َؾ ُـ ٔٓـ ـٞز{َأخِ َس َ
و تة  :خـو ية ! جةطــةى ًّ ( ،كةهةػـى ًـّ) بـؤ تـؤ كشُِووػـى بـشد  ،وة دهَـى ًـّ
ئيٌـــاُى بـــة تـــؤ ٓيَِـــا  ،خـــو ية ! ص ُظــــيَلٍ ثـــآ ببـةخؼــــة  ،كــة طـــوودَ ثــآ
بطـةيةُـآ  ،وة كشدةوةيةكـٍ ثـآ ببـةخؼـة  ،كة بـةسصَ بلـاتـةوة .
ػـاياُى باطـة ئةَ دةاـة (َٛقٛف)ة  ،هةطةس (إبٔ عُس) َ( ،سؾـٛع) ُيـة بـؤ ىى
ثيَػـةًبـــةسى خـــو  ، بــةمَ بــةدووس دةص ُـــشء (إبــٔ عُــس) خـــو ه َيــى ِس صى ب ـآ
هةخؤيـةوةو بةبآ بيظـ هة ثيَػـةًبةسةوة طـوتبيَــى .
ســيَـيـةم  :حركـمـى سـةجدة بـردنـى قررِئـان خـريَـهـدن :
ديـــاسة هةوباسةػــــةوة ص ُايـــاْ ِس جياييـــاْ ٓــــةية  ،بــــةمَ بـــا تةًاػــــاى ضـــةُذ
فةسًوودةيـةن بلــةيـّ :
جدَْ٠
 )1شعَ ـ ـِٔ ابِـ ـٔٔ عُ ـ ـ َُسَ إَٖٔ ايٖٓ ـ ـبٔ  ٖٞنـ ــإَ َٜكِ ـ ـسَأُ ا ِيكُـ ـسِعَٕ ؾَ َٝكِـ ـسَأُ ضـ ــٛزَ ّ٠ؾٔٗٝـ ــا ضَـ ـ ِ
ُ ِب َٗ ـ ٔع٘ٔ ٔؾـ ٞغَِٝـسٔ ٚقـت
ق ّا ٔيَُهــإٔ َ
جدُ َب ِكَُٓا ََ ِٔ ٛ
جدُ ََ َُ٘  ،حَعََٖ ٢ا َٔ ٜ
ط ُ
جدُ ِ ََْٚ
ط ُ
ؾَِ َٝ
ط ـ ـ ًٔ ِْ ب ـ ـسقِ  ، })575( :و تــــة :
د ـ ـازٔ ٟٗب ـ ـسقِ ِ ََُٚ ، )592( :
ُ ـ ـُ٘ ايبُ َ
ؿ ـ ـالٕ٠ز{َأخِ َس َ
اي ٖ
ثيَػـةًبـةس  طـووسِةتيَلى دةخـويَِذ طـةجذةى تيَذ ٓـةبوو  ،طــةجذةى دةبـشد ،
ئيٌَــةؾ هةطـةهَـــيذ دةضــوويِة طـــةجذة ٓـــةتا يةكـــيَم هــة ئيٌَــة ػـــويَِى ضِـــط
ُةدةكـةوت  ،بؤ ئةوةى ُيَوضةو ُى هةطــةس د بِـآ (ًةجويظـيَم بـوو يـاْ ػـو َيـِيَــم
بـــووة)  ،هةكــــاتى غةيـــشى ُويَزيؼـــــذ ( ،و تـــة  :ئـــةوة ُـــةبووة  ،كـــة هـــة ُويَـــزد
اوسِئـاُةكـةى خـويَِـذبـآ طــةجذةى بشدبــآ .
جدَ ،
طـ َ
جدَ َ٠ؾَ َ
طـ ِ
َ [ )2ع ـٔ أَ ٔبــ ُٖ ٞـسَ ِٜسََ َ٠قــاٍَ َ ،قــاٍَ َ :زضــ ٍُٛاي ًٖـ٘ٔ ٔ إذَا َقـسَأَ ا ِبـُٔ عدََّ اي ٖ
جدَ َ ،ؾ ًَ ـُ٘
طـ َ
ط ـجُٛدٔ ؾَ َ
اعِـ َعـ ـصٍََ ايػٖ ِٝط ــإُ َٜبِ ٔهـ ـَٜ ٞكُ ـ ـَٜ : ٍُٛــا  ًَِٜ َٚـ ـعَا ! أُ َٔ ـسَ ا ِب ـُٔ عدََّ بٔاي ٗ
ا ِيجَ ٖٓ ـَٚ ، ُ١أَُٔ ـسِ ُ بٔايطٗ ـجُٛدٔ  ،ؾَأَبَ ِٝـتُ َؾًٔ ــ ٞايٖٓ ــاز]{َأخِ َسَُ ـُ٘ َأحَُِ ـد ب ـسقِ ، )9711( :
حبٖـ ـإَ بـ ـسقِ ، )2759( :
ََُٚطِــ ًٔ ِْ بـ ـسقِ َٚ ، )81( :ابِـ ـُٔ ََاَُـ ـِ٘ بــسقِ َٚ ، )1052( :ابِـ ـُٔ ٔ
َٚايبَٔ َٗ ِٝك ـ ـ ٞب ـ ـسقِ َٚ ، )3516( :ا ِب ـ ـُٔ خُ َص َُ ِٜـ ـ ١ب ـ ـسقِ ََٚ ، )549( :أ ُبـ ـ ـ ٛعَ َٛا َْـ ـ ـ ١ب ـ ـسقِ :
( ، })1945و تـة  :كـاتيَم ئـادةًـض د ئــايةتى طــةجذة دةخـويَِــآ كشُِـووؾ دةبـات
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بـــؤ خــــو  ،ػــــةيـاْ دووس دةكةويَــــةوةو دةطـشيــــةت  ،دةهَـــآ ٓ :ــــــاو س بـــؤ ًـــّ !
ئـادةًـض د فةسًاُى ثيَـلـش بـة كشُِــووؾ بـشدْ  ،كشُِووػــــي بـــشد  ،وة بةٓـةػـــى
ًظــؤطةس كــشد ًِ ،يؽ فةسًاُـٍ ثيَلش بـة كشُِـووؾ بـشدْ  ،طـةسثيَضــييٍ كـشدو ،
بـةػـٍ ئـاطـشة .
ن ًٗ ُٗـِِ
جدَ اي ٖٓـاعُ ُ
جدَ ، ّ٠ؾَطَـ َ
 )3ش َعـٔٔ ا ِبٔٔ ُع َُسَ إَٖٔ َزضـ ٍَٛاي ًٖ٘ٔ َ ق ـسَأَ َعـاَّ ا ِي َؿـ ِع ٔ ضَـ ِ
جدُ َع ًَـ ــ َٜ ٢ــدٔٔٙز
ط ــ ُ
ب يَِ َٝ
ن ــ َ
ُدُ ٔؾ ــ ٞاألَ ِزضٔ حَ ٖعـ ــ ٢إٕٖٔ ايسٖا ٔ
ن ــبُ َٚايطـ ــا ٔ
َٔ ــ ُُِِٓٗ ايسٖا ٔ
ق ٖ َؿُ٘ األَيباْ ،}ٞو تة  :ةةبذوهَو كوسِى ةوًـةس
ُُ٘ أَبُ ٛدَا ُٚدَ بسقِ َ َٚ )1413( :
{َأخِ َس َ
خو هة خؤى بـابــى سِ صى بــآ  ،دةهَــآ  :ثيَػـةًبــةسى خــو  جاسيَـم هـة طــاهَى
ذـةد كشدُيـذ ئـايةتى ذةجى خـويَِـذ  ،كـة طــةجذةى تيَـذ بـوو  ،خـةهَم ٓــةًوو
طــةجذةياْ بـــشد ٓ ،ــةبوو طـــو سبوو ٓ ،ةػـــبوو هةطــةس صةوى بـــوو  ،هةطـــةس صةوى
طــةجذةى بــشد  ،ئــةوةى كــة طــو سبوو جــاسى و ٓـــةبوو ،هةطــةس دةطـــى طــةجذةى
دةبـشد .
ثيَؽ ئةوةى بيَيِة طـةس ِس ى ص ُايـاْ  ،هـةوبــاسةوة ػـــيَم بـاغ دةكـةيّ  ،ص ُايـاْ
دةهَـيَّ  :طـةجذةى اوسٍِئـاْ خويَِذْ  ،طـآ ٓـاُذةسو ثاهَـِةسى ٓـةْ  ،كة بشيـ هة :
يةكـة  :هةبـةس ئةوةى خـو ى ص ُـاو ػـاسةص فةسًاُى كـشدوة بــة كشُِـووؾ بـشدْ ،
بؤيـة دةبــآ فةسًـاُى خـو جيَـبـةجـآ بلــشىَ .
دووة  :هة ٓـةُذيَـم ػـويَّ د كة باطـى طـةجذةى اوسِئـاْ خـويَِذْ كـش وة  ،باطــى
ئةوة كش وة كة كـافشةكـاْ ئـاًادةُيــّ بـؤ خــو كشُِـووؾ ببــةْ  ،هةبــةسئةوة كـة
ئةو ْ كـافشْ ئـاًادةُيـّ كشُِووؾ ببـةْ  ،كة ئيٌَة ئيٌاُذ سيّ  ،دةبـآ كشُِووؾ
بـةسيـّ  ،بؤ ئـةوةى ثيَضـةو ُةى ئـةو ْ جبـوهَـ َيـيِــةوة .
سـيَـيـة  :ياْ هةبــةس ئةوةيـة كـة خــو ى كـــاسص ْ هـةو ػـويَِــاُةد  ،كـة طــةجذةى
اوسِئـاْ خـويَِذُيـاْ تيَذ دةبشدسىَ  ،باطى طـةجذة بشدُى ثيَػـةًبــةس ْ دةكـات ،
ياخـود باطـى طـةجذة بشدـِى فشيؼــةكـاْ دةكـات  ،ئيٌَـةؾ دياسة دةبـآ ضـاو هـة
ثيَػـةًبـةس ْ بلـةيـّ  ،ضـاو هة فشيؼـــة ثـان بيَطـةسدةكـاْ بلــةيّ .
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دةربـارةى رِ جـيـايى ز نايـان
ئةمحــةد ًاهيــم ػـــافيعيى دة َه ـيَّ  :طـــةجذةى اوسِئـــاْ خـــويَِذْ فــةسِص ُيــة ،
طـوُِـةتة .
بـةمَ ئةبـو ذةُيفـة دةهَــآ  :طــةجذةى اوسِئـاْ خـويَِـذْ فــةسِصة .
بةهَـطـةى سِ ى جةًـاوةسى ص ُـاياْ كة (ئةمحةدو ًاهيـم ػــافيعيي)ياْ هـة ُيَـود ْ ،
ج ُُ َـٔ١
جدَُٖ َٚ ّ٠ـَ َٛع ًَــ ٢ايـُ ِٓــ َبسٔ َٜـ َِّٛا ِي ُ
ضـ ِ
دطــاحٔ َقـسَأَ َ
ئــةَ دةاـةي ــة  :شإَٖٔ ُعــ َُسَ بِ ــَٔ ا ِي َ
خ ـسَ ٣ؾَعَـ َٗـ ـٖٝأَ اي ٖٓــاعُ
ج ُُ َ ـ ٔ١األُ ِ
جدَ اي ٖٓــاعُ ََ َ ـُ٘  ُ ،ـِٖ َقسَأَٖ ــا َ ٜـ َِّٛا ِي ُ
ضـ َ
جدَ َ َٚ
طـ َ
ؾَ َٓ ـصٍََ ؾَ َ
خسََُــُ٘
ئًطٗــجُٛدٔ َ ،ؾكَ ــاٍَ َ :عًَ ــ ٢زٔضِـ ــًٔهُِِ إٕٖٔ ايًٖــ َ٘ يَــِِ َٜهِ ُعبِٗـــا َعًَ َِٓٝــا إٔالٖ إَِٔ َْػـــا َ٤ز{أَ ِ
ََائ ــو ب ــسقِ  )433( :بَ ــاح ََ ــا َُ ــأ َ٤ؾ ــ ٞضُ ـجُٛدٔ ا ِيكُــسِعٕٔ}  ،و تـــة  :ةوًـــةسى كــــوسِى
خةتــا خـو هـيَى ِس صى بآ  ،ئـايةتيَـلى خـويَِذ  ،ئـايةتى طــةجذة بـوو  ،هـة ًيِبــةس
د بــــةصى طــــةجذةى بـــشدو  ،خةهَـ ــليؽ هةطـةهَـ ــيذ طــــةجذةياْ بـــشد  ،دو يـــى هـــة
جوًعـةيةكى ديلةد  ،ئـايةتيَلى طـةجذةى خـويَِذو  ،خةهَم خؤياْ ئــاًادة كـشد  ،بـؤ
ئةوةى طــةجذة ببـةْ  ،ةوًـةس طـوتـى  :خةهَـليِة ! ِس وةطـ  ،بيَطوًـاْ خـو ى ص ُــاو
ػـاسةص هةطـةسى ثيَويظـ ُةكـشدوويّ ً ،ةطـةس خؤًاْ مباُةوىَ .
و تـــة  :ػـــــيَلى ثةطـــِذةو باػــــة  ،ئةطــــةس بيلـ ــةيّ خيَشًـ ــاْ ٓـةيـ ــة ئةطــــةس
ُةػيلةيّ طوُآٌاْ ُاطاتآ  ،ئةوةؾ بة ئـاًادةبووُى ٓاوةمُى بةسِيَض بووة  ،كةو تـة :
يةكذةُطـيى ٓـاوةمُى هةطـةس دسوطـــبـووة .
ئــةبو ذةُيف ــةؾ بـةهَـطـــةكةى ئةوةي ــة  ،كــة دة َه ــآ  :خـــو ى بامدةطـــ فةسً ــاُى
كشدوة بـة طـــةجذة بـشدْ  ،فـةسًاْ (أَـس)يـؽ بــة سِةٓــايى فةسِصبــووْ دةطـةيةُــآ ،
ٓـةسوةٓـــا ئــةو فةسًوودةيــةى بـــة بـةهَـطـــة ديَـِيَـــةوة َ [ :عــٔ أَ ٔبــُٖ ٞسَ ِٜـسََ َ٠قــاٍَ َ ،قــاٍَ
جدَ  ،اعِعَـصٍََ ايػٖ ـِٝطــإُ َِ ٜب ـهُٔ َٜ ٞكـَٜ : ٍُٛـا
جدَ َ٠ؾَطَـ َ
َزضـ ٍُٛاي ًٖ٘ٔ ٔ إذَا َقسَأَ ا ِبُٔ عدََّ ايطٖـ ِ
طـجُٛدٔ ؾَأَبَ ِٝـتُ َ ،ؾ ًٔــٞ
جدَ َ ،ؾ ًَـُ٘ ا ِيجَ ٖٓـَٚ ، ُ١أُ َٔـسِ ُ بٔاي ٗ
طـ َ
 ًَِٜ َٚـ َع ـا! أُ َٔـسَ ابِـ ـُٔ عدََّ بٔايطٗ ــجُٛدٔ ؾَ َ
ايـ ـٖٓاز]{َأخِ َسَُــُ٘ َأحَُِــد بــسقِ ََُٚ ، )9711( :طِ ـ ًٔ ِْ بــسقِ َٚ ، )81( :ابِــُٔ ََاَُــِ٘ بــسقِ :
حبٖإَ بسقِ َٚ ، )2759( :ايبَٔ َٗ ِٝكـ ٞبـسقِ َٚ ، )3516( :ا ِبـُٔ خُ َصَُ ِٜـ ١بـسقِ :
(َٚ ، )1052ابُِٔ ٔ
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(ََٚ ، )549أبُ ٛعَ َٛاَْ ١بـسقِ  ، })1945( :وة ٓـةسوةٓـا ئةوةؾ بـة بـةهَـطـة ديَـِيَـــةوة كـة
ثيَػـةًبـةسى خـو  طـةجذةى اوسِئـاْ خويَِذُى بـشدوةو هةطةسى بـةسدةو َ بووة .
بـةمَ جـةًاوةسى ص ُـايـاْ ئـاو وةمَ دةدةُـةوة دةهَـ َيـّ :
ٓ - 1ـةسضةُذة ؿـيػـةى ئةًش بؤ فـةسِصبووُـة  ،بـةمَ كـشدةوةى ةوًـةس ئـةو دةىهةتـة
ٓـةهَذةوةػـ َيـِيَــــةوة  ،يةكـــذةُطيى ٓـاوةمُيؼـــى هةطـــةس دسوطــــبووة  ،كةو تــة :
ٓةسضـةُذة ؿـيػةى ئـةًش بـؤ ثيَويظــبووْ (ُٚـٛح)ة  ،بـةمَ ًـاد َ بـةهَـطــةيةكى
بـةٓيَـضت ــش ٓـةبـــآ  ،ياخـــود ِسيَـطـــش (َاْـ ـع) َيـــم ٓةبـــآ  ،كـــة ئـــةو دةاـــة ئـــةوة
بطةيةُـآ ،ئةوة ٓـةهَذةوةػــيَـةوة .
 – 2بـــؤ فةسًايؼـــةكــةؾ دة َهــيَّ  :ثيَػـةًبـــةس ً ةبـةطــــى ثــآ ٓـةو َهــذ ُة بـــة
طـةجذة بشدُيَلـى ثيَويظـــ .
 - 3بــــؤ بـةسدةو ًـ ــبووُي ثيَػـةًبــــةسيؽ  هةطــــةس طــــةجذة بـــشدْ  ،دة َهيَـ ــّ :
بـةسدةو ًـــبووُى ثيَػـةًبـــةس  بـةهَـطـــةية هةطـــةس ئـــةوة كـــة ػــــيَلى بـــاؾ
ثةطــِذة  ،بـةمَ ًةسد ُيـة و جــبـبـووْ بطـةيةُــآ .
بــــة ٓــــةس ذـــايَ بـةهَـطـةكــــاُى ئـــةبو ذةُيفـــةؾ بـةٓيَـــضْ  ،بــــةمَ وةمًـةكاُــــى
جةًـاوةسى ص ُايـاُيؽ بةٓيَـضْ  ،و ؾ ثيَـذةضـآ كـة سِ ى جةًاوةسى ص ُايـاْ ِس طــــــش
بــآ  ،بـةتايبـةتيـؽ كــة ٓـةُذىَ جاس طــةجذةبشدُى اوسِئــاْ خـويَِــذْ  ،جؤسيَـم هـة
طـةغوَـةتيـــى ئيرـ ِش جـبووُـــى تيَــــذ دةبـــآ ٓ ،ـــةًوو ػـــويَِيَم ٓــى ئــةوة ُيــة ،
طـةجذة ببـةى ً ،ةطـةس بـة ػـيَوةيةكى ديلـة – بة ئاًارة  -طـةجذةكـة ببـشدسىَ.
ضـر رةم  :ضـؤنيـةتى سـةجـدة بردنـى قررِئـان خـريَهـدن ؟
ديـ ــاسة هيَـــشةد دةطــــةسِيَيِةوة بـــؤ (اجل ــاَع ألحهـ ــاّ ايك ــسعٕ)ى (ايك ــسطي) كـــة
ض ـجُٛدَ اي ُك ـسِعٕٔ َٜخِ َع ـاجُ ٔإيـ ـ ََ ٢ـا تَخِ َع ـاجُ ٔإ َي ِٝـ ٔ٘
ف ٔؾ ـ ٞإَٖٔ ُ
ال َ
ال خٔ ـ َ
هةوبـــاسةوة دةهَــــآ َ َٚ ( :
نـ ـ ـ َس
ت ٔ ،إالٖ ََـ ـا ذَ َ
طٗـ ــا َز ٠حَـ ـ َد َْ َٚجَـ ـظ َٝ ْٔ َٚـ ـ ـَٚ ١اضـ ــعكِ َبأٍ ٔقبِ ًَـ ـ ـ َٕٚ َٚ ١قِـ ـ ـ ٕ
الَٔ ُ٠ـ ـِٔ َ
ايؿٖـ ـ ـ َ
نـ َس ُٙا ِبـُٔ ايـُِٓـ ـ ٔرز َعـ ٔٔ
طٗـا َز َٔ َٚ ، ٠ذ َ
دازَٔ ٟٗع ـ ٔٔ ابِٔ عُ َُ ـ َس َأُْٖ٘ نـإَ َٜطِجُدُ َع ًَ ٢غَ ِٝـ ٔس َ
ايبُ َ
ػـ ـ ِ ٔبَ َٚ ، ٞع ًَ ـ ٢قَ ـ ٍِٛاجلُُِ ُٗ ـٛز َٖ ـٌِ َٜخِ َع ـاجُ ٔإيـ ـ ٢تَخِ ـ ٔسَ َٚ ِٜز ِؾ ـ ٔع  َٜـ َدٔ ٔٔ ِٜع ِٓ ـ َدَ َٚ ُٙتهِ ـبري
اي ٖ
خام إٔيـ ٢أَُْٖ٘ َ ُٜه ـبسُ ََٜ ٚسِ َؾـعُ
ب ايػـا ٔؾ ََٔٚ ٓٞأحِ َُد َٔٚإضِ َ
و َ :ؾـ َر َٖ َ
ََ ٚتطِ ًِٔٝ؟ اخِ َع ًَـؿُٛا ؾٔ ٞذَ ٔي َ
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ال، ٠
ض َٚايسٖؾِ ٔع ٔؾ ٞايؿٖ َ
ٔيًِ َعهِبٝـس يَـٗـا َََٚ ،ػِ ـُٗٛزُ ََ ِرَٖبٔ ََا ٔيوٕ أَ ُْٖ٘ َ ُٜهبٓس يَٗـا ٔؾ ٞاخلَؿِ ٔ
و  ،قَ ـاٍَ َ :عآَ ـُ١
ال َٔٚ ، ٠ب ــايعهِبرئ ئ ـ َر ٔي َ
ـ َعِٓ ـُ٘ ؾٔ ـ ٞايعٖهِ ـبرئ َيٗ ــا ؾٔ ـ ٞغَ ِٝـ ٔس ايؿٖ ـ َ
ٚاخِعًُٔ ـ َ
خام إٔي ـ٢
ضـ َ
ـ َٔٚإ ِ
ُ َُـ ـاعََٔ ُ١ـ َٔ ايطٖـ ـ ًَ ٔ
ب َ
ال َّ َيـٗــا ٔعِٓـ ـ َد اجلُُِ ُٗـٛز َ َٚ ،ذ َٖـ َ
ضـ ـ َ
ال َ
ايؿُ َكٗــاَ َٚ ، ٤
حـ َسأّ َ َٚ ،ع ًَـ٢
إل ِ
طًبُِ َِٔٓٗـا َ َٚ ،ع ًََ َٖ ٢را ايـُرِ َٖب َ َٜعخكـل إَٖٔ ايعهِـب ٝـس ٔؾـ ٞأَٔ ٖٚيٗــا ٔي ٔ
َأْٖ ـُ٘ َ ُٜ
الّ :
خطِـ ـب َٚ ،األََ ٍُٖٚأِٚيَـ ـ ;٢ئ َكِٛئـ ـ ٔ٘ َع ًَِٝـ ـ ٔ٘ ايطٖـ ـ َ
ال ُٜطَ ـ ـًبُِ َٜهـ ــٔ ُٕٛيًِطُـ ـجُٛدٔ َؾ َ
َقـ ـ ـََ ٍِٛـ ـِٔ َ
()1
خ ٔس ُٗــا ايعٖ ِهبٔٝـ ـسُ َ َٚ ،ت ِ
طُٗٛزُ َ َٚ ،ت ِ
( َٔؿِعَاحُ ايؿٖـالَ ٔ٠اي ٗ
خًًُٔٗٝــا ايعٖطِـًَٖٔ َٚ ، )ُِ ٝـ ٔر ٔٔ ٙع َبـادَ ْ٠
ال ُ٠اجل َٓـاشَ ٔ٠
ؾـ َ
ألْٖٗـا ٔؾ ِ ٌْ ََ ٚ
ال ٔ ٠اجلَٓ ـاشَٔ َٔ ٠بٌِ َأَ ِٚيَ ، ٢
ؿَ
ن َ
َيـٗـا َتهِ ـ ٔبٝـ ْس َ ،ؾهـإَ َيٗـا َتخِ ًَٔ ٌْٝ
()2
َقَٖ َٚ ، ٍْ ِٛـ َرا اخِ ٔع َٝـازُ ا ِبـُٔ اي َ َسبـ ، )ٞو تـة  :سِ جيـايى ُيـة هةطــةس ئـةوة كـة طــةجذة
بشدُــى اوسِئـــاْ خـــويَِذُيؽ  ،ثيَويظــــيى بـــة ٓـــةًوو ئــةو ػــــاُةية كــة ُويَزكــشدْ
ثيَويظـــــيى ثيَياُـ ــة  ،هـــة ثاكـيـ ــى هــــة بـ ــآ ُويَـــزيى  ،وة هـــة ػـــــى ثـــيع  ،وة هـــة
ئـاًادةبووُــى ُيــةت  ،وة هــة سِووكشدُــة ايبوــة  ،هــةوة كــة كـاتةكةػــى طواـــاو بـآ ،
(و تة  :هةو كـاتاُـةد ُةبـآ  ،كـة ُةٓـى كـش وة  ،هـة ُويَـز تيَـذ كشدُيـاْ) جطــة هـةوةى
كة بوخـاسيـى هة ةةبذوهَـوى كــوسِى ةوًــةسةوة باطــى كـشدوة  ،كـة جـاسى و ٓــةبووة
بـةبــآ ئــةوةى كــة دةطــِويَـزيؼــــى ٓـةبــآ  ،طـــةجذةى اوسِئـــاْ خـويَِــذُى بــشدوة ،
ٓـةسوةٓـا (ابٔ ايـُٓ ـرز) هة (ايػـ ـ ي)ةوة (كـة يةكيَلـة هة ص ُـايـاُى تـابيع ) ئـةوةى
طيَ ِش وةتــةوة كــة دةطـــِو َي ــز ٓـــةبووُى بـــة ًــةسد ُةطـــشتوة  ،بــؤ طـــةجذةى اوسِئـــاْ
خـويَِـــذْ  ،ئِحـــا هةطـــةس اظـــةى جةًـــاوةسى ص ُايـــاْ  :ئـــايا طـــةجذةى اـوسِئـــاْ
خـويَِذْ ثيَويظــيى بــة (اهلل أنـى)ى تةذشيــٍ ٓــةية ؟ وة ثيَويظـــيى بــة دةطــ
بـةسصكشدُةوة ٓـةية  ،هـة كــاتى طــةجذة بشدُــذ ؟ وة ثيَويظـــيى بــة طـةىًـذ ُــةوة
ٓـةيـة ؟ هـةوبــاسةوة ِس جيـايـى ٓـةية :
ػــــافيعيى ئةمحــةدو ئيظــراق ِس يــاْ و يــة كــة دةبــآ (اهلل أنــى)يــؽ بلـــات
دةطــيؽ بـةسص بلـاتـةوة هة كـاتـى (اهلل أنى) كشدُةكــةد  ،بؤ طـةجذةبـشدْ .
بةمَ ئةوةى هة ًةصٓةبى ًاهيلذ صياتش ص ُش وة  ،ئةوةية كة ئةطةس هة ُويَــز د بـآ ،
ك كة د دةبةص َى بؤ طـةجذةبشدْ  ،ك كة ٓـةهَذةطــيَــةوة  ،دةبآ (اهلل أنى) بلـات .
 ٟب ـسقَِٚ )3( :قَ ـاٍَ َٖ :ـ َرا احلَ ـ ٔدٜث
َ )1أخِ َسَُ ـ ُ٘ َأحَُِ ـد ب ـسقََِٚ ،)1006( :أبُ ـ ٛدَاَ ُٚد ب ـسقَِٚ ،)618( :ايعسَٔ ـ ٔر ٗ
غ ٤ٞؾَٔ َٖ ٞرا ايباحَٚ ،ابِ ُٔ ََاَُِ٘ بسقِ.)275( :
ؾـ ٓ َ
َأ َ
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بــةمَ هةوبــاسةوة سِ جيـايى ٓــةية  ،كـة ئةطــةس هـة غـةيشى ُويَـز د بـآ  ،ئــايا (اهلل
أنـى)ى دةويَ ؟ يـاْ ُــا ؟ بــةمَ بــؤ ئــةوة كـة دةبـآ (اهلل أنـى) بلـشء  ،بــؤ كـــاتى
ضووُة طـةجذةى اوسِئـاْ خـويَِذْ  ،صيسبـةى ػـةسةـض ُــاْ ِس يـاْ و يـة  ،كــة بةهَـــآ ،
وة صيسبـةى ص ُايـاُيؽ ِس يـاْ و ية كـة طـةىَ د ُةوةى ُـاويَ  ،وةن طــةجذةى اوسِئــاْ
خـويَِذْ  ...وة ٓـةُذىَ هة ص ُايـاُى ثيَؼـيِيؽ  ،وة ئيظـرــاايؽ هةُـيَـوياُذ يــة  ،سِ ى
و ي ــة كــة دةب ــآ طـوويؼ ــى هــــآ بذ ت ــةوة  ،ئِحـــا ئـــايا طــوويَم يــاْ ٓـةسدووك ــياْ ؟
هةوةػــذ ديظـــاْ ِس جيــايى ٓـةية .
وة بــــةثيَى ئـــةو ِس يـــة ئـــةوةًاْ بـــؤ دةسدةكـــةوىَ كـــة (اهلل أن ــى)ى يةكـــةَ بـــؤ
د بـةطــــِيةتى  ،وة هةطـــةس اظـــةى ئةو ُــة كــة دة َه ـيَّ  :طــووى ه ــآ ُاد تــةوة ( ،اهلل
أنى)ةكـة  ،تةُيـا بؤ ضووُـة طـةجذةيـة  ،ئةطـةسُا ثيَويظــة (اهلل أنى)يَـم بلــات
بؤ د بـةطـ  ،ئةوجاس بؤ ُضًـبووُـةوةؾ (اهلل أنى)يَلى ديلـة بلـات  ،بـةمَ ئةوةى
يةكةًيـاْ باػــــشة {و تة ( :اهلل أنـى) بلـات بؤ ئةطـ َوـى د بةطــِى طـةجذةكـة  ،وة
(اهلل أنـ ــى)ى دووةًــــيؽ بــــؤ ُضًـــــبووُةوة) ضوُلـــــة ثيَػةًبـــــةسى خـــــو 
فةسًوويةتى  :ثـان خـاويَِيى دةطــجـيَلشدُـى ُويَزة  ،وة (اهلل أنى) كشدْ هـة خــؤ
ذة ِس ًـلشدُـى غةيـشى ُويَـزة (و تة  :اظـةكـشدْ خـو سدْ خـو سدُةوة ٓ ...ـــذ) وة
ئةو ٓـة َهظـوكةوتاُةى كة هة ُويَزد اةدةغةْ  ،بـةٓـؤى طـوود ُـةوةوة  ،ذةميَ دةبــّ
{و تة  :كة طووت د يةوة  ،كة ثيَى دةطوتـشىَ ( ًـ ٝـٌ) ٓـة َهظـوكـةوتـة ئاطــاييةكـاُ
بؤ ذـةميَ دةبِــةوة) .
ئِحـــا كشُِووػـب ــشدُى اوسِئـــاْ خـويَِـذُي ــؽ ةيبـادةتيَل ــة (اهلل أنــى)ى ٓةيــة ،
كةو تــة  :دةب ـآ طــوود ُةوةػ ــى ٓـةب ــآ (و تــة  :وةن ض ــؤْ تةذـشمي ــى ٓةيــة دةب ـآ
تةذوـيوـيؼــى ٓــةبآ) وةن ُو َيــزى جـةُاصة  ،بـة َهــلو هــة ثيَؼـــشيؼــة  ،ضــوُلة ُو َيــزى
جــةُاصة اظـــةية  ،بـــةمَ طـةجذةبشدُـــى اوسِئـــاْ خـــويَِذْ  ،كشدةوةيـــة  ،ئـــةوةؾ
بـز سدةى (إبٔ اي سب)ٞة ( .كة يةكـيَلـة هة ص ُـا طـةوسةكـاُى ًةصٓـةبي ًاهـيلـيـى) .
ثيَـهـجـةمء كؤتـايـى  :كـاتى ســةجدة بـردن :
(قسطبـ ـ )ٞهةوبـــاسةوةؾ دةهَــآ ََٚ ( :أَٖ ـا َٚقِعُ ـُ٘ َؾ ٔك ٝـٌَ َٜ :طِ ـجُدُ ؾٔ ـ ٞض ــأ ٔ٥س األَِٚقَ ـا ٔ
ط ـ ٔؿ ٔس
ُ َُا َع ـٔ َٚ ، ١ق ٝـٌَ  ََ :ـا َي ـِِ ِ ُٜ
ب  ُٖ َٚ ،ـ ََ ٛق ـ ٍِٛايػ ــا ٔؾ َٔ َٚ ٞ
ط ـ َب ٕ
الٔ ُ٠ي َ
ؾـ ـ َ
ألْٖٗ ــا َ
َُطِ ًَ َك ـ ّا َ ،
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ال
ؿـبِ ٔ ََ ٚ
طـجُدُ َب ِـ َد اي ٗ
ؿــ ٔؿ ٔس ايػٖ ــُِظُ َب ِ ــ َد اي َؿِ ــ ٔس ٔ َٚ ،ق ٝــ ٌَ ِ َٜ :
ايؿٗ ــبِ ُ َ ،أََ ِٚـا َيـِِ تُ ِ
()1
ؿـ ٔس َٖ َٚ ،ـ ٔر ٔ ٙايثـ ـ َ
َب ِـ َد اي َ ِ
ال  ١األَ ِقـ َٛأٍ ٔؾـََ ٞرِ َٖ ٔبـ َٓـ ـا)  ،و تــة  :كـــاتى طـةجذةبشدُــى
اوسِئـاْ خـويَِـذْ  ،طوتـش وة  :هة ٓــةًوو كـاتةكــاُذ بـؤى ٓــةية طــةجذة ببـات  ،بــة
سِةٓـايى  ،ضوُلـة وةن ُويَـزيَلـة كة بؤ ٓؤكاسيَم دةكشىَ (كة دةضية ُيَو ًضطةوتـةوة :
ُويَـزى دةطــِويَـز دةكـةى  ،ياْ ُويَــزى طـووى ًضطــةوت دةكـةى ً ،ـاد َ ٓؤكـاسيَلــى
()2
ٓـةيــة بؤت ٓـةيــة ُويَـز بلةى  ،هةو كـاتاُةؾ د كـة ُةٓـى كش وة هة ُويَــز كشدْ)
ئةوةؾ اظـةى ػـافيعـيى كؤًةهَـ َيـم هة ص ُاياُة  ،وة ِس يةكى ديلةؾ ٓةيـة طـوتش وة :
ًــاد َ بـةسةبـةيـاْ طــجيةتيـى دةسُةكةوتبــآ  ،هة كـاتى خؤسٓـةمتـِـذ  ،ياْ ًـاد َ هـة
دو ى ُويَــــزى ةةط ــش  ،خــــؤس صةسد ٓـة َهـِةطـة ِس ب ــآ ( ،و تــــة  :خــةسيلى ئـ ــاو بــووْ
ُةبــآ) هةو دوو كـاتاُــةد دسوطــ ُيــة ٓ ،ـةسوةٓــا ِس يــةكى ديلـة ٓــةية دةهَــآ  :هـة
دو ى ُويَزى بـةياُـى دسوطــة طـةجذةى اوسِئــاْ خــويَِذْ ببــشدسىَ  ،بــةمَ هـة دو ى
ُو َيــزى ةةط ــش دسوطـــ ُي ــة طـــةجذةى اوسِئـــاْ خـويَِ ــذْ بب ــشدسىَ  ،وة ئــةَ طـــآ
اظــةية هة ًةصٓـةبـى ئيٌَــةد ٓـةْ ( ،و تة ً :ةصٓـةبـى ًاهـيلــذ ) .
ًِيؽ ثيَــٍ و يـة ٓــةس كــاتيَم ئيِظــاْ اوسِئــاُى خـويَِــذ  ،ديـاسة طـةجـذةكةػــى
دةبـشدسىَ ً ،ةطـةس ػـويَِةكـةى طواـاو ُةبـآ  ،يـاْ كـاتةكـةى طواـاو ُةبـآ .
هيَـشةؾ د كؤتـايي بـة تةفظـيـشي ئةَ طـووسِةتـة ًوبـاسِةكة ديَِيـّ  ،هة كـاتيَلـذ كـة
وةصةــي فةهَةطــــ ة َيـش ق جئــــاُيي ئيظــــالَ يةكحــــاس ئـاهَــــؤصو ُاخؤػـــة  ،خـــو
دةسووى خيَـش هة ٓـةًوو ىيـةن بلـاتةوة .
2014 / 7 / 13
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ى ََٚأتُٛحُ ٔإيَ ِٝوَ.
خ ُِ ٔدىَ  ،أَغِ ـ َٗدُ إَِٔ ال ٔإ َيَ٘ ٔإال أَِْتَ  ،أَضِ َع ِػ ٔؿسُ َ
ض ِبخَا َْوَ اي ًُِٖٖٗ َٚبٔ َ
ُ
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 )2ئـةوةى ُيَ ـو ْ كةو ُـةكاْ خـؤَ صيـادَ كشدوة  ،بؤ صيـاتش سِووُبـووُةوةى ًةبةطـ .
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هس رحاوه كان
 )1تفضـري الطَّبَـ يز المُسضـُى جـمع الباـمف يــأ تل اـق النـز ف  ،ألَبـأ جَففَـز دُـن بـي جزاـز
الطَّبَزي  ،حتناق :همنأ احلمد ،عُمد سكأ البمر د  ،خَاْـزي صـفان ،الــُة بل ال قياناـل،
 2004النمهزة.
 )2الـُِص ـبَمحس المُسنِاـز يـأ َتهْذِاب تفضـاـز ابي كثاــز لِيعـما ايلاـق عُِـمد الـنَاي اَبـأ الفِـنا ِ
إصْــُمعاق بــي عسَُــز بــي كَثاــز النزعــأ النعغــنى ،يإعــناد َمعَــل عِـ َي ال سفلََُــم  ،بيعــزا
الغاذ صَـفأ الزمحي الـُبمركـفقر  ،دار الضـالا ،الطبفل الثمنال (1421هـ  2000 -ا).
ِعــما َيدْزَال ـنَاي دُــن بــي عسَُ ـ َز بــي احلضـ ـ بــي
َ ال َاْ ـب ل ي
 )3ال فضــري الةبا ــز اَ عَفَــمتا س
احلضـي ابي عـلـأ ال ُاُأ البةـز الـزاس الغــميفأ ،ذَنَّنَـَس َعَلَّـقَ عَلَ ْاـَِ َخَـزَدَ اَذَمداثـَس
عُِمد سكأ البمر د الـُة بل ال قياـنال.
 )4اي ــمع ألذة ــما الن ــز ف ،تفض ــري الن ــزم ألب ــأ عب ــنا دُ ــن ب ــي امح ــن األنص ــمر
النزم  ،ذَنَّنَ سَ َخَزَدَ اَذمداثَس عُِمد سكأ البمر د  ،خَاْز صفان ،الـُة بل ال قيانال.
َ )5اذْةَـما النـ ْز ف  ،ألبأ بَةـز دُن بـي عبـنا الــُفز بـمبي الفزبـأ ،راجـ اصـقلَس َخَـزَدَ
اَذمداثـ سَ َ َعلّـَقَ َعلَاَِْ دُن عبنالنمدر عطـم ،الطبفل األ لـى (1408هـ 1988 -ا).
 )6ي َ النناز ،ايمع ب ينـأ الز ااـل النرااـل عـي عِلـت ال فضـاــز (تفضـاــز الغــقكمنأ)
تللاـ ـ  :ااعــما الفالعــل دُــن بــي علــأ بــي دُــن الغ ــقكمنأ ،حتناــق :عبــنالزسا
المَُهن  ،دار الة مب الفـزبأ ،الطبفل األ لـى (1420هـ 1999 -ا).
 )7ساد الـُضـاـز يـأ علـت ال فضـاـز :البي ايـقس .
 )8ر ح الـُفمنـأ :لآللقصـأ .
 )9تفضاـز النممسأ ا ملُسضـُى دـمصــي ال ــل اق ،تـللا  :عالعـل الغـما دُـن َـم الـناي
النممسـأ ،دار الفةـز الطبفـل األ لـى (1398هـ 1978 -ا).
 )10تفضـاـز الـُزاغـأ  ،تللا امحن عصـطفى الـُزاغأ  ،دار الفةـز  ،باـز ت.
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 )11تاضـاـز الةزات الزمحي يـأ تفضـاـز كـالا المَُنمف  ،تـللا  :الفالعـل الغـاذ عبـنالزمحي
بي نمصز الضـفن  ،حتناــق :عبـنالزمحي بـي عفــال اللقؤـق عةصـضــل الزصـملل ،الطبفـل
األ لـى (1420هـ 1999 -ا).
 )12صـفقة الباـمف لِ َُفَـمنأ النـز ف ،تللا  :الغـاذ ذضـ دُن خملق الطبفل الثملثــل.
 )13صـفقة ال فمصـاــز ،تــللا  :الفالعـل دُـن بـي علــأ الصــمبقنأ ،عة بـل ال ـهناال ،ارباـق/
الفزا  ،الطبفل الطبف ـل األ لـى (1425هـ 2004 -ا).
 )14تفضـاـــز الن ــز ف احلة ــات الغـهاـــز ب ــ (تفضاـــز الـُن ــمر) ت ــللا  :دُ ــن رع ــان ر ــم ،دار
الـُفزيل ،الطبفـل الثـملـثل.
 )15األصمظ يف ال فضري ،تللا  :صفان ذـقى ،دار الضالا ،الطبفل الثمنال ( 1409هـ 1989 -ا).
 )16يـ ــأ لِـ ــال النـ ــ ْز ف ،تللاـ ــ  :ص ـــان لط ـــب دار الغ ـــز  ،الطبفـ ــل الغ ـــزعال ا معض ـــل
الفغـز ف ( 1417هـ 1996 -ا).
 )17ال فضـاـــز المُسناـــز يـــأ الفَنِا ــنة الغَ ــزيافَل المَُــ ْنهَخ ،ت ــللا  :األصــ م ال ــنك قر هب ــل
الشذالـأ ،دار الفةز الطبفـل الثـملثل ( 1426هـ 2005 -ا).
 )18ال رزاـز ال نقاـز ،دـُن الطـمهز بي عمعـقر .
 )19الـُاـشاف  ،دـُن ذضـ الطبممبـمئـأ .
 )20تفضـري الغـفزا

 ،دُـن ع قلـَأ الغـفزا

.

 )21تفضـاـز نـُقنـَ  ،نمصـز عة ــمرا عـرياس .
 )22الةمعـ  ،دـُن جـقاد ع ناـل .
 )23ال فضـاـز ال قذاـن  ،د .ذضـي ال ـزابـأ .
 )24عسفزَدات الفــمل النـز ف ،تللا ـ  :الفالعـل الزاغــب األصـفهــمنأ ،حتناـق :صــفقاف عننــمف
دا د  ،دار النـلت ،الطبفـل الثــملـثل ( 1423هـ 2002 -ا).
 )25ااصـ افمب يـأ باـمف األصـبمب .
 )26اصـبمب النـش

 ،للناضـمبقر .
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 )27لبـمب الننـق يـأ اصبمب النش  ،لِيعـما احلـميج جـال الـناي عبـنالزمحي بـي ابـأ بةـز
الضـاقمأ خَـزَدَ اَذمداثَس َ َعلّـَقَ َعلَاْـ َِ عبـنالزسا الم َُهْـ ِن  ،دار الة ـمب الفزبـأ ( 1426ه ـ -
2006ا) ( ،اصـبمب النـش ) للناضـمبقر .
 )28خم ـمر الصـَرمح  ،للـزاس .
 )29الـُفحـت القصـاط ،دار النعــقة ،الطبفــل الثمناــل.
ِع ــما عمل ــن بــي ان ــط بز ااــل ؤ ــاى بــي ؤ ــاى اللاث ــأ ،حتنا ــق :الــنك قر
 )30المُقم ــل ل ي
الغــاذ خلاــق عــلعقف عــارم ،دار الــُفزيل ،الطبفــل الثمناــل (1429ه ـ  2008 -ا)( ،اصــبمب
النـش ) للـقاذن .
 )31المُسضـنَن لِيعما امحن بي دُن بـي ذنبـق ،النمعـز عةصضـل لزمبـل ،النـمهزة ،األذمداـ
عذالل بلذةما عفاب األنة ط علاهم.
 )32صَـرِاَ ال سبدَم ير لِيعما ابأ عبـنا دُـن بـي إصــُمعاق ال سبدَـم ير  ،حتناـق :الـنك قر
الغاذ خلاـق علعقف عـارم ،دار المُفزيل ،الطبفل األ لـى (1425هـ  2004 -ا).
 )33صَـرِاَ عضــلت لِيعـما احلـميج عضــلت بـي احلحـمد النَاضــمبقر  ،ذنـق اصــقلَس خَ ـزَدَ
َاذـمداثَس على الة ب الضـ ل :النك قر الغاذ خلاـق علعقف عـارم ،دار الـُفزيل ،الطبفـل
الثمنال (1428هـ  2007 -ا).
 )34صسـنَي ابأ دا د لِيعما ابأ دا د صسـلاُمف بي األعـفـ الضـحضـ منأ ،حتناق :دُـن نمصـز
الناي األلبـمنأ ،عة بـل المُفـمر  ،الطبفل الثمنال (1428هـ  2007 -ا).
 )35صسـنَي ال َزعِ ِذ لِيعما احلميـج دُـن بي عاضـى بي صقرة ال َزعِذِ  ،حتنـاق :دُـ ـ ـ ــن
نمصز الناي األلبـمنأ ،عة بل المُفـمر  ،الطبفل الثمنال (1428هـ  2007 -ا).
 )36صسـنَي النَضَـمئأ لِيعما ابأ عبنالزمحي امحـن بـي عــفاب بـي علـأ الغـهاــز ب ـ(النَضَــمئأ)،
حتناــق :دُــن نمصــز الــناي األلبــمنأ ،عة بــل المُفــمر  ،الطبفــل الثـ ـ ـمنال (1429هـ ـ -
2008ا).
 )37صسـنَي ا ْبيس عَمجََْ ،لِيعما ابـأ عبـنا دُـن بـي اشاـن النش انــأ الغـهاــز ب ـ (ابْـيس عَمجَـَْ)،
حتنا ــق :دُــن نمصــز الــناي األلبــمنأ ،عة بـ ــل المُفــمر  ،الطبف ــل الث ــمنال (1429هــ -
 2008ا).
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 )38صسـنَي النار لطـين ،لِيعما احلميج علأ بي عسُز النار لطين ،حتناق :جمن بي عَنصقر
بي صـأ الغـقرى ،دار الة ـب الفلُال ،الطبفل الثمنال (1424هـ  2003 -ا).
ِع ــما احل ــميج اب ــأ عب ــنا احل ــمكت النَاضـ ــمبقر ،
 )39المُسض ـ ـ َنرَل عل ــى الصـ ــرار ل ي
حتناق  :صمحل اللرَـما  ،دار ابي ذـشا  ،الطبفل األ لـى (1428هـ  2007 -ا).
 )40صَـرِاَ ا ْبيس ذِبَمف لِيعما ابأ ذَمتِت دُن بي ذِبَمف ا زاصـمنأ ،حتناق :ذنق اصــقل سَ
خَ ـزَدَ اَذمداثــَ :النك ــقر الغــاذ خلاــق عـلعقف عـارــم ،دار المُفزيــل ،الطبفـــل األ لــى
(1425هـ  2004 -ا).
 )41المُسفح ــت الةباـــز للر ــميج اب ــأ النمص ــت صس ــلاُمف ب ــي امح ــن الطَّبَزَان ــأ ،ذَنّ ــَنَ سَ َخَـ ــزَ َد
اَذمداثَس محن عبنالـُحان الضلفأ ،عة بل األصـملل ال ُّـزاث ،الطبفل األ لـى ( 1431هـ
  2010ا).ِعـما ابق دُن بي عبنالزمحي بي الفضــق بـي بهــزاا الـنَارعأ ،ذَنَّـنَ ـ سَ
 )42صسـنَي النَارعأ ل ي
َعَـزَحَ الفَـملـَس َجسَُلَ ـَس َعَلّـَقَ عَلَا ـَِ َ َ َ ـ َ يَهمرصَ ـَس :األص ـ م الـنك قر عصـطــفأ داــب
الب ـم ،دار الـُصـطـفـى ،الطبفـل األ لـى (1428هـ  2007 -ا).
 )43عغ ــةمة ال ــُصمباَ ،تــللا  :دُــن بــي عبــنا ا طا ــب ال ب ــزاش  ،حتناــق :دُــن
نمصز الناي األلبـمنأ ،الـُة ـب ااصـالعأ ،الطبفل الثمنال (1405هـ  1985 -ا).
 )44إر ا ال ــلاق يــأ ــزاخ اذمداـ عنــمر الض ــباق ،تــللا  :دُــن نمصــز الــناي األلبــمنأ،
الـُة ب ااصـالعأ ،الطبفـل الثمنال (1405هـ  1985 -ا).
 )45الضــزاد المُسنا ــز ي ــأ تزتاــب اذمدا ـ صــراَ ايــمع الص ا ــز ،للرــميج جــال الــناي
الضاقمأ ،الفالعل دُن نمصز الناي األلبمنأ ،رتب سَ َعَلَّـقَ َعلَاْـَِ :عصــما عقصـى هـمد ،
دار الصناق ،الطبفـل الثـمنال (1430هـ 2009 -ا).
 )46الضــني الةبــزى تصــنا  :االعــما ابــأ عبــن الــزمحي امحــن بــي عــفاب النضــمئأ ،حتناــق:
دك قر عبنال فمر صلاُمف البننار  ،صان كضـز ذضـي ،دار الة ـب الفلُاـل با ـز ت
– لبنمف ،الطبفـل اال لـى ( 1411هـ  1991 -ا).
 )47صـلضـلل األذمدا الصـرارل ،تللا  :سعرََُـن نمصـز الـناي األلب ـمنأ ،رمح ـَ ا  ،عة بـل
الـُفـمر للنغـز ال قسا  ،الزامض  ،الطبفـل األ لـى.
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بابــةت
ِةػـتةً ٌ :ة لة قوسِئاٌذاٌ ،ة لة طوٌٍةتذا وةك باطي دسوطـتكشدٌي ئادةً كشاوة ،ئاوا بة وسديـي
باطـي دسوطـتكـشدٌي حـةووا ٌةكـشاوة .
ٌـؤيةً  :فشيؼـتةكاُ ثشطـياسياُ كشد  :كة ضؤُ خـوا ئةواُ ٌاكاتة خةليفةي خؤي لةطـةس صةوي ،
وة وـشؤظـ دةكاتة جـيٍَـؼـني  ،لة كاتيَكذا كة خشاثةكـاسييء خـويٍَـشِيَـزيي ئةجنـي دةدات ؟!
دةيـةً  :خـوا ئـادةوي كشدة واوؤطـتاي فشيؼـتةكاُء ٌاوةكاٌي فيَشكشدُ  :وة ئـادةويؽ فيَـشي
فشيؼـتةكاٌي كشدُ :
ياصدةيـةً  :خـوا فةسوـاٌي بـة فشيؼـتاُ كشد ،كة كشٌِووؾ بـؤ ئــادةً بســةُ ،ئـةواٌيؽ تيَكــشِا
كشٌِووػياُ بشد جية لة ئيسميع ،كة ئةويؽ لة ٌيَو فشيؼـتاُ دابوو ،ئةطةسٌا فشيؼـتة ٌةبوو .
دواصدةيـةً ِ :ؤكـاسي خـؤ بـة صلـيـشتٍـي ئيـسمـيع ،خـؤ ثـآ باػــتـش بووٌي لـة ئــادةًء خــؤ
َـكـيَـؼـاٌي بووة بة واددةي لـآ دسوطــ بووٌي .
ثـآ ِةل
طـيَضدةيةً ٌ :ةفشيٍكشدٌي خـوا لة ئيسميعء بشِياسداٌي دةسكشدٌي لة ئامساُء بـةِةػـ  ،بةِؤي
طـةسثيَـضيي كشدُ لة فةسوـاٌي خـواوة .
َيَتةوةء ،وةآلوذساٌةوةي داواكةي .
ضواسدةيةً  :داواكشدٌي ئيسميع لة خوا كة ِةتا قياوةت بيّيَم
ثـاصدةيـةً ِ :ةسِةػةكشدٌـي ئيسمـيع كة جية لة كةوـيَكياُ لة وةضةي ئادةً ِةوووياُ طووـشِا
بكـات .
َةت داٌي خوا بؤ ئيسمـيع كة ضي لةدةط دآ ،دري ئادةًء وةضةكةي بيكات ،
ػـاصدةيـةً  :وؤل
وة ِةواهَ ثـيَذاٌيؼـي كة صةفةس بة بـةٌذةكاٌي ٌاباو ،وة ِةسِةػة ليَـكشدٌيـؼي بـة دؤصةخ .
حـةظذة يـةً  :ئـاطـاداسكشدٌةوةي خـوا بؤ ئـادةًء حةووا (عميّىـا الظـالً) لـة دوروـٍـايـةتيــي
ئيـسمـيـع .
ِـةردةيـةً ٌ :يؼـتةجيَـكشدٌي خوا بؤ ئادةًء حـةووا (عميّىا الظـالً) لة بةِةػـتـذاو دةطــ
ئـاوةآلكشدٌياُ بؤ لـآ ب ةِـشةوةٌذ بووٌيء  ،ئاطـاداسكـشدٌـةوةياُ لـة خـواسدُ لــة دسةخـتــة
قةدةغة كـشاوة كـة.
ٌـؤصدةيـةً  :دٌةداُء خوختوتةكشدٌي ئيسمـيع بؤ ئادةًء حةووا  ،كة لة دسةختة قةدةغة كشاوةكة
بـدؤُ  ،وة تةواع وةبةسٌاٌياُ كة لة ئةجنـاوي لـآخـواسدٌياٌذا دةبٍة فشيؼـتةو ِـةسواو ،وة
َكـيَكي لة ٌةبَ ٌةِاتوويـاُ ضـٍط دةكـةوآ ،وة طـةسطـشتٍـي ثيـالٌـةكةي .
وول
بيظـتةً  :خواسدٌى ئادةًء حـةووا لة دسةخـتة قةدةغة كشاوةكـةو  ،دةسكةوتٍــي عـةوسِةتياُء ،
خؤ داثؤػـيٍياُ بة طـةآلي دسةخـ ء  ،بشِيـاسي دةسكشاٌياُ لة بـةِةػــ .
بيظـ ء يةك  :طـةسصة ٌؼـتكـشدٌي ئـادةًء حـةووا لة اليةُ خواى دادطـةسةوة.
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بابــةت
َةي خـؤداِيَـٍاٌي ئادةًء حـةووا ،وة داواي ليَـسوسدُ كشدٌياُ لة خـوا،
بيظـ ء دوو  :داُ بة ِةل
بؤ ضاوثؤػـيي ليَكـشدٌيـاُ .
بيظــ ء طـآ  :دابةصيَـٍشاٌـي ِةس كاً لـة ئـادةًء حـةووا لةاليــةك ،وة ئيـسـمـيــع لةاليـةكي
ديكـةوة  ،لة بةِةػـ ء ئاطـىاُ بؤ طـةس صةوي ،وةك دوروٍـي طـةسطـةخـيت يةكـذي .
َـيَـٍـذاٌي خـوا بــة ٌــاسدٌي ثةيــاًء بـةسٌـاوــةي خــؤي  ،بـؤ
بيظـ ء ضواسةًء كؤتـ ايي  :بـةل
سِيَـٍىايـيكـشدٌـي وشؤظـء جـٍذ ،كة ػـويٍَـكةوتوواٌي طـةسفشاصو ثؼـ تيَكــشدوواٌي صيـاٌــساس
دةبـَ .
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()11دا .
طـآ ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()15دا .
طـآ ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتةكاٌى رواسة ( 14و )15دا .
طـآ ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()17دا .
ثيٍَج ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()19دا .
طـآ ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتةكاٌى رواسة (51و 51و )55دا .
ثيٍَج ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتةكاٌى رواسة (54و )55دا .
ضواس ِةل
دةرسـى سـيَـيـةم  :ئايةتةكـاٌى ( ، ) 56 -56ضواسجـاس باٌط كـشدٌى خـوا (عـضو جـن) بـؤ

171
176
188
196
198
515
516

وشؤظايةتى بة (يا بنـي آدم)ء سِاطةيـاٌذٌى ضـواس ثةيـاوى طشٌـط .
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()56دا .
ثيٍَج ِةل
كوستة باطيَك دةسباسةى طـٍووسى عةوسِةتء حوكـىى داثؤػـيٍى .
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()51دا .
طـآ ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتى رواسة ()55دا .
طـآ ِةل
ػـةؾ قةدةغـةكشاوة طـةسةكييـةكاُ .
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايةتةكاٌى رواسة (55و )56دا .
ضـواس ِةل
َسةطــتةسو،
دةرسـى ضــاررم  :ئايةتـةكاٌى ( ، )45 -57طةسةٌــجاوى بيَســشِواياٌى دسؤِةل

551
555
557
541

بشِواداساٌى ضاكةكـاس ،لة طةسةوةسطء لة دواسؤردا.
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايةتى رواسة ()57دا .
ضـواس ِةل
َيٍةوةيةك لةباسةى طـةسكشدةو ػويٍَكةوتوواٌى ئةِمى كوفـشةوة .
ليَكؤل
ئيؼـكاليَكء وةآلوةكـةى .
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايةتةكاٌى رواسة (41و )41دا .
دوو ِةل

.................................................
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بابــةت
الثةسِة
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايةتى رواسة ()45دا .
 545ثيٍَج ِةل
 551دةرســـى َيَـةـــةم  :ئايةتــةكاٌى ( ، )55 -44دسيَــزتشيَ وتوويَــزى ٌيَــواُ دؤصةخييــاُء
بةِةػـتيياُء باطى ئةِمـى ئةعـشِافء باطى طـةسةٌـجاوى ئةِمى ئيـىاُء ئةِمى كوفش .
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايةتى رواسة ()46دا .
 564ضـواس ِةل
 574دةرسـى شـةشـةم  :ئايةتةكاٌى ( ، )58 -54باطى ثةسوةسدطاسيَتى خـواو باطى ثاسِاٌةوة لة
585
597
515
517
551

خـواو ،باطـى ئاو لة ئاطـىاُ ِاتٍةخواسو طـةوصبووٌى سِووةك و داسو دسةخـ . ...
باطـيَك لةباسةى دسوطـتكشاٌى ئاطـىاٌةكاُء صةوييةوة لة ػةؾ سِؤراُ دا .
باطـيَك لةباسةى (إسـتواء)ى خـوا لةطـةس عةسِؾ .
ثوختـةيةك لةباسةى بووٌـةوةسةوة .
باطـيَك دةسباسةى  :طشٌييىء ثايـةى ثاسِاٌـةوةو ئةدةبـةكاٌىء  ،خؤ دووسطشتَ لة تيَجـةسِاٌذُ .
دةرسـى حـةوتــةم  :ئايةتـةكاٌى ( ، ) 64 -59كوستةيـةك لـة بةطــةسِاتى ٌــووح (عميـة

الظالً)ء طةلـةكـةى .
 555دةرسـى هةشـتـةم  :ئايةتـةكاٌى ( ، )75 -65كوستةيـةك لـة بةطــةسِاتى ِــوود (عميـة
الظالً)ء طةلـةكـةى (عـاد).
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايـةتى رواسة ()65دا .
 565ثيٍَج ِةل
ِ 571ـوود (عمية الظالً) لة ٌؤ ( )9بشِطــةدا وةآلوى طةلةكـةى دةداتـةوة.
 577دةرســـى ؤــيـــةم  :ئايةتــةكاٌى ( ، )79 -75كوستةيــةك لــة بةطـــةسِاتى ؿالـــ (عميــة
الظالً)ء طةلـةكـةى (ثـمود).
 598حيكىةتى باطـكشدٌى طـضاى طةلـى (ثـمود) لةريَش ػةؾ ٌاووٌيؼـاُ دا.
 415دةرســـى دةيـــةم  :ئايةتةكـــاٌى ( ، )84 -81كوستةيــةك لــة بةطـــةسِاتى لـــو

(عميــة

الظالً)ء طةلـةكـةى .
 418دةرسـى يازدةيـةم  :ئايةتةكـاٌى ( ، )95 -85كوستةيةك لة بةطـةسِاتى (شــيب) (عميـة
الظالً)ء طةلـةكـةى (مدين).
َـيـةيةك لةطـةس ئةوة كـة (شـيـب)) عمـية الظـالً بؤ الى ِةسدوو طـةلـى (مـديـن)ء
 455ضـةٌذ بةل
(أصـحاب األيكــة) ٌيَـشساوة .
 457بةسٌاوـة ٌـؤ بشِطةيـيةكـةى (ػـعيب) عميـة الظـالً بؤ طةلةكـةى .
 445وةآلوى (ػـعيب) عمية الظالً بؤ ِةسِةػةى طةساٌى كافشى طةلةكـةى ،لة ( )6ػةؾ بشِطـةدا.
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بابــةت
الثةسِة
 454دةرسـى دورزدةيـةم  :ئايةتةكـاٌى ( ،)115 -94باطـى ضـةٌذ ياطـايةكــى طؼــــتى خــوا
479
481
487

(عض وجن) لة رياٌـى بةػـةسدا .
ضـواس قؤٌـاغ بؤ لةكـاسكـةوتٍـى عةقـألء دألء ِةطـتةوةسكـاٌى وـشؤظـ .
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايـةتى رواسة ()111دا .
ضـواس ِةل
دةرسـى ســيَزدةيـةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)159 -115باطـى بةطــةسِاتى وووطــاو ِـاسِووٌى

495
516
516
541
559

بـشاى (عميّىا الظالً)ء لةطةأل طةلةكـةياُ و فيـشعةوُ دا.
قؤٌـاغةكاٌى بةطةسِاتى وووطـاو ِاسِووُء طةلةكـةياُ و فيـشعةوُ .
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايـةتى رواسة ()115دا .
حـةوت ِةل
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايـةتى رواسة ()114دا .
ثيٍَـج ِةل
سِووبةسِووبووٌةوةى وووطـاو ِاسِووٌى بشايء  ،فيـشعةوُء جادوطـةسةكاٌى .
دةرسـى ضـارردةيـةم  :ئايةتـةكاٌى ( ،)157 -151باطــى طــضاداٌى خــواى دادطــةس بـؤ

فيـشعةوُء طةلـةكةى بة حـةوت جـؤسة بةآل .
 585سِووٌكشدٌةوةى ٌـؤ ( )9ووعجيـضةكةى وووطـا (عمية الظالً).
ٌ 585ةكوػـتٍى صيٍـذةوةسو رياٌـذاسى بـآ صياُ .
595
611
616
616

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

سِووٌكـشدٌةوةيـةك دةسباسةى ضـةوكى :
ضؤٌيـةتى دةسباصبووٌـى بةٌى ئيظـشِائيـن لة دةسيـاى طـووس .
دةسغ و ثةٌذةكاٌى بةطـةسِاتى وووطـا (عمية الظالً)و فيـشعةوُ .
دةرسـى َازدةيـةم  :ئايةتـةكاٌى ( ،)141 -158باطــى ثةسِاٌــذٌةوةو دةسباصكشدٌــى بةٌــى

ئيظـشائيـن لة دةسيـاى طـووس .
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايـةتةكاٌى (141و )141دا .
 659طـآ ِةل
َيٍَـيةي ضـن ػـةويى بـؤ
 651دةرسـى شازدةيـةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)147 -145باطـى داٌـاٌى بةل
وووطـاو داواكشدٌى وووطا (عمية الظـالً) لـة خــوا كـة خـؤى ثيَؼــاُ بـذاتء تةحـةوووه
ٌةكشدٌـىء وةسطشتٍـى تـةوسِاتء . ....
َوةطـتة لة بةساٌسةس ئايـةتى رواسة ()145دا .
ٌ 655ـؤ ِةل
 665ئايةتةكاٌى خـوا طـآ جـؤسى طــةسةكييـَ .
 665ضـواس طـيـفـةتى بٍةسِةتـيى بيَـسـشِواياُ بة ئايةتةكاٌـى خـوا .
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بابــةت
الثةسِة
 669دةرسـى حـةظـدةيـةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)154 -148بةطـةسِاتى طؤلــك ثةسطــتٍى طةلــى
681
689
718

719
755
745

761
764
775
781

وووطـا (عميـة الظـالً).
كوستةيةك لةباسةى بةطـةسِاتى طؤلك ثةسطتٍى طةلـى وووطـاوة (عمية الظالً).
ضـةٌذ ٌـىووٌةيةك لة سِةخٍةطشتٍى خـوا لة ثيَػةوسةسى خاتـةً (عمية الظالً) .
دةرسـى هـةذدةيـةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)158 -155باطـى بـشدٌى وووطـا (عمية الظالً) بؤ
حةفتـا ( ) 71كةغ لة ٌويٍَةسايةتيـى طةلةكـةىء طـضاداٌى خـوا بؤيــاُ لةطــةس داواكشدٌــى
بيٍيٍى خـوا  ،وة خظـتٍةسِووى طـيفةتة بٍةسِةتييةكاٌى ثيَػةوسةسى خاتةً (عمية الظـالً).
باطيَك لةباسةى دياسيـكشدٌى كاتـى داٌاٌـى ويكـاتى حةفتـا ( )71كةطةكةى طةلـى وووطـاوة
لةطةأل خـوادا .
ووردةداٌى كتـيَسـة ثيَؼـووةكاُ بة ثيَػـةوسـةسى خاتـةً (عمية الظــالً) .
َــكى ضاكـةكــاس لـة
دةرسـى ؤــزدةيـةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)165 -159باطـى ِةبووٌى خةل
َيٍـى دواصدة طـةسضاوة لة
ٌيَو طةلـى وووطاداو  ،باطى دابةػكشاٌياُ بؤ دواصدة تيـشةو دةسقول
ػـاخيَكء باطـى فةسواُ ثيضكشاٌياُ بة ٌيؼـتةجآ بووُ لة ػاسيَك داو طةسثيَضى كشدٌياُ .
دوو تيَسيـٍـى طشٌــط .
ضـةٌـذ جيـاواصييةكى ٌيَـواُ (البقرة) و (األعـراف) لـة وةطــةلةى داواكــشدٌى وووطــا (عميـة
الظــالً) بؤ ئاوثيَـذاٌـى طةلةكـةى .
حـةوت جيـاواصيـى لة ٌيَـواُ ئايةتـةكاٌى 161( :و )165ى (األعــراف)و ئايةتـةكاٌى ( 58و
)59ى (السـكــشة) دا
دةرسـى بيشــتةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)171 -165كؤتـا بةطـةسِـاتةكاٌـى وووطـاو ِـاسِووُء
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َيَـَ ليَوةسطشتٍيـاُ .
طةلـةكةيـاُ  :ػـةممة ػـكاٌذُء  ،ضـيا بةطـةسدا بةسصكشاٌةوةيـاُء بةل
ثوختـةى بةطـةسِاتى ِـاوةآلٌى ػـةممة (أصحاب السـبت) .
طـآ جـاساُ جوولـةكة طـضا دساوُ لة ثيَـؽ ئيظـالً دا .
سِووداوى ضـيـا بةطـةسدا بةسصكـشاٌةوةى بـةٌـى ئيـظـشِائيـن .
دةرسـى بيشـتء يةكةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)178 -175باطى ثةيـىاُ وةسطشتٍــى خــوا لـة
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وةضـةى ئادةً كة تةٌيا ئةو بجةسطـنت  ،وة باطـى صاٌايةكى دٌياويظـتى طـةسةٌـجاً ػـووً .
باطـيَك لةباسةى ثةيـىاُ وةسطشتٍـى خـواوة لة بةٌـذةكاٌى كة تةٌيـا ئـةو بجةسطـتـَ .
دةرســى بيشــتء دووةم  :ئايةتـةكاٌى ( ،)186 -179خظــتٍة سِووى حــةوت بابةتـــى
جؤساوجؤسى عةقيـذةيـىء فيـكـشيى .

.................................................
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بابــةت
الثةسِة
 864ئايا الداُ (إحلـاد) لة ٌاوةكاٌى خواى ثةسوةسطـاسدا ضيـيةو ضـؤٌة ؟!
 878دةرسـى بيشـتء سـيَيـةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)198 -187باطـى ئـةوة  :كـة كـاتى ِـاتٍى

898
914
917
951

كؤتـايى بووُ (سـاعة) بةغ خـوا دةيـضاٌآ  ،وة باطـى ئـةوة كـة ووحةوــىةد  طــوودو
صيـاٌى خـؤى بةدةطـ ٌيـةو  ،ثةٌّـاُ ٌاصاٌـآ  ،وة باطـى ػــيـشك . ...
طـةسٌـجـذاٌيَكى ضـةٌـذ فةسووودةيةك لةباسةى كاتـآ كؤتايـى ِاتٍـى دٌيـاوة .
وةآلوذاٌـةوةى ثشطـياسيَـك .
َوةطـتة لة بةساٌسـةس ئايـةتةكاٌى (189و 191و )191دا .
حـةوت ِةل
دةرسى بيشـتء ضاررةم  :ئايةتةكاٌى ( ،)516 -199ئاسِاطتةكشاٌى ٌؤ ( )9ئاوؤرطاسيـى
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طشٌـطء طـآ ( )5سِاطـتى وةصُ بؤ ثيَػةوسـةسى خـاتةً . 
ػـيكشدٌةوةيةكـى ضةوكـى وػـةى (عفـو) .
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وػـةى ( :ﮑ)  :صاٌايـاُ بة ضةٌـذ جؤسيَـك واٌـاياُ كـشدوة .
باطيَك دةسباسةى حوكـىى طوآ طشتٍـى وـشؤظــ بؤ قوسِئـاُ خويٍَـذُ .
ػـةؾ ( )6ئةدةب بؤ صيكـشى خـوا كشدُ .
كوستة باطيَك لةباسةى طـةجذةكاٌـى قوسِئـاُ خويٍَـذٌة (السـجدات التـال ة)وة .
ساجيـايى صاٌايـاُ لـةباسةى طـةجذةكاٌـى قوسِئـاُ خويٍَـذٌة (السـجدات التـال ة)وة.
طـةسضاوةكاُ.
ٌيَـوةسِؤك .

